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 مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: با آغاز بازسازی 
سینما خانواده اصفهان، در واقع از نخستین پردیس سینمایی 
اصفهان رونمایی می شود. سید مصطفی حسینی اظهار داشت: 
با واگذاری سه سینمای ساحل، فلســطین و خانواده به حوزه 

هنری، این سینماها در نوبت بازسازی قرار گرفتند...

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: 
در حال حاضر هر کیلو مرغ در بازار اصفهان به مبلغ هفت هزار 
و 770 تومان به فروش می رســد و احتمال افزایش قیمت در 
روزهای آینده نیز وجود خواهد داشت. محمدعلی فروغی ، با 

بیان اینکه قیمت مرغ در استان اصفهان...

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: کم آبی از 
علل خزان زودرس در درختان به شمار می رود و درخت برای 
مدیریت این مسئله، به سمت ریزش برگ ها می رود تا بتواند آبی 
که به آن می رسد را مدیریت کند. احمدرضا مصور با اشاره به 

خشکسالی های مستمر شهر اصفهان در چند سال...

نشست امســال ســران اتحادیه عرب در یک چادر 
برگزار شد و حضور رهبران عرب آن، در پایین ترین 
تعداد بود که از این حیث رکورد زد. از چنین نشستی، 
چه انتظاری می شود داشت؟! نشســتی که در آن، 
عربســتان تنها و تنها به دنبال پیاده کردن راهبرد 
ضد ایرانی خود از رهگذر بســیج کشورهای عربی و 

آفریقایی است و در ســایه همین آتش افروزی علیه 
ایران، مسائل دیگری چون اختالف نظر بر سر میزبانی 
میان مراکش و موریتانی، درگیر بودن کشــورهای 
عربی در مشکالت داخلی، دردسر های ناشی از داعش 
و فقدان یک دستور کار مشخص، به حاشیه رانده شد 

و نتیجه این شد که این نشست...

نخستین پردیس سینمایی  اصفهان
 رونمایی شد

خشک شدن 90 حلقه چاه در پرواز قیمت مرغ در اصفهان
اصفهان

جمع آوری پوشاک نامتناسب 
با فرهنگ اسالمی- ایرانی

سپاه در محرومیت زدایی
فریدونشهرجدی تر وارد می شود

قهوه خانه داران شهرکرد 
خواستار ادامه کار خود شدند

وقتی عربستان دست بردار خصومت با ایران نیست!
سیگنال سعودی ضعیف است!
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مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان خبر داد:

معاون شهرداری اصفهان خبر داد:احتمال ورشکستگی کشتارگاه ها تا دو ماه آینده؛

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مطابق با ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، حفاظت 
فیزیکی شهر جدید مجلسی، اراضی دولتی و ساختمان های شرکت  عمران مجلسی را به شرکت  های تشخیص صالحیت شده و 

دارای مجوز حفاظت فیزیکی واگذار نماید. 
- مهلت و محل دریافت اسناد: واجدین شــرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه به امور 

قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند.
- ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 200/000/000 ریال

- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: متقاضیان پس از تکمیل اسناد حداکثر تا تاریخ 95/5/16 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 
پاکات الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت عمران مجلسی تحویل دهند.

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی امور قراردادها 
تلفن: 031-52472733 

دورنگار: 031-52472214
صندوق پستی: 86316-45775

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

آگهی تجدید مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت اول

م الف: 3813 

می ترسم بروم بیمارستان!
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وقتی قصورات پزشکی مثل اشتباهات داوری، عادی می شود؛

حق رشد در برنامه سه ساله بود؟!
ذوب آهنی که این روزها آشفته است؛
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اخبار کوتاهيادداشت

 نشســت امســال ســران اتحادیــه عــرب در یــک چادر
برگزار شــد و حضور رهبران عرب آن، در پاییــن ترین تعداد 
بود که از این حیث رکورد زد. از چنین نشســتی، چه انتظاری 
 می شود داشت؟! نشســتی که در آن، عربســتان تنها و تنها

به دنبــال پیاده کــردن راهبرد ضــد ایرانی خــود از رهگذر 
 بسیج کشــورهای عربی و آفریقایی اســت و در سایه همین

آتش افروزی علیه ایران، مسائل دیگری چون اختالف نظر بر 
سر میزبانی میان مراکش و موریتانی، درگیر بودن کشورهای 
عربی در مشکالت داخلی، دردسر های ناشی از داعش و فقدان 
یک دستور کار مشــخص، به حاشیه رانده شــد و نتیجه این 
شد که این نشست، به یکی از ضعیف ترین اجالس های سران 

تبدیل شود.
ايران و باز هم ايران...

»ایــران« کانون محــوری این نشســت بود؛ به بیــان دیگر 
 »ایــران« در دســتور کار نشســت ســران اتحادیــه عرب

قرار داشــت . پیش از آغاز این نشســت هم در ابتدای هفته، 
»انور قرقاش«، وزیر مشــاور در امور خارجــه امارات متحده 
عربی، نشســت چهارجانبه ای را بــا حضــور وزرای خارجه 
عربســتان ســعودی، امارات، بحریــن، مصر و نیــز دبیرکل 
اتحادیه عرب برگزار کرد. در این نشســت چهارجانبه، بحران 
ناشــی از ایران)!( و راه  های مقابله با آنچه نفوذ این کشــور در 
امور داخلی اعراب نامیده می شود، بررسی شد و در پایان هم 
بیانیه ضد ایرانی صادر کردند و از ایران خواســتند اصل حسن 
همجواری با کشــورهای همســایه را رعایت کند؛ آن هم در 
 حالی که بسیاری از کارشناسان و ناظران غربی بر این موضوع

اتفــاق نظر دارند کــه حمایت هــای عربســتان از گروه های 
تروریســتی در عراق و ســوریه، حملــه به یمــن و مواضع 
 غیرســازنده در امــور داخلــی بحریــن، عــراق و لبنــان،

باعث شــده صحنه منطقه به سمت آشــوب و بحران بیشتر 
کشیده شود.

 همزمان »احمد ابوالغیط«، دبیرکل اتحادیه عرب، در حاشیه 
نشست کشورهای عضو این ســازمان در نواکشوت، پایتخت 
موریتانی، ایران را به دخالت در امور داخلی کشــورهای عربی 
متهم کرد وگفت: »بهتر اســت برادران ما در ایران به این نکته 
توجه کنند که با رفتارهایشان جهان عرب را خشمگین کرده و 

وادار به مقابله با ایران می کنند.« 
 سیاست تهاجمی عربستان پايان ندارد

رفتارهای به دور از عرف و خارج از شــئون دیپلماتیک سران 
ســعودی علیه ایران تمامی ندارد. سیاست خارجی تهاجمی 
و خصمانه عربســتان ســعودی، ایــن روزها به ســوژه اول 
 بسیاری از رسانه های ایران، عربســتان، منطقه و حتی جهان

تبدیل شــده اســت. آل ســعود با اســتفاده از دیپلماســی 
دالر و رشــوه تالش می کند تا دیگر کشــورهای عربی را نیز 
با خود همراه ســازد و آنها را به اتخاذ موضــع علیه جمهوری 
 اســالمی ایران وادار یــا ترغیب کنــد. البد حکام ســعودی

تصور می کننــد مجموعه ایــن اقدامات، ایــران را مجبور به 
تغییر سیاســت خواهد کرد یا اینکه حداقل بــا دامن زدن به 
فضای ایران هراســی، تهران را منزوی می کنند. در روزهای 
گذشــته همراه با موضــع گیری هــای مقامات عربســتان، 
کشــورهایی مثل بحرین و کویــت هم به تحریــک ریاض، 
در اقدامی هماهنــگ، مبادرت به اتهام زنی بــه ایران کردند.  
وزارت کشــور بحرین ۱ مرداد مدعی شــد موفق به کشــف 
 یک انبار اســلحه و دســتگیری پنــج مظنون شــده که آنها

اعتراف کردند آموزش های نظامی ویــژه ای را در اردوگاه های 
سپاه پاسداران ایران و حزب ا... عراق دیده اند. روز پنج شنبه، 
دادگاه تجدید نظر در کویت نیز حکــم اعدام یکی از اتباع این 

کشور را به اتهام جاسوسی برای ایران و حزب ا...، تایید کرد.
 واکنش نشان بدهیم يا ندهیم؟

حمیدرضا آصفی، ســخنگوی ســابق دســتگاه دیپلماسی 
کشــورمان می گوید: » مســئولین ایران نبایــد وارد لفاظی 
بشوند؛ به خصوص لفاظی هایی که پشــتوانه عملیاتی ندارد. 
ایران باید تالش خود را در منطقه بیشتر کرده و روابط خود را 
با کشورهای منطقه گسترش دهد؛ چنانکه به نظر من در چند 
ماه اخیر، وضعیت ما در منطقه می توانست بهتر از این باشد.«

آصفی عقیده دارد که سعودی ها احساس کردند بعد از برجام، 
جای آنها تنگ می شود و لذا ســعی می کنند ایران از مزایای 

برجام برخوردار نشود. 
صادق زیباکالم، استاد دانشگاه تهران و فعال سیاسی هم نظر 
جالبی درباره موضع گیری مســئوالن و مقامات ایران نسبت 
به رفتارهای مســئوالن ســعودی دارد: »مــن جنگ لفظی 
میان ایران و عربستان را بسیار بســیار نامطلوب و ناخوشایند 
و خالف ثبــات و امنیــت در کالن منطقه می دانــم. مقامات 
 برجســته ایران نباید خود را در ســطح مقامات عربســتان

پاییــن بیاورند و خــود را موظــف بدانند هر توهینــی را که 
 ازســوی این مقام یــا آن مقــام ســعودی ایراد می شــود،
 پاسخ دهند. ایران کشور بزرگ تر و متمدن تری است و تعداد

تحصیل کرده های ایران، بســیار بیشــتر از عربستان است؛ 

لذا انتظار من از ایران این اســت که رفتار آن خیلی پخته تر، 
عاقالنه تر و سنجیده تر از عربستان باشد.«

 نشست ضد ايرانی
شرکت کنندگان در نشســت موریتانی به تحریک عربستان، 
تا توانســتند علیه ایران حرف زدند، اتهام زنی کردند و بیانیه 
دادند. رییس پارلمــان عربی، ایران را متهم کــرد که در امور 
کشــورهای عربی دخالت می کند و ادعا کرد که »نیت ســوء 
 تهــران« درباره کشــورهای عربی بــه ویژه دربــاره بحرین،

نشــان می دهــد کــه 
دوســت  کشــور  این 
عربــی  کشــورهای 

نیست. 
امیــر کویت بــا بیان 
اینکه »ایــران در امور 
عربــی  کشــورهای 
دخالت نکنــد«، گفت: 
موفقیت گفــت و گو، با 
احترام تهران به قوانین 
بین الملل، رعایت اصل 
حســن همجــواری و 
دخالت نکردن در امور 
داخلی کشورهای دیگر 

محقق می شود.
جمهــور  رییــس 
یمــن،  مســتعفی 
تشــکیل  خواســتار 
نیروی نظامی مشترک 
عربی در مقابــل ایران 

شد.
پادشــاه بحرین هم که خود به موریتانی نرفتــه، در پیامی به 
این اجالس گفت: »مبارزه با تروریســم محقق نمی شود؛ مگر 
از طریق مقابله با اقدامات مداخله جویانه ایران در امور داخلی 

کشورهای عربی!« 
 حرمت سرشان نمی شود

نشســتی که »عطــوان«، تحلیلگــر مطرح جهان عــرب، از 
آن بــا عنوان »نشســت موش ها« یــاد کرده بــود، با موضع 
 گیری دوباره ســران کشــورهای عرب علیه ایران دنبال شد.

موش ها تا توانســتند موذیانه علیه ایران نقشــه کشــیدند 
و پیشــنهاد دادند و اتهام زدند و چه کســی اســت که نداند 
 پشــت تمام این موذی گری ها و سیاســت هــای خصمانه و

یاوه گویی ها، »عربســتان ســعودی« حضــور دارد که گویا 
ســیگنال های ایران را دریافت نمی کند و حرمت برادری در 
دنیای اسالم ســرش نمی شود. ســعودی ها پایشان را درازتر 
از گلیمشــان کرده اند. کســی چه می داند؟! شــاید دلشان 
»پاسخ ســخت و خشــن« می خواهد. فعال که ایران سیاست 
 »دوری از تنش« را درپی گرفته و کاش سعودی ها سیگنال را 

دریافت کنند! 

 خبر لغو ســفر نخســت وزیر ژاپن به ایران که یک روزنامــه ژاپنی آن را
منتشر کرده است، صحت ندارد.

برخی رسانه ها مدعی شدند نخســت وزیر ژاپن، سفر خود را به ایران لغو 
و دیدار از این کشــور را به پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
در آمریکا موکول کرده است. اســتراتفور به نقل از کیودو افزود: »منابع 
دولتی ژاپن گفته اند شــینزو آبه، دیدارش را از ایران لغو کرد. این دیدار 
قرار بود اواخر اوت صورت گیرد. این منابع می گویند آبه منتظر می ماند تا 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برگزار شود؛ آنگاه تصمیم 

خواهد گرفت آیا به ایران سفر کند یا خیر.« 
ین در حالی اســت که جام جم آنالین نوشــت که خبر منتشر شده در 
روزنامه ژاپنی صحت ندارد و سفر آبه به ایران، کماکان در دستور کار قرار 

دارد؛ اما هنوز زمانی نیز برای آن تعیین نشده است.

بهرام قاسمی، سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه، در پاســخ به ســوال خبرنگاران مبنی براینکه 
»ایالــت متحده آمریــکا اخیرا اعالم کرده ســه نفر از مســئوالن 
گروه تروریســتی القاعده در ایران هســتند و آنها را تحریم کرده 
اســت«، گفت: دولت جمهوری اســالمی ایران همــواره بر عزم 
راســخ خود جهت مقابله با گروه های تروریســتی تاکید ورزیده و 
 در راســتای تعهدات بین المللی مربوطه، اقدامات الزم را به عمل

آورده اســت. وی افزود: جمهوری اســالمی ایران هیچ اطالعی از 
 حضور این افراد در خاک خود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه

تاکید کرد: دولت آمریــکا به جای کلی گویی، باید با به اشــتراک 
گذاشتن اطالعات دقیق، در عمل، مقابله هماهنگ بین المللی را با 

گروه های تروریستی فراهم نماید.

سخنگوی دولت گفت: براساس مصوبات شــورای حقوق و دستمزد، سقف 
حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه داران اقتصادی نهایتا ۱۸ میلیون 

تومان تعیین شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
گفت: دولت در زمینه پرداخت های نامتعارف سه کار انجام داد: در ابتدا افراد 
و کارکنانی که این دریافت ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل ۱3 مدیر، با 
اســتعفای برخی از آنها موافقت کرد. وی با اشاره به مســتنداتی که اجازه 
برخی افزایش ها را به برخی دســتگاه ها و نهادها از گذشــته می داد، افزود: 
 براساس مصوبات شــورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی

 ۱۰ میلیون و بنگاه داران اقتصادی نهایتا ۱۸ میلیون تومان تعیین شد. نوبخت 
خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، همه دستگاه ها 
 و نهادهایی را که قبل از قانون خدمات کشــوری مســتثنی شــده بودند،

مورد شــمول قانون قرار داد. ســخنگوی دولت تصریح کرد:  دستگاه های 
 نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذی حسابی ها نیز

موظف شــدند ماهانه نظارت و کنترل داشته باشــند و موارد را سریعا به ما 
گزارش دهند.  از نظر ما هم نوع پرداخت غیرمتعارف، تخلف و جرم است.

 دکتر علــی اکبر والیتی، مشــاور رهبــری در امور بیــن الملل،
در خصوص کودتای ترکیه گفت: ما با هــر عمل غیر قانونی علیه 
حکومت های مردمــی مخالفیم. والیتی تاکید کــرد: کودتا یک 
عمل غیر قانونی اســت؛ علی الخصوص علیه حکومتی که با رای 
مردم روی کار آمده اســت؛ حاال می خواهد در ترکیه باشد یا در 
هر کشــور دیگری. وی خاطر نشــان کرد: از ابتدا نظر بر این بود 
که با این کودتای خوشــبختانه نافرجام مخالفت شود و همچنان 
نیز جمهوری اسالمی ایران با کودتا در هر کشوری مخالف است.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک، در پایان با ابراز امیدواری برای 
بازگشت آرامش به ترکیه اظهار داشت: امیدواریم  این حکومتی 
که با رای مردم روی کار آمده، یعنی دولت اردوغان، بتواند آرامش 
را در این کشــور حاکم کنــد و امور را به حالت عــادی و طبیعی 

بازگرداند.

رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مشکالت پس 
از پیــروزی انقالب، چگونگی حفــظ و نگهداری و حتی اســتفاده از 
مجموعه میراث های فرهنگی کشــور بود. بعضی ها نمی پســندیدند 

ابنیه تاریخی، مثل کاخ ها باقی بماند.
آیت ا... هاشــمی رفســنجانی، در دیدار با رییس و معاونان ســازمان 
میراث فرهنگــی و جمعــی از اعضای پژوهشــکده این ســازمان و 
کارشناســان طراحی و اجرای مرمت و بازســازی تابلوهای نقاشــی 
مربوط به آثار فرهنگی کشور، بر اهمیت ابنیه تاریخی کشور و ضرورت 
حفظ آنها تاکید کرد و با اشاره به ســوابق تاریخی کاخ های باقی مانده  
از دوران گذشــته به عنوان میراث های فرهنگی کشور و ویژگی های 
ســاختمان و امکانات آنها، گفت: »یکی از مشــکالت پس از پیروزی 
انقالب، چگونگی حفــظ و نگهــداری و حتی اســتفاده از مجموعه 

این گونه ساختمان ها بود که بعضی ها نمی پسندیدند.«
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با بیان ایــن مطلب که »در 
سال های حضور در مجلس شورای اســالمی و ریاست جمهوری، به 
همه  شهرســتان های ایران سفر کرده ام«، از آثار باســتانی با ارزش و 
میراث ارزشــمند فرهنگی و صنایع دستی کشــور، به نیکی یاد کرد 
و گفت: ایران جزو کشــورهای نادر دنیاســت که اگر به گنجینه های 
فرهنگــی و تمدنــی آن توجه و برای نشــان دادن آن بــه جهانیان، 
 برنامه ریزی شــود، مــردم اغلــب کشــورهای دنیا، به این کشــور

خواهند آمد.

شرکت هواپیمایی سوئد، مســافر یکی از پروازهایش را به علت 
ترسیم عالمتی مشــابه پرچم گروه تروریســتی داعش روی 
بازویش، از هواپیما اخراج کرد. روزنامه ها نوشتند کارکنان پرواز 
هواپیمایی که روی باند فرودگاه آرالندا در اســتکهلم، پایتخت 
سوئد قرار داشت، پس از اینکه متوجه شدند مردی، عالمت مشابه 
پرچم گروه تروریســتی داعش را روی بازویش خالکوبی کرده 

است،  مانع از پرواز این هواپیما شدند.
به گزارش اسکای نیوز عربی، درپی اشاره یکی از مسافران هواپیما 
به وجود عالمت خالکوبی روی بازوی یک مسافر، کارکنان پرواز 
این هواپیما از احتمال ارتباط بین این مرد با گروه تروریســتی 

داعش دچار ترس و نگرانی شدند.
 رســانه هــا جزئیــات بیشــتری دربــاره هویت ایــن مرد

منتشر نکرده اند. بر اساس این گزارش ها، این پرواز که قرار بود 
از استهکلم به هراکلیون در یونان انجام شود، پس از این قضیه 
به مدت یک ســاعت به تاخیر افتاد و فرد مظنــون به ارتباط با 
 گروه تروریستی داعش، به همراه دوســتش، به زور از هواپیما

اخراج شدند. یک افسر پلیس سوئد در این باره گفت: »نیروهای 
امنیتی این دو نفر را از فــرودگاه بیرون کردند.« فرد دیگری نیز 
گفت: »خلبان هواپیما این اختیار را دارد که هر مسافری را که 

تهدیدی برای هواپیما به حساب می آید، از هواپیما بیرون کند.«

سردار سرتیپ پاسدار حســین دهقان، با اشاره به اجرای 
برجــام و دســتاوردهای آن تصریح کــرد: در برجام هر 
چه پذیرفته شــده، با نظر نظام بوده و کســی جرئت این 
 را ندارد کــه کار مخفیانه و پنهانی بکنــد و این اتفاق هم

رخ نداده است.
سردار دهقان ادامه داد: مدرک سازی های عریض و طویل 
غرب علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران در جهان 
 برمال شــد؛ چرا که اگــر در مذاکرات هســته ای موردی

به دست نیاورده باشیم، جز اینکه ثابت کرده باشیم آمریکا 
دغل کار و حیله گر است، باز هم برنده بوده ایم.

وی با بیان اینکه ما برجام را پذیرفته ایم و حول محور وفای 
به عهد، بر اجرای آن باقی می مانیم، افزود: مگر اینکه طرف 
مقابل نقض برجام کند که در آن صورت، ما آن را به آتش 
می کشیم. وی ادامه داد: ما بر برجام پایبند هستیم و آن را 
اجرا می کنیم؛ اما اجازه نمی دهیم بدخواهان این مردم، در 
موضع طرفداری، مسائلی را مطرح کنند که اصل موضوع 

زیر سوال برود.
وی با اشــاره به اینکه حق غنی ســازی ایران به رسمیت 
شناخته شده است، افزود: برای اجرای برجام، اجازه انهدام 
زیرساخت هسته ای به کسی داده نشد و اجازه محدودیت 

برای فرآیند تحقیق و توسعه را نیز ندادیم.

 سفر نخست وزير ژاپن به ايران
لغو نشده است

قاسمی:

 ايران هیچ اطالعی از حضور اعضای 
القاعده در خاک خود ندارد

نوبخت خبر داد:

سقف حقوق مقامات سیاسی
 تعیین شد

واليتی:

جمهوری اسالمی ايران، با کودتا 
در هر کشوری مخالف است

هاشمی رفسنجانی:

 پس از انقالب، بعضی ها 
نمی پسنديدند ابنیه تاريخی، مثل 

کاخ ها باقی بماند

مردی با خالکوبی پرچم 
داعش، هواپیما را به هم 

ريخت!

سردار دهقان: 

مشکل جا به جايی پول ربطی به 
برجام ندارد

دفاعدیپلماسیسیاست خارجی
محمدجواد ظريف:

دشمنی آل سعود و اسرائیل 
آشکار است

فوالدگر: 

الريجانی عضو فراکسیون 
واليت باقی می ماند

محمدجواد ظریف، دوشــنبه شــب در جمــع ایرانیان 
 مقیم غنا، با اشاره به فرو ریختن ابرهای ایران هراسی در

سال های گذشته، گفت: ایران هراســی با هزینه بسیار 
 زیاد و سرمایه گذاری فراوان صهیونیست ها و بدخواهان،

به ویژه رژیم ددمنش سعودی، در حال انجام است. 
وی ادامه داد: جنایات این رژیم کــودک کش در یمن و 
سوریه، به شکل سرســام آوری جهان را به اندوه واداشته 
است. اینها تالش فراوانی در طول سالیان گذشته کردند 
که یک چهره غیرواقعی از جمهوری اسالمی ترسیم کنند؛ 
با این هدف که بر جنایت ها و سیاست های کوته نظراته 
 خودشــان ســرپوش بگذارند و از این طریق راهی برای

ایران هراسی پیدا کنند و آن را ادامه دهند.
رییس دستگاه دیپلماسی کشــورمان افزود: امروز دنیا 
بعد از نزدیک به 3٧ ســال به این واقعیت پی برده و بیدار 
 شده که خطر وهابیت، خطر اصلی است که دنیا را با افراط

رو به رو کرده اســت. وزیرامورخارجه کشورمان ادامه داد: 
بدیهی است رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی که دو رژیم 
همسو و همراه هستند، امروز همکاریشان روشن و آشکار 

شده و دیگر قابل پوشاندن نیست .

عضو فراکسیون والیت گفت: اگر الریجانی بخواهد در فراکسیون 
والیت نباشد، ممکن است در انتخابات هیات رئیسه سال آینده 
مشکالتی ایجاد شــود؛ بنابراین ایشان عضو فراکسیون والیت  
باقی می ماند. حمیدرضــا فوالدگر درباره اعــالم موجودیت 
فراکسیون سوم در مجلس دهم اظهار کرد: ما باید شرایط جدید 
را بررســي و با دوستان فراکســیون والیت هم اندیشي کنیم. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي، درباره علل 
تاخیر فراکسیون والیت در برگزاري مجمع عمومي و انتخاب 
هیات رئیســه نیز گفت:  تعلل براي همین بــود که جامعیت 
فراکسیون از دست نرود؛ اما با اعالم خبر تشکیل فراکسیون سوم، 
باید اعضاي هیات موسس فراکسیون والیت دور هم جمع شوند 
تا ببینند در شرایط جدید چه مي شود کرد. وي ادامه داد:علت 
تاخیر این بود که مي خواستیم فراکسیون والیت، جامع بماند و 
همه سالیق در آن حضور داشته باشند. وي درباره موضع رییس 
مجلس نسبت به فراکسیون ســوم نیز گفت: آقاي الریجاني، 
رییس فراکسیون والیت است و خودش باید کمک کند تا این 
بحث جمع شود؛ اما اگر اوبخواهد در فراکسیون والیت نباشد، 
 ممکن است در انتخابات هیات رئیســه سال آینده مشکالتي
ایجاد شود؛  بنابراین ایشان عضو فراکسیون والیت باقي مي ماند.

پارلمان

پیشنهاد سردبیر: 
سقف حقوق مقامات سیاسی تعیین شد

وقتی عربستان دست بردار خصومت با ايران نیست!

سیگنال سعودی ضعیف است!

بیست و هفتمین نشست ساالنه سران اتحاديه عرب در »نواکشوت« موريتانی، باز هم 
به صحنه تکراری ايران هراسی و اظهارات ضدايرانی تبديل شد. مقامات کشورهای سمیه پارسادوست 

عربی در اين نشست تالش کردند در اتهام زنی به ايران، از يکديگر پیشی بگیرند!

رفتارهای به دور از 
عرف و خارج از شئون 

ديپلماتیک سران 
سعودی علیه ايران 

تمامی ندارد. سیاست 
خارجی تهاجمی و 
خصمانه عربستان 
سعودی، اين روزها 

به سوژه اول بسیاری 
از رسانه های ايران، 

عربستان، منطقه و حتی 
جهان تبديل شده است

بــه گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـــوز، 
اینترســت« »نشــنال  آمریکایــی   پایــگاه 

)National Interest( در گزارشــی تحت عنوان 
»چگونه عربستان سعودی و اســرائیل برای شکست 
توافق هســته ای آماده می شوند«، ضمن متهم کردن 
ایران به نقض توافق با استناد به گزارش آژانس اطالعات 
آلمان، از احتمال واکنش شــدید رژیم صهیونیستی 
 و عربســتان ســعودی در این رابطه ســخن به میان

آورده است.
  در حالی کــه بیش از یک ســال از توافق هســته ای
 می گذرد، مقامات و رســانه هــای غربــی بارها و به

بهانه های مختلف تــالش کرده اند ایــران را به نقض 
توافق هسته ای متهم نمایند. در آخرین مورد، آژانس 

 اطالعات آلمان، گزارشــی از تالش ایــران برای خرید
غیر قانونی تجهیزات و مواد هســته ای منتشــر کرد 
و پس از آن نیز آنــگال مرکل، صدر اعظــم آلمان، در 
پارلمان این کشور گفت که »ایران مقررات ممنوعیت 
توسعه موشکی شورای امنیت ســازمان ملل را نقض 
 کرده اســت« و از »بلندپروازی های غیرقانونی ایران«

سخن به میان آورد.
 برخی مقامات ایرانی، گزارش آژانس اطالعات آلمان و 
اظهارات مرکل را که با گزارش محرمانه بان کی مون، 
دبیر سازمان ملل متحد، مبنی بر سازگار نبودن اقدامات 

ایران با روح توافق هســته ای همزمان شده بود، حاکی 
از تحرکات جدید علیه ایران دانســتند. گزارش آژانس 
اطالعات آلمان، موجی از حمالت رسانه های تندروی 
غربی علیه ایران را به همراه داشــت. در همین راستا، 
نشنال اینترست، ضمن بیان اینکه موافقان توافق، آن 
را بهترین راه برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران 
دانسته و در مقابل، منتقدان توافق نیز مدعی هستند که 
این توافق، موجب به راه افتادن مسابقه تسلیحات هسته 
ای در خاورمیانه خواهد شد، می نویسد: » نگرانی های 
زیادی وجود دارد که با وجود نظارت های گسترده، ایران 

بتواند به صورت غیرقانونی، به تسلیحات هسته ای دست 
یابد. عربستان واسرائیل به صورت محتاطانه ای توافق 
هســته ای را پذیرفته و این حق را برای خود محفوظ 
داشــته اند که در صورت عدم پایبندی ایران به توافق، 
در تصمیم خود تجدید نظر کنند. رفتارهای آینده ایران 

نقشی حیاتی در شکل گیری واکنش های آنها دارد.«
ایــن پایــگاه آمریکایــی ضمن بیــان اینکــه رژیم 
صهیونیســتی و عربستان ســعودی، مخالفان اصلی 
برجام در خاورمیانه بوده اند، به تالش های آل ســعود 
و صهیونیســت ها بــرای مقابله با قدرت هســته ای 

ایران پرداخته و در نهایت، ضمن متهــم کردن ایران 
به نقض توافق می نویســد: »هرگونه تخلف از ســوی 
 ایران با انجام اقدامات مخفیانــه یا فرار از تعهدات خود،

می تواند به طــور کلی معــادالت موجــود را تغییر 
دهد. آژانس اطالعات آلمان، اخیرا گزارشــی از تقلب 
ایران در توافق و تــالش برای تهیه غیــر قانونی مواد 
و تجهیزات هســته ای ارائه کرده اســت. در صورتی 
که ایــران به اقدامات خــود ادامه دهد، ممکن اســت 
عربستان سعودی برنامه نوپای هســته ای خود را که 
 برای تولید انرژی طراحی شده است، به برنامه نظامی

تغییر دهد. اسرائیل نیز ممکن است بار دیگر نقشه حمله 
پیشگیرانه به ایران را در دستور کار قرار داده یا دست کم 

یک عملیات مخفیانه بزرگ را علیه ایران طراحی کند.«

نشنال اينترست:

حمله به ايران، در دستور کار قرار می گیرد!
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بازار

يادداشت ويژه

با ابالغ مصوبه کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات، 
تعرفه  های استفاده آزاد از اینترنت موبایل کاهش یافت. 
طبق مصوبه  ۲۳۷ کمیسیون مذکور، اپراتور های موبایل 
باید نرخ دیتای آزاد خود را به 0/4 ریال برســانند. پیش 
از مصوبه اخیر، نرخ اســتفاده از هر کیلــو بایت داده آزاد 
موبایل )یعنی بدون استفاده از بسته اینترنت( 0/5 ریال 

بود.
 با این توضیح، اپراتــور دوم تلفن همراه کشــورمان طی

 بیانیه ای از اجرایی شــدن مصوبه اخیر خبر داده اســت 
که شــرح آن را در ادامه خواهید خواند:»به گزارش روابط 
عمومی ایرانســل، با ابالغ مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، طی جلســه  ای بــا حضور محمدجواد 

آذری جهرمی مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت 
و علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل شــرکت ایرانسل، این 
مصوبه عملیاتی شد.بر این اســاس، ایرانسل از بامداد روز 
اول مرداد مــاه ۱۳۹5 تعرفه  های مصــرف آزاد اینترنت 
همراه خود را با ۲0 درصد کاهــش، به0/4 ریال به ازای هر 
کیلوبایت برای سیم کارت  های دائمی تغییر داد. ایرانسل 
همچنین با ارائه  بســته  های متنــوع از نظر حجم و زمان 
مصرف، متنوع  ترین سبد محصوالت اینترنتی تلفن همراه 
را بدون محدودیت در فناوری در اختیار مشــترکان قرار 
داده اســت. در بســته  های اینترنت ایرانسل، محدودیت 
 2G، سرعت وجود ندارد و اســتفاده از فناوری نسل  های

3G و 4G/LTE تعرفه یکسانی دارد«.

یک کارشناس معتقد اســت که بخش مســکن تا قبل از 
انتخابات ریاســت جمهوری در ســال آینده از رکود خارج 
نخواهد شد. سعید آگشته اظهار کرد: اقتصاد ایران در همه 
بخش ها معموال هفت تا هشت ماه قبل و پنج تا شش ماه بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری وارد رکود می شود. این اتفاق 
حتی زمان هایی که با اوج فروش و تحرک در کلیه بازارها از 
جمله بازار مسکن مواجهیم نیز رخ می دهد. به همین دلیل 
با توجه به رکود فعلی بخش مســکن پیش بینی می شود 
این بازار تا بعد از انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱۳۹۶ از 
رکود خارج نشــود.وی افزود: از مهرماه سال جاری که وارد 
فضای رقابت های انتخاباتی می شویم، حتما بازار مسکن با 
افت مواجه می شــود و احتماال از نیمه سال ۱۳۹۶ شرایط 

این بخش مقداری روشــن تر خواهد شــد. این کارشناس 
مسکن در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که در تیرماه 
معامالت مسکن تهران ۱۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش 
یافت، در کل کشــور با کاهش 5۷ درصدی خرید و فروش 
مواجه شدیم،گفت: یکی از واقعیت های اقتصاد شهرستان ها 
این اســت که متاثر از اقتصاد تهران به عنوان پایتخت عمل 
می کند و در بخش مســکن نیز این موضوع دیده می شود. 
تهران پیشرو است و شهرهای متوسط و کوچک به تبع آن و 
به فاصله زمانی یک تا دو ساله حرکت می کنند، اما امسال با 
توجه به پیش رو  بودن انتخابات ریاست جمهوری، تحرکات 
ناچیزی که در بازار مسکن تهران دیده می شود با مدت زمان 

بیشتری روی شهرستان ها تاثیر خواهد گذاشت.

گروه صنعتی ایران خودرو با شــروع دومیــن ماه از فصل 
تابستان جشنواره تابستانی فروش محصوالت خود را آغاز 
کرده اســت. در این جشــنواره که نقطه عطف آن شرایط 
فروش خودروی رانا با پیش پرداخت ۱۳ میلیون تومانی و 
نرخ سود شناور است، مشتریان می توانند با پیش پرداخت 

مناسب، مالک خودروی رانا با سه ستاره کیفیت شوند.
معاون بازاریابی و فروش شــرکت ایران خــودرو با اعالم 
شــروع جشــنواره از صبح روز دوم مردادمــاه، »تنوع 
روش« را ویژگی اصلی جشــنواره تابستانی ایران خودرو 
دانســت.مصطفی خان کرمی از ارائه طــرح های جدید 
 فروش در مرداد ماه خبر داد و افزود: جشــنواره تابستانی 
ایــران خودرو شــامل انــواع روش های پیــش فروش، 

فروش فوری نقــدی، اعتباری و منعطف اســت. گفتنی 
 ، tu5 است که رانا ال.ایکس با پیشــرانه ۱۶00 سی سی
گارانتی ســه ســال )یا 50 هزار کیلومتر( و کسب امتیاز 
سه ستاره کیفی از شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد 
در ســال ۹5 از جمله خودروهای با کیفیت شرکت ایران 
خودرو است که در  این جشــنواره به صورت ویژه عرضه 
 می شــود. شــرایط فروش در روش های فوری نقدی و 
پیش فروش ها از طریق سایت فروش اینترنتی به آدرس 
ikco.iranecar.com  و شــرایط فــروش اعتباری با 
توجه به مدارک مورد نیاز مانند چــک، گواهی امضا و ... 
صرفا از طریق مراجعه به نمایندگی های مجاز سراســر 

کشور قابل انجام است.

مدیر ســازمان تعاون روســتایی اســتان اصفهــان گفت: 
یکی از مشــکالت در شــرکت ها و اتحادیه های روستایی و 
کشــاورزی، عدم توانایی و تمایل مدیران آنهــا برای تبدیل 
ماده خام بــه فــرآورده هــای دارای ارزش افزوده اســت.

 ســلیمان میرزایی در جمع کارشناســان و مدیــران عامل 
شرکت های تعاونی روســتایی و کشاورزی اســتان افزود: از 
مجموع ۹/۲ درصد ماده خام اولیه در کشــور تنها۲/۲ درصد 
به محصول بــا ارزش افزوده تبدیل می شــود. میرزایی گفت: 
ما با افتخار از فروش روزانه صدها تن محصوالت کشــاورزی و 
دامی یاد می کنیم، اما با یک مدیریــت و برنامه ریزی صحیح 
می توان با ســودی متعارف در مسیر بازار رســانی، بازاریابی 
و صــادرات محصوالت گام نهاد و با شــرکت هــای قدرتمند 

 در عرصــه های داخلــی و خارجــی رقابت کــرد.وی افزود: 
بســنده کردن  این گروه از  مدیران به سودهای اندک و روزانه 
و عدم انگیزه و آینده نگری، حاصلی جز بهره برداری بی رویه 
از منابع، زیان دادن مستمر  شــرکت ها و به تبع آن مهاجرت 
بی رویه روستاییان به شــهرها ندارد.میرزایی، مدیران عامل 
شرکت ها را به اجرای طرح های زودبازده و ایجاد الگوی کشت 
متناسب با اقلیم منطقه بر اســاس مطالعات دقیق فراخواند و 
گفت: در صورت عدم بازدهی و پویایی یک شرکت در ارزیابی 
تشکل ها، برای جایگزینی فردی توانمندتر به جای مدیرعامل 
آن اقدام خواهیم کرد.میرزایی خاطرنشان کرد: مدیران عامل 
تعاونی ها باید بدانند که تربیت نیروی انســانی ماهر، یکی از 

شاخص های اصلی و مهم توسعه کشور است.

با ابالغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ 

اينترنت موبايل ايرانسل ارزان شد

رکود بازار مسکن تا انتخابات ۹۶

سال آينده خانه تکان می خورد

جشنواره تابستانی فروش ايران خودرو آغاز شد؛

فروش رانا با 13میلیون پیش پرداخت

مدير سازمان تعاون روستايی اصفهان خبرداد:

تبديل ماده خام به فرآورده باارزش افزوده، مشتری ندارد

معــاون کارخانه ســیمان نایین گفــت: گاز کارخانه ســیمان 
نایین به دلیــل بدهی از روز دوشــنبه قطع و حــدود 500نفر 
کارگــر آن بیــکار شده اند.امیرحســین احمدی ، با اشــاره به 
این مطلب، اظهار داشــت: عــدم پرداخت هزینــه گاز، دلیل 
قطع آن بوده اســت. وی ادامــه داد: این کارخانه هــر ۱5 روز 
یکبــار ۷50 میلیون تومــان هزینــه گاز دارد و  عــالوه بر۲0 
میلیــارد ریــال هزینــه معــوق جــاری، شــرکت گاز تقاضا 
 داشــت که  در این مدت زمــان، عالوه بر پرداخــت این هزینه

 ۷50 میلیون تومانی، پنج میلیارد ریال نیز از هزینه های معوق 
پرداخت شــود که در شــرایط کنونی اقتصادی، واقعا برای این 

شرکت امکان پذیر نبود.
معاون کارخانه ســیمان خاکســتری نایین خاطر نشــان کرد: 
با وجود اینکه به همین اندازه بدهی هایــی را نیز به اداره برق و 
اداره مالیات داشته ایم، آنان نهایت تعامل را در این زمینه انجام 
دادند و نیز با همکاری کارگران کارخانه، که جای تقدیر و تشکر 
 دارد، سه ماه حقوق کارگران را معوق کردیم تا هزینه های گاز  را

پرداخت کنیم.
احمدی ادامه داد: از ابتدای امســال ما حدود ۷0 میلیارد ریال 
هزینه گاز داشــته ایم که با تمام توان و بــا تعامل و تالش، فقط 
 ۲5 میلیارد ریال معوقه باقی مانده بود اما متاســفانه قطعی گاز

اتفاق افتــاد. وی افزود: ما نیــز بالغ بر ۹0میلیــارد ریال چک 
برگشتی از مشــتری و مردم داریم  اما  در برخورد  با آنان هرگز 
رفتاری  را که شــرکت گاز با کارخانه ما، به عنوان مشتری خود 

انجام داد  نداشته ایم.

جزئیات تازه از »فساد بزرگ بانکی« حکایت از حضور ۲ زن در 
این پرونده دارد که حدود ۶00 میلیارد تومان از پول بیت المال 

را با خود از کشور خارج کرده اند و اکنون متواری هستند.
»فســاد بزرگ بانکی« که چند روز بیشــتر از اعالم دستگیری 
اعضای آن توسط ســازمان اطالعات سپاه پاسداران نمی گذرد 

ظاهرا متهمان زنی هم دارد که متواری شده اند.
 در ایــن پرونده در نخســتین گام، علی رســتگار ســرخه ای 
مدیرعامل معزول بانــک ملت و معاون بیــن الملل وی در این 
بانک از ســوی سپاه دســتگیر شــدند. ضمن آنکه طبق اعالم 
سخنگوی دستگاه قضا عالوه بر رستگار سرخه ای و معاونش، ۲ 

نفر دیگر هم بازداشت هستند و عده دیگری نیز تحت تعقیبند.
محســنی اژه ای می گوید: »در ایــن پرونده 4 نفر بازداشــت 

هســتند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قــرار گرفته اند که 
برخی از آنها خارج  از کشور هســتند. این پرونده که در مرحله 

تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل 
مالی تشــکیل شــده اســت اما   صرفا مربوط به بحث دریافت 
حقوق های نامتعارف نیست.« شــنیده ها حکایت از حضور ۲ 
زن در پرونده فســاد بزرگ بانکی دارد. این افراد برای عملیات 
انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.

یکی از این متهمــان که هم اکنون متواری اســت، زنی هندی 
اســت که ۲50 میلیارد تومان پول را از افــراد حاضر در پرونده 
 فســاد بزرگ بانکــی دریافــت کــرده و تاکنون ایــن پول را

پس نداده است.
متهم دیگــر زنی  اســت که عالوه بــر حضور در ایــن پرونده  

همســر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی اســت که وی نیز ۳50 
 میلیــارد تومان از امــوال بیت المــال را گرفته و هــم اکنون

متواری است.
به گزارش تسنیم، »فساد بزرگ بانکی« مهم ترین خبری است 
که در روزهای اخیر از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی رســانه ای شــد ولی با توجه به هیاهوی حقوق های 

نجومی چندان مورد توجه قرار نگرفت. 
مدیرعامل معزول بانک ملت احتمــاال یکی از عوامل اصلی این 
فساد بزرگ بانکی است چراکه سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
 انقالب اســالمی پس از دســتگیری علی رســتگار سرخه ای

 اعالم کرد که وی در جریان»کشــف یک باند ســازمان یافته 
فساد بانکی« دستگیر شده است.

