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6 عامل حمله مونیخ ایرانی نیست

وزیر بهداشت:

با سیلی صورتمان را سرخ نگه داشته ایم

 سر رسید وعده 
وام۱۰ میلیونی ازدواج

بازداشت عضو شورای 
شهر خمینی شهر

به اتهام مالی

تداوم هوای گرم
در کشور

مشكل آب صنایع 
چهارمحال و بختیاري
با پساب رفع مي شود

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی سخنانی در اولین 
نشست خبری خود بعد از انتصابش به عنوان سخنگوی این شورا به 
سواالت خبرنگاران  پاسخ داد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 

سوال خبرنگاری که از تناقض رفتار شورای نگهبان...

قیمت گوشــی HTC مــدل 10 با ظرفیت 
حافظه 32 گیگ، با کاهش 300 هزار تومان 
طی یک ماه گذشته به قیمت 2 میلیون و 99 
هزار تومان رسیده است. بررسی قیمت انواع 
تلفن همراه نشان می دهد که ارزش انواع آن 
همچنان روند نزولی دارد. این درحالی است 
که بعضی از مدل ها طی یک ماه گذشــته تا 

300 هزار تومان...

در حالی که گفته می شــد عامل حمالت خونبار مونیخ آلمان 
فردی 18 ساله با ملیت ایرانی-آلمانی است اما روز گذشته پلیس 
آلمان اعالم کرد فرد مســلحی که در تیرانــدازی در یک مرکز 
خرید در شهر مونیخ آلمان، 9 نفر را کشته، آلمانی است. به گفته 
پلیس در اتاق این جوان 18 ساله که در مونیخ به دنیا آمده و آنجا 
بزرگ شده، مدارکی درباره حمالت مشابه پیدا شده و او شیفته 

تیراندازی بوده است...

 وزیربهداشــت به برخی جوســازی ها علیه جامعه پزشکی
 پاســخ داد و در عین حال از اختیارات کم وزارت بهداشت 
در برخــورد بــا تخلفات ســخن گفت. دکتر سیدحســن 
هاشمی در حاشــیه افتتاح پروژه های بهداشــتی درمانی 
در اســتان البرز در پاســخ به ســوال خبرنــگاری درباره 
هجمه های وارد شــده به جامعه پزشــکی گفــت: جامعه 
پزشــکی از نگاه مردم مشــکلی ندارد، اما از نگاه سیاسیون 
همیشه مشکالتی وجود داشــته به طوری که عده ای با آن 
خوب نبوده و خوب هم نخواهند شــد. همین عده هنگامی 
که بیمار می شــوند، با پزشــکان رفتار خوبــی دارند  اما به 
محض بهبودی، خدمــات را فراموش کــرده و حرف های 
ناصوابی می زنند. اگر مردم به جامعه پزشــکی و در مجموع 
به گروه های پزشکی اعتماد نداشــته باشند، آسایش در آن 
جامعه وجود نخواهد داشــت بنابراین توصیه ام این اســت 

 که  حداقل بــرای رعایت حال خود و خانواده هایشــان، در
گفته هایشان مراقبت کنند زیرا پزشــکی ایران در منطقه 
بی نظیر است. وی در ادامه در پاســخ به سوالی درباره طرح 
تحول نظام ســالمت و اعتبارات مورد نیاز این طرح گفت: 
طرح تحول ســالمت نمی تواند متوقف شود چراکه مطالبه 
جدی مردم است. مهم آن اســت که اقدامات دولت یازدهم 
ادامه یابد. ما عالقه مند هســتیم که بعــد از دوره خودمان، 
کارها با کیفیت بهتر و کامل تر در اختیــار مردم قرار گیرد. 
تالش هایمان نیز در این جهت است که مجلس را در برنامه 
ششم توسعه متقاعد کنیم و همچنین در بودجه سالیانه به 
نحوی تصمیم گیری شود که در آینده گرفتاری های امروز ما 
وجود نداشته باشد. وزیر بهداشــت افزود: ما اکنون با سیلی 
صورتمان را ســرخ نگه داشــته ایم  و باید اقداماتی صورت 

گیرد که آیندگان مشکالت امروز ما را نداشته باشند.

کال دفاع می کنم

مدیرعامل فوالد مبارکه به ادعاهای 
نماینده ارومیه پاسخ داد؛

تكذیب می کنم
ابرقویی نژاد:

همه می گویند نرو!

سقوط شدید قیمت
تلفن همراه در راه است

نماینده مردم سمیرم در مجلس:
اجازه انتقال

آب را نمی دهیم

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

  »عوامل »زاپاس
به اصفهان می آیند
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فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: اخیرا اقداماتی از سوی دشمنان در راستای تجهیز 
گروهک های ضدانقالب مستقر در شمال عراق انجام گرفت و چندین تیم با تجهیزات 
قابل مالحظه به سمت ایران روانه کردند که با اقدامات سپاه، ضربه سنگینی به این 

تیم ها وارد شد.
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه درسخنان خود به تشریح وضعیت 
منطقه و اقدامات نیروی زمینی در راستای حفظ و تامین امنیت پایدار پرداخت و 
گفت: همه اقدامات و توطئه هایی که پیرامون جمهوری اسالمی در طول سال های 
گذشته اتفاق افتاده برای محدود و محصور کردن نظام و جلوگیری از توسعه و نفوذ 

گفتمان انقالب اسالمی در میان ملت های منطقه است.
پاکپور تصریح کرد: خداوند متعال شــرایط را به گونه ای مقدر فرمود که برخالف 
توطئه ها و نقشه های دشــمنان و در رأس آنها آمریکا، آنچه اکنون در کشورهای 
همسایه از جمله عراق شاهد هستیم، اســتیصال قدرت های فرامنطقه ای و نفوذ 
معنوی نظام مقدس جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی در آنجاست. وی تاکید کرد: 
توطئه دیگری که در راستای شکستن جبهه مقاومت و تامین امنیت اسرائیل انجام 
گرفت، شکستن سرپل مقاومت در سوریه بود که پیش بینی دشمنان و کشورهای 
ارتجاعی منطقه این بود که حکومت بشار اسد و جبهه مقاومت بیش از 5 یا 6 ماه دوام 

نمی آورد، اما آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد برخالف برآوردها و برنامه ریزی های 
آنان بوده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه  در ادامه تصریح کرد: اخیرا اقداماتی از 
سوی دشمنان جمهوری اسالمی در راستای تجهیز و انسجام گروهک های ضدانقالب 
مستقر در شمال عراق انجام گرفت و چندین تیم با تجهیزات قابل مالحظه به سمت 
ایران روانه کردند که نصرت الهی و رشادت های رزمندگان اسالم موجب شد ضربه 
سنگینی به تیم های ضدانقالب وارد شود که در هفته های گذشته خبرهای مربوط 
به این عملیات ها در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب شرق به اطالع ملت شریف 
ایران رسید. وی افزود: مرزهای برخی از کشورهای همسایه ما، از امنیت الزم برخوردار 
نبوده و موجب سوء استفاده اشرار و ضدانقالب برای اقدامات تروریستی و خرابکاری 
قرار می گیرد، اما بحمدا... با اشراف اطالعاتی و حضور مقتدرانه رزمندگان نیروی 

زمینی سپاه، تمامی توطئه های آنان تاکنون خنثی و نقش بر آب شده است.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه تصریح کرد: تا ســال 1389 بخش هایی از مرزهای 
جمهوری اسالمی ایران در شمال غرب و جنوب شرق به دلیل شرایط جغرافیایی 
منطقه نیروهای خودی حضور نداشــتند که با اقدامات و عملیات هایی که تا سال 
1394 در آن مناطق صورت گرفت، هم اکنون شاهد حضور پررنگ و جدی رزمندگان 

نیروی زمینی سپاه در آن مناطق هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از اعطای لوگوی هوشمند به سایت های اینترنتی خبر 
داد و گفت: این طرح برای تامین مالکیت مادی و معنوی دارندگان سایت آغاز شده 
است. به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی روز گذشته در همایش »توسعه کسب و کار 
و فضای سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات« که در اتاق بازرگانی 
ایران برگزار شد، با اشــاره به وضعیت تولید محتوا در فضای مجازی اظهار داشت: 
جهان امروز آمیزه ای از فرهنگ های مختلف است که به واسطه فناوری اطالعات 
و ارتباطات به سرعت به هم پیوند خورده و تعامالت اجتماعی در مرزهای جدیدی 
تعریف می شود. وی ادامه داد: در هیچ دوره ای مثل امروز جوامع انسانی در چهارراه 
برخوردهای فرهنگی و تکنولوژی قرار نگرفته اند و سرعت انتقال اطالعات و حذف 

مرزها، تقابل فرهنگی جدیدی را در جهان ایجاد کرده است.
چالش تولید محتوا، بزرگترین چالش هزاره سوم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تغییر روند چارچوب های اقتصادی جهان 
 بر مبنای صنایع تکنولوژی گفت: هم اکنون شاهد توسعه کشورهایی مانند ژاپن، 
کره جنوبی، چین و هند بر مبنای این نوآوری ها هســتیم. در ایران نیز بررســی  
مزیت های رقابتی در جهت تولید محتوا در فرصت های سرمایه گذاری در این بخش 
تاکید دارد. جنتی با بیان اینکه بیش از 40 میلیــون کاربر اینترنت در ایران زمینه 
مناسب را برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: بزرگ 
ترین چالش هزاره سوم، چالش تولید محتواست و در این راستا نیازمند عزم عمومی 

در کشور هستیم.
 رتبه ۱۴ زبان فارسی در دنیای وب

وی رتبه ایران در ثبت دامنه های اینترنتی را 18 و رتبه زبان فارسی را در دنیای وب 
14 اعالم کرد و گفت: 0/8 درصد از سایت های جهان، فارسی است و سهم فناوری 
اطالعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی 1/8درصد برآورد می شود. با این وجود 

باید گفت که سهم ایران از تولید محتوای وب در جهان مطلوب نیست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به گسترش شبکه های ارتباطی در دهه اخیر 
و دگرگونی فضای کسب و کار، خاطرنشان کرد: با توجه به رابطه دوسویه فرهنگ 
و فناوری اطالعات و ارتباطات، کشورها به سمت جلب مشارکت روز افزون فضای 
مجازی در حرکت هستند و در این راستا این هدف می تواند به توسعه ارزش های ملی 
و فرهنگ جامعه، ارتقای سالمت اخالقی، عدالت محیط زیست و برابری و مشارکت 
اجتماعی بیانجامد. جنتی با اشاره به اهداف چشم انداز ایران 1404 که جایگاه اول 
علمی منطقه را برای کشورمان ترسیم کرده است، تاکید کرد: این اهداف بلندمدت 
با سرمایه گذاری در زیرساخت های جدید و مهاجرت به فضای شفاف مجازی تحقق 
خواهد یافت؛ در این راستا باید ســرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها، نرم افزار و 

محتوا به صورت همگن و یکپارچه صورت گیرد.
 تولید محتوای فرهنگی دیجیتال مطلوب نیست

وی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر 
به رغم توسعه زیرساخت ها، 

فعالیت هــای هدفمنــد 
مطلــوب در راســتای 
تسهیل تولید محتوای 

فرهنگــی دیجیتال 
صورت نگرفته 

اســت، 

ادامه داد: نیازمند ایجاد سهولت کســب و کار فرهنگی دیجیتال، یکپارچه سازی 
 فرآیندها، ایجــاد نظام نظارتــی یکپارچه بــرای تولید محتوا و آمــوزش اصول

 کسب و کار هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی، آگاه سازی والدین نســبت به کنترل کودکان در 
شــبکه های اجتماعی، رصد تحوالت آینده ابزارهای فضای مجازی، بازارسنجی 
هوشمند برای حمایت از ســرمایه گذاری در این بخش و دیجیتالی کردن میراث 
فرهنگی کشور را از دیگر اهداف مهمی عنوان کرد که باید در این خصوص انجام شود.

 اعطای لوگوی هوشمند به سایت ها
جنتی در مورد طرح های در دست اقدام وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ دیجیتال و 
رونق کسب و کار در این فضا، گفت: اعطای لوگوی هوشمند به سایت های اینترنتی 
برای تامین مالکیت مادی و معنوی دارندگان سایت که از 8 ماه گذشته آغاز شده، 
یکی از طرح هایی است که به زودی اجرایی می شود. وی افزود: در همین حال پروژه 
اعطای شماره استاندارد محتوای دیجیتال )شامد( در راستای اعطای شناسه یکتا به 
آثار فرهنگی دیجیتال تعریف شده است تا شاهد عملیاتی شدن فضای مجازی سالم، 
مفید و ایمن )سما( باشیم. وی مدیریت فرهنگی انتشار محتوا در فضای مجازی و 
ساماندهی بانک اطالعاتی و آرشیو ملی محتوای دیجیتال را از دیگر اهداف اجرای 

پروژه »شامد« عنوان کرد و گفت: این پروژه از ابتدای مهرماه اجرایی می شود.
 راه اندازی کارگروه تخصصی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی 

پیام رسان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، ایجاد زمینه راه اندازی کسب و کار فرهنگی دیجیتال 
برای افراد حقیقی باالی 18 ســال، آماده ســازی ســامانه رتبه بندی سایت های 
اینترنتی، ایجاد شبکه ملی فرهنگ و تالش برای ایجاد 2000 شغل در حوزه تولید 
محتوای فرهنگی دیجیتال را از دیگر برنامه های این وزارتخانه برشمرد. جنتی با 
اشاره به ایجاد دبیرخانه سواد رسانه ای و مسئولیت 
اجتماعی و اجرای جشنواره ای با این 
عنوان، ادامه داد: در همین حال 
طرح ساماندهی شبکه های 
اجتماعی پیام رســان با 
هماهنگــی مرکز ملی 
فضای مجازی در قالب 
کارگــروه تخصصی در 
دستور کار این وزارتخانه 

قرار گرفته است.
وی ســاماندهی کســب 
و کار زنــان در فضای مجازی 
و مشــارکت بخش خصوصی در 
مدیریت فضای مجازی با تشــکیل 
اتحادیه ناشران دیجیتال را از دیگر 
برنامه های این وزارتخانه 

برشمرد.

سردار پاکپور عنوان کرد:

ضربه سنگین سپاه به تیم های ضدانقالب در هفته های اخیر
وزیر ارشاد خبر داد:

اعطای لوگوی هوشمند به سایت ها

سكوت کن آقای الجبیر
یاوه گویی های سعودی ها تمامی ندارد؛



2
روزنامه اجتماعی،فرهنگی،ورزشی | شماره 1915 | یکشنبه 03 مرداد 1395 | 19 شوال 1437

اخبار کوتاهيادداشت

عادل الجبير، وزير امور خارجه عربســتان سعودي دست از 
تنش زايي برنمي دارد. تازه ترين اظهارات وزيرخارجه آشوب 
طلب ســعودی در شــبكه يورونيوز انعكاس داشته است. 
گفت وگويي كه فرصتي دوباره به رييس دستگاه ديپلماسي 
ســعودي براي انتقادهاي بي حد و حصر و اتهام هاي بي پايه 

و اساس داد. 
عربستان از ايران پساتوافق واهمه شــديد دارد. چه كسی 
اســت كه اين موضوع را نداند. از ايراني كه قدرت سياسي 
آن در منطقه احيا شــده اســت، غل و زنجيرهاي تحريم از 
پاهايش گشوده شــده و مي رود تا احياي فضاي سياسي و 

اقتصادي خود را در ســطح بين المللي شــاهد باشد. عادل 
الجبير، رييس دســتگاه ديپلماســي همان كشوري است 
كه يك بار توافق هســته اي ميان ايــران و ١+٥ را چندماه 
به تعويق انداخــت تا با كاســتن از درآمد ايران ناشــي از 
فروش نفت، دســت طرف مقابل را در ميز مذاكرات باالتر 
ببرد. پس حاال تعجــب نمی كنيم وقتــی الجبير مي گويد 
كه هر توافقي كه از دســتيابي ايران به تسليحات هسته اي 
جلوگيري كنــد، هر توافقي كــه داراي مكانيــزم نظارت 
ســختگيرانه و تحميلي باشــد و در صورتي كه ايران آن را 
نقض كند داراي شــروطي براي برگشــت پذيري تحريم ها 

باشد، توافقي اســت كه عربستان از آن اســتقبال مي كند. 
جوانك دســت بردار نيســت. شــب و روزش با اتهام زنی 
عليه ايران می گذرد. يك روز ايــران را به دخالت در لبنان 
با اهرم حزب ا... متهم می كند و روز ديگــر از دخالت ايران 
در امور عراق، سوريه، يمن و بحرين حرف می زند. ادعاهای 
مضحكانه اش به همين جا ختم نمی شــود. قاچاق سالح و 
مواد، توســط ايران به برخی كشــورها از جمله يمن هم از 
همين دســت اتهامات خنده دار و دروغين بوده كه الجبير 
عليه كشورمان مطرح كرده اســت. پای درگل مانده شان 
در يمن و سوريه كالفه شــان كرده و حاال كاری می كنند 
تا كالف رابطه با ايران هزارسر شود و حتی آمريكا هم نداند 
با اين عربســتان در برابر ايران چه كند. ايــران را متهم به 
 حمايت از تروريســم می كننــد. خنده دارتــر از اين هم 
می شــود؟ رژيم كودک كش عربســتان كه به ســازمان 
ملل رشــوه می دهد تا نامش از ليســت ناقضــان حقوق 
 كودک بيرون بيايــد وآمريكا را تهديد به بيرون كشــيدن

 پول هايش از بانك های اين كشــور می كنــد تا پايش از 
پرونــده ١١ ســپتامبر بيرون بمانــد، حاال به ايــران انگ 
حمايت از تروريســم می زند! وقاحت شــان تمامی ندارد. 
حتی حاال كــه جزييــات پرونده ١١ ســپتامبر منتشــر 
 شــده، آنقدر »رو« دارند كه در رسانه های شــان بگويند 

»جاده ١١ سپتامبر از تهران شروع شد«! 
حاال هم به اهرم »تفرقه« متوســل شــده اند. می خواهند 
كشورهای منطقه و جهان را به جان ايران بيندازند. جبير در 
تالشی مذبوحانه برای ســرپوش گذاشتن بر حمايت كشور 
خودش از تروريسم، ايران را مسئول بروز مشكالت منطقه 
می داند.   در گفت و گو با نشــريه آمريكايــی »پوليتيكو« 
می گويد :»تشكيالت مســلحانه ای كه ايران از آنها حمايت 
می كند، يعنی حزب ا... در لبنان و ســوريه و شبه نظاميان 
شــيعی در عــراق و حوثی ها در يمــن ، عامل بــی ثباتی 

خاورميانه هستند!«
جبيربا هدف حمايــت از طرح های رياض بــرای متزلزل 
كردن امنيت و ثبات كشــورهايی همانند ســوريه و عراق 
 تالش می كند ثبــات ايران را نيــز متزلزل كنــد. مدعی 
می شود كه: »تهران بر شورش در ميان شيعيان در بحرين 

و سعودی دامن می زند.«
آنقدر بی تجربه و خام است كه با پيشنهادات مضحك خود، 
باعث تمسخر ســعودی ها در جهان می شــود. اين را حاال 
حتی روس ها هم خوب فهميده اند. حــاال كه وزيرخارجه 
سعودی ها به روسيه پيشــنهاد حمايت مالی در ازای عدم 

حمايت از بشار اسد داده اســت و خنده و تمسخر روس ها 
را به دنبال داشته اســت. »يليناســوبونينا« كه يك شرق 
شناس است گفته: »وزير امور خارجه سعودی، تجربه كافی 
ندارد تا به اهميت روســيه در جهان پی ببرد.منافع روسيه 
درخاورميانه، بسيار بيشتر و گسترده تر از موضوع حمايت 
از اسد يا هر سياســتمدار ديگری است.گسترش همكاری 
اقتصادی و تجاری شايد به از ميان بردن اختالفات سياسی 
كمك كنــد، اما تهديد مســكو هرگزقابل قبول نيســت...

چگونه می توان زندگــی كودكانی كه در نيس از بين رفتند 
را قيمت گذاری كرد؟« خانم يلينا شايد نمی داند كه برای 
امثال جبير ، حقوق بشــر و سرنوشــت كودكان و زنان بی 
گناه هيچ محلی از اعراب نــدارد. اين جماعت كودک كش، 
فقط »پول« و »دالرهای نفتی« را می شناسند و خيال می 
كنند با همين ثروت بادآورده كــه روی آن چنبره زده اند، 
می توانند دنيا را بخرند. فكر كرده انــد می توانند مثال »در 
صورت موافقت روســيه با عدم حمايت از بشار اسد، رييس 
جمهوری ســوريه ســهم مهمی در خاورميانه را به روسيه 
واگذار كنند تا از اتحاد جماهير شوروی بسيار قويتر شود!!« 
راستی كه جوانك ســعودی چقدر خام است و بی تجربه و 
بدا به حــال خاندانی كــه »الجبير« می خواهد سياســت 

خارجی اش را ترسيم كند و پيش ببرد! 
 يــاوه گويــی هــا تمامی نــدارد. پاســخ ايــران بــه اين 
 ياوه گويی هــا تاكنون »خويشــتنداری« بوده و شــانس

 آورده انــد كــه رهبرمعظــم انقــالب فرمودنــد » ايران 
حرمــت بــرادری در دنيــای اســالم را نگه مــی دارد« و 
»خويشــتنداری« به خــرج می دهــد. بدا به حالشــان 
اگــر روزی ايــران تصميم بگيــرد به اين خويشــتنداری 
 پايــان بدهــد و كاســه صبــرش لبريــز شــود. هرچند 
»عربستان سعودی« در جايگاهی نيست كه بتواند ايران را 

خسته كند. 
سخنگوی دســتگاه ديپلماسی كشــورمان گفته : »عادل 
الجبيــر ظاهرا هــر موقع دچار ســرخوردگي مي شــود، 
ســخنان مضحكي را در مورد كشــورمان به زبان می آورد 
كه به وی توصيــه می شــود در چنين مواقعــی از اظهار 
نظر اجتناب وزرد و به عواقب ســخنان خود كمی بيشــتر 
بينديشد.« الجبير اگر انديشــيدن بلد بود، اين خزعبالت 
را عليه  كشــورمان به زبــان نمی آورد و مــی فهميد نبايد 
 پايــش را از گليمش درازتر كنــد. فعال تنها جــواب ايران

به اين ادعاها و ياوه گويی ها يك جمله است : »سكوت كن 
آقای الجبير.«

ياوه گويی های سعودی ها تمامی ندارد؛

سکوت کن آقای الجبیر
ســخنگوی وزارت خارجــه 
كشــورمان در واكنــش به 
اظهارات بی پايــه و تكراری 
عادل الجبير گفت: وزير خارجه 
ســعودی گمان مــی كند با 
فرافكنی می تواند افكارعمومی 
 جهــان را از رســوايی های

 بی پايان كشــورش به عنوان 
پدر القاعده و داعش منحرف 

كند.بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش 
به اظهارات ســخيف، بی پايه و تكراری عادل الجبيــر وزير خارجه 
سعودی در باره كشورمان اظهار داشــت: عادل الجبير كه اين روزها 
سخت ســرگرم پاک كردن جای پای دخالت های سران، مقامات  و 
سازمان های رسمی كشورش در عمليات های گوناگون تروريستی 
چند دهه اخير است، گمان می برد با فرافكنی می تواند افكار عمومی 
جهان را از رسوايی های بی پايان كشــورش به عنوان پدر القاعده و 

داعش منحرف كند.
وی افزود: البته قابل درک اســت كه  وزير خارجه سعودی روزهای 
سختی را در آستانه انتشار گزارش محرمانه ١١ سپتامبر سپری كرده و 

روزهای سخت تری را نيز انتظار می كشد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: بدون ترديد ابعاد و تبعات 
چنين اطالعات مهمی در مورد منابع كشور حامی تروريسم از ديدگاه 
 افكار عمومی دنيا و ملت های قربانی تروريســم در سال های پس از

 ١١ سپتامبر ٢٠٠١ مخفی نخواهد ماند.
قاسمی با بيان اينكه عادل الجبير ظاهرا هر موقع دچار سرخوردگی  
می شود سخنان مضحكی را در مورد كشورمان به زبان می آورد، به 
وی توصيه كرد كه در چنين مواقعــی از اظهار نظر اجتناب ورزد و به 

عواقب سخنان خود كمی بيشتر بينديشد.

 عباســعلی كدخدايــی ســخنگوی شــورای نگهبــان طی 
 ســخنانی در اولين نشســت خبری خــود بعــد از انتصابش
  به عنــوان ســخنگوی اين شــورابه ســواالت خبرنــگاران

 پاسخ داد.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســوال خبرنگاری كه 
از تناقض رفتار شــورای نگهبان با ادعای كارشناســانه بودن 
آن به ويژه در مــوارد رد صالحيت های آيت ا... اكبر هاشــمی 
رفسنجانی، سيد حسن خمينی و مينو خالقی پرسيده و نيز به 
عدم اطالع رسانی و پاسخ مشخص شورا در اين باره اشاره كرده 
بود گفت: تاييد می كنم كه اطالع رســانی خوبی در اين باره از 
سوی شورای نگهبان صورت نگرفته اســت، اما موافق نيستم 
كه تصميم شــورا كارشناسانه نبوده اســت و به صورت كلی از 

تصميم شورا دفاع می كنم.
 وی ادامــه داد: اگــر كســی بحثــی خــالف كارشناســی

  از ســوی شــورای نگهبــان ديــده اســت اعــالم كنــد تا 
 پاســخ شــورا براســاس  مــوارد مربــوط در پرونــده افراد

 اعالم شود.
 عباســعلی كدخدايی در پاســخ به ســوالی دربــاره افزايش 
فعاليــت های محمــود احمدی نــژاد رييس جمهور ســابق 
و ســفرهای تبليغاتــی وی بــه شــهرهای كشــور و اظهار 
 نظرها دربــاره لزوم رد يــا تاييد صالحيت وی و نيز ســخنان
  چهره هايــی همچــون احمد توكلــی در مــورد پرونده های

 قضايی او اظهار داشــت: درباره مورد آخر بی اطالع هســتم، 
 اما برای گمانــه زنی دربــاره تصميم شــورا در مــورد تاييد 

 و يــا رد صالحيت كانديداهــای انتخابات رياســت جمهوری
  زود اســت و مبنای درســتی نــدارد؛ هر چند كــه هر كس

  می توانــد نظر خــود را مطــرح كند امــا هيچ كــدام نبايد 
منتسب به شورای نگهبان شود.

 سخنگوی شورای نگهبان  در پاســخ به سوالی درباره انتقادات 
 نســبت به بررســی صالحيت  كانديداهای انتخابات مجلس
  دهم بــه ويژه موضــوع مينــو خالقــی و نظر شــورا درباره
  احتمــال كاهــش اختيــارات در صــورت اصــالح قانــون
  انتخابــات عنوان داشــت: موضــوع اصالح قانــون انتخابات
  بحثــی تجاری نيســت كه دو طرف بر ســر ســود و زيان آن

  صحبــت كننــد و شــورا در هــر موضوعــی كــه بــرای 
اجرای قانون اساسی مفيد باشد كمك خواهد كرد.

ايسنا نوشت:رييس شورای سياست گذاری ائمه جمعه استان فارس، 
باالترين ميزان حقوق ائمه جمعه در كشور را 3٠٠ هزار تومان عنوان 
كرد. حجت االسالم حســين ملك مكان، به عنوان سخنران قبل از 
خطبه های نماز جمعه اول مرداد شــيراز، گفت: ائمه جمعه در واقع 
حقوق دريافت نمی كنند بلكه شهريه ای بين ٢٠٠ تا 3٠٠ هزار تومان 

را به شكل ماهيانه دريافت می كنند.
وی با تصريح اينكه برخی از ائمه جمعه در كشور، همين مبلغ را هم 
دريافت نكرده و از امكاناتی كه قانونا در اختيار آنان است هم بهره ای 
نمی برند، ادامه داد: مرحوم حجت االسالم هاشمی، امام جمعه خاوران 
 كه عنوان مسن ترين امام جمعه كشور را داشــت،  بيش از سه دهه

 امامت جمعه را عهده دار بود و در اين مدت نه تنها از امكانات در اختيار 
امام جمعه استفاده نكرد بلكه دارايی های شخصی اش را هم در مسير 

ترويج اسالم و نظام اسالمی هزينه كرد.
ملك مكان با تاكيد براينكه مردم بايد هرچه بيشــتر با شيوه زندگی 
روحانيت در ايران آشنا شــوند، خاطرنشان كرد: ائمه جمعه الگويی 
برای تمام مديران در بهره بردن از امكانات بيت المال و دريافت حقوق 

محسوب  می شوند.
ملك مكان تصريح كرد: مردم بايد مسئوالن نظام اسالمی را در صف 
نماز جمعه ببينند. مگر می شود كه مسئولی نان نظام اسالمی را بخورد 

اما در نماز جمعه شركت نكند.

فرمانده نيروی دريايی ارتش از تجهيز ناوشــكن دماوند به ســامانه 
منحرف كننده موشك ها )َچف( خبر داد.

دريادار حبيب ا... ســياری از تجهيز يگان های شناور نيروی دريايی 
ارتش جمهوری اسالمی ايران به تجهيزات مدرن و روز خبر داد و گفت: 
سامانه هايی كه در ابتدا روی يك ناو نصب می شود، بالفاصله پس از 
گذراندن دوران آزمايش روی ناوهای ديگر نيز نصب می گردد، چون 

توليد داخل محسوب می شود.
وی افزود: ما يك محصــول را توليد، آزمايــش و آزمايش عملياتی 
می كنيم و زمانی كه محصول، اين مراحل را پست سر گذاشت، روی 
مابقی ناوها نيز نصب می شود. پس مطمئن باشيد تجهيزات جديدی 
كه سال گذشته روی ناو جماران مشاهده شد، روی مابقی ناوشكن ها و 

ناوهای موشك  انداز نيز نصب  شده است.
فرمانده نيروی دريايی ارتش به نصب سيستم منحرف كننده موشك 
در ناوها اشــاره كرد و اظهار داشت: اين ســامانه در حال حاضر روی 
تمامی ناوشكن ها و ناوهای موشك انداز از جمله ناوشكن دماوند نصب  

شده است.
دريادار ســياری خاطرنشــان كرد: هر ســامانه ای كه برای جنگ 
پيش بينی می شود، زمانی كه يك بار امتحان خود را با موفقيت پشت 
سر گذاشت روی مابقی ناوها نيز نصب خواهد شد. سامانه َچف نيز كه 
به عنوان منحرف كننده موشك ها شناخته می شود، در همين زمره 

قرار دارد.
چف يا همان باريكه، پوشــاله هايی از جنس آلومينيوم هستند كه 
با رهاسازی آن، سطح مقطع راداری كاذب ايجاد شــده و با اين كار 
امواج تابانده شده از سوی موشك، توسط چف جذب و بازتابش داده 

می شود تا موشك، از هدف اصلی خود غافل شود.

در حالی كه گفته می شد عامل حمالت خونبار مونيخ آلمان فردی 
١8 ساله با مليت ايرانی-آلمانی است اما روز گذشته پليس آلمان اعالم 
كرد فرد مسلحی كه در تيراندازی در يك مركز خريد در شهر مونيخ 
آلمان، ۹ نفر را كشته، آلمانی است. به گفته پليس در اتاق اين جوان 
١8 ساله كه در مونيخ به دنيا آمده و آنجا بزرگ شده، مداركی درباره 
حمالت مشابه پيدا شده و او شيفته تيراندازی بوده است.هوبرتوس 
آندری، رييس پليس مونيخ می گويد: اين مرد به تنهايی عمل كرده 
و فرد شناخته شده ای برای مقام های اطالعاتی و امنيتی آلمان نبوده 
اســت. رييس پليس مونيخ گفته در مقطع فعلــی، انگيزه های فرد 
مسلح كامال نامشخص است.آندری گفته است فرد مهاجم پيش از 
تيراندازی، چيزی را فرياد زده، اما بازپرسان پرونده هنوز درنيافته اند كه 

چه چيزی گفته شده است.

ايسنا نوشت: محسن رضايی در همايش سياسی استانی 
سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز گفت:جمهوری 
اســالمی چند ارزش مهم در خود دارد. در نگاه به بيرون، 
ما چند حرف مهم داريم. نخست اينكه مرزهای بين الملل 
را به رسميت بشناسيد. با جنگ و خونريزی وارد كشورها 
نشويد. اصل دوم كه ما دنبال می كنيم، احترام به انتخاب 
مردم است. ما مردم ســاالری را قبول داريم و كودتاگری 
مانند كودتای تركيه را قبول نداريم. مسئله سوم، استقالل 
كشورهاســت. ســوريه اســتقالل دارد. عراق استقالل 
 دارد و ما به اين دولت ها كه از ما كمك خواســته اند ياری

  می رســانيم. مــا االن با منفورترين دشــمنان بشــر 
می جنگيم. ديديد اين كودک ١٢ ساله را كه سر برديدند. 
ديديد  با خلبان اردنی چه كردند. در اردوگاه های سوريه، 
بســياری از كودكان بدون پدر و مادر آواره هستند. سپاه 
تعهد حسينی داده است. رضايی با مقايسه دستاوردهای 
جمهوری اسالمی با كشورهای منطقه گفت: بعضی می 
گفتند كه نظام تركيه  بهتر از نظام ايران است، چون اقتصاد 
پيشرفته تری دارد. حاال ببينند كه در كودتا ده ها نفر كشته 
شدند و دستگيری های تركيه از بيست هزار نفر گذشته 

است و معلوم نيست چه موقع به ريل قبل برگردند.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشــاره به فعاليت برخــی از گروه های 
تروريستی در پاكستان گفت : ما جلوگيری از فعاليت اين گروه 
ها را به طور جدی از پاكستان مطالبه كرده ايم و قول می دهيم 
انتقام خون همرزمان خود را بگيريم.ســردار »قاسم رضايی« 
با اشاره به اينكه اراده قانون گذاران بر تقويت مرزهاست، گفت 
: خوشبختانه با وجود ناامنی در كشورهای همسايه، از مرزهای 
امنی برخورداريم و مرزبانان ما با تمام توان اجازه ورود و فعاليت 
تروريســت ها را نخواهند داد.  وی افزود: بيشترين قاچاق كاال 
را در جنوب و شمال غرب كشــور داريم و با توجه به شعار سال، 
مقابله با قاچاق كاال در دستور كار جدی مرزبانان است؛ كشفيات 
كاالهای اساسی در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل باالی ١٠ برابر بوده است.فرمانده مرزبانی ناجا تصريح كرد: 
شهادت، شكوفا شدن است و امروز با شهادت »رضا ايرانی«  بار 
ديگر رشادت های مرزبانان برای ما يادآور شد، بی شك مرزبانان 
و شهدايی كه با نثار جان خود امنيت را برای هموطنان مان به 
ارمغان آوردند در دعا و مناجات مردم ســهيم هستند.براساس 
گزارش سايت پليس، سردار رضايی با اشــاره به اينكه 7٠ الی 
8٠ گروه تروريستی در خاک پاكستان مشغول فعاليت هستند، 
گفت: ما مقابله با اين گروه ها را به طور جدی از پاكستان مطالبه 
كرده ايم و دولت پاكستان بايد پاسخگوی خانواده شهدا باشد و 

قول می دهيم انتقام همرزمان خود را بگيريم.

ايران
جواب الجبیر را داد

توضیحات کدخدايــی درباره صالحیت  
کانديداهای رياست جمهوری؛

کال دفاع می کنم

اعالم باالترين میزان حقوق
ائمه جمعه کشور

فرمانده نیروی دريايی ارتش خبر داد:

 تجهیز ناوشکن دماوند
به سامانه چف

عامل حمله مونیخ ايرانی 
نیست

رضايی:

سپاه پاسداران به سوريه 
تعهد حسینی داده   است

فرمانده مرزبانی:

اجازه ورود و فعالیت 
تروريست ها را نخواهیم داد

ناجادفاعسپاه
سردار رحیم صفوی:

خانوادهای شهدای 
مدافع حرم را نرنجانید

اصولگرايی، حول حرف 
زدن 4نفر نمی چرخد

دســتيار ويژه رهبری در امور نظامــی گفت:برخی 
ساده انديشان با اظهارات نسنجيده و سبك باعث آزار 
و اذيت خانواده های شــهدای مدافع حرم می شوند 
و شــهادت اين بزرگواران را غير ضروری و به خاطر 

ماديات می دانند.
سرلشكر ســيد يحيی رحيم صفوی گفت: هرگاه كه 
سياســت مداران توانايی دفاع از كشور در برابر جنگ 
و اشــغال نظامی را ندارند، اين سرداران و فرماندهان 
جوان هستند كه با بهای ســنگين »جان« كشور را 

نجات و به ملت آسايش و امنيت می دهند.
وی يكی از ويژگی های بــارز و منحصربه فرد انقالب 
را وجود رهبران خردمند، حكيم، با تقوا و دورانديش 
همچــون امام راحــل و مقام معظم رهبــری و ملت 
شــجاع دانســت و گفت: حضور شــجاعانه مردان و 
زنان ايــران در صحنه های پرخطــر و حوادث بزرگ 
چه ديروز در هشت ســال دفاع مقــدس و چه امروز 
در جبهه مقاومت اســالمی در لبنان، عراق و سوريه 
نشــان دهنده حركت به ســمت تمدن سازی جديد 

است.

وزير آمــوزش و پرورش دولت احمدی نژاد معتقد اســت 
پيروزی كانديدای اصولگرايان مقابل روحانی در سال ۹6 
بستگی به فردی دارد كه در نهايت همه اصولگرايان روی او 

به  اجماع خواهند رسيد.
حميدرضا حاجی بابايی، عضو فراكسيون واليت مجلس 
دهم در مــورد برنامه هــای اصولگرايان برای رســيدن 
به  وحدت در انتخابات رياســت جمهــوری ۹6 گفت: در 
بحث انتخابات مجلس دهم شــاهد انسجام خيلی خوب 
اصولگرايان بوديم، انســجامی كه در طول ٢٠ ســال قبل 
كمتر شــاهد آن بوديم.  نماينده مردم همدان در مجلس 
 شورای اسالمی ادامه داد:اصولگرايی حول حرف زدن 4نفر

 نمی چرخد،اصولگرايی يك طيف گسترده وسيع و مردمی 
است كه آنها مطالبات و خواسته هايی دارند كه ممكن است 
گاهی وقت ها خــواص اصولگرايی همراهی كنند و گاهی 

وقت ها  نيز همراهی نكنند.
وی در مورد احتمال حمايت اصولگرايــان ا زروحانی نيز 
 گفت: ما بايد ببينيم كه آقــای روحانی مورد حمايت خود

  اصالح طلبــان نيز خواهد بــود يا اينكه درمــورد وی به 
جمع بندی نمی رسند، هنوز چيزی معلوم نيست. 

پارلمان

سمیه 
پارسادوست

تمامی ندارد. ياوه گويی های جوانک ســعودی را می گويیم. »عادل الجبیر« که نان اين روزهای 
خود را در توهمات ّآب دوغ خیاری اش علیه ايران  در می آورد و کوفت جان می کند! دومینويي از 
اتهام ها و ادعاهاي تکراري در خصوص ايران و فعالیت هاي منطقه اي آن که روزهاست در رسانه هاي 
منطقه اي منتشر و در فضاي مطبوعاتي بین المللي منعکس مي شود. رابطه ايران و کشورهاي 
عضو شوراي همکاري خلیج فارس که در رأس هرم تصمیم گیري آنها عربستان ايستاده است هر روز تیره تر از قبل 

مي شود. 

پیشنهاد سردبیر: 
اعالم باالترين میزان حقوق

ائمه جمعه کشور
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اخباريادداشت

اخبار

دفاع وزیر صنعت از حقوق مدیران صنعتی و اعتراض نماینده 
ارومیه به حقوق چند صد میلیونی مدیرعامل فوالد مبارکه در 
نهایت به تکذیب شــرکت فوالدمبارکه و ارائه اسناد مربوط به 

برخی دریافت ها در این شرکت منجر شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهــان، موضوع پرداخت 
حقوق های نجومی به برخی از مدیران دســتگاه های دولتی 
همچنان به عنوان مهم ترین سوژه در رسانه های مختلف خبری 
بازتاب دارد. در این میان برخی مدیران با راه اندازی پویش انتشار 
فیش های حقوقی، میزان حقوق دریافتی خــود را به صورت 
شفاف اعالم کردند و در عین حال از گوشــه و کنار و به نقل از 
برخی نمایندگان مجلس، خبرهایی مبنی بر وســعت ماجرا 
به گوش می رسد. یکی از جنجالی ترین اظهار نظرها پیرامون 
حقوق های نجومی طی روزهای اخیر از زبــان نادر قاضی پور 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اسالمی مطرح شد. 
زمانی که این نماینده میزان حقوق دریافتی مدیرعامل شرکت 

فوالد مبارکه را به چالش کشید و عنوان کرد که بهرام سبحانی 
حقوقی معادل 196 برابرکارگران فوالد مبارکه  دریافت می کند.

البته صحبت های قاضی پور پیرامون حقوق میلیونی مدیرعامل 
فوالد مبارکه در واکنش به اظهارات خبرســاز وزیر صنعت و 
معدن مطرح شد. نعمت زاده چندروز پیش در یاسوج پیگیری 
مجلس و سازمان بازرســی پیرامون حقوق های نجومی را به 
چالش کشید و گفت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود 
و وجود چنین فیش هایی هم مرسوم است، بانک های سراسر 
دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد، 
ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود، نمی دانم حقوق 
آقایان نماینده  مجلس چند است و قطعا فیش های این عزیزان 

نیز باال و پایین دارد.
اما قاضی پور در واکنش به صحبت های نعمت زاده پای حقوق 
میلیونی بهرام سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه را وسط کشید 
و وجود رانت در کشور را مورد نکوهش قرار داد. نماینده ارومیه 

در این باره گفت: چگونه ممکن است در کارخانه ای که ایشان 
)وزیر صنعت( مدیرعامل آن را منصوب کرده است، مدیر عامل 
196 برابر یک کارگر عادی حقوق دریافت کند. زمانی که مدیر 
عامل فوالد مبارکه با این میزان اختالف از کارگران خود حقوق 

دریافت می کند، نعمت زاده حق دارد که از آن دفاع کند.
حاال و به دنبــال دفاع وزیر صنعت و معــدن از حقوق مدیران 
صنعتــی و اصرار نماینــده ارومیه بــر حقــوق 196 برابری 

مدیرعامل فوالد مبارکه 
نســبت بــه کارگــران 
 ایــن شــرکت، خبــر 
 مــی رســد کــه روز 
پنج شــنبه مدیرعامل 
فوالد مبارکه در مجمع 
عمومــی این شــرکت 
در واکنش بــه اظهارات 
یکی از حاضــران درباره 
شایعات مربوط به حقوق 
نجومی خود گفت: حقوق 
مدیرعامل براساس قانون 
تجارت توســط هیئت 
 مدیره تعیین می شــود، 
اگر ایــن حقــوق حق 
مدیرعامل باشــد به او 
پرداخت می کنند و اگر 
حقش نباشد نمی دهند، 
حاال چــه ایــن حقوق 
نجومی باشد و چه نباشد.

در ادامه همیــن ماجرا مدیرعامــل فوالد مبارکه با انتشــار 
تکذیبیه ای چگونگی پرداخت ها در این شرکت را شفاف سازی و 
در همین زمینه، اعتراض نماینده ارومیه به پرداخت حقوق های 
نجومی را رد کرد. در نامه ای که با امضای بهرام سبحانی خطاب 
به نادر قاضی پور نوشته شده است عنوان شده که؛ »چک پاداش 
هیئت مدیره در وجه شخصیت حقوقی صادر شده و گویا جمع 
دریافتی های مدیرعامل از حقوق و پاداش های هیئت مدیره در 
شرکت های مختلف، شما ) قاضی پور( را به ضریب 196 برابر 

رسانده است.«
ســبحانی همچنین با رد اظهارات نماینــده ارومیه مبنی بر 
عضویتش در هیئت مدیره 16 شرکت تاکید کرده است که در 
شرکت هایی عضو اســت که تعداد آنها به انگشتان یک دست 
هم نمی رسد و این عضویت به نمایندگی از شخصیت حقوقی 

و  برای حفظ منافع سهامدار حقوقی است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه همچنین با انتشار تصاویر 
اســناد مالی مرتبط با پاداش های دریافتی عنــوان کرده که 
»پاداش هیئت مدیره اینجانب در شــرکت های فوالد مبارکه 
)به نمایندگی از ظرف ایمیدرو( و در شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو و شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات )به نمایندگی 
از فوالد مبارکه( تماما در وجه شخصیت های حقوقی پرداخت 

شده است.«

مديرعامل فوالد مبارکه به ادعاهای نماينده ارومیه پاسخ داد؛

تکذیب می کنم

رییس بســیج بــراي معضــل بیــکاري راه حل 
جدیدی را پیشنهاد داد.

