
 اکنون ســال ها از این رخــداد در دل منطقــه لنجان 
 مــی گــذرد و فوالدشــهر بــه یک شــهر پیشــرو و

توسعه یافته تبدیل شده و امور عمرانی وسیعی به واسطه 
 رشــد این شــهر شــکل گرفته که از آن جمله استقرار

 32 هــزار واحــد مســکن مهــر به عنــوان یکــی از 
بزرگ ترین طرح های خانه ســازی کشور پس از استان 
تهران  می باشد که در نوع خود کار بسیار بزرگی است و 
همچنین ورزشگاه بین المللی فوتبال،پروژه قطار شهری 

اصفهان فوالدشهر، معماری نوین و بافت شهری دل باز 
با سرانه قابل توجه فضای سبز و تنوع اقوام متعدد در این 
شــهر ، ایرانی کوچک را تداعی می کند که این شاخصه 
ها فوالدشهر را در جوار شهر تاریخی و فرهنگی اصفهان 
از شهرهای همجوار متمایز می کند. با این تفاسیر دیدار 
متولیان این دو شــرکت بزرگ صنعتــی وعمرانی حائز 
اهمیت است  که به منظور همکاری های دوجانبه و حل 
و فصل موضوعات فی مابین، مدیر عامل شرکت عمران 
شهر جدید فوالدشهر با صادقی مدیر عامل ذوب آهن در 

دفتر ایشان مالقات کرد.
ذوب آهن در پروژه قطارشــهری اصفهان-

فوالدشهر-زرین شهر مشارکت کند
شــیروانی در دیــدار مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان با 
 اشــاره به طراحی نوین شهرســازی فوالدشــهر آن را 
لــذت بخــش و نشــاط آور خوانــد وافــزود : زیبایی 
فوالدشــهر مــا را بر آن داشــته تا در رشــد وتوســعه 

 هر چه  بیشــتر این شــهر، کوشا باشــیم زیرا این شهر 
ویژگی های منحصر به فردی دارد که می توان به واسطه 

آن ارزش افزوده شهر را ارتقا داد.
ایشــان در بیانــی از ورود ذوب آهن پس از 20 ســال 
در امــور عمرانی و توســعه ای فوالدشــهر اســتقبال 
کرد وگفت: با توجــه به ظرفیت های ســرمایه گذاری 
 در ایــن شــهر و تنــوع مشــارکت هــای عمرانی در 
زمینه هــای مختلــف ، آماده ایــم با شــرکت بزرگ 

و بنیانگذار فوالدشــهر)ذوب آهن( مجددا مشــارکت 
 دوجانبــه داشــته باشــیم، از ایــن رو پــروژه هــای 
مسجد سازی، مدرســه ســازی و کاربری های رفاهی 
و تفریحی و پــروژه عظیم قطارشــهری فوالدشــهر - 
اصفهان مهیای مشــارکت با این صنایع بزرگ اســت. 
 مدیــر عامل شــرکت عمــران در ادامــه و در توصیف 
پروژه های ســرمایه گذاری با تشــریح انتفاع دو جانبه 
 از همــکاری ها خاطر نشــان کــرد : با توجه بــه اینکه
 راه اندازی پروژه قطار شــهری اصفهان-فوالدشــهر-

زرین شهر برای حمل و نقل ذوب آهن امری حیاتی است 
و 16هزارکارمند در این صنعت به طور روزانه به 3 نوبت 
جابه جایی نیاز دارند ، همکاری و مشارکت ذوب آهن در 
احداث پروژه متروی اصفهان- فوالدشــهر- ذوب آهن-

زرین شهر ، شرایط برد- برد را برای منطقه و دو دستگاه 
رقم خواهد زد.

 مسکن مهر، سپاهانشهر دوم اصفهان خواهد بود

شــیروانی در ســخنی اظهار کرد : ســیمای شــهری 
مســکن مهر فوالدشــهر به عنــوان دومین مســکن 
 مهر بزرگ کشــور پــس از تهــران یکــی از زیباترین 
گونه هــای شهرســازی در مصاف با مســکن مهرهای 
ســاخته شــده در سراســر کشــور اســت. وی گفت: 
مســکن مهر فوالدشــهر در آینده با تکمیــل خدمات 
شــهری این منطقه مانند سپاهانشــهر اصفهان خواهد 
شــد و ســرعت ســکونت در مســکن مهر نســبت به 
 بافت قدیم فوالدشهرســه برابربیشــتر اســت و همین 
ماجرا ســرمایه گذاری در پروژه متروی فوالدشهر را با 
تحلیل منطقی و ضرورت هر چه سریع تر راه اندازی آن 

مواجه کرده است.
 فوالدشهر، شهر گردشگری می شود

مدیر عامل شــرکت عمــران در ادامه گفــت : تصمیم 
داریم تا فوالدشــهر را به یک شهر گردشــگری تبدیل 
کنیم و در این راســتا پروژه 1000 هکتار باغ شــهر در 
نقطه بکر فوالدشــهر مهیای احداث است و در تالشیم 
با آوردن خدمات نویــن رفاهی و معمــاری های نوین 
ســطح امکانات شــهری و گردشگری را در شــهر ارتقا 
بخشــیم و برای جذب ســرمایه گــذاران ذوب آهن به 
 عنــوان بنیانگــذار ایــن شــهر را در اولویــت قــرار

 خواهیم داد تــا بتوانیم از ظرفیت های وســیع مالی و 
امکاناتی این صنعت،با ایجاد زمینه مشــارکت دوجانبه 

برای توسعه فوالدشهر استفاده هدفمند نماییم.

 نگاه مــدرن را جایگزین نــگاه کارگری به 
فوالدشهر می کنیم

شــیروانی در بیان دیدگاه های خود بــرای تغییر نگاه 
قبلی کارگــری به فوالدشــهر به نگاه مدرن و پیشــرو 
با شــرایط فعلی فوالد شــهر اشــاره کرد : در این راستا 
 نــگاه فرهنگــی و هویتــی را بــه شــهر افــزوده و از 
 ظرفیــت هــای کارشناســان علــوم اجتماعــی و 
 جامعــه شناســی بهــره گرفتــه ایــم. وی در ادامــه

 اضافه کــرد: بــرای انعــکاس نــگاه مثبــت و مدرن 
بــه فوالدشــهر برنامــه ریــزی رســانه ای صــورت 
گرفته و بــا مدیران مســئول روزنامه هــای اصفهان و 
سراســری نشســت کاری برگزار و تفاهم شــده است 
 تا در یــک فضای واقعی به وســیله ظرفیــت جراید در 
جایگزین کردن نگاه منفی به مثبت اقدامات الزم انجام 

شود. 
 موضوعات فی مابین حل خواهد شد

مدیر عامل شرکت عمران در بخشــی از سخنان خود از 
مدیر عامل ذوب آهن خواســت تا تعامــالت را به دور از 
چالش ها افزایش دهند. وی خاطر نشان ساخت:  شرکت 
عمران آمادگی دارد تــا در همه زمینه ها بــا برگزاری 
جلسات مشــترک، همکاری ها را بیشــتر کند و در باب 
موضوع محله ظفر)ب 9( که ذوب آهن درخواست خرید 
آن را دارد و همچنیــن راجع به موضوع انتقال اســناد 
مالکیت منازل سازمانی کارکنان این شرکت تصریح کرد 
: برابر با ضوابط، آماده همکاری با ذوب آهن هستیم و با 
گرفتن مجوزهای الزم نسبت به حل و فصل موضوعات 
و صدور اســناد ثبتی پس از تســویه حســاب ها اقدام 

خواهیم کرد.

 برای آبادانی بیشتر فوالدشهر آماده ایم
مدیر عامل ذوب آهن در این دیدار گفت : سیاست ایجاد 
فوالدشــهرکنونی به تبع احداث ذوب آهن پدید آمد. با 

اسکان کارکنان وبا انگیزه جلوگیری از تخریب کشاورزی 
همجوار ذوب آهن ازقبل از انقالب )به دلیل بحران گرانی 
زمین که یک قطعه زمین در اصفهان از خیابان ولیعصر 
تهران گران تر بود و اراضی فوالدشهردر  اختیار ذوب آهن 
قرار داشت( شــهرک خوابگاهی و ســازمانی فوالدشهر 

بنیانگذاری شد.
در آن زمــان برای جلوگیری از حــوادث و بخاطر صرفه 
وصــالح در جابه جایــی کارکنــان ، پرســنل را اجبار 
کردیم در شــهرک نو پــای ذوب آهن ســکونت پیدا 
 کنند تا شــهرک رونــق بگیــرد و اکنون بــا اعمال آن

 سیاست ها فوالدشهر کنونی شــکل گرفت و با گذشت 
زمان و اتخاذ تصمیمات دولتی در اختیــار وزارت راه و 

شهرسازی قرار گرفت.
 در توسعه فوالدشهر مشارکت می کنیم

صادقی در ابتدای ســخنان خود از دیــدگاه مدیرعامل 

شرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر از وسعت نگاه 
در جهت آبادانی فوالدشــهر تقدیر کرد و افــزود : باید 
 کاری کنیم کــه فوالدشــهر جاذبه داشــته باشــد و

 ذوب آهن بــرای انجام این کار در کنار شــرکت عمران 
اســت و قصد داریم با ورود به امور عمرانی در توســعه 
فوالدشهرمشارکت نماییم . وی تصریح کرد : باید ارزش 
زندگی را در فوالدشهر با توجه به اینکه در کنار کالن شهر 
اصفهان قــرار دارد ، بــاال ببریم و از ظرفیــت فرهنگی 
اصفهان بهره بگیریم. ایشــان از تحویل شــهر به وزارت 
راه و شهرسازی ابراز خوشحالی کرد و معتقد بود وزارت 
راه وشهر سازی برای توســعه فوالدشهر زحمات زیادی 

متحمل شده است.
 10 درصد از گردش مالی ذوب آهن فوالدشهر 

را متحول می کند
مدیرعامل شــرکت ذوب آهــن اصفهان تاکیــد کرد : 
به دنبال این هســتیم تا فرمان مقام معظــم رهبری را 

مبنی بر اقتصــاد مقاومتی دنبال کنیم و در این راســتا 
 پتانســیل های خوبــی در ذوب آهن وجــود دارد که

 می تواند در رشد و توسعه شهرجدید فوالدشهر مشارکت 
داده شود و به آبادانی منطقه و کشور کمک نماید.

وی در ادامه از واگذاری پارک شهر بازی فوالدشهر و تغییر 
کاربری آن  انتقاد کرد و گفت : از قدیم االیام این مرکز را 
برای تفریح کودکان و خانواده های فوالدشهری احداث 
کرده و هدیه داده بودیم که آن را متاسفانه حفظ نکردند 
و به تجاری سازی اختصاص دادند و ظلم بزرگی به مردم 

این شهر کردند. 
 صادقــی در این دیــدار، گــردش مالــی ذوب آهن را

 12 هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت : اگر 10 درصد 
آن در توســعه فوالدشهر جذب شــود این شهرمتحول 
خواهد شــد. وی  با انتقاد از عدم همکاری تصریح کرد: 
متاسفانه کادر مدیریتی فوالدشــهر تاکنون از این 

ظرفیت کالن ذوب آهن اســتفاده نکرده اســت و 
این ضعف هــم بــرای ذوب آهن و هم  بــرای کادر 
مدیریتی فوالدشهر محسوب می گردد که نتوانستند 
ظرفیت های همکاری را طراحی نمایند. مدیر عامل 
ذوب آهن اظهار کرد : اگر شــرکت عمران به عنوان 
متولی اصلی توسعه فوالدشهر با ذوب آهن اصفهان 
همراه شــود چنان ارزش افزوده ای را در این شــهر 
خواهیم آورد که مردم اصفهان با اشــتیاق در شهر 
ســکونت پیدا کنند و قصد ما تنها خانه ســازی در 
فوالدشــهر نیســت بلکه  امکانات رفاهی،تفریحی، 
پارک آبی و ســاختمان ها ی نوین در فوالدشــهر 

احداث خواهیم کرد.
گفتنی اســت در پایان این نشســت تفاهم شــد تا 
دو طرف برای طراحی نقشــه راه برای همکاری ها 
کارگروه تخصصی و کارشناســی با تقویم جلســات 

منظم تدوین نمایند.

شیروانی در دیدار مدیر عامل ذوب آهن اصفهان : 

نگاه مدرن را جایگزین نگاه کارگری به فوالد شهر می کنیم

از بنیان شهر جدید فوالدشهر قریب به 50 سال می گذرد؛ فوالدشهر با ذوب آهن قرابت خاصی دارد واین صنعت دلیل بنیان این شهراست که 
پس از واگذاری این شهرک در گذشته به وزارت راه وشهرسازی و تصویب قانون شهرهای جدید ، فوالدشهر کنونی ایجاد شد تا این خوابگاه 
کارکنان ذوب آهن به شهری توسعه یافته با معماری نوین به عنوان اولین و قدیمی ترین شهر جدید ایران در دل منطقه در جوار پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم وشهر گنبدهای فیروزه ای ، اصفهان ، به عنوان کانون جذب جمعیت کالن شهر و شهرهای همجوار نقش داشته ودر جایگاه شهر 

دوم استان، وظیفه پویایی و سکونتگاه دائمی منطقه را ایفاکند.
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بام ایران زیرپای
عشایر بختیاری

رییس سازمان برنامه و بودجه 
استان اصفهان معرفی شد

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
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جشــن میالد حضرت علی بن موســی الرضــا)ع( با 
عنــوان »از ماه تا خورشــید« در پارک کوهســتانی 
 صفــه برگــزار مــی شــود. این جشــن بــه همت 
مجموعه های بسیجی شــهر اصفهان، از جمله بسیج 
شهرداری اصفهان، هیئت عاشقان ثارا... ناحیه مقاومت 

بســیج امام رضا)ع( و حوزه مقاومت بسیج امام حسن 
مجتبی)ع( برگزار خواهد شد. در این مراسم خادمان 
حرم رضــوی نیز با حضــور خود و به همراه داشــتن 
 پرچم گنبد طالیی امام هشــتم)ع(، فضای جلسه را

 امام رضایی خواهند کرد. در این جلسه...

همزمان با میالد امام رضا)ع( برگزار می شود:
جشن بزرگ »از ماه تا خورشید« 

در پارک صفه

بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری فارس بــه نقل 
 از پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری،

حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبــر معظم انقالب اســالمی 
بعدازظهر روز گذشــته در دیــدار وزیر، معاونــان و مدیران 
وزارت اطالعــات، این وزارتخانه را »ســنگری بســیار مهم و 
حســاس« و »چشــم بینا و بیدار نظام اســالمی« خواندند و 
تاکید کردند: وزارت اطالعات، پوســته  سخت نظام است و به 
هیچ وجه نباید آسیب پذیر شــود.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تشــکر از زحمات مومنانه و شــبانه روزی بخش های مختلف 
وزارت اطالعات، پیروزی و بقای انقالب اســالمی را در گروی 
حفظ ایمان دانســتند و افزودند: ناکامی اســتکبار جهانی در 
مقابل نظام اســالمی با وجــود انبوه توطئه ها و شــگردهای 
گوناگونی کــه از روز اول علیه انقالب بــه کار گرفتند، جز با 
پشــتوانه »ایمان«، ممکن نبــود. رهبر انقالب، هــر اقدامی 
در تضعیــف ایمان مردم و مســئوالن را »خیانــت« خواندند 
و گفتند: آن نیروی دفاعی که کشــور را در همه این ســال ها 
حفظ کرده، نیروی ایمان است و اگر این سالح قوی و کارآمد 
تضعیف شــود، آفات فراوانی به دنبال خواهد داشت.ایشان از 
همین زاویه، تقویت جنبه های معنــوی و ایمانی را در وزارت 
اطالعات مورد تاکید قرار دادند و خاطرنشــان کردند: وزارت 
اطالعات، پوســته  ســخت نظام اســت که به هیچ وجه نباید 
آســیب پذیر شــود، بنابراین تقویت عناصــر مهمی همچون 

ایمان و معنویت در ایــن وزارتخانه باید بیش از هر دســتگاه 
دیگری مورد توجه قرار گیرد.رهبر انقالب با اشاره به ظرفیت 
غنی وزارت اطالعــات در برخــورداری از نیروهــا و جوانان 
مومن و انقالبی تاکید کردند: نســل جدیــد وزارت اطالعات 
 را همچون گذشــته، ارزشــی و انقالبی رشــد و ارتقا دهید.

حضرت آیت ا... خامنه ای، وزارت اطالعات را چشم بینا و بیدار 
نظام اســالمی خواندند و افزودند: مبانــی و جهت گیری های 
انقالب اســالمی باید به طور کامــل در وزارت اطالعات حفظ 
شود.ایشــان، مبانی انقالب اســالمی را آثــار و بیانات صریح 
امام خمینــی)ره( خواندند و تاکید کردنــد: ایجاد خط فاصل 
با رأس جریان اســتکبار یعنــی آمریکا از مهــم ترین مبانی 
قطعی امام بزرگوار ماســت و این مســئله جــای هیچ گونه 
 مســامحه و ســهل انگاری ندارد.حضرت آیــت ا... خامنه ای 
خاطرنشان کردند: وزارت اطالعات در هر بخشی که می تواند 
پایگاهی برای کمین دشمن و ضربه زدن به نظام اسالمی قرار 
بگیرد، باید حضور داشته باشد و آن بخش را حوزه کاری خود 
بداند.»نقش وزارت اطالعات در تحقق اقتصاد مقاومتی« نکته 
دیگری بود که رهبر انقالب مورد تاکید قــرار دادند و گفتند: 
عالج برون رفت از مشکالت کشــور، اقتصاد مقاومتی است که 
کارهایی نیز در این زمینه آغاز شــده اما باید نتیجه کارها در 
عمل دیده شود.ایشــان، همچنین بر نقش وزارت اطالعات در 

برخورد و پیشگیری از مفاسد اقتصادی تاکید کردند.

رهبر انقالب: 

وزارت اطالعات پوسته  سخت نظام است
که نباید آسیب پذیر شود 

پیشرفت اصفهان فراتر از انتظاربود
3

2

اتاق های بازرگانی اصفهان و دیوانیه عراق تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛

می بینمت دوباره...
پرونده حج عمره و تمتع 95 بسته شد ولی؛

سفر به ناشناخته های دیار چهارفصل؛ با حضور معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
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به گــزارش ايرنا، وزير امــور خارجه روســيه با تاكيد بر دســتاوردهاي 
گسترده نشســت يك روزه رييس جمهوري اين كشور با همتايان ايراني 
و آذري خود بر روابط دو جانبه و اوضاع منطقه اي، گفت: مذاكرات حسن 
روحاني، والديمير پوتين و الهام علي اف و نتايج آن نشــان داد كه مواضع 
سه كشور در مسائل مختلف، همساني بســياري دارد. الوروف ادامه داد: 
مذاكرات رييسان جمهوري سه كشــور، پايه و اساس همكاري هاي سه 
جانبه را به نفع ملت هاي منطقه تحكيم مي بخشــد و بــه احتمال زياد 
 بر تحوالت منطقه اي تاثير مثبت مي گذارد. وزير خارجه روســيه با بيان 
گســترده بودن دامنه اين گفت وگوها كه ديروز برگزار شد، اظهار كرد: 
تهران، مسكو و باكو عالقه دارندكه ثبات منطقه اي گسترش يافته و بيشتر 
شود و شــرايط براي همكاري هاي سودمند كشــورهاي منطقه فراهم 
گردد. الوروف با اشــاره به ديدارهاي دو جانبه رييس جمهوري روسيه با 
همتايان ايراني و آذري گفت: موضوع هاي مربوط به روابط و همكاري هاي 
دو جانبه در نشست ها بررسي و تاكيد شــد كه با وجود شرايط پيچيده و 
دشــوار در اقتصاد بين المللي، همكاري هاي سه كشوردر اين عرصه ها و 
همچنين عرصه بازرگاني گســترش مي يابد. وي با اشاره به اينكه ارزش 
روابط اقتصادي ايران و روســيه در پنج ماهه نخست سال ۲۰۱۶ نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ميالدي، به ۷۰ درصد رسيده است، اظهار 
كرد: طرح هاي ســرمايه گذاري با دورنماي خوب بين دو كشــور وجود 
دارد كه همكاري هاي تهران و مســكو را پربارتر مــي كند. الوروف ادامه 
داد: ايران افزون بر روابط بســيار خوب با روسيه، مناسبات مطلوبي نيز با 
جمهوري آذربايجان دارد كه رو به گســترش مي باشد و امروز شاهديم 
كه رويكردهاي سه كشــور تا چه حد همسان اســت كه در حل مسائل 
 اقتصادي، امنيتي، توســعه همكاري هاي انســاني، سياست خارجي و

بين المللي ديدگاه هاي نزديكي دارند. وي گفت: بــر اين باوريم كه اين 
مزيت ها روابط دوجانبه و سه جانبه را غني تر مي كند و مطمئن هستيم 

كه در توسعه همكاري هاي تهران، باكو و مسكو نقش خواهد داشت.

به گزارش تســنيم، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمريــكا اعالم كرد 
كه طالبان فقط يك انتخاب دارند و به جای اينكــه موجب ادامه جنگ 
و بی ثباتی افغانستان شوند، با پيوســتن به روند صلح، بخشی از سيستم 
مشروع سياسی اين كشور شوند. »اليزابت ترودو«، سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمريكا اعالم كرد: طالبان فقط يك انتخاب دارند. در عوض ادامه 
جنگ و بی ثبات و ناامن كردن افغانســتان، بايد به روند صلح بپيوندند و 
بخش مشروع سيستم سياسی اين كشــور مستقل و متحد شوند. ترودو 
افزود: حضور افراد وابسته به داعش در افغانســتان را به طور دقيق رصد 
می كنيم. اين اظهارات در حالی مطرح می شــود كه طالبان افغانســتان 
حمالت خود را در سراسر اين كشــور افزايش داده اند. طالبان به تازگی 
توانســتند كنترل شــهر »نادعلی« در واليت هلمند را به دست بگيرند. 
همچنين يك مقام طالبان چندی پيش اعالم كــرد كه نمايندگان آنها 
به تازگی به چين سفر كرده  اســت تا در مورد موضع مشترک در مقابل 
اشغال افغانســتان و منطقه تبادل نظر كند. اين مقام طالبان ادامه داد: 
در ديدار با مقامات چينی، سياســت های »امارت اسالمی« در منطقه و 
جهان مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. پس از برگزاری چند نشســت 
چهارجانبه، نمايندگان افغانســتان، آمريكا، پاكســتان و چين تصميم 
گرفتند تا نخستين مذاكره مستقيم با طالبان را در اسالم آباد برگزار كنند؛ 
اما رهبر وقت طالبان از شــركت در اين مذاكرات امتناع كرد. پس از آن، 
پهپاد آمريكايی، »مال اختر منصور«، رهبر ســابق طالبان را در پاكستان 
مورد هدف قرار داد كه بر اساس گزارش برخی رسانه ها، تقريبا آينده اين 

مذاكرات را با چالش اساسی رو به رو كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، » تومومی اينــادا«، وزير دفاع جديد ژاپن، به 
ارتش اين كشــور دستور داده اســت برای دفع هر گونه شليك احتمالی 
 موشك از ســوی كره شــمالی آماده باشــد. انتظار می رود اين دستور

آماده باش هر سه ماه يك بار تمديد شود تا حالت آماده باش نظامی ارتش 
بی وقفه ادامه يابد. كره شمالی چهارشنبه گذشــته دو موشك را به طور 
آزمايشی پرتاب كرد كه يكی از آنها كمی بعد از پرتاب منفجر شد و دومی 
در دريای ژاپن، حدود ۲۵۰ كيلومتری ساحل شــمالی اين كشور فرود 
آمد. كره شمالی در ژانويه ۲۰۱۶ ، بعد از اعالم چهارمين آزمايش هسته ای 
خود، تاكيد كرد به منظور رويارويی با هرگونه تجاوز احتمالی از ســوی 

آمريكا و متحدان منطقه ای آن، به برنامه هسته ای خود خواهد پرداخت.

وزیر خارجه روسیه اعالم کرد:

 مواضع همسان تهران، مسكو و باکو

وزارت خارجه آمریكا:

طالبان به روند
صلح افغانستان ملحق شود

ارتش ژاپن به حال آماده باش درآمد

پیشنهاد سردبیر: 
از تسهیل تا لغو روادید تهرانـ  باکو

مسئله هسته ای، مســئله بغرنجی شده 
بود. از يك طرف فشــارهای بين المللی، 
ملت ايران را به ســطوح آورده بــود و از 
طرف ديگر، ايستادگی بر خواسته مشروع 
موجب شــد كه ايران به دانش هسته ای 
دست پيدا كند. توافق ملی بر يك موضوع 
ما را به نتيجه می رســاند و در مســئله 
هسته ای هم چنين توافقی وجود داشت. 
اگر در ســطح ملی چند موضوع به عنوان 
اولويت تعيين شــوند و همه در آن توافق 

داشته باشند، قابل حل خواهد بود.

در ســال های پايانی دولت آقای هاشمی 
رفسنجانی، سفرای اروپايی، دسته جمعی 
چمدان هايشان را بستند و رفتند. برخی 
مرعوب شــده بودند و با اين تفكر دنبال 
راه حل بودند. در همان زمــان با برادرانم 
در سپاه، در منطقه عمومی بندرعباس و 
تنگه هرمز مانور عظيمی برگزار كرديم كه 
حضور رهبر انقالب، شكوه آن را چند برابر 
كرد و پيغامی مقتدرانه به جهان مخابره 
شد. چند روز بعد،سفرا چمدان هايشان را 

برای بازگشت بستند و راهی ايران شدند.

به گزارش ايسنا، محسن پاک آيين، سفير كشورمان 
در باكــو تاكيد كــرد: در حــال حاضر بيــن ايران و 
آذربايجــان بحث تســهيل رواديد مطرح اســت، نه 
لغو رواديــد. وی در رابطــه با انتشــار اخباری مبنی 
 بر لغو رواديد ميان ايران و آذربايجــان، با بيان اينكه

درحال حاضر بين دو كشــور تســهيل رواديد انجام 
شــده و موضوع لغو رواديد مربوط به اين برهه از زمان 
نمی شود، گفت: در رابطه با لغو رواديد، قراردادی امضا 

نشده است. 
طرف آذری اعالم كرده كه برای اتباع ايرانی قرار است 
تسهيالت صدور ويزا در نظر گرفته شود كه اين روند 
طی دو مرحله انجام می گيرد. سفير كشورمان در باكو 
با بيان اينكه امكانات فنی آذربايجــان بايد برای اين 
مراحل تجهيز شــود، تاكيد كرد: در حال حاضر بحث 
لغو رواديد مطرح نيست. اكنون سفارت آذربايجان در 
ايران، يك روزه برای اتبــاع ايرانی ويزا صادر می كند؛ 
اما پس از مدتی اعالم خواهد كرد كه ويزا در فرودگاه 
آذربايجان اعطا می شــود و دو ماه بعد از اين اقدام، در  
مبادی مرزی ورودی »آستارا« و »بيله سوار«، به اين 
كشور نيز ويزا صادر می كنند و در نهايت ان شاءا... لغو 

رواديد به طور كامل انجام خواهد شد.

به گــزارش ايســنا، حســينعلی حاجی دليگانــی، عضو 
فراكسيون واليت مجلس شورای اســالمی، با بيان اينكه 
تشكيل فراكسيون مستقلين تاثيری بر عملكرد فراكسيون 
واليت نخواهد داشــت، گفت: دو فراكسيون اميد و واليت 
بيشــترين تاثيرگذاری را بر فضای سياسی مجلس دارند. 
حاجی دليگانی در ادامه عنوان كرد: تشــكيل فراكسيون 
سوم تاثيری بر فراكســيون واليت ندارد؛ زيرا بيشتر افراد 
ليســت اميد را در خود جای دادند. اگر هم جذبی ازسوی 
فراكسيون واليت داشــتند، عمدتا كســانی بودند كه در 
مجلس نهم جزو فراكســيون رهروان واليت بودند. وی با 
بيان اينكه فراكسيون واليت از نظر تعداد تغييری نكرده، 
افزود: افرادی كه بينابين بودند، ممكن است در فراكسيون 
جديد حضور پيدا كننــد؛ ضمن اينكه ممكن اســت در 
فراكسيون های ديگر هم عضويت داشته باشند. وی  ادامه 
داد: يكی از خصوصيات مجلس، ساختارها و سازمان های 
غيررسمی مثل فراكسيون هاست و تشكيل فراكسيون ها 

نيز اشكالی ايجاد نمی كند.
حاجی با بيان اينكه دو فراكسيون واليت و اميد بيشترين 
تاثيرگذاری را بر فضای سياسی مجلس دارند، اضافه كرد: 
وزن اين دو فراكســيون خيلی با يكديگر تفاوتی ندارد و به 

نظر من هم وزن يكديگر هستند.

سفیر ایران در باکو: 

 از تسهیل تا لغو روادید
 تهرانـ  باکو

عضو فراکسیون والیت مجلس شورای اسالمی:

فراکسیون های والیت و امید 
تقریبا هموزن هستند

پارلماندولتخبر
معاون اول رییس جمهور:

ایران نسبت به امنیت عراق و 
اقلیم کردستان متعهد است

رییس مرکز پژوهش های مجلس:

 تعامل مجلس و دولت
به شكل لبخند ژکوند نباشد

به گزارش پايــگاه اطالع رســانی دولت، دكتر اســحاق 
جهانگيری طــی ديدار با »برهم صالــح«، معاون دبيركل 
اتحاديه ميهنی و نخست وزير سابق اقليم كردستان عراق، 
اظهار داشت: عراق كشــوری ثروتمند اســت و اميدوارم 
با برقراری ثبات و امنيت در اين كشــور، فرصت توســعه 
آن فراهم شــود و به يكی از كانون های توسعه در منطقه 
تبديل گردد. دكتــر جهانگيری در ادامه اظهار داشــت: 
رويكرد اصولی جمهوری اسالمی ايران اين است كه روابط 
خوبی با عراق و اقليم كردستان اين كشور داشته باشد. وی 
تاكيد كرد: جمهوری اسالمی ايران نسبت به امنيت عراق و 
اقليم كردستان عراق متعهد است و امنيت عراق را امنيت 
خود می داند و متقابال از برادران عراقی و كرد خود همين 
انتظار را دارد كه به امنيت متقابل دو كشور پايبند باشند. 
معاون اول رييس جمهور با اشــاره به حــوادث و اتفاقات 
ناگوار منطقه و پيدايش گروه های تروريستی در سال های 
اخير گفت: بايــد از اين اتفاقــات درس بگيريم و اميدوارم 
كشورهای منطقه از جمله عراق بتوانند از شر تروريست ها 
نجات پيدا كنند و اطمينان دارم با تدابير حكيمانه دوستان 

ما در عراق، اين هدف قابل دستيابی است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، كاظــم جاللی درباره 
نحوه ارتباط دولت و مجلس عنوان كرد: آنچه در كار مجلس 
می تواند موثر باشد، تعامل دولت و مجلس است. وی افزود: 
ما فكر می كنيم تعامل مجلــس و دولت به جای يك لبخند 
ژكوند، بايد به شكل تعامل ماهوی باشــد؛ چرا كه به عنوان 
مثال، ما در بسياری از حوزه ها نياز به قانون گذاری، تنقيح، 
اصالح و حذف قوانين داريم كه دولــت و مجلس بايد برای 
آن برنامه داشته باشند. جاللی در ادامه درباره داليل جدايی 
فراكسيون مســتقلين مجلس از فراكســيون اميد و اهداف 
شكل گيری اين فراكسيون بيان داشت: كسی از جايی جدا 
نشده اســت. از ابتدا هم بحث اين بود كه باالخره دوستانی 
كه گرايشات مســتقل و معتدل دارند و خواهان اين هستند 
كه به اصلی ترين موضوعات كشــور بپردازند، در بسياری از 
موضوعات با چالش های جناحی روبه رو نشــوند؛ تا به جای 
تقابل حلقه، وصل باشيم. تجربه  ما در مجلس نشان می دهد 
كه تشكيل فراكســيون ها حتی با تعداد كم، بهتر از تشكيل 
فراكسيون ها با تعداد بيشتری از نمايندگان است. وی ادامه 
داد: فراكســيون ســوم قصد تقابل با هيچ گروهی را ندارد و 

مشی آن، تعامل با فراكسيون ها و كميسيون هاست.

دیدگاه

بین المللیادداشت

به گزارش ايسنا، هاشــم صفی الدين، رييس شــورای اجرايی حزب ا... 
لبنان تاكيد كرد كه انتقادها از اين حزب و مســئول دانســتن آن درباره 
رخدادهــای لبنان و منطقه، نشــان می دهــد كه اين مرحلــه، مرحله 
سرنوشت ســازی برای ماســت. رييس شــورای اجرايی حزب ا... لبنان 
در مصاحبه با شــبكه خبــری »الميادين« گفت: هــدف از رخدادهای 
ســوريه، گرفتار كردن محور مقاومت و جهان عرب به جنگ های داخلی 
و فتنه هايی اســت كه اسراييل از آن خرسند می شــود؛ اين هدفی است 
كه آمريكا از دهه های گذشــته روی آن كار كرده است. وی گفت: تمامی 
تبليغات رسانه ای و سياسی و اعمال فشــارها از طريق مسئول دانستن 
حزب ا... درباره حوادث لبنان و منطقه، نشــان می دهــد كه اين مرحله، 
بسيار سرنوشت ســاز اســت. صفی الدين گفت: تمامی رخدادهايی كه 
در ســوريه، منطقه، تركيه و اروپا اتفاق می افتد، بايد با شــرايط و اوضاع 
جديدی همراه باشد. احتماال تركيه نيز به سمت اين تغييرات بگرايد. وی 
گفت: آمادگی برای جنگ با اسراييل، به ماموريت های فعلی مقاومت در 
سوريه ربطی ندارد. اين مسئوليت مقاومت است و در هيچ شرايطی از آن 
سر باز نخواهد زد. صفی الدين تاكيد كرد: مقاومت با قدرت و توانايی های 
خــود و توانايی های محور مقاومــت می تواند در صورت وجود شــرايط 
مناسب و نبود موانع ازسوی نظام های مزدور و شكست خورده، اسراييل 
را نيست و نابود كند. وی درباره عربســتان نيز گفت: پاسخ ما به اقدامات 
عربستان عليه حزب ا... منطقی اســت. اين رهبر حزب ا... لبنان، به نقش 
عربستان در يمن و بحرين اشــاره و تاكيد كرد: چگونه يك انسان عاقل 
يا كسی كه انســانيت  دارد، در برابر رخدادهای يمن ساكت می نشيند و 
فقط تماشا می كند؟! وی به ظلم و ستم آل خليفه در بحرين عليه جنبش 
مسالمت آميز مردم اين كشور اشــاره و تاكيد كرد كه منشأ و منبع اين 
ظلم، عربستان است. صفی الدين بسياری از نظام های عربی را به توطئه 
عليه مقاومت فلســطين و تالش برای محاصره آن با اختالفات داخلی و 
غرق كردنش در مفاسد سياسی و گفت و گو ميان اين كشور و آن كشور 

متهم كرد.

رئیس شورای اجرایی حزب ا... لبنان:

  مقاومت قادر است اسراییل را
نابود کند

علی الریجانی؛ رییس مجلس شورای 
اسالمی

سرلشكر رضایی؛ دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

دولت سعودی امســال شــرايطی را به وجود آورد تا برای ايران، 
راهی به جز لغو ســفر حج و جلوگيری از اعــزام ايرانی ها به اين 
ســفر روحانی باقی نماند. ايران راه ســازش درپيــش گرفت تا 
 فريضه واجب الهی به جا آورده شود؛ اما سعودی ها با كارشكنی و

بهانه جويی، تمامی راه ها را بســتند و در نهايت هم اعالم كردند 
كه به ايرانی ها ويزا نمی دهند. دولت عربستان از هيچ كارشكنی 
و سنگ اندازی در راه اعزام حاجيان ايرانی به سرزمين نور كه در 
چنگال سعودی ها گرفتار آمده، دريغ نكرد. با تمام اين تفاسير، 
جالب است كه شنيده می شود هنوز هم برخی ايرانيان داخل و 
خارج از كشور هســتند كه با وجود تمامی هشدارهای مسئوالن 
حج و زيارت كشــورمان، باز هم اصرار داشته و دارند كه از طريق 
كشور ثالث ويزا گرفته و به عربســتان بروند؛ آن هم در شرايطی 
كه ســعودی ها در جريان مذاكــرات، باصراحــت اعالم كردند 
كه هيــچ تضمينی برای حفظ جــان حاجيان ايرانــی به دولت 
 ايران نمی دهند و هيچ گونــه خدماتی برای ايرانــی ها در نظر

نگرفته اند. اين روزها كه به موسم حج نزديك می شويم، هرچند 
جای خالی ايرانی ها در اين مراســم باشكوه به چشم خواهدآمد 
و تماشای اين مراسم از تلويزيون، حســرتی بزرگ برای آنهايی 
به دنبال خواهدداشــت كه قرار بود امســال كناركعبه باشند و 
نيستند، ولی بسياری از ايرانی ها و مســئوالن كشورمان اعتقاد 

راســخ دارند كه نبايد اجازه داد سعودی ها »حج« را مستمسك 
زيرسوال بردن عزت مسلمانان ايرانی قراردهند. پرده داری كعبه 
دست »خادمين« نيســت؛ دست »خائنين« اســت و ايرانی ها 
 آرزو دارند روزی با نابودی »خائنين به حرمين شريفين«، بازهم

لبيك گويان دور كعبه بگردند و احرام عشق ببندند... 
اما در روزهای اخير، با اظهارنظر صريح وزير ارشــاد كشــورمان 
 مبنی براينكه امســال حج عمــره هم برگزار نخواهدشــد، دور

تازه ای از اظهارنظرهای مسئوالن دســت اندركار در امور حج و 
زيارت كشورمان آغاز شــد. علی جنتی دو روز قبل، شايعه های 
مربوط به احتمال از سرگيری عمره در ســال ۹۵ را قويا تكذيب 
كرد و گفت: »مواضع رســمی ايران درباره لغو عمره تغيير نكرده 
و از سرگيری آن مطلقا در دســتور كار جمهوری اسالمی ايران 
نيســت.« جنتی تاكيد كرد كه » انجام مناســك حــج، جدا از 
مسائل سياسی ما نيســت. روابط سياسی ما با عربستان سعودی 
به گونه ای است كه بســياری از اين پل ها خراب شده و بازسازی 
آن، زمان زيادی را می طلبد؛ بنابراين امكان برگزاری حج حداقل 

و مطلقا امسال وجود ندارد.« 
به دنبال اين اظهارنظر صريح، ســعيد اوحدی، رييس ســازمان 
حج و زيارت كشورمان هم دوشنبه شــب به برنامه گفت و گوی 
ويژه خبر رفت و در اين گفت و گو، بارديگر خطاب به شهروندان 

ايرانی كه تحت تاثير برخی تبليغات ســوء، تمايل دارند از كشور 
ديگری برای سفر حج اقدام كنند، گفت: »هيچ شهروند ايرانی با 
گذرنامه ايران نمی تواند به حج برود؛ چرا كه امسال در عربستان، 
سيستم صدور ويزا برای اتباع ايرانی تعريف نشده و هيچ خدمات 

كنسولی، اجتماعی، بهداشتی و رفاهی به آنها داده نمی شود.«
اما در شــبی كه رييس ســازمان حج و زيارت به شبكه دو سيما 
رفته بود تا ميهمان گفت و گوی ويژه خبری باشد، حجت االسالم 
والمســلمين ســيد علی قاضی  عســكر، نماينده ولی فقيه در 
امور حج و زيــارت هم ميهمان برنامه »نگاه يك« از شــبكه اول 
 سيما شد تا به سواالت و شــائبه ها درباره حج امسال پاسخ دهد.

حجت االسالم والمسلمين قاضی عسكر اين سوال را مطرح كرد 
كه» آنهايی كه به حج حساســند، در اين سال ها چقدر به تركيه 
و ســواحل خليج فارس رفته اند؟«  قاضی عسگر در اين مصاحبه 
با تاكيد براينكه در مذاكرات با ســعودی ها، نظر مسئوالن نظام 
را پرســيده بودند، گفت: »با آنكه در دور دوم مذاكرات حج ايران 
و عربستان، وزير حج آن كشور برخی مشــكالت را حل كرد، اما 
مسائل ريشــه ای به قدرت خود باقی مانده بود. ما نمی توانستيم 
تفاهم نامه ای امضا كنيم كه با روح ملت و شأن مردم ايران در تضاد 
اســت.« نماينده ولی فقيه در امور حج و زيارت، در اين برنامه به 
برخی شائبه ها، جواب های صريحی داد؛ از جمله درباره »تبعيض 
نژادی عرب و عجم برای تعطيل كردن حج« كه گفت: آن دسته از 
اشخاصی كه به دين عالقه مند نيستند، اين موج را ايجاد كرده اند 

كه البته شبكه های مجازی نيز به خوبی به كمك آنها آمده اند. 
علی عســگر دررابطه با موضوعی كه چندســالی می شود برسر 
آن، بحث های فراوانی مطرح اســت و با اقدامات ضدايرانی اخير 
ســعودی ها، قوت هم گرفته اســت، اينچنين گفت:» بعضی ها 
تصــور می كنند پولی كه در حج هزينه می شــود، مســتقيم به 
كشور عربســتان می رود؛ در حالی كه بخشــی از آن هزينه ها به 
داخل كشور برمی گردد. حج هر سال برای ما گردش مالی داشته 
اســت. همان هايی كه ســعی می كنند حج را ضــدارزش جلوه 
دهند، در همين مدت چقدر به كشــورهای جنوب خليج فارس 
يا تركيه رفته اند؟ ما به مردم نمی گوييم سفر نكنند؛ ولی چرا اين 

حساسيت را فقط به حج نشان می دهند؟
نبايد با عقايد دينی مردم بازی شــود. وظيفه علما و دانشمندان 
جامعه است كه مقابل موجی كه دشمن ايجاد می كند، بايستند. 
يقينا حضور نداشــتن ما در شــبكه های اجتماعی، آفت بزرگی 
اســت. طبق يك پژوهش، در حج های گذشته ۱۱ ميليون جلد 
كتاب بين زائران توزيع شــد كه گاهی عقايد تشيع را زير سوال 

می برد.«
به هر روی به نظر می رسد مســئوالن كشورمان نيز در نهايت به 
اين نتيجه رســيده اند كه پرونده حج عمره و تمتع ۹۵، به طور 
قطع برای ايران بسته شــده و اگر برنامه و راهكاری دارند، بهتر 
اســت برای ســال آينده درنظر بگيرند؛ ولی آيا مردم هم به اين 
نتيجه رسيده اند كه فكر حج ۹۵ را از ســر بيرون كنند و به فكر 
رفتن به كشــوری كه از هيچ توهين و تحقير و تهديدی نسبت 
به ايرانی ها دريغ نكرده اســت، نباشــند و در عوض، دعا كنند 
بازهم شرايطی فراهم شود تا در امنيت كامل و عزت، به اين سفر 

روحانی بروند؟ 

عربستان با اقدامات نابجا و تصمیمات غیرمنطقی سیاسی،باعث شعله ورشدن آن شد.سمیه پارسادوست  با نزدیک شدن به ماه ذی الحجه و ایام حج تمتع، داغ ایرانی ها زنده می شود؛ داغی که 

در روزهای اخیر، 
با اظهارنظر صریح 
وزیر ارشاد کشور 

مبنی براینكه امسال 
حج عمره هم برگزار 

 نخواهدشد، دور
تازه ای از 

اظهارنظرهای 
 مسئوالن

دست اندرکار در 
امور حج و زیارت 

کشورمان آغاز شد

پرونده حج عمره و تمتع 95 بسته شد ولی؛

می بینمت دوباره...

