
 مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت: بیش 
از 350 نفر از مدیران و سردبیران مطبوعات سراسر 
کشور در سومین همایش بزرگ اتحادیه مطبوعات 
محلی استان های کشور در اصفهان گرد هم می آیند.

به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 
اصفهان، هادی نباتی نژاد با اشاره به برگزاری سومین 
همایش و مجمع عمومی سالیانه اتحادیه مطبوعات 
محلی استان های کشور در اصفهان اظهار کرد: این 
همایش با حضور بیش از 350 نفر از مدیران مسئول 
و سردبیران نشریات سراسر کشور در اصفهان برگزار 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه دو دوره گذشته این همایش 
در تهران برگزار شده است، افزود: همایش اتحادیه 
مطبوعات محلی اســتان های کشــور در راستای 
فعالیت های رسانه ای و تعامل شــهرداری اصفهان 
با رسانه های مختلف در ســطح ملی و محلی برگزار 

خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان به اهمیت 
باالی رســانه های محلی در جامعه امروز اشاره کرد 
و ادامه داد: این اتفاق ســبب می شــود تــا مدیران 
رسانه های محلی بیشتر با پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی آشنا شــوند و با رســانه های محلی 
اصفهان نیز تعامل بیشتری برقرار کنند، ضمن اینکه 
با معرفی ظرفیت های اصفهان در این رسانه ها، مردم 
سایر شهرهای کشور نیز بیش از پیش با نصف جهان 

آشنا خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه این همایش با همکاری روابط 
عمومی شــهرداری اصفهان و اتحادیــه مطبوعات 
محلی استان های کشــور برگزار می شــود، افزود: 
 اینگونه نشســت ها عالوه بر تصمیم گیــری که در 
راستای توســعه و رشد اتحادیه و نشــریات محلی 
خواهد شد، سبب ارتقای بینش و  فرهنگ رفتاری و 
صنفی می شود و رســانه ها تمرین تعامل با همدیگر 
را آموخته و نگاه از فــردی و جناحی به صنف و حل 
 مشــکالت آن بدون در نظر گرفتن اختالف دیدگاه 
اصالح می شود. از همین رو هدف مهم برگزاری این 
همایش، ایجاد انسجام و همدلی در بین مطبوعات 
محلی استان های کشور و آشنایی آنها به رفتار صنفی 

و انتقال اینگونه  تجربیات است.
نباتی نژاد در ادامه با اشــاره به برگــزاری همایش 
روابط عمومی کالنشــهرهای کشــور و همچنین 
حضور مدیران رسانه ملی در اصفهان طی یک سال 
گذشــته بیان کرد: برگزاری همایش روابط عمومی 
کالنشهرهای کشور در اصفهان تعامل بسیار خوبی 
را با این شهرها برقرار کرد و همچنین حضور مدیران 
شبکه های سراســری رادیو و تلویزیون در اصفهان 

که در نوع خود بی نظیر بود، سبب شد تا برنامه های 
بسیار مختلف و متنوعی همچون شب های فیروزه ای 
از اصفهان طی این مدت از شبکه های سراسری روی 

آنتن برود.
وی تاکید کــرد: برگزاری مجمع ســالیانه اتحادیه 
مطبوعــات محلی اســتان های کشــور، تازه ترین 
فعالیت رسانه ای شــهرداری اصفهان برای معرفی 
 ظرفیت های شهر به تمام کشور است و در آینده نیز

 این قبیل برنامه ها توســط شهرداری دنبال خواهد 
شد.

مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
این همایــش روز پنجشــنبه 28 مردادماه جاری 
برگزار می شــود و عالوه بر برگزاری مجمع سالیانه، 
اعضای این اتحادیه از مکان های تاریخی، جاذبه های 
توریســتی و پروژه های عمرانی بزرگ شهر بازدید 

خواهند کرد.
حضور شخصیت های حقوقی و حقیقی 

کشوری و  اصفهان در این همایش
غالمحســین عطایی، رییس هیئت مدیره اتحادیه 
مطبوعات محلی استان های کشــور نیز با اشاره به 
برگزاری سومین همایش اتحادیه مطبوعات محلی 
کشــور گفت: در این همایش که ســومین مجمع 
عمومی ســالیانه اتحادیه است، در  ســومین سال 
عمر اتحادیه نو پا برگزار می شــود و تمامی اعضا از 

سراسر کشور حضور دارند و صاحبان رسانه پیرامون 
 مسایل اتحادیه و مطبوعات محلی و تصویب یک بعد 
اصالحیه از اساســنامه و همچنین موضوع تشکیل 
شــرکت تعاونی  مطبوعات محلی برای حل مشکل 
کاغذ، چــاپ و ... با ســرمایه اعضــا، تصمیم گیری 

خواهند کرد. 
وی در اهمیت این همایش اظهــار کرد: همایش با 
حضور شــخصیت های حقوقی و حقیقی کشوری و 
 اصفهان و همچنین مدیران مسئول و صاحب امتیازان 
نشــریات محلی کشــور که عضو اتحادیه هستند، 

برگزار می شود. 
مدیر مســئول روزنامه نــدای هرمــزگان تنها راه 
برون رفت از مشکالت اقتصادی رسانه های محلی را 
ایجاد انسجام و داشتن روحیه تعامل در حل مسایل 
 اقتصادی با یکدیگر دانست و افزود: مدیران مسئولی 
که در این وادی سرمایه گذاری کرده اند، برای حفظ و 
توسعه آن تعامل  می کنند و به افراد ضرررسان به این 

حوزه اجازه دخالت نمی دهند. 
وی اضافه کرد: این همایش روز 28 مرداد ماه جاری و 
با همت و همکاری روابط عمومی شهرداری اصفهان 
و تاکید شــهردار محترم شــهر زیبای  اصفهان به 
مدت یک روز برگزار شده و پس از پایان کار مجمع 
عمومی، برنامه اصفهان گردی و بازدید از مکان های 

دیدنی  خواهیم داشت.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:

مدیرانمطبوعاتمحلیسراسرکشوردراصفهانگردهممیآیند
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140 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی بــدون مجوز از جمله 
باغ تــاالر، رســتوران، چلوکبابــی و نانوایــی در محدوده 
جنوب اصفهان شــامل َمرغ و اطراف بهارســتان شناسایی 
شــده که بیشــتر آنها از آب چاه برای مصارف آشامیدنی و 
خوراکی اســتفاده مــی کردند.مســئول واحد بهداشــت 
محیط مرکز بهداشت شــماره دو اصفهان گفت: این مراکز 
 تهیــه و توزیع مــواد غذایی که حــدود 80 واحــد آنها را 
باغ تاالرها، رســتوران ها و چلوکبابی ها تشــکیل می دهد 
 دارای مشکالت بهداشــتی هستند.هوشنگ طاهری افزود:

هیچ کدام از ایــن واحدهــا دارای مجوز از ســازمان های 
مربوطه مانند شــهرداری بهارســتان، جهاد کشــاورزی، 
اماکن نیروی انتظامی و آب و فاضالب نیستند.وی با اشاره 
به برگزاری جلســه های مختلف با ارگان های مرتبط برای 
ســاماندهی واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی در جنوب 
اصفهان، گفت: همــکاری چندانی در ایــن زمینه صورت 
نگرفته اســت و ما نیز تــا زمانی که وضعیت ایــن واحدها 
ساماندهی نشــود نمی توانیم به آنها مجوز بهداشت دهیم.

طاهری توضیح داد: بیشتر این واحدها بدون مجوزهای الزم 
اقدام به ساخت و ســاز و راه اندازی کسب و کار در محدوده 
جاده بهارستان و َمرغ کرده اند و امروز با مسائل و مشکالتی 
مانند نداشتن آب آشامیدنی لوله کشی شده مواجه هستند.

مسئول واحد بهداشــت محیط مرکز بهداشــت شماره دو 
اصفهان گفت: پاســخ اداره جهاد کشــاورزی در این زمینه 
این است که این واحدها تغییر کاربری نداده اند. شهرداری 
بهارستان نیز اعالم کرده که این واحدها از شهرداری مجوز 
ندارند و اداره اماکن نیروی انتظامی نیز عنوان کرده اســت 

که این واحدها مشکالتی به  همراه دارند.
طاهــری ادامــه داد: اداره آب و فاضالب نیــز اعالم کرده 
 به دلیــل اینکه ایــن واحدهــا در زمین های کشــاورزی 
 ســاخت و ســاز کرده اند و در طرح هــادی قــرار ندارند

 نمی تواند برای آنها لوله کشی آب انجام دهد.

دو اتفاق در روزهای اخیر، باعث شد تا رسانه های معاند فرصت را برای ماهیگیری از آب گل آلود مغتنم شمرده و سعی در تفرقه افکنی میان مردم ایران داشته باشند. ماجرای »بلداجی« و »دورهمی« ...اولی 
مربوط به درگیری در شهرکرد است که اختالف افکنان تالش کردند تا این موضوع را به بهانه ای برای دعوای آبی میان استان ها تبدیل کنند و دیگری هم گفته های مزاح گونه مجری دورهمی که سبب دلخوری 
عده ای از هموطنان اهل سنت کشورمان شد .  مردم ایران اما نشان داده اند از هر قوم، قبیله و با هر اعتقادی باشند، کنار هم هستند و پای وطن و هموطن و دین که درمیان باشد، از جانشان هم می گذرند. ما 

سال ها پیش، در هشت سال دفاع مقدس این موضوع را ثابت کردیم؛ باز هم ثابت می کنیم  ولی آنها که بیرون از این دایره ایستاده اند ، نمی دانند »این برادری گسستنی نیست...«  

مراکزتهیهوتوزیعموادغذایی
بیمجوزدرجنوباصفهان
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واگذاریسینماایرانو
اندیشهبهحوزههنری
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حجتاشرفزادهدر
اصفهانمیخواند

29 مردادماه:

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

بهانهبهدستمعاندنمیدهیم شهرآراماست...
به بهانه جنجال »دورهمی«؛ به بهانه ماجرای »بلداجی«؛

13

مدیرعامل سپاهان گفت: در آینده مشخص می شود 
که انتقادها علیه سپاهان کدام یک از سر دلسوزی بوده 

وکدام یک غیرواقعی محسوب می شود.
 اصغر باقریان در مــورد وضعیت ســپاهان در چهار 
هفته ابتدایی لیگ برتر گفــت: وضعیت تیم ما با تمام 
تیم های لیگ برتر متفاوت اســت آن هم از این لحاظ 

که تغییرات زیادی چه در بخش بازیکنان جذب شده 
و چه در بخش بازیکنانی که از تیم جدا شــدند در تیم 
انجام شد و فکر می کنم در بین کل باشگاه ها سپاهان 
امسال بیشترین تغییرات را داشــت؛ هر چند که این 
تغییرات مثبت بوده و اکثرا بازیکنان جوان و آینده دار 

که می توانند آینده...

باقریان:
امسالسپاهانکمتردچارچالشمیشود

32
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دادســتان تهران از صدور قرار وثیقــه ۲۹ میلیــارد تومانی از 
بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هالل احمر خبر 

داد.
 جعفری دولت آبــادی گفت: پرونده مطروحه با اعالم شــکایت 
سازمان هالل احمردر دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی 
اســت.بازپرس برای متهم، قرار وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی صادر 
کرد که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.

پیش تر برخی رسانه ها از بازداشــت همسر یکی از بازیگران زن 
مشهور سینمای ایران در جریان رســیدگی به این پرونده خبر 

داده بودند.

یک زن در منطقه فلوریدای مرکزی آمریــکا به قاچاق قطعات 
هواپیما به ایران متهم شد.

کارشناسان ســازمان امنیت داخلی آمریکا یک زن اهل منطقه 
فلوریدای مرکزی آمریکا را به قاچاق قطعــات هواپیما به ایران 
متهم کردند.به گــزارش WFTV، این کارشناســان معتقدند 
قطعــات هواپیما قبل از رســیدن بــه ایران به چیــن منتقل 
می شــدند. این متهم که یک زن چینی اســت با مجازات هایی 

روبه رو خواهد شد.
بازرســان اعالم کردند که این زن چینی از شرکت های قطعات 
چینی خود به عنوان پوشش در راســتای سفارش صدها قطعه 
هواپیما استفاده کرده اســت. همچنین متهم شده است که در 
پوشش شرکت های خود، فوالد در صنایع هوایی را سفارش داده 
است.بنا بر اعالم ســازمان امنیت داخلی آمریکا این زن در مورد 
مقصد و استفاده این قطعات به آمریکا دروغ گفته و اعالم کرده 
اســت که از این قطعات در صنایع غیرهوایی و در چین استفاده 

خواهد شد.
این زن پیش تر اعــالم کرده بود که از قطعات خریداری شــده 
در ماشین های مسابقه ای استفاده خواهد کرد.بازرسان سازمان 
امنیت داخلی آمریکا اعالم کردند که این قطعات پس از رسیدن 
به هنگ کنگ به یک شــرکت ایرانی که توســط مراکز نظامی 

ایران کنترل می شود منتقل شده اند.

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسالمی ایران در کویت، اعالم 
کرد: حال عمومی 10 تبعه ایرانی بازداشــت شــده در کویت از 
جمله فرد مجروح خوب است و ســفارت ایران همچنان پیگیر 

وضعیت این 10 هموطن ایرانی است.
در روز یکشــنبه وزارت کشــور کویت اعالم کــرد: 10 ایرانی 
را به دلیــل ورود غیرقانونی به مرزهای این کشــور بازداشــت 
کــرده اســت.خبرگزاری رســمی کویــت )کونا( نیــز در این 
 ارتباط نوشــت: این 10 نفر از طریق دریا وارد منطقه ســاحلی 

»ابو الحصانیه«کویت شده اند.
وزارت کشــور کویــت همچنیــن اعالم کــرد: ســرگروه این 
10 نفــر اعتــراف کرده اســت که همگــی آنها در یــک قایق 
وارد آب های کویت شــده و در ســاحل از قایق پیاده شــده اند.

بر اســاس این گزارش، یکی از این 10 نفر هنگام بازداشــت به 
 دلیل مقاومت در برابــر نیروهای امنیتی هــدف اصابت گلوله

 قرار گرفت. 

نماینــده مردم سیســتان و بلوچســتان در مجلــس خبرگان 
رهبری گفت: رســانه های معاند به دنبال ضربه زدن به وحدت 
جامعه هستند.به گزارش شبکه اطالع رســانی راه دانا، مولوی 
 نذیر احمد ســالمی در گفــت وگو با عصرهامــون در خصوص 
حاشــیه های پیش آمده در یک برنامه تلویزیونی گفت: عوامل 
برنامه دورهمی برخی مســائل مذهبی را رعایت نکردند و باعث 
سوء استفاده رســانه های معاند از این موضوع شدند.وی افزود: 
امام خمینی )ره( فرمودنــد کاری نکنید که به وحدت ضربه ای 
بخورد. مقام معظم رهبری نیز همیشــه تاکید دارند که توهین 
به مقدســات اهل سنت حرام اســت، حاال برخی این موضوع را 
 رعایت نمی کنند و طبیعتا زمینه بهره برداری دشــمن را فراهم

 می کنند.
نماینده مردم سیستان و بلوچســتان در مجلس خبرگان گفت: 
مجری برنامه دورهمی بــا عذرخواهی ضمــن دلجویی از اهل 
سنت، دهان دشمن را ببندد. مولوی سالمی با بیان اینکه نباید 
زمینه ای فراهم شود که رســانه های معاند سوء استفاده کنند 
گفت: رسانه های معاندی امثال بی بی سی، تنها به دنبال خدشه 
وارد کردن به وحدت شــیعه و سنی هســتند، اما با هوشیاری 

جامعه نمی توانند به اهداف خود برسند.

 همسر بازیگر مشهور سینما 
زندانی شد

یک زن در آمریکا متهم به قاچاق 
قطعات هواپیما به ایران شد

بخش کنسولی سفارت ایران در کویت اعالم کرد:

حال عمومی 10 تبعه ایرانی 
بازداشت شده در کویت خوب است

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان:

عوامل برنامه دورهمی از جامعه 
اهل سنت عذرخواهی کنند

پیشنهاد سردبیر: 
بابک زنجانی آدامس فروش بود میلیاردر شد!

دستیار و مشار ارشــد فرمانده معظم کل قوا گفت: دشمنان 
فرا منطقه ای به دنبال مدیریت و تحریک برخی از کشورهای 
عربی بــرای دخالــت و ترویــج ناامنــی در منطقه جنوب 
شرق ایران هستند.ســردار سرلشکر ســید یحیی صفوی 
 دستیار و مشــاور عالی مقام معظم رهبری گفت: دشمنان 
فرا منطقه ای مثل آمریکایی ها و صهیونیســت ها به دنبال 
مدیریت و تحریک برخی از کشــورهای عربی برای دخالت 
و ترویج ناامنی در منطقه جنوب شــرق ایران هستند که با 
هوشیاری ســازمان ها و نهادهای اطالعاتی و آمادگی های 
عملیاتی نیروهای ســپاه پاســداران، تابه حال خنثی شده 
است؛ اما ممکن است این شرارت ها ادامه پیدا کند.  سرلشکر 
صفوی با اشاره به گره خوردن مسائل جامعه با مسائل امنیتی 
گفت: مســائل اجتماعی و اقتصادی و عدم توســعه یافتگی 
استان سیستان و بلوچستان ارتباط مســتقیمی  با مسائل 
امنیتی و دفاعی دارد و مسائل اجتماعی و فرهنگی با مسائل 
امنیتی گره خورده اســت و در خصوص اســتان سیستان و 
بلوچستان متاســفانه برخالف آنکه  امنیت برقرار شده؛  اما 
 توســعه همگام با امنیت پیش نرفته است. سرلشکر صفوی 
با اشــاره به خدمات سپاه در استان سیســتان و بلوچستان 
گفت: یکی ازبزرگ ترین خدمات، محرومیت زدایی توسط 

سپاه در استان  سیستان و بلوچستان است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان به حمالت شدید 
عربستان در یمن واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران گفت: ســکوت تاسف بار 
مجامع بین المللــی در برابر هــدف قــراردادن مدارس و 
بیمارستان ها موجب شده تا عربستان سعودی در ارتکاب 

جنایات ضدبشری خود روز به روز جری تر و گستاخ تر شود.
بهرام قاســمی ضمن محکــوم کردن حمالت عربســتان 
به اماکن غیرنظامــی در یمن آن را جنایتی آشــکار علیه 
بشــریت خوانــد. وی حملــه جنگنده های ســعودی به 
بیمارستان عبس در اســتان حجه را به شدت محکوم کرد 
و گفت: »ســکوت تاســف بار مجامع بین  المللــی در برابر 
هدف قرار دادن مدارس و بیمارســتان ها موجب شــده تا 
عربســتان ســعودی در ارتکاب جنایات ضدبشری خود 
 روز بــه روز جری تــر و گســتاخ تر شود«.قاســمی افزود: 
»در حالی که موازین بین المللی و حقوق بشردوســتانه و 
فراتر از آن وجدان بشری همگان را در جنگ ها و منازعات 
به اتخــاذ اقدامات الزم بــرای حفاظــت از غیرنظامیان و 
زیرساخت های غیرنظامی فرامی خواند، نظام تروریست پرور 
و جنگ افروز سعودی هیچ حد و مرزی برای به خاک و خون 
کشــیدن کودکان، زنان و بیماران مظلــوم و غیرنظامیان 

بی دفاع نمی شناسد.«

سرلشکر صفوی:

 برخی از اعراب به دنبال ناامنی 
در جنوب شرق ایران هستند

قاسمی: 

 عربستان هر روز 
گستاخ تر می شود

دیپلماسیدیدگاه پارلمان
کاظم جاللی: 

الریجانی محکم پشت دولت 
ایستاده است 

جمالی :

 هیچ مورد پنهانی 
در برجام نیست

رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره به حمایت های 
علی الریجانی رییــس مجلس از دولت یازدهــم گفت: اگر 
برجامی در کار نبود، امــروز قطع به یقین فــروش نفت ما 
نزدیک صفر شده بود.کاظم جاللی  در ارزیابی خود از کارنامه 
دولت یازدهم، افزود: دولت یازدهم یک مشکل اساسی و یک 
سنگ بزرگی را از جلوی پای کشــور برداشت و نباید در این 
خصوص بی انصافی کرد. باالخره موضوع هسته ای موضوع 
کالنی بود و انصافا نیازمند همــت، تدبیر و یک همگرایی در 
داخل کشــور بود که دولت این کار را کــرد و موفق هم بود.

به گفته این نماینده تهران در مجلس، اگــر قرار بود در کل 
کارنامه دولت یازدهم فقط همین یک مورد هم باشد کارنامه 
دولت قابل قبول می شــد. به لحاظ سیاسی یک آرامشی را 
در داخل کشــور ایجاد کرد و تنش ها کمتر شــد و به سطح 
متعادل تری رســید.وی ادامــه داد: بعــد از انتخابات ۹۲ 
سیاسیون اکثرا نفس راحتی کشیدند و در آن طرف بازخورد 
نتیجه انتخابات در جامعه، فوق حد تصور بود؛ بنابراین در این 
شرایط آقای الریجانی که معتقد بود کشور در وضعیت بدی 
قرار گرفته، می گفت این فضای جدید بهترین موقعیت برای 

عبور کشور از این وضعیت است. 

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: 
مسئوالن ما در وزارت خارجه بارها طی اظهار نظرهای متعدد 
تاکید کردند که برجام یک تعهد روشــن و صریح اســت و 
هیچگونه موارد پنهانی در پس آن وجودندارد که مردم ایران 
از آن خبر نداشته باشــند. از این رو انتشار اینگونه گزارشات 
غیر رسمی فاقد اعتبار است و مسئوالن ما در وزارت خارجه 
نیز آن را تکذیب کردند.محمد جواد جمالی عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شــورای اســالمی درباره خبر موافقت 
ایران با درخواست کشــورهای غربی  در راستای موضوعاتی 
 همچون اصالح برخــی از قوانیــن خود و قیــد گروه های 
حزب ا... و حماس در بین گروه های تروریستی، خاطر نشان  
کرد: در راستای گزارش غیر رسمی که پیرامون این موضوع 
به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی ارائه شده 
بود اعضای کمیســیون در جلســه ای که با عراقچی یکی از 
مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان برگزار کردند در واقع 
توضیحاتی را خواستند که وی نیز گزارشات الزم را پیرامون 
این موضوع ارائه داد.وی افزود: عراقچی در این جلسه گزارش 
جامعی را درباره برجام و روند اجرایی شدن آن به نمایندگان 

مجلس ارائه کرد.

برجام

عکس نوشتیادداشت

اخبار

 مراسم تجلیل از آزادگان 
با حضور علی الریجانی

نماینده ســابق مردم آبادان می گویــد: اینکه بابــک زنجانی از 
آدامس فروشــی درکیش به چنان ثروت افسانه ای رسیده بود، به 

دلیل کمک موثر چند عضو دولت احمدی نژاد به وی بوده است.
حســین دهدشــتی نماینده ســابق آبادان در مجلس شورای 
اسالمی و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی درگفت وگو 
با خبرگزاری برنا گفــت : بابک زنجانی در کیش یک فروشــگاه 

آدامس فروشی داشت که با فردی شــریک بود. وقتی با شریکش 
صحبت کردیم، ادعا می کرد زنجانی فردی زرنگ و زیرک بود اما 
این نکته قابل توجه است که هرچقدر هم زرنگ و باهوش باشید، 
نمی توانید ظرف 10 الی 1۲ ســال چنین ثروتی به هم بزنید. این 
فرد در  سال ۹0-٨۹ به واســطه تحریم ها، در زمینه فروش نفت 
کمک می کرد و دراین راستا کسی اعتراضی نداشت و همه راضی 
بودند تا آخرین قراردادی که داشــت، به 1٥0 میلیون دالر رسید 
و مشــکل خاصی هم وجود نداشــت و اغلب هم با شرکت هایی 
که مرتبط بــا وزارت نفت بــود، همکاری می کرد تــا اینکه اتاق 
بازرگانی پیشنهادی مطرح می کند مبنی بر اینکه برای دورزدن 
 تحریم ها فروش نفت به افراد سپرده شود که این مسئولیت را به او

 می سپارند. 

امام جمعه موقت تهران گفت: سیاســیونی  که از غرب و 
آمریکا حساب می برند روحیه مقاومت آنها ضعیف است 
که ای کاش خودشان ضعیف بودند، این افراد ممکن است 

در برخی ها اثر بگذارند و آنها را تضعیف کنند.
 حجــت االســالم کاظــم صدیقی گفــت: امــام)ره( 
گفتمان یاد می دهــد و این از خدا بــی خبرها گفتمان 

 امــام )ره( و گفتمان انقــالب را دارند نابــود می کنند و
 حواس ها را به ســمت برجــام، ارتباط با آمریــکا، رفاه، 
حــرام خوری، حقــوق هــای نجومی و انــواع تجمالت 
 پرت می کنند. قــرآن دارد به ما گفتمــان و فرهنگ یاد

  می دهد و می گوید زمانی که نام شهید را می برید نگوید 
حیف شد.

حجت االســالم صدیقــی بیان کــرد: چرا شــبکه های 
مجازی اصالح نمی شود، به داد جوان ها نمی رسند، چرا 
 به داد دانشــگاه ها نمی رســند و جلوی بد حجابی را در 
دانشــگاه ها نمی گیرند، مگر مملکت آمریکاســت؟ مگر 
 قدرت ندارند؟ چرا بخش نامه نمی کننــد و جلو اینها را 

نمی گیرند و فقرا هر روز فقرشان افزوده می شود.

نماینده سابق مردم آبادان:

بابک زنجانی آدامس فروش بود 
میلیاردر شد!

حجت االسالم کاظم صدیقی: 

مگر اینجا، مملکت آمریکاست که 
جلوی بدحجابی را نمی گیرید؟

خبر اعدام تروریست های تکفیری در کردستان، موجبات 
خشــنودی مردم غیور کرد و همه هم میهنــان را فراهم 
کرد؛ اما جالب اینجا بود که رســانه های فارسی زبان، پا 
به پای داعش به حامیان تروریست ها تبدیل شده و علنا، 

ناراحتی خود را از این اقدام اظهار کردند.
آن هم بابت هالکت یک گروه تروریستی که در کردستان 
به اقدامــات خرابکارانه مشــغول بودند و حــاال پس از 
سال ها به ســزای اعمال خود رسیده و شــر آنها از مردم 
 کردستان دفع شده بود. رســانه های معاند و در رأس آنها 
» بی بی ســی« تالش کردند تا ماجرا را بــه »اختالفات 
عقیدتــی و قومــی و فرقــه ای« ربــط بدهنــد آن هم 
 در حالــی که ایــن روزها فرمانــده دالور ســرزمین ما ؛ 
»قاسم ســلیمانی« صدها کیلومتر آن ســوتر در کشور 
عراق به خاطر برادران »ســنی« ما در کنار شــیعیان این 
کشــور می جنگد و ایران بارها اعالم کرده در حمایت از 
مظلومــان، هیچ تبعیضــی میان قومیت هــای مختلف 
قائل نیســت و در این میان »برادران سنی« که مسلمان 
 نیز هســتند، قطعا جایگاه خود را دارند. امروز متاســفانه 

به دلیل فعالیت گســترده شــبکه های افراطی، شــیعه 
 و ســنی با »تصاویــر ذهنی« غلــط از یکدیگــر زندگی

  می کننــد. ولی اهل ســنت بلوچ و ترکمن همــراه مابه 
پیاده روی اربعین می آیند و همراه با شــیعیان به زیارت 
امام غریب می روند. ســال گذشته برادران اهل سنتی که 
از بلوچســتان با این کاروان همراه شده بودند، ۶0 ساعت 
در اتوبوس بودند تا به نجف رســیدند و به محض رسیدن 
سر از پا نشناخته عازم زیارت حرم موال علی علیه السالم 

شدند. اینها را چشمان بی بی سی نمی بیند! 
بی بی سی و امثال بی بی سی شــاید نمی دانند چراغ راه 
ما ، فرمایش امام امت اســت که می فرمود : »در اســالم  
بین شیعه و ســنی ابدا تفرقه نیســت؛ بین شیعه و سنی 
 نباید تفرقه باشــد. باید وحــدت کلمه را حفــظ کنید. 
ائمه  اطهار ما ســفارش کردند به ما که بپیوندید با هم؛ و 
با هم اجتماعمان را حفظ کنیم و کســی که این اجتماع 
را بخواهد به هم بزند، یا جاهل اســت و یا مغرض و نباید 
به این حرف ها گوش بکنند. برادران سنی ما نباید به یک 
تبلیغاتی که از طرف دشمنان اســالم می شود ترتیب اثر 

بدهند. ما با آنها برادر هستیم، آنها با ما برادر هستند. 
این مملکت مال همه ماست، مال همه  ما. مال اقلیت های 
مذهبی، مال مذهبیــون ما، مال برادران اهل ســنت ما. 
همه ما با هم هستیم.« و فرمایش رهبر معظم انقالب که 
فرموده اند : » کسـاني کـه شعــار اتحــــاد و وحـــدت 
و بـــرادري مســــلمین را مي دهنــــد، اینهـا دشمن 
 مسلمانان نیستند؛ دوست مسلمانانند، خیر مسلمانان را 

مي خواهند و مایلند همه  مسلمین عالم عزیز باشند. 
اگر ما مي گوییم که شیعه و سني در کنار هم قرار بگیرند، 
یعني شیعه، شــیعه بماند؛ سني هم ســني بماند. ما چه 
موقع به عالم تسنن گفته ایم که منظورمان از وحدت این 
است  که شما شیعه بشوید؟!« مواضع جمهوری اسالمی 

در رابطه با این موضوع، کامال مشخص است. 
همین چندی پیش بــود که  وزیر امــور خارجه ایران در 
واکنش به انفجارهای کابل خواســتار اتحاد اهل ســنت 
و شیعیان برای شکســت افراط گرایی شــد و در صفحه 
شــخصی خود در واکنش بــه انفجارهــای مرگبار کابل 
نوشت: »بمب گذاری های تروریســتی افغانستان نمونه 
دیگری از عمق شــرارت داعش است؛ شــیعه و سنی هر 
دو قربانی هســتند و باید بــرای شکســت افراط گرایی 
متحد شــوند.« ایــن روزها بــه بهانه یک مــزاح کامال 
غیرتعمدی صورت گرفته در برنامه »دورهمی« رســانه 
های ضدانقالب، باز هم آب آلوده بــرای ماهیگیری پیدا 
کرده اند تا بــا تحریک گروهی از هموطنان ســنی ما در 
داخل کشور و حتی بیرون از مرزهای کشور، فضا را علیه 
سیاســت های نظام جمهوری اســالمی آلوده کرده و بر 
طبل اختالفــات بکوبند. آن هم در حالی که فراکســیون 
نمایندگان اهل سنت مجلس با ارائه تذکری کتبی، در این 
خصوص به رییس سازمان صدا و ســیما و وزیر فرهنگ و 

ارشاد تذکر دادند.  
نماینده مردم سیســتان و بلوچستان در مجلس خبرگان 
 رهبری  اما آب پاکــی را روی دســتان آنهایی یخت که 
می خواســتند از فرصت فراهم شده بهره برداری سیاسی 

و مذهبی کنند.  
مولــوی نذیــر احمد ســالمی گفــت: »عوامــل برنامه 
 دورهمی برخی مســائل مذهبی را رعایت نکردند و باعث 
ســوء اســتفاده رســانه های معاند از این موضوع شدند.

وی افزود. امام خمینــی )ره( فرمودند کاری نکنید که به 
وحدت ضربه ای بخورد، مقام معظم رهبری نیز همیشــه 
تاکید دارند که توهین به مقدسات اهل سنت حرام است، 
حاال برخی این موضــوع را رعایت نمی کننــد و طبیعتا 

زمینه بهره برداری دشمن را فراهم می کنند.
مجری برنامه دورهمی با عذرخواهــی ضمن دلجویی از 
اهل سنت، دهان دشــمن را ببندد. نباید زمینه ای فراهم 
شود که رسانه های معاند سوء استفاده کنند. رسانه های 
معاندی امثال بی بی سی تنها به دنبال خدشه وارد کردن 
به وحدت شیعه و سنی هســتند، اما با هوشیاری جامعه 

نمی توانند به اهداف خود برسند.«

رسانه ها ی معاند دست بردار نیستند. دنبال آب آلوده برای ماهیگیری می گردند. چندی پیش  سما مطیعی
خبراعدام جنایت کاران گروه تروریستی توحید و جهاد که خون بسیاری از هموطنانمان را 
ریخته بودند، موجب ناراحتی داعش و دوستدارانشان شد و در گروه های مجازی آنها، پیام تسلیت برای اعدام این 

تروریست ها رد و بدل گشت و برای ایران هم پیغام های تهدیدآمیز می فرستادند. 

امام خمینی )ره( 
فرمودند کاری 

نکنید که به وحدت 
ضربه ای بخورد، 

مقام معظم رهبری 
نیز همیشه تاکید 

دارند که توهین به 
مقدسات اهل سنت 

حرام است

به بهانه جنجال »دورهمی« ؛

بهانه به دست معاند نمی دهیم

بین الملل

به گزارش تســنیم و به نقل از شــبکه خبری المیادین، 
دولت مالزی اعــالم کرد که از دادن ویــزا به یک هیأت 
اسراییلی برای شــرکت در نشســت فیفا در این کشور 

خودداری کرده است.
 به دنبــال آن، فدراســیون فوتبــال مالزی بــا توصیه 
 دولت این کشــور از میزبانی نشســت فیفا انصراف داد.

»افندی حمزه« نایب رییس فدراسیون فوتبال مالزی به 
خبرگزاری فرانســه، گفت: بنا بر دالیل امنیتی به دولت 
 توصیه کردیم که از میزبانی نشســت فیفــا خودداری

 کند.
حمزه همچنین به روزنامه »نیو استرایتس تایمز« گفت: 
برگزاری این نشســت نیازمند رعایت شــروط خاصی 
اســت که از جمله آن قرار دادن پرچم اسراییل روی میز 

جلسات فیفا بود.
»زهید حمیدی« معاون نخست وزیر مالزی تاکید کرد: 
مالزی به دلیل نبود رابطه رسمی با اسراییل نمی تواند به 

هیأت اسراییلی ویزا بدهد.

منابع روسی از درخواست مســکو از ایران و عراق برای 
اســتفاده از حریم هوایی این دو کشــور جهت شلیک 
موشــک های بال دار کالیبــر، خبــر دادند.»والدیمیر 
کوموییدوف« رییس کمیته دفاع مجلس دوما و فرمانده 
ســابق ناوگان دریایی روسیه خاطرنشــان کرد: عراق و 
ایران کانالی هوایی برای عبور موشــک های روســیه از 
حریم هواییشــان، ایجاد خواهنــد کرد.کوموییدف، در 
گفت وگو با »روســیا الیوم« افزود: »بــه اعتقاد من، این 
امکان در دســترس ما خواهد بود. اینکه مــا به این دو 
کشــور کمک هایی ارائه دهیم و آنها بــه خاطر آنها از ما 
تشکر کنند مثال امکان شلیک موشک هایمان را از حریم 
هواییشان فراهم کنند، تبدیل به یک سنت و عادت شده 
است. این مسئله هماهنگی است.«فرمانده سابق ناوگان 
روسیه در دریای ســیاه ابراز اطمینان کرد که حمالت 
روسیه علیه مواضع تروریست ها در سوریه با موشک های 
بال دار »کالیبر« تاثیری مثبت بر روند عملیات نظامی در 

این کشور داشته باشد.
پیش از این، یک منبع نظامی دیپلماتیک روسیه اعالم 
کرده بود، روســیه از دولت های عراق و ایران خواســته 
است پرواز موشــک های بال دار روســیه بر فراز آسمان 

کشورهایشان را فراهم کنند.

خودداری مالزی از صدور ویزا 
برای یک هیأت صهیونیستی

درخواست روسیه برای پرتاب 
موشک از آسمان ایران 
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بازار

يادداشت ويژه

ال 90 های جديد ايران خودرو

قیمت انواع
صندلی کامپیوتر

پیشنهاد سردبیر: 
خنجر از پشت چین!

به تازگی تصاویری منتشــر شــده اســت کــه در پارکینگ و 
محوطه ایران خودرو، چند دستگاه نســخه فیس لیفت تندر با 
 مدل اتوماتیک مونتاژ شــده اســت. این فیس لیفت را کمپانی

رنو- داچیا در ســال ۲۰۰۹ به بازار جهانی معرفی کرد و در این 
طرح، قسمت داخل این خودرو، مشابه ساندرو شده است.

تندر۹۰ فیس لیفت، در بخش چراغ و سپر عقب، تزئینات درب 
صندوق، جلوپنجره، ســپر جلو و برخی جزئیات دیگر تغییراتی 

داشته است.
 از نظــر فنــی همچنــان تنــدر۹۰ فیس لیفــت، بــا موتور

1/6لیتــری K4M و گیربکــس آن بــه صورت چهار ســرعته 
اتوماتیک یا پنج دنده دستی تولید می شود.

این مشــخصه فنی 1۰5 اســب بخــار قــدرت و 14۲نیوتون 
 متر گشــتاور تولیــد می کنــد و نیــرو را به چرخ هــای جلو

می رســاند. از نظــر طراحی داخلی، نســخه فیــس لیفت به 
مراتــب بهتر از مــدل های عــادی و پارس خودرویی اســت؛ 
 زیرا خطوط طراحــی خمیــده در آن دیده می شــود و طبق

بازارسنجی های ســاندرو، طراحی داخلی آن در نگاه عمومی از 
تندر۹۰ جذاب تر است.

قرارداد بیع متقابل برای اجرای تاسیسات فاضالب شهری پنج 
شهر استان اصفهان، با حضور معاون اول و وزیر نیرو و اعتباری 

بالغ بر 153۰میلیارد ریال منعقد شد.
معاون اول رییس جمهور، در آیین امضای قرارداد مشــارکت 
بخش خصوصــی در ۲۲طــرح آب و فاضالب کشــور، گفت: 
در زمینــه تامین آب شــرب و ســامانه های فاضــالب، کار 
وزارت نیرو بســیار خــوب بوده و گــزارش ها حاکــی از این 
اســت که وزارت نیــرو در اجــرای برنامه اقتصــاد مقاومتی 
 در بین دســتگاه هــای اجرایی کشــور بهتریــن عملکرد را

داشته است.
اسحاق جهانگیری خاطرنشان ساخت: هم اکنون در زمینه آب 
با تنگناهای جدی در کشور رو به رو هستیم و حل این تنگناها، 

نیازمند برنامه ریزی دقیق در زمینه مدیریت آب کشور است.
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان، درخصوص 
امضای قرارداد مشــارکت بخــش خصوصــی در صنعت آب 
و فاضالب، گفت: یکــی از مصادیــق بارز اقتصــاد مقاومتی، 
مشــارکت بخــش خصوصــی در اجرای پــروژه هــای آب و 
فاضالب اســت؛ چراکه می تــوان با بهره گیــری از ظرفیت و 
تــوان مالی بخــش خصوصی، چالش هــا و تنگناهــای مالی 
 را که مانع از اجرای به موقع طرح های توســعه ای می شــود،

برطرف کرد.
هاشم امینی با بیان اینکه آبفای استان اصفهان در سال اقتصاد 
 مقاومتی اقــدام و عمل، تــالش هایی در جهــت بهره گیری

بیش از پیــش از تــوان بخش خصوصــی در اجــرای پروژه 

های آبفا نموده اســت، اظهار داشت: آبفای اســتان اصفهان، 
در آیین امضــای قــرارداد مشــارکت بخــش خصوصی در 
صنعــت آب که باحضــور معــاون اول رییس جمهــور، وزیر 
نیــرو، مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور 
برگزار شــد، در رابطه با اجرای شــبکه فاضالب در شهرهای 
دســتگرد، خــورزوق، دولت آبــاد، گــرگاب و نجــف آباد، 
 5 قرارداد مهــم با بخــش خصوصــی در قالب بیــع متقابل

منعقد کرده است.
وی خاطرنشــان ســاخت: هزار و 53۰میلیــارد ریال مجموع 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در اجرای پروژه شــبکه 
 فاضالب در شهرهای دســتگرد، خورزوق، دولت آباد، گرگاب

و نجف آباد است.