بدهی به شرکت گاز، کارخانه سیمان نايین را به تعطیلی کشاند؛

500 کارگر بیکار شدند

ابعاد تازه از فساد بزرگ بانکی؛

پای ۲ زن
هم در میان است

آخرين قیمت انواع پرينتر لیزری

اینترنت

مسکن

خودرو

تعاون

پیشنهاد سردبیر: 
پرواز قیمت مرغ در اصفهان

LaserJet Pro MFP M127fn پرينتر اچ پی

پرینتر چاپ لیزری 4 کاره )پرینت، اســکن، کپی، 
فکس(

A4 :سایز چاپ
ظرفیت سینی کاغذ: ۱50 برگ-تک رنگ

سرعت چاپ سیاه وسفید: تا ۲۱ صفحه در دقیقه

645.00
0

تومان

LaserJet  P1102W پرينتر اچ پی

A4 :پرینتر چاپ لیزری تک کاره سایز چاپ
تک رنگ - سرعت چاپ سیاه وسفید: تا ۱8 صفحه 

در دقیقه
USB 2.0 پورت

379.00
0

تومان

M2020W پرينتر سامسونگ

A4 :پرینتر چاپ لیزری تک کاره سایز چاپ
تک رنگ - سرعت چاپ سیاه وسفید: تا ۲۱ صفحه

Wi-Fi شبکه بی سیم - USB 2.0 پورت

260.00
0

تومان

Pro MFP M125a پرينتر لیزری رنگی اچ پی

A4 :۳ کاره )پرینت، اسکن، کپی( سایز چاپ
تک رنگ  سرعت چاپ ســیاه وسفید: ۲0 برگ در 

دقیقه قابلیت اسکن رنگی 5 برگ در دقیقه
USB 2.0 پورت

499.00
0

تومان

چند سالی می شود که استان اصفهان وارد دوره خشکسالی 
و کم آبی شــده و این مشــکل با خشک شــدن شا هرگ 
حیاتی اصفهان یعنی زاینده رود تشــدید شــده است.در 
این میان بیشترین آسیب به کشــاورزانی که آب مورد نیاز 
برای کشــت خود را از این رودخانه تامیــن می کردند  وارد 
شد.کشاورزان شرق استان اصفهان و به ویژه بخش بن رود 
نیز از این قاعده مســتثنی نبوده و آنها نیز زیــان هایی  را 
 از این بابــت متحمل شــدند. فرمانده حــوزه مقاومت ۶ 
امام جعفــر صــادق )ع( در  گفتگو با خبرنگار تســنیم در 
اصفهان با بیان اینکه تا سال های پیش،  پیشه اصلی مردم 
این بخش کشاورزی بوده اســت، اظهار داشت: متاسفانه با 
خشکسالی های اخیر و مشــکالتی که برای آب زاینده رود 
به وجود آمد کشاورزی به شیوه سنتی در این منطقه نه تنها 

سوددهی نداشت بلکه با ضرر هایی نیز همراه بود.
ســرهنگ رضا صادقی با برشــمردن مشــکالتی که برای 
کشــاورزان این منطقه به وجود آمده اســت، افــزود: در 
ســال های ۹۳ و ۹4 و در راســتای منویــات مقام  معظم 
رهبری مبنی بر اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، 
بسیج سازندگی استان اصفهان با همکاری جهاد کشاورزی 
اقدام به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی و خوداشــتغالی 
در این منطقه کرد.  وی ادامه داد: در همین راســتا جلسات 
و کالس های آموزشــی مثل کالس پــرورش قارچ، کالس 
دامداری سبک و سنگین و غیره برگزار شد که خوشبختانه با 
استقبال بسیار خوب و چشمگیری از طرف مردم مواجه شد، 

به طوری که در سال ۹4 بیش از ۲ هزار نفر از زنان و مردان 
این منطقه در این کالس ها شرکت کردند.

فرمانده حــوزه مقاومت ۶ امام جعفر صــادق )ع( پیرامون 
نتیجه این کالس ها افزود: خوشبختانه این کالس ها نتایج 
بسیار خوبی به همراه داشــته و بیش از ۲00 طرح اقتصاد 
مقاومتی در این منطقه به اجرا در آمده که برای اجرای این 
طرح ها بالغ بر 4 میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده است.  
وی خاطرنشان کرد: این از افتخارات بخش بن رود است که 
در همه عرصه ها جوانان این منطقه پشــتیبان والیت فقیه 
بوده اند و هم اکنــون نیز در عرصه اقتصــاد مقاومتی ندای 

رهبری را لبیک گفته اند.
صادقی پیرامون مشکالتی که در این زمینه  به وجود آمده 
است، اظهار داشــت: متاسفانه در ســال جاری هیچ گونه 
اعتبــاری برای اجــرای ایــن طرح ها و طرح هــای جدید 
اختصاص داده نشده است در حالی که این منطقه ظرفیت 
بیشتری در این زمینه دارد و اگر دولت حمایت های الزم را به 
عمل بیاورد قطعا شاهد موفقیت های بیشتری  در این زمینه 

خواهیم  بود.
بخش بن رود از توابع شــرقی اســتان اصفهان و به مرکزیت 
 شهر ورزنه دارای یک شهر و ۱8 روســتا با جمعیتی بالغ بر

 ۳0 هزار نفر در ۱۱0 کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است. 
خبرنگاران اصفهانی در اردوی جهادی که به همت سازمان 
بسیج رسانه استان اصفهان برگزار شــد از طرح های اقتصاد 

مقاومتی در این منطقه بازدید کردند.

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
گفت: در حال حاضر هــر کیلو مرغ در بــازار اصفهان به 
مبلغ هفت هزار و ۷۷0 تومان به فروش می رسد و احتمال 

افزایش قیمت در روزهای آینده نیز وجود خواهد داشت.
محمدعلی فروغــی ، با بیان اینکه قیمت مرغ در اســتان 
 اصفهان نیز مانند سراســر کشــور افزایش یافته اســت،

 اظهار کرد: کاهش میــزان جوجه ریــزی، کاهش ۳0 تا 
40 درصدی تولید مرغ، افزایش قیمت نهاده ها و افزایش 

درجه حرارت هوا باعث باال رفتن قیمت مرغ شده است.
وی افزود: بــا افزایش گرمــای هوا که معمــوال در مرداد 
 ماه اتفــاق می افتد، مــرغ ها تمایلــی به خــوردن غذا

 نشان نمی دهند و بیشــتر  آب می خورند و این موضوع 
باعث کاهش جوجه ریزی و در نهایت کاهش تولید مرغ و 

افزایش قیمت مرغ خواهد شد.
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
ادامه داد: قیمت هر کیلو مرغ از حدود 5500 تومان قبل از 
شروع ماه رمضان با حدود دو هزار تومان افزایش، به حدود 

۷800 تومان رسیده است.
فروغی اضافه کرد: همیشــه افزایش قیمــت مرغ در این 
فصل از سال وجود داشته، اما افزایش قیمت در سال جاری 
بیش از سال های گذشته است. امســال متاسفانه عوامل 
مختلف دســت به دســت هم داده و باعث افزایش قیمت 

شدیدی شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر هر کیلو مرغ در بازار 

اصفهان به مبلغ هفت هزار و ۷۷0 تومان به فروش می رسد 
و احتمــال افزایش قیمــت در روزهای آینــده نیز وجود 

خواهد داشت.
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
گفت: در صورتی کــه نهاده ها تامین شــود و تولید مرغ 
افزایش یابد، احتمــال دارد قیمت مرغ تــا دو ماه آینده 
کاهش یابد. در چنین شــرایطی هزینه هــای مربوط به 
بیمه، کارگر، برق، آب، حمل و نقــل و ... نیز افزایش یافته 
و نمی توان انتظار داشت با تامین همه شرایط قیمت مرغ 

بار دیگر به همان قیمت پنج تا شش هزار تومان بازگردد.
فروغی با بیان اینکه مشــکل مالیاتی نیــز در واحدهای 
صنفی وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان نمونه کشتارگاه ها 
در سال ۱۳۹۱ حدود 50 میلیون تومان مالیات پرداخت 
کردند، اما این میزان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیارد تومان 
افزایش یافت!  وی با بیان اینکه در حــال حاضر کارگران 
از کشتارگاه ها اخراج می شــوند، افزود: در صورتی که این 
روند ادامه پیدا کند، تمام کشتارگاه ها تا دو ماه آینده اعالم 

ورشکستگی خواهند کرد.
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
تصریح کرد: از یک طرف مالیات های سنگین تمام و کمال 
باید پرداخت شود و از طرف دیگر به دلیل قرار داشتن مرغ 
در سبد خرید خانوار الزم است با قیمت ارزان عرضه شود، 
که این روند به قیمت نابود شدن مرغداران و کشتارگاه ها 

تمام خواهد شد.

همکاری جهادکشاورزی و بسیج سازندگی برای مقابله با خشکسالی شرق استان؛

جوانان »بن رود« فعاالن اقتصاد مقاومتی
احتمال ورشکستگی کشتارگاه ها تا دو ماه آينده؛

پرواز قیمت مرغ در اصفهان

در حال حاضر هر 
کیلو مرغ در بازار 
اصفهان به مبلغ 
هفت هزار و 770 
تومان به فروش 
می رسد و احتمال 
افزايش قیمت در 
روزهای آينده نیز 
وجود خواهد داشت.

متاسفانه  با 
خشکسالی های 
اخیر و مشکالتی که 
 برای آب زاينده رود
 به وجود آمد 
کشاورزی به شیوه 
سنتی در اين منطقه 
نه تنها سوددهی 
نداشت بلکه با 
 ضرر هايی نیز
 همراه بود
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ويژهيادداشت

از گوشه و کنار ايران

 

مدیر پروژه حفاظت یــوز، از فنس کشــی ۱۲ کیلومتر از 
جاده اصلی مشــهد برای عبور یوز تا قبل از پاییز امســال 
خبر داد و گفت: در صورتی که اثبات شــود در استان یزد، 

یوز ماده نداریم، اقدامات ویژه ای خواهیم کرد.
مدیر پــروژه حفاظــت از یوزپلنگ آســیایی گفت: طی 
ســال های فعالیت پروژه، جلــوی احداث جــاده داخل 
مناطق زیســتگاه یوز را گرفتیم؛ امــا جاده های ترانزیتی 
 داریم که مناطق مــا را احاطه کرده یا از جــوار مناطق ما

عبور می کننــد؛ مثل جاده اصلی تهران مشــهد که دقیقا 
از مرز شــمالی منطقه حفاظت شــده تــوران و از جنوب 

میاندشت می گذرد.
هومن جوکار تصریح کرد: مشــکل اصلــی در اینجا عبور 
و مرور کریدوری اســت که یوزها بین توران و میاندشــت 
 دارند و باعث شــده آنجا چندین مورد تصادفات جاده ای

داشته باشیم.
وی در تشــریح اقدمات انجام شــده برای رفع این مشکل 
گفت: برخی اقداماتی که در گذشــته انجــام دادیم، مثل 
نصب تابلو، موثــر نیفتاد. نهایتا دیدیم بایــد واقع بینانه به 
ماجرا نگاه کنیم و جاده را برای عبــور یوز امن کنیم؛ زیرا 
 نمی توانیــم راننده هــا را متقاعد کنیم که سرعتشــان را

کم کنند و اینکه در مسیری با این میزان ترافیک، اختالل 
ایجاد کنیم، امری واقع بینانه  است.

مدیر پــروژه حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی ادامه داد: 
در نتیجــه مــا کاری پرهزینه تــر را در پیــش گرفتیم 
 و آن هــم ایجــاد مســیرهای عبور امــن بــرای یوزها 

بود. 

خانم ابتکار نیز با آقــای آخوندی در این بــاره مکاتباتی 
داشتند و اخیرا طی جلســه ای، این موضوع را پذیرفتند 
و سرانجام به اســتان ها نامه فرستاده شــد که حتما این 
موضــوع را انجام دهند. ایــن اتفاق بــه زودِی زود، یعنی 
 قبل از اینکه فصل عبور و مرور بیشــتر یوزها آغاز شــود،

انجام خواهد شد.
جوکار توضیح داد: طبق تجربیات گذشــته ما، بیشترین 
میزان عبور و مرور، در فصل سرد سال یعنی از پاییز به بعد 
بوده و تا قبل از آن، گام اول را که فنس کشــی پیرامونی و 
مهیا کردن مســیرهای عبور از زیرگذرهای موجود است، 
انجام می دهیم و این قســمت را بایــد در ۱۲ کیلومتر با 

همکاری وزارت راه به انجام برسانیم.
وی تاکید کرد: البتــه این فاز اول و 
اقدامی ســریع اســت؛ تا زمانی که 
بتوانیم اقدامات بعدی را انجام دهیم. 
دو اقدام بعــدی دو نقطه اســت که 

برای احداث روگذر تعیین شده است: 
یک نقطه جایی اســت که ما بیشترین 

تصادفات را داشــته ایم و بــرآورد هزینه 
 شده و در گام بعدی به محض اینکه هزینه
فراهم شود، این روگذر ساخته خواهد شد. 

يوزی که کشته شــد، اثبات کرد 
از زيرگذرهــا  يوزهــا 

استفاده می کنند
پــروژه  مدیــر 
از  حفاظــت 
آسیایی،  یوزپلنگ 
اســتفاده  دربــاره 

زیرگذرهــای  از 
موجود گفــت: در زیرگذرها 
دوربیــن تله ای گذاشــتیم تا 
امــکان عبــور یوز را بررســی 

کنیم؛ اما چــون این جاده خیلی 
پرترافیــک اســت، دوربین هــا 

نتوانســتیم  و  می دزدیدنــد  را 
 ایــن مطالعــه را در طوالنــی مدت

انجــام دهیم. بــزرگ ترین شــاهد 
مــا ایــن یــوز آخــری بــود که 

متاســفانه کشــته شــد؛ اما با 
 مــرگ خــودش ایــن را بــه ما

اثبات کرد کــه یوزها از زیرگذر اســتفاده می کنند؛ چون 
بر اســاس رد بســیار واضحی که ما صبح حادثه به دست 
آوردیم، یوز کشــته شــده هنگام عبور از الین شمالی، از 
زیرگذر اســتفاده کرده؛ اما هنگام عبور از جاده جنوبی، به 
این دلیل که زیرگذر درست در مسیر قبلی نبوده، به روی 

جاده آمده و کشته شده است.
بحران در کمین جمعیت يوز، در مناطق جنوبی 

و استان يزد
مدیر پــروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی، در تشــریح 
وضعیت کنونی یوز گفت: مسائل در سطح کشور، دائما از 

نظر جغرافیایی در حال تغییر است. 
در ســال های اول که افتخار همکاری با پروژه را داشــتم، 
یعنی حدود ســال ۲۰۰۱، بر مســئله زادآوری و حضور 
یوزهای ماده در مناطق جنوبی، یعنی اســتان یزد، تمرکز 

زیادی داشتیم. 
اگــر مطمئن شــويم، به راه حل هــای ويژه

رو می آوريم
مدیر پــروژه حفاظــت از یوزپلنگ آســیایی، گزینه های 
 پیش رو را تشــریح کرد: از کارشناسان بین المللی

دعوت کرده ایــم و کارشناســان داخلی مان هم 
شــروع به کار کرده انــد؛ اما هیچ کس تــا امروز 
نتوانســته دلیل مشــخصی به ما بدهد کــه پایه 
علمی داشته باشد. ممکن است کســی بگوید شکار 

رخ داده یا شــرایط بــد بوده؛ 

 اما به طور مــوازی، جمعیت طعمه ها و امنیت زیســتگاه
به مراتب بیشتر شده اســت؛ یعنی امروز منطقه سیاهکوه 
و منطقه دره انجیر دچار افزایش جمعیت طعمه هستند؛ 
اما با وجود بهتر شدن وضعیت مناطق از هر نظر که همان 

هدف اصلی پروژه است، جمعیت یوز کم شده است.
از دست رفتن همه ماده يوزهای منطقه، کامال 

محتمل است
وی در تشــریح تهدید دیگر علیه جمعیت یوزهای استان 
یزد گفت: به جز موضوع اقلیــم که یکی از موضوعات مهم 
مطرح شــده در این زمینه اســت، نکته دیگــر، کوچکی 
جمعیت اســت. این را با چند کارشــناس مطرح که روی 
 یوز در آفریقا و بــا جمعیت های کوچــک کار می کنند،
 مطرح کردیــم و آنها تاییــد کردند که وقتــی جمعیت،

خیلی خیلی کوچک می شــود، الزم نیست فجایع خیلی 
 بزرگــی رخ دهد تا ایــن گــروه، تــوان زادآوری خود را

از دست بدهند. 
برای مثــال گفتند که خیلی طبیعی اســت که شــما دو 
یوزپلنگ ماده در این منطقه دارید و ســه دوره برای شما 
بچه می آورند و شما خوشــحالید؛ ولی بر حسب تصادف 
ممکن است توله های ماده ای که می توانند در هر زایمان 
زنــده بمانند و ادامــه داده و بــه بلوغ برســند، به دالیل 
فیزیکی، طبیعی و بیماری حذف شــوند و شما به تدریج 
جمعیتی خواهید داشــت که جنس ماده کــم دارد و بعد 
هم یک ماده زیر ماشین می رود و شما دیگر 
ماده نداریــد و ممکن اســت به 
همین سادگی از دست 

بروند.
وقتی مــا تخمین 
 مــی زنیــم کال

۱۲ یوزپلنــگ 
ایــن  در 

منطقــه 
  ، یــم ر ا د
ممکــن 
ســت  ا

کل ر  د
۳ یوز ماده در 

 این جمعیت باشــد که
هر لحظه بایــد احتمال داد 
برای این ســه، هــر اتفاق یا 

مشکلی پیش بیاید.

اســتاندار اصفهان گفت: آب، مسائل زیســت محیطي و اشتغال، 
از موضوع هاي مهم، فراگیر و اصلي این اســتان هستند که براي 
 حل مشــکالت این بخش ها به پیگیري بیشتر نمایندگان استان

نیاز است.
به گزارش خبرنگار محیط زیست استان اصفهان، رسول زرگرپور 
در اولین جلسه مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، افزود: مجمع 
نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمي، با عالي ترین مقامات 
کشور در ارتباط هســتند و مي توانند به عنوان یک بازوي محکم 

براي حل مشکالت به مدیریت استان کمک کنند.
وي با بیان اینکه بیشتر مشکالت استان اصفهان ملي است، افزود: 
این مشکالت در ســطح ملي باید مورد بررسي قرار گیرد و مجمع 
نمایندگان استان در مجلس باید با همگرایي در راستاي حل این 

مشکالت گام بردارد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به ناهماهنگي نمایندگان استان در 

مجلس در دوره هاي گذشــته، تصریح کرد: در طول ســه ســال 
گذشته نتوانستیم در حد شایســته از ظرفیت مجمع نمایندگان 
استان براي حل مشکالت استان اســتفاده کنیم؛ زیرا نمایندگان 
وقت، کمتر در مسائل اســتان ورود پیدا مي کردند و ارتباط آنها با 

نمایندگان دولت ضعیف بود.
وي خواستار تشکیل سه کارگروه آب، محیط زیست و اشتغال در 
مجمع نمایندگان استان شد و افزود: با تشــکیل این کارگروه ها، 
مشکالت و معضالت سریع تر بررسي مي شود و با ارائه راهکارهاي 
بهتر و کارشناســي تر، تصمیم هاي بهتري براي حل مشــکالت 

اتخاذ مي شود. 
استاندار اصفهان، عدم اولویت بندي موضوع ها و مشکالت استان 
را یکي از مشــکالت دوره قبل مجمع نمایندگان استان اصفهان 
دانست و گفت: در ارتباط با مشــکالت و موضوع هاي استان، باید 

تقسیم بندي تخصصي انجام شود.

وي افزود: به منظور پرداختن به مســائل کالن اســتان در مجمع 
نماینــدگان، اولویت و نیاز شهرســتان هــا باید در شــوراهاي 
 اداري شهرســتان یا در جلســات با اســتاندار و مدیران اســتان

مطرح و بررسي شود.
زرگرپور با بیان اینکه اســتاندار به عنوان نماینده دولت در استان، 
مسئول برنامه ریزي در برش اســتاني، هماهنگي و نظارت است، 
پیشنهاد کرد: مشــکالت ســایر امور و نیازهاي محلي، از طریق 
دستگاه هاي اجرایي استان پیگیري شــود و چنانچه هماهنگي و 
همکاري الزم از سوي دستگاه ها انجام نشد، استاندار تذکرات الزم 
را ابالغ خواهد کرد. وي افزود: اســتاندار در مباحثي که کارها در 
مسیر و منطق قانوني قرار نمي گیرد و دستگاه ها پاسخگو نیستند، 
ورود پیدا مي کند؛ زیرا در شــرایط معمول، مکاتبات و پیگیري ها 
باید در یک بستر معقول و از طریق مســئول مربوطه و به صورت 

مستقیم پیگیري شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشــهر گفت: جمعیت آهوان 
 جزیره خــارگ، پس از زاد و ولد بهاره ســال جاری، رشــد ۲۲ درصدی

نسبت به سرشماری زمستان 94 نشان می دهد.
حسین دلشب در نشست بررســی و پایش آماری جمعیت آهوان جزیره 
 خارگ افزود: با همکاری و همســویی همه اقشــار ســاکن در جزیره،

به ویژه مردم بومی محلی این جزیره تاریخی، امیدواریم جمعیت پایدار 
و مدیریت شده ای از آهوان در این پناهگاه حیات وحش داشته باشیم. 

وی یادآور شد: آماربرداری برای برآورد آخرین وضعیت جمعیتی آهوان 
جزیره خارگ، پــس از زادآوری بهاره و با همکاری متقابل کارشناســان 
اداره کل و محیط بانان پناهگاه حیات وحش خارگ صورت گرفته است.  
دلشب افزود: آهو شــاخص ترین زیســتمند این پناهگاه بوده و اهمیت 
زیست محیطی و اجتماعی زیادی برای عموم مردم خارگ و دوستداران 

محیط زیست طبیعی دارد. 
وی گفت: این پستاندار چند دهه پیش، از دیگر نقاط استان به این جزیره 
وارد شد و با توجه به شرایط مساعد زیســتی، جمعیت آنها رو به فزونی 
رفت. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشــهر بیان کرد: با وجود 
توســعه فراگیر صنعتی در جزیره خارگ، در اجرای وظایف قانونی خود 
همواره عالوه بر پشتیبانی و حفاظت از این گونه شاخص زیستی، سعی 
در فراهم آوردن شــرایط مساعدتر زیســتی برای پایداری جمعیت آنها 
داریم. دلشب ادامه داد: استقرار واحد محیط زیست متشکل از چند مامور 
اجرایی شبانه روزی، تعبیه یک ســیلوی بزرگ نگهداری علوفه و ایجاد 
آبشــخورهای الزم در نقاط مختلف جزیره همراه با اجرای طرح تعدیل 
برای تعادل جمعیت و پیشگیری از وقوع بیماری، از جمله تالش های این 

اداره کل در راه صیانت از این تنوع زیستی به شمار می رود.

مدیرکل دفتر موزه تاریــخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ســازمان حفاظت 
 محیط زیســت، از تحویل فســیل ماموت ایــن حیوان عظیــم الجثه

کشف شده در شهرستان بیله سوار استان اردبیل به محیط زیست استان 
خبر داد. اصغر مبارکی افزود: این فسیل اولین بار در زمان حفاری معدن 
شن و ماسه روستای فوالدلو از توابع شهرســتان بیله سوار کشف شد و 
به اداره میراث فرهنگی شهرســتان انتفال یافت و پــس از مکاتبه و اخذ 
مجوز از فرمانداری شهرستان، فســیل ماموت به اداره کل محیط زیست 
اردبیل تحویل داده شد. مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قطعات فســیل پیدا شده، شامل 
بخش هایی از جمجمه اعم از قسمت های آهیانه ای، پیشانی، حفره های 
بینی و بخشی از جلوی آرواره است که ریشه عاج ها یا دندان های پیش 
دوم نیز در آن قابل مشاهده است. بخشی از عاج این نمونه نیز به صورت 

جداگانه یافت شده است. 
مبارکی افزود: از آنجایی که دندان های آســیای این نمونه نامشــخص 
است، شناسایی دقیق آن نیاز به بررســی دقیق استخوان شناسی و سن 
سنجی دارد. مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان 
 حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بر اساس شواهدی همچون موقعیت
 چینه شناســی این آثار که به نظر می رســد متعلق به افق های باالیی
 نهشــته های کواترنر اســت، ســن خیلی قدیمی برای آنهــا نمی توان

تصور کرد و با توجه به اطالعات موجود از نمونه هایی که سه دهه اخیر در 
این ناحیه پیدا شده اند و احتمال قرابت این آثار با یکدیگر، می توان آنها 
را از گروه ماموتهای جنوبی/ اســتپی ) ماموت های بدون پشم( دانست. 

این حیوان گیاهخوار بوده و در مناطقی از ایران و ترکیه می زیسته است.

طرح »امداد ســبز« برای مقابله با پدیده های مخرب زیست محیطی، با 
مشارکت سازمان داوطلبان هالل احمر و سازمان حفاظت محیط زیست 

و جمع کثیری از داوطلبان اجرا می شود.
فرح ناز رافع، رییس ســازمان داوطلبان هالل احمر، در نشست مشترک 
جمعی از مسئوالن ســازمان های محیط زیست و این ســازمان، با بیان 
اینکه سازمان داوطلبان متعلق به همه ایرانیان است و ایده فعالیت های 
 آن بر اســاس تفکر جهانی و اقدام منطقه ای پایه ریزی شــده اســت،

اظهار داشت: امروز حفاظت از محیط زیســت دغدغه ای فراگیر در تمام 
دنیاســت؛ بنابراین رفع آن نیز مستلزم همبســتگی و پیوستگی دولت 
و ملت اســت. رافع ادامه داد: هدف اصلــی طرح امداد ســبز، در حوزه 
پیشگیری و فرهنگ سازی متمرکز است که با ارائه آموزش های کاربردی 
و همگانی، داوطلبان مشــارکت کننده در این طرح، می توانند نیروهای 
موثری برای کاهش عوامل مخرب محیطی و ارتقای جایگاه فعالیت های 
حافظ منابع طبیعی باشند.  گفتنی است در این نشست، طرفین متعهد 
شدند تا با ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح امداد سبز در آینده ای نزدیک، 
آلودگی هوا، پســماندها، بحران آب، بیابان زدایی، فرســایش و نابودی 
جنگل ها، از بین رفتــن گونه های جانوری و گیاهی، تاالب ها، توســعه 
پایدار، اقتصاد محیط زیســت و ایمنی زیســتی را به عنوان اولویت های 
ســرفصل های همکاری مشترک قرار دهند. مســئوالن سازمان محیط 

زیست نیز در این نشست، عضو داوطلب جمعیت هالل احمر شدند.

نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که زیســتگاه ۱۲ درصد از 
گونه های پرندگان جهان، در هند است.

بررسی های کارشناســی حاکی از آن اســت که در هند ۱۲۶۳ گونه 
مختلف از پرندگان زندگی می کنند که ۱۲ درصد مجموع گونه های 
پرندگان در جهان را شــامل می شــود. به لحاظ ردگان شــناختی، 
جمعیت پرنده ها در هند به ۲۳ دســته، ۱۰۷ خانواده و 498 ســرده 
یا جنس تقســیم می شــود؛ همچنین در میان خانــواده پرندگان، 
 تیره مگس گیران، متنوع ترین گونه اســت که تعــداد 9۷ نوع از آن

مشاهده شده است.
 پرندگان شــکاری که شــامل عقاب و کرکس هســتند، ۷۵ درصد 
گونه های پرنده را شامل می شوند؛ همچنین از میان تمامی پرندگان 
شناخته شده در مرزهای جغرافیایی هند، ۶۱ گونه بومی هستند که 

تنها در هند وجود دارند.

رییس دانشکده محیط زیســت و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اسالمی گفت: ایران در حال حاضر با مشکالت و مســائل عدیده ای در زمینه 
محیط زیســت، نظیر ریزگردها، خشک شــدن تاالب ها، کمبود منابع آبی و 
 تنش آبی و مســاله آلودگی هوای کالن شــهرها و... روبه رو است؛ لذا توجه به

محیط زیست و حفظ و صیانت از آن، در امر توسعه ضروری است.
دکتر مجید عباس پــور اظهار کرد: مباحث مختلفی در حوزه  محیط زیســت 
مطرح شده که متاســفانه طی آن، توفیق زیادی حاصل نشده است و ثمره آن 

نزول چهار رتبه ای ایران در حوزه محیط زیست از ۱۰۱ به ۱۰۵ است.
 جالب اســت بدانید در حدود ده ســال قبل، رتبه ایران ۵۵ بوده که طی این

ده ســال، حدود ۵۰ پله نزول داشته اســت. وی افزود: اقداماتی که در سطح 
جهانی در حوزه محیط زیست صورت می گیرد، ســرعتی به مراتب بیشتر از 
اقدامات صورت گرفته در این حوزه در ایــران دارد و همین امر موجب کاهش 

رتبه ایران طی ۱۰ سال، از ۵۵ به ۱۰۵ بوده است.

طاووس کلمه ای عربی است. در زبان پارســی میانه به آن فراش مرغ 
گفته می شــد که در واقع همان »فرش مرغ« در فارسی دری است و 
این پرنده البد به این خاطر اینگونه نامیده شــده که بال های خود را 

همچون فرشی نگارین بر زمین می گستراند.
این جانور را پرنده هزار چشــم هم خوانده اند؛ ولــی در واقع طاووس 
فقط ۱۶۰ چشم دارد و هرآینه آرمان از این چشم، همان نقش و نگار 
آبی، قهوه ای و طالیی اســت که در دم طاووس نر، در موقعی که چتر 
می زند، مانند چشم هایی باز دیده می شــود. این جانور تنها ریختی 
زیبا دارد و بســیار بدآواز بوده و گوشــتش هم که مانند چرم ســفت 
است و خوردنی نیســت. طاووس یک جانور اجتماعی است و چنانچه 
 شــماری طاووس در یک جا نگهداری شــود، در کمــال صلح و صفا

به سر می برند و تنها در هنگام جفت گیری، شــاید با طاووس های نر 
دیگر درگیری پیدا کنند.

طاووس نر بزرگ تــر و زیباتر از طاووس ماده اســت؛ چرا که ماده آن 

پرهای پر نقش و نگار ندارد و نمی توانــد دمش را مانند طاووس نر باز 
کند. بهترین حالت طاووس هنگامی است که چتر می زند و به شکوه 
می خرامد. این چتر زدن و خرامیدن بیهوده نیست؛ با این کار طاووس 
نر می خواهد مورد توجه طاووس ماده باشد. پس از پایان جفت گیری 
که معمــوال در فصل بهار اســت، طــاووس نر کمتر بــه خودنمایی 
پرداخته و تنها در مواردی محدود، به نشــان دادن پر و بال های خود 

بسنده می کند.
طاووس ها ســالی یک بار تخم می گذارند و شــمار تخم ها بیشتر ۶ تا 
۱۰ عدد می باشــد. رنگ آن ســفید حنایی بوده و روی آن نقطه های 
خاکستری رنگ دیده می شــود. حجم تخم طاووس کمی بزرگ تر از 

تخم مرغ بوده و وزن آن در حدود ۱۱۰ تا ۱۵۰ گرم می باشد. 
بعد از تخم گذاری چنانچه طــاووس ماده محیط النــه خود را در 
جایی ســاکت و امن حس نماید، بر روی آنهــا می خوابد؛ ولی به 
محض اینکه حیوان احســاس صدا و ناراحتی های دیگر بنماید، 
از جای خود برخاســته و تخم ها را بی سرپرست باقی می گذارد. 
چنانچه طاووس روی تخم ها بنشــیند، بعــد از ۳۰ روز جوجه ها 

از تخم خارج می شوند. جوجه های طاووس پس از تولد، از کرک های 
لطیف و زرد رنگی پوشیده شــده اند که هیچگونه وجه 
تشــابهی بین آنها و پدر و مادرشــان وجود ندارد. 

 اولیــن تغییــر، در جوجــه طاووس های نر
ظاهر می شــود؛ بــه طوری کــه بعد از 

گذشــت چنــد روز، جوجه هــا 
تغییــر رنــگ داده و حتی 

دارای چتــر کوچکی 
می شوند.

طی گشــت و پایش هــای کارشناســان اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان اسالمشــهر، چهار واحــد غیرمجاز جمــع آوری و تفکیک 

ضایعات، شناسایی و جمع آوری گردید.
رضا شایسته با اعالم این خبر افزود: در ادامه اجرای طرح برخورد قانونی با 
متخلفان تفکیک غیراصولی پسماند و ضایعات، کارشناسان این اداره طی 
بازدید و پایش های دوره ای یک مــاه اخیر، چهار واحد غیر مجاز تفکیک 

ضایعات را شناسایی کردند.  
وی افزود: واحدهای شناسایی شــده عالوه بر دپوی ضایعات، جداسازی 
و تفکیک غیر اصولی، در بعضی مواقع اقدام به ســوزاندن اقالم ضایعاتی 
می کردند کــه این امر عالوه بــر ایجاد آلودگی هوا، موجــب ناراضایتی 

شهروندان و شکایت های متعدد به اداره محیط زیست شده است.
رییس اداره محیط زیســت با اشــاره به فعالیت این واحدهــا در بافت 
مسکونی و حاشــیه شــهر افزود: طبق قانون، مدیریت پسماندها غیر از 
پسماندهای صنعتی و ویژه در محدوده شــهر، بر عهده شهرداری است 
و به همین دلیل با افراد یا واحدهایی که در این حوزه به صورت غیرمجاز 

فعالیت می کنند، برخورد خواهد شد.

جمعیت آهوان جزيره خارگ بوشهر 
22درصد افزايش يافت

 تحويل فسیل ماموت کشف شده
در بیله سوار، به سازمان محیط زيست

با مشارکت داوطلبان هالل احمر؛

»امداد سبز« ايجاد می شود 

هند؛ زيستگاه ۱2 درصد 
گونه های پرنده جهان

کاهش 50 پله ای رتبه ايران 
طی ۱0 سال در محیط زيست

ريیس اداره حفاظت محیط زيست اسالمشهر:

برخورد قانونی با متخلفان تفکیک 
باغ وحشغیراصولی پسماند و ضايعات 

استاندار: 

نمايندگان اصفهان در مجلس، مشکالت آب محیط زيست را پیگیري کنند

پیشنهاد  سردبیر: 
با زمین و منابع محدود آن مهربان تر باشیم

فنس کشی برای حفاظت يوز؛

بحران غیبت یوز ماده در استان یزد

طاووس
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اخباريادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
می ترسم بروم بیمارستان!

مدیر کل دفتر امور آســیب دیدگان بهزیستی کشور، از احداث 
خانه های امن در ۱۸استان کشور خبر داد.

ولی ا... نصر، ضمن اشاره به احداث خانه های امن در ۱۸ استان 
کشــور گفت: خانه های امن، دارای پرسنل و کارکنان زن بوده و 
در آنجا به زنانی پناه داده می شــودکه به هــر بهانه ای، از جمله 
نزاع خانوادگی، مجبــور به بیرون ماندن از خانه خود هســتند. 
وی افزود: در استان هایی که خانه های امن وجود ندارد، مراکز 
اسکان، در واحدهای مداخله با بحران اورژانس اجتماعی به این 

زنان اقامت می دهد.
او در ادامــه تصریــح کرد: زنانــی  که بــه هر دلیلــی مجبور 
می شــوند شــب در بیرون از خانه بمانند، می توانند با سامانه 
 ۱23 اورژانس اجتماعی  تمــاس بگیرند تــا در خانه های امن

اسکان داده شوند.
مدیرکل دفتر امور آســیب  دیدگان بهزیســتی کشور، در ادامه 
اظهار کرد: درحــال حاضر ســامانه ۱23 اورژانــس اجتماعی 

بهزیستی کشور در سراسر کشور فعال است.
 وی در ادامــه بــا اعــام اینکــه خریــد و فروش کــودکان
 جرم اســت، اظهــار کــرد: در این زمینــه بهزیســتی وظیفه
 تعریف شــده مســتقیمی با جرم نــدارد؛ اما بــا پیگیری های

صورت گرفته با معاونت  درمان وزارت بهداشــت، قرار شد اگر با 
مورد مشکوکی برخورد کردند، سریعا اورژانس ۱23 را در جریان 
امر قرار دهند تا کودک تحویل خانواده داده شــود؛ اما متاسفانه 

این معضل در چند بیمارستان پایتخت وجود دارد.

در تاریخ سوم اردیبهشــت ۱394 بود که سید علیرضا آوایی، به 
عنوان معاون وزیر کشور و رییس ســازمان ثبت احوال، با حکم 
عبدالرضا رحمانی فضلــی انتخاب و پس از 5 ســال، جایگزین 

ناظمی اردکانی در این سازمان شد.
علیرضا آوایــی، رییس ســابق ســازمان ثبت احوال کشــور، 
در مــورد کارت هوشــمند ملــی گفته بــود از مســائل مهم 
ســازمان ثبت احــوال کشــور، ارائــه کارت هوشــمند ملی 
اســت و بنده نیز هیچ قولــی نمی دهم کــه تا چه تعــداد در 
ســال جاری کارت هوشــمند ملــی ارائه می شــود؛ ولی تمام 
 تاش خــود را می کنم تــا از تمــام ظرفیت ها در ایــن زمینه

استفاده شود.
تغییر رییس سازمان ثبت احوال کشــور بهانه ای شدکه به این 

نکته توجه شود.
  آیا گره کــور توزیع 20 میلیون کارت هوشــمند ملــی، بعد از
 3 سال وعده و تغییر مدیران ســازمان ثبت احوال، تا پایان سال

عملی می شــود و می توانند تکنولوژی تشــخیص هویت را که 
سال هاست در کشــور های توســعه یافته اجرایی شده است، به 

سرانجام برسانند.

ايجاد »خانه های امن«
 برای زنان خیابانی

رفتن آقای ريیس، گره کور کارت 
هوشمند ملی را باز می کند؟! آقای وزیر برای افتتاح پروژه های درمانی 

به اســتان البرز ســفر کرده بود.در این 
سفر و در جمع خبرنگاران، قصد داشت 
همزمان با صحبت کردن درخصوص مشکات بهداشتی و درمانی 
در دولت های گذشته و کمبود خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه 
در استان البرز، اشاره ای هم به پیشرفت ها در دولت تدبیر و امید 
داشته باشد که حرف عجیب و غریبی زد و گفت:» واقعا موقعی که 
ما آمدیم، مردم کف زمین زایمان می کردند و شــرایط بهداشتی 
 و درمانی در برخی از بیمارســتان ها بســیار بد بود و  ما از دولت
 تشــکر می کنیم که با بودجــه و هزینه هایی کــه در این حوزه

انجام داد، امروز می توانیم سرمان را بلند کنیم.« همین یک جمله، 
سرآغاز جنجالی بزرگ شد. انواع و اقسام نقدها و واکنش ها بود که 
 در فضای حقیقی و مجازی به ســوی وزیر محبوب دولت یازدهم

روانه شد و در ظرف کمتر از چندساعت، دکتر قاضی زاده هاشمی 
را به صدر اخبار و تیتر خبرگزاری ها برد. 

 از »کیهان« بگیرید تا »جوان« و »وطن امــروز« و »رجانیوز« و 
»صراط« و... همگی نســبت بــه این اظهارنظــر عجیب و غریب 
 وزیر بهداشــت واکنش نشــان دادند؛ بــه عنوان مثــال یکی از

خبرگزاری ها نوشت: »آقای هاشمی! در زایمان های کف خیابان، 
تیغ جراح، پلک نوزاد را نمی برید.« این تیتر، به اتفاق تلخی که در 

یکی از بیمارستان های نطنز رخ داده بود، اشاره داشت. 
 عادی است؛ نگران نباشید!

بیست و ســوم تیرماه همین امســال بود که مادری برای انجام 
عمل ســزارین به بیمارســتانی در نطنز رفت. این مــادر در کف 
خیابان زایمان نکرد؛ بلکه قرار بود در اتاق مخصوص، تحت عمل 
جراحی قرار گرفته و نوزاد خــود را به دنیا بیاورد. چند ســاعت 
 بعد، وقتی نوزاد به دنیا آمد، تصاویر نشــان می داد که پلک نوزاد

بریده شده است.  تصاویر بریده شــدن پلک نوزاد دست به دست 
در فضای مجازی چرخید. گفته شــده به علت نامعلومی در حین 
عمل سزارین، تیغ جراحی، پلک نوزاد در حال تولد را بریده است 
و بعد هم آن طور که خبرهای منتشــر شــده در فضای مجازی 
می گفت، پس از این حادثه، نوزاد بدون هیچ گونه مســئولیتی به 
خانواده اش تحویل داده شده اســت. خبرهای تایید نشده حاکی 
از این بودکه جراحان بیمارســتان تخصصی چشم پزشکی فیض 
اصفهان، این بریدگی را حین عمل ســزارین تشــخیص داده و 
عمل جراحی روی این نوزاد انجام گرفته اســت. همان زمان و در 
هیاهوی شــایعاتی که به گوش می رســید و مسئوالنی که طبق 
معمول تاش داشتند ســرپوش بر ماجرا گذاشــته یا همه چیز 
را از بیخ و بن تکذیب کنند، بریدگی پلک به تایید رســید و عضو 
هیئت بدوی نظام پزشکی اســتان هم در توضیح یا شاید توجیه 

ماجرا گفت:»در چند ســال اخیر جز این دو مــورد هیچ موردی 
از بریدگی های ناخواســته تیغ جراحی در حین عمل ســزارین 
بر صورت نوزاد به وقوع نپیوســته اســت. وقتی عمل ســزارین 
اورژانسی بوده و ســرکودک پایین آمده باشد، به دلیل پیشگیری 
 از مرگ نوزاد و اینکه اکســیژن به نوزاد نرســد و سبب تولد نوزاد

عقب مانده ذهنی، جسمی و حرکتی نشــود، جراح مجبور است 
حین انجام ســزارین سرعت عمل داشته باشــد که این موضوع، 
 ناخواســته ســبب بریدگی هایی می شــود که در علم پزشکی تا

چنــد درصدی این مــوارد عادی اســت و حتی در کشــورهای 
 اروپایــی، این میــزان عــوارض و بریدگی هــا برای ســزارین 

معمول است.«شهشــان گفت که »وقوع این نــوع بریدگی ها در 
حین عمل سزارین، غیر قابل پیشگیری است.«

 باز هم يک زايمان خبرساز
اتفاق بعدی، بیســت و نهم تیرمــاه رقم خورد. بــاز هم مادری 
برای زایمان به بیمارســتانی در اصفهان مراجعــه کرد. قرار نبود 
 کف خیابــان زایمان کند! نوزاد کــه به دنیا آمد، پــدر و مادرش

متوجه شــدند بچه نمی تواند دســت چپ خود را حرکت دهد. 
بررسی موضوع باعث شــد خانواده نوزاد متوجه شوند که بازوی 
فرزندشــان در حین زایمان شکسته اســت.  پدر این نوزاد ماجرا 
 را اینگونه شــرح داد: »همســرم را برای معاینه به بیمارســتان

عیســی بن مریم بردیم که بعد از گرفتن دفترچه همســرم، به او 
گفته بودند باید همین جا زایمان کنید. صبح روز بعد، حین معاینه 
نوزاد برای ترخیص، متوجه شدند که نوزاد نمی تواند دست چپش 
را حرکت دهد و برای بررســی این مســئله به ارتوپد بیمارستان 
 مراجعه کردیــم. دکتر ارتوپد برای تشــخیص مشــکل، عکس
 تجویز کرد و نــوزاد برای گرفتــن عکس، به بخــش رادیولوژی

منتقل شــد. پس از آماده شدن عکس، دکتر تشــخیص داد که 
بازوی نوزاد شکســته اســت. هیچ یک از ماماها، پرستار یا دکتر، 

مسئولیت این اتفاق را قبول نمی کنند.« 
 و قصوراتی که تمامی ندارد

  به هرحال ســریال ســهل انــگاری پزشــکان، ایــن روزها از
 ســریال های ترکیه ای شــبکه جم هم طوالنی تر و ادامه دارتر

شده اســت و تبدیل به همان قانون نانوشــته فوتبال کشورمان 
 شده که می گوید: » اشــتباه داوری، جزوی از فوتبال است!« ولی

همان طور که با این قانون نانوشته، وضعیت داوری در فوتبال ما، 
روز به روز اسف بارتر شد و داوری به جای رشد و پیشرفت، پسرفت 
کرد و ســهمیه داوران بین المللــی ما هم هرروز کمتر شــد، در 
پزشکی هم گویا با توجیه »سهل انگاری های غیرعمد«، قراراست 
جان مردم، بازیچه دست پزشکانی شــود که »اشتباه« جزوی از 
کارشان اســت؛ اما دردآورتر این اســت که حاضر هم نمی شوند 
زیر بار تقصیرات خــود بروند و مدام در حال پاســکاری قصورات 
خود هســتند؛ قصوراتی که یک روز »عباس کیارستمی« را از ما 
می گیرد، روزی پلــک نوزاد را می برد، یک روز شکســتن بازوی 
نوزاد دیگری را به دنبال دارد و یک روز باعث سوختگی صورت زن 
جوانی می شود که با هزاران امید برای زایمان به بیمارستان رفته 
و... ؛ خاصه که این روزها هیچ زنی کف خیابان زایمان نمی کند؛ 
ولی زنان زیادی هستند که می ترسند برای زایمان به بیمارستان 

بروند! 

می ترسم بروم بیمارستان!
با توجه به شــرایط فعلی اجتماعی، محیطــی و خانوادگی، 
فاکتورهای ایجاد پرخاشــگری در خانواده ها رو به افزایش 
است. پرخاشــگری پنهان نوعی از پرخاشــگری است که 
این روزها خیلــی از خانواده ها از آن گایــه دارند؛ رفتاری 
که گاهی اوقات بین افراد خانواده صــورت می گیرد. جواد 
تهامی پور، روانشــناس در ادامه گفت: پرخاشگری پنهان 
یک اختال رفتاری است که در بزرگسالی و در رابطه با افراد 
دیگر به ویژه در رابطه نزدیک با اعضای خانواده و دوســتان 
قابل تشخیص اســت. وی افزود: وجود این نشانه ها در رفتار 
فرد مقابل شما هشدار دهنده است؛ چون این رفتارها عما 
رابطه را دچار مشکل می کنند. وی در پایان گفت: اگر افراد 
همینطور به پرخاشــگری پنهان خود ادامــه دهند، دچار 
چرخه معیوب و دور باطل می شــوند؛ چرا که پرخاشگری 
پنهان در یک طرف، زمینه ایجاد پرخاشگری در طرف مقابل 
را نیز ایجاد می کند واگر اصاح نشــود، حتی ممکن است 
به طاق، ضرب و جرح، خشونت، پرخاشگری آشکار، طاق 

عاطفی، خیانت، فاصله گرفتن از محیط خانه و... شوند.