نگاه روز

سعيد اوحدی، رييس ســازمان حج و زيارت، در برنامه 
گفت و گوی ويــژه خبری با بيان اينكــه جان باختگان 
فاجعه منا، شهيد تلقی می شوند، گفت: خانواده معظم 
اين شهدا، تحت پوشــش خدماتی از سرجمع خدمات 
بنياد شــهيد، من جمله خدمات فرهنگی، اســتفاده از 
ظرفيت دانشگاه ها و ديگر مســائل قرار می گيرند. وی 
همچنين با اعالم اين خبر كه بيمــه بيش از ۹۰ درصد 
خانواده اين شــهدا پرداخت شــده، اظهار داشت: اين 
خانواده ها تحت پوشــش كامل بيمه درمان هســتند و 
وظيفه مجموعه هــای خدمات درمانی اين اســت كه 
بدون دريافت كمترين هزينــه ای، خدمات درمانی را به 
آنها ارائه كنند. رييس ســازمان حج و زيارت با تاكيد بر 
اينكه اقدامات بســيار خوبی در جهت پيگيری حقوقی 
 فاجعه منا صورت گرفته اســت، بيان داشت: متاسفانه

به هيچ وجه امكان دسترســی به فيلم  ها و مســتندات 
اين فاجعه برای ما فراهم نيســت و بايد در اين رابطه، به 

مستندات خود اكتفا كنيم.
اوحدی با اعالم اينكه به زودی جلسه ای از سوی وزارت 
امور خارجه با وســاطت فرانســه برای پيگيری فاجعه 
منا برگــزار می شــود، تصريح كرد: مســئولين وزارت 
 امــور خارجه برای پيگيری برخی مســائل به فرانســه
 ســفر مــی كننــد تــا از طريــق امكاناتی كــه آنجا

فراهم می شــود، بتوانند زمينه را برای پيگيری حقوقی 
فاجعه منــا فراهم كننــد. وی همچنين بــا بيان اينكه 
ســعودی ها به وعده خود برای پرداخــت ديه قربانيان 
حادثه مسجدالحرام عمل نكردند، گفت: به هيچ كشور، 
زائر و خانواده ای از بيش از شــش هزار شهيد دو حادثه 

مسجدالحرام و منا، ريالی پرداخت نشده است.
وی با تاكيــد بر اينكه هيــچ راهی برای شــهروند ما با 
گذرنامه ايرانی برای تشــرف به حج وجود ندارد، عنوان 
كرد: دو ســال پيش ۷۰۰ زائر ايرانی فريب كالهبرداران 
را خوردند؛ لــذا نبايد اجازه داد افراد ســودجو و فرصت 
طلب، از احساسات پاک مردم اســتفاده كنند. اوحدی 
با ابراز اميدواری برای تغيير مواضع عربســتان در آينده، 
ادامه داد: ايرانيان خارج از كشــور در صورتی كه اقامت 
 كشــوری را كه در آنجا زندگی می كنند، دارا باشــند،

می توانند به شــركت های خاصی كه مجــوز ثبت نام 
دارند، مراجعه كنند. وی در پايان با اشاره به نبود امنيت 
در عربســتان برای زائــران ايرانی گفــت: طبق مصوبه 
ســازمان همكاری های اسالمی، عربســتان نمی تواند 

سهميه حج ايران را به كشور ديگری بدهد.

رییس سازمان حج و زیارت: 

عدم همكاری سعودی ها، برای 
پیگیری حقوقی فاجعه منا

ديــداری بين آقــای روحانــی و پوتين 
انجام گرفت و در رابطــه با كلنگ زنی دو 
نيروگاه جديد صحبت شد كه اگر اجازه  
كلنگ زنی از ســوی روسای جمهور داده 
شــود،پروژه ای به ارزش ۱۰ ميليارد دالر 
خواهيم داشــت و اين، يك سونامی در 
عرصه هسته ای كشور به وجود می آورد.

مشــكل غربی ها با تســليحات،فناوری، 
تجارت يا حتی علم ما نيست؛بلكه مشكل 
غربی ها با ملت ايران و نگرانی از انتشــار 

پيام انقالب اسالمی به جهان است.

علی اکبر صالحی؛ رییس سازمان 
انرژی اتمی
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بازار

نگاه روزيادداشت

بازار کار بی محصول مانده است

قیمت انواع
دستگاه فتوکپی

پیشنهاد سردبیر: 
ريیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان معرفی شد

نعمت ا... اکبری در جلسه ای با حضور معاون امور مجلس، 
استان ها و پشــتیبانی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی به 
عنوان رییس ســازمان برنامــه و بودجه اســتان اصفهان 

معرفی شد.
رســول زرگرپور در دیدار معاون امور مجلس، اســتان ها 
و پشتیبانی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی  که به منظور 
معرفــی رییس ســازمان برنامه و بودجه اســتان اصفهان 
برگزار شــد، اظهــار داشــت: در ابتدای احیای ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در اســتان ها که در عمل کار سخت 

و پیچیده ای بود با توجه به پراکندگــی نیروها این کار در 
استان اصفهان به نحو احسن انجام شد.

وی بــا بیان اینکــه این اقــدام بــا فرآینــد اعتبارگیری 
همزمان شــده بود و برخــی از قوانیــن با ابهــام روبه رو 
بــود، اظهار داشــت: مســعود صفــاری پور، سرپرســت 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اصفهــان در طول یک 
 ســال گذشــته زحمات زیادی کشــید و همکاری خوبی

با مدیریت استان داشت.
اســتاندار اصفهان بــا بیان اینکــه اصفهــان توانایی ها و 

ظرفیت هــای بالقــوه زیــادی دارد، گفت: با وجــود این 
ظرفیت هــا، اصفهان بــا چالش های زیادی روبروســت و 

انتظارات زیادی نیز از این استان وجود دارد.
زرگرپور اظهار امیدواری کرد کــه نعمت ا... اکبری با علم و 
تخصص خود و آشنایی با اســناد توسعه و سند توسعه ملی 
و همچنین سند آمایش اســتان در راه پیشرفت و توسعه 

استان موفق باشد.
صالــح، معاون امــور مجلــس، اســتان ها و پشــتیبانی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور نیز در این دیدار 

اظهارداشــت: اصفهــان از اســتان های تراز اول کشــور 
 اســت و انتظار می رود که در همه زمینه هــا این جایگاه را

حفظ کرده و ارتقا دهد.
معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور، همکاری استاندار اصفهان و سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور را مهم خوانــد و گفت: 
خوشبختانه مدیر جدید ســازمان برنامه و بودجه استان از 

نیروهای شاخص استان هستند.
 وی با بیــان اینکه ســازمان برنامــه و بودجه اســتان در 
تصمیم ســازی ها بســیار مهم و برای پیشــبرد امور حائز 
اهمیت اســت، گفت: امیدواریــم که با درایت اســتاندار 
 محترم اصفهان و همکاری این ســازمان، اهداف و برنامه ها

به خوبی پیش رود.

با حضور معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزی

ريیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان معرفی شد

اولین نشســت از سلســله نشســت های تخصصــی فناوری هــای نوین در 
زیرســاخت های عمرانی به همت مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی، 
اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، مجتمع فوالد مبارکه، شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان، دانشــگاه صنعتی اصفهان، دانشــگاه اصفهان، شهرداری 
اصفهان و با مشــارکت دانشگاه ها، ســازمان ها و کارشناســان ومتخصصان 
ایــن حــوزه در اداره کل راه وشهرســازی برگزار شد.حســین حجتی مدیر 
 دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی در استان اصفهان 
در این باره گفت: صنعت فوالد و تولید آن درگذشته یک صنعت پایه برای هر 
کشور محسوب می شد و امروزه از اهمیت خاصی برخوردار است. با این وجود 
در کنار تولید مواد اصلی، ضایعاتی نیز وجود داشــته که یکی از این ضایعات 
شناخته شده، سرباره فوالد است که یکی از زمینه های مصرفی آن کاربرد آن به 

عنوان مصالح سنگی در صنعت روسازی و استفاده در آسفالت است.
وی با اشــاره به نقاط قابل توجه پیرامون به کارگیری مصالح ســرباره ای در 
صنعت روســازی گفت: افزایش مقاومت مصالح ســرباره در برابر ســایش، 
بهبود حساسیت رطوبتی و مقاومت آســفالت در اثر استفاده از سرباره، بهبود 
مقاومت اصطکاکــی و صیقلی، افزایــش ۵۰ درصد عمر خســتگی، کاهش 
 حساسیت پیرشدگی مخلوط، تاثیر قابل توجه مصالح سرباره بر کاهش عمق 
شیار شدگی، دوام مناسب تر در مقابل شرایط جوی، کاهش درصد جداشدگی 
قیر از سطح سنگدانه ها و افزایش جذب میزان قیر در مخلوط سرباره از جمله 

مزیت های این مخلوط است.

اتاق بازرگانــی و صنایع آلمان اعالم کــرد؛ انتظاری که بــرای افزایش 
 صادرات به ایران پــس از لغو تحریم ها ایجاد شــده بــود، هنوز محقق 

نشده است. 
خبرگزاری فرانسه نیز نوشــت؛ یک اتحادیه صنعتی آلمانی تصریح کرد: 
با گذشت یک ســال از توافق هســته ای برای لغو تحریم های غرب علیه 
ایران، امیدها به افزایش صادرات به این کشــور هنوز تحقق نیافته است. 
وولکر تریر، اقتصاددان ارشــد اتاق بازرگانی و صنایــع آلمان گفت: »با 
وجود افزایش تجارت خارجی، سرخوردگی های مشخصی وجود دارد«. 
وی افزود: صادرات آلمان به ایران در 4 ماهه 2۰16، با 11 درصد رشــد 
به 89۰ میلیون یــورو )98۵ میلیون دالر( رســیده و احتماال در 6 ماهه 
نخست امسال به یک میلیارد یورو برســد. بدین ترتیب، اگر شرکت های 
آلمانــی بخواهند پیش بینــی اتاق بازرگانــی و صنایع آلمــان در مورد 
صادرات ســاالنه ۵ میلیارد دالری به ایران در طی 3 ســاله نخست بعد 
از توافق را تحقق بخشــند و این رقم را در طی ۵ سال به 1۰ میلیارد دالر 
برسانند، باید کار بیشــتری انجام پذیرد. وی هرگونه نشانه  ای را مبنی بر 

اینکه شرکت های آلمانی از وضعیت فعلی ناامید شده باشند، رد کرد.
 به گفته اتاق بازرگانــی و صنایع آلمان، بســیاری از بانک های غربی به 
دلیل ترس از تحریم هــای همچنان پابرجای دولت آمریــکا، تمایلی به 
اختصاص وام به قراردادهای تجاری مرتبط با ایران ندارند و یافتن اعتبار 

الزم برای سرعت بخشیدن به تجارت با این کشور دشوار است.

با وجود اوضاع مناســب بازار کار در مناطقی از آســیا، اسپانیا و 
یونان در حوزه اروپا از اوضاع نابســامان بازار کار رنج می برند. به 
گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری 
در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که وضعیت بیکاری 
در برخی مناطق مانند یونان با24/1 درصد و اســپانیا با 2۰/1 
درصد همچنان در شــرایط نامناســب قرار دارد. این ماجرا در 
آفریقای جنوبی 26/7 درصد و نرخ برآورد شــده بیکاری برای 
ایران نیز به میزان 17 درصد است. نرخ بیکاری در منطقه یورو 
1۰/2 درصد برآورد شده و از آن سو در برخی مناطق مانند نروژ 
با4/7 درصــد، ســوییس 3/۵ درصد، هنگ کنــگ3/4 درصد 
و مالزی با 3/۵ درصد، شــرایط مناســب تری در بازار کار حاکم 
است. وضعیت مناســب نرخ بیکاری در برخی کشورهای دیگر 
مانند ســنگاپور با1/9 درصد، کره جنوبــی 3/7 درصد، تایلند 

1درصد و ژاپن با3/2 درصد نیز قابل مشاهده است.

به همت مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی برگزارشد؛

نشست تخصصی فناوری های نوين 
در زيرساخت های عمرانی 

اتاق بازرگانی و صنايع آلمان؛

تحريم های همچنان پابرجا 
ترس آور است

اتاق بازرگانیانرژیفناوری
گزارشی از روند جهانی تولید انرژی؛

نفت همچنان عمده ترين منبع تولید 
برق در جهان

بیشترین منبع تولید انرژي در ســال 2۰1۵، نفت است که چیزي معادل 
3۵/4با واحد کوادریلیون )Quadrillion Btu( بــرق را تولید مي کند. 
نگاهي به مصــرف انرژي اولیه به تفکیک منابــع و بخش هاي مختلف در 
سال 2۰1۵ نشان مي دهد که بیشــترین منبع تولید انرژي در این سال 
نفت بوده که چیــزي معادل3۵/4 واحد انرژي برق را تولید کرده اســت.  
این گزارش مي افزاید؛ این میزان از برق تولید شــده معادل 36 درصد از 
کل تولید برق سال 2۰1۵ بوده اســت. بر اساس این گزارش، گاز طبیعي 
دومین منبع تولیدکننده انرژي برق دنیا گزارش شــده و توانسته چیزي 
حدود28/3 واحد، معادل 29 درصــد از کل منبع تولید انرژي برق دنیا را 
به خود اختصاص دهد. همچنین بر پایه این گزارش؛ ذغال ســنگ با 16 
درصد، انرژي هاي تجدیدپذیر با 1۰ درصد و انرژي هســته اي با 9 درصد 
همچنــان در رده هاي بعدي منابــع تولید انرژي الکتریســیته دنیا قرار 
دارند. این گزارش مي افزاید؛ بخش فروش برق خدمات عمومی و شهری 
نیز با دربرگیري چیزي حدود 4۰ درصد از کل بــرق مصرفي، همچنان 
 در رده اول مصــرف قــرار دارد. بر پایه ایــن گزارش، بیشــترین بخش 
 مصــرف کننــده بــرق پــس از خدمــات عمومــی، همچنــان واحد 
حمل و نقل اســت که تقریبا چیزي معادل 28 درصد از کل برق تولیدي 
دنیا را مصرف مي کند. همچنین بخــش صنعت با اختصاص 22 درصد از 

کل برق مصرفي تولید شده، در رده سوم مصرف برق قرار دارد.

مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان با اشــاره به اینکه 
بدهی بخــش صنعت اصفهان به شــرکت گاز بســیار باال 
رفته است، گفت: بدهی چند صنعت بزرگ اصفهان به این 

شرکت حدود 6۰۰ میلیارد تومان است.
سید مصطفی علوی در نشســت خبری خود اظهار داشت: 
تاکنون 1۰3 شــهر و یک هزار و 338 روستا به شبکه گاز 
استان متصل شــده اند که برای تامین گاز این تعداد شهر 
و روســتا 26 هزار کیلومتر در ســطح اســتان لوله گذاری 
انجام شده است. وی خاطرنشــان کرد: جنس این لوله ها 
از پلی اتیلن و بسیار منعطف اســت و دوام بسیار باالیی نیز 
دارد. وی افزود: طول انشعابات در ســطح استان اصفهان 
نیز 1۰ هزار کیلومتر است. وی ادامه داد: تاکنون در استان 
اصفهان چهار شــهر در شرق شــامل خور، خوروبیابانک، 
انارک و جندق و دو روستای چوپانان و چاه ملک به شبکه 
گاز متصل نشــده اند که عملیات گازرســانی به این شهر و 

روستاها از 21 مرداد ماه  آغاز می شود.
وی خاطرنشــان کرد: هزینــه اجرای خط انتقــال به این 
شهرها و روستاها بسیار هزینه بر و برای هر واحد مسکونی 

33 میلیون تومان برآورد شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان افزود: به جای لوله گذاری 
قرار اســت از مخازن بزرگی اســتفاده شــود کــه پس از 
تامین آنها، هیــچ تفاوتی با لوله گذاری نخواهد داشــت و 
 مردم می توانند ماننــد دیگر هم اســتانی های خود از گاز

 اســتفاده کنند. وی با اشــاره به اینکه امنیت این مخازن 
تایید شده اســت، اضافه کرد: خوشــبختانه 1۰۰ درصد 
 تجهیــزات موردنیــاز شــرکت گاز در داخــل کشــور

 تولید می شــود. وی تاکید کرد: با اتصال این شش نقطه به 
شبکه گاز، اصفهان به استانی سبز تبدیل خواهد شد.

علوی اظهار داشت: بدهی بخش صنعت اصفهان به شرکت 
گاز بسیار باال رفته و به عدد قابل توجهی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: بدهی چنــد صنعت بزرگ اصفهان به این 
شرکت حدود 6۰۰ میلیارد تومان اســت و آنها باید بدهی 
خود را به این شــرکت بپردازند. وی با بیان اینکه دســتور 
کلی از سوی مسئوالن باالدستی برای قطع گاز بدهکاران 
 داریــم، تاکید کــرد: صنایعی کــه گاز مصــرف می کنند 
 به طور حتــم تولید دارنــد و هزینه هایی نیز بــرای خرید

 مواد اولیه موردنیاز خــود می پردازند، پــس باید هر چه 
سریع تر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

علوی افزود: گاز و هزینه آن جزو بیت المال اســت و همه 
مردم باید نسبت به پرداخت آن مسئول باشند.

وی با بیــان اینکه ســال گذشــته حــدودا 2۰ میلیارد 
مترمکعب گاز در اســتان اصفهان بــه بخش های مختلف 
تحویل داده شد، اضافه کرد: 46 درصد گاز استان در بخش 
صنعت، 26 درصد در بخش خانگی، ســه درصد در بخش 
خودرو، چهار درصــد در امور تجــاری و 1۵ درصد نیز در 

نیروگاه ها مصرف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، براســاس ایــن تفاهم نامه 
که به امضای ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی و محمود 
عبدالحسن جبارالیثی رسید، دو طرف در زمینه برگزاری 
نمایشــگاه های مشــترک، اعزام هیئت هــای تجاری و 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری با یکدیگر همکاری 
می کنند. رییس اتاق بازرگانی اصفهان در مراسم امضای 
این تفاهم نامه گفت: استان های اصفهان، دیوانیه و نجف 
می توانند روابط اقتصادی ایران و عراق را تعمیق بخشند. 
سیدعبدالوهاب سهل آبادی، برگزاری نمایشگاه مشترک 
اصفهان و دیوانیه را فرصتی مناســب برای شناســایی 
فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در دو کشور ارزیابی 
کرد. وی گفت: در صورت ضمانت تجار عراقی از ســوی 
اتاق دیوانیــه، واحدهای تولیدی اصفهان از ســوی اتاق 
بازرگانی اصفهان برای فــروش طوالنی مدت محصوالت 
به تجار عراقی معرفی می شــوند. وی با اشاره به سفر ماه 
گذشته هیئت تجاری اتاق بازرگانی اصفهان به شهرهای 
دیوانیــه و نجف عراق گفــت: در این ســفر فرصت های 
تجاری بین سه اســتان بررســی و مقرر شد هیئت های 
تجاری اعزام شود. سهل آبادی، تولید مصالح ساختمانی 
در بخش های مختلف را یکی از توانمندی های اســتان 
اصفهان برای توســعه روابط اقتصادی با دیوانیه و نجف 
عنوان کرد و گفت: خدمات فنی و مهندســی این استان 
می تواند زمینه ای دیگر برای تقویت روابط با دو اســتان 

عراقی باشد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان، »گردشگری 
سالمت« را از دیگر مزیت های اســتان اصفهان برشمرد 
و گفت: بیمــاران عراقی می توانند با حضــور در اصفهان 
از بهترین خدمات پزشــکی با کمترین قیمت نسبت به 

کشورهای همسایه بهره ببرند.
اصفهان اســتان  در  صنعــت  پیشــرفت 

 قابل تحسین است
رییس اتاق بازرگانی دیوانیه عراق نیز در این نشســت با 
اشــاره به بازدیدش از واحدهای صنعتی استان اصفهان 
گفت: پیشرفت صنعتی این اســتان قابل تحسین است 
و انتظار چنین پیشــرفتی را از صنعت اصفهان نداشتیم. 
محمــود عبدالحســن جبارالیثی تصریح کرد: اســتان 
دیوانیه عراق به همراه نجف خواســتار تمرکز بر اســتان 
اصفهان با هدف توســعه روابط اقتصادی و تجاری است. 
وی برگزاری نمایشگاه تخصصی استان اصفهان در استان 
دیوانیه عراق را خواستار شــد و گفت: برقراری نمایشگاه 
می تواند زمینه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری 
بین دو طرف را فراهم سازد. الیثی تاکید کرد: اصفهان و 
دیوانیه می توانند در بخش های تجاری، سرمایه گذاری، 
گردشــگری و فرهنگی روابط نزدیکی داشــته باشــند. 
مصطفی رناســی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز 
گفت: این اســتان می تواند تجارب و توانمندی های خود 

را در حوزه برق در اختیار طرف عراقی قرار دهد.  

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد:

بدهی میلیاردی صنایع به شرکت گاز
اتاق های بازرگانی اصفهان و ديوانیه عراق تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛

پیشرفت اصفهان فراتر از انتظار بود

ريیس اتاق بازرگانی 
ديوانیه عراق نیز 
در اين نشست 
گفت: پیشرفت 
صنعتی اين استان 
قابل تحسین است 
و انتظار چنین 
پیشرفتی را از 
صنعت اصفهان 
نداشتیم. 

بدهی چند صنعت 
بزرگ اصفهان به 
اين شرکت حدود 
600 میلیارد تومان 
است و آنها بايد 
بدهی خود را به اين 
شرکت بپردازند

SHARP AR X230 N شارپ

5،700،000
تومان

8،050،000
تومان

TOSHIBA ES-18 توشیبا

2،500،000
تومان

2،750،000
تومان

Canon ImageRUNNER 2520 کانن

2،499،000
تومان

2،950،000
تومان
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يادداشت

يادداشت

قاب روز

اخبار

به گــزارش ایســنا، قائم مقــام ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیــزداری ضمن ابراز موافقت ســازمان با الیحه اســتراحت 
جنگل ها، اظهــار کرد: این الیحه اصالح مصوبــه هیئت وزیران 
اســت که تحــت عنــوان بهینه ســازی، پایــش و حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها تصویب شــده؛ بنابراین اینکه دولت از 

مجلس چیزی بخواهد، منتفی است.
ناصر مقدســی اظهار کرد: به موجب این مصوبــه بهره برداری 
از جنگل های شــمال به درختان افتاده و آســیب دیده مربوط 
می شود و با موضوع اســتراحت ناظر بر دوره  معین 10 ساله که 

باید کلیه تهدیدات را از جنگل ها بر داریم، موافق هستیم.
وی افــزود: به مــوازات توقــف در بهره بــرداری، فعالیت های 
حفاظتی و توســعه گیاهــی را متوقــف نمی کنیــم؛ بلکه در 
دوره اســتراحت، مناســب می دانیــم از عنــوان دوره انتقال 
یا گذار اســتفاده کــرده تا جنــگل هــا را به لحــاظ کارکرد 
حیاتی مثــل تامیــن آب یا کنتــرل مخاطرات حفــظ کنیم. 
مقدســی گفت: زمانــی می تــوان از جنگل بهره بــرداری کرد 
که اطمینــان حاصل شــود که جنــگل در شــرایط پایداری 
اســت، امروز این شــرایط میســر نیســت و هــم اینک بیش 
 از حــد تــوان اکولوژیــک جنگل های شــمال بهره بــرداری

می شود.
وی اضافه کرد: مسئله دوران گذار مســتلزم همکاری های بین 
بخشی است و اینکه جنگل در برنامه ریزی توسعه ملی و آمایش 
استانی، جایگاه خود را حفظ کند و سیاست های جنگل باید در 

درون سیاست کالن کشور تزریق شود. 
در ادامه عباســپور، رییس انجمن متخصصان محیط زیســت 
در خصوص نامــه جمعی از اســاتید با موضــوع بهره برداری از 
جنگل های شــمال گفت: امروز حــدود 10 درصد تامین چوب 
کشــور از طریق جنگل هاســت؛ بنابراین در شــرایط بحرانی 

می توانیم از این 10 درصد نیز صرف نظر کنیم. 
 طــی ســال هــای 50 تــا 80، حــدود 22 درصد از ســطح
  جنگل هــای کشــور کاهــش یافتــه و در دولــت یازدهــم
  اعتقاد داشــتیم باید این دوره اســتراحت بــرای جنگل های

 کشور فراهم شود.

 رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل از کشــف 
و ضبط محموله چهار تنی چوب قاچاق در منطقه سفید شهر از 

توابع این شهرستان خبر داد.
رضا شــفیعی در این باره اظهار کرد: قاچاقچیــان چوب تاغ که 
مشــغول بار زدن چوب درختان تاغ جنگل های دســت کاشت 
کویری شهرســتان روی یک دســتگاه خودروی نیسان بودند، 
با اقدام به موقع اهالی سفیدشــهر شناســایی و توسط نیروی 

انتظامی دستگیر شدند. 
وی با اشــاره به نقش مهم مردم در ارتباط بــا حفظ عرصه های 
ارزشمند منابع طبیعی افزود: یکی از کشاورزان محلی عملیات 
تعقیب قاچاقچیان و اطالع به نیروی انتظامی را انجام داده بود و 
از پیشنهاد رشوه  20 میلیون ریالی قاچاقچیان صرف نظر کرده 
است. شفیعی خاطر نشــان کرد: قاچاقچیان پس از دستگیری 

توسط نیروی انتظامی در بازداشت هستند. 
وی تصریح کــرد: از چوب های درختان تاغ جنگل های دســت 
کاشــت آران و بیــدگل زغال مرغوبــی به دســت می آید و به 
همین خاطر در ســال های اخیر این جنگل ها به شدت از سوی 

سودجویان و قاچاقچیان مورد تعرض قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان محیط زیســت و حیات وحش 
ایران )iew(، طی هفته های گذشته بیســت نوزاد تمساح پوزه 
کوتاه )گاندو( در سایت تحقیقاتی ریکوکش چابهار متولد شدند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: مرکز 
تحقیقات تمساح چابهار در زمینی به وســعت ده هکتار احداث 
شده که دارای دو اســتخر خاکی بزرگ به ابعاد 50 در 100 متر 
جهت نگهداری و مراقبت تمساح های بالغ و نیز محوطه نگهداری 

نوزادان تمساح و تمساح های جوان می باشد.
دکتر محمودی اظهار داشت: در محوطه این مرکز، گیاهان بومی 
و سازگار با اکوسیستم منطقه کاشته شــده و هم اکنون پوشش 
گیاهی متراکم و مناســبی بــرای زندگی و زاد و ولد تمســاح ها 
ایجاد شده است. در حال حاضر حدود هفتاد تمساح در این مرکز 
زندگی می کنند که به صورت دســتی به وسیله مرغ زنده تغذیه 

می شوند. 
در طبیعت به دلیل مخاطرات زیاد به طور معمول کمتر از 2 درصد 
تخم های تمساح پوزه کوتاه به مرحله بلوغ می رسند و باتوجه به 
در معرض انقراض بودن این گونه، تکثیــر و مراقبت از تخم های 
تمساح در اسارت و رهاسازی تمســاح ها پس از گذراندن دوران 
آســیب پذیری و رســیدن به بلوغ و در طبیعت می تواند یکی از 

روش های موثر در حفظ نسل این گونه ارزشمند به شمار رود.

استفاده از درختان آسیب ديده 
در دوران استراحت جنگل ها

 کشاورز سفید شهری، رشوه
 20 میلیونی قاچاقچیان را رد کرد

تولد 20 نوزاد تمساح پوزه کوتاه 
در چابهار 

کشف يک توله شیر از قاچاقچیان 
حیات وحش در سیستان و بلوچستان

پیشنهاد  سردبیر: 
توصیه های پنج روزه هواشناسی به کشاورزان

خبرآنالین: وزیر نیرو در »کنفرانس ملی اقتصاد آب« که 
در پنجم مرداد برگزار شد، عنوان کرد: »قیمت های پایین 
فروش آب موجب شده تا مردم برای مصارف خود حدی 
قایل نباشند.« لزوم گران کردن آب، موضوعی است که از 

مدتی پیش توسط وزارت نیرو طرح شده است. 
اما واقعیت این اســت که آب در ایران، ارزان نیســت. در 
بخش کشــاورزی که به گفته  خــود وزارت نیرو بیش از 
نود درصد آب در دسترس کشــور را صرف می کند، حفر 
یک چاه عمیق در حدود نود میلیــون تومان هزینه دارد. 
قیمت اجاره  یک ساعت آب چاه های عمیق شش اینچی 
با آبدهی متوســط، در گردش های پانزده روزه برای یک 
سال، در روســتاهای حاشــیه  کویر در حدود پانصد هزار 

تومان است. 
با توجه بــه این نکته که یــک هکتار باغ یا کشــتزار )به 

صورت خیلی تقریبی( دســت کم به ده دوازده ســاعت 
آب در گردش پانــزده روزه نیاز دارد و بــا توجه به هزینه  
خواب ســرمایه  حفــر چاه، پــول برق مصرفــی، تعمیر 
موتور، دســتمزد نگهبان و دیگر هزینه ها، می توان گفت 
که هزینه  آب برای یک هکتار کشــاورزی، 8- 7 یا حتی 
ده میلیون تومان در ســال می شود. ســود خالص )پس 
از کســر هزینه های دستمزد و کود و ســم و بیمه و...( در 
یک هکتار کشــاورزی در بیشتر ســال ها زیر ده میلیون 
تومان اســت. از این رو، بــا قاطعیت باید گفــت که آب 
کشاورزی اصال ارزان نیســت. ممکن است سوال شود که 
پس سود کشــاورز کجاســت؟! واقعیت تلخ این است که 

بیشتر کشاورزان، در واقع دســتمزد خود و خانواده شان 
 را جــزو هزینه هــا حســاب نمی کنند، چنانکــه هزینه  
 خــواب ســرمایه  اصلی یــا همان زمیــن خــود را نیز 
حســاب نمی کنند و »سود«شــان بخشــی از دستمزد 

خودشان است.
 گران شــدن آب، از قضا وضع آب را خراب تر خواهد کرد؛

چرا که در آن صورت حفر چاه های غیرمجاز و  برداشــت 
غیرقانونی از رودخانه ها و تاالب ها و دریاچه های پشــت 
سدها به صرفه تر و بیشتر خواهد شد. در نتیجه، منابع آب 
بیشتر به تحلیل خواهد رفت، و از سوی دیگر مواد غذایی 

هم گران تر خواهد شد.

گون، گیاهی اســت چندســاله که ارتفاع آن به 75 ســانتی متر می رســد. 
ساقه های رشد یافته آن به رنگ بنفش تیره اســت. این گیاه در برابر خشکی 
مقاوم است ودر خاک های شور به خوبی رشــد می کند. فصل برداشت کتیرا 
که محصول اصلی گون می باشد، سه ماه تابستان است. این گیاه از شهرهای 
تیران و کرون، سمیرم، شهرضا، چادگان، نایین و اردستان برداشت می شود.

کتیرا، ماده صمغی بی بوی ســفیدرنگی اســت که از ایجاد شــکاف در ساقه 
گیاه خود روی گون به دســت می آید. ارزش صادرات کتیــرای اصفهان در 
سال 1394 چیزی بالغ بر 6 میلیون دالر می شده اســت. رویشگاه این گیاه 
کوهستان ها و کوهپایه هاست؛ اما ســاکنان این مناطق به ویژه عشایر از این 
گیاه با ارزش به عنوان سوخت اســتفاده می کنند و به همین جهت گونه های 

مختلف آن در معرض تهدید قرار دارند.

یکی از پرندگانی که در پناهگاه حیــات وحش کاله قاضی و گاهی در 
سطح شهر اصفهان دیده می شود، دم جنبانک است. 

این پرنده بیشــتر در بوته زارهــا و مناطق نزدیک روســتاها زندگی 
می کند. این پرنده کوچک، خاکســتری رنگ و به اندازه گنجشــک 
است. بیشــتر در کنار آب می نشیند و پشــه و مگس صید می کند  
 و از آنجایی کــه غالبا دم خود را تــکان می دهد، به ایــن نام خوانده 
شده اســت. دم جنبانک ها با وجود جثه کوچک خود، پروازی بسیار 
قوی دارند. آنهــا می  توانند برای تغذیه روی زمیــن راه بروند و حتی 
بدوند. نر و ماده این پرنده تقریبا همشــکل است و دیده شده که روی 
 زمین النه ســاخته اند. صدای خاص این پرنده در شناسایی اش نقش 

مهمی دارد.

دم جنبانکگون

آب را گران نکنید؛ وضع بدتر می شود!

آب و هوا

 ســازمان هواشناســی در آخریــن اطالعیــه خــود 
توصیه هایی به باغداران و کشاورزان اصفهان کرده است: 

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است.
 هرگونه عملیات ســم پاشي باید در ســاعات اولیه صبح

  یا در آستانه شــامگاه انجام شود تا تاثیر بهتر سم، کاهش 
گیاه ســوزي، کاهش ریســک مسمومیت ســم پاش و 

جلوگیري از تشدید اثر نامطلوب سم را شاهد باشیم.
تهویه و تنظیــم دما و رطوبــت گلخانه ها، ســالن های 

پرورش قارچ و انبارها با توجه به گرمای هوا
مبارزه با نسل سوم کرم خوشه خوارانگور

افزایش آبیاری مزارع و باغات به علت گرمای هوا
 باغداران انار جهت باال بردن کمیــت و کیفیت محصول
  انار ، نســبت بــه دادن کــود هــای ازته همــراه با آب

  آبیاری به میزان 80 تــا 100کیلوگــرم در هکتار اقدام 
 نمایند.

باغداران پسته جهت باال بردن کمیت و کیفیت محصول 
پسته در واحد سطح، نســبت به دادن کود های سرک به 
مقدار حدود یک صد کیلوگرم در هکتار، همراه با آبیاری 

کافی اقدام کنند.
مبارزه با گیاه انگلي سس درحاشیه جاده ها، بین مزارع، 

اطراف آبراهه ها کانال هاي آبیاري، باغات و مزارع یونجه
انجام هرس سبز)کارسبز(درباغات انگور به منظورتهویه 

داخل گیاه ومقابله باکمبود آب و نوردهی گیاه
مبارزه با آفت کنــه تارعنکبوتی با اســتفاده ازســموم 

تخصصی
برداشت محصوالت باغی درساعات خنک روز

تنظیم کمباین و دقت درکاهــش ریزش محصول مزارع 
بذری گندم درمناطق غرب وشمال غرب استان اصفهان

 تنظیم دورآبیاری و مصرف کودســرک ازتــه به صورت 
تقسیط شده در مزارع ذرت

دامداری:  
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به 
افزایش دمای هوا و آســیب پذیری دام ها به علت تنش 

گرما
منابع طبیعی:

خــودداری از ایجاد آتــش در مراتع با توجــه به افزایش 
دما، کاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش ســوزی های 

گسترده
کاهش و تنظیم دور آبیاری نهالکاری ها با در نظرگرفتن 

نیازآبی توسط ادارات منابع طبیعی

توصیه های پنج روزه 
هواشناسی به کشاورزان

عکس روز

دانستنی

دیدگاه

جهانــی گرمایــش  به عنــوان  آن  از  این روزهــا  آنچــه    
)Global warming(  نام برده می شــود، درحقیقت افزایش 
میانگین درجه حرارت زمین در نزدیکی سطح آن است. در طول 
صد سال گذشته میانگین دمای هوا در نزدیکی سطح زمین بین 
18 صدم تا 74 صدم  درجه ســانتیگراد افزایش یافته است. این 
در حالی اســت که ایران بین یک تا یک ونیم درجه سلیســیون 
افزایش دما داشته اســت. تحقیقات نشان می دهد که گرمایش 
جهانی بیشــترین خطــر را بــرای گونه های جانــوری گیاهی 
 دارد. خبرگزاری ایانا  درمورد دالیل ایــن پدیده گفت وگویی با 
 دکتر وحید حســینی جناب، کارشــناس حوزه بحــران انجام

 داده  ایم که در ادامه می آید.
 کدام جانوران در معرض بیشــترين تهديدها در برابر 

تغییرات اقلیمی قرار دارند؟
در مرحله نخست، حیات پرندگان درمعرض تهدید قرار می گیرد، 
چون آسیب پذیری بیشــتری در برابر گرما دارند. در مرحله بعد 
قورباغه های درختی، الک پشت های ســبز، سمندر لرستانی و 
افعی دم عنکبوتــی در ایران درمعرض بیشــترین تهدیدها قرار 

می گیرند. باالرفتن دمای هوا می تواند به تغییر جنسیت جنین 
منجر شود و ترکیب جنسیتی در منطقه  را به هم بزند. با افزایش 
دما جنین ها یا از بین می روند یا در تعــداد جنین های نر و ماده 

تغییرات ناهمگونی رخ می دهد و سبب انقراض آنها می شود.
در تحقیقاتــی که درباره شــیوع ماالريــا در مناطق 
کوهســتانی در آفريقــا انجــام گرفتــه بــود، به 
افزايش دمــای هوا در ايــن مناطق به عنــوان يکی 
از علل شــیوع اين بیماری اشــاره شــده اســت. 
 تغییــرات اقلیمــی چــه تاثیراتی روی حشــرات 

می گذارد؟
باالرفتن دمای هوا در تکثیر حشــره ای به نــام آنوفل که ناقل 
بیماری ماالریاست، موثر اســت. تغییرات اقلیمی باعث شده که 
این حشرات در ارتفاعات باالتر هم تکثیر بشوند و ایجاد بیماری 

کنند. 
تغییرات آب وهوایــی در دهه های آینــده در پیدایش، تکثیر و 
گسترش حشــرات و گونه های مقاوم تر آنها اثر می گذارد و باعث 

ایجاد بیماری های مرتبط با آنها می شود.

 مرجان ها يکی از حساس ترين گونه های دريايی در برابر 
گرما محسوب می شوند و براساس گزارش ها روند نابودی 
آنها در خلیج فارس شــدت گرفته و باعث سفید شدن 
و درنهايت از بین رفتن آنها شــده است. گرمايش زمین 

چگونه بر اکوسیستم خلیج فارس تاثیر می گذارد؟
جذب دی اکســیدکربن از اتمســفر، اکوسیســتم آبی دریاها و 
اقیانوس هــا را تحت تاثیر قرارداده و آنها را اســیدی می کند که 
این بر تغذیه جانداران تاثیر می گــذارد.  مرجان ها محل زندگی 
بســیاری از ماهی ها و گونه های دیگر آبزی هستند، اگر حیات 
مرجان ها تهدید شود باعث اختالل در زندگی گیاهان و جانوران 

دریایی می شود و آنها را هم نابود می کند. 
 با گرم تر شدن کره زمین شاهد زمستان هايی سردتر و 
تابستان هايی گرم تر از حد معمول هستیم. اين مسئله 
چه تغییراتی را در نواحی جنگلی و زيست بوم گیاهی به 

وجود می آورد؟
   در هر دو دقیقه در کره زمین یک جنگل با وســعتی برابر با یک 
زمین فوتبال در آتش سوزی های ناشی از گرم شدن زمین از بین 
می رود، در سال های اخیر در ایران و جهان بسیاری از جنگل ها 
در معرض نابودی قرار گرفته اند که خود این تغییرات آب وهوایی 
باعث بروز طوفان و سیل های ناگهانی می شود و اختالالتی مانند 

سرمازدگی و گرمای شدید را به وجود می آورند.
 کارشناســان يکی از مهم ترين علل بــه وجود آمدن 
گرمايش زمین را دامپروری های صنعتی عنوان کرده اند 
که حتی بیشتر از ساير عوامل انسانی  می تواند در گرم 

شدن زمین موثر باشد. در اين مورد توضیح دهید.
بله، پــرورش گاو تاثیر بســیار زیــادی در آلودگــی کره زمین 
دارد، به طوری که مقدار گاز متان تولیدشــده توســط حیوانات 
نشخوارکننده مانند گاو، گوسفند و بز زمین به 18 درصد می رسد 
که این رقم بیشتر از آلودگی های ناشــی از گازهای گلخانه ای و 
وسایل نقلیه در جهان اســت. کارشناسان توصیه می کنند برای 
جلوگیری از این روند نامناســب مردم هرچه بیشــتر به سمت 
استفاده از گوشــت های ســفید مانند مرغ و ماهی و استفاده از 
پروتیین های گیاهی مانند حبوبات بروند و مصرف گوشت قرمز 

را به حداقل برسانند.
 در بسیاری از کشورهای مختلف جهان برای جلوگیری از 
تغییرات اقلیمی ناشی از گرمايش زمین مطالعاتی انجام 
شده و راهکارهايی را ارايه می دهند. به نظر شما در ايران 

چگونه می توانیم در اين جهت گام برداريم؟
در ابتدا باید دولتمردان با اجرای طرح های کاربردی، مدیریت و 
فرهنگ سازی  در این رابطه را جدی بگیرند و با آموزش درست 
و مناســب، باید فرزندان  خود را از همان کودکــی با خطرات و 
عواملی که باعث تشدید آلودگی و گرمایش در زمین می شوند، 

آشنا کنیم.
 نکته دیگــری هم که وجود دارد این اســت که باید به ســمت 
رژیم های غذایی که در آنها گوشــت قرمز وجود ندارد، حرکت 
کنیم و با استفاده کردن از گوشت سفید سهم قابل مالحظه ای در 

جهت کاهش گاز متان روی زمین داشته باشیم. 

ايران بین يک تا يک ونیم درجه سلیسیون افزايش دما داشته است. تحقیقات نشان می دهد که گرمايش جهانی 
بیشترين خطر را برای گونه های جانوری گیاهی دارد.

دولتمردان با 
اجرای طرح های 

کاربردی،  مديريت 
و فرهنگ سازی  در 

اين رابطه را جدی 
بگیرند و با آموزش 
درست و مناسب، 
بايد فرزندان  خود 

را از همان کودکی با 
خطرات و عواملی 
که باعث تشديد 

آلودگی و گرمايش 
در زمین می شوند، 

آشنا کنیم

تغییر دما؛ تهدید بقا

روباه - روسیهگوزن- پارک ریچموند لندنخرس و قزل آال- آالسکا
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پیشنهاد سردبیر: 
اسامی نفرات برتر کنکور ٩5 اعالم شد

 رییس سازمان زندان ها با اشــاره به کاهش تمایل پزشکان 
به کار در زنــدان ها گفت: وزارت بهداشــت باید زندان ها را 
همچون نقاط محروم دانســته و خدمات را به داخل زندان 
تســری دهد.  اصغر جهانگیر در خصوص نگرانی های اخیر 
وزیر بهداشــت درخصوص وضع بهداشت و درمان زندان ها 
گفت: این نگرانی را ما  نیز نســبت به مجموعه بهداشــت و 

درمان کشور داریم چرا که متعلق به همه افراد است. 
وی افزود:الزم اســت خدماتی که در بیــرون از زندان ها به 
 مردم ارائه می شود به زندانیان هم داده شود.  رییس سازمان 
زندان ها با تاکید بر ضرورت همکاری دولت در این خصوص 
گفت: انتظار داریم مجموعه دولت به ویژه وزارت بهداشــت 
طبق قول هــا و وعده هایی کــه داده اند، یــاری کرده و به 
مسائل بهداشت و درمان زندان ها توجه کنند.  جهانگیر به 
بازدیدهای سال گذشــته و اخیر وزیر بهداشت از زندان ها 
اشــاره و تصریح کرد: امیدوارم وزیر به قول های مساعدی 
که داده است، عمل کند تا نگرانی های ما و وزارت بهداشت 

رفع شود. 
 کمبود پزشک در زندان ها

جهانگیر، در ادامه و در خصــوص وضعیت فعالیت و حضور 
پزشکان در زندان ها اظهار داشــت: با توجه به طرح پزشک 
خانواده، با یک ریــزش جدی در رابطه با حضور پزشــکان 
 در زندان ها مواجه بودیم. وی افــزود: در بیرون از زندان ها

  یعنــی در مجموعه دولت پول بســیار خوبی به پزشــکان 
شرکت کننده در این طرح داده می شود و این در حالی است 
که پزشکانی که با ســازمان زندان ها قرارداد می بندند، یک 

دهم این مبلغ را دریافت می کنند. 
 عدم تمایل پزشکان به حضور در زندان ها خطر 

ساز است
رییس ســازمان زندان ها بــا بیان اینکه پزشــکان تمایلی 
 به حضــور در زندان ها ندارنــد، گفت: کمبود پزشــک در 
زندان ها می تواند خطرســاز باشد و مشــکالت جدی را به 
همراه بیاورد.  وی افزود: از دولت خواسته ایم و طرح داده ایم 
 که طرح پزشک خانواده را نیز به داخل زندان تسری دهد و

 زندان ها را هــم مانند مناطــق محروم در نظــر گرفته و 
پزشــکانی را که در زندان ها فعالیت دارند، همچون ســایر 
پزشــکان شــرکت کننده در طرح پزشــک خانواده بداند. 
جهانگیر تصریح کرد: در حال حاضر دولت با این پیشــنهاد 
مخالفت و اعالم کرده است که فعال این امکان و اعتبار وجود 
ندارد با این حال امیدواریم دولت مســاعدت های الزم را در 

این خصوص داشته باشد.

دولت تسهیالت نمی دهد؛

انصراف پزشکان از کار
 در زندان ها

خبر

یادداشت اتفاق روزیادداشت

رییس سازمان سنجش آموزش کشــور، اسامی نفرات برتر کنکور 
سراسری سال ٩٥ را اعالم کرد.