در را  بیــکاري  معضــل   ، نقــدي  ســردار    
 نصف کردن ساعت کاري کارمندان دولت دانسته 
و گفته اســت که با این کار مي تــوان کارمندان 
بیشتري اســتخدام کرد. وی اظهارداشته است: 
با تقلیل ٨ســاعت کار به ٤ســاعت، هم راندمان 
 کار کارمنــدان باال مــي رود  و هم ایــن امکان 
فراهم می شــود که  دوبرابر تعداد افرادی  که در 
حال حاضر  اشتغال دارند استخدام شوند و معضل 

بیکاری حل خواهد شد. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت این پشنهاد را 
جدی نگرفته، گفته اســت: دولت در حل مسائل 

کشور از نظرات نخبگان بهره نمي برد. 
گفتني اســت راه حل ســردار نقــدي در معضل 
بیکاري دقیقا همان نســخه احمدي نژاد در حل 
معضل بیکاري است که با دســت کاري شاخص 
اشــتغال و تقلیل آن از یک ســاعت کار در روز به 
»یک ســاعت کار در هفته«، مدعي تولید شغل و 

حل معضل بیکاري بود!

مدیرعامل ذوب آهن در مجمع این شــرکت گفت: برنامه کوتاه مدت 
ذوب آهن، جلوگیری از زیان دهی بود که در سه ماهه اول سال جاری 
محقق شد و خوشبختانه امســال برخالف سال گذشته، نه  تنها زیان 

نداریم بلکه سود ده نیز خواهیم بود.
مجمع عمومی عادی ذوب آهن اصفهان با حضور نمایندگان سهامداران 
عمده، اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان حسابرسی )حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی شرکت( ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران و جمعی از دیگر ســهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت در 
سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

اصفهان چهارشنبه 30 تیرماه برگزار شد.
احمد صادقی در این مجمع طی سخنانی به تشریح شرایط کنونی و 
برنامه های آینده شرکت پرداخت و گفت: برنامه کوتاه مدت ذوب آهن، 
جلوگیری از زیان دهی بود که در سه ماهه اول سال جاری محقق شد 
 و خوشبختانه امسال برخالف سال گذشته، نه تنها زیان نداریم بلکه

 سود ده نیز خواهیم بود.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان توانست با اتخاذ استراتژی های ترکیبی 
ازجمله تولید محصوالت مقاطع ساختمانی و موردنیاز صنایع مختلف، 
تمرکز بر صادرات، مدیریت موثر هزینه ها، انجام پروژه های بهبود و نیز 
به بهره برداری رســاندن چندین طرح موثر، جایگاه خود را در عرضه 

جهانی و داخلی حفظ کند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، تالش برای کاهش هزینه ها برای افزایش 
قدرت رقابتی ذوب آهن را یکی از اولویت های اصلی این شرکت دانست 
و گفت: در این راستا اقدامات گســترده ای ازجمله مدیریت هزینه ها، 
کاهش مصرف کک در کوره بلند، تغییر در مواد مصرفی در کل خطوط 

و کاهش ضایعات صورت گرفته است.
صادقی یکی از برنامه هــای اصلی ذوب آهن را اجــرای طرح توازن 2 
دانســت و گفت: در این طرح، هدف اصلی، تولید محصوالت باارزش 
افزوده باالتر اســت. در طرح تــوازن 2 که امیدوارم تا ســال 9٨ اجرا 
شود، بدون آنکه میزان مصرف کک افزایش یابد، میزان تولید ساالنه 

ذوب آهن افزایش چشمگیری خواهد داشت.
مدیرعامل ذوب آهن، با اشــاره به پروژه های اجراشده و در دست اقدام 
این شــرکت گفت: یکی از پروژه های اصلی که اجرای آن همیشه در 
ذوب آهن دنبال می شد اما به دالیل مختلف امکان پذیر نگردید، طرح 
تزریق پودر زغال به کوره بلند )PCI( است که خوشبختانه اخیرا قرارداد 
اجرای آن با هزینه ای بسیار مناســب ) 16 میلیون یورو( منعقد شد. 

اجرای این قرارداد هزینه مواد اولیه ذوب آهن را بسیار کاهش می دهد.

قیمت طال به علــت تالش ســرمایه گذاران برای 
فروش و ســود بــردن از افزایش قیمــت روزهای 
گذشــته طال، سبب شــد، قیمت طال در معامالت 
 روز گذشــته7/32 دالر کاهــش یابــد و این فلز 
گران بها132٤/11 دالر در هر اونس فروخته شود.

با توجه بــه افزایــش 1/2 درصــدی قیمت طال 
در روزپنــج شــنبه به علــت بهبود تقاضــا برای 
 این فلــز گران بهــا در اثر بــروز نشــانه هایی که 
بانک های مرکزی آمریکا و اروپا به سیاســت های 
 انبســاطی پولی در میان مدت ادامه خواهند داد،

 سرمایه گذاران به برداشت سود اقدام کردند و این 
امر سبب شد قیمت طال کاهش یابد.

 جاســون سریســوال، تحلیل گر گروه ام کی اس 
گفت: »با آغــاز معامالت، فروش هایی را شــاهد 
هستیم که با توجه به اینکه طال از کمترین قیمت 
خود در روز گذشته 20 دالر باالتر رفت، قابل درک 
است... طال حمایت بســیار خوبی در سطح 1310 

دالر داشت.«
 هر اونس طــال در بازارهای جهانی بــا7/32 دالر 
کاهش، 132٤/11 دالر فروخته شد. طال در مسیر 
ثبت کاهش یک درصدی بــرای هفته جاری قرار 

دارد.
 بانک مرکزی اروپا روز پنج شــنبه نرخ بهره را در 
رکورد پایینی حفظ کرد تا رشد اقتصادی و تورم را 

با اعتبار ارزان احیا کند.

طبق اعالم قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، موعد اجرای رجیستری 
گوشی موبایل فرا رسید و گوشی های جدیدی که IMEI آنها در سامانه 
وزارت صنعت ثبت نشده باشد قاچاق تلقی شده و در شبکه اپراتورهای 
موبایل قابل استفاده نخواهد بود. از چندی پیش ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اعالم کرده بود که پایلوت طرح رجیســتری گوشی موبایل با هدف 
 مبارزه با قاچاق از اول مرداد ماه آغاز می شــود و بر خواســته خود تاکید 

کرده است.
 IMEI طبق اعالم این ســتاد، از روز اول مرداد،گوشی های جدیدی که

)شماره سریال( ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نمی شوند.
ثبت گوشی هایی که قبل از این تاریخ به هر شکل وارد کشور شده اند انجام 
شده، اما ثبت IMEI گوشی هایی که از این پس وارد کشور می شوند به 

دلیل مبارزه با قاچاق،  جدی گرفته خواهد شد.

لوح تقدیر شرکت برتر بهره ور در چهارمین همایش جایزه بهره وری به 
مجتمع فوالد مبارکه اصفهان اهدا شد.

 چهارمیــن همایش جایــزه بهره وری معــادن و صنایــع معدنی 
 توســط ســازمان توســعه معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 

و با حضور تعدادی از فعاالن و مدیران صنعت معدن و فوالد برگزار شد.
 فوالد مبارکه اصفهان در بین شــرکت های بخــش صنایع معدنی 
فوالدی موفق به کسب باالترین امتیاز در شاخص های مالی بهره وری 

شد.
 لوح تقدیر شرکت برتر بهره ور با حضور رییس سازمان توسعه معادن
  و صنایع معدنی ایــران و رییس ســازمان ملی بهــره وری ایران به

 مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه الیحــه بانکداری بدون ربا در 
فرصت نزدیکی به مجلس ارائه خواهد شــد، گفت: موضوع تفاوت 
حقوق عالوه بر مدیران، در بین کارکنان ســازمان های مختلف نیز 

وجود دارد.
 علی طیب نیا گفت: موضوع تفاوت حقــوق عالوه بر مدیران در بین 
کارکنان ســازمان های مختلف نیز وجود دارد. همچنین اختالف 
حقوقی غیرمتعارف، بین دســتگاه های مختلف و حتی درون یک 

دستگاه بین طبقات مختلف شغلی نیز وجود دارد.
وزیر امور اقتصــاد و دارایی با بیان اینکه در موضــوع پرداخت وام به 
کارکنان ســازمان ها نیز بی عدالتی وجود دارد، افزود: تالش شــده 
بخشی از نابسامانی ها در رابطه با پرداخت حقوق در مدت های اخیر 
حل شــود و برنامه ریزی هایی در این رابطه انجام شده است. بخش 
دیگری از این اقدامات در چارچوب الیحه مدیریت خدمات کشوری، 

ان شاءا...  با هماهنگی بین مجلس و دولت ،لحاظ خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص ارائه الیحه بانکداری بدون ربا 
به مجلس شورای اسالمی، گفت: الیحه بانکداری بدون ربا در فرصت 

نزدیکی به مجلس ارائه خواهد شد.

شرکت مخابرات تصمیم گرفته تخفیف اعالمی از سوی دولت را پیش از حل و 
فصل بدهی اش به دولت برای مشترکان اعمال کند. این چیزی است که داوود  

زارعیان، مدیر روابط عمومی مخابرات به خبرگزاری تسنیم گفته است.
 بر اســاس مصوبه ســازمان تنظیم مقررات ،کلیه ارائه دهندگان خدمات 
اینترنت ملزم به کاهش تعرفه های خود هســتند اما نکته این بود که همه 
اپراتورها برای استفاده کردن از تخفیف زیرساخت باید بدهی خود را به این 
شرکت بپردازند. مدیرعامل زیرســاخت هفته قبل گفته بود که مخابرات 
300 میلیارد تومان بدهی تعیین تکلیف نشده دارد. داوود زارعیان دراین باره  
گفته است:  موضوع بدهی های تعیین تکلیف نشده ما به شرکت ارتباطات 
زیرساخت هیچ ارتباطی به مشــترکان نهایی ندارد و از امروز)روز گذشته( 

تعرفه های اینترنت پرسرعت را برای مشترکان مخابرات کاهش می دهیم.
وی عنوان کرد: در تعامل خوبی با شــرکت ارتباطات زیرساخت هستیم و 
همان طور که مدیر عامل آن شرکت هم عنوان کرده اند، بخشی از بدهی های 
خود را تسویه کرده ایم. او با تاکید بر اینکه مصوبه کاهش تعرفه اینترنت را 
برای مردم عملیاتی می کنیم و این دو موضوع را به یکدیگر ارتباط نمی دهیم، 
خاطر نشــان کرد: منکر بدهی های خود به شــرکت زیرساخت نیستیم 
اما برای مشخص شــدن رقم بدهی طرفین باید بنشینند و مذاکره کنند تا 

اختالف نظرها حل و فصل شود.

قیمت گوشی HTC مدل 10 با ظرفیت حافظه 32 گیگ، با کاهش 
300 هزار تومان طی یک ماه گذشته به قیمت 2 میلیون و 99 هزار 
تومان رسیده است. بررسی قیمت انواع تلفن همراه نشان می دهد که 
ارزش انواع آن همچنان روند نزولی دارد. این درحالی است که بعضی 
 از مدل ها طی یک ماه گذشــته تا 300 هــزار تومان کاهش قیمت 
داشته اســت و دلیل آن، کاهش تقاضا برای این مدل در بازار است. 
همچنین کمترین نوسان قیمت در محصوالت apple دیده می شود 
و به نظر می رسد قیمت محصوالت این برند به کمترین ارزش خود 

رسیده و باید منتظر رونمایی مدل جدید بود.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو، درباره واردات خودرو 
گفت: »طی ماه های ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته 
تقریبا بیش از ۵0 درصد رشد در میزان واردات داشتیم؛ 
این کامال مرتبط با میزان کشش بازار و تقاضای مشتریان 

است.«
فرهاد احتشام زاد در پاســخ به این پرسش که با توجه به 
افت قدرت خرید مردم در سال های گذشته، آیا تغییری 
در میزان خرید و فــروش خودروهــای خارجی وجود 
داشته است، اظهار داشت: »ما ســال گذشته در همین 
مقطع زمانی به واسطه شرایط روانی  که بر بازار حاکم بود 
و همه اعتقاد داشــتند بعد از جاری شدن برجام قیمت 
ارز شدیدا تغییر خواهد کرد، شاهد بودیم که خریداران 
کاالهای خارجی از خرید دست نگه داشتند.« وی افزود: 
»خریداران اعتقاد داشــتند  این مسئله  پیش از این هم  
اتفاق افتاده بود و بعد از توافقات قیمت ارز کاهش می یابد.« 
رییس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: »البته 
از ابتدای امســال این جو روانی که به اشتباه حاکم بوده، 
برطرف شــده و خریدارانی که متقاضی خرید کاالهای 
وارداتی بودند، در حال حاضر اقدام به خرید می کنند و این 

نگرانی شان از بین رفته است.«

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: متوسط 
عمر آسفالت در کشور ۵ سال است درصورتی که باید 10 

سال باشد.  
حجت ا... غالمی با مقایسه روند ساخت وتولید آسفالت 
و بتن گفت: متوسط عمر آسفالت در کشور ۵ سال است 
درصورتی که باید 10 سال باشد و متوسط عمر بتن ٤0 

سال است که باید 100 سال باشد.
 وی بــا بیــان اینکــه در بحــث آســفالت تعــداد 
کارخانه ها محدود و بیشترین مصرف کننده آن وزارت 
راه وشهرسازی است، اظهار داشــت: در همین راستا با 
هماهنگی های انجام شده با استاندارد، دستورالعمل تولید 
آسفالت با کیفیت باالبه کارخانه ها  صادر می شود و آنها 
طبق استانداردآن را تولید می کنند در حالی که در بحث  
بتن این امر تشــکیالت خاصی ندارد ضمن اینکه تعداد 
تولید کنندگان بتن نیززیاد است و کار با کیفیت مطلوب 

انجام نمی شود .
مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت : قبل 
از ادعای تولید بتن با کیفیت باال، ادعای اجرای بتن را باید 
داشت و الزم است به دنبال چالش های اجرای آن باشیم و 

بعد موضوع دانش و تولید را بررسی کنیم .

راه حل سردار نقدي براي معضل بیكاري؛

ساعت کار کارمندان 
را نصف کنید

در مجمع عمومی ذوب آهن مطرح شد؛

افتتاح طرح توازن 
در ذوب آهن تا 3 سال آينده

طال ارزان  شد

آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی موبايل؛

گوشی های قاچاق بال استفاده 
می شوند

فوالدمبارکه لوح تقدير 
شرکت برتر بهره ور 

را دريافت کرد

طیب نیا:

اليحه بانكداری بدون ربا دراولین 
فرصت به مجلس ارسال می شود

مخابرات: تعرفه اينترنت کاهش يافت

سقوط شديد قیمت تلفن همراه 
در راه است

افت قدرت خريد مردم چقدر روی 
خريد خودروهای خارجی اثر داشت؟

 انتظار اشتباه خريداران 
برای کاهش نرخ ارز

مدير کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان:

متوسط عمر آسفالت 
در ايران پنج سال است

راه و شهرسازیپارلمانخودرو

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس:

تک نرخی شدن ارز يک 
اولويت اقتصادی است

بازديد نماينده ويژه وزير 
نفت از پروژه نمايشگاه 

بزرگ اصفهان

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولت با اجرای صحیح سیاســت تک نرخی کردن ارز، 

زمینه ثبات و آرامش در بازارها و اقتصاد را فراهم کند.
زهرا سعیدی با تاکید بر لزوم سامان دادن جامع بازار ارز 
با اعمال سیاست های اقتصادی مناسب، بیان داشت: باید 
پذیرفت ارز و قیمت آن، از مولفه های تاثیرگذار در اقتصاد 

و بخش تولید کشور بوده است.  
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: درچند ســال 
گذشته که قیمت ارز با افزایش نجومی روبرو شد بسیاری 
از تولیدکنندگان با مشکالتی مواجه شدند به دلیل اینکه 
بخشی از مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و صنعت وارداتی 

بوده  و برای واردات نیاز به  ارز با نرخ باال بود.
سعیدی ادامه داد: ثبات نسبی ایجاد شــده در بازار ارز در 
حدود سه سال گذشــته از کارهای مناسبی بوده که در 
کنترل نرخ رشــد تورم موثر بوده است. وی گفت: دولت 
 اعالم کرده است سیاســت تک نرخی کردن ارز را دنبال

 می کنــد که اقدام مناســبی بــوده و در کنترل قیمت  
سایرکاالها مانند کاالهای معیشتی نیز تاثیر گذار است.   

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در هر صورت 
دولت باید با اجرای صحیح سیاست تک نرخی کردن ارز، 

زمینه ثبات و آرامش در بازارها و اقتصاد را فراهم کند.

مشــاور و نماینده ویــژه وزیر نفــت در صــادرات کاال و 
خدمات فنی-مهندسی از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان 
 بازدید کرد.  محمد تقی امانپور گفــت: موضوع برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی برای کشــور و به ویژه در شهر 
اصفهان کــه دارای مرکزیت و ویژگــی هایی منحصر به 
 فرد است، حرکتی بسیار ارزشــمند به شمار می آید. وی 
بیان داشــت: میزان تخصــص و تجربه اصفهــان در امر 
برگزاری نمایشــگاه های تخصصی و بین المللی، بدون 
 شــک میزان بازگشــت ســرمایه این پروژه را تضمین 
می کند، مشروط به آنکه تمامی ظرافت ها و مسائل مربوط 
به اقتصاد و مهندســی در این پروژه، ارزش لحاظ گردد.

مشاور وزیر نفت، استفاده از مزیت های سرزمینی اصفهان 
در این پروژه را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: این پروژه 
نه تنها باید از مزیت های سرزمینی اصفهان به بهترین شکل 
استفاده کند بلکه باید مزیت هایی را نیز برای شهر اصفهان 
ایجاد کند که این مزیت ها می تواند در بخش گردشگری و 
یا تکنولوژی باشد.نماینده ویژه وزیر نفت در صادرات کاال 
و خدمات فنی-مهندسی اظهار داشت: استفاده از فناوری 
ها و روش های نوین تکنولوژی نمایشــگاهی، مهم ترین 
موضوعی اســت که باید مد نظر قرار گیرد تا این مجتمع 

عظیم نمایشگاهی، مسیر خود را به درستی طی کند.

نمایشگاه

مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان در نامه ای به نماينده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: اطالعاتی 
که درباره حقوق من داده اند، غلط و نادرست است. بهرام سبحانی در  اين نامه خطاب به نادر قاضی پور گفته است: 
اين روزها در بحث داغ فیش های نجومی حقوقی، مطلبی از قول جنابعالی در رابطه با حقوق مديرعامل شرکت فوالد 
مبارکه به صورت گسترده در شبكه های مجازی انتشار داده می شود و  افرادی که نمی توانند آرامش مجموعه های 
بزرگ تولیدی را تحمل کنند به طور اغراق آمیزی به آن دامن زده و ســعی دارند با انتشار آن، محیط کار در فوالد 

مبارکه را  متشنج کنند.

سبحانی همچنین با   رد 
اظهارات نماينده ارومیه 

مبنی بر عضويتش در 
هیئت مديره 16 شرکت 
تاکید کرده است که در 

شرکت هايی عضو است 
که تعداد آنها به انگشتان 
يک دست هم نمی رسد و 
اين عضويت به نمايندگی 

از شخصیت حقوقی و 
برای  حفظ منافع سهامدار 

حقوقی است.

پیشنهاد سردبیر: 
 گوشی های قاچاق 

بال استفاده می شوند
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ويژهيادداشت

اخبار کوتاه

خبر

در زندگی پالستیکی دنیای مدرن، حتی در غذا هم بیماری 
می خوریم، بی آنکه بدانیم!

تولید زباله، تفکیک و بازیافت آن در حوزه مدیریت شــهری 
از موضوعــات پراهمیتی به شــمار می رود کــه این امر در 
کالنشــهرهای ایران همچون بســیاری از دیگر کشورها از 

دغدغه ها و معضالت جدی محسوب می شود.
بر اســاس آمار بانک جهانی، روزانه سه میلیون و  500 هزار 
تن زباله در سراســر دنیا تولید می شــود که سهم ایران در 
این حجم انبوه،40 هــزار تن برآورد می شــود، به تعبیری 
 بیــش از 1 درصد از تولید زباله توســط مــردم ایران تولید 

می شود.
بر اساس آمار منتشــر شده در رســانه ها،20 درصد از این 
 میزان معطوف به زباله های خشــک و چهــار درصد نیز به

 زباله های پالستیکی و پلیمری مربوط می شود.
اگرچه این چهاردرصد در یک نــگاه کلی چندان قابل توجه 
به نظر نمی رســد، اما معضــالت و چالش مــواد پلیمری و 
پالستیکی برای محیط زیست بسیار فراتر و عمیق تر از این 

اعداد وارقام است.
بر اساس اظهار نظر کارشناسان در صورت ایفای نقش تنها 
20 درصد از شهروندان در امر تفکیک زباله، از بروز بسیاری 

معضالت زیست محیطی پیشگیری خواهد شد.
 موادی با پايداری 300 تا 1000 سال!

مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شــهرداری تهران، 

چندی پیش با هشــدار نســبت به دشــواری و پیچیدگی 
تجزیه مواد پالستیکی عنوان کرد:مواد پلیمری با ماندگاری 
300 تا 1000 سال به عنوان موادی تجزیه ناپذیر،مسبب و 
عامل بسیاری از معضالت و نارســایی های زیست محیطی 
خواهند  بود. وی معتقد است: با مشــارکت عمومی مردم، 
بخش قابل توجهی از معضالت احتمالی ناشــی از مواد این 

چنینی مهار و کنترل خواهد شد.
آن چنان که این مقام مسئول عنوان کرد: هر خانواده ایرانی 
به صورت میانگین در طول روز ســه کیسه پالستیکی وارد 
چرخه محیط زیســت می کند که در صــورت کاهش تنها 
یک کیسه پالســتیکی در هفته، در مصرف نزدیک به یک 

میلیارد کیسه در طول سال صرفه جویی می شود.
این ارقام و اعداد نشان دهنده تاثیر بســیار برجسته و نافذ 
مشارکت عمومی شهروندان در مقابله و کنترل این معضل  

و مخاطره زیست محیطی در فرآیند تولید زباله است.
 ايران جزو 10 کشــور نخســت مصرف ظروف 

پالستیکی است
آن چنان که در رســانه هــا و جراید عنوان شــده، میزان 
پالستیک تولیدی در ایران به بیش از 177 هزار تن در سال 

تخمین زده می شود.
این رقم به صورت میانگین معــادل 500 تن در روز بر آورد 
می شــود که به واقع این میزان در ارزیابی ها و بررسی های 
انجام شده، ایران را جزو10 کشــور نخست مصرف کننده 

ظروف پالستیکی قرار داده است.
بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست 
آمریــکا این کشــور تنهــا در طول یک 

سال،32 میلیون تن ضایعات پالستیکی تولید کرده که تنها 
حدود 9 درصد از آن به چرخه بازیافت باز گشته و مابقی آن 
در محیط زیســت رها سازی شــده ؛ به واقع می توان گفت 
 این معضل در کشــورهای توســعه یافته نیز چالش برانگیز

است.
مواد پلیمری و پالستیکی منشأ 77 نوع بیماری 

است
محمد گلمکانی، رییس ســتاد محیط زیســت شهرداری 

تهران در تشــریح عوارض 
و تبعــات ناگــوار مــواد 
پلیمــری  و  پالســتیکی 
می گوید: ظــروف یک بار 
مصرف پلیمری و کیســه 
در  پالســتیکی  هــای 
صورت تماس بــا مایعات 
و مــواد غذایــی در دمای 
بــاالی 40 درجــه، ماده 
 شــیمیایی موســوم بــه

 ) اســتایرن ( از خود تولید 
می کند که منجر به تلخی 

غذا خواهد شد.
مــواد  گویــد:  مــی   وی 
این چنینــی  مــی تواند 
 مســبب بــروز بیــش از 

77 نــوع از بیمــاری هــا از جملــه ســرطان شــود و 
مــواردی همچــون کــم اشــتهایی، عصبانیــت، جهش 
در زنــان بــاردار و بیمــاری هــای ریــوی و گوارشــی 
 از دیگــر عــوارض ایــن ظــروف بــه شــمار مــی رود.

 امید است با فرهنگ سازی هر چه بیشتر،بستر و زمینه ای 
فراهم شود که با یک عزم عمومی،تمایل به استفاده از چنین  
ظروفی به حداقل ممکــن کاهش یابد که در غیر این 
صورت با اســتمرار وضع موجود، بروز و شــیوع 

بسیاری از بیماری ها دور از ذهن نخواهد بود.

نایب رییس دوم فراکسیون محیط زیســت مجلس گفت: هنوز 
ظرفیت فکــری در مدیران اقتصــادی برای تبدیــل »زباله« به 
»ســرمایه اقتصادی« و تجاری ســازی »طالی کثیف« به وجود 

نیامده است.
عبدالکریم حســین زاده، گفت: هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی 
برای بازیافت زباله، محدودیت یا ممانعت ایجاد نمی کند و هیچ 
خأل قانونی برای ایجاد ارزش افزوده از زبالــه وجود ندارد، اما به 
دلیل ضعف فکری و فرهنگی هنوز نتوانســته ایــم »زباله« را به 

»طالی کثیف« تبدیل کنیم.
نماینده مردم نقده و اشــنویه در مجلس اظهار کرد: شــهرداری 
در حوزه فرهنگ عمومی باید سیاســت تفکیــک زباله از مبدأ را 
با جدیت بیشــتری فرهنگ ســازی کرده و در عین حال فرآیند 

جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله را براســاس شیوه های نوین 
ساماندهی کند از سوی دیگر باید از طریق انگیزه های تسهیالتی 

بستر حضور سرمایه گذاران داخلی در این صنعت فراهم شود.
وی با اشــاره به آثار مثبت زیســت محیطی، مالی و اشتغال زایی 
بازیافــت زباله، گفــت: متاســفانه در برنامه های میــان مدت، 
بودجه های سنواتی و اسناد باالدستی توسعه به مزایای بازیافت 
 زبالــه و ایجاد ارزش افزوده در آن هیچ توجهی نشــده اســت از

 این رو مجلس شورای اســالمی در فرآیند تصمیم گیری خود به 
ویژه در برنامه ششم توســعه باید به صورت جدی به ایجاد ارزش 
افزوده از زباله وارد شود. در اســناد باالدستی باید مشخص شود 
که طی 10 سال آینده در حوزه زباله و فرآوری و بازیافت آن، چه 
چشم اندازی خواهیم داشت، همچنین در برنامه های میان مدت 

که برنامه ششم توســعه اولین آنهاســت راهبردها و بسترهای 
 مالی، تســهیالتی، اجرایی و قانونی برای ورود ســرمایه گذاران

 به وجود آید.
نایب رییس دوم فراکسیون محیط زیست، توسعه پایدار و ورزش 
مجلس، در پیشنهادی برگزاری نشست های مشترک بین فعاالن 
صنفی در حوزه بازیافت زباله و اعضای کمیسیون عمران را مورد 
اشــاره قرار داد و افزود: باید بســتر برگزاری جلسات مشترک با 
سرمایه گذاران بازیافت زباله و اعضای کمیســیون به وجود آید 
 تا ســرمایه گذاران فهم روشــنی از رویکرد نظام به این صنعت 

پیدا کنند.
حســین زاده برگزاری نشست های مشــترک بین وزارت کشور، 
سازمان شهرداری ها، بانک ها، تشکل های مردم نهاد و کمیسیون 
عمران را موجب روشن شــدن ابعاد و چگونگی حمایت از فعاالن 
صنعت بازیافت زباله دانست و خواستار انجام مطالعات تطبیقی 
و بهره برداری از دستاوردهای کشورهای توسعه یافته در صنعت 
طالی کثیف شد و افزود: با ورود منطقی و حساب شده به فرآیند 
»تجاری سازی زباله« عالوه بر تجربیات کشورهای توسعه یافته 

در این حوزه باید از ســرمایه گذاران خارجی نیز استفاده شود تا 
احداث واحدهای صنعتی مورد نیاز و ایجاد ارزش افزوده از زباله 

و منافع اقتصادی و غیراقتصادی آن عاید کشور شود.
این عضو کمیســیون عمران مجلس از ورود جدی کمیســیون 
متبوعش طی سه ماه آینده به موضوع »تجاری سازی زباله« خبر 

داد.

يک وعده زندگی پالستیکی!

77نوعبیماریکهدرغذاهایروزانهمیخوریم
پدر علم کویر شناســی ایران گفت: با روش در نظر گرفته 
شده برای انتقال آب خلیج فارس به یزد تا 30 سال آینده 

نفتمان  نیز تمام می شود.
پرویز کردوانی پدر علم کویر شناســی ایران، در خصوص 
طرح های انتقال آب اظهار داشت: صنایع و کارخانه هایی 
که میلیارد ها دالر، یورو و تومان برای تولیدات شان صرف 
شده به زور حق یا ناحق آب را گرفته و مناطق مستقر شده 
خود را نابود کرده اند و حال به وزارت نیرو و درخواســت 
تامین آب از آن  اقدام کرده اند تا این ارگان کمر به انتقال 

آب از خلیج فارس ببندد.
وی تصریح کرد: با اینکه در مراحل اولیه، سازمان محیط 
زیست با انتقال آب از خلیج فارس مخالفت کرده بود، اما 
باالخره با مشاهده وضعیت اسف بار آب در کرمان، یزد و 

اصفهان موافق انتقال این طرح آبی شده است.
پدر علم کویر شناسی ایران افزود: در حال حاضر مسافت 
740 کیلومتــری از خلیج فــارس به بندر عبــاس و از 
بندرعباس به سیرجان و از این منطقه به مس سرچشمه و 
چادرملو  یزد کانال انتقال آب تدارک دیده اند، که اگر آب 

بیاید قیمت آن حتی به 20 هزار تومان هم خواهد رسید.
وی با اشاره به راه های در نظر گرفته در خصوص شیرین 
کردن آب و شــوری 4 درصدی آب خلیــج فارس اذعان 
داشــت: اینها تصمیم دارند از نفت، برق تولید کرده و از 
برق نیز به شیرین کردن آب بپردازند، در حالی که هر چه 
می گویم قبول نمی کنند که با ایــن کار نفت، 20 الی 30 

سال دیگر تمام می شود.
پدر علم کویر شناسی ایران افزود: باید اول از خورشید برق 
بگیرند که هم ارزان اســت و هم آلودگی نــدارد و بعد به 

شیرین کردن آب خلیج فارس بپردازند.
وی در خصــوص طرح هــای انتقــال آب در چهارمحال 
و بختیاری اذعــان داشــت: رودهــای کارون ، کرخه و 
 زاینده رود از اســتان چهارمحال و بختیاری سرچشــمه 
می گیرند و هیچ اســتانی به اندازه چهارمحال  و بختیاری 
منبع آبی نــدارد ولــی در حال حاضر وضعیــت آبی آن 
به دلیل اجرایی شــدن طرح های انتقال آب بســیار بد و 

اسفناک است.
وی ادامه داد: توسعه ناپایدار صنعت قرارگیری حقابه  آن 
بعد از شــرب، نادیده گرفتن حقابه های محیط زیســت، 
تاالب ها و رودخانه ها و پنداشتن باور غلطی مبنی بر هدر  
رفت آب در سطح رودخانه هایی چون طشک  و بختگان از 
موارد گنجانده شده در تشدید بحران آب به دست احداث 

کارخانه هاست.

تغییرات اقلیمی معضلی جهانی اســت که بر اســاس بررسی ها 
تا ســال 2030 صدها هزار نفر بر اثر پیامدهای ناشی از آن جان 

خود را از دست می دهند.
سازمان بهداشت جهانی )WHO( در مطالعه ای ارزیابی کرده تا 
سال 2030 جهان شــاهد 250 هزار مورد فوت، بر اثر مشکالت 
 جســمی ناشــی از تغییرات اقلیمی خواهد بود که مرگ و میر
  بر اثر بــاال رفتن دمــا، ابتال بــه بیماری های اســهال، ماالریا،

 تب دنگی و سوءتغذیه را شامل می شود.
به گفته کارشناســان تمامی جمعیت جهان از تغییرات اقلیمی 
آســیب می بینند، اما برخی گروه ها آســیب پذیرتر هســتند. 
همچنین مردم کشورهایی که از زیرساخت های سالمت ضعیف 
برخوردارند به دلیل عــدم آمادگی برای مقابله بــا این معضل 

بیشتر دچار خسارت می شوند.
 کارشناســان تاکید دارند نیاز اســت تا تضمین شــود مجموع
و هوایــی  و  آب  سیاســت گذاری های  اقتصــادی،  رشــد    

 برنامه های حوزه سالمت جمعیت آســیب پذیر و فقیر جهان را 
شامل شود.

به گفته کارشناسان، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق 
بهره بردن از انرژی و وسایل حمل و نقل عمومی پاک می تواند به 

بهبود وضعیت کلی سالمت در جهان کمک کند.

کارشناسان ناســا اعالم کردند: 2016 می تواند گرم ترین سال 
ثبت شده در جهان باشد.

طبق بررسی های ناسا در شــش ماه نخست سال جاری میالدی 
رکورد دمایی جدیدی به ثبت رسیده  اســت و هر کدام از شش 
ماه نخست ســال 2016 در سطح جهان نســبت به رکوردهای 
پیشــین گرم ترین بــوده انــد. همچنین پیش بینی می شــود 
 2016 بــه لحاظ فاکتــور افزایش دما از ســال 2015 پیشــی 

بگیرد.
بررسی های ناســا حاکی از آن است در ســال جاری، میانگین 
دمای جهان نســبت به اواخر قرن نوزدهم 1/3 درجه ســانتی 
گراد گرم تر بوده که پدیده ال نینو در افزایش دما تاثیرگذار بوده 
است. هرچند به اعتقاد کارشناســان این جریان بیشتر می تواند 

تحت تاثیر گازهای گلخانه ای باشد.
عالوه بر این، باال رفتن دما روی قطب شمال نیز تاثیر منفی خود 

را داشته است.
به گفته کارشناسان ناســا گرمای جهانی در کنار پدیده ال نینو 
طی سال گذشته به نازک شدن یخ های قطب شمال منجر شده 

است.

دبیر کمیســیون انرژی و محیط زیست ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
 استان تهران گفت: اجرای استاندارد HSE )ایمنی، بهداشت و محیط زیست( 
با کاهش آثار تخریبی بشر و محیط زیســت در مقوله ساخت و ساز، کیفیت 

زندگی و طبیعت را بهبود می بخشد.
حیدر جهانبخش دبیر کمیســیون انرژی و محیط زیســت ســازمان نظام 
 HSE مهندسی ساختمان اســتان تهران، در خصوص مولفه مهم استاندارد
)ایمنی، بهداشت و محیط زیست( در بحث ساختمان ســازی اظهار داشت: 
اســتاندارد HSE به ســالمت ایمنی و ابعاد محیطی هر موضوعی می پردازد 
 و چند سالی اســت که در حوزه ســاختمان و ساخت و ســاز مورد توجه قرار

 گرفته است. وی با بیان اینکه بحث ساخت و ساز و انجام کارهای عمرانی یکی 
از مهم ترین فعالیت های بشری در سطح دنیاست، تصریح کرد: HSE در بحث 
ساختمان ســازی از این بابت اهمیت دو چندانی دارد که ابعاد ایمنی نیروی 

انسانی و امنیت شغلی را در این حوزه پوشش می دهد.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان»پاما« یک 
بانوي خیراصفهان مبلغ 500 هزار تومان براي خرید 625 کیلوگرم 
 علوفه بــراي حیات وحــش پارک ملــي و پناهــگاه حیات وحش 

کاله قاضي اصفهان اهدا کرد.
این بانوي خیر که نمي خواست نامش اعالم شود هدف از این اقدام 
را تنها براي رضاي خدا و کمک به آهوان  و حیات وحش کاله قاضي 

عنوان کرد.
 همچینــن در هفته هاي گذشــته یک کشــاورز اصفهانــي براي 
 تغذیه علف خواران پارک ملي و پناهــگاه حیات وحش کاله قاضي 
 ســه و نیــم تــن از محصــوالت مزرعــه خــود را هدیه کــرد و 
 یک کشاورز خیر دوســتدار محیط زیســت گلپایگاني نیز هفتصد

 کیلو گرم یونجه بسته بندي شــده نذر آهوان پناهگاه حیات وحش 
موته کرد.

 سازمان هواشناســی از تداوم هوای گرم در بیشتر مناطق کشور 
خبر داد و اعالم کرد: با ورود توده گرد و غبار به کشور، استان های 

غربی با کاهش دید همراه می شوند.
مدیرکل   وظیفــه،  احد 
پیــش بینی و هشــدار  
ســازمان   ســریع 
گفــت:   هواشناســی 
براساس آخرین داده ها  
و نقشه های پیش یابی  
هواشناســی، در بیشتر 
مناطق کشــور آسمان 
صــاف و آفتابــی بوده و 
هوای گرم تداوم خواهد  
داشت. وی افزود: از روز شــنبه و طی روز یکشنبه از دمای هوا در 

نوار شمالی کاسته خواهد شد. 
وظیفه تاکید کرد: در 3 روز آینده افزایش سرعت وزش باد سبب 
کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق جنوب سمنان، قم، مرکزی 

تهران و اصفهان می شود.
وی ادامه داد: داده های هواشناســی بیانگر تشــکیل توده گرد و 
خاک در کشور عراق و انتقال آن به غرب و جنوب غرب کشور است 
و از اواخر وقت امروز و فردا سبب کاهش دید افقی در استان های 

کرمانشاه، ایالم و خوزستان خواهد شد.

با دانستن ســازش های منحصر به فرد آناتومی پرندگان، شاید رفتارهای 
طوطی ها را بهتر بشناسیم. 

 بینايی
اکثر پرندگان برای فعالیت های روزانه شان به توانایی بینایی تکیه زیادی 
دارند . در گونه های مختلــف پرندگان، توانایی بینایــی در حدود 2 تا ۸ 
برابر پستانداران از قدرت بیشــتری برخوردار است،به همین دلیل چشم 
های پرندگان در مقایسه با اندازه سرشان بزرگ تر بوده و تصویری که در 

شبکیه چشم ایجاد می شود نیز به همان نسبت بزرگ تر است . 
شبکیه پرندگان دارای تعداد فراوان سلول های مخروطی است که باعث 

افزایش تیز بینی پرندگان می شود. 
شکل چشم ها نیز در پرندگان مختلف، متفاوت است. در طوطی ها چشم 
به صورت مسطح است که باعث می شــود تصویر کوچک تری در شبکیه 

ایجاد گردد.

 به همین علت تیز بینی طوطی در مقایســه با گونه هــای دیگر پرندگان
 به خصوص پرندگان شکاری ،کاهش چشمگیری دارد.

حرکت کره چشم در طوطی ها بر خالف پســتانداران، مستقل از دیگری 
انجام می شود.

 عنبیه یا قســمت رنگی چشــم بر اساس ســن ، جنس و گونه طوطی ها 
می تواند رنگ مختلف داشته باشد.

 بر خالف چشم پســتانداران، شبکیه چشــم پرندگان عاری از رگ های 
خونی اســت، به همین علت باعث کاهش پراکندگی نور و سایه می شود. 
طوطی ها اغلب در مواجهه با یک اسباب بازی یا منظره جدید، بدن یا سر 

خود را به طرف آن حرکت می دهند. 
مطالعات رفتارشناســی پرندگان نشــان مــی دهد که پرنــدگان اغلب 
مناظر دور دست را با اســتفاده از جوانب و با محدوده یک چشم مشاهده 

می کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیســت اصفهان»پاما« از 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان، با توجه به پدیده 
ریزگردها در ســال جاري و تداوم آن و نظر به پیامدهاي زیست 
محیطي و بهداشتي براي شــهروندان با همکاري اداره حفاظت 
محیط زیست  و  مرکز مدیریت و کنترل حوادث شهرستان اولین 
جلســه کارگروه گرد و غبار و دومین جلســه کارگروه مخاطرات 
محیطــي  زیســت 
شهرستان کاشان برگزار  

شد.
این کار گــروه با موضوع 
بررســي پدیــده گرد و 
غبار و برنامــه مقابله با 
آن در بخــش شــمال 
اســتان اصفهان با هدف 
راهکارهاي  به  دستیابي 
اجرایي در جهت مقابله 
 با این پدیده با حضور کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان و اعضاي مرتبط برگزار شــد و پس از بحث هاي 
کارشناسي مصوبات جهت اجرا به دســتگاه هاي مربوطه ارسال 

گردید.
در این جلسه رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان با تاکید 
بر انجام برنامه جامع مقابله با گرد و غبار در ســطح شهرستان از 
کلیه اعضا جهت شــرکت در جمــع آوري داده هــا و برنامه ها 

خواستار همکاري شد.

آب خلیج فارس را منتقل 
کنیم، نفتمان تمام می شود

 فوت صدها هزار انسان
 بر اثر تغییرات اقلیمی

کارشناسان ناسا:

2016 گرم ترين سال در جهان است

کاهش آثار تخريبی
محیط زيست با اجرای

HSE استاندارد 

اهداي علوفه توسط بانوي 
خیر براي حیات وحش 

کاله قاضي

گزارش هواشناسی؛

تداوم هوای گرم در کشور

برگزاري اولین گارگروه گرد و غبار 
زيست محیطي شهرستان کاشان

دنیای حیوانات اهلی

طوطی ها دنیا را چگونه درک می کنند؟ )بخش اول(

با مشارکت عمومی 
قابل  مردم، بخش 
توجهی از معضالت 
از  ناشی  احتمالی 
مواد اين چنینی مهار 
و کنترل خواهد شد

نايب ريیس فراکسیون محیط زيست مطرح کرد:

ضعف فکری، مانع تبديل »زباله« به »طالی کثیف« است

پیشنهاد سردبیر: 
آب خلیج فارس را منتقل 

کنیم، نفتمان تمام می شود
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حادثه يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

استرس خود را مديريت کنید

یک ســارق حرفه ای که در اتوبوس های بین شــهری، مسافر کنار 
دستی خود را بی هوش و اموالش را ســرقت می کرد توسط پلیس 

آگاهی استان دستگیر شد .
 پس از دریافت شکایاتی مبنی بر اینکه فردی تحت عنوان مسافر در 
اتوبوس های بین شهری به مسافر کنار دســتی خود مواد خوراکی 
آلوده به ماده بی هوشــی تعارف و ســپس اقدام به سرقت می کند 
 بررســی موضوع در دســتور کار ماموران پلیس آگاهــی اصفهان

 قرار گرفت .
سرهنگ ستارخسروی با بیان اینکه این سارق در اتوبوس های بین 
شهری مسیرهای اصفهان- شیراز و اصفهان-تهران چندین بار اقدام 
به سرقت با این روش کرده بود، افزود: ماموران اداره مبارزه به سرقت 
پیگیری این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و پس 
از انجام یک سری کارهای تخصصی ســارق را شناسایی کردند.این 
مقام انتظامی بیان داشت: پس از هماهنگی با مقام قضایی، فرد سارق 
لحظاتی پس از آخرین ســرقت هنگامی که قصد داشت در یکی از 
ترمینال های مسافربری اصفهان از اتوبوس پیاده شود دستگیر شد. 

سرهنگ خســروی تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و 
متهم جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شد. 

سرقت در اتوبوس
 با بی هوش کردن همسفر

خانواده

 مشــاور وزیر ارتباطات در امور زنان گفــت: قصد داریم از اواخــر مردادماه 
دوره آموزشی خانواده و فضای مجازی را برگزار کنیم.