افرادی که دچار عقده حقارت شدید می شوند، برای مبارزه 
علیه حقارت خود و همســان کردن خویش با فرد دیگر، به 

تمسخر روی می آورند.
فرشاد شیبانی، متخصص روانشناسی بالینی گفت: تمسخر، 
حالتی منفی در ذهن اســت و موقعی ایجاد می شود که فرد 
موضوعی را کــه از نظر روانی برای او تنــش ایجاد می کند، 
در قالب کلماتی به شــخص دیگر ابراز می نماید تا از حالت 
 تنش خود بکاهد؛ در حقیقت تمســخر برای فرد، محرکی

آزار دهنده دارد.
شیبانی ادامه داد: خاطرات و احساسات گذشته، ما را تحت 
تاثیر قرار می دهد و هرچه این یادآوری درخصوص اشخاص 

مهم زندگیمان باشد، تاثیرپذیری از آن بیشتر است.
وی عــزت نفس پاییــن را از دالیل مهم تحقیر و تمســخر 
دیگران دانســت و افزود: فردی که عزت نفس پایینی دارد، 
 این امکان را برای دیگران به وجود می آورد که نســبت به او

به راحتی حرف های تحقیرآمیز بیان کنند.
شیبانی در خصوص حاالت روحی که باعث تمسخر از طرف 
اطرافیان می شود، تصریح کرد: افراد خودشیفته در نگاه اول 
تصور می کنند که تمام ویژگی های مثبت را دارا هستند و 
همین امر سبب می شود تا رفتارهایی از خود بروز دهند که 

مورد آزار و اذیت و تمسخر دیگران قرار بگیرند.

افزايش پرخاشگری پنهان 
در خانواده ها

چه افرادی مورد تحقیر واقع 
می شوند؟!

روانشناسی

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1918  | چهارشنبه  06 مرداد 1395 | 22  شوال 1437

سمیه
پارسادوست

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperMEHRI.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM No. 1918  | July 27,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

وقتی قصورات پزشکی مثل اشتباهات داوری، عادی می شود؛

دادنامه 
5/41 شماره پرونده: 1172/94 ش 1 شــماره دادنامه: 291-95/04/22 مرجع 
رسیدگی کننده: شــعبه اول شــورای حل اختالف نایین، خواهان:  آقای مهدی 
شیخی محمدی فرزند علیرضا ساکن نایین شهرک توسعه و عمران بوستان 1 
کوچه شماره 6 پالک 317، خواندگان: 1- آقای سعید پوربافرانی فرزند محمد 
علی ساکن نایین بلوار شهید حســینی پالک 55، 2- آقای علیرضا پور بافرانی 
فرزند محمد علی ســاکن نایین بلوار شهید حســینی پالک 55، 3- خانم مهری 
مدحی فرزند حسین 4- آقای امیر هوشنگ عامری فرزند محمد مجهول المکان، 
خواسته: الزام به انتقال سند و هزینه دادرسی، گردشکار: خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه به تصدی 
امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مهدی شیخی محمدی فرزند علیرضا 
به طرفیت خواندگان آقایان 1- ســعید 2- علیرضا پوربافرانی فرزندان محمد 
علی و 3- امیر هوشنگ عامری فرزند محمد 4- خانم مهری مدحی فرزند حسین 
به خواسته الزام به انتقال سند خودرو ســپند پی کی آی مدل 1384 به شماره 
انتظامی ایران 23- 442 ب 17 و هزینه دادرســی و نشــر آگهی و هزینه نقل و 
انتقال، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و قولنامه خریداری شده خودرو و 
استعالم شماره 1464/94/10 مورخ 94/10/23 فرماندهی انتظامی شهرستان 
نایین- پلیس راهور که مالک خودرو را خانم مهری مدحی فرزند حسین اعالم 
نموده شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده به استناد مواد 219، 220، 
221 و 255 قانون مدنــی حکم به محکومیت خوانده ردیف ســوم خانم مهری 
مدحی فرزند حسین به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و تنظیم سند و 
انتقال سند خودرو سواری سپند پی کی آی مدل 1384 به شماره انتظامی ایران 
23-442 ب17 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 350/000 ریال هزینه دادرســی 
و هزینه نقل و انتقال ســند و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال هزینه نشر آگهی 
محکوم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول، دوم و چهارم نظر به اینکه 
دعوی انتقال سند متوجه ایشان نبود قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید 
رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین 
شــعبه و ظرف مدت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهــی قابل اعتراض در 
محاکم عمومی نایین می باشد. م الف: 127 شعبه اول شورای حل اختالف نایین 

) 408 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/45 شماره صادره : 1395/43/252524 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 17/1747 مجزی شده از 17/182 در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید 
مجید حسینی رنانی فرزند ســید محمود در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 95/06/01 ســاعت 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 ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: چهارشــنبه 1395/05/06 م الف: 12998 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان ) 154 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/44 شماره صادره: 1395/43/252079 نظر به اینکه آقای محمد نور بهشت  با 
تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 29576 مورخ 95/4/15 دفترخانه 135 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره: 18658 فرعی 
باقیمانده از 68  اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 212865 
صفحه 260 دفتر جلد 939 امالک تحت شماره چاپی 266090 الف 88 صادر و 
تسلیم گردیده و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 12999 اداره ثبت اسناد و 
امالک غرب استان اصفهان ) 207 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/42 شــماره صــادره: 1395/43/252411 نظر به اینکه آقای عبدالرســول 
خراسانی فردوانی  با تسلیم یک برگ استشهاد شــهود شماره: 25008420- 
95/5/3 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن اسناد مالکیت ششدانگ پالک 
شــماره: 28/22583 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 42090 و 
29944 و صفحات 105 و 333 دفاتر جلد 368 و 275 امالک تحت شماره چاپی 
890302 و 232467 صادر و تســلیم گردیده و نامبرده اظهار داشــته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اســت لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و 
مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن 
دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خــودداری و آن را جهت اعمال مقررات 
به این اداره ارســال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول 
به استعالم از این اداره می باشد و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند 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 تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مســترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 12994 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

) 269 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/40  آقای محســن کاشــفیان محمدی به  شناســنامه شــماره 71  به شرح 
دادخواست به کالسه 74/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد کاشــفیان محمدی به شناسنامه 
شــماره 49 در تاریخ 1395/3/9 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی محسن کاشفیان 
محمدی)پسر( 2- مهدی کاشفیان محمدی )پســر( 3-حمید کاشفیان محمدی 
)پسر( 4- حامد کاشفیان محمدی )پســر( 5- بتول کاشفیان محمدی )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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 141 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 135 

کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

5/39  خانم اشرف اکبری نیا به  شناسنامه شــماره 2  به شرح دادخواست به 
کالسه 75/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حســین ثابتی به شناسنامه شــماره 55 در تاریخ 
1395/4/25 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی اشرف اکبری نیا ) همسر( 2- بهرام ثابتی 
)پســر( 3- الهام ثابتی) دختر( 4- کوکب پارباد)مادر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 142 شعبه 3 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 127 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

5/38 شماره صادره : 1395/43/252355 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 18/8299 مجزی شــده از 18/1183 در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به 
نام محســن بهرامی رنانی فرزند غضنفر در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
95/05/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: چهارشنبه 1395/05/06 م الف: 12990 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان ) 152 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/37 شماره صادره : 1395/43/252367 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 18/8300 مجزی شده از 18/1183 در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی 
بهرامی رنانی فرزند غضنفر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/05/30 
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 ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: چهارشنبه 1395/05/06 م الف: 12991 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان ) 152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/36 شماره صادره : 1395/43/252350 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 31/9543 مجزی شــده از 31 اصلی در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
ابوالقاسم مزروعی سبدانی فرزند رجبعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 95/06/01 ســاعت 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 ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: چهارشــنبه 1395/05/06 م الف: 12992 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان ) 153 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/35 شماره صادره : 1395/43/252434 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 45/362 مجزی شده از 45 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسن کریم زاده بارده فرزند ابوطالب در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/06/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: چهارشنبه 1395/05/06 م الف: 

12995 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ) 148 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/3 شــماره صادره : 1395/43/251791 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 31/9541 مجزی شده از 31 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ماه 
نساء صالحی موخر فرزند عین اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
95/05/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: چهارشنبه 1395/05/06 م الف: 12912 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان ) 155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/20  خانم شهناز دادگستر دارای  شناسنامه شماره 2390 به شرح دادخواست 
به کالسه  2093/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حاجیه بی بی دادگستر به شناسنامه 50 در 
تاریخ 1394/4/8 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- محمدرضا دادگســتر، ش.ش 3 نسبت با متوفی 
فرزند 2- فرزانه دادگســتر، ش.ش 2241 نســبت با متوفی فرزند 3- شــهناز 
دادگســتر، ش.ش 2390 نســبت با متوفی فرزند 4- شــهال دادگستر، ش.ش 
3713 نســبت با متوفی فرزند 5- غالمرضا دادگســتر، ش.ش 107 نســبت با 
متوفی فرزند 6- علیرضا دادگستر دارانی، ش.ش 71 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: 12014 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )166 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/21  خانم سمیه محمد نظر دارای  شناسنامه شماره 3196 به شرح دادخواست 
به کالسه  2091/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جعفر محمد نظر به شناسنامه 371 در تاریخ 
1394/12/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- علیرضا محمد نظر، ش.ش 1270308521نسبت با متوفی 
فرزند 2- لیال محمد نظر، ش.ش 2654 نســبت با متوفی فرزند 3- نفیسه محمد 
نظر، ش.ش 772 نسبت با متوفی فرزند 4- سمیه محمد نظر، ش.ش 3196 نسبت 
با متوفی فرزند 5- نرگس محمد نظر، ش.ش 1271086042 نســبت با متوفی 
فرزند 6- مهین حریری، ش.ش 342 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12015 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/22  آقای محمد مومنی وانانی دارای  شناســنامه شــماره 3220 به شــرح 
دادخواست به کالســه  2097/95  ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا کریمی به شناســنامه 
1445 در تاریــخ 1393/9/12 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد مومنی وانانی، ش.ش 3220 
نســبت با متوفی فرزند 2- علی مومنی وانانی، ش.ش 1272863001 نسبت با 
متوفی فرزند 3- الهام مومنی وانانی، ش.ش 15142 نسبت با متوفی فرزند 4- 
غالمرضا مومنی وانانی، ش.ش 86 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12016 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/23  آقای جواد شفیعی زادگان اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 78778 به 
شرح دادخواست به کالســه  2106/95  ح 10  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان بدرالزمان برنجیان 
به شناســنامه 1079 در تاریخ 1395/2/8 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فرزانه شفیعی زادگان 
اصفهانی، ش.ش 64372 نســبت با متوفی فرزند 2- پروین شــفیعی زادگان 
اصفهانی، ش.ش 1978 نســبت بــا متوفی فرزنــد 3- جواد شــفیعی زادگان 
اصفهانی، ش.ش 78778 نســبت با متوفــی فرزند 4- مجید شــفیعی زادگان 
اصفهانی، ش.ش 75968 نســبت با متوفی فرزند 5- ســعید شــفیعی زادگان 
اصفهانــی، ش.ش 498 نســبت به متوفی فرزند 6- حســین شــفیعی زادگان 
اصفهانی، ش.ش 620 نســبت 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: 12017 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/46 شماره صادره : 1395/43/252498 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 32/1100 مجزی شده از 32 اصلی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مهدی رجبی رستم آباد فرزند اسمعیل در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/05/30 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1395/05/06

 م الف: 13000 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان ) 149 کلمه، 2 
کادر(

E-MAIL
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موسیقیيادداشت

اتفاقات روز

 مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: با آغاز بازسازی 
ســینما خانواده اصفهان، در واقع از نخستین پردیس سینمایی 

اصفهان رونمایی می شود.
سید مصطفی حسینی اظهار داشــت: با واگذاری سه سینمای 
ســاحل، فلســطین و خانواده به حوزه هنری، این سینماها در 
نوبت بازسازی قرار گرفتند و سینما فلسطین به عنوان نخستین 

سینما برای بازسازی و بهسازی انتخاب شد.
وی افزود: سینما ســاحل و خانواده، جزو ســینماهای در حال 
فعالیت هستند؛ اما ســینما فلسطین ســال ها کاربری خود را 
به عنوان سینما از دســت داده بود و بر این اساس، حوزه هنری 
تالش خود را به کار بست تا با بهسازی و بازسازی این سینماها، 
محیط مناسبی را برای استفاده خانواده ها و مخاطبین سینماها 

در اصفهان ایجاد کند.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان تاکید کرد: بازسازی 
سینما فلسطین اصفهان در مدت ســه ماه با تجهیزات روز دنیا 
در اسفندماه گذشته به پایان رسید و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه 
سال جاری در هفته هنر انقالب اســالمی و با حضور مسئوالن 

کشوری پس از شش سال رکود افتتاح شد.
وی با بیان اینکه ســینماهای خانواده و ســاحل نیــز در نوبت 
بازســازی قرار دارنــد، افزود: با تصمیمات اخذ شــده توســط 
 مســئوالن حــوزه هنری و موسســه بهمن ســبز، بــه زودی

بازسازی ســینما خانواده هم آغاز و این سینمای تک سالنی به 
پردیسی با چهار سالن تبدیل خواهد شد.

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان با بیــان اینکه چهار 
سالن این ســینما دارای ظرفیت ۴۲۳، ۱۳۳، ۸۰ و ۶۰ صندلی 
اســت، تاکید کرد: اکنون تعداد ســینماهای اصفهان به نسبت 
پایتخت فرهنگی جهان اســالم بسیار کم اســت و امیدواریم با 
ایجاد پردیس سینمایی و بازسازی دیگر سینماهای اصفهان به 

شکل چند سالنه، بتوانیم این کمبود را اندکی جبران کنیم.
 وی ادامــه داد: هــم اکنون برای جبــران این کمبــود، بعضی

فیلم ها به شکل تک ســانس روزانه و هم زمان با فیلم اصلی، در 
سینماهای اصفهان اکران می شود.

به دعوت شهرداري فرایبورگ، گروه موسیقي »بهار« متشکل از 
اساتید موسیقي سنتي اصفهان، از دوم تا هشتم مردادماه به این 
شهر سفر کردند که در تاریخ چهارم مردادماه، اولین اجراي این 

گروه برگزار شد.
 اصفهــان نهمین خواهــر خوانــده فرایبورگ محســوب مي 
 شــود. در نــگاه فرایبورگي ها، اصفهــان با داشــتن جمعیتي
 بالــغ بر۱/۵میلیون نفــر، بزرگترین خواهرخوانــده فرایبورگ

به شــمار مي آیــد و برقــراري رابطــه خواهرخواندگي میان 
فرایبــورگ و اصفهان، اولین رابطه خواهــر خواندگي میان یک 

شهر آلماني و یک شهر ایراني محسوب مي شود.
تاکنون شــهرداری اصفهان و شــهرداری فرایبورگ به عنوان 
۲ شــهر خواهــر خوانــده چندین پــروژه زیســت محیطی 
را به اجــرا رســانده اند که مــي توان بــه طراحــی و اجرای 
ساختمان خورشیدی در شــهر اصفهان با مشــارکت موسسه 
 فرانهوفــر، طراحی و اجرای پــارک خورشــیدی در اصفهان و

 برگــزاری کارگاه هایی بــا موضوع اســتفاده از انــرژی های 
تجدیدپذیر با حضور اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه 

اشاره کرد.

فیلم سینمایی »فروشــنده«، جدیدترین ساخته اصغر فرهادی، در 
گروه آفریقا به نمایش درمی آید.

با اتمام کار »اریکه ایرانیان« از ســرگروهی، سینما آفریقا به عنوان 
ســرگروه ســینمایی، کار خود را با فیلــم ســینمایی »النتوری« 
ســاخته رضا درمیشــیان آغاز می کنــد. براســاس پیگیری های 
خبرنگار ســینمایی فارس، گروه ســینمایی آفریقا پــس از اتمام 
اکران »النتوری«، نمایش فیلم ســینمایی »فروشــنده« ســاخته 
اصغر فرهادی را در برنامــه دارد که موفق به دریافــت دو جایزه از 
جشنواره کن شــد. فیلم ســینمایی »فروشــنده« عالوه بر اکران 
در سرگروه ســینمایی آفریقا، قرار است در گروه ســینمایی هنر و 
 تجربه هم همزمــان به نمایش درآید تا عالوه بر اســتفاده از فرصت

7 هفته ای خود، از فرصت سینمای هنر و تجربه که به صورت طولی 
تعریف شده، بهره مند شود.

مدیر خانه انقالب اصفهان، از اکران ویژه فیلم های ســینمایی 
»ایستاده در غبار« و »هنگامه« در اصفهان خبر داد.

ابراهیم عمرانی اظهار داشــت: برای حفــظ و زنده کردن یاد و 
خاطره دوران دفاع مقدس و شهدایی که در این راه جان خود را 
فدا کردند، فیلم سینمایی »ایستاده در غبار« را در سالن سوره 

حوزه هنری اکران خواهیم کرد.
 وی با بیــان اینکه این فیلم به صورت مســتندی رئالیســتی

تهیه شده، افزود: »ایستاده در غبار« به روایت بخشی از زندگی 
حاج احمد متوســلیان می پردازد و توســط محمد حســین 
مهدویان کارگردانی شــده  که مخاطبان بســیاری را به خود 

جذب نموده است.
مدیر خانه انقالب اصفهان، با اشاره به پخش این فیلم در سینما 
سوره، خاطرنشان کرد: به خاطر استقبال شهروندان اصفهانی از 
این فیلم سینمایی، »ایستاده در غبار« در روزهای چهارشنبه و 

پنج شنبه، ۶ و 7 مرداد ماه، در سالن سوره حوزه هنری واقع در 
خیابان آمادگاه اکران می شود.

عمرانــی خاطرنشــان کــرد: عالقه منــدان می توانند جهت 
 تماشای این فیلم ســینمایی، برای تهیه بلیت به حوزه هنری

مراجعه کنند.
 اکران عمومی فیلم سینمايی »هنگامه« در نقاط پر 

تردد شهر
عمرانی با اشاره به پخش فیلم ســینمایی »هنگامه« گفت: با 
هدف زنده نگه داشتن یاد شــهدا و دفاع از حریم امن مدافعان 
حرم، بــرآن شــدیم تــا در ۸ روز متوالی در ۵ ســانس، فیلم 
سینمایی »هنگامه« را در قالب اتوبوس سیاره شهر فیروزه ای 

اکران کنیم.
وی افــزود: »هنگامه« نخســتین فیلم داســتانی با موضوع 
مدافعان حرم که فانوس ششــمین جشــنواره مردمی فیلم 

 عمار را در بخش داســتانی و بهترین بازیگر نقــش اول زن را
دریافت کرده  اســت، این روزها در نقاط پر رفت و آمد شــهر 

اصفهان، به صورت عمومی به اکران در می آید.
مدیر خانه انقالب اصفهان، با بیان اینکه این فیلم ســینمایی 
 به صورت کامــال رایگان در ســطح شــهر اکران می شــود،

اظهار داشــت: شــهروندان می توانند برای دیــدن این فیلم 
سینمایی قبل از برگزاری هر ســانس، به تهیه بلیت رایگان در 

همان مکان اقدام کنند.
وی ادامــه داد: پخــش عمومــی و ســیار فیلم ســینمایی 
 »هنگامــه« بــا اســتقبال بی نظیــر مــردم روبه رو شــد؛

به گونه ای که در دو روز ابتدایی پخش این فیلم در میدان امام و 
پل خواجو، تعداد سانس های پخش آن از ۳ سانس به ۵ سانس 
کشیده شــد؛ همچنین مردم نیز به خاطر ظاهر زیبا و کیفیت 

باالی پخش در اتوبوس، از این پدیده استقبال زیادی کردند.
عمرانی تصریح کرد: برنامه پخــش این فیلم به صورت متوالی 
در حــرم زینبیه، پارک بهارســتان، پارک ســپاهان شــهر، 
 گلستان شهدا و باغ غدیر، از ساعت ۱9 لغایت ۲۴ در  ۵ سانس

خواهد بود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان 
گفت: یازدهمین جشنواره قرآنی »مدهامتان«، همزمان با سراسر 

کشور،  دراصفهان برگزار می شود.
حجت االســالم رمضانعلی معتمدی اظهار داشــت: یازدهمین 
 جشــنواره قرآنــی »مدهامتــان« ویــژه اعضــای کانون های

فرهنگی هنری مساجد، در ۳ مرحله شهرستانی،  استانی و کشوری 
برگزار می شود که مرحله شهرســتانی آن مرداد و شهریورماه در 
شهرستان های استان اصفهان انجام می شــود. وی افزود: مرحله 
استانی این جشنواره در ۱۴ آبان برگزار می شود و برگزیدگان این 
مرحله، در آذرماه برای مرحله کشــوری، به میزبانی شهر مقدس 
قم اعزام می شوند. مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان اصفهان بیان کرد: این جشــنواره در رشته های 

ترتیل، قرائــت، اذان، حفــظ ۲۰ جزء و حفظ کل قــرآن کریم و 
 مفاهیم قرآن و نهج البالغه برگزار می شود که اعضای کانون های

فرهنگی هنری مســاجد استان اصفهان در رده ســنی ۱۸ تا ۳۰ 
سال، می توانند در آن شرکت کنند. وی با بیان اینکه ائمه جماعات 
بدون محدودیت ســنی می توانند در رشته تفسیر شرکت کنند، 
گفت: اعضای کانون های فرهنگی هنری مســاجد در رده سنی ۸ 
تا ۱۵ سال، می توانند در رشته صحت قرائت حمد و سوره و اذکار 
نماز شرکت کنند. معتمدی تصریح کرد: رشته های اذان، ترتیل، 
قرائت، حفظ ۲۰ جزء و کل در مرحله شهرستانی، استانی و کشوری؛  
رشته های مفاهیم قرآن و نهج البالغه و صحت قرائت حمد و سوره 
نماز در مرحله شهرستانی؛  رشته تفسیر به صورت استانی و کشوری 
ویژه برادران و در بخش خواهران رشته های قرائت و حفظ کل در 

مرحله شهرستانی، استانی و کشوری و همچنین مفاهیم قرآن و 
نهج البالغه و صحت نماز در مرحله شهرستانی برگزار می شود.  وی 
با بیان اینکه هر یک از اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد 
می توانند در یک رشته شرکت کنند، گفت: عالقه مندان می توانند 
از طریق پایگاه اینترنتی ravagh.ir به صورت الکترونیکی ثبت نام 
کرده و در صورت عدم دسترســی به اینترنت، می توانند به ادارات 

فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ها مراجعه کنند.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان 
بیان کرد: جشنواره قرآنی »مدهامتان«، هر ساله با هدف شناسایی و 
ارتقاء سطح اطالعات قرآنی و دینی جوانان و شناسایی استعدادهای 
برتر قرآنی در کانون های فرهنگی هنری مساجد در سراسر کشور 
برگزار می شود که سال گذشته، اصفهان میزبان مرحله کشوری 
این جشــنواره بود. وی گفت: سال گذشــته ۲ هزار نفر در مرحله 
شهرستانی و استانی شرکت کردند و ۳۰۰ نفر در مرحله استانی با 
یکدیگر به رقابت پرداختند و نفرات نخست تا سوم رشته هایی که 

مرحله کشوری دارند،  به مرحله کشوری راه می یابند.

»فیلشاه«، پروژه جدید گروه »هنرپویا« به کارگردانی هادی محمدیان 
و تهیه کنندگی حامد جعفری اســت که هم اکنون با اتمام مدلســازی 
کاراکترها و طراحی استوری ریل، در آغاز فرایند تولید قرار گرفته است. 
ســتار اورکی برای آهنگسازی انیمیشن سینمایی »فیلشــاه«، با  گروه 

»هنرپویا« همکاری خواهد کرد.
برخالف گمانه زنی هایی که سال گذشته در خصوص ساخت موسیقی 
فیلشاه توسط محمدرضا علیقلی صورت گرفته بود، بنا بر گزارش روابط 
عمومی گروه هنرپویا، ستار اورکی که ســابقه آهنگسازی در فیلم های 
مختلفی همچون »استرداد«، »دربند«، »دوران عاشقی«، »جدایی نادر از 
سیمین« و... را داشته و اخیرا نیز ساخت موسیقی فیلم تازه اصغر فرهادی 
 را به اتمام رسانده، هفته گذشــته برای ساخت موسیقی فیلشاه، قرارداد

امضا کرده تا پس از »فروشنده«، برای »فیلشاه« آهنگسازی کند. رایزنی 
برای انتخاب باقی عوامل این فیلم همچنان ادامه دارد.

مدیر هنری و رهبر دائم ارکســتر ملل، از برگــزاری تازه ترین 
کنسرت این مجموعه پس از ۶ سال وقفه در اجرا خبر داد.

پیمان ســلطانی درباره آخرین وضعیت فعالیت ارکســتر ملل 
این گونــه توضیح داد: طبــق برنامه ریزی هــای انجام گرفته، 
در هفدهم مرداد ماه امسال، ارکســتر ملل بعد از ۶ سال توقف 
در اجراهــای زنده، تازه ترین کنســرت خود را بــه خوانندگی 
 ســاالر عقیلی در تاالر اندیشــه حوزه هنری به شــیوه آنالین

برگزار می کند.
به گفته وی، ســهراب کاشــف، به عنوان رهبــر مهمان و علی 
جعفری پویان، به عنوان ارکستر مایستر حضور خواهند داشت 
 و موسســه »حام« به عنوان تهیــه کننده، برنامــه را در ادامه

کنسرت های آنالین خود پوشش می دهد.
 رهبر دائم ارکســتر ملل افزود: در ابتدا قرار بود این کنســرت،

به نوعی آغازگر فعالیت های سیســتم کنســرت آنالین کشور 
باشــد که چندی پیش راه اندازی شــد؛ اما به دلیل سفر آقای 

کنســرت های خود در خارج عقیلی بــرای برگزاری تور 
مــا  کشــور،  هماهنگی از  نتوانستیم 

را  الزم  برای اولین اجرای هــای 
نه  ما آنالین ســا کنسرت 
ولی خوشبختانه انجام دهیم؛ 

فضا بــه گونه ای 
هدایــت شــد که 
ما مــی توانیــم در 
هفدهــم مرداد 
ایــن  مــاه، 
ت  کنســر
را در تاالر 
یشــه  ند ا
ه  ز حــو
ی  هنــر
ر  ا گــز بر

کنیم.

مدير امور سینمايی حوزه هنری اصفهان خبر داد:

نخستین پرديس سینمايی  اصفهان
 رونمايی شد

 اجراي موسیقي سنتي اصفهان،
در شهر خواهر خوانده فرايبورگ

اکران »فروشنده«
در گروه آفريقا

آهنگساز »فروشنده«
به »فیلشاه« پیوست

احیای يک ارکستر خصوصی پس از 6 سال؛

ساالر عقیلی برای
پرسه در شهرارکستر ملل می خواند

پیشنهاد سردبیر: 
نخستین پرديس سینمايی  اصفهان رونمايی شد

مدير خانه انقالب اصفهان؛

اکران ويژه فیلم های »ايستاده در غبار« و »هنگامه« در اصفهان

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان اصفهان:

برگزاری يازدهمین جشنواره قرآنی »مدهامتان« در اصفهان

نیکی کریمی، ســتاره ســینمای ایران در دهه 7۰ و ۸۰، پس از 
تجاربی در زمینه کارگردانی، حاال قرار است به عنوان تهیه کننده 
هم فعالیت داشته باشــد. بااینکه او پیشــتر تهیه کنندگی فیلم 
خودش ، یعنی »شیفت شب« را به عهده داشت، اما »بندر تهران« 
 نخســتین فیلمی اســت که طی آن، اثر یک کارگــردان دیگر را

تهیه خواهد کرد.  شــورای پروانه ساخت ســازمان سینمایی، در 
جلســه اخیر خود با ســاخت ۴ فیلمنامه موافقت کرده که یکی 
از آنها »بندر تهــران« بــه تهیه کنندگی نیکی کریمی اســت؛ 
 فیلمنامه ای کــه پوریا آذربایجانــی آن را نوشــته و خودش هم

قرار اســت کارگردانی اش کند.  هنوز خبری درباره موضوع و قصه 
فیلم، رسانه ای نشــده و بازیگران و دیگر عوامل این اثر سینمایی 
 هم انتخاب یــا انتخــاب قطعی نشــده اند؛ با این حــال همین

تهیه کننده شــدن ســتاره ها و بازیگران نام آشــنای ســینما، 
 موضوع جذابی اســت که کم کم نمونه های آن در سینمای ایران

زیــاد می شــود؛ اتفاقی کــه دالیل مختلفــی دارد کــه یکی از 
 آنها قطعــا تجربه گرایــی و آزمــودن عرصه های دیگر ســینما،
 به ویژه تهیه کنندگی اســت؛ هرچند همین مســئله هم، گاهی

مورد اعتــراض قرار می گیــرد؛ چرا که برخــی معتقدند صنعت 

ســینما، جای آزمون و خطــا، آن هم در زمینه حساســی چون 
تهیه کنندگی نیســت. بحث دیگر و جنبه مهم و ارزشمند ماجرا، 
حمایت ســتاره های ســینما از کارگردانان جوان فیلــم اولی و 
مستعد اســت. درواقع برخی چهره های سینمایی با درک درست 
و آگاهی از اوضاع پیچیده و دشــوار فیلمســازی در ایران، سعی 
می کنند از نام و اعتبار خود اســتفاده کنند و دســت فیلمسازان 
 مســتعد و تازه نفس را بگیرند. نکته دیگری که در اغلب این موارد

دیده می شــود، بازی همین ســتاره های تهیه کننده، به عنوان 
بازیگر نقش اصلی این فیلم هاســت؛ البته این مسئله ایرادی هم 
ندارد و اگر نقش متناسبی با این چهره ها در فیلمنامه وجود داشته 
باشــد، چراکه نه؟! باید پذیرفت که این موضوع، می تواند به فیلم 
 آن فیلمســاز تازه وارد، کمک موثرتری کند و باتوجه به حضور آن

ستاره- تهیه کننده، باعث بیشتر دیده شدن آن شود.
پرسه های سینمايی خانم ستاره

ســینمای ایران در دهــه 7۰ تغییر مســیر داد وتصمیم گرفت 
از فضای دهه ۶۰ فاصله بگیــرد. این تغییر و تحول بــدون ورود 
چهره های جوان و تازه نفس ممکن نبود. فیلم های ژانر اجتماعی 
و عاشــقانه ها، امکان مجال بیشــتری پیدا کردند. نیکی کریمی 

هم یکی از مصداق های فضای تازه ســینما بود که نخســتین بار 
با فیلم »عروس« ســاخته بهروز افخمی چهره شد. نقش مقابل 
او را هم یک جــوان اول دیگر آن زمان، یعنــی ابوالفضل پورعرب 
 بازی می کرد. کریمی پس از این فیلم، مســیر ســتاره شــدن را

بــه ســرعت طــی نمــود و بــا کارگردانــان مطرحــی چون 
 داریوش مهرجویــی، مســعود کیمیایی و ابراهیــم حاتمی کیا

همکاری کرد. کریمی در دهــه ۸۰ همین رویه را ادامــه داد و از 
جایی به بعد، در فیلم های تجاری هم ظاهر شد. با ورود ستاره های 
جدید، حضور کریمی به عنوان ستاره کمرنگ شد؛ برای همین او 
به سراغ کارگردانی رفت و چند فیلم ساخت که موفق ترین آنها در 
ارتباط با تماشاگر، همین فیلم آخرش یعنی »شیفت شب« بود. 
نیکی کریمی در این فیلم برای نخســتین بار تهیه کنندگی را هم 
تجربه کرد؛ اما فیلم »بندر تهران« که بــه زودی پوریا آذربایجانی 
آن را کارگردانی می کنــد، درواقع اولین تجربــه تهیه کنندگی 
کریمی برای یک فیلمساز دیگر اســت. احتمال می رود کریمی 
 یکــی از نقش های اصلی فیلمــی را که خــودش   تهیه کنندگی

خواهد کرد، بازی کند. آذربایجانی، فیلمساز جوانی است که ساخت 
فیلم هایی چون تجریـــش ناتمـام و اروند را در کارنامه دارد.

 شهاب حسینی؛   ستاره همراه
شهاب حسینی، بازیگر محبوب تلویزیون و سینما،  از چهره هایی 
اســت که به ویژه در ســال های اخیر توجه ویژه ای به فیلمسازان 
 جوان و مستعد نشان داده و از اعتبار خود، در زمینه حمایت از آنها

استفاده کرده است. بازیگر فیلم های جدایی نادر از سیمین، درباره 
الی و شوق پرواز، به تازگی برای بازی در »فروشنده«، ساخته اصغر 
فرهادی، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشــنواره کن شد؛ البته 
بیشتر این حمایت ها را در قالب مشارکت در سرمایه گذاری انجام 
داده اســت؛ همچون فیلم های »برادرم خســرو« ساخته احسان 
بیگلری و »چهارشــنبه« به کارگردانی ســروش محمدزاده. اما 
یک فیلم هم نام این ستاره را به عنوان تهیه کننده یدک می کشد: 
»آفتاب نیمه شب« به کارگردانی شبیر جوانبخش شیرازی. حسینی 
به عنوان کارگردان هم تجربه ای به نام »ساکن طبقه وسط« دارد 
که به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است. نکته مهم و قابل 
اشاره درباره حسینی این است که حضور او به عنوان نقش های اصلی 
در فیلم هایی که در تولید آنها مشارکت می کند، کامال موفق است و 

شاهد بازی های خوبی از او بوده ایم.
 ستاره -تهیه کننده های ديگر

علی مصفا، حمید فرخ نژاد و مهتاب کرامتی هم از جمله بازیگران 
مطرحی هستند که تهیه کنندگی را تجربه کرده اند. همین چند 
روز پیش بود که خبر رســید مصفا قرار است تهیه کننده فیلمی 
به نام نفس هــای آرام به کارگردانی میثم هاشــمی طبا باشــد. 
مهتاب کرامتی هم ســال گذشــته، فیلم تازه احسان عبدی پور 
)ســازنده تنهای تنهای تنهــا( بــه نــام »آه، ای عبدالحلیم« را 
تهیه کنندگی کرد. نام حمیــد فرخ نژاد هم به تازگــی به عنوان 
 یکی از تهیه کننده های »گشت ارشــاد۲« ساخته سعید سهیلی
 مطرح شــده اســت؛ فیلمی کــه خودش نقــش اصلــی آن را

بازی می کند و این روزها در حال فیلمبرداری است.
 به تهیه کنندگی حاج کاظم

پرویز پرستویی، بازیگر توانای سینمای ایران که با آثار ماندگاری 
چون آژانس شیشــه ای، روبان قرمز، بید مجنون و خاک ســرخ 
شناخته می شود، خوشــبختانه هنوز سرپاســت و با قدرت، در 
فیلم ها نقش آفرینی می کند؛ از جمله همین فیلــم »بادیگارد« 
به کارگردانــی ابراهیم حاتمی کیا کــه برای بــازی در آن، برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشــنواره فیلم فجر شد. او در 
ادامه روند موفقش، این روزها به عنــوان بازیگر نقش اصلی مرد، 
در »قاتل اهلی« به کارگردانی مســعود کیمیایــی بازی می کند. 
پرســتویی که همواره و حتــی در بازیگری، به عنوان اســتادی 
 همراه شــناخته می شــود و جوان هــا و تازه واردهــا از کمک او 
حرف می زنند، در این ســال ها تالش کرده از فیلمســازان جوان 
هم حمایت کند. »شــب، بیرون« به کارگردانی کاوه ســجادی 
حسینی و »دو« به کارگردانی سهیال گلســتانی، دو کاری است 
 که نام پرســتویی به عنوان تهیه کننده در آنها به چشم می خورد؛

البته پرستویی در »دو«، بازیگر نقش اصلی هم بود که حضورش در 
این زمینه، نه امتیازی برای فیلم است و نه نقش مهمی در کارنامه 
پربارش محسوب می شــود. از او به عنوان تهیه کننده فیلم جدید 
مهدی نادری هم نام برده شده؛ فیلمی که ظاهرا هنوز به سرانجام 

نرسیده است.

»بندر تهران«؛ به روايت نیکی کريمی:

ستارههاییکهدستبهجیبمیشوند

سینمای ايران 
در دهه 70 تغییر 

مسیر داد و 
تصمیم گرفت 

از فضای دهه 60 
فاصله بگیرد. 

اين تغییر و 
تحول بدون 

ورود چهره های 
جوان و تازه نفس 

ممکن نبود

آخرین آلبــوم رضا یزدانی با نام »دوئــل در آینه« نقد و 
بررسی می شود.

آلبــوم »دوئل در آینــه« از رضا یزدانی، از ســوی خانه 
ترانه اصفهان تحلیل و بررســی می شــود. این جلســه 
 که با حضور احســان نوری و گروه موســیقی »مادرد«

برگزار می شود، با ترانه خوانی اعضا همراه خواهد بود.
دهمین آلبوم رســمی رضــا یزدانی به نــام »دوئل در 
آینه« به تهیه کنندگی »علی اوجی« و از ســوی شرکت 
پخش »تصویرگســتر پاســارگاد« در اختیار مخاطبان 
قرار گرفته اســت. رضا یزدانــی در این آلبوم شــانزده 
قطعه به نام های »بی غــروب«، »برزخ«، »تونل کندوان 
نگاه تــو«، »میترســم از خــودم«، »رادیــو«، »تاریخ 
تکــراری«، »تحریف تاریــخ«، »توریســت«، »روزای 
دلگیر«، »گریم«، »ترانه آوانــگارد«، »هفته دلتنگی«، 
»ایــن روزا«، »رفت که رفت«، »پــرواز کن« و »دوئل« 
را به مخاطبانش ارائه کرده اســت. »محمد خرمی نژاد« 
با چهار قطعــه، »میالد عدل« با ســه قطعــه، »بهنام 
شــهرکی« با ســه قطعه، »بهروز پایگان« با سه قطعه و 
»آرش زمانیان« و »عمران میرزایی« و »امیر مهرپویا« 
هرکدام با یک قطعــه، تنظیم کننــدگان این مجموعه 

هستند.
ترانه های آلبوم »دوئل در آینه« از ســروده های »مهدی 
ایوبی«، »مجید بابازاده«، »پدیده نیشابوری«، »عرشیا 
عشقی«، »سحران راشــد«، »مریم شجاعی«، »علیرضا 
باران«، »حسن علیشــیری« و »پارسا حسینی« است. 
تحلیل و بررســی آلبــوم »دوئل در آینــه«، آخرین اثر 
رضا یزدانی، پنج شــنبه 7 مردادماه ساعت ۱7 تا ۱9 در 
هنرســتان هنرهای زیبا واقع در خیابان مطهری، نبش 

خیابان شمس آبادی برگزار خواهد شد.

فردا برگزار می شود:

نشست نقد و بررسی آخرين 
آلبوم رضا يزدانی در خانه ترانه

صندلی داغ
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يادداشت

يادداشت خبر

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این استان در زمان فعالیت 
دولت یازدهم به یک کارگاه عمرانی و سازندگی تبدیل شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست با رییس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشــور افزود:با تخصیص به موقع اعتبارات و تکمیل 
و بهره برداری از طرح های نیمه تمام ،شــاخص های توســعه ای 

استان ارتقا می یابد.
هم اکنون نزدیک به دو هزار طــرح عمرانی در حوزه های مختلف 

در دست ساخت و احداث است.
معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور نیز گفت:چهارمحال و بختیاری از مناطقی می باشد که در 

دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به این استان شده است.
محمدباقر نوبخت اظهار کــرد: چهارمحال و بختیــاری در زمان 
فعالیت دولت یازدهم به یک کارگاه عمرانی در کشور تبدیل شده 
و اعتبارات الزم برای اجرای پروژه ها در این ســه سال تخصیص 

مطلوبی داشته است.
همچنین اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشســت با رییس 
شرکت ســاخت و توســعه زیرســاخت های حمل و نقل کشور 
گفت:پروژه های توسعه زیرساخت های حمل و نقل این استان در 

سطح ملی پیگیری می شود.
سلیمانی تاکید کرد:با توجه به قرارگرفتن چهارمحال و بختیاری 
در مســیرهای ارتباط فالت مرکزی و بنادر جنوب ایران، توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل در این استان در دستورکار مسئوالن 

است.
وی تصریح کــرد: چهارمحــال و بختیاری بهتریــن، کوتاه ترین 
 و مقرون به صرفه ترین مســیر ارتباطی اســتان هــای جنوب و 

جنوب غرب کشور در جابه جایی بار و مسافر محسوب می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختیاری از راه اندازی چهارمین شــعبه کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان شهرستان فارسان در این استان خبر داد.
فرزاد رحیمی با تاکید بر لزوم توجه به توســعه مراکز فرهنگی 
و هنری در راستای بسترسازی مناســب برای ارتقای فرهنگی 
جامعه اظهار کرد: شعبه چهارم کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان شهرستان فارسان راه اندازی خواهد شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختیاری بیان داشــت: به منظور احداث شــعبه جدید کانون 
پرورش فکری در شهرستان فارسان قطعه زمینی توسط خیران 
این شهرستان واگذار شده است که با مشــارکت مردم ساخته 

خواهد شد.
رحیمی خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر مراکــز فرهنگی و 
هنری این شهرستان در شــهرهای جونقان، فارسان و باباحیدر 
مشــغول به فعالیت هستند و امید است با ســاخت و راه اندازی 
 مرکز جدید، فعالیت های فرهنگی و هنری در این شهرســتان

 بیش از پیش ترویج شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به فعالیت های بســیار ارزنده مربیان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرســتان فارسان گفت: از 
مهری مالکی، مربی هنری این مرکز جهت کســب رتبه نخست 
در نهمین مســابقات بین المللی دانشــگاه هنر کشور در بخش 
المپیاد طراحــی فرش طی مراســمی با حضــور فرماندار این 

شهرستان تجلیل شد.

کارشــناس قرآنــي تبلیغــات اســالمي شهرســتان اردل 
گفت:شهرســتان اردل دراجراي برنامه هاي قرآني ماه مبارک 
رمضان، جزو سه شهرستان برتراســتان چهار محال و بختیاري 

شد.
سید اصغر حسیني اردلي کارشــناس امور قرآني اداره تبلیغات 
اســالمي شهرســتان اردل گفت: شهرســتان اردل در زمینه  
برگــزاري برنامه هــاي قرآني در مــاه مبارک رمضــان از بین 
 سایر شهرســتان هاي اســتان چهارمحال وبختیاري به عنوان 

سه شهرستان برتر شناخته شد.
حســیني با بیان اینکــه از طــرف اداره امور قرآني اســتان از 
 تبلیغات اسالمي و کارشــناس قرآني این شهرستان تجلیل شد

 اظهار کرد: برنامه هاي قرآني ماه مبارک رمضان، اجراي قرائت 
خانگي، جزء خواني و تفســیرقرآن از مهم ترین برنامه هاي این 

شهرستان درماه مبارک رمضان بود.
 وي گفت: مراســم جــزء خواني مــاه مبارک رمضــان، حضور

 قرآن آموزان درکالس هاي قرآني، گسترش فعالیت هاي قرآني 
موسسات و خانه هاي قرآني، امسال نسبت به سال هاي گذشته 

از رشد کمي و کیفي خوبي برخوردار بود.
کارشــناس قرآني تبلیغات اســالمي شهرســتان اردل گفت: 
همکاري موسســات قرآني، خانــه هاي قرآنــي، هیئت امناي 

مساجد وقاریان درماه مبارک رمضان مثبت و رو به رشد است.

برای اولین بــار در چهارمحال و بختیــاری، 60 هکتار از مزارع 
این استان به کشــت مکانیزه کدو برای برداشــت دانه آجیلی 

اختصاص یافت.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
برای اولین بار در استان، 60 هکتار از مزارع شهرستان های اردل 
و فارسان با هدف تغییر الگوی کشت و رعایت تناوب زراعی، زیر 
کشــت مکانیزه کدو رفت. ابراهیم شیرانی پیش بینی کرد که از 

این میزان، 60 تن دانه آجیلی کدو برداشت شود.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم دانه آجیلی کدو 160 هزار 
 ریال می باشد، افزود: کشت این محصول ســبب اشتغال زایی

 15 نفر شده است.