دکتر ابراهیم خدایی در نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد 
با بیان اینکه ٣٦ نفر به عنوان نفرات برتر کنکور برگزیده شده اند، 

افزود: از این تعداد ٢٦ نفر آقا و ١٠ نفر خانم هستند.
همچنین از سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی،علوم تجربی و علوم 
انســانی ١٠نفر اول و از دو گروه آزمایشــی هنر و زبان انگلیسی 
سه نفر اول برگزیده شــده اند. به گفته وی، احســان شریفیان از 
تهران،امیرمحمــد فرزانه از شمیرانات،کوشــا جافریان از تهران، 
حســین مقدس از ســیرجان، فراز فرح وش از تبریــز، امیرعلی 
محمدحسینی از تهران،امیرحسین افشارراد از تهران،محمدامین 
ســاالر کیا از تهران، محمدرضا صالحی از تهران و ســیدعلیرضا 
ســمیعی گلیان از تهران ١٠رتبه برتر گروه علــوم ریاضی و فنی 
هستند. رییس سازمان سنجش آموزش کشور درمورد ١٠نفر برتر 
گروه علوم تجربی اظهار کرد: محمد احمدی از تربت جام، محمد 
امین روان بخش از تربت حیدریه، سهیل محمدی از شیراز، پارسا 
خلفــی از اردبیل، مهتا ســتاریان خضرلو از مراغه، امیرحســین 
طبیبیان از اصفهان، آرمیند گلچین از تبریز، مهشــاد افشار زاده 
از اصفهان، عرفان پازکی از تهران و پارسا سیفی از نور، نفرات برتر 

این گروه آزمایشی هستند.

رییس ســازمان ســنجش با اشــاره به اینکه نتایج اولیه کنکور 
سال ٩٥ صبح چهارشنبه ٢٠ مرداد منتشــر می شود گفت: تمام 

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می شوند.
ابراهیم خدایی در خصوص اعالم نتایج کنکور سراسری سال ٩٥ 
اظهار داشت: طبق برنامه زمانی مشــخص شده، مقرر بود تا نتایج 
اولیه کنکور ٩٥ در بازه زمانی ١8 تا ٢٠ مرداد اعالم شــود و بر این 
اساس نتایج نهایتا تا ساعت ٩ صبح امروز از طریق سایت سازمان 

سنجش اعالم می شود.
وی در خصوص نفرات برتر در گروه های آزمایشــی مختلف گفت: 
نفرات برتر در گروه های آزمایشی، متفاوت است به عنوان مثال در 
گروه ریاضی و فنی بیشــترین نفرات برتر مربوط به شــهر تهران، 
در گروه تجربی بیشــترین نفرات برتر مربوط به شهرستان ها و در 

گروه انسانی ترکیبی از تهران و شهرستان است.
رییس سازمان سنجش با اشــاره به اینکه تمام داوطلبان مجاز به 
انتخاب رشته می شوند گفت: 4٣٠ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته 
در دوره های روزانه و ســایر افراد مجاز به انتخاب رشــته در سایر 
دوره ها می شــوند. خدایی در خصوص زمان آغاز انتخاب رشــته 
داوطلبان مجاز مطرح کرد: انتخاب رشته از تاریخ ٢٣ مرداد آغاز و 
تا ٢8 مرداد ادامه خواهد داشت و داوطلبانی که تمایل به انتخاب 
رشته در دانشگاه آزاد دارند باید منتظر اعالم اطالعیه این دانشگاه 

باشند تا پس از آن برای انتخاب رشته اقدام کنند.
وی بیان کرد: در گــروه فنی و ریاضی نفرات برتــر عمدتا از میان 
پســران و در گروه تجربی از میان دختران اســت. امــا در نهایت 
ترکیب پسران در نفرات برتر بیشتر از دختران است به گونه ای که 

٦٠ درصد نفرات برتر را پسران تشکیل می دهند.

اسامی نفرات برتر کنکور ٩5 
اعالم شد

اعالم نتایج کنکور ؛ امروز صبح

دکتر محسن خلیلی، درباره میزان شــکایات تعرفه ای با بیان 
اینکه شکایاتی که به ســامانه ١٦٩٠ گزارش می شود، به طور 
همزمان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به سازمان تعزیرات 
حکومتی ارســال می شــوند، گفت: از آنجایی که رســیدن به 
نتیجه ای قطعی در زمینه شکایات تعرفه ای، پروسه ای قضایی 

و زمان بر است، برای اعالم احکام قطعی نیز تاخیر وجود دارد.
وی با بیــان اینکه عالوه بر ســازمان نظام پزشــکی، تعزیرات 
حکومتی و دانشگاه های علوم پزشــکی نیز پرونده هایی را که 
در ســامانه ١٦٩٠ ثبت می شوند بر اســاس مستندات بررسی 
می کنند، افزود: تعــداد پرونده هایی که در این ســامانه ثبت 
شده است، نشان می دهد میزان شکایات تعرفه ای و به دنبال آن 

تعداد پرونده ها بسیار کاهش یافته است.
خلیلــی ادامــه داد: از طرفــی به دلیــل افزایــش تعرفه ها و 
هزینه ها و تاخیــر بیمه ها در پرداخت مطالبات، شــاهدیم که 
اکثر شــکایات انجام شده از صورتحســاب بیمارستان هاست. 
اما زمانی که این شــکایات بررسی می شــود، می بینیم که در 
بیشــتر موارد صورتحســاب ها طبق تعرفه بوده اســت. وی با 
بیان اینکه اگر هم در مواردی تخلفی صورت گرفته باشــد، از 
ســوی تعزیرات حکومتی و سازمان نظام پزشــکی با مسئول 
فنی بیمارستان برخورد می شــود، اظهار کرد: البته باید توجه 
کرد که تعداد شکایات نســبت به گذشته بســیار کمتر شده 
 اســت. آمار این موضوع به صورت جزء به جــزء وجود دارد و 

نشان می دهد که تعداد شــکایات تعرفه ای بسیار کاهش یافته 
است. قائم مقام معاون انتظامی ســازمان نظام پزشکی درباره 
آمار این شکایات، گفت: از آنجایی که آمارها را مقطع به مقطع 
ارزیابی می کنیم، باید صبر کنیم تا آمار سه ماهه در این زمینه 
اعالم شــود. نکته حائز اهمیت این است که آمار شکایت بسیار 
کاهش یافته، بــه طوریکه در بیش از ٩٠ درصد شــکایاتی هم 
که بررسی می شوند، مشکلی در تعرفه ها نیست و هزینه طبق 

تعرفه از بیماران دریافت شده است.
زیرمیزی هایی که به حساب آشنایان پزشک واریز 

می شود
خلیلی در پاســخ به برخی اظهارات، مبنی بــر افزایش دوباره 
زیرمیزی ها و درخواســت برخی پزشــکان درخصوص  واریز 
مبلغ زیرمیزی به حساب یکی از آشنایانشان، گفت: اگر چنین 
شکایت هایی از پزشکی تکرار شود، سیستم نظارتی دانشگاه ها 
در این باره ورود پیدا می کند. بنابراین اگر تکرار شــکایت های 
اینچنینی از پزشکی دیده شود، دانشگاه آنها را بررسی کرده و 
با بیماران تماس می گیرد. بر این اساس در صورتی که مسجل 
شــود چنین اتفاقی رخ داده اســت، برخورد انتظامی و قضایی 

الزم انجام می شود.
دغدغه ای که بیمه ها ایجاد کرده اند

وی یکی از دغدغه های فعلی ســازمان نظام پزشــکی را بحث 
بیمه ها عنوان و اظهــار کرد: ما بــرای جامعه پزشــکی الزام 

گذاشــته ایم و آنها با این الزامــات کار می کننــد و به عنوان 
مثال بیمــار را با بیمه جراحــی می کنند. حال اگــر بیمه این 
هزینه ها را با کســورات غیرمنطقی که در نظــر می گیرد، بعد 
از شش یا هشت ماه نپردازد، زمینه را برای ایجاد مشکالتی در 

بیمارستان ها و برای پزشک فراهم می کند.
بیمارانی که مجبور می شوند آزاد بستری شوند

قائم مقام معــاون انتظامی ســازمان نظام پزشــکی افزود: به 
عنوان مثال وقتــی پزشــکی کار می کند اما پولــی بابت آن 
دریافت نمی کند، دیگر کارش را هم انجــام نمی دهد و در این 
صورت بیمار مجبور می شــود که به صورت آزاد بستری شده 
و صورتحســابش را پرداخت کند و شــخصا پولــش را از بیمه 
 دریافت کند. بنابراین مشــکالت زیادی بــرای بیماران پیش

 می آید و این مشکالت باعث می شود که حتی اگر بیمارستانی 
بــا بیمــه ای قــرارداد دارد،   گروهی از پزشــکان کــه تعداد 

بیمارانشان زیاد است، زیر بار قرارداد نروند.
میزان شکایات تعرفه ای را فعال اعالم نمی کنیم!

خلیلی در پاســخ به ســوالی دربــاره جزئیات آمار شــکایات 
تعرفه ای، تاکید کرد که آمار تعداد پرونده ها در ســازمان نظام 
پزشــکی وجود دارد که فعال آن را اعالم نمی کنیــم، اما تعداد 
شکایات بسیار کم شده و این آمار در تهران نیز تا درصد زیادی 
کاهش یافته اســت. البته در شهرســتان های برخی استان ها، 
زیرمیزی و تخلفات تعرفه ای حذف شــده و در تهران هم تعداد 

شکایات کاهش یافته است.
ماجرای زیرمیزی  ۷۰ میلیونی

وی در واکنش به اظهار نظر یکی از مقامات تعزیرات حکومتی، 
مبنی بر دریافت زیرمیزی ۷٠ میلیونی توســط یک پزشک و 
واریز آن به حســاب یکی از آشــنایانش، گفــت: البته برخی 
پرونده ها در ایــن زمینه پرونده های قدیمی اســت. باید توجه 
کرد تا سیر رســیدگی به پرونده ها تکمیل نشــود، قابل اعالم 
نیســتند. درباره این پرونده هم  برخوردهایی از سوی سازمان 
نظام پزشــکی صورت گرفته، امــا چون ســیر قضایی برخی 
پرونده ها زمان می برد، آنها را اعــالم نمی کنیم. زمانی می توان 
درباره پرونده ها اظهارنظــر کرد که احکام آن قطعی شــده و 
سیر قضایی آن تکمیل شده باشــد. قائم مقام معاون انتظامی 
ســازمان نظام پزشــکی همچنین اظهار کرد: کل پرونده های 
آرایشــی، بهداشــتی، مواد غذایــی و...، در سیســتم قضایی 
تعزیرات حکومتی رســیدگی می شــود.الزم به یادآوری است 
که ٩٢ درصد پرونده های این مجموعه غیرپزشــکی هستند و 
هشت درصد پرونده ها، پرونده های بیمارستانی و درمانی است. 
بنابراین زمان قطعی شدن رسیدگی ها و احکام طول می کشد، 
 در حالی کــه در سیســتم نظام پزشــکی اقدمات ســریع تر 

پیش می رود.

قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی:

زیرمیزیهاییکهبهحسابآشنایانپزشکانریختهمیشود

اگرتکرار 
شکایت های  
اینچنینی از 

پزشکی دیده 
شود، دانشگاه آنها 

را بررسی کرده و 
با بیماران تماس 

می گیرند

قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی از کاهش شــکایات تعرفه ای و زیرمیزی در کشور خبر داد و 
در پاسخ به برخی اظهارات، مبنی بر درخواست بعضی از پزشــکان از بیماران برای واریز مبالغی به حساب 
آشنایانشان، گفت: اگر چنین شکایت هایی از پزشکی تکرار شــود، سیستم نظارتی دانشگاه ها ورود پیدا 

می کنند و برخورد انتظامی و قضایی الزم صورت می گیرد. 

تحدیدحدوداختصاصی
5/236 شماره صادره : 1395/43/256647 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
موقوفه عبدالوهاب پالک شماره 12/330 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان در 
جریان ثبت اســت 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 دوشــنبه مورخ 95/06/15 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 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1395/05/20 
م الف: 14360 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان  )148 کلمه، 2 

کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

5/204 شماره صادره: 103/95/256009 تحدید حدود ششدانگ عمارت تحت 
پالک 1/37 واقع در بخش سه ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام ورثه باقر 
مبینی در جریان ثبت بوده و به علت عــدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/6/10 رای ساعت 
8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن  آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ 
انتشار:1395/05/20  م الف:140 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)209 

کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

5/196 شماره صادره: 1395/14/255999 تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
تحت پالک 15/66 واقع در بخش 6 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام 
وهاب رضا علی و غیره در جریان ثبت بوده و بــه علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
95/6/17 رای ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/05/20  م الف:132 کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)212 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

5/198 شــماره صادره: 1395/14/256003 تحدید حدود ششــدانگ سرای 
تحتانی تحت پالک 1/19 واقع در بخش 3 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی 

به نام ورثه باقر مبینــی در جریان ثبت بوده و به علت عــدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
95/6/10 رای ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/05/20  م الف:134 کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)210 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

5/199 شــماره صــادره: 1395/14/256005 تحدید حدود ششــدانگ قطعه 
زمین تحت پالک 5/1428 واقع در بخش 4 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی 
به نام خانم زهرا دهاقین در جریان ثبت بــوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون 
 ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه

 مورخ 95/6/16 رای ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه قانــون ثبت معترض ظــرف مدت یک 
 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتــی با تقدیم دادخواســت به مرجع

 ذیصــالح قضائی مبــادرت نمایــد و در غیر این صــورت متقاضــی ثبت یا 
 نماینده قانونــی می تواند بــه دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهــی عدم تقدیم 
دادخواســت را اخذ و بــه اداره ثبت محــل تســلیم نمایــد و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایــت مقررات انجام مــی دهد. تاریخ 
انتشار:1395/05/20  م الف:135 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)211 

کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

 5/200 شــماره صــادره: 1395/14/256006 حدیــد حــدود ششــدانگ 
یکباب طویله تحت پالک 1/28 واقع در بخش 3 ثبت خوانســار که طبق پرونده 
ثبتی به نام ورثه باقر مبینی در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون 
 ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه 
 مورخ 95/6/10 رای ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد

 لذا به موجب ایــن  آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مــی گردد که در 
 روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان

 امــالک طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
 اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح 
 قضائی مبادرت نمایــد و در غیر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی 
می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ 
 و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/05/20  م الف:136 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)210 کلمه، 2 کادر(

تحدیدحدوداختصاصی
5/202 شــماره صادره: 1395/14/256019 تحدید حدود ششــدانگ عمارت 
و باغچه تحت پالک 77 واقع در بخش یک ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی 
به نام محمد تقی محســنی در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 
95/6/25 رای ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/05/20  م الف:138 کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)212 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

5/203 شماره صادره: 1395/14/256011 تحدید حدود ششدانگ یکباب اطاق 
فوقانی تحت پالک 1/23 واقع در بخش 3 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به 
نام ورثه باقر مبینی در جریان ثبت بوده و بــه علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
95/6/10 رای ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/05/20  م الف:139 کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)211 کلمه، 2 کادر(
مزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(

4 شــماره آگهــی: 139503902004000104 شــماره پرونــده:  /382
139404002004000391 آگهــی مزایده پرونده شــماره بایگانی 9400916 
ششدانگ یکبابخانه پالک 14927/9 ) نه فرعی از چهارده هزار و نهصد و بیست 
و هفت( مجزی شده از پالک شماره 14927 اصلی به مساحت 243/88 متر مربع 
که به موجب رای شماره 9277-88/11/14 هیئت دوم ثبت شمال اصفهان در 
اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت مفروز شــده است واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان خیابان زینبیه جنب پمپ بنزین کوی فشارکی که سند 
مالکیت آن در صفحه 84 دفتر 364 محلی امالک به نام آقای سید محمد زارعی 
فرزند ســید عباس ثبت و صادر شده اســت و طبق نامه 94/5/18-4458990 
اداره ثبت منطقه شمال اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل به طول 
13/05 متر دیوار به دیوار خانه پالک 14927 باقیمانده شــرقًا به طول 23/05 
متر دیوار به دیوار خانه پالک 14927 باقیمانده جنوبًا به طول 8/56 متر درب و 
دیواریست به کوچه توحید غربًا به طول 22/6 متر دیوار به دیوار خانه پهلوانی 
باقیمانده پالک 14927 اصلی، حقوق معرفی نشــده که طبق نظر کارشــناس 
رسمی پالک فوق یکباب منزل مسکونی ویالئی با حیاط سازی است که از ضلع 

جنوب به گذر عمومی محدود شده به مساحت 243 متر مربع، اعیانی قدیمی که 
با دیوار  آجری و ســقف تیرآهن و طاق ضربی احداث شده به مساحت حدود 
180 متر مربع در طبقه همکف و زیرزمین و اول، داخل ساختمان سفید کاری، 
کف موزائیک با سرویس بهداشتی و  آشپزخانه، کابینت فلزی، سیستم گرمایش 
 بخاری، ســرمایش کولرآبی دارای انشــعابات آب، بــرق و گاز و دارای بیمه

 می باشد. طبق سند رهنی شــماره 161352-91/8/8 تنظیمی دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 15 اصفهان بابت بدهی شرکت تولیدی سرخ چین در رهن بانک 
صادرات شعبه میدان آزادی اصفهان واقع می باشــد از ساعت 9 الی 12 روز 
سه شنبه مورخ 95/6/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشــت شــرقی- چهار راه اول ســمت چپ به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 4/860/000/000 ریال ) چهار میلیارد و هشتصد و شصت 
میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
 اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت

هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی 
در یک نوبت در روزنامــه زاینده رود چاپ اصفهان مــورخ 95/05/20 درج و 
منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خریــد را تا پایان وقــت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:11629 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)517 کلمه، 5 کادر(
ابالغاحضاریه

پرونــده:  شــماره   9510113728400325 نامــه:  شــماره   5 /252
9309980359501165 شماره بایگانی شعبه: 940024 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 940024 بازپرسی دادسرای نائین آقای علی پناهی فرزند ترحم به اتهام 
تحصیل مال نامشروع ) کالهبرداری اینترنتی( از جانب این مرجع تحت تعقیب 
بوده و ابالغ احضاریه نیز به واسطه مشخص نبودن محل اقامت ممکن نگردیده، 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
نائین حاضر و از اتهام انتســابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 
قانونی خواهد بود.  م الف: 149 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب نائین )103 

کلمه، 1 کادر(
حصروراثت

5/253  آقای محمود رضائی  به  شناســنامه شــماره 3  به شرح دادخواست 
به کالسه 79/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ولی اله رضائی به شناســنامه شماره 19 در تاریخ 
1394/4/12 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی محمود رضائی )پسر( 2- احمد رضائی

) پسر( 3- داود رضائی)پسر( 4- بتول رضائی)دختر( 5- زهرا رضائی) دختر( 
 6- مریم رضائی)دختر( 7- کوکب رضائی) دختــر( 8- اکرم رضائی) دختر(

 9- طاهره رضائی خرپشــت ) دختر( 10- معصومه جزالنی )همســر(. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و 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: 157 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 149 

کلمه، 2 کادر(  
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ويژهيادداشت

پرسه درشهر

شانزدهمین نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه های بررسی نقاشی اصفهان 
به آثار پروین اریسیان اختصاص دارد.

خانه تجسمی حوزه هنری اســتان اصفهان در ادامه برگزاری مجموعه 
نمایشگاه های بررسی نقاشی اصفهان، این بار دهمین نمایشگاه خود را به 

آثار پروین اریسیان اختصاص داده است.
 مدیر خانه تجســمی خانه هنرمنــدان، ضمن اعالم ایــن خبر، گفت:

یک ســال و نیم است که خانه تجســمی حوزه هنری اصفهان نسبت به 
برگزاری نمایشگاه هایی با موضوع بررســی نقاشی اصفهان اقدام نموده 
است که در شــانزدهمین دوره، آثار پروین اریسیان به نمایش در خواهد 

آمد.
آزاده کوفی گر افزود: در این نمایشــگاه ها، هر هنرمندی سیر آثار خود 
 را از ابتدای فعالیت در هنر نقاشــی تاکنون نمایش می دهد که طی آن،

دوره های متفاوتی از فعالیت او نشان داده خواهد شد.
وی ادامه داد: آثــار پروین اریســیان نیز نمایش دهنده حــدود 6 دوره 
از فعالیت وی در هنر نقاشــی اســت که در دوره ای به موضوع طبیعت 
پرداخته اســت، دوره ای را به موضوع اشــیای بی جان اختصاص داده و 
همچنین در دوره های بعد، به موضوعات فیگور، انتزاعی و سپس به صور 

ازلی پرداخته است.
کوفی گر گفت: تعداد 80 نقاشــی از آثار پروین اریسیان در شانزدهمین 
نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه های بررســی نقاشی اصفهان به نمایش 
درمی آید که همه با تکنیک آکریلیک خلق شــده انــد و ابعاد متفاوتی 
 دارنــد؛ البته آثار جدیدتــر در ابعاد بــزرگ تری ایجاد شــده اند. مدیر

خانه تجســمی خانه هنرمندان خاطرنشــان ســاخت: قبل از برگزاری 
نمایشگاه های بررسی نقاشــی اصفهان، گروهی متشکل از متخصصان 
این رشــته، به تحلیل و بررســی آثار هنرمند مورد نظر می پردازند و در 
زمان برگزاری نمایشــگاه، متن حاصل از این تحلیل قرائت می شود که 
گروه تحلیل در شانزدهمین دوره شامل حســین تحویلیان، طهماسب 
بهادرانــی، پروین ســیالنی، احســان روح االمین و تعــدادی دیگر از 

هنرمندان بوده است.
شانزدهمین نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه های بررسی نقاشی اصفهان، 
از 21 تا 27 مردادماه ساعت 17 تا 20 در گالری نقش خانه اصفهان واقع 

در خیابان آمادگاه، مجتمع فرهنگی هنری سوره برگزار خواهد شد.

در شانزدهمین نمايشگاه بررسی نقاشی اصفهان:

آثار نقاشی »پروين اريسیان« 
بررسی می شود

پیشنهاد سردبیر:
طراحی لباس در ايران جامعه شناسی مشخصی ندارد

رضــا میرکریمــی در فیلم دختــر، چنــد روز از زندگی 
یک خانواده جنوبــی را به تصویر می کشــد؛ یک خانواده 
پدرساالر که درآســتانه ازدواج یکی از فرزندان خانواده، با 

چالش جدیدی مواجه می شود.
در واقع شکاف نسل ها از گذشــته تاکنون وجود داشته و 
میزان خسارات آن با گذشت زمان شــدت و ضعف یافته 
اســت. در خانواده ای کــه میرکریمی توصیــف می کند، 
دختری هســت که تابع خط مشــی و موازین تعیین شده 
خانواده است و در مقابل »دختر« دیگری هم هست که در 
این فضای محدود، سعی می کند به یک میهمانی دوستانه 

در پایتخــت بــرود و در مقابل مخالفت پــدرش مقاومت 
می کند.

صرف نظر از حساســیت و نگرانی های بیش از حد طبیعی 
پدر خانــواده )فرهاد اصالنی( در تمام موقعیت ها، شــاید 
نگرانی از سفر یک دختر زیر 20 ســال از یک شهرستان 
به تهران و آن هم تنها، ممکن اســت سوژه نگرانی بسیاری 
از والدین بخصوص پدرها باشد؛ اما شاید اگر خانواده ها در 
هر مکان جغرافیایی آن را تماشا کنند، به شخصیت دختر 

فیلم حق بدهند و با او همراه شوند.
در نهایت بسیاری از خانواده ها به دلیل دلسوزی و نگرانی، 

مانع شــادی های کوچک می شــوند و گاهی ایــن اتفاق 
درکشور ما بسیاری از نوجوان ها و جوان ها را از خانه فراری 
داده است. ســختگیری پدر خانواده، از سنین جوانی در او 
ریشــه داشــته و خواهر او  که عمه بچه های اوست نیز در 
موقعیتی خاص به حمایت از دختر خانواده، طلب قدیمی 
را تسویه می کند؛ حتی لحظه ای متوسل به دروغ می شود 
تا اشتباه برادرش را در مورد خود و خانواده اش، بزرگ تر و 

فاحش تر جلوه دهد.
تفاوت طرز فکــر خانواده ها در شــهرها و مناطق مختلف 
کشــور تفاوت های زیــادی باهــم دارد؛ امــا در کانون 
 خانواده و بین فرزندان یکســان اســت؛ با این حال، شیوه 
 برخورد فرزنــدان خانــواده با یــک موضــوع، متفاوت 

است. 
ممکن اســت موضوعی کوچک که برای یکی از فرزندان 
مهم و حساس می شود، برای خواهر یا برادرش بی اهمیت 
باشد و به خاطر رسیدن به خواسته اش، اوقات کسی را تلخ 
نکند؛ چنانکه در»دختر« می بینیم کــه خواهری در اوج 
تابعیت از فرامین پدرش، درفضایی پر از آسایش و آرامش 
به تهیه مقدمات عروسی اش می پردازد و شخصیت اصلی 
قصه با وجود دلهره و استرســی که دارد، هرطور که شده، 
می خواهد به خواســته اش که خط قرمز خانواده اســت، 

برسد.
از دالیل درگیری های شــدید و پر تنش در خانواده هایی 
که اختالف بین دونســل در آنها آشکار می شود، این است 
که هردو طرف ماجرا به دلیل غرور کاذب، تالش برای فرار 
از سلطه از ســوی فرزند یا در مقابل، ایستادگی والدین در 
مقابل کاری که به باج دادن تعبیــر می کنند، نه والدین و 
نه فرزند تالشی به نزدیک شــدن و صمیمیت نمی کنند 
و تمایلی برای شــنیدن حرف های هم ندارند؛ درحالی که 
اگر حرف های همدیگر را بشــنوند، بســیاری از مشکالت 

خانوادگی حل می شود.
دختر، فیلــم اجتماعــی خانوادگی خوبی اســت که اگر 
خانواده های ایرانی بخصوص در شهرســتان ها، خانوادگی 
به تماشای آن بنشینند، به طور قطع تاثیراتی در ارتباطات 
آنها خواهد گذاشــت. این فیلم با وجــود نقاط ضعفی که 
در آن دیده می شــود، ارزش دیده شــدن را دارد؛ چرا که 
 سوژه آن، می تواند دغدغه بســیاری از خانواده ها و جوانان 

باشد. 
مخالفت های  سختگیرانه با شادی های متعارف و مقطعی 
کوچک، اگر منجر بــه افسارگســیختگی و فاجعه  فرار از 
خانواده نشود، در گذر زمان موجب اثرات مخرب و ویرانگر 

روحی و روانی می شود و دیگر جبران پذیر نیست.

خبر

ریاســت اتحادیه تولید و توزیع پوشــاک اصفهان گفت: 
طراحان با تولیدی ها هماهنگ شوند.

ریاست اتحادیه تولید و توزیع پوشاک اصفهان در نشست 
»لباس زیبای من« که در تاالر ادب برگزار شد، بیان داشت: 
اصفهان دست روی دست نگذاشــته و کارهایی در زمینه 
طراحی و ارائه لباس مناسب انجام داده است؛ اما مشکالتی 

که در تولید و توزیع  پوشاک وجود دارد، زیاد است.
ابراهیم خطابخش ادامــه داد: ما فرهنــگ و جایگاه خود 
را فراموش کرده ایم؛ باید دست به دســت هم بدهیم تا با 
همدلی مشــکالت را حل کنیم. در زمینه طراحی و عرضه 
پوشاک، مســائل بســیاری وجود دارد. وی افزود: باید از 
حمایت هایی صحبت کنیم که هیچ گاه عملی نشــد. باید 
پرســید چرا امروز طراحان خارجی جلوتر از ما هســتند 
و از طراحان آنها استقبال می شــود؟ ضعف ما در طراحی 
لباس در حال بررسی اســت و ما به دنبال رفع این مشکل 
هستیم. ما در اصفهان هماهنگی در بخش طراحان نداریم، 
 در کنار هم قــرار نگرفتیم، طراحی ما ســلیقه ای و بدون

جامعه شناسی است. خطابخش اظهار داشت: ما طراحان 
خوبی داریم؛ ولی آن هماهنگی که باید در میان آنها باشد، 
وجود نــدارد. طراح بایــد دانش الگوبندی و ســایزبندی 
را داشــته باشــد؛ طراح باید جوابگوی تولیدکننده باشد. 
در تهران کارهایی انجام شــده و جای امیدواری است. در 
اصفهان 30 تا 40 طراح داریم کــه در حال حاضر فعالیت 
می کنند. تک دوزی باید کنار گذاشته شود؛ به گونه ای که 

تولیدکننده بخواهد با تیراژ باال تولید کند.
وی تصریح کرد: ما امروز به دنبال برطرف کردن ضعف خود 
نیستیم؛ امروز دغدغه ما به خاطر نداشتن طرح و الگوست. 
ارگان هایی همچون صدا و سیما باید از تولیدات طراحان 
داخلی حمایــت کند. طراحی های اصفهان بســیار خوب 
اســت؛ اما به کار تولید نمی آید؛ زیرا ســلیقه ای طراحی 
شده اند. رییس اتحاد پوشــاک اصفهان ادامه داد: باید در 
کنار هم برای حل مشــکل همت کنیم. پوشــاک را نمی 
 توان با کاالی دیگر مقایســه کرد. امروز ما با کارهایی که از

فروشــگاه ها جمع کرده ایم، باعث بروز مشــکالتی برای 
صاحبان آنها شده ایم و نیاز به کمیته ای داریم که طراحان 

ما در کنار تولیدی ها فعالیت کنند. 
چرا ما باید از تهران کار بیاوریم؟ چرا نباید از تولیدکننده و 
طراح خود حمایت کنیم تا مجبور به واردات از شهر دیگری 

نشویم؟
وی در پایان گفــت: چــرخ برخــی از تولیدکننده های 

اصفهانی خاک می خورد و باید به حال آنها فکری کرد.

رياست اتحاديه تولید و توزيع پوشاک اصفهان:

طراحی لباس در ايران 
جامعه شناسی مشخصی ندارد

نقدفیلم»دختر«؛روایتیازشکافنسلها

مخالفت های  
سختگیرانه با 

شادی های متعارف 
و مقطعی کوچک، 

اگر منجر به 
افسارگسیختگی و 

فاجعه  فرار از خانواده 
نشود، در گذر زمان 

موجب اثرات مخرب 
و ويرانگر روحی و 

روانی می شود و ديگر 
جبران پذير نیست

»دختر«، فیلم اجتماعی خانوادگی خوبی است که اگر خانواده های ايرانی به تماشای آن بنشینند، به طور قطع 
تاثیراتی در ارتباطات آنها خواهد گذاشت. اختالف بین دو نســل فرزند و والدين ، به پیکر خانواده و جامعه 

صدماتی وارد می کند  که شايد هرگز نتوان آن را جبران کرد و به عقب بازگشت. 

با فروش جهانــی 871 میلیون دالری »پیدا کــردن دوری«، هر 
چهار فیلم اول جدول گیشه جهانی سینما، به کمپانی والت دیزنی 

تعلق گرفت.
اهل فن می گویند کســب چنیــن موفقیتی بــرای یک کمپانی 

فیلمسازی، نادر و بسیار با اهمیت است.
 به گفتــه آنهــا، در تاریخ جدول گیشــه ســینماها بــه ندرت

اتفاق می افتد که محصوالت یک کمپانی فیلمســازی، این گونه 
ردیف های اصلی را به خود اختصاص دهند.

فــروش جهانی فیلــم ها براســاس میــزان رقم فــروش بلیت 
 ســینماها در آمریــکا و بقیــه کشــورهای دنیــا تعییــن و

اعالم می شود.
در اوایل فصل تابستان اعالم شد سومین قسمت مجموعه اکشن 
ابرقهرمانانه »کاپیتان آمریکا«، با فروشــی یــک میلیارد و 150 
میلیون دالری، پرفروش ترین فیلم ســال 2016 در سطح جهانی 
است. پس از آن، نوبت به انیمیشــن کامپیوتری »زوتوپیا« رسید 
 که موفق شــد در آمریکا و بقیه کشــورهای دنیا، به فروش کلی

یک میلیارد دالری دست پیدا کند.
نســخه تازه و زنده »کتاب جنگل« هم کوشش کرد به رقم فروش 
یک میلیاردی برسد؛ اما فروش جهانی آن در مرز 941میلیون دالر 

توقف کرد.

بری الرســن به دنبال موفقیت در دنیای بازیگری، حاال قصد دارد 
شانس خود را در دنیای فیلمسازی هم تجربه کند.

اولین ساخته ســینمایی الرســن در مقام کارگردان، »فروشگاه 
یونیکورن« نام دارد.این فیلم که حال و هوایی مستقل و غیرمتعارف 

دارد، داستان خانوادگی خود را به زبانی کمدی تعریف خواهد کرد.
 الرســن به عنوان بازیگر هم در ایــن فیلم حضــور دارد و یکی از

نقش های مهــم آن را بازی می کند. هنوز معلوم نیســت او نقش 
اصلی را به عهده دارد یا خیر. این بازیگر 27 ساله می گوید از دوران 
کودکی آرزوی آن را داشت که روزی فیلمساز شده و پشت دوربین 
سینما قرار گیرد. »فروشــگاه یونیکورن« براساس فیلمنامه ای از 

سامانتا مکنتایر ساخته می شود و زن جوانی به نام کیت، در رأس 
ماجراهای آن قرار دارد.

کیت که زندگی آرامی در کنار والدین خود دارد، به حضور در یک 
فروشگاه دعوت می شــود. این دعوت مرموز می تواند کل زندگی 
او را تغییر دهد. به نوشــته امپایر آنالین، هنوز زمانی برای شــروع 

کار فیلمبرداری اولین ساخته سینمایی الرسن تعیین نشده است.
این فیلم با هزینه تولید 20 میلیون دالری جلوی دوربین می رود 
و شرکت فیلمسازی وینســتن، تهیه کنده آن است. بری الرسن 
امســال برای درام پرتنش »اتاق«، جایزه اسکار بهترین بازیگر زن 

سال را گرفت و تبدیل به یکی از چهره های مطرح روز سینما شد.

بری الرسن، کارگردان می شود4 فیلم والت ديزنی در رأس جدول فروش

» لوک خوش شانس« 
به راديو جمعه پیوست

شــخصیت »شــنگول« با بازی داوود منفرد، از این هفته در 
برنامه »رادیو جمعه« حضور خواهد داشت.

ساجد قدوســیان، تهیه کننده رادیو جمعه، گفت: از روزهای 
اول برنامه رادیو جمعه، یکی از درخواســت های شــنوندگان 
این بوده که شــخصیت شــنگول با ما همکاری داشته باشد. 
طی صحبت  هایی که داشــتیم، از این هفته شنگول با شکل 
و شــمایل جدید در برنامه رادیو جمعه حضور دارد. شــوکت 
حجت یکی از دوبلورهای برجسته کشور نیز از این هفته با ما 
همکاری می کند. وی ادامه داد: عباس محبی یکی از بازیگران 
قدیمی رادیو نیز عالوه بر بازیگری، در حیطه نویســندگی در 
برنامه رادیو جمعه فعالیت می کند. همچنین یک آیتم نمایشی 
جدید با محوریت شــخصیت »لوک خوش شانس« به برنامه 
اضافه خواهد شد. گفتنی است داوود منفرد کار خود را با برنامه 
طنز »ســالم تهران« در تلویزیون آغاز کرد. در عرصه سینما 
نیز با بازی در فیلم سینمایی »قاعده بازی«، سینمای کمدی 
را تجربه کرد. »دایــی چپول« طی دو دهــه فعالیت خود در 
عرصه رادیو، تلویزیو ن و سینما، هیچ گاه کار جدی انجام نداده؛ 
چون به کار طنز عالقه زیادی دارد. منفرد شخصیت شنگول 
را در  مسابقه 20 ســوالی »جمعه ایرانی«  به عهده داشت  که 
بدون توجه به ســوال ها و راهنمایی ها، فقط بــا زبان و لحن 
خاص خود، مســئله و فرد مورد نظر را به چالش می کشید و 

شنوندگان عالقه خاصی به این نقش داشتند.

امیررضا دالوری را مدت هاســت که به عنوان بازیگر می شناسیم؛ 
هنرمندی که در تمام زمینه های هنر بازیگــری، از تئاتر گرفته تا 
تلویزیون و سینما، دستی بر آتش داشته و نقش هایی را ایفا کرده 
که مخاطبان قطعا بعضی هایشــان را به خاطر دارند. او در تئاتر با 
شماری از بزرگان و کارگردانان شناخته شــده همراهی کرده؛ از 
نادر برهانی مرند و محمد یعقوبی و حســین کیانی گرفته تا اکبر 
زنجان پور و هرمز هدایت و حتی بهمن فرمان آرا. در ادامه، مسیر و 
توجهش را به سمت تلویزیون هم معطوف کرده و در مجموعه هایی 
چون »ما چنــد نفــر«، »کارآگاه علــوی«، »ســاختمان 85«، 

»یادداشــت های زن خانه دار« و اخیرا هم که ســریال 
»پریا« در نقش علیرضا، دامــاد خانواده، جلوی 

دوربین رفته؛ نقشــی که به لحاظ جدیت و 
بی حاشیه بودن خاصش، این شخصیت 

را از دیگــر نقش آفرینی های دالوری 
جدا و متفاوت کرده است.

در  بازی  قبــول  از چگونگی 
بگويید.  برايمــان  نقش  اين 
شــخصیت علیرضــا چــه 

ويژگی هايی دارد؟
این نقش از طرف دفتر آقای عفیفه به 

من پیشنهاد شد که سابقه همکاری با او 
را پیش از این در کارنامه داشتم. حسین 

سهیلی زاده را هم می شــناختم و لذا 
وقتی نقش علیرضــا را به من 

کردند،  پیشــنهاد 
لیــل  د

چندانی برای فکر کردن و مردد بودن نمی دیدم و خیلی زود آن را 
قبول کردم؛ ضمن اینکه خود نقش هــم برایم متفاوت بود و بعد از 
سال ها که در نقش هایی جدی و عموما منفی بازی می کردم، دیدم 

که این نقش کامال ماهیت مثبتی دارد و برایم تازه است.
تعريفی که خود شما از شخصیت علیرضا داريد، چیست؟ 

آيا بايد او را شخصیتی به طور مطلق کلمه »مثبت« بدانیم؟
همان طور کــه گفتم، علیرضا شــخصیتی دارد کــه از نقش های 
قبلی ام بســیار متمایز اســت. من همیشــه می کوشم نقش های 
مختلفی را در کارنامــه ام تجربه کنم و به قولی، از کلیشــه خارج 
شــوم که این هدف اصلی ام در ســال های اخیر بوده است. 
علیرضا ظرافت های ویــژه ای دارد که در وهله اول، 
مثبت بودن صرف آن اســت؛ خــب، این اواخر 
عموم مردم مرا با نقش های منفی ترم به خاطر 
می آوردنــد و در واقع کم کم این طور شــده 
بود که احســاس می کردم در ذهــن مردم با 
کاراکترهای منفی جا افتاده ام؛ درصورتی که 
در واقع این طور نیست. وقتی نقش علیرضا 
به من پیشنهاد شد، خیلی از آن استقبال 
کردم؛ چراکه دیــدم ویژگی هایی کامال 
متمایز با نقش های قبلــی ام دارد؛ یعنی 
شخصیتی است که طنز نبوده و کامال جدی 
اســت. در عین حال، خود ماهیت ملودرام و 
خانوادگی کار هم به کمک آمده است؛ ضمن 
اینکه حتی فرم لباس پوشــیدن و حرف زدن و 
گریمم هم فرق دارد و همه این عوامل برای خود 
من به عنوان یک بازیگــر، حقیقتا جذاب و 

اشتیاق بخش بود.
و حاال که کار تمام شــده 
و ماحصــل آن روی 
است،  رفته  آنتن 
چــه حســی 
از  داريــد؟ 

نتیجه نهايی کار راضی هستید؟
بله، همبازی شدن با سایر بازیگران برایم تجربه شیرینی بود و اتفاقا 
پشت صحنه کار هم برخالف داســتان پرتنش و پرحاشیه ای که 
داشت، بســیار آرام بود و اعضا همه با آرامش کار خودشان را انجام 

می دادند که این خود اتفاق رضایت بخشی بود.
مجموعه هايی که حسین ســهیلی زاده می سازد، عموما 
همه آثار پربیننده و موفقی هســتند و به خوبی در جامعه 
ديده می شوند؛ ضمن اينکه موضوع سريال پريا هم بسیار 
حساس بوده و طرح آن به اين صورت در تلويزيون تازگی 
دارد. نظر خود شما نسبت به طرح اين موضوع از تلويزيون 
چیســت؟ فکر می کنید کار توانســته به لحاظ هشدار و 

آگاهی بخشی به مخاطبان، موفق عمل کند؟
ویژگی کار سهیلی زاده این است که نبض تماشاچی را به خوبی در 
دســت می گیرد و تجربه به او یاد داده که نیازهای یک تماشاچی 
چیســت. خب اتفاقات و نکته هایی در فیلمنامه این کار گنجانده 
شده  است که به طور قطع با هدف آگاهی بخشی به مخاطبان بوده 
و کوشیده تا بخش اعظمی از مسائل و مشکالت مربوط به بیماران 
ایدزی را به تصویر بکشد. ممکن است خیلی از مخاطبان اطالعاتی 
راجع به این بیماری داشته باشــند؛ اما قطعا این اطالعات جامع و 

کامل نیست و آگاهی بخشی بیشتری برای همه الزم است.
اتفاقا در نظرات مردم که در شبکه های اجتماعی گوناگون و حتی 
صفحه شخصی خودم گذاشته بودند، دیدم که واقعا این آگاهی ها 
به کمک عده زیادی آمده است؛ از آن گذشته، ما هنوز بخش هایی 
از داستان را ندیده ایم و قرار است در ادامه، اتفاق هایی بیفتد. من به 
شــما قول می دهم که این اطالعات برای عده زیادی تازگی داشته 
باشد؛ مگر افرادی که خود مطالعات تخصصی در این زمینه دارند یا 
شغل و حرفه شان با شناخت این بیماری مرتبط است. خود من هم 
با وجود مطالعات کوتاهی که در این زمینه داشــتم، تازه در مسیر 
ساخت سریال بود که با آگاهی های جدید درخصوص این بیماری 

آشنا شدم.
و اين در راستای اهداف آموزشی رسانه هم هست!

بله، دقیقا. فکر می کنم وقت آن شده که این آگاهی را به مخاطبان 
بدهیم که وظیفه تلویزیون، صرفا ساخت مجموعه هایی در جهت 
سرگرمی سازی و تفریح نیســت و اتفاقا بخش عظیم آن، درزمینه 
فرهنگ سازی و آگاهی بخشی اســت؛ اتفاقی که در صورت انجام، 

بسیار مفید واقع خواهد شد.

رادیوگفت و گو

گفت وگو با امیررضا دالوری، بازيگر سريال پريا؛

»پريا« درباره ايدز آگاهی می دهد

جشن بزرگ ستارگان ایران در مجموعه ورزشــی تختی شاهین شهر 
برگزار می شود.

جشن بزرگ ســتارگان ایران از سوی موسســه فرهنگی نوای مهر و با 
همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شــاهین شهر برگزار می شود. 
این جشــن با حضور هنرمند ســینمای ایران، علی صادقــی و ایمان 

سیاهپوشان برگزار خواهدشد.
همچنین ســزار، هنرمند ســیرک های مطرح ایران و محمدعسگری، 

شاهزاده لبخندها نیز در این برنامه حضور خواهند داشت.
جشــن بزرگ ســتارگان ایران 29 مردادماه ســاعت 21 در مجموعه 

ورزشی تختی شاهین شهر واقع در خیابان مخابرات برگزار می شود.

29 مردادماه برگزار می شود:

جشن بزرگ ستارگان ايران 
در شاهین شهر

جشــن میالد حضرت علی بن موســی الرضــا)ع( با عنــوان »از ماه تا 
خورشید« در پارک کوهستانی صفه برگزار می شود.

این جشن به همت مجموعه های بسیجی شهر اصفهان، از جمله بسیج 
شهرداری اصفهان، هیئت عاشقان ثارا... ناحیه مقاومت بسیج امام رضا)ع( 

و حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی)ع( برگزار خواهد شد.
در این مراســم خادمین حرم رضوی نیز با حضور خود و به همراه داشتن 
پرچم گنبد طالیی امام هشــتم)ع(، فضای جلسه را امام رضایی خواهند 

کرد.
در این جلسه گروه تواشــیح نورالرضا، از گروه های تواشیح آستان قدس 
رضوی نیز که میهمان مردم اصفهان هســتند، به اجرای برنامه خواهند 

پرداخت.
از نکته های جالب برگزاری این جشــن، حضور خواننده انقالبی و مطرح 
کشــور، میالد هارونی خواهد بود که قرار اســت در این جشن بزرگ به 

اجرای برنامه بپردازد.
مردم مومن و انقالبی شهر اصفهان می توانند جهت شرکت در این جشن 
بزرگ، از ســاعت 19:30 روز جمعه 22 مرداد به محل پارک کوهستانی 

صفه مراجعه کنند.

دومین مرحله نمایشگاه تخصصی مدادرنگ به همت گالری »نگاه 
نو« برگزار می شود.