انعقاد قرارداد بیع متقابل اجرای 

تاسیسات فاضالب شهری

یکــی از بانک هــای بزرگ، میــزان تســهیالت کاالی قابــل پرداخــت خود را 
5۰میلیون تومان اعالم کرد! این تســهیالت، با اقســاط یک میلیون و3۰۰هزار 
تومانی و با ســپرده حداقل پنج میلیونی برای چند ماه، قابل پرداخت است؛ البته 
 متقاضی باید پیش فاکتــور خرید کاال را نیــز به منظور دریافت این تســهیالت

ارائه کند.
رییس شــعبه می گوید که یــک پیش فاکتور تهیــه کنید و تســهیالت بگیرید. 
درمقابل شــرایط نســبتا آســان این بانک بــرای وام 5۰میلیونــی کاال، برخی 
دیگر از بانک هــا اصال ایــن را پرداخــت نمی کننــد؛ برخی دیگر هم شــرایط 
خاص  خــود را دارند: یکــی 1۰میلیــون و دیگری تــا 14میلیــون تومان وام 
کاال دارد؛ اما با این شــرط کــه باید حدود ۲5درصــد وام پرداختــی، به عنوان 
وثیقــه در اختیار بانــک باقی مانــده و بعد از پرداخت اقســاط که حــدود پنج 
 ســال و با ســود 1۸تا۲۰درصد هــم طول مــی کشــد، دراختیار گیرنــده وام

قرار گیرد.
این اقدام بانک ها برای وثیقه نگه داشتن بخشــی از تسهیالت اعطایی، خود نوعی 
تخلف اســت؛ چراکه آنها حق ندارند وام اعطایــی را وثیقه کننــد؛ اما به راحتی 
۲5درصد منابع پرداختی به متقاضی را حداقل ســه ســالی نزد خود نگه داشته و 
زمانی به وی تحویل می دهند که ارزش این پول طی دوره زمانی ســپرده شــده 
نزول کرده و دیگر برای دریافت کننده وام از ارزش چندانی برخوردار نیســت؛ در 
این حالت، سود 1۸یا۲۰درصدی که برای برگشت وام تعریف می کنند نیز بیشتر 

خواهد بود.

خبر کوتاه اســت: »چین ورود زعفران ایرانی به این کشــور را ممنوع اعالم کرد.« 
چین یکــی از بزرگ تریــن مصرف کننــدگان زعفــران در دنیاســت و ایران هم 
بزرگ ترین تولیدکننده زعفران در دنیا به شــمار می آید؛ امــا چرا مصرف کننده 
بزرگ، مانع واردات زعفران از صادرکننده بزرگ آن شده است؟ سیدعلی حسینی، 
عضو هیئت رییســه شــورای ملی زعفران، از دالیل ممنوعیت وارد کردن زعفران 
ایرانی به چین می گوید. طبق گفته این فعال حوزه زعفران، این محصول در کشور 
چشــم بادامی ها مصارف دارویی دارد و به همین خاطر وارد کردن این محصول به 
این کشــور، با محدودیت ها و کنترل هایی همراه اســت. البته چین تنها کشوری 
نیست که در مورد زعفران چنین حاشــیه هایی دارد؛ طبق گفته حسینی، هند نیز 
مشکلی مشابه چین دارد. زعفران جزو سه کاالی اساســی صادراتی ایران در کنار 
پسته و فرش اســت؛ اما اگر مســئوالن، وضعیت صادرات آن را درنظر نگیرند، این 
حوزه با چالش های جدی مواجه می َشود. ســیدعلی حسینی درگفت وگو با پایگاه 
خبری اتاق ایران در این باره می گوید: »ورود زعفران به چین تابع مقررات خاصی 
است؛ به این خاطر که زعفران در این کشور، جزو گیاهان دارویی به شمار می آید.« 
طبق گفته حســینی، برای ورود زعفران به این کشور ســختگیری های بسیاری 
وجود دارد و نیاز به مجوز است. او می گوید: »کسانی که می خواهند زعفران به این 
کشــور صادر کنند، باید از وزارتخانه های مختلف، مجوز دریافت و درمورد گمرک 
نیز تعرفه های باالیی پرداخت کنند.«گالیه اصلی عضو هیئت رییسه شورای ملی 
زعفران این است که چین جزو اصلی ترین واردکنندگان کاال به ایران است؛ اما باز 

هم برای واردات محصولی مانند زعفران از ایران سختگیری می کند.

اقدام عجیب يک بانک:

وام ۵0میلیونی کاال هم آمد!
چرا چشم بادامی ها مانع از ورود زعفران ايرانی شدند؟

خنجر از پشت چین!

نگاه روزخودروخبر

کدام خودروی داخلی بیشترين استاندارد را دارد؟

هیچ خودرويی ۵ ستاره نگرفت

براساس گزارش ارزشــیابی ملی خودروهای ســاخت داخل، از بین 4۲ مدل 
خودرو در گروه ســواری و وانت، 5۲درصد یک ســتاره، ۲7درصد دو ستاره و 
۲1درصد ســه ســتاره دریافت کردند و هیچ خودرویی نتوانســت رده کیفی 
چهارستاره و پنج ستاره را کسب کند. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، 
در گزارش خود نوشته است: در تیرماه امسال،7۰هزار و 77۲ دستگاه خودروی 
سبک تولید شــد که ۹3درصد از حجم تولیدات، به خودروهای سواری و هفت 
درصد دیگر به خودروهــای وانت اختصاص دارد. در تیرماه امســال، 17 مدل 
خودرو به تعداد 45هزار و 611دستگاه، توانست یک ستاره را به خود اختصاص 
دهد؛ ۹ مدل خودرو به تعداد 14هزار و 374دستگاه، توانست دو ستاره کسب 
کند و هفت مدل خودرو با تعداد پنج هزار و 5۹7دستگاه نیز سه ستاره دریافت 
کرد. بر اساس این گزارش، خودروهای سبک تولیدی کشور در این ماه، شامل 
33 مدل خودرو در گروه سواری و ۹ مدل در گروه وانت است که خودروهای پژو 
۲۰6 و برلیانس H330 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را در 

این ماه به خود اختصاص دادند.
این گــزارش می افزایــد: در کالس قیمتی پاییــن تر از ۲5۰میلیــون ریال، 
خودروهای سایپا x132 )سایپا(، ســایپا x131 )سایپا و پارس خودرو(، سایپا 
x111 )سایپا( و تیبا، یک ستاره دریافت کردند. براساس این گزارش، در کالس 
قیمتی بین ۲5۰تا5۰۰ میلیون ریال، دنا )ایران خودرو(، پژو SD 206 )ایران 

خودرو( و ام.وی.ام 315 )مدیران خودرو(، دو ستاره دریافت کردند.

Gaming Chair OH/CE120/NC دی ايکس ريسر

1،39
0،00

0

تومان

دی ايکس ريسر
Classic Gaming ChairsOH/CE120/N

1،39
0،00

0

تومان

Gaming chair DE88/N دی ايکس ريسر

1،18
0،00

0

تومان

Gaming chair FD01/N دی ايکس ريسر

955،000
تومان

965،000
تومان

کارکنان حمل و نقل شرکت هاي پتروشیمي شیراز، مناطق 
مختلف عملیات انتقال گاز ایــران و پاالیش نفت آبادان، به 
میزباني شــرکت پاالیش نفــت اصفهان، دوره آموزشــي 
پیشــرفته اپراتوري و نگهداري و تعمیرات دســتگاه هاي 

جرثقیل آلماني سنبوگن را گذراندند.
مســئول نظارت بر تعمیرات و عملیات حمل و نقل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، در این باره گفت: در سال هاي گذشته 
دوره مقدماتي آموزش مذکور انجام شــده بــود و در دوره 
پیشرفته که در مردادماه سال جاري برگزار گردید، همکاران 
با حضور مدرس آلماني شرکت ســنبوگن و نماینده ایراني 
شرکت )شــرکت ایران بنا آریان، نماینده انحصاري شرکت 
سنبوگن( دوره آموزشي تئوري و عملي را که شامل آموزش 
پیشــرفته اپراتوري در ۲ روز و آموزش سرویس، نگهداري 
و تعمیرات در 3 روز اســت، در یارد حمل و نقل پاالیشــگاه 
اصفهان  گذراندند. احمدرضا شفیعي افزود: همکاران پس از 
گذراندن دوره آموزشي و با شرکت در آزمون کتبي و عملي، 

موفق به کسب گواهینامه مرتبط گردیدند.
نماینده ایراني شــرکت ســنبوگن نیز در یک گفت و گوي 
کوتاه، از همکاري مطلوب شــرکت پاالیــش نفت اصفهان 
به ویژه از ادارات آموزش و نگهــداري و تعمیرات، قدرداني 
 نموده و گفــت: این شــرکت در راســتاي ارائــه خدمات 
پس از فروش به مشــتریان خویش، ســاالنه از کارشناسان 
مجرب شــرکت ســنبوگن دعوت به عمل مــي آورد تا به 

آموزش بهینه مشتریان خویش بپردازد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: مشــکل اصلی 
کشــور در حوزه معدن و صنایع معدنی، نبود استراتژی 
مشخص و نقشــه راه اســت. نماینده عضو کمیسیون 
صنایع مجلس، با اشــاره به قراردادهای منعقد شده در 
حوزه فوالد اظهار داشــت: در صنعت فوالد چند قرارداد 
مهم با ایتالیا بسته  شده و باید تالش شود در اجرای این 
قراردادهــا، از توان داخلی شــرکت های مشــاوره فنی 
مهندســی، پیمانکاری و تولید قطعه اســتفاده شــود. 
 فوالدگر، دیگر دغدغه مهم در عقد قرارداد با خارجی ها را 
تبدیل نشــدن به بازار بکر خارجی ها دانســت و گفت: 
ما اکثر تجهیزات یــک کارخانه فــوالد را از صفر تا صد 
می توانیم تولید و راه اندازی کنیم و بر همین اساس، نباید 
با بستن قراردادهای مشــروط، به بازار هدف طرف های 

خارجی تبدیل شویم.

آموزش کارکنان حمل و نقل 
شرکت پااليش نفت اصفهان 

فوالدگر مطرح کرد:

بازار هدف خارجی ها نشويم

در شهر

صبح روز سه شنبه ۲۹ تیرماه ۹5، جمعی 
از مردم شهر بلداجی استان چهارمحال و 
بختیاری، با برپایــی تجمعی، مخالفت و 
اعتراض خود را نسبت به انتقال آب سد چغاخور به منطقه صنعتی 
سفیددشــت بروجن اعالم کردند؛ تجمعی که به دور از هرگونه 
تنش و حاشیه آنچنانی برگزار شد. موضوع تجمع »انتقال آب« 
بود؛ هیچ جنگی هم درنگرفت. چندروز بعد، خبر رســید باز هم 
جمعی از مردم شــهر بلداجی، تجمعی برپا کرده اند که این بار 
خبرساز شده و درگیری های خونینی را هم به دنبال داشته است. 
همان روز تجمع هم، شــاهدان عینی خبر دادند که نمایندگان 
اســتان برای پایان دادن بــه منازعه و رفع مشــکالت در محل 
حاضر شــده اند. اتفاقاتی که در تجمع دوم مردم بلداجی رخ داد، 
ناگوار بود و آن قدر ســر و صدا کرد که برخی رسانه های داخلی، 
 از آن با عنوان »جنگ آب در شــهرکرد« یاد کــرده و از زخمی و 
کشته شدن عده ای در این درگیری ها خبر دادند. موضوع »آب« 
در استان چهارمحال، موضوع کم اهمیتی نیست؛ همان طور که 
در »اصفهان«، »یزد«، »کرمان« و »خوزســتان« نیز موضوعی 
پراهمیت و حتی »حیاتی« اســت؛ اســتان هایی کــه به دلیل 
 بافت کشــاورزی و دامپروری ، به »آب« وابسته اند و حق خود را

می خواهند. همان طور که »اردشــیر نوریــان«، نماینده مردم 
شهرکرد در مجلس شورای اسالمی، پس از ماجراهای بلداجی، 
ضمن اشاره به معضل جدید روســتاهای چهار محال و بختیاری 

اظهار داشــت: »موضوع کم آبی و مســائل مربوط به آن، یکی از 
مسائل اصلی کشور است. در استان چهار محال و بختیاری به دلیل 
بافت ویژه ای که دارد، مسئله تأمین آب کشاورزی درحال حاضر 
به یکی از محوری ترین موضوعات استان تبدیل شده؛ موضوعی 
 که بعضا منجر بــه بروز تنش های اجتماعی می شــود.«   نوریان 
می گوید : »بحث ما کمبود آب است. مشکل این است که وزارت 
نیرو برای حل مســئله کم آبی در استان های همجوار، پروژه های 
انتقال آب را از استان چهار محال و بختیاری دنبال می کند. مردم 
از این موضوع ناراحت هستند. ما خودمان منشأ دو رودخانه کارون 
و زاینده رود هســتیم؛ چرا به مشــکالت ما توجه نمی شود؟ چرا 
۲5۰ روستا در اســتان ما باید با تانکر آبیاری شود؛ اما از آن طرف 
میلیاردها تومان هزینه شود تا ســد خاکی زده شود و تونل های 

زیرزمینی احداث کنند؟ چرا به مشکالت ما توجهی نمی شود؟« 
نوریــان در حالی ایــن حرف را می زنــد که این ســو و در یکی 
از همین اســتان های همجواری کــه از آن نام مــی برد، یعنی 
اصفهان، نمایندگان این اســتان هم همین گالیــه را به صورت 
متقابل دارند. از ســال ها پیش نمایندگان و مسئوالن اصفهانی 
 بابت آنچــه از آن با عنوان »برداشــت بــی رویه آب از ســوی 
چهارمحالی ها« یاد می شود، گالیه مند بوده اند؛ حتی دادن مجوز 
برداشت آب به چهارمحال را اشتباه دولت می دانستند و هنوز هم 
در مصاحبه های گاه و بیگاه خود به این موضوع اشاره می کنند. 
با این حال مسلم است که هم مردم و هم نمایندگان و مسئوالن 

 دو اســتان، هیچ گونه عداوتی با یکدیگر ندارنــد و تنها خواهان 
برطرف شدن مشــکالت آبی حوزه خود هستند. مشکالتی که 
با مدیریت درست می شــد، بخش اعظمی از آن را حل کرد؛ اما 
درنهایت این اتفــاق نیفتاد و »زاینده رود« بــا میزان آب ذخیره 
پشــت ســدی که روز به روز از میزان آن نیز کاســته می شود، 
چون طفل ســرراهی توسط مســئوالن کشــور در دولت های 
مختلف، بین این اســتان و آن استان تقسیم شــد و گاهی طی 
حکم هایی احساسی، بذل و بخشــش شد تا حاال کار به اینجایی 
برســد که نباید می رســید. اما درباره آنچه در بلداجی رخ داد و 
باعث شد بهانه به دست برخی رســانه های آن سوی آبی بیفتد 
تا به اختالفات دامن بزنند، نکات زیادی مطرح اســت: اول اینکه 
پس از تجمعی که از سوی مردم این منطقه و در روزهای پایانی 
تیرماه صورت گرفت، مســئول روابط عمومــی آب منطقه ای 
اســتان چهار محال و بختیاری، در گفت وگو با ایلنا، تاکید کرد 
که قرار نیست آبی از تاالب چغاخور به اصفهان منتقل شود و در 
انتقال آب به دشت سفید نیز حقابه کشــاورزان دیده شده است. 
»ادنانی« آن زمان گفت: »طرح انتقال آب از ســد چغاخور برای 
صنایع شرق اســتان چهارمحال و بختیاری دیده شــده و قرار 
نیست آبی به اصفهان منتقل شود که بر ســر این موضوع، بین 
کشاورزان  اختالف وجود دارد. عده ای سودجو همواره به دنبال 
تنش و متشنج کردن فضا هستند؛ اما خوشبختانه با ریش سفیدی 
بزرگان منطقه، مســئله حل شــده و تنش کاهش یافته است. 
 آب منطقه ای قول داده که اولویت با کشــاورزان منطقه باشــد؛ 
در حالی که به این افراد تلقین شــده بود که حقابه کشــاورزی 
 آنها قرار است منتقل شود. ما  در جلســه ای متقاعدشان کرده و 
تعهد دادیم که اول آب کشــاورزی تامین شــده و مازاد آن برای 

صنعت فرستاده شود.« 
نکته بعــدی به جنجــال آفرینی های رســانه هــای معاندی 
همچون »بی بی سی فارســی« مربوط می شــود. روز گذشته 
 »باشــگاه خبرنــگاران جــوان« در همیــن رابطــه نوشــت: 
بی بی سی فارسی، در حالی روزدوشــنبه ۲5 مرداد ۹5 خبری 
تحت عنوان »درگیری خونین بر ســر آب در ایران« منتشر کرد 
که این خبر مربوط به دوشــنبه هفته گذشــته 1۸ مرداد یعنی 
۸روز قبل اســت. طبق این گزارش، بی بی ســی فارسی به نقطه 
ای رسیده که ســعی در زنده کردن خبرهای مرده یا به اصطالح 
»لگد به تابــوت مرده زدن« و »گریه بر ســر قبر بــدون مرده« 
دارد. بی بی ســی در این خبر آورده اســت که »درگیری پس از 
آن آغاز شد که تعدادی از گوســفندان یک چوپان برای خوردن 
آب، وارد زمین  روســتای مجاور شــدند که به علت خشکسالی، 
این موضوع، خشم ســاکنان روســتا را برانگیخت و با حمله به 
چوپان، درگیری خونینی آغاز شــد که ۲ کشته برجا گذاشت.« 
الزم به ذکر اســت که این حادثه منجر به مــرگ ۲ نفر از اهالی 
روســتاهای ارجنک و کتک در اســتان چهارمحال و بختیاری 
شــد که منشــأ آن، اختالفات بر ســر حدود و مالکیت اراضی 
۲روســتا بوده و ارتباطی با اعتراض ماه گذشته مردم بلداجی به 
 انتقــال آب چغاخور ندارد. خوشــبختانه اوضاع شــهر بلداجی

به ویژه در روزهای اخیر، کامال آرام و عادی است و هیچ گونه بحث 
و اعتراضی درخصوص موضوع انتقال آب وجود ندارد. 

به بهانه ماجرای »بلداجی«؛

شهر آرام است ...

مسلم است که 
هم مردم و هم 

نمايندگان و 
مسئوالن دو 

استان، هیچ گونه 
عداوتی با يکديگر 

ندارند و تنها 
 خواهان 

برطرف شدن 
مشکالت آبی 

حوزه خود هستند

سمیه
پارسادوست
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يادداشت

يادداشت

قاب روز

اخبار

 بررســی ها نشــان می دهد تغییرات آب و هوایی می توانــد منجر به 
افزایش شوری سواحل شــود و این شــرایط پیامدهای قابل توجهی 
برای خرچنگ هــا، پرنــدگان دریایی و دیگــر جانــداران بومی این 
اکوسیســتم ها به دنبال خواهد داشــت. کارشناســان پیش تر تصور 
می کردند آب موجود در سطوح زیرین ســواحل، به اندازه امواجی که 
به ساحل برخورد می کنند شور اســت؛ اما به تازگی دریافته اند که در 
خلیج »دالویر« در آمریکا در حالت مد، میانگین شــوری سواحل دو 
برابر بیش از آب دریاست. گزارش ها حاکی از آن است که تبخیر، دلیل 
اصلی انباشت فزآینده نمک است و به اعتقاد کارشناسان این وضعیت 

می تواند بر اثر تغییرات آب و هوایی تشدید شود.
در این بررسی آمده اســت افزایش دمای هوا یا کاهش نسبی رطوبت 
بر اثر تغییرات جوی نه تنها موجب باال رفتن سطح شوری در سواحل 
می شــود؛ بلکه توزیع فضایی را تغییــر خواهــد داد و انتظار می رود 
افزایش ناگهانی سطح شــوری در نزدیکی ســطح خط آب رخ دهد. 
در این بررسی محققان موسسه فناوری نیوجرســی ۴۰۰ نمونه را در 
ساعت های مختلف شب و روز مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند که 
انباشت نمک در آب دریا به ازای هر لیتر ۲۵ گرم بوده در حالی که این 
رقم در حالت مد ۶۰ گرم بوده است. یکی از محققان این مطالعه گفت: 
این افزایش سطح شــوری از تبخیر ناشی می شــود؛ چرا که مکانیزم 
دیگری برای باال رفتن ســطح نمک در آب های جمع آوری شده میان 
رسوبات وجود ندارد و افزایش نمک در ســواحل می تواند پیامدهای 

نامطلوبی برای جانداران بومی این زیستگاه های ساحلی داشته باشد.

 معصومه ابتکار در ارتبــاط با احتمال آلودگــی گردوغبار وارد 
شــده به ایران از کشــور عراق به آالینده هــای مختلف مناطق 
جنگی مانند فلزات سنگین و ...گفت: ما مطالعاتی را با همکاری 
دانشــگاه ها در این زمینه انجام داده ایم، اما هیچ چیز قطعی به 
دســت نیامده  که این آلودگی ها را تایید کند؛ بنابراین تا زمانی 
که این مســئله تایید نشــود، امکان گزارش دهی نیســت؛ اما 
دانشگاه ها همچنان روی این موضوع کار می کنند. وی در پاسخ 
به اینکه به جز خوزستان در کدام یک از استان های غربی کشور 
این مطالعات انجام شــده  و نتایج آن به صورت رســمی منتشر 
شده اســت؟ اظهار کرد: این مطالعات در دانشگاه کرمانشاه نیز 
انجام شده، اما نتایج آن به صورت رسمی اعالم نشده و در نتایج 
آن نیز موردی وجود نداشــته که به صورت متقن بشود در مورد 

این آلودگی ها نتیجه گیری کرد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت بــا تاکید بــر اینکه 
گردوغبار می تواند آسیب زیادی به ســالمتی افراد بزند، افزود: 
 در مورد بیماری هایی که گــرد و غبار می تواند آنها را ایجاد کند،

 بر اســاس آنچه که در منابع علمی موجود است، می توانیم در 
ابتدا از بیماری های تنفسی، آســم  و آلرژی و سپس از تاثیر گرد 
و غبار بر غلظت خون و در نتیجه ســکته های قلبی ومغزی نام 
ببریم؛ اما در مورد اثبات سرطان زایی گردو غبار در منابع علمی 
چیزی وجود ندارد و هیچ کدام از کارشناسان و متخصصان آن را 
تایید نکرده اند. وزارت بهداشــت نیز اعالم کرده که ارتباط میان 
گرد و غبار با سرطان تایید نشــده است. ابتکار در پاسخ به اینکه 
آیا تولد کودکان ناقــص الخلقه نیز می توانــد از اثرات آلودگی 
هوا ناشــی از ریزگرد ها  باشــد؟ گفت:در این مورد هیچ چیزی  
 اثبات نشده و قطعی نیست و خوب نیســت که در این زمینه به 

شایعه پردازی دست بزنیم.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران 
)iew(، اواسط تیرماه سال گذشــته نیروهای پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرســتان خواف حین گشت زنی شــبانه به یک خودروی 
 پراید مشــکوک شــده و ضمن متوقف نمودن خودرو به بازرسی از

آن می پردازند.  در جریان بازرســی از خودروی پراید، الشه دو بره 
آهو و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط و سه نفر در این رابطه 
توسط نیروهای پلیس دستگیر شدند. پس از دستگیری متخلفین، 
موضوع از طریق فرماندهی نیروی انتظامی به اداره محیط زیســت 
شهرستان خواف گزارش شــده و نیروهای یگان محیط زیست عازم 
محل مربوطه می شــوند. رییس اداره حفاظت محیط زیست خواف 
در این باره گفت: متهمین شبانه به اداره محیط زیست منتقل شده 
و در جریان بازجویی ها اعتراف می کنند که یــک آهوی ماده و دو 
بره اش را در دشــت قالورخانه تعقیب نموده و با اسلحه ساچمه زنی 
)ساچمه ریز( به سمت آنها شــلیک کرده اند. عباس طاهریان اظهار 
داشــت: شــکارچیان غیرمجاز اعتراف می کنند که پس از شلیک 
گلوله دو بره آهو زخمی شده و روی زمین می افتند؛ اما آهوی مادر 
فرار می کند. با اعترافات صورت گرفته از سوی شکارچیان متخلف 
مشخص است که پس از شلیک با اســلحه ساچمه زنی به طور حتم 
تعدادی ساچمه نیز با آهوی مادر برخورد کرده و ماده آهو نیز زخمی 
شده است. به این ترتیب دادگاه با اســتناد به ماده ۱۲ قانون شکار و 
صید متهمین ردیف اول و دوم را به پرداخت ۱8 میلیون ریال جزای 
نقدی محکوم کرد.همچنین دادگاه، متهم ردیف سوم را به دلیل دو 
مورد سابقه کیفری در مورد شــکار غیرمجاز در سال های ۱۳8۲ و 

۱۳8۴ به تحمل یک سال حبس محکوم نمود.

شور شدن سواحل،
 پیامد ديگر تغییرات جوی

ابتکار:

گرد و غبار، سبب افزايش سکته های 
قلبی و مغزی می شود

حبس و جزای نقدی
 برای عاملین شکار دو آهو در خواف

يک رأس بره آهوی زنده از يک شکارچی 
متخلف در فريدن، کشف شد 

پیشنهاد  سردبیر:
هالل خشکی در کشور در حال شکل گیری است

احمد فیــروزی مدیــر اجرایی ســتاد توســعه فناوری 
انرژی های تجدیــد پذیر معاونت علم و فناوری ریاســت 
جمهوری می گویــد: ایجاد انگیزه برای ســرمایه گذاران 
حوزه فنــاوری های انــرژی های تجدیدپذیــر، ضرورتی 
انکارناپذیــر اســت؛ امــا طی ماه های گذشــته شــاهد 
بودیم کــه با کاهش قیمــت تضمینی خرید بــرق انرژی 
 تجدیدپذیر، ســرمایه گذاران آن از ادامه کارشان دلسرد 

شده اند.
 وی می افزاید: در حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر، حرکت 
دنیا دیگر به سمت حرکت های فانتزی و لوکس نیست و از 

سال۲۰۱۵ میالدی ۱۶۴ کشور اقدام به برنامه ریزی های 
مشخص و مدون در این حوزه کرده اند.

وی رتبــه کشــورمان را در حــوزه فناوری انــرژی های 
تجدیدپذیــر در دنیا77 اعالم می کند و می گوید: ســتاد 
توســعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر، از حدود ۱8 سال 
پیش در ایران ایجاد شــده اســت و طبق آخرین آمارهای 
موجود تا پایان ســال ۱۳9۴ حدود ۲۰۰ پــروژه در این 
 ستاد تعریف شــده و مورد حمایت قرار گرفته که اکثریت

 حمایــت هــا بــا هــدف توســعه دانــش و فنــاوری 
 بــوده اســت. مدیــر اجرایی ســتاد توســعه فنــاوری

 انرژی هــای تجدیدپذیر معاونت علم و فناوری ریاســت 
جمهــوری، مــی افزایــد: در طول ســال های گذشــته 
بیشــترین حمایت ها معطوف به مجموعــه های دولتی 
بــوده، امــا خوشــبختانه بــا رویکردهای جدیــد دولت 
شــاهد هســتیم که ایــن حمایت هــا به ســمت بخش 
 خصوصــی و شــرکت هــای دانش بنیــان ســوق داده 

شده است.
 فیروزی با اشــاره به چشــم انداز حوزه انرژی تجدیدپذیر 
کشور در ســال۱۴۰۴ خورشــیدی می گوید: ما به دنبال 
دستیابی به ســهم ۱۰درصدی نیروگاه های تجدیدپذیر 

نســبت به کل ظرفیت نیروگاهی نصب شــده در کشــور 
در سال ۱۴۰۴ و دســتیابی به ســهم ۵/۱ درصد حرارت 
تجدیدپذیر نسبت به کل حرارت مصرفی کشور در همان 

سال هستیم.
قرار گرفتن در بین پنج کشــور اول دنیا در تولیدات علمی 
و فناورانه، قرار گرفتن در میان پنج کشــور برتر آســیا در 
 تولیدات صنعتــی بومی رقابــت پذیر و افزایــش میزان 
بومی ســازی تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر به میزان 
حداقل 8۰درصــد ارزش تجهیزات نصب شــده از اهداف 

دیگر ما برای سال ۱۴۰۴ است.

یکی از پرندگانی که در نواحی حفاظت شــده اصفهان دیده می شود 
کرکس اســت؛ حتی کوهی هم به نــام کرکــس در اصفهان وجود 
دارد. کرکس یا الشخور پرندگانی هســتند که بیشتر از مردار تغذیه 
می کنند. کرکس دارای منقار قوی برگشــته و گردن و ســر سخت و 
بال های پهن بزرگ می باشد. در نواحی کوهستانی زندگی می کند و 
بیشتر از الشــه تغذیه می نماید. طول بال های کرکس  در حین پرواز 
بالغ بر سه متر می شــود. قدرت دید این پرنده بســیار زیاد است به 
گونه ای که از فاصله های دور طعمه هــای کوچک را به خوبی می بیند 
و کوچک ترین حرکت از دیدش پنهــان نمی ماند. کرکس ها به ندرت 
به حیوانات تندرست حمله می کنند ولی ممکن است حیوانی زخمی 
یا بیمار را بکشــند. کرکس ها حیواناتی ســودمند برای جلوگیری از 

گندیدگی و عفونت زایی مردارها به ویژه در مناطق گرمسیر هستند.

اسپند گیاهی است که در نواحی نیمه خشــک اطراف اصفهان رشد 
می کند و ارتفاع آن به طول حدود ۳۰ تا ۵۰ ســانتی متر می رســد . 
ظاهر آن بوته مانند، دارای برگ های ســبز با تقسیمات باریک و دراز 
و نامنظم است. گل های آن درشت و دارای کاسبرگ نازک و گلبرگ 
بزرگ به رنگ سفید مایل به ســبز، میوه آن حاوی دانه های متعدد به 
رنگ سیاه است. از دانه های اســپند هزاران سال است که در بسیاری 
از مراســم آیینی و معنوی فرهنگ های مختلف دنیا، به خصوص در 
فرهنگ های باســتانی خاورمیانه استفاده می شــود. معموال از گیاه 
اسپند بیشــتر به عنوان خوشبوکننده هوا اســتفاده می شود و شکل 
خوراکی آن کمتر مورد اســتفاده قــرار می گیرد؛ چــرا که مصرف 
ناصحیح آن باعث عوارضی چون تشــنج، تهوع و تضعیف سیســتم 

اعصاب مرکزی می شود.

اسپندکرکس

احمد فیروزی:

هدف ما، ارتقای رتبه ايران در فناوری انرژی های نو است

خبر

معــاون حقوقــی و امــور مجلس ســازمان محیط 
 زیســت با اشــاره به اینکه هالل خشــکی در کشور 
در حــال شــکل گیری اســت، گفــت: ورود قوی و 
دقیق مقــام معظــم رهبری بــه مباحث زیســت  
محیطــی به جهــت وجود همیــن بحران هــا بوده 
اســت و تذکــرات و سیاســت هایــی که ایشــان 
 اشــاره کردند نشــان از اهمیت بــاالی این موضوع 

دارد .
ســید محمد مجابی  در همین باره افزود: کشــور ما 
برخالف داشــتن یک تمدن بزرگ که در جای جای 
آن توجه به محیط زیســت نمایان اســت، در بحث 

محیط زیست با بحران و مشکل روبه رو می شود.
 وی بابیان اینکه تمامی مراکز اســتان های کشــور 
آلودگــی هوا دارد و ۲۳ اســتان کشــور بــا پدیده 
گردوغبار مواجه اســت، افزود: این موارد را نمی توان 
 نادیده گرفــت درحالی که از ۶۰۰ دشــت کشــور،

 ۳۰۰ دشت با بحران بی آبی مواجه است.
مجابــی خاطرنشــان کــرد: در قانــون اساســی 
سیاســت هایی گذاشــته می شــود به طــور مثال 
ساخت وســازها در حریــم رودخانه و جنــگل باید 
تخریب شــود؛ اما این اتفاق نمی افتد و یا می گویند 
نوع کشاورزی فالن منطقه باید سازگار با آن منطقه 
باشــد؛ اما این کار رخ نمی دهد و این نشان می دهد 
کشور در باالدست و پایین دســت بافاصله از حرف تا 
عمل روبه رو است و این فاصله باید پر شود زیرا زمان 

باقیمانده اندک است. 
وی با تاکید بر اینکه دیگــر چگونه باید زنگ خطر به 
صدا درآید، افزود: امیدواریم مجلس شورای اسالمی 
در بررسی الیحه برنامه ششــم به این موضوع دقت 
کنند و این مســئله به صورت جدی و حســاس جلو 

برده شود.
مجابی اظهار کرد: در دولــت یازدهم یکی از مواردی 
کــه موردتوجــه قرارگرفتــه بحث محیط زیســت 
اســت و در برنامه دولت یکی از موضوعات توجه به 
محیط زیست توجه ویژه به محیط بانان است. معاون 
سازمان محیط زیست کشــور در پایان گفت: اکنون 
در شرایط بحرانی هســتیم، بحران محیط زیست در 
داخل کشــور و مســئولیت های منطقه ای و جهانی 
مربوط به آن، وظیفه سنگینی بر دوشمان قرار داده 

است . 

معاون سازمان محیط زيست:

هالل خشکی در کشور
 در حال شکل گیری است

عکس روز

دانستنی

دیدگاه

معــاون آب و خــاک وزیر جهــاد کشــاورزی  در زمینه 
مصرف آب کشــاورزی عنوان کرد: طبق برنامه ششم که 
با هماهنگی وزارت نیرو تنظیم شــده، مقرر شده است با 
اجــرای طرح های مختلــف، ۱۱ میلیــارد مترمکعب در 
مصرف آب صرفه جویی شــود. علی مراد اکبری با اشاره به 
اینکه از اول انقالب تاکنون ۱/۵میلیــون هکتار از اراضی 
کشور، تحت پوشــش طرح های نوین آبیاری قرار گرفته 
 اســت، افزود: می توان از چند میلیون هکتار زمینی که در 
حیطه کشاورزی کاربرد دارد، چهار میلیون هکتار دیگر را 
به این سیســتم مجهز کرد که طبق برنامه ۱۰ ساله، باید 
به آن برسیم. به طوری که ساالنه ۴۰۰ هزار هکتار تجهیز 
مزارع به آبیاری نوین و ۱۰۰ هــزار هکتار نیز برای اصالح 

روش های آبیاری سطحی پیش بینی شده است.
وی از وجود تــوان مهندســی، اجرایی، پیمــان کاری و 
تجهیزات برای رســیدن به این هدف در کشــور نام برد 
و خاطرنشــان کرد: 9۵ درصد تجهیزات در داخل کشور 
تولید می شود که باید از این پتانســیل به خوبی استفاده 
کرد. برای این منظور نیز در سال جاری در مجموع، حدود 

دوهزار و 8۰۰ میلیارد تومــان از منابع مختلف در اختیار 
وزارتخانه قرار خواهد گرفت که تنها ۵۰۰ میلیون دالر آن 

از محل صندوق توسعه ملی است.
اســتفاده از سیاســت های آب مجازی، طرح انتقال آب 
با لوله با اســتفاده از اعتبارات اســتانی، طــرح تجهیز و 
 نوسازی مدرن شالیزارها و خشــکه زارها، احیای قنات ها

 )9۲۴ کیلومتر طی ســه ســال گذشــته(، به روز کردن 
ســند ملی آب و تعیین دقیق میزان مصرف آب در بخش 
کشاورزی تا دو سال آینده، از دیگر برنامه هایی بود که این 

معاون از آن نام برد.
به گفته اکبری، اکنون دولت به خاطــر اجرای طرح های 
آبیاری، یک هزار میلیــارد تومان به پیمانــکاران بدهکار 
اســت. به عبارتی بیش از اعتباری کــه در اختیار وزارت 
جهاد کشاورزی قرار گرفته، طرح های مورد نظر پیگیری 

شده است.
وی ادامــه داد: در دولت های گذشــته ۲۰۰ هــزار حلقه 
 چاه غیرمجاز احداث شــده که اکنون تعــداد آنها بیش از 
 ۳۵۰ هــزار حلقــه اســت. از محل ایــن چاه ها ســاالنه 

۲۰ میلیارد مترمکعب آب غارت می شود.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشــاورزی در زمینه سهم 
کشــاورزی در مصرف آب تصریح کرد: ایــن میزان برای 
کشــاورزی کمتر از ۶۰ درصــد اســت. وزارت نیرو اگر 
می گوید این مقدار باالی 9۲ درصد اســت، باید مدارک 
و مســتندات ارائه دهد. ایــن ادعاها در حالی اســت که 
امپراتوری فضای ســبز در تهران همچنان بــه کار خود 
ادامه می دهد و کســی هم جلودارش نیســت. هیچ کس 
نمی پرســد که آبیاری این فضا چقدر آب می برد، اما همه 

تقصیرها را به گردن کشاورزی می اندازند.
اکبری معتقد است: وزارت نیرو باید در برنامه ریزی هایی 
که به آب مربوط می شــود، بــا وزارت جهاد کشــاورزی 
هماهنگ باشــد. حتی باال بردن قیمت آب بدون در نظر 
گرفتن اقتصاد کشــاورزان، تبعات سیاســی و اقتصادی 
فراوانی خواهد داشــت. وی بــا بیان اینکــه ظرفیت آب 
تجدیدپذیر کشــور بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیارد مترمکعب 
 اســت، تاکید کرد: در ســال گذشــته با مســدود شدن 
9 هــزار حلقــه چــاه، 8۰۰ میلیــون مترمکعــب آب 
صرفه جویی شد؛ بنابراین به ازای هر حلقه چاه غیرمجاز، 
9۰ هزار مترمکعب آب غارت می شــود. این دلیلی واضح 
اســت که نشــان می دهد بیش از ۶۰ درصــد علت بروز 
بحران، عوامل ســوءمدیریتی هســتند و تنها ۴۰ درصد 

مربوط به تغییر اقلیم می شود.
وی با اشــاره به اینکه ۱8 عامل در بهره وری موثر اســت، 
اظهار داشــت: باید بهره وری در سه ســطح حوضه آبریز، 
مزرعه و گیــاه افزایش یابد. به همین منظور، قرار اســت 
میزان مصرف آب در بخش کشــاورزی را طی دو ســال 
به تفکیک دشــت و منابع آبی تعیین کنیم؛ البته اکنون 
تحقیق درباره ۳۴ محصول مانند پســته، گنــدم، لوبیا و 
غیره را که آب بری بیشتری دارند در اولویت قرار داده ایم. 
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشــاورزی گفت: قرار است 
برای تجهیز یک میلیــون و ۲۵۰ هزار هکتــار از اراضی 
کشور به آبیاری تحت فشــار، برنامه ریزی کنیم که طرح 
۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان، ۴۶ هزار هکتاری سیستان 
و ایجاد ۴۰۰ هزار هکتار شــبکه های فرعــی از جمله این 

برنامه هاست.
اکبری درباره خــاک افزود: از ۱8 میلیــون هکتار اراضی 
کشــور تنها ۱/۳ میلیون هکتار آن فاقد محدودیت است. 
زیــرا بقیــه آن از محدودیت های شــوری، قلیائیت، آب 
 تحت االرضــی و... رنج می برنــد. این در حالی اســت که
  هر گونــه برنامه ریزی بــرای آب بدون توجــه به خاک،

 آب در هاون کوبیدن است. وی با بیان اینکه باالی ۱۶تن 
در هکتار فرسایش خاک کشور اســت، خاطرنشان کرد: 
در برنامه ششم مقرر شــده ســاالنه ۵۰۰ هزار هکتار از 
وضعیت خاک های کشــور را بهبود بخشــیم. زیرا خاک، 
منبعی تجدیدپذیر نیست و 7۰۰ ســال زمان برای تولید 

یک سانتی متر از آن الزم است.

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ريزی و تدارکات جدی اين وزارتخانه با همکاری وزارت نیرو برای 
صرفه جويی ۱۱ میلیارد مترمکعبی آب در برنامه ششم خبر داد.