رییس ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: امســال طرح خرید تضمینی گندم از کشــاورزان 
 اســتان از رشــد 14 درصــدی برخــوردار بوده اســت. 
ذبیح ا... غریب با اشــاره بــه اینکه طرح خریــد گندم در 
راســتای حمایت از کشاورزان اجرایی شــده است گفت: 
طرح خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان چهارمحال 
و بختیاری ادامه دارد و این طرح از اوایل خردادماه امسال 
آغاز  شده اســت. وی گفت: مقدار گندم خریداری شده از 
کشاورزان تا پایان تیرماه امسال 13 هزار و 427 کیلوگرم 

بوده و که از افزایش 14 درصدی برخوردار بوده است.
غریب از برگزاری بیســت و هشــتمین دوره مســابقات 
سراســری قرآن کریــم در ســازمان جهاد کشــاورزی 
چهارمحــال وبختیــاری خبــر داد و افــزود: 370 نفر از 
کارکنان جهاد کشاورزی این استان در بیست و هشتمین 
دوره مســابقات سراســری قرآن کریم جهاد کشــاورزی 

چهارمحال و بختیاری شرکت کردند.

استاندار خبرداد:

 اجرای دو هزار طرح عمرانی
 در چهارمحال و بختیاری

راه اندازی چهارمین شعبه کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان فارسان

کسب رتبه برتر اردل در اجراي 
برنامه هاي قرآني در استان

کشت مکانیزه کدو 
برای برداشت دانه آجیلی

مدیرعامل سازمان رفاهی و تفریحی شــهرداری شهرکرد از 
اجرای طرح »آسمان نمای دیجیتال« در این شهر خبر داد.

 محمدرضــا امیدی اظهــار کــرد: برنامه  علمــی تفریحی 
»آسمان نمای دیجیتال« از سوی سازمان رفاهی و تفریحی 
شــهرداری با همکاری انجمن نجوم سپهر شهرکرد، درمکان 
پارکینگ بوســتان بانوان برگزار می شــود. وی ادامه داد: در 
این برنامه که رصد آســمان با تلسکوپ های پیشرفته صورت 
می گیرد اجرام آسمانی، سیارات و دیگر صورت های نجومی 
به صورت سه بعدی نمایش داده می شوند.امیدی تصریح کرد: 
قرار اســت در این برنامه، صورت های فلکی به همراه تصاویر 
اساطیری آن نیز برای عموم شــهروندان عالقه مند به بحث 
نجوم و ســتاره شناسی به نمایش گذاشته شــود. وی عنوان 
کرد: در این برنامه که در روزهای هفتم و هشتم مردادماه 95 
برگزار می شود ،کارشناسان مجرب علم نجوم و اخترشناسی 
در ســانس های  30 دقیقه ای به آموزش نکات و توضیحاتی 

درمورد این علم باستانی برای حاضران خواهند پرداخت.

مديرعامل سازمان رفاهی و تفريحی شهرداری 
استان خبر داد:

اجرای طرح »آسمان نمای 
ديجیتال« در شهرکرد

مديرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری؛ 

افزايش 14 درصدی خريد 
تضمینی گندم

افزايش دو برابری بزرگراه های چهارمحال و بختیاری

اخبار کوتاه

به گزارش ایرنا، حــدود 50 کارخانه ایرانی ســاالنه بین 9 تا 10 
میلیون تن ســیمان به عراق صادر می کنند کــه دولت عراق در 
2 ســال اخیر به منظور حمایت از تولید داخلــی، تعرفه گمرکی 

سیمان ایرانی را از 2 به 10 دالر در هر تن افزایش داده است.
استاندار استان در راستای پیشبرد برنامه های اقتصادی و عمرانی 
این اســتان با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام )ره( دیدار کرد.
قاسم سلیمانی دشتکی در نشســت با محمدرضا نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به رویکرد دولت در راســتای 
اقتصاد مقاومتی، توجه بیشتر به طرح های حوزه صنعت و معدن و 
طرح های تولیدی را کلید توسعه استان و تحقق اقتصاد مقاومتی 

دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشستی با حضور معاونان این 
وزارتخانه، مدیران اســتانی و نمایندگان استان در مجلس که در 
تهران برگزار شــد، ضمن تبادل نظر دســتورهای الزم را در این 

خصوص صادر کرد.
 دستاورد این نشست 15 مصوبه مهم برای چهارمحال و بختیاری 
بــود و محدودیت صادرات تولید کارخانه ســیمان بــه عراق نیز 
برطرف شــد.هم اکنون یک کارخانه تولید سیمان با ظرفیت یک 
میلیون تن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، که سال گذشته 
حدود 35 تا 40 درصد مصرف سیمان در استان کاهش یافت، ولی 

این کارخانه با تمام ظرفیت، به تولید ادامه داد.
کارخانه تولید ســیمان در استان، سال گذشــته بخشی از تولید 
سیمان خود را به صورت کلینکر به کشور عراق و آفریقا صادر کرد. 
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین در یک نشست جداگانه 
با رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( دیدار کرد. سلیمانی 
دشــتکی با قدردانی از اقدامات بنیاد برکت در اســتان، خواستار 
تکمیل طرح های تعریف شده و تامین اعتبار در این خصوص شد 
که در ادامه رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نیز پس از 

بحث و بررسی دستور الزم را صادر کرد.
در پایان ســال 1389 بــه منظور طــرح توســعه فرهنگی در 
 چهارمحال و بختیاری )به ویــژه منطقه کم برخــوردار بازفت( 
تفاهم نامه ای بین بنیاد برکت و استانداری چهارمحال و بختیاری 
به امضا رســید که به دنبال آن بنیاد برکت، فعالیت های خود را 
در این استان از شهرســتان کوهرنگ آغاز و سپس فعالیت های 
عمرانی و فرهنگی این موسسه در سایر شهرستان های این استان 
گسترش یافت.  مشــارکت در راه اندازی چندین طرح اقتصادی، 
احداث مدرسه، خانه عالم و مســجد در مناطق محروم استان از 
مهم ترین فعالیــت های این موسســه در چهارمحال و بختیاری 

است.

وزیر راه و شهرســازی به همــراه جمعی از مســئوالن از پروژه 
بزرگراه شــهرکرد –  بروجن و بیمارســتان 220 تختخوابی در 

چهارمحال و بختیاری بازدید کرد.
عبــاس آخونــدی در بازدیــد از پروژه هــای عمرانی اســتان 
چهارمحال و بختیاری در حاشــیه بازدید از بیمارســتان 220 
تختخوابی گفت: بیمارســتان بروجن در حال حاضر 87 درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت 

این پروژه به اتمام برسد.

وی درباره بزرگراه شــهرکرد – بروجن – لردگان اظهار داشت: 
در حوزه بزرگراهی این استان سرمایه گذاری های قابل توجهی 
 داشــتیم و طول بزرگراه های ایــن اســتان از 110 کیلومتر به

 250 کیلومتر رسیده است.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه بخش هــای زیادی از محور 
شهرکرد – بروجن- لردگان زیر بار رفته است گفت: یکی دو متر 
از این مسیر در حد فاصل شــهرکرد – بروجن در دست ساخت 

است که امیدواریم روسازی آن هرچه زودتر به اتمام برسد.

 آخوندی ادامــه داد: 30 کیلومتر دیگر از مســیر این محور در 
حد فاصل بروجن تا لردگان در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه بزرگراه شــهرکرد – لردگان محور اساســی به 
سمت خوزستان محسوب می شــود گفت: مطالبات پیمانکاران 

این پروژه از محل اسناد خزانه اسالمی پرداخت می شود.
وی ادامه داد: همچنین در بروجن پروژه ساخت یک کمربندی 
در دستور کار داریم که با کمک شــهرداری این منطقه اجرایی 

می شود.

در نشست وزير راه وشهرسازی با استاندار چهارمحال و بختیاری بررسی شد؛

رفع محدودیت صادرات سیمان به عراق

دستاورد اين 
نشست 15 

مصوبه مهم برای 
چهارمحال و 
بختیاری بود 
و محدوديت 

صادرات تولید 
 کارخانه سیمان 

به عراق نیز 
برطرف شد

شهرستان

پیشنهاد سردبیر: 
افزايش دو برابری بزرگراه های چهارمحال و بختیاری

وزير صنعت، معدن و تجارت  دستور رفع محدوديت صادرات سیمان به کشــور عراق را در نشست مشترک با 
استاندار چهارمحال و بختیاری صادر کرد.
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مسئول پیروان عترت هیئت رزمندگان اسالم، از فعالیت 280 هیئت پیروان عترت 
خواهران در کشور خبر داد.

زهرا ساکت در سفر به شهرکرد و دیدار با مسئول نمایندگی ولی فقیه و جانشین 
فرماندهی ســپاه حضرت قمر بنی هاشــم )ع( اســتان، با بیان اینکه نیمی از 
 جمعیت کشور را خواهران تشــکیل می دهند، گفت: هیئت رزمندگان اسالم با 
 برنامه ریزی جامع و ویــژه، هیئت های پیــروان عترت خواهران را در ســطح 
شهرستان ها راه اندازی کرده است.ساکت اضافه کرد: برگزاری دوره های آموزشی 
 از دیگربرنامه های پیروان عترت می باشد که تاکنون چهار دوره ویژه مسئوالن این 
هیئت ها به صورت متمرکز برگزار شــده است.مســئول پیروان عترت هیئت 
رزمندگان اسالم، با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر نقش و 
مسئولیت تربیتی زنان و مادران در جامعه، افزود: بانوان در خنثی سازی ترفندهای 

دشمن در عرصه جنگ نرم هم نقش مهمی بر عهده دارند.

مدیرکل نوســازي مدارس اســتان چهارمحال و بختیاري در ســفر به 
کوهرنگ و در آیین کلنگ زني مدارس کوهرنگ از فرسوده و مستهلک 
بودن اغلب مدارس این شهرســتان خبر داد.مهنــدس بیژن حیدري 
مدیرکل نوســازي مدارس استان در حاشــیه آیین کلنگ زني سه باب 
مدرسه ابتدایي در کوهرنگ، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت بحث آموزش 
و پرورش و به تبع آن، اهمیت مدرسه ســازي و اینکــه خیلي از مدارس 
شهرستان کوهرنگ از سال هاي قبل ساخته شده ولی  اکنون مستهلک 
شــده اند که بر همین اســاس دولت حساســیت ویژه اي در این بخش 
دارد.بیژن حیدري افزود: دولت در نظــر دارد به لطف خدا، همت مردم و 
پشتکار مسئوالن، مدارس خشت و گلي و مدارس تخریبي کوهرنگ را 
 در یکي دو ســال آینده جمع آوری کند. وي گفت: در چهار ماه گذشته

 هفت مدرسه در شهرستان کوهرنگ کلنگ زني شد.

فعالیت 280 هیئت 
پیروان عترت خواهران 

در کشور

بیشتر مدارس کوهرنگ 
فرسوده و مستهلک 

هستند

اخبار

تعدادی از قهــوه خانه داران شــهرکردی بــا حضور مقابل 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری خواستار باز شدن محل 

کسب و ادامه کار و فعالیت خود شدند.
شماری از صنف قهوه خانه داران، رفع پلمب اماکن خود را از 

مسئوالن دست اندرکار خواستار شدند.
یکی از قهوه خانه داران  گفت: منابع درآمدی ما عرضه قلیان 
است و قانون نیز این اجازه را به ما داده که تا پایان زمان مهلت 

پروانه کسب در سال 1400 ، قلیان عرضه کنیم.
وی افزود: طبق قانون مصوب مجلس مبنی بر حذف پلکانی 
قلیان، تا پایان زمان پروانه کســب به افرادی که دارای پروانه 

کسب هستند، اجازه می دهد تا به عرضه قلیان بپردازند.
رییس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد گفت: 10 قهوه خانه 
سنتی در شهرســتان فعال بوده که همه این مراکز به سبب 

عرضه قلیان تعطیل و پلمب شده اند.
نجف کریمی افزود: بررسی کارشناسان حاکی از این است که 
این قهوه خانه های ســنتی مجوز عرضه قلیان را نداشته و به 

همین سبب به دستور دادستان پلمب شده اند.
 وی خاطرنشــان کــرد: تاکنــون بــرای رفع مشــکل این 
 واحدها، جلســات متعددی گذاشته شــده، اما تا زمانی که
  در ایــن مراکز، قلیــان عرضه شــود، مطابق قانــون با آنان

 برخورد می شود.

اجرای طرح ملی پایــش باقیمانده های دارو، ســموم، فلزات 
سنگین و ســایر مواد شــیمیایی در فرآورده های خام دامی و 

خوراک دام در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
رییس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی اداره کل دامپزشکی 
 چهارمحــال و بختیــاری، با بیــان اینکه طرح ملــی پایش

 باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی 
در فرآورده های خــام دامی و خــوراک دام به منظور تضمین 
کیفیت این محصوالت، امسال نیز از سوی سازمان دامپزشکی 
کشور اجرا می شود، گفت: اجرای طرح مذکور در این استان هم 

آغاز شده است.
سید محمود حسینی، شیرخام، گوشــت قرمز، گوشت مرغ، 
گوشت ماهی، تخم مرغ و عسل را فرآورده های مشمول این طرح 
 عنوان کرد و افزود: در همین راستا، نمونه گیری از شیر خام از

 20 تیرماه امسال در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
 وی اضافــه کرد: در این مرحله 24 نمونه شــیر خــام از مراکز 
جمع آوری و گاوداری های صنعتی استان اخذ و برای بررسی 
 و پایش باقیمانــده های آنتی بیوتیک های غیر مجاز و ســایر

  آنتی بیوتیک ها، فلزات ســنگین )سرب(، ســموم، داروهای 
 ضد انگل دامــی و داروهای ضــد التهاب به آزمایشــگاه های

 اســتان های خراســان رضوی، آذربایجان غربــی، قزوین و 
آزمایشگاه مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد. 

مدیــر درمان دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: در 
چهارمحال و بختیاری 53 مرکز MMT فعال است که این 

مراکز ماهانه 100 بیمار در هر شیفت پذیرش می کنند.
سیده فاطمه حسینی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد اظهار کرد: 12 درخواست جدید تاسیس مرکز 
MMT در این اســتان داشــتیم که هفت درخواست در 
محدوده هایی بودند کــه شــاخص های جمعیتی اجازه 
تاســیس را نمی داد و رد شــدند. وی با بیان اینکه از این 
تعداد پنج درخواســت قبول شد و در شــهرهای سامان، 
نقنه، آلونی، منظریه و هفشــجان ایجاد می شــوند افزود: 
نگرانی هایی از بابت اینکه جواب آزمایش مواد مخدر قابل 

اعتماد هست یانه وجود دارد.
حســینی ادامه داد: برای رفع این نگرانی ها دوربین های 
مداربســته در مراکز آزمایشــگاهی قرار داده می شــود و 
همچنین برای رفع نگرانی هایی که از جانب کارشناســان 
غیرقابل اعتماد وجود دارد این کارشناســان با افرادی که 
دانشگاه علوم پزشــکی معرفی می کند جابه جا می شوند. 
حســینی به فعالیت  53 مرکز MMT در اســتان اشاره و 
بیان داشــت: این مراکز ماهانه 100 بیمار در هر شــیفت 
پذیرش می کنند و همچنین  15 کمــپ ترک اعتیاد که 
4 هزار و 800 نفر را تحت پوشــش دارند درحال فعالیت 

هستند.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد اولویت های 
حــوزه حمایت هــای اجتماعــی را صیانــت از معتادان 
بهبودیافته، ایجاد اشــتغال، حرفه آموزی، حمایت از زنان 
سرپرست خانوار و اســتفاده از ظرفیت های سازمان های 
مردم نهاد عنوان کرد و گفت: 142 نفــر از بهبودیافتگان 
تحت آموزش های فنــی و حرفه ای قــرار گرفتند که این 
افراد از ســوی ســازمان بهزیســتی، اداره کل زندان ها و 

کمپ های ماده 16 این استان معرفی شده بودند.

قهوه خانه داران شهرکرد 
خواستار ادامه کار خود شدند

اجرای طرح ملی پايش فرآورده های 
خام دامی و خوراک دام

پذيرش ماهانه 100 بیمار در مراکز 
MMT چهارمحال و بختیاری

وجود بیش از يک 
میلیون اثر تاريخی 
ثبت شده در ايران

معاون امور پارلمانی، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت: ایران با دارا بودن بیش از یک میلیون اثر فرهنگی شناخته شده، بیشترین آثار 
را در سطح جهان دارد. اســدا... درویش  امیری در انجمن میراث فرهنگی در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حفظ و صیانت از آثار تاریخی کشور بر همگان الزم و ضروری است. 
معاون امور پارلمانی، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشــگری تاکید کرد: آثاری در کشور ایران وجود دارد که مربوط به 10 هزار سال قبل است و 
این ما هستیم که باید به شایستگی از این آثار حفاظت کرده تا به نسل آینده انتقال یابد. وی با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن بیش از یک میلیون آثار فرهنگی شناخته شده و با 32 
هزار اثر ثبت شده بیشترین آثار را در سطح جهان داراست، ادامه داد: به دلیل ســابقه تاریخی ایران آثار و ابنیه زیادی در سطح کشور در حوزه فرهنگی داریم، حوزه فرهنگی ایران 

فراتر از مرزهای کشور است چرا که بسیاری از کشورهای همسایه در زمان های گذشته متعلق به ایران بوده که کم کم از آن جدا شده است.
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بر اســاس گزارش دیجیاتو، طبق اخبار منتشــر شــده، 
این کشــور کوچک در ســرزمین نوردیک قصــد دارد با 
سرمایه گذاری 25 میلیارد دالری، تونل های زیر آبی کامال 
شناوری را زیر »ســوگنه فیورد«، بزرگترین آبدره کشور 
نروژ با عمق 1300 متر و پهنای حدود 900 متر، احداث 
کند. پروژه نام برده در نوع خود بی نظیر بوده و قادر است 
زمان سفر بین دو کرانه منطقه  نروژ را از 21 ساعت به 11 

ساعت کاهش دهد.
همانند بســیاری از آبگیرهای پهناور و آرام این کشــور، 

»ســوگنه فیورد« نیز مســافرت های محلی را با چالش 
مواجه می کنــد. افراد ســاکن در مناطق اطــراف آبگیر 
مذکور یا باید از قایق های مخصوص برای عبور اســتفاده 
کنند و یا مجبورند ســاعت ها رانندگی کنند تا بتوانند از 
کنار آبگیر به منطقه های موجــود در طرف مخالف آبگیر 

دسترسی پیدا کنند.
احداث تونل شــناور می تواند شــرایط را کامال برای آتن 

منطقه عوض کند.
ســازمان حمل و نقل عمومی نروژ برنامه خــود را برای 

ساخت این تونل ها در ســال 2011 اعالم کرده است. از 
آن زمان، بحث و گفتگوی زیادی حــول طراحی بهترین 
زیرساخت ممکن برای »ســوگنه فیورد« در جریان بوده 
اســت. در همین راســتا پیشــنهادات دیگری همچون 
ساخت پل شــناور یا پل معلق ارائه شده، اما تا کنون هیچ 

تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است.
ظاهرا اصرار بــه انتخاب پروژه پرهزینه تر یعنی ســاخت 
تونل های زیر آب، بیشــتر بــه این خاطر اســت که این 
نوع سازه در شــرایط آب و هوایی ســخت نروژ مقاوم تر و 
با اســتحکام تر بوده و مشــکالت کمتــری را در زمینه 
جابه جایی کشــتی ها و قایق ها روی ســطح آب به وجود 
می آورد، ضمن اینکه ســاختار طبیعــی منحصر به فرد 

منطقه نیز کمتر دستخوش تغییر می شود.
 در صــورت اجــرای ایــن پــروژه، دو تونــل در عرض 
»سوگنه فیورد« احداث می شود که در طول این تونل ها 

شناورهایی به آن متصل شده است.
شــناورهای متصل شــده به تونل که روی سطح آب قرار 
می گیرند، تونل ها را روی آب غوطه ور نگه می دارند. برای 
تقویت ســاختار مورد بحث از تیرهای فلزی هم عالوه بر 
شناورها در طول این تونل ها استفاده خواهد شد. یکی از 
مهندسان ارشد سازمان حمل و نقل عمومی نروژ می گوید 
تجربه رانندگی در این سازه شناور مشابه تونل های دیگر 
اســت، یعنی اگر چه ســازه در آب غوطه ور می شــود اما 
متالطم و منعطف نخواهد بود و به طور کامل ارتشــاعات 
موجود را حذف کــرده و پایــداری خوبــی دارد. ظاهرا 
تصمیم نهایی مبنی بر انتخاب این پروژه و آغاز به ساخت 
آن در بهترین حالت، در ســال 2017 میالدی یعنی سال 

آینده گرفته می شود.
وضعیــت آب و هوایــی و خوردگی بر اثر تمــاس مداوم 
تونل ها بــا آب، که باعــث افزایش هزینه هــای تعمیر و 
نگهداری می گردد، یکــی دیگر از فاکتورهــای موثر در 

انتخاب فوق خواهد بود.
به دلیل آنکه این تونل ها در تمام طول مسیر آبدره در زیر 
آب قرار دارد، به هوای تازه دسترسی نداشته و از هیچ نور 

طبیعی هم بهره نمی برد.
بنابراین یکی از چالش های مهم مهندســان پروژه، فائق 
آمدن بر مشکالت تهویه و نور درون تونل هاست. از این رو 
برای تهویه تونل ها از جت فن هــای تهویه برای به گردش 
درآوردن هوای درون تونــل و از منابع نور مصنوعی برای 

روشنایی آن  استفاده می کنند.
در نظر گرفتن راه های ارتباطی در فواصل مشــخص بین 
تونل ها راهکاری است که مهندســان این پروژه برای باال 
بردن امنیت مســافران در هنگام طی مسیر در این تونل 
طراحی کرده اند. تمام این مالحظات به عالوه بسیاری از 
نظرات دیگر، باعث باال رفتن هزینه هــا و تاخیر در زمان 
اجرای پــروژه می گردد که بدون شــک در تصمیم گیری 

سال 2017 برای این پروژه لحاظ خواهد شد.

يادداشت

حدود 1190 آبدره در کشــور نروژ وجود دارد و مردم اين کشــور ارزش زيادی برای آنها قائل هســتند. اما 
آبگیرهای پهناور و متعدد اين کشور، در کنار زيبايی هايی که در طبیعت آنجا ايجاد کرده است، موانع زيادی را 
برای سفر در اين کشور به وجود می آورند؛ به ويژه در زمستان که جاده ها يخ زده است، سفر در جاده های پیچ 
در پیچ کشور نروژ وقت زيادی را از مســافران خواهد گرفت. اما ظاهرا برای حل اين مشکل، پروژه مهندسی 

خالقانه ای در دست اجراست.

معرفی

بازار فناوری

دانستنی ها

محقق ایرانی دانشــگاه نیویورک دریافته است که مغز پس 
از رسیدن به ســطحی از اطمینان که طی فعل و انفعاالتی 
خاص صورت می گیرد از ساده ترین تا مهم ترین تصمیم ها 
را اتخاذ می کند. به گزارش مهر، دکتر روزبه کیانی استادیار 
علوم عصبی دانشــگاه نیویــورک به این نتیجه رســید که 
»اطمینان« عنصر تعیین کننده ای در فرآیند تصمیم گیری 
است که با اندازه گیری اشــتباهات و اصالح نگرش افراد در 
ارتباط مستقیم است. این مطالعه که جزئیات آن در ژورنال 
پیشــرفت های آکادمی ملی علوم آمریکا منتشــر شــده 
نگرش های نوینــی را به مقوله پیچیــده تصمیم گیری در 
انسان ها باز می کند. در این بررسی دکتر کیانی و همکارانش 
آزمایش ســاده ای را ترتیب دادند که طی آن افراد مســیر 
حرکت یک سری نقاط را در صفحه نمایشگر رایانه پیش بینی 
می کردند. این پیش بینی ها از روی حرکات چشم در دنبال 
کردن یکی از چند نقطه هدف در رایانه ثبت می شــدند. در 

این بررسی دکتر کیانی متوجه شد که وقتی مغز درباره مسیر 
درست حرکت نقاط به سطح مشخصی از اطمینان می رسد، 
 به ســمت تغییر در اســتراتژی تصمیم گیری تغییر مسیر 
 می دهد که در نهایت به کشــف مســیرهای درست منجر

 می شــود. این موارد از تشــخیص بیماری توسط پزشک 
گرفته تا اتخاذ روش های مختلف در ســرمایه گذاری منابع 
مالی توسط افراد عادی متنوع هســتند. کیانی در این باره 
گفت: به طورکلی ما دریافته ایم که مغز از »اطمینان« برای 
اندازه گیری ضریب خطاها و اتخاذ تصمیم های موثر در اصالح 
امور اســتفاده می کند. تحقیقات این محقق ایرانی نه تنها 
درخصوص تصمیم گیری های ساده مبتنی بر اطالعات فوری 
ثبت شده در مغز است، بلکه به اتخاذ تصمیم های پیچیده و 
چندگانه هم  مربوط می شود. کیانی پیش تر به دلیل انجام 
تحقیــق روی فرآیند تصمیم گیری در حــوزه علوم عصبی 

جایزه بنیاد »آلفرد پی اسلوان« را دریافت کرده بود.

رییس سازمان فضایی با اشــاره به نصب تلسکوپی با قدرت دید 
اجرام آسمانی در هزار کیلومتری زمین در شهریور گفت: امسال 
حداقل یک و حداکثر دو ماهواره را پرتاب می کنیم. به گزارش 
مهر، محسن بهرامی امروز در مراسم شروع به کار دوره آموزشی 
طراحی ماموریت و برنامه ریزی پروژه ماهواره کوچک دانشجویی 
گفت: اپسکو)ســازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه( 
سازمان ویژه با دستاوردهای خیلی ویژه و منحصربه فردی باید 
باشد و فکر می کردیم برای معرفی اپسکو باید فعالیت های خود 
را گسترده تر کنیم تا در دیگر کشورها جایگاه خود را پیدا کند. 
وی با بیان اینکه اپسکو در قالب پروژه های پایه و اختیاری در کنار 
فعالیت های آموزشی است، افزود: امیدواریم بیاموزیم که برای 
بودن در فضا تفاهم الزم است و باید با همیاری و همدلی راه را باز 
کنیم. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه 
 الزم است که همه کشورهای عضو، فعالیت های گسترده تری 
داشته باشند و اقدام به جذب دیگر کشــورها کنند، اظهار کرد: 

امســال ماهواره هایی را تکمیل کرده و در نوبــت پرتاب داریم 
و درحــال برنامه ریزی برای آنها هســتیم. این مقام مســئول 
تصریح کرد: برای اینکه دانشــجویان را درگیر مســائل فضایی 
کنیم، پروژه ماهواره مکعب ایرانی را طراحی کردیم و به اپسکو 
پیشــنهاد دادیم که پروژه ماهواره های مکعبی در کشــورهای 
 مختلف برگزار شــود و جایزه هایی هم در نظر گرفته شــود تا 
پرتاب هایی مســتمر و با قیمتی معقول تر برای دانشــجویان 
کشورهای عضو داشته باشیم. وی با اشاره به زمان بندی پرتاب 
و نیز هزینه و انرژی که پرتاب هر ماهــواره صرف خود می کند، 
پرتاب حداقل یک ماهواره را در ســال جاری قطعی دانســت 
و ادامه داد: عالوه بر آن قرار اســت تلسکوپی با عمق دید و رصد 
هزارکیلومتــری اجرام نزدیــک به زمین در ماهدشــت نصب 
شود که همزمان در پرو و پاکســتان این اتفاق می افتد. بهرامی 
 زمان تخمینی برای نصب نهایی و راه اندازی این تلســکوپ را 

شهریور ماه دانست.

راهکار نروژی برای حل مشکل فاصله ها

تونلهازیرآبشناورمیشوند

توسط محقق ايرانی دانشگاه نیويورک کشف شد؛

مغز چگونه تصمیم می گیرد؟
ريیس سازمان فضايی اعالم کرد:

نصب تلسکوپ با عمق ديد هزارکیلومتری  در شهريور

Prisma پدیده  جدید دنیای مجازی و گوشــی های اندروید و 
آیفون است که تصاویر ساده شما را به آثار هنری شگفت انگیزی 
تبدیل می کند کــه احتماال در چند روز اخیــر نمونه های آن را 
 Prisma .در اینستاگرام و شبکه های مشــابه مشاهده کرده اید
را به جرئت می تــوان یکی از جالب ترین اپلیکیشــن های تاریخ 
گوشی های موبایل دانست که نتیجه خروجی آن کامال شایسته 
عنوان »اثر هنری« اســت و عکس های ساده شــما را طوری به 
طراحی های جــذاب تبدیل می کند که در اکثــر مواقع باور این 
موضــوع را که نتیجه خروجی، کار دســت یک نقاش نیســت، 
بسیار دشــوار می کند. این برنامه در ابتدا تنها برای گوشی های 
آیفون منتشر شده بود که احتماال در این مدت نمونه های آن را 
بارها و بارها در شــبکه های اجتماعی به خصوص در اینستاگرام 
مشــاهده کرده اید. سرانجام روز گذشته نســخه اندرویدی این 
برنامه نیز منتشر شــد و هم اکنون کاربران گوشی های اندروید 
نیز قادر بــه اســتفاده از این اپلیکیشــن فوق العاده هســتند. 
خوشــبختانه و برخــالف تصمیم غیرحرفــه ای MSQRD که 
حتی هنوز هم تمــام افکت های موجود در نســخه آیفون را به 
اندروید نیاورده، در Prisma از همین نســخه ابتدایی شــاهد 
تمام فیلترهای موجود در برنامه هستیم. تنها موضوعی که کار 
با نســخه اندرویدی Prisma را دشــوار می کند طوالنی شدن 
زمان تدوین عکس هاســت به طوری که بــرای برخی افکت ها 
باید حــدود 1 تا 2 دقیقه منتظــر بمانید تا نتیجــه خروجی را 
مشــاهده کنید. هنوز دلیل این موضوع مشــخص نیست چرا 
که این اتفاق حتی در قوی ترین گوشــی های اندرویدی هم به 
همین شــکل صورت می گیرد و نمی توان آن را به ســخت افزار 
ضعیف ربط داد. امیدواریم که این مشــکل در نسخه های بعدی 
Prisma برطرف شــود چرا کــه این تاخیرهــای دقیقه ای آن 
قدر آزاردهنده هستند که در بســیاری از مواقع کاربر را از ادامه 
کار با برنامه خســته می کند. این موضوع زمانــی آزاردهنده تر 
می شــود که قصد اعمال یا امتحان چندین افکت را پشــت سر 
هم داشــته باشــید که در آن صورت باید حداقل 10 دقیقه با 
برنامــه کار کنید تا بلکه یک نتیجه جذاب را به دســت بیاورید. 
از نحوه اجــرا و اعمال افکت ها که بگذریم بایــد اعتراف کرد که 
Prisma می تواند لقب بهترین و حرفه ای ترین ویرایش کننده 
تصویر را به خود اختصاص دهد. نتایج خروجی این اپلیکیشــن 
به هیچ وجه قابل قیاس با اپلیکیشــن های دیگر نیست و همان 
قدر کــه Snapchat و MSQRD در بخش ویدیو غوغا کردند، 
Prisma در زمینه تصاویر موفقیت کســب کرده است. جالب 
است که اپلیکیشن ها به سمت حرفه ای شدن در حال پیشرفت 
هستند و شاید چند ســال پیش تصور اپلیکیشن هایی همچون

SnapChat )افکت هــای ویدیویــی آن( و Prisma نیــز 
غیرممکن بــود. نکتــه ای که در کار بــا Prisma بایــد به آن 
توجه کنیــد تاثیر عکــس ورودی شــما در نتیجــه خروجی 
اســت. هیچ معیــار مشــخصی بــرای تصاویــر ورودی معین 
نشــده اســت اما با توجه به تجربه کوتاهی که هنگام نوشــتن 
این مطلب از کار با Prisma داشــتیم در برخی تصاویر شــاهد 
نتایج خــارق ا لعــاده ای بودیــم و در مقابل در برخــی تصاویر 
نیز نتیجه به دســت آمــده حتی در حــد ذخیره کــردن نیز 
نبود. ایــن اپلیکیشــن دارای حجــم ۶ مگابایــت در اندروید 
 و 1۶ مگابایــت در iOS اســت و بــرای اجــرا بــه ترتیــب به
 نسخه ها ی4/1 و ۸ یا باالتر از این دو پلتفورم نیاز خواهد داشت.

با وجود اینکه طی چند ماه گذشــته، ایکس باکس وان دو بار با 
کاهش قیمت مواجه شده اما مایکروسافت بار دیگر چوب حراج 

به پلتفورم نسل هشتمی خود زد.
به گــزارش دیجیاتو، بــر اســاس گفتــه Larry Hub، مدیر 
برنامه نویســی ایکس باکس الیو، مردم آمریــکا می توانند هم 
اکنون ایکس باکس وان 500 گیگابایتــی را با قیمت 249 دالر 

)چیزی معادل ۸50 هزار تومان( خریداری کنند.
نکته جالب توجه این جاســت که طرح باال شــامل بعضی باندل ها 
 هــم می شــود؛ Gears of War: Ultimate Edition و

Quantum Break Special Edition از جمله باندل هایی 
هستند که تاکنون در این طرح تایید شده اند.

اگر هم بازیکن ها عالقه ای به این بســته ها نداشــته باشــند با 
استفاده از Name your Game می توانند بین چندین عنوان 
انحصاری مایکروسافت چیزی که می خواهند را رایگان انتخاب 
کنند. این کاهش قیمت تا مدت زمان محدودی پا برجا خواهد 
بود و هنوز مالک برند ایکس باکس پیرامون اجرایی کردن آن در 
مناطق دیگر سخنی  نگفته است. همان طور که می دانید، سال 
پیش مایکروسافت، قیمت کنسول خود را کاهش داد و به 350 
دالر رساند. پیش از شروع نمایشگاه E3 هم آنها دوباره دست به 
کار شــدند و این بار ایکس باکس وان را 300 دالر قیمت گذاری 
کردند. به نظر می رسد مایکروســافت تمام تالش خود را به کار 
گرفته تا موجــودی اش از ایکس باکس وان هــای اولیه را خالی 
کند، چون ایکس باکس وان اسلیم چند روز دیگر عرضه خواهد 
شد. جالب تر آنکه با وجود این همه کاهش قیمت، ایکس باکس 
وان باز هم فروش ماهیانه  اش کمتر از پلی استیشــن 4 اســت. 
تمامی ایــن اتفاقات در صورتی رخ داده اند که کنســول نســل 
هشتمی سونی همچنان 350 دالر قیمت دارد. شاید ژاپنی ها با 
معرفی پلی استیشن نئو یا پلی استیشن اسلیم، دست به کاهش 

قیمت پلی استیشن 4 بزنند.

استفاده از روبات ها در صنایع مختلف روز به روز در 
حال پیشرفت است. یکی از زمینه هایی که روبات ها 
می توانند  در آن  به عنوان تجهیزاتی مفید استفاده 
 Julie Shah .شوند، پزشکی و پرستاری اســت
یکی از پروفســورهای دانشــگاه MIT است که 
مدیریت گروه روبات های سالمتی را در آزمایشگاه 
هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر این دانشــگاه بر 
عهده دارد. تیم تحت رهبری او به تازگی روباتی با 
نام Nao را به کار گرفته است که در زمان فعالیت 
پزشکان و پرستاران، نحوه کار آنها را رصد می کند و 
می تواند بر اساس اطالعات به دست آمده، بیماران را 
به پزشکان مربوطه معرفی کند یا آنها را در اتاق ها و 

تخت های بیمارستان جابه جا کند. شاو در مورد این 
پروژه می گوید که با توجه به گستردگی و پیچیدگی 
فعالیت های پزشکی، امیدوار است روبات های آنها 
بتوانند با تمرین و یادگیری، مشکالت مهمی را در 
این زمینه حل کرده  و  پــس از آموزش دیدن قادر 
به کمک کردن به پرســتاران و پزشــکان تازه  کار 
باشند. او در ادامه به این نکته اشاره می کند که این 
روبات ها می تواننــد در زمان هایی که متخصصان 
حضور ندارند، مشــاوره ها و آموزش های الزم را به 
دانشجویان و پزشــکان تازه کار ارائه دهند. روبات 
Nao پس از مشــاهده و یادگیــری تصمیمات و 
رفتارهای پرستاران، توانســت برخی از وظایف را 

پیشــنهاد دهد و در انجام این وظیفه 
بســیار خوب عمل کرده اســت. این 
روبات در انجام وظایف خود بســیار 
موفق بوده و پرستاران در 90 درصد 
مواقع از پیشــنهادات آن استفاده 
کردنــد. البته این پروفســور در 
نهایت به این نکته اشاره می کند 
که عملی شدن نهایی این پروژه 
و رسیدن به زمانی که روبات ها به 

عنوان آموزش دهنده های پزشکان و 
پرستاران عمل کنند، حدود 10 سال 

طول خواهد کشید.

باالخره در اندرويد هم ديده شد؛

خالق اثر هنری از تصاوير خود شويد

محققان نائو را انتخاب کردند؛

روبات ها به کمک کادر 
پزشکی می آيند

آيا کاهش قیمت، میزان فروش را افزايش می دهد؟

بفرمايید
ايکس باکس وان!

فناوری ایرانی

فناوری تلفن هوشمند

تجربه رانندگی در 
اين سازه شناور 
مشابه تونل های 

ديگر است، يعنی 
اگر چه سازه در آب 
غوطه ور می شود اما 

متالطم و منعطف 
نخواهد بود و به طور 

کامل ارتشاعات 
موجود را حذف 
کرده و پايداری 

خوبی دارد

چندی پیش شــاهد معرفی دو موبایل پرچمدار شرکت 
لنــوو یعنــی Moto Z و Moto Z Force بودیم که از 
بخش تازه خریداری شــده توســط لنوو یعنی موتوروال 
معرفی شــده اســت. توجه اصلی غول فنــاوری چینی 
 به ماژوالر بــودن این ســری از اســمارت فون ها بوده و 
 Moto همان طور کــه دیدیم ماژول های قابــل تعویض
Mods با ویژگی هــای متعدد مانند دوربین یا اســپیکر 
بهتر برای دو دســتگاه فوق عرضه شــده اند. اما در کنار 

ســخت افزار فوق العاده قدرتمند و دوربین بســیار خوب 
 Moto این دو تلفن همراه، ویژگــی اصلی که باعث تمایز
Z Force از همتای خود می شود، ادعای شرکت سازنده 
مبنی بر تحمل ضربات بر اثر ســقوط از ارتفاع زیاد است، 
چیزی که بزرگترین شرکت های تولیدکننده موبایل دنیا 

هنوز جرئت بیان آن را ندارند.
ظاهرا لنوو برای افزودن این امکان به Moto Z Force از 
نسل دوم فناوری ShatterShield خود در پنل جلوی 

آن اســتفاده کرده اســت. به نقل از دیجیاتو در فناوری 
یاد شــده، پنج الیه مختلف ضد ضربه به کار رفته اســت. 
پایین ترین الیه، فریمی آلومینیومی اســت که استحکام 
کلی بدنــه را حفظ کرده اما خاصیــت ارتجاعی نیز دارد. 
ســپس صفحه نمایــش انعطاف پذیــر AMOLED قرار 
گرفته که بر اثر خم شدن نمی شکند. روی این دو سطح، 
چندین الیه حسگر لمســی قرار گرفته است تا اگر یکی از 
آنها بر اثر سقوط آســیب دید، دیگری جایگزین آن شود. 
دو الیه باالیی نیز از جنس موادی شــبیه شیشه هستند 
کــه انعطاف پذیرتر از شیشــه های مقــاوم مانند گوریال 
گلس عمل می کنند. همه آنچه که گفتیم، اســتحکام و 
مقاومت Moto Z Force را نشان می دهند. برای اثبات 

این موضوع فردی با انتشار ویدیویی ثابت کرد که اگر این 
گوشــی از ســه ارتفاع یک، یک و نیم و دو متری سقوط 
کند، هیچ آســیبی نمی بیند. بنابراین می توان بر ادعای 

شرکت ســازنده 
صحه گذارد.

لنوو مدعی شد؛

گوشی خود را از ارتفاع دو متری رها کنید؛ آسیب نمی بیند!

زمان زیادی از معرفی پیشرانه ۸ سیلندر سوپرشارژ 
شــده جگوار-لنــدروور می گــذرد و این شــرکت 
 باید به فکــر جایگزینی برای آن باشــد. طبق اخبار 
منتشر شده، این شــرکت انگلیســی برای این امر، 
از بی ام و و پیشــرانه ۸ ســیلندر تویین توربوی آن 
بهره خواهــد برد. زومیت نوشــت؛ پس از ســال ها 
استفاده از پیشــرانه های قدیمی که پیش تر توسط 
فورد طراحی شــده اند، جگوار-لنــدروور تصمیم به 
اســتفاده از پیشــرانه های جدید گرفته است. این 
شرکت خودروســازی مطرح انگلیسی سری جدید 
پیشــرانه های خود را معرفی کرد. بــرای نمونه های 
چهار ســیلندر از خانواده ماژوالر اینجنیوم استفاده 
خواهد کرد و پیشــرانه  های ۶ ســیلندر خورجینی 
سوپرشــارژ را نیــز جایگزیــن نمونه هــای خطی 
موجود خواهد کرد. اما این شــرکت چــه برنامه ای 
برای پیشــرانه های هشت ســیلندر توانمند خود با 
غرش های جذاب دارد؟ طبــق برخی از گزارش های 
 V8 منتشر شــده جگوار-لندروور از پیشــرانه های
تویین توربو ســاخت بی ام و در محصوالت پرچمدار 
خود اســتفاده خواهد کرد. در حــال حاضر بهترین 
پیشرانه ۸ ســیلندر بی ام و، مدل N63 با حجم 4/4 
لیتر و حداکثر توان خروجی ۶00 اســب بخار است 
که در بعضی از نســخه های M5 به کار گرفته شده 
است. اما ظاهرا بی ام و قصد توســعه پیشرانه هشت 
سیلندر 4 لیتری جدیدی را برای فروش به جگوار-

لندروور دارد. جگوار در F-Type SVR از پیشــرانه 
۸ سیلندر اختصاصی توربوشارژ شده استفاده کرده 
اســت که توانایی تولید 575 اســب بخار را دارد. اما 
این پیشــرانه مصرف سوخت بســیار باالیی دارد و 
حتی در صورت کنترل نحــوه رانندگی و در بهترین 
حالت، به 12 لیتر بــر هر 100 کیلومتر می رســد. 
پیشرانه های توربوشــارژ بی ام و قطعا پاسخ سریع و 
غرش نمونه ســاخت جگوار را ندارد اما قطعا مصرف 
بهینه  و استهالک کمتری برای مالک خود به ارمغان 
خواهد آورد. با توجه به شرایط خودروسازی و تمایل 
شــرکت های فعال در ایــن صنعت به اســتفاده از 
 V8 پیشرانه های کوچک و کم مصرف، پیشرانه های
در خطر انقراض قرار دارند و تعامل خودروســازان با 

یکدیگر برای نجات آنها ضروری است. 