با توجه به برگــزاری اولین مرحله نمایشــگاه نقاشــی تخصصی 
مدادرنگ در اصفهــان، مرحله دوم نمایشــگاه تخصصی این آثار، 

22مردادماه گشایش می یابد.
اولین فراخوان نقاشــی تخصصی مدادرنگ در اصفهان از ســوی 
گالری نگاه نو انجام شــد و نمایشگاهی از آثار ارســال شده در دو 
مرحله برگزار می شــود. مرحله اول نمایشگاه تخصصی مدادرنگ 
جمعه 15 مرداد گشــایش یافته و تا چهارشنبه 20 مردادماه ادامه 
خواهد یافــت و مرحلــه دوم آن، جمعه 22 مرداد تا چهارشــنبه 
27مردادمــاه برگزار می شــود. داوری آثار را حســین هادی پور 
بروجنی بر عهده دارد و اختتامیه نمایشــگاه، 27 مردادماه برگزار 

خواهدشد.
حسین هادی پور متولد سال 1349 شهرســتان بروجن است که  
25 سال در زمینه طراحی، نقاشــی و خوشنویسی سابقه تدریس 
دارد و تاکنون بیش از 24 نمایشــگاه انفرادي در زمینه نقاشــی، 
خوشنویسی، عکاســی و گرافیک در سطح کشــور برگزار نموده و 
93نمایشــگاه از آثار هنرجویان وی در شهرهاي مختلف کشور نیز 

در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.
عالقه مندان برای بازدید از نقاشی تخصصی مدادرنگ در اصفهان 
می توانند به گالری نگاه نو واقع در آبشــار ســوم، خیابان مسرور، 

کوی باغ ارم، پالک 44 مراجعه نمایند.

همزمان با میالد امام رضا)ع( برگزار می شود:

جشن بزرگ »از ماه تا خورشید« 
در پارک صفه

22 مردادماه برگزار می شود:

اولین مرحله نمايشگاه تخصصی 
مدادرنگ در گالری نگاه نو
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پیشنهاد سردبیر: 
بام ایران زیرپای عشایر بختیاری

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بایــد برنامه ریزی های الزم 
برای برگزاری مراســم تجلیل از جانبازان و ایثارگران استان تا پایان 

سال انجام شود.
قاسم ســلیمانی در شــورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های 
 دفاع مقــدس اســتان اظهار داشــت: حفــظ روحیــه ایثارگری،

 از خود گذشتگی و شــهادت طلبی در جامعه بسیار ارزشمند است 
چرا که همین روحیات سبب شد در 8 سال دفاع مقدس به موفقیت 

و پیروزی دست یابیم.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته برگزاری کنگره و یادواره شهدا در  
اســتان در همین راستا بوده اســت، افزود: عالوه بر برگزاری کنگره 
و یادواره شهدا باید به فکر شهدای شــاهد، جانبازان و ایثارگران نیز 

باشیم و از زحمات آنها تجلیل کنیم.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری بیان کرد: تجلیــل از جانبازان و 
ایثارگران دفاع مقدس ارزشی کمتر از تجلیل از شهدا ندارد از این رو 
باید با انجام برنامه ریزی های دقیق تا پایان امسال چنین کنگره ای را 

در استان برگزار نماییم.
ســلیمانی تصریح کرد: اگر هر دســتگاهی مجموعه خود را پوشش 
دهد و از امکانات موجود نیز استفاده شود برگزاری این مراسم هزینه 
چندانی نخواهد داشت و می توان ضمن ارزش نهادن به راه، روش و 

سیره شهدا از شهدای شاهد نیز تجلیل و قدردانی کرد.

مدیــر مرکز مدیریــت حــوادث و فوریت های پزشــکی چهارمحال و 
بختیاری گفت: برخورد یک دســتگاه خودروی ســواری پراید با یک 
دســتگاه کامیون تریلی در محــور ارتباطی لردگان- یاســوج حوالی 

روستای یورد سوخته فالرد پنج فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.
فرامرز شــاهین با اعالم این خبر، اظهار کرد: این حادثه از طریق تلفن 

115 به مرکز پیام اورژانس 115 شهرستان لردگان اطالع داده شد.
وی افزود: بالفاصله آمبوالنــس اورژانس پیش بیمارســتانی 115 به 
محل حادثه اعزام شــد که متاسفانه به علت شــدت حادثه چهار نفر از 

سرنشینان در دم جان باختند.
شــاهین خاطرنشــان کرد: دو نفر از مصدومان حادثه با انجام اقدامات 
درمانی به بیمارستان شهدای شهرستان لردگان اعزام شدند که یکی از 

مصدومین به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

برگزاری مراسم تجلیل
از جانبازان و ایثارگران

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیــاری از افزایش 10 
درصدی صادرات کاال از این اســتان در چهار ماه نخست 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
اســماعیل ا... دادی در دیدار از خبرگــزاری جمهوری 
اســالمی چهارمحال و بختیاری افزود: طــی این مدت 
در حدود 40 میلیون دالر کاال از اســتان به کشــورهای 
عراق، افغانســتان، هند، امارات، پاکستان و ترکیه صادر 
شــده اســت. وی ادامه داد: همچنیــن در همین مدت 
30 میلیون دالر کاال به اســتان وارد شده که در مقایسه 
 با مدت مشــابه ســال گذشــته افزایش 32 درصدی را 
نشــان می دهد. ا... دادی با بیان اینکه تمــام کاالهای 
وارداتی به اســتان، مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید 
اســت، تصریح کرد: در راســتای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی هیچ کاالی مصرفی به استان وارد نشده و تمام 
کاالهای وارداتی در خدمت کمک به توسعه فعالیت های 
تولیدی استان بوده اســت. مدیرکل گمرک چهارمحال 
و بختیاری از تشــکیل 112 پرونده قاچاق کاال در ســه 
 ماهه اول امســال در اســتان خبر داد و گفت: کاالهای 
کشف شــده قاچاق عمدتا شــامل کیف و کفش، لوازم 
خانگی، برنج، بادام هندی و لوازم آرایشی بهداشتی است.

دو ورزشــکار المپیکــی چهارمحال و بختیــاری برای 
 شــرکت در مســابقات المپیک 2016 ســحرگاه روز 
ســه شــنبه راهی  ریودو ژانیــروی برزیل شــدند.  از 
چهارمحال و بختیاری محمد ارزنده در ماده پرش طول 
 و محمود صمیمی شــلمزاری در ماده پرتاب دیســک 
دو و میدانی درمســابقات المپیــک 2016 ریو حضور 
دارند.  محمود صمیمی در این رقابت ها با ورزشــکاران 
نامداری از آلمان ،اوکراین و روســیه و احسان حدادی 
دارنده مدال نقره بازی های المپیک 2014لندن رقابت 

می کند.
محمد ارزنده نیز در پرش طول با حریفانی سرسخت از 
اروپا ،ژاپن ، روسیه، مراکش و الجزایر رقابت خواهد کرد. 
قهرمان پرش طول ایران و نماینده کشــور در مسابقات 
المپیــک 2016ریو پیــش از اعزام به این مســابقات 

گفت:برای گرفتن بهترین نتیجه به المپیک می روم.
محمد ارزنده افزود:سعی می کنم در المپیک 2016 ریو 
 با آمادگی کامل شــرکت کنم تا در این رقابت ها برای 

دو و میدانی ایران تاریخ ساز شوم.

افزایش 10 درصدی صادرات 
کاال از چهارمحال و بختیاری

المپیکی های چهارمحال و 
بختیاری راهی برزیل شدند

تصادف خونین در محور 
لردگان- یاسوج

اخبار روز

یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری چهارمحال و بختیاری 
روستاهای این استان اســت که هر یک دارای جاذبه ای مجزا 
برای دوســتداران میراث فرهنگی، طبیعت، زبان شناســی، 
فرهنگ و آیین های سنتی و مردم شناسی است که برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری نه چندان زیاد در سطح این مناطق می تواند 
با جلب و جذب توریســم داخلی و خارجی اقتصاد استان را 

متحول و دگرگون سازد.
اســتان چهارمحال و بختیاری نیز از جمله استان هایی است 
که عالوه بــر دارا بــودن آب و هوای خــوش دارای جاذبه های 
گردشــگری بسیاری اســت که متاســفانه برای برخی هنوز 
ناشناخته مانده است. یکی از جاذبه ها و زیبایی های هر شهر که 
می تواند مسافران و گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب 
کند طبیعت بکر و جاذبه های طبیعی است که استان چهارمحال 

و بختیاری نیز با قدمت چندصد ساله از آن مستثنی نیست.
از میان ایــن طبیعت بکر و کم نظیر در اســتان چهارمحال و 

بختیاری 12 روســتای هدف گردشــگری به عنوان یکی از 
ظرفیت های استان برای جذب توریست و گردشگر داخلی و 
خارجی معرفی شده است که هر کدام از این روستاها ویژگی ها، 
شــرایط و بافت تاریخی منحصر به فردی دارند. یاسه چای، 
دزک، ســوادجان، شیخ علیخان، ده چشــمه، آتشگاه، هوره، 
آورگان، دستگرد امامزاده، دیمه، سرآقاسید و چلوان از جمله 
روستاهای هدف گردشگری در اســتان به شمار می آیند که 
با همکاری بنیاد مســکن و میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان با معماری ویژه ای مرمت و بازسازی شدند 

تا در بسته های سفری گردشگران قرار گیرند.
روستای کوهستانی یاسه چای از توابع شهرستان سامان است. 
این روستا در 52 کیلومتری شهرکرد، مرکز استان چهارمحال 
و بختیاری است. از شمال به کوه اوزون چای و از جنوب به کوه 
شرقون محدود می شود. ارتفاع این روستا از سطح دریا 1900 
متر و آب و هوای آن در فصل بهار و تابســتان مالیم و مطبوع 

و در زمستان ها نسبتا سرد است. رودخانه خروشان زاینده رود 
 در شرق روســتا جریان دارد و به این روســتا جلوه ای خاص 
بخشیده است. در اصل یاسه چای به معنی رودخانه عریض و 
پهن بوده و از کلمات ترکی است و با توجه به اینکه در این ناحیه 
رودخانه عرض بیشتری دارد به این نام نهاده شده است. بقایای 
حصار پیرامون روستا و خرابه های حمام قدیمی، قدمت این 

روستا را به پیش از دوره قاجاریه مربوط می سازد.
روستای دزک از توابع شهرستان کیار در 35 کیلومتری جنوب 
شهرکرد قرار دارد. این روســتا از اطراف به کوه برف پیر و کوه 
تاپو محدود شده است. روستای دزک از سطح دریا 2230 متر 
ارتفاع دارد و آب و هوای آن معتدل و خشک است به طوری که 
 در فصل های بهار و تابستان دلپذیر و در زمستان سرد است. 
با توجه به اطالعات مندرج در فرهنــگ لغت معین، دز یا دژ، 
قلعه و حصار را گویند و در مورد »ک« هم عالمت تصغیر است 
و معنی مکان می دهد. پس دزک محل دژ یا بیانگر دژ کوچک 
است.روستای دزک از روستاهای قدیمی استان چهارمحال و 
بختیاری است. این روستا در گذشته از اتراق گاه های خوانین 
و عشایر بختیاری بوده اســت. قلعه دزک و حمام قدیمی آن 
از آثار تار یخی دوره قاجار است. اقتصاد این روستا بر فعالیت 
دامداری، زراعی، باغداری، صنایع دستی و امورخدماتی استوار 
است. پرورش دام، طیور و تولید گوشت، پشم و فرآورده های 
لبنی نشانگر رونق دامداری در این روستاست. روستای دزک 
به دلیل استقرار در یک ناحیه کوهستانی، مناظر طبیعی بکر، 
 چشــم اندازهای زیبا و جاذبه های گردشــگری فراوانی دارد. 
باغ های وسیع و سرسبز، مراتع حاصلخیز، ارتفاعات پیرامون، با 
غارهای طبیعی و آثار تاریخی به جامانده از گذشتگان اهمیت 
و جذابیت گردشــگری به این روستا بخشیده است.کوه های 
آهکی و تحوالت داخلی آنها در طی دوره های زمین شناسی 
موجب پیدایش حفره های وسیع و طوالنی به نام غار شده اند. 
کوه برف »پیر« یکی دیگر از جاذبه های طبیعی روستاست که 
در زمستان پوشیده از برف می شود و چشم انداز بسیار زیبایی 
می یابد. این کوه برای عالقــه مندان به کوهنوردی، محیطی 

مناسب و جذاب است.
بنای عمارت قلعه دزک از جمله آثارتاریخی جالب و دیدنی 
روستاست. قلعه دزک، توســط لطفعلی خان»امیر مفخم 
بختیاری« با تاثیــر پذیری از معمــاری قصرهای اروپایی 
ساخته شــده اســت. جالب ترین قســمت این قلعه، تاالر 
ســفره خانه و اتاق آیینه آن اســت. عمده ترین جاذبه های 
طبیعی این روســتا در تنوع پوشش گیاهی و حیات وحش 
پیرامون روستا جلوه گر شده اســت. باغ های انبوه میوه در 
روستای سوادجان از جاذبه های ارزشمند طبیعی به شمار 
می روند که در فصل بهار بر زیبایی های روســتا می افزاید.

غار آهکی و کوه محلی قیس از دیگر جاذبه های طبیعی این 
روستاســت.فضای اطراف این غار آهکی از گل ها و گیاهان 
خودرو پوشیده شده است. زیارتگاه  »سید سلیمان« مورد 
احترام مردم روستاست و برخی مراســم عمومی از جمله 

عزاداری های ایام محرم در آن برگزار می شود.
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بابت یک فقره چک به شماره 09072357 مورخه 92/11/30 عهده پست بانک 
ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی.  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای مجید کنگازیان فرزند قاســمعلی به طرفیت آقای علی کمالی فرزند حسن 
به خواســته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال وجه چک به شــماره 09072357 
مورخه 92/11/30  به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 775/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )92/11/30(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:13688 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 326 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

5/256 کالسه پرونده: 941385 شماره دادنامه: 323-95/2/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد حسین اولیائی به نشانی 
شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان اول شــرکت آرد زاینده رود کدپستی 
8333113494،  خوانــده: رضا غالمی  به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت صدور یک فقره چک، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت محمد حسین اولیائی 
فرزند اصغر به طرفیت رضا غالمی فرزند رمضانعلی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 547091-94/9/14 عهده بانک 
صادرات به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی 
به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهارصد و پنجاه هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چــک )94/9/14(  لغایت زمان وصــول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و بیست روز پس 

 از مهلت واخواهی قابل تجدید نظــر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد.  م الف:13689 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

) 304 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9509970350800652 شــماره پرونــده:  /257
9409980350801250 شماره بایگانی شعبه: 941411 خواهان: آقای مهدی 
شــریفی راد فرزند محمد علی به نشانی اســتان تهران- شهرستان شهریار- 
شهریار- خ مصطفی خمینی بلوار نادعلی رستمی- ک شیخ طبرسی- پ 9 واحد 
2 کدپســتی 3351933594 کدملی 4910614702 تلفن همراه 09123549258 
خواندگان: 1- آقای جواد بخشی فرزند رضا 2- آقای اسماعیل بن سعید فرزند 
نوروز همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- اعتراض به عملیات 
اجرایی) موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( 2- مطالبه خسارت 
دادرسی، دادگاه با بررسی محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشای رای می نماید. قرار 
دادگاه: در خصوص اعتراض آقای مهدی شــریفی راد به طرفیت آقایان جواد 
بخشی و اسماعیل بن سعید نسبت به توقیف خودرو جنسیس کوپه شماره 37 
ل 871 ایران 14 در پرونده کالسه 930637 این دادگاه، دادگاه نظر به اعتراض 
معترض و خرید مال توقیف شــده در تاریــخ 1393/09/02 و فروش خودرو 
توسط محکوم علیه آقای اسماعیل بن ســعید در تاریخ 1393/08/01 و نظر به 
دادنامه شــماره 940332-1394/04/16 صادره از شعبه 154 دادگاه حقوقی 
تهران و اجراییه صادره که موید انتقال و تایید صحت انتقال می باشد هر چند 
موخر بر توقیف بوده است و اینکه خواندگان در دادگاه حاضر نشده و ایراد و 
دفاعی به عمل نیاورده اند و مســتندات ابراز شده معترض مصون از اعتراض 
ایشــان باقی مانده بنابراین اعتراض را به نظر وارد دانســته و مستنداً به ماده 
146 و 147 قانون اجرای احــکام مدنی حکم به رفع توقیف خودرو یاد شــده 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید 
 نظر اصفهان می باشد.  م الف:13782 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

) 297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9309970350802238 شــماره پرونــده:  /258
9309980350800649 شــماره بایگانی شــعبه: 930677خواهــان: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه با وکالت خانم زهرا نایب صادقی فرزند هادی به نشــانی 
اصفهان فلکه فیض خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه ســوم 
واحد 11، خواندگان: 1- خانم اشرف السادات موسوی به نشانی مجهول المکان 
2- آقای محسن پرویزیان فرزند ایرج 3- آقای ایرج پرویزیان فرزند علی همگی 
به نشــانی خ کاوه خ جابر انصاری خ عارف کوچه گلریز پ 222، 4- آقای سید 
علی موسوی اصفهانی فرزند سید حمید به نشانی خ شیخ صدوق شمالی کوچه 
شهیدان همتی بن بست حاتمی پالک آخر زنگ دوم، خواسته: مطالبه وجه بابت 
...، رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان تعاونی ثامن االئمه با وکالت خانم 
زهرا نایب صادقی به طرفیت خواندگان 1- خانم اشــرف الســادات موسوی 
2- آقای سید علی موسوی اصفهانی 3- آقای ایرج پرویزیان 4- آقای محسن 
پرویزیان به خواسته مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال خسارت دیرکرد یک 
فقره به شــماره 156513 به تاریخ 1387/04/11 دادگاه نظر به دادخواســت 
تقدیمی خواهان و تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت و قبض واریز وجه 
در تاریخ 1393/05/02 و دادنامه شــماره 1388/01/22-9970354000030 
صادره از شعبه 114 جزایی و مســتندات ابرازی خواهان که داللت بر صدور 
چک و تضمین پرداخت آن در تاریخ 1387/04/11 و کارسازی وجه در تاریخ 
1392/05/02 و اشتغال ذمه خواندگان نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در 

قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت 
دانسته و مســتنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
310 و 313 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 6/185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/800/000 
ریال بابت حــق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حــق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد.  م الف:13785 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 358 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9409970350802139 شــماره پرونــده:  /259
9409980350800785 شــماره بایگانی شــعبه: 940897 خواهان: شــرکت 
بازرگانی و تولیدی پیوند گل ســرخ به نمایندگی آقای محســن نیلفروشــان 
)ســهامی خاص( با وکالت آقای احسان محمدی فرزند ســلطانعلی به نشانی 
اصفهان- خیابان شــیخ صدوق شــمالی- جنب داروخانه رامین- ساختمان 
 اندیشــه- طبقه 2 – واحــد 6- دفتر وکالت آقــای حامد محمــدی، خواندگان:

 1- آقای مجتبی اساسی نیا 2- آقای احسان اساسی نیا 3- آقای محمد اساسی 
نیا 4- آقای حامد اساســی نیا 5- آقای صدیقه تمیزی فر با وکالت آقای فیض 
اله افشار فرزند فضل اله به نشانی اصفهان ســی و سه پل ابتدای چهارباغ باال 
مجتمع کوثر فاز دوم طبقه ســوم واحد 534 کدپستی 8173696961 ، 6- آقای 
عباس نساج پور به نشــانی اصفهان- خ سپهساالر- روبروی داروخانه پ 19 
کدپستی 8166747371 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
وجه ســفته 3- مطالبه خســارت دادرســی، دادگاه نظر به اوراق و محتویات 
پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور و انشــا رای مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
خواهان شــرکت بازرگانی و تولیدی پیوند گل سرخ با وکالت احسان محمدی 
به طرفیت خوانــدگان 1- آقای حامد اساســی نیا 2- آقای عباس نســاج پور 
3- آقای محمد)رضا( اساسی نیا 4- آقای مجتبی اساسی نیا 5- آقای احسان 
اساســی نیا 6- خانم صدیقه تمیزی فر ردیف دو تا شش با وکالت آقای فیض 
ا... افشار به خواسته مطالبه مبلغ دویســت و شصت میلیون ریال که به استناد 
سیزده فقره سفته به شماره های 804751 و 878103 و 878100 و 561290 و 
878101 و 878104 و 804748 و 878102 و 561288 و 561287 و 561289 
و 804750 و 804749 و واخواســت نامه های تقدیم گردیده است دادگاه نظر 
به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده ردیف یک به جهت صدور سفته ها و خوانده ردیف 
دو و مورث خواندگان ردیف دو تا شش به جهت ضمانت پرداخت وجه سفته ها 
به نســبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان ردیف یک و دو با وصف 
ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان 
به عمل نیاورده است و وکیل سایر خواندگان با پذیرش ضمانت مورث موکلین 
مدعی رد ترکه مورث توسط ورثه شــده و نظر به اینکه رد رکه بایست کتبًا یا 
شفاهًا به دادگاه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ فوت اعالم و در دفتر مخصوص 
ثبت شــود و در صورت عدم رد در مهلت در حکم قبول می باشــد فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 ، 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 و ماده 3 قانون چک و مواد 248 و 249 و 250 قانون امور حسبی، حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان ردیف یک و دو و خواندگان ردیف سه تا شش به 
نسبت سهم االرث از ترکه مرحوم غالمرضا اساسی به پرداخت مبلغ دویست 
و شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 11/535/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 6/240/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 

و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید سفته 
ها در تاریخ 1390/08/17 ها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید بدیهی محکومیت خواندگان ردیف سه تا شش از ترکه مرحوم 
غالمرضا اساسی به نسبت سهم االرث می باشد و در صورت عدم وجود ترکه 
ایشان مسئولیتی در پرداخت مورد حکم ندارند. رای صادره نسبت به خواندگان 
ردیف یک و دو غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:13786 شعبه 8 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان) 640 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

5/260 شــماره دادنامــه: 9509970350800692 شــماره پرونــده هــا: 
9509980350800343 ، 9509980350800394 شــماره بایگانــی شــعبه: 
950439 ، 950519 خواهان ها: 1- بانک ملی ایران با نمایندگی آقای عبدالرضا 
گیویان پور به نشــانی اصفهان خ چهارباغ پایین نرسیده به میدان امام حسین 
)دروازه دولت( اداره امور شعب بانک ملی اســتان اصفهان، 2- آقای مهرداد 
هوائی فرزند حسین به نشــانی اصفهان بلوار  آیینه جنب هالل احمر بن بست 
پارک مجتمع کوه نور واحد 8، 3- آقای رضا شــریعت فرزند مهدی به نشانی 
اصفهان  خ خاقانی کوی بوعلی کوی طغیانی پالک 77، 4- خانم الهه فالحتی فر 
فرزند رضا به نشانی اصفهان خ ســروش خ عسکریه پالک 123، 5- آقای سید 
کیوان شهشهانی فرزند حسین به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب 
پل هوایی میر ســاختمان 157، خواندگان: 1- شــرکت کویر گردشگران واحه 
به نشــانی اصفهان خ میر ابتدای شــیخ صدوق شمالی ســاختمان 157 واحد 
11، 2- اداره تصفیه امور ورشکســتگی اصفهان به نشانی اصفهان خ نیکبخت 
نرسیده به دادگستری 3- آقای حسن صانعی به نشانی اصفهان خ جی خ خواجه 
عمید خ ســاقی پ 23، 4- اداره امور تصفیه 5- شرکت کویر گردشگران واحه 
به نشــانی اصفهان پل میر ابتدای شیخ صدوق شمالی ســاختمان 157 واحد 
11، 6- آقای حسن صانعی به نشــانی اصفهان خ جی خ خواجه عمید خ ساقی 
پالک 23، خواسته ها: 1- اعتراض ثالث اصلی، دادگاه نظر به اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اعتراض بانــک ملی ایران و آقایان مهرداد 
هوایی و رضا شریعت و کیوان شهشــهانی و خانم الهه فالحتی فر به دادنامه 
شماره 950285-1395/02/27 صادره از این دادگاه که متضمن صدور حکم 
به ورشکستگی شرکت کویر گردشگران واحه ســهامی خاص به شماره ثبت 
41682 می باشد وارد است زیرا که طلب خوانده دعوی ورشکستگی آقای حسن 
صانعی طی الیحه شماره 1669-1395/04/29 با خسارات پرداخت شده و عمده 
طلبکار که حسب نظر کارشناس بانک ملی بوده بیان کرده موافق ورشکستگی 
نیست و حاضر به همکاری با وام گیرنده می باشــد و مطالبات ایشان با توجه 
به وثایق و احتمال دادن مهلت قابل وصول اســت و اینکه حســب اظهار وکیل 
حاضر شرکت که شرکت دادخواست ورشکستگی را تقدیم کرده هیات مدیره 
در حال حاضر موافق ورشکستگی نبوده و شــرکت قادر به فعالیت اقتصادی 
و پرداخت دیون می باشــد و نظر به اینکه مجمع عمومی فوق العاده نســبت به 
تصویر درخواست ورشکستگی شــرکت وفق ماده 30 اساسنامه و ماده 199 
ناظر بر بند 4 ماده 201 اقدام نکرده است و اینکه صرف اختالف با اشخاص در 
دین و طلب توقف محسوب نمی گردد، فلذا با پذیرش اعتراض و نقض دادنامه 
یاد شده مستنداً به مواد 536 و 537 و 199 ناظر بر بند 4 ماده 202 قانون تجارت 
حکم به رد درخواست ورشکستگی شــرکت یاد شده صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر 
 استان اصفهان می باشد.  م الف:13787 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

) 485 کلمه، 5 کادر(

روستاهای استان چهارمحال و بختیاری در مســیر حرکت زاینده رود با قدمت چند صد ساله، هرسال پذیرای 
مسافران تابستانی هستند. بدون  شک ما ایرانیان در معرفی و دفاع از زیبایی ها و شگفتی های کشورمان همیشه با 
صالبت سخن گفته و اوج غرور خود را در این امر به کار می بریم. این موضوع نشان از عالقه وافر به سرزمین و همچنین 

غنای فرهنگی مان دارد، 

سفر به ناشناخته های دیار چهارفصل؛

بام ایران زیرپای عشایر بختیاری

یکی از جاذبه ها 
و زیبایی های هر 
شهر که می تواند 

مسافران و 
گردشگران داخلی 
و خارجی را به خود 
جذب کند طبیعت 

بکر و جاذبه های 
طبیعی است که 

استان چهارمحال 
و بختیاری نیز با 
قدمت چند صد 

ساله از آن مستثنی 
نیست
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این روزها شــاهد این موضوع هســتیم که اســتفاده از 
انرژی های پــاک بیش از پیش افزایش پیــدا می کند. در 
آینده نزدیک بزرگ تریــن نیروگاه بادی شــناور جهان 
کار خود را در ســواحل مرکزی ایالت کالیفرنیای آمریکا 
آغاز خواهد کــرد. این نیــروگاه با ظرفیــت تولید ۷۶۵ 
مگاوات انرژی الکتریکی، نیروگاه شــناور ۶۳۰ مگاواتی 
London Array را در ســاحل Kent پشت سر خواهد 
گذاشــت. نیروگاه Trident Winds واقع در ســواحل 
کالیفرنیا شــامل بیش از ۱۰۰ توربین بادی مستقر روی 
پلتفورم های شــناور اســت که در فاصله ۵۳ کیلومتری 

 ســاحل قرار خواهند داشــت. به نقل از زومیــت، انرژی 
تولید شــده توســط این توربین ها، نیاز 2۰۰/۰۰۰ خانه 
را برطرف می کنــد. هر یــک از توربین های مــورد نظر 
 قادرند بیش از ۶ مگاوات انــرژی الکتریکی را از نیروی باد 
تولید کنند که این موضوع در مواقعی که سرعت باد بیش 

از 8/۵ متر در ثانیه باشد، میسر است.
ظرفیت اســمی این نیروگاه ۷۶۵ مگاوات است و ظرفیت 

خالص آن ۶۵۰ مگاوات برآورد شده است.
هر یــک از توربین های شــناور با اســتفاده از لنگرهایی 
 کــه به آنهــا متصــل خواهــد شــد، در عمــق 8۰۰ تا

 ۱۰۰۰ متری آب مستحکم می شــوند تا در صورت ایجاد 
شرایط جوی ناآرام شــاهد حرکت و برخورد آنها نباشیم. 
البته این پروژه بدون نیاز به احداث زیرساخت هایی نظیر 
ســتون  در زیر دریا پیاده خواهد شــد و در صورت نیاز به 
جمع آوری نیروگاه، پســماندی از آن در محل مورد نظر 
باقی نخواهد ماند. برای اینکه اثر ســایه بــاد در زمان کار 
این توربین هــا تاثیــری روی عملکرد یکدیگر نداشــته 
باشــد، این توربین ها در فاصله ۱۰۰۰ متری یکدیگر قرار 
 گرفته و با اســتفاده از کابل های داخلی به یکدیگر متصل 
خواهند شــد. انــرژی تولید شــده به ایســتگاه کوچک 
شناوری که در نزدیکی توربین ها خواهد بود انتقال یافته 
و سپس از طریق کابل های فشــار قوی به ساحل منتقل 
می شــود. اغلب نیروگاه های بادی که در آب قرار دارند، با 
استفاده از ساختارهای مبتنی بر بتن، در عمق ۶۰ متری 
آب مستحکم شــده اند و نیز مواردی که شناورند و تنها با 
استفاده از لنگر در جای خود مســتحکم شده باشند، به 
ندرت پیاده شــده اســت؛ لذا از این منظر این نیروگاه را 

می توان در نوع خود بی نظیر دانست.
اغلب نیروگاه هــای شــناور دارای ماهیتــی تحقیقاتی 
هستند و مواردی که برای اســتفاده تجاری توسعه یافته 

باشند، بسیار کم است.
براســاس اطالعات ارائــه شــده بیــش از ۶۰ درصد از 
مکان هایی کــه می توانند با در نظر گرفتــن فاکتورهایی 
نظیر ســرعت، مدت و زمان وزش به عنوان منبعی خوب 
برای باد باشــند، در فاصله ۱۰۰ کیلومتری سواحل و در 
درون دریاها قرار دارند. این مکان ها معموال بسیار عمیق 
هستند و از این رو نمی توان با ساختارهای سنتی به تولید 
انرژی پرداخت. هر چند توسعه نیروگاه های بادی شناور 
روی آب در مقایسه با نیروگاه های دائمی، ساده تر است اما 
هزینه اجرای چنین پروژه هایی در مقایســه با نمونه های 

دائمی بسیار باالتر است.
برآوردها نشــان از این دارد که تا ســال 2۰2۰ میالدی 
میانگین هزینــه هر مــگاوات تولید انــرژی، ۹ میلیون 
دالر برای نیروگاه های شــناور بوده و این هزینه برای هر 
مگاوات در نیروگاه هــای ثابت، ۴ میلیــون دالر خواهد 
بــود. در کنار چالش هایــی نظیر توفان ها کــه می توانند 
نیروگاه های شناور را تهدید کند، وجود لنگر و کابل های 
فشار قوی برای انتقال انرژی به ساحل، برای حیوانات نیز 
 Trident خطراتی را در پی دارد، به طوری که محل پروژه
Winds جزو مکان هایی است که شــماری از گونه های 

وال از آن برای مهاجرت استفاده می کنند.
گــروه Trident در نظــر دارد ســاخت این نیــروگاه را 
 در سال 2۰2۱ آغـــاز کـــرده و از آن در ســال 2۰2۵ 
بهره برداری کند. براساس قوانین تصویـب شده در ایالت 
کالیفرنیا، این ایالت باید تا سال 2۰۳۰، بیش از نصـــف 
انـــرژی مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیـــدپذیر و 

پـاک به دست آورد.

يادداشت

در آينده نزديک، ســواحل مرکزی ايالت کالیفرنیای آمريکا میزبان بزرگ ترين نیروگاه بادی شناور جهان 
خواهد بود که قادر است بیش از ۷۶۵ مگاوات برق تولید کند. اين نیروگاه بادی شامل توربین های قرار گرفته 

روی پلتفورم های شناور است که در فاصله ۵۳ کیلومتری ساحل مستقر خواهند شد.

اخبار

معرفی

بزرگ ترين نیروگاه بادی شناور در آمريکا

کالیفرنیارکورددارمیشود
اپل، نزدیک به یک ماه دیگر نســل جدید گوشی های هوشمند 
خود را معرفــی خواهد کرد. تاکنون بارها شــاهد انتشــار این 
موضوع بوده ایم که اپل در نســخه۵/۵ اینچی گوشی هوشمند 
خود، از وجود دوربین دوگانه بهره خواهد برد. زومیت نوشــت؛ 
اینک مارک گورمن، گزارشــگر بلومبرگ که ســابقه خوبی در 
پیش بینی محصوالت اپل دارد، تاییــد کرده که آیفون ۷ پالس 
با بهره گیری از دوربین دوگانه راهی بازار خواهد شــد. گورمن 
در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که نسخه ۵/۵ اینچی 
آیفون ۷ که احتماال با نام پالس یا پرو راهی بازار خواهد شــد، از 

دوربین دوگانه بهره می برد.
این سیســتم در زمان ثبت تصاویــر، دو تصویــر را به صورت 
همزمان ثبت کرده و بــا یکدیگر ادغام خواهد کــرد تا بهترین 
نتیجه ممکن ثبت شود. این راهکار می تواند در محیط های کم 
نور نتیجه  مطلوبی را برای کاربر به همراه داشــته باشــد. البته 
گورمن به این نکته اشــاره کرده اســت که نســخه کوچک تر 
تغییــری را از بابــت دوربین در خــود نخواهد دیــد. گورمن 
 همچنین تاییــد کرده کــه آیفــون ۷ از نظر ظاهــری تغییر 
آنچنان زیادی نخواهد داشــت و کلیات ظاهر آن شبیه به نسل 
پیشــین خواهد بود. این برای اولین بار اســت کــه اپل، الگوی 

سنتی به روزرسانی گوشی های هوشمندش را زیر پا می گذارد.
پیش از این، اپل به صورت یک در میان طراحی ظاهری گوشی 
هوشــمند خود را متحول می کرد، اما این سومین سال متوالی 
است که از یک طراحی یکسان برای آیفون ها استفاده می شود. با 
توجه به اینکه سال آینده میالدی دهمین سالگرد عرضه آیفون 
به بازار است، از این رو انتظار می رود شاهد تغییرات گسترده ای 

در آیفون سال 2۰۱۷ باشیم.
 Home وی، تغییر دیگر اعمال شــده در آیفــون ۷ را در کلید
عنوان کرده است. براساس گفته های او، عملکرد فیزیکی کلید 
Home در آیفون ۷ حذف شــده و با اســتفاده از موتور موسوم 
به Haptick تجربه فشــار کلید در کاربر القا خواهد شد. انتظار 
می رود اپل، جک هدفون۳/۵ میلی متــری را نیز از آیفون بعدی 

حذف کند.

روبات ها هنوز آن طور که باید و شاید پیشــرفت هایی را که در 
فیلم های علمی-تخیلی شــاهد آن هســتیم، به خود ندیده اند؛ 
هرچند بعضا نمایش توانایی های شــماری از روبات های بسیار 
پیشــرفته نظیر نمونه هایی که توســط بوســتون داینامیکس 

توسعه یافته، وحشت آور است.
حــال Ever Win Company & Ltd که در زمینه توســعه 
روبات فعالیت می کنــد، نمایی دیگر از روبات هــا را به نمایش 
گذاشته است. شرکت مورد نظر با اســتفاده از یک هزار و هفت 
روبــات و انجام حــرکات مــوزون هماهنگ توســط تمام این 
روبات ها، رکورد جدیدی را در کتــاب رکوردهای گینس ثبت 
کرده است. رکورد پیشین ثبت شــده در کتاب گینس با ۵۴۰ 

دستگاه روبات ثبت شده بود.
آمارهای ارائه شده نشان از این دارد که روبات های مورد استفاده 
در این رکوردزنی۴۳/8 ســانتی متر ارتفاع داشــته و برای ثبت 
رکورد تنها نیاز بوده تــا ۶۰ ثانیه به صــورت هماهنگ در کنار 
یکدیگر حرکاتی را انجام دهند. البته در زمان آزمایش، شماری 
از روبات ها ماموریت خود را به درســتی انجام نداده و شــماری 
نیز قادر به حفظ تعادل خود نبودنــد، با این حال اغلب روبات ها 
ماموریت محول شــده را به خوبی انجام داده و در نهایت رکورد 

ثبت شد.
براساس اطالعات ارائه شــده، تمام روبات های مورد استفاده از 
طریق یک دستگاه گوشی هوشــمند کنترل شده اند. همچنین 
بــرای جلوگیری از اختــالل در ارتباط روبات ها با این گوشــی 
هوشمند، از یک فناوری رمزنگاری شده در ارتباط بین روبات ها 

و گوشی هوشمند مورد نظر استفاده شده است.

سیســتم اتوپایلوت تســال، تصادف های مرگبــاری را رقم زده 
و همین امر باعث شــد که انتقادات نســبت به این سیستم باال 
بگیرد. اما همین فناوری در عین حال که می تواند مرگبار باشد، 

قادر است زندگی ببخشد.
در تازه ترین گــزارش، یکی از اهالی میســوری آمریــکا که از 
آمبولی ریوی رنج می بــرده به لطف همین سیســتم، به موقع 
به بیمارســتان نزدیک محل زندگی اش انتقــال یافته و از خطر 
مرگ نجات پیدا کرده اســت. به گــزارش دیجیاتو، در روزهای 
پایانی جوالی بود که جاشــوا نیلی از محل کارش خارج شــد و 
پشت فرمان خودروی تســالی مدل اکس خود نشست. ماشین 
را تازه یک هفته ای بود که تحویل گرفته بــود و به محض ورود 
به بزرگراه تصمیم گرفت سیســتم اتوپایلوت آن را روشن کند. 
چند کیلومتری را طی کــرده بود که دردی وحشــتناک را در 
قفسه سینه اش احســاس کرد و بعد از آنکه با همسرش تماس 
گرفت، تصمیم گرفت به نزدیک تریــن مرکز درمانی برود. نیلی 
به ماشــین اجازه داد که حدود ۳۰ کیلومتــری، به رانندگی در 
وضعیت خــودکار ادامــه دهد تا اینکــه کنترل ماشــین را در 
دســت گرفت و چند کیلومتری مانده به مقصد، آن را به سمت 
بیمارستان هدایت کرد. البته خودش می گوید بهتر بوده که یک 
آمبوالنس خبر می کرده چرا که ممکن بود با این کار جان دیگر 
راننده ها را هم بــه خطر بیندازد. با این همــه، وقتی که آمبولی 
اتفاق افتاده، سیستم اتوپایلوت، ماشــین را در الین نگه داشته 
و کار راننده را کم کرده و به لطف این سیســتم بود که جاشــوا 
توانست خود را به بیمارستان برساند. این حادثه را می توان نقطه 
مقابل ســانحه رانندگی در فلوریدا دانســت که به مرگ جاشوا 
براون ختم شد. در جریان آن سانحه، سیستم اتوپایلوت ماشین 
جاشوا، تریلری را که مسیرش را بسته بود، ندید و با آن برخورد 
کرد. البته در نشــریه Slate آمده که حادثه رخ داده برای نیلی 
تنها موردی نیست که در آن، ماشــین های تسال جان انسانی را 
نجات می دهند؛ مواردی پیش آمده که این ماشین ها به صورت 
خودکار پیش پای عابرین پیاده توقف کرده اند یا اینکه از مسیر 

حرکت کامیون یا ماشین های دیگر خود را کنار کشیده اند.

همزمان بــا دومین دور همایش شــهر 
هوشــمند، رویداد نوآورانــه طرح ایده و 
حل مسائل شــهری با عنوان »شهرآورد 

هوشمند« برگزار خواهد شد.
این رویــداد که به همت مرکــز نوآوری 
فنــاپ برپــا می شــود، فرصتــی را به 
ایده  پــردازان و افــراد خــالق می دهد 
تا به طــرح ایده هــای خــود در زمینه 
کاهــش آلودگی هــوا، ایمنی ســازه ها، 
کنتــرل ترافیک، پارکینگ هوشــمند، 
بهینه  ســازی مراکــز خریــد، مدیریت 
هوشمندســازی  شــهری،   پســماند 

حمل و نقل، هشــداردهنده های نشــت 
آب و هشــداردهنده های آتش  ســوزی 
بپردازند. صاحبان ایده تــا 2۵ مردادماه 
جاری فرصــت دارند تا ایده خــود را در 

سایت رویداد ثبت کنند.
از میان ایده هـــای ثبت شده در پـرتال 
همایش، ۱۰ ایـده بـــه مرحلـه نهایـی 
رقابت راه پیدا خواهند کرد تا با یکدیگر 

رقابت کنند.
در روزهــای برگــزاری رویــداد، امکان 
بهره منــدی از راهنمایــی مربیــان و 
کارگاه های آموزشــی برای ایده پردازان 

برگزیــده فراهــم می شــود تا خــود را 
 بــرای ارائه ایــده بــه هیئــت داوران

آماده کنند.
در روز پایانی رویداد نیز شرکت کنندگان 
در حضور هیئــت داوران بــا یکدیگر به 
رقابت خواهند پرداخت و در پایان به سه 
تیم برگزیده این رویداد به ترتیب از اول 
تا سوم ۳۰، 2۰ و ۱۰ میلیون ریال جایزه 

نقدی اهدا خواهد شد.
الزم به ذکر اســت شــهرآورد هوشمند، 
یکم و دوم شــهریورماه در بــرج میالد 

تهران برگزار خواهد شد.

گزارشگر بلومبرگ تايید کرد؛

آيفون بعدی دو چشم برای 
تصويربرداری خواهد داشت

در گینس ثبت شد؛

نمايش هماهنگ اجتماع
هزار دستگاه روبات

تسال روسفید شد؛

راننده خودکار، جان راننده خود
را نجات داد

به همت مرکز نوآوری فناپ برگزار می شود؛

شهر خود را چگونه 
می توانید هوشمند کنید

اغلب نیروگاه های 
بادی که در 

آب قرار دارند، 
با استفاده از 
ساختارهای 

مبتنی بر بتن، در 
عمق ۶۰ متری آب 
مستحکم شده اند 

و نیز مواردی که 
شناورند و تنها با 
استفاده از لنگر 

در جای خود 
مستحکم شده 
باشند، به ندرت 
پیاده شده است

یک متخصص روباتیک، به تازگی در راســتای پروژه 
ســاخت روبات های ســاده با ویژگی های پیشرفته، 
روباتی خزنده ساخته اســت که توانایی شبیه سازی 
حرکت موجی رقص مانند را دارد و می تواند عالوه بر 
خزیدن، شنا کردن و باال رفتن از مکان های باریک را 

نیز انجام دهد.
این روبــات تنها با اســتفاده از یک موتــور حرکت 
می کند.  David Zarrouk یک متخصص روباتیک 
اســت که در زمینه ســاخت روبات هایی با ساختار 

ساده و ویژگی های پیشرفته فعالیت می کند.
او به تازگی توانســته روباتی بسازد که حرکت کرمی 

را شبیه سازی می کند.
این روبات تنها از یــک موتور بــرای حرکت کردن 
اســتفاده می کند و عالوه بر خزیدن، می تواند شــنا 

کند و یا از دیواره های باریک باال برود.
حرکتی کــه روبات مورد نظر شبیه ســازی می کند، 
حرکتی اســت که در رقص های خیابانــی به کرم یا 

Worm مشهور است.
البته این حرکت هیچ شــباهتی بــه حرکت کرم ها 
ندارد، چرا که کرم ها بــرای حرکت کردن، بدن خود 
را فشــرده و باز می کنند و این در حالی است که این 
روبات، با اســتفاده از یک موتور چرخنده، بدن خود 
را که به وسیله چاپگر ســه بعدی تولید شده است، به 
صورت موجی حرکت می دهد و یک موج سینوســی 

در آن به وجود می آورد.
 این روبــات با نــام روبات موجــی تک موتــوره یا

Single Actuator Wave شــناخته خواهد شد 
که به اختصار SAW نام گذاری شده است. 

حرکت SAW بیشتر شــبیه به حرکت ماهی هاست 
و به همین دلیل است که این روبات می تواند در آب 

هم به خوبی خشکی، حرکت کند.
در حــال حاضر ایــن روبــات تنها بــرای مصارف 
تحقیقاتی مفید است و می تواند نوعی از حرکت را به 
فهرست طوالنی انواع حرکت های شبیه سازی شـده 

توسـط روبات ها اضافه کند.
اما در صورت توسعه  و پیشرفت ساختار آن می توان 
برای تحقیقــات فضایی نیز از حرکــت خاص آن در 

مکان های دشوار و صعب العبور استفاده کرد.