سودابه رادفر، افزود: در حال حاضر با تغییر کارکردهای فضای مجازی مواجه 
هستیم. در این شــرایط و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری قرار است 
ماهانه جلساتی درباره فضای مجازی و خانواده برای عموم شهروندان برگزار 

کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از خانواده ها در زمینه نحوه استفاده از 
فضای مجازی آموزش ندیده اند، معموال فناوری اطالعات در کشورهای کمتر 
توسعه یافته همراه با فرهنگ آن وارد نمی شود و فرهنگ استفاده از آن دیرتر 
 وارد این کشورها می شود. بنابراین چگونگی استفاده از این فناوری ها با توجه 

به  فرهنگ  اسالمی و ایرانی  را  باید آموزش دهیم.
مشاور وزیر ارتباطات در امور زنان اضافه کرد: با توجه به اینکه این نشست ها 
ماهانه برگزار می شود، تالش می کنیم در شهرهای مختلف و حتی روستاها 
این کار انجام شــود و در این جهت از ظرفیت فرهنگســراها، شهرداری ها و 

مساجد   بهره  می بریم.
رادفر در پایان درباره وضعیت دستیابی زنان به مناصب باالی مدیریتی در این 
وزارتخانه گفت: با توجه به تاکیدات رییس جمهور و دیدگاه وزیر ارتباطات به 
مدیران تکلیف شده است که در شرایط مساوی سمت های مدیریتی به زنان 
واگذار شود،  در این جهت ما در زمینه انتصاب مدیر کل رشد 300 درصدی 
داشته ایم البته رقم این رشد در کل ناچیز است؛ چرا که تعداد مدیران کل زن از 

یک نفر به  چهار نفر افزایش یافته است. 

مشاور وزیر ارتباطات در امور زنان خبر داد:

برگزاری دوره های آموزش خانواده
 و فضای مجازی برای شهروندان

در حدود دوماه از ابالغ مصوبــه وام۱0 میلیون تومانی ازدواج، 
ناهماهنگی و بهانه های بانک ها در پرداخت این تســهیالت، 

شرایط سختی برای متقاضیان ایجاد و آنها را سرگردان کرد.
فضایی که باید براساس دســتورالعمل بانک مرکزی به پایان 
رسیده و تمامی بانک های حاضر در سامانه ازدواج اعطای وام 

۱0 میلیون تومانی را در دستور کار قرار دهند.
 نبود منابع کافی برای توزیع وام ۱0 میلیــون تومانی ازدواج 
 عامل اصلی مخالفــت بانک ها بــرای تصویب طرح مجلس
  مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج از سه به ۱0 میلیون تومان

 بود  ولی در نهایت قانونی شــد و بانک ها موظف به اجرای آن 
شدند.

این در حالی اســت که ظاهرا آمارهای بانک مرکزی نیز دلیل 
مخالفت بانک هــا را تایید می کند؛ چراکــه مجموع گردش 
 حســاب قرض الحســنه پس انــداز بانک ها ســاالنه حدود

 ۵000 میلیارد تومان است و بخشی از آن به وام ازدواج تعلق 
دارد. در شرایطی که برای افزایش میزان وام به ۱0 میلیون باید 
منابع نیز به سه برابر افزایش یابد. از سویی دیگر اکنون حدود 
۴۵0 هزار نفر در صف وام ازدواج قــرار دارند که با پیش بینی 
حدود ۸00 هزار نفری ثبت نام برای امسال، این تعداد به ۱/2 
میلیون نفر می رسد و رقمی نزدیک به ۱2 هزار میلیارد تومان 

منابع برای پاسخگویی به متقاضیان الزم است.
در هر صورت با توجه به موانع موجــود، در دوماهی که از ابالغ 

مصوبه وام جدید به شبکه بانکی گذشته، این موضوع به صورت 
یکپارچه اجرایی نشده و با حواشی بسیاری همراه بوده است. 
زوجین عمدتا در مراجعه به بانک ها با دست خالی آنها برای 
پرداخت تســهیالت ازدواج مواجه شــده و وعده های چند 
 ماهه، وام ســه میلیونی و یا پاســخ هایی همراه با بالتکلیفی 

دریافت کرده اند.
این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که در 
خردادماه به بانک ها ابالغ شده بود، موظف شده بودند تا از اول 
مرداد ماه تمامی امکانات خود را تجیهز کرده و برای اعطای وام 
۱0 میلیونی اقدام کنند. اخیرا نیز بانک مرکزی در تذکری به 

بانک ها تاکید کــرده بود که 
تمامی ثبت نام کنندگان برای 
وام ازدواج و افــراد در صف، 
مشــمول وام ۱0 میلیونی 
بوده و بانک هــا نباید برای 
 افرادی که قبل از بخشنامه 
ثبت نــام کرده اند وام ســه 

میلیونی اختصاص   دهند.
تکلیف بانک ها برای پرداخت  
وام ۱0 میلیونی از اول مرداد 
ماه در شــرایطی اســت که 
هنوز اعالمی مبنی بر تامین 
منابع جدید غیر از پس انداز 
قرض الحسنه انجام نشده و 
تنها بانک مرکزی خبر داده 
که موضوع استفاده از منابع 
قرض الحسنه جاری بانک ها 
نیز برای تسهیالت ازدواج در 

دستور کار قرار دارد.
منابع قرض الحسنه جاری نیز با استقبال بانک ها همراه نیست 
و معتقدند که جزو منابعی اســت که در شرایط تنگنای مالی 
می توانند از آن اســتفاده کنند، این در حالی اســت که پیش 
از تصویب مصوبه وام ۱0 میلیون تومانی هم بانک مرکزی در 
برابر این موضوع مخالفت کرده و عنوان کرده بود منابع جاری 
بانک ها در جریان بوده و نمی تواند به عنوان تسهیالتی که چند 

سال دوره بازگشت دارد مورد استفاده قرار گیرد.
به هر حال بانک ها باید بدون بهانه، پاسخگوی تقاضای وام ۱0 
میلیونی باشند، اما با وضعیت موجود بعید نیست که شرایط 
قبلی همچنان تکرار شده، صف دریافت و زمان آن طوالنی تر 

از قبل و زوجین نیز ناراضی باقی بمانند.

مهلت بانک ها تمام شد؛

سر رسید وعده وام۱۰ میلیونی ازدواج
عدم تماس چشمی، نداشتن انســجام در صحبت ها و 
حرکات خشک بدن، از عالئم عدم صداقت در گفتار است.

 مهــدی امامی روان شــناس، با اشــاره بــه چگونگی 
روش های تشــخیص افراد دروغگو، اظهار داشت: دروغ 
 گفتن به صورت ناخــودآگاه باعث بــروز واکنش هایی

 می شود که تحت کنترل فرد نیســت و می توان از روی 
این عکس العمل ها به عدم صداقت افراد پی برد.

وی ادامه داد: بیشــتر افراد، هنگام دروغ گفتن از تماس 
چشــمی خودداری می کنند و حاضر به نگاه کردن در 
چشم فرد مقابل نیستند. البته برخی افراد ممکن است به 

دلیل خجالتی بودن از تماس چشمی امتناع کنند.
این کارشناس افزود: استفاده کردن از سوال خودتان در 
جواب نیز از دیگر عالئم تشخیص این افراد است. به عنوان 
مثال اگر از فرد بپرســید که کیف مرا تو برداشته ای در 

پاسخ می گوید: نه کیف شما را من بر نداشته ام.
امامی در ادامه گفت: صحبت های افراد دروغگو معموال 
انسجام ندارد و هر بار اطالعات متفاوتی به شما می دهند 
 و امکان دارد سخنانشــان کامال ضد و نقیــض بوده و از

 یک پارچگی به دور باشــد. وی در پایان گفت: حرکات 
خشک بدن و عدم انعطاف در رفتار، کشیدن مداوم دست 
به پشت سر و لمس بینی از دیگر عالئم دروغگویی است. 
البته تشــخیص عدم صداقت افراد امر راحتی نبوده و از 
لحاظ اخالقی درست نیست که بدون دلیل دیگران را به 
دروغگویی متهم کنیم ولی موارد ذکر شده گاهی اوقات 

می تواند در فرد دروغگو بروز کند.

مدیریت استرس، توانایی کنترل آن را افزایش می دهد و 
مقابله با آن را آسان تر می کند.

مهرنوش اشکانی روان شناس و مشــاور، اظهارداشت: 
استرس در تمام انسان ها وجود دارد و الزمه هر کار موفق 
استرس مثبت اســت. وی افزود: فردی که به توانمندی 
خود واقف است  و تالش الزم برای  رسیدن به هدف خود 
را به انجام رسانده، با حفظ آرامش  و یادآوری نکات مثبت 
می تواند استرس خود را کنترل کند و این استرس کنترل 
شده الزمه کار آن فرد اســت. اشکانی در پایان گفت: اگر 
نمی توانید با عواملی که موجب ایجاد استرس  می شود  
مقابله  کنید با آن پیش بروید  و از آن برای رســیدن به 
اهداف استفاده نمایید و به همراه مثبت اندیشی سعی در 

رفع استرس زیاد از حد خود  کنید.

رفتارهايی 
که افراد دروغگو را لو می دهد

استرس خود را مديريت کنید

زوجیــن عمدتــا در 
مراجعه به بانک ها با 
دست خالی آنها برای 
تســهیالت  پرداخت 
و  شده  مواجه  ازدواج 
وعده های چند ماهه، 
وام ســه میلیونی و یا 
پاســخ هایی همراه با 
دریافت  بالتکلیفــی 

کرده اند

روان شناسی

تحدید حدود اختصاصی
4/583  شماره: 95/43/248808 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک 8194 فرعی از پالک شماره 18/2775 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام محمد علی ربیعی فرزند غالمعلی در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/5/26 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 ســاعت مقرر در محل حضــور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت 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 تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/5/3 م الف: 12592 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/580 شماره صادره: 1395/00/246666 نظر به اینکه آقایان رجبعلی و 
فضل اله و فتح اله و خانم خدیجه سلطانی وراث محمد سلطانی طبق گواهی 
حصر وراثت 4727 مورخ 93/9/15 شــعبه 10 حصر وراثت اصفهان با 
تسلیم برگ استشهاد شــهود مدعی فقدان ســند مالکیت ششدانگ پالک 
17/1462 بخش 14  اصفهان گردیده که در صفحه 244 دفتر 487 به شماره 
ثبت 66041 به نام نامبرده ثبت و سند صادر و به موجب سند 41418 مورخ 
1371/7/18 دفتر 94 اصفهان یک دانگ مشاع به خانم فاطمه احمدی انتقال 
و بر اثر جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند المثنی نموده 
اند  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
نسبت به آن یا وجود  ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله  تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکی صادر و به 
متقاضیان تسلیم خواهد شد. م الف: 11882 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان )211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

4/577 خواهان: آقای احمد اســدی اسدآباد فرزند اســمعیل ساکن نایین 
خیابان امام )ره( کوچه شماره 5 پالک 3، خوانده: آقای جواد افتخاری فرد 
فرزند علی مجهول المکان، ک.پ: 261/95 ش 1 شورا، خواهان دادخواستی 
به طرفیت خوانده فوق الذکر دائر بر مطالبه وجه چک به شماره 978881-

94/05/10 عهده بانک ملی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به این 
دفتر و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 95/05/31 ساعت 16 عصر و با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه 
های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا نامبرده جهت اخذ نســخه ثانی دادخواست و ضمائم به 
شورا مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه شورا حضور یابد 
و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:132 شعبه 1 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان نایین )154 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/579 شماره صادره:1394/14/158128 فاطمه سمیعیانی فرزند محمد 
هاشم به استناد یک برگ استشهاد شهود مدعی ســند مالکیت ششدانگ 

آپارتمان پالک 1975 فرعی از 272 اصلی واقع در بخش 1 ثبت خوانسار 
که در صفحه 193 دفتر 62 امالک ذیل ثبت 11086 به نام فضل اله اورعی 
صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند رسمی شــماره 72660 مورخ 
1394/07/18 دفتر 12 خوانسار به وی انتقال شــده و معامله دیگری هم 
انجام نشده و به موجب سند 70512 مورخ 1392/12/03 دفتر 12 خوانسار 
نزد بانک مسکن شعبه خوانسار رهن است و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم به شماره مسلسل 444057 د 93 مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق  تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود  
ســند مالکیت مزبور نزد خود  باشد از تاریخ انتشــار  آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردداگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تســلیم خواهد شــد. م الف: 112 امامی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار)225 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/578  آقای خســرو رحیمی مقدم به  شناســنامه شــماره 6  به شــرح 
دادخواست به کالسه 69/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا علی رحیمی مقدم به شماره 
شناسنامه 6 در تاریخ 1394/10/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: خسرو 
رحیمی مقدم )پسر( 2- حسین رحیمی مقدم )پسر( 3- حسن رحیمی مقدم 
) پســر(  4- علی اکبر رحیمی مقدم ) پســر( 5- حمید رحیمی مقدم )پسر( 
6- مجید رحیمی مقدم) پســر( 7- محمد رحیمی مقدم) پســر( 8- فاطمه 
رحیمی مقدم  )دختر( 9- زینب ولی خانی قصرچمی)همسر(. 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 131 شعبه 3 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف نایین) 

160 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

4/402  شماره: 95/43/248808چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک 239 فرعی از پالک شــماره 23/6 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به علی محمــد پیر نجم الدین کلیچــه فرزند قدمعلی در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 95/5/26 ساعت 9 در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبــان 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 تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/5/3 
م الف: 12048 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)185 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/584  آقای مجید شــانهء فرزند محمد دارای شماره شناسنامه 18594  

به شرح دادخواســت به کالسه 291/95 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شانهء فرزند 
مسیب به شماره شناســنامه 16495 در تاریخ 1395/03/25 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای 
مجید شانهء فرزند محمد به شماره شناسنامه 18594 صادره از خوانسار 
2- آقای مهدی شانهء فرزند محمد به شــماره شناسنامه 1220008621 
صادره از حوزه یک شهری خوانسار 3- آقای مهرداد شانهء فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 1220029416 صادره از حوزه یک خوانسار 4- خانم 
مهناز شانهء فرزند محمد به شماره شناســنامه 427 صادر از حوزه یک 
خوانسار 5- خانم مهشاد شــانهء فرزند محمد به شماره شناسنامه 965 
صادره از حوزه یک خوانســار 6- خانم اقدس رســتمی فرزند عباسعلی 
به شماره شناســنامه 16829 صادر از حوزه یک خوانسار. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت 
مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 117 شعبه 1 حقوقی 

شورای حل اختالف خوانسار) 205 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت دادرسی

4/585  شــماره درخواســت: 9510463637100007 شــماره پرونده: 
9309983721501240 شماره بایگانی شعبه: 940754 آقای سید ابوذر 
شمسی فرزند سید مجتبی شکایتی علیه آقای حمید مرادی فرزند خدا کرم 
دایر بر صدور چک بالمحل، تسلیم دادســرا نموده که پس از سیر مراحل 
قانونی و صدور کیفرخواست و ارســال به این شعبه به کالسه 940754 
ع ثبت و برای روز دوشــنبه مورخ 1395/06/01 ساعت 9/30 صبح وقت 
رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم حمید مرادی 
و دستور دادگاه به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
1392 یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج می 
گردد متهــم مذکور ازتاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه بــه دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر بشود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.  م الف: 116 شعبه 1 

دادگاه عمومی حقوقی خوانسار)143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/587  آقای محمدرضا امانی فرانی دارای  شناسنامه شماره 500 به شرح 
دادخواست به کالسه  2090  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســکینه جعفری به شناسنامه 1 
در تاریخ 1394/12/1 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس امانی فرانی، ش.ش 2 نسبت 
با متوفی فرزند 2- محمود امانی فرانی، ش.ش 16 نسبت با متوفی فرزند 
3- سعید امانی فرانی، ش.ش 1350 نسبت با متوفی فرزند 4- محمد رضا 
امانی فرانی، ش.ش 500 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا امانی فرانی، ش.ش 
889  نسبت با متوفی فرزند 6- صدیقه امانی فرانی، ش.ش 4109 نسبت با 
متوفی فرزند 7- طاهره امانی فرانی، ش.ش 280 نسبت با متوفی فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی 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: 12000 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف استان اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/587  خانم مریم امیر حاجیلو دارای  شناســنامه شــماره 314 به شرح 
دادخواست به کالســه  2089/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله امیر حاجیلو 

به شناسنامه 1271 در تاریخ 1394/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه امیر حاجیلو، 
ش.ش 1286 نسبت با متو فی همسر 2- رقیه امیر حاجیلو شهدی، ش.ش 
5750100626 نســبت با متوفی مادر 3- مریم امیــر حاجلو، ش.ش 314 
نســبت با متوفی فرزند 4- امیر رضا امیر حاجلو، ش.ش 1273635957 
نسبت با متوفی فرزند 5- شاهرخ امیر حاجلو، ش.ش 1150077654 نسبت 
با متوفی فرزند 6- صادق امیر حاجلو، ش.ش 82 نســبت با متوفی فرزند 
7- حامد امیر حاجلو، ش.ش 6487 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: 12001 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/588  آقای رضا خیرمند دارای  شناســنامه شــماره 1427 به شــرح 
دادخواست به کالســه  2087/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نعمت اله خیرمند 
شهرضا به شناسنامه 15493 در تاریخ 1395/1/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اکبر 
 خیرمند شــهرضا، ش.ش 14 نســبت با متوفی فرزند 2- اصغر خیرمند، 
ش.ش 13 نسبت با متوفی فرزند 3- غالمحسین خیرمند، ش.ش 28 نسبت 
با متوفی فرزند 4- رضا خیرمند، ش.ش 1427 نســبت بــا متوفی فرزند 
5- محسن خیرمند، ش.ش 42220 نسبت با متوفی فرزند 6- عزت خیرمند 
شهرضا، ش.ش 21  نسبت با متوفی فرزند 7- عفت خیرمند، ش.ش 1341 
نســبت با متوفی فرزند 8- مریم خیرمند، ش.ش 43410 نسبت با متوفی 
فرزند 9- فاطمه گلی باغ مهیاری، ش.ش 23654 نسبت با متوفی همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی 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: 12002 شعبه 10 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/589  آقای مهدی پیری قهدریجانی دارای  شناســنامه شماره 1131 به 
شرح دادخواست به کالسه  2083/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله پیری به 
شناســنامه 34 در تاریخ 1393/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محترم امامی نجف 
آبادی، ش.ش 827 نســبت با متوفی همسر 2- رویا پیری، ش.ش 13349 
نسبت با متوفی فرزند 3- پروین پیری قهدریجانی، ش.ش 8355 نسبت با 
متوفی فرزند 4- آمنه پیری قهدریجانی، ش.ش 70092 نســبت با متوفی 
فرزند 5- نرجس پیری قهدریجانی، ش.ش 49480 نسبت با متوفی فرزند 
6- خدیجه پیری قهدریجانی، ش.ش 24406 نسبت با متوفی فرزند 7- زهرا 
 پیری قهدریجانی، ش.ش 2015 نســبت با متوفی فرزنــد 8- اعظم پیری،

  ش.ش 589 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 9- مهــدی پیــری قهدریجانی، 
ش.ش 1131 نســبت با متوفی فرزنــد و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 12003 شعبه 10 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )203 کلمه، 2 کادر(
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سینمايادداشت

يادداشت

خبر

تراش دادن ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتــی که می تواند 
 در زمینــه تزئینــات و زیــورآالت، تندیس و لــوح یادبود
کاربرد داشته باشد، یکی از صنایع دستی فعال در اصفهان است.

 هنرمند تراشنده ســنگ های قیمتی، درباره جایگاه 
اصفهان در زمینه تراش ســنگ های 

قیمتی گفت: هنر جواهرســازی 
و تراش سنگ در اصفهان هنر 

نوپایی است. من از حدود 
10 سال قبل به این 

مشــغول  هنر 
و  شــدم 
اولین  جزو 
بودم  افرادی 
این  بــه  که 

هنــر پرداخت؛ 
 اما اکنون حدود
نفــر   100
صــورت  بــه 
 مستقیم و تقریبا

00 نفر بــه صورت 
غیرمستقیم در این هنر فعالیت دارند.

امیر کامیار کاظمی افزود: زمانی در میدان 
نقش جهان تنها یک یا دو مغازه در زمینه هنر 

 تراش ســنگ های قیمتی فعــال بودند؛ اما
درحال حاضر از هر دو مغــازه، یکی از آنها به 
این هنر می پردازد یا حتی گوشه ای از مغازه 
 خود را به معرفی هنر تراش سنگ های قیمتی

اختصاص داده اند.
 وی تأکید کرد: اصفهان شــهر جهانی صنایع دستی و 

پایتخت طال و جواهر ایران است و قطعا می توان با بهره گیری از 
این هنر، کارهای تلفیقی بسیاری را به انجام رساند.

این هنرمند ادامه داد: یکی از رشته های مکمل سنگ تراشی، 
طال و جواهرسازی و نقره سازی است که پایه های آن به سنگ 
احتیاج دارد که روی آن سوار شود و در اصفهان زمینه و امکانات 
بسیار مناسبی برای پرداختن به این هنر وجود دارد؛ ضمن اینکه 
با توجه به افزایش تراشنده ها، هنر تراش سنگ جایگاه خود را 
یافت. معادن سنگ بسیار خوبی نیز اطراف اصفهان وجود دارد 

که به این هنر کمک بسیاری می کند.
هنرمند اصفهانی به مشــکالت موجود در عرصه هنر تراش 
سنگ های قیمتی اشاره کرد و تصریح نمود: مهم ترین مشکل 

ر  نخســت، د درجه 
هنــگ  کارکردن افراد است. فر

این حوزه، تولیدکنندگان متاسفانه افراد فعال در 
خوبی نمی شوند؛ در این عرصه، آموزش باید با هدف تولید انبوه 

صورت گیرد.
کاظمی ادامــه داد: معضل دیگر، قیمت بــاالی ابزار و مصالح 
 است؛ ضمن اینکه چون از نقطه مشــخص یا خارج از کشور

وارد می شــوند، قیمت های مشــخصی ندارند و قیمت تمام 
آنها بسیار باالست؛ از سویی دیگر، تازه واردین به این رشته، به 
سودهای نامشخص دل می بندند؛ درحالی که باید عدد و تعرفه 

مشخصی در این رشته مدنظر  قرارگیرد.
هنرمند تراشــنده ســنگ های قیمتی، عدم وجــود بازار یا 
 مکان اختصاصی برای ایــن هنر را معضل دیگر برشــمرد و

اظهار داشت: مسئله دیگر این است که بازار یا مکان مشخصی 

برای عرضه بســیاری از هنرهای دســتی ازجمله هنر تراش 
سنگ های قیمتی وجود ندارد.  ضروری است که برای توسعه 
این هنر یا سایر هنرهای صنایع دستی، از طرف سازمان های 
مختلف و مرتبط، از این رشــته حمایت صورت گیــرد و بازار 
خاصی به آن اختصاص داده شــود و سنگ تراش ها بتوانند به 
تبادل اطالعــات و تجربیات بپردازنــد. در صورت تحقق این 
امر، کم کم این مکان یا بازار اختصاصی شــناخته خواهد شد؛ 
همانند راسته و بازار مشخصی که در شهر مشهد به این 
رشته اختصاص یافته است. همچنین به عنوان 
یک نمونه خارجی موفق، می توان از کشــور 
 تایلند نــام برد که قطب جواهرســازی

به شــمار می رود و با ایجاد 
جواهرســازی،  وزارت 
توانسته است افراد 
ی  ر بســیا

را بــه ایــن هنر 
ســوق دهد. اصفهان نیز به 
دلیل داشــتن جاذبه های 
گردشگری بسیار، اگر بتواند 
مکان خاصی را نیز به ســنگ 
تراشی اختصاص دهد، می تواند کم کم 

در افراد انگیزه ایجاد کند 
تا بازار این رشته رونق بگیرد.

کــرد: تاکیــد  هنرمنــد   ایــن 
ماننــد مختلــف  هــای   ســازمان 

فنی و حرفــه ای، اداره کار، ســازمان 
میراث فرهنگی، استانداری، شهرداری 
 و ســایر ارگان هــای ذی ربــط، باید

دوره هایی را تعریف کنند که در درجه 
نخســت، فرهنگ کار کــردن و تولید 
و رقابــت در بازار آموزش داده شــود و 
ضمن ارائه امکانــات الزم، این نکته را 
درنظر بگیرند که آموزش باید با هدف 
 تولید انجام شــود نه با هدف هنر؛ زیرا

کاربردی کردن رشته، اهمیت بسیاری 
دارد.

هنرمند تراشنده سنگ های قیمتی:

آموزش باید با هدف تولید انجام شود

بازيگر مجموعه تلويزيونی »سايبر«؛
اين مدل نقش ها را دوست دارم

»شرک 5« در راه است

رهبر ارکســتر نوجوانان ایران گفت: برخــی هنرمندان 
گمان می کنند چون اعضــای این ارکســتر را نوجوانان 
تشکیل می دهند، سطح کاری باالیی ندارند؛ البته ما باید 
 به آنها زمان بدهیم و با اجراهای بیشتر به عنوان یک نهاد

شناخته شویم.
آرمان نوروزی اظهــار کرد: در ابتدای راه اندازی ارکســتر 
نوجوانــان ایران، ذهنیت مــا این بود که هنرســتان ها و 
آموزشــگاه ها در این زمینــه کار نمی کننــد؛ نوجوانان 
 ســاز می زنند بــدون اینکــه بدانند چــرا ایــن کار را

انجام می دهند؟! از طرفی می خواســتیم شکل جدیدی 
از درآمدزایی در موسیقی را نشان دهیم و کاری کنیم که 
موسیقی مخاطب پیدا کند و ضمن انجام یک کار فرهنگی، 

درآمدزایی هم انجام شود.
وی گفت: تنها شــخصی که مــا را حمایت کــرد، بهرام 
جمالی )مدیرعامل ســابق بنیاد رودکی( بود که ســالن 
 رودکــی را دوبــار در هفته بــرای تمریــن در اختیار ما

قرار داد. ما منبع درآمدی نداریــم و امیدوارم مدیرعامل 
 جدید ایــن بنیاد نیــز همین حســن  نظر را دربــاره ما

داشته باشد.
نــوروزی ادامــه داد: تنها هنرمنــدی که از مــا حمایت 
 کرد و بــا حضــور در تمرین ارکســتر، از دیــدن بچه ها

هیجان زده شــد، لوریــس چکناواریان - رهبر ارکســتر 
و آهنگســاز - بــود. شــاید بیشــتر هنرمنــدان گمان 
 می کنند به دلیل اینکه اعضای این ارکســتر را نوجوانان

تشکیل می دهند، سطح کاری باالیی ندارند؛ البته ما باید به 
آنها زمان بدهیم.

رهبر ارکســتر نوجوانان ایــران همچنیــن از اجرای این 
 ارکســتر در هفتم مردادماه در ســالن حافظیه شــیراز

خبر داد و گفت: در این کنسرت، بخشی از سمفونی شماره 
۶ بتهوون، سوئیت شماره 1 چایکوفسکی، قطعه ای از مارکز 

دنزون و آثاری از امیراف و علی اکبر قربانی را اجرا می کنیم.
او اضافه کرد: اعضای ارکســتر نوجوانان ایــران، از طرف 
یک موزیسین شیرازی به نام وحید رئیسی، برای اجرا در 
این شهر دعوت شــدند که هزینه رفت وآمد و اقامت این 
نوجوانان همراه خانواده های شــان، برعهده آقای رئیسی 
است. در ایران، این کار کم سابقه ای است که گروهی با این 

سن و سال، چنین اجرایی را انجام دهد.
نوازندگان ارکســتر نوجوانان، 1۲ تا 1۹ سال سن دارند و 
با ســازهای مختلفی هنرنمایی می کنند. این ارکســتر 
 که در سال 1۳۹۳ تاســیس شــد، تاکنون ۵۶ نوازنده را

جذب کرده است.

عوامل فیلم »زاپاس« روز سوم مردادماه به اصفهان می آیند.
عوامل فیلم زاپاس، ســاخته  بروز نیک نژاد که ایــن روزها بر پرده 
سینماهای کشور است، امروز سوم مردادماه میهمان مردم اصفهان 

خواهند بود.
امیر جعفری، ریما رامین فر، جواد عزتی، الناز حبیبی، احمد مهران فر، 

شبنم مقدمی و ماهان نصیری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
برخی از این هنرمندان در سه ســانس 18:۳0، ۲0:۳0 و ۲۲:۳0 در 
سینما فلســطین اصفهان حضور خواهند داشت و ضمن حضور در 

مراسم اکران فیلم زاپاس، با مردم اصفهان دیدار خواهند کرد.
عالقه مندان می توانند جهت رزرو اینترنتی بلیط این برنامه، به سایت 

»سینما تیکت  «مراجعه نمایند.

فیلم »سرعت« به کارگردانی سعید چاری، با موضوع پولدارهای ایرانی 
در حال تولید است.

فیلم »ســرعت« به کارگردانی ســعید چاری، با موضوع حواشی و 
تفریحات بچه های مایه دار و پولدارهای ایرانی و حواشــی و سبک 

زندگی این قشر از جامعه، در سکوت کامل خبری در حال تولید است.
این فیلم در ژانر اجتماعی به نوع زندگی این افراد و اختالف طبقاتی 

آنها با قشر سطح پایین کشور با زبان تصویری پرداخته است.
از آنجا که در سال گذشته حواشی بســیاری از جانب برخی از بچه 
پولدارهای تهرانی به وجود آمد و در فضای رســانه ای بازتاب زیادی 
داشت، در این فیلم سعی شده به شــکلی کامال اکشن، به برخی از 
آن حواشی ها پرداخته شود؛ به همین دلیل فیلم دارای صحنه های 
 مهیج و اکشن بسیار زیادی اســت و قرار اســت برای شهریور ماه،

آماده نمایش شود.
فیلمنامه این فیلم را »ثنا صادقی« نوشته است و بازیگرانی مانند رضا 
رویگری، شــراره رخام، ثنا صادقی، امیرزریوند، مجید حاجی زاده، 
مجید شهریاری، سیاوش قاسمی، حامد نگارشی، پدرام میرزاخانی و  

اشکان طاهری در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

کمیته فرهنگ شــهروندی، این بــار موضوع قابــل توجهی را با 
شهروندان اصفهانی در میان گذاشته است.

 مســئله آلودگی هــوای اصفهــان از جمله موضوعــات مهم و
 قابل توجهی اســت که ذهن هر شــهروند این شــهر را به خود

مشغول کرده.
کمیته فرهنگ شهروندی برای پرداختن به این مسئله و دغدغه 
روز مردم اصفهان، طرح »سه شــنبه های بدون خودرو« را روی 

تابلوهای تبلیغات شهری اجرا نموده است.
دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی در این باره گفــت: ۳00 تابلوی 
تبلیغات شهروندی شهر اصفهان به موضوع سه شنبه های بدون 

خودرو اختصاص یافت.
سعید امامی اظهار داشــت: این دوره از تبلیغات شهری با موضوع 
سه شنبه های بدون خودرو، با شعار »یک روز خوب؛ ۲ چرخه/ ۳ 
شنبه/ 4 باغ« طراحی شده که از ۳1 تیرماه به مدت 1۵ روز، روی 
تابلوهای تبلیغات شــهری نصب خواهد بود تا فرهنگ استفاده از 

دوچرخه را برای شهروندان، بیش از بیش نهادینه سازد.
وی افزود: کمیته فرهنگ شــهروندی سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، با همــکاری پویش مردمی ترافیک شــهر 
اصفهان در قالب شــعار »هوای اصفهان را داریم«، به هواداری از 
شهر اصفهان و کمک در راســتای بهبود هوای این شهر پرداخته 
 که در این راســتا، برنامه هــای مختلفی را ویژه فصل تابســتان

برنامه ریزی کرده اند که بیان موضوع استفاده نکردن ازخودرو در 
روزهای سه شنبه و ارائه طرح های تبلیغات شهری، در این راستا 

صورت گرفته است.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی خاطرنشان کرد: موضوع تابلوهای 
تبلیغات شــهری هر 1۵ روز تغییر می کند و طی هر دوره به یک 
موضوع خاص شــهروندی اختصــاص می یابد کــه این کمیته 
 در فصل تابســتان به موضوع اســتفاده از دوچرخه و عابر پیاده

به صورت محوری خواهد پرداخت.
گفتنــی اســت عالقــه منــدان بــرای دریافــت هر یــک از 
 طــرح هــای تبلیغــات شــهروندی، مــی توانند به ســایت

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

یک استاد موسیقی سنتی اصفهان گفت: بســترهای الزم برای احیای 
موسیقی سنتی در جوانان باید از سوی مسئوالن و رسانه ها فراهم شود؛ 
زیرا این هنر، یک موسیقی وطنی به شــمار می رود و حفظ و ترویج آن 
وظیفه همگان است. علی منصوری در مراســم رونمایی از آلبوم »اوجی 
در آواز مکتب اصفهان«، اثر شاخص اســتاد رضا طباطبایی گفت: رضا 
طباطبایی در چندین سال زندگی هنری خود، آثار بسیاری را در مکتب 
آواز اصفهان خلق کرده اســت. آلبوم اوجی در آواز مکتب اصفهان از رضا 
طباطبایی، تعدادی از کارهای شخصی ایشان بوده که به پیشنهاد نزدیکان 
خود، تصمیم به انتشار آن به صورت عمومی گرفته و پس از پاالیش هایی 
که روی آن قطعات انجام گرفت، به صورت سه لوح فشرده ارائه شد. وی  
خاطرنشان کرد: متاســفانه امروز در جامعه موسیقی سنتی کمتر مورد 
توجه قرار دارد که مسئوالن باید برای احیای این شاخه از موسیقی، تالش 

مناسبی صورت داده و برنامه های مختلفی اجرا کنند.

 خبرهایی کــه از داخــل کمپانی دریــم ورکز بــه بیرون
درز کرده، از تولید قســمت پنجم انیمیشــن کامپیوتری 

»شرک«  حکایت می کند.
منتقدان سینمایی می گویند حاال اطمینان دارند که مدیران 

این کمپانی، در تدارک ساخت »شرک ۵« هستند.
 منابعی در این کمپانی که نمی خواهند نام شان فاش شود،

می گویند این فیلم برای نمایش در تابســتان سال ۲01۹ 
آماده خواهد شــد. همین منابع اعالم کرده اند قسمت تازه 
این مجموعه فیلم موفــق و پرفروش، این بــار با همکاری 
کمپانی یونیورســال تهیه خواهد شــد. از آنجــا که خبر 
 تولید فیلم به صورت رســمی از ســوی کمپانی دریم ورکز

اعالم نشــده، هنوز اطالعی از چند و چون داســتان آن در 
دست نیســت؛ اما به طور حتم، غول سبز رنگ و ماجراجوی 
 داستان »شــرک« به همراه همســر و خر وراج خود، سر از

یک ســری ماجراجویی تازه درمی آورند. به نوشــته نشریه 
اسکرین اینترنشنال، رسانه های گروهی و منتقدان سینمایی 

از خبر تولید »شرک ۵« استقبال کرده اند.
کمپانی دریم ورکز در ســال ۲010 و پس از اکران عمومی 
»شرک برای همیشه«، خبر از بازنشستگی شرک و دوستانش 
داد. در همان زمان، طرفداران این مجموعه اکشن کمدی و 
 خانوادگی، اعتراض خود را نســبت به اقــدام این کمپانی

بیان کردند.
چهار قسمت »شرک« در سطح جهانی، موفق به فروش کالن 
 سه و نیم میلیارد دالری شده اســت. این فیلم ها در فاصله

سال های ۲001 تا ۲010 به روی پرده سینماها رفتند.

شــهروز ابراهیمی، بازیگر موقر و خوش ســیمای تلویزیون، 
سال هاست نقش های متفاوت و ماندگاری را بازی کرده است.

فرزاد ملکی سریال اولین شب آرامش، وکیل مرموز، جاسوس 
سازمان موســاد در پیدا و پنهان و مرفه جاده چالوس، ازجمله 
نقش آفرینی های کارنامه کاری ابراهیمی محسوب می شوند. 
ابراهیمی برای اولین بار در ســال 78 درفیلم سینمایی، »آخر 
بازی«، به کارگردانی همایون اســعدیان بازی کرد و حضوری 

موفق داشت.
زیگزاگ، اولین شــب آرامش، کارآگاهان، مرگ تدریجی یک 
رویا، سال های مشــروطه، عملیات 1۲۵، روز های زیبا، لطفا 
دور نزنیم، مالقات غیرممکن، ستاره های سربی، جاده چالوس، 
گاهی پیــش می آید و راز هــای یک خانــه، ازجمله کارهای 

ابراهیمی محسوب می شوند.
سریال ســایبر، سریالی پلیســیـ  اجتماعی است که به 

یکی از مسائل روز جامعه )کالهبرداری های اینترنتی 
و جرائم ســایبری( می پردازد؛ ســریالی که 

جنبه های آموزشی زیادی دارد و به 
کالهبرداری هایی می پردازد که 
اغلب آدم های معمولی با آنها 
مواجه می شــوند. فیلمنامه 
ایــن ســریال براســاس 
داستان های واقعی نوشته 

شده است.
سریال سایبر به سفارش 
مرکز بسیج صداوسیما 
و با مشــارکت معاونت 
اجتماعی ناجا و پلیس 
فتا، به کارگردانی احمد 
معظمی و تهیه  کنندگی 

سعید کمانی، تولید 
و از شبکه پنج سیما 
در حال پخش است. 

ابراهیمی در سایبر در نقش یک سارق سایبری شیک، موجه، 
خوش ظاهر و خوش پوش، بازی موثری ارائه کرده است. 

درباره ایفای نقش های خاکستری و حضورش در سریال سایبر 
و ویژگی های نقش سهراب، با او گفت وگویی انجام شده که در 

زیر می خوانیم:
در سريال دور دســت ها که چندی قبل از شبکه سه 
سیما پخش شد و سريال سايبر، در قالب شخصیت های 
خاکســتری بازی کرديد. آيا به ايفای اين نوع نقش ها 

عالقه داريد؟
بیشــتر ترجیح می دهم این نوع نقش ها را بــازی کنم. اعتقاد 
چندانی به نقش مثبت و منفی ندارم؛ زیرا 
همه آدم ها طیف هایی از خیر و شر در 
وجودشان هست و طیف اصلی شان 
خاکستری رنگ است؛ بنابراین هیچ 
آدمی فقط مثبت یا منفی نیســت. 
احســاس می کنم ایفــای نقش های 

خاکستری به زندگی نزدیک تر است.
بــا توجه بــه چهره شــما، اغلب 
عالقه  تلويزيونی  مخاطبــان 
دارند بیشتر شما را در قالب 
شــخصیت های مثبت مثل 
چالوس  جاده  سريال  وکیل 

ببینند، درست است؟
وکیل ســریال جــاده چالوس 
جــای کار بیشــتری در درام 
داســتان داشــت و در موقعیت 
فعلی، او را شــخصیت مرموزی 
می دیدیم و ته رنگ خاکســتری 
هم در شــخصیتش دیده می شد. 
از اول تماشاگر تصور می کند وکیل 
با ورود بــه خانواده شــخصیت اصلی، 
می خواهــد کاری را انجــام دهد و یک 

وکیل عادی نیســت و راز و رمزی در نگاهش وجود دارد. این 
 مدل نقش ها را دوست دارم. نقش های مثبت هم بازی کردنش 

جذاب است. 
قبل از حضور در جاده چالوس و سايبر، سابقه همکاری 

با احمد معظمی را داشتید؟
جاده چالــوس اولین همکاری مــان بود. به ســبک کاری و 
شــخصیت و منش احمد معظمی عالقه خاصی دارم و برایم 
رفیق و دوست خوبی اســت. معظمی در تحلیل نقش در کنار 
بازیگرش است و به او کمک می کند؛ تحلیل هایش هم درست 
اســت و در حین کار با او آرامش دارم. ایشــان خیلی درست 
و منطبق با نــگاه کارشناســانه، وجوهات مختلــف نقش را 

کالبدشکافی می کند.
در سايبری از گريمی برای نقش سهراب که شما بازی 
کرديد، استفاده شده که سن و سالتان را زيادتر کرده 
است. آيا اين شیوه گريم به دلیل ويژگی های نقش بود 

يا کارکردهای ديگری داشت؟
من چندان از این گریم راضی نیســتم و چندتا از دوستانم که 
چند سالی من را ندیده بودند، به من زنگ زدند و گفتند شهروز 
چقدر قیافه ات جاافتاده و ســن و ســال دار شــده است و من 
توضیح می دادم به دلیل نوع گریمم در ســریال سایبری است 
و ربطی به چهــره واقعی ام ندارد؛ البته مــن هیچ گاه در گریم، 
به این مســئله اعتقاد ندارم که باید با گریمم زیباتر شوم؛ بلکه 
 برایم مهم است که نوع گریم به بهتر شدن بازی ام کمک کند و 
باعث شود مخاطب به شخصیتی که بازی می کنم، نزدیک تر 

شود.
در سريال ســايبری هم دوباره سراغ ايفای نقش های 

خاکستری و ضدقهرمان رفتید؟
بله، ســهراب هم ویژگی هــای خاکســتری دارد و چون آدم 
تیزهوش و دقیقی است و روان شناســی آدم ها را بلد است، از 
این اســتعدادهایش در راه خالف و ناصواب استفاده می کند 
و با نزدیک شــدن به آدم های پولدار و ثروتمند از طریق دنیای 
مجازی و اینترنت و حســاب های عابربانک، سوءاستفاده مالی 
انجام می دهد. ظاهر موجه و قابل قبولــی دارد و خیلی راحت 
می تواند اعتماد طعمه هایش را جلب کند. احمد معظمی هم 
جزو کارگردان های جوانی است که با بازیگران تعامل دارد و من 

برایش راحت بازی می کنم.

داســتان دختران چریک، پســران مدافع خرمشــهر، مردانی کــه روِح بازار 
ســنتی تهران بودند یا زنانی که تیمســارهای آنچنانی را نوک انگشت شان 

می چرخاندند…
»مهــدی افشــارنیک« در نخســتین رمــان خود، ســراغ شــکاف هایی 
 رفتــه کــه از ســال های قبــل  ازکودتــای ســال ۳۲ آغــاز شــد و

تا همین سال های نزدیک ادامه یافت؛ باعث تولد فدایی، چریک، انقالبی، مذهبی 
و کارگران و بازرایان شد؛ روح تهران سنتی را از آن خود کرد و بعد از انقالب هم 
 جای این آدم ها را جور دیگری رقم زد. رمان با ریتمی سریع و وقایعی تکان دهنده

پیــش مــی رود. در هــر فصــل ماجرایی انتظــار خواننــده را می کشــد و 
 نگرانی مداوم ریخته شــدن ســقف بــازار قدیمی تهــران کــه در کل رمان
 تکرار می شود. آیا این ســقف فرو می ریزد؟ آیا مادران و پســران رو در روی هم

خواهند ایستاد؟ آیا ردپای تاریخ در خیابان ها پاک می شود؟ رمان »گود« تجربه  
جدیدی از احضار تاریخ سیاسی است.

بازیگر با تجربه ســینمای ایران گفت: ما باید پیرو خط پهلوانی 
باشــیم و فرهنگ پهلوانی را در بین جامعه خود انتشار دهیم تا 

بتوانیم تاثیرات این فرهنگ را در جامعه خود مشاهده کنیم.
داریوش ارجمند در روز »فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای« 
اظهار داشت: ما باید در فرهنگ پهلوانی پیرو خط امام خودمان، 
امام علی )ع( باشیم و این فرهنگ را در جامعه خود تکثیر کنیم 

تا بتوانیم نتایج آن را درون جامعه خود مشاهده کنیم.
وی ادامه داد: ۳ چیز وجود دارد که می تواند مردم را با میل خود 
گرد هم جمع کند: یکی هنــر، دیگری دین و در آخر هم ورزش. 
ورزش زورخانه ای که ورزش باستانی کشور ماست، دارای هر ۳ 
این موارد است. زورخانه یک ورزش مخصوص است؛ چون هنر، 

موسیقی و سبک خاص خود را دارد.
بازیگر با تجربه سینمای ایران درباره این ورزش و آداب پهلوانی 
بیان کرد: پس از محرابی که امام جماعت در آن نماز می خواند، 
گود زورخانه دومین گودی اســت که مقدس اســت. سازمان 
ورزش باید ترتیبی دهد که ورزشــکاران تمام رشته ها، حداقل 
یک بار در زورخانه حضور پیدا کنند و فرهنگ آن را یاد بگیرند و 

جوانمردی را حس کنند.
وی افزود: من خوشــحال می شــوم اگر ببینم کســانی مانند 
 پهلوان تختی و پوریای ولی تکثیر شــوند. به مردم اصفهان نیز

تبریک می گویم که برگزار کننده جشــن روز پهلوانی در شــهر 
خود هستند.

رهبر ارکستر نوجوانان ايران:

نوجوانان ساز می زنند؛ بدون 
اينکه بدانند چرا؟!