جگوار دست به دامان بی ام و شد؛

قلب 8 سیلندر آلمانی ها در 
بدن انگلیسی ها

پیشنهاد سردبیر:
خالق اثر هنری از تصاوير خود شويد
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اخباريادداشت

سیب ســمیرم امروز آوازه ای جهانی را از آن خود کرده تا 
جایی که شرکت های خارجی همچون گیفت، عالقه مند 
به سرمایه گذاری برای این محصول شده و طعم و عطر آن 

را بی نظیر می دانند.
شهرستان سمیرم با دارا بودن حدود ۳۶ هزار هکتار باغ در 
استان، چیزی نزدیک به ۵۰ درصد مساحت باغات را از آن 
خود کرده و بیش از ۹۰ درصد مردم این شهرستان باغدار 
و کشــاورز بوده و تولید عمده سیب در شهرستان، اقتصاد 

سمیرم را وابسته به این محصول کرده است.
تولید محصول سیب در خشکسالی های اخیر با مشکالت 
 فراوانی روبه رو شده تا جایی که بســیاری از باغات در تب

 بی آبی خشــک شــده و تن خود را به اره ها ســپردند و 
کشاورزانی که در خشکسالی های اخیر با هزینه های گزاف 
جان درختان خود را نجات دادند امروز با توجه به استمرار 
کم آبی ها و فروش محصوالت با قیمت های پایین و کمتر 

از هزینه تمام شده، دچار سردرگمی شده اند.
دست های پینه بســته کشــاورزان خود گویای زحمات 
فراوان تولید ســیب بوده اما عالوه بر خشکسالی، عوامل 
طبیعی دیگری همچون سرمازدگی، بارش باران و تگرگ 
دلیل کاهش تولید ایــن میوه بوده تا جایی که در ســال 
۱۳۹۴ این عوامل باعث کاهش بیــش از ۴۰ درصد تولید 

سیب در سمیرم شد.
عوامل طبیعی از یک سو و خرید سیب با قیمت حدود یک 
هزار تا یک هزار و ۲۰۰ تومان که از قیمت تمام شــده نیز 

کمتر عنوان می شود کشاورزان را متضرر کرد و با توجه به 
خسارت فراوان در سال ۱۳۹۴ هنوز حق بیمه کشاورزان 
که یکی از بخــش های عمــده تولید کننده در کشــور 
محسوب می شــوند پرداخت نشــده تا آنان را در آستانه 

ورشکستگی کامل قرار دهد.
امروز کشاورزان ســمیرمی با بدهی های فراوان بانکی که 
روز به روز افزایش می یابد چشــم به دســتان دولتمردان 
بســته تا با حمایت آنان جانی دوباره به بخش کشاورزی 
بخشیده شــود، اما عالوه بر پرداخت نشدن غرامت بیمه 
کشاورزان و مســاعدت های مالی شــاهدیم که واردات 
سیب کشورهای خارجی همچون سال گذشته محصوالت 
تولیدی کشاورزان را به سردخانه ها هدایت کرد و در آنجا 

به نابودی سوق داد.
 عمده ســیب تولیدی ســمیرم به کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس صادر می شــد و در سال گذشــته با توجه به 
مشکالت دیپلماســی و تحریم محصوالت ایرانی با فتوای 
مفتی های عربستان، این محصول در سردخانه ها مانده و 

حتی از مرز های عراق نیز بازگردانده شد.
با توجه به بازار داخلی ســیب در کشور، سود میوه بهشتی 
حتی در شرایط ایده ال نیز روانه جیب دالالن شد و سهم 
کشاورزان از ســیب تنها زحمت آن می باشد و نبود یک 
شرکت تعاونی قدرتمند عاملی شده تا کشاورزان از ترس 
خرابی محصوالت خود آن را زیر قیمت تمام شده به دست 

دالالن با نرخ آنان بسپارند.

مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان چادگان 
گفــت: ۴۰ قنــات با 
دبــی آب ۵۰۰ لیتر 
در ثانیــه در بخــش 
مرکزی و چنــار رود 
فعال  شهرستان  این 
هســتند. بختیار حاجتی اظهار کرد: شهرســتان چادگان 
۱۳۹ قنات دارد که ۹۹ قنات خشــک شده و آبدهی ندارند 
و ۴۰ قنات نیز با آبدهی ۵۰۰ لیتر در ثانیه یک هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی شهرستان را پوشش می دهد. وی با اشاره 
به اینکه بیشترین قنات در بخش مرکزی شهرستان خشک 
شده است، افزود: قنات های شــهر رزوه، انالوجه و چادگان 
کامال خشک شده اند که ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این 

بخش از آب قنات های این سه منطقه آبیاری می شد که در 
 حال حاضر با حفر چاه، هزار هکتار زیر کشت آبی قرار دارد و
 ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز به کشت دیم اختصاص یافته است.

وی افزود: سال گذشته با هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیون تومان، 
دو رشــته قنات در بخش مرکزی و چنار رود الیروبی شده 
و با اعتباری که امســال پیش بینی شــده ، یک قنات نیز با 
هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیون تومان در حال بازســازی است.  
وی ادامه داد: اگــر قنات های موجود در شهرســتان برای 
آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار گیرند، افزایش کشت 
۵۰ درصدی را خواهیم داشــت که این طــرح به اعتبارات 
کشــاورزی نیاز دارد و انتظار می رود مســئوالن اســتان و 
شهرســتان در تخصیص اعتبــار، عنایت ویــژه ای به این 
شهرستان داشته باشند تا بتوان با کمترین هزینه بیشترین 

محصول را برداشت کرد.

بســیج  مســئول 
مبارکــه  ســازندگی 
تصریــح کــرد: برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی 
در شهرستان مبارکه، 
اولین کارگاه آموزشی 
پــرورش بلدرچین در 
شهرستان به همت بسیج سازندگی و همکاری بسیج مهندسین 
مبارکه برگزار شد.  سرگرد مهرداد عقیلی با بیان اینکه بلدرچین 
پرنده ای مقاوم، زودبازده و با محیط های مختلف به خوبی سازگار 
می شود، گفت: بلدرچین به سرعت رشد می کند و در سن ۳۵ 
تا ۴۰ روزگی به بلوغ کامل می رســد.  این مســئول با اشاره به 
توجه زیاد تولیدکنندگان به بلدرچین تصریح کرد: بلدرچین 
به دلیل منافع زیاد و خواص فوق العاده گوشت و تخم آن مورد 

توجه بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته است. سرگرد عقیلی 
تصریح کرد: در یک جمع بندی ساده می توان نتیجه گرفت که 
مجموع عواملی نظیر رشد سریع، سن بلوغ پایین، سن کشتار 
مناسب، کیفیت مطلوب گوشت و تخم، هزینه های ثابت و جاری 
مناسب در مقایسه با دیگر شــاخه های دامپروری و همچنین 
مقاومت باالی پرنده به شــرایط نامســاعد محیطی، پرورش 
بلدرچین را تبدیل به صنعتی سود آور کرده که امروزه مورد توجه 
بسیاری از پرورش دهندگان در سراسر جهان قرار گرفته است.  
وی هدف از برگــزاری این کالس ها را آمــوزش نحوه صحیح 
پرورش و صرف هزینه کمتر برای تولید بیان کرد و افزود: امروزه 
کســب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهــم برای ایجاد 
اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می شود؛ امیدواریم با 
برگزاری کالس های آموزشی به کسب و کار مشاغل خانگی که 

یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است، کمک کنیم.

معاون فرماندار شهرضا گفت: فضای مجازی ابزاری است که 
قابلیت تخریب یا اصالح و پیشرفت جامعه  را دارد.

 محمدحسین داراب در جلسه »ستاد ساماندهی امور جوانان 
شهرستان شهرضا« اظهار داشــت: فضای مجازی تاثیرات 
زیادی در زندگی همه ما داشته تا جایی که نمی توان منکر 
وابستگی زندگی روزمره به آن شــد؛ این فضا باعث کاهش 
ترافیک کاری روزانه ادارات و تسهیل امور زندگی مردم شده 
اســت. وی ادامه داد: فضای مجازی بخشی از سبد فرهنگی 
خانوار بوده که سایر شــئون زندگی، خانواده و اجتماع نظیر 

روابط اقتصادی و سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
معاون فرماندار شــهرضا تاکید کرد: فضای مجازی ابزاری 
است که قابلیت تخریب یا اصالح و پیشرفت جامعه را دارد؛ 
متاسفانه خود ما با اســتفاده نا به جا به آسیب های ناشی از 
آن دامن زده ایم؛ هر چند تهاجم فرهنگی دشمن نیز در این 
زمینه موثر بوده است. داراب اذعان داشت: متاسفانه استفاده 
نادرست از فضای مجازی باعث شــده قبح بسیاری از امور از 
جمله طالق و روابط دختر و پســر در بعضــی از عرصه های 
اجتماعی از بین برود و دشمن نیز از این مسئله بهره برداری 
کند. وی گفت: یکی از بهترین استفاده های فضاهای مجازی 
پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی است، اما متاسفانه در 
این زمینه تولید محتوای خوبی انجام نشــد و الزم است تا 
افرادی که در این مورد احساس مسئولیت می کنند با جدیت 

بیشتری وارد عمل شوند.
معاون فرماندار شهرضا تصریح کرد: ایجاد نشاط اجتماعی 

باعث کاهش آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های  استفاده 
از فضای مجازی می شود.

کاهش سن استفاده از اينترنت در جامعه
علی نقی انصاری رییس اداره ورزش و جوانان شهرضا نیز در 
این جلسه عنوان داشت:امروزه استفاده از اینترنت در جامعه 
 ما افزایش یافته و این در حالی اســت که ســن گرایش به

 آن نیــز کاهش پیدا کرده اســت؛ به عنوان مثــال در حال 
حاضر ۱۴ میلیون نفر در کشــور عضو شبکه تلگرام هستند 
که ۱۱/۵ میلیون نفر از آنها جمعیت سنی زیر ۱8 را تشکیل 
می دهند. وی اضافه کرد: باید با دیدگاه علمی و تخصصی در 
حوزه استفاده از فضاهای مجازی وارد عمل شویم، استفاده 
از نظرات تحقیقی و بررســی های میدانی نقش موثری در 
راستای کاهش آسیب های ناشی از استفاده از فضای مجازی 

و همچنین ایجاد فرصت های مناسب در این محیط دارد.
سهولت برقراری ارتباط و کسب دانش از جمله 

مهم ترين علل گرايش به فضای مجازی 
زهرا طاهری کارشــناس تشــکل های مردم نهاد اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: 
تحقیقی که در جمعیت آماری ۱۵ تا ۲۹ سال شهر اصفهان 
انجام شد،نشان داد اســتفاده از فضاهای مجازی با سرعتی 

شتابان در جامعه در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: از جملــه علل گرایش افراد به اســتفاده از 
فضاهای مجازی کسب لذت، سهولت برقراری رابطه و کسب 

دانش است.

چالش های کشاورزان سمیرمی؛

از سختی های تولید تا دردسرهای فروش

مدير جهاد کشاورزی خبر داد:

وجود 40 قنات فعال در شهرستان چادگان
مسئول بسیج سازندگی مبارکه:

کسب و کار خانگی راهکاری مهم برای ايجاد اشتغال

معاون فرماندار شهرضا مطرح کرد:

فضای مجازی ابزاری برای تخریب یا اصالح

 ســوگواره ملی تعزیه مصــادف با مــاه صفر و با شــرکت گــروه های 
 تعزیه خوانی از سراســر کشــور در شهرســتان خمینی شــهر برگزار

 می شود.جلسه برنامه ریزی سوگواره ملی تعزیه با حضور معاون هنری، 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان، فرماندار و 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان خمینی شهر و شورای تعزیه استان 

برگزار شد.
حسینعلی آقائیان زاده، معاون هنری، سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان اصفهان، با تشریح ســوگواره ملی تعزیه و استعدادهای 
درخشان این حوزه در اســتان اصفهان، نظارت و ســاماندهی تعزیه در 
اســتان را یادآور شــد و گفت: این ســوگواره ملی به اصالح نسخ تعزیه 
 خوانی رایج در بین گروه های شــبیه خوانی کمک بســیاری می کند تا

 نســخه ها و متن های کارشناسی شــده توســط تعزیه خوانان قرائت 
شود.فرماندار شهرســتان خمینی شــهر ضمن اســتقبال از برگزاری 
 ســوگواره ملی تعزیــه در این خطــه، اظهار کــرد: اینگونــه برنامه ها 
وسیله ای برای ساماندهی و الگو ســازی صحیح در بین گروه های تعزیه 
استان اصفهان است و باید نسخه های کارشناسی شده و مستند جایگزین 

برخی اشعار بدون سند تاریخی شود.
احمد رضوانی با توجه به اهداف مورد نظر دبیرخانه این سوگواره ملی ادامه 
داد: با توجه به حضور گروه های تعزیه از ســطح کشور و سابقه مردم این 
منطقه در برگزاری مراســمات دینی مذهبی به خصوص در محرم و صفر 
که به نوعی در کشور زبانزد بوده و به حسینیه ایران شهرت یافته، کمک می 
شــود تا این خطه و آداب و فرهنگ و رسوم مردم به دیگر شهرهای کشور 

معرفی شود و این بزرگ ترین نتیجه این سوگواره برای شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: ساخت و سازهای 
غیرمجاز اراضی کشاورزی تیران و کرون  قلع وقمع شد.

محسن حاج عابدی با بیان اینکه شــش مورد ساخت و ساز غیرمجاز در 
باغات شهرستان تیران و کرون تخریب شــده اظهار کرد: ماموران  جهاد 
کشاورزی در ابتدا به کســانی که بدون مجوز ســاخت و ساز می کنند 
اخطارمی دهد ولی اگر به تذکرات توجه نکنند پرونده برای صدور حکم 

به دادگاه ارجاع می شود. 
 وی افزود: متقاضیان تغییــر کاربری قبل از هرگونــه اقدام در خصوص

 ساخت و ســاز در اراضی کشــاورزی باید به مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرســتان  مراجعه  و از قوانین و مقررات  اطالع پیدا کنند و پس از اخذ 
مجوز از کمسیون های مربوطه  اقدام به فعالیت نمایند تا از عواقب و آثار 

زیان بار تغییر کاربری غیرمجاز در امان باشند .

 نماینــده مردم شهرســتان های گلپایــگان و خوانســار در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: با حرکت جهادی و انقالبی می توان هرچه 

سریع تر تصفیه خانه آب گلپایگان را به بهره برداری رساند.
علی بختیــار در بازدید از تصفیه خانــه آب گلپایگان اظهــار کرد: از 
پیمانکار این طرح بزرگ، انتظار می رود با تمــام قوا و با به کار گرفتن 
همه توان خود با حرکت جهادی و انقالبی این طرح را در اســرع وقت 
به سرانجام برساند. وی ادامه داد: بی شک مردم شهرستان گلپایگان 
از دیرباز خواستار استفاده از آب شرب با کیفیت بوده اند.بختیار افزود: 
با توجه به برنامه زمان بندی اعالم شــده، از پیمانــکار انتظار داریم با 
 مهیا کردن شرایط الزم و اضافه کردن شیفت های کاری ظرف مدت 
 ده روز فرآیند تصفیــه آب را آماده بهره برداری آزمایشــی کنند و تا 

یک ماه آینده این طرح آماده بهره برداری رسمی شود.

فرماندار شهرستان خمینی شهرخبر داد:

 معرفی آداب و رسوم مذهبی 
خمینی شهر در سوگواره ملی تعزيه

قلع وقمع ساخت های  
غیرمجاز در تیران و کرون

تصفیه خانه آب گلپايگان 
سريع تر به بهره برداری برسد

کوتاه از شهرستان ها

فضای مجازی 
بخشی از سبد 
فرهنگی خانوار 
بوده که ساير شئون 
زندگی، خانواده و 
اجتماع نظیر روابط 
اقتصادی و سیاسی 
را نیز تحت تاثیر قرار 
داده است

تولید محصول سیب 
در خشکسالی های 
اخیر با مشکالت 
فراوانی روبه رو شده 
تا جايی که بسیاری 
 از باغات در تب 
بی آبی خشک شده 
و تن خود را به اره ها 
سپردند

شــوراهای دانش آموزی مدارس منطقه بادرود در سطح استان 
خوش درخشیده و با کســب رتبه های برتر استان، توانمندی و 

پویایی خود را به سایر مناطق اثبات کرده اند.
در ارزیابی نهایی شــوراهای دانــش آموزی اســتان اصفهان، 
دبیرســتان های دخترانه شــرف بادرود )دوره دوم متوسطه( 
مکتب الزهــرای خالد آباد)دوره اول متوســطه( و دبیرســتان 
پسرانه شهید دستغیب بادرود)دوره اول متوسطه( توانستند در 
دوره های تحصیلی مربوطه، به ترتیب رتبه های نخست، دوم و 
اول در قطب سه استان در ســال تحصیلی ۹۵-۹۴ را از آن خود 

کنند.
 محمود آقادوســت رییس اداره آموزش و پرورش بادرود ضمن 
ابراز خرســندی از موفقیت های به دســت آمده، اظهار داشت: 
شــوراهای دانش آموزی بازوی مدیران مدارس بوده ونقش آنها  
در اداره فعالیت های فوق برنامه ومســایل آموزشی بسیار مهم 
و کلیدی می باشــد ودر صورت اســتفاده صحیح از توانمندی 
 آنها  و واگذاری مســئولیت،می توان برای آینده کشور دقیق تر 

برنامه ریزی کرد.
آقادوست در ادامه گفت: ایجاد مشــارکت، مسئولیت پذیری و 
توجه به توانمندی های دانش آموزان از جمله اهداف تشــکیل 

شوراهای دانش آموزی است. 
وی اظهار داشت: شوراهای دانش آموزی، یک نهاد صنفی است 
که بر فعالیت های آموزشی و پرورشــی دانش آموزان  با هدف 
ترویج قانونمندی و تعامل در پیشــبرد اهــداف جامعه تمرکز و 
توجــه دارد. وی تاکید کرد: ایجــاد زمینه تربیــت اجتماعی، 
 افزایش روحیه مسئولیت پذیری، تحقق اندیشه محوری و بستر 
 اصلی تحول و توســعه پایــدار به عنوان ســرمایه گــذاری و 
 تربیــت نیــروی انســانی از جمله اهــداف ایجاد شــوراهای 

دانش آموزی است.  

سرهنگ پاسدار حسین انوری، مســئول بسیج سازندگی سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان ضمن ســفر به فریدونشهر 
و شرکت در کارگروه اشتغال این شهرســتان، از طرح بازسازی 
روستای کلوســه به منظور مشارکت بیشتر ســپاه در این طرح 

سنگین بازدید به عمل آورد.
وی در این جلســه با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی به عنوان 
تنها تئــوری اقتصادی نجات دهنده کشــور، از اولویت مضاعف 
اجرای این شــیوه اقتصادی در توســعه مناطق محروم کشور 

همچون شهرستان فریدونشهر سخن گفت.
ســرهنگ انوری از مســئوالن شهرســتان خواســت نسبت 
به شناســایی ظرفیت ها و عرصه هــای اقتصــاد مقاومتی در 
شهرســتان اقدام کنند و این قــول را داد در صــورت به نتیجه 
رســیدن این اقدامات، ســپاه تا حد توان در به ثمر نشاندن این 

طرح ها کمک کند.
سرهنگ انوری در بازدید از روند نوســازی روستای کلوسه که 
به علت در معرض خطر بودن، ۷۵ واحد مســکونی آن تخریب 
و آماده نوسازی شده اســت، قول همکاری بیشتر از طرف سپاه 
در رابطه با آواربرداری و حمل مصالح به این روســتا را با تامین 

خودروهای سنگین بیشتر داد.

ريیس اداره آموزش وپرورش بادرود:

 شوراهای دانش آموزی
 بازوی مديران مدارس هستند

سپاه در محرومیت زدايی
فريدونشهر جدی تر وارد می شود

درحاشیه

در روزهای اخیر مردم شهرضا ابتدا شاهد افزایش قیمت شکر و پس از آن نایابی این 
کاال در بازار عرضه محصوالت غذایی بودند.

 احتکار، بازار سیاه، افزایش ناگهانی قیمت کاالهای مختلف و تعابیری از این نوع برای 
مردم  نا آشنا نیست.

گاه و بیگاه کاالهای مختلف یا نایاب می شود و در بازار سیاه باید به دنبال آن باشیم، 
یا قیمت آن در مدت کوتاهی یکباره افزایش می یابد و پس از آنکه سودجویان سود 
سرشاری از این جریان به جیب می زنند. مسئوالن مربوطه با حضور در رسانه ملی 
وعده اصالح امور را می دهند؛ البته انصافا در سال های اخیر کمتر با چنین پدیده ای 
مواجه بوده ایم، اما در سال های میانی دهه هشــتاد، رکودهای قابل توجهی در این 

زمینه در بازارهای مختلف کاال به ثبت رســید. شهرستان شهرضا به لحاظ استقرار 
در مسیر جاده ترانزیت شمال - جنوب کشور از گذشته های دور همانند بازاری برای 
ورود، توزیع و عرضه محصوالت مختلف عمل کرده و بــه نوعی نبض بازار کاالهای 
مختلف در جنوب کشــور را در دست داشــته است. کسبه این شهرســتان نیز از 
گذشــته های دور به انصاف و ایمان معروف بوده و از همین جهت با لحاظ سودهای 
عادالنه، کاالهای مختلف را به صورت عمده و خرده فروشی عرضه می کرده اند. بخش 
عمده ای از مردم شهرضا نیز به تجارت و داد و ستد مشــغول هستند، وجود حدود 
۹ هزار واحد صنفی در این شهرستان گواه صادقی بر این مدعاست.  با توجه به بازار 
گسترده کاال و محصوالت مختلف در شهرضا، معموال عرضه و توزیع این محصوالت 

، تحت تاثیر نوسانات قیمتی در کل کشــور بوده و به جز این مسئله، در سایر موارد، 
کسبه و تجار این شهرستان اقدام به تغییر خودسرانه قیمت کاال نمی کنند.

توزيع 90 تن شکر در شهرضا
چندی است شکر در بازار شهرضا کمیاب و در برخی محالت نایاب شده است. پیش 
از این هم قیمت این محصول افزایش یافته بود.  در حالی که معاون شرکت بازرگاني 
دولتی ایران باالترین قیمت شکر در بازار را ۲ هزار و۷۵۰ تومان اعالم کرده بود، قیمت 
این کاال در شــهرضا تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در هر کیلوگرم نیز افزایش یافت.  ابراهیم 
سبزواری، رییس اتاق اصناف شهرضا ضمن تایید نوسانات ایجاد شده در بازار شکر این 
شهرستان گفت: به دنبال ایجاد این نوسانات در بازار عرضه و فروش شکر، در مرحله اول 
۴۰ تن شکر از طریق اتاق اصناف و ۲۰ تن شکر نیز از طریق جهادکشاورزی شهرستان 
در شهرضا توزیع شد. وی ادامه داد: در آینده نزدیک نیز ۳۰ تن شکر در بازار شهرستان 

توزیع می شود تا از این طریق تعادل قیمت این کاال در شهرضا برقرار شود.

در روزهای اخیر اتفاق افتاد؛
شکر، کام مردم شهرضا را تلخ کرد

پیشنهاد سردبیر: 
شکر،کام مردم شهرضا را تلخ کرد
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زيبايی

بدون شــک شــنا یکی از تفریح های لذت بخش اســت که 
طرفداران زیادی هم دارد. در این میان کم نیستند افرادی که 
بخش مهمی از اوقات فراغتشان را به بهانه ورزش یا سرگرمی 

در استخرها می گذرانند.
این در حالی است که با افزایش شــناگران آماتور و حرفه ای 
در اســتخرها، تعداد مراجعه کنندگان بــه متخصصان زنان، 
پوســت و مو و ... بیشتر می شــود تا بیماری های به  اصطالح 
اســتخری خود را درمــان کننــد. یکــی از مهم ترین این 

بیماری ها،عفونت های قارچی است.
عفونت ، نوعی بیماری  است که از طریق استخر منتقل می شود 
و معموال از طریق راه رفتن بدون دمپایی روی سطوح مرطوب 
و لبه استخر منتقل می شــود. مثال اگر فردی که در ناحیه پا 
دچار عفونت قارچی است با پای برهنه کنار استخر راه برود و 
پای فرد دیگری پس از او با آن محل تماس پیدا کند، شخص 

به این عفونت قارچی مبتال می شود.
دکتر ابراهیم محمــودی، متخصص پوســت و مو می گوید: 
شــرط اولیه انتقال این بیماری، مرطوب بودن سطوح است 
با این حســاب حتی دمپایی ها و دیگر وسایل استخر ممکن 
است آلوده به عفونت های قارچی باشد. بنابراین حتما باید در 
محیط های مرطوب و از همه مهم تر اســتخر دمپایی ها را در 

حوضچه کلر حداقل به مدت 15 ثانیه ضدعفونی کنید.
استفاده مشترک از وسايل استخر ممنوع!

به گفته دکتر محمودی، برای تمیز نگهداشتن آب استخرها 
پیش از ورود به استخر و پس از خارج شــدن از آن، باید بدن 
و موهایتان را با مواد شوینده مناسب تمیز کنید، اما نباید این 

کار را به خانه موکول کرد.
در عین حال، برای پیشگیری از بیماری های قارچی باید پس 

از خارج شدن از استخر و شست وشــوی کامل، بدن با حوله 
تمیز کامال خشــک شــود چون وجود رطوبت روی پوست 
محیط مناســبی را برای رشــد قارچ ها و عفونت های قارچی 

فراهم می کند.
همچنین برای جلوگیری از ایجاد این عفونت ها یکی از نکات 
بسیار مهم، انتخاب استخری است که تمام اصول بهداشتی را 
رعایت کند. در واقع استخرهای بهداشتی استاندارد، سیستم 
آبرسانی مســتمر دارند؛ یعنی آب آنها به  صورت سیکل وار در 
جریان است و ورودی و خروجی دارد و ســرریز می شود. در 
این استخرها کلر زنی هم به طور اتوماتیک انجام می شود. البته 
شما هم باید به بهداشــت فردی توجه ویژه داشته باشید. به 
اشتراک گذاشتن وسایل اســتخر مثل حوله، دمپایی، شانه، 
کاله و عینک شــنا حتی با نزدیــک ترین افــراد خانواده یا 

دوستانتان می تواند به انتقال عفونت های قارچی منجر شود.
عاليم عفونت های قارچی زنانه

دکتر آزیتا صفارزاده، جراح و متخصــص بیماری های زنان و 
زایمان و عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی تهران نیز 
می گوید: بسیاری از خانم ها با این ســوال مواجه هستند که 
چرا بعد از استفاده از اســتخر و جکوزی دچار قارچ و خارش 
می شوند؟ در پاسخ به این پرســش باید گفت حضور در این 
محیط ها ممکن است احتمال قارچ را بیشتر کند آن هم تنها 
در صورتی که ناحیه تناســلی برای مــدت طوالنی مرطوب 
بماند و فرد بعد از اســتخر و... لباس خــود را تعویض نکند. 
یادتان باشد خارش دهانه رحم، ترشحات سفید پنیری شکل، 
سوزش ادرار، قرمزی همراه با خشکی و حساسیت پوست در 
ناحیه تناسلی، التهاب و ورم دهانه رحم و قرمزی آن، ضایعات 
حاشیه ای، ساییدگی و حساسیت پوست از جمله شایع ترین 

نشــانه های ابتال به عفونت های قارچی محســوب می شوند، 
اما بر خالف بــاور عموم، این نوع عفونت هــا معموال بو ندارند 
و در صورت ترشــحات چرکی با بوی نامطبــوع باید به فکر 

عفونت های باکتریایی و درمان مناسب آنها باشید.
عفونت قارچی از کجا می آيد؟

به گفته دکتر صفارزاده 
قارچــی،  عفونــت 
عفونــت  شــایع ترین 
تناســلی  دســتگاه 
 اســت. به طور کلی در 
واژن برخــی از خانم  ها 
قارچ  طبیعی  به صورت 
وجود دارد؛ البته نوعی 
بیمــاری زا  کــه  قارچ 
نیســت، اما اگر شرایط 
مهیــا باشــد همیــن 
غیربیمــاری زا،  عوامل 
تبدیــل بــه قارچ های 
بیمــاری زا می شــوند. 
حتــی ایــن قارچ ها در 
هــم  بعضی هــا  روده 
وجود دارند و به همین 
اســت  ممکن  دلیــل 
هنگام اجابــت مزاج و 
در اثر آلوده شدن ناحیه 
زمینه ســاز  تناســلی 
عفونت هــای قارچــی 

شوند.
به طور کلی بــرای جلوگیــری از عفونت هــای قارچی باید 
علت های ایجاد عفونت را بررســی کرد. بایــد بدانید دیابت، 
بارداری، هورمون درمانی و اســتفاده از هورمون اســتروژن، 
مصرف قرص های ضدبارداری، مصــرف مکرر آنتی بیوتیک و 
از همه مهم تر آب و اســتخر آلوده از جمله عوامل زمینه ساز 
عفونت قارچی به حســاب می آینــد. باید آنهــا را به حداقل 

برسانیم تا شانس رشد مجدد بیماری را از بین ببریم.
به همین دلیل دقت در انتخاب اســتخر های عمومی از نظر 

میزان سالمت آب و محیط آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.
و اما درمان

فراموش نکنید با توجه به شــیوع زیاد عفونت های قارچی در 
تابستان افراد زیادی دچار این نوع عفونت ها می شوند. به گفته 
دکتر صفارزاده درمان این مشکل چندان دشوار نیست طوری 
که اســتفاده از انواع و اقســام درمان های دارویی، خوراکی و 
موضعی و در عین حال رعایت بهداشت فردی، پوشیدن لباس 
زیر راحت و تمام نــخ،  اســتفاده از مرطوب کننده ها به  دلیل 
حساسیت پوست در ناحیه آلوده و تکمیل دوره درمان با وجود 
بهبود نسبی، در روزهای اول از جمله راهکارهای موثردرمان 

عفونت های قارچی هستند. 

عفونت در کمین شناگران چیپس و پفــک یکــی از پرطرفدارترین تنقــالت برای همه 
سنین است که متخصصان تغذیه نسبت به خرید آنها از برخی 

سوپرمارکت ها هشدار می دهند.
 پیام فرحبخش متخصــص تغذیه و رژیم درمانی با اشــاره به 
شــرایط نگهداری مــواد غذایــی در ســوپرمارکت ها گفت: 
هر ماده غذایی شــرایط نگهــداری خاص خــود را می طلبد، 
بســیاری از آنها نیــاز به یخچــال دارنــد و بســیاری دیگر 
 بایــد در دمــای محیط )امــا خشــک وخنــک( نگهداری 

شوند.
 وی درباره برخی مــواد غذایی ســوپرمارکت ها که درمعرض 
نورآفتاب قــرار دارند، افــزود: هرماده غذایی کــه درمعرض 
 نور مســتقیم آفتاب قرار گیرد، به ســرعت فاســد و ســمی 

می شود.
 فرحبخش با بیان اینکه عالمت بارز فســاد مواد غذایی تغییر 
در رنگ و طعم مطلوب آنهاســت، اظهار داشت: بیشتر تنقالت 
 مانند چیپــس و پفک معموال در بیرون از مغــازه ها نگهداری 
 می شــوند که این امر میزان آســیب پذیری آنهــا را افزایش 
می دهد بنابراین به افراد توصیــه می کنیم که برای خرید این 
مواد به خصوص در فصل تابســتان احتیاط و دقت بیشتری را 
داشته باشــند و همیشــه چنین محصوالتی را از قفسه های 

داخل مغازه انتخاب و خریداری کنند.
 وی ادامه داد: این فساد دربرابر نور آفتاب به جز مضراتی است 
که چیپس و پفک ها می توانند برای هرســنی به دلیل روغن، 
رنگ های خوراکــی، نمک، جذب زیاد آب بــدن و نحوه طبخ 

داشته باشند.
  ایــن متخصص تغذیــه و رژیــم درمانــی تاکید کــرد: اگر

 خانواده ها قصد خرید تنقالتی همچون چیپس و پفک را دارند 
باید به محل قرارگیری آنها در مغــازه )بیرون از مغازه و مقابل 
پنجره نباشد( دقت داشته باشــند و اگر این مواد را در معرض 

نور مستقیم آفتاب دیدند از مصرف آنها خودداری کنند.
 وی بیان کرد: برخی فروشــندگان به این بهانه که درب مواد 
غذایی باز نشده، از نگهداری آنها در یخچال اجتناب می کنند 
در صورتی که اگر روی بســته، نگهداری در یخچال قید شده 
باشــد حتما باید نســبت به این کار اقدام کرد، چون به عنوان 
مثال موادی مانند ســس هــای مایونز )حتی بــا درب کامال 
 پلمب و بســته( به دلیل جلوگیری از فســاد تخم مرغ و مواد 

تشکیل دهنده شان باید در یخچال باشند. 
 فرحبخش ضمــن تاکید به خرید مواد غذایــی که در معرض 
نور آفتاب نیستند، توصیه کرد: افراد باید در خرید موادغذایی 
صبر و حوصله به خرج دهند؛ چرا که این مســئله مستقیما با 
سالمتی آنها در ارتباط است و نباید با سهل انگاری و بی دقتی 

سالمت خود و خانواده شان را به خطر بیاندازند.

 دبیر علمی هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناســی ایران 
گفت: شیوع عفونت های بیمارستانی در ایران نگران کننده است و 

باید برای پیشگیری از آن راهکارهایی اندیشید.
 دکتر پــژواک خاکی در آســتانه برگــزاری هفدهمیــن کنگره 
اظهارداشــت: ایــران،  شناســی  میکــروب  المللــی   بیــن 

  میکرو ارگانیســم هایی که موجب ایجاد عفونت های بیمارستانی 
می شوند به شــدت در برابر انواع آتنی بیوتیک ها مقاوم هستند، 
به همین دلیل پیشگیری از آنها بســیار ضروری است. وی افزود: 
عفونت های بیمارستانی در تمام بخش های بیمارستان وجود دارد 
اما در بخش مراقبت های ویژه، کودکان و سالمندان شیوع بیشتری 
دارد و به راحتی می توانند از طریق فرد، محیط و فاضالب به افراد 

دیگر در جامعه منتقل شوند.
دبیر علمی هفدهمیــن کنگره بیــن المللی میکروب شناســی 
ایران در ادامــه با بیان اینکــه عفونت های بیمارســتانی در تمام 
 دنیا به یک مســئله مهم تبدیل شده اســت، اظهارداشت: شیوع 
عفونت های بیمارستانی در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته 
کمتر گزارش شده، اما نسبت به کشورهای در حال توسعه از شیوع 
باالیی برخوردار اســت. وی تاکید کرد که انتقال این عفونت ها در 

جامعه به شدت خطرناک است. 
خاکی با اعالم اینکه هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی 
ایران از دوم تا چهارم شــهریور ۹5 در محل دانشــکده پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران برگزار می شود، افزود: در این کنگره 
 از محققان و دانشــمندان برجســته داخل و خارج از کشور دعوت

 به عمل آمده است.

مطالعات محققان دانشگاه شیکاگو نشــان می دهد درمان طوالنی 
مدت با آنتی بیوتیک سبب کاهش پالک های ایجاد کننده آلزایمر 
می شود. مطالعات حیوانی حاکی از آن است که درمان طوالنی مدت 
با آنتی بیوتیک سبب کاهش پالک در مغز می شود. پالک از تجمع 
پروتئین هایی به نام بتا آمیلوئید به وجود مــی آید که عامل اصلی 
آلزایمر هستند. تشــکیل پالک معموال با بروز التهاب همراه است. 
از طرفی التهاب ســلول های میکروگلیا در شــدت زوال شناختی 
مغز موثر است. میکروگلیا به ســلول های مغزی گفته می شود که 
عملکرد سیستم ایمنی را در سیستم اعصاب مرکزی بر عهده دارند. 
مطالعات اخیر محققان دانشگاه شیکاگو نشان می دهد آنتی بیوتیک 
در موش های آزمایشگاهی ســبب تغییر میکروبیوم روده می شود. 
باکتری های روده در تنظیم فعالیت سیســتم ایمنی موثر هستند و 
 می توانند پیشــرفت آلزایمر را کنترل کنند. این آزمایش ها نشان

 می دهد مصــرف دوز باالی آنتــی بیوتیک به مدت پنج تا شــش 
 ماه در موش ها، میــزان پالک های بتا آمیلوئیــد را دو برابر کاهش 
می دهد. استفاده از این روش در انســان نیازمند تحقیق و بررسی 
بیشتر اســت؛ ولی این مطالعه گام موثری در درمان و پیشگیری از 
آلزایمر محسوب می شود. به رغم پیشرفت علم در زمینه پیشگیری 
و درمان زوال عقل، آمار مرکز بین المللی آلزایمر نشان می دهد که 
در حال حاضر 47 میلیون نفر در سراســر جهان به زوال عقل مبتال 
هستند و این تعداد تا ســال 2050 میالدی، به 131/5میلیون نفر 
به ویژه در کشــورهای در حال توسعه می رســد. بر اساس گزارش 
این ســازمان، در حال حاضر در آمریــکا حــدود 5/3 میلیون نفر 
به آلزایمر مبتال هستند و پیش بینی می شــود که این آمار تا سال 
2050 میالدی سه برابر شود و به 15/8 میلیون نفر برسد. نتایج این 

تحقیقات در نشریه Scientific Reports منتشر شده است.

از هر 7 نفر در کل دنیــا، یک نفر به طور عــادی مبتال به 
میگرن است. اخیرا محققان دریافتند که این سردردهای 

شدید احتماال به خاطر مشکالت عروقی و عضالنی است. 
به عبارت دیگر، ریشه این مسئله به میزان پوشش جریان 

خون درکل بدن ارتباط پیدا می کند. 
در تحقیقــات جدید، محققــان 38 ژن گاه مســتقیم را 
در ژنوم هــای بیماران میگرنــی یافتند که بــا خطر بروز 

ریســک مرتبط بود. بعد از انجام تحقیقات و بررسی های 
الزم روی ایــن ژن گاه ها، ایــن تیم تحقیقاتــی دریافت 
 که آنهــا روی بافت هــای نــرم عضالنی و عروقــی تاثیر 
می گذارد. در واقع همین کشــف، نشــان داد که میگرن  
احتماال به خاطر مشــکل خون رســانی کامل در بدن رخ 

می دهد.
 در شرایطی که هنوز پژوهش های بیشــتری باید در این 
زمینه انجام شــود، محققان بر این باورند که یافته هایشان 
 می توانــد ســرآغاز درمان هــای منحصربه فــرد بــرای 
این بیماری باشد. اقدامی ضروری برای کمک به بیمارانی 
 کــه از ایــن ســردردهای تضعیف کننده رنــج می برند؛

  ایــن  بیمــاری ســومین بیمــاری شــایع در جهــان 
محسوب می شود.

 این ســوالی اســت که وقتــی بــرای اولین بــار ضربان
  قلب نوزادتان را می شــنوید بــه ذهنتان می آید. شــاید 
 چیــزی کــه می شــنوید واقعــا شــما را شــگفت زده 

کند.
حقیقت این اســت کــه ضربــان طبیعی قلب نــوزاد در 
دوران بارداری مدام در حال تغییر اســت. در هفته پنجم 
بارداری، قلب بچه شــروع می کند به تپیدن. در این زمان، 

 میزان ضربان طبیعی قلب جنیــن تقریبا برابر ضربان قلب 
 مادر اســت؛ یعنــی حــدود 80 تــا 85 بــار در دقیقه.

  از این زمان، ایــن ضربان هر روز و در ماه نخســت حدود 
3 تپش بیشتر خواهد شد.

 پزشــک یــا متخصــص مامــا می تواند بــا اســتفاده از 
 ضربان قلــب، مدت زمــان بارداری و ســن جنیــن را با
  اســتفاده از پرتوهای فراصوتی تشــخیص دهــد. میزان
  ســقط جنین برای بارداری هایی که مــادر در آن صدای

  قلب بچــه را شــنیده یــا آن را دیده باشــد بــه مراتب 
 کمتر اســت؛ با ایــن حال اگر پزشــک متوجه شــود که 
 حدود یــک هفته یا بیشــتر صــدای ضربان قلــب نوزاد

  شــنیده نمی شــود، احتمــاال بایــد ســقط جنیــن 
صورت گیرد.

خوردن انار ، میوه  قرمزی که آب میوه ها و محصوالت زیبایی زیادی از 
آن تولید می شود، با آن طعم ترش و شیرین بسیار لذت بخش است! 
این میوه قدرت دارویی نیز دارد و همین مورد آن را در سراسر جهان 
و به خصوص نزد طرفداران سالمتی مشهور کرده است. در این نوشتار  

دالیلی می بینید که چرا باید انار را به فهرست خریدتان اضافه کنید:
1- التهاب را کاهش می دهد:  انار غنی از ویتامین ث است که به 
درمان التهاب و همین طور آسم، سرفه، گلودرد و خس خس کمک 

می کند.
2- جلوی آسیب به سلول ها را می گیرد: از آنجایی که این میوه 
حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان است، رادیکال های آزاد را راحت تر 
از بین می برد. اگر این رادیکال های آزاد درون بدن شما باقی بمانند، 
 به ســلول های تان حمله خواهند کرد و به آنها آسیب وارد می شود.

 برای رها شدن از شر رادیکال های آزاد یا باید مرتب این میوه را بخورید 
یا آب آن را بنوشید.

3-کم خونی را درمان می کنــد: زمانی که مقــدار فراوانی انار 
می خورید، به دلیل مقادیر باالی آهنی کــه در این میوه وجود دارد، 
هموگلوبین در خون افزایش می یابــد، بنابراین به درمان کم خونی 

کمک  می کند.
4- با آرتروز مبارزه می کند:انار می توانــد ابتال به آرتروز را عقب 
 بیندازد، بــه ویژه زمانی کــه آن را به صورت روزانــه مصرف کنید.

 با خوردن این میوه اســتحکام اســتخوان هایتان افزایش می یابد 
بنابراین عملکرد بهتری خواهید داشت و دیگر بابت این بیماری نگران 

نخواهید  بود.
5- از ايجاد پالک روی دندان ها پیشــگیری می کند: برای 

 محافظت از دندان هایتــان در برابر ایجاد پــالک، روزی یک لیوان
 آب انار بنوشید.

6- اشتها را افزايش می دهد: اگر به دنبال خوراکی خوشمزه ای 
 هستید که سبب تحریک اشتهایتان شــود، انار گزینه  خوبی است .

به خصوص برای بچه ها)!( می توانید قبل از غذا به آنها آب انار بدهید تا 
از خوردن غذا ،  لذت ببرند.

7-  به فرآيند گوارش کمک می کند: اگر همیشــه با حرکت  
روده هایتان مشکل داشته اید، باید این میوه را مرتب مصرف کنید. 
این میوه آنزیم های متنوعــی دارد که می تواند کمکتان کند حالت 
تهوع، بواسیر، دیسانتری و هضم ناپذیری  در شما پایان پذیرد و حتی 

انگل های روده ای را می کشد.

انگور یکی از میوه هایی اســت که طرفداران زیادی در سراسر 
 جهان دارد . این میوه ممکن اســت با هســته یا بدون هسته

 )یا با هسته کوچک( باشد . معموال بیشتر ما انگور بدون هسته 
را انتخاب می کنیم زیرا خــوردن آن راحت تر اســت، اما اگر 
به ســالمت خود اهمیت زیادی می دهید، بهتر است که انگور 
با هسته را انتخاب کنید. به گفته محققان خوردن دانه برخی 
میوه ها مانند سیب، البته به مقدار باال می تواند سم سیانور در 
بدن را افزایش دهد؛ درحالی که هســته انگــور دارای خواص 
زیادی است.خوردن هســته انگور که کمی طعم تلخی دارد، 

هیچ ضرری به بدن نمی رساند. مزیت خوردن انگور با هسته:
با افســردگی مقابله می کند: نتایــج تحقیق روی 

موش هــای آزمایشــگاهی نشــان داد کــه ترکیبی بــه نام 
پروآنتوسیانیدین که به وفور در هســته انگور یافت می شود به 
افزایش سروتونین و دوپامین در مغز کمک می کند .محققان 
تاکید کردند که پروآنتوســیانیدین همانند داروهایی که برای 

برطرف کردن افسردگی بالینی تجویز می شود، عمل می کند.
از اضافه شــدن وزن پیشــگیری می کند:برخی 
ترکیب های موجود دردانه های انگور، مانــع از باال رفتن وزن 
 می شــود. این ترکیبــات از فعالیت آنزیم هایی کــه چربی را 

جذب می کند جلوگیری می نماید.
دانه  انگور مانع ســرطان می شود:به گفته محققان 
پروآنتوسیانیدین و ترکیب های دیگر موجود در هسته انگور با 

سرطان مقابله می کند.
واريس را التیام می دهد : اگر به دنبــال درمان برای 
واریس هســتید، بهتر اســت انگور را بــا دانه بخوریــد؛ زیرا 
پروآنتوســیانیدین موجود در انگور عالوه بر تقویت رگ های 

خون باعث بهبودگردش خون نیز می شود. 
برای سالمت قلب مفید است:ترکیب های موجود در 
این هسته،  کلسترول و خطر بروز تصلب شرایین را نیز کاهش 
می دهد. ضربان قلب را تنظیم می کند و خطر حمله قلبی را به 

حداقل می رساند.
از پیری زودرس پیشــگیری می کند:انگور، غنی

 از آنتی اکســیدان با خاصیت خنثی ســازی رادیکال های آزاد 
 مخرب کننده ســلول اســت و باعــث حفظ جوانی پوســت

 می شود.

چیپس و پفک
 از جلوی مغازه ها نخريد!