توانايی جديد در فهرست حرکتی روبات ها ايجاد شد؛

تقلید خزندگی، تنها
با يک موتور

پیشنهاد  سردبیر:
راننده خودکار، جان راننده خود را نجات داد

یک مقام مســئول از ســازمان فناوری اطالعات از شناسایی 
2 شــرکت تولیدکننده محتــوای دیجیتالی بــرای اجرای 
زیرساخت های پروژه خدمات مکان محور )گوگل مپ بومی( 
به عنوان زیرپروژه جویشــگر بومی خبر داد. خسرو سلجوقی 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، در تشــریح عملیاتی کردن پروژه 
بومی خدمات مکان محور )نقشــه برخــط بومی( که طرحی 
 مانند »گوگل مــپ« خواهد بــود و امکان تولیــد اطالعات 
مکان محور را فراهم می  کند، از اعالم فراخوان و شناســایی دو 
شــرکت تولیدکننده محتوای دیجیتالی برای اجرا و توســعه 
زیرساخت های پروژه خدمات مکان محور )گوگل مپ بومی( 
به عنوان زیرپــروژه جویشــگر بومی خبــر داد. عضو هیئت 
عامل ســازمان فناوری اطالعات ایران گفت: این طرح یکی از 
زیرپروژه های جویشگر بومی اســت که امکان تولید خدمات 
 برمبنــای داده های تصویری و نقشــه را فراهــم می کند. وی

 ادامه داد: هــم اکنون دو شــرکت بخش خصوصــی در این 

زمینه اعالم آمادگــی کرده اند و به صــورت داوطلب در حال 
اجرای این طرح هســتند که در صورت اتمــام آن، امکان ارائه 
خدمــات تصویری نقشــه بر مبنــای محتوای بومــی برای 
کاربران فراهم می شــود. ســلجوقی، اجرای این پروژه را یکی 
از اهــداف پــروژه ۱۰ برابر کــردن تولید محتــوای داخلی با 
رویکرد کســب و کار دیجیتالی و با مشارکت حداکثری بخش 
 خصوصی به عنوان یکی از پروژه های مدنظر اقتصاد مقاومتی 
عنوان کرد و افزود: آمارها نشــان می دهد در ســال های اخیر 
نزدیک به 8۳ درصد داده ها به ســمت داده  هــای ویدیویی در 
حرکت است و با توسعه همزمان تلفن های هوشمند و اینترنت 
پرسرعت همراه، یک فیلم به سرعت در اختیار مصرف کنندگان 
قرار می  گیرد. وی با بیــان اینکه به تدریــج داده های متنی و 
نوشتاری در حال کاهش اســت، گفت: باید زمینه های توسعه 
ویدیو و تصویر بر بستر شبکه فراهم شود. برهمین اساس یکی 
از این پروژه ها می  تواند تولید اطالعات مکان محور باشد. عضو 

هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات اجرای پروژه های مرتبط 
با تولید محتوای بومی را در راســتای تکالیف قانونی راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات برشمرد و گفت: الزم است رفتار استفاده از 
محتوای فضای مجازی در کشور تغییر یابد. متاسفانه هم اکنون 
به دلیل نبود فرهنگ استفاده از اطالعات و داده های مفید در 
کشور، شاهد انتشــار و جابه جایی حجم عظیمی از اطالعات 
غیرمفید، بی اساس و شایعه در شبکه های اجتماعی هستیم. 
مجری پروژه تولید محتوا در راستای اقتصاد مقاومتی، با تاکید 
 براینکه برای فرهنگ ســازی و تولید محتوای مفید، موضوع 
2 برابر کردن محتوای داخلی تا پایان سال و نیز ۱۰ برابر کردن 

آن تا پایان برنامه ششم، به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات تکلیف شده است، تصریح کرد: در 

این نهضت، مردم باید هــم تولیدکننده 
و هــم مصرف کننــده محتوا باشــند و 
دولت بــه عنوان ایجادکننــده زیربنا، 
نقش خــود را ایفا کند. وی با اشــاره 
به 8۰ پــروژه ای کــه در این زمینه 

دریافت شده اســت، خاطرنشان 
کرد: یکی از ایــن پروژه ها طرح 

جویشگر بومی است که در ایجاد ارزش افزوده در حوزه محتوا 
و استفاده حداکثری از توان داخلی و کسب درآمد برای بخش 
خصوصی بسیار مفید خواهد بود. ســلجوقی با تاکید براینکه 
با اجرای طــرح تولید داده هــای مکان محــور، دیگر نیازی 
نیســت که گوگل بخواهد مشــخصات مکان ها و نشانی های 
 کشــور ما را در اختیــار کاربران قــرار دهد، 
اضافه کرد: این اطالعات باید به صورت 
بومی تولید شود و مصرف کنندگان، 

این محتوا را تولید و مدیریت کنند.

دريافت اطالعات مکانی با محتوای داخلی؛

نقشه فضای مجازی بومی می شود

فضای مجازی

معرفی نرم افزار

گاهی اوقات فشــار بیش از حد، روی چشم ها مشکالتی 
در بینایی ما ایجاد می کند که شــاید از وجودشان غافل 
باشــیم. در چنین مواقعی در صورت احســاس ضعف یا 
نقصان در عملکرد چشم ها، هر چه ســریع تر باید به یک 
متخصص اپتومتریســت مراجعه کرد. اما شــاید پیش از 
مراجعه به چشم پزشک بد نباشد که خودتان بینایی تان 

را بسنجید.
تســت های  از  مجموعــه ای   Eye Test اپلیکیشــن 

بینایی ســنجی معتبر و تایید شده توســط متخصصان 
اپتومتری را بــه تلفن های هوشــمند آورده که هر کاربر 
می تواند با انجـام آنها، از مشکالت بینایی خود آگاه شود. 
Eye Test مجموعا از ۱2 تســت مختلف تشکیل شده 
که عالوه بر آگاهی رسانی از مشــکالت بینایی، به ادعای 
توسعه دهنده می تواند تا حـــدی به ارتقـــای دیـد هم 

کمک کند.
انجام این تست ها بســیار ساده اســت و تفاوت چندانی 
در آنها با روش هایی که اپتومتریســت های واقعی انجام 
می دهند مشــاهده نمی کنید. بــه عنوان مثــال، برای 
ســنجش قدرت دید از همان تســت معروف تشخیص 
اشــکال روی یک پس زمینه نورانی اســتفاده می شــود 

که همگی با آن آشــنا هســتیم. تســت آستیگماتیسم، 
تســت عینک، خشــکی چشــم، تطبیق، کــور رنگی، 
تفکیک رنگ، حساســیت به کنتراســت و دید مرکزی 
 از جملــه مهم تریــن تســت های محصول اســتودیوی

 healthcare4mobile هســتند که می توانند به شما 
 Eye بابت آگاهی از مشــکالت بینایی یاری برسانند. اما
Test به غیر از انجام تست و اعالم نتیجه، یک ابزار مفید 

آموزشی هم هست.
به گزارش دیجیاتو،  بخشــی به نــام Eye Quiz در آن 
وجود دارد که از کاربر ســواالتی در مــورد بیماری های 

چشم و مشکالت دید می پرسد.
پاسخ این سواالت هم در بخش های دیگری از اپلیکیشن 

گنجانده شــده که در صورت مطالعه آنها می توانید علم و 
آگاهی تان را به مســائل و مشکالت بینایی افزایش دهید. 
 Eye Test توجه داشته باشید که مسلما دقت تست های
به اندازه ابزار تخصصی یک اپتومتریست نیست، بنابراین 
نباید خیلی روی آمار و ارقامی که به شــما ارائه می کند 

حساب باز کنید.
اما نکته مثبت اپلیکیشــن این اســت که اگر در بینایی 
خود مشکلی داشــته و به آن واقف نباشــید، تست های 
Eye Test می توانند شــما را از این موضوع آگاه کنند تا 
هر چه سریع تر به یک متخصص چشــم پزشک مراجعه 
کنید. این اپلیکیشن برای پلتفورم اندروید منتشر شده و 

استفاده از آن کامال رایگان است.

وقتی اندرويد چشم پزشک می شود؛

بینايی خود را آزمايش کنید
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پیشنهاد سردبیر: 
دو هتل در شهر باغبادران ساخته می شود

اخباريادداشت

گروه موسیقی »آوای دل« از امشب به مدت پنج شب در فرهنگسرای 
مهر ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری کاشــان به اجرای برنامه 

می پردازد.
مهدی فخرئی کاشانی اظهار کرد: گروه موســیقی آوای دل همزمان 
با ایام دهه کرامت و از امشب تا یکشــنبه 24 مرداد ماه از ساعت 21 به 

اجرای موسیقی اصیل ایرانی در فرهنگسرای مهر می پردازد.
وی ضمن معرفی اعضای گروه موسیقی آوای دل افزود: در گروه آوای 
دل، مصطفی رسولیان به عنوان سرپرست گروه سنتور، محمد شکیب 
به عنوان نوازنده ویولن و امیــن صادق پور به عنوان زننده تنبک، دف و 
دایره فعالیت می کنند و نواختن تار و عود نیز به ترتیب بر عهده محسن 

قادری و پیمان نیکوبیان است که با آواز ناصر کامش همراه می شود.
مدیر روابــط عمومی و امــور بین الملل ســازمان فرهنگی ورزشــی 
شهرداری کاشــان خاطر نشــان کرد: عالقه مندان به حضور در برنامه 
موســیقی اصیل می توانند عالوه بر فرهنگســرای مهر به نشانی بلوار 
خاندایی و آموزشــگاه آوای دل واقع در بلوار مطهری، به مراکزی نظیر 

خانه هنر و آموزشگاه عشاق مراجعه کنند.

همزمان با دهه کرامت، ویژه برنامه هایــی در جوار بقاع متبرکه 
فالورجان برگزار می شود.

 رییس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان اظهار 
داشــت: به مناســبت فرا رســیدن دهه کرامت، بقاع متبرکه 
شهرســتان فالورجان آذین بندی شــده اند و در همین راستا 
 ویژه برنامه هایــی در جوار حــرم مطهر برخــی از امامزادگان

عظیم الشأن فالورجان در حال برگزاری است.
احمد آزادگی افزود: روز جمعه 15 مرداد جشــن باشکوهی در 
جوار حرم مطهر امامزاده سید محمد)ع( قهدریجان برگزار شد 
که در این مراسم، بیش از 30 هزار نفر زائر و عاشق اهل بیت)ع( 

حضور داشتند.
وی گفت: همچنین به مناســبت روز ملی تکریــم امامزادگان 
و بقاع متبرکــه، آیین ویــژه ای در جوار حرم مطهــر امامزاده 
امیرسپهـدار)ع( فالورجـان برگـزار شـــد و در همیـن راستـا 
ویژه برنامه ای نیـــز در جوار امامزاده شریف و میر مرتضی)ع( 

شرودان برگزار می شود.

 طنین موسیقی اصیل ايرانی
در فرهنگسرای مهر کاشان

برگزاری جشن های دهه کرامت 
در بقاع متبرکه فالورجان

فرمانــدار فریدن گفت: با رشــد 21درصدی اعتبارات در ســال 
جاری، بیش از 1۷ میلیارد و 20۷ میلیون تومان اعتبار به ادارات 

شهرستان اختصاص یافت.
اسفندیار تاجمیری، فرماندار فریدن، با اشاره به اعتبارات عمرانی 
ســال قبل ادارات شهرســتان و افزایش قابل توجــه آن، اظهار 
کرد: امسال نیز با برنامه  ریزی  انجام  شــده، افزایش 21درصدی 

اعتبارات نسبت به سال گذشته محقق شد.
وی با بیان اینکه پیگیری مدیریت شهرســتان در زمینه افزایش 
اعتبارات ماده 1۸0 از طریق سازمان مدیریت کشور و قرار گرفتن 
شهرستان در رتبه دوم استان، مبنای توزیع اعتبارات سال جاری 
و آینده قرار گرفته اســت، افــزود: برخالف عــدم تخصیص این 
نوع اعتبار در ســال گذشته، جهش خوبی در ســهم اعتبار برای 

شهرستان مجددا منظور شده است.
فرمانــدار فریدن با انتقــاد از نحوه تنظیم و ابالغ شــاخص های 
مربوطه، بر لزوم بررســی مجدد و اصالح شــاخص ها با پیگیری 
دســتگاه های اجرایی شهرستانی، استانی و ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی تاکید کرد. وی با اشــاره به محدودیت فصل عمرانی 
منطقه و تاخیر در تصویب و ابالغ بودجه ســال جاری ناشــی از 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: در این راســتا 
 ضــرورت دارد در زمینه تســریع تبادل موافقت نامــه اعتبارات

توزیع شده توسط دستگاه های اجرایی استان با سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اقدامات الزم صورت گیرد.

تاجمیری در ادامه، سهم اعتبارات امســال شهرستان از شورای 
برنامه ریزی توسعه اســتان را بیش از 1۷ میلیارد و 20۷ میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت: این رقم نســبت به ســال قبل، بیش از 
21درصد رشد را نشان می دهد که این اعتبار در بین بیش  از 3۸ 
دستگاه اجرایی توزیع شد. وی با اشاره به محدود بودن اعتبارات 
و انباشــتگی انتظــارات گفت: در جلســه کمیتــه برنامه ریزی 
اخیر، به بنیاد مســکن با 2 میلیارد و ۹۶2 میلیــون تومان، راه و 
شهرسازی با یک میلیارد و 350میلیون تومان، آموزش و پرورش 
با یک میلیــارد و ۶2۹ میلیون تومان، کشــاورزی با یک میلیارد 
و 400 میلیون تومان، آب و فاضالب روســتایی با یک میلیارد و 
۹00 میلیون تومان، شــهرداری داران با حدود 2 میلیارد تومان، 
شــهرداری دامنه با یک میلیارد و ۶00 میلیون تومان و به مابقی 

ارگان ها نیز فراخور نیازشان، بودجه تعلق گرفت.
فرماندار فریدن با اشــاره به اعتبار 150 میلیــون تومانی میراث 
فرهنگی، بر لــزوم افزایش فعالیت ها در این حــوزه تاکید کرد و 
محدودیت های موجــود در این بخش را مانــع تخصیص اعتبار 

میلیاردی برای این حوزه دانست.

فرماندار فريدن خبرداد:

سهم بیش از 170 میلیارد ريالی 
اعتبارات عمرانی ادارات فريدن

مدیر کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان کاشــان گفت: 
با حضور دانش آموزان عضو این کانون، جشــن کتاب به صورت 
هفتگی در تابســتان امســال اجرا می شــود. فاطمه ســادات 
سیداصفهانیان اظهار کرد: این جشن ها، به منظور ترویج فرهنگ 
مطالعه و تشــویق دانش آموزان، با همکاری اداره های آموزش و 

پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان برگزار می شود.
 وی افزود: جشــن کتاب بر محور فعالیت هفتگــی کانون اجرا 

می شــود که هرکدام از اعضای کانون، آموختــه های خود را در 
حضور خانواده هایشان به یکدیگر عرضه می کنند.

سید اصفهانیان خاطرنشــان کرد: این جشن به طور همزمان در 
هر دو مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر کاشان 
برگزار می شود و دانش آموزان کتاب هایی را که مطالعه کرده اند، 
در قالب نمایش، قصه گویی، موســیقی، مسابقه، معرفی کتاب و 
معرفی نویسندگان کتاب کودک اجرا می کنند. وی شمار اعضای 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کاشان در سال جاری را 
حدود پنج هزار تن بیان کرد و گفت: فقط شش مربی، کار آموزش 
آنان را برعهده دارند که این مهم، متناســب بــا جمعیت عضو و 

فعالیت کانون نیست.
وی تاکید کرد: با اجرای طرح کتابخانه سیار در مناطق روستایی و 
حاشیه شهر، می توان دانش آموزان را به مطالعه هدفمند تشویق 
کرد که اجرای این طرح، نیازمند همکاری مســئوالن فرهنگی 

شهر و شهروندان نیکوکار است.

باغشــهر تاریخی نطنز، در آســتانه برگزاری دومین جشنواره 
استانی تئاتر کوثر این شهر است.

این روزها باغ شــهر تاریخی نطنــز حال و هــوای دیگری پیدا 
کرده و شــهر در انتظار بزرگ ترین رویداد هنری اســت. طراوت 
و شــادابی درختان ســر به فلک کشــیده نطنز در بوستان ها، 
آماده حضور هنرمندان تئاتر از سراســر اســتان اصفهان است 
که لحظات شــاد، جذاب، مفرح و با نشــاطی را برای مردم این 

شــهر فراهم کنند.کودکان شهر چند روز اســت چشم انتظار و 
 آماده حضور در جشــنواره تئاتر اســتانی کوثر نطنز هســتند و

الحق واالنصــاف، جوانان انجمــن هنرهای نمایشــی نطنز، با 
حمایت و مساعدت کامل شــهرداری و شــورای اسالمی شهر 
نطنز، لحظات نــاب و دیدنی و بــه  یادماندنی را بــرای نطنز به 
ارمغان آورده انــد. دومین جشــنواره تئاتر اســتانی کوثر نطنز 
از امروز بــا حضور مســئوالن افتتــاح و از 105 اثر رســیده به 
جشــنواره، 24 اثــر را پذیرفته که بــه روی صحنــه خواهند 
 رفت.علی ترابیــان، دبیر انجمن نمایشــی شهرســتان نطنز،

در این  باره می گوید: ایده برگزاری اولین جشنواره، سال گذشته 
به شهرداری و شورای اسالمی شــهر نطنز پیشنهاد و توسط این 
بزرگواران پذیرفته شد. دبیر دومین جشنواره تئاتر استانی کوثر 
نطنز، با تقدیر از مجموعه شــهرداری و شــورای اسالمی شهر، 
موضوع این دوره جشنواره را سبک زندگی اسالمی، اصالح الگوی 

مصرف به ویژه آب، دفاع مقدس و اصول شهروندی عنوان کرد.

مدير کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:

اجرای هفتگی جشن کتاب در کاشان
نطنز در آستانه بزرگ ترين رويداد هنری؛

برگزاری دومین جشنواره استانی تئاتر کوثر

مدیر جهاد کشــاورزی چــادگان افزود: در ســال زراعی امســال 
350هکتار از اراضی دیم شهرســتان چادگان به کشت عدس دیم 

اختصاص یافت که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش دارد.
بختیار حاجتی علت افزایش کشــت عدس دیم را باال رفتن قیمت 
این محصول اعالم و اظهار کرد: با توجه بــه قیمت محصول عدس، 
کشــاورزان بخش مرکزی و چنار رود، امســال اراضی دیم را بیشتر 
به کشــت عدس دیم اختصــاص دادنــد؛ زیــرا درآمدزایی خوبی 
 نســبت به محصول های دیگر دیــم دارد. وی افــزود: پیش بینی

می شود برداشــت عدس دیم با عملکرد متوسط 400 کیلوگرم در 
هر هکتار حدود 140 تن باشــد که نسبت به ســال گذشته در هر 
هکتار 50 کیلوگرم افزایش دارد. حاجتی گفت: کشــت عدس دیم 

در شهرستان چادگان، برای ۷00 نفر اشتغال فصلی ایجاد می کند.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار، از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون 
21 هــزار رأس دام ســبک و ســنگین در ایــن شهرســتان علیــه بیماری 

نشخوارکنندگان کوچک و تب مالت خبر داد.
دکتر محمد حق شناس اضافه کرد: در این طرح، 15هزار رأس دام سبک علیه 
بیماری نشــخوارکنندگان کوچک )PPR ( و ۶ هــزار رأس، علیه بیماری تب 
مالت)FD REV1( واکسینه می شوند. وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تا 
پایان ماه جاری ادامه می یابد، اضافه کرد: این طرح به صورت رایگان توسط دو 

گروه از بخش دولتی و سه گروه از بخش خصوصی انجام می شود.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار بیان کرد: به دلیل اینکه تب مالت 
یک بیماری مشترک بین انسان و دام اســت، واکسیناسیون دام ها، از مناطق 
پرخطر شروع شــد. وی افزود: معمولی ترین راه ابتالی انســان به تب مالت، 

خوردن و آشامیدن مواد لبنی سنتی آلوده و غیرپاستوریزه است.

افزايش کشت عدس 
ديم در چادگان 

آغاز طرح واکسیناسیون 
21هزار رأس دام در  برخوار

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

رییــس اداره آموزش و پرورش شــهرضا گفت: کنتــرل اوضاع 
نابسامان در مورد تغییر سیستم آموزشی )3-3- ۶( و ساماندهی 

منابع، از مهم ترین اقدام های دولت تدبیر و امید است.
روابط عمومی وزارت آموزش و پــرورش به نقل از احمد ملکیان 
اضافه کرد: انجام فعالیت های قانونی، ترســیم سیاســت کالن 
آموزش و پرورش با توجه ویژه به ســند چشــم انداز آموزش و 
پرورش و قوانین باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران، از دیگر 

اقدام های مهم دولت تدبیر و امید است.

وی که در ســی و ســومین اجالس روســای آموزش و پرورش 
 مناطق سراســر کشــور، در ســالن اجالس ســران ســخن

می گفت، افــزود: اطالع دقیق و به موقع مدیران از سیاســت ها 
 و اهــداف وزارت آموزش و پرورش، می تواند کمک شــایانی در

تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باشد.
رییس اداره آموزش و پرورش شهرســتان شــهرضا اضافه کرد: 
 این اجــالس، فرصــت ارائه نظــرات، پیشــنهادها و تجربیات

اســتان ها و مناطق دیگر را درباره برنامه های آموزش و پرورش 

فراهم کرده است.  وی درخصوص اقدامات انجام شده در آموزش 
و پرورش شهرستان شــهرضا گفت: تعامل با خیران مدرسه ساز 
و افتتاح سه مدرســه جدید و همچنین آغاز عملیات ساخت سه 
واحد آموزشــی، برگزاری جشن یکصدمین ســال آغاز فعالیت 
مدرسه نوین در شــهرضا و رونمایی از کتابی به همین مناسبت، 
از مهم ترین برنامه های آموزش و پرورش شهرضا در سال جاری 

است. 
 ملکیان، فرســوده بــودن تعــدادی از مــدارس رشــته های 

فنی و حرفــه ای و کاردانــش و نبود امکانات مــورد نیاز در این 
مدارس، کمبود دبیران و آموزگاران و کمبود نیروی خدماتی را 
از مهم ترین مشکالت و چالش های پیش روی آموزش و پرورش 

شهرستان شهرضا بیان کرد.
 رییــس اداره آمــوزش و پــرورش جرقویــه علیا نیــز گفت:

تخصص گرایی در قسمت های مدیریتی آموزش و پرورش، پس 
از تصدی دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.

 عبــاس نوریان، کمبــود نیروی بومــی در برخــی دروس را از
مهم ترین چالش هــای آموزش و پرورش شهرســتان جرقویه 
علیا بیان کرد. وی بر گزاری اجالس سراســری مدیران آموزش 
و پرورش را مثبــت ارزیابی کرد و افزود: برگــزاری این اجالس 
باعث ایجاد وحدت رویه در امور اجرایی و همگام شــدن ادارات 

 مناطق، نواحی و شهرستان ها با سیاست کالن آموزش وپرورش
می شــود. رییس اداره آمــوزش و پرورش جرقویــه علیا افزود: 
برگزاری این نوع گردهمایی ها، تاثیر بسزایی در توسعه کمی و 
کیفی آموزش و پرورش دارد و به توسعه مدیریت و بسط عدالت 
در امور آموزشی و پرورشی مناطق مختلف کشور کمک می کند.

نوریان درباره عملکرد آمــوزش و پرورش دولــت تدبیر و امید 
تصریح کرد: فکر می کنم دولت یازدهم به آموزش و پرورش نگاه 
وســیع تر و آینده نگری دارد و در مدیریت قسمت های مختلف 
آموزش و پرورش، تخصص گرایی بیشــتر مدنظــر قرار گرفته 
است. وی افزود: پس از تصدی دولت یازدهم، روحیه شادابی در 
 مدارس و ادارات آموزش و پرورش ایجاد شده و سیاست زدگی و

بحث های بی مورد و وقت گیر بین همکاران کاهش یافته است.

ريیس اداره آموزش و پرورش شهرضا:

کنترل اوضاع نابسامان سیستم آموزشی، از مهم ترين اقدام های دولت است

 شــهردار شــهر باغبادران گفت: ســاخت دو هتل با 
مشــارکت بخش خصوصی، از برنامه های شهری برای 

توسعه گردشگری باغبادران است.
اردشــیر محمدی در نشســت خبری خود با اصحاب 
رسانه، با اشــاره به اینکه تدوین سند چشــم انداز برای 
 شهر باغبادران در دستور کار شورا و شهرداری این شهر

قرار دارد، اظهار داشت: به احتمال بسیار زیاد این سند در 
هفته دولت سال جاری رونمایی می شود.

وی ادامه داد: برنامه محور بــودن، از جمله ویژگی های 
شهرداری باغبادران است که در این راستا، تهیه و تدوین 
سیاست های اجرایی بین شورا و شــهرداری را در ابعاد 

مختلف توسعه شهری در نظر گرفتیم.
شــهردار باغبادران با بیان اینکه بودجه مصوب ســال 
۹5 این شهر ۸5 میلیارد ریال اســت، افزود: این بودجه 
درمقایسه با سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است.

وی ســهم پروژه های عمرانی را از این بودجه ۶۸ درصد 
و بودجه جاری را 32 درصــد از کل بودجه عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر 40 طرح بزرگ و کوچک عمرانی 
در این شــهر در حال اجراست که هشت میلیارد تومان 
اعتبار برای آنها در نظر گرفته شــده اســت. محمدی 
ســاخت دو هتل در این شــهر را از جمله برنامه های 
شهرداری برای توسعه گردشــگری عنوان کرد و افزود: 
ما برای جذب گردشــگر به این شــهر و نیز تشــویق 
 بخش خصوصی برای ســرمایه گــذاری، 40 فرصت

ســرمایه گذاری را مکان یابــی کرده ایــم.  وی با بیان 
اینکه طرح های توسعه این شــهر در حریم باغات شهر 
نخواهد بود، گفت: طرح های ســرمایه گذاری با رعایت 
استانداردهای زیست محیطی در شهر اجرایی خواهد 
شد. شهردار باغبادران با اشاره به اینکه برای رفع آلودگی 
آب شــهر باغبادران، تکلیف همه در این راستا سنگین 
اســت، گفت: متولی ایــن امر، شــرکت آب و فاضالب 
 است که باید شبکه فاضالب شهری را تکمیل کند. وی

بیان داشت: تکمیل شــبکه فاضالب شهری باغبادران 
حدود 20 سال اســت که کلید خورده؛ اما 1۷ کیلومتر 
از این شبکه همچنان نیاز به تکمیل دارد که برای تحقق 

این امر، به اعتبار ۷ میلیارد تومانی نیاز است.
محمــدی به حقــوق معوق پرســنل شــهرداری نیز 
 اشــاره کرد و گفت: پرســنل ما یک ماه حقوق معوق 
دارند که البته حقوق خردادماه کارکنان شهرداری نیز به 

سختی پرداخت شد.

شهردار باغبادران:

دو هتل در شهر باغبادران 
ساخته می شود

خبر

کمبود دکه های مطبوعاتی و تبدیل شهرضا به شهر جهانی 
سفال و سرامیک، از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده در 

آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان شهرضا بود.
فرماندار شهرضا در آیین تجلیل از خبرنگاران این شهرستان 
اظهار داشت: با توجه به گســترش فضای مجازی و توسعه 
انواع شــبکه های اجتماعی، خبرنگاران رســمی و فعال در 
خبرگزاری های معتبر کشــور، باید براســاس رعایت اصل 
امانتداری و حقیقــت گویی اقــدام کنند؛ چــرا که مردم 
سعی می کنند به ســراغ اخباری بروند که از منابع موثق و 
خبرگزاری های معتبر خبری، گرفته شــده باشد. محسن 
گالبی افزود: بهترین خبرنگاران در شهرســتان شــهرضا 
مشــغول به فعالیت هســتند؛ خبرنگاران این شهرستان با 
رعایت تمامی جوانب، هم رســالت خبررسانی و هم رسالت 
آگاهی بخشــی جامعه را انجــام می دهنــد. وی بیان کرد: 
خبرنگاران باید توجه داشــته باشــند که قلم و نگارش آنها 
می تواند ســبب برهم زدن آرامش یا برعکس، ایجاد امنیت 
و آســایش در جامعه باشد. خبررســانی مطلوب، مستلزم 
رعایت خبررســانی به موقع و اخالق مداری حرفه ای است و 

خبرنگاران شهرستان شــهرضا این دو مسئله را به خوبی در 
تمامی ابعاد و جوانب رعایت می کنند.

خبرنگاران شــهرضا با نقــد منصفانه خود، 
ياری رسان مسئوالن هستند

وی افزود: خبرنگاران شهرضا با نقد منصفانه خود، یاری رسان 
مسئوالن هستند و با تالش شبانه روزی، در راستای اعتالی 

فرهنگ شهرستان قدم بر می دارند.
فرماندار شهرضا با اشاره به برگزاری نمایشگاه »چلچراغ هنر« 
در این شهرستان در شهریورماه گفت: خبرنگاران شهرستان 
تالش کنند با حضــور فعال خود، مســئوالن برگزاری این 
نمایشگاه را یاری دهند. در برنامه های هفته فرهنگی شهرضا 
نیز باید از ظرفیت و توان و استعداد خبرنگاران برای برگزاری 

هرچه بهتر برنامه های این هفته استفاده شود.
گالبی با اشاره به افتتاح شهرک صنایع دستی شهرضا در 
آینده ای نزدیک، بیان کرد: هنر سفال و سرامیک شهرضا 
به زودی ملی شده و در ســال 201۷، شهرضا درصورت 
داشــتن اســتانداردهای الزم، به شــهر جهانی سفال و 

سرامیک تبدیل می شود. 

 خبرنگاران همواره نقش بســزايی در معرفی 
شهرضا داشته اند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرضا، در ادامه این آیین اظهار 
داشت: در دنیای کنونی، با توجه به گسترش کاربرد وسایل 
ارتباطی و رسانه ای، توسعه فضای مجازی و نقش رسانه ها در 
ابعاد مختلف، خبرنگاران و اصحاب خبر و گروه های مجازی 
باید همانند شهدای بزرگ این عرصه، هنر و حرفه پر مخاطره 
خود را حفظ کننــد. وی بیان کرد: خبرنــگاران در جامعه، 
همانند پل ارتباطی با مسئوالن هستند که بیانگر مشکالت 
و دردهای اجتماع خود بوده و سعی بر آن دارند تا در راستای 
رفع مشکالت مردم، با همکاری مسئوالن مربوطه گام های 
اساسی بردارند. شــهرضا یکی از کهن ترین شهرهای کشور 
است که با سابقه 3 هزارساله خود، نقش درخشانی در میراث 
ماندگار کشــور دارد.  وی تصریح کرد: خبرنــگاران همواره 
نقش بسزایی در معرفی شهرضا به دیگران داشته اند. نیاز به 
اطالع رسانی در زمینه میراث ارزنده شهرمان به اندازه ای است 
که با توجه به توسعه ابزارهای الکترونیک و فضاهای مجازی، 
باید هر یک از شــهروندان به عنوان یک خبررســان در این 

زمینه وارد عمل شوند.
جعفری تصریح کرد: رسالت خطیر خبرنگاری در همه جهان 
بی نظیر و یگانه است. تاریخ، صحنه های درخشانی از حضور 
خبرنگاران در عرصه های مختلف را در حافظه  خود به ثبت 
رسانده اســت. وی اخالق مداری را یکی از مهم ترین عناصر 
خبر رسانی مطلوب دانســت و بیان کرد: تعهد اخالقی یک 
خبرنگار ایجاب می کند به عنوان زبان گویای مردم، با پرهیز 

از جناح گرایی، در راستای اعتالی فرهنگ مردم تالش کند.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرضا با اشــاره به آماری از 
وضعیت فعالیــت خبرنگاران و چاپ و انتشــار اخبار در این 
شهرستان، اظهار داشت: در حال حاضر در این شهرستان ۶ 
خبرنگار رسمی، 14 خبرنگار غیر رسمی و 1۹ عکاس خبری 

مشغول فعالیت هستند.
وی با انتقاد از کمبود دکه های مطبوعاتی در شهرستان، بیان 
کرد: در شهرستان شهرضا تنها دو دکه توزیع مطبوعات وجود 
دارد که این امر، یک معضل فرهنگی برای شهرستان است و 

باید با همکاری شهرداری، دکه ها افزایش پیدا کند.
جعفری بیان کــرد: فعالیت 2 خبرگزاری شهرســتانی و 5 
هفته نامه و ماهنامه و فعالیــت خبرنگاران خبرگزاری هایی 
همانند تسنیم، ایمنا، ایسنا، فارس و ایرنا، از جمله دیگر ابعاد 
فعالیت های رسانه ای در شهرضاســت. وی گفت: متاسفانه 
روزانه در شــهرضا 400 عدد روزنامه وارد می شود که از این 
تعداد، 200 عدد توزیع و مابقی مرجوع می شود؛ این درحالی 
است که از مجموع 500 مجله وارد شده به شهرستان، 300 
عدد توزیع و 200 عدد مرجوع می شــود. همچنین در این 
آیین، احمدرضا سلیمی، مدیرمســئول هفته نامه شهرضا، 
به مشــکالت مطبوعات و عدم حمایت مسئوالن از نشریات 
و عدم اطالع رسانی اعضای شــورای شهر پرداخت. طی این 

آیین، از خبرنگاران شهرستان شهرضا تجلیل شد.

کمبود دکه های مطبوعاتی؛ معضل فرهنگی در شهرضا

شهرضا؛ شهر جهانی سفال و سرامیک

خبرنگاران بايد 
توجه داشته باشند 

که قلم و نگارش 
آنها می تواند سبب 
برهم زدن آرامش 
يا برعکس، ايجاد 

امنیت و آسايش در 
جامعه باشد
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اخباريادداشت

زيبايی

  معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، گفت: از ابتدای سال ۹۵ 
 تا کنون بیــش از ۴ میلیــون و ۴۱۸ هــزار خدمت به جمعیتــی بالغ بر

 یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۸۰ نفر ارائه شده است.
دکتر احمد جنیدی با اشــاره به گزارش حوزه بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشکی ایران، اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا کنون برای ۴ میلیون و 
۴۱۸ هزار نفر جمعیت تحت پوشش خدمات این دانشگاه، در سطح مراکز 

و پایگاه های بهداشتی، پرونده الکترونیک سالمت تشکیل شده است.
وی در خصوص فعالیت »ســامانه سیب«، گفت: توســعه مراکز سالمت 
جامعه و پایگاه های سالمت در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران، یکی از 

برنامه های اصلی طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت است.
جنیدی افزود: با توجه به اینکه بعضی از خدمات هنوز قابل ثبت در سامانه 
یکپارچه بهداشت )سامانه سیب( نیســت، ارائه خدمات از این رقم بسیار 
بیشتر است. در این راستا دانشگاه علوم پزشکی ایران از همکاران پزشک ، 
مراقب سالمت و بهورز که بیشترین خدمات بهداشتی را در سطح دانشگاه 

ارائه نموده اند، تقدیر به عمل آورده است.
وی خاطر نشــان کرد: این نویــد را به هموطنان می دهم که بســیاری از 
خدمات بهداشتی و مشاوره ای در مراکز و پایگاه های سالمت تحت پوشش 

این دانشگاه به صورت رایگان ارائه می گردد .

 مســئول پنل هیستروســکوپی پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و 
مامایی ایران عنوان کرد: هیستروسکوپی )آندوسکوپی داخل رحم( یک 

روش درمانی کم تهاجم برای درمان بسیاری از اختالالت رحمی است.
دکتر شــیرین قاضــی زاده در آســتانه برگــزاری پانزدهمین کنگره 
بین المللی زنان و مامایی ایران درباره دو شــاخ بــودن رحم و تاثیر آن 
بر بارداری، گفت: دو شــاخ بودن رحم اختاللی است که در آن قسمت 
تحتانی رحم طبیعی و قسمت فوقانی آن غیرطبیعی می شود. در حین 
تکامل جنین، دو شاخ رحم باید به هم متصل شوند و تنه اصلی رحم را 
ایجاد کنند؛ اما در برخی افراد در به هم چســبیدن شــاخ های رحم در 
دوران جنینی اشکال متفاوتی ایجاد می شود که موجب دو شاخ شدن 

رحم می گردد.
وی افزود: در مواردی که فقط قســمتی از شاخ ها به هم نچسبیده است 
رحم دوشاخ نسبی و در مواردی هم که دوشاخ کامال به هم نچسبیده اند، 

به آن رحم دوشاخ کامل گفته می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی تهران در ادامه با بیان اینکه 
دو شــاخ بودن رحم می تواند در روند بارداری تاثیر داشته باشد، عنوان 
کرد: این اختالل می تواند عوارض مختلفی مانند ایجاد اختالل در رشد 
جنین، نچرخیدن جنین در رحم و ... شود که بر حسب سن ابتال و میزان 

شدت بیماری نوع درمان در مبتالیان متفاوت خواهد بود.
مســئول پنل هیستروســکوپی پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و 
مامایی ایران تصریح کرد: به طور کلی اختالالت رحمی از جمله دو شاخ 
بودن رحم  خود را با عالمت شــایعی مانند افزایش خونریزی و طوالنی 
بودن قاعدگی نشان می دهد به همین دلیل به خانم ها بعد از سن بلوغ 

توصیه می شود به محض افزایش خونریزی به پزشک مراجعه کنند.  
وی افزود: در زمان تشخیص اختالالت رحمی مانند دو شاخ بودن رحم، 
پولیپ و یا فیبروم پزشک در صورت امکان هیستروسکوپی که یک روش 
کم تهاجمی است برای درمان تجویز می کند که بسیاری از اختالالت از 

جمله دو شاخ بودن رحم با این روش درمان می شود.
این متخصص زنان تصریح کرد: هیستروسکوپی به آندوسکوپی داخل 
رحم گفته می شــود که طی آن فرد بدون جراحی تحت درمان و حذف 

اختالل رحمی قرار می گیرد.

مصرف شیر در کودکان و نوجوانان باعث افزایش تراکم استخوان و 
پرورش جسمی می شود و همچنین در دوران بارداری باعث رشد 
استخوان جنین و هنگام شــیردهی نیز به حفظ بافت استخوانی 

مادر و سالمت دندان کمک می کند.
یک کارشناس تغذیه گفت: از مهم ترین عوارض عدم مصرف کافی 
شــیر و لبنیات ،کوتاهی قد به ویژه در کودکان و نوجوانان اســت.

نیلوفر حیدری گفت: شــیر وفرآورده های آن یکــی از گروه های 
اصلی غذایی هستند و این گروه شامل ماست، پنیر، کشک، بستنی 
و دوغ می باشد. این گروه غذایی با ارزش، دارای کلسیم، پروتئین، 

فسفر، ویتامین ب۱2و ب2 و سایر مواد مغذی است.
وی شــیر را یکی از کامل ترین و مهم ترین مواد غذایی برای تمام 
مراحل زندگی دانست و گفت: شیر به تنهایی بسیاری از نیاز های 
تغذیه ای انسان را برآورده می ســازد و مصرف روزانه  دو لیوان آن 

۵۰ درصد از  نیاز روزانه به کلسیم  را تامین می کند .
به گفته این کارشــناس تغذیه مصرف شیر در کودکان و نوجوانان 
باعــث افزایش تراکم اســتخوان و پرورش جســمی می شــود و 
همچنین در دوران بارداری باعث رشــد استخوان جنین و  هنگام 
شیردهی نیز به حفظ بافت استخوانی مادر و سالمت دندان کمک 

می کند.
این کارشــناس تغذیه با بیان اینکه مصرف روزانه شیر و لبنیات به 
مقدار کافی عوارض ناشی از آلودگی هوا بر بدن را کاهش می دهد، 
مهم ترین عوارض ناشــی از عدم مصرف کافی شــیر و لبنیات را 
کوتاهی قد به ویژه در کودکان و نوجوانان، نرمی استخوان، کمبود 
رشد، خرابی لثه و دندان به خصوص در کودکان و نوجوانان، پوکی 
اســتخوان در بزرگســاالن و ابتالی مکرر به بیماری های عفونی 

دانست.
مسئول گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشــاه اظهار داشت: به منظور پیشــگیری از ابتال به 
بیماری های قلبی عروقی، چاقــی و دیابت و همچنین جذب بهتر 
کلسیم موجود در شیر بهتر است از شــیرهای کم چرب در برنامه 

غذایی روزانه استفاده شود.
این کارشــناس تغذیه درخصوص ایجاد نفخ ناشی از مصرف شیر  
نیز گفت: اگر به خوردن شــیر عادت ندارید ممکن است به دلیل 
وجود قند طبیعی شــیر) الکتوز ( دچار نفخ شــوید، اما اگر برای 
مدت زمانی کوتاه به مصرف مقدار کمی شــیر بــه صورت روزانه 
ادامه دهید تحمل دریافت الکتوز در بدن باال می رود و نفخ ایجاد 

نمی شود.
وی گفت: مقادیر توصیه شده شیر و فر آورده های آن در گروه های 
مختلف ســنی به طور متوســط بین 2 تا ۴ واحد اســت و توصیه 
می شــود برای تامین نیاز به کلســیم هر روز 2 تا ســه لیوان شیر 

مصرف شود.

شاید باورتان نشود ولی ارزش هر دندان شما به اندازه یک مروارید 
می باشد. باید مراقب دندان بود و از هر چیزی که موجب پوسیدگی 
یا باعث هر نوع آسیب به دندان می شود دوری کرد.غیر از تنقالت 
و مواد قندی، لواشــک و لیمو ترش دو مورد از چیزهایی هستند 

 که باید از آنهــا دور ماند چــون قاتل دندان هســتند. ولی چون 
 لیمو تــرش خواص بســیار زیادی دارد مــی توانیــد آب آن را با 
نی بخورید.دکتر جمشــید زمانی گفت: مواد اسیدی مثل لواشک 
و لیموترش به صورت مســتقیم مینای دنــدان را از بین می برد؛ 
اما موادقندی پس از تجزیه در دهان و گذر زمان به مواد اســیدی 
تبدیل می شود بنابراین سرعت آسیب زنندگی موادغذایی ترش 

بیشتر است.
 وی با بیــان اینکه در تحقیقاتــی که انجام دادیم متوجه شــدیم

  آب لیمو در مناطقی از کشــور که بیشــتر اســتفاده می شــده 
تخریب مینای دندان بیشتر بوده اســت، گفت: در طوالنی مدت 
سطح دندان تیره و خراب می شــود و پوسیدگی دندان چند برابر 

می گردد.

امیر هومن کاظمی متخصص طب سوزنی و گیاهان دارویی بیان 
کرد: آن دســته از افرادی که در طول روز بیــش از 3 لیوان چای 
مصرف می کنند باید بدانند که چای کهنه باعث تولید مواد سمی 

در بدن می شود و تبعات جبران ناپذیری را به همراه دارد.
چایی که بیشــتر از ۱۰ دقیقه دم بکشــد، کهنه به شمار می رود و 
نوشــیدن این چای کهنه موجب افزایش خستگی در فرد خواهد 

شد.
وی ادامه داد: چای کهنه دم ترشح اسید معده را تحریک می کند و 

به دلیل ماهیت اسیدی در بروز زخم معده موثر است.
کاظمی با یادآوری اینکه به دلیل ترکیبات نگه دارنده، اســانس و 
رنگ مورد استفاده در تهیه چای کیسه ای افراد باید از مصرف آن 
پرهیز کنند عنوان کرد: به دلیل وجود مواد مصنوعی در چای های 

کیسه ای، این قبیل چای ها در مدت زمان کمتری نسبت به چای 
معمولی رنگ می دهند.وی با عنوان اینکه مصرف دراز مدت چای 
کیسه ای خطر آفرین است افزود: از عوارض مصرف چای کیسه ای 

و کهنه دم می توان به ریفالکس و مشکالت گوارشی اشاره کرد. 

تخم بلدرچین فواید زیادی دارد که برخی از مهم ترین آنها شامل 
توانایی آن در بهبود بینایی، افزایش سطح انرژی، تحریک رشد و 
نمو، بهبود سوخت و ساز بدن، کاهش فشار خون، تسکین آلرژی، 

پاکسازی بدن و جلوگیری از بیماری های مزمن است.
 تخم بلدرچین به طور چشــمگیری کوچک تــر از تخم اردک و 
تخم مرغ است و به طور گســترده ای به عنوان یک غذای جدید 
در سراسر جهان به فروش می رسد. تخم بلدرچین عالوه بر اینکه 
ظاهر جالب و بامزه ای دارد به دلیل اینکه یک بسته  سرشار از مواد 
مغذی است، یک گزینه خوشمزه و ســالم برای اضافه کردن به 

رژیم غذایی روزانه یا هفتگی  به شمار می رود.
تقويت بینايی: در تخم بلدرچین مقدار بســیار زیادی 
ویتامین A نهفته است که به سالمت چشــم ها و تقویت بینایی 
کمک می کند. فعالیت آنتی اکســیدانی ویتامیــن آ به کاهش 
دژنراسیون ماکوالی چشم و پیشــگیری از پیشرفت آب مروارید 
کمک می کند که اینها موجب می شود شما به مدت طوالنی تری 

بهتر ببینید!
تنظیم کلسترول: مقدار مناسبی از اسیدهای چرب مفید 
در تخــم بلدرچین یافت می شــود که موجب تقویــت قلب در 
بســیاری از افراد می شــود. بدن ما بــرای جبران اثــرات منفی 
کلســترول بد خون یا همــان LDL به HDL کلســترول که به 
کلسترول خوب نیز معروف است نیاز دارد. کلسترول خوب بیش 
از 6۰ درصد چربی های زرده  تخم مرغ را تشــکیل می دهد. با این 

حال افرادی که در معرض مشــکالت کلسترولی قرار دارند، بهتر 
اســت به مقدار زیاد تخم بلدرچین مصرف نکنند؛ چرا که حدودا 

۱/6 گرم اسید چرب اشباع در هر واحد آن وجود دارد.
تحريک رشد: درست مانند تخم مرغ، تخم بلدرچین نیز 
یک منبع غنی پروتئین در رژیم غذایی است که برای بسیاری از 
فرآیندهای بــدن ما الزم اســت.پروتئین ها به اجزای تشــکیل 
دهنده شــان شکســته می شــوند و در بدن دوباره برای ساخت 
ســلول ها، بافت ها، ماهیچه هــا، اســتخوان ها و رگ های خونی 
استفاده می شوند. پروتئین های موجود در تخم بلدرچین به رشد 

و نمو طبیعی و سالمت بدن کمک می کنند.