امروز؛

عوامل »زاپاس« به اصفهان می آيند

سبک زندگی بچه پولدارهای ايرانی 
موضوع فیلم سینمايی شد

مردم از موسیقی سنتی در 
کشور اطالع خاصی ندارند

روايِت نفس گیِر روزگاِر 
چند نسل...

به مدت 15 روز؛

»سه شنبه های بدون خودرو« 
به تابلوهای تبلیغات شهری آمد

داريوش ارجمند؛

ظرفیت زورخانه برای ترويج فرهنگ 
پهلوانی در جامعه استفاده شود

گفت و گو 

 اصفهان ،شهر 
جهانی صنايع دستی 

و پايتخت طال و 
جواهر ايران است 

 و قطعا
می توان با بهره گیری 

از اين هنر، کارهای 
تلفیقی بسیاری را به 

انجام رساند

هالیوود

پیشنهاد سردبیر: 
سبک زندگی بچه پولدارهای 

ايرانی موضوع فیلم سینمايی شد
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يادداشت خبر

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: باید برای اشتغال جوانان در 
این استان برنامه ای مدون ارائه شود.

به گزارش ایســنا، حمید ملک پور در نشســت ستاد ساماندهی 
امور جوانان شهرستان شهرکرد، با اشــاره به مشکالت جوانان 
و به دنبال آن مشــکالت ایجاد شده در ســطح جامعه، هدف از 
تشکیل این جلسه را برنامه ریزی برای مشکالت جوانان به ویژه 
اوقات فراغت، اشتغال و ازدواج آنان اعالم کرد و تدوین برنامه ای 
دقیق در این راستا توسط مســئولین امر را ضروری دانست. وی 
افزود: جوانان محور حرکت و توســعه جامعه هستند؛ بنابراین 
الزم اســت دســتگاه های اجرایی این شهرســتان در راستای 
بسترسازی مناســب برای رشد و شکوفایی اســتعداد جوانان، 

برنامه مطلوبی داشته باشند.
ملک پور با بیان اهمیــت برنامه ریزی در همه امــور به ویژه در 
زمینه تســهیل امور جوانــان، تصریح کرد: غنی ســازی اوقات 
فراغــت جوانان، بســتری مناســب برای رشــد و شــکوفایی 
 ظرفیت هــای مختلــف در جامعه به ویــژه اســتعداد جوانان

فراهم خواهد کرد و به همین ســبب باید بــرای اوقات فراغت 
جوانان، برنامه ریزی با اهــداف متعالی و به صورت کامل و جامع 

انجام شود.
فرماندار شهرســتان شــهرکرد با اشــاره به اینکه بســیاری از 
مشــکالت جوانان، به دلیل عدم وجود برنامه ریزی مناســب و 
عدم بهره منــدی مفید از اوقات فراغت آن هاســت، عنوان کرد: 
برنامه ریزی صحیح و مدون، امکان ســاماندهی به امور جوانان 
را آسان تر کرده و سبب پیشــگیری از ایجاد مشکالت بیشتر در 
جامعه خواهد شد. وی تاکید کرد: برنامه ریزی یکی از ارکان مهم 
توسعه و پیشرفت جوامع مختلف بوده و الزم است در شهرستان 
شهرکرد نیز به این امر مهم از ســوی همه دستگاه های اجرایی، 

اهتمام ویژه ای صورت گیرد.
ملک پور با بیان اهمیت فرهنگ ســازی در جامعه در راســتای 
سوق دادن جوانان به سوی امور برنامه ریزی شده، افزود: داشتن 
برنامه به منظور هدایت جوانان به ســوی انجام امور متناســب 
و مفید و بهره گیــری آن ها از اوقات فراغت خــود به عنوان یک 
ظرفیــت مطلوب، ســبب پیشــگیری از پدید آمــدن و ازدیاد 

آسیب های اجتماعی در جامعه خواهد شد.
 وی خاطرنشان کرد: باید همه مسئوالن نسبت به امر اشتغال و 
ازدواج که دو مقوله بسیار مهم در امور جوانان است، توجه ویژه  

داشته باشند.
فرماندار شهرستان شهرکرد با اشــاره به مشکالت مختلفی که 
ازدواج جوانان را با مشــکل مواجه می کند، گفت: آداب و رسوم 
دست و پاگیر، مهریه و جهیزیه های سنگین و مسائل فرهنگی 
موجود در جامعه، از جمله مشــکالتی است که بر سر راه ازدواج 

جوانان قرار دارد و سبب باال رفتن سن ازدواج شده است.
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم با ارائــه راهکارها و برنامه های 
دقیق و مدون از سوی همه دستگاه های اجرایی، مشکالت حوزه 
جوانان کاهش یابد و به زودی شاهد برطرف شدن کامل مسائل 

و مشکالت در حوزه اشتغال و ازدواج جوانان باشیم.

 مدیــرکل تامین اجتماعــی چهارمحــال و بختیاری
اظهــار کــرد: بــه مناســبت »روز خانــواده و تکریم 
بازنشســتگان« و به منظــور ترویج فرهنــگ تکریم و 
ارج گذاری به مقام ارزشــمند بازنشستگان، از همسران 

بازمانده و  ازکارافتاده کلی نمونه، تجلیل خواهد شد.
غالمرضا محمدی گفت: ســازمان تامیــن اجتماعی با 
رویکرد حفظ شــأن و کرامت انسان و تاکید بر صیانت از 
جایگاه بزرگان و پیران در خانواده و اجتماع که به کرات 
در دین مبین اســالم مــورد تاکید قرار گرفته اســت و 
 با تاســی از فرهنگ و خلق و خوی نبوی، همزمان با روز

25 ذی الحجه روز »خانواده و تکریم بازنشستگان« اقدام 
به تجلیل از بازنشستگان، همسران بازمانده و از کارافتاده 

کلی نمونه خواهد کرد.

 لزوم ارائه برنامه مدون
برای اشتغال جوانان

رییس آموزش و پرورش شهرستان فارسان گفت: به دلیل 
صعب العبور بودن و عدم امکانات مدرسه و کمبود معلم، 
 مردم برخی از روستاهای شهرســتان اردل از تحصیل

محروم هستند.
قربانعلی بهرامی در گفت  و گو با خبرنگار ایسنا  اظهار کرد: 
تعدادی از روستاهای اردل جهت رفع مشکالت تحصیلی، 
نیازمند بازدید میدانی هستند.  وی افزود: مناطق محروم 
اردل با مشکل ماندگاری معلم مواجه هستند که باید با 
بررسی مشکالت معلمان، همچنین ایجاد انگیزه در آنان، 
این معضل رفع شود. بهرامی خاطرنشان کرد: به منظور 
تجهیز و بهینه سازی مجتمع رفاهی فرهنگی و لوله کشی 
برخی مدارس در شهرستان اردل، به ترتیب 400 میلیون 

ریال و یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار نیاز  است.
رییس آموزش و پرورش شهرســتان فارسان با اشاره به 
اینکه مناطق محروم زیادی در اســتان وجــود دارد که 
همواره در زمینه ماندگاری معلم دچار مشکل  هستند، 
تصریح کرد: با بررسی مشکالت، معضل عدم ماندگاری 
معلمان برطرف خواهد شد. وی از کسب رتبه اول مدیریت 
و ارتقای معدل دانش آموزان در شهرستان اردل خبر داد 
و گفت: طی دو ســال اخیر، دانش آموزان این شهرستان 
در مسابقات آزمایشگاه فیزیک و فعالیت های قرآنی، در 

جایگاه  برتر قرار گرفتند.

 روستاهای محروم از تحصیل 
اردل

تجلیل از بازنشستگان نمونه 
در چهارمحال و بختیاری

مشكل آب صنايع چهارمحال و بختیاري، با پساب رفع مي شود

اخبار کوتاه

فوق تخصص جراحي عروق مغز و عضو هیئت علمي دانشــگاه 
علوم پزشــکي، خدمــات بهداشــتي و درمانــي چهارمحال و 
بختیاري، از انجام دو عمل جراحي سخت میکروسکوپي شریان 
قاعده اي مغز در مرکز آموزشي درماني آیت ا... کاشاني شهرکرد 

خبر داد.
 به گــزارش بــام ایــران خبــر، دکتــر احمــد رضــا رفیعي،

فوق تخصــص جراحــي عــروق مغز و عضــو هیئــت علمي 

دانشــگاه علوم پزشــکي اظهار کرد: طي این اعمــال جراحي 
آنوریســم به عنوان نوعی بیماري که موجب شــکنندگي رگ 
هاي مغز شــده و با افزایش فشــار خون، خونریــزي مغزي را 
 در پي دارد، بــا انجام عمــل جراحي پر ریســک تحت درمان

قرار گرفــت. وي با بیــان اینکه هــر لحظه حیــن انجام عمل 
جراحــي، احتمال مــرگ بیمار یا فلج شــدن انــدام حرکتي 
وي مــي رود، افــزود: خوشــبختانه در این اعمــال جراحي، 

 بیماران بــدون هیچ گونــه عارضه جدي بعــد از تحت مراقبت
 قــرار گرفتــن در بخــش ICU، بــه بخــش مغــز و اعصاب

منتقل شدند.
دکتر رفیعي، در خصوص عمل جراحي اول که روز شنبه مورخ 2۶ 
تیرماه با موفقیت انجام شد، اظهار داشــت: این بیمار 5۸ ساله در 
پي سردرد و گردن درد شدید، به بیمارستان مراجعه نموده و پس 
از انجام سي تي اسکن خونریزي مغزي وي تایید و با آنژیوگرافي 
 عروق مغز، دو آنوریسم مشاهده شد که پس از یک عمل جراحي

پر خطر کــه از ســاعت ۹ صبح لغایــت ۱۹ به طــول انجامید، 
هر دو آنوریســم ترمیــم و بیمار پــس از انجــام مراقبت هاي 
 ویژه، هوشــیاري خــود را بــه طور کامــل به دســت آورد. وي

درخصوص عمل جراحي دوم نیز بیان داشــت: طــي این عمل 
نیز مرد ۶5 ســاله اي که به دنبال خونریزي مغزي در بیمارستان 
بســتري شــده بود، برخالف اصرار خانواده براي انتقال به مراکز 
درماني استان هاي همجوار، با مشــاوره تیم پزشکي مجرب، سر 
انجام رضایت به انجام عمل جراحي داده و در روز یکشــنبه مورخ 
بیست و هفتم تیرماه، دومین عمل جراحي موفق میکروسکوپي 
مغز به نام این بیمار ثبت شد. به گفته وي، هم اکنون حال عمومي 
هر دو بیمار مساعد بوده و به زودي از بیمارستان ترخیص خواهند 

شد.
از ادامــه  در  مغــز،  عــروق  جراحــي  متخصــص   ایــن 

مســاعدت هاي ریاســت دانشــگاه،  معاونت درمان،  ریاســت 
بیمارســتان آیــت ا... کاشــاني شــهرکرد و رییــس بخــش 
 جراحي مغز و اعصــاب این مرکــز آموزشــي و درماني جهت

فراهم نمودن امکانات و تجهیزات جراحي میکروسکوپي عروق 
مغز، تقدیر به عمل آورد.

دکتر رفیعي، همچنیــن از همکاري دکتر اثني عشــري، دکتر 
 اردشــیري و مدیر گروه بخش جراحي اعصاب دانشــگاه علوم 

پزشکي، دکتر رحماني، تشکر نمود.

اســتاندار چهارمحال و بختیاري گفت: مشکل آب صنایع 
 این استان به واســطه پساب شــهري و تصفیه فاضالب

قابل رفع و تامین است.
به گزارش جهانبین نیوز، قاســم ســلیماني دشــتکي، 
اســتاندار چهارمحال و بختیاري، در شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي تاکید کرد: مشکل کمبود تامین 

آب صنایع چهارمحــال و بختیاري به ویژه صنایع شــرق 
استان، در سال هاي آینده به طور کلي رفع مي شود.

وي افزود: اکنون صنایع چهارمحــال و بختیاري با بحران 
 تامیــن آب روبه رو اســت و انتظــار می رود بــا اقدامات

انجام گرفتــه و تخصیص اعتبارات، طــرح انتقال آب بن 
به بروجن با هدف تامین آب آشــامیدني و صنعت استان،  

سال آینده به بهره برداري برسد.
سلیماني دشتکي تصریح کرد: با رایزني و هماهنگي هاي 
انجام شــده با وزیر صنعــت، معدن و تجارت و ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرك هاي صنعتــي، در طرحي 
بلندمدت، از پساب شهري و فاضالب به منظور تامین آب 

مورد نیاز صنعت استفاده می شود.

 در چهارمحال و بختیاري انجام شد؛

موفقيت اولين جراحي ميكروسكوپي شريان قاعده اي مغز

 آنوریســم به عنوان 
نوعــی بیمــاري که 
شــکنندگي  موجب 
رگ هاي مغز شده و 
با افزایش فشار خون، 
خونریــزي مغزي را 
در پــي دارد، با انجام 
عمــل جراحــي پر 
درمان  تحت  ریسک 

قرار گرفت. 

پیشنهاد سردبیر: 
موفقیت اولین جراحي میكروسكوپي 

شريان قاعده اي مغز

حصر وراثت
4/590  خانم فریبــا ولیخانی قصرچی دارای  شناســنامه شــماره 3925 
به شرح دادخواســت به کالســه  2082/95 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان نصراله 
ولیخانی قصرچی به شناســنامه 24 در تاریخ 1394/6/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
 1- مهری خانی، ش.ش 6 نسبت با متوفی همسر 2- مریم ولیخانی قصرچی، 
ش.ش 1271587297 نسبت با متوفی فرزند 3- پریسا ولیخانی قصرچی، 
ش.ش 11046 نســبت با متوفی فرزند 4- فریبا ولیخانی قصرچی، ش.ش 
3925 نسبت با متوفی فرزند 5- فرهاد ولیخانی، ش.ش 9005 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: 12004 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/591 شــماره: 1118/94 به موجب رای شــماره 1869 تاریخ 94/11/11 
حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمود خلــج زاده فرزند معصوم به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجــاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/6/30 لغایت اجرای حکم به انضمام نیم 
عشر دولتی در حق محکوم له محمد صادق صمیمی فرزند لطف اله به نشانی 
اصفهان محمود آباد خ 34 شــرکت آذرســنگ توانا  و مصطفی مستاجران 
به نشانی اصفهان خ مقداد آتش نبش کوچه شــماره 5 ساختمان زیتون ط 
دوم.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12087 
شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)202 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/592 شماره: 941199 و 941200 به موجب رای شماره 124-125  تاریخ 
95/1/31 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه اصغر یزدانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پانصد و نود و پنج هزار 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/10/26 لغایت اجرای حکم به انضمام 
نیم عشر دولتی در حق محکوم له خسرو ســلطانیان به نشانی شهرک ولی 
عصر بلوار بانو علویه همایونی خیابان معرفت فرعی 15 پالک 674  و جلیل 
صادقی به نشــانی اصفهان 4 راه نور باران ابتدای خ شــریف واقفی بعد از 
بانک تجارت ساختمان بهمن  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:12086 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرايی
4/593 شماره: 987/94 به موجب رای شــماره 36 تاریخ 95/1/24 حوزه 
23 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه پژمان معین فرزند کیامرز به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 290/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و مبلغ 150/000 هزینه کارشناسی در حق خواهان 
غالمحسین ترحمی و صدیقه صادقی به نشــانی پل سرهنگ مجتمع شهید 
توانگر پ 347 صادر گردیده و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12035 شعبه 23 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/594 شماره: 969/94 به موجب رای شماره 69 تاریخ 95/1/31 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
امین زردشت فرزند علی اصغر شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 270/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/5/20 
لغایت وصول و ایصــال در حق خواهان عبدالعلی مالکی ورنوســفادرانی 
فرزند محمد علی شغل آزاد به وکالت لیال مختاری فرد به نشانی خ محتشم 
کاشانی نبش چهار راه رودکی ســاختمان جام جم ط 4 از نیم عشر در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:11903 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/595 شماره: 746/94 به موجب رای شماره 40 تاریخ 95/1/24 حوزه 42 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عزت رحمتی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 295/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید ) 92/12/26( تا زمان 
اجرای حکم در حق خواهان سعید خیراللهی فرزند ایرج به نشانی اصفهان 
بازار بزرگ روبروی پاســاژ صدر فروشــگاه خیرالهی و نیز پرداخت نیم 
عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:11905 شــعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/596 شماره: 488/94 به موجب رای شماره 1176 تاریخ 94/12/25 حوزه 
24 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 

علیه بهروز قاسمی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
20 میلیون ریال با انضمام خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/6/8 لغایت زمان اجرای حکم و یکصد و هفتــاد و پنج هزار ریال هزینه 
دادرسی و همچنین هزینه نشر آگهی روزنامه در حق خواهان محمد هادی 
روشن به نشانی اصفهان خ رباط سوم کوچه شماره 17 مجتمع ریحان طبقه 
اول واحد2 و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11907 شعبه 24 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )190 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

شــماره    9510420352200120 اجراییــه: شــماره   4 /597
پرونــده:9409980352201369 شــماره بایگانــی شــعبه:941495 
بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
9509970352200061  محکوم علیه محمد جــواد رنجبر فرزند عباس به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 2/050/000/000 دو 
میلیارد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 44/100/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 825/000 ریال و مابقی هزینه دادرســی )کل 
هزینه دادرســی به مبلغ 61/500/000 ( به همین عنوان و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه 
آن به عهده اجرای احکام دادگستری می باشد در حق خواهان زهرا رنجبر 
فرزند محمد حســین به نشــانی اصفهــان خ وحید ک شــاه محمدی پ 28 
کدپستی 8175836691 کد ملی 1160066922 تلفن همراه 09131800200 
با وکالیت علی شــیرزاده فرزند اسمعیل به نشــانی اصفهان نبش سه راه 
سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت دفتر وکالت و نیم عشر اجرایی به مبلغ 
102/500/000 ریال در حق صندوق دولت. ضمنًا خواهان موظف به پرداخت 
هزینه دادرسی در موقع وصول محکم به می باشد. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 12117 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)474 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

شــماره   9510420352200119 اجراییــه: شــماره   4 /598
پرونــده:9409980352201299 شــماره بایگانــی شــعبه:941424 
بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
9509970352200065  محکــوم علیه زهــرا محقق دولت آبــادی فرزند 
عبدالرسول به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و 
نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/625/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان فاطمه قربانی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان خ سروش مقابل آل خجند بن بست شهید مهدی قربانی پ 75 ک 16 
کدپستی 8155969131 همراه 09132040398 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 
9/500/000 ریال در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 12118 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)430 

کلمه، 5(
تحديد حدود اختصاصی

5/18 شــماره صــادره : 1395/43/250339نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 3268  فرعی از 25/605 واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین و تکلیف اراضی فاقد سند غرب اصفهان 
به نام  اعظم ســرکه پور اصفهانی فرزند غالمعلی و شــریک و در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 95/05/26 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
چهار شــنبه 1395/05/03 م الف: 12936 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)156 کلمه، 2(
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به گــزارش دیجیاتو، در همین راســتا، خــود کورنینگ 
می  گوید: گوریال گلس ۵ در ۸۰ درصد مواقعی که از ارتفاع 
1/6 متری روی زمین و سطوح سخت بیفتد هیچ صدمه ای 
 نخواهد دیــد. محصول تــازه جایگزین گوریــال گلس ۴ 
خواهد شــد که در نیمه  های ســال ۲۰1۴ به عموم مردم 
معرفی شــده بود. ناگفته نماند که نسل چهارم شیشه های 
»گوریال« دو برابر نسبت به نســل قبلی خود مستحکم تر 
شده بودند ولی با این وجود عمدتا در برابر سقوط از ارتفاع 
یک متــری مقاومت داشــتند. کورنینــگ آمارگیری ها و 

بررسی هایی را صورت داده و بر اساس آنها ذکر می کند که 
۸۵ درصد از صاحبان اســمارت فون ها در تمام دنیا حداقل 
ظرف یک سال گذشته یک بار دستگاه هایشان از دستشان 
به زمین افتاده اســت. این آمارها می افزایند که دو ســوم 
این سقوط ها از ارتفاعی مابین شــانه ها الی کمر فرد بوده 
است. بنابراین با وجود این که نســل گذشته گوریال گلس 
شیشه ای مقاوم به حساب می  آمده ولی الزاما این مقاومت 
به آن معنی نبوده که دستگاه شما از تمامی سقوط ها جان 
سالم به در ببرد و خدشه ای به نمایشگر آن وارد نگردد. در 

این بین از آنجایی که به صورت معمول ســطوح سخت و 
اشیای تیز، بیشترین صدمه را به صفحه نمایش گجت های 
الکترونیکی قابل حمــل وارد می نمایند، این بار شــرکت 
کورنینگ که در باال از آن ســخن به میان آوردیم بیشــتر 
تمرکز، تحقیق و توســعه اش را بر مبنای مقاوم ســازی در 
برابر چنین سطو حی قرار داده است. البته در روند تحقیق 
و توسعه و آمارهایی که ارائه شده نکته هایی نیز وجود دارد. 
مثال کورنینگ تمامی آزمایش های خود را با شیشــه هایی 
صورت داده که ضخامت آنهــا معادل۰/6میلی متر بوده و 
با چنین شــیوه ای به ضریب ۸۰ درصد در ســالم ماندن از 
سقوط دست یافته اســت. اما از سوی دیگر شرکت مذکور 
برای شــرکت هایی که در بحث طراحی، حساســیت های 
خاصی دارند شیشــه ای با ضخامت ۰/۴ میلی متر را نیز به 
تولید می رســاند، بنابراین  احتمال دارد در دســتگاه های 
 مختلــف نتیجــه حضــور گوریال گلــس قــدری تفاوت 
داشته باشد و مقدار مقاومت هر دســتگاه در برابر سقوط 
بر حسب همین مسئله متفاوت باشــد. خود کورنینگ نیز 
اشاره ای به این بحث داشــته و می گوید: طراحی محصول 
از ســوی تولیدکنندگان در میزان مقاومت دســتگاه های 
 ســاخته شــده و همین طــور عملکــرد گوریــال گلس 
اثر گذار اســت. در این زمینه یکی از مدیران این مجموعه 
خاطرنشــان کرد که بــرای مثال اســمارت فون هایی که 
حاشیه بیشــتری در اطراف نمایشگرشان دارند معموال در 
سقوط ها اســتحکام بیشتری نشــان می دهند. بد نیست 
 CES یادآور شــویم که گوریال گلس برای نخستین بار در
سال ۲۰۰۷ رونمایی شد و از آن سال به بعد، این محصول 
به صورت مداوم بهینه شده و مقاومتش در برابر اشیای تیز 
و رها شدن از ارتفاع افزایش یافته، ضمن اینکه ضخامت آن 
نیز کاهش پیدا کرده است. در زمانی که شیشه های مقاوم 
کورنینگ برای نخســتین بار عرضه شدند، تنها 1۰ درصد 
از تولیدات موبایل ســازان جهان به آنها تجهیز گشتند ولی 
این رقم به تازگی به ۷۵ درصد نزدیک شــده اســت. خود 
کورنینگ هم می گویــد تا به امروز ۴/۵ میلیارد دســتگاه 
دارای گوریال گلس به دســت کاربران رسیده است. تولید 
انبوه گوریال گلس ۵ هم اکنون آغاز شده و شرکت سازنده 
آن هم ذکر می کند که در آینده ای نزدیک بسیار بیشتر در 
موردش خواهید شنید. اکنون باید منتظر ماند و دید دقیقا 
از چه تاریخــی گجت های الکترونیکی بــا گوریال گلس ۵ 
راهی بازار خواهند شد و اولین اسمارت فون هایی که از آن 

بهره مند می گردند، متعلق به چه برندهایی خواهند بود؟

يادداشت

کورنینگ از نســل تازه Gorilla Glass پرده برداشته است؛ ابر شیشــه ای که با فرمول های پیچیده شیمیايی 
مقاوم سازی شده و مطابق معمول توسط گجت سازان سراسر جهان در گستره وسیعی از دستگاه ها به کار بسته 
خواهد شد. در اين نسل جديد که عنوان »گوريال گلس ۵« را يدک می کشد، شرکت مورد بحث سعی کرده بازهم 
شیشه های خود را در برابر سقوط، مقاوم تر سازد و حاال شانس شکسته شدنشان پس از رها گشتن از ارتفاعی ما بین 

کمر تا شانه های انسان به مراتب کمتر شده است. 

ارتباطات

اينترنت

خبر

محققان در پژوهشگاه رویان در صدد هستند تا با تولید سلول شبه 
تخمک انسانی، مهندسی بافت و سلول های بنیادی فرد بیمار، 
در راســتای باروری وی گام بردارند. دکتــر روح ا... فتحی، عضو 
هیئت علمی گروه جنین شناسی پژوهشگاه رویان  با بیان اینکه   
در طرحی پژوهشــی در حال تولید گناد یا تخمدان مصنوعی 
هستیم، گفت:  این طرح از دو ســال پیش آغاز شده است. وی با 
 عنوان این مطلب که  در ابتدا این طرح روی حیوانات آزمایشگاهی 
 پیاده ســازی می شــود،اظهارکرد: در حال حاضر در برخی از 
روش های به کار گرفته شده، اگربه نتیجه برسیم اولین گروهی 
هستیم که موفق به گزارش نتایج آن خواهیم شد. وی افزود: آینده 
خوبی برای این طرح تحقیقاتی پیش روست؛ بدین صورت که 
اگر تخمدان بیمار یا فردی  قابلیت تولید تخمک بالغ را نداشته 
 باشد و فرد نتواند از تخمدان خود برای تولید تخمک استفاده کند،
  می تواند از نتیجه این تحقیقات که نهایتا تخمدان مصنوعی است

  بهره ببرد؛ اما این طرح هنوز در مراحل آزمایشــگاهی قرار دارد. 

به گفتــه فتحی، زمانی که یــک بیمار ســرطانی، درمان های 
شیمی درمانی را پشت سر گذاشــته و بافت تخمدان وی کامال 
آســیب دیده اســت، ذخیره تخمک تخمدانی وی از بین رفته 
 و ایــن  بدان معناســت که در تخمــدان این بیمــار، تخمکی

 وجود ندارد و فــرد، بارور نخواهد شــد. وی گفت: در تحقیقات 
اخیر که در کشــورهای دیگر انجام گرفته است، داربست بافت 
تخمدان یک بیمار ســالم را بــرای بیمار دیگری که ســرطان 
دارد و باروری خود را از دســت داده و  یا دچار یائســگی زودرس 
شــده برای کمک به باروری بــه کار می گیرنــد. عضو هیئت 
 علمی پژوهشــگاه رویان افزود: از داربســت یک تخمدان سالم 
می توان برای تولید تخمک از سلول های بنیادی خود فرد بهره 
 برد. وی ادامه داد: از دســت دادن برخی مهارکننــده ها، اجازه 
می دهد تا ذخیره های  تخمک با یکدیگر رشــد کنند، بنابراین 
فرد، ذخایر تخمک خود را در زمان کوتاهی از دست داده و دچار 
یائسگی می شود. تخمک گذاری  دوره مشخصی دارد و در واقع 

نقص عملکرد تخمدان باعث عدم باروری می شــود. به همین 
دلیل  برای حفظ آن، بافت تخمــدان را از بدن بیمار خارج کرده 
 و در بانک نگهداری می کنیم. فتحی خاطر نشان کرد: در ادامه، 
 ســلول هــای ایــن بافــت و داربســت بافــت تخمــدان 
استخراج می شود تا سلول های جدا شــده در آزمایشگاه روی 
داربســت تخمدان کشــت داده شــوند؛ برخی از این سلول ها 
که بنیادی هســتند، شــبیه تخمدان درون بــدن به تخمک 
تبدیل می شــوند. وی گفت: در محیط آزمایشــگاه مشاهده 
 کردیم که ســلول های بنیادی، ســلول هایی شبیه تخمک را 
 ایجاد کرده اند و این نشــان می دهد که ما یک قدم به ســمت

تولید تخمک در آزمایشــگاه پیــش رفته ایم. فتحــی با بیان 
اینکه در این طرح از بافــت های صفاق )پرده ای که احشــای 
شکمی ماننده روده و معده را می پوشــاند(، پرده آمنیون )پرده 
جنینی( و ژله وارتون که در بند ناف جنیــن وجود دارد و حتی 
مایع آمنیون که بعد از زایمان قابل اســتفاده نیســت، استفاده 

 شده اســت، گفت: نتایج نشــان داد که  از این بافت ها می توان 
ســلول های بنیادی را  اســتخراج کرد و در آزمایشگاه کشت 
داد.پس از آن، عوامــل تحریکی که در بدن وجــود دارد به کار 
 گرفته  و مشاهده شد که با استفاده از ســلول های بنیادی فرد 
می توان شــبه تخمک تولید کرد. به گفته عضو هیئت علمی 
 پژوهشــگاه رویان، اگر از  لقاح اســپرم با تخمــک هایی که  از

 سلول های بنیادی تولیدشــده، جنین شکل بگیرد، گام بسیار 
مهمی در این راستا برداشته شده اســت. وی گفت: البته راهی 
طوالنی در پیش داریم و برای به نتیجه رسیدن با آزمایش های 
حیوانی دو تا سه سال زمان الزم است. وی با تاکید بر اینکه هنوز 
این پژوهش روزنه ای برای درمان ناباروری به شمار می رود، گفت: 
ما توانستیم سلول شبه تخمک انسانی تولید کنیم و این مهم است 
که به تولید جنین برسیم. فتحی افزود: اکنون در مدل حیوانی به 
نتیجه رسیده ایم و تا رسیدن به مرحله بالینی راه زیادی پیش رو 

داریم .

کورنینگ، نسل جديد شیشه خود را معرفی کرد

گوریل پنجم متولد شد

با مهندسی بافت محقق خواهد شد؛

روزنه ای به سوی باروری افراد نابارور با سلول های بنیادی خودشان

ادوارد اسنودن سه سال پس از افشا کردن اسناد جاسوسی آژانس 
امنیت ملی آمریکا، هنوز در تالش بــرای مبارزه با پایش رادیویی 
گوشی های هوشمند است. ادوارد اسنودن با کمک هکری به نام 
اندرو بانی هوانگ، در آزمایشگاه رســانه ای دانشگاه MIT افزونه 
ســخت افزاری قاب مانندی را طراحی کرده که ســیگنال های 
الکتریکی ارسال شده از آنتن های داخلی آیفون را پایش و مسدود 
می کند. سخت افزار یاد شده شبیه به قاب و دارای باتری خارجی 
است. این سخت افزار دارای یک نمایشگر تک رنگ کوچک بوده 
 )introspection engine( و تحت عنوان موتور خود پایــش
شناخته می شود. سیم های کاوشگر ظریف این دستگاه، به نقاط 
آزمایش موجود در بورد مــدار چاپی آیفون کــه از طریق درگاه 
سیم کارت قابل دسترسی هستند، متصل شده اند. گوشی آیفون 
دارای دو آنتن است که سیگنال های الکتریکی را به بیرون ارسال 
 GPS می کنند. این آنتن ها به وسیله امواج رادیویی مانند بلوتوث و
مورد استفاده قرار می گیرند. ســیم های کاوشگر این سخت افزار، 
سیگنال های الکتریکی ارسال شده را می خوانند. در این صورت، 
هنگامی که این ســیگنال ها اطالعاتی) مانند موقعیت مکانی( را 
که ارسال و  اشــتراک گذاری آنها غیرفعال شــده، ارسال کنند، 
دستگاه اسنودن هشــدار الزم را به کاربر خواهد داد. در این حین 
 کاربر، بالفاصله پیامک هشــدار یا حتی زنگ هشداری را دریافت 
خواهد کرد. حتی گوشــی هوشــمند می تواند به طــور خودکار 
خاموش شود. هدف اسنودن از ارائه چنین سخت افزاری این است 
که مانع شناسایی موقعیت مکانی خبرنگاران به وسیله مخالفان 
دولت در کشــورهای خارجی متخاصم  شود. در واقع در حالی که 
سیگنال رادیویی آیفون این خبرنگاران غیرفعال است، هنوز هم 
قادر به ضبط صدا و تصویر خواهند بود. با این حال، این دســتگاه 
فعال در حد یک ایده روی کاغذ است. اســنودن و هوانگ امیدوار 
هســتند که نمونه اولیه ای از این دستگاه را در سال آینده ساخته 
و در نهایت این آیفون های اصالح شده را در اختیار روزنامه نگاران 

عالقه مند قرار دهند.

با ابالغ مصوبه ســازمان تنظیم مقررات رادیویــی، در کنار کاهش 
قیمت اینترنت ثابت، تعرفه های استفاده آزاد از اینترنت موبایل نیز 
کاهش یافت. طبق مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 
اپراتورهای موبایل باید نرخ دیتای آزاد را به۰/۴ ریال برسانند. پیش 
از مصوبه اخیر، نرخ استفاده از هر کیلو بایت داده آزاد موبایل )یعنی 
بدون اســتفاده از بسته های تشــویقی اینترنت( ۰/۵ ریال بود که با 
تصمیم اخیر مجموعه وزارت ارتباطات، این میزان به ۰/۴ریال کاهش 
یافته اســت. در تعرفه گذاری جدید، شــرکت ارتباطات زیرساخت 
ملزم به تخفیف حدود ۳۰ درصدی قیمت پهنای باند به اپراتورهای 
ارتباطی کشــور شــده  و تعرفه اینترنت آزاد موبایل نیز حدود ۲۰ 
درصد کاهش یافته است. به این ترتیب اپراتورهای موبایل موظفند 
 از این پس ســرویس اینترنت را بــرای کاربران، بــا نرخ های جدید

 محاسبه کنند. ابالغ کمیسیون مذکور خطاب به اپراتورهای موبایل، 
مبنی بر کاهش نرخ دیتا از ۰/۵ به ۰/۴ریال در حالی اســت که این 
موضوع در عمل، مشترکان دائمی را شامل می شود، چرا که نرخ دیتای 
آزاد برای مشترکان اعتباری از قبل متفاوت بوده است. متفاوت بودن 
نرخ دیتای آزاد برای مشــترکان دائمی و اعتباری در واقع به مصوبه 
دیگری از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مربوط می  شود که در 
آن به اپراتورها اجازه داده شده نرخ دیتا را برای مشترکان اعتباری به 
میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای دائمی افزایش دهند. مصوبه 
 مجموعه وزارت ارتباطــات حرفی از کاهش نرخ دیتــای آزاد برای 
مشترکان اعتباری به میان نیاورده اســت اما همراه اول نرخ  دیتای 
موبایل خطوط اعتباری خود را نیز همپای خطوط دائمی کاهش داده 
و از۰/۷۵ به ۰/6 ریال رسانده اســت. اپراتور دوم همراه نیز در اقدامی 
مشابه تعرفه اینترنت همراه خود را هم برای خطوط دائمی و هم برای 
خطوط اعتباری کاهش داده است. نکته جالب این  است که ایرانسل بر 
خالف همراه اول تعرفه خطوط اعتباری خود را به۰/۴ ریال و خطوط 
دائمی را به ۰/6 ریال رسانده است. در حال حاضر تعرفه دیتای اپراتور 
سوم یعنی رایتل نیز برای دائمی و اعتباری در نسل های سوم و چهارم 

برابر ۰/۵ ریال گزارش شده است. 

به نظر می رســد که انتشــار اخبار و تصاویر 
مختلف از موبایــل پرچمدار گلکســی نوت 
۷ تمامی ندارد و پس از لــو رفتن تصویری از 
مدل مشــکی رنگ، اخیــرا رندرهایی از مدل 
طالیی رنگ ایــن فبلت مورد انتظــار نیز در 
شبکه اجتماعی چینی Weibo منتشر شده 
که در دو عدد از این تصاویــر، قلم S Pen را 
می توان مشــاهده کرد. تا به امــروز اطالعات 
زیادی دربــاره مشــخصات ســخت افزاری 
گلکســی نوت ۷ منتشــر شــده اما حقیقت 
امر آن اســت که هنوز نمی توان از صحتشان 
اطمینان داشــت. در حالی که پیــش از این 

گفته می شد دستگاه مورد اشاره به یک باتری 
۴۰۰۰ میلی آمپر ســاعتی مجهز است، اخیرا 
فهرســت جدیدی انتشــار یافته که از وجود 
باتری ۳۵۰۰ میلی آمپر ساعتی حکایت دارد.  
در این فهرست همچنین آمده که فبلت نوت 
۷ اینچ کره ای ها از یک نمایشــگر سوپر آمولد 
بــا رزولوشــن 1۴۴۰×۲۵6۰ بهــره می برد. 
ناگفته نماند اگر چه تصور می شــود نوت ۷ به 
نمایشــگری ۵/۷ اینچی مجهز باشد، اما بنابر 
اطالعات وب ســایت Zauba که آمار اجناس 
صادراتــی و وارداتی هند را منتشــر می کند، 
احتمال دارد شاهد اســتفاده از نمایشگری 6 

اینچی از سوی سامسونگ 
باشــیم. در هــر صورت، 
با توجــه به اینکــه کمتر 
از دو هفته تــا برگزاری 
و   Unpacked رویداد 
گلکسی  معرفی رسمی 
نــوت ۷ باقــی مانده، 
این  طــی  مطمئنــا 
اطالعــات  مــدت 
بیشتری درباره این 
پرچمدار قدرتمند 

خواهیم شنید.

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات از افزایــش ظرفیت پهنای 
 باند اینترنت داخلی به 1۰ هــزار گیگابیت بر ثانیه تــا ۸ ماه آینده 
خبر داد.  محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام از گسترش 6 برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت خبر داد. 
وی تاکید کرد: براساس برنامه های صورت گرفته، پهنای باند اینترنت 
بین الملل به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است و در همین حال در 
جهت توسعه پهنای باند ترافیک داخلی، ظرفیت به 1۰ هزار گیگابیت 
بر ثانیه تا ۸ ماه آینده افزایش می یابد. واعظی همچنین در خصوص 
کمک به توسعه محتوای داخلی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طبق 
تصمیم کارگروه وام وجوه اداره شــده بخشی از موضوع تسهیالت از 
محل این  وام در وزارت ارتباطات را به تولید کنندگان محتوای فارسی 
اختصاص داده ایم و تولیدکنندگان محتوا می توانند از این محل، وام 
دریافت کنند. وزیر ارتباطات تصریح کــرد: وزارت ارتباطات، تمامی 
تالش خود را برای تکمیل زیرســاخت های دسترسی آزاد مردم به 

اطالعات انجام داده است.

اسنودن قهرمان مبارزه با جاسوسی دست به کار شده است؛

موقعیتتان
بیهوده گزارش نشود

رنگ طاليی بر پیکره 
يادداشت های کهکشانی

مصوبه ای که از يک مرداد بايد اجرايی شود؛

چوب تخفیف زيرساخت بر اينترنت

وزير ارتباطات؛

پهنای باند داخلی
۱۰هزار گیگابیت می شود

سلول های بنیادی

معرفی بازی

8۵ درصد 
از صاحبان 

اسمارت فون ها در 
تمام دنیا حداقل 

ظرف يک سال 
گذشته يک بار 

دستگاههايشان  
به زمین افتاده 

است

پدیــده این روزهــای دنیــای بازی های تلفن های هوشــمند 
 باالخــره در ایــران عرضه شــد. به نقــل از دیجیاتــو،  عنوان

 پوکمون گو که حدود پانــزده روز پیش در تاریخ 16 تیرماه برای 
اندروید و iOS منتشــر شــد، در حال حاضر یکی از پدیده های 
صنعت بازی محسوب شــده و رکوردشــکنی ها و حاشیه  های 
فراوانی را در همین مــدت کوتاه تجربه کرده اســت. این بازی 
الگویی بر مبنــای فناوری واقعیت افزوده داشــته و به وســیله 
GPS و دوربیــن تلفن  هــای هوشــمند، شــما را وارد دنیای 

 پوکمون ها می کند. در حالی که کمتر کسی انتظارش را داشت، 
پوکمون گو با داشــتن بیش از ۲1 میلیون بازیکن روزانه بتواند 
بســیاری از عناوین صاحب نام و پرطرفــدار را کنــار زده و به 
محبوب ترین بازی موبایل آمریکا تبدیل شــود. عالوه بر این به 
سبب ارتباط معنوی پوکمون با شــرکت ژاپنی نینتندو، ارزش 
سهام این شرکت به بیش از ۳۰ هزار ین رســیده و ارزش بازاری 
آن نیز به رکوردی باور نکردنی دســت یافته است. نکته مهم این 
بازی، عدم انتشار سراسری آن به صورت یکپارچه بوده به شکلی 

که به مرور زمان به کشورهای دیگر اضافه می شود. در همین راستا 
دسترســی به پوکمون گو برای ایرانیان نیز وجود نداشت و برای 
بازی کردن باید از نرم افزارهای جانبی تغییر آی پی استفاده می  شد. 
همین طور در حالی که شش روز پیش صفحه اجتماعی فیسبوک 
این اپلیکیشن از کشور ایران به عنوان یکی از مناطق غیر قابل بازی 
اسم برده بود، از امروز شــاهد برقراری امکان دسترسی کاربران 
ایرانی به پوکمون گو هســتیم. هم اکنون با مراجعه به فروشگاه 
های گوگل پلی و اپ اســتور می توانید بدون هیــچ گونه نیاز به 

نرم افزارهای 
و  جانبــی 
تحمـــــــل

نرم افزار    دردســر، 
 پوکمون گو را دانلود کرده

 و گشــت و گــذار در دنیــای 
پوکمون ها را آغاز کنید. قبل از شروع ماجرا به خاطر داشته باشید 

حتما نکات و استراتژی های موثر در این بازی را  بیاموزید.

واقعیت افزوده را تجربه کنید؛

پوکمون ها به ايران آمدند

در ماه های اخیر همواره از اظهار عالقه شــرکت های 
متعددی در مورد تصاحب یاهو شنیده ایم، حال آنکه 
آخرین شنیده ها گویای این موضوع است که ورایزون 
به عنوان اصلی ترین خریدار یاهو وارد کارزار شده و در 
روزهای آینده تصاحب یاهو توسط ورایزون به صورت 
رسمی اعالم خواهد شــد. به گزارش زومیت، با خرید 
یاهو توسط ورایزون، ماموریت مریسا میر در یاهو که 
سعی داشت این شــرکت را با سرویس های متعددش 
دوباره به روزهــای اوج بازگرداند، پایــان یافته تلقی 
می شود. در آن سو، ورایزون به عنوان یکی از بزرگترین 
اپراتورهای مخابراتی آمریکا و جهان، ابزاری بســیار 
قدرتمند را بــرای تولید محتوا برای مشــتریانش در 
اختیار خواهد گرفت. براســاس شــنیده ها ورایزون 
مذاکرات خود را برای خرید یاهو با پرداخت ۵ میلیارد 
 دالر انجــام می دهد. ظاهــرا این اپراتــور مخابراتی 
در نظر دارد تا هســته اصلــی کســب و کار یاهو را با 
پرداخت این مبلغ مال خود کند و خبری از پتنت های 
یاهو نخواهد بود. اطالعات ارائه شــده توســط منابع 
آگاه،گویای این موضوع اســت که یاهو در کنار کسب 
و کار اصلی، امالک خود را نیــز یکجا واگذار می کند و 
سایر موارد نظیر پتنت ها به صورت جداگانه به فروش 
 Recon خواهند رسید. راجر انتنر، تحلیل گر موسسه
Analytics LLC در مورد تصاحــب یاهو می گوید: 
خریداری برنده بازی اســت که بتوانــد از امکانات و 
دارایی های یاهو،بیشــتر اســتفاده کند. هیچ شرکت 
دیگری جز ورایزون نمی تواند بهترین اســتفاده را از 
یاهو داشته باشد. در صورتی که ورایزون، یاهو را مال 
خود کند، این کســب و کار نیز به عنــوان مکملی در 
کنار سایر ســرویس های ارائه شده توســط ورایزون 
نظیــر AOL قرار خواهــد گرفت. با رشــد روزافزون 
فناوری های بیســیم، ورایزون نیز در سال های اخیر 
انواع شــرکت های اینترنتی و تولید محتــوا را از آن  
 AOL خود کرده اســت که بــرای مثال می تــوان به 
اشــاره کرد. هدف ورایزون کســب درآمد از مســیر 
تبلیغات روی گجت های موبایل اســت که می توان از 
این  جهت این اپراتور را رقیبی برای شرکت هایی چون 
گوگل و فیسبوک خواند. یاهو در حال حاضر از وجود 
میلیون ها کاربر بهره می برد و وب سایت های متعددی 
نظیر فلیکر، تامبلر و یاهو فایننس و اسپورت زیر نظر 
این شرکت اداره می شوند. به نظر می رسد قرار گرفتن 
یاهو در کنار AOL زیر پرچم ورایزون وضعیت بهتری 
را برای این کمپانی به ارمغان خواهد آورد. اضافه شدن 
یاهو به ورایزون، مخاطبان تبلیغات ورایزون را به بیش 

از ۲۰۰ میلیون نفرخواهد رساند.