 در دولت های 
گذشته ۲۰۰ هزار 

حلقه چاه غیرمجاز 
احداث شده که 

اکنون تعداد آنها 
بیش از ۳۵۰ هزار 

حلقه است

روباه- هلندشیر- کنیاقو- ایران

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:

افزایش بدون سنجش نرخ آب کشاورزی، 
تبعات سیاسی و اقتصادی دارد
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پیشنهاد سردبیر: 
شبکه های اجتماعی تیری بر پیکر خانواده ها

يادداشت روان شناسیيادداشت

شــبکه های اجتماعی در بدو ورود خود با توجه به اینکه روش 
استفاده صحیح آموزش داده نشــده بود به باال ترین سطح نفوذ 

خود رسیده اند.
امیر لطفی حقیقت استاد دانشــگاه و روان شناس، با بیان اینکه 
شــبکه های اجتماعی جزئی از واقعیت های جامعه هســتند، 
اظهار داشت: نمی توان منکر نکات مثبت شبکه های اجتماعی  
در التیام بخشیدن  روابط دوستانه و سرعت عمل اطالع رسانی 
و غیره شویم، اما نقش این شــبکه ها در تنش های خانوادگی و 

تغییر رفتار نسل جوان کامال مشهود است.
وی افزود: با ورود شبکه های اجتماعی و گسترش آن، این پدیده  
به باالترین ســطح نفوذ خود در میان کاربران رسیده و بسیاری 
 از افراد شــناخت کافی از این فضای آنالین اجتماعی را ندارند و

 به نوعی با ریه های سنتی اکسیژن مدرن تنفس می کنند. 
 این استاد دانشگاه در ادامه گفت: شبکه های اجتماعی تاثیرات 
منفی بر کانون گرم خانواده می گذارند و بســیاری از خانواده ها 
به درستی نمی دانند چگونه باید افراد خانواده خود را در مواجه 
با این فضا مدیریت کرده و از گم گشــتگی رسانه ای جلوگیری 
کنند.  لطفی حقیقــت  با بیان اینکه برای کنترل آســیب های 
شــبکه های اجتماعی باید اتصال عاطفی همسران به حداکثر 
برسد، تصریح کرد: خانواده ها برای مصون ماندن از شبکه های 
اجتماعی باید با ســازمان دهی روابط خود و پذیرش نامشروط  
آن حساسیت ها را کاهش و با یادگیری  روش صحیح استفاده از 

این ابزار آنها را به نسل  بعد آموزش دهند.

در آغوش گرفتن کودک نه تنها یکــی از راه های ایجاد محبت 
است؛ بلکه باعث افزایش رشد ذهنی او می شود.

فریبا احدی بیگلو روان شناس و مشاور، اظهار داشت: در آغوش 
کشیدن کودک نه تنها موجب وابســتگی های عاطفی میان او 
و والدین می شــود بلکه در افزایش مهارت هــای اجتماعی در 
آینده، شکل گیری شخصیت، هوش و استعداد فرزند تاثیرگذار 

است.
وی در ادامه تصریح کرد: افرادی کــه در دوران کودکی و حتی 
نوزادی بیشــتر از جانب والدین خود مورد محبت و نوازش قرار 
گرفته اند دارای قدرت تحلیل بیشــتر و احساســات گسترش 
یافته تر خواهند بود همچنین در آینده به راحتی می توانند این 

محبت را به اطرافیان، همسر و فرزندان خود انتقال دهند.
احدی بیگلو اضافه کرد: تصور اینکه در آغوش کشیدن و محبت 
به فرزند خود روش تربیتی صحیحی نیست، کامال اشتباه است 

و باید این کار به موقع و به اندازه در قبال کودک انجام شود.
این روان شــناس در پایان تاکید کرد: الزم نیست برای محبت 
به کودک حتما او را بغل کنید، بلکه  در زمانی که مشغول بازی 
اســت می توان او را نوازش کرد و فقط کافی است که فرزندتان 

وجود پر مهر شما را درک کند.

شبکه های اجتماعی
 تیری بر پیکر خانواده ها

برای افزايش هوش کودکتان
 به او محبت کنید

بعد از مدتی، اشیا را با دســتان کوچکش می گیرد، حرکت 
می دهد، لمــس می کند، به طرف دهانش می برد، نســبت 
به صداهــا عکس العمل نشــان می دهد و حرکــت افراد را 
با چشــمانش دنبال می کند. به این ترتیب، برای شناخت 
محیط اطرافــش تالش می کند. بنابراین دیدن، شــنیدن، 
بو کردن، مزه کردن و لمس کردن که تمامی آنها در ســال 
اول تولد  رشــد می کند، پایه های تجربه کردن برای کودک 
است. در این نوشــتار با حد و حدود کنجکاوی در کودکان، 
تاثیر رشد کنجکاوی در پرورش خالقیت کودکان و نقش و 

اهمیت خانواده در کنجکاوی آنها آشنا می شویم.
تعیین حد و حدود کنجکاوی در کودکان

باید از دو ســالگی به بعد برای کنجکاوی کــودکان قانون 
تعیین می کنیــم. برای مثال، قانون اســتفاده از وســایل 
خطرناک. موقع تمریــن این قانون فرزندمــان را به جایی 
ببریم که کمترین خطر را داشــته باشد، مثال در یک فضای 
باز چند چوب یا کاغــذ را آتش بزند. با ایــن روش کودک 
متوجه می شود حرارت آتش و شکل گیری اش چگونه است 
و از طرفی اســتفاده از کبریت چه پیامدی می تواند داشته 
باشد یا اگر می خواهد دست به وسایل خطرناک بزند ما باید 

قانونش را برای او مشــخص کنیم تا درک کند که می تواند 
کنجکاوی خود را طبق قانــون و قالب خاصی برآورده کند. 
بنابراین وقتی ما اجرای قوانین مربــوط به کنجکاوی را در 
هر زمینه ای برای فرزندمان توضیح بدهیم، او یاد می گیرد 
که می تواند انتخاب کند، اما فقط طبق قوانینی که والدین 

برایش در نظر گرفته اند.
چرا  انقدر سوال می کنی!

خانواده به عنوان اولین جامعه ای که کــودک با آن تماس 
مســتقیم پیدا می کند در شکوفایی احســاس و ادراک او 
بسیار موثر است و نقش بســیار مهمی در تقویت و هدایت 
صحیــح کنجکاوی کــودک دارد؛ زیــرا افراد خانــواده به 
ویژه پدر و مادر می توانند با بی حوصلگــی، این حس را در 
فرزندشــان ســرکوب یا با صبر و بردبــاری تقویت کنند. 
متاســفانه بعضی از والدین به جای اینکه خوشحال باشند 
فرزندشان مراحل رشد خود را به ســالمت طی می کند، از 
سواالت او کالفه می شوند، در حالی که او با پرسش در حال 
یادگیری و شــناخت دنیای اطراف خود است. به این ترتیب 
بچه ها از طریق کنجکاوی در حال آموختن هستند و تقویت 
کنجکاوی آنها اثرات ســودمندی در موفقیت و سعادتشان 

خواهد داشت.
بنابراین ســعی کنیم به پرســش های فرزندانمان درست 
و دقیق پاســخ بدهیم؛ زیرا آنها به طور طبیعی از ســن دو 
یا سه سالگی به بعد ســواالت زیادی در ذهنشان به وجود 
می آید؛ چرا که عقل و هوش آنها رشــد کرده و حرف زدن 
را یــاد گرفته اند و همه چیــز در این دنیا برایشــان جذاب 
اســت. در واقع کودکان با این پرســیدن ها می خواهند از 
اطالعات و تجربیات ما اســتفاده کنند تا دنیای اطرافشان 
را بهتر بشناسند؛ اما بعضی از والدین سواالت فرزندانشان را 
پرحرفی می شمارند و اهمیتی نمی دهند. این قبیل پدران 
و مادران بزرگ ترین ضربه را به فرزندشان وارد کرده و رشد 
و پیشرفت عقلی او را متوقف و ســرکوب می کنند. کودکی 
که احســاس کند به او بی توجهی شــده، نمی تواند دنیای 
اطرافش را به درســتی بشناســد. پس کمی صبور باشیم و 
به حس کنجکاوی کودکان اهمیــت بدهیم و آن را تقویت 
کنیم؛ زیرا آنها اشتیاق زیادی برای کاوش و یادگیری دارند.

به این ترتیب، یک پدر و مادر مســئول به دقت به سواالت 
فرزندشان توجه می کنند و پاسخ های درست و قابل فهمی 
را به او می دهند و اگــر جواب ســوالی را نمی دانند خیلی 
راحت و صمیمی می گویند، نمی دانم. در واقع با این شــیوه 
به فرزندشــان یاد می دهند، در مواقعی که پاسخ سوالی را 

نمی داند از گفتن واژه »نمی دانم« خجالت نکشد.
تاثیر رشــد کنجکاوی در پــرورش خالقیت 

کودکان
رشــد کنجــکاوی الزامــا اتفاق بــدی نیســت، خیلی ها 
معتقدند زمینه ســاز خالقیت در کودکان، همین جسارت 
و کنجکاوی اســت. همچنیــن باعث می شــود فرزندمان 
بتواند کارهایی انجــام دهد که یادگیری هــای بعدی اش 
هم راحت تر شــکل بگیرد.  پس برای رشــد خالقیت باید 
کنجکاوی کــودکان را تقویــت کنیم؛ یعنــی کاری کنیم 
 که وقتی فرزندمان چیزی را می بیند، تفکر او فعال شــود.

 برای مثال، وقتــی فرزندمان را به پارک یا ســفر می بریم،  
گیاهان را نشــانش بدهیم. ســپس از او بپرسیم، چرا برگ 
گیاهان ســبز اســت؟ آیا گیاهان هم غذا می خورند؟ و... یا 
وقتی او را به باغ وحش می بریم، از او سوال کنیم، خرگوش 
چه می خورد؟ و... یا وقتی باران می بارد بهتر اســت بارانی و 
چکمه های او را بپوشانیم و برای خرید از خانه بیرون برویم، 
در بیــن راه در چاله های آب لگد بزنیم، شــاخه درختان را 
تکان دهیم تا قطرات باران که روی آنها مانده اســت بر سر 
و صورت ما بپاشــد و... حتی می توانیم به او کمک کنیم تا 
تغییر فصل ها را ببیند و احســاس کند. مثــال در فصل بهار 
شکوفه ها و چگونگی میوه شدن آنها را نشانش دهیم، فصل 
پاییز روی برگ های خشــک و زرد راه برویــم و به صدای 
خش خش آنها گــوش دهیم. در فصل زمســتان به کودک 
اجازه دهیم طعم سرد برف را بچشــد و با بچه ها برف بازی 
کند. ایــن روش ها باعث می شــود رفتارهــای کنجکاوانه 
فرزندمان به کنجکاوی ســاده تمام نشــود، بلکه به پدیده 

یادگیری تبدیل شود که در آن کودک چیزی یاد بگیرد.

مزایده
5/113  شماره 9510116838700406 شماره پرونده: 9309980352000560 
شماره بایگانی شعبه:940206 اجرای احکام شــعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان 
در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 940206 خ 7  اجرایی 7 له خانم رویا 
صادقی علیه آقای علی قیصری به خواسته تعداد 250 عدد سکه تمام بهار آزادی 
و مبلغ 380/000 ریال هزینه نشــر آگهی در حق محکوم لها جلســه مزایده ای 
جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل 
مسکونی دارای مبایعه نامه شــماره 89/11578 مورخ 90/5/8 که به آقای علی 
قیصری واگذار گردیده است و از نظر جغرافیایی واقع در آدرس اصفهان خیابان 
کاوه شهرک ولیعصر خ مطهری ک نسترن پ 42 کدپستی 8149775395 واقع 
شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از 
اعتراض باقی مانده اســت منزل مســکونی مقدار حدود 85 متر مربع عرصه و 
به میزان 45 متر مربع اعیانی دارد با ســقف های تیرآهن، دیوارهای آجری، نما 
آجر، درهای داخلی چوبی و خارجی فلزی، کف حیاط موزائیک، هال و پذیرائی، 
اتاق خواب، آشــپزخانه اوپن با کابینت فلزی، سرویس بهداشتی حمام و توالت 
دارای انشعابات آب، برق و گاز و پارکینگ روباز مشترک با منزل غربی، سیستم 
گرمایش بخاری گازی و ســرمایش کولرآبی می باشــد که بــا توجه به موارد 
موصوف مســاحت و موقعیت محل و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر، ارزش 
ششدانگ ملک مذکور 800/000/000 ریال و ارزش سه دانگ آن 400/000/000 
ریال ارزیابی گردیده اســت. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل 
فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت در مزایــده در تاریخ 95/6/11 
روز پنج شــنبه ســاعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابــان نیکبخت، 
مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شــوند. فروش از مبلغ 
ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد دهنده باالترین قیمت بوده 
 و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حســاب سپرده دادگستری

 ) 2171290210008 بانک ملی( واریز نماید. م الف: 13763 اجرای احکام شعبه 
7 دادگاه خانواده اصفهان )321 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970350400691 شــماره پرونــده:  /402
9409980350401015 شماره بایگانی شــعبه: 941095 خواهان: آقای جواد 
کریمی فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان- خ امام خمینی- ک واعظی مجتمع 
پرستوی 2 ط 4 واحد 7 ک.پ 8139934745 تلفن 09131762550 ، خوانده: خانم 
مریم کاویانپور فرزند الیاس به نشــانی اصفهان – مرداویج جنوبی کوچه 13 
پالک 1، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای جواد کریمی فرزند 
محمد علی بــه طرفیت خانم مریــم کاویانپور فرزند الیاس به خواســته مطالبه 
وجه دو فقره چک به شــماره های 907721-93/8/1 به مبلــغ 125/000/000 
ریال و 125127-93/10/1 بــه مبلغ 85/000/000 ریال بانک صادرات شــیخ 
صدوق جنوبی و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه 
رونوشــت مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در 
زمان رسیدگی مورخه 95/5/16 حضور به هم نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی خواهان وارد 
تشخیص، مســتنداً به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین 
دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1377 مجتمع تشــخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 
210/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر در تادیه 
بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران که از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد 
در حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 14671 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )277 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970350400111 شــماره پرونــده:  /403
9409980350400970 شــماره بایگانی شــعبه: 941045 خواهان: موسسه 
مالی و اعتباری عســکریه به مدیریت عاملی ســید امین جوادی با وکالت آقای 
یاسر شــیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نشانی اصفهان- خیابان شیخ 
صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ســاختمان مالی و اعتباری عسکریه طبقه 
چهارم کدپســتی 8166800000 همراه 09132604569 خوانــدگان: 1- خانم 
زهرا عالفچیــان فرزند مهدی 2- آقای بهمن خوشــخو اصفهانی فرزند کرامت 
 اله 3- خانم زهــرا میزبانی فرزند اســدا... همگی به نشــانی مجهــول المکان، 
خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت دادرسی 

3- مطالبه وجه بابت ... 4- مطالبه خسارت، گردشــکار:  دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی آقای سید 
امین جوادی با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به طرفیت خانم ها زهرا 
میزانی و زهرا عالفچیان- آقای بهمن خوشــخو اصفهانی به خواســته مطالبه 
باقیمانده طلب خواهان به مبلغ 87/000/000 ریال و نیز خسارت قراردادی وجه 
التزام از زمان سررســید مورخ 1393/10/12 تا زمان تقدیــم و از تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت یوم الوصول روز شــمار به مبلغ 90600 ریال و با احتساب 
خسارات دادرسی با این توضیح که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی سرمایه 
ثابت به شماره 11484467-1394/5/12 و تعهدنامه شماره مذکور بین خواهان 
و خوانده ردیف اول مقرر بوده اصل به انضمام سود وام پرداخت در سررسید 
قرارداد یعنی 1393/10/12 طبق ماده 8 قرارداد تادیه گردد و خواندگان ردیف 
های دوم و سوم تعهدنامه استناد را به عنوان ضمانت از خوانده ردیف اول امضا 
نموده و به شرح خواسته های مطروحه تقاضای رسیدگی داشته است با تعیین 
وقت رسیدگی و دعوت طرفین خواندگان با استحضار از وقت رسیدگی مورخ 
1395/1/29 حضور به هم نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به 
عمل نیاورده اند فلذا با احراز بقاء دین دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً به 
مواد 403 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آئین دادرســی مدنی خواندگان را 
به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 87/000/000 ریال بابت اصل بدهی خود و نیز 
پرداخت خسارت وجه التزام به ماخذ روزانه 90600 ریال که از تاریخ سررسید 
لغایت زمان تقدیم دادخواســت ) 1394/9/17( محاســبه گردیــده به پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ریال و نیز به پرداخت خســارت وجه التــزام از تاریخ تقدیم 
دادخواســت لغایت زمان اجرای حکم به ماخذ روزانه 90600 ریال با احتساب 
هزینه دادرسی- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید 
و نسبت به مازاد خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در تادیه به لحاظ تعیین 
خسارت قراردادی به این قسمت از خواسته مردود اعالم می گردد. رای صادره 
 غیابی بوده و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
می باشــد. م الف: 14670 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )452 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970361700668 شــماره پرونــده:  /404
9509980361700135 شماره بایگانی شعبه:950151 خواهان: تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مسعود مهرداد با 
وکالت حســین کبیری با وکالت آقای جواد قاســمی گورتی فرزند عباسعلی به 
نشانی اصفهان- میدان بزرگمهر- ابتدای خ بزرگمهر- کوچه آبشار- سرپرستی 
تعاونی ثامن االئمه، خواندگان: 1- منصور کارگر فرزند اسدا... 2- نجمه جهاندار 
ملک آبادی فرزند اسماعیل همگی به نشانی مجهول المکان 3- رابعه آقائی ملک 
آبادی فرزند شیرعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای جواد قاســمی گورتی به 
وکالت از تعاونی اعتبار ثامن االئمه به طرفیت خانــم نجمه جهاندار ملک آبادی 
و آقای منصور کارگر و خانم رابعه آقائی ملک آبادی به خواســته مطالبه مبلغ 
320/000/000 ریال به اســتناد یک فقره چک به شــماره 114464 با سررسید 
94/11/13 و گواهینامه عــدم پرداخت صادره از بانک محــال علیه به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر 
مصدق مستندات ابرزای که داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان 
می نماید و نظــر به اینکه خواندگان بــا وصف ابالغ قانونــی در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته و مســتنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 و 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 320/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 20/274/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی، 
تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحلــه بدوی طبق تعرفه و 
همچنین خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی از 
تاریخ سررســید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و ســپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشــد.  م الف: 14658 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)378 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
5  شــماره دادنامــه: 9509970361700671 شــماره پرونــده:  /405
9509980361700144 شماره بایگانی شــعبه: 950162  خواهان: آقای محمد 
علی قرنیان اصفهانی فرزند اکبر به نشانی اصفهان- خیابان سهروردی- خیابان 
فرهنگ- بن بســت 6-پالک 28 همــراه 09133138779 خوانده: آقای مرتضی 
خســروی فرزند فاضل به نشانی مجهول المکان، خواســته: اعسار از پرداخت 
هزینه دادرســی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای محمد علی قرنیان اصفهانی به طرفیت آقای مرتضی خسروی به خواسته 
اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی جهت مطالبه مبلغ 2/000/000/000 
ریال وجه فقره چک مستند دعوی دادگاه نظر به مفاد استشهادیه کتبی پیوست 
دادخواست و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ 
قانونی دعوی نامبرده را به نظر ثابت و وارد دانسته و مســتنداً به مواد 198 و 
506 . 507 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
 به اعســار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرســی صادر و اعالم می نماید 
رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابــل تجدید نظر در 
 محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد. م الف: 14657 شعبه 28 دادگاه

 عمومی حقوقی اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509976825300468 شــماره پرونــده:  /406
9409986825301137 شماره بایگانی شــعبه: 941264  خواهان: آقای محمد 
زمان یعقوبی فرزند خان علی به نشانی اصفهان- زینبیه- ارزنان- پشت حمان 
ارزنان- کوچه شهید رضا حســینی- پالک 19، خوانده: آقای اردشیر میرزایی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه بابت ... 
3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به 
 محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای

 می نماید. رای دادگاه: در خصــوص دعوی آقای محمد زمــان یعقوبی فرزند 
خانعلی به طرفیت آقای اردشیر میرزایی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفتاد 
و سه میلیون ریال بابت یک فقره حواله شــماره 25236-94/10/20 بانضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواســت تقدیمی دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق حواله و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از موسسه محال علیه و نظر به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان 
ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصل اســناد در ید خواهان که 
حکایت از اشــتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 
با اســتناد به مواد 519 و 522 و 198 و 194 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 
265 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و سه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ 94/11/4 تا زمان وصول در اســاس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی و مبلغ دو میلیون و نهصد و نود و شش هزار 
ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
 آن تا 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان

 اســت.  م الف: 14654 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )325 کلمه، 4 
کادر(

ابالغ رای
5  شــماره دادنامــه: 9509976825300665 شــماره پرونــده:  /407
9409986825301226 شماره بایگانی شعبه: 941359  خواهان: آقای مهران 
ذاکری فرزند مظفر به نشانی اصفهان- خ پروین- ابتدای خ 7 تیر- مجتمع اداری 
تجاری سایروس- ط 2- واحد 5 کدپستی 8199943928 همراه 09131071291 
خوانده: آقای ســجاد تاجمیر ریاحی فرزند عباس به نشــانی اصفهان- اتوبان 
آقابابایی- پل غدیر خ کوثر پ 33 شــرکت ماهان، خواســته ها: 1- اعســار از 
پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک 
4- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای مهران ذاکــری فرزند مظفر به طرفیت آقای ســجاد 
تاجمیر ریاحی فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سیصد میلیون ریال 
بابت یک فقره چک به شماره 594150-94/6/25 به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه و بدواً صدور حکم اعســار از پرداخت هزینه دادرســی به شرح 
دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست 
تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 

علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرســی حاضر 
نشــده و در برابر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و با استناد به مواد 
519 و 198 و 194 قانون  آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی ماده 2 اصالحی صدور چک و استفســاریه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســیصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای 
 نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی

جمهوری اسالمی و مبلغ نه میلیون و ششصد و ســی و هشت هزار ریال بابت 
خسارات دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در مورد دعوی 
اعسار نظر به اینکه خواهان به موجب الیحه شــماره 95/3/10-951000540 
دادخواست خود را مسترد نموده است مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آئین 
دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواســت صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
 آن تا بیســت روز قابل تجدید نظر خواهــی در دادگاه های تجدید نظر اســتان

 اصفهان است. م الف: 14653 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )379 
کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
5/401 کالسه پرونده: 301/95  شماره دادنامه:439-95/5/10 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا غفاری به نشــانی خ 
رزمندگان کوی سعادت کوچه گلبهار کوچه فروردین فرعی دوم پ 1، خوانده: 
آیت اله باوفا به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه حواله،  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 دعوای زهرا غفاری به طرفیت آیت 
اله باوفا  به خواسته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال وجه حواله شماره ارجاع / 
33251223242 از کارت 6199 به کارت 0104 بانک صادرات  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی و مصون ماندن 
خواســته از هر گونه تعرض و تکذیب، شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/035/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/5 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعــالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا  و ظرف بیست روز پس از انقضای 
 مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
  م الف:14565 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

) 290 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/426 شــماره صادره: 1395/43/261698 نظر به اینکه ســند مالکیت چهار 
دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 19360 فرعی از 68 اصلی واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان ذیل ثبــت 159414 در صفحــه 26 دفتر 870 امالک 
 به نام عصمت رضوانی تحت شــماره چاپی مسلسل 0231427 ثبت و صادر و

 تسلیم گردیده  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 60216 مورخ 1395/05/03 به گواهی 
دفترخانه 40 اصفهان رســیده اســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است  و درخواست صدور المثنای سند مالکیت فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
 ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی 
 ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت 
 مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند

  معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 15585 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان ) 221 کلمه، 

3 کادر(  

اگر فرزندتان زياد سوال می کند 
و می خواهد همه چیز را تجربه کند،  اين مطلب را بخوانید؛

من پُر از کنجکـاوی ام 

 فرمانده نیــروی انتظامی، رضایت فرمانــده معظم کل قوا 
در ســایه توجهات امام رضا)ع( را بزرگ ترین افتخار برای 
پلیس دانست. سردار حسین اشتری در همایش خانوادگی 
فرماندهان و معاونان عالی نیــروی انتظامی ، ضمن تبریک 
دهه کرامت و میــالد با ســعادت حضرت امــام رضا )ع(، 
اظهارداشــت: از اینکه توفیق پیدا کردیم در این ایام خاص 
و وی ژه، زائر علی بن موســی الرضا )ع( باشــیم، خدا را شاکر 
هســتیم. وی، توفیقات نیروی انتظامی از ســال گذشــته 
تاکنون را مثبت ارزیابی کرد و گفت: آنچه مایه ســربلندی 
و افتخار ماســت، چیزی جز لطف و عنایت آقا امام رضا )ع( 
به خادمان خود در نیروی انتظامی و تــالش این مجموعه 
برای برقراری امنیت و آرامش جامعه نبوده اســت. ســردار 
اشتری از سال ۹۴ به عنوان ســال پرکاری برای ناجا نام برد 
و با اشاره به توفیقات به دســت آمده، گفت: یکی از بهترین 
توفیقات، شــرف یابی تمامی فرماندهان بــه محضر مقام 
معظم رهبری در نوزدهم اردیبهشــت ماه بود. فرمانده ناجا 
به ابراز رضایت مقام معظم رهبری از عملکرد پلیس در سال 
۹۴ اشــاره کرد و گفت: معظم له، حتی با ذکر اسم، رضایت 
خود را در خصوص مناســبت هایی نظیر انتخابات، مراسم 
دهه فجر، تعطیالت نوروز و اقداماتی که ناجا انجام داده بود، 
 اعالم کردند؛ این احساس رضایت ولی امر مسلمانان جهان و 
فرماندهی معظم کل قوا ، بــاال ترین هدیه برای فرماندهان، 
مدیران و کلیه کارکنان نیروی انتظامی است. سردار اشتری 
خاطر نشان کرد: از این بابت خدا را شاکریم و امیدواریم که 
رضایت فرماندهی معزز و معظم کل قوا را همیشــه داشته 
باشیم؛ این رضایتمندی، باالترین مدال افتخار برای کارکنان 
خدوم ناجا به شمار می آید. این مقام عالی انتظامی کشور به 
مصداق معظم له مبنی بر مجاهد فی سبیل ا... برای کارکنان 
ناجا اشاره کرد و گفت: مجاهدان فی سبیل ا... تعبیر بزرگی 
اســت، امیدواریم به برکت آقا علی بن موسی الرضا )ع( این 
راه را بتوانیم با قدرت، سربلندی و با هوشمندی بیشتر ادامه 
بدهیم که حتما رضای خدا در آن خواهد بود. سردار اشتری 
به ناامنی اقصی نقاط جهان و منطقه خصوصا کشــورهای 
پیرامونی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه جمهوری اسالمی 
ایران از امنیت شایســته و مطلوب یک کشــور اســالمی 
 برخوردار اســت؛ نیــروی انتظامی نقش مهــم و منحصر

 به فردی در ایجاد و تامین این امنیت برعهده دارد و بایستی 
بیشتر از گذشته برای این رسالت خطیر و مسئولیت سنگین 

خود تالش کند.

فرمانده نیروی انتظامی:

ايران از امنیت شايسته و 
مطلوب يک کشور اسالمی 

برخوردار است

خبر

بچه ها از طريق 
کنجکاوی در حال 
آموختن هستند و 
تقويت کنجکاوی 

آنها اثرات سودمندی 
در موفقیت و 

سعادتشان خواهد 
داشت

کودک به طور طبیعی کنجکاو است و ذهنی فعال دارد. او از همان بدو تولد درصدد کنجکاوی و شناخت اشیا و 
اشخاص می باشد و به طور پیوسته به اطرافش نگاه می کند و در صورت افراد به ويژه پدر ومادرش خیره می شود؛ 

زيرا هرچه در اين دنیا می بیند برايش جالب است. 
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يادداشت

نمایشــگاه آثار هنرمندان انجمن هنرهای تجســمی فریدن، 
با حضور مســئوالن و هنرمندان این شهرســتان برگزار شــده 
است. این نمایشــگاه به مناســبت میالد امام رضا)ع( و با آثاری 
از هنرمندان انجمن هنرهای تجســمی فریدن در نمایشگاهی 
 در این شهر برپا شــده اســت. در این نمایشــگاه آثار نقاشی، 
 تصویر ســازی و گرافیک که بــا تکنیک هــای مختلفی خلق 

شده اند، در معرض دید عموم گذاشته شده است.
عالقــه مندان مــی توانند بــرای بازدیــد از این نمایشــگاه تا 
٢شهریورماه صبح ها ساعت ٩ تا ١٣ و بعد از ظهرها ١٦ تا ٢٠ به 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر فریدن مراجعه نمایند.

تا 2 شهريورماه برپاست:

نمايشگاه آثار هنرمندان انجمن 
هنرهای تجسمی در فريدن

پیشنهاد سردبیر:
رتبه برتر اصفهان در طرح » تابستانه کتاب«

ســریال تلویزیونی »روزهای بیقــراری« بــه کارگردانی کاظم 
معصومی و تهیه کنندگی امیرحسین شریفی، به سفارش معاونت 
سیمای استان ها برای پخش یکی از شبکه های سراسری، مراحل 
تصویربرداری را سپری می کند. در این سریال پژمان بازغی، الهام 

حمیدی و سارا صوفیانی نقش های اصلی را به عهده دارند.
امیرحسین شریفی، تهیه کننده سریال روزهای بیقراری، درباره 
تولید این مجموعه گفت: »این ســریال یکی از متفاوت ترین آثار 
نمایشی ســال های اخیر تلویزیون است که با بســتری ملودرام، 
به بیان قصه ای در ارتباط با حفظ و تحکیــم خانواده می پردازد. 
سوژه این قصه برای مخاطبان تازه است و حتما مورد استقبالشان 
قرار می گیرد؛ ضمن اینکه روی فیلمنامه خیلی وقت گذاشتیم و 

حدود سه سال زمان برد و چند بار نیز بازنویسی شد.«
ارتفاعات آب پری روستای چالسیو

وی ادامه داد: از ســوی دیگر، من جزو تهیه کنندگانی نیستم که 
نسبت به بخش های مختلف تولید، بی توجه باشم؛ از نقطه صفر تا 
صد را نظارت می کنم؛ به همین دلیل کامال روی فیلمنامه نظارت 
داشتم و درباره مسائل فیلمنامه با کارگردان هم صحبت کردیم. 
عالوه بر آن مرتب ســر صحنه هستم و شــب ها هم برای تدوین 

سریال حضور دارم.
این تهیه کننده، با اشــاره به اینکه ســریال روزهای بیقراری به 
سفارش معاونت ســیمای استان ها تولید می شــود، عنوان کرد: 
این ســریال در اســتان های تهران، اصفهان، همدان و مازندران 
تصویربرداری می شــود و گروه، در ارتفاعات آب پری روســتای 
چالسیو، مســتقر و مشغول ضبط هســتند. در این بخش از کار، 
صحنه هایی مربوط به رها تصویربرداری می شــود که به روستای 

پدری اش رفته است. شریفی درباره بازیگران این مجموعه گفت: 
پژمان بازغی در نقش فرهاد، الهام حمیدیان در نقش رها و ســارا 
صوفیانی در نقش سارا، نقش های محوری قصه را بازی می کنند؛ 
ضمن اینکه در هر اســتانی که تصویربرداری داریم، از بازیگران 
حرفه ای همان استان هم برای سریال استفاده می کنیم. روزهای 
بیقراری قرار است پاییز از یکی از شبکه های سراسری پخش شود. 
بازیگران اســتانی هم با گویش محلی صحبت می کنند؛ در واقع 
این سریال یک کار تهرانی نیست و یک اثر ملی محسوب می شود.

وی درباره انتخاب کاظم معصومی برای کارگردانی سریال افزود: 
من قبال چند کار همچون سریال های »مرد نقره ای« و »خانه بی 
پرنده« را بــا معصومی انجام داده بودم؛بــه همین دلیل به لحاظ 
اخالقی و تفکری، شــناخت خوبی نسبت به هم داریم و به همین 
سبب معصومی برای کارگردانی سریال روزهای بیقراری انتخاب 

شد؛ عالوه بر آن خودم هم ٢4ساعته زمان می گذارم.
کامران تفتی در نقش منصــور و محمدرضا هدایتی در نقش پدر 
رها، دیگر بازیگران ســریال هستند؛ همچنین ابوالفضل پورعرب 
نیز در نقش کاویان در سریال حضور دارد. این تهیه کننده درباره 
داستان ســریال روزهای بیقراری تصریح کرد: فرهاد، رها و سارا، 
سه دانشجو هستند. فرهاد با ســارا ازدواج می کند و بعد از هفت 
ماه که ســارا باردار اســت، زندگی آنها دچار مشکالتی می شود؛ 
از ســوی دیگر زندگی رها هم به دلیل یک ازدواج ناموفق به هم 
خورده است. شریفی اضافه کرد: تاکنون تصویربرداری 8٠ درصد 
از سریال تمام شده و بعد از تمام شدن صحنه های مربوط به استان 
مازندران، به تهران آمده و بخش های باقیمانده از شرکت کاویان 
را ضبط خواهیم کرد. ســریال روزهای بیقراری در ٢٣ قســمت 

4٠دقیقه ای تولید می شود و فیلمنامه آن را مهدی بهپور نوشته 
است. همزمان با تصویربرداری، تدوین هم انجام می شود.

وی با اشــاره به ویژگی این سریال در مقایســه با دیگر کارهایش 
گفت: من ســاخت ١4٣ فیلم را در کارنامه دارم و همه کارهایی 
را که انجام داده ام، دوســت دارم؛ اما باید تاکید کنم قصه سریال 

روزهای بیقراری حتما مورد توجه مخاطبان قرار خواهد گرفت.
فراز و نشیب های زندگی سارا

ســارا صوفیانی که ایفاگر یکی از نقش های اصلی ســریال است، 
درباره نقشش در این ســریال گفت: در این مجموعه، نقش سارا 
را بازی می کنم که نقش متفاوتی اســت. راستش بعد از خواندن 
فیلمنامه، احســاس کردم نقش جــای کار دارد؛ یعنــی فراز و 
نشیب های زندگی ســارا برایم خیلی جالب اســت. ضمن اینکه 
به هیچ وجه نقــش تخــت و یکنواختی نیســت؛ در واقع کامال 

خاکستری است.
این بازیگر درباره همــکاری با کاظم معصومــی، کارگردان این 
مجموعه، افزود: فضای کار در این مجموعه تعاملی اســت و آقای 
معصومی برای صحبت با بازیگر درباره نقــش، وقت می گذارد و 
شنونده پیشنهاد بازیگران برای دیالوگ، جنس بازی و... می شود و 
اگر بداند که پیشنهاد داده شده به بهبود کار کمک می کند، حتما 

این کار را انجام می دهد.
صوفیانی بیشتر صحنه های ســریال را با بازغی بازی می کند. وی 
درباره بازیگر نقش مقابلش در ســریال اضافه کرد: مسلما وقتی 
یک بازیگر حرفه ای نقش مقابل را بازی کند، حس و حال خوبش 
منتقل می شود و آقای بازغی کامال این ویژگی را دارد؛ در مجموع 
حس بازیگر نقش مقابل خیلی مهم اســت. عالوه بر آقای بازغی، 
با خانم حمیدی و کامران تفتی هم بــازی دارم که آنها هم حس 
و حال خوبــی در طول کار به من می دهنــد. در مجموع بازی در 
سریال روزهای بیقراری برایم تجربه خوبی است و قصه سریال را 

خیلی دوست دارم.
بازغی در قالب يک مرد متعهد

پژمان بازغی سال ١٣7٣ با ورود به سینمای جوانان مرکز گیالن، 
در اولین فیلمش با نام »اعتراف«، ساخته مجید فهیم خواه، ایفای 
نقش کرد. بعد از مدتی در ســریال آژانس دوســتی بازی کرد و 
همین مجموعه باعث شــد تا مخاطبان تلویزیون با بازغی آشنا 
شوند. این بازیگر در سریال هایی همچون این یک دادگاه نیست، 
گروه ویژه، گمگشته، دریایی ها، گذر عاشقی، مرد دو هزارچهره، 
تاوان، همچون ســرو، پایتخت١، مادر، بوی باران و دولت مخفی، 
ایفاگــر نقش های مثبــت و منفی بوده اســت. آخرین ســریال 

تلویزیونی او،»گذر از رنج ها« ساخته فریدون حسن پور است.
او در مسابقه »ســتاره بیست« در شــبکه نمایش به عنوان داور 
حضور داشت. بازغی این روزها در ســریال تلویزیونی »روزهای 
بیقراری« بــازی می کند که به گفته تهیه کننــده، عهده دار یک 
نقش متفاوت با نام »فرهاد« اســت. او یک مرد پایبند به خانواده 

است و تحکیم خانواده برایش اهمیت زیادی دارد.

نمایش »سمن و سمندر« به نویسندگی عباس محبی، از جمعه 
این هفته روی آنتن رادیو ایران می رود.

ساجد قدوســیان، تهیه کننده و کارگردان رادیو جمعه، گفت: 
نمایش »ســمن و ســمندر« به نویســندگی عباس محبی و با 
بازی این هنرپیشــه به همراه شــوکت حجت و فرانک رفیعی، 
از این هفته ٢٩ مــرداد روی آنتن رادیو ایران می رود. »ســمن 
و سمندر«، زن و شــوهر پیری هســتند که در مسائل مختلف 
زندگی با هم اختالف نظر دارند.  گفتنی است برنامه پرمخاطب 
»رادیو جمعه«، صبح هر جمعه از ســاعت ٩ تا ١١ از آنتن رادیو 

برنامه »فیتیله« در صورت حل مشکل اسپانسر، با تغییرات جدید ایران پخش می شود.
از شبکه یک پخش می شود.

علي فروتن، یکی از عموهای فیتیله ای، درخصوص آخرین وضعیت 
برنامه »فیتیله« گفت: این برنامه قطعا دیگر از شــبکه دوم سیما 
پخش نخواهد شــد و طی صحبت های صورت گرفته با شبکه اول، 

برای پخش سری جدید مجموعه »فیتیله« به توافق رسیده ایم.
 فروتن افزود: هنوز زمان شــروع این برنامه مشــخص نیست؛ ولی

إن شاءا... به زودی این اتفاق خواهد افتاد. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی ما بحث اسپانسر است 

که در تالش برای حل این موضوع هستیم. 
فروتن در بخش پایانی صحبت هایش، درخصوص شکل و شمایل 
این مجموعه در سری جدید عنوان کرد: در حال کار و برنامه ریزی 
روی این برنامه هســتیم و در ســری جدید مجموعه »فیتیله«، 

تغییراتی خواهیم داشت. 
گفتنی است پیش از این برنامه، »فیتیله« از شبکه دو سیما پخش 
می شد و در ایام عید نیز عمو فیتیله ای ها با عنوان دیگری، به شبکه 
یک آمدند و حاال بار دیگر با ســاختار جدیدی قرار است از شبکه 

یک، برنامه ویژه داشته باشند.

بازگشت عمو فیتیله ای ها به تلويزيون»سمن و سمندر« به »راديو جمعه« می آيد

معاون اداره کل ارشاد استان اصفهان، با اشــاره به پایان طرح ملی 
تابستانه کتاب گفت: در طرح تابستانه کتاب، اصفهان با خرید یک 
میلیارد و 4٠٠میلیون تومان، باالتر از اســتان تهــران و در جایگاه 

نخست کشور قرار دارد.
حجت االسالم امیر ارزانی، با بیان اینکه طرح تابستانه کتاب در نوع 
خود کم نظیر اســت، اظهار داشــت: این طرح ابتدا در سال ٩4 و با 
عنوان »هزار کتاب فروشی به وسعت ایران«  اجرا شد که نزدیک به 

4٠ کتاب فروشی در این طرح شرکت کردند.
وی افزود: دومین مرحلــه آن با عنوان »عیدانه کتــاب« در نوروز 
٩5 برگزار شد. در تابستان امسال نیز ســومین مرحله از این طرح 
با عنوان »طرح تابستانه کتاب« و با هدف تقویت کتاب فروشی ها و 

ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزار شد.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی   اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان اصفهان، درخصوص نحوه اجرای این طرح خاطرنشان کرد: 
وزارت ارشاد مبلغ ٢میلیون تومان به حســاب کتاب فروشی های 
شــرکت کننده در این طرح واریز می کند و هر کتاب فروشــی به 
مشــتریان خود تا ٢٠درصد تخفیف ارائه می کند که هر مشــتری 
می تواند تا ســقف ١٠٠هزار تومان کتاب بخــرد و از این تخفیف 

بهره مند شود.