شیوع عفونت بیمارستانی
 در ايران نگران کننده است

 جديدترين روش درمان آلزايمر
 با آنتی بیوتیک

چرا دچار میگرن می شويم؟

 فايده های بی نظیر انار 
برای سالمتی

دانه انگور 
و يک دنیا فايده

ضربان طبیعی قلب جنین چقدر است؟

خواص خوراکی ها

بــرای پیشــگیری از 
بیماری های قارچی بايد 
پس از خارج شــدن از 
شست وشوی  و  استخر 
کامل، بدن با حوله تمیز 
کامال خشک شود چون 
وجــود رطوبــت روی 
مناسبی  محیط  پوست 
را برای رشــد قارچ ها 
و عفونت هــای قارچی 

فراهم می کند

بهترین راهــکار برای ســالم و زیباتر شــدن موها و 
ناخن هــا، انتخاب مواد مغذی مناســب و تــداوم در 

مصرف آنهاست.
بیوتین و ســایر ویتامین های ضــروری می توانند در 
تحریک و رشــد مناســب پیازهای مو نقش مفیدی 
داشــته باشــند. یک رژیم غذایی چرب و سرشــار 
از مــواد غذایی قندی و فرآوری شــده بدون شــک 
نمی تواند مواد غذایــی الزم و کافی را بــرای تولید و 
تکثیر سلول های ســالم فراهم کند و فقر ریزمغذی ها 
 از عوامل موثر در آســیب دیدگی موها و ناخن هاست. 
ریزمغذی ها شــامل  ویتامین  و امالحی هستند که  در 
مقایســه  با کربوهیدرات ها، پروتئین هــا و چربی ها با  
مقادیر جزئی  برای  فرآیندهای  متابولیکی  بدن ضروری  
هســتند. کمبود برخی  از انــواع  ریزمغذی ها به  ویژه  
کمبود ید، آهن  و ویتامین  ، از مشکالت  شایع  تغذیه ای 

 است . 
 شــواهد موجود حاکی  از آن  اســت  کــه  کمبود ید 
واختالالت  ناشی  از آن  و فقرآهن  وکم خونی  ، مشکالت  
عمده تغذیــه ای  در گروه هــای  آســیب پذیر ازجمله  

کودکان  زیر 5 سال  است . 
افزودن کــرم و محصــوالت مرطوب کننده و ســایر 
محصوالت موضعی و با استعمال خارجی نمی توانند 
تاثیر دائم و قابل مالحظه ای داشته باشند چون به قشر 
داخلی موها و بســتر ناخن ها نفوذ نمی کنند بنابراین 

تاثیر آنها کوتاه مدت است.
 نوشــیدن الکل وکشیدن ســیگار به همراه تماس با 
هوا و محیط زیســت آلوده از فاکتورهــای مهم دیگر 
در آســیب دیدگی ایــن بافت ها هســتند. همچنین 
متخصصــان توصیه می کننــد اگر تمایــل دارید به 
موهــا و ناخن های خود آرایش خاصــی بدهید حتما 
مطمئن شــوید که این روش های زینتی مثل کاشت 
ناخن مصنوعی به بافت های شــما آسیب نرسانند و با 
روش های مصنوعی ســالمت طبیعی بدن خود را به 

خطر نیندازید.

چه کار کنیم تا مو و ناخن 
سالم داشته باشیم

پیشنهاد سردبیر: 
عفونت در کمین شناگران
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 تشخیص سردی 
و گرمی بدن از نگاه 
طب سنتی

یک پژوهشگر طب سنتی شناخت کیفیت سردی و گرمی بدن از نگاه طب سنتی را تشریح کرد. سید مهدی میرغضنفری درباره کیفیت سردی و گرمی اظهار داشت: گرمی کیفیتی است که ایجاد حرکت و جنب و جوش کرده و 
منجر به فاصله گرفتن اجزای جسم می شود مثل حرارتی که آب را به بخار تبدیل می کند. به گفته وی گرم مزاجان نیز، پرجنب وجوش تر و برون گراتر بوده و میزان و سرعت حرکات و کالمشان باالست.  این پژوهشگر طب سنتی ادامه 
داد: سردی کیفیتی است که حالت سکون و سکوت، رکود، انجماد و متراکم شدن اجزای جسم را ایجاد می کند، مثل یخ زدن آب. سردمزاجان نیز به نسبت، کم تحرک تر، کندتر، درون گراتر و آرام یا صبورتر بوده.اند.میرغضنفری افزود: 
خشکی کیفیتی است که به اجسام و پدیده ها ثبات و شکل می دهد و معموال با چروکیدگی، جمع شدن و الغری همراه است . وی بیان داشت: افراد خشک مزاج نیز دارای بدن های الغر، اسکلت محکم، پوست چین و چروک دار خشک 
و اعتقادات راسخ غیر قابل تغییر هستند، مصرف مواد خشک کننده )مثل نمک، سرکه، فلفل( این حاالت را تشدید می کند. این پژوهشگر طب سنتی اضافه کرد: تری کیفیتی است که حالت انعطاف پذیری و معموال حجم دهی را در 
اجسام و پدیده ها ایجاد می کند، مانند تبدیل خاک به گل کوزه گری. میرغضنفری یادآور شد: افراد با مزاج تر، معموال چاق بوده، بدن های نرم داشته، روحیات انعطاف پذیری دارند و نامالیمات و برخوردهای مختلف را به خوبی تحمل 

می کنند. مصرف رطوبت بخش های خوراکی )مثل مرکبات، لبنیات، کاهو( یا موضعی )مثل روغن بنفشه یا بادام شیرین( نیز منجر به بروز همین حاالت در جسم و روان می شود.
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پیشنهاد سفريادداشت

یکی از عواملی که باعــث دگرگونی و تغییر دیدگاه افراد نســبت به 
زندگی و شخصیت فردی خود می شود، مسافرت کردن است. همان 
طور که سعدی در یکی از غزلیات خود می فرماید: »بسیار سفر باید تا 
پخته شود خامی«. در اینجا قصد داریم چند مقصد مسافرت را به شما 
معرفی کنیم که دقایق زیادی از تفکر،تامل و خوداندیشی را برایتان به 

ارمغان خواهد آورد.
 چشمه های باداب سورت

چشمه آب شور باداب سورت، چشمه ای بی نظیر در ایران و کم نظیر 
در جهان است. این چشــمه که واقع در بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری است در سال 1387 به عنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران پس 
از کوه دماوند ثبت شد. خیال انگیزترین زمان در این منطقه، هنگام 
طلوع و غروب خورشید اســت که تأللو نور خورشید در حوضچه ها 
همراه با ســایه روشــن طبیعت اطراف، جلوه هایی تحسین برانگیز 
 از موهبت خداوندی را به نمایش می گذارد. باداب ســورت در همه 
فصل های سال زیباست و در هر فصل زیبایی های خاص خود را دارد 
اما پربازدیدترین زمانها، فصول بهار و تابستان است؛ چرا که در فصل بهار 
این منطقه بسیار سرسبز و خرم است و فصل تابستان نیز زمان خوبی 

برای آب تنی دراین حوضچه های زیبا و سرشار از مواد معدنی است.
 بهشت گمشده

بهشت گمشده، نام منطقه ای خوش آب و هوا  و سرسبز در شهرستان 
مرودشت و کامفیروز است. نام اصلی این مکان »تنگ بستانک« بوده 
که اکنون به بهشت گمشده مشهور شده است. این منطقه دیدنی که 
 زیبایی انبوه درختان و پرآبی رودخانه هایش چشــم هر بیننده ای را 
 می نوازد و میهمانان را به تحســین و تکریم آفرینشــگر هســتی

 وامی دارد از جمله مناطق حفاظت شــده اســتان فارس است.انبوه 
درختان در منطقه بهشت گمشده در پاره ای از مناطق، چنان پنجه 
در پنجه هم انداخته و سقفی از نوازش بر سر رهگذران و گردشگران 
ساخته که به سختی می توان درخشش آفتاب را از میان شاخ و برگ 
درختان دید. این منطقه دیدنی با پوشش گیاهی سرسبز، آبشارهای 
 کم ارتفاع طبیعی و آب فراوانی که از چشــمه ها به پایین ســرازیر 

می شود، مانند بهشتی است روی زمین !

در نزدیکی های مشهد ابتدای روستای »سربرج« از توابع بخش 
طرقبه ، جنگلی انبوه دیده می شــود که با تاریک شدن آسمان 
صداهای وحشت آوری از میان درختان آن به گوش می رسد که 
به گفته  اهالی و غریبه هایی که به آن منطقه سفر کرده اند، شبیه 

جیغ است.
برخی ســاکنان منطقه، این صداهای وحشت آور را از ملخ هایی 
می دانند که به این منطقه هجوم آورده اند و شــب ها به درختان 
پناه می برند، برخی دیگر نیز عواملی ناشناخته از جمله آب وهوا 
را دلیل به وجود آمدن این صداها می دانند. جالب اســت بدانید 
که این صداها چندســالی اســت که به گوش می رسد و قبال از 
آن خبری نبوده اســت. این منطقــه در دره ای واقع  شــده که 
رودخانه ای از آن می گذرد.این رودخانه هر ســال در یک فصل 
خشک می شد، ولی از سال 13۹۰، یعنی درست از سالی که این 
صداها از جنگل شنیده می شود، همچنان آب در آن جریان دارد 
و همین امر باعث جلب توجه مردم و به تبع آن، ترس آنها از این 
پدیده  شگفت انگیز شده است. وحشتی که می تواند گردشگران 
کنجکاو را به  ســوی خود جلب کند، همچنیــن کمپ زدن در  
 این جنگل برای آنهایی که قصدشــان از سفر تجربه ترس است، 

می تواندگزینه خوبی باشد.

سفر به اين شهرها، نگرش شما به 
زندگی را تغییر می دهد

قاب روز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
همدان گفت: کشــف تونل و مومیایی در ســایت باستانی 

هگمتانه صحت ندارد.
علی مالمیر اخبار منتشر شــده در فضای مجازی مبنی بر 
کشف جسد مومیایی شــده از دوران مادها در تپه باستانی 
هگمتانه را تکذیب کرد. وی با بیان اینکه در صورت کشــف 
هر گونه اثر ارزشــمند در کاوش های باستان شناسی مهم 
ترین و موثق تریــن منبع، روابط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی اســت، گفت: تاکنون هیچ گزارشــی در این مورد 
ارائه نشده است. مالمیر با بیان اینکه کاوش فصل جدید تپه 
هگمتانه هنوز انجام نشده اســت، اظهار داشت: در صورت 
هماهنگی با پژوهشگاه باستان شناسی، صدور مجوز از سوی 

این پژوهشگاه و آماده بودن طرح، کاوش انجام خواهد شد.

تخریب ها سریالی اســت، مانند تخریب چند هکتاری بافت 
تاریخی »اودالجان« در 1۰ سال پیش تهران، یا حتی بافت های 
تاریخی کرمان، مشهد و شــیراز و حاال لودرها به آران وبیدگل 
رسیده اند و قدم به قدم به حذف تاریخ در اینجا نزدیک می شوند.

نخســتین قدم در ایجاد زنجیره  این تخریب ها به اوایل امسال 
 و تخریب خانه  »شیخ االســالم« برمی گــردد؛ خانه  قاجاری و 
ثبت شده در فهرست میراث ملی واقع در»دربند« که به صورت 
شبانه تخریب شــد و  حاال فقط دو دیوار از  آن باقی مانده است.  
قدم بعدی حدود دو ماه پیش برداشته شد و خانه  »صفائی«  را 
که در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده بود  تخریب کردند  که 
میراث فرهنگی توانست بخشی از این خانه  دوره  زندیه را نجات 
دهد. از تخریب خانه های  تاریخی هنوز نگذشــته، چشمشان 
 به »بازارچه ســنتی« که حدود 5 سال پیش توسط شهرداری 
ناحیه یک احیا شد، افتاده  اســت و می خواهند دو دهنه از این 

بازارچه را نیز برای عبور »افتخاراالسالم« حذف کنند!
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
اســتان اصفهان، همه این اتفاقات را به خاطــر عبور خیابان 
»افتخاراالسالم« از میان بافت تاریخی می داند و گفت: میراث 
فرهنگی از ابتدا به شــهرداری آران و بیدگل اعالم کرده بودکه 
این خیابان در مســیر آثار تاریخی قرار دارد و برای احداث آن 
خانه های تاریخی و ارزشمند تخریب می شوند و قبل از هر کاری 

باید با  میراث فرهنگی هماهنگ   شود.

واکنش به کشف مومیايی در 
سايت باستانی هگمتانه

تخريب های سريالی برای احداث يک خیابان!

تخريب خانه های تاريخی 
در آران وبیدگل

اخبار کوتاه

در فصل دهم کاوش محوطه قلی درویش، بخش دیگری از 
فضاهای معماری آیینی این محوطه مورد کاوش و شناسایی 
قرار گرفت که نشان داد مجموعه معماری آیینی آن، بدون 
تغییر در پالن اصلی و با تمام ویژگی هــای آن از پایان عصر 

مفرغ تا عصر آهن 1 استمرار دارد.
خبرگزاری میراث فرهنگی ،ســیامک ســرلک، سرپرست 
هیئت کاوش فصل دهم محوطه قلی درویــش با بیان این 
مطلب گفت: کاوش های فصل دهم محوطه قلی درویش، با 
هدف مطالعه ابعاد گوناگون دوره گذار از عصر مفرغ به عصر 
آهن در حاشیه غربی فالت مرکزی ایران برنامه ریزی و انجام 

شد.
او افزود: در فصل دهم محدوده ای بــه ابعاد 1۰۰ متر مربع 
مورد کاوش و بخش های دیگــری از فضا های معماری این 

دوره مورد شناسایی قرار گرفت.
به گفته این باستان شناس، طی این فصل و فصول پیشین، 
بیش از 5۰۰ متر مربع از الیه های استقراری و بقایای معماری 
این دوره در محوطه قلی درویش مورد کاوش و مطالعه قرار 

گرفته است.
وی دوره گذار از عصر مفرغ به عصر آهن را یکی از دوره های 
کمتر شناخته شده به ویژه در حوزه فرهنگی فالت مرکزی 
ایران دانست و اظهار داشت: از نکات مبهم این دوره، تبیین 

روند شــکل گیری فرهنگ های عصر آهــن در فالت ایران 
اســت.به گفته او، نتایج کاوش های محوطــه قلی درویش، 
 بیشتر مؤید نبود گسست فرهنگی در پایان عصر مفرغ و آغاز 

عصر آهن در این بخش از حاشیه غربی فالت مرکزی است.
 این باستان شــناس با بیان اینکه نتایج الیه نگاری محوطه

 قلی درویش هیچ نوع گسست فرهنگی یا خأل استقراری بین 
این دو مرحله را نشان نمی دهد اظهار داشت: از سوی دیگر 
سایر مدارک باستان شناختی نیز استمرار فرهنگی بین این 

دو مرحله  را تایید می کند.
به گفته او، اســتمرار فرم ها، تکنیک های ساخت و تزیین 
سفال ها و همچنین استمرار کاربری فضا های خاص معماری 
 در عصر مفــرغ پایانی و عصر آهن1 محوطــه قلی درویش، 
می تواند مبین نبود وجود گسست فرهنگی بین این دو دوره 

باشد.
وی اظهار داشت: مجموعه معماری آیینی این محوطه، بدون 
تغییر در پالن اصلی و با تمام ویژگی های آن )نوع پالن، وجود 
آتشدان، کاربرد گچ در اندود کف و دیوارها، کاربرد رنگ اخرا 
بر روی اندود گچی دیوارها، کاربرد سکوهای خشتی، ستون 
چوبی و وجود اشیای خاص درون فضا های آیینی( از پایان 

عصر مفرغ تا عصر آهن 1 استمرار دارد.
ســرلک گفت: بدون تردید تکنیک های معماری به دلیل 

ارتباط و تطابق آن با ظرفیت های زیســت محیطی، یکی از 
نمودهای فرهنگی دیر پا به شمار می آید و به همین دلیل در 
دوره های مختلف، با نگرش های متفاوت، تغییرات معماری 
به کندی صورت می گیرد اما در بخشــی از ســاختارهای 
معماری که مرتبط با فرهنگ آیینی جوامع است، با پذیرش 
تغییرات جدید ایدئولوژیکی، می تواند بین عملکرد، کاربری و 
پالن معماری با نگرش ها و کنش های جدید آیینی تطابق و 

تناسبات جدیدی برقرار کند.
به گفته این باستان شناس، دوره گذار از عصر مفرغ به عصر 
آهن در باســتان شناســی ایران، نه تنها از منظر تحوالت 
فرهنگی که از دیدگاه گاه شــناختی نیــز آن گونه که باید، 

تبیین نشده است.
سرپرســت هیئت کاوش فصل دهم محوطه قلی درویش 
افزود: در وضعیت فعلی، با توجه به نتایج تاریخ گذاری مطلق 
الیه های استقراری محوطه قلی درویش و مجموعه اطالعاتی 
که تا کنون از مطالعات مقایســه ای مدارک کاوش به دست 
آمده است، سده های 15۰۰ تا 16۰۰ ق.م، دوره گذار از عصر 

مفرغ پایانی به عصر آهن1 
شناخته شده است.

وی اظهار داشت: از منظر 
تکنولوژیکــی  تحــوالت 
 شــواهد قابل قبولــی از

 فن آوری فلز کاری هم در 
عصر مفرغ و هــم در عصر 
آهــن در ایــن محوطه به 

دست آمده است.
ســــرلک در خصـــوص 
یافته هــای کــــاوش در 
درویش  قلــی  محوطــه 
گفــت: در فصــل دهــم 
 کاوش تعدادی قالب های 
فلز گــری، بوته های ذوب 
فلز، اشیای مفرغی و مسی، 
ســرباره های فلــز مس و 
مقادیری ســنگ آهن به 

دست آمد.
از ســوی دیگر تا کنون 4 
شــی آهنی از کاوش های 

محوطه قلی درویش به دســت آمده اســت که یک شی  از 
الیه های اســتقراری عصر آهن1 )حدود 14۰۰ ق.م( و سه 
مورد دیگر از الیه های دوره گذار از مفرغ به عصر آهن )حدود 

15۰۰ تا 16۰۰ق.م( شناسایی شده است.

 در فصل دهم 
محدوده ای به ابعاد 100 
 متر مربع مورد کاوش و 

 بخش های ديگری از
 فضا های معماری اين 
 دوره مورد شناسايی

  قرار گرفت. به گفته اين 
باستان شناس، طی اين 
فصل و فصول پیشین، 
بیش از 500 متر مربع از 

اليه های استقراری و 
بقايای معماری اين دوره 
در محوطه قلی درويش 

مورد کاوش و مطالعه قرار 
گرفته است

پیشنهاد سردبیر: 
تخريب خانه های تاريخی در آران وبیدگل

تائوس پوئبلو در نیومکزيکو چان چانمسجد ديجین اوربرارگ بم

بزرگترين بنا های خشتی جهان

آیا تا به حال اسم ماچو پیچو )Machu Picchu( را شنیده اید؟ 
ماچوپیچو یک شهر بســیار زیبا و دیدنی در دل کوه های پرو  
اســت که به آن لقب یکی از عجایب هفتگانه دنیای متمدن را 
داده اند و ساالنه گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. 
بر اساس شواهد باستان شناســی، ماچوپیچو شهری معمولی 
نبوده و از آن به عنوان خلوتگاهی برای گــذران اوقات فراغت 
بزرگان اینکا اســتفاده می شده اســت. این محوطه باستانی 
از یک قصر بزرگ، چندیــن معبد که در اطــراف حیاط قصر 
برای خدایان اینکا ســاخته شــده و حــدود 15۰ خانه برای 

خدمتگزاران،تشکیل شده است.

مجموعه ماچوپیچــو را می توان به ســه بخش کشــاورزی، 
مســکونی و مذهبی تقســیم کرد. ورودی اصلی این قلعه در 
قسمت جنوب غربی آن و در انتهای جاده ای موسوم به »مسیر 
اینکا« قرار داشــته اســت.بخش مســکونی ماچوپیچو که با 
دیواری از بخش کشاورزی آن جدا شده، از خانه هایی با بام های 
شیب دار پوشالی و درهای ذوزنقه ای شکل تشکیل شده است.

بعضی از این خانه ها دو طبقه هســتند که احتماال دسترسی 
به طبقه دوم آنها به کمک نردبان های طنابی میســر می شده 
است، زیرا در ارتفاعی که ماچوپیچو ساخته شده است درخت 

چندانی برای ساخت نردبان وجود ندارد.

راهنما

جنگلی که جیغ می کشد

ماچو پیچو

ماجراجويی

خريد سوغاتی از اروپا)3(

بیشــتر گردشــگران تمايل دارند که هنگام 
بازگشت به خانه چیزی به عنوان يادگار به همراه 
داشته باشند،يا با هديه ای کوچک عزيزی را شاد 

کنند.
البته گاه خريد از کشورهای خارجی برای کسی که 
شايد به زبان مقصد و حتی انگلیسی تسلط ندارد 
کمی دشوار باشد اما کمی جستجو درباره سوغاتی 
 خاص هر کشــور شــما را در خريدی بهتر ياری 

می کند.
اروپــا به عنوان يکــی از مقصدهــای محبوب 
 گردشــگری دنیا دارای ســوغاتی های خاص و 

ويژه ای است.

اسپانیا
 در اســپانیا می توانید کاشــی ،پارچه توری و چرم خریداری کنید.

لباس های رقص سنتی فالمنکو نیز مورد توجه گردشگران است.

يونان
در سفر به یونان پارچه و لباس های گلدوزی شده ، کاله خزدار و محصوالت 

چرم می توانند سوغاتی خوبی باشند.

ايتالیا
در شهرهای مختلف ایتالیا هرچه از مد پیدا می کنید برای سوغاتی خوب 

است.

نتايج کاوش های محوطه قلی درويش قم نشان داد:

نبود گسست فرهنگی در پایان عصر مفرغ و آغاز عصر آهن
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اخباريادداشت

خبر

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: در 
صورت دریافت پساب شرکت های خصوصی به آب و فاضالب 
می توانیم پروژه هــای آبی را اجرا و نیاز آبی این شــرکت ها را 
تامین کنیم. هاشم امینی اظهار داشت: اجرای پروژه های آبفا با 
همکاری بخش خصوصی در ازای تخصیص پساب در سال های 

اخیر در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
وی اعالم کرد: اجرای پروژه های بخش آبفا با ســرمایه گذاری 
بخش خصوصــی در ازای تخصیص پســاب، نــه تنها منجر 
به رفع نیاز آبی شــرکت های ســرمایه گذاری می شود، بلکه 
کاهش آالینده های زیســت محیطی را هم دربر دارد که این 
 امر تاثیر بســزایی در پاک نگه داشتن محیط زیست هم دارد.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اضافه کرد: 
پروژه تکمیل تاسیسات فاضالب شهرســتان های مبارکه و 
لنجان، با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در ازای تخصیص 
پساب به شــرکت فوالد مبارکه، اولین پروژه موفق کشور در 
رابطه با بازچرخانی آب محسوب می شــود و از پساب خانگی 
برای تامین نیاز آبی بزرگ ترین شــرکت تولید کننده فوالد 
کشور اســتفاده می شــود. وی به اقلیم گرم و خشک استان 
اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: استان اصفهان دومین شهر 
صنعتی کشور محسوب می شــود که صنایع بزرگ، به جهت 
 رفع نیاز آبی خود، چــاره ای جز بازچرخانــی آب ندارند و در

سال های اخیر، شرکت آبفای اســتان اصفهان هم همکاری 
الزم را با بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در پروژه آبفا و 
از سویی تخصیص پساب به آنها داشــته است. امینی گفت: 
اگر با بخش خصوصی همکاری الزم به منظور دریافت پساب 
در ازای ســرمایه گذاری در پروژه های آبفا داریم، تنها به لحاظ 
 وظیفه و رویکرد سازمانی است و البته مسئولیت اجتماعی هم

ایجاب می کند به منظور کاهش آالیندگی محیط زیست و نیز 
استفاده بهینه از آب، چنین تدابیری مدنظر قرار گیرد تا از منابع 

کشور به بهترین نحو استفاده شود.

 12 هزار کارت ســفر مطالعه که از تاریخ یکــم مردادماه در حدود
600 دســتگاه اتوبوس شهری اصفهان از ســوی کمیته فرهنگ 
شهروندی نصب می شود، فرهنگ دوچرخه سواری را به شهروندان 

آموزش می دهد.
 دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان با بیان این 
خبر اظهارکرد: استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه عمومی 
در جامعه کنونی می تواند کاهش ترافیک، آلودگی هوا و ســالمت 

جامعه را به دنبال داشته باشد.
گفت: بر این اساس در کارت های سفر مطالعه به آموزش استفاده از 
این وسیله نقلیه پاک پرداخته ایم تا فرهنگ استفاده  شهروندان از 

دوچرخه در انجام کارهای روزمره افزایش یابد.
 سعید امامی در ادامه اســتفاده از داســتان های کوتاه و جذاب با 
موضوع مزایــای دوچرخه ســواری را از ویژگی های ایــن دوره از 
 ســفر مطالعه عنوان کرد و افزود: مســابقه ای نیز در این کارت ها

مطرح شده است که شهروندان با ارســال جواب صحیح به ادمین 
shahrvandiad�@ یکانال تلگــرام کمیته فرهنگ شــهروند
 min می توانند در این مسابقه شــرکت کرده و به قید قرعه جایزه

ارزنده ای دریافت کنند.
 وی همچنین یادآور شــد: کمیته فرهنگ شــهروندی شهرداری 
اصفهان در راســتای ترویج فرهنــگ دوچرخه ســواری در بین 
شهروندان در سال جاری، فرهنگ ســازی دوچرخه سواری را در 

راس فعالیت های خود قرار داده است.
 دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهــان ادامه داد:
 کارت های ســفر مطالعه هر ماه بــا یک موضوع شــهروندی، در

اتوبوس های مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان نصب می شود.
 عالقــه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از تولیدات 
فرهنگــی و برنامه های کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری 
 اصفهــان، بــا شــماره 34467360 تمــاس بگیرنــد یــا بــه 

وب سایت  shahrvandi.net مراجعه کنند.

مدیرکل اتباع و امور مهاجرین خارجی استان اصفهان گفت: درمدارس اصفهان، با 
توجه به مصوبه دولت در تاریخ اول اردیبهشت،ثبت نام دانش آموزان اتباع بیگانه از 

چهارم تا هشتم مرداد انجام خواهد شد.
مهدی سلیمانی با اشاره به اینکه بر اســاس تاکیدات رهبر معظم انقالب، تحصیل 
فرزندان اتباع بیگانه در کشــور مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: از این رو 
در مدارس استان اصفهان با توجه به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ اول اردیبهشت 
 ماه ســال جاری، ثبت نام دانش آموزان اتباع بیگانه از چهارم تا هشــتم مرداد ماه

انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دانش آموزانی که مدرک اقامتی ندارند، باید تا هشــتم مرداد ماه 
همراه با والدین خود به دفاتر کفالت در 23 شهرستان استان مراجعه کرده و نوبت 

ثبت نام را دریافت کنند، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، دانش آموزانی 
که برگه نوبت ثبت نام را دریافت می کنند، باید نتایج سنجش سالمت و ایمن سازی 
را نیز تا 20 مرداد دریافت کرده و در صورت تایید ســنجش سالمت و ایمن سازی، 

ثبت نام قطعی در مدارس انجام خواهد شد.
مدیرکل اتباع و امور مهاجرین خارجی اســتان اصفهان، در خصوص دانش آموزان 
فاقد مدرکی که سال گذشــته در مدارس اســتان ثبت نام کرده اند نیز گفت: این 
دانش آموزان نیازی به تاییدیه سالمت ندارند و از 21 تا 31 مرداد ماه می توانند برای 
دریافت مدرک حمایت تحصیلی، به دفاتر کفالتی که سال گذشته مراجعه کرده اند، 

مراجعه و معرفی نامه دریافت کنند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکــه ما قائل به تفکیــک دانش آموزان اتبــاع بیگانه از 

دانش آموزان ایرانی نیســتیم، بیان داشــت: ســال گذشــته نزدیک به 46 هزار 
دانش آموز اتباع بیگانه در مدارس استان اصفهان به تحصیل پرداختند.

سلیمانی در خصوص دریافت شهریه از دانش آموزان اتباع بیگانه در مدارس دولتی 
استان اصفهان نیز بیان داشت: از این رو در ســال گذشته، بر اساس مصوبه شورای 
عالی آموزش و پرورش استان اصفهان، از دانش آموزان تبعه دوره ابتدایی 150 هزار 
تومان، از دانش آموزان تبعه دوره متوســطه اول 200 هزار تومان و از دانش آموزان 

تبعه دوره دوم متوسطه نیز 250 هزار تومان دریافت شده است.
وی اضافه کرد: البته باید توجه داشــت که 60 درصد از دانش آموزان تبعه اســتان 
به دلیل داشــتن شــرایط خاص از جمله وجود بیمار صعب العالج یــا معلول در 

خانواده هایشان، از پرداخت شهریه معاف شدند.

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه اجرای پروژه تراموای شهر اصفهان با سرمایه 450 میلیارد 
تومانی در دستور کار است، گفت: در حال حاضر پیگیر اجرایی شدن 
تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شــده در این خصوص هستیم و 

مذاکرات برای نهایی شدن طرح در جریان است.
 سید مرتضی حســام نژاد اظهارکرد: شــهر اصفهان از مقاصد اولیه 
گردشــگران داخلی و خارجی است و بر همین اســاس شهرداری 
اصفهان اولین اولویت خود را در حوزه گردشگری، به ویژه هتل سازی 
قرار داده تا عالوه بر افزایش گردشگران، ضریب ماندگاری آنان را نیز 

در شهر اصفهان افزایش دهیم.
 وی اظهارکرد: ایجاد بســترهای الزم از جمله اتوبوس گردشــگر، 
امکانات رفاهی و تفریحی و معرفی سایر توانمندی ها و زیبایی های 
شــهر اصفهان از دیگــر اقدامات مدنظــر امور ســرمایه گذاری و 

مشارکت ها در این حوزه است.
مدیر امور ســرمایه گذاری و مشــارکت های شــهرداری اصفهان 
 خاطرنشان کرد: برای تشویق و ترغیب ســرمایه گذار در موضوعات

ذکر شده، شورای اسالمی شــهر اصفهان ســرمایه گذارانی که در 
زمینه های هتل سازی و ساخت محل های اقامتی فعالیت کنند را از 
پرداخت عوارض و تراکم معاف دانسته؛ این در حالی است که برخی 
از شهرهای کشور، باالترین نرخ تعرفه عوارض و تراکم را برای ساخت 

چنین مراکزی مصوب کرده اند.
وی موضوع حمــل و نقل عمومــی را از دیگــر اولویت هــا در امر 
سرمایه گذاری و مشارکت شــهرداری اصفهان دانست و گفت: تهیه 
50 دســتگاه اتوبوس BRT با هزینه ای بالغ بــر 60 میلیارد تومان 
توسط بخش خصوصی را در دســتور کار داریم؛ همچنین تاکسی 
گردشگری، تاکســی های VIP و مینی بوس و اتوبوس های برقی از 
دیگر طرح های مطرح برای جذب سرمایه گذار در حوزه حمل و نقل 

پاک شهری است. 
وی با اشــاره به اجرای پروژه تراموا با ســرمایه 450 میلیارد تومانی 
گفت: در حال مذاکرات نهایی برای اجرایی شــدن تفاهم نامه ها و 

قراردادهای منعقد شده در خصوص پروژه تراموا هستیم.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تولید کلزا در 
استان اصفهان، نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافت.

 محمدزارع، سطح زیر کشــت کلزا در مزارع اســتان اصفهان را 410 هکتار
اعالم کرد و افزود: همچنین در راستای سیاســت های دولت برای کاهش 
وابستگی به واردات روغن خوراکی به کشور، با اقدامات انجام شده در استان 
اصفهان، سطح زیر کشت این محصول در این استان نسبت به سال گذشته 

دو برابر شد. 
وی با اشاره به اینکه برداشــت کلزا در این ســطح از زمین های کشاورزی 
اســتان آغاز شــده و همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون بیــش از 650 تن 
کلزا در قالب خرید تضمینی از کشــاورزان به ازای هر کیلــو گرم 25 هزار و 
 300 تومان خریداری شــده و وجه بیش از 420 تن آن نیز به کشــاورزان

پرداخت شده است. پیش از این، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان اصفهان ) منطقه 10 کشور( در روز 29 خرداد امسال اعالم کرد: قیمت 
 خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا با 2 درصــد ناخالصی و 10 درصد رطوبت،

25 هزار و 300 ریال است. 
رضا نیک نداف افزود: پیش بینی می شود حدود یک هزار و 200 تن کلزا، در 

استان اصفهان خریداری شود.
وی تصریح کرد: شرکت توسعه کشت دانه های روغنی استان اصفهان، مباشر 

خرید این شرکت در زمینه خرید کلزاست.
 شهرســتان های نطنــز، فریــدن، ســمیرم و بویین میاندشــت، عمده

تولید کنندگان این دانه روغنی در استان اصفهان هستند.
 مشــاور وزیر و مجری کشــت دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی نیز 
22 اردیبهشت امسال در گرگان گفت: توسعه کشــت دانه روغنی کلزا در 
جهت تحقق و اجرای برنامــه های اقتصادی مقاومتی، در دســتور کار این 
وزارتخانه قرار دارد. علیرضا مهاجر در نشست ســتاد مدیران و کارشناسان 
کشــت دانه های روغنی استان گلســتان در گرگان، اضافه کرد: با توجه به 
 اهمیت کشــت دانه های روغنی و تاکید وزیر جهاد کشــاورزی بر افزایش

 ســه برابری کشــت کلزا و تحقق اقتصاد مقاومتی، الزم است چالش های 
یش روی کشت این محصول به دقت مورد بررسی قرار گیرد. 

کلزا با حدود 45 درصد روغن و 35 درصد پروتئین در کنجاله، از جمله بهترین 
دانه های روغنی در زمینه روغن کشی همچنین تغذیه دام و طیور است.

مدير عامل شرکت آبفای اصفهان خبر داد:

رفع نیاز آبی بخش ها، در ازای 
دريافت پساب از شرکت ها

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی مطرح کرد:

ترويج فرهنگ دوچرخه ســواری در 
اتوبوس های شهری اصفهان

مديرکل اتباع و امور مهاجرين خارجی استان اصفهان:

هشتم مرداد، آخرين زمان ثبت نام اتباع خارجه در مدارس اصفهان است

مدير امور سرمايه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان:

پروژه تراموای اصفهان با سرمايه 
450 میلیارد تومانی اجرا می شود

افزايش تولید کلزا در استان اصفهان 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: کم آبی از علل خزان 
زودرس در درختان به شــمار می رود و درخت بــرای مدیریت این 
مسئله، به سمت ریزش برگ ها می رود تا بتواند آبی که به آن می رسد 

را مدیریت کند.
احمدرضا مصور با اشاره به خشکسالی های مستمر شهر اصفهان در 
چند ساله گذشته اظهار کرد: به سبب این تغییرات آب و هوایی، اقلیم 
اصفهان به سمت اقلیم گرم و خشک در حال حرکت است و به لحاظ 

علمی، مسائلی را نیز به دنبال خود ایجاد می کند.
وی در ادامه صحبت های خود، در خصوص ریزش و زرد شدن برگ 
درختان ســطح شــهر عنوان کرد: کم آبی از علل خزان زودرس در 
 درختان است که درخت به  عنوان یک موجود زنده بالفاصله پس از 
کم شدن میزان آب دهی، به سمت ریزش برگ می رود تا بتواند میزان 

آبی که به آن می رسد را مدیریت کند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: در سالی 
که نسبت به میانگین سال های گذشته، افزایش دمای 1 تا 2 درجه ای 
دما و گرمایی که در چهل سال اخیر بی سابقه بوده را مشاهده می کنید، 

خزان زودرس،  امری طبیعی است.
مصور درباره نحوه مدیریت آب مورد استفاده در فضای شهری گفت: با 
توجه به منابع کمی که موجود است، آبیاری های تحت فشار، قطره ای 
و بابلِر را در دستور کار قرار دادیم و تالش کردیم که حداقل آبی را که 

می توانیم تامین کنیم،  به فضای سبز برسانیم.
وی مبارزه با آفات درختان در زمان گرمــا و تنش های گرما را امری 
ضروری دانســت و افزود: رفع آفات در جاهایی که باعث قطع اصله 
 درخت می شــود، به  طور جدی مورد توجه قرار دارد و خوشبختانه
 2 الی 3 عرصه شهری مانند بختیار دشــت که در معرض این آفات

قرار داشتند،   دوباره برگشتند.

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان، ضمن اشاره به اهمیت 
صرفه جویی در مصرف آب تصریح کرد: کنترل و نظارت شدیدتر در 
مصرف آب در همه مناطق 15گانه و برخورد با پیمانکارانی که آب را 

هدر می دهند، از مواردی است که در دستور کار قرار دادیم.
 مصور، حفظ فضای ســبز شــهری را از اهمیت باالیی برشــمرد و

بیان کرد: از اول ســال 95 به  جز مواردی کــه گونه ها جنبه تزئینی 
داشتند، تالش شد از گونه های کم آب و مقاوم در برابر گرما، در شهر 

استفاده و جایگزین شود.
معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهــان از وجود هــزار هکتار 
 فضای ســبز در شــرق اصفهان

خبر داد و گفت: این عرصه عالوه 
بر مقاومــت در برابر گرمــا و نیاز 
کم بــه آب، از ورود گــرد و غبار 
 ناشــی از سمت شــرق به شهر

جلوگیری می کنند.
وی در ادامــه، توســعه حجمی 
صورت گرفته در شــب عید 95 
را حدود 250 هــزار اصله درخت 
خواند و خاطر نشان کرد: حاشیه 
اتوبان ها، شهر و جاهایی که امکان 
توســعه درخت کاری وجود دارد 
ولی احتیاج به مصرف خیلی آب 
ندارد مانند اتوبان فرودگاه، اتوبان 
تهران، حاشیه میدان استقالل و 

اتوبان های داخل رینگ شهری،  از این موارد هستند.
 معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه عواقب

طوالنی شدن خزان درختان گفت: آبیاری شبانه عرصه های شهری از 
مواردی است که در دستور کار قرار گرفته است تا از تبخیر آب کاسته و 

بر جذب آب از سوی درختان افزوده شود.
مصور وضعیت منابع آبی شــهر اصفهان را این گونه بیان کرد: زمانی 
که رودخانه خشک می شــود، چاه ها نیز رفته رفته خشک می شوند 
که در این شرایط مجبور می شــویم به سراغ منابع دیگری برویم که 

خوشبختانه تا این لحظه کم آب هستیم؛  ولی بی آب نشده ایم.
وی در پایان از خشک شدن 90 چاه از حدود 100 چاهی که به  عنوان 
منابع آبی عرصه های شــهری استفاده می شــدند، خبر داد و گفت: 
کم آبی های اخیر عالمت خطری است که باید مورد توجه و مدیریت 

صحیحی قرار گیرد تا  دچار بی آبی نشویم.

معاون شهرداری اصفهان خبر داد:

خشک شدن 90 حلقه چاه در اصفهان
 کم آبی؛ از علل خزان زودرس درختان

پیشنهاد سردبیر: 
خشک شدن 90 حلقه چاه در اصفهان

 مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: طی 5 ماه 
اخیر، 40 هزار کیلو انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته 

در اصفهان کشف و ضبط شد.
حمید ترک زاده اظهار داشــت: از ابتدای اســفند ســال 
گذشته تا پایان تیرماه 95 در بازه زمانی پنج ماهه، نزدیک 
به 40 هزار کیلو انواع مواد غذایی فاســد و تاریخ گذشــته 
 توســط بازرســان بهداشــت محیط در اصفهان کشف و

توقیف شد.
مدیر مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان اعالم کرد: واحد 
بهداشت محیط شــماره یک اصفهان در راستای کنترل 
مراکز تهیه، توزیع و فــروش مواد غذایــی و نظارت ویژه 
بر شــرایط تولید انواع مواد غذایی در کارگاه های مجاز و 
غیرمجاز در سطح منطقه تحت پوشــش مرکز، موفق به 
توقیف و جمع آوری مقادیر بسیار زیادی انواع مواد غذایی 

تاریخ گذشته، فاسد، تقلبی و غیر قابل مصرف شد.
وی بیان داشــت: به همه متصدیان و فروشــندگان مواد 
غذایی توصیه می شود که نهایت دقت را در عرضه و تولید 
مواد غذایی داشته باشند و امنیت و سالمت مواد غذایی را 
در سطح شهر و روستا در اولویت اقدامات خود قرار دهند؛ 
در غیر این صورت پرونده آنها به همــراه گزارش تخلفات 
مربوطه، به مراجع قضایی ارســال و برخــورد الزم انجام 

خواهد شد.

رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان گفت: پوشاک 30 واحد 
تولید کننــده داخلی و ســه واحد توزیع  کننده پوشــاک 
خارجی، به دلیل تولید و توزیع پوشاک نامتناسب با فرهنگ 

اسالمی- ایرانی، جمع آوری شد.
ابراهیم خطابخــش در خصوص برخورد با فروشــندگان، 
توزیع کننــدگان و تولیدکننــدگان پوشــاک نامتعارف و 
نامتناسب با فرهنگ اســالمی- ایرانی اظهار کرد: برخی از 
این افراد که در مغازه فعالیت داشــتند، مغازه آن ها پلمب 
شــده و در حال حاضر بازرسی مشــترک اتحادیه پوشاک 

فعال است.
وی افزود: این بازرســی ها در دو نوبت صبــح و بعد از ظهر 
انجــام می گیرد کــه توزیع کننــدگان در حال بازرســی 
هســتند و بعد از آن، بازرســان اتحادیه پوشاک واحدهای 
تولید کننده پوشــاک را هم مورد بازرســی قرار خواهند 
داد. رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان تصریــح کرد: برای 
برخی از واحدهای تولیدی، پیامکی از طرف اتحادیه برای 
 تذکر ارسال شده اســت که این واحدها هم در اسرع وقت

مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: لباس های نامتناســب بــا فرهنگ جامعه 
اسالمی که در حال حاضر در بازارها وجود دارند و در فضای 
مجازی جنجالی شده اســت، لباس هایی است که از قبل 
به تولیدکنندگان سفارش داده  شده؛ اما دیگر اجازه تولید 

چنین لباس هایی به آنان داده نمی شود.

کشف 40 هزار کیلو مواد 
غذايی فاسد در اصفهان

جمع آوری پوشاک نامتناسب با 
فرهنگ اسالمی- ايرانی

اصناففرمانداریمرکز بهداشت

مسئوالن، اشکاالت طرح 
هدايت تحصیلی را ارائه کنند

مصدومیت هفت نفر
در حادثه رانندگی

  فرماندار اصفهان گفت: روســای نواحــی و مناطق آموزش 
و پرورش باید آسیب شناســی دقیقی درمورد طرح هدایت 
تحصیلی انجام دهند و اشــکاالت این طرح را احصا کنند و 

بدون کوچکترین سانسوری ارائه دهند.
فضل ا... کفیل در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 
اصفهان با اشــاره به ابراز نگرانی دانش آموزان آموزشــگاه 
تیزهوشان شــهید اژه ای ناحیه ســه اصفهان، در باره طرح 
هدایت تحصیلی افزود: مسئوالن باید جلسه ای پیشگیرانه 
در این زمینه با دانش آموزان تشــکیل دهند و به ســواالت 
آنها پاسخ دهند. فرماندار اصفهان با اشــاره به طرح هدایت 
تحصیلی در پایه نهم گفت: در جلســه شــورای آموزش و 
پرورش استان اصفهان، موضوع هدایت تحصیلی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و جمع بندی این شد که انعطاف پذیری 
واحدهای آموزشــی در این خصوص لحاظ شــود تا دانش 
آموزان متضرر نشــوند. کفیل تاکید کرد: مدیران واحدهای 
آموزشــی باید انعطاف پذیری در واحدهای آموزشی داشته 
باشند و از ســخت گیری در زمینه ظرفیت ها و سهمیه ها 
خودداری کنند. وی افزود: نباید ســهمیه ها را خیلی جدی 
گرفت و جابه جایی سهمیه در حوزه علوم پایه یا حوزه های 

دیگر، ضرر چندانی به کسی وارد نمی کند.

هفت نفر براثر برخورد بین دو دستگاه خودروی مزدا و وانت 
پیکان، در بزرگراه شهید خرازی اصفهان مصدوم شدند. مدیر 
حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان گفــت: این حادثه 
مقارن 59 دقیقه بامداد به اتاق فرمان اورژانس 115 اعالم و 

دو دستگاه خودروی امدادی به محل سانحه اعزام شد.
غفور راســتین افزود: این حادثه هفت مصدوم شــامل سه 
مرد، سه زن و یک کودک برجاگذاشــت که تکنسین های 
اورژانس پیش بیمارســتانی پس از درمان اولیه، مصدومان 
 را به بیمارســتان های امیــن و آیت اهلل کاشــانی اصفهان

منتقل کردند. بزرگراه شهید خرازی در حلقه سوم ترافیکی 
شهر اصفهان قرار دارد. حلقه سوم ترافیکی اصفهان به عنوان 
بیرونی ترین مسیر حرکت وسایل نقلیه نسبت به مرکز شهر 
 در شمال، شــرق و غرب شــهر اصفهان به طول نزدیک به

40 کیلومتر به صورت حلقــه ای احداث شــده و در طول 
مسیر آن 13 بزرگراه درون شهری و20 تقاطع غیر همسطح 
احداث شده است. بزرگراه های شهید اقارب پرست، شهید 
ردانی پور، شهید کشــوری و شــهید خرازی، شهید صیاد 
شیرازی، شهید آقابابایی، شهید میثمی، شهدای صفه، شهید 
حبیب الهی، میرزا کوچک خان جنگلی، شهید همت، شهید 

چمران و شهید اردستانی در این حلقه قرار گرفته است.