ياهو باالخره صاحب پیدا کرد

پیشنهاد سردبیر:
پهنای باند داخلی ۱۰ هزار 

گیگابیت می شود
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اخباريادداشت

امام جمعه کاشان در خطبه های نماز جمعه این هفته کاشان 
گفت: دبیر کل سازمان ملل ،گزارشــی را برای سازمان ملل 
تهیه کرده که در این گزارش برخالف اقرار دبیر کل سازمان 
 ملل بر پایبندی جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود در 

مذاکرات 1+5، شیطنتی را نیز انجام داده است.
آیت ا...عبدالنبی نمازی افــزود: آقای بان کی مــون در این 
گزارش گفته است عملکرد و آزمایش موشک های بالستیک 
ایران، بر خالف روح برجام است. کشورهای غربی بدانند ملت 
بزرگ ایران و مسئوالن قهرمان جمهوری اسالمی ایران، این 
موضع گیری غیرمنصفانه، غیرعادالنه و غیر کارشناسانه را یک 

توطئه علیه خود می دانند و آن را محکوم می کنند.
امام جمعه کاشان در ادامه تاکید داشت: در بحرین حکومت 
تحمیلی آل خلیفه، لحظه به لحظه فشار را بر مردم و روحانیت 
بحرین افزایش می دهد، 217 نفر از علمای بحرین در بیانیه ای 

از جهان اسالم طلب پشتیبانی و کمک کرده اند.
نماینده ولی فقیه در کاشان با محکوم کردن بمباران شمال 
حلب اذعان داشت: این کشورها به گفته خودشان جزو ائتالف 
برای نابودی داعش هستند، اما آمده اند مردم سوریه را  بمباران 
کرده اند  و 227 نفر از مردم مظلوم را به شهادت رساندند. عمق 
جنایت تروریست ها در سوریه ســر بریدن نوجوان 12 ساله 

فلسطینی است.
 وی با اشــاره به حوادث ترکیه گفت: مردم ترکیه باید هزینه

 سوء مدیریت آقای اردوغان را پرداخت کنند؛ چرا که اردوغان 
یکی از حامیان داعش بوده و خاک ترکیــه میدان آموزش، 

تدارکات و پشتیبانی تسلیحاتی داعش است. کودتای هفته 
گذشــته ترکیه در هاله ای از ابهام قرار دارد، مشخص نیست 
که واقعا بانی این کودتا ارتشیان بوده اند یا توطئه یا بهانه خود 
اردوغان بوده برای سرکوب مخالفان که تا حاال هم 50 هزار نفر 

را یا اخراج و یا تبعید کرده است.
آیتا ... نمازی عنوان داشــت: نمــاز جمعه یکــی از هدایا و 
عطیه های عرشی و آسمانی می باشدکه خداوند نصیب امت 

پیامبر اکرم )ص( کرده است. 
 نماینده ولی فقیه در کاشــان با اشــاره به روایات مربوط به

 نماز جمعه بیان داشت: اگر کسی سه جمعه پشت سر هم به 
علت سبک شمردن نماز جمعه در نماز جمعه شرکت نکند، 

مهر نفاق بر قلب او زده می شود. 
وی در ادامه خطبه ها یادآور شد: نماز جمعه نمایشی از قدرت 
سیاسی اجتماعی اسالم اســت. ائمه جمعه باید مردم را به 
مسائل سیاســی، اجتماعی توجه دهند و مشکالت جامعه 
اســالمی مطرح شــود. نماز جمعه ظرفیت برطرف کردن 

بسیاری از مشکالت جامعه را دارد.
آیت ا...عبدالنبی نمازی با اشــاره به سالگرد عملیات مرصاد 
عنوان کرد: صدام پس از قطعنامه 598 سازمان ملل مبنی بر 
رعایت آتش بس برای طرفین، سازمان منافقین که در عراق 
بودند را برای حمله نهایی به ایران و پایان دادن به جمهوری 
اسالمی مجهز کرد. منافقین با 5 هزار نیرو وتجهیزات کامل 
همراه با پشتیبانی عراق از مرز قصرشــیرین به ایران حمله 

کردند و شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب را اشغال کردند.

حجــت االســالم و 
علیرضا  المســلمین 
طاحونــی در خطبه 
دوم نماز جمعه شهر 
تیران در حســینیه 
قدیم اظهــار کرد: آل 
ســعود در دنیا ،آبرو 
ندارد و تروریسم  ســاخته خود آل سعود اســت و عاقبت 

گریبانشان را نیز می گیرند.
وی ادامه داد: دسیســه های آل سعود و صهیونیست اوضاع 
جهان را به هم ریخته؛ آنها به هیچ تعهدی پایبند نیســتند 
 و اعتقادی ندارند و حرمت پیامبــر )ص( و ائمه اطهار )ع( را 

نگه نمی دارند.
امام جمعه شهر تیران افزود: آل سعود برای این که خودشان 

را از مخالفت با ورود زائران ایرانی به ســرزمین وحی تبرئه 
کنند، حمله انفجاری در کنار حرم شریفه نبوی را به دست 
خودشــان انجام دادند تا بگویند ما هم از تروریسم در امان 
نیســتیم در صورتی که آل سعود ،تروریســم را می سازد و 

پرورش می د هد.
طاحونی اضافه کرد: ایران اسالمی در کودتای ترکیه بهترین 
شیوه دیپلماسی را انتخاب کرد و از دموکراسی و حاکمیت 

مردم حمایت نمود.
وی خاطرنشــان کرد: وقتی فردی به نماز جمعه می آید در 
حقیقت هم ثواب شخصی بی نظیری کسب می کند و هم با 
حضور فعال خود در نماز جمعه تداوم نظام اسالمی ایران را 

مدیریت می بخشد.
 طاحونی افزود: رفتن به نماز جمعه رزق و روزی انســان را

 به گفته قرآن زیاد می کند.

شهرستان  دادستان 
خمینی شــهر گفت: 
اعضــای  از  یکــی 
شورای اسالمی شهر 
خمینی شهر به اتهام 
جرائم مالی با صدور 
روانه  بازداشت،  قرار 

زندان شد.
حجت االسالم محمدعلی غالمی افزود: همچنین در این 
رابطه یکی از کارمندان شــهرداری خمینی شهر به اتهام 

معاونت در این پرونده بازداشت شد.
 دادســتان شهرســتان خمینی شــهر با تاکید بر اینکه

 دو نفر در این رابطه دخیل بوده اند، ادامه داد: این کارمند 
خمینی شهر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.

غالمی تصریح کرد: پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد 
که پــس از تکمیل تحقیقات توســط بازپــرس مربوطه 

جهت صدور رأی نهایی به دادگاه ارسال می شود.
دادســتان شــهر خمینی شــهر از مردم این شهرستان 
 خواســت تــا از انتشــار شــایعه و مطالــب کــذب

پرهیز کنند.
غالمی در پاسخ به ســوال خبرنگار فارس در مورد اخبار 
واصله از بازداشــت کارمندان یکی از ادارات خمینی شهر 
اظهار کرد: در پرونده ای مجزا دو نفــر از کارمندان بنیاد 
شهید خمینی شهر به اتهام جرائم مالی و جعل بازداشت 

موقت هستند.
وی افزود: این پرونده در دادســرای شهرستان در مرحله 
تحقیقات و رســیدگی اســت که پس از تکمیل، جهت 

صدور رأی نهایی به دادگاه ارسال خواهد شد.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس گفــت: کمیته احیای 
زاینده رود قرار بود در ماه های گذشــته در تهران برگزار 
شــود ولی به دالیلی این امــر هنوز صــورت نگرفته و 

نمایندگان به صورت شخصی اقداماتی را انجام داده اند.
اصغر سلیمی گفت: سمیرم یکی از شهرستان هایی است 
که دچار خشکسالی شدید شده و این در حالی است که 
ساالنه بیش از یک میلیارد و200 میلیون متر مکعب آب 

از حوزه آبریزخارج می شود.
سلیمی افزود: متاســفانه خشکســالی های اخیر فشار 
سنگینی روی مردم منطقه از لحاظ اقتصادی وارد کرده 
و نزدیک به 13 هزار و 700 هکتار از باغات سیب سمیرم 

خشک شده است.
وی با اشــاره به طرح های انتقال آب از سمیرم از جمله 
طرح انتقال آب به رفســنجان گفت: روستاهای اطراف 
ســمیرم تا منبع آب کمتر از 10 کیلومتــر فاصله دارند 
ولی با این حال زمین های شــان را بــا تانک آبیاری می 
کنند و به جای فکری به حال این کشاورزان طرح انتقال 
 آب به 700 کیلومتــر دورتر از ســمیرم را روی میز قرار 

می دهند.
سلیمی با اشــاره به طرح های مطرح شــده انتقال آب از 
 منابع آبی شهرســتان ســمیرم تصریح کرد:بــا انتقال 
10 کیلومتــری آب مــی تــوان باغــات ســمیرم را از 
خشکســالی نجــات داد ولــی دلیل مطرح شــدن این 
طرح های بدون مطالعه و برنامه ریــزی را می توان وجود 

 افراد بنام استان کرمان در شــورای تصمیم گیری کشور
بیان کرد.

وی درباره بعضی از بی عدالتی های انجام شــده در زمینه 
برداشت آب و انتقال آب استان اصفهان به دیگر استان  ها 
گفت: در سال های گذشــته قانونی تصویب شده که طی 
آن برداشت از سر شاخه های رود کارون ممنوع می شود 
که شهرســتان ســمیرم هم مشــمول رعایت این طرح 
است و این در حالی اســت که به علت پر شدن سد های 
خوزســتان از آب این رود، دریچه های سد را باز کردند تا 

آب اضافی خارج شود.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس ادامــه داد: این قانون 
در حالی وضع شــد که بیشتر درختان ســمیرم در حال 
خشکیدن است و همچنین استان فارس نیز درخواست 
ساخت سد و انتقال بیش از 50 درصد آب منطقه سمیرم 

را به این استان ارائه داده است.
اصغــر ســلیمی در ســخنرانی خــود در راهپیمایی رو 
قــدس نیز بــه مســئله انتقال آب ســمیرم واکنشــی 
تند نشــان داده بود و با اشــاره به خشکســالی شــدید 
در شهرســتان و نبــود آب آشــامیدنی در برخــی 
روســتاهای بخــش وردشــت ســمیرم از انتقــال آب 
این منطقه به شهرســتان هــای همجــوار انتقاد کرد 
و گفت: با توجه به خشکســالی شــدید در سمیرم اجازه 
 انتقال آب به هیچ اســتان یــا شهرســتانی را نخواهیم 

داد.

امام جمعه کاشان:

خاک ترکیه میدان پشتیبانی داعش است

امام جمعه شهر تیران:

تروريسم  ساخته آل سعود است
دادستان شهرستان خمینی شهر خبر داد:

بازداشت عضو شورای شهر خمینی شهر به اتهام مالی

نماينده مردم سمیرم در مجلس:

اجازه انتقال آب را نمی دهیم

امام جمعه شاهین شهر در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن 
توصیه به رعایت تقوای الهی، با اشاره به روز 17 هفدهم شوال سالروز 
 جنگ احزاب گفت: اگر امروز یک ســوم جمعیت دنیا ،ندای ا... اکبر 

سر می دهند  به واسطه پیروزی اسالم در جنگ احزاب است.
حجت االسالم مرتضی ملکیان، وهابیون را عامل همه جنایت های 
تروریستی منطقه و دنیا دانست و افزود: در حالی که بازماندگان پیر، 
فرتوت و فسیل شــده گروهک منافقین توانایی اداره خود را ندارند؛  
سعودی ها، حامیان و پرورش دهندگان تروریست های دنیا اخیرا در 
همایشی در فرانسه از آنها خواسته اند با کمک هم، انقالب اسالمی را از 
بین ببرند، اما نمی دانند که در صورت کوچک ترین حرکتی از سوی 

آنها ایران عربستان را با خاک یکسان خواهد کرد.
خطیب نماز جمعه شاهین شــهر همچنین به اظهارات غیر مرتبط 
 با برجام دبیرکل شورای امنیت ســازمان ملل در یک سالگی توافق 
هسته ای که با واکنش شدید مسئوالن کشور مواجهه شد اشاره کرد 
و افزود: رییس مجلس شورای اســالمی با موضع گیری صریح خود 
بهترین پاســخ را به بان کی مون داد و این اظهارات را برای دبیر کل 

سازمان ملل، سقوط آزاد عنوان کرد.
وی اضافه کرد: گروهک تروریســتی داعش در حالی در سه کشور 
اروپایی جوالن داده و عملیات وحشیانه انجام می دهد که هیچ یک 
از کشورهای اروپایی نه شیوه مقابله را می دانند و نه جرئت مقابله با 

آنها را دارند.
امام جمعه شاهین شهر با بیان اینکه منافقین هیچ جایگاهی بین ملت 
ایران هرگز نداشته و نخواهند داشت به کودتای نافرجام ترکیه اشاره و 
تصریح کرد: اولین مسئله که به ذهن متبادر می شود مخالفت استکبار 

و صهیونیست   با کشورهای قدرتمند اسالمی است.
وی بابیان اینکــه ترکیه بعد 
از کودتای نافرجــام، همانند 
گذشته قدرتمند نخواهد بود 
به وجود ناامنی در کشورهای 
اطراف ایران اشاره و خاطرنشان 
کرد: به کوری چشم دشمنان 
و با یــاری خدا، ایــران جزیره 
ثبات و آرامــش در بین همه 

کشورهای ناامن منطقه  است.

 فرماندار آران و بیدگل گفت: نخستین نیروگاه فتوولتائیک آران و بیدگل
با ظرفیت 20 کیلو وات، به شبکه سراسری توزیع برق متصل شد.

 ابوالفضل معینــی نژاد اظهــار کــرد: این نیــروگاه به طــور کامل با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و در محل فرمانداری آران و بیدگل احداث 

شده است.
 وی با بیــان اینکه نیروگاه برق خورشــیدی آران و بیــدگل توان تولید 
 ۶0 مگاوات برق در یک ســال را دارد، اظهار کرد: در حــال حاضر دوره

 20 ســاله خرید تضمینی برق از این نیروگاه با قیمــت 8000 ریال بر 
کیلووات ساعت با  اتصال نیروگاه به شبکه آغاز شده است.

آران و بیدگل به طور متوسط ساالنه از 300 روز آفتابی با تابش 10 ساعته  
خورشید برخوردار است و به همین دلیل یکی از مستعدترین مناطق برای 

بهره برداری از انرژی خورشیدی به شمار می  رود.

پس از پیگیری مسئوالن و به همت شبکه بهداشت و درمان دهاقان، 
مرکز سونوگرافی در بیمارستان شهدای شهرستان آغاز به کار کرد.

در این طرح و اقدام خداپسندانه، خیرین بخش بهداشت و سالمت نیز 
همکاری خوبی داشته اند. باتوجه به سفر معاون توسعه مناطق محروم 
ریاست جمهوری که هفته آینده به شهرستان های دهاقان و شهرضا 

خواهند داشت، افتتاح این طرح روند سریع تری گرفت.
نعمت قاســمیان مدیــر روابط عمومی شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان دهاقان، در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار داشت: خرید 
دســتگاه ســونوگرافی یک میلیارد و 500 میلیون ریــال هزینه در 

برداشته است.
وی افزود: با افتتاح این مرکز روزهای شنبه هر هفته مردم می توانند 

برای انجام کارهای سونوگرافی به بیمارستان شهدا مراجعه کنند.

امام جمعه شاهین شهر:

 ايران جزيره ثبات و امن
 در منطقه ناامن خاورمیانه است

بهره برداری از نیروگاه 
خورشیدی در آران وبیدگل

مرکز سونوگرافی شهرستان 
دهاقان آغاز به کار کرد

کوتاه از شهرستان ها

سمیرم يکی از 
شهرستان هايی 
است که دچار 
خشکسالی شديد 
شده  و اين در حالی 
است که ساالنه بیش 
از يک میلیارد و 200 
میلیون  متر مکعب 
 آب از حوزه آبريز
خارج می شود

 کودتای هفته 
گذشته ترکیه  در 
هاله ای از ابهام 
قرار دارد، مشخص 
نیست که واقعا بانی 
اين کودتا  ارتشیان 
بوده اند يا توطئه 
خود اردوغان بوده 
است

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان از برگزاری نخستین 
همایش امامزادگان منطقه فین کاشان خبر داد.

 حجت االســالم و المســلمین جعفر جنتــي در دیــدار اعضاي 
برگزارکننده همایش امامزادگان عظیم الشــأن منطقه فین کاشان 
با آیت ا... نمازي نماینده ولي فقیه در کاشان، اظهار داشت: براساس 
فرمایشات رهبر معظم انقالب، مبني بر تبدیل امامزادگان به قطب 
فرهنگي کشور، همه ساله برنامه هاي متنوعي در دهه کرامت و سالروز 

بزرگداشت امامزادگان در سراسر کشور برگزار مي شود.
وي در ادامه افزود: امسال نیز با همت و تالش برخي از هیئت امناي 
امامــزادگان به ویژه منطقه فین نخســتین همایش بزرگداشــت 
 امامــزادگان عظیــم الشــأن منطقه فین کاشــان بــه محوریت

 امامزاده هادي)ع( فین کاشــان در دهه کرامت و سالروز بزرگداشت 
امامزادگان برگزار مي شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان کاشان با اشاره به اینکه 
نخستین همایش امامزادگان منطقه فین کاشان طي چند روز، همراه 
با برنامه هاي متنوع برگزار می شــود، یادآور شد: براي این همایش 
فراخوان عکس، دلنوشته، فیلم و مســتندات مربوط به امامزادگان 

منطقه فین کاشان در نظر گرفته شده است.
حجت االسالم و المسلمین جعفر جنتي در ادامه بیان کرد: سخنراني، 
غبارروبي امامزادگان منطقه فین کاشان، عیادت از بیماران، دعوت 
از خادمین حرم حضرت معصومه)س( از دیگر برنامه هاي نخستین 

همایش امامزادگان منطقه فین کاشان است.
 وي در ادامه خاطرنشــان کرد: نخســتین روز این همایش با آیین 
 غبار روبي حرم مطهر امامــزاده هادي)ع( فین کاشــان همزمان با 
 18 مرداد ماه سالروز بزرگداشــت امامزادگان و نخستین روز از ماه

  ذي القعــده که همزمان با میالد با ســعادت کریمــه اهل بیت)ع( 
حضرت معصومه)س( است ، آغاز خواهد شد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشــان، در ادامه گفت: 
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان در ایام دهه کرامت امسال

 برنامه هاي مختلفي در جوار امامزادگان عظیم الشأن دیگر منطقه 
کاشان نیز برگزارخواهد کرد که نخستین همایش امامزادگان منطقه 
فین کاشان یکي از مهم ترین برنامه هاي امسال سالروز بزرگداشت 

امامزادگان در دهه کرامت است.
در ادامه حجت االسالم  و المسلمین ماشــاا... صدیقي رییس دفتر 
فرهنگ اسالمي دانشگاه آزادکاشــان نیز از تهیه زندگي نامه همه 
امامزادگان منطقه فین کاشان در قالب یک لوح فشرده خبرداد و گفت: 
زندگي نامه هریک از امامزادگان بزرگوار و شریف منطقه فین کاشان 
نیز به صورت جداگانه روي یک لوح فشرده تهیه و در این همایش به 

نمایش گذاشته خواهد شد.
وي در ادامه افزود: بــراي معرفي امامزادگان، زندگي نامه امامزادگان 
منطقه فین کاشان نیز در قالب بروشور چاپ و در این همایش به کلیه 

زائران و حاضران عرضه خواهد شد.

برگزاری نخستین همايش 
امامزادگان منطقه فین کاشان

حادثه

مسئول آتش نشانی شــهرداری زرین شــهر گفت: ظهر روز جمعه جوان 32 
ســاله لنجانی جان کودکی را که در بســتر رودخانه اقدام به آب بازی کرده و 
 در حال غرق شــدن بود نجات داد، اما خــود دچار حادثه شــد و جان خود را 

از دست داد.
حمید رضا ترابیان اظهار کرد: ســاعت 1۶ و 30 دقیقه یــک مورد حادثه غرق 
شدگی جوانی حدودا 32 ساله ساکن ســده لنجان در رودخانه توسط تماس 

مردمی به ایستگاه آتش نشانی زرین شهر اعالم شد.
وی با اشــاره به اینکه ایــن حادثه به دلیــل نجات جان دختربچــه ای که در 
حال آب بازی غرق شــده بود رخ داد، افزود: با توجه بــه آماده باش کامل تیم 

غواصی ایستگاه آتش نشانی زرین شــهر در ایام تابستان ، با هماهنگی های الزم 
 این تیم ظــرف کمترین مدت زمان ممکن با تجهیــزات کامل در محل حادثه 

حاضر شد.
مسئول ایستگاه آتش نشانی زرین شهر تصریح کرد: پس از حضور تیم غواصی 
مشاهده شــد که حاضران در محل حادثه بدن این جوان را از آب خارج کرده و 
به تیم اعزامی اورژانس تحویل داده بودند.  وی ادامــه داد: اقدامات اولیه برای 
نجات جان جوان 32 ساله توســط اورژانس 115 انجام گرفت و به بیمارستان 
شهدای لنجان منتقل شد، اما متاسفانه تالش تیم احیا برای احیای فرد غریق 

نتیجه ای نداشت و این جوان فداکار جان خود را از دست داد.

ترابیان اضافه کرد: در ســاعت 18 نیز یک مورد حادثه غرق شــدگی فردی از 
تبعه افغانستان در رودخانه زاینده رود توسط شهروندان به ایستگاه آتش نشانی 

زرین شهر اعالم شد. 
وی عنوان کرد: این تبعه افغانســتانی که به قصد آب تنی به رودخانه ورود پیدا 
کرده بود دچار حادثه شــد که با تالش تیم غواصی آتش نشــانی زرین شهر از 

رودخانه خارج گردید.
ترابیان بیان کرد: تیم غواصی آتش نشانی زرین شهر پس از چک کردن عالئم 
حیاتی این تبعه، هیچ گونه نبض و تنفسی را مشاهده نکرده و بالفاصله آغاز به 

عملیات احیا می کنندکه متاسفانه این عملیات ناموفق به پایان می رسد.

مسئول ایستگاه آتش نشانی زرین شهر متذکر شد: برای جلوگیری از تکرار این 
حوادث تلخ باید بر آگاهی بخشــی به مردم به خصوص نسل کودک و نوجوان و 
رعایت موارد ایمنی همت کرد تا با فرهنگ ســازی از بــه وجود آمدن صدمات 

جدی جلوگیری نمود.
وی با اشــاره به اینکه شــنا کردن در آب های روان و دریاچه ها بیشترین خطر 
را به همراه دارد، عنوان کرد: افراد باید از شــنا کــردن در رودخانه زاینده رود 
و دریاچه هــا پرهیز کنند، چراکه بیشــترین قربانیان غرق شــدگی مربوط به 
رودخانه ها و دریاچه ها هستند و ممکن اســت افراد با آب تنی در این کانال ها 

و چاله های موجود دچار حادثه شده و با خطر مرگ، دست و پنجه نرم کنند.

در رودخانه زاينده رود؛

جوان 32 ساله لنجانی جان خود را برای نجات کودک از دست داد

پیشنهاد سردبیر: 
جوان 32 ساله لنجانی جان خود 
را برای نجات کودک از دست داد
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اخبار پزشکیيادداشت

زيبايی

اگر بزرگ شدن طحال تشخیص داده شــود، ابتدا پزشک به 
درمان بیماری های مرتبط با این عارضه و در مرحله آخر، روش 

جراحی فکر می کند.
طحال عضوی ۲۵۰ گرمی و به اندازه مشت بسته انسان است 
که جزو دستگاه لنفاوی محسوب می شود و زیر قفسه سینه و 

سمت چپ بدن قرار گرفته است.
 ایــن عضــو کوچــک و نــرم در دوران جنینــی، وظیفــه

خون ســازی را به عهــده دارد؛ امــا پیش از تولد نــوزاد این 
وظیفه مهم را به مغز اســتخوان واگذار می کنــد و پس از آن 
تصفیه خــون و نیز تقویت سیســتم ایمنی را بــا نگهداری 
 از گلبــول هــای ســالم قرمــز و ســفید و پالکــت خون

به عهده می گیرد که البته این عضو تحت تاثیر عوامل میکروبی 
 و ویروسی یا برخی نارسایی های کبدی، بزرگ و دچار بیماری 

می شود.
 بزرگ شدن طحال به خودی خود قابل پیشگیری نیست؛ بلکه 
درمان و کنترل آن به درمان بیماری های زمینه ای عامل بروز 

این بیماری بازمی گردد.
بزرگی طحال در برخی موارد، بــه علت قابل لمس بودن یک 
برجستگی در زیر دنده های سمت چپ بدن، از طریق معاینه 
کلینیکی از ســوی متخصص قابل تشخیص است؛ اما گاهی 
اوقات پزشک فقط با گرفتن شرح حال و انجام معاینه، به این 

عارضه مشکوک می شود.
گرچه تشخیص این بیماری از طریق آزمایش خون و شمارش 
تعداد گلبول های قرمز و ســفید و پالکت ها ممکن است؛  اما 

برای تشخیص بزرگ شــدن طحال، هیچ روشی دقیق تر از 
سونوگرافی  نیست.

  فراموش نکنید عالئمی چون بروز سریع خونریزی در شخص، 
احساس درد در قسمت باال و سمت چپ شکم، احساس سیری 
بدون صرف غذا، کم خونی، احســاس خستگی، عفونت های 
مکرر، سکسکه های مکرر و بی دلیل، بی اشتهایی، تنگی نفس، 
احساس سردی و تعریق پوست می تواند ناشی از بزرگ شدن 

طحال باشد.
افرادی که عــادت به ورزش ندارند، وقتی تمرینات ورزشــی 
می کنند یا به ســرعت می دوند، در طرف چپ بدنشــان در 
 ناحیه زیر شکم احســاس درد می کنند که می تواند خبر از
 وارد آمدن فشــار به طحال بدهد  که البته جدی نیســت و

رفع می شود.
وقتی صحبت از درمان بزرگی طحــال به میان می آید، ذهن 
 متخصصان معطوف بــه درمان بیماری ها و علــل ثانویه ای

می شود که به بزرگی طحال منجر شــده است.  بزرگ شدن 
طحال بیشــتر علل عفونی، ویروســی و باکتریایی دارد و در 
 درجه دوم با اشــکاالت جریان خون و نارســایی های کبدی

مرتبط است؛ یعنی اگر کبد دچار مشــکل و التهاب شود، به 
طحال فشــار می آورد. در برخی مــوارد، بیماری هایی چون 
روماتیســم و برخی از انواع تاالســمی و حتــی در مواردی 

تومورهای طحال نیز به بزرگ شدن آن منجر می شود.
خوب است بدانید از عفونت هایی که می تواند به بزرگی طحال 
منجر شود، عفونت های ویروسی مانند مونونوکلئوز )یکی از 

بیماری های مسری ویروسی در دستگاه تنفس، کبد و دستگاه 
لنفاوی است که بیشــتر نوجوانان را درگیر می کند(، عفونت 
 های باکتریایی مانند ســیفلیس یا عفونت الیه داخلی قلب و

عفونت های انگلی مانند ماالریاست. 
همچنین بیماری هایی چون ســیروز و ســایر بیماری های 
کبدی، برخی انواع کم خونی و ســرطان های خون و نیز بروز 
 فشار خون در رگ طحال یا کبد نیز می تواند بزرگی طحال را

به دنبال داشته باشد.
زندگی بدون طحال

نکته مهم در درمان بزرگی طحال آن اســت که بســیاری از 
افراد می توانند فقط با درمان علل و بیماری های ثانویه ای که 
به بزرگی طحال منجر شده است، اصالح الگوی فعالیت خود 
و همچنین مراقبت از ابتال به بیمــاری های عفونی، به درمان 
موثر این مشکل دست یابند و برخی دیگر نیز باید تن به جراحی 

بدهند و این عضو از بدن شان را خارج کنند.
افرادی که دچار بزرگی طحال شده اند، باید از ورزش حرفه ای 

 و شدید اجتناب کنند. اگر
طحــال  شــدن  بــزرگ 
شــود،  داده  تشــخیص 
 ابتدا پزشــک بــه درمان 
بیمــاری هــای مرتبــط 
در  و  عارضــه  ایــن  بــا 
 مرحلــه آخر، بــه جراحی

فکر  می کند. 
البته هر فردی مــی تواند 
بدون طحال به زندگی خود 
ادامه دهد، اما از آنجا که این 
گونه افراد بیشتر در معرض 
 ابتال بــه انــواع عفونت ها

قرار دارند، باید پیش از عمل 
جراحی، طبق دستورالعمل 
 خاصی، بــه آنها واکســن

ذات الریه چنــد ظرفیتی 
تزریق شود. 

این واکسن ها از بروز عفونت 
خون، استخوان و مفاصل در 
این افراد جلوگیری می کند. 

همچنین این افراد نه تنها باید از سفر به مناطقی که احتمال 
ابتال به بیماری ماالریا در آنجا وجود دارد، اجتناب کنند، بلکه 
 باید بهداشــت فردی خود را با دقت و حساســیت بیشتری

 حفظ کرده و ســعی کننــد تا حد امــکان با افــراد مبتال به 
بیماری های عفونی مواجه نشوند.

به خاطر داشــته باشــید که اگر در طرف چپ باالی شــکم 
احساس درد می کنید، بخصوص اگر درد شدید است یا هنگام 
 نفس عمیق بدتر می شــود، باید در اولین فرصت به پزشک

مراجعه کنید.

  چـرا طحال بزرگ می شـود؟

معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه نیمی از بیماران 
داروهای خود را طبق دستور پزشک مصرف نمی کنند، گفت: افرادی 

که »سواد سالمت« پایینی دارند، بیشتر بستری و اورژانسی می شوند.
فرزاد پیرویان در نخســتین نشســت تخصصی اقتصاد پیشگیری 
 در دیابت، با اشــاره به اهمیت ســواد ســالمت در اقتصاد سالمت،
 اظهار داشــت: کســی که داروهای خــود را تا پایــان دوره درمانی

مصرف نمی کند، در حقیقت ســواد ســالمت کمی دارد؛ زیرا طبق 
مطالعات بین المللی، بیش از نیمی از بیماران، دســتورهای دارویی 
خود را متوجه نمی شوند و ۲۰ تا ۵۰ درصد بیماران، داروهای خود را 
طبق دستور پزشک مصرف نمی کنند که این مسئله موجب هدر رفت 

هزینه ها در نظام سالمت می شود.
وی در تعریف سواد ســالمت عنوان کرد: ســواد عمومی را با سواد 
نوشتاری، سواد پرکردن اسناد، فرم ها و سواد محاسبات می سنجند؛ 
اما سواد سالمت به معنای توانایی فرد در فهم و پردازش اطالعات حوزه 
سالمت است تا بتواند تصمیم مناسبی در حوزه سالمت بگیرد. هر چه 
 سواد عمومی بیشتر می شــود، انتظار داریم سطح سواد سالمت نیز

ارتقا یابد. وی یاد آور شــد: اگر ســواد سالمت نباشــد، نمی توان از 
بیماری ها پیشگیری کرد. 

افرادی که سطح سواد سالمت پایین تری دارند، از خدمات اورژانس 
بیشــتری اســتفاده می کنند؛ چراکه شرایط اســتفاده از خدمات 

اورژانسی را نمی دانند.

مدیریــت  مرکــز  رییــس 
بیماری هــای واگیــر وزارت 
بهداشــت، از برنامــه جدید 
بــرای بهداشــت   وزارت 

واکسینه کردن افراد ۴۰ ساله 
در برابر هپاتیت B  خبر داد.

محمد مهدی گویا در سمینار 
تازه های هپاتیــت C و تدوین 
پروتکل درمان آن در ایران، با 
بیان اینکه علت اصلی برگزاری 
این سمینار این است که دنیا می خواهد تا سال ۲۰3۰ به سمت حذف 
هپاتیت های ویروسی برود، اظهار داشت: بر همین اساس برنامه ای 
1۵ ساله تدوین شده تا از طریق آن بتوان بیماری هایی را که از طریق 
تماس خونی یا جنسی انتقال می یابند ، ریشه کن کنیم که از جمله 

آنها هپاتیت B و C است.
وی با بیان اینکه اکنون بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مبتال به هپاتیت C مزمن 
در کشور وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از این مبتالیان 
از بیماری خود خبر ندارند؛ به طوری که می توان گفت در ایران و دنیا 

بیش از 9۰ درصد از بیماری شان مطلع نیستند.
رییس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، با بیان 
اینکه در حال حاضر داروی اصلی هپاتیت B در کشور موجود است، 
خاطرنشــان کرد: ما در برنامه حذف هپاتیــت B تالش می کنیم 
گروه های سنی دیگری را نیز واکسینه کنیم و هدف بعدی مان این 

است که افراد زیر ۴۰ سال را در برابر هپاتیت B واکسینه کنیم.

رییس انجمن سردرد ایران گفت: زنانی که در دوران بارداری و پس از زایمان 
به صورت پیش رونده و متوالی دچار ســر درد می شــوند، ضروری است به 

متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنند.
دکتر منصــوره تقاء بــا بیان اینکه ســردرد، بیشــترین دلیــل مراجعه 
بیماران به متخصصــان مغــز و اعصاب اســت، افزود: بخــش مهمی از 
ســردردها که نیاز به بررسی دارد، ســردردهایی اســت که زنان در دوران 
 بارداری و پــس از زایمان به خصوص در شــش هفته اول بــارداری به آن
 مبتال مــی شــوند کــه بایــد از ســوی متخصصــان مغــز و اعصاب

مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: این نوع ســردرد ها ممکن اســت بر اثر لخته ای در سیاهرگ 
جمجمه ایجاد شوند که می تواند منجر به افزایش فشار به داخل جمجمه، 

کاهش بینایی،  افت بینایی،  نقایص عصبی، ضعف و اختالل حرکتی  شود.
تقاء یاد آور شد: سردرد های میگرنی در دوران بارداری در بسیاری از موارد کاهش پیدا می کند؛ اما اگر فردی برای اولین بار در دوران 

بارداری دچار سردرد شد، باید برای بررسی به متخصص مغز و اعصاب رجوع کند.

متخصص دیابت با بیان اینکه عسل نسبت به شــکر از شیرینی بیشتری 
برخوردار است، گفت: میزان کربوهیدرات و کالری عسل نیز بیشتر از شکر 

بوده؛  لذا جایگزین مناسبی برای شکر نیست.
مهریار خسروشاهی  در ارتباط با رژیم غذایی شیرین بیماران مبتال به دیابت 
اظهارداشت: دیابتی ها باید در مصرف خرما، انجیر خشک، موز، انگور و توت 
خشک دقت کنند. خوراکی های طبیعی ذکر شــده، اگر درست و به اندازه 
مصرف نشوند، حتی می توانند قند خون را به شدت باال برده و به بدن بیمار 

آسیب بزنند.
وی افزود :به طور کلی مصرف عسل به جای شــکر تاثیر چندانی بر بهبود 
کنترل قند خون شما نخواهد داشــت؛ چرا که هر دوی آنها قند خون را به 
میزان قابل توجهی باال می برند. متخصص دیابت با بیان اینکه عسل نسبت 
به شکر از شیرینی بیشتری برخوردار است، تصریح کرد: میزان کربوهیدرات 
و کالری عسل در هر پیمانه از شکر بیشتر است؛ پس  بیماران باید دقت داشته باشند که در صورت مصرف مداوم عسل نیز همواره 

تعداد واحد کربوهیدرات دریافتی خود را محاسبه کرده و طبق برنامه خود انسولین تزریق کنند.  رییــس موسســه پژوهش عالــی تامیــن اجتماعی با اشــاره بــه اینکه
۷۵ درصد هزینه هایی که برای درمان صرف می شود، قابل پیشگیری هستند، 
 گفت: اغنیا در نظام سالمت، بیشــتر به درمان هایی مانند جراحی زیبایی 

نیاز دارند؛ درحالی که فقرا بیشترین نیازشان به خدمات بهداشتی است.
شــهرام غفاری در نخســتین نشســت تخصصــی اقتصاد پیشــگیری 
در دیابــت اظهار داشــت: بــا توجه بــه اینکه شــعار ســازمان جهانی 
بهداشــت بــرای امســال، مقابلــه بــا دیابت اســت، مجلس شــورای 
اســالمی می تواند مصوبه ای داشــته باشــد تا صنوفی ماننــد قنادی ها و 
 شــیرینی فروشــی ها،  یک درصد از تولید خود را بــرای مبتالیان دیابت 
بپردازند. غفاری افزود: خواست مردم، یکی از عوامل تعیین کننده در توزیع 
منابع سالمت به شــمار می رود. شــاخص های هزینه کرد منابع عمومی 
 نظام سالمت، به سه گروه بهره وری و هزینه اثربخشــی، عدالت محوری و

حیاتی بودن و معیارهای سیاسی تقسیم بندی  می شوند.
وی ادامه داد: اغنیا در نظام ســالمت بیشــتر به درمان هایی مانند جراحی 
زیبایــی و خدمات شــخصی نیاز دارنــد؛ در حالــی که در بخــش فقرا، 
بیشــتر نیاز به خدمات بهداشــتی دیده می شــود و دولت باید بیشتر به 
 بخش فقرا توجه داشــته باشد و منابع ســالمت را بیشــتر در این بخش

هزینه کند؛ اما متاسفانه هزینه های سالمت ما بیشتر متوجه بخش درمانی  
است.

 رییس موسســه پژوهش عالی ســازمان تامیــن اجتماعی یادآور شــد:
۷۵ درصد هزینه هایی که برای درمان صرف می شــود، قابل پیشــگیری 
هستند؛ بنابراین منابع نظام ســالمت با در نظر گرفتن شاخص هایی مانند 
هزینه اثربخشی، می توانند به سمت پیشگیری ســوق داده شوند. غفاری 
 افزود: با افزایش جمعیت، هزینه های نظام ســالمت تا حــدود ۲۰ درصد

افزایش می یابد. پیش بینی می شود جهان در سال ۲۰۲۰، هفت و نیم بیلیون 
نفر جمعیت داشته باشد که 8۴ درصد این جمعیت در کشورهایی شبیه ایران 
 زندگی خواهند کرد و 9۰ درصد بیماری ها در این کشورها اتفاق خواهد افتاد؛

در حالی که به طورکلی 1۲ درصد هزینه های ســالمت، صرف این کشورها 
می شود.

میوه تمر هندی غنی از پروتئین، اسیدهای آمینه، اسیدهای 
چرب ضروری و مواد معدنی است. به گفته کارشناسان، تمر 
هندی درمان خانگی مناسبی برای سوء هاضمه، عفونت های 
گلو، آرتروز و همچنین سرطان است. در ادامه به برخی از فواید 

متداول این میوه برای سالمت اشاره می شود:
گلودرد: آب میوه تمر هندی به عنوان یک دهان شویه طبیعی 
قابل استفاده است؛ چراکه سرشــار از ترکیبات ضدالتهابی و 
ضدباکتریایی اســت که به مقابله با گلودرد، سرماخوردگی و 
سرفه کمک می کند. مقدار کمی پودر میوه تمرهندی را در 

یک لیوان آب گرم حل کرده و غرغره کنید.
سوء هاضمه: می توانید با آب میوه تمر هندی سوء هاضمه را 
درمان کنید. این میوه نه تنها به هضم غذا کمک می کند، بلکه 

موجب افزایش تولید اسیدهای صفراوی نیز می شود؛ چراکه 
دارای میزان زیادی فیبر رژیمی است. پوسته بیرونی قرمز تمر 
هندی حاوی زیلوگلوکان است که همچون پکتین عمل کرده 

و به درمان اسهال کمک می کند.
تقويت سیستم ايمنی: تمر هندی مملو از خواص تقویت 
سیستم ایمنی اســت که به تولید هموگلوبین، سلول های 
قرمز خون، سلول های سفید خون و پالکت ها کمک می کند. 
همچنین موجب افزایش میزان سلول های ایمنی،  سلول های 
+CD۴+ and CD۸ می شــود که در مقابل طیف وسیعی از 

عفونت ها و بیماری ها، نقش حفاظتی دارد.
آرتروز: میوه تمر هندی موجــب کاهش دردهای مفصلی 
و کاهش عالئم آرتروز می شود. برای بهره گیری از فواید این 
میوه، 1/۲ قاشق چایخوری پودر این میوه را به یک لیوان آب 

افزوده و روزی دو بار بنوشید.
ديابت: میوه تمر هندی با کاهش فشار بر لوزالمعده، موجب 
کاهش سطح گلوکز خون می شــود؛ به عالوه به کاهش وزن 
کمک کرده و در کنار بهبود مقاومت انسولین در افراد مبتال به 

دیابت، چربی ها را نیز کاهش می دهد.
بیماری قلبی: از آنجایی که تمر هندی سرشار از چربی های 
اشباع نشده و پتاسیم است، نقش مهمی در حفظ کلسترول 
ایفا می کند؛ همچنین حاوی اسید لینولنیک است که از بروز 
اختالالت قلبی-عروقی نظیر تصلب شرایین و بیماری عروق 

کرونر  و همچنین فشار خون باال پیشگیری می کند.

میوه فیســالیس ترکیبــی از طعم میــوه های تــوت فرنگی، 
گیالس، کیــوی و آنانــاس دارد و خــواص دارویی اســتثنایی 
آن موجب شــده اســت که به صورت انبوه در شهرســتان های 
 تنکابن و رامســر تکثیر و تولید شــود و تازگی ها در بوشهر هم

کشت می شود.
فیســالیس منبعی غنــی و طبیعــی از آنتــی اکســیدان ها 
بــوده و ویتامیــن هــای A، E، C، P و F را در خــود دارد. این 
میوه بــدن انســان را در مقابل خنثی ســازی رادیــکال های 
آزادی حفاظــت مــی کند کــه موجب بــروز بیمــاری هایی 
 چــون ســرطان، ســکته قلبــی، پروســتات، آســم و آلرژی

می شود.
عالوه بــر خــواص دارویی فــراوان این میــوه، از برگ و ســاقه 

 هــای آن نیــز بــه صــورت دم نــوش اســتفاده مــی کنند؛
 دم کرده آن برای درمان آســم نیز موثر اســت. ایــن میوه برای

بیماری های پوستی خاصیت ضدالتهابی و ضدعفونی کننده دارد. 
برگ های آن برای درمان ماالریا، هپاتیت، روماتیســم و ناراحتی 
کبدی مورد اســتفاده قرار می گیرد.از جمله خــواص این میوه، 
تقویت کنندگی سیستم دفاعی بدن است،؛ خاصیت ضد سرطانی، 
ضد باکتریایی و ضد ویروســی نیز دارد. از دیگر مزایای این میوه 
تاثیر بسزایی است که در شــادابی و طراوت پوست و تقویت قوای 
C موجود در آن به بدن در جذب ویتامین P جنسی دارد.ویتامین 

کمک کرده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
ویتامین هــای B کمپلکس در ایــن میوه ماننــد تیامین، برای 
سوخت و ساز سالم بدن، پوست، چشــم و مغز الزم است. پکتین 
 نوعی فیبر موجود در این میوه اســت که به کاهش کلســترول

کمــک مــی کنــد. فیســالیس غنــی از مــواد معدنــی 
از  اســت.  منیزیــم  و  فســفر  پتاســیم،  آهــن،  ماننــد 
 میــوه فیســالیس در تهیــه کــرم هــای آرایشــی نیــز

اســتفاده می شــود؛ همچنین مصرف این میوه تاثیر بسزایی در 
شادابی و طراوت پوست دارد.

 اکنــون این میــوه مفیــد در تنکابــن و رامســر تولیــد انبوه
می شــود که با توجــه به خــواص باالی ایــن میوه، اســتفاده 
 همگانــی  آن ضــرورت دارد. این میــوه به صورت خــودرو در
 اســتان هــای گیــالن، مازنــدران، آذربایجان و گلســتان نیز

یافت می شود.