وی با اشاره به استقبال خوب کتاب فروشی ها از این طرح بیان کرد: 
در این طرح بیش از 7٠ کتاب فروشــی از اســتان اصفهان شرکت 
کردند که نسبت به طرح های قبلی رشد چشــمگیری داشته و به 

همین سبب، استان اصفهان در رتبه سوم کشوری قرار گرفت.
ارزانی، درخصــوص میزان خرید کتــاب در این طــرح افزود: در 
طرح »تابســتانه کتاب«، اســتان اصفهان با خرید یک میلیارد و 
4٠٠میلیون تومان، باالتر از استان تهران و در جایگاه نخست کشور 

قرار دارد.
وی با بیان این مطلب که هر واحد کتاب فروشــی که دارای مجوز 
فعالیت از اداره کل ارشــاد باشــد، از پرداخت مالیات معاف است، 
تصریح کرد: طی یک ســال اخیر، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، 
بیش از 7٠ مجوز فعالیت برای کتاب فروشی ها صادر کرده است که 

از این نظر، این استان، بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهان، در ارتباط با اجرای طرح های مشــابه در آینده، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه هر سال نمایشــگاه کتاب ویژه 
ناشــران برگزار می شــود، در نظر داریم نمایشــگاهی مجزا برای 
کتاب فروشــی ها برپا کنیم تا واحد های فعال در این زمینه بتوانند 

کتاب های خود را در این نمایشگاه عرضه کنند.

در حاشیه

ویژه

شهر زیبا پس از ١٣ سال، در سینما سوره اصفهان اکران شد.
شهر زیبا ســومین ســاخته بلند اصغر فرهادی است. این فیلم 
روایتی از یک مســئله اجتماعی با مایه های عاشــقانه اســت. 
داســتان این فیلم، روایت برشــی از زندگی اعال، دوست اکبر و 
فیروزه، خواهر اکبر اســت. اکبر ٢سال اســت به اتهام قتل یک 
دختر در زندان است و حاال اعال و فیروزه می خواهند از خانواده 

مقتول رضایت بگیرند. 
در این بین پدر مقتول به شــدت بر قصاص پافشاری می کند؛ 
 اما از طرفی پول دیه را هم ندارد. پــس از تالش های زیادی که 

می کند، نمی تواند پول دیه قصاص را فراهم کند. 
مادر مقتول مــی خواهد پول دیه را بگیــرد، رضایت دهد و این 
پول را صرف مــداوای دختــر معلولش کند؛ اینجاســت که با 
صحبت های او، پدر مقتول قبول می کند که با گرفتن پول دیه، 

رضایت دهد. 
در این مدتی که اعــال و فیروزه برای گرفتــن رضایت به همراه 
 هم در تالش بودنــد، به هم عالقــه مند می شــوند؛ اما، چون 
نمی توانند پول دیه را فراهم کنند، خانواده مقتول شرط دیگری 
می گذارند. آنها می گویند شــرط رضایتشان این است که اعال، 

دختر معلولشان را به عقد دائم خود درآورد...
ادامه این فیلم اجتماعی را می توانید در ســینما سوره اصفهان 
به تماشا بنشــینید. برای اطالع از ســانس های اکران این فیلم 
در سینما سوره، به این سینما یا سایت ســینمای هنر و تجربه 

مراجعه نمایید.
شــهر زیبا با بازی ترانه علی دوســتی، فرامــرز قریبیان، بابک 
انصــاری، آهو خردمنــد و فرهــاد قائمیان، توجه بســیاری از 
منتقدین را در بیست و دومین جشــنواره فیلم فجر جلب کرد. 
شهر زیبا اگرچه در آن جشــنواره در ١١ رشــته نامزد شد، اما 
تنها توانست ســیمرغ بلورین بهترین صدابرداری را برای حسن 

زاهدی به ارمغان آورد. 
این فیلم جایزه طاووس طالیی را در جشنواره بین المللی فیلم 
هنر بــرای فرهادی و جایزه ویــژه هیئــت داوران را برای بازی 
قریبیان به همراه داشــت؛ همچنین اصغر فرهادی برای شــهر 
زیبا، برنده جایزه بزرگ جشنواره بین المللی فیلم ورشو و جایزه 

فیپرشی شد.

»نمایشــگاه کاریکاتور چهــره« با آثــاری از وحید شــریفی، 
کاریکاتوریست و روزنامه نگار اصفهانی در خانه هنرمندان ایران 

برپاست. 
در این نمایشــگاه کــه گلچینی از آثار وحید شــریفی اســت، 
 تعداد ســی کاریکاتور چهره، از اهالی فرهنگ و هنر و سیاست 

به نمایش گذاشته خواهد شد.
شــریفی تاکنون ٦ نمایشــگاه انفرادی، بیش از 7٠ نمایشــگاه 
گروهی، چندین داوری و دریافت نشان تقدیر را در سابقه هنری 
خود دارد و سال هاســت که به عنوان کاریکاتوریست چهره، در 

مطبوعات ایران فعالیت می کند. 
وی از ســال ١٣74 وارد دنیای کاریکاتور شد و در کنار نقاشی، 
به تصویرســازی کارتون ها و کاریکاتورها نیز می پرداخت؛ اما از 
ســال ١٣8١ با ورود به عرصه مطبوعات، جدی تر به کاریکاتور 
پرداخت و بیشــتر ســوژه های او، چهره هــای فرهنگی هنری 

بوده اند.
عالقه مندان می توانند برای دیدار از این آثار، تا یکم شهریورماه، 
از ساعت ١4 تا ٢١ به خانه هنرمندان ایران، گالری استاد نامی، 
واقع در تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان شــهید موسوی 

شمالی، واقع در ضلع جنوبی باغ هنر مراجعه نمایند.

پس از 13 سال:

سومین ساخته اصغر فرهادی را در 
»سوره« به تماشا بنشینید

در خانه هنرمندان ايران برپاست:

نمايشگاه کاريکاتور چهره 
کاريکاتوريست اصفهانی

معاون ارشاد اصفهان مطرح کرد:

رتبه برتر اصفهان در طرح »تابستانه کتاب«
 فروش يک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی کتاب

کنسرتيادداشت

 کنســرت موســیقی حجت اشــرف زاده در ســینما فلسطین 
برگزار می شود.

از ســوی شــرکت تهیه و تولید و تکثیر نغمه ســرای پارسیان، 
کنسرت موسیقی حجت اشــرف زاده در اصفهان برگزار خواهد 

شد.
حجت اشرف زاده متولد ١٣58 در نیشــابور است. وی با لحن ها 
و آواهای موسیقی ایرانی نزد پدر آشــنا شد؛ ردیف آوازی را نزد 
رضا شاکری در نیشابور و صداســازی را نزد حمیدرضا نوربخش 
آموخت؛ همچنین مدتی از راهنمایی های محمدرضا شــجریان 
استفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف تحلیلی آواز ایران در سال 
١٣85 نزد محمدرضا لطفی آشــنا شــد. فنون تصنیف خوانی و 
هم آوایی را از محسن نفر و پرویز مشکاتیان آموخت. اشرف زاده 
کارشناس نرم افزار است. »شبنم دریا«، »شرح پریشانی« و »ماه 

و ماهی« آلبوم های اوست که تاکنون منتشر نموده است.
کنسرت موســیقی حجت اشــرف زاده، ٢٩ مردادماه در سینما 
فلســطین برگزار می شــود. عالقه مندان برای تهیه بلیت این 
 RASACONCERT.COMبرنامه می توانند به نشانی اینترنتی

مراجعه نمایند.

29 مردادماه:

حجت اشرف زاده در اصفهان می خواند

پرسه درشهر

جدايی توافقی 2 هنرپیشه 
مشهور در دادگاه تهران

زن بازیگر در عقدنامه اش، فقط گرفتن جان شــوهر هنرپیشه اش 
را ننوشته بود؛ اما وقتی پای طالق به زندگی این زوج هنرپیشه باز 

شد، زن جوان بیشتر خواسته هایش را بخشید و طالقش را گرفت.
زندگی مشــترک زوج بازیگر هنوز به نیمه داستان نرسیده بود که 
سکانس طالق برایشان کلید خورد. هفت سال پیش که خبر ازدواج 
آنها منتشر شد، عمده مخاطبان، آنها را به خاطر انتخابشان ستایش 
می کردند؛ اما واقعیت زندگی آنها شــبیه اکثر کســانی بود که به 

دادگاه های خانواده مراجعه می کنند.
به هر تقدیر خیلی زود آنها پای ســفره عقد نشســتند و مراســم 
ازدواجشــان برگزار شــد و زوج بازیگر، زندگی مشــترک خود را 
آغاز کردند. طی بازی در فیلم های بعدی، برای هر دو نفرشــان به 

سرعت زمینه همکاری در تلویزیون و حتی صحنه تئاتر مهیا شد؛ 
درآمدشــان باالتر رفت و روز به روز مشهورتر شــدند؛ با این حال 

فرصت کافی برای در کنار هم بودن از آنها سلب شده بود.
بر اساس مستندات پرونده، دادخواست طالق توافقی زوج بازیگر، از 
جمالت آشنایی بهره می برد؛ واژگانی که برای همه درخواست های 
متارکه به دادگاه ها ارائه می شــود و تفاوتی ندارد که زوج چه کاره 
بوده یا متعلق به کدام طبقه جامعه باشــند. واژگانی از این جمله: 
»زوج و زوجه به ســبب اختالفات به وجود آمده، هیچگونه توافقی 
برای ادامه زندگی مشترک نداشــته و از دادگاه محترم، درخواست 

رسیدگی و صدور گواهی عدم سازش جهت اجرای طالق دارند.«
در برگه های دادخواســت، هیچ توضیحی درباره دالیل درخواست 
طالق یا مســتنداتی درباره اختالفات موجود بیان نشده بود؛ حتی 
اگر خانم و آقای هنرپیشــه، دالیلی را برای وکالی خود بازگو کرده 
بودند، وکال ترجیح مــی دادند از توضیحات اضافــی بپرهیزند. از 
قرار معلوم خانم بازیگر جدا از مهریه ســنگین، ســند ششدانگ 

یک آپارتمان در شمال شهر را هم پشــت قباله اش داشت و به طور 
جداگانه هم حق تحصیل، کار و حتی حضانــت فرزند احتمالی را 
گرفته بود. طبق دادخواست ارائه شــده، زن جوان فقط به دریافت 

آپارتمان رضایت داده و از باقی مطالبات خود صرف نظر کرده بود.
براســاس روال رســیدگی به مناقشــات در دادگاه های خانواده، 
قاضی، زوج را ابتدا به واحد مشاوره و ســپس داوری ارجاع داد؛ هر 
 چند نتیجه احتمالی این نامه نگاری کامال قابل پیش بینی اســت؛ 
با این حال، پرونده به دریافت گزارش های مربوطه موکول شد. در 
آن صبح گرم مــرداد، هیچ یک از طرفین دعــوا در دادگاه خانواده 
حضور نداشتند؛ شاید هر کدام از آنها در گوشه ای از کشور و دریک 
فیلم سینمایی مشغول ایفای نقش بودند؛ هر چند در بازی زندگی 
نتوانستند به خوبی ظاهر شوند. شاید در آن لحظه حق داشتند؛ اما 
حاال زندگی مشترک آنها از نقطه آرامش، خارج و به کشمکش وارد 
شده و در نهایت به اوج رســیده بود. در یکی از فیلم هایی که بازی 
کرده بودند، دیالوگ مشهوری از زبان یکی شان با این مضمون بیان 

می شــد: »واقعا هیچ کس برای طالق گرفتن ازدواج نمی کنه...« و 
طرف مقابل ادامــه می داد: »آره خب؛ همه فکــر می کنن بهترین 

انتخاب رو داشتن؛ ولی بستگی داره بعدا چه اتفاقی بیفته!«

حوزه هنری

» روزهای بیقراری « ؛ روایتگر تحکیم بنیان خانواده

 مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: طبق نامه 
جدید از دفتر رهبر معظم انقالب، سینمای ایران و اندیشه 

باید حتما در سال جاری به حوزه هنری واگذار شود.
سید مصطفی حسینی، درخصوص تصمیم نهایی درباره 
سینماهای ایران و اندیشه اصفهان اظهار داشت: در نامه 
جدید از دفتر رهبر معظم انقالب سینمای ایران و اندیشه، 
باید حتما در ســال جاری از ســوی بنیاد شهید به حوزه 
هنری واگذار شود که پس از این واگذاری، این دو سینما 

نیز در نوبت بازسازی قرار می گیرد.
وی با اشــاره به واگذاری ســینماهای خانواده، فلسطین 
و ساحل در سال گذشــته به حوزه هنری و بازسازی این 
سینماها بیان داشت: بازسازی سینما فلسطین به شکل 
سینماهای مدرن انجام شده اســت. فلسطین نخستین 
ســینمای مجهز به سیســتم پمپاژ اطفای حریق از کف 
زمین است و ســینمای خانواده نیز طی بازسازی، به این 

نوع سیستم مجهز می شود.
سالن اصلی ســینما ســاحل، به سیستم 

نمايشی دی مجهز است
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان، با اشــاره به 
اینکه بازسازی سینما ســاحل از هفته گذشته آغاز شده 
است، بیان داشت: با توجه به استفاده از تجهیزات مدرن، 
سیستم های اکوســتیک، نوع صندلی و چیدمان آن در 
سالن و تجهیزاتی مانند سیستم اطفای حریق، این سینما 
نیز در دســته »مدرن« جای خواهد گرفت و نخســتین 
پردیس ســینمایی اصفهان خواهد بود. وی بیان داشت: 
سالن اصلی این سینما به سیســتم نمایشی دی سینما 
و صدای دالبی دیجیتال تجهیز می شــود و سه سینمای 
دیگر این مجموعه نیــز مجهز به سیســتم بارکد یعنی 

دیجیتال حرفه ای خواهد بود؛ گرچه صدای دالبی ندارد.
حسینی ادامه داد: سینماهای ساحل، فلسطین و سپاهان 
نیز با هزینه 5٠٠میلیون تومانی، مجهز به سیستم بارکد 
شــده که دارای قابلیت دی )ســینمای روز و دیجیتال( 

است.
سینمای ایران که یکی از بزرگ ترین سینماهای اصفهان 
است، از حدود چهار سال گذشته تعطیل شده و در طول 
این ســال ها با توجه به واقع شــدن در یکی از مهم ترین 
مناطق تجاری اصفهان )خیابان چهارباغ (، گمانه زنی های 
مختلفی درباره تغییر کاربری آن مطرح بوده اســت؛ اما 
این سینما مطابق دســتور رهبر معظم انقالب، از جمله 
سینماهای اصفهان اســت که باید به حوزه هنری واگذار 

شود.

مدير امور سینمايی حوزه هنری خبر داد:

واگذاری سینما ايران و 
انديشه به حوزه هنری
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پیشنهاد سردبیر: 
فضای مجازی، فرصتی برای ترویج فرهنگ اقامه نماز است

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: قراردادهای بانکی برای دست 
یافتن به وحدت رویه، باید مطابق با نرخ های مصوب و به دور از اعمال 
سلیقه شخصی باشند. قاسم سلیمانی در ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان اظهار داشت: از ابتدای امســال تاکنون 31جلسه ستاد 
تسهیل با 94مصوبه در استان تشکیل شــد که از این تعداد مصوبه، 
38مورد آن اجرا و 56مورد نیز در دســت اجراســت. وی با اشاره به 
مشکالت واحدهای تولیدی اســتان در این ســتاد افزود: 51درصد 
از مشــکالت واحدهای تولیدی اســتان، مربوط به تقسیط و امهال، 
8/5درصــد مربوط به امــور مالیاتــی، 3/2درصد مربــوط به تامین 
اجتماعی و 37/2درصد به سایر موارد مانند زیرساخت ها مربوط است.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه از ســال گذشته 
تاکنون 54جلسه ستاد تسهیل در استان تشــکیل شده است، بیان 
کرد: این تعداد جلسه 217مصوبه داشته اســت که 99مورد آن اجرا 
و 118مورد آن نیز در دســت اجراست. ســلیمانی با تاکید بر اینکه 
قراردادهای بانکی باید برای دســت یافتن به وحــدت رویه، مطابق 
با نرخ های مصوب و به دور از اعمال ســلیقه شخصی باشند، تصریح 
کرد: ستاد تسهیل اســتان نباید توپ را در میدان دستگاه ها بیندازد؛ 
بلکه باید رفع ابهام کند و پس از رسیدن به توافق قطعی با دستگاه ها، 
مسئله را مصوب کند تا به این صورت اطمینان بیشتری از حل و رفع 

مشکالت واحدهای تولیدی حاصل شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به لزوم ارتقای ســطح کیفی داوری گفت: دوره آموزشی داوری 
مقدماتی در این استان برگزار می شود. سید محمدرضا سیدنبوی اظهار 
کرد: اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان چهارمحال و 
بختیاری در نظر دارد یک همایش و دوره  آموزشــی مقدماتی با موضوع 
داوری در این اســتان برگزار کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این همایش در راســتای 
ارتقای ســطح کیفی دانش قضات، وکال و فعاالن اقتصادی این استان با 
ارائه مباحث مربوط به داوری برگزار خواهد شد. وی عنوان کرد: همایش 
و دوره آموزشــی داوری توســط مرکز داوری اتاق بازرگانی شهرکرد که 
در اردیبهشت ماه امسال افتتاح شــده، در روز پنجشنبه 28 مردادماه به 
مدت یک روز برگزار خواهد شــد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به ســطح برگزاری این 
همایش و دوره آموزشی بیان داشــت: این برنامه در سطح استانی برگزار 
می شــود و پیش بینی می شــود بیش از 200 نفر، از آموزه های این دوره  
آموزشی استفاده کنند. وی با اشــاره به بهره مندی از اساتید مجرب در 
این دوره آموزشی تصریح کرد: مدرســان این دوره آموزشی، ایرانشاهی، 
مدرس دانشــگاه و وکیل پایه یک دادگســتری و کالنتریان، وکیل پایه 
یک دادگستری و قاضی ســابق دادگســتری از تهران خواهند بود. این 
مسئول اضافه کرد: عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره های 03833349235 و 03833349231 تماس بگیرند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

قراردادهای بانکی، مطابق با نرخ های 
مصوب انجام شوند

رییس اتاق بازرگانی:

لزوم ارتقای سطح کیفی داوری 
در چهارمحال و بختیاری

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیــاری و امام جمعه 
شهرکرد، فضای مجازی را از مصادیق و فرصتی برای ترویج 
فرهنگ اقامه نماز دانســت. حجت االســالم والمسلمین 
محمدعلــی نکونام، عصر دوشــنبه در شــورای اقامه نماز 
چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به گستردگی و مخاطبان 
فضای مجازی اظهار کرد: بایســتی از این فضا برای ترویج و 
توسعه فرهنگ اقامه نماز به خوبی بهره برد.وی زنده کردن 
فضای اقامه نمــاز را در فضای مجازی ضروری دانســت و 
افزود: باید با تغذیه این فضــا از اطالعات و مطالب مربوط به 
فرهنگ اقامه نماز، نسبت به کســب جایگاه نخست در این 
راستا برنامه ریزی و اقدام کرد. نکونام تصریح کرد:مسئوالن 
 دســتگاه های اجرایــی برای ترویــج فرهنــگ اقامه نماز

 جدی تــر وارد عمل شــوند و دین خــود را بــه این مهم 
ادا کنند. وی همچنین با اشاره به ضرورت برگزاری یادواره 
شهدای فعال در حوزه برگزاری نمازجمعه در چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: فرمانداران به منظور تســهیل و تسریع 
در روند برگزاری این یادواره، ائمه جمعه شهرســتان ها را 
یاری کنند. نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری و 
امام جمعه شــهرکرد، به حضور 26 امام جمعه در شهرهای 
اســتان اشــاره و بیان کرد:برای برگزاری یادواره شــهدای 
 فعال در حوزه برگزاری نماز جمعه،می توان از این ظرفیت 
بهره گیری کرد.وی همچنین ارتقای شــعائر اســالمی در 
اماکن گردشگری چهارمحال و بختیاری را ضروری برشمرد 
و یادآور شد: شعائر دینی باید در این اماکن پر رنگ تر شود. 
نکونام عنوان کرد:اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیاری، فرمانداران و اعضای 
 شــورای فرهنگ عمومــی و ســتادهای امر بــه معروف و

نهی از منکر شهرســتان های 9 گانه اســتان، تدابیر الزم را 
دراین خصوص بیندیشــند.وی در پایان با اشاره به حضور 
خدام حرم رضوی در چهارمحال و بختیاری گفت: این اقدام 
کاری پســندیده و مطلوب بوده که برنامه ریزی و انســجام 

بیشتر برای برگزاری آن در سال های آینده ضروری است.

امام جمعه شهرکرد:

فضای مجازی، فرصتی برای 
ترویج فرهنگ اقامه نماز است

اتفاق روز

دکتر مرتضي هاشم زاده افزود: دارا بودن کادر پزشکي مجرب ، 
متعهد و دلسوز و پایبند به اصول اخالق حرفه اي، از نقاط قوت 

مجموعه دانشگاه علوم پزشکي استان به شمار مي رود.
وي، به تاخیر چندماهه در پرداخت کارانه پزشــکان و کارکنان 
اشاره داشــت و افزود: این درحالي اســت که پرداخت به موقع 
بدهي سازمان هاي بیمه اي، این مشــکل و همچنین بخشي از 

گالیه مندي زحمت کشان این مجموعه را برطرف مي نماید.
وي، فراهم نبودن زیرساخت ها را از عمده ترین مشکالت حوزه 
بهداشــت و درمان عنوان کرد و افزود: خدمت به ویژه در حوزه 
درمان، نیازمند تجهیزات و ابزاري اســت که هرگونه کمبود در 
این زمینه، مي تواند روند ارائه خدمات را به شدت دچار اختالل 

نماید.
 وي با بیان اینکه بر اســاس نرم کشــوري، متوسط تعداد تخت

به ازاي هر یک هزار نفر، 1/7 مي باشد، افزود: استان چهارمحال 
 و بختیاري با دارا بــودن جمعیت یک میلیون نفــري، نیازمند

یک هزار و 700 تخت فعال بستري است و این در حالي است که 
تعداد تخت هاي فعال در بیمارستان هاي استان، به یک هزار و 

200 مورد مي رسد.
دکتر هاشم زاده ادامه داد: با احتســاب حدود یکصدو 60 تخت 
فعال در بیمارســتان تامین اجتماعي،  همچنان با کمبود بیش 
از 300 تخت بستري در استان مواجه هســتیم و این نسبت به 
نرم کشوري است؛ حال آنکه نرم کشوري نیز نسبت به وضعیت 

مراکز درماني دنیا، از وضعیت مناسبي برخوردار نیست.
وي گفت: با حفظ فضا و امکانات موجــود و با بهره برداري از فاز 
تکمیلي بیمارستان هاي هاجر)س( شهرکرد، آیت ا... کاشاني و 
 لردگان و احداث بیمارستان جدید بروجن و راه اندازي 80تخت 
ICU، بخشي از کمبود تخت ها جبران و به نرم کشوري نزدیک 

خواهیم شد.
دکتر هاشم زاده،  با اشــاره به ســابقه احداث مراکز بهداشتي و 
 درماني شــاخص در اســتان افزود: بــا توجه به حجــم باالي

پروژه هاي در دســت اقدام، یکي از نگراني مســئوالن کنوني،  
تغییر دولت و عقیم ماندن این پروژه هاست.

وي تصریح کرد: پروژه توسعه بیمارستان هاي کاشاني و  لردگان 
 از جمله پروژه هایي بود که در ســال هاي اخیر متوقف شــده و

هم اکنون برخالف تنگناهاي مالي، در حال انجام است.
به گفته این مقام مســئول،  با بهره برداري از بیمارســتان هاي 
بروجن،  کاشــاني و لردگان، در مجمــوع 280تخت به مجموع 

تخت هاي فعال مراکز درماني استان افزوده مي شود.
دکتر هاشــم زاده افزود: همچنین براي بیمارستان هاي هاجر 
و کاشاني شــهرکرد، هر کدام 30 تخت ICU و براي بیمارستان 

لردگان 20 تخت پیش بیني شده است.
وي در ادامه، به کمبــود فضاي فیزیکي برخــي مراکز درماني 
اشاره داشت و افزود: با توجه به افزایش جمعیت و توسعه نیازها، 
نیازمند توسعه زیرساخت ها هســتیم؛ لذا با پیش بیني نیازها و 
تعریف پروژه هاي جدید و اتخاذ سیاســت هــا و در نظر گرفتن 
منابع مالي اســتاني و ملي، در صدد جبران بخشي از کمبودها 

هستیم.
به گفته وي، در حال حاضــر در چهارمحــال و بختیاري بیش 
 از 300 پــروژه بهداشــتي و درمانــي در حال اجراســت که با

بهره برداري از این پروژه ها و انجام جــا به جایي در بخش هاي 
مختلف، مي توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

دکتــر هاشــم زاده، کمبود فضــاي فیزیکي در بخــش اطفال 
بیمارســتان هاجر)س( و پذیرش بیمار در راهروهاي این بخش 
را نمونه عینــي از کمبود و ضعف در زیرســاخت ها عنوان کرد 
و افزود: تفــاوت در تعرفه هاي دریافتــي در بخش خصوصي و 
دولتي،  در نظر گرفتن بسته هاي خدمتي در برنامه تحول نظام 
ســالمت و کیفیت قابل قبول خدمات، موجب ســرازیر شدن 
حجم باالیي از بیماران به مراکز درماني دولتي شده است و این 
درحالي اســت که بخش دولتي، به تنهایي توان پاسخگویي به 

این نیازها را ندارد.
وي گفــت: در حال حاضر بــا اولویت بندي نیازهــاي بیماران، 
در صدد تامین نیروي متخصص و تجهیزات پزشــکي از جمله 

دستگاه هاي تصویر برداري در مراکز درماني استان هستیم.
وي افزود: تهیه دستگاه سي تي اســکن پیشرفته و MRI جدید 
براي بیمارســتان آیــت ا... کاشــاني و برخي تجهیــزات براي 
بیمارســتان هاجر و با توجه به بعد مســافت شهرستان لردگان 
و درخواســت هاي باال، دســتگاه MRI براي این بیمارستان از 

اولویت هاي دانشگاه در امر تجهیز مراکز درماني است.
دکتر هاشــم زاده،  کمبود تخت ICU در بیمارستان هاجر را از 
دیگر نمونه هاي عیني مشــکالت اعتباري دانســت و افزود: در 
هر بیمارستان بایســتي حداقل 10درصد تخت هاي فعال آن، 
به تخــت ICU اختصاص داده شــود؛ اما اســتان چهارمحال و 

بختیاري با کمبود شدید تخت ICU مواجه است.
به گفته وي، با تــالش هاي صورت گرفته تا پایان ســال جاري 

80تخت ICU به مجموع تخت هاي موجود اضافه مي گردد.

ابالغ رای
5/408 کالســه پرونده: 95-29 شــماره دادنامه:177-95/5/2 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 101 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حســین دهقانی به نشانی 
 نائین میــدان امام خمینی پخــش مرغ جلوه بــا وکالت عزت دهقانی به نشــانی

 خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی نرسیده به چهار راه سعدی جنب 
داروخانه عباســی دفتر وکالت ،خوانده: حبیب ا... گنج خانلو به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 7/050/000 ریال بابت سه فقره چک به شماره های 
933348، 933347، 933346 هر سه به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و  به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
حسین دهقانی با وکالت عزت دهقانی به طرفیت حبیب ا... گنج خانلو  به خواسته 
مطالبه مبلغ 70/050/000 ریال وجه ســه فقره چک به  شــماره های 933346، 
933347، 933348 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنتد به مواد  310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ  7/050/000 ریال بابت اصل خواسته و 200/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی و هزینه های نشر آ گهی 120/000 ریال  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 94/4/1 و 
94/4/2 و 94/3/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجع 
 و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض  در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:14566 شعبه 101 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

)362 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

2/409 کالسه پرونده 182/95 شماره دادنامه: 782-95/5/10 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ایمان آذرخش، خواندگان: 
1- حمیدرضا نجف طرقی به نشانی اصفهان احمدآباد ابتدای احمدآباد عکاسی 
موژان 2- عباس خادم القرآن 3- امید قربانی منش هر دو به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: اعتراض ثالث نسبت به توقیف خودروی پراید 111 به شماره انتظامی 
77-853 ج 61 طی دادنامه تامین خواسته 2175 شعبه سیزده، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصــوص اعتراض آقای ایمان 
آذرخش به طرفیت حمید رضا نجف طرقی و عباس خــادم القرآن و امید قربانی 
منش نســبت به توقیف خودروی پراید 111 به شــماره انتظامی 77-853 ج 61 
طی دادنامه تامین خواسته 2175-94/12/5 شعبه سیزده با عنایت به محتویات 
 پرونده و جمیــع اوراق پرونده و با توجــه به اظهارات معتــرض ثالث که اعالم

 می دارد اینجانب خودروی موصوف را از آقــای عباس خادم القرآن خریداری 
نمودم و با عنایــت به اظهارات خوانــدگان دعوی که خواهــان و خوانده اصلی 
پرونده کالسه 94-1908 می باشند و نیز مالحظه برگ مربوط به توقیف خودرو 
پراید به شماره انتظامی 77-853 ج 61 که قید شــده چنانچه خودرو مذکور در 
 تصرف آقایان 1- عباس خــادم القرآن 2- امید کرمانی قربانی منش می باشــد

 نســبت به توقیف آن اقدامــات مقتضی صورت پذیــرد و نیز با عنایــت به نامه 
کالنتری شماره 14 بزرگمهر به قاضی شــعبه دوم اجرای شورای حل اختالف 
مورخ 94/12/10 که اعالم نموده خودرو فوق االشــعار به علت اعالم سرقت در 
پارکینگ فجر به توقیف می باشد که مشــخص می شود خودروی فوق الذکر در 
تصرف نامبردگان نبوده و به همین جهت اقدامات اجرایی در این خصوص مبنی 
بر توقیف خودرو چنانچه در تصرف خواندگان می باشــد بــال اقدام باقی مانده 
اســت فلذا از آنجا که طبق ماده 146 و 147 قانون اجرای مدنی تنها در صورتی 
که اموال در توقیف تامینی و یا اجرایی باشــد شعبه حق رسیدگی اعتراض ثالث 
را دارد فلذا با توجه بــه اینکه توقیف صورت گرفته در راســتای اجرای دادنامه 
صادره از این شعبه نمی باشد و خودروی موصوف توسط واحد اجرای احکام  
توقیف نگردیده است فلذا دعوی معترض ثالث بدین نحو قابلیت استماع نداشته و 
به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 147 قانون اجرای احکام مدنی قرار 
رد دعوی خواهان اعتراض ثالث را صادر و اعالم مــی دارد رای صادره ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظــر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. م الف:14567 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان )436 کلمه،5 کادر(  

ابالغ رای
5/410 کالسه پرونده: 886/93 شماره دادنامه: 190-94/3/19 مرجع رسیدگی: 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: هادی روح االمین فرزند حسن به 
نشانی اصفهان خ شیخ صدوق خ کاخ غربی دفتر کاخ، خوانده: حمیدرضا سعیدی 
وشاره به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 325440-93/12/5 بانک ایران زمین، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم 
 ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای

می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست هادی روح االمین به طرفیت 
حمیدرضا سعیدی وشاره به خواســته مطالبه مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شــماره 325440-93/12/5 عهده بانک ایران زمین شعبه 
شیخ صدوق به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشــده 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 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت یکصد و هشــتاد هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی  و هزینه نشــر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررســید  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی 
 ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان

 می باشد.  م الف:14569 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان317 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
5/411 کالسه پرونده: 94-2113 شماره دادنامه:724-95/4/28 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود میرزائی به نشــانی 
اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی کوچه 24 فرعی 3 پالک 42 با وکالت مسرور 
گیتی فر به نشــانی اصفهان خیابان حکیم نظامی نرسیده به چهار راه جنب بانک 
انصار پالک 781، خواندگان: مهدی محمدی عیده – صیدال محمدی عیده هر دو 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و  به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای محمود میرزائی 
با وکالت خانم مسرور گیتی فر به طرفیت مهدی محمدی عیده و صیدال محمدی 
عیده  به خواســته مطالبه مبلغ 57/500/000 ریال وجه یک فقره چک به  شماره  
535020 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صــدور 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 ردیف اول علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهی 
در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند 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 مستنداً به مواد  212 و 214 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و519و522 قانــون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف اول به پرداخت مبلغ  57/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/347/500 
ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف ) 93/10/3(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض  در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه 
به استرداد دعوی از سوی وکیل خواهان وفق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعــوی خواهان صادر و اعالم می دارد. م الف:14570 شــعبه 45 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )361 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

5/412 کالسه پرونده: 95-91 شــماره دادنامه:156-95/4/29 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســعید خیراللهی به نشانی 
اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیراللهی، خوانده: عبدالرضا 
ماهتاب به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 2 فقره چک بانک صادرات 
جمعًا 4/900/000 ریال بدواً خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی، با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و  به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
سعید خیراللهی به طرفیت عبدالرضا ماهتاب  به خواسته مطالبه مبلغ 4/900/000 
ریال وجه دو فقره چک به  شماره های  452930-79/6/10 و 79/5/30-452929  
به عهده بانک صادرات  به انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صــدور 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 حضور ندارد 
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 مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  چهار میلیون 
و نهصد هزار ریال بابت اصل خواســته و یکصد و چهل و پنــج هزار ریال  بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی به مبلغ 120/000 ریال و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 79/5/30-79/6/10 
(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد . م الف:14581 

شعبه 102 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )315 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

5/413 کالسه پرونده: 95-92 شــماره دادنامه:157-95/4/21 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســعید خیراللهی به نشانی 
اصفهان بازار بزرگ روبروی پاســاژ صدر فروشگاه خیراللهی، خوانده: حجت 
اله حیدری به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک بانک 
کشــاورزی به مبلغ 16/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و  
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای ســعید خیراللهی به طرفیت حجــت اله حیدری  به خواســته مطالبه مبلغ 
16/000/000 ریال وجه چک بــه  شــماره  868832-92/10/30  به عهده بانک 
کشاورزی  به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور 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 حضور ندارد 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 
مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  16/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و دویست و بیست هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی به مبلغ 120/000 ریال و خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )92/10/30 (  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد . م الف:14582 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )302 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

5/414 کالسه پرونده اصلی: 94-853 شماره دادنامه: 1026-94/10/30 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن زمانی 
به نشانی اصفهان خ رودکی کوچه 15، خوانده: مجتبی کریمی به نشانی اصفهان 
خ زینبیه بیمارستان حضرت زهرا کوچه حکیم شفایی ســوم، خواسته: مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت بخشــی از چک شــماره 234432-92/10/3 بانک 
ملی شعبه زینبیه، به تاریخ 94/10/30 شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 94-853  مفتوح است. با مالحظه 
اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی محسن زمانی به طرفیت مجتبی 
کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره  
234432-92/10/3 به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافتــه و هیچگونه دلیل و مــدرک و دفاع موجهــی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515-519-522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ 175/000 بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید ) 92/10/3( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور، 
ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشد. م الف: 14597 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )298 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/418 شــماره صادره: 1395/42/259405 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 4804/18  واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 117369 در صفحه 
400 دفتر امالک جلد 629 به نام فضل اله اعتمادی تحت شــماره چاپی مسلسل 
457934 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  ســپس بالواسطه/ مع الواسطه به 
موجب سند انتقال در دفترخانه شماره اصفهان انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 1378-1395 مورخ 1395/05/07 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 12004 مورخ 1395/05/07 
به گواهی دفترخانه 152 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابجایی / سرقت/ ســهل انگاری  مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را  نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 15284 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب استان اصفهان )241 کلمه، 3 کادر(  

مفاد آراء
5/417 شــماره 139560302028000118 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت 

کوهپایه
آگهی موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی، برابر رای شماره 
139560302028000042 هیــات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای غالمرضا نظام زاده 
اژیه فرزند بهرام به شماره شناســنامه 1124 کدملی 1287843484 صادره از 
اصفهان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 116109/98 متر مربع 
مفروز از پالک 28 اصلی واقع در قمشان بخش 21 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک 
کوهپایه خریداری از مالک رسمی به موجب سند تنظیمی شماره 102916 مورخ 
1394/07/06 دفتر 60 اصفهان به نام متقاضی محرز گردیده است. لذ به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/11 

 م الف: 15426 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

رییس دانشگاه علوم پزشکي:

ايجاد جاذبه و انگیزه؛ راه ماندگاري پزشکان حاذق چهارمحالي

 چهارمحال 
و بختیاري با 

دارابودن جمعیت 
یك میلیون نفري، 
نیازمند یك هزار 
و 7۰۰ تخت فعال 

بستري است و این 
در حالي است که 
تعداد تخت هاي 

 فعال در
بیمارستان هاي 

استان، به یك هزار 
و ۲۰۰مورد مي رسد

 رییس دانشگاه علوم پزشــکي، خدمات بهداشــتي و درماني چهارمحال و بختیاري گفت: به جرئت مي توان
اظهار داشت که این استان از پاك ترین استان ها در حوزه ارائه خدمات درماني است.

اعالم مفقودی 
اینجانب بهداد فرزانه مالــک خودرو پژو پارس مدل 1384 
به رنگ نقره ای به شــماره شاســی 19325455 و شماره 
موتور 12484149503 و شماره پالک ایران 13-527 د 23 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.
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اخباريادداشت

پس از نزدیک به یک هفته، رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا دوباره 
به فعالیت مشغول شد. این ســازه فضایی که مسئولیت ثبت تصاویر 
دقیق از شراره های خورشیدی، آتش ســطح این ستاره و حلقه های 
تاجی را بر عهده دارد، چندی قبل دچار ایراد فنی شــد و از کار افتاد. 
این رصدخانه که به اختصار SDO نامیده می شود، در تاریخ دوم اوت 
)12 مرداد( هنگام گذر ماه از بین این ســازه و خورشــید، وارد حالت 
کالیبراسیون شد. الزم به ذکر اســت که این عملیات، اقدامی معمول 
 به شــمار می رود و در ایــن وضعیت، مجموعه فوق بــه حالت انتظار 
فرو رفته و پس از پایان مرحلــه گذر ماه، دوباره بــه حالت عادی باز 
 می گردد. در آخرین عملیات، SDO دچار مشــکل شــده و از حالت 
آماده باش بیــرون نیامد. تیم مهندســان این پروژه مجبور شــدند 
ابزارهای علمی نصب شــده روی این رصدخانه را یــک به یک فعال 
ســازند. دو ابزار اول یعنی »تصویرگر لرزه شناســی و مغناطیسی« و 
»ابزار سنجش تغییرات فرابنفش« به سادگی و طی دو روز به شرایط 
عملیاتی برگشتند. ظاهرا آخرین قسمت سازه فضایی یاد شده یعنی 
»سیســتم تصویربرداری اتمســفری« که وظیفه تصویربــرداری از 
پالســمای اطراف خورشــید را بر عهده دارد، دچار مشکالت اساسی 
بوده و تیم پروژه فوق مجبور شــدند تمامی نرم افزارهای آن را دوباره 
بارگذاری نمایند؛ در نتیجه عملیاتی ساختن SDO بیش از یک هفته 
به طول انجامید. گفتنی است درحال حاضر رصدخانه خورشیدی ناسا 
دوباره به فعالیت مشغول بوده؛ اما احتماال تا مدتی تحت نظارت ویژه 
قرار می گیرد تا نســبت به صحت عملکرد و داده های به دست آمده و 

همچنین کالیبره بودن ابزار آن، اطمینان حاصل شود.