یک متخصص طب سنتی گفت: گیاه دارویی رزماری در درمان 
و پیشگیری بسیاری از بیماری های بدن موثر بوده و یک تقویت 
کننده قوی برای سیســتم ایمنی بدن در برابر عوامل ســرطانی 

است.
درخشــان پور متخصص طب ســنتی گفت:رزماری با طعمی 
گس،تلخ و گرم از خانواده گیاه نعناع است با این تفاوت که بو و مزه 
مشخصه این گروه را ندارد و استفاده از آن به عنوان طعم دهنده 

در مواد غذایی مختلف رایج است.
وی در راستای تاثیرات رزماری در بهبود سالمتی، بیان داشت:در 
افرادی که دچار اضطراب مزمن و اختالل هورمون های استرس زا 

هستند؛ مصرف رزماری می تواند اثرات مثبتی در جهت کاهش 
استرس ،آرامش ذهن و بهبود خلق و خو داشته باشد.

درخشــان پور رزماری را گیاهی ســنتی برای درمان درد های 
دستگاه گوارش دانســت و اظهار داشت:رزماری در فرهنگ های 
مختلف برای درمان درد های معده،یبوست،اســهال و نفخ مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و برای بهبود کارایی دستگاه گوارش به 

جهت تنظیم اجابت مزاج،مفید است.
وی ادامه داد: این گیاه دارویی به عنوان یک  عامل آنتی باکتریایی 
نقش بســزایی در خوش بو کــردن دهان دارد. اگــر برگ های 
 رزماری را در لیوانی آب داغ قرار داده و دهان خود را با آن بشویید 

باکتری های مضر از بین می روند.
این متخصص طب سنتی رزماری را محرک جریان خون دانست 
و گفت: رزماری به عنوان یک محرک در بدن،تولید ســلول های 
قرمز و جریان آنها در خون را افزایــش می دهد که این کار باعث 
بهبود اکســیژن رســانی به بافت و اندام ها و غذا رسانی بهتر به 

سلول های بدن می شود.
وی کاهش التهاب قلبی عروقی را در افزایش ســالمت قلب موثر 
 دانســت و  افزود: اســید کارنوسیک، آنتی اکســیدان و ترکیب

 ضد التهابی قدرتمندی اســت که در رزماری یافت می شــود و 
برای کاهش التهاب مفاصل،ماهیچــه ها و رگ های خونی مفید 
 است. همین امر باعث شــده  که رزماری به یک درمان موثر برای 

بیماری هایی چون،ورم مفاصل و نقرس تبدیل شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ايران خبر داد؛

 ارائه خدمات بهداشتی رايگان
 در پايگاه های سالمت

در کنگره زنان و مامايی ارائه می شود؛

 جزيیات روش درمانی
 اختالالت رحم

 کوتاهی قد از عوارض 
نخوردن شیر است

تقويت خط دفاعی بدن در دستان رزماری آشنايی با خواص تخم بلدرچین برای سالمتی

هرگز چای کهنه دم نخوريد!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

یکی از شایع ترین مشکالت پوستی  که اغلب بعد از آکنه 
با آن روبه رو می شــوید، منافذ بزرگ پوستی است. این 
منافذ باز کامال واضح بوده و حتی اگــر چین و چروکی 
روی صورت نداشته باشید، شما را پیرتر نشان می دهند.  
این منافذ شما را در معرض آکنه و سایر حساسیت های 
پوســتی قرار می دهند. در اینجا به برخــی روش های 
درمانی به منظور سفت شدن پوست و بستن این منافذ 

به مدت چند ساعت می پردازیم. 
ويتامین E : چند کپسول ویتامین E بردارید و با 
یک ســوزن تمیز محتوای روغنی آن را خالی کرده و در 
جایخی بریزید. چهــار قالب یخی برای ایــن کار کافی 
اســت، بنابراین بهتر اســت از 3 تا ۴ کپســول استفاده 
 کنیــد. ســپس قالب های یــخ را بــا محتــوای روغن

 ویتامیــن E به مدت چند دقیقــه روی منافذ صورتتان 
بمالید تا ببینید منافذ چطور بسته می شوند.

عصاره گوجه: یــک گوجه فرنگــی را ببرید و به 
آرامی آن را به نقاطی از صورت که منافذ بیشــتری دارد 
بمالید. پیش از آنکه عصاره را با آب سرد بشویید بگذارید 
روی صورتتان بماند تا به طور کامل خشک شود. عصاره 
گوجه در از بین بردن لکه های پوستی هم تاثیر بسزایی 

دارد.
بخار: شــاید به منظور نرم کردن پوســت مجبور 
شــوید به ســالن آرایش و زیبایی مراجعــه کنید؛ اما 
می توانید با استفاده از بخار آب، پوستتان را تمیز کرده و 
منافد بازتان را ببندیــد. از طرفی ایــن کار می تواند تا 

حدی جوش های شما را هم پاکسازی کند.
شــیر: می توانید پنبه ای را به شــیر خام یا سرد 
آغشته کرده و آن را به صورتتان بمالید تا به این روش از 
شــر منافذ بزرگ و باز خالص شوید. شیر سرد پوستتان 
را صاف و مرطوب کرده و باعث می شــود منافذ باز کمتر 

به چشم بیایند. 
جوش شیرين: حدود 2 قاشق جوش شیرین را با 
آب مخلــوط کرده و بــه آرامی پوســتتان را با حرکات 
دورانی به مدت پنج دقیقه پیش از شســت وشــو با آب 

سرد ماساژ دهید.
چای سبز يا بابونه: هر دوی این چای ها در سفت 
کردن پوست و بســتن منافذ تاثیر بســزایی دارد. شما 
می توانید یک پنبه را به چای سرد )که در یخچال مانده 
اســت( آغشــته کرده و آن را به صورتتان بمالید و یا به 
طور مســتقیم با چای کیســه ای به آن ناحیه به آرامی 

ضربه بزنید.

 درمان های خانگی برای 
رفع منافذ پوست صورت

 پیشنهاد  سردبیر: 
استفاده زياد از تلفن همراه پیرچشمی می آورد

چشم پزشکان هشدار دادند؛

استفاده زياد از تلفن 
 همراه پیرچشمی 
می آورد

 پزشــکان می گویند که اســتفاده بیش از اندازه از تلفن های 
همراه و ســایر گجت های الکترونیکی موجب پیرچشمی در 

سنین پایین می شود.
 معموال اختــالالت چشــمی در میانســالی و پیــری اتفاق 
می افتد و موجب از بین رفتن قابلیت ارتجاعی عدســی چشم 

می شود.
 به گفته محققــان، بیماری پیرچشــمی که عمدتا در ســن

  ۴۰ ســالگی روی می دهــد، با اســتفاده مکرر و مــداوم از
 گجت های الکترونیکی نظیر موبایل در سنین پایین تر اتفاق 
می افتد.اســتفاده زیاد  از موبایل موجب می شود که عدسی 
چشم زودتر از موعد، ســخت و ضخیم شود و قدرت ارتجاعی 
خود را از دســت بدهد. نتیجه آن، کاهــش تدریجی توانایی 

چشم بر فوکس بر اشیای نزدیک خواهد بود.
طبق اعالم سازمان بهداشــت جهانی، در سال 2۰۰۵ بیش از 

یک میلیارد نفر در دنیا مبتال به پیرچشــمی بودند که تا سال 
2۰۱۵ این رقم دو برابر شده است.

محققان هشدار دادند حتی پیرچشمی در بین افراد در اوایل 
سنین 3۰ سالگی هم مشاهده شــده است. عالئم این بیماری 
شــامل تاری دید، ضعف بینایی یا سردرد اســت که در بین 
جوانانی که ســاعات طوالنی از گجت های الکترونیکی نظیر 

موبایل یا تبلت استفاده می کنند مشاهده می شود.

چربی های سالم شما را ســیر نگه می دارند، سوخت وساز بدن را 
به حداکثر رسانده و از شــما در برابر بیماری های قلبی محافظت 
می کنند. همچنین، رونــد جذب مواد مغذی را تســریع کرده و 

کمک می کنند ویتامین محلول در چربی بیشتری جذب کنید.
اینها دالیل کافی بود که قانع شــوید همه چربی ها چاق کننده و 
مضر نیســتند، اما شــناخت چربی های الزم و ضروری هم مفید 
اســت تا بدانید چه باید بخورید و چه نباید بخورید. برای راحتی 
کار، در این مقاله به معرفی غذاهایی مفیدی می پردازیم که حاوی 
چربی های سالم هســتند؛ اما قبل از مصرف این مواد غذایی، باید 
توجه داشــته باشــید که تمام این مواد ازجمله آنهایی که حاوی 

چربی های سالم هستند باید در حد اعتدال مصرف شوند. 
گوشت قرمز

گوشــت قرمز حاوی چربی های ســالم مانند لینولئیک اســید 
کونژوگه یا CLA است؛ یک چربی ترانس که موجب بهبود سالمت 
قلب و کاهش چربی شکم می شود. به عالوه، مصرف گوشت قرمز 
به کاهش ســطح اســتئاریک اســید در بدن نیز کمک می کند؛ 
 اما گوشــت گاو علف خوار حتی بهتر از این اســت. منظور از گاو 
علف خوار، این است که تغذیه دام مناســب باشد و از محصوالت 

فرآوری شده، دارو و آنتی بیوتیک غیرمجاز برای رشد دام استفاده 
نشده باشــد. مطالعه منتشر شــده در مجله تغذیه نشان داده که 
گوشت گاو علف خوار از CLA، استئاریک اسید و امگا3 بیشتری 

برخوردار است.
میوه چرب و محبوب

نارگیل سرشــار از چربی های اشباع شده اســت که نیمی از آن، 
از لوریک اســید تامین می شود؛ یک تری گلیســیرید با زنجیره 
متوسط که با باکتری ها می جنگد، سطح کلسترول خون را بهبود 
می بخشد و انرژی انسان را در طول شــبانه روز به میزان ۵درصد 
افزایــش می دهد. مطالعه محققان نشــان می دهــد که مصرف 
مکمل های غذایی حاوی روغن نارگیل به کاهش چربی شــکمی 
کمک می کند. برخالف تصورتان، خوردن نارگیل باوجود چربی 

باال، چاق کننده نیست.
سلطان چربی های سالم

آووکادو از بیشــترین مقدار چربی های ســالم بیــن مواد غذایی 
برخوردار اســت. این میوه شــگفت انگیز، حالت خامه ای دارد و 
برخالف کره، به تنهایی قابل مصرف اســت. با ایــن حال، باید در 
هر وعده غذایی تنها یک چهارم یا نیمی از یک آووکادوی کامل را 

مصرف کنید، با وجود این نیازی نیست نگران چربی های موجود 
در آن باشــید. آووکادو سرشــار از چربی های غیراشباع و سالمی 
است که حاوی اولئیک اسید بوده و احساس گرسنگی را برطرف 

می کن
تلخش را انتخاب کنید

یک خبر خوب برای همه طرفداران شکالت؛ خوردن شکالت تلخ 
شکم شما را صاف می کند. شــکالت تلخ حاوی باالترین درصد از 
کره کاکائو است که به عنوان یکی از منابع چربی های اشباع درنظر 
گرفته می شود. الزم به ذکر است از آنجایی که روند هضم شکالت 
تلخ به زمان بیشــتری نیاز دارد، شما را تا چندین ساعت سیر نگه 
می دارد و کمک می کنــد وزن کم کنید. پس اگــر فکر می کنید 
خوردن شــکالت شــما را چاق می کند، می توانید از انواع تلخ آن 

استفاده کنید.
گردو يا روغن گردو؟

چربی های غیراشــباع موجود در مغزها با فعــال کردن یک ژن، 
موجب کاهش ذخیره چربی و بهبود متابولیســم انســولین در 
بدن می شــوند. مغز گردو یکی از بهترین منابــع غذایی در گروه 
آجیل هاســت. این خوراکی مغذی بیش از ســایر مغز ها حاوی 

اسیدهای چرب امگا3  می باشد.
مطالعه محققان در ایالت پنسیلوانیا نشــان می دهد که خوردن 
گردو و روغن گردو به کاهش اســترس کمک کرده و سطح فشار 
خون دیاســتولیک را پایین نگه می دارد. گــردو را می توانید هم 
به صورت تنقالت و میان وعده و هم به صورت استفاده در غذاهای 
مختلف اســتفاده کنید. نان و پنیر و گردو هم که محبوب آشنای 

همیشگی ایرانی هاست.
خواص مغز آجیل بیشتر است يا کره آن؟

شــباهت های زیادی بین مغزها و کره آنها وجــود دارد، اما باید 
بدانید که تمام کره های گرفته شــده از مغزها حاوی چربی های 
سالم نیستند؛ بنابراین بهتر است برچسب موجود روی بسته بندی 
کره ها را با دقــت بخوانید تا از ســالم بودن آن مطمئن شــوید. 
تفاوت ها قابل مالحظه اند؛ خیلی از کره های کم چرب باوجود اینکه 
چربی کمتری دارند، حاوی شکر و نمک بیشتری هستند. برخی 
اطالعاتی از این دســت را می توانید روی بسته بندی محصوالت 

پیدا کنید.
تخم مرغ کامل يا زرده؟

تخم مرغ کامل هم یکی از همان غذاهایی اســت که بارها توصیه 
شده که آن را در برنامه غذایی خود بگنجانید. منظور از تخم مرغ 
کامل زرده و ســفیده است. ســفیده تخم مرغ سرشار از پروتئین 
است، اما زرده چربی و کلســترول دارد. با این حال، جای نگرانی 
نیست. چربی موجود در زرده عمدتا اشــباع نشده است. مطالعه 
محققان دانشگاه کانکتیکات نشان می دهد که چربی موجود در 

زرده تخم مرغ به کاهش LDL یا کلسترول های بد کمک می کند.
پس اگر مشــکل یا بیماری خــاص و زمینه ای دیگــری ندارید، 
می توانید با خیال راحت زرده تخم مرغ را نوش جان کنید. باز هم 
در این مورد باید اعتدال را رعایت کنید چراکه توصیه می شــود 
بیش از دو عدد زرده در هفته می تواند به کبد آســیب برساند. اگر 
به بیماری خاصی مبتال هستید در این باره از پزشک خود مشورت 

بگیرید.

شما آنچه نیستید که می خوريد؛ اگر چنین بود، پس همه افرادی که مقدار زيادی چربی مصرف می کنند، بايد چاق 
باشند. نظر شما چیست؟ آيا افرادی که چربی می خورند، چاق هستند؟ نه، لزوما اين طور نیست. بدن انسان برای 
کاهش وزن و عملکرد مناسب به چربی رژيمی نیاز دارد، به همین دلیل است که بسیاری از چربی ها، ضروری درنظر 

گرفته  می شوند.

چربی های غیراشباع 
موجود در مغزها 

با فعال کردن يک 
ژن، موجب کاهش 

ذخیره چربی و بهبود 
متابولیسم     انسولین 
در بدن می شوند، مغز 
گردو يکی از بهترين 
منابع غذايی در گروه 

آجیل هاست

با مصرف این چربی ها  الغر شوید

لواشک و لیموترش ، موثر در پوسیدگی دندان
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يادداشت

قاب روز

پیشنهاد سردبیر: 
هتل شیشه ای در میان برف

خاک رس، کاه، چوب، شن و ماسه مواد ســازنده هتلی متفاوت به 
دســت یک زوج در »ترانســیلوانی« منطقه ای تاریخی در رومانی 

است.

ديدنی ها 

ایرانگردی

به دشــتی خیال انگیز می رویم که ســفید است و آسمان 
را در دل خود جای داده، آســمان به زیــر پاهایت آمده تا 
روی آن قــدم زده و بــه باال برســی؛ بــه خورشــید، ابر، 
کهکشان راه شــیری. به بولیوی می رویم، به بزرگ ترین 
دریاچه نمک جهان که آنقدر بزرگ و مســطح هســت که 
 طلوع و غروب را می توان در آینه آن تماشــا کرد، شب ها

 ستاره های آسمان را شــمرد و میان آنها خوابید؛ اما تمام 
اینها با جادوی باران ممکن می شــود، با همگردی همراه 
باشــید تا ببینید زمین سراســر ســفید و کدر، چطور با 
نم بارانی انــدک، تبدیل به بــزرگ ترین آینــه  طبیعی 

 جهان می شــود، تا از پدیده انعــکاس برایتــان بگوییم.  
افســانه ها می گویند که کوه های اطراف دریاچه ســاالر 
دی ایونــی ، روزگاری انســان هایــی بودند که از اشــک 
 یکی از آنها دریاچه شــکل گرفته، اشــک همسری که رها 

شد.
 اما دانشــمندان می گوینــد که حدود 4500 ســال قبل 
 در بولیــوی، دریاچه ای بــزرگ در اینجا خشــکیده تا از 
نمک های باقیمانــده آن، دریاچه نمک ســاالر دی ایونی 
شــکل بگیرد. روی دریاچه با الیه ای از نمک پوشیده شده 
و در زیر آن آب های شــور غنی از لیتیوم، پتاسیم و منیزم 

جریان دارد. همانطور که گفتیم این دشت سفید از نمک، 
مسطح ترین سطح زمین است؛ بنابراین هنگامی که باران 
می بارد، آب نــور و تصاویر را انعکاس مــی دهد تا دریاچه 
نمک تبدیــل به آینه ای پهناور شــود. طبیعی اســت که 
منطقه ای شگفت انگیز مانند اینجا، امروزه تبدیل به یکی 
از جاذبه های توریستی بولیوی شده باشد. به همین خاطر 
اطراف دریاچه هم پر شــده از هتل و رســتوران هایی که 
بیشترشان از بلوک های نمک ســاخته شدند. البته فاصله  
آنها با دریاچه آنقدر هســت که باعث آسیب رساندن به آن 

نشوند.

اينجا آسمان و زمین به هم می رسند

اورست 
کوه اورست  به معنی »سر آسمان« و نام تبتی »کوموالنگما« 
بلندترین کوه کره زمین اســت که ارتفاع قله آن از سطح دریا 
معادل ۸۸4۸ متر است. در سال ۱۸5۶، در طرح نقشه برداری 
مثلثاتی بزرگ هند، برای اولین بار ارتفاع قله اورست به مقدار 
۸۸40 متر گزارش شد. در ســال ۱۸۶5، نام انگلیسی رسمی 

اورست توسط انجمن سلطنتی جغرافیا انتخاب گردید.
قله اورســت توجه بســیاری از کوهنوردان در تمام رده ها را 
جلب کرده  اســت. از کوهنوردان حرفه ای و مجرب گرفته تا 
کوهنوردان مبتدی که مایل به پرداخــت مبالغ قابل توجهی 
هســتند تا توســط کوهنوردان حرفه ای راهنمایی شــوند و 
صعودی کامل و موفقیت آمیز را رقم بزنند. با وجودی که مسیر 
استاندارد صعود این کوه، حاکی از عدم احتیاج به تجهیزات و 
حربه های حرفه ای و دشوار است عوامل خطرآفرین طبیعی از 
قبیل بیماری، ارتفاع، بادهای شدید و آب و هوای نامطلوب نیز 

وجود دارند. 
ِکی 2

 کی2 )نام دومین قله بلند روی زمین )پس از اورســت( است. 

این قله در منطقه قراقروم رشــته کوه هــای هیمالیا بین مرز 
پاکستان و چین قرار گرفته  است. این قله ۸۶۱۱ متر از سطح 
دریا ارتفاع دارد و دارای فنی ترین مسیر صعود در جهان است. 
تعداد کوهنوردانی که در راه رسیدن به قله کشته شده اند، یک 
چهارم تعداد کسانی است که صعود موفق داشته اند. باال رفتن 
از این کوه به علت وضعیت بد برف و یخ های سطحی آن بسیار 
دشوار است و ریزش بهمن و سنگ از دالیل اصلی مرگ در آن 
شناخته می شــود. تاکنون بیش از ۳۱ کوهنورد، هنگام پایین 

آمدن از این کوه جان خود را از دست داده اند.
آناپورنا 

قله »آناپورنــا«  روی کوه های هیمالیا که از شــرق به غرب و 
به طول 55 کیلومتر از »ماریســاندی« بــه »کالی گانداکی« 
گسترده شــده اســت قرار دارد. این کوه با ارتفاع ۸0۹۱ متر 
دهمین کوه بلند جهان و با توجه به میزان تلفات کوهنوردان 
 صعود کننــده به ایــن قله کــه حــدود 4۱ درصد اســت، 

مرگبارترین کوه جهان محسوب می شود.
نخســتین بار در ســال ۱۹50 پس از آنکه هیئــت اعزامی از 
کشور فرانسه از پیدا کردن مسیری برای صعود به دوالگیری 

ناامید شــد، به این کوه روی آورد. در این صعود که با حماسه 
و جانفشــانی اعضای تیم همراه بود، کوهنوردان نامی فرانسه 
»موریس هرزوک« و »لوئیس الشــنال« موفــق به فتح قله و 
البته فتح نخســتین کوه ۸000 متری دنیا شــدند. آنها برای 
صعود قله، بهــای گزافی پرداختند که همانا ســرمازدگی هر 
دو نفر و از دست دادن تمامی انگشــتان دست و پای الشنال 
بود. آن دو که در بازگشــت از قله کامال تحلیل رفته بودند، با 
کمک دوستان و هم تیمی های خود »لیونل تری« و »گاستین 
ربوفا« که هر دو از کوهنوردان برجســته عصر خود بودند، به 
شکلی حماســی به پایین منتقل شــدند و این در حالی بود 
که یکی از آنها بر اثر ســقوط از ارتفاع، شــب سختی را درون 
یک شکاف به ســر برد. از این تیم در پاریس همچون گروهی 

قهرمان استقبال شد.
نانگا پربات

نانگا پربات ، رشــته کوهی است که در پاکســتان قرار دارد. 
ارتفاع آن ۸۱2۶ متر از سطح دریا و نهمین قله بلند روی زمین 
است. صعود به آن از مشکل ترین صعودهای کوهستانی است 
و به خاطر کوهنوردهای زیادی کــه در جریان صعودهای آن 
کشته شده اند به »کوهســتان قاتل« معروف است. هم اکنون 
»نانگاپربات« بــا بیش از ۶0 کشــته پــس از آناپورنا دارای 
بیشــترین کشــته ها )به نســبت صعودها( در میان کوه های 

۸000 متر است.
اولین مسیر مناسب این کوه در ســال ۱۹5۳ کشف شد. قبل 
از ســال ۱۹5۳ گروه های کوهنوردی از سراسر جهان ۳۱ بار 
تالش کرده بودند به قله این کوه برســند؛ امــا هیچگاه موفق 
به این کار نشدند و بســیاری از افراد این تیم ها جان خود را از 
دست دادند. »هرمن بول« فردی بود که توانست این مسیر را 
کشف کند؛ او نزدیک به 40 ســاعت به تنهایی از این کوه باال 
رفت و رکورد اولین فتح باالی ۸000 متر به صورت تنهایی را 

به خود اختصاص داد.
شیشاپانگما 

»شیشاپانگما«  با ۸0۱۳ متر ارتفاع به عنوان چهاردهمین کوه 
۸000 متری و تنها ۸000 متری مســتقل در تبت شــناخته 
می شــود که به طور کامل داخل خاک کشــور چین )در تبت 
مرکزی( قرار دارد. معنای شیشاپانگما در زبان تبتی به معنای 

»قله ای بر فراز دشت های پوشیده از چمن« است. 
شیشاپانگما آخرین کوه ۸000 متری صعود شده است؛ البته 
این امر به دلیل بســته بودن مرزهای تبت روی خارجی ها بود 
و صعود به آن توســط دیگران امکان پذیر نبــود تا در نهایت 
در ســال ۱۹۶4 این کوه توســط کوهنوردانی از تبت و چین 
فتح شد. پس از اشغال تبت توســط چینی ها تالش شد تا نام 
»کوسنگ تســان فنگ« روی کوه نهاده شــود؛ اما این تالش 
شکســت خــورد و در نهایت همان نــام تبتی شیشــاپانگما 
رســمیت یافت. با اینکه این کوه یکی از آخرین قله هایی بود 
که توسط انســان فتح شد اما در میان ســاده ترین مسیرهای 
 کوهنوردی شناخته می شــود.  با این وجود هرسال نزدیک به

 ۸ درصد از افرادی که ســعی می کنند به قله آن برسند جان 
خود را از دست می دهند.

اگر شما هم از عالقه مندان به کوهنوردی و سفر به ارتفاعات هستید، خطرکردن يک جزء جدا  ناپذير از کار شما 
می شود.تورهای خارجی متعددی برای صعود هرچه بیشتر و شکستن رکوردها برگزار می گردد و هیچ کس جلودار 
عاشقان اين ورزش نمی شود. ســرمازدگی، بهمن و طوفان های شديد و مرگ آور، از مهم ترين خطراتی است که 
مسافران بلندترين و خطرناک ترين قلل جهان را تهديد می کند. بعضی از اين قله ها بین کوهنوردان حرفه ای به 

»قاتالن خاموش« شهرت دارند. با خطرناک ترين قلل جهان آشنا شويد.

صعود به 
نانگا پربات از 
مشکل ترين 

صعودهای 
کوهستانی است و 

 به خاطر
 کوهنوردهای 

زيادی که در 
جريان صعودهای 
آن کشته شده اند 

به »کوهستان 
قاتل« معروف 

است

حمام تاریخی شهر وزوان طی یک عملیات باستان شناسی از زیر خاک 
بیرون آمد.

مدیر میراث فرهنگی شهرســتان شــاهین شــهر و میمه گفت: سال 
گذشته بر اســاس گفته های اهالی محل که از وجود یک حمام قدیمی 
در کنار پارک نزدیک به شهرداری خبر می دادند، با هماهنگی سازمان 
میراث فرهنگی و شهرداری وزوان، بررســی هایی در این محل انجام و 
عکس های هوایی تهیه شــد که نتایج حاصل از آنها، گفته اهالی محل 

را تایید کرد.
 جــواد چهــرازی افــزود: بعــد از تاییــد ایــن موضــوع و بــا 
گمانه زنی های اولیه، با هماهنگی واحد باســتان شناســی ســازمان 
میــراث فرهنگــی و شــهرداری وزوان، فصــل اول کاوش آغاز شــد 
 که ایــن کاوش به مــدت ۶ ماه به طــول انجامید و درنهایــت بیش از

  ۳00 متر مربع از این حمام تاریخی کشــف و از خاک بیرون کشــیده 
شده است.

وی تاکید کرد: بر اســاس بررسی های انجام شــده، حمام مذکور یک 
حمام دوقلو یعنی به صورت زنانه و مردانه بوده اســت که در فصل اول 
کاوش، یکی از حمام ها یعنی بخش مردانه به طور کامل شامل ورودی، 

هشتی میان در، سربینه و گرمخانه از زیر خاک بیرون آمد.
مدیر میراث فرهنگی شهرســتان شاهین شــهر و میمه گفت: شواهد 
نشــان می دهد که این حمام بــه دوران صفوی تعلــق دارد ولی برای 
قطعیت آن، باید حمام دیگر یعنی مجموعــه زنانه نیز درنتیجه کاوش 

کشف شود تا بتوان دوره زمانی آن را به صورت دقیق مشخص کرد.
 چهرازی درباره تغییر کاربری این حمام اظهار داشت: طرح مرمت این 
حمام و بازسازی سقف آن در دستور کار قرار گرفته و اولین ایده ما این 
اســت که این حمام تاریخی به صورت یک حمام سنتی مورد استفاده 
قرار گیرد، هرچند که تاکنون به حمــام های تاریخی اصفهان مجددا با 

کاربری اولیه نگریسته نشده است. 
به هرحال ســازمان میراث فرهنگــی و شــهرداری وزوان برای جذب 
ســرمایه گذارانی که تمایل به ســرمایه گذاری در این زمینه را دارند 

تالش می کند.
وی خاطرنشان ساخت: فصل دوم کاوش برای یافت مجموعه زنانه این 

حمام تاریخی در صورت تحقق بودجه آغاز خواهد شد.
 این حمام تاریخی با نام حمــام میرزا ابوتراب وزوان بــه متراژ تقریبی 
400 متر مربع در حدود 25 ســال پیش به منظور ایجاد پارک شــاهد 
وزوان تخریب و پر گردیده است، اما در اســفندماه ۱۳۹۳ به پیشنهاد 
فرهنگ دوســتان و فعــاالن عرصه تاریــخ  و فرهنــگ وزوان، ضمن 
هماهنگی و تفاهم نامه تنظیمی با ســازمان میراث فرهنگی اســتان 
 اصفهان به همت شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر وزوان اقدام به

 گمانه زنی این حمــام گردیده که بقایای فضایی به مســاحت تقریبی 
200 مترمربع با جرزهای یک متــری با ارتفاع ۳ متــر پایه به صورت 

کامال سالم از زیر زمین خارج شده است.

معاون توسعه مدیریت ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری ، ســمیع ا... حســینی مکارم گفت:در شرایطی 
که هر گردشگر خارجی معادل ۳0 بشــکه نفت ارزآوری دارد، 
گردشــگری می تواند بــه یکــی از ارکان مهم تحقــق اقتصاد 

مقاومتی منجر شود.
سمیع ا... حسینی مکارم در این باره گفت :گردشگری، برخالف 
نفت نه نیاز به خام فروشــی دارد و نه ســرمایه گذاری دیگران، 
صنایع دستی هم مواد اولیه و منابع انســانی بومی احتیاج دارد 
و دارای کمترین هزینه و بیشــترین بهره وری است، در نتیجه 
گردشــگری و صنایع دســتی دو رکن مهم اقتصــاد مقاومتی 

هستند.
وی صحبت هایش را اینگونه ادامــه داد:دولت برای تحقق پنج 
محور مهم اقتصاد مقاومتی یعنی درآمدزابودن، برون گرا بودن، 
مردمی بودن، عدالت محور بودن و دانش بنیان بودن، ۱2 برنامه 

ملی را پیش بینی کرده است.
حســینی مکارم در تبیین این برنامه ها گفت:ارتقای بهره وری، 
پیشــبرد برون گرایی اقتصاد، ارتقای توان تولید ملی، برقراری 
انضباط مالی، توســعه اقتصادی دانش بنیان و گفتمان ســازی 

اقتصاد مقاومتی بخشی از این برنامه های ملی هستند.
وی اینگونه ادامه داد :بخش دیگر برنامــه های ملی دولت برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی به شفاف ســازی و سالم سازی اقتصاد، 
توســعه ظرفیت تولیــد نفــت و گاز و تکمیل زنجیــره پایین 
 دستی، هدفمند ســازی یارانه ها و سیاست های پولی معطوف 

می شود.
حسینی مکارم گفت:سازمان میراث فرهنگی نیز در طرح های 
توسعه گردشــگری طبیعی، تاریخی، زیارتی و سالمت و البته 

صادرات فرش و صنایع دستی در این امر اهتمام ویژه ای دارد.

درعملیات باستان شناسی در وزوان به دست آمد؛

کشف حمامی دوقلو
 به قدمت 400 سال 

هتل رويايی دره پريان 

هر گردشگر خارجی معادل فروش 
30 بشکه نفت ارز آوری دارد 

معماری ايرانی

خبر

باخطرناک ترین قلل جهان آشنا شوید

 آبشــار راین که با نام »زر رود« نیز شــناخته می شود یکی 
از زیباتریــن و شــکوهمندترین مســیرهای کوهپایه ای 
 استان کرمان است. آبشــار راین با ارتفاع حدود 40 متر در 
۱4 کیلومتری جنوب غربی شهر ییالقی راین که در دامنه 
یکی از مرتفع ترین قله های ایران بــه نام قله هزار قرار دارد، 
واقع شده است. این آبشار از ریزش رودخانه ای پدید می آید 
که سرچشمه های آن در ارتفاعات باالدست و از دل دامنه ها 
و دیواره های بــرف گیر هــزار مانند تاج خــروس جریان 
می یابد.آبشــار راین طی چهار مرحله فرو می ریزد. مرحله 
اول ۳ متر و پــس از آن 4 متر، مرحله ســوم از لبه پرتگاه تا 

نقطه ای که سنگ بزرگی در دیواره ها قفل شده و مرحله بعد 
ریزش از سنگ بزرگ تا کف سنگی حوضچه آبشار و پخش 
آب بر دیواره سنگی شــیب دار و حرکت در البه الی بیدها و 
کناره دیواره بلند سنگی اســت. به دلیل وجود شیاری که 
در محل ریزش آب وجود دارد، حرکت در پشــت آبشــار و 
لذت بردن از خنکــی ذرات آب، تجربه ای جذاب را به وجود 
می آورد و این تجربه در زمســتان تبدیل به یخ نوردی ساده 
و هیجان آور می شــود. در ضمن مسیر اصلی صعود به قله از 

دامنه روبه روی آبشار آغاز می شود.
شــیارهایی در محل ریزش آب وجود دارد که لذت بردن از 

خنکای ذرات آب  در پشت آبشار تجربه ای مثال زدنی را به 
وجود می آورد که قابل توصیف نیست.

این تجارب در فصل زمستان تبدیل به یخ نوردی با هیجان 
زیاد می شود که عالقه مندان خاص خود را دارد. همچنین 
 از دامنه روبه روی آبشــار مســیر اصلی صعود بــه قله آغاز 
می شود که مســیر حرکت آن تا ارتفاع ۳ هزارو 200 متری 
در حاشــیه  رودخانه ادامه دارد و پونه ها و گل های وحشی 
که در طول مسیر هستند به زیبایی های این منطقه افزوده 
است و چشم انداز طبیعی شگفت انگیزی را به همراه آبشار 

به نمایش می گذارند.

شب را میهمان برف و يخ باشــید)!( شايد با خواندن اين 
جمله حس ناخوشايندی به شما دست بدهد، اما اگر بدانید 
که شما در سرمای منجمد کننده در خانه  اسکیمويی گرم 
و راحت، که سقف آن شیشه ای است و می توانید تا صبح، 
آسمان پرستاره و شفق قطبی را تماشا کنید چطور، باز هم 

احساس ناراحتی می کنید؟

اينجا در پارک ملی فنالند، تمام امکانات رفاهی برايتان 
 فراهم شده تا يک شــب را میهمان طبیعت باشید، شما 
می توانیــد در خانه ای راحت با تمــام امکانات رفاهی و 
شیشه ای عايق که دمای دلچسبی را برايتان فراهم کرده، 

تخت خوابــی راحت و صبحانه ای کــه در تخت برايتان 
آورده می شــود، اقامت کنید. اين هتــل دارای 20 خانه 
اسکیمويی، بزرگ ترين رستوران برفی دنیا، سه سونای 
بخارو دو رستوران است و شما در مدت زمان اقامت خود، 

می توانید سافاری گوزن شمالی، سورتمه سواری و شنا در 
استخر يخ را تجربه کنید. بنابراين لباس های گرمتان را در 
 چمدان بگذاريد و خودتان را برای شبی رمانتیک زير نور 
شــفق های قطبی هفت رنگی که در آسمان شمال و در 
تاريکی شب، از ســمتی به سمت ديگر کشیده می شوند 

آماده کنید.

قلعه شــاه دژ با تداوم اســتقرار از اواخر دوره ساسانی تا پایان 
حیات آن در دوره محمد شــاه ســلجوقی وبر اســاس منابع 
تاریخی و نتایج کاوش های باســتان شناسی محل نگهداری 
خزاین دولتی حکومت ســلجوقی بوده اســت. فریبا سعیدی 
انارکی سرپرست هیئت باستان شناســی با بیان این مطلب 
گفت: قلعه شاه دژ در کوهستان جنوب غرب اصفهان موسوم 
به پارک صفه ساخته شده است. این کوهستان مشرف به شهر 
بوده و قلعه در بلندترین نقطه کوه و با فاصله کمی از قله ساخته 
شــده اســت.به گفته وی عرصه این قلعه حدود چهل و پنج 
 هکتار است. بناهای این مجموعه متنوع و شامل ارگ مرکزی، 
سربازخانه ها، تاسیسات جانبی وابسته به ارگ مرکزی مانند 
حمام، کارگاه های آهنگری و چرم ســازی انبار و آشپزخانه و 
محل پخت و پزاســت. ســایر بناهــا آب انبارها،آبگیر و بند، 
انبارهای منفرد، برج های دیده بانی و دیوار بزرگ دفاعی است 

که به طور پراکنده در محدوده قلعه طراحی و ساخته شده اند.
وی با اشاره به اینکه کاوش ها در فضای وابسته به ارگ مرکزی 
و خوانا سازی دیواره شمالی مشرف بر شــهر اصفهان و برلبه 
پرتگاه انجام گرفته گفت: عالوه بر طراحی فضای هوشمندانه 
آن و تفکیک فضاها بر اســاس کاربری دارای تزیینات وابسته 
 به معماری شــامل گچبری بــا تزیینات گیاهی و هندســی، 
نقاشــی های دیواری با طرح های هندســی و گیاهی است. 
 این باســتان شــناس اظهارداشــت: در منابع تاریخی مانند

 راحه الصدور راونــدی و تاریخ جهانگشــای جوینی از منابع 
دوره سلجوقی از این قلعه و تاریخ و حوادث پر فراز و نشیب آن 
سخن رفته است.  به گفته وی راوندی تاریخ ساخت این قلعه 
 را به ملکشاه سلجوقی نسبت می دهد هر چند نظر به شواهد 
باســتان شناســی به احتمال زیاد تاریخ ســاخت آن به دوره 
ساســانی باز می گردد. ســعیدی انارکی تصریح کرد: پس از 
محاصره و ســقوط قلعه توسط محمد شاه ســلجوقی منابع 
 تاریخــی در مــورد آن ســکوت کــرده انــد و در یافته های 

باستان شناسی نشانی از تداوم حیات در آن دیده نمی شود.
وی گفــت: در فصــل دوم کاوش، مطالعــه روی دو بخــش 
موســوم به جایگاه اشــراف واقــع در جنــوب ارگ مرکزی 
و دیواره شــمالی قلعه موســوم به نظــاره گاه انجــام گرفت 
که ایــن بخش بــه طور کامــل از زیر خــاک بیــرون آورده 
 شــد. وی افزود: یافته های باســتان شناســی ایــن فصل از 
 کاوش ها بسیار محدود و شــامل قطعات سفال لعاب دار سبز،

فیروزه ای،بادمجانی و لعاب پاشیده و سفال بدون لعاب عموما 
قطعات ظروف بزرگ مانند خمره و الوک و نیز ظروف کاربردی 

است.

در ادامه کاوش های قلعه شاه دژ اصفهان؛

محل نگهداری خزاين دولتی 
حکومت سلجوقی شناسايی شد

ويژه

آبشـار راين؛ جاذبه ای ديدنـی در دامنه کـوه هـزار 

هتل شیشه ای میان برف
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اخباريادداشت

 مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: از دهم مردادماه 
اخطار جمع آوری قلیان از ســطح چایخانه های استان اصفهان 

صادر و عملیاتی شد.
حمید ترکزاده اظهار داشــت: با توجه به رســالت خطیر وزارت 
بهداشت و در راستای حفظ و ارتقای ســامت جامعه و اجرای 
قوانین مربوطه از جمله قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات 
مصوب مجلس و هیئت وزیران، به منظور حفظ سامت عمومی 
شــهروندان، دهم مرداد ماه با همــکاری اداره اماکن عمومی، 
نیروی انتظامی شهرســتان اقدام به صدور اخطاریه جمع آوری 

قلیان از سطح عرضه و چایخانه های منطقه تحت پوشش کرد.
وی بیان داشت: در این طرح در ابتدا اخطاریه جمع آوری قلیان 
داده می شــود و در صورت عدم همکاری متصدیــان مربوطه 

مکان مطابق قانون پلمب می شود.
مدیر مرکز بهداشــت شــماره یک اصفهان اعام کرد: به همه 
متصدیان چایخانه ها و مراکز عرضه قلیان توصیه می شــود که 
همکاری الزم را با بازرسان بهداشــت محیط در این خصوص به 

نحو مطلوب داشته باشند.
 ترکزاده اعــام کرد: در غیر ایــن صورت با توجــه به مصوبات 
قانونی این طــرح، پرونده آنها بــه مراجع قضایــی ارجاع داده 

خواهد شد.
وی بیان کرد: اســتعمال دخانیات و قلیان مهم ترین عامل قابل 
پیشــگیری مرگ های زودرس در جهان اســت و مضرات ناشی 
از آن بار مالی ســنگین و مشــکات عمده ای را بر سیستم های 

بهداشتی تحمیل می کند.
ترکزاده در ادامه گفت: دود ناشــی از اســتعمال قلیان نه تنها 
 ســبب ایجاد زیان های جســمی و روحی در مصرف کنندگان 
می گردد بلکه موجب آسیب رساندن به افراد در معرض این دود 

نیز می شود.
رستورانهاوچلوکبابیهایاصفهانرتبهبندیمیشود

مدیر مرکز بهداشــت شــماره یک اصفهان گفت: در راســتای 
 اطاع رســانی بــه مــردم در خصــوص وضعیت بهداشــتی 
رستوران ها و چلوکبابی های سطح شهر و منطقه تحت پوشش، 
همه کارشناســان و بازرســان بهداشــت محیط در قالب طرح 
ضربت از ۱۰ لغایت ۳۱مرداد ماه، اقدام به بازرسی و نظارت ویژه 
و تنظیم چک لیســت های مرتبط با صنف مــورد نظر کرده و 
بافاصله اطاعات مورد نظر را در سامانه جامع بازرسی بهداشت 

محیط ثبت و درج می کنند.
 وی بیــان داشــت: از آنجایــی که طرح ســامانه رتبــه بندی

 رستوران ها و چلوکبابی ها در کل کشور در حال اجراست لزوم 
مشخص کردن وضعیت این محل ها خصوصا در شهر توریستی و 
گردشگری اصفهان در اولویت است که با همت و تاش بازرسان 
بهداشت محیط این مهم در حال انجام است و این برنامه با اجرا 
و نصب اپلیکیشن رتبه بندی رســتوران ها در برنامه اندروید بر 
روی گوشــی های موبایل، قابلیت نمایش وضعیت بهداشــتی 
رستوران ها و چلوکبابی ها را در کل کشور خواهد داشت و مردم 
به راحتی می توانند از انتخاب رســتوران و چلوکبابی با شرایط 
مطلوب تر بهره ببرند.ترکزاده تصریح کــرد: با توجه به این رتبه 
بندی و صدور درجه بهداشــتی برای صنوف مذکور، متصدیان 
مربوطه می توانند با رعایت کامل و اصولی شــرایط بهداشــتی 
در درجات مطلــوب و باالیی قرار گرفته و ضمن اعتبار بخشــی 
به صنف خود، گامــی بلند و موثربرای حفظ و ارتقای ســامت 
شهروندان و گردشگران شــهر اصفهان برداشته و همچنین در 
خصوص اعتبار شهر اصفهان در کشور نقشی بسزا داشته باشند.