سواد سالمت کمتر، بیماری بیشتر

۴0 ساله ها واکسینه می شوند

سردردهای دوران بارداری
 را جدی بگیريد

خواص فیسالیس؛ میوه خوشمزه!خواص تمر هندی

عسل را جايگزين
 شکر نکنید

اغنیا جراحی دوست دارند؛
 فقرا بهداشت

خواص خوراکی ها

 بزرگ شدن 
طحال به خودی 

خود قابل 
پیشگیری نیست؛ 

بلکه درمان و 
کنترل آن به 

 درمان 
 بیماری های 

زمینه ای عامل 
بروز اين بیماری  

باز می گردد.

بدن افراد چاق؛ جوالنگاهی
 برای سلول های سرطانی!

 داشتن اضافه وزن یک فاکتور منفی برای بیماران مبتال به سرطان محسوب شده و در حال حاضر محققان مرکز سرطان دانشگاه کلرادو، یک دلیل قطعی را برای آن پیدا کرده اند: آنها 
دریافتند که سلول های بنیادی سرطان خون می تواند در بافت چربی بیمار مخفی شده و این بافت ها حکم یک مخفیگاه حمایتی برای این سلول های سرطانی  داشته باشند که باعث 
می شود آنها در برابر درمان های شیمی درمانی سرطان مقاوم شوند. هنگامی که محققان سعی داشتند تا با  این سلول های سرطانی از طریق شیمی درمانی مبارزه کنند، دریافتند که  
آن دسته از سلول های بنیادی که در بافت های چربی مخفی شده بودند و از اسیدهای چرب به عنوان منبع انرژی خود استفاده می کردند، نسبت به سلول های بنیادی سرطانی که در 
خارج بافت چربی قرار داشتند، مقاومت بیشتری به درمان از خود نشان می دادند.  این پژوهش  جزو اولین مطالعاتی است که به ارزیابی بافت های چربی به عنوان مخفیگاه و محلی امن 
 برای سلول های سرطانی می پردازد. با این حال، برای تعیین اینکه آیا داشتن بافت های چربی، انرژی بیشتری برای سلول های بنیادی سرطانی فراهم می کند یا تنها فضایی بزرگ برای

پنهان کردن آنها در برابر درمان های شیمی درمانی محسوب می شود، مطالعات بیشتری  نیاز است .

برخی از محققان معتقدند که ژن، تنها علت ســفید شدن 
مو اســت؛  اما باید گفت بین اســترس و ســفید شدن مو 
ارتباط مســتقیمی وجود دارد. نتایج بررســی های جدید 
نشان می دهد که سفید شــدن مو، می تواند به دلیل تراکم 
 هیدروژن پیروکســید در ســلول های مو باشــد. سلول ها

به طــور طبیعــی مقــدار کمی هیــدروژن پیروکســید 
)Catalase( دارند که از طریــق آنزیمی به نــام کتالیــز 

 کنترل می شــود. بــا افزایش ســن، ایــن آنزیــم کمتر 
 تولیــد شــده و در نتیجه، تراکــم هیدروژن پیروکســید

باال می رود و ساخت طبیعی مالنین، رنگدانه طبیعی در مو را 
محدود کرده و در نتیجه مو سفید می شود.

یک متخصص طب ســنتی گفت: اگر فردی در سنین زیر 
۴۰ سال با مشکل ســفیدی مو مواجه شــود، باید نسبت 
 به درمــان آن اقدام کند؛ زیرا ســفیدی مو در این ســنین

می تواند دلیل نوعی بیماری باشــد. ایــن متخصص طب 
سنتی گفت: سفید شدن مو در سنین زیر ۴۰ سال طبیعی 
نبوده و یکی از دالیل آن می تواند استرس زیاد و کاهش قوای 
جسمانی افراد باشــد. از دیگر دالیل سفیدی مو می توان به 

افزایش میزان خشکی ماده تشکیل دهنده مو اشاره کرد.
راهکارهايی که می تواند ســبب برگرداندن رنگ به 

موهای سفید شود
روش هایی نیز هست که سبب بازگشــت رنگ به موها می 
 شود و در کنار آن از سفید شدن سایر تارهای موها جلوگیری

می کند. افراد می توانند از روغن نارگیل یا روغن دانه ســیاه 
استفاده کرده و با این روغن ها پوست ســر و موهای خود را 

ماساژ دهند.
یکی دیگر از روش های مفید که می تواند سبب جلوگیری از 
سفید شدن موهای سر شود، شستن تارهای مو با جوشانده 

سیاه دانه و آب است.
جلوگیری از ريزش مو

این افراد می توانند از »سدر، حنا یا مورد« استفاده کرده و روند 
ریزش موهای خود را تا حدودی توسط این گیاهان طبیعی 
کاهش دهند. فرآورده های طبیعی تهیه شده از گیاه رزماری 

تا حدود زیادی سبب جلوگیری از ریزش موی سرمی شود.

 سفید شدن مو قبل از
۴0 سالگی را جدی بگیريد!

پیشنهاد سردبیر: 
اغنیا جراحی دوست دارند؛

 فقرا بهداشت
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تاریخیيادداشت

در 150 کیلومتری اصفهان؛ ردپايی از تاريخ

روســتای »هنجن« با توجه به ییالقی بونــش درزمان صفویه 
تفرجگاه آنها بوده که امروزه هم گردشــگران زیادی را به سمت 

خود کشیده است.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در 150 کیلومتری 
 اصفهــان روســتایی بــه چشــم مــی خــورد کــه هنجــن

 نــام گرفتــه  و از دوره صفویــه  و قاجــار  رونــق خوبــی 
داشته اســت. این روســتا به خاطر موقعیت جغرافیایی خود،  
از آب و هوای ســرد و کوهســتانی برخوردار اســت؛ به همین 
 منظور در فصل تابســتان هم می توانید از آب و هوای خوب آن

لذت ببرید.
 خانه هایش از ســنگ و چوب ساخته شــده و کاهگلی بودنش

از دور به چشــم می خورد که این بافت متفاوت کمک می کند 
 برای مدتی از فضای خانه های آجری و مدل های مختلف مدرن

دور بمانید.
ایــن کاخ ییالقی در زمان خود، تفرجگاه و شــکارگاه شــاهان 

صفوی و بستگانش بوده است.
از طرفی در این روســتا دو امامزاده به نام هــای امامزاده داوود 
و بی بی زینب خاتون وجــود دارد که عالوه بر ســفر تاریخی و 
گردشگری، می توانید یک سفر زیارتی هم داشته باشید و سری 

به این امامزاده های دور افتاده بزنید.
پس از ورو به هنجن، نکته ای کــه  برایتان جذابیت باالیی دارد،  
پوشش خانم ها و آقایان است که با لباس محلی همانند گذشته 
از خانه هایشــان بیرون می آیند و زندگی روزمره خودشــان را 

دارند.
کوچه پس کوچه های کاهگلی و قدیمــی با آب و هوای خنکی 
 که دارد، می توانــد جای خوبی بــرای رفتن به این روســتای
 کــم جمعیــت باشــد؛ جایــی کــه روزگاری، تفرجــگاه

انسان های تاریخی زمان صفویه بوده است.
همچنین وجود سرســبزی های اطراف که با روستای نطنز هم 
فاصله چندانی ندارد، باعث شــده مردم بیشتر در فصل تابستان 
به این روستا رفته و به جای هتل و مســافرخانه، چند روزی در 

این خانه های کاهگلی سکنی کنند.
در بعضی از شــب های این روســتا، گاهی اگر بیــرون بروید، 
ممکن اســت در اوج فصل تابســتان احســاس ســرما کنید؛ 
 تاحــدی کــه فراموش مــی کنیــد در چــه فصلی از ســال
 قــرار گرفتــه ایــد. خــوردن آش در دل ایــن هوا مــی تواند
 گرم تان کرده و با یک چای ذغالی، خســتگی سفر را از تن شما

خارج کند. همچنین خوردن شــیرگرم تازه هم مــی تواند در 
اولویت هایتان قرار گیرد.

روستای سرآقاسید
روستای »سرآقا سید« از روستاهای شهرستان کوهرنگ،  یکی 
 از روستاهای هدف گردشگری اســتان چهارمحال و بختیاری

به شمار می رود.
 این روســتا با معماری زیبا و ســنتی پلکانی، جزو روستاهای 
شگفت انگیز کشور اســت. خانه های این روستا از خشت و گل 

ساخته شده و فضایی ساده و صمیمی به وجود آورده است.
در معماری خاص این روســتا، حیاط هر خانه، پشــت بام خانه 
زیرین قرار گرفته، منازل به صورت زنجیر به هم متصل شــده و 

پیوستگی خاصی بر آنها حاکم است.
این روســتا در ارتفاع ۲100 متر از ســطح دریا قــرار دارد. در 
تابستان جمعیت روستا به حداکثر خود یعنی حدود ۳هزار نفر و 

در زمستان حداکثر به 500 نفر می رسد. 
وجه تسمیه این روســتا نیز به امامزاده ای برمی گردد که مقبره 
آن در پایین روســتا قرار دارد و چون روســتا به صورت مجتمع 
پلکانی در باالی این امامزاده به وجود آمده اســت، به این روستا 

سرآقا سید می گویند.
در غرب روســتا نیز منطقه »ارچنه« وجــود دارد که منبع آب 

آشامیدنی روستا را تشکیل می دهد.
رو بــه روی این روســتا در قلــب کــوه، خیمه ای به شــکل 
 هشــت وجود دارد. مردم معتقدند آقا ســید عیســی با پرتاب

نیزه ای، قبله را به مردم نشــان داده اســت و امروزه مردم این 
روستا قبله خود را از این طریق می شناسند.

در دامنه این کوه چشــمه ای بســیار زیبا وجود دارد که از دل 
 کوه می جوشــد. به این چشمه، چشــمه مراد می گویند. مردم

اعتقاد دارند هر کسی نیتی داشــته باشد و با قلب پاک دست در 
آب این چشمه فرو برد، برای برآورده شدن آرزویش نشانه ای به 
دستش می آید و هر یک از این نشــانه ها را که می تواند شامل 
انواع سنگریزه، برگ، گل ســر یا هر چیز دیگری باشد، به نوعی 

تعبیر می کنند.
در منطقه غرب روستا منطقه ای به نام »بی آبه« وجود دارد که 
می گویند قبل از حضور آقاســید در این منطقه، روســتا در آن 

ناحیه بوده است. 
چشمه نمکی نیز در این منطقه وجود دارد که یکی از شیوه های 
امرار معاش مردم روستاست و مردم هر کدام سهم معینی از این 

چشمه دارند.

معرفی دو روستای تاريخی
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گردشگری

معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربــوط به تعیین قیمت بلیت ورود به اماکن 
تاریخی و موزه ها توسط ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  

را ابالغ کرد.
 اســحاق جهانگیری، »آیین نامه اجرایی تبصــره )45( اصالحی قانون بودجه 
اصالحی سال 1۳4۳ کل کشــور« را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای 

اجرا ابالغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی تبصره )45( اصالحی قانون بودجه اصالحی سال 1۳4۳ کل 
کشور

ماده 1- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت 
به تعیین و دریافت ورودیه اماکن و بناهای تاریخی- فرهنگی و موزه های تحت 

پوشش خود، به موجب اهمیت و آثار موجود در آن، به شرح زیر اقدام نماید:
الف- ورود به موزه های ملی، منطقه ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی )غیرمنقول( 
ثبت جهانی و شاخص، برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار 

)۳0/000( ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دویست هزار 
)۲00/000( ریال.

فرهنگی  تاریخی-  آثار  سایر  و  استانی  محلی،  های  موزه  به  ورود  ب- 
پنج  و  بیست  مبلغ  به  حداکثر  داخلی  بازدیدکنندگان  برای  )غیرمنقول(، 
مبلغ به  حداکثر  خارجی  بازدیدکنندگان  برای  و  ریال   )۲5/000(  هزار 

یکصد و پنجاه هزار )150/000( ریال.
تبصره 1- ســطح بندی موزه ها و اماکن تاریخی- فرهنگی غیرمنقول به عهده 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.
تبصره ۲- بازدیدهای دانش آموزان، دانشــجویان )به صورت گروهی به همراه 
معلمان و سرپرســتان(، بازنشســتگان )به همراه یک نفر از اعضای خانواده(، 
افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور، 
آزادگان، جانبازان، خانواده های شهدا و بســیجیان، با ارائه کارت شناسایی یا 

معرفی نامه از مراجع ذی ربط، به صورت نیم بها می باشد.
تبصره ۳- به تشــخیص رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
 گردشــگری، افراد و گروه های مختلف با معرفی نامه یا صــدور کارت موقت

می توانند به صورت رایگان بازدید نمایند.
تبصره 4- اماکــن، محوطه هــای فرهنگی- تاریخــی و موزه هایــی که در 

 اجرای ماده )5( قانون تشــکیل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و
 گردشــگری- مصوب 1۳8۲- به صــورت هیئــت امنایی اداره می شــود و

محوطه هــا، بناها و موزه هایی کــه مدیریت آنها در اجرای مــاده )88( قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1۳80- واگذار می شود، مشمول 

این آیین نامه نمی باشند.
ماده ۲- درآمدهای حاصــل از اجرای این آیین نامه براســاس ضوابط قانونی، 
به حســاب خزانه عمومی کشــور واریز شــده و معادل آن در اختیار سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری قرار خواهد گرفت تا در زمینه 
تجهیز، تکمیــل، مرمت، حفاظت، توســعه موزه هــا و آماده ســازی بناها و 
محوطه های فرهنگی- تاریخی و طبیعی برای بازدیــد عمومی، احداث موزه 
 و پرداخت پاداش به کارکنان خود با رعایت ســایر قوانیــن و مقررات مربوط،

به مصرف برساند.
 ماده ۳- تصویــب نامــه شــماره ۳0۳10/ت۳1045هـ مــورخ 4/6/1۳8۳

با اصالحات بعدی لغو می شود.
 اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رییــس جمهــور، مصوبــه شــماره

4۳458/ ت 51791 هـ را برای اجرا به سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشگری ابالغ کرد.

یک دادگاه استیناف در آمریکا اعالم کرد قربانیان تروریسم 
نمی توانند از فروش آثار تاریخی ایرانی امانت داده شده به 

دانشگاه شیکاگو، برای گرفتن غرامت استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، دادگاه اســتیناف حوزه 
 هفتم ایاالت متحده آمریکا کــه 19 جوالی )۲9 تیرماه(

برگزار شد، چنین رای داد که قربانیان حادثه تروریستی 
سال 1997 نمی توانند به بهانه دست داشتن ایران در این 
ماجرا، آثار تاریخی و الواح هخامنشی موجود در دانشگاه 

شیکاگو را برای گرفتن غرامت به فروش برسانند.
پیش از این، دادگاهــی رای داده بود که می توان از محل 
فروش این امــوال، بیش از 71 میلیــون دالر، به خانواده 
 قربانیان حادثه تروریســتی که به ایران نسبت داده شده

)و ایران همواره این ادعا را رد کرده است(، پرداخت کرد.
الواح هخامنشی شامل بیش از ۳0 هزار لوح بود که در سال 
1۳14 براساس مصوبه دولت وقت ایران از طریق کشتی 
به موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد 
و سال 1۳16 به آنجا رســید. قرار بود در مدت سه سال، 
بررسی های کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام 
 شده و به ایران برگردانده شود. چند سال نخست این اقدام

انجــام نگرفت؛ اما بــا پیگیری ها بخشــی از الــواح در 
 ســال 1۳۲7و بخشــی نیز در ســال 1۳50 بــه ایران

برگردانده شــد؛ همچنین بخش دیگری از آنها در سال 
1۳8۳ به ایران برگردانده شد؛  اما هنوز بخشی از الواح در 

آن موسسه باقی است.
از سوی دیگر در انفجاری که در سال 1997 میالدی در 
بیت المقدس رخ داد، چند یهودی به بهانه جبران خسارت 
و ارتباط واهی ایران با این انفجار، درخواست توقیف الواح را 
مطرح کردند و به این ترتیب آن آثار توقیف شدند تا اینکه 
در چند مرحله ایران، در جلسات دادگاه هایی که در این 
زمینه برگزار شد، حضور یافت و ثابت کرد که الواح جنبه 
تجاری ندارند و آثاری با جنبه فرهنگی و مطالعاتی اند که 

قابل توقیف  نیستند.
در طول چند سال گذشته و به دنبال برگزاری دادگاه های 
این الواح پژوهشی و تاریخی، وکالی مرکز شرق شناسی 
شیکاگو می گفتند از یک سو در هشت سال دولت گذشته، 
 پیگیری زیادی برای استرداد این اشیا انجام نشده است و

از سوی دیگر، با مطرح شدن این بحث که آن الواح تجاری 
نیستند و دادگاه نباید آنها را توقیف می کرد، تاکید شد که 
وکالی ایرانی باید در این پرونده وارد شوند. طی یک سال 
گذشته، مسئوالن ایرانی نیز در گفت و گو با رسانه های 
مختلف، امیدواری خود را بــرای بازگرداندن کامل الواح 

هخامنشی به ایران مطرح کردند.

صدور رای نهايی دادگاه شیکاگو 
برای الواح هخامنشی

خبر

مشاور صنایع خالق سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)یونیدو( گفت: 
نوآوری در تولیدات صنایع دستی ایران باید بیش از گذشته در طراحی 

و تولید این دست آفریده ها مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از معاونت صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جولیو وینچیا به چندین استان 
 کشور ســفر کرده و از کارگاه های تولید صنایع دستی بازدیدهایی

به عمل آورد.
وی در نشستی در محل معاونت صنایع دستی کشور با حضور جمعی 
از معاونان صنایع دستی استان ها، مدیران موسسات مالی و اعتباری 

در استان ها، مشاهدات خود را ارائه کرد.
وی تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
باید امکانات و تسهیالت گردشگری را از طریق سرمایه گذاری بدون 
واسطه ارتقا بخشد و همچنین با ارائه وام هایی به بخش های خصوصی 
یا از طریق مشارکت با این بخش، در صدد احیا و گسترش این حوزه 

باشد.
جولیو وینچیا تاکید کرد: صنایع دســتی ایران بــه عنوان صنعتی 
 مســتقل و بومی، شــاخص ترین ژنراتور اشــتغال زایــی در ایران

محسوب می شود. 70 درصد محصوالت صنایع دستی ایران زاییده 
دست بانوان اســت؛ همچنین 88 درصد صنایع دســتی ایران در 
 گروه زیراندازها و رودوزی های ســنتی قرار دارد. قالی و زیراندازهای

دستباف ایران به بیش از 100 کشــور صادر می شود که اصلی ترین 
کاالی صادرات غیر نفتی ایران ، قالی های دستباف است.

وی ادامه داد: وجود خانه های صنایع دستی در رونق این هنر صنعت 
موثر است. سال گذشته سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع 
دستی ایران، طرحی را در خصوص تاسیس خانه صنایع دستی، در 
تمامی اســتان های ایران به اجرا در آورد. در اکثــر موارد، خانه های 
تاریخی زیبایی برای این امر در نظر گرفته شــده اســت. شخصا از 
 تعدادی از این خانه ها در شــهرهای شــاهرود - سنندج و شوشتر

بازدید کردم.
وی یادآور شــد: صنایع دســتی ایران از لحاظ ســاختاری در گذر 
 زمان دچار تغییراتی شــده است. اساســا بحث نوآوری در تولیدات

صنایع دســتی باید بیش از گذشــته در طراحی و تولید این دست 
آفریده ها مورد توجه قرار گیرد تا به واسطه این تازگی، صنایع دستی، 

کاربردی و مطابق سلیقه خریدار و مشتری تولید و عرضه شود.

جولیو وینچیا با اشاره بر اهمیت روز افزون ایجاد خالقیت در تولیدات 
صنایع دستی گفت: وضعیتی که در استان هایی مشاهده کردم که به 
آنها سفر داشتم، حکایتی مشابه دارد: تکنیک های تولید فوق العاده، 
تولیدات سنتی خوب، صنعتگران بســیار متبحر و استاد که باید با 
زیور نوآوری و خالقیت بیش از گذشته مزین شوند. این هنرمندان و 
صنعتگران باید ارتباطی خوب و مستقیم تر با سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری داشته باشند؛ این ارتباط دو سویه می تواند 
در کاهش بی ثباتی وضعیت تجارت و ایجاد زمینه عرضه بهتر تولیدات 

صنایع دستی در بازارهای داخلی و خارجی،  بسیار موثر باشد.
وی همچنین از حضور جوانان در عرصه تولید صنایع دســتی اظهار 
 خرســندی کرد و گفت: تکنیک هــای صنایع دســتی همچنان
 نســل های جــوان را برخــالف کشــورهای خاورمیانــه به خود

جذب می کند. در سفرم به ایران ده ها نفر از جوانان هنرمند را دیدم که 
در حال فعالیت در رشته های صنایع دستی سنتی بودند. این جوانان 
برای ایجاد نوآوری در تولیدات خود و کشــف بازارهای جدید عرضه 

محصوالت نیز بسیار مشتاق و عالقه مند بودند.
وی تاکید کرد: در کشــوری مانند ایران که به خاطر فرهنگ غنی و 
میراث فرهنگی منحصر به فردش شناخته شده است، تولیدات قومی 
ایرانی و صنایع خالق می بایست به عنوان منبع درآمدی پایدار برای 
بخش عظیمی از نیروی های کار ایرانی محسوب شود. به عالوه، این 

صنعت نیازمند سرمایه گذاری های خرد و ارائه ارزش افزوده باالست.
جولیو وینچیا افزود: با توجه به این ظرفیــت غنی و باال، نیاز به ایجاد 
 مراکز صنایع خــالق در ایران بســیار کمک کننــده و الزم به نظر

می رسد. هدف ما خلق اکوسیستمی منحصر به فرد است که ازطریق 
آن، بتــوان از ابتکار، الهام و فرصت های همــکاری با ایران به منظور 
 بالندگی ایده ها و افکار نو، فرصت های کســب و کار و شبکه خالق

بهره برد. همه جوامع به طور قطع برای تعالی آثارشــان در هر قدمی 
که در این راه برمی دارند، از خالقیت ایرانی الهام خواهند گرفت. وی 
با اشــاره بر ویژگی های مراکز خالق گفت: یک مرکز خالق صنایع 
دســتی باید دارای بخش هایی مانند واحد جاذبه گردشگری، مرکز 
 فرهنگی، مرکز آموزشــی تخصصی و فنی، مرکز پرورش و توسعه

کسب و کار)انکوباتور کسب و کار(، مرکز تشکیالت اجتماعی، البراتوار 
نوآوری و خالقیت باشد تا بتواند خدمات، شــبکه سازی، آموزش و 

رویدادهای مهم در این حوزه را ارائه دهد.
 یونیدو افزود: با هماهنگی هــا و برنامه ریزی هــای صورت گرفته،

همان طور که در جلسات استانی نیز مطرح شد، چهار قطب کاالهای 
 خالقانه بومی »او سی ســی آی«، با حمایت سازمان یونیدو در ایران

راه اندازی می شود. این مراکز خالقانه به زودی در استان های سمنان، 
کردستان، کرمانشاه و خوزستان راه اندازی می شود.

وی همچنین ادامه داد: توسعه صنایع دســتی بهترین راه کار برای 
 ایجاد مشاغل جدید با صرف کمترین هزینه است؛ به همین منظور

تکنیک های هنری در این زمینه باید ترویج شود.

نوآوری در صنایع دستی ایران، بیش از گذشته نیاز است

سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع 

دستی بايد امکانات و 
تسهیالت گردشگری را 
از طريق سرمايه گذاری 

بدون واسطه ارتقا بخشد 
 و همچنین با ارائه

وام هايی به بخش های 
خصوصی  يا خود از 

طريق مشارکت  با بخش 
خصوصی، در صدد احیا و 
گسترش اين حوزه باشد

مصوبه تعیین قیمت بلیت ورود به اماکن 
تاريخی و موزه ها ابالغ شد

تنگ صیاد شامل مناطق حفاظت  شده و پارک ملی است. این منطقه دارای 
مساحتی به وسعت حدود ۲7هزار هکتار است که با توجه به تنوع بی بدیل 
حیات وحش و زیبایی های طبیعی منطقه، مکانی مناسب برای گردشگری 

است.
منطقه تنگ صیاد ناحیه ای کوهســتانی و مرتفع در اســتان چهارمحال و 
بختیاری  اســت و قله جیلون در محدوده کوه های فرخ شهر با ۳ هزار و 141 
 متر ارتفاع از سطح دریا، بلندترین نقطه این منطقه  است. تنگ صیاد به واسطه 
ارا بودن تعــداد زیادی تپه ماهور، زیســتگاه مناســبی بــرای گونه قوچ و 
 میش وحشــی اســت. کوهســتان های جنوبی منطقه دارای صخره های

سخت گذر است که زیستگاه پلنگ و کل و بز، با جمعیتی قابل توجه  است. 
عالوه بر حیات وحش و آب و هوای معتدل، دره های زیبا همچون »پاچفت« 
و »بستان شیر« مامنی خواهند بود برای مسافرانی که می خواهند به دور از 

هیاهوی شهر، ساعتی در آرامش بیاسایند.
پارک ملی تنگه صیاد در اســتان چهارمحال و بختیاری واقع شــده است. 
مساحت آن در حدود ۲7۲44هکتار اســت. با طی مسافت 15 کیلومتر از 
شهرکرد، حیات وحش باورنکردنی این منطقه قابل مشاهده است و مسافرانی 
که مسیر شهرکرد- اصفهان را طی می کنند، در کنار جاده مناظر بی بدیلی از 

این پارک وحش دیدنی را مشاهده خواهند کرد.
 مســاحت منطقه حفاظت شــده تنگ صیاد، ۲۲/896 هکتار و پارک ملی 

تنگ صیاد  4/۳7۲ هکتار است.
بر اساس دو اقلیم »نمای آمبرژه« و »دومارتن«، این منطقه در قلمرو اقلیمی 
خشک و نیمه خشک و بر اساس تقسیم بندی انجام گرفته توسط دانشگاه 
اصفهان، دارای آب و هوایی نیمه مرطوب و معتدل با زمستان های سرد است. 

مورفولوژی و زمین شناسی خاص منطقه تنگ صیاد، موجب ایجاد آبراهه های 
متعدد نسبتا بزرگ و کوچک )در حدود هفتاد آبراهه( شده است که وسعت 

آنها کمتر از یک کیلومتر تا بیش از 60 کیلومترمربع و طول آنها کمتر از یک 
کیلومتر تا بیش از 1۳ کیلومتر است. این آبراهه ها کامال فاقد جریان پایدار 
و دائم بوده، فصلی و بعضا سیالبی هســتند. متوسط جریان های سطحی 
آبراهه ها در کل منطقه، بین 5/۲4 تا 5/۲1 میلیون مترمکعب در سال تخمین 
زده شده است. 4۲ دهنه چشــمه نیز در این منطقه وجود دارد که ۳8 دهنه 
آن دارای آبدهی دائمی و 4 دهنه نیز فصلی هستند. از جمله این چشمه ها 
می توان به چشمه های آب شرشر، ریزاب، سنگ سفید و بیدخل اشاره کرد. 
تاکنون در پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد، ۲4 گونه پستاندار 
 از 19 جنس متعلق به 14 خانواده، 70 گونه پرنــده از 54 جنس متعلق به

۳5 خانواده، ۲6 گونه خزنده و 4 گونه دو زیست شناسایی شده است.
بین پستانداران منطقه، 4 گونه در طبقه بندی IUCN از گونه های در معرض 
انقراض آســیب پذیر وجود دارد. پرندگان حمایت شده موجود در منطقه، 
حدود 17 % گونه های پرندگان منطقه را شامل می شوند. از انواع پرندگان 

تنگ صیاد می توان به کبک دری، عقاب طالیی و کبک اشاره نمود.
تنوع گونه های گیاهی منطقه، وجود چشــم اندازها و مناظر متنوع و بدیع 
که حاصل وجود اکوسیستم کوهستان است، تفریحات فیزیکی پرتحرک 
مانند کوه نوردی، صخره نوردی، همچنین چشــمه های دائمی، تماشــای 
حیات وحش، دسترسی آســان به جاده آســفالته، نزدیکی به مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری و اســتان اصفهان، از قابلیت های این منطقه از نظر 
گردشگری اســت. پارک ملی و منطقه حفاظت شــده تنگ صیاد، توسط 
پاسگاه های محیط بانی ثابت فرخشهر، ایرانچه، بســتان شیر، آب شرشر، 
بیدخل و کورچی، تحت حفاظت قرار دارد. تنگ صیاد با قرار گرفتن در میان 
دو شهرستان مهم اســتان چهارمحال و بختیاری یعنی شهرکرد و بروجن 
و حاشیه جاده شهرکرد – اصفهان – بروجن، از موقعیت دسترسی راحت، 

سریع و کم هزینه برخوردار است.

تنگ صیاد؛ متنوع ترین منطقه حیات وحش ایران

پیشنهاد سردبیر: 
صدور رای نهايی دادگاه شیکاگو 

برای الواح هخامنشی
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ويژهيادداشت

اخبار کوتاه

خبر

چشــم انداز 1400 دوره ای طالیــی بــرای تحقق 
برنامه های شهری با مشارکت فعال شهروندان است.

شهردار اصفهان گفت: با توجه به اینکه در دهه اخیر 
مقیاس، گستره و شــتاب تغییرات در شهر اصفهان 
رشد قابل توجهی داشته و توجه همه را به خود جلب 
کرده است، به طور قطع با مشارکت مردم، چشم انداز 

روشن تری از آینده شهر خواهیم داشت.
مهدی جمالی نژاد با اعالم اینکه برای هر یك از ابعاد 
چشــم انداز اصفهان مفاهیم، تصور و برداشــت های 
مختلفی وجــود دارد افــزود: شــهرداری خواهان 
این است که از بیشــتر ایده ها و برداشت های مردم 
اطالع یافته و در نهایت، آنهــا درباره پروژه ها و ابتکار 
عمل های مورد نیاز برای دســت یابی به چشم انداز 

تصمیم بگیرند.
وی گفــت: در این مقطع، دو پرســش کلیدی پیش 
روی شــهرداری اســت، نخســت اینکــه چگونه 
می توان میزان شــکاف بین چشــم انداز اصفهان و 
محدودیت هــاي دســت یابي به این امــر را برطرف 
کرد، دوم اینکه مدیریت شهرداری می خواهد بداند 
ایده ها، تمایالت و نگراني هاي کنونی شــهروندان در 

ارتباط با چشم انداز کالنشهر اصفهان چیست؟
جمالی نژاد در ادامه با بیان اینکه تحقق چشــم انداز 
اصفهان به چیزي بیش از یك پذیرش ساده و مصوبه 
قانوني نیــاز دارد و نیازمند حمایت فعــال و درجه 
باالیي از مشــارکت اجتماعی اســت، گفــت : براي 
تحقق چشم اندازاصفهان 1400 باید افراد تاثیرگذار 
جامعــه، گروه هــای عالقه منــد، سیا ســتمداران، 
توسعه گران و صاحبان مشــاغل مشارکت گسترده 
داشــته باشــند. شــهردار اصفهان در پایان از آحاد 
مردم دعوت کرد از طریــق »اتاق فکر برنامه اصفهان 
1400« به نشانی زیر مراجعه کرده و نظرات خود را 

به این مجموعه ارائه کنند.
1400.Isfahan.ir

مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه سازمان 
تاکسیرانی نباید به آژانس های فاقد پارکینگ مجوز دهد، گفت: 
متاسفانه بسیاری از مراکز تاکســی تلفنی  بدون در نظر گرفتن 
جای پارک برای خودروهای آژانس، آغاز بــه کار می کنند و با 
پارک خودروها جلوی درب منازل باعث رنجش خاطر ساکنان 

اطراف خود می شوند.
 عباســعلی نصوحــی، اظهارکــرد: به عنــوان مثــال فعالیت 
یك تاکســی تلفنــی درخیابان آیــت ا... صادقــی باعث اذیت 
 و آزار ســاکنان اطــراف ایــن آژانــس شــده زیــرا خودروها
  رو بــه روی منازل پــارک می شــوند و راه عبور شــهروندان

را می بندند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در اکثر معابر شاهد سدمعبر 
خودروهای  مراکز تاکســی تلفنی هســتیم، افــزود: خیلی از 
خودروها در پیاده رو ها پارک شــده اند و ایــن ناهنجاری جای 

بسی تامل دارد.
مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان گفت: متاسفانه مجوزهایی 
که تاکســیرانی به مراکز تاکســی تلفنی ارائه مــی کند بدون 
 در نظــر گرفتــن جــای پــارک مناســب بــرای خودروهای

آنهاست.
نصوحی تاکید کرد: سازمان تاکسیرانی و اتحادیه تاکسی داران 

باید در این راستا دقت نظر بیشتری داشته باشند.

مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان از تجهیز ســاختمان تکثیر باغ 
پرندگان خبرداد و گفت: 500 قطعــه پرنده از گونه های مختلف 

در ناژوان تکثیر شده است.
حسن شفیعی مدیر طرح ســاماندهی ناژوان از تجهیز ساختمان 
تکثیر باغ پرندگان خبر داد و گفــت: در حال حاضر بیش از 500 
قطعه پرنــده از گونه های مختلف از جمله طــاووس ها )هندی، 
 مصری ،آفریقایی،  ســفید، ابلق و جاوا(، قرقاول هــا )گوش دار 
قهوه ای، گــوش دار آبی، تراکوپان،کالیج کوپــر، ریورز، بلژیکی، 
طالیی و.. ..( و انواع مرغ ها )امپراتور برهما، مینیاتور، حبشــی و 

لهستانی ( تکثیر شده است.
وی افزود: پرندگان پس از رشد و رســیدن به شرایط مناسب و با 

توجه به نیاز باغ در محوطه اصلی رهاسازی خواهند شد.
مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان تصریح کــرد: برخــی از نژادها 
برای اولین بار در کشــور تکثیر یافته اند که از شاخص ترین آنها 

تراکوپان را می توان ذکر کرد.

یك عضو شــوراي شــهر اصفهان گفت: در به وجود آمدن شرایط فعلی 
اصفهان مسئولین شهری، اســتانی و ملی مقصر هستند و باید پاسخگو 
باشند. . غالم حســین صادقیان در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، اظهار کرد: عالئم حیاتی محیط زیســت اصفهان وضع خوبی 
ندارد و اگر به تصمیمات 30 سال گذشته نگاه کنید می بینید که برخی 
کارهای انجام گرفته توسط  ارگان ها دید منفعتی داشته و موجب ایجاد این 
مشکالت شده است. وی افزود: در به وجود آمدن شرایط موجود مسئوالن 
شهری، استانی و ملی مقصر هستند و باید پاسخگو باشند. سوال اصلی 
 مردم اصفهان این اســت که چه تفاوتی بین حوضه ارومیه و زاینده رود 
وجود دارد که دستور رییس جمهور در ارومیه بالفاصله اجرایی می شود  اما 
همان دستور در اصفهان اجرا نمی شود. وی ادامه داد: استاندار ماحصل سه 

سال ریاست خود در استان اصفهان و مشکالت آب را بگوید. 

شورای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان با حضور استاندار، 
شهردار، رییس شورای اسالمی شــهر و دیگر مدیران و صاحبنظران این 
حوزه برگزار شد.دبیر شورای سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان در حاشیه 
شورای ســازمان اظهارکرد: در این جلســه، با توجه به ضرورت همدلی 
و هم افزایی در مدیریت حمل و نقل مســافر و ایجاد یکپارچگی در ارائه 
خدمات به شهروندان تصمیم گرفته شد تا برای افزایش کیفیت خدمات 
به آژانس ها، شرکت ها، رانندگان تاکسی و به ویژه شهروندان و گردشگران، 
جلســات مســتمر و موثری با حضور نمایندگان اســتانداری، سازمان 
تاکسیرانی، اتحادیه صنف اتومبیل کرایه و دیگر فعاالن این حوزه برگزار 
شود. بهروز نصرآزادانی افزود: در اصفهان میانگین عمر ناوگان تاکسیرانی 
حدود 8 و نیم سال است و نزدیك به 2700 خودرو ی تاکسی عمر باالتر از 

10 سال دارند که الزم است از چرخه خدمات رسانی خارج شوند. 

معاون حمل و نقل و ترافیك شــهرداری اصفهــان اعالم کرد: 
رونمایی از نرم افزار اپ موبایل برای اطالع شــهروندان از مسیر 

اتوبوس ها تا پایان تابستان 95 انجام می شود.
علیرضــا صلواتی، اضافه کرد: در گذشــته کتابچــه هایی برای 
اطالع رســانی خطوط در بین مسافران توزیع شــد که در کنار 
آن بیش از 70 ایستگاه دارای ســرپناه  را به نقشه مسیر خطوط 
مجهز کردیم تا افرادی که در این ایســتگاه ها حضور دارند ، از 

اطالعات آن بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز نــرم افزار اپ موبایل در حال 
برنامه ریزی است تا شــهروندان با نصب این برنامه بر روی تلفن 
همراه خود خطوط مــورد نظر را انتخاب کنند و از مســیرهای 

اتوبوس ها مطلع شوند.
 معــاون حمــل و نقــل و ترافیــك شــهرداری اصفهــان 
خاطرنشــان کرد: نرم افزار اپ موبایل تا قبل از پایان تابســتان 
 در شــبکه تلفن همراه و ســایت هــای اینترنتــی بارگذاری 
 می شود تا شهروندان امکان انتخاب مسیر خطوط اتوبوسرانی را

داشته باشند.

نصــب180 کنتور بر روی شــبکه هــای آبیاری فضای ســبز 
اصفهان، مصرف آب را مدیریت می کند.

کارشــناس واحد آب و خاک ســازمان و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: نصــب این کنتور ها بر بیشــتر سیســتم های 
 خروجی چاه هــای آبیاری فضاهای ســبز اصفهــان، عالوه بر 
اندازه گیری میزان برداشت آب خروجی، سبب مدیریت مصرف 

آب و تشخیص نقاط کم آبیاری شده می شود.
عباس غفاری با اشــاره به اینکه عملیات نصــب این کنتورها از 
سال 92 آغاز شــده اســت افزود: تاکنون بیش از یك میلیارد 
تومان برای انجام این طرح هزینه شــده و درکنار این اقدامات 
 ســعی کردیم از روش های نویــن آبیاری ماننــد روش آبیاری

 قطره ای اســتفاده کنیم و روش بابلر را به منظور ویژه ســازی 
رفیوژهای فضای سبز کاربردی کرده ایم.

وی با اشاره به خشــك شــدن 90 حلقه چاه در اثر خشکسالی 
ادامــه داد: با مشــخص شــدن برداشــت های عرصــه ای در 
فضاهای ســبز، نیازهای آبی بــرای انواع گونه هــای گیاهی را 
اندازه گیری می کنیــم و اگر آبیاری بیش از اندازه انجام شــود  
 میزان هدر روی آب حســاب می شــود و آبیاری بیش از اندازه

جریمه دارد.
این کارشــناس با تاکید بــر اینکــه در حال حاضــر در طول 
یکســال حدود 54 میلی متر مکعب برای عرصــه های موجود 
نیاز آبی داریم ادامه داد: با مطالعات علمــی در زمینه مدیریت 
 بهره بــرداری از آب هــای زیر زمینــی و بهبــود وضعیت آب
  خوان ها عالوه بر جلوگیری از فرســایش خاک، در مصرف آب

صرفه جویی می شود.

اعضای شورای شهر در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در خصوص تکریم ارباب رجوع، وضعیت پزشکی 
قانونی و فراموش شــدن مطالبات اصلی مردم توســط 

شهرداری به شرح ذیل اقدام به تذکر کردند.
علیرضا نصــر اصفهانی اظهار کرد: تکریــم ارباب رجوع 
 در زمانی که مردم با مشــکالت جدی دســت و پنجه

 نرم می کنند و فشــارهای متعدد اجتماعی و اقتصادی 
دارند بیشــتر احساس می شــود و الزم اســت برخی از 
مسئوالن در ارگان های شهرداری با آرامش دردهای مردم 
را تسکین داده و باری از دوش آنها پایین بگذارند و سعی 

در رفع مشکل مردم داشته باشند. 
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: درخصوص 
مناسب سازی شهر برای معلوالن و جانبازان و رفع موانع 
برای آنها همواره مشکل جذب اعتبار وجود دارد که باید 

این مانع اصلی از سر راه برداشته شود. 
وی افزود: در بحث معماری و شهرسازی مشکالت آنقدر 
زیاد شده که یا حل نشده باقی مانده یا از شکلی به شکل 

دیگر درآمده است .
 نصر اصفهانی در ادامه گفت: اساسا شهرسازی و معماری 
مظلوم واقع شده است و ما آنچنان که در سایر حوزه های 
شهری موفق بوده ایم در حوزه شهرسازی و برنامه ریزی 

آن موفق عمل نکرده ایم. 

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی شهرداری اصفهان 
گفت: دوره های آموزشــی کوتاه مــدت هر ماه برای 

عموم شهروندان برگزار می شود.
 بهزاد بزرگزاد اظهار کرد: یکــی از علل بروز حوادث 
در شهر، عدم آگاهی شــهروندان برای جلوگیری از 
حوادث است و در همین راستا کالس های آموزشی 
کوتاه مــدت و بلند مــدت برای عموم شــهروندان 
برگزار می شود. وی با بیان اینکه دوره های آموزشی 
مقدماتی هر ماه برای عموم شهروندان برپا می شود، 
افزود: کالس های آموزشــی مقدماتی به مدت 4 روز 
و هر ماه در ایستگاه آتش نشانی شماره 7 میدان الله 
مقابل فروشگاه رفاه از ســاعت 8صبح الی 12 برای 

عالقه مندان برپا می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی شهرداری اصفهان 
عنوان کرد: دوره های آموزش تکمیلی نیز از 10 مهر 
ماه در ایستگاه شماره  3 ســه راه حکیم نظامی آغاز 

می شود.
بزرگزاد ادامه داد: عالقه مندان بــرای حضور در این 
دوره ها می توانند با شــماره تلفن 32647620-21 
تماس حاصل کنند و یا به صورت حضوری به ســتاد 

مرکز آتش نشانی در پل بزرگمهر مراجعه نمایند.

نصف جهان در دهه 1400
از نگاه شهردار

مدير منطقه 8 شهرداری اصفهان:

تاکسیرانی نبايد به آژانس های فاقد 
پارکینگ مجوز دهد

مدير طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

تولد 500 پرنده
در باغ پرندگان اصفهان

صادقیان:

 استاندار
مشکالت آب را بگويد

2700 تاکسی در اصفهان 
عمر باالتر از 10 سال دارند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

رونمايی نرم افزار مسیريابی 
اتوبوس های شهری 

ساماندهی آبیاری
فضاهای سبز اصفهان

مديران شهري باری از 
دوش مردم بردارند

مديرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

برگزاری دوره های آموزشی 
کوتاه مدت آتش نشانی 

آتش نشانیشورای شهر شورای شهر 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان :

از جدول زمانبندی جلو هستیم
حمله به 1۶ نفر از 

تکنسین های اورژانس

عضو شورای شهر اصفهان گفت: پروژه های عمرانی شهر 
)با وجود شــرایط اقتصادی حاکم( 24 ساعته و جلوتر از 

برنامه زمان بندی در حال اجراست.
 رسول جهانگیری در  جلســه علنی شورای شهر ضمن 
تشکر از فعالیت های معاونت عمران شهرداری اظهارکرد: 
پروژه های عمرانی شهر با وجود شــرایط بد اقتصادی از 

برنامه زمان بندی جلوتر است.
وی با اشــاره به اینکه پــروژه های عمرانــی به صورت 
 24 ســاعته در حال اجراســت، افزود: البته پیشــنهاد

  می شود اصل اولویت بندی در پروژه های شهری بیشتر 
 رعایت شــود و به جای اینکه  هزینه ها صــرف  اجرای

 پروژه های کوچك شود، به طرح های اثر بخش شهری در 
راستای اقتصاد مقاومتی اختصاص یابد.

عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان در بخش دیگر 
 سخنان خود با اشاره به طرح سه شنبه های بدون خودرو 
تصریح کرد: طرح سه شــنبه های بدون خودرو در کل 
کشور بازتاب های خوبی داشته و تحسین برانگیز است 
اما به موازات آن باید زیر ســاخت های مناســب شهری 
نیز نسبت به آن فراهم شــود تا هیچ کس در استفاده از 

دوچرخه آسیب نبیند.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت: طی چهار ماه نخست امسال، 16 نفر از تکنسین های 
اورژانس استان اصفهان در حوادث مختلف مورد حمله 

خانواده های مصدومین قرار گرفتند.
غفور راستین اظهار داشت: آمار حمله به تکنسین های 
اورژانس از سوی خانواده مصدومان نسبت به سال گذشته 

در استان اصفهان دو برابر شده است.
وی بیان داشــت: از ابتدای امســال تاکنون هشت مورد 

حادثه برای این  افراد  رخ داده است.
رییس مرکــز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان  در ادامه  افزود:  در یك مــورد که حمله با قداره 
 صورت گرفته بــود خاطی طــی 15 روز شناســایی و

 بازداشت شد. وی تصریح کرد: دو مورد درگیری در زیار، 
یك مورد حمله به اتاق فرمان اورژانس شاهین شهر، دو 
مورد حمله به پرســنل اورژانس شــهرضا، یك مورد در 
برخوار و یك مورد درگیری با پرسنل در اصفهان از جمله 

حوادث امسال است.
راستین گفت:  تمامی حوادث، پیگیری قانونی و خاطیان 
بازداشت شدند که با رضایت تکنســین ها از زندان آزاد 

شدند.