»پــکا رانتــاال« )Pekka Rantala(، مدیرعامل ســابق شــرکت 
 بازی ســازی Rovio، ســازنده ســری بازی محبــوب و پرفروش 
Angry Birds، اخیــرا به واحد تجــارت موبایل نوکیا پیوســته تا 
شــاید بتواند آن را از وضعیت ناخوشــایند فعلی نجات دهد. رانتاال 
پیش از آنکه ســکان هدایــت Rovio را برعهده گیــرد، نزدیک به 
17ســال طی دوران اوج نوکیا در این شــرکت فعالیت می کرد؛ به 
همین جهت اســتخدام مجدد او بســیار منطقی به نظر می رســد. 
رانتاال در حالی از Rovio جدا شــد که این شــرکت یک سال بسیار 
ضعیف را پشت ســر گذاشــته بود؛ اما با در نظرگیری این مسئله که 
وی بیش از یک دهه و نیــم در نوکیا فعالیت کرده اســت، مطمئنا 
یکی از بهترین گزینه های ممکن برای ســمت مدیریت تبلیغات این 
شرکت فنالندی به شمار می رود. رانتاال به عنوان مدیر تبلیغات جدید 
فنالندی ها، وظیفه ای دشــوار برعهده دارد و باید مردم را متقاعد به 
خرید موبایل های اندرویدی نوکیا کند. وی برای تحقق این مهم، به 
 »آرتو نومال« خواهد پیوســت که در حال حاضر در سمت مدیرعامل

HMD Global فعالیــت می کنــد. در مقــام توضیــح باید گفت 
HMD یک شرکت فنالندی است که توســط مدیران سابق نوکیا و 
مایکروسافت تشکیل شده و در اوایل سال جاری میالدی، حقوق برند 
نوکیا را خریداری کرد. موبایل های تحــت برند نوکیا که با راهنمایی 
HMD توسعه می یابند، توسط فاکسکان ســاخته و عرضه خواهند 
شد که اگر به یاد داشته باشــید، در اوایل سال جاری میالدی، نوکیا 
را از مایکروســافت خریداری کرد. هنوز نمی توان به طور قطع گفت 
نوکیا، شانســی برای موفقیت دارد و می تواند به همراه تیم مدیریتی 
کامال متفاوتش، یک بار دیگر بــه دوران اوج خود بازگردد یا خیر؛ اما 
شکی نیست که بسیاری از مردم، همچنان به برند نوکیا عالقه داشته 
و از بازگشت شکوهمندانه آن اســتقبال خواهند کرد. رانتاال نیز در 
مصاحبه اخیر خود با وب سایت CNET گفته است: »من عاشق نوکیا 
هستم؛ عاشق معنایی که کار آن دارد و دوست دارم خیزش مجددش 
را ببینم« و بدون شک، سیستم عامل اندروید، بهترین گزینه روی میز 

فنالندی ها برای دستیابی به این هدف جاه طلبانه به شمار می رود.

هفته پیش رو، توجــه ثروتمندترین عالقه مندان بــه خودرو و البته 
خبرنگاران، به سواحل مرکزی کالیفرنیاست؛ جایی که گفته می شود 
مرســدس میباخ با معرفی خودرویی جدید، همــگان را هیجان زده 
خواهد کرد. زومیت نوشت این خودروســاز در هفته جاری، دومین 
تیزر از خودروی مفهومی جدید و کوپه خود را با نام مرسدس میباخ۶ 
منتشــر کرد. گفته می شــود که این خودرو در اواخر سال 2۰17 به 
تولید می رسد. تصاویر منتشر شده مرســدس بنز، نمایی از قسمت 
جلویی این خودرو را نشــان می دهد. این خودروی مفهومی اسپرت، 
از چراغ های باریک و جلوپنجره ای اســتفاده می کند که بی شباهت 
به بی ام و نیست. دیگر تصویر منتشر شــده از این خودرو نیز به شکل 
بدنه آن اشاره دارد. گفته می شود عدد ۶ در این خودرو، نشان دهنده 
طول دقیق ۶ متری این خودروی مفهومی است؛ این بدین معناست 
که این خودروی دو در، با داشــتن ۶متر طول، تقریبا ۳۰سانتی متر 
طویل تر از مرســدس میباخ S600 با قیمت 1۹۰۰۰۰دالر اســت. 
این ابعاد برای یک خودروی کوپه، بســیار بزرگ اســت؛ اما آن گونه 
که از تصاویر پیداســت، طراحی این خــودروی مفهومی به گونه ای 
انجام شــده که به خوبی با ابعاد آن ســازگاری دارد. پرده برداری از 
این خودرو، آخــر هفته جاری، در تاریخ 1۸ اوت و در هفته ســالیانه  
خودرویی کالیفرنیا انجام خواهد شــد. این خــودروی مفهومی در 
نهایت از 21 اوت، به عنوان پرچم دار نمایشــگاه خودروهای لوکس 
ساح پبل، در معرض دید عموم قرار می گیرد. خودروی بعدی میباخ، 
نسخه ای از مرســدس بنز S کالس کوپه با فاصه بین محوری بیشتر 
خواهد بود. این خودرو نیز باید از همان پیشــرانه ۶ لیتری توربوشارژ 
شده خورجینی 12 سیلندر مرســدس میباخ S600 سدان استفاده 
کند. اصلی ترین هدف این خــودرو، رقابت با رولزرویس ریس خواهد 
 بود. این خودروی کوپه مفهومی، در نگاه اول، بیننده را به یاد اگسلرو 
)Exelero(، آخرین کوپه میباخ می اندازد که بیش از یک دهه پیش، 

روی پلتفورم مرسدس بنز مک الرن SLR ساخته شده بود.

ناسا توانست رصدخانه خود را دوباره فعال کند؛

بیمار ريکاور شد

نوکیا يکی از کارمندان خود را به خدمت گرفت؛

تجربه پرندگان خشمگین
در اختیار نوکیا

اين هفته منتظر باشید:

میباخ 6 متری می شود

پیشنهاد  سردبیر:
تاالسمی ها پیوند پذيرفتند

 محققــان ایرانی موفق به ســاخت سیســتمی شــدند که
می تواند ضربان قلب یــا ریتم ضربان قلــب را گرفته و در 
 مدت زمان مشــخصی ذخیــره کند. این نمونه با ســاختار

نرم افزاری متفاوت از نمونه های دیگر تولید شــده اســت. 
مسعود نادی، محقق »سیســتم هولتر مانیتورینگ قلب«، 
در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: جمعیت ایران 
نزدیک به ۸۰میلیون نفر اســت کــه از این تعــداد، طبق 
 آمــار، متاســفانه 2۰ میلیون نفــر بیماری قلبــی دارند؛ 
از این رو درصدد برآمدیم تا سیســتمی بــرای این بیماران 
طراحی کنیم که بتوانند با  گرفتن ریتم قلب خود، از تشدید 
بیماری قلبیشــان جلوگیــری کننــد. وی درخصوص این 
سیستم توضیح داد: از سیستم هولتر مانیتورینگ می توان 
برای گرفتن ریتم قلب و ذخیره آن در مدت زمان مشــخص 
اســتفاده کرد. نادی با بیان اینکه این سیستم به دو صورت 
ساخته شــده اســت، گفت: نوع خانگی هولترمانیتورینگ 

قلب، برای کاربرد شــخصی فرد بیمار و نــوع حرفه ای آن 
برای کاربرد در مراکز پزشــکی و درمانی استفاده می شود. 
این محقق خاطرنشان کرد: به طور تقریبی ۳۰۰ مرکز قلب 
شامل بیمارستان ها  و مراکز تخصصی در کشور وجوددارد 
که می توانند از این دســتگاه استفاده کنند. وی درخصوص 
نمونه های خارجی سیستم هولتر مانیتورینگ گفت: قیمت 
نمونه خارجی این سیســتم، ۴ تا ۸میلیون تومان است که 
برای تهیه آن از کشورهای آمریکا، ژاپن، کره و چین، ارزبری 
زیادی صورت می گیرد. نــادی با تاکید بــر اینکه در حال 
حاضر نمونه اولیه این سیستم ساخته شده است، ادامه داد: 
طبق برآوردی که داشته ایم، اگر این سیستم به تولید انبوه 
برسد، قیمتی در حدود ۳۰۰هزار تومان خواهد داشت. وی 
با بیان اینکه این سیســتم  5/۳ و 7 لید طراحی شده است، 
گفت: لید یا برچسب هایی که سیســتم هولتر مانیتورینگ 
 دارد، ریتــم قلب را مــی گیرنــد؛ 5 و 7 لید این سیســتم 

می تواند ضربان قلب را با زوایای بیشتری ذخیره کند. نادی 
افزود: تولید معادل 12۰۰ دســتگاه هولتر مانیتورینگ در 
کشور نیاز است که ما می توانیم با جذب یک سرمایه گذار، 
 این نیاز را برآورده کنیم. با توجه بــه بازارنگری و نیاز افراد،

پیش بینی می شود که بتوان سالیانه حدود 12۰۰ دستگاه 
از این هولتر را به فروش رســاند. وی با اشاره به تفاوت نمونه 
خارجی با این سیستم ایرانی گفت: مهم ترین تفاوت در ارائه 
محصول ما، ســاختار نرم افزاری دستگاه اســت که از بقیه 
رقبا پیشــی می گیرد و در سه ســری یا مدل این نرم افزار 
را عرضه خواهیم کرد؛ همچنین این دســتگاه از دقت باال و 
قابلیت ثبت اطالعات به مدت طوالنی تری نســبت به بقیه 
دستگاه ها برخوردار است. به گفته این محقق، این دستگاه 
به گونه ای طراحی شــده که قابلیت ارســال داده را نیز دارا 
خواهد بود و طرح پیشرفته اش که به تازگی ساخت آن تمام 
شده، اطالعات را به صورت بی سیم ارسال می کند و تحلیل 
توسط نرم افزار به صورت آنالین انجام می گیرد. به گزارش 
مهر، این طرح توسط مســعود نادی، دانشجوی کارشناسی 
ارشــد هوش مصنوعی و امین یزدان، فارغ التحصیل ارشد 

فیزیک، در ایده بازارپزشکی دانشگاه امیرکبیر ارائه شد.

ســلول های بنیادی خون بندناف خواهر کوچک تر یک پسر 
ایرانی که در بانک سلول های بنیادی خون بندناف رویان ذخیره 
شده بود، برای درمان بیماری تاالسمی وی مورد استفاده قرار 
گرفت. به گزارش مهر، فاطمه، اســفند ســال ۹۳ در جیرفت 
کرمان متولد شــد و پدر و مادرش هنگام تولد، خون بندناف او 
را برای استفاده احتمالی در آینده، در بانک خون بندناف رویان 
ذخیره کردند. این اقدام در حالی انجام شد که آنها دارای پسر 
۶ساله ای بودند که از بیماری تاالســمی رنج می برد. پزشکان 
پس از انجام درمان هــای معمول، در نهایت تنهــا راه درمان 
احمدرضا، پسر بزرگ این خانواده را پیوند سلول های بنیادی 
خون ساز تشخیص دادند و با توجه به اینکه خون بندناف فاطمه 
در بانک خون بندناف رویان ذخیره شده بود، در فروردین سال 
۹5 در بیمارستان شریعتی پیوند داده شد. اینک پس از گذشت 
چند ماه از انجام پیوند، ارزیابی نتیجه پیوند بسیار رضایت بخش 

بوده و شاخص های خونی بیمار نیز کامال نرمال شده است.

توسط محققان کشور:

سیستم ايرانی ذخیره کننده ضربان قلب ساخته شد
پیوند موفقیت آمیز سلول های بنیادی خون بندناف؛

تاالسمی ها پیوند پذيرفتند

سلول های بنیادیمهندسی پزشکی

معرفی بازی

در هفته هــای اخیر، شــایعات متعددی منتشــر شــد 
کــه نشــان از در راه بودن گلکســی تب اس ۳ داشــت. 
شــماری از شــنیده ها، رونمایی از این محصــول را طی 
 مراسم سامســونگ در اول ســپتامبر یا 11 شهریورماه 

پیش بینی کرده بودند.
حال پس از انتشــار دعوتنامه مراســم سامسونگ برای 
رونمایی از گیر اس ۳ در روز 1۰ شــهریور یــا ۳1 اوت، 
سامسونگ تایید کرده که گلکســی تب اس ۳ نیز در ماه 

سپتامبر راهی بازار خواهد شد؛ البته وجود عدد ۳ در تیزر 
تصویری جدید سامســونگ، گمانه هایــی را درخصوص 
رونمایی از تبلت سامســونگ در این مراسم مطرح کرده 

است.
در هــر صورت انتظــار مــی رود گلکســی تب اس ۳ در 
جریان برگزاری نمایشــگاه ایفــا 2۰1۶ برلین رونمایی 
شود. وب سایت سامســونگ در کلمبیا با انتشار تصویری 
اعالم کــرده کــه گلکســی تب اس ۳ در ماه ســپتامبر 

رونمایــی می شــود و ایــن محصول، مــاه بعد 
 بــه همــراه گلکســی نوت 7 در کشــور کلمبیا 

عرضه خواهد شد.
هرچند در این خبر، اشــاره ای به زمــان رونمایی 
از گلکســی تب اس ۳ نشــده، امــا انتظــار می رود 
سامسونگ طی برگزاری نمایشــگاه IFA 2016، از 
موقعیت موجود اســتفاده کــرده و از تبلت جدیدش 
رونمایی کند. در این خبر، اطالعات زیادی درخصوص 
 ویژگی هــای نســل جدید گلکســی تب سامســونگ 
ارائه نشــده؛ هر چند مواردی نظیر شــباهت به نســل 
پیشــین و وجود ویژگی های خالقانــه در آن، از نکات 

مثبت ذکر شده است.

شايد در ماه سپتامبر؛

نسل سوم تبلت کهکشانی سامسونگ در راه است

بر همین اساس، دیجیاتو در مقاله ای، به بررسی بازی های 
موبایل ایرانی پرداخته که در اینجا بازی های بررسی شده 
را به شــما ارائه می دهیم. قطعا تالش  توســعه دهندگان 
ایرانــی به همیــن چند عنوان ختــم نمی شــود؛ اما این 
عناوین در بین انبوه تالش های توســعه دهندگان مستقل 
و غیر مســتقل یا انفرادی و تیمی، از موقعیت های خوبی 
بین کاربران برخوردار شــده اند. برخــی از این بازی ها در 
فروشــگاه های نرم افزاری گوگل برای اندروید و فروشگاه 
نرم افزاری اپل بــرای iOS حتــی در بیــن غیرایرانی ها 

تحسین برانگیز بوده است؛ پس در ادامه با ما باشید. 
مگنیس

مگنیس یکی از بزرگ ترین غافلگیری های پارســال بود 
که به واســطه نوآوری های خود، می توانســت »بهترین 
بازی سال گذشــته« هم لقب بگیرد؛ اما نمی دانیم چرا از 
این بازی استقبال نشد؟! مگنیس، داستان روباتی با همین 

نام را روایت می کند که باید با چالش  های گوناگون روبه رو 
شود. دو المان توانستند این عنوان را به موفقیت برسانند: 
یکی از آنها به مکانیزم های خالقانــه کنترل باز می گردد؛ 
دومین المان مثبت بازی هم، سیســتم خالقانه سالمتی 
است که جایگزین نوار کلیشــه ای جان در عناوین مشابه 
شــده اســت. مگنیس با برخورد به هر چیزی بزرگ می 
شــود و با ادامه این روند، منفجر خواهد شــد. نکته جالب 
اینجاســت که اگر پس از مدتی به مانعی برخورد نکردید، 
مگنیس به حالت عــادی باز می گردد. این بازی توســط 
 iOS استودیوی پاییزان در سیســتم عامل های اندروید و
ساخته شــده و ۳5/۶مگابایت حجم دارد و می توانید آن را 

از نشانی goo.gl/RrfxQK دانلود کنید.
 شمشیر تاريکی

مگر می شــود کســی خود را گیمر بنامد و هنوز شمشیر 
 تاریکــی را تجربــه نکــرده باشــد؟! ســاخته معــروف 

استودیو فن افزار که با استقبال خوب منتقدهای خارجی 
مواجه شــده و جوایز گوناگونی هم به دست آورده است، 
معموال با عنوان »بهترین بازی ایرانی« شــناخته می شود. 
شمشیر تاریکی، روایت گر داستان نینجایی به نام »کورو« 
است که ســعی دارد با عبور از خطرناک ترین چالش های 
 ممکــن، لقــب Shadow Blade را بــه دســت آورد.

حضور میان پرده هــای کمیک گونه، گیم پلی ســرعتی، 
هماهنگی بــاال با صفحات لمســی و تزریــق جنبه های 
اکشــن بــه مخفــی کاری، از المان هــای مثبــت بازی 
به شــمار می روند. ایــن بــازی در سیســتم عامل های 
ترتیــب بــه  و  اجراســت  قابــل  اندرویــد  و   iOS 
 225 و 1۳7 مگابایت حجــم دارد و می توانید از نشــانی

 goo.gl/ZaaEhv نسخه اندروید آن را دریافت کنید.
QuizofKings 

این عنوان کــه توســط چندین دانشــجوی دانشــگاه 
امیرکبیر ســاخته شــده، همانند عناوین مشــابه خود، 
بازیکن هــا را بــه چالــش اطالعــات یکدیگــر دعوت 
می کنــد؛ موضوعــی را کــه می خواهید، انتخــاب کرده 
و بــه همراه رقیــب خود، به ســواالت پاســخ دهید. این 
نکته را اضافــه کنیم که حضــور ویژگی هــای گوناگون 
و گســتردگی ســواالت، موجب خواهند شــد تا هیچگاه 
احســاس خســتگی نکرده و تــا مدت ها از ایــن رقابت 
هیجان انگیز که موجــب افزایش اطالعــات عمومی هم 
می شــود، لذت ببرید. ایــن بازی در سیســتم عامل های 
ترتیــب بــه  و  اجراســت  قابــل  اندرویــد  و   iOS 
 2۶/۳ و 22/۹مگابایــت حجم دارد و می توانید از نشــانی

goo.gl/jvGIBM نسخه اندروید آن را دریافت کنید.
 آفتابه

شــاید نام این بازی خیلی جالــب به نظر نرســد؛ اما چه 
کســی فکر می کــرد روزی آفتابــه بتواند پا بــه دنیای 
مجازی گذاشــته و به موفقیت برسد؟ جالب اینجاست که 
هرچه بیشــتر به انجام بازی می پردازیم، بــه این عقیده 
نزدیک تر می شــویم که نــام این عنوان، هیچ شــباهتی 
با محتــوای درونــی اش نــدارد. در هر مرحله، عکســی 
به بازیکن نشــان داده شــده و او باید با اســتفاده از آن، 
کلمه ای را حدس بزند. قســمت ســخت ماجرا اینجاست 
که تصویر هیــچ ارتباطی به کلمه نداشــته و گاهی اوقات 
هــم بــا واژگان عجیب و غریبــی مواجه می شــوید. این 
عنوان توســط گروه درخت، برای اندروید ســاخته شده 
 و ۴/۶مگابایت حجم دارد. شــما می توانید آن را از نشانی

goo.gl/vGhk78 دریافت کنید.
41148 

واقعا تصــور می کنید تنها خارجی هــا می توانند یک نفره 
عناوینی موفق را بسازند؟ شــاید خیلی ها به یاد نیاورند، 
ولی مهدی فنائی هنگام انتشار اپیزودهای ابتدایی عنوان 
خود، با مشکالت گوناگونی مواجه شد؛ اما پای عنوان خود 
ایستاد و تمامی چالش ها را پشت ســر گذاشت. اگر هنوز 
ســاخته مهدی فنائی را تجربه نکرده اید، بهتر اســت این 
کار را پیش از پنجشــنبه همین هفته انجام دهید؛ چون 
اپیزود چهارم بازی، بیســت و هشــتم مرداد به انتشــار 
رسیده و قســمت های قبلی هم رایگان شــده اند. از این 
بازی، پیش از این ســه اپیزود مختلف ســاخته شده بود 
و کاربران، آنهــا را تجربه کرده بودند. ۴11۴۸، داســتان 
فردی به نام ســینا را روایت می  کند که حافظه خود را از 
دست داده و سعی دارد آن را دوباره به دست آورد. حضور 

داســتانی تاریک و اشــاره به بعضی اتفاقات، موجب شده 
تا ۴11۴۸، با هر عنوان ایرانی که دیده اید، تفاوت داشــته 
باشــد؛ جدا از اینکه ذات معمایی گیم پلــی هم به خودی 
خود جذابیت هــای گوناگونی دارد. این بــازی در اندروید 
 ســاخته شــده و 1۰/5مگابایت حجــم دارد و می توانید

از نشــانی goo.gl/n10IpR نســخه اپیزود سوم آن را 
دانلود کنید. 

 گرنی و گريم
گرنی و گریم از آن دســته بازی هایی اســت که می تواند 
با گرافیک هنری چشــم نواز خود، هر کســی را شــیفته 
کنــد. متاســفانه از این بــازی هــم اســتقبال چندانی 
نشــده اســت. گرنی و گریم، ســفر مادربزرگ شیرینی 
را روایــت می کنــد کــه ســعی دارد از چنــگال مرگ 
فرار کرده و ســاعات بیشــتری به زندگی بپــردازد. این 
بازی توســط فانــوس گیم برای اندروید ســاخته شــده 
 و 2۳/۹مگابایــت حجــم دارد و می توانیــد از نشــانی

goo.gl/XE8uQF آن را دانلود کنید.
 موتوری

پیش از ســاخته های گلیــم گیمز، عناوینــی بودند که با 
پرداخت مناســب به ســنت های قدیمی، موفقیت هایی 
به دســت آوردند؛ ولی هیچ کدام بــه محبوبیت موتوری 
نرسیدند. موسیقی های خاطره انگیز، فضاسازی استثنایی 
و شــخصیت هایی بــا ظاهر قدیمــی موجب شــده اند تا 
مخاطب، تجربه ای فراموش نشــدنی با موتوری داشــته 
باشــد. همان طور که از اســم بازی پیداســت، موتوری، 
بازیکن را به موتورسواری تبدیل می کند که باید با حرکت 
در مسیری مستقیم، بیشــترین امتیاز ممکن را به دست 
آورد. اگر هم از ویراژهای پی درپی خســته شده اید، کافی 
اســت رو به حرکات نمایشــی آورده یا به موسیقی گوش 
دهید. این بازی توســط گلیم گیمز برای اندروید ساخته 
 شــده و 5۳ مگابایت حجم دارد و می توانید آن را از نشانی

goo.gl/UZ986F دانلود کنید. 
 بتلفیش

بتلفیش دومین عنوان فهرست به شمار می رود که توسط 
یک نفر ساخته شده اســت. امید صادقوند پس از تالشی 
1۳ماهه توانســت بهترین بازی ایرانی سبک دفاع از قلعه 
)Tower Defence( را بســازد؛ قطعا این ســبک را در 
WoW به خاطر دارید. گیم پلی بتلفیش، همانند عناوین 
مشــابه خود است؛ با ســاخت ســاختمان های گوناگون، 
 سعی کنید دشــمنان را از بین ببرید. خوشبختانه وجود

مرحله های گوناگون و پیاده سازی درست ایده ها، موجب 
شــده اند تا بتلفیش تجربه ای مهیج را بــه مخاطب هدیه 
دهد. این بازی برای سیســتم عامل های اندروید ســاخته 
 شده و ۳7/2مگابایت حجم دارد و می توانید آن را از نشانی

goo.gl/y7nOuM دانلود کنید.
 تیکاف 3

متاسفانه بازار عناوین ریســینگ ایرانی خیلی داغ نبوده 
و بیشتر شاهد آثاری از ســبک درگ ریسینگ هستیم؛ با 
این وجود، همچنان بازی های رانندگی ایرانی هستند که 
بتوانند مخاطـــب های خود را راضی نگه دارند. تیکاف۳ 
یکی از همین عناوین ماشین بازی مسابقه ای است که پس 
از تالشی 1۰ماهه برای توســعه این عناوین انتشار یافت. 
وجود ماشــین های گوناگون، مســابقات مختلف، گوش 
دادن به آهنگ هــای دلخواه و کنترلی مناســب، همگی 
 موجب شده اند تا بازیکن تجربه ای با استانداردهای جهانی 

داشته باشد. 
خوشــنام   بــازی  بــه  عنــوان  ایــن   شــباهت 
خاطــرات  می توانــد  هــم   NFS: Most Wanted
خیلی ها را زنده کــرده و جذابیت ایجاد کنــد. این بازی، 
توسط اســتودیو طراحان ســفید، برای اندروید با حجم 
 7۶/1مگابایت ســاخته شــده و می توانید آن را از نشانی

goo.gl/ihNbKF دانلود کنید.

اگر اتفاقاتی را که درخصوص صنعت بازی های ويديويی ايران روی می دهــد، دنبال کنید، حتما می دانید 
چند وقت پیش شــرکت معروف فن افزار با برگزاری رويداد Level Up، فرصتی به ســازندگان مستقل داد 
 تا عناوين خود را به بخش مســابقات فرســتاده و با يکديگر رقابــت نمايند. با نگاهی گذرا به اســتقبال
توسعه دهندگان ايرانی، می توانیم به اين نتیجه خوشــايند برسیم که با وجود امکانات محدود، بازی سازان 

داخلی سعی می کنند خود را به استانداردهای جهانی برسانند.

با بهترين عناوين بازی های موبايل ايرانی آشنا شويد؛

گاهی انفرادی گاهی تیمی، خوش درخشیدند

قطعا تالش  
توسعه دهندگان 

ايرانی به همین 
چند عنوان ختم 
نمی شود؛ اما اين 

عناوين در بین 
انبوه تالش های 

توسعه دهندگان 
مستقل و 

غیرمستقل  يا 
انفرادی و تیمی، 
از موقعیت های 

خوبی بین کاربران 
برخوردار شده اند. 

برخی از اين بازی ها 
در فروشگاه های 
نرم افزاری گوگل 

برای اندرويد و 
فروشگاه نرم افزاری 
اپل برای iOS، حتی 
در بین غیرايرانی ها 

تحسین برانگیز 
بوده است

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1935| August 17,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMazaheri.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1935 | چهارشنبه 27 مرداد 1395 | 14 ذی القعده 1437

پیشنهاد سردبیر: 
چادگان جایگزینی مناسب به جای کشورهای خارجی

اخباریادداشت

رییس مرکز بهداشت شهرضا گفت: تا پایان شهریورماه، تمام پرونده های 
بهداشتی خانوارها در سطح شهرســتان شهرضا الکترونیکی می شوند تا 

امکان دسترسی به موقع به این پرونده ها فراهم شود.
سید حجت ا... موسوی در کارگروه ســامت و امنیت غذایی شهرستان 
اظهار کرد: در حال حاضر در سطح شهرســتان 15 واحد صنفی در حال 
ارائه قلیان به مردم هســتند که از بین این 15 واحد تنها 2 واحد پروانه 
کســب دارند. وی با اشــاره به لزوم همکاری جهت تغییــر کاربری این 
واحدهای صنفی در سطح شهرســتان، تصریح کرد: همه ما به ضررهای 
دخانیات به ویژه قلیان آگاه هستیم و باید در زمینه مبارزه با آن با یکدیگر 
همکاری کنیم. رییس مرکز بهداشــت شــهرضا ادامــه داد: برخورد با 
واحدهای صنفی فاقد پروانه بر طبق قانون بر عهــده اتاق اصناف و اداره 
صنعت، معدن و تجارت اســت و نمی توانیم با واحدهایی که فاقد پروانه 
هستند، برخوردی انجام دهیم. موســوی بیان کرد: اقدامات بازدارنده ما 
در قبال واحدهایی است که موارد بهداشــتی مندرج در قوانین را رعایت 
نکردند و ما با آنها بر اســاس ماده 13 قانون، برخــورد و آنها را مهر و موم 
می کنیم. وی با بیان اینکه طرح ایراپن به صورت پایلوت در شهرســتان 
شهرضا در حال اجراســت، اظهار کرد: شهرســتان در طی بازدیدی که 
بازرسان سازمان جهانی بهداشت از این طرح داشتند، نسبت به مسئوالن 
کشوری متعهد شد که تا پایان شــهریورماه ســال جاری 40 درصد از 

جمعیت خود را در طرح ملی ایراپن بررسی و غربالگری کند.
رییس مرکز بهداشت شهرضا با اشــاره به استقبال بیشتر زنان نسبت به 
این طرح، اذعان کرد: برای تشویق مردان در راستای حضور در اجرای این 
طرح، طی مصوبه ای در کارگروه سامت و امنیت غذایی شهرستان مقرر 
شد که ادارات شهرستان کارمندان خود را جهت شرکت در این طرح به 
مراکز بهداشت ما معرفی کنند. موسوی با بیان اینکه باید از اداراتی که با 
ما در اجرای این طرح همکاری کردند تشکر کرد  افزود: امیدواریم سایر 

ادارات نیز کارمندان خود را برای اجرای این طرح به ما معرفی کنند.
وی با اشــاره به اجرای طرح پرونده ســامت الکترونیک در شبکه های 
بهداشت ســطح کشــور، خاطرنشــان کرد: تا پایان شــهریورماه تمام 
پرونده های بهداشتی خانوارها در سطح شهرستان شهرضا الکترونیکی 

می شوند تا امکان دسترسی به موقع به این پرونده ها فراهم شود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه بازدیدی از سایت هسته ای نطنز انجام شد گفت که 
برای بازدید به سمت قم در حرکت هستیم و بازدید از آب سنگین اراک 

نیز در دستور کار هفته آینده قرار گرفت.
کمال دهقانی فیروزآبادی گفت: بازدید از تاسیســات هســته ای نطنز 
طبق مصوبه سال گذشته مجلس در مورد قانون اقدام متقابل جمهوری 
اسامی در اجرای برجام انجام شــد و بعد از نطنز، از فردو بازدید خواهیم 
کرد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس هر سه ماه باید دستگاه های 
ذی ربط در اجرای برجام گزارشــی از نحوه اجرا ارائــه دهند که وزارت 
امور خارجه به موقع گزارش خود را به کمیســیون امنیت فرستاده است 
و اکنون نوبت ارائه گزارش کمیســیون امنیت از برجام اســت. بر همین 
اساس قرار بر بازدید از سایت های هسته ای شــد تا با کسب اطاعات از 

نحوه اجرای برجام گزارشی از آن به صحن علنی مجلس ارائه دهیم.
دهقانی تاکید کرد که نظارت و جمع آوری اطاعات کمیســیون تنها به 
سایت های هسته ای محدود نیست و  به مسائلی مانند مالی، حمل و نقل، 

تولید، تجارت و بازرگانی و به خصوص رفع تحریم ها نیز خواهد پرداخت.

فرماندار گلپایگان گفت: امنیت امروز کشور حاصل تحمل رنج، مشقت 
و سختی آزادگان در دوران اسارت رژیم بعث عراق است.

حجت االســام محمدرضا اســماعیلی امام جمعه گلپایگان در آیین 
تجلیل از آزادگان با تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن اسامی ایران 
اظهار داشت: آزادگان با ایمان و اعتقاد راســخ به آرمان های توحیدی 
و برای دفاع از ایران اســامی به فرمان امام خمینــی)ره( به جبهه ها 
اعزام شدند. وی با بیان اینکه  ایثار، فداکاری، جان فشانی و تحمل رنج 
اسارت آزادگان بر هیچ کس پوشــیده نیست، گفت: رشادت و فداکاری 

آزادگان نشأت گرفته از والیت امام حسین )ع( است.
در ادامه حسین فراســت فرماندار گلپایگان اظهار داشت: مردم کشور 
باید همواره  قدر  زحمات آزادگان را بدانند؛ چرا که امنیت امروز کشور 
حاصل تحمل رنج، مشــقت و ســختی آزادگان در بند رژیم بعث عراق 
اســت.در ادامه محمدامین جمالی شــهردار گلپایگان گفت: ســالروز 
بازگشــت آزادگان خاطره انگیز ترین ایام در تاریخ ایران اسامی است.

 وی تاکید کرد: جوانان این مرزو بوم بعد از ســال هــا رنج و مقاومت از 
زندان های مخوف رژیم بعث به میهن برگشــتند و ملت ایران اسامی 

قطعا قدردان این زحمات هستند.
در ادامه علی فروغی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلپایگان اظهار 
داشت: این مراســم به مناسبت بازگشــت آزادگان به میهن اسامی و 
تقدیر از زحمات چهار نفر از آزادگان در سال های طوالنی دوران اسارت 

به همت شهرداری و شورای اسامی شهر گلپایگان برگزار می شود.
وی تصریح کرد: معیار و شــاخصه انتخاب این چهار آزاده برای تجلیل 
طوالنی بودن دوران اســارت و درصد باالی جانبازی، حافظ کل قرآن 

بودن، نشر کتب مختلف است.
فروغی خاطرنشــان کرد: شهرســتان گلپایگان در دوران 8 سال دفاع 

مقدس  360 شهید، 46 آزاده و  840 جانباز تقدیم انقاب کرده است.

رییس مرکز بهداشت شهرضا خبر داد:

اجرای طرح پرونده سالمت الکترونیک 
تا پایان شهریور

بازدید برخی از اعضای کمیسیون 
امنیت از نطنز

فرماندار گلپایگان:

امنیت امروز کشور، حاصل تحمل 
رنج ها و سختی آزادگان است

نود و ششمین کوهگشت خانوادگی به مقصد کهن باغشهر ایران 
شهر سر سبز نیاسر برگزار می شود.

 خانواده های کاشــانی در فصل گرمای مردادماه با حضورشــان 
در شهر سر سبز نیاســر روز جمعه 29 مردادماه از لطافت هوا و 

سرسبزی این منطقه بهره مند می شوند.
این کوهگشت با حضور گردشگران ورزشی، اعضای کانون های 
فرهنگی مساجد و دوستداران طبیعت ســاعت 6:30 صبح روز 

جمعه 29 مرداد ماه از 15 خرداد و شهرک خاتم االنبیا به صورت 
همزمان به مقصد شهر سرسبز نیاســر همراه با صرف صبحانه و 

سرویس دهی رایگان سازمان اتوبوسرانی برگزار می شود.
ایجاد روحیه ای با نشــاط، دورهمی خانواده ها، ترویج فرهنگ 
ورزش و ســامت، دوســتدار محیط زیســت بودن، استفاده از 
محیطی بکر و زیبا و شناخت خانواده ها از فضاهای کوهستانی از 

جمله اهداف برگزاری کوهگشت های خانوادگی است.
 خانــواده های کاشــانی صبــح جمعــه ای دیگر را در مســیر 
1400 متــری از پارک گیانــه و عبور از محله نو بــه طرف باغ 
تاریخی و جذاب تاالر نیاســر با ایجاد روحیه ای شــاد و سامت 

در کوچه باغ های کهن باغشهر ایران با پای پیاده طی  می کنند.
نود و ششــمین کوهگشــت خانوادگی توســط معاونت ورزش 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان با همکاری شهرداری 
نیاسر، سازمان اتوبوسرانی و هیئت ورزش های همگانی درشهر 

سرسبز جذاب و کوهستانی نیاسر کاشان برگزار می شود.

امام جمعه گلپایگان گفت:آســیب های اجتماعــی و فرهنگی 
در جامعه باید با نگاه همه جانبه نگر مورد بررســی قرار گیرد تا 

اثربخش و راهگشا باشد.
حجت االسام و المســلمین محمد رضا اســماعیلی در اولین 
نشست قرارگاه فرهنگی شهرستان گلپایگان در محل فرمانداری 
افزود: هدف از تشکیل این قرارگاه شناسایی آسیب ها و معضات 
اجتماعی و رفــع آن در حد مقدورات با نگاه همــه جانبه نگر در 

شهرستان است.
وی اظهار کرد: ازهمه اعضا انتظار می رود با شناســایی و مکتوب 
کردن آســیب ها و طرح موضوع با اولویت در جلســات آتی و در 
کمیته ها و با نگاه کارشناســانه در جهــت عملیاتی کردن رفع 
برخی معضات و آســیب های اجتماعی این شهرستان تاش 
کنند.امام جمعــه گلپایگان تاکیــد کرد: در بحث شناســایی 
آســیب های اجتماعی، فرهنگی باید نقاط قوت فرهنگی در این 
شهرستان که نسبت به آسیب ها از درجه باالتری برخوردار است 

نیز مد نظر قرار گیرد.
در این نشســت تعدادی از اعضای قرارگاه فرهنگی نیز دیدگاه، 
نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه برخی آسیب ها و مسائل 

فرهنگی اجتماعی شهرستان گلپایگان بیان کردند.
همچنین حجت االسام و المسلمین یزدان بخش قاسمی رییس 
اداره تبلیغات اســامی شهرســتان گلپایگان به عنوان مسئول 
دبیرخانه قرارگاه فرهنگی شهرستان گلپایگان معرفی شده است.

جمعه 29 مردادماه؛

نود وششمین کوهگشت خانوادگی در نیاسر برگزار می شود
امام جمعه گلپایگان:

آسیب های اجتماعی باید با نگاه همه جانبه نگر بررسی شود

کوتاه از شهرستان ها

دیدگاه

فرماندار ویژه کاشــان گفت: این شهرستان نخســتین و تنها قرارگاه 
شهرستانی پرتویی کشور با مسئولیت ملی است.

حمید رضا مومنیان در جلســه هماهنگی رزمایــش پدافند پرتویی 
حضرت روح ا... در سالن جلسات فرمانداری کاشان اظهارکرد: پدافند 
غیرعامل، یک جریان مداوم و موثر بر حوادث قبل از وقوع حادثه است 
و ضروری اســت همواره آمادگی های خود را در مواجهه با بحران های 

طبیعی و حوادث احتمالی به روز نگاه داریم.
وی افزود: رزمایش، کسب یک آمادگی موقت در زمان مشخص و ارائه 

گزارش به مقامات باالتر نیســت؛ بلکه ارتقای آمادگی ها در مواجهه با 
بحران ها و حادثه ها در همه زمان هاســت که باید به صورت مستمر 

حفظ شود.
 فرماندار کاشــان گفــت: همانگونه کــه رهبر معظم انقــاب تاکید

 کرده اند رزمایش ها باید به واقعیت نزدیک باشــد و بســیج امکانات، 
افزایش آمادگی های مردم و تمرین یک سناریوی نزدیک به واقعیت در 

اجرای رزمایش ها با اهمیت است.
مومنیان افــزود: رزمایش پرتویی از حساســیت ویژه ای نســبت به 

دیگر رزمایش ها برخوردار اســت، آگاه ســازی مردم و شــهروندان 
 نســبت به کلیه جوانب رزمایش کمک خواهد کرد تا غرض ورزی ها و 

سوء استفاده های احتمالی دشمن و معاندان از رزمایش بی اثر شود.
معاون استاندار اصفهان و فرماندار ویژه کاشــان با بیان اینکه کاشان 
دارای اولین قرارگاه شهرســتانی اســت که مســئولیت اجرای یک 
رزمایش ملی به آن واگذار شده اســت، افزود: قرارگاه پدافند غیرعامل 
پرتویی کاشــان تاش می کند به کمک تمامی اعضــای رزمایش در 
استان های اصفهان و قم و با برنامه ریزی دقیق و جامع رکورد جدیدی 
از توانمندی های منطقه ای را بر اساس معیارهای ملی و جهانی ثبت 

کند.
مومنیان تاکید کرد: شرایط پسابرجام به گونه ای رقم خورده که تنها 
مرکز غنی سازی کشور در این منطقه فعالیت می کند، هرچند منطقه 

کاشــان امن ترین نقطه در قلب کشور اســت با این وجود به واسطه 
حساســیت موضوع، ضروری اســت آمادگی های الزم در مواجهه با 

خطرها و حادثه های احتمالی را کسب کرده و ارتقا دهیم.
فرمانده قرارگاه پدافند پرتویی کاشــان تاکید کرد: اطاع رســانی و 
آگاهی بخشــی به عموم مردم منطقه به خصوص شهرســتان های 
کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
تا در روز همایش آمادگی الزم را داشــته باشــند و اطاعات مستند و 

دقیق را از طریق منابع رسمی دریافت کنند.
مومنیان افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی و اطاع رسانی کنیم تا از 
سوء استفاده های احتمالی به واســطه پخش شایعه ها و انتشار اخبار 

نادرست جلوگیری به عمل آید.
وی یادآور شــد: بنگاه های اطاع رســانی بین المللی و دستگاه های 

تبلیغاتی کشورهای غربی مترصد فرصت هستند تا دستاوردهای نظام 
جمهوری اسامی را وارونه جلوه داده و شــرایط کشور را سیاه نمایی 
کنند و برگزاری رزمایش پرتویی توانمندی های جمهوری اسامی را 

در منظر جهانی به نمایش می گذارد.
رزمایش پدافند پرتویی حضرت روح ا... با سناریوی نزدیک به واقعیت 
در کاشان با همکاری شهرســتان های منطقه و استان های همجوار 

برگزار می شود.
جلســه هماهنگی رزمایش پدافند پرتویی حضــرت روح ا... با حضور 
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشــور، معاون استاندار و فرماندار 
ویژه کاشــان، مدیران کل پدافندهای غیرعامل استان های اصفهان و 
قم و فرمانداران شهرستان های همجوار در سالن جلسات فرمانداری 

کاشان برگزار شد. این رزمایش نیمه دوم امسال برگزار می شود.