مدیر خانه انقاب اسامی و والیت اســتان اصفهان در ارتباط با 
اجرای طرح ویژه »دختران آفتاب« گفــت: این طرح از ابتدای 
امسال در اصفهان شروع شده و تا پایان ســال نیز ادامه خواهد 

داشت.
ابراهیم عمرانی با بیان اینکه متاســفانه در جامعه کنونی نقش 
 پدران در تربیت فرزنــدان و به ویژه دختران بســیار کمرنگ تر 
از گذشته شده است، اظهار داشــت: در پی آسیب شناسی هایی 
که در حوزه دختران صورت گرفت و با توجه به جمع بندی های 
انجام شــده، طرح ویژه »دختران آفتاب« بــا 2 رویکرد تقویت 
 رابطه پدر و دختر در میان خانواده هــا و ترویج زندگی عفیفانه 
 در میــان دختــران امــروز که مــادران فــردا خواهنــد بود، 

اجرا می شود.
وی با بیــان اینکه امــروزه دختران بیش از پســران در معرض 
 آســیب های اجتماعی هســتند، افزود: به همین دلیل اســت 
 که تربیــت دختــران به مراتب ســخت تر از پســران اســت 
و نیز از ســوی دیگر مجموعه های فرهنگی، فعالیت های زیادی 
در حوزه پســران در حــال اجراســت ولی به نــدرت می توان 
مجموعــه ای را یافت که به طــور تخصصی در حــوزه دختران 

فعالیت کند.
مدیر خانه انقاب اسامی و والیت اســتان اصفهان ادامه داد: بر 
همین اساس خانه انقاب اســامی این طرح را ویژه دختران در 

مقطع سنی ۱۰ تا ۱8 سال اجرا می کند.
 در این طرح برای پدران برنامه ای مجزا با سخنرانی امیرحسین 
بانکی با موضوع اصاح تربیت دختران در جامعه و برای دختران 

نیز همزمان برنامه ای ترکیبی تدارک دیده شده است.
وی در ارتباط با زمان و مدت اجرای ایــن طرح گفت: این طرح 
به صورت دوره ای برگزار می شــود که هر دوره به مدت یک ماه و 
شامل 4 جلسه بوده و در پایان نیز شــرکت کنندگان به اردوی 

یک روزه به تهران اعزام می شوند.
عمرانی با اشاره به اســتقبال خوب مخاطبان از این طرح افزود: 
ظرفیت شــرکت در این طــرح در هر دوره 2۰۰ نفر اســت که 
خوشــبختانه در همه دوره های اجرا شــده این ظرفیت تکمیل 
شــده و از ابتدای اجرای طرح تاکنون 8۰۰ نفر در آن شــرکت 
کرده اند که امیدواریم این عدد تا پایان ســال بــه عدد 2 هزار و 

۱۰۰ نفر برسد.
وی در ارتباط با شرایط و نحوه شرکت در این طرح تصریح کرد: 
شــرکت در طرح ویژه »دختران آفتاب« برای کلیه عاقه مندان 
رایگان بوده و برای شــرکت در این طرح می توانند با شــماره 
۳۳۳875۳5 تمــاس گرفته و یــا به آدرس اصفهــان، خیابان 
چهارباغ پاییــن، خیابان جامی، خانه انقاب اســامی و والیت 

استان اصفهان مراجعه کنند.

مديرمرکزبهداشتشمارهيکاصفهان:

اخطارجمعآوریقلیانازسطح
چايخانههایاصفهانصادرشد

مديرخانهانقالباسالمیاصفهانمطرحکرد:

ترويجزندگیعفیفانهبااجرای
طرح»دخترانآفتاب«

پیشنهاد سردبیر:
وقتی ساختمان های دلربا طعمه شراره های آتش می شوند

مدیر انتشــارات دارخوین از آماده سازی و انتشــار مجموعه کتاب های مربوط به 
شهدای مدافع حرم استان اصفهان خبر داد.جان مراد احمدی گفت: قرار است این 
مجموعه با 24 عنوان به بازار نشــر عرضه شــود.وی افزود: سعی داریم کتاب های 
این مجموعه را به نمایشگاه کتاب اصفهان برسانیم و اگر تمام عناوین به نمایشگاه 
نرسیدند، حداقل ۱۶ عنوان را در این نمایشــگاه رونمایی کنیم. کتاب های مورد 
 نظر درباره خاطرات شهدای مدافع حرم در ســوریه و عراق هستند.این مدیر نشر 
ادامه داد: کتاب های مجموعه مذکور، با مصاحبه و گفت وگو با همرزمان، خانواده 
 و دوســتان شــهدای مدافع حرم تولید می شــوند و در قالب خاطره نگاری چاپ 
خواهند شد. الهه حاجی حسینی، زینب عطایی، فاطمه عسگری، لیا کریمیان و 
مهری السادات معّرک نژاد تعدادی از نویسندگان و تدوین کنندگان کتاب های این 

مجموعه هستند .

مدیرمنطقه ۱5 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: تقاطع های جی-بلوار آب و جی-
اریسون، با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به دوربین های نظارتی و کنترل 
هوشمند مجهز شدند.رضا مختاری افزود: همچنین دکل ویژه مرکز کنترل ترافیک 
شهرداری زیرنظر کارشناسان شهرداری نصب شده است که به زودی شاهد تاثیر 
عملکرد این مجموعه بر ترافیک شهری و ساماندهی آن خواهیم بود.مدیر منطقه 
 ۱5 شــهرداری اصفهان ادامه داد: با کنترل هوشــمند تقاطــع و مناطق پرتردد،

 می توان نظارت موثری بر رفت و آمدهای شهری داشت و نسبت به کاهش مصرف 
ســوخت و پیمایش منطقی خودرو اقدام کرد. مختاری عنوان کرد: در حال حاضر 
فونداســیون مربوط به دکل های نظارت تصویری این سامانه در بیش از 9۰ درصد 
از تقاطع  های سطح شهر انجام شــده و به زودی نیز دکل های مخصوص پایه های 

دوربین  های ترافیکی در محل تقاطع  ها نصب می شود.

تجهیزتقاطعهایخیابانجیبهدوربیننظارتتصويریچاپمجموعهکتابهایمدافعانحرماصفهان

خبر

مدیر امــور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه براســاس مصوبه شــورای عالی اداری 
کشور در ســال 78 و آیین نامه آن در ســال 9۳، ساماندهی 
متکدیان برعهده ســازمان ها و نهادهایــی همچون نیروی 
انتظامی، ســازمان تبلیغات اســامی، اداره کل بهزیســتی، 
کمیته امــداد امــام خمینــی)ره(، اداره کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعی، اداره کل زندان ها، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل 
اتباع خارجی، صداوسیما و شــهرداری است اظهار داشت: در 
این مصوبه برای هر یک از دســتگاه های متولی شرح وظایف 
مشــخصی تعریف شده اســت. مســعود مهدویان فر گفت: 
براســاس مصوبه یاد شــده برای ســاماندهی متکدیان باید 
مجتمع های نگهــداری موقت محلی بــا ظرفیت حداقل 5۰ 
نفر تاسیس شود و ۱2 ســازمان و نهاد متولی در ساماندهی 
 متکدیــان در این مجتمع ها بــه وظیفه تعریف شــده خود 
عمل کنند. وی افزود: در اصفهان بهزیســتی و شــهرداری، 
مرکزی را با عنوان »فضیلت« برای متکدیان باالی ۱8 ســال 
و مرکز »هدایت« را  برای متکدیان زیر ۱8 ســال راه اندازی 
کرده اند. وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در موضوع تامین 
مکان و اداره کل بهزیستی استان برای پوشش های حمایتی از 
متکدیان، تاکنون بر اساس وظایف تعریف شده عمل کرده اند، 
گفت: اگر متولیان امر، همکاری الزم را درساماندهی متکدیان 
 داشــته باشــند بی تردید می توان این معضــل اجتماعی را 

مهار کرد.
مهدویان فر به افزایش آمار متکدیان در ۱۰ ماهه ســال 94 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن اشــاره کرد و افزود: در 
۱۰ ماهه ســال 94 فقط شــهرداری اصفهان ۱5۰۰ متکدی 
را دستگیر کرد که نســبت به مدت مشابه ســال قبل از آن، 
شــمار متکدیان دســتگیر شــده حدود 2۰ درصد افزایش 
داشته است. بر اســاس آمارهای احصا شده در 2 سال گذشته 
8۰ درصد متکدیان شــهر اصفهان غیر بومی بودند که حدود 
4۰ تا 5۰ درصــد آنان اتباع بیگانه و مهاجــران بوده اند.مدیر 
 امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکــه متکدیان در شــهر اصفهان بیشــتر در مناطق 
مرفه نشــین و مراکز خرید، اطــراف بیمارســتان ها و مراکز 
پزشکی و در مناطق شــهرداری ۱، 5 و ۶  تمرکز دارند افزود: 
درآمد روزانــه آنها به طور متوســط بین 2۰۰ تــا5۰۰ هزار 
 تومان اســت.وی ادامه داد: نزدیک بــه 9۰ درصد متکدیان 
 دســتگیر شــده نیازمند واقعی نیســتند وچــون معتاد به 
مواد مخدر هســتند و یا  پول بدون زحمت به دست می آورند، 

گدایی می کنند.

مديراجتماعیشهرداریمطرحکرد:

2۰۰تا۵۰۰هزارتومان،میانگین
درآمدروزانهمتکدياندراصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اجرای طرح پرداخت 
الکترونیکی صدقات با استفاده از سامانه USSD در اصفهان 

خبر داد.
حمیدرضا شیران اظهار داشت: صندوق های صدقات موجود 
در سطح شهر از امنیت بسیار باالیی برخوردار هستند و این 
صندوق ها به گونه ای طراحی شده که سرقت از آن به سختی 
ممکن است زیرا درون آنها کیسه های پلمب شده قرار دارد 
که با وسیله های تیز بریده نخواهد شد و نمی توان از داخل آن 

پول خارج کرد.
وی افــزود: صندوق هــای صدقات  نصب شــده در ســطح 
شهر، هر 45 روز بازدید می شــود و اگر آسیبی دیده باشد به 
سرعت متوجه خواهیم شد، در طول شبانه روز هم به صورت 
گردشی از این صندوق ها بازدید داریم تا تخریب نشود و اکثر 
ســرقت هایی که در این زمینه اعام می شود مربوط تهران 

بوده و در اصفهان به ندرت سرقت از صندوق صدقات داریم.
مدیرکل کمیته امــداد  امام خمینی )ره( اســتان اصفهان 
با اشاره به استفاده از ســامانه USSD در پرداخت صدقات 
به صورت الکترونیکی، گفت: تمامی شهروندان می توانند در 
این طرح مشارکت داشته باشند و با شماره گیری *#8877 
و وارد کردن کد اســتان و شهر خود و یا ارســال پیامک به 
همین شــماره، صدقات خود را به صورت دیجیتال پرداخت 

کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، برنامه های ســالروز بازگشت آزادگان به 

میهن اسامی در استان اصفهان را اعام کرد.
سید علی قریشی با اشــاره به فرارسیدن ســالروز ورود 
آزادگان به کشــور اظهار کرد: 2۶ مردادمــاه ۶9 یادآور 
روزهای شــادمانی ملت بزرگوار ایران برای ورود آزادگان 
سرافراز به میهن اســامی و یکی از روزهای مهم انقاب 

اسامی است.
وی با تشریح برنامه های ســالروز ورود آزادگان به میهن 
اســامی تصریح کرد: دیدار جمعی از آزادگان ســرافراز 
با آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه 
 و امام جمعه اصفهان، آیــت ا... عبدالنبی نمازی نماینده

 ولی فقیه و امام جمعه شهرســتان کاشــان و دیگر ائمه 
جمعه در استان اصفهان از جمله این برنامه هاست.

قریشــی ادامه داد: ســخنرانی آزادگان گرانقدر قبل از 
خطبه های نماز جمعــه 22 و 29 مردادماه 95 در برخی 
از شهرستان های استان اصفهان، حضور 5 تن از آزادگان 
سرافراز در برنامه های صدا و ســیما برای بیان خاطرات 
دوران اسارت و برگزاری نشست های گروهی و خانوادگی 
آزادگان در قالب های مختلف همراه با برنامه های متنوع 
در سطح اســتان اصفهان نیز از دیگر برنامه های سالروز 

ورود آزادگان به کشور است.

جمعآوری۵۰میلیاردتومان
صدقهالکترونیکی

اعالمبرنامههایسالروز
بازگشتآزادگانبهمیهن

بنیاد شهیدامداد و نجاتکمیته امداد

برگزاریمانورامدادونجات
برایآمادگیناجیانغريق

فرسودگیشبکهفاضالب
اصفهان،حادثهآفريناست

 رییس هیئت نجــات غریق اســتان اصفهان اظهــار کرد:
 هیئت نجات غریق اســتان اصفهان برای طول سال برنامه 
دارد اما در فصل تابســتان به دلیل زیاد شــدن اســتقبال 
خانواده ها، شرایط ویژه ای به وجود می آید و وظایف ناجیان 

غریق  سنگین تر از قبل  می شود.
محسن تابش فر افزود: در حال حاضر 2 هزار و 8۰۰ ناجی در 
سطح استان اصفهان حضور دارند که از این جمع تنها 8۰۰ 

نفر فعال هستند.
وی ادامه داد: ارتقای ســطح فنی مربیان یکی از مهم ترین 
اولویت های هیئت نجات غریق اســتان اصفهان است و در 
طول ســال، دوره های دانش افزایی متعددی برگزار می شود 

تا همواره ناجی غریق آماده باشد.
تابش فر با بیان اینکه یک ناجی ممکن است در طول فعالیت 
در معرض برخی حوادث قرار گیرد که تجربه برخورد با آنها را 
نداشته است، یادآور شد: به همین دلیل، برگزاری مانورهای 
امداد و نجات، در دســتور کار قرار دارد تا  ناجیان در شرایط 
حادثه قــرار گرفته و آمادگــی الزم برای هر نــوع حوادث 

احتمالی را به دست بیاورند.
به گفته این مقام مسئول، طرح مانور امداد و نجات در سراسر 
استان اصفهان برگزار می شود اما آغاز این طرح از شهرستان 

شهرضا بوده است.

مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: شــبکه 
فاضاب اصفهان فرسوده است و با پیگیری های انجام شده 
به منظور بازسازی شبکه فاضاب شهر اصفهان اعتباری در 
حدود ۱7۰ میلیارد تومان از طریق فاینانس خارجی برای آن 
در نظر گرفته شده و عملیات اجرای بازسازی شبکه فاضاب 
شهر اصفهان آغاز شده است.هاشم امینی افزود: عمر شبکه 
فاضاب اصفهان به 4۰ ســال می رســد که فرسودگی این 
شبکه تاکنون حوادثی را در شاهین شهر و خمینی شهر ایجاد 
کرده اســت.وی ادامه داد: کانون توجه و تمرکز شرکت آبفا 
 به ویژه در ســال های اخیر بر همکاری و مشارکت با نهادها و 
سازمان های فرهنگ ساز در سطح جامعه استوار بوده است 
و در این بین، رسانه ملی با حجم انبوه مخاطبان و اثرگذاری 
بسیار قابل توجه بر افکار عمومی جایگاه ویژه ای برای شرکت 
آبفای استان اصفهان در بحث ترویج فرهنگ صحیح مصرف 
آب دارد.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با بیان اینکه 
 پایداری ارائه خدمات آبفا به مشــترکین مهم ترین اولویت

  آبفا ی اســتان اصفهان اســت گفت: در ســال های اخیر 
به رغم چالش پدیده خشکســالی در فات مرکزی، آبفای 
استان اصفهان توانسته تبعات این نوع حادثه غیرمترقبه را به 
خوبی مهار کند و به طور مستمر خدمات آبفا را به مشترکین 

ارائه کند.

آبفا

چند قدم که نزدیک می شــوی دود غلیظی را می بینی که 
آسمان خراشی را پوشانده است.

جلوتر چند ماشین آتش نشانی از ایستگاه های مختلف از 
راه  رسیده اند اما شعله بر روی شعله ســاختمان را ویران 
می کند. دنیا به دور ســرت می چرخــد و همه چیز وارونه 
می شــود. چشــم که باز می کنی چراغ های سفید سقف 
بیمارســتان آزارت می دهند. پیش از همه ســراغ آجر به 
آجر ســاختمان را می گیری. همه چیز ســوخته اســت. 
گزارش آتش نشــانی که آماده می شــود علت را ساخت 
 و ســاز غیراصولی و اســتفاده از مواد و مصالــح نامرغوب 

ذکر کرده اند که منجر به عدم مقاومت ســاختمان در برابر 
حوادث و خطرات احتمالی شده است.

این حکایت کســانی اســت که بــا دیدن ظاهــر دلربای 
ساختمان های بلند مرتبه شیفته و دلباخته آن می شوند.

هزينههایساختوسازنوعیسرمايهگذاری
است

بهزاد بزرگزاد، مدیر عامل ســازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان در همین رابطه می گوید: صنعت ساختمان سازی 
باید به سمت مدیریت ریسک برود و هزینه های مربوط به 

ایمن سازی ساختمان نوعی سرمایه گذاری است.

 وی ادامــه مــی دهــد: برخــی از مــردم ایمــن کردن 
 ســاختمان ها را هزینــه بر مــی دانند در حالــی که اگر 
ساخت و سازها صحیح باشد و براساس اصول ایمنی انجام  

شوند، هیچ گاه ساختمان ها دچار حادثه نمی شوند.
  بزرگزاد می افزاید: شــرایط بایــد به گونه ای باشــد که

 برج ها خود مراقبتی داشــته باشــند، اگر ایــن موضوع 
درســاخت و ســازها مورد توجه قرار گیرد از گســترش 
 حریــق نیــز جلوگیــری مــی شــود؛ از طــرف دیگــر 
ســاختمان های همجوار آنهــا هم نباید تهدیــد کننده و 

تهدید شونده باشند.
بزرگزاد خاطرنشان کرد: آتش نشان از شعله هراسی ندارد 
اما ساخت و سازها باید بر اساس اصول ایمنی صورت گیرد 
و با ایجاد شرایط و المان های مورد نظر از بروز آتش سوزی 
جلوگیری بــه عمل آید چراکه در چنیــن زمانی حتی اگر 
ساختمان دچار آتش سوزی شــود، می تواند از خودش در 

برابر آتش محافظت کند.
عبد الرســول جان نثاری ادامه می دهــد: ۱8 هزار قانون 
در مورد لزوم رعایت موارد اســتاندارد در ساختمان سازی 
تدوین و تبیین شده است اما در حال حاضر حتی هزار عدد 

از آنها نیز رعایت نمی شوند.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه استاندارد مواردی مانند 
استفاده از آهن، فوالد و بتن در ســاختمان سازی رعایت 
می شــود، تصریح می کند : بجز این ۳ مورد، استاندارد در 
 موارد دیگری مانند کاشــی و دیگر مصالــح کمتر رعایت 

می شود.
کارخانجاتیکهاستانداردهایتولیدمصالحرا

رعايتنمیکنند
رییس کمیســیون شهرســازی، معماری و عمران شورای 
اسامی شهر اصفهان رعایت موارد اســتاندارد در ساخت 
ساختمان ها را حق مردم می داند و عنوان می کند: از بین 
4۰۰ کارخانه فعال در تولیــد مصالحی مانند تیرچه بلوک 
که نقش مهمی در صنعت ســاختمان دارد،  ۱۰ درصد هم 
موارد استاندارد را رعایت نمی کنند که این معضل بزرگی 

است.
عبدالرســول جان نثاری با بیان این مطلب که باید مصالح 
ســاختمانی از مبدأ ســاخت آنان مورد بازرسی و رعایت 
اســتاندارد قرار گیرد، تــا درهنگام انجام پــروژه ها دچار 
مشــکل نشــویم، اذعان می دارد: وظیفه اصلــی رعایت 
موارد اســتاندارد بر عهده مجری ســاختمان می باشد که 
 در صنعت ســاختمان ایران این مورد به یک حلقه مفقوده 

تبدیل شده است.

وقتی ساختمان های دلربا طعمه شراره های آتش می شوند

وظیفهاصلیرعايت
موارداستاندارد
برعهدهمجری

ساختمان
میباشدکهدر

صنعتساختمان
ايراناينموردبه
يکحلقهمفقوده
تبديلشدهاست

بهبرورویســاختمانکهنگاهمیکنیهمانلحظهاولدلترامیبردوديگرازصحبتهایکارشناسمشاوره
ساختمانیکهبهتوصیهاطرافیانتهمراهتآمدهتنهابههمخوردنلبهايشرامیبینیوبیمعطلیپایقراردادرا
امضامیکنی،دردلتقندآبمیکنندکهمعاملهپرسودیکردهایوشیرينیخوبیبهحاضراندرجلسهمیدهی.
حاالچندماهیگذشتهواوجتابستاناستوهرمشرارههایخورشیدهرعابریرابهدنبالسايهایمیکشاند،از

دورهمهمهایبرپاست.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

آقای تاج! حواستان به قهرمان آسیا هست؟

ريو2016

 ســتاره های ملی پوش تیراندازی کشــورمان در جریان رقابت های 
نفس گیر و پر استرس المپیک ریو، فرصتی هم برای تفریح کوتاه خود 
پیدا می کنند. در عکس زیر، نجمه خدمتی را در کنار پوریا نوروزیان و 

مربی تیم ملی مشاهده می کنید.

»حســن تفتیان« دونده المپیکی ایران گفــت: آرزویم دویدن 
در رقابت های المپیک بود و حاال که بــه المپیک می روم، همه 

تالش خود را برای ارائه بهترین عملکرد به کار می گیرم.
وی پیش از اعزام به بازی های المپیک 2016 ریو گفت: حریف 
اصلی من در المپیک ثانیه ها و عقربه های ســاعت است. حتی 
»یوسین بولت« هم نمی تواند جلوی من را بگیرد زیرا در هنگام 
مسابقه هر کسی کار خودش را می کند و من هم تمام تالشم را 

برای بهترین نتیجه به کار می گیرم.
 تفتیان گفت: مــدال گرفتن با حضور برترین هــای جهان کار 
بسیار سختی اســت، ولی خوشــحالم که رشــته دوومیدانی 
 در کشــورمان دیده می شــود و انتظارهــا از ایــن ورزش باال 

رفته است.
این دونده اهل تربت حیدریه در خرداد ماه سال جاری توانست 
در جریان مســابقات جهانی در چک پس بولــت قهرمانی دوی 
سرعت جهان، رده ســوم مســابقات ماده 100 متر را به دست 
آورد. سی و یکمین دوره بازی های المپیک 2016 ریو با حضور 
بیش از 10 هزار و 444 ورزشــکار از 206 کشور از 16 مرداد ماه 

آغاز شد و تا 31 این ماه ادامه دارد.

شمشیرباز فرانســوی در بازی های المپیک ریو حرکتی عجیب 
انجام داد.تلفــن همراه این روزها تبدیل به یکی از وســیله های 
ضروری شــده، به طوری که برخی حاضر نیســتند تحت هیچ 
شرایطی این وسیله ارتباطی را از خود جدا کنند. در جریان یکی 
از مسابقات مرحله یک شــانزدهم نهایی شمشیربازی المپیک 
2016 اتفاقــی عجیــب رخ داد و در حالی که »انــزو لفورت« 
فرانســوی با »پیتر جوپیــخ« آلمانی رقابت می کرد، گوشــی 
تلفن همراه این ورزشکار فرانســوی از جیبش به وسط پیست 
شمشــیربازی افتاد که تعجب حضار و حتــی تعجب حریفش 
را در پی داشــت. ظاهرا لفورت فراموش کرده بوده که گوشــی 

همراهش را پیش از شروع مسابقه از جیبش خارج کند. 
شمشــیربازی فرانســوی این بازی را بــا امتیاز 15 بــر 13 به 

حریفش واگذار کرد.

 ســرمربی تیــم ملــی 
ایران  بــرداری  وزنــه 
گفت: هر پنج ملی پوش 
المپیک  بــه  اعزامــی 
شــانس کســب مدال 
دارنــد و ســعی داریم 
بــا کمتریــن خطــا، 
و  مــدال  بیشــترین 
را  عملکــرد  بهتریــن 

داشته باشیم.
ســجاد انوشــیروانی در حاشــیه تمرین وزنه برداران در محل 
برگزاری بــازی های المپیک ریو اظهار داشــت: ملی پوشــان 
 از نظر روحی و جســمی در شــرایط خوبی قرار دارند. تمرینات 
به گونه ای اســت که همزمان با ساعت مسابقات ارائه می شود و 

تمرینات نوبت صبح نیز در محل اسکان برگزار می گردد.
دارنــده مدال نقــره المپیک لنــدن ادامه داد: امیــدوارم روند 
تمرینــات و آمادگی ملی پوشــان به همین شــکل پیش برود. 
وزنه برداری در ریو همچــون المپیک های قبلــی دل مردم را 
 شــاد خواهد کرد. در المپیک، کیلوها تعییــن کننده قهرمانی 

است.
 ضمن اینکه از نظر روانی روی ملی پوشان کار می کنیم تا مانند 

المپیک لندن روزهای خوبی داشته باشیم.
انوشیروانی درمورد تیم روسیه و تاثیر آن بر عملکرد ایران گفت: 
روســیه در المپیک لندن نیز حضور داشــت، ولی نتوانست کار 
بزرگی انجام دهــد. ایران در چهــار وزن دوم حرف های زیادی 
برای گفتن دارد و امیدوارم بچه ها در شرایط خوبی که هستند 

افتخار آفرین شوند.
 وی خاطرنشــان کرد: نخســتین مســابقه وزنه برداری ایران 
روز شنبه 23 مرداد ســاعت 2:30 با حضور کیانوش رستمی در 
دسته ٨5 کیلوگرم برگزار می شود که امیدواریم با کسب مدال 

شادی را به کاروان و مردم ایران بیاورد.

سلفی نجمه خدمتی
با نوروزيان در المپیک

تفتیان: بهترين عملکردم را 
در المپیک ارائه می دهم

حرکت عجیب
 شمشیر باز فرانسوی در ريو

هر پنج وزنه بردار ايرانی 
شانس مدال دارند

فضای مجازی

ستاره غنایی یک فصل گذشــته سوانســی در ازای رقمی قابل توجه به 
وستهام یونایتد ملحق شد.یک انتقال میلیونی پرســر و صدای دیگر در 
لیگ برتر انگلیس انجام شد. آندرو آیه از تیم سوانسی به وستهام یونایتد 
نقل مکان کرد. این خبر را دو باشگاه فوق تایید کردند. وستهامی ها برای 
جذب این مهاجم غنایی پول سنگینی را پرداخت کردند. براساس اعالم 
منابع رسمی، 24 میلیون یورو هزینه ترانسفر ستاره تکنیکی شد.این در 
حالی اســت که وی پیش از امضای قراردادش در تست پزشکی شرکت 
کرد و قبول شد. به همین دلیل در نخستین بازی تیمش در فصل جدید 
 مقابل چلســی مجاز اســت در کادر بازیکنان یونایتد قرارگیرد. ســتاره

 26 ساله آفریقایی اواخر تابستان گذشته در حالی که قراردادش به اتمام 
رســیده بود، به عنوان بازیکن آزاد، راهی سوانسی شد. وی در فصل اخیر 
امکان حضور در 34 بازی را کســب کرد و 12 گل زده و 5 پاس گل را در 

کارنامه اش ثبت نمود.

 آرســن ونگر، ســرمربی آرســنال مدعی شــد که لیگ برتر انگلیس، 
لیگ رقابت مربیان بزرگ است.

فصل آینده مربیانی نظیر مورینیو، ونگر، کلــوپ، گواردیوال، کونته و ... 
برای کســب قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند داشــت که حساسیت 
بســیار باالیی در لیگ برتر تجربه خواهد شــد. حاال ونگــر نیز به این 

موضوع اشاره کرد و لیگ برتر را لیگ مربیان دانست.
 او گفــت:  همه جــاه طلب هســتند، لیگ برتــر هیچگاه انقــدر افراد 
جاه طلب در باشــگاه هایش نداشــته اســت. ما مورینیو را در منچستر 
داریم، کونته در چلسی، گواردیوال در ســیتی، کلوپ در لیورپول و این 
 به نظر، لیگ برتر مربیان اســت. همه متمرکز خواهند بود تا کارشان را 
به خوبی انجام دهند و بســیار جــذاب خواهد بود. چیزی کــه از ابتدا 
مشخص است این اســت که همه ســال آینده قهرمان نمی شوند و کار 

سخت خواهد بود. 

يک انتقال گران قیمت
 ديگر در لیگ برتر انگلیس

ونگر: 
لیگ برتر، لیگ مربیان است

محمد رضا خلعتبری، مهاجم تیم گسترش فوالد بعد از تعویضش در دیدار 
با پرســپولیس اعتراض و بطری آب را به زمین پرتاب کــرد. این صحنه را 
دوربین برنامه نود به تصویر کشید و فراز کمالوند سرمربی گسترش فوالد 
در گفت وگو با گزارشگر این برنامه اعالم کرد اگر خودش اعتراض خلعتبری 
را ببیند، بازی بعد روی نیمکت خواهد نشســت. این مســئله شایعاتی را 
درباره جریمه نقدی خلعتبــری نیز به وجود آورده بود که حســن آذرنیا، 
سرپرست گسترش فوالد چنین چیزی را تکذیب کرد. آذرنیا می گوید: به 
 هر حال از این مسائل در فوتبال پیش می آید. باشگاه گسترش فوالد هیچ 
جریمه ای برای خلعتبری در نظر نمی گیرد و بحث فنی این مسئله دیگر با 

فراز کمالوند به عنوان سرمربی تیم است.

گسترش، خلعتبری را جريمه نمی کند  گل محمدی به دنبال جذب سپاهان از پادوانی شکايت می کند
هافبک پیشین پرسپولیس

از واپســین حضور فوتبال ایــران در المپیک بیش 
از 40 ســال می گذرد که دســت کم 24 سال آن از 
زمانی  است که مسابقه ها در رده زیر 23 سال برگزار 

می شود.
تیم فوتبال امید عراق در این رقابت ها مقابل برزیل 
میزبان و پرامید، به تساوی رسید و ژاپنی ها هم تیم 
فوتبال امید کلمبیــا را با مســاوی متوقف کردند. 
نمایش درخــور تحســین آســیایی ها در فوتبال 
المپیک، بار دیگر یادآور خاطره تلخ غیبت طوالنی 

فوتبال ایران در این رقابت هاست.
فوتبال ایــران آ خرین بار بــرای المپیک 19٨0 راه 
صعود را طی کرد؛ زمانی کــه هنوز تیم های فوتبال 
بزرگســاالن در المپیک حاضر می شدند. به دالیل 
سیاســی کل کاروان ایــران از حضــور در المپیک 
مســکو ســر باز زد. پس از آن دو دوره المپیک در 
زمانی برگزار شــد که ایران درگیر جنــگ با عراق 

بود و طبیعتا جایی برای رســیدن به مســابقه های 
ورزشــی نبود.ســپس اتفاقی افتاد که روند فوتبال 
المپیک را عوض کرد. از المپیک 1992 بارســلون، 
مســابقه های فوتبال با حضور تیم های زیر 23 سال 
برگزار شده اســت. اتفاقی که منجر به شگفتی ها و 
ماجراجویی هــای تازه ای در فوتبال المپیک شــد. 
اجازه نداشتن ستارگان فوتبال جهان برای شرکت 
در المپیک و دادن این فرصت به جوانان، شــرایطی 
را مهیا کرده  اســت که در دوره هــای اخیر همواره 
شگفتی های بسیاری را در فوتبال المپیک ببینیم. 
از قهرمانی و مدال آوری تیم هــای آفریقایی که در 
سطح بزرگســاالن هیچگاه فراتر از یکی دو مرحله 
صعــود در جام جهانــی را تجربه نکردنــد، تا مقام 
چهارم عراق در المپیک 2004 آتــن که همه را از 

نتیجه این کشور جنگ زده متعجب کرد.
رقابت های المپیــک فراتر از مــدال آوری، فرصتی 

 برای لــذت بــردن از ذات ورزش و رقابت اســت.
 به ویژه از زمانی که مسابقه های فوتبال در رده زیر 
23 سال برگزار شــده، این فرصت بیشتر به جوانان 
داده شده تا بدون حضور ســتاره های جا افتاده، در 
 فضایی مناسب لذت خودنمایی در دنیای ورزش را 

ببرند.
 حاال در تازه ترین المپیک هم دوســتان آســیایی 
ما، ژاپن، کره جنوبی وعــراق در حال ماجراجویی و 
خوش گذرانی هســتند)!( رقابت با برزیل و تساوی 
گرفتن از آنها در خاک خودشان و بازی های نزدیک 
با نام های پرآوازه فوتبال جهــان، البته در رده امید، 
چیزی جز تجربه خــوب و اعتماد بــه نفس باال به 
همســایگان ما نخواهد داد؛ خاطــره ای خوش که 
فوتبال ایران سال هاست به دالیل مختلف از آن دور 
مانده و در چنین روزهایی بیش از هر زمانی حسرت 

و داغ آن به دل می نشیند.

نیمکت پیرمردهای استقالل تماشای همسايه ها در المپیک؛

اگر فکر کردید این عکس، همنشــینی چند پیرمرد بازنشسته در یک پارک را جای خالی فوتبال ايران !
از دور نشان می دهد اشــتباه می کنید. این نیمکت یک پارک نیست. صندلی 
مدیریتی استقالل اســت. مطمئنا حضور افراد باتجربه در هر رشته ای و در هر 
 زمینه ای می تواند ضامن موفقیت باشــد؛ اما به شــرط  اینکه با نیروی جوان و

 به روز آمیخته شود.
آیا این ترکیب می تواند با تجربه اش استقالل این فصل را از بحران نجات دهد؟ 
در این عکس هســتند افرادی که لزوما سن باالیشــان تضمین کننده تجربه 
مفیدشان نیست. هســتند افرادی که سال هاســت عضو ثابت هیئت مدیره و 

نیمکت و بقیه مسئولیت های استقالل هستند و دریغ از یک حرکت مثبت.

قاب روز  حسرت روز

فرناندو گابریل، بازیکن پیشــین پرســپولیس مورد توجه گل محمدی 
قرار گرفته تا جانشــین قاســم حدادی فــر در ذوب آهن شــود. این در 
حالی اســت که گابریل در حال حاضر عضو تیم ســانتاکروز برزیل است 
و در فصل جدید رقابت های ســریA برزیل شــش بازی هــم برای این 
تیم انجام داده اســت. باشــگاه ذوب آهن برای جذب گابریــل باید پول 
رضایت نامه وی را هم به باشــگاه برزیلی پرداخت کنــد و اگر این اتفاق 
 رخ دهد او در تعطیالت پیش روی لیگ راهی ایران خواهد شــد. گابریل 
دو فصل پیش در نیم فصل به پرســپولیس آمد، اما با وجود درخشش در 

این تیم از سوی برانکو کنار گذاشته شد.

باشــگاه ســپاهان قصد دارد از مدافع برزیلی خود شکایت کند.
لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی تیم سپاهان که به دلیل رقم باالی 
قرارداد در لیســت فروش این تیم قرار گرفته بود، هنوز وضعیت 
نامشخصی دارد. پادوانی در جلسه با مسئوالن سپاهان برای فسخ 
قرارداد به توافق نرسیده و از ســوی دیگر در تمرینات این تیم هم 

شرکت نمی کند.
پس از آنکه ایــن مدافع برزیلی از ســپاهان به دلیــل بالتکلیف 
گذاشتنش شکایت کرد، حاال مسئوالن سپاهان نیز قصد دارند از 
وی به دلیل غیبت های غیرموجــه در تمرینات و بدون هماهنگی 

شکایت کنند.

09 

درحاشیه

تیم ملی فوتســال کشــورمان یک ماه دیگر باید کار خود 
 را در رقابت هــای جــام جهانی آغاز کند، رقابتی ســخت 
و فشــرده که از 20 شــهریورتا 10 مهر در کلمبیا برگزار 

می شود.
اهالی فوتســال اخیــرا انتقــادات زیادی بــه برنامه های 
فدراســیون فوتبال و کمیته فوتسال داشــتند. مهم ترین 
انتقاد به برگزاری مســابقات لیگ برتر بــود که از 20 دی 
94 با قهرمانی تاسیســات دریایی به پایان رســید و تا 7 
مردادماه 95، باشگاه ها هیچ مســابقه ای نداشتند . آن هم 
در حالی که رقابت های رسمی تیم ملی، 2 اسفندماه 94 با 
قهرمانی در آسیا به پایان رسید و عمال بی برنامگی ها باعث 
شد فوتسالی ها بیش از شــش ماه تعطیلی را تجربه کنند. 
این تعطیلی آخریــن ضربه را هم به فوتســال زد و آن هم 
حذف تیم تاسیســات دریایی در مرحله یک چهارم نهایی 
جام باشگاه های آسیا بود، اتفاقی که تاکنون برای فوتسال 

ایران در آسیا رخ نداده و بی سابقه بوده است.
حاال این نگرانی برای تیم ملی فوتسال در جام جهانی وجود 
دارد و اینکه مبادا ناکامی بزرگی برای تیم ملی فوتســال 
ایران رقم بخــورد، تیمی که تورنمنتــی بزرگی را پیش رو 
دارد، اما توجهی به آن نمی شــود. فوتســالی که قهرمانی 
آسیا را یدک می کشد، اما نه برنامه خوبی برای تیم ملی اش 

داشته ایم و نه امکانات مناسبی در اختیار آنها قرار داده ایم.
این اتفاقات در حالــی رخ داده که اخیرا رضــا افتخاری، 
رییس کمیته فوتســال هم راهی باشــگاه استقالل شده 
است تا سرپرستی این باشــگاه را برعهده بگیرد. فردی که 
در زمان حضورش در کمیته فوتســال ، عمال وقت زیادی 
برای رسیدگی به مشکالت فوتســال نداشت، حاال درگیر 
کاری بزرگ تر هم شده اســت. حضور افتخاری در باشگاه 
اســتقالل، او را از فوتســال دور خواهد کرد و این در حالی 
است که فوتسال تا همین جای کار هم به لحاظ برنامه ریزی 
شرایط خوبی نداشته است و حاال رییس کمیته اش بدون 
هماهنگی با رییس فدراســیون، پســتی جدیــد را قبول 

می کند.
اتفاقاتی که در فوتسال رخ داده، نشان دهنده عدم توجه به 
این رشته است. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال گویا 
توجه خاصی به فوتســال ندارد که رییس کمیته اش بدون 
اســتعفا و حتی اطالع، سرپرستی باشگاه استقالل را قبول 
می کند! گویا فوتسال برای مســئوالن فدراسیون فوتبال 
بچه سر راهی است که باوجود قهرمانی اش در آسیا بازهم 

توجه ویژه ای به آن نمی شود. 

وضعیت نابه سامان تیم ملی در آستانه جام جهانی؛

آقای تاج! حواستان
 به قهرمان آسیا هست؟

مهدی طارمــی؛ از آقای گلی تــا فرصتی برای 
اثبات

 مهدی طارمی نخســتین مهاجمی اســت که در طول سه 
هفته اخیــر موفق به گلزنی نشــده و نامش میــان گلزنان 
لیگ به ثبت نرســیده اســت. البته طارمی در هر سه بازی 
پرســپولیس از اواســط نیمه دوم به زمین رفته و فرصت 

چندانی برای باز کردن دروازه حریفان نداشته است.
آقای گل فصل قبــل فوتبال ایران، در مجمــوع 60 دقیقه 
در زمین حاضر بوده و در این یک ســاعت یکی دو موقعیت 
مناسب نیز نصیبش شده اما از آنها اســتفاده نکرده است. 
 البته از طارمی نبایــد مثل بقیه مهاجمــان خرده گرفت؛

 چرا که او دیرتر به ترکیب پرســپولیس اضافه شد و مدت 
زمان کمی برای این تیم به میدان رفت.

علیپور؛ مهاجم ثابت اما بدون گل
 برخالف طارمــی، علی علیپور یکــی از بازیکنان حاضر در 
ترکیب اصلی پرسپولیســی ها محســوب می شود و در هر 
ســه بازی این تیم به صورت ثابت به میــدان رفت. علیپور 
در مجموع، 223 دقیقه بازی کرده اما گلی به ثمر نرسانده 

و در این زمینه آماری ضعیف از خود بر جا گذاشته است.
محمدی؛ برخالف فصل قبل

 مهرداد محمدی که فصل قبل در ترکیب راه آهن درخشید 
و گل های حساســی هم به ثمر رساند، در ســه هفته اخیر 
موفق به گلزنی برای سپاهان نشده است. مهرداد محمدی 
ابتدا مقابل پدیده، یک پنالتی را از دســت داد و سپس برابر 
نفت تهران نتوانســت گلی به ثمر برساند. این مهاجم هفته 
ســوم نیز مقابل اســتقالل خوزستان در گشــودن دروازه 
حریف ناکام بود تا نشان بدهد با آن مهاجم خطرناکی که در 
راه آهن لرزه بر اندام هر مدافعی می انداخت زمین تا آسمان 
فاصله دارد. محمدی در مجموع 255 دقیقه بازی کرده اما 

گلی به ثمر نرسانده است.
پريرا؛ 257 دقیقه بازی و دريغ از يک گل

 لوســیانو پریرا هم چنین سرنوشــتی را در سه هفته اخیر 
تجربه کرده است. او ابتدا برابر پیکان نتوانست گلی به ثمر 
برساند و سپس مقابل ماشین ســازی هم راه به جایی نبرد 
تا فراز کمالوند در دقایق پایانــی او را تعویض کند. پریرا در 
بازی مقابل پرسپولیس هم در سد جالل حسینی و محمد 

انصــاری ماند تــا در دقایق 
 پایانــی جــای خــود را به 
علی ارجمندیان بدهد. پریرا 
روی هــم 257 دقیقه بازی 
کرده اما دریغ از یک گل زده.

زاده؛ گلسازی  حسن 
به جای گلزنی

از  حســن زاده  مســعود    
ذوب آهن به ســایپا پیوست 
تا مهاجم اول این تیم باشــد. 
او کــه در ذوب زیــر ســایه 
کاوه رضایــی قرار داشــت، 
در ســه بازی اخیر سایپا در 
ترکیــب اصلی قــرار گرفته 
و 200 دقیقــه بــازی کرده 
است. حسن زاده در دو بازی 
اول کم فروغ نشــان داد؛ اما 
دربازی مقابل سیاه جامگان 
یک پنالتــی گرفــت و یک 
پاس گل داد تا نشان بدهد به 
روزهای آمادگی نزدیک شده 
است. پای حســن زاده هنوز به گلزنی باز نشده تا او هم در 
زمره مهاجمان ناکام لیگ تا پایان هفته سوم قرار بگیرد؛ اما 
این بازیکن در دیدار قبلی تیمــش اثرگذاری الزم در ایجاد 

موقعیت و به دست آمدن گل را داشت.
برهانی؛ گل نزد و مصدوم هم شد

 نام آرش برهانی را نیز می توان در لیســت ناکام ها نوشت. 
مهاجمی که 9 سال در استقالل بازی کرد و گل های فراوانی 
برای این تیم به ثمر رســاند و از نظر آمار نیز دومین گلزن 
تاریخ لیگ برتر، پس از رضا عنایتی اســت هنوز نتوانسته 
برای تیم جدیدش گلزنی کند. او این فصل و با نظر علیرضا 
منصوریان از استقالل جدا شــد تا راه پیکان را پیش بگیرد 
و دوباره شاگرد مجید جاللی شــود. درست مثل 10 سال 
قبل که او در پــاس تهران زیر نظر جاللی بــازی می کرد و 
گل می زد. برهانی در پیکان اما هنوز نتوانســته گلی به ثمر 
برســاند. او در دو بازی نخســت پیکان، جمعا 109 دقیقه 
بازی کرده و در گشــودن دروازه حریفان ناکام بوده؛ البته 
در بازی دوم آســیب دید تا هفته ســوم را از دست بدهد. 
این مهاجمــان هنوز موفق به گلزنی نشــده اند. مهاجمانی 
که شــاید روی هم و در لیگ پانزدهم حــدود 100 گل به 
ثمر رسانده اند؛ اما در لیگ شــانزدهم فعال ناکام مانده و راه 

دروازه حریفان را گم کرده اند.

بررسی مهاجمان بزرگ و ناکام لیگ؛

نامدارانی که هنوز برای تیم هایشان گل نزده اند

سه هفته از لیگ برتر گذشته، اما برخی مهاجمان اسم و رسم دار که فصل قبل درخشیده بودند هنوز موفق به گشودن 
دروازه حريفان نشده اند. پس از اتمام بازی های هفته سوم لیگ شانزدهم، هنوز برخی از مهاجمان نامدار تیم های 

حاضر نتوانستند در حد نام خود بدرخشند و برای تیم هايشان تاثیرگذار باشند.