اورژانس

استاندار اصفهان گفت: هدايت تحصیلی دانش آموزان يک طرح مهم ملی و قابل دفاع است و آموزش و پرورش اعالم 
کرده است کسانی که پیرامون نتايج اين طرح اعتراضی دارند می توانند موضوع را از طريق آموزش و پرورش پیگیری 
کنند.  رسول زرگرپور در يکصد و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در خصوص استقرار پايه دهم، 
توازن رشته ای و نحوه هدايت تحصیلی دانش آموزان اظهار داشت: هدايت تحصیلی يکی از موضوعاتی است که در 

يکی دو هفته اخیر از سوی والدين و نوجوانان مورد بحث قرار گرفته و نگرانی هايی را برای آنها ايجاد کرده بود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه هدایت تحصیلی یك طرح مهم 
ملی و قابل دفاع است اظهار داشت: اجرای این طرح از یك طرف 
با تاخیراتی مواجه شد و از طرف دیگر نیز اطالع رسانی به صورت 
کامل انجام نشد و سبب شد که برداشت های ناصحیحی از این 
طرح و اثرات آن به وجود آید. استاندار اصفهان افزود: با توجه به 
مشکالت پیش آمده آموزش و پرورش اعالم کرده است کسانی 
که در خصوص نتایج این طرح گله مند هســتند و یا اعتراضی 
دارند می توانند با فرآیندی که پیش بینی شده است موضوع را 
پیگیری کنند که خوشــبختانه مردم مراجعه کردند و قسمت 

اعظم گله مندی ها و تا حدودی اعتراض ها برطرف شد.
وی با اشــاره به اینکه اصل طرح هدایت تحصیلــی برای پایه 
دهم در قالــب طرح تحول آمــوزش و پرورش کاری بســیار 
 مهم و اساســی اســت اظهار داشــت: ایــن طــرح در اجرا با 

محدودیت هایی که ســبب گله مندی شــد مواجــه گردید 
و البته با اقدامات اصالحی که آموزش و پــرورش انجام داده و 
گفتگوهایی که بــا والدین صورت گرفته اســت  اغلب والدین 
و همچنین دانش آموزان توجیه شــدند و اگر مشــکلی باقی 
باشــد حل خواهد شد.  مدیر ارشــد اســتان اصفهان با بیان 
 اینکه هدایــت تحصیلی از ســال های گذشــته نیــز وجود 
 داشــته ولی امســال چارچوب های آن اصالح شــده اســت 
تصریح کــرد: چون ضوابــط و چارچوب های ایــن طرح برای 
والدیــن و دانش آموزان مشــخص نبــود و فکــر می کردند 
کــه آخریــن نمــره تحصیلی دانــش آمــوزان مــورد نظر 
 اســت اعتراض هایــی در ایــن زمینه بــه وجود آمــد. وی 
خاطرنشــان کرد:  آنچه اهمیــت دارد این اســت که آموزش 
و پــرورش آمادگی کامــل دارد تا اگر دانش آموزانی هســتند 

 که در این رابطه اطالعات کافی ندارند و یــا گله مندی دارند و 
فکر می کنند که حقی از آنها ضایع شده اســت مورد به مورد 
بررسی کرده و موضوع را برطرف کند.  زرگرپور در ادامه با اشاره 
به برنامه ریزی برای آغاز ســال تحصیلی و پــروژه مهر 1395 
تصریح کرد:  معموال از 15 تیر تا 15 مهر فرجه زمانی است که 
پروژه مهر در آموزش و پرورش آغاز می شود و ادامه پیدا می کند. 
وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در این خصوص، 
ادامه داد: پروژه مهر یعنی بازگشایی مطلوب، پر انرژی و پرنشاط 
در روز اول مهر که تمام دستگاه های اجرایی استان باید دست 
به دست هم دهند تا فضای شهرها و روســتاهای استان برای 
روز اول مهر تغییر کند و امکانات فراهم شــود که در این روز، 
بازگشایی مدارس به نحوی مطلوب و پرنشاط برگزار شود و باید 

در مدت باقی مانده هماهنگی ها ی الزم نیز انجام گیرد.
اســتاندار اصفهان درباره برگزاری جشــنواره ملــی نوجوان 
ســالم به میزبانی آموزش و پرورش اســتان گفــت: آموزش 
و پرورش اســتان در کنــار فعالیت هــای مثبتی کــه انجام 
 می دهد میزبــان اردوها، جشــنواره ها و همایش های مختلف 
دانش آموزی اســت. وی در ادامه گفت:جشنواره ملی نوجوان 
سالم و مســابقات کشــوری شــنا نیز به میزبانی اصفهان در 
آینده نزدیك برگزار خواهد شــد. استاندار اصفهان تاکید کرد: 
 این جشــنواره ها و مســابقات باید به گونه ای برگزار شود که 
دانش آموزانی که در این اردوها و جشنواره های ورزشی از دیگر 
استان ها شــرکت می کنند با صحت و ســالمت و با خاطره ای 
خوش اســتان را ترک کنند. زرگرپور در ادامه به آســیب های 
اجتماعی و وضعیت استان در این خصوص اشاره کرد و گفت:  
ســن ابتال به مواد مخدر پایین آمده اســت و به همین منظور 
برای اولین بــار کارگروه مبــارزه با مواد مخــدر در آموزش و 
پرورش تشکیل شد. وی افزود: دولت رویکرد اجتماعی کردن و 
پیشگیری را در دستور کار خود قرار داده است و این کارگروه این 

موارد را با قوت پیگیری خواهد کرد.
رییس شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان با بیــان اینکه 
از نظــر تجربی و علمی ثابت شــده اســت که قلیــان پنجره 
ورود به مــواد مخدر اســت تصریح کــرد: از هــر اقدامی که 
در رابطــه بــا فعالیت هــای پیشــگیرانه در خصــوص مواد 
مخدر باشــد حمایــت خواهیم کــرد.  در این جلســه که به 
ریاست اســتاندار اصفهان تشــکیل شــد در رابطه با استقرار 
 پایــه دهــم، تــوازن رشــته ای و نحــوه هدایــت تحصیلی 
دانش آموزان، ســاماندهی نیروی انســانی برای  آغاز ســال 
تحصیلی 96-95، پروژه مهر و همچنین برگزاری جشنواره ملی 
نوجوان سالم، بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

استاندار اصفهان:

هدایت تحصیلی دانش آموزان یک طرح قابل دفاع است

هدايت تحصیلی 
يکی از موضوعاتی 

است که در يکی 
دو هفته اخیر از 
سوی والدين و 
نوجوانان مورد 

بحث قرار گرفته 
و نگرانی هايی را 
برای آنها ايجاد 

کرده بود

پیشنهاد سردبیر: 
استاندارمشکالت 

آب را بگوید
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آدم یاد »احمدی نژاد« می افتد. چندروز پیش در نشست »تبیین اندیشه های امام راحل« به سمیه   یوسفیان
اطرافیانش گفته بود که در سفرهای اخیر استانی، هرکجا رفته ام مردم با اصرار از من می خواهند 
که کاندیدا شوم. راست و دروغش به گردن راوی که سایت »انتخاب« می باشد! روز گذشته وقتی 
با »ابرقویی نژاد« صحبت می کردیم، گفت که این روزها تمامی خبرنگاران و مسئوالن استان 
حتی آنها که جزو  منتقدانش بوده اند، از او می خواهند که دوباره کاندیدای انتخابات ریاست هیئت فوتبال شود ! 
شایعات زیاد است. بعد از اینکه رییس کنونی هیئت فوتبال از شرکت در انتخابات بعدی انصراف داد، حاال این روزها 
حرف و حدیث هایی شنیده می شود مبنی براینکه دست هایی در کار است تا زمینه حضور مجدد ابرقویی نژاد در 
این انتخابات را فراهم کند. خودش اما روز گذشته در گفت و گو با ما، چندین و چندبار تاکید کرد که روی تصمیمی که 

گرفته ، ایستاده و به هیچ عنوان قصد حضور دوباره در هیئت فوتبال را ندارد و خیال همه راحت باشد! 

آقای ابرقویی نژاد! این رفت و برگشــت های شما هم 
خبرساز شده است. می گویند قرار است دوباره کاندیدا 

شوید!
به هیچ عنوان این شایعه صحت ندارد و قویا تکذیب می کنم. روی 
تصمیمم هستم و بعد از 14 سال حضور مداوم در هیئت فوتبال، 
تصمیم گرفتم که به طرز شایسته ای این هیئت را به بقیه تحویل 

بدهم و بروم کمی استراحت کنم
ماجرای شما هم مثل داســتان آقای باهنر در مجلس 
شده است که گفت بعد از بیست و چندسال، می خواهد 

استراحت کند و نمایندگی دیگر بس است.
بله خب . ایشان هم مثل ما خسته شده بودند و به استراحت نیاز 

داشتند.
البته آقای باهنر به خاطر خستگی کنار نکشیدند. برای 

آینده برنامه هایی داشتند!
 هیچ کــس بدون برنامه نیســت. من هــم حتما بــرای آینده 
برنامه هایی دارم و بعد از سالیان سال مدیریت در سطوح مختلف و 
در سمت های مختلف ، برای آینده فکر و برنامه دارم و می خواهم 

از تجربیاتم استفاده کنم
چه برنامه ای دارید؟نکند قصد ورود به مجلس را دارید؟

)باخنده( نه . ولی این را مطمئن باشید که دیگر به هیئت فوتبال 
برنمی گردم. حضور در هیئت فوتبال دیگر بس است و اگر خوب 

بودیم ، رفتیم ، اگر بد هم بودیم رفتیم و برنمی گردیم. 
پس شایعاتی که هست درباره اینکه می خواهند انتخابات 
را به تعویــق بیندازند تا زمینه حضور مجدد شــما در 

انتخابات را فراهم کنند، را تایید نمی کنید؟
اصال این طور نیست. این را مطمئن باشید. همان طور که گفتم 
قصد برگشتن به هیئت فوتبال را ندارم و دیگر در هیچ انتخاباتی 
شرکت نمی کنم. االن شرایطی است که ترجیح می دهم آرامش 

داشته باشم و کمی استراحت کنم. 
 یعنی دیگر شــما را در هیچ انتخاباتی نمی بینیم؟ قصد 

خانه نشینی دارید؟
نه اینکه در هیچ انتخاباتی شــرکت نکنم . همان طور که گفتم 

برنامه هایی برای آینده دارم، اما قصد حضور در انتخابات هیئت 
فوتبال را ندارم.

این تصمیم را به خاطر فشــار رســانه ها یا حضور در 
فدراسیون یا کمیته   فوتسال گرفتید؟

 به هیچ عنوان . آنهایی که در هیئت هستند، می دانند که من از
  ماه ها قبل تصمیم داشــتم کــه در انتخابات بعــدی حضور

 نداشته باشم . اگر هم ثبت نام کردم، به این خاطر بود که کار طبق 
روال عادی پیش برود و به مشــکل برنخورد. ولی بعد دیدم یک 
سری حرف و حدیث ها شکل گرفته که فالنی به خاطر مسائل 
سیاســی می خواهد بیاید و بماند و ...ترجیح دادم زودتر انصراف 

بدهم.
این حرف ها که همیشه بوده و در دوره های قبلی هم گفته 

شد با حمایت سیاسیون انتخاب و بعد هم ماندگار شدید. 
نه ...ماهیت سیاسی داشــتن با اینکه تو را به گروه های سیاسی 
ربط بدهند، فرق دارد. من آدم سیاسی هستم ولی در این 14 سال 
حتی یک بار هم برخالف منشور فیفا که می گوید مسائل سیاسی 

را در ورزش ربط ندهید، عمل نکردم. 
خودتان فکر می کنید مردم و رســانه ها از رفتن شما 

خوشحال هستند یا ناراحت؟
دوستان و همکاران شــما همین چندروز پیش در ورزشگاه به 
من می گفتند حیف است شما بروید. می گفتند منتقد بوده اند 
اما دوست ندارند من جدا بشــوم . مخالفان و موافقان من و حتی 
مسئوالن استانی به شدت عالقه  مند هستند که من بمانم، اما 

خودم نمی خواهم  بمانم! 
یعنی عملکردتان انقدر خوب بوده؟

به هرحال عملکرد من نشــان دهنده همه چیز هســت. تمام 
افتخارات و  پیشرفت هایی که در 14 سال گذشته و در استان به 

دست آمد، نشان می دهد که عملکرد من چطور بوده است.
ولی این افتخاراتی که می گویید، توسط دو باشگاه ذوب 
آهن و سپاهان به دست آمد و مخالفان و منتقدان شما 
می گویند که زحمتش را باشگاه ها کشیدند و بهره اش را 

هیئت  فوتبال برد
این افتخارات چرا قبل از این 14 ســال نبود؟ مگر ســپاهان و 
ذوب آهن قبلش نبودند؟ چرا قبال این افتخارات نبود؟ این طور 
 نیســت که می گویید. یک همفکری و همراهی و همدلی میان 
مجموعه ها و تشکیالت اداری فوتبال استان شکل گرفت و این 

موفقیت ها به دست آمد. 
حاال از کدام یــک از کاندیداهای هیئت فوتبال حمایت 

خواهید کرد؟
 من به خاطر همین بحثی که راه افتاد و گفتند از فالنی حمایت 
می کند، زودتر از موعدی که درنظر داشتم، انصراف دادم . االن هم 
نظر خاصی روی هیچ کدام از کاندیداها ندارم و به نظرم هرچهار 

نفر شایسته   هستند. 

ابرقویی نژاد:

همـه می گویند نـرو !

هواداران سه تیم پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی می توانند با 
خرید شارژ تلفن های همراه خود به یاری مستقیم تیم مورد عالقه 

خود  بشتابند.
بنابر طرح جدیدی که بین ســامانه هفت و ســی و ســه باشگاه 
پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی به شکل یک قرارداد همکاری 
به امضا رسیده از فردا بخشــی از مبلغ شارژ خریداری شده توسط 
هواداران برای اپراتورهای مختلف مســتقیما به حساب این سه 
باشگاه واریز خواهد شد تا این سه باشگاه از نظر مالی شرایط بهتری 

پیدا کنند.

 علیرضا منصوریــان در بدو ورود به اســتقالل ابتدا سیســتم 
سخت افزاری آبی پوشــان را تقویت کرد و دوربین هلی شات 
و جی پی اس را برای کار بهتر تیمش خریــداری کرد. از طرف 
 دیگر وی آشــپز تیم ملی را هم اســتخدام کرد تا بتواند اصول 
تغذیه ای مدنظر خود را پیاده کند، اما منصوریان در جدیدترین 
اقدام، تمامی دستیاران خود را راهی کالس زبان انگلیسی کرد. از 
آنجا که استیو جونز مربی بدنساز استقالل هم خودش انگلیسی 
است منصوریان تصمیم گرفت برای تعامل بیشتر سایر اعضای 
کادر فنی تیمش با او، همه آنها را راهی کالس زبان انگلیسی کند.

تیم پرسپولیس در استفاده از بازیکن خارجی خود با مشکل 
روبه رو شــد.مدافع استرالیایی پرســپولیس هنوز قادر به 

همراهی این تیم در رقابت های  لیگ برتر نیست.
در حالی که سه شــنبه هفته جاری اولین بازی پرسپولیس 
در لیگ شانزدهم برگزار خوهد شــد، اما هنوز ITC آنتونی 
گولچ صادر نشده؛ چرا که باشــگاه پرسپولیس هنوز مبلغ 
فسخ قرارداد تیم ســابق این بازیکن را پرداخت نکرده است.

ضمن اینکه مشکل اضافه وزن این مدافع استرالیایی هنوز 
پابرجاست!

خرید پرسپولیس قابل استفاده نیست!تصمیم جالب منصوریان برای استقاللی هاشارژ مالی پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی

فضای مجازییادداشت

ریو2016

کمیته ملی المپیک از لباس کاروان ایران در بازی های المپیک ریو 
رونمایی کرد.

 در فاصلــه زمانــی 12 روز مانده تــا آغاز بــازی هــای المپیک،
  کیومرث هاشمی رییس کمیته ملی المپیک با حضور نمایندگان

 لی نینگ ، از لباس های کاروان رونمایی کرد.
در ابتدا هاشمی بیان کرد: 12 روز دیگر تا آغاز بازی ها باقی مانده و در 
حال آماده شدن برای اعزام کاروان به محل بازی ها هستیم. تمامی 
شرایط اعزام یک کاروان خوب و مطلوب برای ایران فراهم کردیم تا 

قهرمانان به بهترین شکل در بازی ها حاضر شوند.
وی  ادامــه داد: هفته قبل مراســم بدرقه با حضــور رییس جمهور 
برگزار شــد. توقع مردم و مســئوالن این اســت که ورزشکاران در 
رشــته مربوط به خود عملکرد خوبی داشــته باشــند. رشته های 
 مدال آور مــدال بگیرند و بقیه رشــته ها رکوردهای خــود را ارتقا 

دهند.
هاشمی همچنین گفت:کمیته ملی المپیک به عنوان متولی اعزام 
کاروان به المپیک اقداماتی را انجام داد. یکی از دغدغه ها البسه بوده 
است. تهیه البســه های تخصصی جزو وظایف فدراسیون است، اما 
برای لباس های عمومی مذاکراتی را با شرکت های مختلف داشتیم 
 و به دنبال این بودیم هزینه تهیه لباس را متحمل نشویم. در نهایت با 
لی نینگ قرارداد را منعقد کردیم و هیچ هزینه ای از طرف ما پرداخت 
 نشــد. البته اولویت ما شــرکت های داخلی بودند، اما در نهایت به
  لی نینگ رســیدیم. 1100 ســت ورزشــی که هر ســت 18 تکه

) در مجمــوع 19000 تکه( اســت را برای ما تهیــه کردند . حتی 
 ما هزینه گمــرک را نیــز پرداخــت نکردیــم. چهار میلیــارد و

 200 میلیون تومان هزینه کردند که شــامل تهیه البســه، گمرک 
 و ایاب و ذهاب اســت. باید از شــرکت لی نینــگ و نمایندگان آنها 

تشکر کنم.

  جادوگــر پرسپولیســی هــا بــا انتشــار عکــس زیــر، تولــد 
مهدی مهدوی کیا، از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران را تبریک 

گفت.

پرافتخارترین ورزشکار تاریخ المپیک تاکید کرد  المپیک ریودوژانیرو 
بدون شک آخرین حضور او در این از رقابت هاست.

مایکل فلپس با کسب 22 مدال که 18 تای آن طال ست، پرافتخارترین 
ورزشکار تاریخ المپیک محسوب می شود. این ورزشکار آمریکایی که 
در چند سال گذشته نیز با مسائل حاشیه ای دست به گریبان بوده، 
می خواهد برای آخرین بار حضور در بازی های المپیک را تجربه کند. 
حضوری که این شــناگر آمریکایی تاکید کرده آخرین حضور او در 

بازی های المپیک است.
 بعد از اعالم بازنشســتگی و منصرف شــدن از آن، این شــناگر در 
رقابت های ریو حضور خواهد داشــت تا اولین شناگر مرد آمریکایی 
باشد که حضور در پنج دوره بازی های المپیک را تجربه می کند. این 
ورزشکار ۳1 ســاله درباره آخرین حضور خود در بازی های المپیک 
گفت: بدون هیچ شکی این آخرین حضور من در المپیک خواهد بود. 
کار من تمام شده است. بدن من دیگر توان رقابت بیشتر را ندارد. به 

همین خاطر بعد از ریو دیگر مسابقه نخواهم داد.
فلپس بعد از المپیک لندن از شنا خداحافظی کرد ولی 18 ماه بعد، 
 از تصمیم خود منصرف شــد و برای حضور مجدد در عرصه شــنا

 به رقابت پرداخت.

فدراســیون جهانی والیبال تصمیم به حذف وقت استراحت فنی از 
مسابقات المپیک ریو گرفت.

 با توجه به فشردگی بازی های المپیک و دغدغه فدراسیون جهانی 
برای کمتر کردن زمان بــازی و راحت کردن مســئوالن پخش در 
تلویزیون و سایر رسانه های دیداری و شــنیداری، همه 76 مسابقه 
والیبال بدون تایم اوت یا وقت اســتراحت فنی برگزار خواهد شد، اما 
در عین حال به مربیان حق استفاده از دو وقت استراحت ۳0 ثانیه ای 
داده شده است. حق مربیان برای ویدیو چلنج گرفتن هم در جای خود 

باقی ماند. 
دو وقت استراحت فنی هر ســرمربی در طول هر ست به قوت خود 
باقی ماند و سرمربیان می توانند در هر ست از این دو فرصت به همراه 
فرصت بازبینی مجدد استفاده کنند، اما دیگر خبری از استراحت پس 

 از به دست آمدن امتیازات 
بازی هــای  در   16 و   8

المپیک نخواهد بود.  
تصمیــم  ایــن  دلیــل 
فشردگی بازی ها و تعامل 
با مســئوالن پخــش در 
تلویزیون و سایر رسانه های 
 دیداری و شنیداری اعالم 

شده است.

از لباس کاروان ایران در المپیک 
رونمایی شد 

تبریک جادوگر سرخ 
به موشک ایرانی 

مایکل فلپس: 

ریو آخرین المپیک من است

تصمیم جدید فدراسیون جهانی؛

وقت استراحت فنی والیبال
 در المپیک حذف شد

7:30

رایان گیگز، اسطوره باشگاه منچستریونایتد عنوان کرد که به دنبال شروع دوران مربی 
گری است و پس از ترک یونایتد پیشنهاداتی در اختیار داشته است.  سرمربی 42 ساله 
دو فصل، به عنوان دستیار فان خال روی نیمکت منچستریونایتد نشست و پس از جدایی 
فان خال و حضور مورینیو، او پس از 29 ســال از باشگاه جدا شد. حال گیگز مدعی شد 
که پیشنهاداتی داشته و قصد شروع مربی گری را دارد.او گفت: پیشنهاداتی در اختیار 
داشتم. حدود 1 ماه پیش که نمی دانستم قرار است یونایتد را ترک کنم، بررسی انجام 
 دادم و متوجه شدم که بیشتر تیم ها مربی مورد نظرشان را جذب کرده اند و می خواهند

 پیش فصل را شروع کنند. متاسفانه دوره مربی گری می تواند خیلی کوتاه باشد، کسی 
چه می داند در عرض چهار یا پنج ماه چه اتفاقی رخ خواهد داد. در حال حاضر پیشنهادی 
ندارم. از شرایط لذت می برم و با رسانه ها همکاری می کنم و در هند فوتسال بازی می کنم.

قطعا دوست دارم مربی شوم. از وقتی مدرسه را ترک کردم، در یونایتد بودم و این شغل 
من بوده است. 

 مهاجم پاریسن ژرمن برای رو به رو شدن با یک چالش جدید قصد دارد تا 
لیگ فرانسه را ترک کند و چنانچه »آبی ها« ی   لندنی تمایل دارند تا او را به 

خدمت بگیرند، باید پیشنهادشان را باال ببرند.
باشگاه چلسی پیشنهاد تازه ای به ارزش ۵0 میلیون یورو برای به خدمت 

گرفتن »ادینسون کاوانی« به پاریسن ژرمن ارائه کرده است.
این ملی پوش اروگوئه ای کماکان تمایل به ترک »پارک دو پرنس« دارد، 

برخالف  انتقال »زالتان ابراهیموویچ« او به دنبال تجربه جدیدی است.
»آنتونیو کونته«، سرمربی چلسی، تمایل زیادی برای خرید »کاوانی« دارد 
و به دنبال آن باشگاه اتلتیکومادرید نیز خواهان »دیه گو کاستا« است. به 
هر حال باشگاه پاریسن ژرمن برای فروش بازیکن 29 ساله اش، حداقل 
80 میلیون یورو می خواهد که پیش بینی می شود قصد از سر باز کردن 

»آبی ها« را دارند.

گیگز: می خواهم 
مربی گری را آغاز کنم

 پیشنهاد جدید چلسی
 برای جذب »کاوانی«

قاب روز

در فاصله حدود دو هفته مانده تا آغاز المپیک 2016 ریودوژانیروی برزیل، شــهرداری 
 تهران اقدام به نصب بنرهایی با مضمون ورزش و همچنین المپیک در ســطح شــهر 

کرده است.
شــعارهایی برای ترغیب مردم بــه ورزش کــردن و همچنین آماده کــردن فضای 
جامعه برای آغــاز بازی  هــای المپیک از اهــداف انجام این کار اســت کــه البته به 
 نظر می رســد با همــکاری کمیتــه المپیک و ســایر نهادهــای ورزشــی صورت 

گرفته است.
 این تصاویر در میادین مهم تهران از جمله میدان انقالب و ولیعصر نصب شده است.

تب المپیک ریو در تهران باال رفت

در حاشیه

سایت های ورزشــی بین المللی، میزان جوایز قهرمانان 
المپیک در کشورهای مختلف را محاسبه کردند.

یک ســایت اقتصاد ورزشــی اخیرا میــزان جوایز نقدی 
قهرمانان  المپیک را محاســبه کرده است که آذربایجان 
بیشترین میزان جوایز نقدی را به ورزشکاران خود اختصاص 
می دهد. این جایزه جدا از امکانات رفاهی مانند خانه گران 
قیمت و خودروهای لوکس اســت که برخی کشورها به 

قهرمانان خود می دهند.
البته شــیوه  پاداش دادن بــه قهرمانان در کشــورهای 
 مختلــف متفاوت اســت. برخی کشــورها که شــانس 
مدال آوری کمی دارند، جایزه هنگفتی برای مدال طالی 
المپیک می گذارند تا ورزشــکاران خود را ترغیب کنند. 
البته اکثر کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، انگلیس، کانادا 
و یا اروپای غربی جوایز هنگفت نقــدی به قهرمانان خود 
نمی دهند، اما قهرمانان شــان چندین برابر این جوایز را از 
سوی قرارداد با اسپانسرها به دست می آورند و در واقع اصال 

نیازی به پاداش نقدی کشور خود ندارند.
برای مثال مایکل فلپس شــناگر آمریکایی برای المپیک 
لندن 7 میلیون دالر اسپانســر داشــت و یا یوسین بولت 
جامائیکایی اسپانســرهایی داشــت کــه مجموعا 20 
 میلیون دالر دریافت کرد. حتی کیم یونا ورزشــکار دختر

 کره جنوبی 9 میلیون دالر اسپانســر داشــت. در روسیه 
نیز مقــدار جوایزی کــه قهرمانان از مســئوالن ایالتی و 
اسپانسرهای نفتی خود می گیرند بسیار بیشتر از آن چیزی 

است که از دولت دریافت می کنند.
وزارت ورزش نیز اعالم کرده بــه قهرمانان المپیک ۳00 
ســکه طال )حدود 8۵ هزار دالر( جایــزه نقدی می دهد. 
مناف هاشمی اخیرا اعالم کرده ایران بین ۵ یا 6 کشور برتر 
از لحاظ جوایز نقدی اســت که البته هر طور این مبلغ را با 
پاداش سایر کشورها مقایسه می کنیم، ایران جزو 10 کشور 
برتر نیز قرار نمی گیرد مگر اینکه آمارهایی در دست وزارت 
ورزش است که در سایت های کشورهای مختلف منتشر 

نشده است.
ســایت های مختلــف خارجی اخیــرا میــزان جوایز 
کشورها را محاســبه کرده اند. در این جداول اختالفاتی 
بیــن ارقام اعالم شــده در کشــورهای مختلــف وجود 
دارد، امــا در هیــچ جدولــی ایــران بین ۵ کشــور برتر 
قرار نمی گیــرد. البته یک ســایت جوایز ایــران را 2۵0 
هزار دالر اعــالم کــرده در حالی که جایــزه نقدی یک 
 قهرمان المپیک در ایــران چیزی حــدود 8۵ هزار دالر

 است.

قهرمانان المپیک کشورها 
چقدر جایزه نقدی می گیرند؟
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پیشنهاد سردبیر: 
تب المپیک ریو 

در تهران باال رفت
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يادداشت

آن دو با هم دعا خواندند؛ سپس استفانی از دکتر لورین دی برایش 
گفت که زمانی مبتال به سرطان ســینه بوده و خودش را به طور 
طبیعی درمان کرده بود. او نشــانی وب ســایت دکتر دی را به 
کریستین داد؛ دقایقی بعد اشک از چشمان کریستین جاری شد. 

کریســتین از آن لحظات چنین یــاد می کنــد: »از هیجان و 
 خوشــحالی لبریز شــده بودم. همانجا زانو زدم و شــکر خدا را

به جا آوردم؛ زیرا می دانستم که جوابم را یافته ام.« همان لحظه 
تصمیم گرفت از توصیه های دکتر دی پیروی کند. 

ظرف بیســت و چهار ســاعت، کریســتین طبق نظــر دکتر 
 دی، تغییرات عمــده ای در برنامه غذایی و شــیوه زندگی اش

اعمال کرد: هر گونه مواد غیر طبیعی اعم از گوشــت، لبنیات، 
 آرد ســفید، شــکر ســفید و کافئین را از برنامــه غذایی اش
 حذف کرد؛ به مدت سه ماه کامل از شیره و عصاره انواع سبزی تازه

تغذیه کرد؛ برای تهیه محصوالت تازه، هویج آبدار، جعفری، کاهو، 
برگ چغندر، کلم پیچ و حتی سبزی هایی که تا به آن زمان اسم 
شان را هم نشنیده بود، هر روز به فروشگاه می رفت و به مدت سه 
 ماه،  هر روز شش تا هشت بار از شیره انواع سبزی تغذیه می کرد.

به عقیده دکتر دی، راه درمان سرطان همین بود. 
کریستین همان طور که برنامه غذایی اش را تغییر داد، طرز فکر 
و صحبت خود را هم عوض کرد و دعا و مطالعه متون مذهبی را 

جایگزین شک و تردید نمود. 
او می گوید: »هر وقت تردید به ذهنم راه پیدا می کرد، از حقیقت 
حرف می زدم، از شفا حرف می زدم؛ از اینکه خدا شفایم داده است. 
شفایم در راه بود؛ فقط کافی بود جسمم حقایق را دریابد. هر وقت 

احساس خوبی نداشــتم،  برگه دعایم را بر می داشــتم و آن را با 
صدای بلند می خواندم.«

او همچنین به پزشک قبلی اش گفت که دیگر نمی خواهد تحت 
شیمی درمانی قرار بگیرد. 

آقای دکتر با نگرانــی به او گفت با ایــن کار زندگی خود و آینده 
فرزندانش را به خطر خواهد انداخت؛ چون اگر شــیمی درمانی 
 را قطــع کند، یا ظرف یک ســال خواهــد مرد یا تــا آخر عمر

فلج خواهد شد. 
 کریســتین اظهــار مــی دارد: »مطمئنم کــه اگر خــودم را

آماده نکرده بودم و ایمان نداشتم که راه درستی را انتخاب کرده ام، 
 از این هشدار به وحشت می افتادم.« به محض اینکه مطب دکتر را 
رک کرد و ســوار خودروی خود شــد، کتاب مقدس را باز کرد: 
»دوباره این حقیقت را که به اراده خداوند شفا پیدا کرده ام، در دل 

خود جای دادم.«
پزشک کریستین تنها کســی نبود که تصمیمش را زیر سوال 
برد. سه سال پیش یکی از عموهای شوهرش بر اثر سرطان جان 
باخته و عمه شــوهرش هم هنوز تحت معالجه با پرتودرمانی و 
شیمی درمانی بود. وقتی عمه شوهرش متوجه شد کریستین 
 از ادامه شیمی درمانی منصرف شده است، یکه خورد. کریستین

به یاد می آورد که عمه شوهرم گفت نمی توانی این کار را بکنی! 
نمی توانی؛ خودت را به کشتن می دهی!«

کریستین چیزی نگفت. او تصمیمش را گرفته بود؛ اما شوهرش 
توضیح داد که این سفارش خداوند به همسرش است و همسرش 
قصد دارد آن را اجرا کند. او از تصمیم کریستین حمایت کرد؛ اگر 

چه کامال آن را درک نمی کرد. 
تنها یک هفته پس از مصرف شیره ســبزی ها، وضعیت روحی 
 کریســتین به میزان چشــمگیری بهبود یافــت و انرژی اش

رو به فزونی نهاد. ســه ماه پــس از این برنامــه غذایی، خوردن 
خوراکی های جامد را آغاز کرد که آن نیز به میوه و ســبزی خام 
 محدود می شــد؛ اگر چه بدیــن ترتیب وزنش بیــش از پیش

تقلیل یافت. بعدها فهمید که این کار برای دفع سموم است. 
 شــش ماه پس از آنکــه کریســتین برنامــه غذایــی اش را
 تغییر داد،  احســاس می کرد حالش خیلی بهتر شــده است؛

آن گاه تصمیم گرفت به پزشک مراجعه کند. 
 در طول این مدت به این علت به پزشــک مراجعه نکرده بود که

نمی خواست غیر از آنچه خداوند به او می گفت، چیز دیگری راجع 
به سرطانش بشنود. 

 او می گویــد: »ایمان داشــتم که تومــور از بین رفته اســت و
همه اش این را به خودم گوشزد می کردم. تومور از بین رفته بود؛ 

در دلم این را می دانستم!«
 دکتر دســتور ســی تی اســکن داد و ســه روز بعد متخصص
 سرطان شناســی با کریســتین تماس گرفت تا او را از نتیجه

باخبر کند. 
کریستین می گوید: »دکتر به من گفت هیچ اثری از تومور نیست 
 و هیچ نشــانه ای هم دال بر اینکه قبال توموری وجود داشــته،
 دیده نمی شود! دوباره زانو زدم و با چشمانی اشکبار سجده شکر

به جا آوردم. پس از شــش ماه، با ایمان به خدا شفا یافته بودم و 
زندگی ام به کل متحول شده بود!«

داستان 

غلبه بر غیرممکن ها! )قسمت چهارم(

جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از 
او اندرزی برای زندگی نیک خواست.

عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید:  
چه می بینی؟

 گفت: آدم هایــی که مــی آیند و
مــی روند و گــدای کــوری که در 
خیابان صدقه می گیــرد. بعد آینه 
بزرگی به او نشــان داد و باز پرسید: 
 در آینــه نــگاه کن و بعــد بگو چه

می بینی؟
گفت: خودم را می بینم!

 عارف گفــت: دیگــر دیگــران را
نمی بینــی؛ در حالی کــه آینه و 
پنجره، هــر دو از یک مــاده اولیه 
ســاخته شــده اند؛ اما در آینه الیه 
 نازکــی از نقره در پشــت شیشــه

قــرار گرفتــه و در آن چیــزی جز 
شخص خودت را نمی بینی. 

 ایــن دو شــی شیشــه ای را با هم

مقایسه کن: وقتی شیشه فقیر باشد، 
دیگران را می بیند و به آنها احساس 
محبت می کند؛ امــا وقتی از جیوه 
)یعنی ثروت( پوشیده می شود، تنها 

خودش را می بیند.
  تنهــا وقتــی ارزش داری کــه

شجاع باشی و آن پوشش جیوه ای 
 را از جلوی چشــم هایت برداری تا

بار دیگر بتوانی دیگــران را ببینی و 
دوست شان بداری.

عبارت »پاالن ندیده« در مــواردی به کار می رود که 
کاری بر مبنای عقل و دور اندیشی انجام نشده و باعث 
زیان و ضرر فرد شــود؛ البته این مثل در میان مردم 
کمتر رواج دارد و بیشتر اهل تاریخ و ادب از این عبارت 

استفاده می کنند.
 ریشه تاریخی آن: عمادالدین قرا ارسالن قارود بیک 
بن چغری بیک که به اختصار، »قارود« گفته می شود، 
در سال ۴۳۳ هجری قمری به فرمان عمویش، طغرل 
بیک سلجوقی، حاکم کرمان شد و تا پایان سلطنت 
برادرش، آلب ارسالن، بر خطه کرمان و فارس و عمان 
حکومت کرد. وقتی آلب ارسالن در سال ۴۶۵ )ه.ق( به 
قتل رسید، فرزند بیست ساله اش، ملکشاه سلجوقی 
 به سلطنت رســید؛ اما قارود که سلطنت را حق خود

می دانست، به همراه دو فرزندش، میرانشاه و سلطان 
شاه، به همراه لشکری عظیم راهی عراق شد. در اطراف 
همدان جنگ سختی در گرفت که بعد از سه شبانه روز 
زد و خورد، عاقبت ملکشاه سلجوقی پیروز شده و قارود 

و دو پسرش اسیر شدند.
 وقتی قارود را به حضور ملکشــاه بردند، اشــک در 
چشمش حلقه زد و خواســت تا از خون او بگذرد؛ اما 
ملکشــاه به تحریک خواجه نظام الملک دستور داد 
آنها را زندانی کنند و بعد از مدتی به قارود شربت زهر 

بدهند و به چشم دو فرزندش میل بکشند.
طرز میــل کشــیدن در قدیم به این شــکل بود که 
چشــمان محکوم را باز نگه می داشــتند و میل داغ 
سرخی را از مقابل چشــمان محکوم عبور می دادند؛ 
حرارت و نــور خیره کننده میل داغ در چشــمان باز 
 محکوم به گونه ای اثــر می کرد که بینایــی اش را

به طور کامل از دست می داد؛ طوری که چشمانش باز 
بود،  اما جایی را نمی دید.

اما در مورد سلطان شاه گفته اند که اگر چه چشمان او را 
میل کشیدند، اما تمام بینایی اش را از دست نداد. کمی 
بعد، او با کمک یکی از خدمتکاران پدرش، از لشکرگاه 

ملکشاه فرار کرد و به کرمان رفت. سلطان شاه با اندک 
بینایی اش ۱۰ سال بر کرمان حکومت کرد؛ اما غیر از 

عیش، عشرت و خوشگذرانی به کار دیگری نپرداخت.
 یک روز که او در بلعیا باد مشــغول عیش و نوش بود، 
خبر آوردند که ملکشــاه به اصفهان رســیده است. 
 او دســتور داد که به سرعت بســاط عیش و نوش را

جمع کنند.
اطرافیانش گفتند کــه از اصفهان تــا کرمان صد و 
 چهل فرسنگ است و از شــهر تا بلعیاباد ۵ فرسنگ

فرصت است تا این مجلس را به پایان رساند!
سلطان شــاه گفت: شــما درســت می گویید؛ اما 
 پاالن ندیده اید! پرســیدند: یعنی چه؟ گفت: وقتی

می خواستند در چشــم من میل بکشــند، پاالنی 
 روی من گذاشــتند و یک نفر روی آن نشست تا من

حرکت نکنم.
با این تجربه تلخ به سرعت خود را به کرمان رساند و در 
نهایت ادب و خشوع از ملکشاه و لشکریانش به مدت 
۱۷ روز پذیرایی کرد و سپس آنها را با تقدیم هدایایی 

گرانبها، از کرمان به عراق باز گرداند.
این عبارت از آن تاریخ به بعد، به صورت ضرب المثل 

درآمد.

روزی مردی برای خود خانه ای بزرگ و زیبا خرید که 
حیاطی بزرگ با درختان میوه داشت.

در همســایگی او خانه ای قدیمی بــود که صاحبی 
 حسود داشت و همیشــه ســعی می کرد اوقات او را

تلخ کند و با گذاشــتن زباله کنار خانه اش و ریختن 
آشغال، او را آزار می داد.

یک روز صبح خوشحال از خواب برخاست و همین که 
 به ایوان رفت، دید یک سطل پر از زباله در ایوان است؛

ســطل را تمیز کرد، برق انداخت و آن را از میوه های 

تازه حیاط خود پر کرد تا برای همسایه ببرد.
 وقتــی همســایه صــدای در زدن او را شــنید،

خوشحال شد و پیش خود فکر کرد این بار برای دعوا 
آمده است.

وقتی در را باز کــرد، مرد به او یک ســطل پر از میوه 
 های تازه داد و گفت: هر کــس آن چیزی را با دیگری

قسمت می کند که از آن بیشتر دارد.
تو چه چیزی را با دیگران قسمت می کنی؟

غم و اندوه یا شادی و ســرور؟ خشم و نفرت یا عشق و 
محبت؟ بدی یا نیکی؟ رنج یا آرامش و آسایش؟

اليه پشت شیشه

پاالن نديده!
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سطل میوه يا سطل آشغال؟

ضرب المثلسودوکو

روان شناسی شخصیت 

داستان کوتاهحکایت

کاریکاتور

به خاطر کوچک ترین کار خوبی کــه انجام می دهید، 
خود را ســتایش و تشویق کنید. شــما عادت کرده اید 
 برای کارهای بد و نادرســت خــود، هزاران بــار خود را

ســرزنش کنید؛ اما یک بار هم خود را شایسته تشویق و 
ستایش ندانسته اید. هم اکنون فکر کنید و ببینید که از 
آغاز روز تاکنون چقدر کار مثبت و نیکو انجام داده اید؟! 
خود را به خاطر تک تک این کارها باید تشــویق کنید؛ 
مثال برای یک ساعت درس خواندن یا مطالعه کتاب های 
 مفید، صبور بودن در مشــکالت مرتب کردن اتاق تان،

نامه نوشتن به دوستان تان و جویا شدن از احوال آنها و هر 
کار خوب و مثبت دیگر که انجام داده اید، یادتان نرود خود 
را تشویق کنید. با این عمل به خود آفرین بگویید، برای 
خود کف بزنید یا آنکه به خود قول دهید به خاطر این کار 
مثبت، بعدا خود را به خوردن بستنی، پیاده روی، سینما، 
گردش در پارک، خرید هدیه و... دعوت کنید و در اولین 

فرصت ممکن به قول خود عمل کنید. 

و عشق را
کنار تیرک راه بند
تازیانه می زنند

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد...
روزگار غریبی است نازنین!

آنکه بر در می کوبد شباهنگام،
به کشتن چراغ آمده است؛

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد...

آه اگر آزادی سرودی می خواند؛
کوچک،

همچون گلوگاه پرنده ای،
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند

سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را؛

که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است ...

به پرواز
شک کرده بودم؛

به هنگامی که شانه هایم
از توان سنگین بال

خمیده بود...

خودتان را 
تشويق و ستايش کنید

اشعار احمد شاملو 

اعتماد به نفس

شعر

دانستی ها 

در اين مسافرت ها چه چیزي نیاز است ؟
مطمئنا جواب شما به همراه بردن آب و مواد غذایي زیاد است تا بتوانید 

خود را به اولین آبادي برسانید. و جواب شما درست است .
در زمان هاي قدیم، مســافرت ها روزهاي زیادي طول مي کشید و تنها 
وســایل حمل و نقل فقط حیوانات بودند؛ ولي در مسافرت به صحراها و 
مناطق بدون آب و علف، براي انسان ها ممکن نبود که مقدار زیادي غذا 

و علوفه براي حیوانات خود همراه ببرند.
 بهترین حیوان در این مسافرت ها شــتر بود؛ شترها در پشت خود یک 
برآمدگي به نام کوهان دارند  که این کوهان در حقیقت منبع ذخیره غذا 

براي حیوان است.
 وقتي شتر به محل مناسبي براي غذا خوردن مي رسد، مي تواند بیشتر از 
حد نیازش آب و غذا بخورد و مقدار زیادي غذا در کوهان ذخیره مي شود؛ 
بنابراین مي تواند روزهاي زیادي در صحراها برود؛ بدون آنکه به آب و علف 

نیاز داشته باشد.  
در حقیقت کوهان پر از چربي اســت و هنگامي که آب و غذا در دسترس 

نیست، این چربي به شتر انرژي مي دهد. 
 وقتي شتر مقدار زیادي آب و غذا بخورد، کوهانش سفت و اگر برای مدت  

طوالنی چیزی نخورد ،کوهانش شل و کوچک مي شود.  
  برخــي از شــترها یک کوهــان دارنــد که بــه آنها شــترهاي عربي

مي گویند و برخي دیگر دارای دو کوهان هســتند که به آنها شــترهاي 
باختري  مي گویند.