حادثه

زمانی که رودخانه خشک 
می شود، چاه ها نیز رفته 

رفته خشک می شوند 
که در اين شرايط مجبور 

می شويم به سراغ 
منابع ديگری برويم که 

خوشبختانه تا اين لحظه 
کم آب هستیم، ولی 

بی آب نشده ايم

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: ســازمان میادین و ســاماندهی مشــاغل شهری 
شهرداری اصفهان آمادگی دارد بازار روز کوثر را در مناطق 15 و 9 

شهرداری اصفهان احداث کند.
 اصغر کشاورز راد با بیان اینکه احداث بازار روز کوثر یکی از نیازهای 
اصلی شهروندان مناطق 15 و 9 شــهرداری اصفهان است، گفت: 

در همین راستا در تالش هستیم تا برای آســایش شهروندان این 
مناطق، بازار روز کوثر احداث کنیم.

وی افزود: در صورتی که مناطق  9 و 15 شهرداری اصفهان، زمین 
مناسبی را به سازمان معرفی کنند، ســازمان میادین و ساماندهی 

مشاغل شهری سریعا اقدام به احداث بازار روز کوثر می کند.
مدیرعامل ســازمان میادین و مشاغل شهری شــهرداری اصفهان 

عنوان کــرد: بازارهای روز کوثر به منظور کاهش ســفرهای درون  
شــهری، صرفه جویی در زمــان خرید شــهروندان، کاهش حجم 
ترافیک و کاهش آلودگی های زیســت محیطی، در ســطح شهر 
راه اندازی شده اســت. کشــاورز راد تاکید کرد: به منظو رفاه حال 
شهروندان و کاهش ترافیک در محدوده بازارهای روز کوثر، احداث 

پارکینگ در بازارهای روز کوثر در دستور کار قرار دارد.

مديرعامل سازمان میادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

آمادگی سازمان میادين برای احداث بازار کوثر در مناطق 9 و 15
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

حق رشد در برنامه سه ساله نبود؟!

پیام صادقیان، تازه به باشگاه پرسپولیس 
سمیه 
يوسفیان

پیوسته بود که یک حاشیه تازه به سراغ او 
آمد؛ باشــگاه ذوب آهن اصفهــان از این 
بازیکن به دلیل پیوستن به پرسپولیس به 
فدراسیون فوتبال شــکایت کرد. ذوبی ها مدعی بودند که پیام 
هنوز با ذوب آهن قرارداد دارد و پیوســتن او به پرســپولیس، 
غیرقانونی است . مدیرعامل وقت باشگاه، پیگیر شکایت خود از 
 باشــگاه پرســپولیس شــده بود و بهانــه این پیگیــری هم 
»پیام صادقیان« بود. بازیکنی که بعدها، باز هم ســوژه شکایت 

باشگاه اصفهانی شد... 
 ***

 ســعید آذری ، بــه آرزوی خــود رســید و دوباره به باشــگاه 
ذوب آهن برگشــت و از همان روزهــای بازگشــت دوباره، از 
برنامه »ســه ســاله« ای حرف می زد که قرار بــود ذوب آهن 
را به بام آســیا برســاند. آذری تاکید داشــت که ایــن برنامه ، 
هدفمند اســت و اولویت گذاری شــده و زمان الزم اســت تا 
ســفیدو سبزپوشــان اصفهانی بار دیگر به فینال رقابت های 
لیگ قهرمانان برســند. آذری تالش کرد حاشــیه هــا را کم 
کند، اما جالب اســت که در مقاطع گوناگــون خودش مدام به 
این حاشــیه ها دامن زد. یکی از این حاشــیه ها هم ، درگیری 
 دوباره با »پرســپولیس« بود. هنــوز خاطره دعــوای لفظی با 
 »داریــوش مصطفــوی« و »تــق« قطــع کردن گوشــی و 
»شوک شدن و سپس خنده عادل فردوســی پور از بابت رفتار 

عجیب و عصبی سعید آذری« را فراموش نکرده بودیم. 

آذری که در ســال هــای مدیریت خــودش، نمــی دانیم به 
کدام دلیل منطقــی، عالقه و اصرار عجیبی به درگیرشــدن با 
پرسپولیسی ها نشــان داده و حتی از تمســخر مدیرعامل این 
باشــگاه در برنامه زنده تلویزیونی هم ابایی نداشــته، این بار به 
بهانه »حق رشد« صادقیان، پا در کفش میلیون ها پرسپولیسی 
کرد . »حق رشــد« در فوتبال مــا تا آن موقع که ســماجت و 
پافشــاری آذری را دیدیم، تقریبا بی معنا و تعریف نشده بود و 
البته استدالل مدیرعامل باشــگاه درباره پیگیری هایی که در 
این زمینه داشــت، منطقی به نظر می رسید.در آیین نامه فیفا، 
بندی درباره »حق رشد« وجود دارد. حق رشد مبلغی است که 
فیفا بابت پرورش استعدادهای جوان به عنوان امتیاز به باشگاه 
های سازنده می  دهدو آنقدر متقن است که در نهایت هم کمیته 
انضباطی حق را به باشــگاه ذوب آهن داد و باشگاه پرسپولیس 
مکلف به پرداخــت 120 میلیون تومان به ذوبی ها شــد. همه 
دعواها و برو وبیاها و درگیرشــدن با جامعــه هواداری میلیونی 

باشگاه محبوب پایتخت و ...برای 120 میلیون تومان بود... 
 ***

ذوب آهن چراغ رقابت های خود در لیگ شانزدهم را با »باخت« 
روشــن کرد. باختی که کمتر کســی تصورش را داشت. بعد از 
بازی، معاون فنی باشگاه ذوب آهن پس از کلی توجیه و تفسیر 
درباره علت این شکست ، به ســراغ ماجرای طلب این باشگاه از 
سوی پرســپولیس بابت رضایت نامه محســن مسلمان رفت 
و فلش بکی هم به موضوع حق رشــد صادقیان زد و گفت: »تا 
جایی که من می دانم ما تا آخریــن لحظه نامه نگاری های الزم 

را از طریق ســازمان لیگ و همچنین باشگاه پرسپولیس انجام 
دادیم تا این طلب پرداخت شود، اما متاســفانه هیچ پولی را به 
ما پرداخت نکردند. با توجه به کاهش بودجه باشگاه ذوب آهن 
ما در شرایط فعلی نیاز داریم تا طلب های خود را از پرسپولیس 
و ســازمان لیگ بگیریم و برای کارهای روزمره باشــگاه هزینه 
کنیم. « فقیهی دربــاره اینکه ذوب آهن تهدیــد کرده بود اگر 
 پرســپولیس بدهی اش را پرداخت نکند مانع بازی مســلمان 
می شــود هم گفت: »تا جایی که من خبر دارم با سازمان لیگ 
و دبیرکل فدراســیون نامه نگاری کردیم تا هر طور شده به حق 
خودمان برسیم. این موضوع در دستور کارمان قرار داشت مگر 
 اینکه آذری با طاهــری توافقی انجام داده باشــد که من از آن

 بی خبر باشــم. به هر حال امیدوارم بتوانیم از طریق قانون حق 
خود  را از پرسپولیس بگیریم.« 

سال گذشته وقتی بحث شکایت ذوب آهن از باشگاه پرسپولیس 
بابت حق رشد مسلمان مطرح شــد، سعید آذری به خبرنگاران 
گفت که : »شــکایت ما مربوط به همان پرونــده پیام صادقیان 
اســت و درباره مســلمان هیچ شــکایتی نداریم. چون باشگاه 
پرسپولیس به تعهداتش در این باره عمل کرده است. قسط اول 
پرداخت شده، قسط دوم برای اسفندماه است و قسط سوم نیز 

برای پایان لیگ که امیدواریم چک هایش پاس شود.« 
آذری که گفته بود هیچ شــکایتی درباره مسلمان ندارند، گویا 
بدجور کفگیرش ته دیگ خورده که مجبور شده پرونده شکایت 
را دوباره به جریان بیندازد. اردیبهشت ماه امسال بود که روابط 
عمومی این باشــگاه اطالعیه ای در این باره صــادر کرد.  ذوبی 
ها مدعی شدند حق و حقوق باشــگاه ذوب آهن در مسئله حق 
انتقال 3 میلیارد و 200 میلیون ریالی محسن مسلمان در این 
فصل و همچنین یک میلیارد و 200 میلیون ریالی حق رشــد 
پیام صادقیان که مربوط به گذشــته است، توسط سرخپوشان 

پرداخت نشده است.
***

حاال اینکه چــرا ذوب آهن باخــت ؟ بماند)!( بــه قول فقیهی 
آنهایی کــه بازی را دیدند، مشــاهده کردند که ایــن تیم برابر 
اف.سی مشهد »چقدر ســرتر از حریف بود « و چقدر موقعیت 
 از دســت داد و این هم از شــانس ذوب آهن است که همیشه 
بازی های اول را میهمان اســت و ... اینها توجیهات فقیهی بود. 
ذوب آهن اولیــن بازی را باخــت و این روزها از گوشــه و کنار 
شــایعاتی درباره احتمال اســتعفای آذری شــنیده می شود. 
اینکه آذری با مدیرعامل کارخانه رابطه حســنه ای ندارد، جزو 
همان شــنیده هایی اســت که از زمان روی کارآمدن صادقی 
شنیده شــده اســت. اینکه عرصه بر آذری تنگ شــده ، اینکه 
 کارخانه از باشگاه، حمایت مالی نمی کند و ... همه اینها حرف و 
حدیث های این روزهای باشــگاهی اســت که قــرار بود طبق 
 برنامه در ســال ســوم برنامه ای که هدف گذاری شــده بود، 
بر بام آسیا بایستد ولی فعال که به جای هدف گذاری برای فینال 
 لیگ قهرمانان، منتظر دریافت حق رشــد صادقیان و مسلمان 
و ...است بلکه کمی دســت و بالش باز شود! راستی امسال سال 

سوم برنامه سه ساله نیست؟! 

ذوب آهنی که اين روزها آشفته است؛

حق رشد در برنامه سه ساله بود؟!

ريو2016

زیکا بهانه خوبی برای ورزشکاران شده اســت که به ریو نروند. چهار گلف باز 
 برتر جهان یعنی جیســون دی، داســتین جانســون، جوردن اســپیت و

 روی مک ایلروی، از جمله کسانی هستند که از  المپیک کناره گیری کردند.
مسئوالن برزیلی اعالم نمودند خطر زیکا در زمان بازی ها کاهش می یابد زیرا 
هوا سردتر خواهد بود و میزان پشه های آلوده کمتر می شود. بوانو می گوید: 
زیکا تبلیغات بدی پیدا کرده است. تالش می کنیم هر کاری الزم است برای 
جلوگیری از آن  انجام دهیم تا ورزشکاران سالم بمانند. تقریبا مطمئنیم همه 
چیز خوب پیش می رود. المپیک فرصتی برای  کشــور ماست تا همه باهم 

متحد شویم. این برایمان خیلی اهمیت دارد.
فقط گلف بازان نیستند که از  المپیک کناره گیری کردند. از میان تنیس بازان 
مطرح، میلوش رائونیچ و توماس بردیچ نیز در  المپیک حضور نخواهد داشت. 
در میان تنیس بازان زن هم سیمونا هالپ از  المپیک کناره گیری کرده است. 
جان ایسنر، ارنست گالبیس، دومینیک تیم و فیلیســیانو لوپز نیز از دیگر 

تنیس بازانی هستند که در  المپیک حضور نخواهند داشت.
  CNN آندره آغاسی، تنیسور مطرح و پیشــین آمریکایی نیز در این مورد به
گفت:  مسائل مختلفی وجود دارد که درباره آنها نگران هستیم. یکی از آنها زیکا 
است. خبر خوب این است که بازی ها در زمستان است. نمی توان ورزشکاران را 

قضاوت کرد،  اما بدون شک ترس آنها را درک می کنم.
تنیس بازان مطرحی همچون سرنا و ویلیامز، اندی ماری و نواک جوکوویچ 
در  المپیک بازی خواهند کرد. گوران ایوانیسویچ، قهرمان پیشین ویمبلدون 
درباره  المپیک به CNN گفت: المپیک تورنمنتی است که هر ورزشکاری باید 
حداقل یک بار آن را تجربه کند. این تجربه بسیار خوب است. در چهار  المپیک 
حضور داشــتم و به این مســئله افتخار می کنم. می دانم برنامه ورزشکاران 
شلوغ است. می دانم شاید المپیک مهم ترین تورنمنت در یک ورزش نباشد 
اما گرفتن مدال و ماندن در دهکده  المپیک چیز دیگری اســت. با این حال 
مشخص نیست دلیل بسیاری از ورزشکاران برای کناره گیری از  المپیک فقط 
زیکا و مسئله سالمتی بوده است یا این مســئله بهانه ای برای آنها شده تا به 

دالیل مختلف کاری و مالی از  المپیک کناره گیری کنند.

علی کریمی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود لباس مورد 
پسندش برای کاروان ورزشی ایران در المپیک 2016 را رونمایی کرد.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی از اردوی ملی پوشان 
المپیکی بازدید کرده است.

رییس مجلس شورای اسالمی درمجموعه 5 سالن ورزشگاه آزادی 
حضور یافته  و از اردوی تیم های کشتی، والیبال و وزنه برداری بازدید 

به عمل آورده است.
 رییس مجلس با این بازدید پیش از اعزام این ورزشکاران به المپیک 

قصد دادن روحیه و انگیزه به افتخار آفرینان ایران  را دارد.

فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم ایران از آمادگی باالی روحی و بدنی 
خود در آســتانه اعزام به المپیک خبر داد و گفت: می خواهم با 

کسب دومین طالی المپیک در ورزش ایران رکورد بزنم.
قاســم رضایی درباره آخرین شرایط خود در آســتانه اعزام به 
رقابت های المپیک ریو، اظهار کرد: خدا را شــکر شرایط بسیار 
خوبی دارم و در حال  نزدیک شــدن به وضعیــت ایده آل چه از 
لحاظ روحی و چه از لحاظ بدنی هستم. آرام آرام آماده حضور در 
رقابت بزرگی همچون  المپیک می شــوم و این احساس را دارم 

که شرایطم  حتی بهتر از  المپیک قبلی است.
فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم ایران، خاطر نشــان کرد: ان شاء ا... 
روز مسابقه همه چیز دست به دست هم بدهد تا بتوانم بهترین 
نتیجه  ممکن را به دست بیاورم. ماه هاست که در اردوهای تیم 
 ملی سخت ترین تمرینات را پشت سر می گذاریم و هدف من و 

دیگر کشتی گیران ایران کسب موفقیت در  المپیک است.
 وی با بیــان اینکه پس از کســب مدال طــالی  المپیک لندن 
بزرگ ترین هدفش حضور دوبــاره در رقابت های المپیک بوده 
اســت، افزود: بعد از  المپیک لندن هر کاری را که از دســتم بر 
آمده انجام داده ام، با این امیــد که بتوانم بار دیگر در رقابت های 
المپیک افتخارآفرینی کنم، تمریناتم را ادامه دادم. خدا را شکر 
که به هدفم رســیدم و امیدوارم این بار نیز آن چیز را که خودم 

انتظار دارم و در توانایی من است را به معرض نمایش بگذارم.

 زيکا بهانه ای برای غیبت 
ستارگان ورزش جهان در ريو

 لباس مورد پسند کريمی
 برای المپیکی ها

  بازديد ريیس مجلس 
از اردوی تیم های المپیکی

 قاسم رضايی به دنبال 
رکورد شکنی در ريو

در باخت ذوب آهن به ســیاه جامگان رد پای بازیکنی دیده می شود که همیشه 
عادت داشتیم او را یکی از عوامل موفقیت تیم یحیی بدانیم.

رشــید مظاهری که یکی از بهترین گلرهای ایران طی سال های گذشته بوده در 
بازی اول لیگ عملکرد خوبی نداشــت و روی گل اول سیاه جامگان با اشتباهش 
در جای گیری باعث شد تا بازیکن سیاه جامگان از پشت محوطه جریمه، دروازه 

او را باز کند. 
مظاهری ملی پوش روی گل دوم سیاه جامگان هم هیچ عکس العملی نشان نداد 
و تنها نظاره گر صحنه بود تا تیم یحیی به مانند دو ســال گذشته شروع خوبی در 

لیگ نداشته باشد.

 ردپای مظاهری در باخت ذوب آهن

در حاشیه

 انتخابات ریاست فدراسیون اســکی در شرایطی امروز برگزار 
می شــود که رایزنی ها و البی های صــورت گرفته رییس این 
فدراســیون را قبل از مجمع مشخص کرده و حتی پست های 

آینده هم تقسیم شده است!
در میان 19 کاندیدای حاضر در مجمع، بسیاری از همین حاال 
 سید عبدی افتخاری را رییس چهار ســال پیش روی اسکی 
می دانند. افتخاری ســال ها در این رشــته بوده و نشان داده 
عالوه بر آنکه سابقه مدیریت استانی داشته به اسکی نیز عالقه 
مند است و چه فرصتی بهتر از حاال که شانس باالی خود را در 
انتخابات امتحان کند. از همه مهم تر وی حاال حمایت وزارت 
ورزش و جوانان را همراه خود دارد، اما آنچه شانس افتخاری را 

باالتر می برد همسو بودن جریان بومی ها  با  وی است.
طیف ریاست گذشــته اســکی حاال که خود گزینه ای قوی 
 در مجمع ندارد، صراحتا به حمایت از افتخــاری می پردازد.

 می توان تقریبا مطمئن بود که عــالوه بر ٧ عضو نمایندگان 
مربیان، ورزشــکاران، داوران و باشــگاه ها که توســط خود 
فدراسیون چیده شــده اند، هیئت های موافق ریاست قبل از 

طالبی هم، آرایی متمایل به عبدی افتخاری دارند.
اطمینــان از رأی آوردن افتخاری تا حدی باالســت که طبق 
شنیده ها این گروه حتی پســت های آینده فدراسیون را هم 
بین هم تقسیم کرده اند. ماجرا وقتی جالب می شود که فرزند 
 یکی از مسئوالن گذشته اسکی که ســال ها سابقه حضور در 
تیم ملی را داشــته از محل کار خود که یک مرکز دولتی است 
اســتعفا داده و بعید به نظــر نمی رســد در المپیک پیش رو 
دست های انحصار طلب ســعی کنند وی را به عنوان نماینده 
ایران به رقابت ها بفرســتند. این دوره از مجمع یک نماینده 
رســانه)معدندار( نیز در میان کاندیداهای خود دارد. اتفاقی 
که البته در فدراســیون دوومیدانی خیلی خوب جواب داد و 
کاندیدای رسانه ای رییس شــد؛ هرچند در اسکی با شرایط 

خاصش بعید به نظر می رسد.
آنچه جالب است ثبت نام چند گزینه در انتخابات اسکی است 
که نه از این رشته چیزی می دانند نه مقبولیتی دارند و نه سابقه 
مدیریت دارند. معلوم نیست این افراد با چه انگیزه و هدفی در 
هر دوره از مجمع ثبت نام می کنند و البته تایید صالحیت هم 
می شوند. چهار مجمع انتخاباتی در 2/5سال گذشته حکایت از 
اوضاع نابسامان اسکی دارد. آنچه خواست عموم و البته جامعه 
اسکی است نه تکرار دوران پرتنش و پرحاشیه طالبی  است و 

نه عقب گرد به دوران سی ساله و نسبتا انحصاری شمشکی ها.
 اســکی به یک شــرایط متعادل با حضور همــه طیف ها و 
پتانســیل های موجود نیاز دارد. رویایی کــه تاکنون حتی با 

تالش های وزارت ورزش و جوانان نیز محقق نشده است.

انتخاباتی که ريیسش مشخص است؛

  تقسیم پست ها 
قبل از برگزاری مجمع!

فضای مجازیيادداشت

ناکام روز

شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد ملک زير را از طريق مزايده عمومی به فروش رساند:

مدارک محل ملکنام ملکرديف 
مالکیت

قیمت پايهمتراژ اعیانمتراژ  عرصه

دفتر مخابراتی 1
قدیم پیربکران

پیربکران خیابان شهید 
مطهری کوچه کشاورز

43٧8554000 ریال90 متر مربع533/9٧ مترمربعقولنامه عادی

شرکت مخابرات استان اصفهان
) سهامی خاص (

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آيد از تاريخ 95/5/3 لغايت 95/5/12 جهت دريافت اسناد 
مزايده با در دست داشتن فیش واريزی به مبلغ يکصدهزار ريال به حساب جاری شماره 1640740762 بانک ملت  
شناسه واريزی 13000801127192 به اين شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره2 اطاق 216 مديريت 
تدارکات و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اينترنتی شرکت WWW.TCE.ir-WWW.TCI.ir مراجعه و يا با شماره 

تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند.

آگهی مزایده شماره 95/2 نوبت دوم

شرکت مخابرات استان اصفهان

باشگاه چلسی انگلستان برای به خدمت گرفتن مهاجم آرژانتینی دست به کار شده 
 است.این باشــگاه که به تازگی آنتونیو کونته را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرده

 در صدد است تا بازیکنان مورد نظرش را در پست های مختلف جذب کند.
آبی پوشان لندنی که به تازگی در خط حمله باتشوایی را از مارسی فرانسه به خدمت 
گرفته اند، برای به خدمت گرفت کارلوس توز ســتاره تیم بوکاجونیورز آرژانتین ابراز 

تمایل کرده اند.
با توجه به عالقه دیگو کاستا مهاجم پر حاشیه چلسی برای بازگشت به باشگاه سابق 
خود اتلتیکو مادرید، چلسی در فکر جذب یک مهاجم است که عالوه بر کارلوس توز 
از آلورو موراتا، گابیگول و گابریول خســوس نیز به عنوان جانشینان کاستا در چلسی 

یاد می شود.
توز سابقه حضور در تیم هایی چون منچســتر یونایتد، منچستر سیتی، یوونتوس و 

وست هام را در کارنامه دارد.

باشگاه بارسلونا از لحاظ کسب درآمد به رکوردی جدید رسید و امیدوار است که تا 
پنج سال آینده آن را به رقمی نجومی برساند.

قهرمان فصل گذشته اللیگا اعالم کرده است که درآمد خالص فصل گذشته اش 
)پس از پرداخت مالیات( 29 میلیون یورو بوده و اینکه مجموع کل درآمدهایش  در 
آن فصل به رکوردی جدید رسیده است.طبق اعالم باشگاه بارسلونا، آبی و اناری ها 
در فصل 16-2015 رکورد 6٧9 میلیون یورو درآمد را برجای گذاشته اند و قهرمان 
اسپانیا امیدوار اســت که این رقم را تا ســال 2021 به یک میلیارد یورو برساند.

بارسایی ها  اعداد و ارقام مربوط به درآمدهایشان در فصل گذشته را منتشر کردند 
که طبق آن از افزایش قابل توجه رقمی که در ابتــدا برای این حوزه تخمین زده 
بودند، خبر دادند. آنها امیدوارند که در ادامه برنامه اســتراتژیکی که برای کسب 
درآمد دارند، برنامه ای که مرمت و نوسازی ورزشگاه نیوکمپ و محیط اطراف آن 

را نیز شامل می شود، درآمدشان را به یک میلیارد دالر برسانند.

 چلسی به دنبال 
فوق ستاره آرژانتینی

 رکوردشکنی بارسلونا 
در کسب درآمد

به نظر می رسد با گذشت زمان ایده های تازه تری برای ساخت و یا جذاب کردن 
برنامه های ورزشی وارد میدان می شوند. در حال حاضر برنامه 90 پرمخاطب ترین 

برنامه ایران است و بخش زیادی از محبوبیت خود را از عادل فردوسی پور دارد. 
اما برنامه شــب های فوتبالی، به محض اتمام بازی های لیــگ، دقیقا کار 90 را 
انجام می دهد. آنها برای فصل جدید بازی ها، دست به اقدام جالبی هم زده اند و 
دوشنبه شب کنفرانس مطبوعاتی مربیان استقالل و نفت تهران را به صورت زنده 
پخش کردند. این اتفاق نو و بسیار جالب بود و نشان می داد زنگ خطر حتی برای 
عادل و 90 هم به صدا در آمده است. بی شک حاال آنها هم باید به دنبال ایده های 

جدیدتری بروند.

مدافع با ســابقه ســپاهان در واکنش به صحبت های عبدا... ویسی 
در کنفرانس خبری گفــت:» من قبــل از اینکه عبدا... ویســی به 
 سپاهان بیاید با باقریان مدیرعامل باشگاه جلســه داشتم و در مورد 
تخفیف دادن قرارداد فصل گذشته و فصلی که تازه شروع شده است، 
صحبت کردیم. متاسفانه عبدا... ویسی و باشگاه، چندین بار این بحث 
 را مطرح کردند که من در لیست هستم یا نیســتم و حرف های آنها 
ضد و نقیض بود. از طرفی عبدا... ویسی حتی یک بار هم با من تماس 
نگرفت تا یک دقیقه صحبت کند و این درحالی است که او با بازیکنان 

دیگرصحبت کرده بود.« 

ارســالن مطهری با گلی که به اســتقالل زد از سرمربی سابقش 
 انتقام گرفت. مهاجم نفت تهران که ســابقه کار کــردن زیر نظر

 علیرضا منصوریان را دارد در فصل نقل و انتقاالت تالش زیادی کرد 
تا به استقالل بیاید و به تیم محبوبش برسد، اما منصوریان حاضر نشد 
شاگردش را با خودش به استقالل بیاورد تا ارســالن چاره ای جز 

ماندن در نفت نداشته باشد.
مطهری نه تنها مانع پیروزی منصوریان در اولین بازی رسمی اش 
شد بلکه بارها و بارها دروازه استقالل را تهدید کرد و اگر کمی خوش 

شانس بود می توانست بیش از یکبار دروازه حسینی را باز کند.

انتقام شاگرد از سرمربیسکوت عقیلی شکستزنگ خطری که برای  90 به صدا در آمد

90
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مفاد آرا
5/35 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
95070584976162-95/5/2 برابر آراء صــادره هیات های اول و دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات مالکانــه 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 شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار 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 شــماره 3110 مورخ 12 /95/03 خانم فاطمه عســگری فروشانی فرزند 
قدمعلی به شماره کالسه 0064 و به شماره شناسنامه 13725 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1142352080 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
96/60 متر مربع مفروز و مجزی شــده پالک 375 فرعــی از 107 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 77396 مورخ 89/06/22 
دفترخانه 46 و ســند 177526 مورخ 86/11/15 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز 

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

2-رای شــماره 2504 مورخ 95/02/29  آقای رمضانعلی شومالی فرزند یداهلل به 
شماره کالسه 0085 و به شــماره شناســنامه 10545 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140358391 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/15متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 76/1  فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 455 دفتر 146 امالک 

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

3- رای شماره 2600 مورخ 95/02/30  آقای حسین شریفی فرزند علی به شماره 
کالسه 0084 و به شماره شناســنامه  14793  صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140521314 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/30 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1452 فرعــی از 85 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11373 و 114294  

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

4- رای شــماره 2603 مورخ 95/02/30  آقای عبداهلل شــریفی  فرزند اســداهلل به 
شماره کالسه 0081 و به شماره شناسنامه  45  صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141545861 نسبت به 0/25 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/30 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1452 فرعــی از 85 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11373 و 114294  

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

5- رای شــماره 2608 مورخ 95/02/30  خانم زهرا قربانیان فرزند ابوالقاسم  به 
شماره کالسه 0082 و به شــماره شناســنامه  1362  صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142241807 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 181/30 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 11373 و 

114294  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

6- رای شــماره 2611 مورخ 95/02/30  خانم نصرت صادقی  فرزند رجبعلی به 
شماره کالسه 0083 و به شماره شناسنامه  339  صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141539802 نسبت به 2/75دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/30 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1452 فرعــی از 85 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11373 و 114294  

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

7- رای شــماره  2499 مــورخ 95/02/29 آقــای مرتضــی حاجــی حیــدری 
ورنوسفادرانی فرزند قدم به شماره کالســه 0466 و به شماره شناسنامه 1316 
صادره از خمینی شــهر و به شماره ملی 1141322145 نســبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 201/61 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
23 فرعی  پالک 159 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل سند  89529 مورخ 91/11/03 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

8- رای شماره  2500 مورخ 95/02/29 خانم زهرا حاجی حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند قدم به شماره کالسه 0465 و به شماره شناسنامه 6418 صادره از خمینی 
شهر و به شماره ملی 1142292215 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 201/61 متر مربع مفروز و مجزی شده از 23 فرعی  پالک 159 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند  89529 

مورخ 91/11/03 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

9- رای شــماره  3362 مورخ 95/03/17 خانم عفت صادقیان رنانی فرزند حیدر 
به شماره کالسه 0554 و به شماره شناســنامه 10636 صادره از  اصفهان و به 
شماره ملی 1283215497 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/95 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از 866 فرعی  پالک 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهرطی وکالتنامه 17166 مورخ 95/02/21 دفترخانه 300 

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

10-. رای شماره  2486 مورخ 95/02/29 خانم معصومه بدیحی جوآبادی فرزند 
تقی به شماره کالسه 1878 و به شماره شناسنامه 81 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1142231097 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/10 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از 122 فرعی  پالک 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 322 دفتر 60 امالک  مالحظه 

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

11-رای شــماره 1667 مورخ 94/12/21 خانم فاطمه منصوری ورنوسفادرانی 
فرزند نصراله به شماره کالسه 2505 و به شماره شناسنامه 320 صادره ازخمینی 
شهر به شــماره ملی 1140979647 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  و مغازه به 
مساحت 239/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 467 فرعی از 120 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 445 

دفتر 155 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12- رای شــماره 4099 مورخ94/09/14 آقــای مرتضی حیــدری فرزندرضا 
به شماره کالســه 4449 و به شــماره شناســنامه 25صادره ازخمینی شهر به 
شــماره ملی 1142217388نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 165/31متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 396 فرعی از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 

شماره110163مورخ 81/06/02 دفترخانه63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13- رای شــماره  4342 مورخ 95/03/25 خانم فاطمه حیدریان فروشانی فرزند 
مجید به شماره کالسه 1694 و به شماره شناسنامه 688 صادره از خمینی شهر 
و به شماره ملی 1141148961 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 72/47 متر مربع مفروز و مجزی شــده از 914 فرعی  پالک 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحات 
127 و 130 و 484 و 412 و 482 دفاتــر 308 و 51 و 326 و 51 مالحظــه و محرز 

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

14- رای شماره  4341 مورخ 95/03/25 آقای اکبر شریفی رنانی فرزند رمضان 
به شماره کالسه 1693 و به شماره شناســنامه 817 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1141085321 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 72/47 متر مربع مفروز و مجزی شده از 914 فرعی  پالک 72 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحات 127 و 
130 و 484 و 412 و 482 دفاتــر 308 و 51 و 326 و 51 امــالک مالحظه و محرز 

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

15- رای شماره  2675 مورخ 95/02/31 آقای احمدرضا صالحی فرزند علی مراد 
به شماره کالسه 1149 و به شماره شناسنامه 1744 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 4171202825 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 178/06 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از 156 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل واگذاری شهرداری و کسر از مالکیت شهرداری طی 
اسناد 137824 و 137825 و 137826 و 137827 مورخ 81/06/12 و ارائه قولنامه 
و سند وکالت 104 مورخ 87/12/24  دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
16- رای شماره  3358 مورخ 95/03/17 خانم افســانه ربیعیان ورنوسفادرانی 
فرزند حسین به شماره کالســه 0289 و به شماره شناســنامه 1677 صادره از 
خمینی شهر و به شماره ملی 1141116367 نسبت به 19 و 41/13 حبه از 72 حبه 
یکباب خانه به مســاحت 190/10 متر مربع مفروز و مجزی شــده از 165 فرعی  
پالک 121 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل 
ثبت در صفحــات 171 و 212 و 215  دفاتر 571 و 701 امــالک مالحظه و محرز 

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

17- رای شماره  0911 مورخ 95/01/31 آقای حسین روح اللهی ورنوسفادرانی 

فرزند اسمعیل به شماره کالســه 0992 و به شماره شناسنامه 14416 صادره از 
خمینی شهر و به شماره ملی 1140142917 نســبت به 35 و 41/5 حبه از 72 حبه 
یکباب خانه به مســاحت 190/10 متر مربع مفروز و مجزی شــده از 165 فرعی  
پالک 121 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل 
ثبت در صفحــات 171 و 212 و 215  دفاتر 571 و 701 امــالک مالحظه و محرز 

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

18- رای شماره  0910 مورخ 95/01/31 آقای حســن روح اللهی فرزند اسمعیل 
به شماره کالسه 0991 و به شماره شناســنامه 497 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1141060957 نســبت به 17 و 41/23 حبه از 72 حبه یکباب خانه به 
مســاحت 190/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از 165 فرعی  پالک 121 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحات 171 

و 212 و 215 دفاتر 571 و 701 امالک مالحظه و محرز گردیده است..
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

19- رای شــماره 3346 مورخ 95/03/17 آقای نعمت اهلل نقدی فرزند رجبعلی به 
شماره کالسه 6701  و به شماره شناسنامه 197 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140937235 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
412/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 176 فرعی از 122 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18565 مورخ 48/05/07 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20- رای شــماره 3345 مورخ 95/03/17 خانم فاطمه کبیری پور فرزند غالمعلی 
به شماره کالسه 6705 و به شــماره شناســنامه 256 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1140977504 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب به مساحت 
412/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 176 فرعی از 122 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18565 مورخ 48/05/07 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21-رای شــماره 3172 مورخ 95/03/13 آقای مجتبی امیری فرزند سیف اهلل به 
شماره کالسه  0274 و به شــماره شناســنامه 1057 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141319551 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 242 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 494 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 532 دفتر 111 امالک مالحظه 

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

22- رای شماره 3306 مورخ 95/03/16 خانم بتول حاجی هاشمی فرزند محمود  
به شماره کالسه 1447 و به شــماره شناســنامه 334 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140979787 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/49 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 68 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 128911 مورخ 88/09/16 دفترخانه 

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

23- رای شماره 3705 مورخ 95/03/19 آقای بیژن دهقانی فرزند کریم به شماره 
کالسه 0833 و به شــماره شناســنامه 8992 صادره از کازرون به شماره ملی 
2372523759 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت  24/93 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 62 فرعی از 173 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18920 مورخ 59/12/26 دفترخانه 59 و 
وکالتنامه 53571 مورخ 92/09/10 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
24- رای شــماره 0916 مورخ 95/01/31 آقای حمید مانــده گاری اندانی فرزند 
حیدر به شماره کالسه 0820  و به شماره شناسنامه 544 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141092433 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 186/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 63 فرعی از 111 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2250830 مورخ 

93/07/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25- رای شماره 0915 مورخ 95/01/31 خانم لیال رحمتی فرزند محسن به شماره 
کالسه 0819 و به شماره شناسنامه 1973 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 
1141290499 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/50 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 63 فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 2250830 مورخ 93/07/24 

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

26- رای شماره 4645 مورخ 95/04/01 آقای غالمرضا سمیحی فرزند حسن به 
شماره کالسه 1197 و به شماره شناسنامه 73 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141693968 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/66 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1813 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14088 مورخ 93/12/07 دفترخانه 322 

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

27- رای شــماره 3217 مورخ 95/03/16 آقای محمد جعفر عمادی اندانی فرزند 
عباسعلی به شماره کالسه 0408 و به شماره شناسنامه 96 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141694190 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 196 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 560/1 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15318 مورخ 

83/07/08 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28- رای شــماره 3231 مورخ 95/03/16 خانم مریم طاهری اندانی فرزند نعمت 
اهلل به شماره کالسه 0409 و به شماره شناســنامه 1513 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141252236 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 196 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 560/1 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 101836 مورخ 

27/07/08 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای شماره 1838 مورخ 94/12/24 خانم مریم سعیدی ورنوسفادرانی فرزند 
محسن به شماره کالسه 6078  و به شماره شناسنامه 976 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141178419 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 161/55 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 593 

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

30- رای شماره 1837 مورخ 94/12/24 آقای منصور عموسلطانی  فرزند حسن  
به شماره کالســه 6079  و به شماره شناســنامه 638 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1141709732 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 161/55 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 593 

دفتر 584 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( رای اصالحی 

31- رای شــماره 4675 مورخ 95/04/05 آقای احمدرضا بدیعی خوزانی فرزند 
حیدر به شماره کالسه 1909  و به شماره شناسنامه 207 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141538482 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/83 
متر مربع از پالک 98 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر به صورت مع الواسطه از رحمت اهلل کازرونی مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
32- رای شــماره 3343 مورخ 95/03/17 آقای مهدی کاظمی اندانی فرزند برات 
به شماره کالسه 1020 و به شماره شناســنامه 1130150291 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1130150291 نســبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مســاحت 122/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
727 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 46414 مورخ 92/12/07 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
33- رای شــماره 3342 مورخ 95/03/17 خانم مریم قاسمی اندانی فرزند ناصر 
به شماره کالسه  1018 و به شــماره شناسنامه 1130378837 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1130378837 نســبت به 2/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مســاحت 122/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
727 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 46414 مورخ 92/12/07 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
34-رای شــماره 3100 مورخ 95/03/12 آقای فتح اله قصــری خوزانی  فرزند 
احمد  به شــماره کالسه 0673 و  به شماره شناســنامه 14403 صادره ازخمینی 
شهر به شــماره ملی  1140517414 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
184/60 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 342 و 1751 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 211802 مورخ 
91/04/20 و ســند 217871 مــورخ 92/04/17 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز 

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

35- رای شماره 3173 مورخ 95/03/13 خانم رقیه حاجیان فروشانی فرزند حسن 
به شماره کالسه 0258 و به شــماره شناســنامه 793 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1141210584 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/80 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 327 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 94851 مورخ 92/12/26 دفترخانه 46 

مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
36- رای شماره 4340 مورخ 95/03/25 آقای حامد زمانی فرزند اکبر  به شماره 
کالسه  0111 و به شماره شناســنامه 336 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 
1141942070 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 184/46 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 221 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 64700 مورخ 94/12/26 دفترخانه 172 

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

37- رای شــماره 3426 مورخ 95/03/18 خانم مریم ســعید نژاد فرزند کریم  به 
شماره کالسه  3114  و به شماره شناســنامه 840 صادره ازچادگان به شماره 
ملی 5759468383 نســبت به  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی فخرالدین جناب مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

38- رای شــماره 3123 مــورخ 95/03/12 آقــای عبدالحســین علیرضایــی 
ورنوســفادرانی فرزند رحیم  به شــماره کالسه  2052 و به شــماره شناسنامه 
 217 صادره ازخمینی شــهر به شماره ملی 1140983768 نســبت به  ششدانگ

 یکباب خانه به مســاحت 238/20 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 140 
 فرعی از 122 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ســند 4170 مورخ 92/03/12 دفترخانه 388 مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

39- رای شماره 2464 مورخ 95/02/29 آقای رحمن خانی خوزانی فرزند کریم  به 
شماره کالسه 1306 و به شماره شناسنامه 26 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141441918 نسبت به  ششــدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی مسکونی به 
مساحت 104/95 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 67 فرعی از 113 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 108037 مورخ 

77/09/17 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

40- رای شماره 2636 مورخ 95/02/31 خانم زینب میرشفیعیان خوزانی فرزند 
سید احمد  به شماره کالسه  0547 و به شماره شناسنامه 1537 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141114968 نسبت به  ششدانگ یکباب انبار به مساحت 54 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 74 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 5614 مورخ 93/05/20 دفترخانه 

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

41- رای شــماره 2729 مورخ 95/03/04 آقای احمدرضا افضلی فرزند اکبر  به 
شماره کالسه 2629 و به شماره شناسنامه 299 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141018055 نسبت به  ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 2676/70 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 37 فرعی از 87 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 135928 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

42- رای شماره 3569 مورخ 95/03/18 آقای امیر رضا محمدی فروشانی فرزند 
حسینعلی  به شماره کالسه  0002 و به شماره شناسنامه 2605 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141194708 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
183/30 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96426 مورخ 93/05/02 

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

43- رای شماره 3369 مورخ 95/03/17 خانم ســکینه مختاری ورنوسفادرانی 
فرزند محمد  به شماره کالسه  3366 و به شماره شناسنامه 323 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141706581 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
97/69 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 721 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40734 مورخ 86/07/18 

دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

44- رای شماره 3370 مورخ 95/03/17 آقای مجتبی زینلی فرزند ناصر علی  به 
شماره کالسه  3365  و به شماره شناسنامه 3266 صادره ازتهران به شماره ملی 
0051261502 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97/69 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 721 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40734 مورخ 86/07/18 دفترخانه 35 مالحظه 

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

45- رای شماره 3159 مورخ 95/03/13 آقای محمدعلی کیانی فرزند حبیب اهلل  به 
شماره کالسه  1995   و به شماره شناسنامه 148 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141662191 نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 150/70 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 101 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 230438 مورخ 94/10/09 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

46- رای شماره 2477 مورخ 95/02/29 خانم زهرا شیروی خوزانی فرزند محسن  
به شماره کالسه  1297   و به شماره شناسنامه 1130201732 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1130201732 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به 
مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 79 فرعی از 110 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 213449 دفترخانه 

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

47- رای شماره 3177 مورخ 95/03/13 خانم زهره خان احمدی ورنوسفادرانی 
فرزند حسن  به شماره کالسه 1083 و به شماره شناسنامه 1130185915 صادره 
ازخمینی شهر به شــماره ملی 1130185915 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 225 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 467 فرعی از 
120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 565 و205 دفتر 121 و12 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

48- رای شماره 3176 مورخ 95/03/13 آقای عبدالعظیم نیایش فر فرزند رحیم  به 
شماره کالسه 0586 و به شماره شناسنامه 274 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140973460 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 467 فرعی از 120 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 565 و205 

دفتر 121 و16مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

49- رای شماره 4422 مورخ 95/03/29 آقای الیاس ترابی فر فرزند محمدتقی  به 
شماره کالسه 6918 و به شماره شناسنامه 1637 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141253471 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 467 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 565 و205 دفتر 121 

و12 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

50- رای شــماره 5192 مورخ 95/04/30 آقای حسنعلی کریمیان خوزانی فرزند 
مرتضی  به شماره کالسه 5093 و به شماره شناسنامه 11387 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1140366882 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 140 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 257 فرعی از 110 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 14235 
 مورخ 80/12/24 و ســند 119238 مــورخ 72/12/01 مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

51- رای شــماره 0897 مورخ 94/07/19 خانم رقیه امینی خوزانی فرزند فضل 
اهلل به شماره کالســه 5094 و به شماره شناســنامه 437 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141697602 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 140 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 257 فرعی از 110 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 14235 مورخ 

80/12/24 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

52- رای شــماره 2664 مــورخ 95/02/31 آقــای مالک رجبی  فرزنــد امیدعلی  
به شماره کالســه 1280 و به شــماره شناســنامه 1273 صادره به شماره ملی 
4171642701 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 118 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 482 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 62204 مورخ 94/05/03 و ثبت در 

صفحه 503 دفتر 688 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

53- رای شماره 2613 مورخ 95/02/30 آقای ســید محمد میرلوحی فرزند سید 
مصطفی  به شماره کالسه 0093 و به شماره شناسنامه 47 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141197085 نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 
133/98 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 306 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 299 و 314 

دفتر 349 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

54- رای شماره 2663 مورخ 95/02/31 آقای محمد شریفی هرستانی فرزند قدرت 
اهلل  به شماره کالسه 0568 و به شماره شناســنامه 30 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1142035042 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 250 متر 

مربع مفروز و مجزی شده از پالک 23 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 503 دفتر 577 امالک مالحظه 

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

55- رای شماره 7877 مورخ 94/11/28 خانم اکرم السادات موسوی ده موردی 
فرزند سید بندعلی  به شماره کالسه 2962 و به شماره شناسنامه 833 صادره از 
ایذه به شماره ملی 1840325844 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به 
مساحت 254/57 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 54 فرعی از 121 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 108600 مورخ 

80/11/07 دفتر خانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

56- رای شــماره 0888 مورخ 95/01/31 خانم ســمیه حیــدری خوزانی فرزند 
صفرعلی به شماره کالسه 0786 و به شماره شناسنامه 12413 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1142338975 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 243/80 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1419 فرعی از 85 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 214707 