فرماندار ویژه کاشان:

کاشان نخستین قرارگاه شهرستانی پرتویی کشور با مسئولیت ملی است

شهرســتان چادگان با بهره مندی از طبیعت زیبــا و آب و هوای 
مطلوب در فصل تابستان، میزبان تیم های ورزشی مختلف برای 

برگزاری اردوهای خارج از خانه است.
رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان چادگان با اشــاره به 
موقعیــت مطلوب چادگان بــرای میزبانــی از تیم های مختلف 
ورزشی، زیرســاخت های ورزشــی این شــهر را برای برگزاری 
مسابقات کشــور مهم ترین عامل جذب تیم های حرفه ای عنوان 
کرد، عاملی که با سرمایه  گذاری بیشــتر روی آن زمینه استفاده 
از ظرفیت های داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشــور فراهم 

می شود.
مهدی نجاری گفت: ســطح ارتفاع شــهر چادگان از دریا، وجود 
طبیعت کوهســتانی، آرامش در برگزاری تمرین های ورزشــی 
و بهره مندی از تجهیزات و زیرســاخت های مناسب در چادگان 
سبب شده تا تیم های حرفه ای ورزشی، این شهر را برای تمرینات 

خود قبل از مسابقات انتخاب کنند.
وی افزود: متاسفانه تیم های بزرگساالن لیگ برتری فوتبال حتی 
نمایندگان استان اصفهان مانند سپاهان و ذوب آهن کشورهای 
خارجی را برای اردوهــای خود انتخاب می کننــد، در حالی که 
اگر این باشگاه ها اردوهای خود را در شــهرهایی مانند چادگان 

برگزار کنند هم ســرمایه خود را از کشــور خارج نکرده اند و هم 
استعدادهای کشف نشده شهرســتانی را به تیم های خود جذب 

می کنند. 
چادگان جایگزین اردوهای خارجی تیم های داخلی 

شود
رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان چــادگان نیــز به 
ظرفیت های شهرستان ساحلی و کوهستانی چادگان اشاره کرد 
و گفت: شهرستان چادگان در ســاحل زاینده رود و در جوار کوه 
داالنکوه، موقعیت مناسبی برای تربیت ورزشکاران دارد و عاوه 
بر این می توان اردوهای بسیاری را در این شــهر برگزار کرد و از 
ظرفیت نیروی انسانی که همان ورزشکاران کشف نشده هستند 
نیز باید استفاده کرد.وی همچنین زیرساخت های شهر چادگان 
برای برگزاری مسابقات کشور را مهم ترین عامل جذب تیم های 
حرفه ای خواند و گفت: ورزش هایی مانند کوهنوردی در رشــته 
کوه های زاگرس، صخره نوردی، شــنا، موج سواری، قایق سواری 
در رودخانــه زاینــده رود، دو و میدانی و دوچرخه ســواری در 
جاده های مناسب ،همه از ورزش هایی هستند که یکی از بهترین 
 مکان های کشــور برای تمرین آنها در کشــور، شــهر چادگان

است.

نجاری افزود: همانگونه که این روزها مشــاهده می شــود تعداد 
مدال های کاروان ورزشــی ایران در بازی هــای المپیک 2016 
ریودوژانیرو بسیار کم اســت و مردم ما فقط به رشته های خاصی 
مانند کشــتی و وزنه بــرداری دل بســته اند، در حالــی که اگر 
ظرفیت های ناشناخته شهرستانی مانند ورزشکارانی که به علت 
کشف نشدن هیچگاه افتخار آفرین نشده اند را جذب کنیم و آنها 
را درســت و اصولی پرورش دهیم آنگاه شاهد مدال آوری همین 

کودکان و نوجوانان امروز در المپیک های بعدی خواهیم بود.
وی گفت: تیم های لیگ برتری فوتبال، لیگ یک فوتبال و فوتسال 
و همچنین تیم هــای ملی مانند تیم های جودوی بانوان کشــور 
اردوهای خود را در ســال جاری در شهرســتان چادگان برگزار 
کرده اند و از نتایج اردو هم بســیار راضی بوده اند و اگر از باشــگاه 
ها  و تیم های  دیگرکه درخواســت برگزاری اردوی ورزشــی در 
شهرســتان چادگان را داشــته اند حمایت  کنیم، خواهیم دید 
که روزی تیم های ورزشــی، اردوهای خود را در شهرستان های 

مختلف کشور برگزار می کنند.
شــرایط محیطی چادگان برای میزبانــی از اردوها 

مناسب است
در همین راســتا تیم فوتبال زیر 13 سال باشــگاه ذوب آهن که 
مسابقات آسیاویژن را پیش رو دارد با سفر به چادگان، این شهر را 

برای برگزاری اردوی تدارکاتی انتخاب کرده است.
حمید ذاکری ســرمربی این تیم اظهار داشت: شرایط محیطی 
شــهر چادگان در آمادگی بازیکنان قبل از مسابقات آسیا ویژن 
تاثیر زیادی دارد.وی همچنین از پیوســتن 4 نوجوان چادگانی 
به نام های حســن حاجی عرب، صادق فخرایی، دانیال سلمانی و 
مهدی بیاتی به ایــن تیم خبر داد و گفت: این 4 بازیکن توســط 

استعدادیاب های باشگاه شناسایی و به تیم ملحق شدند.
ســرمربی تیم فوتبــال زیر 13 ســال ذوب آهن با بیــان اینکه 
امیدواریم با اردوهای این چنینی نفرات برتر آینده فوتبال ایران 
را تربیت کنیم، تصریح کرد: اگر می خواهیم در آینده نســل های 
طایی فوتبال را راهی مســابقات کنیم، باید امــروز کودکان و 
خردســاالن را آموزش دهیم و از تمرین های اصولی، اســتفاده 
مناسب از غذاهای ســالم و در کل رعایت اصول زندگی حرفه ای 

و سالم غافل نشویم.
حضور تیم های مختلف ورزشــی از جمله فوتبال در شهرستان 
چادگان مهر تاییدی بــر ظرفیت  های داخلی کشــورمان برای 
میزبانی از اردوهای ورزشی است. بدون شک نگاه ویژه مدیران به 
این ظرفیت ها و بهره برداری از آن می تواند از یک طرف به تقویت 
زیرساخت های ورزشی در شهرســتان های مختلف کشور منجر 
شود و از ســوی دیگر از خارج کردن ارز از کشور جلوگیری کند، 
اتفاقی که باید بیشتر مورد توجه مســئوالن باشگاه های ورزشی 

قرار گیرد.

چادگان جایگزینی مناسب به جای کشورهای خارجی

فرماندار ویژه شهرســتان نجف آباد گفت: بیش از یک هزار 
خانوار و نزدیک به 112 واحد آموزشــی و اداری شهرستان 
نجف آباد بــه نوعی درگیر موضوع موقوفــه ماعبدالرحیم 
هســتند که به فرض اثبات ادعای تعلق بیش از 140 هزار 
هکتار از اراضی شهرســتان به این مجموعه، تمامی بودجه 
شهرستان باید به عنوان پرداخت اجاره بهای ساختمان های 

واقع در این محدوده هزینه گردد.
ســیروس محمــودی فرماندار ویــژه نجف آبــاد در جمع 
خبرنگاران با اعام این مطلب گفت: همه شــخصیت های 
معتبر شهرستان، استان و کشور به اشــتباه بودن محدوده 
اعام شده این موقوفه اذعان دارند زیرا برای آبیاری نزدیک 
به 140 هکتار زمین ادعا شده موقوفه، به چندین برابر حجم 
کنونــی رودخانه زاینــده رود و حجم وســیعی از امکانات 
کشاورزی نیاز اســت که چنین امری در مقطع اواخر دوران 

قاجار، اصا قابل تصور نیست.
محمودی با اشــاره بــه اذعان بســیاری از کارشناســان و 
مسئوالن قضایی کشــور در خصوص اشــتباه بودن برخی 
احکام صادر شــده برای این موقوفه بیان داشــت: به دنبال 
رایزنی و پیگیری های گســترده و چندین ساله مسئوالن 
مختلف شهرستان، مقام ارشــد قضایی کشور قول داده که 
به زودی در این موضوع تجدید نظر اساســی صورت گرفته 
و زمینه برای رفع یکی از معضات قدیمی و مهم نجف آباد 

فراهم شود.
الزم به ذکر است، ادعای وقفیت نزدیک به 140 هزار هکتار 
از زمین های شهرستان نجف آباد مشکات مختلفی را برای 
ساکنین شهرهای فیروز آباد و یزدانشهر به وجود آورده و در 
مواردی نیز زمینه ساز صدور حکم پلمب چند ماهه و بعضا 
چندین ساله مجموعه های آموزشــی و تفریحی موجود در 
این محدوده شده اســت. البته برخی مدیران نجف آباد نیز 
طی سال های اخیر پیشــنهاد تبدیل به احسن موقوفات را 
طرح کرده انــد که هنوز نتیجه مشــخصی از پیگیری های 

صورت گرفته در این خصوص اعام نشده است.

فرماندار ویژه نجف آباد:

ادعای وقف 140 هزار هکتاری 
منطقی نیست

خبر ویژه

حضورتیم های 
مختلف ورزشی 
از جمله فوتبال 

در شهرستان 
 چادگان 

مهر تاییدی بر 
ظرفیت  های 

داخلی 
کشورمان برای 

میزبانی از 
اردوهای ورزشی 

است

رییس جمعیت هال احمر شهرســتان فریدن از کشته شدن 2 تن و مصدوم 
شدن دو نفر دیگر بر اثر سانحه تصادف در محور های مواصاتی این شهرستان 
خبر داد. پرویز شــجاعی ضمن اعام این خبر افزود: این حادثه بر اثر برخورد 
مستقیم یک دســتگاه خودروی پراید و یک دســتگاه خودروی پژو 405 در 
شهرداران اتفاق افتاد که بافاصله پس از اعام حادثه اعضای پایگاه جاده ای 
این جمعیت با یک دســتگاه آمبوالنس و یک دستگاه ســت نجات به محل 
حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: متاسفانه در این حادثه یک نفر از سرنشینان 
پراید در دم جان باخت و ســه نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند که پس از 
اعزام مصدومان به بیمارستان متاســفانه یک نفر دیگر از مصدومان نیز جان 
باخت.شجاعی  علت اصلی این حادثه را عدم توجه رانندگان به جلو و تخطی از 
سرعت مطمئنه عنوان کرد و بیان داشت: الزم است رانندگان ضمن توجه به 

نکات ایمنی از بروز سوانح جلوگیری کنند.

ســه گروه قاچاق انســان در منطقه کویری نایین در شرق اســتان اصفهان 
شناسایی و متاشی شــد. ســرهنگ نبی ا... ســوادکوهی فرمانده انتظامی 
شهرســتان نایین گفت: ماموران پلیس اطاعات وامنیــت عمومی نایین در 

چندعملیات جداگانه موفق به شناسایی وانهدام سه گروه قاچاق انسان شدند.
وی افزود: اعضــای این باندهــا با همکاری ســایر قاچاقچیان در سیســتان 
و بلوچســتان، کرمان ویزد؛ گروگان گیری، اخاذی، بــاج گیری و قاچاق اتباع 
خارجی می کردند. در بازرسی از مخفیگاه دستگیر شدگان تعدادی خودرو به 

همراه چند قبضه ساح سرد کشف وضبط شد.
متهمان باتشــکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.شهرستان کویری 
نایین به ســبب موقعیت جغرافیایی و همجواری با اســتان های شرقی کشور 
یکی از مجاری انتقال مواد مخدر، کاالی قاچاق و نیز ازنقاط فعالیت قاچاقچیان 

انسان است. 

2 کشته و 2 زخمی در اثر 
سانحه تصادف در فریدن

متالشی شدن سه گروه 
قاچاق انسان در نایین

تیم های مختلف ورزشــی در حالی کشــورهای خارجی را برای برپایی اردوهای تدارکاتی خود انتخاب 
می کنند که شــهرهایی مانند چادگان با بهره مندی از آب و هوای مطلوب ظرفیت مناسبی برای میزبانی از 

تیم های ورزشی به شمار می روند.
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اخباريادداشت

زيبايی

 محققــان نیوزیلندی می گوینــد مادرانی که از طریق ســزارین 
زایمان می کنند ممکن اســت اســترس را از طریق هورمون های 

موجود در شیر به نوزاد منتقل کنند.
محققان دانشگاه اوکلند نیوزیلند در مطالعه اخیر خود نمونه شیر 
۶۵۰ مادر که نوزادشان در سن ۳ تا ۴ ماهگی بود را بررسی کردند.

یافته ها آشــکار ســاخت میزان هورمون اســترس موســوم به 
کورتیزول در شــیر مادرانی که فرزندشــان را از طریق سزارین به 
دنیا آورده بودند یا شریک زندگیشــان در کنارشان نبود به مراتب 
بیشــتر بود.به گفته محققان، هورمون کورتیزول عالوه بر تنظیم 
کننده اصلی واکنش استرســی بدن، عامل تاثیرگــذار مهمی بر 
اخالق و رشــد نوزاد اســت.درحالی که میزان معینی از هورمون 
استرس برای تحریک روند رشد ســالم نیاز است، شواهد به دست 
آمده از مطالعات حیوانی نشــان می دهد که سطح باالتر هورمون 

کورتیزول در شیر، بر خلق و خوی نوزاد تاثیر می گذارد.

 دبیر اجرایی پانزدهمین همایش ســاالنه انجمن علمی داروسازان ایران 
عنوان کرد: درد از عالئم شایع بیماری و مراجعه افراد به داروخانه هاست.

دکتر ســید علی ســبحانیان در آســتانه برگزاری پانزدهمین همایش 
ساالنه انجمن علمی داروســازان ایران، اظهار کرد: امسال انجمن علمی 
داروســازان ایران پانزدهمیــن دوره از گردهمایی هــای علمی خود را 
در ســالن همایش های رازی برگزار خواهد کرد. وی افــزود: »چگونگی 
مدیریت درد بیماران در داروخانه ها توسط داروســازان« موضوع اصلی 
برگزاری این کنگره است. عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه 
آزاد در ادامه با بیان اینکه درد یکی از شــایع تریــن علل مراجعه بیماران 
به داروخانه هاســت، اظهار کرد: بیماران برای دریافت مسکن و داروهای 
مقابله با درد به داروخانه مراجعه و از داروسازان مشاوره دریافت می کنند.

ســبحانیان گفت: درمان درد بیمــاران چه آنی، حاد، مزمــن و طوالنی 
باشد نیاز به مشــاوره با پزشــک دارد و بیماران باید از مصرف خودسرانه 
 مسکن خودداری کنند تا ناخودآگاه خود را دچار عوارض جانبی شدیدتر 
مسکن ها نکنند. وی یادآور شد: داروســازان قبل از ارائه هر گونه مشاوره 
به بیمار ابتدا نســبت به وضعیت )بارداری(، رژیم غذایــی، بیماری های 
احتمالی دیگر و داروهای مورد اســتفاده بیمار ســوال نمایندتا بهترین و 

مناسب ترین دارو را تجویز و توصیه کنند.
دبیر اجرایی پانزدهمین همایش ســاالنه  انجمن علمی داروسازان ایران 
یادآور شد: درد یکی از عالئم بیماری است که باید تسکین پیدا کند و این 

مسئله نیاز به مدیریت توسط پزشکان دارد.
سبحانیان افزود: در افتتاحیه این همایش مسئوالن عالی رتبه کشوری و 
برخی اعضای مجلس شورای اسالمی، مسئوالن وزارت بهداشت و انجمن 
داروسازان حضور خواهند داشــت. وی ادامه داد: همچنین در روز پایانی 
همایش، جشن بزرگ روز داروساز به میزبانی انجمن داروسازان ایران نیز 
برگزار خواهد شد. پانزدهمین همایش ســاالنه انجمن علمی داروسازان 
 ایران از سوم تا پنجم شــهریور ۹۵ در ســالن همایش های رازی برگزار

 می شود و دارای ۱۸ امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان است.

  ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس با بیان اینکه 
بــه ازای هــر ۱۰۰۰ بیمــار، ۱/7 تخــت بیمارســتانی داریم، 
افزود: درکنار این با مشــکل عدم رعایت عدالــت در توزیع تخت 

بیمارستانی نیز مواجه هستیم.
محمد نعیم امینی فرد با انتقاد از کمبود تخت بیمارستانی، گفت: 
متاسفانه در کشــور با معضل کمبود تخت بیمارستانی به صورت 
 جدی مواجه هســتیم به طوری کــه به ازای هر یک هــزار بیمار،

 ۱/7 تخت بیمارســتانی داریم که با توجه به تعداد باالی بیماران 
این تعداد تخت جوابگو نیست، از نظر متوسط تعداد تخت نه تنها با 
کشورهای پیشرفته قابل قیاس نیستیم بلکه نسبت به کشورهای 

منطقه هم در وضعیت نامناسبی قرار داریم.
وی با انتقاد از عــدم رعایت عدالت در توزیع تخت بیمارســتانی، 
یادآور شد: عدم رعایت عدالت در توزیع تخت به گونه ای است که 
ممکن است این نسبت در منطقه ای از کشور 2/۵ و در منطقه ای 

دیگر ۰/۶ باشد.
این نماینده مــردم در مجلس دهم، با تاکید بــر اینکه باید عدالت 
در توزیع تخت بیمارســتانی در کشور رعایت شــود، تصریح کرد: 
وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان تامین 
اجتماعی باید به عنوان دستگاه هایی که به طور مستقیم در قبال 
رفع کمبود تخت بیمارســتانی وظیفه دارند وارد عمل شــده و با 
هم همــکاری الزم را برای رفع معضل کمبود تخت بیمارســتانی 
داشــته باشــند. وی بر ضرورت فراهم نمودن زمینــه های ورود 
بخش خصوصی برای رفع کمبود تخت بیمارســتانی تاکید کرد و 
 یادآور شــد: از آنجایی که بخش خصوصی به دلیل هزینه بر بودن 
راه اندازی تخت هــای بیمارســتانی تمایلی بــرای ورود به این 
 حوزه ندارد؛ بنابراین باید زمینــه ورود بخش خصوصی در برخی 
زمینه ها از ســوی دولت؛ برای تامین تخت بیمارســتانی فراهم 
 شــود زیرا فراهم نمودن زمینــه ورود بخــش خصوصی، کیفیت 
خدمات رسانی را بهبود می بخشد.امینی فرد ادامه داد: برای اینکه 
به مردم فشاری وارد نشود باید هزینه های پرســنلی در ارتباط با 
خرید خدمات از بخش خصوصی را به نوعی تعهد کنیم زیرا خرید 
خدمت با تعرفه هــای ترجیحی از بخش خصوصــی به نفع منافع 
عمومی مملکت اســت. نماینــده مردم ایرانشــهر در مجلس، در 
رابطه با مسئله عدم تناسب تخت های سازمان تامین اجتماعی با 
جمیعت بیمه شده، گفت: این مشکل تنها مختص کالنشهر تهران 
نیست بلکه مربوط به تمامی شهرهای کشور است به نوعی که در 
استان سیســتان وبلوچســتان با دو میلیون و ۶۰۰ الی 7۰۰ هزار 
نفر جمعیت ،تنها یک بیمارستان تامین اجتماعی در مرکز استان 

وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: البته تامین 
اجتماعی بیشــتر معتقد به خرید خدمات بوده و تمایلی به درمان 
مســتقیم ندارد؛ هر چند که باید بر اســاس تکالیفی که بر عهده 
دارد به درمان مستقیم توجه بیشــتری داشته باشد از این رو بهتر 
اســت تامین اجتماعی تعدادی از تخت های بیمارستانی را تامین 
 نماید زیرا منابع عمومی وزارت بهداشت جواب گوی تامین تخت 

مورد نیاز بر اساس استاندارها نیست.

 طبق یافته هــای تحقیقاتی، شــیوه دقیق کنترل فشــارخون 
می توانــد ریســک احتمالی مــرگ زودهنگام در افــراد مبتال 
به بیماری مزمن کلیوی را کاهش دهد. ســبک زندگی و فشــار 
خون باال، عــوارض منفی متعــددی بر ســالمتی دارد وابتال به 

 بیماری قلبی، ســکته و حتی بیماری کلیوی را تشدید می کند.
  در حالی کــه حفظ رژیــم غذایی مناســب و برنامه ورزشــی 
می تواند به کنترل فشــارخون شــما کمک کند و در بلندمدت 
ریســک بیماری کلیوی را کاهــش دهد. یافته هــای محققان 
دانشگاه کالیفرنیا نشــان می دهد داشتن فشــار خون کمتر از 
mm Hg ۹۰/۱۴۰ ایمن و مطمئن بــوده و با حفاظت در مقابل 
 مرگ زودهنگام مرتبط اســت.در ایــن مطالعه، تیــم تحقیق،

 شرکت کنندگان در دو آزمایش تکمیل شــده در مورد کاهش 
فشــارخون را مورد مطالعــه قرار دادنــد. عالوه بر فشــارخون 
فاکتورهــای پرخطر دیگــری  چــون دیابت، بیمــاری قلبی، 
چاقی،الکل، سیگار کشیدن،سابقه خانوادگی بیماری کلیوی در 

بروز بیماری کلیوی نقش دارند.

به گفته محققان دانشگاه منچستر، ورزش های هوازی می تواند به 
افراد مبتال به شــیزوفرنی کمک کند تا با این اختالل روانی مقابله 
 نمایند. در این مطالعــه، محققان تلفیقــی از داده های مربوط به 
۱۰ آزمایش بالینی مســتقل را که در مجموع شــامل ۳۸۵ بیمار 
مبتال به شیزوفرنی بود، بررسی کردند. آنها دریافتند در حدود ۱2 
هفته وزرش هوازی می تواند موجب بهبود چشمگیر عملکرد مغز 

افراد مبتال به این اختالل شود. 
این تحقیق همچنین نشان داده اســت که برنامه ورزش همراه با 
درمان دارویی موجب بهبود کل عملکرد مغز بیماران شــیزوفرنی 
می شــود. به گفته محققان، ورزش تاثیر مثبتی بــر توانایی افراد 
در درک موقعیت های اجتماعی، میزان توجه و حافظه کاریشــان 
دارد. ســه چهارم افراد مبتال به این اختالل بین ســنین ۱۶ تا 2۵ 

سال مبتال به بیماری می شوند. اگرچه این بیماری در حال حاضر 
 هیچ درمانی ندارد، اما به گفته محققان، درمــان دارویی همراه با
  روان درمانــی مــی تواند بــه بیمــاران در کنترل شرایطشــان

 کمک کند.

حتما شما هم افراد زیادی را می شناسید که هنگام خوردن انگور 
هسته آن را خارج می کنند. چون جویدن آن حالت ناخوشایندی 
برای اکثر افراد دارد؛ اما شــاید باورتان نشــود زمانی که دارید با 
سماجت تالش می کنید هســته انگور را خارج کنید در واقع یک 

گنجینه را دور می اندازید.
همین هســته های کوچک و ســفت و اعصاب خرد کن به حفظ 
جوانی، سالمت، زیبایی و حتی تناسب اندام شما کمک می کنند. 
البته خواص هســته انگور به همین جا ختم نمی شــود. در این 
مطلب شــما را با گوشــه ای از خواص این هســته های به ظاهر 

بی ارزش آشنا می کنیم.
هستهانگوربرایداشتنموهايیسالمتر

هسته انگور برای سالمت موها نیز مفید است، چون باعث تقویت 
و مقابله با ریزش مو می شود. ترکیبات موجود در هسته انگور به 
تحریک جریان خون کمک کرده و خــون را در مویرگ  ها نیز به 
جریان در می آورد. این مسئله نیز باعث تغذیه سلول  های پوست 

سر شده و از ریزش مو جلوگیری می شود.
ضدباکتریوضدالتهاب

هســته انگور به طور موثری با التهاب ها و عفونت های بدن مقابله 
می کند. به همین دلیل برای افرادی که دچار مشــکالتی مانند 
آرتریت، درماتیت، مشکالت پوســت، سینوزیت، گاستریت، ورم 
معده و عفونت ادراری هستند مفید اســت. ترکیبات موجود در 

هسته انگور باعث تمیزی روده ها می شود.
مفیدبرایبینايی

هســته انگور دوست چشم هاســت. به خاطر اینکه حاوی میزان 
قابل توجهی ویتامین E می باشد. این هسته های سرسخت برای 
کاهش خستگی چشم  ها که به دلیل چشــم دوختن به صفحه 
رایانه یا تلویزیون و یا مطالعه زیاد بروز می کند موثر است. هسته 
انگور همچنین برای مقابله با بیماری های چشمی ناشی از دیابت 

مفید است.
ضدسرطان

خواص آنتی اکسیدانی هسته انگور از آن یک مکمل طبیعی برای 
مقابله با برخی از انواع سرطان ها ساخته است. این ترکیبات باعث 

پیشگیری از سرطان های پوست، پروستات و سینه می شوند.

ممکن است با خودتان بگویید عســل که خیلی شیرین 
 اســت و یا اینکه بپرســید چقــدر عســل در روز مفید

 می باشد؟ 
نوشــیدن روزانه یک لیوان آب گرم که با عســل مخلوط 
شده باشد به طرز معجزه آسایی برای سالمتی شما مفید 
است و حتی سیستم بدن شما را در برابر بروز بیماری ها 

مقاوم می کند.
 اتفاقاتی که با خوردن آب و عسل رخ خواهد داد:

تجربهيکپوستشفافوروشن
بله؛ عســل یک آنتــی اکســیدان طبیعی اســت که به 
لطــف خــواص آنتــی باکتریــال، باعــث زدودن انواع 
 آلودگی ها و روشــن و تمیز شــدن بیش از پیش پوست 

می شود.
 انواع ماسک های الیه بردار عســل هم به همین منظور 

استفاده می شوند.
تقويتسیستمايمنیبدن

عسل دارای خواصی اســت که سیســتم ایمنی بدن را 
تقویت می کند. 

 برای حصــول بهترین نتیجه از عســل مطمئن شــوید 
که عســل ارگانیک تهیه می کنید. عســل حاوی انواع 
ویتامیــن و آنزیم های مختلف اســت که خــواص آنتی 

باکتری دارد.
کاهشوزن

شاید بگویید که عسل که شیرین اســت و پر از شکر؛ اما 
باید بگویم که درست است که عسل شکر دارد ولی شکر 

آن با شکر سفید صنعتی کامال متفاوت است.
 اگر شــما یک لیوان آب و عســل را صبح بنوشــید در 
تمام طول روز قند بدن شــما در یک ســطح نرمال قرار 
می گیرد و اشــتهای شما نسبت به شــیرینی های مضر 
مانند کیک و شــیرینی و نوشــابه و … کمتر می شود و 
به طــور متوســط روزانــه ۶۴ کالــری کمتــر دریافت 
 خواهید کــرد و این کمک بســیاری به کاهــش وزنتان 

خواهد کرد.

محققاننیوزيلندیاعالمکردند؛

رابطهسزارين
وبروزاسترسدرکودکان

دبیراجرايیهمايشداروسازانايران:

درديکیازشايعترينعلتهای
مراجعهافرادبهداروخانههاست

سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانمجلس:

تختهایبیمارستانی
عادالنهتوزيعنشدهاست

معجزهآبوعسلدربدن)1( آشنايیباخواصهستهانگور)2(

تاثیرورزشهوازیبردرمانشیزوفرنی

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

گاهــی پیش می آیــد که یکــی از محصوالت بهداشــتی 
موردنیازتان مانند کرم مرطوب کننده یا پاک کننده را تمام 
کرده اید؛ بنابراین به فکر جایگزین آن می افتید، جایگزینی 
که به راحتی به آن دسترســی دارید و فکــر می کنید تاثیر 
منفی روی صورت نمی گذارد، در حالی که خیلی از مواد را 

نباید روی صورت استفاده کرد.
 موادی که برای پوســت صورت مضرند، شــامل موارد زیر 

است:
لوسیونبدن

اگرچه استفاده زیاد از لوسیون برای بدن نتایج خوبی دارد، 
ولی لوســیون های بدن هرگز نباید روی صورت زده شوند؛ 
چرا که مواد موجود در آن سنگین تر و حاوی عطر هستند. 
برای پوست صورت باید از محصوالت مالیم تر استفاده شود.

مام
برخی مردم برای پیشــگیری از عرق کــردن صورت، کمی 
 دئودورانت به صــورت می مالنــد، اما ایــن محصول تنها 

می تواند جلوی تعریق زیر بغل، پا و زیر سینه را بگیرد.
این ماده در صورت اســتفاده روی چهره باعث انسداد غدد 
عرق می شــود که به جوش، انســداد منافذ و بروز لکه های 

قهوه ای منجرمی شود.
خمیردندان

خمیر دندان پر از مواد تشــکیل دهنده ای است که اگرچه 
ظاهرا ضرری برای پوست ندارد، اما باعث خشکی و تحریک 
پوست می شود. درســت اســت که خمیر دندان جوش را 
خشــک می کند، اما رطوبت نواحی اطراف آن را هم از بین 
می برد و از نظر شیمیایی، این پتانســیل را دارد که پوست 
را بســوزاند و باعث زخم های تیره ای شود که با هیچ درمان 

خانگی نمی توانید آنها را برطرف کنید. 
سرکه

اگر چه از سرکه در درمان های خانگی استفاده می شود، اما 
استفاده به تنهایی یا ترکیب نادرست سرکه با مواد دیگر به 
دلیل حالت اسیدی آن حتی در میزان خیلی کم، می تواند 
باعث سوختن پوست شود.ســرکه می تواند در طول زمان، 
آب بیشتری از دست داده و غلیظ تر شود. بنابراین وقتی آن 

را روی پوست صورت می زنید، در واقع آن را می سوزانید.
مايونز

اگرچه از مایونز می توان برای تهیه انواع ماسک های خانگی 
برای رطوبت رســانی به موها اســتفاده کرد، ولی این بدین 
معنی نیست که قرار دادن آن روی صورت نیز همان مزیت 
را به دنبال دارد. مایونز از آنجا که بســیار اســیدی است، به 
پوســت اجازه تنفس نمی دهد و می تواند منافذ پوست را 

مسدود کند.

اين10مادهرا
بهصورتتاننزنید)2(

پیشنهادسردبیر:
کنترلفشارخون،راهکارنجاتبیمارانکلیوی

شیوهايمندرمانی
برایکودکان
آلرژيک
بهبادامزمینی

 مطالعه محققان دانشــگاه کارولینای شــمالی نشان می دهد 
ایمنوتراپی دهانی )OIT( شــیوه مطمئــن و تاثیرگذاری در 
توقف واکنش های ایمنی آلرژیــک به بادام زمینی در کودکان 
است. شیوه OIT بادام زمینی شامل خوردن روزانه مقدار کم 
و به تدریج زیاد میزان پروتئین بادام زمینی اســت. مطالعات 
قبلی نشــان داده اند که OIT بادام زمینی در کودکان با سن 
باالتر می تواند از آنها در مقابل حساسیت مرگبار ناشی از بادام 

زمینی تا حدودی حمایت کند. در این مطالعه به سرپرســتی 
وســلی برکس، ۴۰ کودک مبتال به آلرژی به بــادام زمینی در 
رده ســنی ۹ تا ۳۶ ماهگی شرکت داشــتند. به طور تصادفی 
به شــرکت کننــدگان OIT بادام زمینــی با دوز بــاال روزانه 
۳۰۰۰ میلی گرم پروتئین بادام زمینی یــا OIT بادام زمینی 
 با دوز پایین ۳۰۰ میلی گرم در روز داده شــد.تقریبا در تمامی 
شــرکت کنندگان عوارض جانبی مشــابه، نظیر درد شکمی 

مشاهده شد، اما بسیار خفیف بود و نیاز به درمان کمی داشت 
یا اصال نیاز به درمان نداشــت. بعد از دریافت 2۹ ماه OIT به 
طور میانگین، شرکت کنندگان به مدت ۴ هفته به طور کامل 
از خوردن بادام زمینی منع شدند و بعد آن را وارد رژیم غذایی 
کردند. در حدود ۸۰ درصد کودکان پیش دبستانی آلرژیک به 
بادام زمینی توانستند با موفقیت غذاهای حاوی بادام زمینی را 

بعد از دریافت ایمنوتراپی به رژیم غذایی خود بیفزایند.

کنترلفشارخون،راهکارنجاتبیمارانکلیوی

بر اســاس گفته و نوشــته متخصصان و کارشناسان، گوشی 
های هوشمند یک خطر جدی برای چشمان شما به حساب 
می آیند و این موضوع زمانی جدی تر می شــود که به صورت 
ناصحیح از گوشی استفاده کنید. خیره شدن به گوشی، تبلت، 
نوت بوک برای مدت زمانی طوالنی باعث خســتگی، خشک 
شدن و خارش چشــم و حتی تاری دید می شود که گاها به 
سردرد می انجامد. خوشبختانه با انجام یک سری نکات و در 
نظر گرفتن آنها تا حدود بســیار باالیی می توانید این آسیب 
های بینایی را کاهــش دهید. در ادامه به هفــت نکته که به 
کمک چشمان شما در مقابل گوشی های هوشمند می آیند 

می رسیم.
1-پلکبزنید،پلکبزنید،پلکبزنید

پلک زدن مرتــب و گاهــی در فواصل چند ثانیــه ای باعث 
جلوگیری از خشــک شدن چشــم ها و عواقب خطرناک آن 
می شوند. پس با پلک زدن های مرتب، چشمان خود را مدام 

مرطوب نگه دارید.
اما جلوگیری از خشــک شــدن چشــم ها تنها ویژگی پلک 
 زدن نیســت، این حرکت باعث فوکوس های مرتب چشم و

  کمک بــه بینایی برای تمرکــز روی یک مطلب می شــود. 
 نگاه هــای طوالنــی بــدون پلــک زدن، به راحتــی باعث

  خشــک شــدن چشــم ها مــی شــود. بنــا بــر توصیه 
کارشناسان حداقل هر ۱۵ دقیقه شما باید ۱۰ بار پلک بزنید 

تا از مشکالت چشمی مصون بمانید.

2-نورهایخیرهکنندهراکاهشدهید
اخیرا و با پیشــرفت تکنولوژی صفحه نمایش ها و همچنین 
 محافظ های صفحه نمایش، ســعی در کاهــش این نورهای

خیره کننده دارند.  ولی بسیاری هنوز از این امکانات استفاده 
نمی کنند و حتی باوجود استفاده از این تجهیزات این نور های 
خیره کننده کامال از بین نمی روند، پس چشــمان شما مدام 
هنگام تماشای صفحه نمایش با انعکاس و خود این نورها در 
تماس است. پیشنهاد ما ابتدا اســتفاده از تجهیزات کاهش 
دهنده نورهای خیره کننده و منعکس شــده یا محافظ های 
صفحه نمایش  anti-reflective یا  Anti-glare است که 
هزینه های بسیار پایینی هم دارند. کار بعدی هم کاهش مدت 

زمان تماشای مداوم صفحه گوشی است.
3-روشنايیصفحهنمايشراتنظیمکنید

 روشــنایی بیش از حد یا بســیار کم در صفحه نمایش شما 
می تواند باعث اختالل در تمرکز چشــمان شــما شود. برای 
تنظیم کردن این مورد کار بسیار راحتی پیش رو دارید و تنها 
کافی است به تنظیمات گوشی یا لپ تاپ یا تبلت خود رفته و 

میزان روشنایی را متناسب با نور محیط تنظیم کنید.
 اگر از گوشی های هوشمند استفاده می کنید گزینه خودکار 
برای تطبیق نور محیط و روشنایی گوشی وجود دارد که باید 

آن را فعال کنید.
4-قانون20-20-20برایاستراحتچشم

قانونی برای مدت زمان های خیره شــدن به صفحه نمایش 

وجود دارد که به نام قانون 2۰-2۰-2۰ شناخته می شود. بر 
اساس این قانون، بعد از هر 2۰ دقیقه کار با چشم های خود، 
تنها 2۰ ثانیه به آنها اســتراحت دهید و به نقطه ای در فاصله 
حداقل 2۰ قدمی و یا ۶ متری نگاه کنیــد و این روال را تکرار 
کنید. بدین ترتیب در فواصل مشخص، عضله های چشم شما 
استراحت الزم و کافی را برای ادامه کار خواهند داشت و فشار 

از روی آنها برداشته می شود.
5-سايزفونتگوشیياگجتراتنظیمکنید

تنظیم کردن ســایز و کانترســت به راحتی فشــار را از روی 
چشــمان شــما بر می دارد. این کار باعث راحت تر شــدن 
خواندن و چک کردن گزینه های مختلف می شود که باز هم 

می بایست به تنظیمات گوشی خود مراجعه کنید.
6-صفحهنمايشراتمیزکنید

باید بدانید که تمیز کردن صفحه نمایش گوشــی باعث دید 
بهتر چشمان شما می شــود و کارشناســان دریافته اند که 
 صفحه نمایش کثیف آســیب زیادی به چشــمان شما وارد 

می کند.
7-گوشیخودرابافاصلهنگهداريد

نگران نباشید. قرار نیست گوشی را از شما جدا کنیم. بسیاری 
از کاربران گوشی های هوشمند تمایل دارند تا گوشی خود را 
در فاصله های نزدیک به چشمان خود نگه دارند تا با جزییات 
بیشــتری موضوعی را بخواننــد و یا ببینند کــه اصال عادت 
 خوبی نیســت. بهترین فاصله همانطور که گفته شــد حدود 
۴۰ سانتی متری است. شــاید در ابتدا نشــدنی و خنده دار 
 به نظر بیاید، ولی با چنــد بار تالش به راحتــی به آن عادت 

خواهید کرد.

تمیزکردنصفحه
نمايشگوشیباعث

ديدبهترچشمان
شمامیشودو
کارشناسان

دريافتهاندکهصفحه
نمايشکثیفآسیب

زيادیبهچشمانشما
واردمیکند

7 راه محافظت از چشم هــا در برابر موبایل هوشمــند

چشمبهعنوانيکیازآسیبپذيرتريناعضایبدندرمقابلصفحهنمايشگوشیهایهوشمند،مدامدرمعرض
خطراست،اماهمیشهراهچارهوالبتهراهدرستیبرایاستفادهصحیحازگوشیهایهوشمندوجوددارد.دراين

مقاله،راهکارهایمحافظتازچشمدرمقابلموبايلهوشمندرابررسیمیکنیم.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

گردشگران ايرانی و شکستن رکورد سفر به روسیه

ایران در پایان سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار در جمع ۲۰ کشور برتر 
توریست فرست به روسیه قرار گرفت. انتظار می رود شمار گردشگران 
ایرانی ورودی به روســیه، به یک رکورد در سال جاری برسد. سفیر 
روســیه در ایران این خبر را در مصاحبه با خبرگزاری ریانووســتی 
روسیه اعالم کرد و افزود: ســال گذشته، دفتر دیپلماتیک روسیه در 
ایران ۳۵ هزار ویزا برای شــهروندان ایرانی صادر کرد که بیشتر آنان 
گردشگر بودند؛ این نخستین بار اســت که ایران در میان ۲۰ کشور 
برتر که بیشترین ســفر به روسیه را داشــته اند، قرار می گیرد. این 
دیپلمات روسی همچنین به پروازهای چارتری خطوط هوایی ایران 
به مسکو، سن پترزبورگ و سوچی اشــاره کرد و گفت: در پایان ماه 
ژوئیه پروازهای معمولی از تهران به آستاراخان راه اندازی شده است. 
جگریان گفت: تمام این موارد اکنون به ما اجازه می دهد تا در پایان 
سال، منتظر شکستن رکورد تعداد گردشــگران ورودی از ایران به 
روسیه باشیم. لوان جگریان در مورد بازدید گردشگران روس از ایران 
نیز بیان کرد: من شخصا توصیه می کنم از شهرهایی مانند اصفهان، 
شیراز و یزد که به خوبی نشان دهنده آثار تاریخی تمدن ایران باستان 
هستند بازدید شــود؛ در کنار این، توریسم اســکی در ایران میان 
شهروندان روس هر چه بیشتر محبوب  می شــود. لوان جگریان در 
رابطه با موضوع لغو روادید میان دو کشــور روسیه و ایران نیز گفت 
که هنوز توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.به گفته جگریان 
»درباره لغو روادید میان دو کشور هنوز حرفی به میان نیامده است.« 
او طی این مصاحبه یادآور شــد که در جریان سفر والدیمیر پوتین 
به تهران در نوامبر ســال ۲۰۱۵، طرفین اقدام به امضای تفاهم نامه 
دوجانبه ای برای سهولت در شرایط ســفر شهروندان روسیه و ایران 
کردند. در حال حاضر سهولت در اخذ روادید برای تجار، هیئت های 
رســمی، شــخصیت های علمی و فرهنگی بین دو کشــور اعمال 

می شود.