آيا تا به حال به جايي بي آب و علف 
سفر کرده ايد؟

خواندنی 

- ما معجزه زندگی را تنها آن زمان به طــور کامل درک خواهیم کرد که 
بگذاریم پیش بینی نشده ها رخ دهند. 

- انسان باید در پی آنچه هست، باشد و نه آنچه که فکر می کند باید باشد. 
- هر آنچه که بتوانی تصور کنی، واقعی است. 

- چه اندک هستند کسانی که با چشم خویش می نگرند و با دل خویش 
احساس می کنند!

- اکثر اشــتباهات به این دلیل در منطق و فلسفه رخ می دهند که ذهن 
انسان، مستعد نماد گزینی به جای واقعیت است. 

- به آنها که شراب می نوشند تا غم و اندوه خود را غرق سازند، باید گفت که 
غم ها می دانند چگونه شنا کنند. 

- بعضی ها می گویند نصف لیوان خالی است؛ بعضی ها می گویند نصف 
لیوان پر است. من می گویم: می خواهی آن را بنوشی؟

- جهان را آن گونه که هست، بپذیر؛  نه آن گونه که باید باشد. 
- عکس یک جمله درست، یک جمله نادرســت است؛ ولی عکس یک 

واقعیت ژرف ممکن است خود، واقعیت ژرف دیگری باشد.
- پیدایش انرژی هسته ای مشکل جدیدی را به وجود نیاورد؛ بلکه صرفا 

نیاز به حل یک مشکل از پیش موجود را بسیار ضروری ساخت!
- اغلب میان تئوری و عمل، شکاف بزرگی است؛ عالوه بر این، شکاف میان 
تئوری و عمل در عمل، بزرگ تر از شکاف میان تئوری و عمل در تئوری 

است. 
- ما انتظار چیزی را می کشــیم که قرار اســت بیاید و آنگاه از آنچه واقعا 

هست، غافل می شویم!

 مطالعات اخیر دانشــمندان نشــان داده اســت که به طور کلی
۶ حالت خوابیدن وجود دارد که هر کــدام از آنها بیانگر نوعی از 

شخصیت انسانهاست: 
1- خوابیدن به حالت جنینی: 

حالتی کــه بــه عبارتی بــه پهلو مــی خوابنــد و پاهایشــان 
 را در شــکم خــود جمــع مــی کننــد؛ در حالــی کــه

دست های شــان روی هم و در جلو صورت شــان قرار دارد: این 
افراد بسیار حساس هستند.

 ممکــن اســت در ابتــدا کــه بــا دیگــران مالقــات کنند، 
 خیلــی خجالتــی به نظــر برســند؛ اما بــه زودی بــا دیگران

ارتباط برقرار می کنند. این وضعیت در میان اشــخاص مختلف 
بسیار متداول است و در زنان دو برابر مردان است. 

2- خوابیدن به حالت صاف و به پهلو:
 اغلب دســت هایشــان هم بــه حالــت صــاف در کنــار آنها

قــرار دارد: ایــن افــراد اجتماعی هســتند که خیلــی زود به 
 غریبه هــا اطمینــان می کننــد؛ اگر چــه ممکن اســت زود

گول بخورند. 
3- خوابیدن به حالت نیمه خمیده: 

 حالتــی کــه بــه پهلــو مــی خوابنــد و تنــه شــان کمــی
 به ســمت جلو خم شــده و دســت ها در جلوی صورت شــان 

قرار دارد:
 ایــن افراد بــه طــور معمــول رک و در عیــن حال شــکاک و
 عیب جو هســتند و خیلی دیر تصمیــم می گیرنــد؛ اما وقتی

تصمیم گرفتند، هرگز آن را عوض نمی کنند. 

4- خوابیدن به روی شکم: 
حالتی که معموال دست های شان هم روی بالش است و سرشان 
به یک طرف قرار دارد: این افراد اغلب اجتماعی و بی پروا هستند. 

آنها از انتقاد خوششان نمی آید و افراط را دوست ندارند. 
5- خوابیدن به پشت )طاق باز( و دست ها در کنار: 

 اشــخاصی آرام و محتــاط انــد، هیاهــو و ســرو صــدا را
 دوســت ندارند و اســتانداردهای باالیی را برای خود و دیگران

تعیین می کنند. 
6- خوابیدن به پشت )طاق باز( و دست ها روی بالش: 

این افراد به طور معمول دوستان خوبی برای خود پیدا می کنند؛ 
زیرا همیشه آماده شنیدن حرف های دیگرانند و در صورت نیاز، 

به آنها کمک می کنند.  

شخصیت شناسی و نوع خوابیدن 
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پیشنهاد سردبیر: 
خودتان را 
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يادداشت

مفاد آرا
4/219 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعییــن 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 رســمی مســتقر 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 شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

1-رای شماره 1776 مورخ 94/12/23 خانم فاطمه افتادگان خوزانی فرزند مرتضی به شماره کالسه 
1035 و به شماره شناسنامه 1130036227 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 1130036227 
نسبت به2 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 94/85 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده 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: 

2-رای شماره 1777 مورخ 94/12/23 آقای رضا شریفی خوزانی فرزند عبداهلل به شماره کالسه 1037 
و به شماره شناسنامه 1773 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141186381 نسبت 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 شــماره 1683 مــورخ 94/12/21 خانــم فاطمــه حاجــی حیــدری ورنوســفادرانی فرزند 
 حسین  به شماره کالسه 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 شــده از پالک 8 فرعی از 116 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 14655 مــورخ 94/02/09 دفترخانــه 322 مالحظه و محــرز گردیده

 است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

4-رای شماره 1682 مورخ 94/12/21 خانم آقای عبدالرحیم قدسی فرزند احمدرضا به شماره کالسه 
0163 و به شماره شناسنامه 680 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141682273 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: 

5-رای شماره 6063 مورخ 94/10/26 آقای سعید مستاجران گورتانی فرزند حسن به شماره کالسه 
4105 و به شماره 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 ششدانگ 
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 ســعید آقایی فرزند رحیم  به شماره کالسه 0268 و به 
شماره شناسنامه 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 شهر شامل 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 شناســنامه 11053 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142335399 نسبت

 به 1/5 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــهر شــامل 
ســند 177315 مورخ 86/11/08 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 194 دفتر 455 امالک مالحظه و محرز 

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

9-رای شــماره 3153 مورخ 94/08/27 خانم فاطمه آقایی فرزند رحیم  به شماره کالسه 0270 و به 
شماره شناسنامه 814 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141701367 نسبت به 3 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 67569 مورخ 85/08/15 

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

10-رای شــماره 7262 مورخ 94/11/20 خانم اقدس عموچی فروشانی فرزند حسین علی به شماره 
کالسه 3714 و به شماره شناسنامه 375 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141552663 نسبت 
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 شهر 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 شــماره 8114 مورخ 94/11/30 آقای ســعید مختاری اندانی فرزند نوروزعلی  به شماره 
کالسه 0322 و به شماره شناسنامه 201 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1829146866 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــامل 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 مســاحت 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 شناســنامه 22825 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140227823 نسبت به 
3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شــماره 7902 مورخ 94/11/28 آقای قدمعلی رحمتی فرزند صادق به شماره کالسه 0385 
و به شماره شناسنامه 81 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141499495 نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 225/84 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 625 فرعی از 112 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 22041 مورخ 75/07/29 دفترخانه 

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

15-رای شماره 1686 مورخ 94/12/21 آقای قدمعلی رحمتی فرزند صادق به شماره کالسه 0386 و 
به شماره شناسنامه 81 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141499495 نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 227/73 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 625 و 626 فرعی از 112 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 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 شناسنامه 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 شهر شامل ثبت در صفحه 314 و311 

دفتر 460 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17-رای شماره 7767 مورخ 94/11/25 آقای حسن نوروزی خوزانی فرزند صادق به شماره کالسه 
0118 و به شماره 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 شهر 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 شناسنامه 14 صادره از خمینی شهر به شــماره 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 سند 122562 مورخ 86/05/16 دفترخانه 63 

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

19-رای شماره 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 شــهر 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 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: 

21-رای شماره 0900 مورخ 95/01/31 خانم منور حدادیان فرزند حسین به شماره کالسه 2206 و 
به شماره شناسنامه 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 شــهر شامل سند 9724 مورخ 

75/12/28 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22-رای شــماره 0897 مورخ 95/01/31 خانم عفت زمانی خوزانی فرزند براتعلی به شماره کالسه 
2203 و به شماره شناسنامه 22673 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140226304 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 

123772 مورخ 86/11/01 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23-رای شماره 0901 مورخ 95/01/31 خانم طاهره سعیدی فرزند وهاب به شماره کالسه 2207 و 
به شماره شناسنامه 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 شهر 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 سهیال حاتمی فر فرزند نعمت اهلل به شماره کالسه 2209 
و به شماره شناسنامه 1130170322 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130170322 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 

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 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158/36 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 سند 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 شــماره 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 شهر شامل سند 57978 مورخ 91/03/09 دفترخانه 38 ثبت 

در صفحات 62و53و503 دفاتر 247 و370 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28-رای شــماره 8091 مورخ 94/11/30 آقای محســن حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند عبداهلل 
به شــماره کالســه 0260 و به شــماره شناســنامه 15543 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140154214 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106/80 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 202  فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 88914 مورخ 91/09/19 وســند 42977 مورخ 88/06/26 دفترخانه 46 مالحظه و 

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

 29-رای شــماره 8092 مــورخ 94/11/30 خانم مــژگان صالحی فرزند جعفر به شــماره کالســه
  0261 و به شماره شناسنامه 3057 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141199221 نسبت به 3 
دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 106/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
 202  فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 42977 
 مــورخ 88/06/26 وســند 88914 مــورخ 91/09/19 دفترخانــه 46 مالحظــه و محــرز گردیــده

 است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30-رای شــماره 7860 مورخ 94/11/28 آقای محمدرضا مختاری اندانی فرزند قربانعلی به شماره 
کالسه 054 و به شماره شناســنامه 179 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141613778 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 179/00 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 128  فرعی از 
114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 341 دفتر 68 

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

31-رای شــماره 8087 مورخ 94/11/30 خانم فاطمه رضایی آدریانی فرزند محمد به شماره کالسه 
0386 و به شــماره شناســنامه 70 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142087409 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 101 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 131633 مورخ 89/11/28 دفترخانه 63 

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

32-رای شــماره 2246 مورخ 94/12/27 آقای رضا چرمی فرزند احمد به شــماره کالسه 1326 و 
به شماره شناسنامه 15 صادره از به شماره ملی 1129829928 نســبت 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 شماره 7795 مورخ 94/11/27 خانم حبیبه کریمی ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی به شماره 
کالسه 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 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: 

34-رای شماره 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 مســاحت 144/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1996 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در دفتر 

117 و78 صفحات 358 و47 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

35-رای شــماره 7234 مورخ 94/11/19 آقای مهدی رضایی آدریانی فرزند محمدعلی به شــماره 
کالسه 3499 و به شماره شناســنامه 32 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142111962 نسبت 
به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 313/85 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 749 فرعی از 
109 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 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 شــماره ملی 1141213478 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 163/61 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1071/1 فرعی از 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 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 شماره 3124 مورخ 95/03/12 آقای احمدرضا مجیری فروشــانی فرزند محمد به شماره 
کالسه 1843 و به شماره شناسنامه 226 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141490714 نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 45/84 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1753 فرعی از 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 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 شــماره 7240 مورخ 94/11/19 خانم همدم خانی خوزانی فرزند ابوطالب به شماره کالسه 
0979 و به شماره شناسنامه 8247 صادره از خمینی شهر به شــماره 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 شــهر شامل ســند 1901 مورخ 30/07/04 

دفترخانه 73 ثبت در صفحه 148 دفتر 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 مســاحت 181 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 119/1 
فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 3987 مورخ 

83/09/28 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

41-رای شماره 4270 مورخ 95/03/23 خانم نرجس شمســی 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 شــهر شــامل ســند 132203 مورخ 

90/03/02 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

42-رای شــماره 0975 مورخ 94/07/19 خانم زمان 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 مساحت 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 مساحت 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 شناســنامه 268 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140997211 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 205 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 شماره 1665 مورخ 94/12/21  خانم کبرا حاجی هاشــمی فرزند صادق   به شماره کالسه 
2488 و به شماره شناســنامه 5543 صادره از خرمشهر به شــماره ملی 1828008044  نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 205 متر مربع مفروز و مجزی شده 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: 

46-رای شماره 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 مســاحت 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 شــماره  1825 مورخ 12/24 /94 آقای محمدرضا رســتم 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 مســاحت 269/57 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 4445 فرعی از 
72  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند رسمی 44713 مورخ 

92/08/18 دفترخانه 139ثبت در صفحه 39دفتر 310 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

 48-رای شــماره 2322مــورخ27 /12 /94 آقای علیرضا حســن پــور ماربینی فرزند حســن علی 
 به شماره کالسه 1297  و به شماره شناسنامه 968  صادره از اصفهان به شماره ملی 1285949722  
 نســبت به ششــدانگ یکباب مغــازه به مســاحت 100 متــر مربع مفــروز و مجزی شــده از پالک 
885 فرعی از 75  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل طی قولنامه 
ازمالک رسمی  آقای رضا شاه ســنایی  ثبت در صفحه 448 دفترخانه 134 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

49-رای شــماره 1675 مورخ  12/21 /94 آقای مهدی مختاری فرزند علی  به شماره کالسه 0464  و 
به شماره شناسنامه 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 شماره 0951 مورخ 95/01/31 آقای محمد ابراهیم نقدعلی فرزند عبدالرضا به شماره کالسه 
0711  و به شماره شناسنامه 2538  صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141262509نسبت به 
4دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 184 
فرعی از 106  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند7372 مورخ 

91/12/26 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

51- رای شــماره 0952 مورخ 95/01/31 خانم خدیجه منصوری امیریه فرزند حسینعلی به شماره 
کالسه 0712  و به شماره شناسنامه 200 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140756151نسبت 
به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 129/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
184 فرعی از 106  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند7372 مورخ 

91/12/26 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

52- رای شماره 1647مورخ94/12/21 آقای قاسم مهرابی ســورانی فرزند رمضان علی به شماره 
کالسه 2862  و به شماره شناسنامه 17563 صادره از ری به شــماره ملی 0035643161نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 134متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 846 فرعی از 99  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند9697 مورخ 76/11/18 

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

53- رای شماره 1831مورخ94/12/24 خانم صدیقه خلیلی خوزانی فرزند رجبعلی به شماره کالسه 
2311  و به شماره شناســنامه 558 صادره از خمینی شهربه شــماره ملی 1141698803نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 249متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 27 فرعی از 82  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 371 دفتر383 امالک 

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

54- رای شــماره 1658مورخ94/12/21 آقای ســیدمحمدطاهر پور فرزند ســیدمصطفی  شــماره 
کالسه 6578  و به شماره شناسنامه 395 صادره از اصفهان به شماره ملی 1291023471 نسبت به 
3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 245/59متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
656و649/1  فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
5541 مورخ 93/04/24 دفترخانه 388 ثبت درصفحــات 512و515 دفتر 667 وکالتنامه 3444مورخ 

91/07/22دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

55- رای شــماره 1659مورخ94/12/21 آقای ســیدمهدی طاهر پور فرزند ســیدمصطفی  شماره 
کالسه 6579  و به شماره شناسنامه 238صادره از اصفهان به شماره ملی 1284571645 نسبت به 
3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 245/59متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
656و649/1  فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
5541 مورخ 93/04/24 دفترخانه 388 ثبت درصفحــات 512و515 دفتر 667 وکالتنامه 3444مورخ 

91/07/22دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

56- رای شماره 1807مورخ94/12/23 خانم حسنی جان مختاری 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 مساحت 475/94متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
شــماره 84  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند40602 مورخ 

2535/08/24 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

75- رای شــماره 1660مورخ 94/12/21 آقای  سبز علی شــیروی خوزانی فرزند نادعلی به شماره 
کالسه 1273  و به شماره شناسنامه 222 صادره از خمینی شهربه شماره ملی 1141596776نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه مساحت 150متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 444 فرعی از 84 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 162 دفتر 545 امالک 

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

58- رای شماره 4869مورخ 94/03/29 آقای حکمت اله حاجیان فروشانی فرزند اسماعیل به شماره 
کالسه 5111  و به شماره شناسنامه 629 صادره از خمینی شهربه شماره ملی 1141709643 نسبت 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 شــامل سندرسمی 82152 مورخ 73/08/09 
دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
59- رای شماره 1794مورخ 1394/12/23 خانم فاطمه صغری عسگری جو آبادی فرزند صفرعلی  به 
شماره کالسه 1874  و به شماره شناسنامه 1138 صادره از خمینی شهربه شماره ملی 1141180030 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مســاحت 85/09 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 39   فرعی 
شــماره 99  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 15067 

مورخ 53/03/04 دفترخانه 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 
کالسه 0824  و به شماره شناسنامه 12955 صادره از خمینی شهربه شماره ملی 1140128264 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه مســاحت 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 درصفحات 355و309 دفاتــر342و 351 اظهارنامه 211327 مــورخ 91/03/07مالحظه و 

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

61- رای شماره 8110 مورخ 1394/11/30 آقای سبزعلی صالحی فرزند قربانعلی  به شماره کالسه 
5262  و به شماره شناسنامه 190 صادره از داران  شــماره ملی 5759475363 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه مساحت 100/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 521  فرعی از 99 اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به صورت مع الواسطه از مالک رسمی رضا عسگری 

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

62- رای شــماره  5986 مورخ 94/10/23 خانم فریبا امینی خوزانی فرزند ابراهیم به شماره کالسه 
0110  و به شماره شناســنامه 2942 صادره از خمینی شهربه شماره ملی 1141165201نسبت 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 شــهر 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 کالسه 0112  
و به شماره شناسنامه 21042صادره از خمینی شــهربه شماره ملی 1140209973نسبت به 4 دانگ 
مشاع  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 شــماره  4414 مورخ 95/03/29 خانم الهام الســادات میریان اندانی  فرزندسید محمود  به 
شماره کالسه 0373  و به شــماره شناســنامه 1130161692صادره از خمینی شهربه شماره ملی 
1130161692 نسبت به 2دانگ و4/1 دانگ مشــاع 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 شماره4415 مورخ 95/03/29 آقای بهروز عمادی اندانی  فرزند مرتضی  به شماره کالسه 
0374  و به شماره شناســنامه 3963 صادره از خمینی شهربه شــماره 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 شــهر شــامل ثبت 

درصفحه  68 دفتر 652 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

66- رای شماره  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 1140985231نسبت 
به شش دانگ یکباب کارگاه ریسندگی  به مساحت 1080/85متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 10 
فرعی از 157  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 391 

دفتر 66 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

67- رای شماره 2321 مورخ 94/12/27 آقای علی اکبر هاشمی سدهی فرزندیداله  به شماره کالسه 
0312 و به شماره شناسنامه 6756 صادره از داران به شماره ملی 1159016836 نسبت شش دانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 235/62متر مربع مفروز و مجزی شــده 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 مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 253/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 107فرعی از 113  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 218856مورخ 92/06/04 

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

69- رای شــماره  5628 مورخ 94/10/16 آقای رمضانعلی عمویی خوزانی فرزند عبداله به شماره 
کالسه 2431 و به شماره شناسنامه 90صادره از خمینی شــهربه شماره ملی 1141472864نسبت 
به 3دانگ مشــاع  از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 253/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 107فرعی از 113  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

218856مورخ 92/06/04 دفترخانه 73مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

70- رای شــماره  0932 مــورخ 01/31/ 95 آقــای محمدرضا رســتمیان فروشــانی فرزند حبیب 
اله  به شــماره کالسه 1930 و به شــماره شناســنامه 2527 صادره از خمینی شــهربه شماره ملی 
1141262398نسبت  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 100/38 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک شــماره 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 شــماره 0501مورخ 01/24/ 95آقای محمدعلی آزیدهاک فرزند علیرضا به شماره کالسه 
1114 و به شماره شناسنامه 1270983970صادره از اصفهان به شماره ملی 1270983970نسبت 
شش دانگ یکباب کارگاه به مســاحت 419/82متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 8545 
فرعی از 75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126986مورخ 

92/12/26دفترخانه 98ثبت درصفحه 52 و دفتر135 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

 72- رای شماره  0503مورخ 01/24/ 95آقای علیرضا آزیدهاک فرزند اصغر به شماره کالسه1113 
و به شماره شناسنامه 391صادره از اهواز به شــماره ملی1754039944 نسبت شش دانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 415/82متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک شماره 8545 فرعی از 75 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 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 شــماره  0502مورخ 01/24/ 95خانم اعظم آزیدهاک فرزند کریم به شماره کالسه1112 و 
به شماره شناسنامه 404صادره از اصفهان به شــماره ملی 1288692609نسبت شش دانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 419/82متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک شماره 8545 فرعی از 75 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126986مورخ 92/12/26دفترخانه 

98 ثبت درصفحه 482  دفتر656 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

74- رای شماره 0977 مورخ 95/01/31 آقای عبداله عابدی خوزانی فرزند حسین به شماره کالسه 
1123 و به شماره شناسنامه 338 صادره از خمینی شهر به شــماره 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 شهر 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 شــماره 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 مســاحت 1920متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک46  
فرعی از 77 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت به شماره 94695 

وثبت در صفحه 254دفتر431 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

76-رای شماره 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 شــده 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 شماره 7918 مورخ 1394/11/29آقای جهانگیرهارون الرشــیدی فرزند تیمور به شماره 
کالسه 3632 و به شــماره شناســنامه 39 صادره از فریدونشــهر به شــماره ملی 1129232700  
نسبت به شش دانگ یکباب خانه 3طبقه به مســاحت 215 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک851 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت درصفحه 

248و278دفاتر228و370 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78-رای شماره 7862 مورخ 1394/11/28 آقای سید ناصرمیرلوحی  فرزندمصطفی  به شماره کالسه 
2102و به شماره شناســنامه 1263صادره از خمینی شهربه شــماره ملی 0852183 114  نسبت به 
3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان مســکونی به مساحت 349/43 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده 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 شــماره 7861 مورخ 1394/11/28خانم فاطمه هوازاده  فرزند مرتضی   به شــماره کالسه 
2101و به شماره شناسنامه 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 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:

80-رای شــماره 2247 مورخ 1394/12/27آقای محســن 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 
از99اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر طی وکالتنامــه   5437 مورخ 

91/03/16 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

81-رای شــماره 2248 مورخ 1394/12/27آقای حســین 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 
از99اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر طی وکالتنامــه   5437 مورخ 

91/03/16 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

82-رای شماره 0924 مورخ 95/01/31 خانم آرزو مجیری  فرزند عزیز اله  به شماره کالسه 0607و 
به شماره شناسنامه 10241 صادره از خمینی شهربه شماره ملی1142327231 نسبت به شش دانگ 
یکباب خانه به مساحت 133/90متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 195فرعی از107 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 102دفتر569 امالک مالحظه 

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

83-رای شــماره 3375 مورخ 1395/03/18آقای ابوالفضل حاج حیدری فرزند غالمرضا  به شماره 
کالسه 1396 و به شماره شناسنامه 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 شهر شامل سند 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 شــماره 3376 مورخ 1395/03/18آقای ابوالفضل حاج حیدری فرزند غالمرضا به شماره 
کالسه 0123 و به شماره شناسنامه 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 شــماره 2344 مورخ 94/12/28 خانم عفت رحیمی اندانی فرزند غالمعلی به شماره کالسه 
6287 و به شماره شناســنامه 104 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1817119354 نسبت 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 شهر شامل ثبت درصفحه 
292 دفتر 19 امالک وســند 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 شــماره 3102 مورخ 1395/03/12 آقای اصغرمحمدی جوآبادی فرزند حســین به شماره 
کالسه 0487 و به شــماره شناسنامه 45492 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 1280880503 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 146/20 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1074 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

22683 مورخ 2535/03/27 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

87-رای شماره 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 مســاحت 146/20 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1074 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

22683 مورخ 2535/03/27 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

88-رای شماره 6108 مورخ 1394/10/26 خانم سکینه 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 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 27202 
مورخ 57/10/09 دفتر خانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
89-رای شماره 6107 مورخ 1394/10/26 آقای حسن پریشانی فروشانی فرزند نورعلی به شماره 
کالسه 2321 و به شماره شناسنامه 395 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141464144 نسبت 
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 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 27202 

مورخ 57/10/09 دفتر خانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

90-رای شماره 2484 مورخ 1395/02/29 خانم فاطمه آقایی فرزند محمد به شماره کالسه 0269 و به 
شماره شناسنامه 727 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141277697 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 247/77 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 225 فرعی از 107 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 64041 مورخ 94/10/28 واقرارنامه 64148 

مورخ 94/11/10 دفتر خانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

91-رای شــماره 4673 مورخ 1395/04/05 خانم خدیجه صالحی فرزند نصراله به شــماره کالسه 
1941 و به شماره شناسنامه 205 صادره از چادگان به شماره ملی 5759418114 نسبت به ششدانگ 
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 ســند 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 شماره 
کالسه 0372 و به شماره شناسنامه 49 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141050633 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/36 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 270 
فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 35413 مورخ 

80/04/27 دفتر خانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

93-رای شــماره 6295 مورخ 1394/10/30 آقای اکبر رضایی آدریانی فرزند قربانعلی به شــماره 
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 شده 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 شماره 0919 مورخ 1395/01/31 خانم زهرا خانی خوزانی فرزند مرتضی به شماره کالسه 
1017 و به شماره شناســنامه 10706 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140360027 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 60 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 مســاحت 203/51 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 71و72 فرعی از 120 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 114205 مورخ 82/11/15 دفتر 

خانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

96-رای شماره 2659 مورخ 1395/02/31 آقای محمود حسن پور  فرزند حسنعلی به شماره کالسه 
0930 و به شماره شناسنامه 141 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141484137 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 182/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 52 
فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 112488 مورخ 

82/04/01 دفتر خانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

97-رای شماره 2658 مورخ 1395/02/31 خانم فاطمه باقری 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 مســاحت 182/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 52 
فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 8735 مورخ 

85/12/22 دفتر خانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

98-رای شماره 2655 مورخ 1395/02/31 آقای محمد 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 شــماره 2471 مورخ 1395/02/29 خانم فاطمه صغری زرگریان  فرزند ابراهیم به شماره 
کالسه 0029 و به شماره شناسنامه 47 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141239949 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/67 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 40 و 41 فرعی از 113 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 191907 مورخ 88/06/22 

دفتر خانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

100-رای شماره 3078 مورخ 1395/03/11 خانم فاطمه 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 شماره 0955 مورخ 1395/01/31 آقای محسن پیمانی فروشانی  فرزند محمدرضا به شماره 
کالسه 5850 و به شماره شناسنامه 13145 صادره از خمینی شهر به شماره 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 شــماره 0956 مورخ 1395/01/31 خانم فاطمه جوادی فر  فرزند زین العابدین به شماره 
کالسه 5851 و به شماره شناسنامه 374 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141090732 نسبت 
به 4 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:

103-رای شــماره 4546 مورخ 1395/03/31 آقای احمد هارونی  فرزند فتحعلی به شــماره کالسه 
1027 و به شماره شناسنامه 22 صادره از چادگان به شماره ملی 5759884441 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 288 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 386 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل 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 حســن 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  وآشپزخانه به مساحت 390 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از پالک 1618 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 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 شماره 2724 مورخ 1395/03/04 خانم صدیقه حاجی هاشمی  فرزند حیدر به شماره کالسه 
3385 و به شماره شناسنامه 351 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141552426 نسبت به 3دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  وآشپزخانه به مســاحت 390 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1618 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 44718 

مورخ 36/12/01 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

106-رای شماره 0963 مورخ 1395/01/31 آقای رسول عسگری فروشانی  فرزند مسیب به شماره 
کالسه 0650 و به شماره شناسنامه 1158 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141111179 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 150/25 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 شماره 2661 مورخ 1395/02/31 خانم اکرم عربیان اندانی  فرزند نادعلی به شماره کالسه 
3355 و به شماره شناسنامه 3336 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141342375 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 شــهر شامل ثبت در 

صفحه 479 دفتر 437 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

108-رای شماره 2662 مورخ 1395/02/31 آقای حجت اله مجیری اندانی  فرزند احمدرضا به شماره 
کالسه 3354 و به شماره شناســنامه 3213 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141200783 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  دو طبقه به مساحت 181/12 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از پالک 711 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 476 دفتر 437 امالک ســند 130956 مورخ 89/08/12 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

109-رای شماره 4061 مورخ 1394/09/13 آقای عباسعلی آتشی فرزند عبدالعظیم به شماره کالسه 
2971 و به شماره شناســنامه 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 شــهر شامل سند 85781 مورخ 
 91/01/29 دفترخانه 46 ثبت در صفحه 364 و 496 دفتــر 29 و 595 امالک  مالحظه و محرز گردیده

 است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

110-رای شــماره 4060 مورخ 1394/09/13 خانم زهرا سعیدی ورنوســفادرانی فرزند سید محمد 
به شــماره کالســه 2972 و به شــماره شناســنامه 20696 صادره از خمینی شــهر 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 ســند 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 شــماره 2333 مورخ 1394/12/27 آقای نعمت اهلل عابدی ورنوسفادرانی فرزند عابدین به 
شماره کالسه 0649 و به شماره شناسنامه 1406 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141136368  
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 272/17 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1987و4283 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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:

121-رای شــماره 2334 مورخ 1394/12/27 خانم زینب عابدی ورنوســفادرانی فرزند عابدین به 
شماره کالسه 0652 و به شــماره شناســنامه 1130108325 صادره از خمینی شهر به شماره 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 
شــهر 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:

131-رای شماره 2335 مورخ 1394/12/27 خانم ایران اسمعیلی ورنوسفادرانی فرزند عبدالرضا به 
شماره کالسه 0653 و به شماره شناسنامه 349 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141005131 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 272/17 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1987و4283 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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:

141-رای شــماره 2336 مورخ 1394/12/27 آقای حمیدرضا عابدی ورنوسفادرانی فرزند عابدین 
به شــماره کالســه 0651 و به شــماره شناســنامه 21669 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140216244 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 
شــهر 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:

151-رای شماره 2337 مورخ 1394/12/27 خانم مریم تیموری جروکانی فرزند غالمرضا به شماره 
کالسه 0655 و به شماره شناسنامه 1331 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141322293 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 شــهر 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:

161-رای شماره 2338 مورخ 1394/12/27 آقای محمدمهدی عابدی ورنوسفادرانی فرزند عابدین به 
شماره کالسه 0650 و به شماره شناسنامه 643 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141315386 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 272/17 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1987و4283 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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



وقتيطوفانميآيد

همهچيزراباخودميبرد

حتيسايهاترا،

حاالبدونسايهبرگشتهامو

بدنبالنسيمميگردم!

                            » محمد علی رستمی«

مجمععمومیعادیساليانهشرکت
پااليشنفتاصفهانچهارشنبه30زاینده رود

تيرماهباحضوربيــشاز94درصد
سهامداراندرســالنهمايشباشگاهشهيدمحمدمنتظری

اصفهانبرگزارشد.
درابتــدایاينمجمعپسازانتخابهيئترييســهمجمع،
ناظرومعرفینمايندهسهامدارانعمده،حسابرسیوبازرسی
قانونیشرکت،گزارشصورتحسابهایمالیارائهشدهبه
تصويبسهامدارانرسيدودرادامهاينمجمعلطفعلیچاوشی،
مديرعاملشــرکتپااليشنفتاصفهان،گزارشیازاقدامات
وفعاليتهایصــورتگرفتهمنتهیبه29اســفند94رابه

سهامدارانارائهداد.
درادامهاينمجمعباتصويبسهامدارانمقررشدبابتهرسهم

200ريالسودساليانهپرداختشود.
لطفعلیچاوشی،مديرعاملشرکتپااليشنفتاصفهاندر
اينمجمعگزارشعملکرداينشرکتدرسالمالی1394را
ارائهکردوگفت:درشرکتپااليشنفتاصفهاناقداماتبسيار
زيادیانجامشدهاست.امسالســالآخرفعاليتاينهيئت
مديرهاستوچندمسئلهاساسیمدنظراينهيئتمديرهبوده
است.رويکردماتوجهبهمسائلوچالشهایاساسیشرکت
بودکهدرموردآنهاتصميماتعلمیگرفتهشدوبيشتروقت

اعضایهيئتمديرهصرفرسيدگیبهاينمسائلشد.
ویبابياناينکهپااليشگاهاصفهانپااليشگاهقديمیاستودر
سال1358راهاندازیشدهاست،افزود:واحدهایاينپااليشگاه
درزمانخودبهروزبودندوبهعلتطراحیشــرکتوالگوی
توليد،پااليشگاهاصفهانبهعنوانپااليشگاهطاليیدرکشور

مطرحبود.
چاوشیبابياناينکهباگذشتزمانشرايطتغييرکردهاست،
گفت:درحالحاضرنيازبههماهنگکردنتوليدباشــرايط
روزدنياهســتيم.رفعموانعتوليد،توجهبهنيرویانســانیو

ساماندهیآنوتصميمگيریدرموردچالشهايیکهشرکتبا
آنهادرآيندهمواجهمیشودازدغدغههایاعضایهيئتمديره

است.
ویاضافهکرد:اينپااليشگاهبانيرویانسانیراهاندازیشدکه
تمامآنهاتقريباهمسنبودندوپااليشگاهرادرطولاينسالها
ادارهکردند،ولیدرحالحاضربيشترآنهابازنشستهشدندکه
اينامرچالشبزرگیبرایشرکتوازدغدغههایهيئتمديره
بود،زيرابايدنيرویانسانیجديدجايگزيننيرویقديمباتجربه

شود.
مديرعاملشــرکتپااليشنفتاصفهانادامــهداد:درمورد
نيرویانسانیبحثهایاستخدام،آموزشوانگيزهدهیمطرح
استبههميندليلساختارهايیبرایرسيدگیوتربيتنيروی
انسانیبرایادارهشرکتدرآيندهباتوجهبهگسترشواحدهای

جديدانجامشد.
چاوشیبااشارهبهموضوعرفعموانعتوليددرشرکتپااليش
نفتاصفهان،گفت:درحالحاضرشرايطجديدیدرپااليشگاه
ايجادوموانعتوليدرفعشدهاستودرسالگذشتهازنظرتوليد

فرآوردههاواجرایبرنامهدروضعيتمناسبیقرارداشتيم.
ویافزود:پااليشــگاهمجموعهفرآيندهایپيچيدهایاست
کهاگرنقصانیدرآنفراهمشود،کلتوليدزيرسوالمیرودو
خطراتیرانيزايجادمیکند،اماخوشبختانههيچخللیدراين

زمينهوجودنداشتهوکارهابهخوبیانجامشد.
مديرعاملشــرکتپااليشنفتاصفهانبابياناينکهايمنی
سرلوحهفعاليتمابودهاست،گفت:درارزيابیهایانجامشده
اينشرکتسهسالمتوالیرتبهاولHSCراکسبکردهاست

ودرتوليدوايمنیهيچگونهمشکلینداريم.
چاوشیادامهداد:آمارواعدادنشانمیدهدتوليدمحصوالت
رابهموقعانجامدادهايمواگرکســریدرســودايجادشود،از
کمبودتوليدنبودهاست.درسالگذشتهواحدبنزينسازیرا
طبقاستانداردهابايدتعطيلوبهينهسازیمیکرديموباوجود

عدمآشنايیباواحدهایجديد،فعاليتهایخوبیدراينزمينه
انجامشد.

ویبااشارهبهچالشهايیکهشرکتدرسالهایآيندهباآن
مواجهاست،اضافهکرد:ازلحظهتحويلنفتخام،تامينمنابع
آبتاتوليدمحصولبامشکالتزيادیروبروهستيم.ازاوايل
هميندورههيئتمديرهبــررویچالشهاودغدغههايیکه
ممکناستکلشرکترازيرســوالببردکارکردهودراين
زمينهجلساتمتعددیرابرگزارواهدافکالنوخردراتعريف

کردهاست.
مديرعاملشرکتپااليشنفتاصفهاناظهارکرد:سال1386
دولت،طیمصوبهایوزارتنفترامکلفبهاستانداردسازیو
بهروزرسانیمحصوالتتمامپااليشگاههاکردکهايندستور
دارایدوويژگیتوليدمحصوالتاستانداردوارزشمحصوالت

وسوددهیاست.
چاوشــیگفت:باوجوداينمصوبهادامهفعاليتپااليشگاهها
منوطبهاجرایاينموضوعاتاستکهاينامرازسال1386
درپااليشگاهاصفهانشروعشد،ولیمتاسفانهدراجرایآنوقفه
ایايجادشــد،امادردورهدوسالههيئتمديرههمهآنچهکه
باعثتوقفاجرایاينکارشدهبوددردوطرحبهينهسازیو

بهبودفرآيندهاوطرححفظظرفيتورفعتنگناهاتعريفشد.
مديرعاملشــرکتپااليشنفتاصفهانبابياناينکهدراين
زمينه26پروژهتعريفشدهکهعمدتافعالشدهاند،افزود:در
سالهایگذشتهبراساسمصوبهدولتبررویبخشعمدهاين
پروژههافعاليتوپروژهبنزينسازینيزتکميلشد.بخشیاز
اينپروژههادرتنگناقراردارند،اماپروژههایتکميلطرحهای
زيستمحيطی،حذفنفتکورهوتبديلبهفرآوردههایديگر

ازجملهپروژههايیاستکهدرچندهفتهاخيرفعالشد.
چاوشیبااشــارهبهاهدافکالنشــرکتتاافقسال1400،
گفت:ارتقایعملکردزيســتمحيطی،ايمنیوبهداشــت
ومســئوليتهایاجتماعی،مديريتوتوسعهسرمايههای

انســانی،مديريتمنابعآبوانرژی،تامينخوراکواستمرار
توليد،مديريتبهينهدارايیها،ارتقایتوانبازاريابیوفروش،
عملکردرقابتیوبهبودتواناقتصادیوافزايشســودآوریو
تامينساختاربهينهسرمايه،همافزايیبينراهبردشرکتو
ارکانحاکميتیوپيشگيریازبروزشرايطاضطراریومديريت
پيامدهایناشیازشــرايطاضطراریوبحرانازاهدافکالن

ماست.
ویبااشــارهبهچشــماندازاينشــرکت،ادامهداد:شرکت
پااليشنفتاصفهاندرافــق1400باتکيهبــرارزشهای
سازمانی،سرمايههایانسانیواستفادهازفناوریهاینويندر
راستایتامينمنافعسهامدارانوسايرذینفعانودستيابی
بهاستانداردهایجهانیفرآوردههاوزيستمحيطی،سرآمد

شرکتهایتوليدکنندهفرآوردههاینفتیکشورخواهدبود.
مديرعامــلشــرکتپااليشنفــتاصفهانتصريــحکرد:
پاســخگويیبهانتظاراتمشــتريانوســايرذینفعاندر
راستایبهبودرضايتمندیآنان،حذفياکاهشريسکهاو
مخاطراتايمنیوبهداشتحرفهای،اصالحالگویمصرفو
افزايشبهرهوری،بهينهسازیواصالحفرآيندهابااستفادهاز
فناوریهایجديد،کاهشآلودگیهایزيستمحيطیناشی
ازفرآيندهاوارتقایکيفيتفرآوردهها،رعايتالزاماتقانونی
وحفظارزشهایســازمان،مديريتوتوسعهمنابعانسانی
وبهبودمســتمراثربخشــیفرآيندهاازاهدافاستراتژيکو

خطمشیشرکتپااليشنفتاصفهاناست.
چاوشیبابياناينکهعدماستانداردسازیمحصوالتبهمعنای
توقفکارپااليشگاهاست،گفت:نفتکورهبرداشتنمیشدهو
درحالحاضرنيزبرداشتنمیشــود،زيراماراباچالشتوقف
توليدمواجهمیکند.نفتکورهارزشکمیداشتهودارایضرر
وزياناســت.درحالحاضردردنيابنزينيورو4و5استفاده
میشودومانتوانستيمحتیگازوييلرابهعراقصادرکنيمزيرا
گازوييلمابااستانداردفاصلهبسياریداردومحصوالتدرآينده

نزديکدرداخلوخارجازکشوربازاریندارد.
ویبابياناينکهتنهادغدغهشرکتپااليشنفتاصفهانبرای
اجرایپروژههاتامينمنابعمالیاســت،اظهــارکرد:درحال
حاضرحدود900ميليونيوروهزينهپروژههایدردستاقدام
استوحدودسههزارو400ميلياردتومانهزينهاجرایاين

پروژههاست.
مديرعاملشرکتپااليشنفتاصفهانادامهداد:اجرایاين
پروژههاسودآوریفوقالعادهایبرایشرکتايجادمیکند.به
عنواننمونهپروژهبنزينسازیيورو4تکميلودرچندماهآخر
سالگذشتهسودیکهبابتتفاوتقيمتبنزينمعمولیويورو

4بهدستآمد،230ميلياردتومانبود.
چاوشــیبابياناينکهپيشبينیشــرکتبــراینفتکوره
حدود700ميليونتوماندرسالبود،تصريحکرد:اينپروژه
ســودآوریفوقالعادهایدارد.همچنيندراينپروژهالزامات
زيستمحيطیبهصورتکاملرعايتشــدهاست.سال93

فرصتیبرایاستانداردسازیوبنزينسازیانجامشدهاست.
ویاظهارکــرد:ســرمايهشــرکت،دربدوتاســيسمبلغ
100ميليونريال)شاملتعداديکهزارسهم،بهارزشاسمی
هرسهم100هزارريال(بودهکهطیچندمرحلهبهمبلغ20
هزارميلياردريال)شاملتعداد20ميلياردسهمبهارزشاسمی
هرسهميکهزارريال(درپايانسالمالیمنتهیبه29اسفند

94افزايشيافتهاست.
چاوشیبابياناينکهشرکتپااليشنفتاصفهاندرصنعت
فرآوردههاینفتی،ککوســوختهستهایفعاليتمیکند،
اضافهکرد:درحالحاضر9شــرکتپااليشــیکشوردراين
حــوزهفعاليتدارنــدکهبراســاسگزارشهــایعملکرد
شرکتهایپااليشی،درسال94شرکتپااليشنفتاصفهان
ازنظردريافتخوراکنفتخــامدرجايگاهاولوازنظرتوليد
محصوالتنفتگازونفتسفيدمقامنخستودرتوليدنفت

کورهوگازمايعوبنزينمقامدومرادارد.

سیرتحوالت سرمایه ای شرکت پاالیش نفت

محل افزایش سرمایه سرمایه جدید)میلیون ریال(درصد افزایش سرمایه تاریخ ثبت افزایش سرمایه

1377/07/26100

مانده حساب اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت1383/02/06249455249/555

مطالبات حال شده شرکت ملی پاالیش وپخش1385/05/22586/561/713/345

مطالبات حال شده شرکت ملی پاالیش وپخش1386/12/26142/934/162/258

سایراندوخته ها1393/01/21140/2510/000/000

سود انباشته1394/07/05100/0020/000/000

درصد سهمسهام کلنام سهامداران ردیف 

5/999/995/15830/00شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 1

1/999/999/95010/00کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت2

3/000/000/00015/00شرکت آوای پردیس سالمت3

2/359/900/29211/80شرکت  سرمایه گذاری صبا تاٌ مین 4

1/106/413/2485/53شرکت سرمایه گذاری  صندوق بازنشستگی کشوری5

1/061/689/3385/31شرکت  سرمایه گذاری  صندوق بازنشستگی نفت6

903/657/3794/52نفت جی7

738/000/0003/69شرکت گروه مالی ملت 8

470/689/1762/35سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا(9

363/509/1281/82شرکت  سرمایه گذاری  تدبیرگران آتیه ایران10

263/090/3881/32شرکت  سرمایه گذاری  صنایع شیمایی ایران 11

178/265/9380/89بانک صادرات ایران 12

1/554/790/0057/77سایرسهامداران13

20/000/000/000100جمع

ترکیب سهامداران شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی خاص ( مورخ 1395/04/26

رشکت              اپالیش نفت     اصفهان 
)سهامی خاص (

رشکت              اپالیش نفت     اصفهان 
)سهامی خاص (

رشکت              اپالیش نفت     اصفهان 
)سهامی خاص (

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان

عدم استانداردسازی محصوالت به معنای توقف کار پاالیشگاه است
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امام علی )علیه السالم(: 
پرده غفلت، با اندرزها كنار مى رود
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