مورخ 91/10/03 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

57- رای شماره 0889 مورخ 95/01/31 آقای ســلمان صرامی فروشانی فرزند 
علی  به شماره کالسه 0787 و به شماره شناسنامه 2493 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141193582 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 243/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1419 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 214707 مورخ 

91/10/03 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

58- رای شماره 2473 مورخ 95/02/29 آقای ناصر کریمی فرزند اکبر  به شماره 
کالسه 0966 و به شــماره شناســنامه 2633 صادره از اصفهان  به شماره ملی 
1282773781 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 172/20 متر مربع از 
پالک 88 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
18098 مورخ 46/07/27 و ارائه قولنامه عادی از مالک رســمی مالحظه و محرز 

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

59- رای شــماره 3171 مــورخ 95/03/13 آقــای ناصر کریمی فرزنــد اکبر  به 
شماره کالسه 0970 و به شماره شناســنامه 2633 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1282773781 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108 متر مربع از 
پالک 88 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
18098 مورخ 42/07/27 مع الواسطه از مالک رسمی مراد علی کریمی مالحظه و 

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

60- رای شماره 2472 مورخ 95/02/29 آقای ناصر کریمی فرزند اکبر به شماره 
کالسه  0968 و به شــماره شناســنامه 2633 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1282773781 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 64 متر مربع از پالک 
88 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 
18098 مورخ 42/07/27  و ارائه قولنامه رسمی از مالک رسمی مالحظه و محرز 

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

61- رای شماره 3170 مورخ 95/03/13 آقای ناصر کریمی فرزند اکبر به شماره 
کالسه 0967 و به شــماره شناســنامه 2633 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1282773781 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 65 متر مربع از پالک 88 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18098 
مورخ 42/07/27 مع الواسطه از مالک رســمی مراد علی کریمی مالحظه و محرز 

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

62- رای شــماره 2497 مورخ 95/02/29 آقای محسن عسگری فروشانی فرزند 
نورعلی  به شماره کالسه 0724 و به شماره شناســنامه 1703 صادره از اهواز 
به شماره ملی 1753635691 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 184/36 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 307 فرعی از 122 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 539 
و 542 دفتر 688 و سند 62025 مورخ 94/04/15 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

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

63- رای شــماره 2498 مــورخ 95/02/29 خانم ملیحه کرمی هرســتانی فرزند 
ناصر به شماره کالسه 0723 و به شــماره شناسنامه 55 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142156141 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 184/36 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 307 فرعی از 122 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 539 
و 542 دفتر 688 و سند 62025 مورخ 94/04/15 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

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

64- رای شــماره 3174 مورخ 95/03/13 آقای نعمت اهلل رضایی فرزند جعفر به 
شماره کالســه  3414 و به شماره شناســنامه 12052 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140496689 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه به مساحت 
56 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 1911 فرعــی از 72 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 78899 مورخ 89/09/12 

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

65- رای شــماره 4424 مورخ 95/03/29 آقــای ناصر زه تــاب خوزانی فرزند 
رجبعلی به شماره کالسه  0256 و به شماره شناسنامه 10211 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140355368 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
229/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 81 فرعی از 113 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 71928 مورخ 75/09/25 

دفترخانه 73 ثبت در صفحه 380 دفتر 519 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

66- رای شــماره 4550 مورخ 95/03/31 آقای خدابخش هارونی فرزند محمود 
به شماره کالســه  0209 و به شــماره شناســنامه 18 صادره به شــماره ملی 
6423046761 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 139/12 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 689 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر بصورت مع الواسطه از مالک رسمی محمود هوازاده 

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

67- رای شــماره 4422 مورخ 95/03/29 آقای الیاس ترابی فر فرزند محمد تقی  
به شماره کالسه  6918  و به شماره شناســنامه 1637 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141253471 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 196/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 242 فرعی از 114 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 177170 مورخ 

86/11/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

68- رای شماره 4423 مورخ 95/03/29 خانم زکیه امیری فرزند محمد  به شماره 
کالسه  6920  و به شماره شناسنامه 3645 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141345463 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/50 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 242 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 177170 مورخ 86/11/02 

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

69- رای شماره 3638 مورخ 95/03/19 خانم کبری ســلطانیان تیرانچی فرزند 
حسنعلی  به شــماره کالسه  1173 و به شماره شناســنامه 29 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142116328 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 26  
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1476 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 416 دفتر 435 مالحظه 

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

70- رای شماره 4220 مورخ 95/03/22 خانم فاطمه بدیهی فرزند محمد  به شماره 
کالسه 3460  و به شماره شناســنامه 817 صادره به شماره ملی 1290521865 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 212/64 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1327 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 133696 مورخ 80/11/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

71- رای شماره 3569 مورخ 95/03/18 آقای امیررضا محمدی فروشانی فرزند  
حسینعلی به شماره کالسه  0002  و به شماره شناسنامه 2605 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141194708 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
183/30 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96426 مورخ 93/05/02 

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

72- رای شــماره 2729 مــورخ 95/03/04 آقای احمد رضا افضلــی فرزند اکبر 
به شماره کالســه  2629  و به شماره شناســنامه 299 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141018055 نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 2676/70 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 37 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 135928 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
73- رای شماره 3148 مورخ 95/03/13 خانم بتول امینی فروشانی فرزند غالمعلی  
به شماره کالسه  0386  و به شماره شناسنامه 10681 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140483031 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/10 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 368 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 192700 مورخ 88/07/28 دفترخانه 73 
ثبت در صفحه 242 دفتر 651 و ثبت در صفحه 337 دفتر 66 امالک و وکالت 10539 

مورخ 93/02/07 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

74- رای شماره 3159 مورخ 95/03/13 آقای محمد علی کیانی فرزند حبیب اهلل  به 
شماره کالسه  1995  و به شماره شناسنامه 148 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141662191 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 150/70 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 101 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 230438 مورخ 94/10/09 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

75- رای شــماره 2669 مورخ 95/02/31 آقای فضل اهلل جعفری خوزانی فرزند 
محمود  به شماره کالســه  1800 و به شماره شناســنامه 358 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141686848 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 170 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 131 فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر ثبــت در صفحه 106 و 
 443 و 336 و 490 دفاتــر 27 و 143 و 311 و 185 امالک مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

76- رای شماره 2668 مورخ 95/02/31 خانم فاطمه شاهین ورنوسفادرانی فرزند 
حسن به شماره کالسه  1801 و به شماره شناسنامه 449 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141207141 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 170 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 131 فرعی از 82 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 106 و 
 443 و 336 و 490 دفاتــر 27 و 143 و 311 و 185 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

77- رای شماره 2528 مورخ 95/02/30 خانم زهره هارونی فرزند محمد نصیر 
به شماره کالسه  3678 و به شماره شناسنامه 916 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1288971321 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه به 
مســاحت 319 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1062 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6404 مورخ 

86/10/30 دفترخانه 167 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78- رای شماره 2529 مورخ 95/02/30 آقای اصغر فرامرزی فرزند عزیز اهلل به 
شماره کالسه  3683 و به شماره شناسنامه 1537 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1284753719 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه  به 
مســاحت 319 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1062 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6404 مورخ 

86/10/30 دفترخانه 167 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

79- رای شــماره 2477 مــورخ 95/02/29 خانم زهرا شــیروی خوزانی فرزند 
محسن به شماره کالسه  1297 و به شماره شناسنامه 1130201732 صادره از 
اصفهان به شماره ملی 1130201732 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  نیمه تمام به 
مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 79 فرعی از 110 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 213449 دفترخانه 

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

80- رای شماره 3369 مورخ 95/03/17 خانم ســکینه مختاری ورنوسفادرانی  
فرزند محمد به شماره کالسه  3366 و به شماره شناسنامه 323 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141706581 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 97/69 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 721 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40734 مورخ 

86/07/18 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

81- رای شــماره 3370 مورخ 95/03/17 آقای مجتبی زینلی فرزند ناصرعلی به 
شماره کالســه  3365 و به شماره شناســنامه 3266 صادره از تهران به شماره 
ملی 0051261502 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
97/69 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 721 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40734 مورخ 86/07/18 

دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

82- رای شماره 5091 مورخ 95/04/29 آقای مصطفی اســمعیلی اندانی  فرزند 
رمضانعلی به شماره کالســه  0010 و به شماره شناسنامه 40 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141492628 نســبت به 3 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
150 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 71 فرعی از 73 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 227384 مورخ 93/12/25 

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

83- رای شماره 2501 مورخ 95/02/29 خانم طاهره صفار خوزانی  فرزند صادق 
به شماره کالســه  2562 و به شماره شناســنامه 272 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141539136 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/50 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 99 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 107331 مورخ 77/08/13 دفترخانه 

73 ثبت در صفحه 347 دفتر 199 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

84- رای شماره 2530 مورخ 95/02/30 آقای حجت اهلل صمدی  فرزند براتعلی به 
شماره کالسه  0149 و به شماره شناسنامه 551 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141666243 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167 متر مربع پالک 
شماره  5588 تبدیلی به 3144 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 191 دفتر 47 امالک مالحظه و محرز 

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

85- رای شــماره 4350 مورخ 95/03/25 آقای مجتبی عسگری فروشانی  فرزند 
مرتضی به شماره کالسه  0577 و به شماره شناسنامه 1130264688 صادره از 
اصفهان به شماره ملی 1130264688 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
108 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1535 فرعــی از 72 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12129 مورخ 93/06/05 

دفترخانه 305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

86- رای شماره 4267 مورخ 95/03/23 آقای سعید شمشی خوزانی فرزند رحمن 
به شماره کالســه  0408 و به شماره شناســنامه 14892 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142363651 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 146/52 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 81 فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 231134 مورخ 

94/12/13 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

87- رای شــماره 4268 مورخ 95/03/23 آقای منصور کاملــی فرزند رمضان 
به شماره کالســه  1493 و به شماره شناســنامه 231 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141649152 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 146/52 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 81 فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 231134 مورخ 

94/12/13 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

88- رای شماره 4218 مورخ 95/03/22 آقای سعید شمشی خوزانی فرزند رحمن 
به شماره کالســه  1400 و به شماره شناســنامه 14892 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142363651 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 154 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 635 
فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 37012 مورخ 90/11/18 و45885 مورخ 92/11/07 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( رای اصالحی 

89-رای شماره 5098 مورخ 95/04/29 خانم سوسن محمد نظر فرزند حسن به 
شماره کالسه  4050 و به شماره شناسنامه 1025 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1286782368 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 216 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1597 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 226133 مورخ 93/10/13 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( رای اصالحی 

90- رای شماره 4672 مورخ 95/04/05 آقای حسنعلی اکبری فرزند رجبعلی به 
شماره کالسه 2684 و به شماره شناسنامه 67 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141795590 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 247/23 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 345 فرعی از 126 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مالکیت رسمی از آقای علی پناهی به صورت 
 مع الواســطه طی ثبت در صفحه 73 دفتر 132 امالک  مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( رای اصالحی 

91- رای شماره 4719 مورخ 95/04/09 خانم سهیال حاجی مرادی فرزند غضنفر 
به شماره کالسه 6292 و به شماره شناســنامه 2607 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142254267 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 295/80 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 354 فرعی از 117 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 37810 

مورخ 84/07/19 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( رای اصالحی 

92- رای شــماره 4718 مــورخ 95/04/09 آقــای مهــدی حاجــی هاشــمی 
ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی به شماره کالســه 6291 و به شماره شناسنامه 
3035 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141166313 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 295/80 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 354 فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل شامل سند رســمی 37810 مورخ 84/07/19 دفترخانه 35 مالحظه و 

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

93- رای شماره 3132 مورخ 95/03/12 آقای احمد سلطانیان فرزند رمضانعلی 
به شماره کالسه  0795 و به شماره شناسنامه 5396 صادره از قم به شماره ملی 
0383808588 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221/03 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 1829 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2608 مورخ 89/12/11 دفترخانه 322 مالحظه 

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

94- رای شــماره 2665 مورخ 95/02/31 آقای ابوالقاســم کریمی اندانی فرزند 
محمد به شماره کالســه  3540 و به شماره شناســنامه 3191 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140555480 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه به 
مساحت 155/38 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 711 فرعی از 112 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 117646 مورخ 
84/03/31 دفترخانه 63 وثبت در صفحه 332 دفتر 456 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

95- رای شــماره 0890 مورخ 95/01/31 آقای اصغر جوانمــرد فرزند محمد به 
شماره کالسه  0561 و به شماره شناســنامه 648 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1283575906 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/25 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 706 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 247272 مورخ 82/09/11 دفترخانه 73 

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

96- رای شــماره 3185 مورخ 95/03/16 خانم ســمیرا ماهی فرزند مصطفی به 
شماره کالسه  0095 و به شــماره شناســنامه 1740698819 صادره از اهواز 
به شماره ملی 1740698819 نسبت به 2 دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 173 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 106 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 65 و68 

و509 دفتر 597 و283 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

97- رای شماره 3187 مورخ 95/03/16 آقای رسول لطفی فرزند نوراهلل  به شماره 
کالسه  0096 و به شماره شناسنامه 3089 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142259080 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 173 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 69 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 65 و68 و509 دفتر 

597 و283 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

98- رای شــماره 3107 مورخ 95/03/12 آقای خلیل اهلل شــاهین فرزند رجبعلی  
به شماره کالســه  0198 و به شماره شناســنامه 173 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141003376 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه وطبقه 
فوقانی به مساحت 146/66 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 236 و237 
و236/1 فرعی از 87 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 38626 مورخ 59/11/21 دفترخانه 61 صلح مشروط مالحظه 

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

99- رای شــماره 3108 مورخ 95/03/12 خانم شکوفه شــاهین فرزند رضا  به 
شماره کالســه  0248 و به شماره شناســنامه 14884 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140147609 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه وطبقه 
فوقانی به مساحت 146/66 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 236 و237 
و236/1 فرعی از 87 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل سند 55106 مورخ 71/06/31 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

100- رای شماره 4343 مورخ 95/03/25 آقای رجبعلی پریشانی فرزند عبدالخالق  
به شماره کالسه  0342 و به شماره شناسنامه 69 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141497034 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 81/73 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 674 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 44801 مورخ 56/12/11 دفترخانه 73 

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

101- رای شماره 3520 مورخ 95/03/18 خانم زهره قاسمی اندانی فرزند احمد 
به شماره کالســه  0389 و به شماره شناســنامه 407 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141172712 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 201/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 351 فرعی از 112 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 108837 مورخ 

80/12/05 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

102- رای شــماره 3503 مــورخ 95/03/18 خانــم عزت کریمــی اندانی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه  0388 و به شماره شناســنامه 56 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141528721 نســبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 201/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 351 فرعی از 112 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 116961 

مورخ 78/10/15 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

103- رای شماره 3511 مورخ 95/03/18 آقای قدمعلی رحمتی فرزند صادق به 
شماره کالسه  0387 و به شماره شناسنامه 81 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141499495 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
201/97 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 351 فرعــی از 112 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 116961 مورخ 

78/12/15 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

104- رای شماره 2478 مورخ 95/02/29 آقای رســول کرد فرزند محمدحسن 
به شماره کالســه  0776 و به شماره شناســنامه 17503 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140174177 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 84/06 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1421 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32625 مورخ 

88/07/28 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

105- رای شماره 2479 مورخ 95/02/29 خانم سمیه امیری فرزند امراهلل به شماره 
کالسه  0775 و به شماره شناسنامه 10247 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142327299 به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 84/06 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1421 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32625 مورخ 88/07/28 دفترخانه 172 

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

106- رای شماره 4434 مورخ 95/03/29 آقای محمدرضا فرج اللهی فرزند حسین 
به شماره کالسه  1133 و به شماره شناسنامه 2324 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1289593175 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
121/21 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1421 فرعی از 85 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32625 مورخ 88/07/28 

دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

107- رای شماره 4435 مورخ 95/03/29 خانم مهری عموشاهی فرزند عزیزاهلل به 
شماره کالسه  1134 و به شماره شناسنامه 68 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141238446 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
121/21 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1421 فرعی از 85 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32625 مورخ 88/07/28 

دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

108- رای شماره 2660 مورخ 95/02/31 آقای محمدجعفر پیمانی فرزند فتحعلی 
به شماره کالسه  0110 و به شماره شناسنامه 11374 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140489895 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مساحت 402/55 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1027و1020 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
وکالتنامه 17337 مــورخ 95/01/17 دفترخانــه 322 و17348 مورخ 95/01/17 

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

109- رای شــماره 7106 مــورخ 94/11/17 آقــای رضــا حاجــی هاشــمی 

ورنوسفادرانی فرزند مرتضی قلی به شماره کالسه  4323 و به شماره شناسنامه 
584 صادره از اصفهان به شــماره ملی 1283556103 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 243/23 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1504/1 و3 
و1505/1 و2 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 118758 مورخ 84/09/22 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( رای اصالحی

110- رای شماره 4892 مورخ 95/04/28 خانم مینا کیخا فرزند عباس به شماره 
کالســه  0682 و به شــماره شناســنامه 843 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1284706011 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به 
مساحت 147 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 325 فرعی از 85 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 36 و250 

دفاتر 636 و613 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( رای اصالحی

111- رای شماره 4893 مورخ 95/04/28 آقای محمد مسعودیان خوزانی فرزند 
رمضان به شماره کالسه  0328 و به شماره شناسنامه 549 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141666227 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه 
ساز به مساحت 147 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 325 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 36 

و250 دفاتر 636 و613 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

112- رای شــماره 4222 مــورخ 95/03/22 آقای محمدحســین صرامی فرزند 
احمدرضا به شماره کالسه  0765 و به شماره شناسنامه 143 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141568764 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
145/5 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 475 فرعــی از 114 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبــت در صفحه 298 
 دفتر 18 وســند 8640 مورخ 92/07/09 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

113- رای شــماره 7004 مــورخ 94/11/15 آقــای رضــا حاجــی هاشــمی 
ورنوسفادرانی فرزند مرتضی قلی به شماره کالسه  3108 و به شماره شناسنامه 
584 صادره از اصفهان به شــماره ملی 1283556103 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 290/46 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 4347 فرعی از 
87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 358 دفتر 78 وثبت در صفحات 587 و593 و371 و212 دفاتر 82 78 و199 

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

114- رای شماره 2612 مورخ 95/02/30 آقای حمیدحاج حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند عباس به شماره کالسه  2685 و به شماره شناســنامه 14955 صادره از 
خمینی شــهر به شــماره ملی 1140148311 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 178/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2349 فرعی از 87 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 90406 مورخ 

91/12/28 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

115- رای شــماره 2577 مــورخ 95/02/30 خانم رقیه حبیبی فرزند حســین به 
شماره کالسه  0267 و به شماره شناسنامه 295 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141588072 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/80 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 166 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 14453 مورخ 94/01/19 دفترخانه 322 

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

116- رای شماره 3119 مورخ 94/08/27 آقای حسنعلی صمدی خوزانی فرزند 
علی به شماره کالسه  6867 و به شماره شناســنامه 339 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141458780 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به 
مساحت 67/10 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 505 فرعی از 84 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 56710 مورخ 

76/12/26 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

117- رای شــماره 3577 مورخ 95/03/18 آقای رمضانعلی پیمانی فروشــانی 
فرزند حسن به شماره کالسه  3180 و به شماره شناسنامه 313 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141552981 نسبت به 4/16 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه درحد سفتکاری به مساحت 170/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
773 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ســند 138336 مورخ 81/07/04 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

118- رای شماره 3578 مورخ 95/03/18 خانم مینا حسین زاده فروشانی فرزند 
محمد به شماره کالسه  3181 و به شماره شناســنامه 1130267512 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1130267512 نسبت به 1/84 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه درحد سفتکاری به مساحت 170/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 773 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 1318 مورخ 89/05/03 دفترخانه 201 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

119- رای شــماره 4856 مورخ 94/09/30 خانم پروانه شاهین ورنوسفادرانی 
فرزند اصغر به شماره کالســه  0718 و به شماره شناسنامه 4 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141142112 نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 150 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 859 فرعی از 87 
 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 
صفحات 82 و 383 و 546 دفاتر 216 و433 و572 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

120- رای شــماره 4855 مورخ 94/09/30 آقای سعید شــاهین ورنوسفادرانی 
فرزند عباس به شماره کالســه  1027 و به شماره شناســنامه 3925 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1140689363 نســبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 150 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 859 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت 
در صفحات 82 و 383 و 546 دفاتــر 216 و433 و572 امــالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/20

م الف: 916 نبی ا... یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
حصر وراثت

5/24  آقای احمدرضا بابک دارای  شناسنامه شــماره 28 به شرح دادخواست به 
کالســه  2108/95  ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان چراغعلی بابک زاده به شناسنامه 69 در تاریخ 
1394/11/27 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- احمدرضا بابک، ش.ش 28 نســبت با متوفی فرزند 
2- محمدرضا بابک هفشجانی، ش.ش 32 نسبت با متوفی فرزند 3- شهناز بابک 
هفشجانی، ش.ش 19 نسبت با متوفی فرزند 4- مهناز بابک هفشجانی، ش.ش 13 
نســبت با متوفی فرزند 5- زهرا بابک هفشــجانی، ش.ش 1464 نسبت با متوفی 
فرزند 6- فاطمه بابک هفشجانی، ش.ش 2510 نسبت با متوفی فرزند 7- فلک ناز 
بخت آور دهکردی، ش.ش 8 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 12018 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )181 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/25  آقای ســید مجتبی میریان دارای  شناســنامه شــماره 12822 به شــرح 
دادخواست به کالسه  2109/95  ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور هاشم زاده قلعه شاهی به شناسنامه 
608 تاریخ 1395/2/17 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- سید حسین میریان، ش.ش 3016 نسبت با متوفی 
فرزند 2- سید مجتبی میریان، ش.ش 12822 نسبت با متوفی فرزند 3- سید مهدی 
میریان، ش.ش 174 نسبت با متوفی فرزند 4- بدرالســادات میریان، ش.ش 499 
نسبت با متوفی فرزند 5- فخرالسادات میریان، ش.ش 368 نسبت با متوفی فرزند 
6- سید حسن میریان، ش.ش 1848 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 12019 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )170 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/26  آقای سید حسین رضوانی دارای  شناسنامه شماره 96 به شرح دادخواست 
به کالســه  2098/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان منیــژه محمدی به شناســنامه 99 در تاریخ 
1394/11/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر است به 1- ســید مزدک رضوانی، ش.ش 770 نســبت با متوفی فرزند

 2- روشــنک رضوانی فرا دنبــه، ش.ش 397 نســبت با متوفی فرزنــد 3- گلرخ 
رضوانی، ش.ش 484 نســبت با متوفی فرزند 4- مهسا رضوانی فرا دنبه، ش.ش 
8345 نسبت با متوفی فرزند 5- سید حسین رضوانی فرا دنبه ، ش.ش 96 نسبت با 

متوفی همسر 6- حسین محمدی، ش.ش 14977 نسبت با متوفی پدر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 12020 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )173 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/27  آقای حمیدرضا طاحونه دارای  شناسنامه شماره 1402 به شرح دادخواست 
به کالسه  2105/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان رمضانعلی طاحونه به شناسنامه 48 در تاریخ 
1394/11/29 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- حمیدرضا طاحونه، ش.ش 1402 نســبت با متوفی 
فرزند 2- عبدالحسین طاحونه، ش.ش 51882 نسبت با متوفی فرزند 3- عصمت 
طاحونه، ش.ش 33416 نسبت با متوفی فرزند 4- شهربانو طاحونه، ش.ش 123 
نســبت با متوفی فرزند 5- خانم بزرگ هزور، ش.ش 69 نسبت با متوفی همسر و 
 الغیر. اینک با انجام تشریفات 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 12021 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/28  خانم مدینه رحیمی دارای  شناســنامه شــماره 13 به شرح دادخواست به 
کالسه  2120/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منصور نادعلی رکن آبادی به شناسنامه 17 در تاریخ 
1395/3/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- مدینه رحیمی، ش.ش 13 نســبت با متوفی همسر 2- شوکت 
صفائی، ش.ش 6 نسبت با متوفی مادر 3- رســول نادعلی رکن آبادی، ش.ش 46 
نسبت با متوفی پدر 4- مهرنوش نادعلی رکن آبادی، ش.ش 1272790071 نسبت 
با متوفی فرزند 5- مریم نادعلی رکن آبادی، ش.ش 13978 نسبت با متوفی فرزند 
6- مســعود نادعلی رکن آبادی، ش.ش 1270118617 نســبت با متوفی فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات 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 
شد. م الف: 12022 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )173 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/29  آقای صمد ستاری دارای  شناسنامه شــماره 785 به شرح دادخواست به 
کالســه  2203/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین ستاری به شناســنامه 1 در تاریخ 1395/2/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- صمد ستاری، ش.ش 785 نســبت با متوفی فرزند 2- مجید ستاری، ش.ش 
 13  نسبت با متوفی فرزند 3- سلماز ستاری، ش.ش 9377 نسبت با متوفی فرزند

 4- راضیه رنجبر ، ش.ش 1080 نســبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 12023 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )144 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/30  آقای مهران شاه زمانیان ســیچانی دارای  شناسنامه شماره 459 به شرح 
دادخواســت به کالســه  2201/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهدی شاه زمانیان سیچانی به 
شناسنامه 412 در تاریخ 1395/4/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک همسر و مادر به 
اسامی زیر 1- مهران شاه زمانیان اصفهانی، ش.ش 459 فرزند متوفی 2- احسان 
شاه زمانیان اصفهانی، ش.ش 1807 فرزند متوفی 3- عطیه شاه زمانیان اصفهانی، 
ش.ش 558 فرزند متوفی 4- ســپیده شــاه زمانیان اصفهانــی، ش.ش 1 فرزند 
 متوفی 5- زیبا فالح پور سیچانی، ش.ش 139 همســر متوفی 6- فردوس نیازی، 
ش.ش 3534 مادر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات 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: 12024 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/31  خانم فائــزه قدرتی دارای شناســنامه شــماره 1270859137 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  2208/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا قدرتی به شناسنامه 346 
در تاریخ 1395/2/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- مریم امامی نژاد، ش.ش 365 نسبت با متوفی همسر 
2- فائزه قدرتی، ش.ش 1270859137 نســبت با متوفی فرزند 3- هانیه قدرتی، 
ش.ش 7311 نسبت با متوفی فرزند 4- محمد حسین قدرتی، ش.ش 1272652947 
نســبت با متوفی فرزند 5- محمد مهدی قدرتی، ش.ش 1270487312 نســبت 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: 12025 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/32  جواد نثارعلی دارای  شناسنامه شماره 1271616671 به شرح دادخواست 
به کالسه  2117/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان معصومه رضائی جزی به شناسنامه 2651 در 
تاریخ 1392/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- جواد نثارعلی ، ش.ش 1271616671 نسبت با متوفی 
فرزند 2- محبوبه نثارعلی ، ش.ش 12652 نســبت با متوفی فرزند 3- حمیدرضا 
نثارعلی ، ش.ش 47603 نسبت با متوفی همسر 4- شهربانو حبیبی جزی، ش.ش 
204 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 12026 شعبه 10 حقوقی  مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/33  آقای اصغر حاجی قاسمی خوراسگانی دارای  شناسنامه شماره 4 به شرح 
دادخواست به کالسه  2119/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفرعلی حاجی قاسمی خوراسگانی 
به شناســنامه 2243 در تاریــخ 1383/3/2 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اکبر قاسمی خوراسگانی، 
ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد علی قاسمی خوراسگانی، ش.ش 3 نسبت 
با متوفی فرزند 3- اصغر قاسمی خوراســگانی، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 
4- محسن قاسمی خوراسگانی، ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 5- ملک قاسمی 
 خوراســگانی، ش.ش 5 نســبت با متوفی فرزند 6- زهره قاســمی خوراسگانی، 
ش.ش 4 نســبت با متوفی فرزند 7- زهرا قاسمی خوراســگانی، ش.ش 4 نسبت 
با متوفی فرزند 8- بتول قاسمی خوراســگانی، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات 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 
شد. م الف: 12027 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/34  آقای احســان رضوی دارای  شناسنامه شــماره 4242 شرح دادخواست 
به کالسه  2205/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدا... رضوی به شناسنامه 359 در تاریخ 1395/2/7 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- بتول اکثیری، ش.ش 244 نســبت با متوفی همسر 2- بهارک رضوی، 
ش.ش 1061 نســبت با متوفی فرزند 3- احســان رضوی، ش.ش 4242 نسبت با 
متوفی فرزند 4- آرش رضوی، ش.ش 667 نســبت با متوفی فرزند 5- مرتضی 
رضوی، ش.ش 92 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت 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: 12028 شــعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان 

اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/57 در خصوص پرونده کالســه 950128 خواهان حمید ارزانی با وکالت خانم 
قاســمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت خیام احمدی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/6/21  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشــگاه اول خیابان 
سمت چپ مجتمع شــماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:13227 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )101 کلمه، 

1 کادر(
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خدا بیشتر از خودمان ما را 
دوست دارد! 

مرحوم میرزا اسماعیل دوالبی می فرمود: انشاء ا... 
صابر باشــید، هر وقت در تنگنا قرار گرفتید، خدا 
کمکتان می کند. خدا غفور اســت، بزرگ اســت، 
صانع است. بیشــتر از خودمان ما را دوست دارد. 
منتهی دوســت دارد که ما دعا کنیــم تا خودمان 

بهره ببریم.

مجمع عمومی عادی ســاالنه شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان روز سه شــنبه 95/04/29 در محل سالن 
اجتماعات نگین نقش جهان و با حضور 83 درصد 
از ســهامداران برگزار شــد و طی آن پــس از ارائه 
گزارش مقبول توسط حسابرس شرکت، از مجموع 
سود خالص شــرکت اصلی به میزان 7 هزار و 931 
میلیارد ریال در ســال 94، پرداخت 3 هزار و 750 
میلیارد ریال ســود نقدی به ازای هر سهم 50 ریال 

به تصویب رسید. 
به گزارش خبرنگار فوالد، در این مجمع در راستای 
اجرای مــاده 101 قانون تجارت پــس از انتخاب 
هیئت رئیسه، بهرام ســبحانی مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، با ارائه گزارش فعالیت هیئت 
مدیره به مجمــع عمومی عادی ســاالنه صاحبان 
ســهام درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان سال مالی منتهی به 1394/12/29 
اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال 
1369 به صورت شــرکت ســهامی خاص به ثبت 
رسید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
سال 1383 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و 
در سال 1385 به عنوان چهارصد و سی و پنجمین 
شرکت پذیرفته شده در فهرست شرکتهای بورسی 

درج گردید. 
وی با اشــاره به تولید فوالد در کشــور گفت:تولید 
فوالد خام در سال 2015 به مقدار 1/623 میلیون 
تن بوده اســت که ایران با تولید 16/1 میلیون تن 
حدودا یک درصــد تولید فوالد خام جهــان را در 
اختیار دارد که از 16 میلیــون تن تولید فوالد خام 
در کشــور به تفکیک نوع محصول اسلب؛ 58/23 
درصد،بلــوم 27/60 درصد،بیلت13/80درصــد و 
شمش چدن0/37درصد تولید شده است و در این 
بین سهم فوالد مبارکه در تولید فوالد خام در کشور 

در ســال 1394 برابر با 50/5 درصــد بوده و فوالد 
خوزســتان 24/7 درصد، ذوب آهن اصفهان 16/8 

درصد و سایرین 8 درصد تولید داشته اند. 
مدیر عامل فــوالد مبارکه با اشــاره بــه عملکرد 
تولید ســال 1394 افزود: مقدار تولید محصوالت 
شــرکت در ســال 94 به میزان 5/588/000 تن 
 بوده است که نسبت به ســال قبل 7 درصد کاهش 
داشــته اســت. بحرانــی کــه گریبــان صنعت 
فوالد را گرفــت و خیلــی از فوالدســازهای بنام 
 جهــان را یا بــه ورطه ورشکســتگی رســاند یا با 
ظرفیت های بســیار پایین تر از ظرفیت اسمی به 
کار خود ادامه دادند، باعث شــد تا فــوالد مبارکه 
نیز با کاهش جزئی تولید همراه گــردد که در این 
بین توانستیم محصوالت پوشــش دار، محصوالت 
سرد، محصوالت گرم را در ســبد محصوالت خود 
جای دهیم. ســبحانی در ادامه به عملکرد فروش 
شرکت اشــاره نمود و گفت: در بخش محصوالت 
نورد گرم ســه میلیون و 695 هزار تن، محصوالت 
ســرد یک میلیــون و 102 هزار تــن، محصوالت 
پوشش دار 254 هزار تن داشته ایم که در مجموع 
مقدار فروش محصوالت شــرکت در ســال 94 به 
میــزان 5/244/000 تن بوده اســت و نســبت به 
 سال قبل 11 درصد کاهش داشته است که نتیجه

 می گیریم با ایــن ارقام و توجه بــه کاهش تولید 
 در حــدود 4 درصد انباشــت محصــول در انبارها

 داشته ایم. 
وی ارزش فــروش ریالی محصوالت نــورد گرم را 
بیشــتر از 50 هزار میلیارد ریال دانســت و گفت: 
ارزش فروش ریالی محصوالت سرد بالغ بر 20 هزار 
میلیارد ریال، محصوالت پوشش دار 6000 میلیارد 
ریال و محصوالت نیمه نهایی 1000 میلیارد ریال 
بوده که در مجموع بالغ بر 78 هــزار میلیارد ریال 

ارزش ریالی داشتیم که نســبت به سال 93 بالغ بر 
20 درصد کاهش داشتیم و این کاهش متاثر از افت 
قیمت های بازار جهانی، عدم وجود تعرفه وارداتی 
کارآمد بود تا جایی که فوالد مبارکه می بایســت 
با واردات رقابت می کرد کــه طبیعتا در این رقابت 

مجبور شدیم قیمت را کاهش بدهیم. 
مدیــر عامل شــرکت فــوالد مبارکه با تشــریح 
 عملکرد مالــی و ســرمایه گذاری فــوالد مبارکه 
 خاطر نشــان کــرد: در ســال 94 تعداد ســهام 
معامله شــده 3 میلیارد و 842 میلیون سهم بوده 
که ارزش سهم معامله شــده بالغ بر 5 هزار و 166 
میلیارد ریال و ارزش بازار شــرکت به 109 میلیارد 

ریال بالغ گردیده است. 
 در زمینــه رتبــه کیفیــت افشــای اطالعــات و 
نقد شوندگی سهام، هر سال نوســان داشته ایم که 
بیشــترین مشــکل به طرح ها، پروژه ها و شرکت 
های زیر مجموعه بر می گردد و عمدتا پروژه هایی 
که با ایمیدرو شــریک شــده ایم که اطالعات آنها 
هنوز قابل ارائه نبوده، در این کاهش نقش داشــته 
است. در آمد حاصل از ســرمایه گذاری در شرکت 
هایی کــه در پرتفوی فوالد مبارکه هســتند حایز 
اهمیت بوده اســت. فوالد مبارکــه در زمینه های 
مختلف ســرمایه گذاری نموده اســت که سرمایه 
گذاری در شــرکتهای صنعتی و معدنی چادر ملو، 
معدنی و صنعتی گل گهر، ســرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات، فــوالد هرمزگان جنوب، فوالد امیر 
کبیر کاشان، ســرمایه گذاری توکا فوالد و شرکت 
ســهامی بورس کاالی ایران از این دســت هستند 
که ارزش آنها در پایان ســال 94 بالــغ بر 43300 
میلیارد ریال بوده و نســبت به بهای تمام شده آن 
30 درصد رشد داشته اســت تا جایی که در زمینه 
وضعیت سرمایه گذاری ها باید گفت درآمد نقدی 

ســرمایه گذاری ها در ســال 1394 بالغ بر 3526 
میلیارد ریال گردیده اســت. ســبحانی همراهی 
 با سند چشــم انداز 1404 را الزم دانست و گفت: 
 ،1404 انــداز  چشــم  ســند  اســاس   بــر 
پیش بینی شــده ایران 55 میلیون تن فوالد تولید 
داشــته باشــد و با توجه به اینکه فوالد مبارکه در 
چند سال گذشته همواره سهم 50 درصدی فوالد 
کشور را داشته، اگر همین ســهم ادامه یابد، فوالد 
مبارکه باید تا ده ســال دیگر به ظرفیت باالی 20 
میلیون تن برســد که در همین راســتا طرح های 
توســعه در ســه گروه تدوین شــده یکی آنهایی 
 که در حال اجرا هســتند و ظرف دو سال آینده به

 بهره بــرداری می رســند، دیگری طــرح هایی 
 که مراحل اجرایی آنها تازه شــروع شــده و ســوم

 طرح هایی که مطالعات آنها انجام شــده ولی هنوز 
عملیاتی نشده اند. 

وی با تشــریح مهمتریــن افتخارات شــرکت در 
ســال 1394 گفت: کســب عنوان برترین شرکت 
دانشی کشــور و راهیابی به جایزه مدیریت دانش 
)MAKE( آســیا از ســال 90 تا 94، کسب تندیس 
سیمین چهار ســتاره تعالی آموزش برای اولین بار 
 در ایران کســب تندیس زرین حمایــت از حقوق 
مصرف کننــدگان برای اولین بار کســب رتبه اول 
در گروه فلزات اساسی در رتبه بندی 100 شرکت 
 ،CEMARKING برتر ایرانی، دریافــت گواهینامــه
دریافت تندیس همایش حامیان محیط زیســت 
توســط شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان، دریافت 
ISO50001- گواهینامه اســتاندارد مدیریت انرژی

2011، قــرار گرفتــن فــوالد مبارکــه در جمع 
مشهورترین ســازمان های دانشی آســیا در کنار 
SUMSUNG، TOYOTA و ... بــرای اولیــن بــار در 
خاورمیانه از دیگر افتخارات این شــرکت است که 

همه این افتخارات باعث شــده تا بر اساس ارزیابی 
موسسه ورلداســتیل داینامیک از بین 36 شرکت 
در کالس جهانــی فــوالد مبارکــه رتبــه دهم را 
 کســب نماید. ســبحانی در ادامه گفت: در خاتمه 
هیئت مدیــره از حضور ســهامداران و نمایندگان 
محترم آنان که در جلســه مجمــع عمومی عادی 
ساالنه شــرکت نموده اند، و همچنین از حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی شرکت که با حضور مستمر 
و رســیدگی های جامع خود اعتباری مضاعف به 
اطالعات مالی شــرکت فوالد مبارکه بخشیده اند و 
نیز مدیران و کارکنان که با تالش بی وقفه خود در 
جهت حصول اهداف گروه فوالد مبارکه کوشــیده 

اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده اند. 
این گــزارش حاکی اســت در ادامه ایــن مجمع 
گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی 
در خصــوص صورت هــای مالی ســال منتهی به 
94/12/29 گروه و شــرکت اصلی کــه به صورت 
مقبول ارائه شــده بود قرائت گردید و صورت های 
مالی و یادداشــت های توضیحــی آن به تصویب 
مجمع رســید. در ادامه معامالت مشــمول ماده 
129 قانون تجارت تنفیذ و ســازمان حسابرســی 
 به عنوان حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی، 
روزنامه های دنیای اقتصاد و گســترش صمت به 
عنوان روزنامه های کثیراالنتشــار شــرکت برای 
ســال 95 انتخاب گردید و در ادامه بررسی و ارائه 
راهکار در جهت حل مشکالت بازنشستگان محترم 
شرکت مطرح شد. بنابراین گزارش در این مجمع، 
تقسیم ســه هزار و 750 میلیارد ریال سود نقدی 
به ازای هر ســهم 50 ریال نیز صــورت گرفت که 
سود ســهامداران حقیقی و ترجیحی شرکت طبق 
 جدول زمانبندی، پرداخت سود از شهریورماه انجام 

خواهد شد. 

با ارائه گزارش مقبول حسابرس به صورت های 
مالی ســال مالی 94 شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهــان، در مجمــع عمومی عادی ســالیانه 
شــرکت فوالد مبارکه، صورت های مالی این 

شرکت بررسی شد و به تصویب رسید. 
به گزارش خبرنگار فوالد، امیر حســین نادری 
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه با 
اعالم این خبر گفت: نظر به افزایش شرکتهای 
فرعی و وابســته گروه فــوالد مبارکه، باالخص 
شرکتهای مجموعه سرمایه گذاری توکافوالد، 
در سال 1394، شــرکت در زمینه گزارشگری 
مالــی گــروه )تهیه و ارائــه صورتهــای مالی 
 تلفیقی( طبق اســتانداردهای حســابداری و

 آئین نامه های ســازمان بــورس و همچنین 
ارائــه بــه موقــع گزارشــات مذکور، عملکرد 

موفقی از خود به ثبت رســانید به گونه ای که 
موفق به اخذ گــزارش مقبول حسابرســی از 
 حســابرس مســتقل و بازرس قانونی شرکت

 شد. 
نادری افزود: در سال 1394 در مجموع با وجود 
تهدیدها، فشارها و محدودیتهای ناشی از رکود 
داخلی و خارجــی در صنعــت فوالد، عملکرد 
شــرکت در کنترل و مدیریت هزینه ها موثر و 
قابل قبول بوده اســت به گونه ای که علیرغم 
کاهش 23 درصــدی درآمدهــای عملیاتی، 
حاشیه ســود ناخالص شــرکت تنها 4 درصد 
نسبت به ســال قبل کاهش داشــته است که 
 ایــن امر نشــان دهنــده کنتــرل و مدیریت 

هزینه های تولید بوده است. 
عالوه بر این هزینه های عمومی اداری و توزیع 
و فروش شــرکت نیز تنها به میــزان 1 درصد 

نسبت به سال قبل افزایش یافته است. 
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به افزایش حســابهای پرداختنی تجاری 
شــرکت گفت: این افزایش به میزان 30 درصد 
نسبت به سال 1393 حاکی از رویکرد شرکت 
در خصوص افزایش خریدهای اعتباری و حفظ 

نقدینگی است. 
انعقاد قراردادهای خرید بــا پرداخت کمترین 
میزان پیش پرداخت در راســتای سیاستهای 
اخیر شرکت در حوزه خرید و تامین بوده است. 

وی تصریح کــرد: در حوزه تامیــن منابع مالی 
 نیز بــا وجود کاهــش درآمدهــای عملیاتی و 
غیر عملیاتی،  شــرکت با اســتفاده از روشهای 
بهینه و متنــوع تامین مالــی از جمله افزایش 
سرمایه، تسهیالت بانکی، انتشار اوراق مرابحه 
و ... موفق به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 
شرکت و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز 

جهت اجرای طرحهای توسعه گردیده است. 
معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکه، 
درآمد حاصل از ســرمایه گذاری این شــرکت 
در شــرکت هــای بورســی موجود در ســبد 
 ســرمایه گــذاری را مهــم خوانــد و گفــت: 
در سال مالی 1394 با توجه به عرضه 5 درصد 

از ســهام شــرکت فوالد هرمزگان جنوب در 
فرابورس ارزش بازار سرمایه گذاریهای بورسی 
شرکت نسبت به ســال قبل با 7 درصد افزایش 
به 43/334 میلیارد ریال بالغ گردید و 3/526 
میلیارد ریال از محل سود تقسیمی شرکتهای 

بورسی نصیب شرکت شد.
 در مجمــع عمومی عــادی صاحبان ســهام 
شــرکت از مجمــوع ســود خالص شــرکت 
اصلی به میــزان 7931 میلیارد ریال تقســیم 
3750 میلیــارد ریــال ســود نقــدی از قرار 
 هر ســهم 50 ریــال مــورد تصویــب مجمع

 قرارگرفت که طبق جدول زمانبندی پرداخت 
سود، ســود ســهامداران حقیقی و ترجیحی 
شــرکت از ابتدای شــهریور ماه ســال جاری 

پرداخت خواهد شد. 

ارائه گزارش مقبول حسابرس به صورت های مالی سال مالی 94
  شرکت فوالد مبارکه اصفهان

عملکرد قابل قبول فوالد مبارکه در مدیریت هزینه 

نقشه راه توسعه ظرفیت 
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مقدار تولید محصوالت شرکت درسال 94 به میزان 5/588/000 تن بوده است 
که نسبت به سال قبل 7 درصد کاهش داشته است.
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مقدار فروش محصوالت شرکت درسال 94 به میزان 5/244/000 تن بوده است 
که نسبت به سال قبل 11درصد کاهش داشته است.
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ترکیب سهامداران در تاریخ  1394/12/29

سرمایه گذاری مهراقتصاد  
ایرانیان

  13,66  %

سرمایه گذاری صدر تأمین 
  9,47  %

سازمان توسعه ونوسازی معادن 
وصنایع معدنی ایران 

  17,20  %

شرکت های سرمایه گذاری استانی 
  30,19  %

سایرسهامداران
بانک تجارت   2,73 % %  22,41  

  4,33 %  CATEGORY NAME[[
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