اخبار

دانستنی های سفردیدنی ها

طرح جدید اقتصادی عربستان تا سال ۲۰۳۰ میالدی تاکید فراوانی 
بر افزایش جذب گردشــگر و به ویژه تقویت توریسم مذهبی دارد. 
سعودی ها که در تالش اند وابستگی خود را به اقتصاد نفتی کاهش 
دهند، در طرح جدید اقتصادی خود که اخیرا از آن رونمایی کرده اند 
از چشــم انداز جذاب ۳۰ میلیون زائر حج تا ســال ۲۰۳۰ میالدی 
خبر دادند. بر اســاس اعالم وزارت حج و عمره عربستان،  پیش بینی 

می شود بیش از 6۰۰ هزار زائر از این هفته وارد مدینه شوند.
یکی از روزنامه های عربستان گزارش داده است که شمار افرادی که 
از کشورهای گوناگون برای ادای فریضه حج  به عربستان  می آیند، 
هر ساله رو به افزایش است و تخمین زده می شــود تعداد حجاج از 
۱۲ میلیون نفر در ســال ۲۰۱۲ میالدی به حــدود ۱7 میلیون نفر 
تا ســال ۲۰۲۵ برســد تا از این طریق صنعت گردشگری مذهبی 
نقش پررنگ تری در اقتصاد ملی عربســتان ایفا کند. در حال حاضر 
صنعت گردشگری مذهبی، ۳ درصد از تولید ناخالص ملی عربستان 
 را به خود اختصــاص می دهد. حــدود ۳6 هزار اتــاق در 8۱ هتل

 در حال ساخت در عربستان است و از این تعداد بیش از ۲4 هزار اتاق 
تنها در مکه ساخته می شود.

 حدود پنج سال است که پرداخت جایزه های صادراتی گردشگری متوقف 
شده و حاال رییس سازمان توســعه تجارت ایران خبر داده که اگر پول را 
برسانند، امسال این جایزه اعطا خواهد شد. براساس اعالم سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری، درآمد به دست آمده از گردشگران ورودی در سال 
۹4، حدود 8 میلیارد و ۹77 میلیون دالر بر مبنای میانگین ۱۵۰۰ دالر به 

ازای هر گردشگر بوده است.
طبق اعالم سازمان توســعه تجارت نیز از ابتدای سال ۹۵ تا کنون از ورود 
گردشگران خارجی به کشــور ۲ میلیارد و 8۵۰ میلیون دالر درآمد برای 
 کشور حاصل شــده اســت، با این وجود صنعت گردشــگری از سال ۹۰

 تا کنون بی بهره از مشــوق های صادراتی بوده اســت. حتی مطالبه برای 
تخصیص تسهیالت واردات خودروهای مناسب گردشگری پاسخ مناسب 
دریافت نکرده است.تا ســال ۹۰ طبق ضوابط ســازمان توسعه تجارت، 
به ازای ورود هر گردشــگر آمریکایی و اروپایــی 4۰ دالر و در ازای جذب 
گردشگرانی از سایر کشورها، ۲۰ دالر جایزه صادراتی داده می شد. در سال 
۹۱ یک مقام مسئول در ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری از افزایش 
مبلغ این جوایز خبر داد و گفت، اگر گردشــگر از کشــورهای آمریکایی، 
آفریقایی، شرق آسیا و اقیانوسیه وارد ایران شود، آژانس ها به ازای هر نفر از 
آنها ۱۲۰ دالر و اگر از سایر کشورها باشد، 6۰ دالر جایزه صادراتی دریافت 
می کند. طبق همان اعالم، مبلغ آن جایزه در بخش گردشگری درمانی با 
همان طبقه بندی کشورها، به ترتیب ۱4۰ و 7۰ دالر بود. با آنکه سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری تصمیم داشــت این مبالغ را برای سال ها 
بعد افزایش دهد، اما به خاطر چالش های مالــی دولت وقت، حتی موفق 
نشد همان جوایز صادراتی قبلی را پرداخت کند. جایزه ای که تنها مشوق 
واردکنندگان ارز در بخش گردشگری کشور محســوب می شود. اکنون 
ولی ا... افخمی ،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه 
تجارت ، امیدهای دیگری به صادرکنندگان بخش گردشگری داده است. 
او اخیرا در گردهمایی بخش خصوصی و دولتی گردشگری گفت: متاسفانه 
دولت با مشکالتی مواجه است و در بسته حمایت های صادراتی قادر نبوده 

ریالی به سازمان توسعه تجارت بدهد.
البته او تاکید کرده اســت که اگر پــول بیاید، از امســال جوایز صادراتی 
گردشگری در ســال ۹4 را پرداخت می کنیم، این جایزه به سال های قبل 
از آن تعلــق نمی گیــرد. او در اظهاراتی کوتاه  گفت: در بودجه ســازمان 
توســعه تجارت، منابع مالی خوبی پیش بینی شده که اگر تخصیص یابد، 
در چارچوب ضوابط موجود می توان ارایه کرد. از ســوی دیگر اما ابراهیم 
پورفرج ، رییس جامعه تورگردانان ایران ، بی اطالع از جزییات این تسویه 
حساب، گفت: قرار است جلسه ای با سازمان توسعه تجارت برگزار شود تا 
درباره جزییات جایزه صادراتی و ضوابط جدید آن شــفاف سازی صورت 

گیرد. هنوز هیچ چیز روشن نیست.

 گردشگران ايرانی 
و شکستن رکورد سفر به روسیه

چشم انداز سعودی ها؛

جذب 30 میلیون زائر تا سال 2030

 جايزه  »جذب گردشگر خارجی«
 به کجا رسید؟

بازار کاشان یا همان بازار ســنتی کاشان از جمله مهم ترین آثار 
تاریخی و دیدنی شهر کاشان است و از اواسط خیابان بابا افضل 
تا حدود دروازه دولت ادامــه دارد مجموعه بازار کاشــان نیز با 
ســامانمندی فضاهای معماری و همجواری با راه  های بازرگانی 
باســتانی، یکی از پر رونق  ترین و باشــکوه  ترین بازارهای ایران 
به شــمار می  آید. دوران اوج و رواج بازار کاشان مربوط به زمان 
صفویه و به خصوص دوران شــاه عباس اول است. غالبا سیاحان 
و جهانگردانی که در عصر صفوی و قاجار، به ایران و به خصوص 
کاشان سفر می  کردند همواره عظمت و شــکوه بازار کاشان را 

مورد تمجید قرار می  دادند.

بازار کاشــان از حوالی میدان کمال الملک تــا میدان تاریخی 
سنگ )فیض( و از آنجا که تا بازار مسگرها و میدان دروازه دولت 
ادامه دارد. برخی از قسمت های بازار به اصنافی خاص اختصاص 
داشــته و با نام همان صنف شــناخته می شــود. از جمله بازار 
مســگرها، رنگرزها، کفش دوزها، ریسمان فروش ها، ضرابخانه، 
زرگرها، بزازها، خیاط ها و... بازار کاشان با وجود رونق و زیبایی 
بسیار در دوران ســلجوقی و صفوی، به ســبب زلزله شدید در 
ســال ۱۱۹۲ قمری ویران شــد و در پی وقوع این حادثه عالوه 
بر تخریب ابنیه تاریخی شــهر، بافت بازار نیــز از بین رفت. بازار 
فعلی کاشــان روی بقایای بازار قدیم که در اثر زلزله فروریخته 
بود، بازسازی شــد. فضاهای معماری امروز بازار کاشان در واقع 
 از بازســازی های دوران قاجاریه و به خصــوص دوره حکمرانی 

فتحعلی شاه باقی  مانده است.
وجود چهار سوق میانچال و راســته های فرعی یا بازارچه های 
کفاش ها، بزازها، ریســمانچی ها و بازار ملک بر شکوه و جالل 
بازار کاشــان می افزاید. تیمچه امین الدوله یکی از جالب ترین 
 بناهای داخلی بازار می باشــد که توســط فــرخ خان غفاری

 )امین الدوله( ســاخته شــد و معماری آن از سال ۱۲8۰ الی 
۱۲8۵ توســط اســتاد علی مریم صورت گرفت. واژه »تیم« 
به معنی کاروانســرا بــوده و تیمچــه به معنــی تیم کوچک 
یا کاروانســرای کوچــک بوده اســت؛ امــا در دوره معاصر به 
 کاروانســراها یا ســراهای کوچــک و سرپوشــیده، تیمچه 

می  گویند مانند تیمچه امین الدوله در کاشان. 

هتل ها بر اساس تعداد ستاره هایشــان درجه بندی می شوند، 
اگر برایتان جالب است که این ستاره ها چطور به هتل ها داده 

می شود، خواندن مطلب زیر می تواند مفید باشد. 
هتل های يک ستاره: در این هتل ها تمام اتاق ها باید حداقل 
دارای ســرویس بهداشــتی، توالت و حمام به همراه صابون و 
شامپو باشــند. همه اتاق ها باید به صورت روزانه نظافت شده و 
مجهز به امکاناتی از قبیل تلویزیون رنگی، میز و صندلی و تلفن 
متصل به پذیرش باشــد. ارائه صبحانه از دیگر ویژگی های این 

دسته از هتل های یک ستاره است.
هتل های 2 ســتاره: این هتل ها عالوه بر امکانات هتل های 
یک ســتاره باید حداقل دارای بوفه صبحانه، چــراغ آباژور در 
کنار تخت های موجــود در اتاق ها، حوله هــای بدن و صورت، 
کمد های قفســه دار و ســرویس های رایگانی مانند مسواک و 

خمیردندان و کیف اصالح صورت باشند.
هتل های 3 ستاره: بدیهی اســت که ایــن هتل ها نیز عالوه 
بر امکانات هتل های ۲ ســتاره باید امکاناتی از قبیل ســرویس 
اینترنت در اتاق ها یا البی هتل، واکس کفش، لیوان، پارچ آب، 
قاشق و بشــقاب و چنگال در اتاق ها، سشوار، دستمال کاغذی، 
آینه قدی، محلی ویــژه برای قراردادن چمدان ها و ســرویس 
خشکشویی داشته باشــند. عالوه بر این در صورت درخواست 
مســافر، هتل موظف اســت بالش، پتو و ملحفــه اضافه بدون 

دریافت مبلغ مضاعف ارائه کند.
هتل های 4 ســتاره: این هتل ها عالوه بر تمامــی امکانات 

هتل هــای ۳ ســتاره بایــد حداقــل دارای ایــن امکانــات 
باشند:رستوران، پزشــک کشیک، البی و ســالن اجتماعات.

پذیرش در این هتل ها می بایســت حداقل ۱8 ســاعت از روز 
فعال باشد.

هتل های 5 ستاره: کمترین امکانــات این هتل ها عبارتند 
از: پذیــرش ۲4 ســاعته، دربــان و پیشــخدمت، پارکینگ 
اختصاصی، اســتخر و ســونا، ســالن ورزش، البی بزرگ با 
امکانات باال، ســرویس ۲4 ســاعته اتاق، وجــود کامپیوتر و 

اینترنت در تمام اتاق ها.

بازارهای تاريخی؛

بازار تاريخی کاشان
درجه بندی هتل ها ؛

هر ستاره چقدر خدمات دارد؟

 قلعــه نصــوری در شــهر بنــدر طاهــری از توابع
  بخــش مرکزی شهرســتان کنــگان قــرار دارد و 
 یکــی از اثرهــای تاریخــی و از نقــاط دیدنــی 
 اســتان بوشــهر در جنــوب کشــورمان ایــران

 است.
قلعه نصوری، قلعه عظیمی اســت که ســال ها یکی 
از جاذبه های خاموش گردشــگری استان بوشهر به 
 شمار می رود و کمتر گردشگری تا به حال نام آن را

شنیده است.
 شــهر کنــگان در ۲۲۰ کیلومتری جنوب شــرقی 
 بوشــهر در منطقه کوهســتانی نار و کنــگان قرار

 دارد.
قلعه نصوری که به قلعه شــیخ نیز مشــهور اســت، 
متعلق بــه اوایــل دوره قاجاریه اســت.این قلعه به 
دستور شــیخ جبار نصوری در ســال ۱۲۲4قمری 
ساخته شده است. مصالح به کار رفته در این قلعه نیز 
سنگ های بزرگ و مالط آن گل و گچ می باشد.  قلعه 
داری گچ بری هــای زیبایی بوده که ۱8 تابلو بســیار 
 زیبا از مجالس شــاهنامه فردوسی در ایوان غربی آن

نقش بسته است.
زمانی که از هشــتی وارد حیاط بیرونی می شــوید، 
در جبهه شــمالی آن یــک ردیف پلــکان به طبقه 
دوم منتهی می شــود و یک در چوبی ساده، آن را به 

اندرونی وصل می کند.
در قســمت شــرق نیز یک پلــکان به طبقــه دوم 
مــی رود. در ایــن طبقه یــک ایوان با ســتون های 
ســنگی و گچبری هــای جالــب وجــود دارد. این 
ایوان از طــرف ۵ در چوبی، بــه اتاقــی راه می یابد 
که در غرب آن قــرار دارد. در این اتــاق گچبری با 
 تزیینــات گل و بوته وجــود دارد که فاقــد هرگونه

تزیین است.
این قلعه دارای ایوان ستون داری در طبقه دوم است 
که تزیینات گچبری مربوط به همین قســمت است، 
همچنین ســبک کار و تراش آنها شبیه ستون های 

بازار وکیل شیراز است.
 گچبری هــا شــامل شــاخ و بــرگ گل و بوتــه، 
 فرشــتگان و پرندگانی اســت که بر رونق و زیبایی
  قلعــه افزوده  اســت. ســنگ ها و گچ هــای موجود
  در حیاط قلعــه نیز، نشــان از مرمت و بازســازی

 دوباره قلعــه را می دهــد. این بنــا دارای بادگیری 
بادگیرهــای ســاختمان های ســاحلی  هماننــد 
خلیج فارس اســت، اما اســاس ویژگــی معماری 

ساختمان های قاجاریه را دارد. 

قلعه نصوری 

ايرانگردی

اقامتگاه های بوم گری حدود يک دهه اســت در ايران پا گرفته اند، خانه های قديمی ايرانی که بیشــتر توسط 
صاحبانشان مرمت شده اند و صاحبخانه با خوراک و نوشیدنی های محلی از مهمانانش پذيرايی می کند.

مدیرکل دفتر همکاری ها و توافق های ملی گردشگری و دبیر 
کمیته ملی طبیعت گردی، از ایده هایی برای افزایش شــمار 
این خانه های بومی در سراســر ایران خبــر داد. محمدعلی 
فیاضی  با اشاره به اقامتگاه های بوم گردی اعالم کرد: تابه حال 
برای بیش از ۲۳۰ اقامتگاه بوم گردی مجوز صادرشده، برنامه 
این است که تعداد این اقامتگاه ها تا پنج سال دیگر به ۲ هزار 

واحد افزایش یابد.
مدیرکل دفتر همکاری هــا و توافق های ملی گردشــگری 
و دبیر کمیته ملی طبیعت گردی در پاســخ به این سوال که 
آیا برای راه اندازی این تعداد اقامتگاه بومی، ظرفیت سنجی 
شده و یا مشخص شده که به ۲ هزار اقامتگاه بومی نیاز داریم، 
اظهار کرد: ظرفیت بوم گردی و گردشگری روستایی را نباید 
دســت کم گرفت؛ چراکه باوجود فعالیت واحدهای اقامتی 
بومی، هنوز در بســیاری از اســتان ها چنین ظرفیتی ایجاد 

نشده است.
این مقــام مســئول همچنین با اعتقــاد به اینکــه توزیع و 
پراکندگی این اقامتگاه ها در سطح کشــور مناسب نیست، 

افزود: تراکم اقامتگاه ها در مناطق کویــری و بیابانی باالتر از 
سایر مناطق اســت و اســتان های کرمان، یزد و اصفهان، به 
ترتیب بیشترین سهم را از این اقامتگاه ها به خود اختصاص 
داده اند.  وی در ادامه به طرحی که قرار اســت آمار کّمی این 
خانه ها را افزایش دهد اشــاره کرد و گفت: امسال با توجه به 
شعار »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« با مشاور رییس جمهور 
در امور روستاها و مناطق محروم مذاکرات و توافق هایی شد 
تا بر اساس شاخص های تعیین شــده، از میان 464 روستای 
هدف گردشــگری مصوب هیئت وزیران و 6۳6 روســتای 
گردشگری مصوب کارگروه های استانی، ۵۰۰ روستا منتخب 
اجرای طرح توسعه گردشگر روستایی و بوم گردی طی برنامه 

ششم توسعه شود.
مدیرکل دفتر همکاری ها و توافق های ملی گردشگری اضافه 
کرد: بر اساس اعتبارات پیش بینی شده  دولت در این بخش و 
همچنین طبق توافق هایی که با مشاور رییس جمهور در امور 
روستا و مناطق محروم، بنیاد مســکن و سازمان دهیاری ها 
و شهرداری ها صورت گرفته، قرار اســت در دو سال نخست 

برنامه ششم، بستر توسعه گردشگری در ۱۵۰ روستای هدف 
فراهم و متناســب با ظرفیت آن مناطق، اقامتگاه بوم گردی 
ایجاد شــود. در ســال های بعدی این برنامه، روند توسعه در 

مناطق تسریع می شود تا به آن عدد موردنظر دست یابیم.
این مقام مســئول همچنیــن در توجیه اقتصــادی ایجاد 
اقامتگاه های بوم گــردی، اظهار کرد: بر اســاس آمار وزارت 
کار، برای ایجاد یک شغل به ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز 
است، درحالی که برخی اقامتگاه های بوم گردی با 4۰ میلیون 
تومان ایجادشــده اند و دســت کم برای چهار خانواده  دیگر 
اشتغال زایی کرده اند. البته هســتند اقامتگاه های بوم گردی 
که ســرمایه  زیادی برای راه اندازی آنها صرف شده است ولی 
در کل بوم گردی ها به نسبت هتل ها ســرمایه کمتری را به 
کار می گیرند. فیاضی دربــاره  نظارت بر ایــن اقامتگاه ها با 
توجه به پراکندگی نامناسب آنها در سطح کشور و گسترش 
اقامتگاه های بومی بدون مجوز، اظهار کرد: هر اســتان یک 
 کارشــناس طبیعت گردی دارد کــه مجــوز اقامتگاه های

 بوم گردی با نظر آنها صادر می شــود. عالوه بر این، اداره های 
میراث فرهنگی و گردشــگری روی فعالیت این اقامتگاه ها 
 طبــق دســتورالعمل و آیین نامــه  موجود، نظــارت دارند.

 ضمن آنکه از سوی ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
کشــور نیز نظارت عالیه ای صورت می گیرد تــا مجوزها بر 
اساس ضوابط صادر شــود. همچنین اگر گزارشی از تخلفات 
اقامتگاه هــا ارائه شــود، به صورت خاص آن مــورد پیگیری 

می شود.
دبیر کمیتــه ملی طبیعت گردی درباره تعیین پیش شــرط 
 آمــوزش برای جوامــع محلی کــه تمایل دارنــد به چرخه 
بوم گردی وارد شوند، خاطرنشان کرد: در دستورالعمل های 
موجود چنین موردی لحاظ نشده اســت، ولی برای آموزش 
ساکنان روستاهای هدف گردشگری با همکاری دستگاه های 
متولی، برنامه ریزی شــده و یکی از درخواســت های ما برای 
توسعه گردشگری در ۵۰۰ روســتای هدف، همین موضوع 
بوده است.  وی بابیان اینکه توسعه گردشگری روستایی الزمه  
بوم گردی اســت، اضافه کرد: در بین جاذبه های گردشگری 
روســتایی که شــامل پدیده های انسان ســاخت، طبیعی و 
ناملموس می شــود، تنوع فرهنگی بیش از سایرین به چشم 
می آید و اهمیــت دارد. در بســیاری از اســتان ها این تنوع 
فرهنگی حتی به پوشش و گویش محدود نشده و در مذهب 
نیز نمود پیداکرده که می توان آن را به محصول گردشــگری 

قابل توجهی تبدیل کرد.
فیاضــی در پایــان اضافــه کــرد: یکــی از فعالیت هایــی 
 کــه در روســتاها دنبــال می شــود، ایجــاد اقامتگاه های

 بوم گردی است که معرفی شــیوه  اقامت، معماری، پوشش 
و غذای آن محل تنها فعالیت تعریف شــده نیست؛ چراکه در 
اصل این اقامتگاه ها، محلی برای نشان دادن تنوع فرهنگی در 
جریان زندگی روزمره هســتند. این موضوع در دستورالعمل 
اقامتگاه های بوم گردی لحاظ شده و مجوز آنها نیز بر اساس 

تمرکز روی چنین فعالیت هایی صادر می شود.

اقامتگاه های بوم گردی؛

راه توسعه صنعت توریسم به روستاها

قرار است در 
دو سال نخست 

برنامه ششم، 
بستر توسعه 

گردشگری در 150 
روستای هدف 

فراهم و متناسب 
با ظرفیت آن 

مناطق، اقامتگاه 
بوم گردی ايجاد 

شود

قاب روز

موزه تاريخ طبیعی
این موزه در یک بنای مربوط به سده نهم خورشــیدی و متعلق به دوران تیموریان قرار گرفته است. این بنا دارای چند تاالر بزرگ و یک ایوان است که با مقرنس و تزیینات گچبری زینت داده شــده است. متاسفانه آنچه به نمای مجموعه و محوطه آسیب رسانده، قرار 

گرفتن تعدادی مجسمه دایناسور در ورودی آن است که با معماری سنتی ساختمان هماهنگی ندارد.
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اخباريادداشت

رییس خانه مطبوعات اســتان اصفهــان، درخصوص وضعیت 
مطبوعــات اصفهان اظهار کــرد: اگر جمیع شــرایط را در نظر 
بگیریم، با توجه به امکانات و شــرایط موجود، مطبوعات استان 
 حدود 40درصد موفق بوده انــد؛ در صورتی  که انتظــار از آنها

بیش از این  است.
منصور گلناری، علت عدم توفیق کامل مطبوعات را در 2 بخش 
عنوان کرد و گفت: یک بخش شــامل مســائل درونی ناشی از 
عدم آموزش و ســوء مدیریت است که باید بیشــتر و به  صورت 
حرفه ای تر به آن پرداخته شــود. در بخش مســائل بیرونی نیز 
متاســفانه در اصفهان، وضعیت توزیع مطبوعات نامناســب و 
ضعیف بوده و نیازمند هماهنگی و همکاری الزم بین رســانه ها 

و دستگاه ها برای حل این مشکل است.
رییس خانه مطبوعات استان اصفهان، به عوامل موثر در افزایش 
مخاطب مطبوعات نیز اشــاره کرد و افزود: تامین زیرساخت ها، 
بها دادن به مســائل روز، پرهیز از خودسانسوری و پرداختن به 
مشکالت واقعی جامعه، می تواند در افزایش مخاطب مطبوعات 

موثر باشد و آنها را در رسیدن به اهدافشان یاری کند.
گلناری، تکنولوژی روز و دسترســی مردم بــه فضای مجازی را 
از علت های کاهش رغبت مردم به مطبوعات دانســت و گفت: 
امروزه قریب به اتفاق مردم، موبایل هوشمند دارند و به راحتی و 
با زحمت کمتر، به بنگاه های خبری متصل می شــوند. سرعت، 
فراگیری و سهولت اســتفاده از آنها، باعث گرایش مردم به آنها 
شده است و شــاید بتوان گفت 50درصد علت کاهش تمایل به 

مطبوعات، به همین دلیل است.
وی وظیفه مطبوعات را برای ازدســت ندادن مخاطب، حرکت 
به سمت مدیا دانســت و خاطرنشــان کرد: یک روزنامه باید به 
سمت رسانه های تجمیع شــده حرکت کند و تنها یک روزنامه 
نباشد؛ بلکه باید در فضای مجازی هم حضور داشته باشد و برای 

ماندگاری، در حوزه های دیگر نیز وارد شود.
رییس خانه مطبوعات استان اصفهان، در پایان با اشاره به اینکه 
بعضی از مطبوعاتی که به صورت تک رسانه ای کار می کنند، در 
آینده با خطر تعطیلی مواجه می شــوند، یادآور شد: استفاده از 
فضای مجازی مــی تواند تهدید و فرصتی باشــد که در صورت 
 آگاهی از ویژگی ها و نحوه اســتفاده آن، مــی توانیم به صورت 

هم افزایی از آن استفاده کنیم.

 مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: طی این چند ماه ســال جاری، گام های بزرگی برای 
فرهنگسازی تفکیک زباله در بین شــهروندان برداشته شده تا 

سالمتی جامعه و شهروندان ارتقا یابد.
 امیرحســین کمیلی، بــا بیان اینکــه  300 تابلــوی تبلیغاتی 
 با عنوان »همه جدایی ها بد نیست« در چهارراه های اصلی شهر 
نصب شده است، افزود: همچنین 3600 تابلو در 1200 ایستگاه 
اتوبوس با محور جدایی پســماندها در قالب طرح های گوناگون 

نصب شد.
 مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان 
عنوان کرد: 12هــزار کارت ســفر مطالعه با موضــوع اهمیت 
تفکیک پســماند، در اتوبوس های درون شــهری برای آگاهی 

بیشتر شهروندان نصب شده است.
کمیلی ادامه داد: همچنین 4هزار پوســتر آموزشــی با عنوان 

اهمیت تفکیک پسماند، در مراکز خرید در حال نصب است.
 وی بــا بیــان اینکــه شــهروندان بــا جداســازی بازیافــت، 
ســرمایه های ملی را هدر نمی دهند، تاکید کرد: شهروندان با 
تفکیک زباله های خود، می توانند تضمین کننده سالمت بدن و 

مواد غذایی خود باشند.

شهرداری اصفهان چندی اســت که حمایت از زنان سرپرست 
خانوار را در دستور کار خود قرار داده است؛ به طوری که الیحه 

این مهم نیز در شورای شهر به تصویب رسید.
مسعود مهدویان فر، مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان، در این باره با اشاره به تصویب الیحه حمایت 
 از زنان سرپرســت خانوار در شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
می گوید: توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار در طرح های 
شــهرداری، عالوه بر بعد اقتصادی، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و 

روانی زنان را نیز شامل می شود.
وی اظهار می کند: از نظر شــهرداری اصفهان، توانمندســازی 
زنان سرپرست خانوار یک موضوع 4 بعدی است که در سال 95 
با اختصاص 5میلیارد ریال بودجه درصدد است زنان سرپرست 

خانوار را در هر 4 بعد مورد توجه قرار دهد.
مدیر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
 اصفهان در ادامه خاطرنشــان مــی کند: برگــزاری دوره های

آموزشــی فرهنگی و ارائه خدمات مشاوره ای و خدمات ورزشی 
و تفریحــی، از جملــه موضوعاتی اســت که ابعــاد چهارگانه 

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را شامل می شود.
مهدویان فــر اضافه می کنــد: در این طــرح، عالوه بــر زنان 
سرپرســت خانوار، خانواده های آنها هم از خدمات شــهرداری 

اصفهان با تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد.
وی بیان می کند: در 4 نقطه شهر اصفهان، مراکز توانمندسازی 
 زنان سرپرســت خانوار پیش بینی شــده اســت کــه در حال

راه اندازی و تقویت این مراکز هستیم.

ريیس خانه مطبوعات استان اصفهان:

وضعیت توزيع مطبوعات در اصفهان 
نامناسب و ضعیف است

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان:

 تفکیک پسماند 
در ناوگان اتوبوسرانی

مدير امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

شهرداری وارد گود حمايت از زنان 
سرپرست خانوار می شود

پیشنهاد سردبیر:
برج های کبوتر رصدخانه می شود

230 پروژه کشــاورزی با اعتباری بالــغ بر یک هــزار و 97میلیارد ریال، 
 به مناســبت گرامیداشــت هفته دولت، در اســتان اصفهان افتتاح و به

بهره برداری می رسد.
روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان اعالم کرد: این 
پروژه ها که زمینه اشتغال یک هزار و 800نفر را فراهم می کند، همزمان 
با فرارسیدن هفته دولت، در روزهای دوم تا هشتم شهریور به بهره برداری 

خواهد رسید.
این پروژه ها شامل 118 پروژه آب و خاک و امور فنی مهندسی، 16 پروژه 
تولیدات گیاهــی، 38 پروژه تولیــدات دامی، 18پــروژه منابع طبیعی و 
آبخیزداری، 28 پروژه امور عشایر، هفت پروژه صنایع کشاورزی، سه پروژه 

تحقیقات کشاورزی و دو پروژه دامپزشکی است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: جشنواره کتابخوانی 
رضوی، در حوزه کتابخوانی، معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان 

آثاربرتر فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی، برگزار شد.
امیر هالکوئی افزود: از مجموع 189هزار و 531شــرکت کننده در کشور، 7 هزار و 

446 نفر از استان اصفهان در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.
وی گفت: در بخش برگزیدگان استانی از 47 نفر از برگزیدگان که به سواالت پاسخ 

صحیح داده اند، به قید قرعه جوایزی اهدا و از کتاب داران برگزیده هم تجلیل شد .
هالکوئــی دربــاره منابع مســابقه افــزود: دوســت مهربــان کبوترها نوشــته 
 مجید محمــدی، اعتــراف غالمان نوشــته حمیدرضــا شــاه محمدی و کتاب 
امام علی بن موســی الرضا)ع( نوشــته بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس 

رضوی، از جمله منابع بود.

استقبال بی نظیر اصفهانی ها از جشنواره کتابخوانی رضویبهره برداری از 230 پروژه کشاورزی در هفته دولت

ديدگاه

دکتر ابراهیم میثاق، در سلســله نشســت های »لباس 
زیبای من« با موضوع بررســی سبک پوشش گفت: همه 
ما انســان ها در زندگی خود نوعی ســبک داریم که در 
تمام امور زندگی از غذا، معاشرت و حتی لباس پوشیدن 
مشاهده می شــود؛ اما هستند بســیاری از انسان ها که 

سبک مناسب زندگی خود را نمی شناسند.
 این روانشناس در این نشست که به همت کمیته فرهنگ 
عفاف و پوشــش ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار شــده بود، بزرگ ترین مشکل جامعه را 
عدم پرداختن به چرایی حجاب دانست و افزود: در بیشتر 
محافل، از چگونگی پوشــش یا چگونگــی نمازخواندن 
صحبت می شود؛ با این حال، تا زمانی که به چرایی حجاب 
پاسخ داده نشود، با امر به معروف و نهی از منکر نمی توان 

کاری از پیش برد.
دکتر میثاق در پاســخ به این ســوال که آیا حجاب مانع 
پیشرفت کشورها خواهد شد و با اشــاره به نمونه آن که 
همان پیشرفت کشورهای اروپایی اســت، گفت: اینکه 
روسری پوشیدن یا نپوشــیدن موجب پیشرفت شود را 
اصال قبول ندارم. درست است که ما شاهد پیشرفت این 
دست کشورها هستیم، اما آیا در مسائل اخالقی و روابط 

انسانی نیز موفق بوده اند؟
این روانشناس بیان کرد: با کمی دقت در این امر، متوجه 
می شوید که هر کجا تکنولوژی وارد زندگی انسان شده، 
انسانیت از بین رفته اســت که نمونه آن را می توان رواج 
فیلم های خرافی و ترســناک دانســت که نشانگر ضعف 

روابط انسانی در این دست کشورهاست.
البته او معتقد اســت که اصل حجاب مربوط به اســالم 
نیســت و به عبارتی متعلق به یک دیــن و مکتب خاص 
نبوده؛ بلکه متعلق به تمام نمونه هــای موجود در گیتی 
است. نمونه عینی آن گل ســرخ است که حجاب آن خار 
است یا کرگدن که حجاب او، شاخ اوست. به واقع می توان 
حجاب را وســیله دفاعی یا حصاری در اطراف موجودات 
زنده تصور کرد که برای جلوگیری از ورود بیگانه، در آنها 

تعبیه شده است.
وی به سنگ نوشته هایی اشاره کرد که نشان می دهند در 
ایران باستان نیز بســیاری از اشراف حجاب داشتند و هر 
کسی حق تماشــای آنها را نداشته است. این روانشناس، 
برهنگی را نوعی پدیده جدید دانســت که بســیاری از 
کشورهای غربی و نظام سرمایه داری، از آن به عنوان کاال 

استفاده می کنند.

در دومین جلسه »لباس زيبای من« مطرح شد:

حجاب مانع پیشرفت 
نیست

معــاون داوطلبان جمعیــت هالل احمــر اصفهان 
با بیان اینکه هالل احمر اســتان، بســتر مناســبی 
را بــرای جــذب حامــی و خیــران ایجــاد کرده 
اســت، گفت: مــردم امســال 300میلیــون تومان 
 کمــک کرده انــد کــه بــا مشــارکت 431حامی

انجام شده است.
علیرضا ســلیمی اظهار داشــت: خدمات داوطلبانه 
اهــداف بــا  و  هالل احمــر  داوطلبــان   توســط 

انسان دوستانه، بدون هیچ گونه چشم داشتی با هدف 
کمک به آسیب دیدگان جامعه ارائه می شود.

 وی بــا بیــان اینکه 12 کاروان ســالمت در ســال 
جاری به شهرســتان های تیران و کرون، فالورجان، 
خوانسار، فریدون شــهر، نطنز، برخوار، گلپایگان و... 
اعزام شــده اند، افزود: در همین راستا 130 پزشک، 
پیراپزشــک و داوطلب، به هزار و 440 نفر، خدمات 
ارائه کردند. وی بــا بیان اینکه طرح ســالمت یار در 
10 بیمارســتان کشــور به صورت آزمایشــی انجام 
می شود، گفت: در همین راستا بیمارستان عیسی بن 
مریم)س( اصفهان، برای خدمت رسانی داوطلبان در 
بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد که طی آن، 
داوطلبان بالغ بــر 164 بیمار را در این بیمارســتان 

پوشش دادند.

مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان گفت: 
با حذف دفاتر امــالک در ادارات ثبت ســازمان ثبت 
اســناد و امالک کل کشــور، عالوه بر بی نیاز شدن از 
ثبت اطالعات به صورت فیزیکی، مشــخصات مالکیت 
بــه صــورت الکترونیکــی در بانک هــای اطالعاتی 
 ثبت می شــود و این امر باعث ســهولت و تســریع در 

خدمت رسانی خواهد شد.
علی بهبهانی در ادامه به تشــریح برخی از مفاد قانون 
حدنگار پرداخت و گفت: بر اســاس این قانون، ســایر 
 سازمان های مرتبط مکلف شــده اند تا با ادارات ثبت،

به منظور تکمیل بانک جامع امالک و کاداستر، تعامل 
و همکاری نمایند.

 وی نحــوه تبدیل ســند دفترچه ای یــا منگوله دار به
تک برگ را بسیار آسان دانست و گفت: دارندگان سند 
دفترچه ای، با مراجعه به نزدیک ترین دفترخانه اسناد 
رسمی، درخواست خود مبنی بر تعویض سند را ارائه و 
پس از انجام مراحل اداری آن، بدون نیاز به اداره ثبت، 

از طریق پست سند خود را دریافت می کنند.
بهبهانی از صدور پاســخ اســتعالم ثبتی زیر 2 روز در 
استان اصفهان ابراز خرسندی کرد و گفت: مدت زمان 
 متوســط پاسخ اســتعالم در کشــور 78درصد است؛
در حالی که این رقم در استان اصفهان 92درصد است.

طرح سالمت يار
به اصفهان رسید

الکترونیکی بودن 90درصد 
خدمات ثبتی در اصفهان

اسناد و امالکشهرداریهالل احمر 

اتوبوس های 10 ساله 
نوسازی می شود

پیشرفت زيرسازی راه آهن 
سريع السیر اصفهان-تهران

 معاون ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری اصفهــان گفت: 
اتوبوس های 10 ســاله با هزینه کمتر از 50 میلیون تومان 

نوسازی می شود.
حســین نوریان اظهارکرد: اتوبوس های باالی 10 ســال، 
در 5 واحد شــامل واحد فایبرگالس)تعمیر ســپرهای جلو 
و عقب اتوبوس ها و ســتون هایی که از فایبر تشکیل شده(، 
 شیشه بری، صافکاری، ســراجی، امور زیرشویی و روشویی

اتوبوس ها و تعمیرگاه که کارهای مرتبط با تعمیر و بازسازی 
اتوبوس ها را انجام می دهند، بازسازی می شود.

معاون فنی سازمان اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان، بخش 
معاونت فنی را قلب شــرکت واحد اتوبوسرانی توصیف کرد؛ 

زیرا با کمترین هزینه، اتوبوس ها را بازسازی می کند.
وی اضافه کرد: اتوبوســی که تعمیر آن 500میلیون تومان 
برای اتوبوســرانی هزینه دارد، در واحد بازســازی با هزینه 
کمتر از 50میلیون تومان نوســازی و آماده ارائه خدمات به 
شهروندان می شــود. نوریان با اشــاره به اینکه بخش واحد 
 شب اتوبوسرانی، از ساعت 10 شــب تا ساعت 6 صبح برای 
ســرویس دهی و آماده ســازی اتوبــوس ها فعال اســت، 
خاطرنشــان کرد: بخش واحد روز اتوبوســرانی نیز شامل 
کارگاه های تعمیراتی است که به امور نگهداری و تعمیرات 

اتوبوس ها رسیدگی می کنند.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: مســیر راه آهن 
سریع السیر اصفهان- تهران با سرعت 300 کیلومتر 
در ســاعت، موجب کاهــش زمان ســفر از تهران به 

اصفهان از پنج، به دو ساعت می شود.
علی نورزاد در حاشــیه بازدید وزیر راه و شهرسازی 
 و تنی چند از مســئوالن از راه آهن ســریع الســیر

تهران- قــم- اصفهان، اعــالم کرد: ایــن خط ریلی 
موجــب کاهــش 138کیلومتــری طــول مســیر 
 می شــود و زمان سفر را 40میلیون ســاعت در سال

کاهش می دهد .
معاون وزیر راه و شهرســازی، اتصــال دو قطب مهم 
گردشگری قم و اصفهان در کشور را ویژگی بارز این 
طرح ریلی عنوان و اضافه کرد: از مهم ترین مسایل در 
تسهیل گردشگری کشور، ایمنی و سرعت جا به جایی 
مسافر است که احداث این راه آهن سریع السیر، گام 
بلندی در راســتای دسترســی به این هدف خواهد 
بود. وی یادآور شــد: این خط آهن یکی از پروژه های 
مهم شرکت ســاخت وتوسعه زیربناهـــای حمل و 
نقل کشــور اســت و امیدواریم بتوانیم بــا همکاری 
طرف چینی، این پروژه را در زمان معین و با کیفیت 

مناسب به پایان برسانیم.