مهاجمانی که شايد 
روی هم و در لیگ 

 پانزدهم حدود
 100 گل به ثمر 

رسانده اند،  در لیگ 
شانزدهم فعال  ناکام 

مانده و راه دروازه 
حريفان را گم 

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

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
95070584976162-95/5/2 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

1-رای شماره 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 شماره ملی 1142352080 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
96/60 متر مربع مفروز و مجزی شــده پــالک 375 فرعــی از 107 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 77396 مورخ 
89/06/22 دفترخانه 46 و سند 177526 مورخ 86/11/15 دفترخانه 73 مالحظه 

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

2-رای شماره 2504 مورخ 95/02/29  آقای رمضانعلی شومالی فرزند یداهلل به 
شماره کالسه 0085 و به شماره 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 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: 

4- رای شــماره 2603 مورخ 95/02/30  آقای عبداهلل شــریفی  فرزند اسداهلل 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 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: 

5- رای شماره 2608 مورخ 95/02/30  خانم زهرا قربانیان فرزند ابوالقاسم  به 
شماره کالســه 0082 و به شماره شناســنامه  1362  صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142241807 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 181/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1452 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 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 صادقــی  فرزند رجبعلی 
به شماره کالسه 0083 و به شماره شناســنامه  339  صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141539802 نسبت به 2/75دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 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: 

7- رای شــماره  2499 مــورخ 95/02/29 آقــای مرتضــی حاجــی حیــدری 
ورنوسفادرانی فرزند قدم به شماره کالسه 0466 و به شماره شناسنامه 1316 
صادره از خمینی شهر و به شــماره ملی 1141322145 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 201/61 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
23 فرعی  پالک 159 اصلــی واقع 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 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 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 شماره  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 ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 175/95 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از 866 فرعی  پالک 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهرطی وکالتنامــه 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 شهرشــامل ثبت در صفحه 322 دفتر 60 امالک  

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

11-رای شماره 1667 مورخ 94/12/21 خانم فاطمه منصوری ورنوسفادرانی 
فرزند نصراله به شــماره کالســه 2505 و به شماره شناســنامه 320 صادره 
ازخمینی شهر به شماره ملی 1140979647 نســبت به ششدانگ 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 مــورخ94/09/14 آقای مرتضی حیــدری فرزندرضا 
به شماره کالســه 4449 و به شــماره شناســنامه 25صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1142217388نســبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 165/31متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 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 شماره  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 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 مالحظه 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 شناسنامه 817 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1141085321 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه به 
مســاحت 72/47 متر مربع مفروز و مجزی شــده 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 امالک 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 ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 178/06 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از 156 اصلی واقع 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 شــماره  3358 مورخ 95/03/17 خانم افسانه ربیعیان ورنوسفادرانی 
فرزند حسین به شماره کالسه 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 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل 
ثبت در صفحــات 171 و 212 و 215  دفاتــر 571 و 701 امالک 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 کالسه 0992 و به شماره شناسنامه 14416 صادره از 
خمینی شهر و به شماره ملی 1140142917 نسبت 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 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل 
ثبت در صفحــات 171 و 212 و 215  دفاتــر 571 و 701 امالک مالحظه و محرز 

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

18- رای شــماره  0910 مورخ 95/01/31 آقای حسن روح اللهی فرزند اسمعیل 
به شماره کالسه 0991 و به شماره شناسنامه 497 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1141060957 نســبت به 17 و 41/23 حبه از 72 حبه یکباب خانه به 
مساحت 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 مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
412/80 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 176 فرعی از 122 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 18565 مورخ 

48/05/07 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20- رای شماره 3345 مورخ 95/03/17 خانم فاطمه کبیری پور فرزند غالمعلی به 
شماره کالسه 6705 و به شماره شناسنامه 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 شــهر شــامل ســند 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 ســیف اهلل 
به شماره کالســه  0274 و به شماره شناســنامه 1057 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141319551 نسبت به ششــدانگ 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 کالســه 1447 و به شماره 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 شــهر 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 نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت  24/93 متر مربع 
مفروز و مجزی شده 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 مانده گاری اندانی فرزند 
حیدر به شماره کالسه 0820  و به شماره شناسنامه 544 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141092433 نسبت 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 شــهر شــامل 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 شده از پالک 63 فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 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 شماره 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 نسبت 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 شماره 3231 مورخ 95/03/16 خانم مریم طاهری اندانی فرزند نعمت 
اهلل به شماره کالسه 0409 و به شــماره شناسنامه 1513 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141252236 نسبت 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 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 161/55 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 کالسه 6079  و به شماره شناســنامه 638 صادره ازخمینی شهر به 
شــماره ملی 1141709732 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 161/55 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 اصلی 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 شناسنامه 1130150291 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1130150291 نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مساحت 122/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
727 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 46414 مورخ 92/12/07 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
33- رای شماره 3342 مورخ 95/03/17 خانم مریم قاسمی اندانی فرزند ناصر 
به شماره کالسه  1018 و به شماره شناسنامه 1130378837 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1130378837 نسبت به 2/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مساحت 122/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
727 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
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 شماره کالسه 0673 و  به شماره شناســنامه 14403 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی  1140517414 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
184/60 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 شــماره 3173 مورخ 95/03/13 خانم رقیه حاجیان فروشــانی فرزند 
حسن به شماره کالسه 0258 و به شماره شناسنامه 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 شــهر شــامل ســند 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 نســبت به  ششدانگ 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 سند 64700 مورخ 94/12/26 دفترخانه 172 

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

37- رای شماره 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 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 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 
ورنوسفادرانی فرزند رحیم  به شماره کالسه  2052 و به شماره شناسنامه 217 
صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1140983768 نسبت به  ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 238/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 140 فرعی از 
122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

4170 مورخ 92/03/12 دفترخانه 388 مالحظه و محرز 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  ششدانگ 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  ششــدانگ یکباب انبار به مساحت 
54 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 74 فرعــی 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 افضلــی فرزند اکبر  
به شماره کالســه 2629 و به شماره شناســنامه 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 واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 135928 دفترخانه 63 مالحظه 

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

42- رای شــماره 3569 مــورخ 95/03/18 آقای امیر رضا محمدی فروشــانی 
فرزند حسینعلی  به شماره کالســه  0002 و به شماره شناسنامه 2605 صادره 
ازخمینی شهر به شــماره ملی 1141194708 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 183/30 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 721 فرعــی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 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 شناســنامه 3266 صادره ازتهران به شماره 
ملی 0051261502 نسبت به  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 ســند 40734 مورخ 86/07/18 دفترخانه 35 

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

45- رای شــماره 3159 مورخ 95/03/13 آقای محمدعلی کیانی فرزند حبیب اهلل  
به شماره کالسه  1995   و به شماره شناســنامه 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 واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 230438 مورخ 94/10/09 دفترخانه 73 

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

46- رای شــماره 2477 مورخ 95/02/29 خانم زهرا شــیروی خوزانی فرزند 
محسن  به شماره کالسه  1297   و به شماره شناسنامه 1130201732 صادره 
ازخمینی شهر به شماره ملی 1130201732 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام به مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شــده 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 حســن  به شماره کالســه 1083 و به شماره شناســنامه 1130185915 
صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1130185915 نسبت به 2 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 مشــاع از ششدانگ 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 شامل ثبت در صفحه 565 و205 

دفتر 121 و16مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

49- رای شــماره 4422 مورخ 95/03/29 آقای الیاس ترابی فر فرزند محمدتقی  
به شماره کالسه 6918 و به شماره شناســنامه 1637 صادره ازخمینی شهر به 
شــماره ملی 1141253471 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 225 متر مربع مفروز و مجزی شــده 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 شماره 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 سند 119238 مورخ 72/12/01 مالحظه 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 کالسه 5094 و به شماره شناسنامه 437 صادره ازخمینی شهر به 
شــماره ملی 1141697602 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 140 متر مربع مفروز و مجزی شــده 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 مورخ 95/02/31 آقــای مالک رجبــی  فرزند امیدعلی  
به شماره کالسه 1280 و به شــماره شناســنامه 1273 صادره به شماره ملی 
4171642701 نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان 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 شهر شامل سند 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 شــماره 2613 مورخ 95/02/30 آقای سید 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 شده از پالک 306 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 299 و 314 

دفتر 349 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
54- رای شــماره 2663 مورخ 95/02/31 آقای محمد شــریفی هرستانی فرزند 
قدرت اهلل  به شماره کالسه 0568 و به شماره شناسنامه 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 حیدری 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 مساحت 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 شــماره 0889 مورخ 95/01/31 آقای سلمان صرامی فروشانی فرزند 
علی  به شماره کالسه 0787 و به شماره شناسنامه 2493 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141193582 نسبت 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 ششدانگ 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 رسمی مالحظه و محرز 

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

59- رای شــماره 3171 مورخ 95/03/13 آقــای ناصر کریمی فرزنــد اکبر  به 
شماره کالسه 0970 و به شماره شناسنامه 2633 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1282773781 نسبت به ششدانگ 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 الواســطه 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 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 64 متر مربع از پالک 
88 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
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 شــهر شــامل سند 
18098 مورخ 42/07/27 مع الواســطه از مالک رسمی مراد علی کریمی مالحظه 

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

62- رای شماره 2497 مورخ 95/02/29 آقای محسن عسگری فروشانی فرزند 
نورعلی  به شماره کالسه 0724 و به شــماره شناسنامه 1703 صادره از اهواز 
به شماره ملی 1753635691 نسبت 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 مورخ 95/02/29 خانم ملیحه کرمی هرســتانی فرزند 
ناصر به شماره کالسه 0723 و به شماره شناسنامه 55 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142156141 نسبت 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 نعمــت اهلل رضایی فرزند جعفر 
به شماره کالسه  3414 و به شماره شناســنامه 12052 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140496689 نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان دو طبقه به 
مســاحت 56 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1911 فرعی 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 مــورخ 95/03/29 آقای ناصر زه تــاب خوزانی فرزند 
رجبعلی به شماره کالسه  0256 و به شماره شناسنامه 10211 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140355368 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
229/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 81 فرعــی از 113 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 71928 مورخ 
75/09/25 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 380 دفتــر 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 شــماره کالســه  0209 و به شماره شناســنامه 18 صادره به شــماره ملی 
6423046761 نســبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 139/12 متر مربع 
مفروز و مجزی شده 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 شناسنامه 1637 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141253471 نسبت 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 شــماره شناســنامه 3645 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141345463 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
196/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 242 فرعی از 114 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 177170 مورخ 

86/11/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

69- رای شــماره 3638 مورخ 95/03/19 خانم کبری سلطانیان تیرانچی فرزند 
حسنعلی  به شماره 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 شناسنامه 817 صادره به شماره ملی 1290521865 
نسبت به ششدانگ 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 شــماره 3569 مــورخ 95/03/18 آقای امیررضا محمدی فروشــانی 
فرزند  حسینعلی به شماره کالســه  0002  و به شماره شناسنامه 2605 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141194708 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 183/30 متر مربع مفروز و مجزی شده 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.
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
72- رای شــماره 2729 مورخ 95/03/04 آقای احمد رضــا افضلی فرزند اکبر 
به شماره کالسه  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.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

73- رای شــماره 3148 مــورخ 95/03/13 خانم بتول امینی فروشــانی فرزند 
غالمعلی  به شــماره کالســه  0386  و به شماره شناســنامه 10681 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1140483031 نسبت به ششــدانگ 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 شــهر شــامل سند 192700 
مورخ 88/07/28 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 242 دفتــر 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 شناســنامه 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 واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 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 کالسه  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 شده از پالک 131 فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ثبت در صفحه 106 و 443 
و 336 و 490 دفاتر 27 و 143 و 311 و 185 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
76- رای شــماره 2668 مورخ 95/02/31 خانم فاطمه شــاهین ورنوسفادرانی 
فرزند حســن به شماره کالســه  1801 و به شماره شناســنامه 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 شامل ثبت در 
صفحه 106 و 443 و 336 و 490 دفاتر 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 مشــاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به 
مساحت 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 ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  به 
مساحت 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 مورخ 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 شماره 3370 مورخ 95/03/17 آقای مجتبی زینلی فرزند ناصرعلی به 
شماره کالسه  3365 و به شماره شناسنامه 3266 صادره از تهران به شماره ملی 
0051261502 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 شــهر شــامل ســند 40734 مورخ 86/07/18 

دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

82- رای شــماره 5091 مورخ 95/04/29 آقای مصطفی اسمعیلی اندانی  فرزند 
رمضانعلی به شماره کالسه  0010 و به شماره شناسنامه 40 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141492628 نسبت به 3 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
150 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 71 فرعــی 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 کالسه  2562 و به شماره شناســنامه 272 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141539136 نسبت به ششــدانگ 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 شــهر شامل ســند 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 شــماره 2530 مورخ 95/02/30 آقای حجت اهلل صمدی  فرزند براتعلی 
به شماره کالسه  0149 و به شماره شناســنامه 551 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141666243 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 167 متر 
مربع پالک شــماره  5588 تبدیلی به 3144 فرعــی 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 شماره 4350 مورخ 95/03/25 آقای مجتبی عسگری فروشانی  فرزند 
مرتضی به شماره کالسه  0577 و به شماره شناسنامه 1130264688 صادره 
از اصفهان به شــماره ملی 1130264688 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 108 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1535 فرعی 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 کالسه  0408 و به شماره شناســنامه 14892 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142363651 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 146/52 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 منصــور کاملی فرزند رمضان 
به شماره کالسه  1493 و به شماره شناســنامه 231 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1141649152 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 146/52 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 کالسه  1400 و به شماره شناسنامه 14892 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142363651 نسبت به ششــدانگ 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 ششدانگ 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 شامل مالکیت رسمی از آقای علی پناهی به صورت 
مع الواسطه طی ثبت در صفحه 73 دفتر 132 امالک  مالحظه 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 
شــماره ملی 1142254267 نسبت 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 شــماره کالسه 6291 و به شماره شناسنامه 
3035 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141166313 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ 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 رسمی 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 کالســه  0795 و به شماره شناســنامه 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 ســند 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 کالسه  3540 و به شماره شناســنامه 3191 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140555480 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه به 
مســاحت 155/38 متر مربع مفروز و مجزی شــده 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 جوانمرد 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 شده 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 شماره 3185 مورخ 95/03/16 خانم ســمیرا ماهی فرزند مصطفی به 
شماره کالسه  0095 و به شماره شناســنامه 1740698819 صادره از اهواز به 
شــماره ملی 1740698819 نسبت به 2 دانگ مشاع ازششــدانگ 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 شهر 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 شــماره 3187 مورخ 95/03/16 آقای رســول لطفی فرزند نوراهلل  به 
شماره کالســه  0096 و به شماره شناســنامه 3089 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1142259080 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششــدانگ 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 شهر شامل 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 شاهین فرزند رجبعلی  
به شماره کالسه  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 مســاحت 146/66 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 236 و237 
و236/1 فرعــی از 87 اصلی واقع 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 کالسه  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 مســاحت 146/66 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 236 و237 
و236/1 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 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 شــماره 4343 مــورخ 95/03/25 آقــای رجبعلی پریشــانی 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 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 674 فرعــی از 72 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 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 کالسه  0389 و به شماره شناســنامه 407 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141172712 نسبت 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 خانم عزت کریمــی اندانی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه  0388 و به شــماره شناسنامه 56 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141528721 نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 201/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 351 فرعی از 
112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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 مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
201/97 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 351 فرعی از 112 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 116961 مورخ 

78/12/15 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

104- رای شــماره 2478 مورخ 95/02/29 آقای رسول کرد فرزند محمدحسن 
به شماره کالسه  0776 و به شماره شناســنامه 17503 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140174177 نسبت 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 شــماره 2479 مورخ 95/02/29 خانم ســمیه امیری فرزند امراهلل به 
شماره کالسه  0775 و به شماره شناســنامه 10247 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142327299 به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
84/06 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1421 فرعــی از 85 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 32625 مورخ 

88/07/28 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

106- رای شــماره 4434 مورخ 95/03/29 آقای محمدرضا فــرج 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 ششدانگ 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 شــماره شناســنامه 68 صادره از خمینی شهر به 
شــماره 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 مورخ 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 
ورنوســفادرانی فرزنــد مرتضی قلی به شــماره کالســه  4323 و به شــماره 
شناســنامه 584 صادره از اصفهان به شــماره ملی 1283556103 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/23 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1504/1 و3 و1505/1 و2 فرعی از 87 اصلی واقــع 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 
کالسه  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 شــماره شناسنامه 549 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141666227 نسبت به 3 دانگ مشــاع 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 شــهر 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 مورخ 95/03/22 آقای محمدحســین صرامی فرزند 
احمدرضا به شماره کالسه  0765 و به شماره شناسنامه 143 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141568764 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
145/5 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 475 فرعی از 114 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 298 دفتر 

18 وسند 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 شماره ملی 1283556103 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 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 شــماره شناسنامه 14955 صادره از 
خمینی شهر 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 مورخ 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 شده از پالک 166 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 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 شناسنامه 339 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141458780 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به 
مســاحت 67/10 متر مربع مفروز و مجزی شده 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 شهر 
شامل سند 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 شناسنامه 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 پــالک 773 فرعی از 106 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 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 کالسه  0718 و به شماره شناسنامه 4 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141142112 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 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 دفاتر 216 و433 و572 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

120- رای شماره 4855 مورخ 94/09/30 آقای ســعید شاهین ورنوسفادرانی 
فرزند عباس به شــماره کالسه  1027 و به شماره شناســنامه 3925 صادره از 
خمینی شهر به شماره 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 صفحــات 82 و 383 و 546 دفاتر 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
مفاد آراء

4/536 آگهی آرا  صادره موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد 
وامالک شهر ستان نائین باستناد اسناد رســمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی 
تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احــراز نموده ، لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نســبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بایستی  پس از انتشار اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد 
دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1- رای شــماره 139560302031000057-95/2/26 آقای مجید حســن زاده 
محمدی فرزند حسن 8 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک ثبتی 
3635  اصلی واقع درکشــتزار محمدیه  بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ  

784.80  متر مربع خریداری عادی از عباس شهریاری محمدی مالک رسمی 
2- رای شماره 139560302031000058-95/2/26 خانم اکرم حاجی آقا بیکی 
نائینی  فرزند علی 5 سهم ویک ســوم از یک سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک 
باب خانه پالک ثبتی 1308  اصلی واقع در بخش 1 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 
284 متر مربع خریداری عادی مع الواســطه ازرقیه حاجی آقابیکی نائینی مالک 

رسمی
3- رای شماره139560302031000090-95/4/13 خانم کبری بخشی محمدی 
فرزند کریم ششدانگ قطعه زمینی که درآن احداث بناشده در پالک ثبتی قسمتی 
از3394  اصلی واقع درمحمدیه  بخش 2 ثبت نایین به مساحت 184.72 متر مربع 

خریداری رسمی مشاعی از مصطفی سلطانی محمدی 
4- رای شماره 139560302031000091-95/4/13 آقای محمدرضازندوانی 
فرزند مراد علی ششدانگ  مفروزی یکدرب گاراژ احداثی  در پالک ثبتی قسمتی 

از2 فرعی از19586  اصلی واقع در زندوان بخش 2 ثبت نایین به مساحت 46.68  
متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از زهره زندوانی مالک رسمی

5- رای شــماره 139560302031000092-95/4/13 خانم فاطمه پوربافرانی 
فرزند محمد علی ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 
1 فرعی از 20528 اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایین به مســاحت 357.80 

مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از علی رحمتی مالک رسمی
6- رای شماره 139560302031000093-95/4/14 آقای فضل اله شفیعی کمال 
آباد فرزند عبدالعظیم چهل وســه سهم ویک پنجم ازیک ســهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یکدرب خانه به پالک ثبتی 287 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای 
اسد آباد بخش 3 حوزه ثبت نایین بمساحت ششدانگ 625.87 مترمربع خریداری 

عادی از محمد وعبدالعظیم شفیعی
7- رای شــماره 139560302031000094-95/4/14 آقای عباســعلی شفیعی 
کمال آباد فرزند عبدالعظیم چهارده سهم ودوپنجم از یک سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یکدرب خانه به پالک ثبتی 287 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای 
اسد آباد بخش 3 حوزه ثبت نایین بمساحت ششدانگ 625.87 مترمربع خریداری 

عادی از محمد وعبدالعظیم شفیعی
8- 139560302031000095-95/4/14 خانم عصمت شفیعی کمال آباد فرزند 
عبدالعظیم هفت ســهم ودودهم ازیک سهم مشاع از 72 ســهم ششدانگ یکدرب 
خانه به پالک ثبتی 287 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اسد آباد بخش 3 
حوزه ثبت نایین بمساحت ششدانگ 625.87 مترمربع خریداری عادی از محمد 

وعبدالعظیم شفیعی
9- 139560302031000096-95/4/14 خانم معصومه شفیعی کمال آباد فرزند 
عبدالعظیم هفت ســهم ودودهم ازیک سهم مشاع از 72 ســهم ششدانگ یکدرب 
خانه به پالک ثبتی 287 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اسد آباد بخش 3 
حوزه ثبت نایین بمساحت ششدانگ 625.87 مترمربع خریداری عادی از محمد 

وعبدالعظیم شفیعی
10- رای شــماره 139560302031000098-95/4/14 خانــم صدیقه اســدی 
اسدآباد فرزند قربانعلی ششدانگ قطعه زمینی که درآن احداث بناشده به پالک 
ثبتی 21 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اسد آباد بخش 3 حوزه ثبت نایین 
بمساحت 144 مترمربع خریداری عادی از وراث قاســم اسدی اسد آباد مالکین 

رسمی
11- رای شماره 139560302031000116-95/4/22 آقای رشید نوروزی فزند 
صفرعلی ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک 243 اصلی 
واقع در روستای رســول آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 

598.50 مترمربع خریداری عادی از زهراشهریاری مرغچوئیه مالک رسمی
12- رای شــماره 139560302031000117-95/4/22 خانم زهراشــهریاری 
مرغچوئیه فرزند حیدر ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی ازپالک 
243 اصلی واقع درروستای رسول آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین 

بمساحت 603.85 مترمربع خریداری رسمی مشاعی از صفرعلی نوروزی
13- رای شماره 139560302031000118-95/4/22 آقای مصطفی کاظم زاده 
فرزند براتعلی ششــدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی 140 فرعی 4197 اصلی واقع 
درروستای نیستانک بخش 3 ثبت نایین بمساحت 60.85 مترمربع خریداری مع 

الواسطه از وراث اسمعیل کریمیان بالن مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/20
م الف: 123 اباذر مهیمن رئیس  ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین 

ابالغ رای
9509970352200583 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /261
9409980352201452 شــماره بایگانی شــعبه: 941582 خواهان: آقای سید 
علیرضا سید اشــرف فرزند میر محمود با وکالت آقای رضا میرمحمدی فرزند 
اسداله به نشانی تبریز، خیابان میرداماد، خیابان صبا جنوبی، ساختمان شکیبا، 
پال ک 21، طبقه سوم، خواندگان: 1- آقای علی اطمینان به نشانی مجهول المکان 
2- آقای حمید رضا آذربایجانی فرزند مرتضی 3-اعظم شریف زارع فرزند اکبر با 
وکالت آقای مسعود زاغیان فرزند اصغر به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال ابتدای 
خ شریعتی پالک 34 واحد 6، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای سید علیرضا سید اشرف فرزند محمود با وکالت 
آقای رضا میر محمدی به طرفیــت آقای حمیدرضا آذربایجانــی و خانم اعظم 
شریف زارع با وکالت آقای مسعود زاغیان و آقای علی اطمینان فرزند عباس به 
خواسته مطالبه مبلغ ســه میلیارد ریال 3/000/000/000 ریال وجه فقره چک به 
شماره 978525 مورخه 92/2/13 عهده بانک صادرات شعبه خ شریف واقفی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی / حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان دفاع 
موثر و دلیل و مدرکــی در اثبات برائت ذمه خویش بــه دادگاه ارائه ننموده اند و 
سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت اســت لذا به استناد مواد 
249-310-313 قانون تجارت و مواد 519-515-502-336-303-199-198-

522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه 
راجع به آن حکم بر محکومیت خواندگان تضامنًا به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 90/418/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ 61/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که  محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
 سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.  م الف:13798 شعبه 

22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 388 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

5/178 شماره: 9/94 به موجب رای شماره 394 تاریخ 94/6/2 حوزه 39 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان به موجب رای شماره 9409970361701572 
تاریخ 94/10/10 شعبه 28 دادگاه عمومی اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حمید رضا آشوری فرزند علیمراد 2- عباسعلی جوکار فرزند بهرام 3- فاطمه 
شمس سوالری فرزند عبداله 4- هوشنگ قاسمی ده چشمه فرزند مراد 5- راه خدا 
گلی6- توران علی یاری همگی به نشانی اصفهان خیابان امام سجاد خیابان شهید 
کیانی ابتدای کوچه شهید جاوید حسن خانی سمت چپ دومین مجتمع مسکونی 
محکومند به خلع ید مشاعی از 2/357 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک ثبتی 
1148 فرعی از 5000 اصلی بخش پنج اصفهان واقع در اصفهان خیابان ســجاد 
اول خیابان شهید کیانی کوچه جاوید حسن خانی پالک دوم سمت چپ و نیم عشر 
حق االجرا در حق محکوم له مجید کدخدایی فرزند غالمرضا شغل بازنشسته به 
نشانی اصفهان خ ســجاد خ کیانی بن گلزار پ 40،   ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:13687 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 245 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/245 کالسه پرونده 857/94 مرجع رسیدگی: شــعبه 17 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: زهرا داورزنی به نشانی رهنان خ شهدا کوچه شهید مرتضی 
اکبری جنب سوپر ســروش، خوانده: ســید لطیف اله حبیبی  به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، 
 قاضی شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت بــه صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم زهرا داورزنی به طرفیت 
سید لطیف اله حبیبی به خواسته مطالبه پنجاه میلیون ریال بابت پرداخت اشتباهی 
به حساب خوانده به همراه هزینه و خسارات دادرسی و با این توضیح که خواهان 
با ارائه فیش پرداخت وجه به حساب 0337707795003 بانک ملی مدعیست قصد 
واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال به حساب شخص دیگری داشته که سهواً بدلیل ثبت 
اشتباهی شماره حساب مبلغ مذکور اشتباهًا به حساب خوانده واریز شده و آنرا 
مطالبه نموده است. از سوی دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از 
طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و 
تکذیب دعوی مطروحه یا پرداخت وجه از بابت بدهی باشد به شورا ارائه ننموده 
و دفاعی هم به عمل نیاورده است لذا شورا جهت احراز موضوع مراتب را از بانک 
محال استعالم که پاسخ استعالم شــماره 233 مورخه 94/10/3 بانک ملی شعبه 
رسالت حکایت از صدق دعوی خواهان دارد  لذا شورا با وصف مراتب فوق شورا 
دعوی مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 265 قانون مدنی 
و مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرســی مدنی به لحاظ دارا شــدن بالجهت 
خوانده و عدم استحقاق وجه مذکور خوانده را به استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد و شــصت هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد و ضمنًا در 
خصوص تامین خواسته نظر به اینکه صدور آن منوط به تودیع خسارت احتمالی 
بوده و خواهان مقدار خسارت احتمالی معینه را تودیع نموده است لذا مستنداً به 
بند »د« ماده 108 قرار رد درخواست تامین خواســته را صادر واعالم می دارد 

قرار صادره قطعی است. 
 م الف:13686 شعبه 17 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 ) 398 کلمه، 4 کادر(
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دانستنی ها

خواندنی

خانه داریآشپزی

فقط کافی اســت یک بار این ساالد را 
امتحان کنید تا شــیفته طعم و سبکی 

آن شوید. 
مواد الزم:کاهــوی پیچــی 2 عدد 
متوســط،نان تســت خــرد شــده 
5عدد،روغن بــادام زمینی 2 قاشــق 
غذاخوری،روغــن زیتــون 8 قاشــق 
غذاخوری،ســیر2 حبه،تخــم مرغ 1 
عدد، ســینه مرغ پخته 1 عدد، لیموترش 1 عدد،نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی،پنیر پارمزان 

100گرم
طرز تهیه:

کاهوها را شسته و به اندازه درشت خرد کنید و داخل ظرف بریزید. نان تست را به صورت مکعبی 
یک سانتی متری یا درشــت تر خرد کنید. روغن بادام زمینی را با دو قاشــق غذا خوری روغن 
زیتون گرم کنید. سیر را پوست کنده، له کنید و داخل مقداری روغن زیتون بریزید. خرده های 
نان را نیز به آن اضافه کنید و هم بزنید تا کمی رنگشــان عوض شود؛ سپس آن را از روی حرارت 
برداشته و روغن آن را به طور کامل بگیرید. مقداری آب بجوشانید و تخم مرغ را داخل آب جوش 
بیندازید و بعد از دو دقیقه آن را از روی حرارت بردارید. سینه مرغ پخته شده را هم به اندازه های 
درشت خرد کنید. برای تهیه سس، آب لیموترش را بگیرید و دو قاشــق غذا خوری آب آن را با 
مابقی روغن زیتون مخلوط کنید. تخم مرغ را به آن اضافه کرده و هم بزنید. به سســتان نمک و 
فلفل اضافه کنید. سس را روی کاهوهای خرد شده بریزید و هم بزنید؛ سپس مرغ ها و خرده های 
 نان را اضافه کنید و دوباره مواد را هــم بزنید. در نهایت پنیر پارمزان را به ســاالد اضافه کرده و

سرو کنید.

کتاب »سیر تحول عرفان هندی« نوشته »سورندراناته داسگوپتا« را 
انتشارات ســمت با ترجمه »دکتر ابوالفضل محمودی« منتشر کرد. 
کتاب حاضر خالصه اي از مهم ترین جنبــه هاي برخی از عرفان هاي 
مهم هندي است که سیر تحول و تکامـــل اندیشــه معنوي هندي را 
که خود بنیان بســیاري از معنویت گرایی هاي جدید است، همراه با 
فراز و فـــرود آن نشـــان می دهد. این کتاب مشتمل بر شش گفتار 
اســت که عناوین آن عبارتند از:»گفتار اول: عرفــان مرتبط با آیین 
قربانی«، »گفتار دوم: عرفان اوپنیشدها«، »گفتار سوم: عرفان یُگه«، 
»گفتار چهارم: عرفان بودایــی«، »گفتار پنجم: گونه های کهن عرفان 

عاشقانه« و »گفتار ششم: عرفان عاشقانه مردمی«.
 گفتنی اســت فصــل اول این کتــاب دربردارنــده مرحلــه ابتدایی

شکل گیري عرفان هندي و به تعبیر داسگوپتا، شکل فروتر آن است. 
دوره اوپنیشدي که بیانگر نقطه عطف مهم در عرفان هنـدي اسـت  و 

برخی از مفاهیم اساســی عرفان هندي همچون وحدت، نفی کثرت، 
همانِی »من« یا آتمن با برهمن و... در آن مطرح شده، در دومین فصل 

کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
مکتب یگـــه )مکتبی کـــه شـــاید ریشه هاي آن به پیش از دوره 
اوپنیشــدها و حتی پیش از حضور آریایی ها در هند باز می گشــت 
و در پــی آن بود تا با مراقبه و تمرکز براســاس روشـــه اي عملـــی 
خـاص خـــود  ازدوگانگی رها و به بازشناخت خود حقیقی خویش و 
سرانجام به رهایی دست یابد(، موضوع سومین فصل کتاب را به خود 
 اختصاص داده اســت. مکتب بودایی نیز در فصل چهارم مورد بررسی

قرار گرفته است.
در دو فصل آخر کتاب نیز فرجام ســیر تحول اندیشه معنوی هندو که 
طریقت عشــق یا بهکتی است، در دو مرحله کالســیک و مردمی آن  

بررسی و تحلیل شده است.

هیچ  چیز بدتر از نوشیدن یک فنجان 
قهوه جوشــیده و بدطعم نیســت؛ اما 
خوشــبختانه ترفندهــای ســاده ای 
برای پیشــگیری از خراب شــدن این 

نوشیدنی خوش عطر وجود دارد.
  نخســتین و البتــه بدیهــی تریــن

مسئله ای که باید در مورد قهوه رعایت 
نمود، اطمینان از تــازه بودن دانه های 
آن است. هر چه دانه قهوه تازه تر باشد، نوشیدنی آن، عطر غنی تر و طعم بهتری خواهد داشت؛ 
اما پس از آن، آب سرد نیز نقش بسیار مهمی در این امر ایفا می نماید. به یاد داشته باشید که آب 

گرم یا حتی ولرم موجب می شود تا قهوه شما طعم ماندگی به خود بگیرد.
همچنین، هنگام دم کردن قهوه، دمای آن باید بین ۹0 تا یک صد درجه ســانتی گراد باشد تا 

بهترین طعمی را که می توانید انتظار داشته باشید، از آن بگیرید.
اگر آب قهوه هنگام دم کشیدن داغ تر از درجه یادشده بود، نوشیدنی شما طعم جوشیده و بدی 

به خود خواهد گرفت.
بو دادن دانه قهوه نیز در طعم آن تاثیر بســزایی دارد. درست اســت که این دانه ها باید به اندازه 
بوداده شوند که رنگشان قهوه ای شــود، اما اگر در این کار زیاده روی نمایید، دانه ها سیاه شده و 
بوی سوختگی به خود می گیرند؛ در نتیجه قهوه ای که با آن تهیه می شود، تلخی ناخوشایندی 

خواهد داشت.
 کثیف بودن ظروفی کــه در آنها قهــوه را دم می کنید نیز در عطر و طعمــش تاثیر می گذارند؛

به طور مثال اگر فرنچ پرس مورد استفاده تان را تمیز نشسته و فقط آب گرفته باشید، بوی قهوه 
مانده در آن باقی می ماند و موجب خراب شدن مزه نوشیدنی جدید می شود.

تکنیک های ساده برای بهتر شدن طعم قهوهساالد سزار ایتالیایی با مرغ

سیر تحول عرفان هندی 

ریزش مو و به طــور کلی کم مو بــودن بدن، شــاید در نگاه اول 
ناراحت کننده باشــد؛ اما یــک ویژگی از اجداد اولیه انســان ها 

مسبب آن است که می تواند باعث غرور و افتخار نیز باشد.
 کارشناســان و متخصصــان علوم انســان شناســی بــه تازگی

دریافته اند که افراد کم مو در مقایسه با افراد پر مو باهوش ترند.
دانشــمندان اعتقاد دارنــد اجداد انســان ها، میلیون ها ســال 
پیش بــه خاطر مقابلــه با عواملی چــون گرمی یا ســردی هوا، 
محافظــت در برابر اشــعه خورشــید و گزش حشــرات، دارای 
موهای نســبتا پرپشــتی نســبت بــه انســان هــای امروزی 
 بــوده اند و ایــن موهــا نقــش مراقبتی از بــدن آنها داشــته؛

اما به تدریج و طی قرن ها و همزمان با تکامل انسان ها، این موها 
نازک و حجم آنها کمتر شده است.

 هــر چــه انســان ها بــه ســوی تکامــل و هوشــمند شــدن
 پیش رفتــه انــد، دارای موهای کمتری شــده اند؛ زیــرا اجداد 
 آنها توانســته اند به واســطه تعریق، ســموم را از بدن خود دفع 

کنند.
 براســاس تحقیقات کارشناســان، روی فولیکول های موی سر 
 و بدن، میلیون ها ژنوم وجــود دارد که از اجداد اولیه انســان ها 
 به ارث رســیده و طی تغییراتی، از نســلی به نســل بعد انتقال 

یافته است.
همچنین انســان های اولیه با از دست دادن موهای خود، قابلیت 
بیشتری برای شنا کردن و دویدن پیدا کرده اند که این باعث شده 

تا روند تکامل آنها و کشف عناصر جدید در دنیا هموارتر شود.
تحقیق درخصوص رابطه کم مویی با شاخص هوش افراد، توسط 
محققان دانشگاه پنسیلوانیا انجام شــده است که نشان می دهد 

موی کمتر، نشان دهنده هوش و ذکاوت بیشتر است.
کارشناسان اعتقاد دارند مردهایی که دارای موهای بیشتری روی 
بدن خود هســتند و ابروهای ضخیم یا دســت هایی پرمو دارند، 

دارای بهره هوشی کمتری نسبت به سایر مردان هستند.
براین اســاس، کارشناســان به افراد به ویژه آقایانی که با افزایش 
سن دچار ریزش موی سر شده اند، چنین نوید می دهند که آنها 
افرادی باهوش بوده انــد و ریزش مو یا کم حجمــی مو، با وجود 
اثرات منفی بر اعتماد به نفس، می تواند نشــان دهنده هوش آنها 

باشد.

بشــریت پر از قصه هــای پادشــاهان و حکمرانانی 
اســت که در چشــم بر هم زدنی، قدرت و استیالی 
 خود را از دســت داده و از فرادســتی به فرو دســتی

رســیده اند. در مقابل، داســتان های بسیاری درباره 
افرادی نقل می شــود که از فرش به عرش رســیده و 

مسیری متناقض با آنچه گفته شد، پیموده اند.
در این گــزارش، بــا مشــهورترین خدمتــکاران و 
کنیزانی آشــنا می شــویم که به کاخ پادشــاهان و 
 دربار امرا راه یافته و داســتان های خواندنی و جالبی 

رقم زده اند.
آن بولین

حــدود ســال هــای 1501 تــا 1507  در یــک 
خانواده اصیل انگلیســی بــه دنیا آمــد. او باهوش، 
 دانا و زیــرک بود. چشــمانش درخشــش و زیبایی

منحصر به فردی داشت. در ســال 1522، آن بولین 
به عنوان ندیمه کاترین آراگن، همســر هنری هشتم 
پادشاه انگلستان، انتخاب شد )ندیمگی در اروپا برای 
یک دختر و خانواده او شرافت و افتخاری بزرگ بود(. 
هنری هشتم شیفته و عاشق آن بولین شد. در ابتدا از 
او خواست تا معشوقه اش شود؛ ولی او موافقت نکرد. 
پس هنری تصمیم گرفت با آن بولیــن  ازدواج کند. 
پاپ کلمنت هفتم با طالق کاتریــن و ازدواج مجدد 
هنــری موافقت نکــرد؛ از این رو هنری با کلیســای 
کاتولیک روم درگیر شــد و مذهب مردم انگلستان را 

از کاتولیک به پروتستان تغییر داد.
اینگونه  شــد که هنری به ســلطه مذهبــی پاپ در 
انگلستان پایان بخشــید وکلیسای انگلستان مستقل 
شــد و هنری، خود را رهبر آن معرفی کرد؛ اما طولی 
نکشــید که رابطه هنری و آن بولین تیره شــد؛ زیرا 
بولین نتوانســت از خود وارث ذکور بــه جای بگذارد 
و ولیعهدی برای هنری هشــتم به دنیــا آورد. او یک 
دختر به نام الیزابت به دنیا آورد. الیزابت اول، حاصل 
ازدواج هنری و آن بود؛ این اتفاق باعث شــد تا هنری 
 هشــتم به فکر ازدواج بــا ندیمه دیگــری بیفتد و از

آن بولین دوری جوید. در ســال 1536 آن بولین به 
اتهام روابط نامشــروع، ســحر و توطئه علیه هنری 

هشتم، در مقابل چشم هزاران تن گردن زده شد.
خرم سلطان

خرم ســلطان، همســر محبوب و قانونی ســلطان 
ســلیمان بود. سلطان سلیم دوم، پســر خرم سلطان 
است. خرم سلطان در سال 1502 در اوکراین به دنیا 
آمد. پدر او یک کشــیش ارتودوکس بود. او نام دختر 
خود را الکساندرا گذاشت. الکساندرا در پانزده سالگی 
توسط تاتارهای کریمه ربوده شد و به عنوان ندیمه به 
دربار سلطان سلیمان راه یافت و نام خود را به خرم، به 
معنای شاد و سرزنده تغییر داد. او با سلطان سلیمان 
ازدواج کرد و آنچنان بر او نفوذ داشــت که عنان امور 

سیاسی و غیر سیاسی کشور را به دست گرفت.

ندیمه هایی که در تاریخ 
به قدرت رسیدند)1(

باالخره ثابت شد
 کچل ها باهوش ترند!

کودک

حرف زدن با کودک
 چه عوارضی دارد؟)1(

 از کسانی نباشید که همیشه باب صحبت را با کودکان 
درباره ظاهر بــاز می کنیــد. روانشناســان خانواده 
معتقدند که حتی یک جملــه ناغافالنه می تواند تاثیر 
منفی بسیار قوی بر ذهن یک کودک بگذارد؛ به همین 
دلیل بســیار مهم اســت که وقتی با کودک در تعامل 
هستید، روی جمالتی که به او می گویید، دقت کرده 
و از گفتن بعضی جمالت خاص شدیدا پرهیز کنید. در 
اینجا لیستی از جمالتی آورده شده است که باید اغلب 
والدین به فرزندان خود بگویند تا غیر مستقیم آموزش 

دیده و بهترین احساس ها را در زندگی تجربه کنند.
عجب دختر مهربانی هستی

از کسانی نباشید که همیشه باب صحبت را با کودکان 
درباره ظاهر باز می کنید. به جای تعریف مدام از ظاهر 
کودک، خاصه دختربچه ها که اغلــب به دلیل ظاهر 
بانمکشــان مورد توجه و اســتقبال قرار مــی گیرند، 
خوب اســت از صفات اخالقی آنها تعریف کنید؛ مثال 
بگویید:»عجــب دختــر مهربانی هســتی!«،»چقدر 
مودبی!«،»چقدر خوش اخالقی!«، »چه تصمیم های 

عاقالنه ای می گیری!« و...
نگذارید کار به جیغ بکشد

 کودکان از شــخصی که با او قیاس شــده اند، متنفر
می شــوند. بچه ها از اینکه با دیگران مقایســه شوند، 
به شدت بدشــان می آید و این مسئله باعث می شود 
که کودک همیشــه خودش را با دیگران مقایسه کند 
و این رفتار سالمی نیســت. به بیان جمالت خودتان 
دررابطه با بچه ها حساس باشید و هوشمندانه از اینکه 
آنها را در دام بروز عکــس العمل های منفی بیندازید، 

پیشگیری کنید.
فقط پسرها قوی نیستند

بــه کودکتــان برچســب نزنیــد؛ برچســب هــا 
کمکی بــه هویت یابــی نمی کننــد. اینکــه مدام 
 درمقابل احساســات پســر بچه تــان بگویید»مثل

دختربچه ها رفتار نکن«، »پسرها قوی هستند؛ مثل 
دخترها ضعیف نباش« و جمالتی از این دست، باعث 

می شود او را دچار احساسات متناقض کنید.
بچه ها را مجبور نکنید دیگران را ببوسند

 خودتان را به جای او بگذاریــد و ببینید چقدر دلتان
می خواهــد مدام مجبــور به بغل کردن و بوســیدن 
 دیگــران شــوید. گاهی والدیــن، بچه هــا را مجبور

می کنند دیگران را نیز ببوسند و بغل کنند؛ آن هم با 
تعابیری مثل خاله و عمــو: »خاله رو بغل کن«، »عمو 

رو ببوس« و... .
بچه ها باید بدانند که چنین رفتارهایی، در چه زمانی 
مجاز و چه زمانی غیر مجاز اســت و می توانند در برابر 

خواسته های دیگران »نه« بگویند.

راز موفقیت مردان بزرگ  سرکامیابی 
آنها درگروی تربیت هــا،  فعالیت ها، 
 کوشــش ها و اجــرای برنامــه های 
ویژه ای اســت که به آنها  در زیراشاره 

می شود.
بخش نخســت: عوامل حقیقی 

کامیابی
- شور و مشورت

از اصطکاک دو ســیم مثبت و منفی 
برق می جهد؛ تقابل دو اندیشــه نیز 
فروغ می بخشــد.این آگاهی پیش 
پای انسان را روشن می کند. مشاوره 

یکی از تعالیم عالی اسالم است. 
 خدای بــزرگ بــه پیامبر دســتور

می دهــد کــه ای محمــد،در امور 
اجتماعــی و سیاســی با یــاران و 
دوستان خود مشــاوره بنما.جوانان 
کم تجربــه بایــد از تجربیات مردان 
 محبوب که سردی و گرمی روزگار را

چشیده اند،بهره مند گردند.
 فتوحات بزرگی که طی دوره خلیفه 

دوم نصیــب مســلمانان گردیــد، 
براساس مشاوره بود.

خلیفه وقت، مشــکالت خــود را با 
امیرمومنــان درمیان می گذاشــت 
 و رموز پیروزی در جنگ هــا را از او

می آموخت.
 وقتی خلیفــه درخصــوص نبرد با 
دولت ساســان، با حضرت علی)ع( 
مشــورت کــرد و گفت:»اگر صالح 
باشــد، خودم نیــز در ایــن جنگ 
شرکت کنم«، امیرمومنان در پاسخ 
وی گفــت:» اگر مســلمانان در این 
نبرد شکســت بخورند و شما نیز در 
میان آنها باشــید، در ایــن صورت 
برای آنها پناهگاهی نخواهد بود.اگر 
 آنان با شکســت روبه رو شوند،شما 
می توانید برای آنها کمک بفرستید 
و آنها نیز می تواننــد از این نقطه به 

عنوان پناهگاه استفاده کنند.«
برگرفته از کتاب رمز پیروزی مردان 

بزرگ اثر آیت ا... سبحانی(

رمز پیروزی مردان بزرگ    موفقیت
)18( 

عکس نوشت

یک معمار و نویســنده روسی، ســازه ای به شکل دسته گل 
رز طراحی کرد.این سازه دســته گل مانند یکی از طرح های 
مفهومی واسیلی کلیوکن، معمار روسی است. وی پیشتر برج 
مار مانندی را در خاورمیانه طراحی کرده  بود. این طرح مفهومی 
شامل برنامه ثابتی نیست و براساس اظهارات سازندگان این 
مکان، قابلیت تبدیل به فروشگاه گل، خانه هنر مدرن یا موزه 

جواهرات را دارد.

طراحی سازه گل رز در روسیه 

36
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33
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امام علی)علیه السالم(: 
خوشرویى،  عامل دوستى است.
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