راه و شهرسازی

در هر روســتا و شــهری حداقل یک بنا از برج های کبوترخانه، 
 ســال های ســال شــاهد پرواز، اوج گرفتن و بازی کبوترهای

سینه سپید و احساســات چشــم های پاک کبوترهای عاشق 
بوده است؛ خانه هایی که شاید به دست بشر بنا شده؛ اما تصویر 

زندگی سپیدباالن را در قاب تصویر تاریخ  به خودگرفته است.
با توجه به وفــور برج های کبوتــر، موضوع محافظــت از آنها 
درمیان تعداد بی شــمار خانه های تاریخی اصفهان، ذهن را به 
بازی می گیرد و همین امر بهانه ای شــد تا مهــر، گفت و گویی 
با ناصر طاهری، معــاون میراث فرهنگی اصفهــان، در ارتباط 
با تاثیــر رده خانه هــای تاریخــی در امر محافظــت و به ویژه 
 محافظت از برج های کبوتر در جای جای شهر و استان اصفهان

داشته باشد.
آيا خانه های تاريخی از نظــر اولويت محافظت و مرمت، 

رده بندی خاصی دارند؟
 بلــه، بناهــای تاریخی نیــز ماننــد بخش های دیگــر، دارای

رده بندی های مختلفی  هستند؛ برخی از این آثار رده حفاظت 
جهانی دارد و تحت نظارت کمیته میراث جهانی اســت یا قرار 
است در فهرست جهانی یونســکو به ثبت برسد؛ برخی آثار نیز 
با ثبت در فهرســت میراث کشــور، رده حفاظتی در حد ملی 
 دارند و بناهایی نیز داریــم که واجــد ارزش تاریخی فرهنگی

شناخته شده هستند؛ اما به ثبت نرسیده اند. همچنین محوطه 
تاریخی طبیعی مانند آبشارها، غارها و رشته کوه هایی همچون 
کوه صفه اصفهان و دیگر عناصر تاریخی طبیعی مانند رودخانه 

زاینده رود، از دیگر محوطه هــای مورد حفاظت میراث فرهنگی 
اســت. هرکدام از این بخش های تاریخی، بر اساس حساسیت و 
ارزش برنامه مدیریت، حفاظــت، پایش و مانیتورینگ متفاوتی 
دارند؛ به طور مثال در مــواردی که ناظر جهانی یــا ملی دارد، 

حفاظت قوی تر است.
در میان اين همه خانــه و بناهای تاريخــی اصفهان، 

برج های کبوتر چه جايگاه حفاظتی دارند؟
ببینید، ارزش و اهمیت یک بنا یا مســجد تاریخی، با برج کبوتر 
در یک رده است؛ چون حمایت حقوقی که بر آنها مترتب است، 
یک قانون دارد و به عبارتی همان قانونی که از مســجد تاریخی 

حمایت می کند، به یک برج کبوتر نیز توجه دارد.
میراث فرهنگی اصفهان برای بازسازی برج های تاریخی اهمیت 
زیادی قائل اســت و بر این اساس، در طول ســال حداقل سه تا 
چهار برج در مناطق مختلف اســتان مرمت می شود و با توجه 
به اینکه اغلب روســتاها دارای برج های کبوترخانه هستند، در 
بســیاری مواقع با دهیار و بخش دار برای مرمت آنها هماهنگی 

می شود.
بر همین مبنــا، عمده برج های کبوتر، داخل محدوده شــهری 
مانند مردآویج، دانشگاه اصفهان، بزرگراه شهید بابایی و خیابان 
امام خمینی)ره( و برج هایی در شهرســتان های مختلف استان 
مانند نجف آباد، خوانسار، گلپایگان، محور کوهپایه، محمدآباد، 
ورزنه، فالورجان و لنجان، با هزینه دولت چند برج در ســال، از 
ردیف های اعتباری مرمت می شود؛ اما باید توجه داشته باشیم 

که تعداد این برج ها در سرتاسر استان بسیار زیاد است.
به نظر می رسد که برخی، هنوز به شکل کامل به اهمیت 
برج های تاريخی واقف نیســتند؛ نمونه آن تخريب برج 
کبوترخانه درچه توسط مالک خصوصی آن در هفته های 

گذشته به دلیل عدم کاربرد آن برای وی بود.  
بله، طبیعی است که در اینجا بحث فرهنگ سازی صحیح مطرح 
می شــود. زمانی درباره خانه های تاریخی نیز این بحث مطرح 
 بود؛ به عبارتی چــون مالکان خانه های تاریخی بیشــتر دنبال 
منفعت طلبی بودند، با فرهنگ سازی و باال بردن حساسیت های 
مردمی و در نظر گرفتن بســته های تشــویقی بــرای مالکان 
خانه های تاریخی، از تخریب آنها برای برج ســازی و امور دیگر 
جلوگیری شــد. همچنین زمانــی این برج هــای کبوترخانه 
کاربری هایی مانند انبار محصوالت کشاورزی یا تولید کود برای 
کشاورزان  داشته است؛ اما در شــرایط کنونی، باتوجه به اینکه 
این بناها کاربری خود را برای کشاورزی از دست داده، وجود این 
برج کبوتر به نظر کشاورز بدون فایده بوده است؛ در واقع تخریب 
برج های کبوترخانه به مســایلی همچون عدم آگاهی، منفعت 

طلبی و کاربردی نبودن برج ها در دنیای کنونی برمی گردد.
آيا میراث فرهنگی، برای حفاظت از برج هايی که به دلیل 
واقع شــدن در زمینی خصوصی در مالکیت افراد قرار 

دارد، اقداماتی انجام داده است؟
تعدادی از این برج های تاریخی شــهر در فهرســت آثار ملی به 
ثبت رســیده و به اکثر مالکان تذکر داده شده است؛ همچنین 
در طرح های هادی روستایی و جامع شهرها، این برج ها به عنوان 
آثار تاریخی مشخص شده است و بخشدار، فرماندار و دهیاران، 

از اهمیت این برج های تاریخی اطالع دارند.
آيا می توان همانند طرح تغییر کاربری خانه های تاريخی 
به سفره خانه يا هتل، با تغییر کاربری برج های کبوتر، به 

حفظ آنها کمک کرد؟ 
بله.،یقینا می تــوان طرح هایی بــرای این امــر در نظر گرفت؛ 
حتی ما پیشــنهادهایی برای تغییر کاربری برج های کبوتر به 
رصدخانه، شــربت خانه، چایخانه و مرکز خدمات گردشــگری 
داشــته ایم؛ بر این اســاس بســته به مکانی که این برج ها قرار 
می گیرد، حتی پیشــنهاد ایجاد مراکز فرهنگــی مانند مراکز 
تولید فیلم و ســریال، گالــری و عکاس خانــه و... را می توانیم 
داشته باشیم؛ به طور مثال شهرداری برای برج ورزنه، پیشنهاد 
 تغییر کاربری شــربت خانه یــا چایخانه را در کنــار رودخانه 

داشته است.
آيا برج های کبوتری داريم کــه کاربری خود را در زمان 

کنونی حفظ کرده و امکان بازديد عمومی داشته باشند؟
هنوز برخی از برج های کبوترخانه هســت کــه صاحب برج، به 
استفاده از آن با کاربری اصلی عالقه مند است؛ مرمت این برج ها 
برای بازدید عمومی هم امکان پذیر اســت و محقق، گردشگر را 
با ســاختار آن آشــنا می کند؛ به  طور مثال برج مردآویج، نماد 
شــهری برای بازدید به عنوان یک جاذبه گردشگری است. این 
برج، یکی از چهار برج باغ هزار جریب بوده که بخشــی از تاریخ 
 کشــاورزی و معماری اصفهان و همچنین صنعت تولید کود را 

به نمایش می گذارد.

معاون میراث  فرهنگی اصفهان: 

برجهایکبوتررصدخانهمیشوند

میراث فرهنگی 
اصفهان برای بازسازی 

برج های تاريخی 
اهمیت زيادی قائل 

است و بر اين اساس، 
در طول سال حداقل 

سه تا چهار برج در 
مناطق مختلف استان 

مرمت می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
امسال سپاهان کمتر دچار چالش می شود

 الکساندر کارلین دارنده 9 مدال طالی جهان و 3 مدال طال و یک نقره 
المپیک بعد از ناکامی سوریان در المپیک ریو نوشت: »سوریان بزرگ، 
یادت باشد که شکست یک اتفاق اســت نه یک شخص. دیروز به پایان 
رسید. من هم ۱۶ ســال پیش در المپیک ۲۰۰۰ این شکست را تجربه 
کردم، تو را درک می کنم. سرت را باال بگیر. خداوند سخت ترین جنگ را 

به قوی ترین سربازانش می دهد.«

پیام کارلین به سوریان؛

 سرت را باال بگیر

ریو2016

جلسه سرپرســتان و مربیان تکواندو در بازی های المپیک ریو 
برگزار و با انجام قرعه کشــی، اوزان مختلف حریفان نمایندگان 

ایران در این دوره از مسابقات مشخص شدند.
 تیم تکواندوی ایران در این رقابت ها با ترکیب فرزان عاشورزاده 
در وزن 58- کیلوگرم، مهدی خدابخشی در وزن 8۰- کیلوگرم، 
ســجاد مردانی )تکواندوکار اصفهانی( در وزن 8۰+ کیلوگرم و 
کیمیا علیزاده در وزن 57- کیلوگرم به مصاف رقبایش می رود.

مبارزات تکواندو از امــروز و از ســاعت ۱۶ و 3۰ دقیقه به وقت 
ایران، به مدت چهار روز در ســالن »کاریــوکا 3« در منطقه بارا 
برگزار خواهد شــد وپرونده مســابقات تکوانــدو در بازی های 
المپیک ریو، شــنبه )3۰ مردادماه( با مبــارزات تکواندوکاران 
اوزان ۶7+ کیلوگرم زنان و 8۰+ کیلوگرم مردان، بسته می شود 
که ســجاد مردانی از ایران روی شــیاپ چانگ می رود. ســجاد 
با رنکینگ 3 المپیکــی و جایگاه دوم در جــدول قرعه، باید در 
نخســتین گام رو در روی »پیتا تافاتوفوا«، پرچمدار خبرســاز 
کاروان تونگا قرار بگیرد. این ورزشــکار 33 ساله با مدال طالی 
مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره اقیانوسیه مجوز شرکت 
در المپیک را به دست آورد. مردانی در صورتی که این مبارزه را 
با موفقیت پشت ســر بگذارد باید به مصاف برنده دیدار گابن و 
 انگلیس برود. مبارزه ســجاد مردانی و تکواندوکار تونگا ساعت

 ۱8 و 45 دقیقه به وقت ایران انجام خواهد شد.

پس از آنکه یک جودوکار مصری حاضر به دست دادن با حریف 
اسراییلی خود نشــد، مسئوالن ورزشــی مصر در برزیل، وی را 

سریعا به مصر بازگرداندند.
 کمیتــه بین المللــی المپیــک »ریودوژانیــرو« اعــالم کرد 
»اسالم الشــهابی« جودوکار مصری پس از اینکه حاضر نشد با 
»ار ساســون« حریف اسراییلی اش دســت دهد، توسط هیئت 

مصری حاضر در المپیک به کشورش بازگردانده شد.
بر اســاس گزارش »ارم نیوز«، الشــهابی روز جمعــه با حریف 
اسراییلی اش رقابت و مســابقه را واگذار کرد، اما در پایان حاضر 

نشد با او مصافحه کند.
وی در پاســخ به برخی انتقادها درباره رفتارش گفت به قوانین 
ورزش احترام می گذارد ؛اما مجبور نیســت با حریفش دســت 

بدهد.
کمیته بین المللــی المپیک نیز با تشــکیل کمیته انضباطی در 
این خصوص اعالم کــرد: روح المپیک به دنبــال ایجاد پل های 

ارتباطی است نه دیوارهایی که فاصله می اندازد.
هرچند مصر با رژیم صهیونیســتی توافق نامه صلح موســوم به 
توافق کمپ دیوید را در سال ۱978 امضا کرده است، اما بسیاری 
از مردم این کشــور عمال چنین صلحی را قبــول ندارند و رژیم 

اسراییل را اشغالگر می دانند.

عکاس اســترالیایی یکی از برترین تصاویر ثبت شده از المپیک 
ریو گفت: فکر نمی کردم این عکس تا این حد معروف شود.

هالیوود ریپورتر نوشــت: عکس ثبت شــده از »یوسین بولت« 
 دونده اســطوره ای اهل جامائیکا در مرحله نیمــه نهایی رقابت 
دو ۱۰۰ متــر المپیک ریــو، در حالی که با چهــره خندان و به 
راحتی از حریفان خود پیشی گرفت، نتیجه تصمیم سریعی بود 
که »کمرون اسپنســر« عکاس »Getty Image« برای ثبت 
آن گرفت و تــا کنون یکــی از به یادماندنی ترین عکس های این 
رقابت ها بوده اســت و به احتمال زیاد یکی از نامزدهای کسب 

جایزه پولیتزر نیز خواهد بود.
»کمرون اسپنسر« عکاس 38 ساله اســترالیایی در گفت وگو با 
»هالیوود ریپورتر« عنوان کردکه پس از ثبت این عکس با سیلی 

از تبریک ها مواجه شدم و بسیار افتخار می کند. 
او که پنجمین المپیک خود را به عنــوان عکاس تجربه می کند، 
گفت: »زمانی که این عکس را گرفتم می دانســتم خیلی خوب 
شــده، اما فکر نمی کردم تا این اندازه معروف شــود. وظیفه من 
عکاســی از رویدادهای دیگر بود؛ اما تصمیمی ســریع گرفتم و 
تصویری اسلوموشــن از »یوســین بولت« دونــده جامائیکایی 
معروف به سریع ترین مرد جهان گرفتم و این ریسک دور شدن 
از محل اســتقرار اصلی ام و احتمال از دســت دادن چند عکس 
ارزش آن را داشــت. فکر می کنم »بولت« شخصیت درخشانی 

دارد. او یک شومن است و عاشق سرگرم کردن مردم است.«
 براســاس پیش بینی هــا از میــان ســه عکــس برتــری که 
»کمرون اسپنســر« ثبت کرده است، تصویر بولت به رقابت های 

گوناگونی از جمله جوایز پولیتزر وارد خواهد شد.

تکواندوکار اصفهانی، حریفان خود 
در المپیک را شناخت

اخراج از دهکده به خاطر 
دست ندادن به ورزشکار اسراییلی

عکس لبخند »بولت« 
چگونه ثبت شد؟

فضای مجازی

نشریه آس اسپانیا با استناد به گزارش برخی از رسانه های انگلیسی 
درباره وضعیت فابرگاس، از احتمال بازگشت وی به اسپانیا خبر داده 
است؛ البته نه برای بازی در تیم پیشــین خود، بارسلونا؛ بلکه برای 

پیوستن به رقیب دیرینه آن، رئال مادرید.
این طور کــه به نظر می رســد آنتونیــو کونته، ســرمربی ایتالیایی 
چلســی آنقدرها روی هافبک اســپانیایی تیمش حساب نمی کند 
و این موضوع را با حتی یــک دقیقه میدان ندادن بــه وی در بازی 
خانگی برابر وستهام در هفته اول لیگ برتر نشان داد. همین موضوع 
سبب شده اســت که برخی رســانه ها شــروع به گمانه زنی درباره 
آینده بازیکن پیشین بارســلونا کنند. در این بین برخی از آنها حتی 
مدعی شده اند که فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال مادرید حتی 
به صورت مســتقیم با خود فابرگاس صحبت کرده و به او پیشــنهاد 

بازی در سانتیاگوبرنابئو را داده است.

بازیکن اسبق تیم ملی انگلیس به گلر ملی پوش آبی های آسمانی توصیه 
کرد بماند و سبک بازی اش را تغییردهد.

گری  نوویل نسبت به نیمکت نشــینی »جو هارت« توسط پپ گواردیوال، 
سرمربی منچستر ســیتی در بازی هفته نخست مقابل ساندرلند واکنش 
نشــان داد.وی اظهار داشــت:اگر بخواهم جو هــارت را نصیحت کنم، 
توصیه می کنم همین جا بماند. گواردیوال به این نکته عالقه مند اســت 
که بازی سازی از خط دفاع تیمش آغاز شــود که این مسئله تاکنون جزو 
قابلیت های هارت نبوده است. او می تواند با رفتن به تیمی دیگر از این سد 

عبور کند؛ اما من می گویم برای یک یا ۲ سال بماند.
براساس اعالم نشریات، منچسترسیتی با کالدیو براوو، گلر شیلیایی تیم 
بارســلونا توافق کرده و در صورتی که به تیم لیگ برتری ملحق شود، در 
آن صورت نیمکت نشــینی هارت قطعی خواهد بود؛ اما ایــن دروازه بان 

می خواهد تیمش را عوض کند تا جایگاه خود را از دست ندهد.

پیشنهاد مستقیم رییس باشگاه 
رئال مادرید به فابرگاس

 توصیه ملی پوش سابق
 به گلر آبی های آسمانی

دروازه بان نفت تهران در خصوص عدم همراهی تیم نفت در اردوی اردبیل 
گفت: می خواستم به این اردو بروم، اما پس از صحبت هایی که با مسئوالن 
باشگاه انجام دادم، رفتنم به اردوی ســرعین اردبیل منتفی شد و در تهران 

ماندم تا بتوانم رضایت نامه ام را از این باشگاه بگیرم.
وحید شیخ ویسی در مورد اینکه مقصد آینده او چه تیمی خواهد بود، اظهار 
داشت: با هیچ باشگاهی به صورت رسمی صحبت نکرده ام و مقصد نهایی ام 
مشخص نیســت، اما بعد از اینکه رضایت نامه ام را از نفت بگیرم، همه چیز 
مشخص خواهد شد. شیخ ویسی تصریح کرد: واقعیت امر این است که من 
نزدیک به سه سال در نفت حضور داشتم،  اما این باشگاه کمکی به من نکرد. 
حاال  هم صحبت هایی انجام دادم تا رضایت نامه ام را بگیرم و فکر می کنم با 

دادن رضایت نامه ام موافقت کنند.

گلر نفت به دنبال گرفتن رضایت نامه 
برای جدایی

نکونام از بازی خداحافظی اش 
کنار کشید

باشگاه اصفهانی 
استقالل را تهدید کرد

 درحالی که استقالل در رده ۱5 جدول به سر 
می برد، هواداران این تیم انتظار داشتند وزیر 
یک مدیر تمام وقت برای این باشگاه انتخاب 
کند؛ اما وی در ادامه تصمیماتش بازهم یک 

مدیر نیمه وقت را انتخاب کرد.
وزیــر ورزش شــرایط و روزهای عــادی را 
سپری نمی کند. در واقع شکل حرکت وزیر 
به گونه ای بوده کــه بیش از هر کس دیگری 
این خودش بوده که تنها شــده و گزینه های 

زیادی روی میز مذاکراتش ندارد.
از کی روش و کفاشــیان بگیریــد که بارها با 
گودرزی به مشــکل خوردند و حتی از سوی 
وزیر، ســرمربی خارجی تیم ملــی ایران به 
 لمپن تشــبیه شــد تا عابدینی، رویانیان و

 فتح ا...زاده  و پس از آن انتخاب های غلط از 

جمله حمیدرضا سیاسی برای پرسپولیس و 
مدیریت های یک روزدر میان در پرسپولیس 
که کمتر از یک ســال، بیش از هفت مدیر را 
تجربه کرد و مربی های زیادی را به خود دید 
تا رسید به برانکو و حاال این اواخر افشارزاده و 
حسنی خو، دوستان گرمابه و گلستان قدیمی 

و دشمنان امروز.
انتخاب افتخاری مدیر کمیته فوتسال با سه 
شغل و کارنامه ای نه چندان قابل دفاع برای 
سرپرســتی اســتقالل که از میان چهار تیم 
برتر آسیا به رده پانزدهم جدول فوتبال ایران 
رسیده اســت،  به خوبی نشــان می دهد که 

دست وزیر خالی شده است.
برکناری حســنی خو در واقع بیــش از آنکه 
به حســنی خو لطمه بزند، وزیر ورزش را در 

جامعه ورزشــی تحدید » محــدود کردن« 
 کرد. به ویــژه در ایــن روزها که هــواداران 
استقاللی ها، مثل هواداران تیم ملی فوتبال 
پارســال و هواداران دو سال قبل پرسپولیس 
اعتراض را بــه رأس دولت رســانده اند و از 

شرایط موجود راضی نیستند.
به نظر می رسد مشــاوران وزیر نه آنگونه که 
باید مشــاوره می دهند و نه آنطــور که باید 
اطالعات. به هــر حال شــرایط وزیر ورزش 
 چنــدان میان بــاور عمومی خــوب به نظر

 نمی رسد و برخی بر این باور هستند که وزیر 
با این همه تهی شــدن پیرامونش از مدیران 
بزرگ شــاید حتی با مجلس هم به مشــکل 

برخورد کند.
به هر حال باید دید وزیر مــی داند که افکار 
عمومی در مــورد عملکــرد وی چگونه فکر 
می کنند؟ بایــد دید وزیــر ورزش و جوانان 
در جریان اعتراض های زیر پوســتی شدید 

هست؟

خارج از گودقاب روز

 پس از اینکه در برخی رســانه ها مطرح شد که باشگاه اســتقالل به دنبال جذب 
لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی ســپاهان است،  باشگاه ســپاهان به این موضوع 
واکنش نشــان داده و اعالم کرد در صورتی که باشگاه اســتقالل با مدافع برزیلی 
ســپاهان به مذاکره بپردازد این موضوع برای هر دو طرف عواقب قانونی به همراه 
خواهد داشت. ســپاهانی ها اعتقاد دارند که پادوانی با توجه به قراردادی که دارد 
همچنان بازیکن این تیم محسوب می شــود و تیم هایی که خواهان مذاکره با او 
هســتند باید درخواســت کتبی خود مبنی بر مذاکره با این بازیکن را به باشگاه 
سپاهان بدهند.این در حالی است که تنها باشگاه استقالل خوزستان برای جذب 
پادوانی درخواست کتبی فرستاده و از طرف باشگاه استقالل فقط به تماس تلفنی 
مدیران عامل دو باشگاه بسنده شــده و هیچ درخواســت کتبی از سوی باشگاه 

تهرانی به سپاهان ارسال نشده است.

مســابقه خداحافظی جواد نکونام به همت باشــگاه هنرمندان قرار بود با 
حضور ستاره هایی مانند کریســتین کارمبئو، فرناندو مورینتوس، اریک 
آبیدال، مندیتا، فرناندو سانز و... در ورزشــگاه آزادی تهران برگزار شود؛ اما 
 جواد نکونام به خاطر لیست بازیکنان اعالم شده از سوی باشگاه هنرمندان
  کناره گیری کرد.مربی جدید تیم ملی اصرار داشــت که در این مســابقه

 چهره های چون علی پروین، احمدرضا عابدزاده، سیروس دین محمدی، 
مجید نامجو مطلق، حمید استیلی، خداداد عزیزی و... حضور داشته باشند 

اما در لیست ارایه شده  توسط باشگاه هنرمندان نامی از آنها دیده نمی شد.
به همین خاطر نکونام به مســئوالن برگزاری مســابقه انصرافش را از این 
مسابقه اعالم کرد. او اعتقاد دارد عدم حضور اســطوره ها، بی احترامی به 

آنهاست و تیمی که نامش نکونام است باید مورد تایید او باشد.
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مدیرعامل ســپاهان گفت: در آینده مشخص می شود که 
 انتقادها علیه ســپاهان کدام یک از سر دلســوزی بوده و

 کدام یک غیرواقعی محسوب می شود.
اصغر باقریان در مــورد وضعیت ســپاهان در چهار هفته 
ابتدایی لیــگ برتر گفت: وضعیت تیم ما بــا تمام تیم های 
لیگ برتر متفاوت اســت آن هم از این لحاظ که تغییرات 
زیادی چه در بخش بازیکنان جذب شــده و چه در بخش 
بازیکنانی که از تیم جدا شــدند در تیم انجام شــد و فکر 
می کنم در بین کل باشــگاه ها ســپاهان امسال بیشترین 
تغییرات را داشــت؛ هر چند که این تغییرات مثبت بوده و 
اکثرا بازیکنان جوان و آینــده دار که می توانند آینده تیم را 

تضمین کنند به جمع سپاهانی ها پیوسته اند.
تیم های پایین تر از ما تغییرات کمتری داشتند

وی ادامه داد: بنابراین پتانسیل فنی تیم، قوی است و فقط 
نیاز به زمان داریم تــا بازیکنان بتواننــد در کنار همدیگر 
هماهنگ تر شــده و بهتر کار کنند. این در حالی است که 
تیم هایی که امســال نتیجه نگرفته انــد از جمله تیم هایی 
هستند که شاکله تیمی سال گذشته خود را حفظ کرده و 
شاید فقط دو سه تغییر در ترکیب تیمی آنها به وجود  آمده 
اســت. بنابراین این موضوع نوید این را بــه ما می دهد که 
احتمال آنکه سپاهان در آینده نتایج بهتری بگیرد برایش 

مهیاست چون روز به روز هماهنگ تر خواهد شد.
می توانیم در جمع مدعیان جدی قهرمانی قرار 

بگیریم
باقریان گفت: در شروع هر لیگی یکســری نوسانات برای 
هر تیمی وجود دارد که البته ایــن موضوع برای تیم هایی 
که تغییر و تحوالت زیادی داشــته اند بیشتر هم می شود. 
یکســری از تیم ها کادر فنی خود را تغییر دادند و یکسری 
دیگر تعــدادی از بازیکنانشــان را جابه جا کردنــد، اما ما 

همزمان در هــر دو عرصه ورود کردیــم و امروز با 
توجه به پتانســیل تیمی نگران هم نیســتیم. 

آنهایی که بازی ســپاهان را دیده اند اذعان 
دارند که از لحاظ فنــی قابلیت های الزم 

برای اینکه در آینــده  در بین مدعیان 
جــدی قهرمانــی باشــیم را دارا 

هستیم.

نمی خواهیم وارد کل کل های رسانه ای شویم
مدیرعامل ســپاهان دربــاره برخــی انتقادهایــی که از 
این تیم می شــود و حتی ایــن انتقادها موجــب ناراحتی 
بازیکنان سپاهان نیز شده اســت، گفت: نمی خواهیم وارد 
کل کل های مطبوعاتی شده و به این مســائل ورود کنیم. 
ما باید مراقب تیم خود و به فکر سپاهان باشیم. باید به فکر 
آن باشــیم که اگر نقاط ضعفی داریم آنها را برطرف کنیم 
تا با قدرت در رقابت های آینده به میدان برویم. هر کســی 
نظراتی دارد و آن را می تواند ابــراز کند؛ اما بعدا و در حین 
مسابقات مشخص می شــود که چقدر از این نقدها واقعی 

بوده و چقدر غیرحقیقی و نادرست.
منتقدان بدانند تیم ما امسال کمتر دچار تنش 

می شود
وی افزود: البته از انتقاد کسانی که دلسوز سپاهان هستند 
اســتقبال می کنیم. آنها با دیدگاه های خود موجب قدرت 
هر چه بیشتر تیم می شوند. اگر نقدها واقعی باشد و افرادی 
دوست داشته باشند به نیت کمک به سپاهان انتقاد کنند 
ما اســتقبال هم می کنیم؛ یعنی اگر دیدگاه، کارشناســی 
باشد و قابل اســتفاده کادر فنی ما از آن استفاده می کنیم 
اما اگر این انتقادها در جهت آن باشــد کــه بخواهند در 

تیم اختالفــی ایجاد کنند این موضــوع را به منتقدان 
می گویــم که تیــم ما امســال کمتر دچــار چنین 

تنش هایی خواهد شــد چون مجموعه کادر فنی و 
بازیکنان ما همدل هســتند و همدیگر را درک 

می کنند.
باید به شرایط تیم حساس باشیم 

نه به برخی صحبت ها
باقریان تاکید کرد: انسجام بین بازیکنان و 
کادر فنی امسال سپاهان، بسیار زیاد است 

و این در حالی اســت 

که نباید خیلی به این مســائل حساس باشــیم و معتقدم 
که باید این حساسیت ها به شــرایط تیم خودمان باشد تا 
در آینده قبراق تر وارد مســابقات شــویم؛ بنابراین باز هم 
می گویم در آینده مشــخص می شود که این انتقادها کدام 
یک از سر دلســوزی بوده و کدام یک غیرواقعی محسوب 

می شود.
وی در مورد برنامه های ســپاهان گفــت: تمرینات امروز 
اســتارت می خورد و در آینده بیشــتر به دنبال هماهنگ 
کردن تیم هســتیم و به همین منظور نیاز به آماده کردن 
بیشتر تیم اســت تا بازیکنان در کنار همدیگر هماهنگ تر 

شوند.
وی در پایــان در مورد شــرایط جذب رامیــن رضاییان 
گفت: ویســی چند روزی را در مرخصی بود و قرار  است در 
بازگشت به اصفهان با او  جلسه ای را درباره کلیات باشگاه 

از جمله این موضوع داشته باشیم.

کاپیتان استقالل در بین الحرمین
دروازه بان آبی ها بعــد از بازی هفته چهــارم لیگ و بعد 
از شــروع پر از کابوســش در لیگ جدید، این روزها برای 
اینکه از شــوک دربیاید و احیانا روحیه مجددی کســب 
کند، تعطیالت لیــگ را به زیارت عتبات رفتــه و در آنجا 
می گذارند. به نوشــته خبرآنالین، مهدی رحمتی که قرار 

بود به عنوان بزرگ تر تیم و عصای دســت منصوریان در 
این فصل باشد، با 5 گلی که در ســه بازی خورده، بدترین 
رکورد سال های اخیر خود را به جای گذاشته و این روزها 
 خیلی تحت فشــار اســت. او این عکــس را از خودش در

 بین الحرمین منتشر کرد.

انتخاب های اخیر نشان می دهد؛

دور وزیر، از مدیر خالی شده است

از ســوی کمیته آموزش اعالم شده که ســرمربیان فاقد 
مدرک پروالیســنس اجــازه حضــور در کنفرانس های 
مطبوعاتی بازی هــای آســیایی را نخواهند داشــت. در 
بین چهار مربی حاضر در جام باشــگاه های آسیا، برانکو و 
گل محمــدی دارای این مدرک می باشــند و علیمنصور و 
پورموسوی هم فاقد آن. اینکه دو ســرمربی پرسپولیسی 
پیش تر ســراغ باالترین مدرک ســرمربیگری رفته باشند 
خیلی عجیب نیســت. همان طور که نداشتن این مدرک 
توسط پورموسوی هم عجیب نیســت. به هر حال او اولین 
سالی اســت که هدایت تیمی در لیگ برتر را پذیرفته؛اما 
این مدرک خیلی، هم غیرقابل دســترس نیســت. به هر 
حال شــخصی مانند حســین عبدی که در طــول تاریخ 
سرمربیگری اش هیچگاه مربی بزرگی نبوده هم دارای این 

مدرک است.
اما چــرا علیرضا منصوریان ســراغ مــدرک PRO نرفته؟ 
ســرمربی ای که از زمان حضور در استقالل همواره ادعای 
حرفه ای بودن داشــته. از تقلید در اســتفاده از بشکه های 
آب و یخ تا جی پی  اس هایی کــه در بوق و کرنا کرد. یا حتی 
نمایش در اســتفاده از هلی کم و از این دست دستگاه های 
حرفه ای. اتفاقی که شــاید در همه باشگاه های بزرگ لیگ 
برتری پیش از او هــم رخ داده بود. ولــی هیچ وقت تا این 
حد به آن توجه نشــده بود. حتی منصوریــان در جمعی 
دوســتانه ادعای شــش ســال فراگیری مربی بدنسازی 
فوتبال را هــم مطرح کرده بود. جالب اســت در حالی این 
ادعاها مطرح شــده که او حتی از دریافت مدرک مربیگری 
حرفه اش هم ناکام مانده. آیا این تلنگــر خوبی نبود که او 
دست از نمایش هایش بردارد و تمرکزش را برای پیشرفت 
 راهی بگذارد کــه در آن گام برمی دارد؟ مثــل یحیی که 
یک ســال و اندی اســت این حداقل مدرک ها را دارد ولی 

صدایی از او درنیامد.

اتفاقی تلخ برای علیمنصور؛

 برانکو نه، حتی یحیی هم 
نیستی!

در حاشیه

باقریان:

امسالسپاهانکمتردچارچالشمیشود
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مفاد آرا
5/399 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده آیین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

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

1-رای شــماره 4551 مورخ 31 /95/03 آقای حبیب حاج حیدری فرزند غفار به شــماره کالسه 0437 
و به شماره شناسنامه 119 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141020696 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 142/50 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 598 فرعی از 117 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 437 دفتر 640 امالک  مالحظه و 

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

2-رای شماره 4407 مورخ 95/03/29  آقای حبیب اهلل خانی فرزند رحمن به شماره کالسه 0841 و به 
شماره شناسنامه 2033 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141188988 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه و زیر زمین تجاری به مساحت 109 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3و4  فرعی از 73 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 50515 مورخ 94/07/29 دفترخانه 

139 و ارائه قولنامه عادی از مالک رسمی ورثه حاج حسین طاهری مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3- رای شماره 4363 مورخ 95/03/25  آقای ســید حسین امامی فرزند رضا به شماره کالسه 3806 و 
به شماره شناسنامه  10641  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140482637 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 208/21 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 647 فرعی از 107 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 230957 مورخ 94/11/29 و 221244 
مورخ 92/11/10 دفترخانه 73 و وکالتنامه 220164 مــورخ 92/08/20 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

4- رای شــماره 3126 مورخ 95/03/12  خانم ام البنین نوروزی خوزانی فرزند قدیر به شماره کالسه 
0924 و به شماره شناسنامه 314  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141706490 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/42 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 356 فرعی از 
116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100111 مورخ 77/11/28 

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

5- رای شماره 3125 مورخ 95/03/12  آقای غالمعلی موحدیان فرزند حسینعلی به شماره کالسه 0922 
و به شماره شناسنامه 501  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141073625 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/42 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 356 فرعی از 116 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 100111 مورخ 77/11/28 

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

6- رای شماره 4216 مورخ 95/03/22 خانم فاطمه زهرا رجائی فرزند محمدعلی به شماره کالسه 0654 
و به شماره شناسنامه 446 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141665190 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/63 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 187 فرعی از 114 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 117048 مورخ 83/12/18 

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

7- رای شماره 4215 مورخ 95/03/22  آقای رســول نجفی خوزانی  فرزند نعمت اله به شماره کالسه 
0655 و به شماره شناسنامه  368  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141598231 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/63 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 187 فرعی از 
114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 117048 مورخ 83/12/18 

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

8- رای شــماره  2506 مورخ 95/02/29 آقای احمدرضا باقری دستگردی فرزند محمد تقی به شماره 
کالسه 0844 و به شماره شناسنامه 51 صادره از خمینی شهر و به شماره ملی 1142214656 نسبت به 
ششدانگ سه باب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 88 متر مربع مفروز و مجزی شده ازپالک 251 فرعی 
از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 239 دفتر 624 

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

9- رای شــماره  2657 مورخ 95/02/31 آقای سعید صابری فرزند حســین به شماره کالسه 6545 و 
به شماره شناســنامه 1417 صادره از  اصفهان و به شــماره ملی 1285600878 نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 100/27 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 990 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 44518 مورخ 75/09/07 دفترخانه 91 

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

10-رای شماره  2656 مورخ 95/02/31 آقای مسعود صابری فرزند حسین به شماره کالسه 6544 و 
به شماره شناسنامه 543 صادره از  اصفهان و به شماره ملی 1283556510 نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 104 متر مربع مفروز و مجزی شده از 990 فرعی  پالک 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44818 مورخ 75/09/07 دفترخانه 91 مالحظه و محرز 

گردیده است.الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
11-رای شماره 3109 مورخ 95/03/12 آقای عزیزاله وردی  فرزند اروجعلی به شماره کالسه 0462 
و به شماره شناســنامه 9 صادره از فریدن به شماره ملی 1159813541 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 189 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 889 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 106156 مورخ 79/11/16 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

12- رای شماره 7887 مورخ 94/11/28 خانم زهرا کبیری خوزانی فرزند ایرج به شماره کالسه 3743 
و به شماره شناسنامه 1130151492 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1130151492 نسبت به 2 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 177/33 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
108 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند صداقیه 

62339 مورخ 86/08/29 دفترخانه 46مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13- رای شماره 7888 مورخ 94/11/28 خانم صدیقه پرنده خوزانی فرزند مرتضی به شماره کالسه 
3731 و به شماره شناسنامه 11052 صادره ازخمینی شــهر به شماره ملی 1140363514 نسبت به4 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 177/33 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
108 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 108444 

مورخ 77/10/06 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14- رای شماره  3463 مورخ 95/03/18 خانم مریم حیدری خوزانی فرزند صفرعلی به شماره کالسه 
0670 و به شماره شناسنامه 2996 صادره از خمینی شهر و به شــماره ملی 1141267081 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و از پالک 566/1 به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 2 و 5/2 حبه از 
17 حبه به مساحت 178/05 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 566/1 و 567 و 566 فرعی از پالک 
85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 117732 مورخ 84/03/11 

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

15- رای شــماره  3456 مورخ 95/03/18 آقای محمد علی کاملی خوزانی فرزند قدیرعلی به شــماره 
کالسه 0669 و به شماره شناسنامه 210 صادره از خمینی شهر و به شماره ملی 1141703475 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و از پالک 566/1 به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 2 و 5/2 حبه از 
17 حبه به مساحت 178/05 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 566/1 و 567 و 566 فرعی از پالک 
85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 117732 مورخ 84/03/11 

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

16- رای شماره  3138 مورخ 95/03/12 آقای شکراله حاجیان فروشانی فرزند محمد کاظم به شماره 
کالسه 6450 و به شماره شناســنامه 2264 صادره از خمینی شهر و به شــماره ملی 1141331624 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 488 متر مربع مفروز و مجزی شده از 631 
فرعی  پالک 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 215985 مورخ 
91/12/09 دفترخانه 73 و سند 231450 مورخ 91/01/31 دفترخانه 73 و سند 231477 مورخ 95/02/04 

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

17- رای شماره  3139 مورخ 95/03/13 خانم زینب آقایی فروشــانی فرزند اسداله به شماره کالسه 
6447 و به شماره شناسنامه 6591 صادره از خمینی شهر و به شماره ملی 1142293947 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 488 متر مربع مفروز و مجزی شده از 631 فرعی  پالک 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 215985 مورخ 91/12/09 
دفترخانه 73 و سند 231450 مورخ 91/01/31 دفترخانه 73 و سند 231477 مورخ 95/02/04 دفترخانه 

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

18- رای شماره  3136 مورخ 95/03/12 آقای لطف اله حاجیان فروشانی فرزند محمد کاظم به شماره 
کالسه 6448 و به شماره شناسنامه 215 صادره از خمینی شهر و به شماره ملی 1141238926 نسبت به 
1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 488 متر مربع مفروز و مجزی شده از 631 فرعی  پالک 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 215985 مورخ 91/12/09 
دفترخانه 73 و سند 231450 مورخ 91/01/31 دفترخانه 73 و سند 231477 مورخ 95/02/04 دفترخانه 

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

19- رای شــماره  3135 مورخ 95/03/12 خانم هاجر آقایی فرزند امیر به شــماره کالسه 6449 و به 
شماره شناسنامه 1708 صادره از خمینی شهر و به شماره ملی 1142245251 نسبت به 1 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 488 متر مربع مفروز و مجزی شده از 631 فرعی  پالک 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 215985 مورخ 91/12/09 دفترخانه 
73 و ســند 231450 مورخ 91/01/31 دفترخانه 73  و ســند 231477 مورخ 95/02/04 دفترخانه 73 

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

20- رای شماره 4428 مورخ 95/03/29 آقای حمزه جوالئی فروشــانی فرزند احمد به شماره کالسه 
0328 و به شماره شناســنامه 493 صادره ازخمینی شــهر به شــماره ملی 1141173573 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 82 فرعی از 85 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 214 دفتر 78 امالک مالحظه 

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

21-رای شماره 2531 مورخ 95/02/30 آقای جالل قورچانی خوزانی فرزند قدمعلی به شماره کالسه  
0253 و به شماره شناســنامه 21453 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140214081 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 120 فرعی از 84 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 43485 مورخ 92/04/23 دفترخانه 

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

22- رای شــماره 3575 مورخ 95/03/18 خانم نرگس کریمی فرزند فتح اله  به شماره کالسه 6411 و 
به شماره شناسنامه 5 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142110370 نسبت به 1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/83 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 178 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 230349 مورخ 94/04/30 دفترخانه 

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

23- رای شــماره 3574 مورخ 95/03/18 خانم معصومه نادری نژاد فرزند غالمعلی  به شماره کالسه 
6052 و به شــماره شناسنامه 123 صادره به شــماره ملی 1159485828 نســبت به 3دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/83 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 178 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 58783 مورخ 60/06/10 دفترخانه 

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

24- رای شــماره 3576 مورخ 95/03/18 آقای حســین طهمورثی خوزانی فرزند مرتضی  به شماره 

کالسه 6409 و به شماره شناســنامه 315 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141557630 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 264/83 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
178 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51135 مورخ 

58/11/04 دفترخانه 73 و سند 64946 مورخ 62/01/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25- رای شماره 4432 مورخ 95/03/29 خانم مهناز اطرج فرزند علی به شماره کالسه 0254 و به شماره 
شناسنامه 42916 صادره به شماره ملی 1280854758 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1338 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل سند 189370 مورخ 88/03/04 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

26- رای شماره 3022 مورخ 95/03/09 خانم اعظم مجیری فروشانی فرزند رضاعلی به شماره کالسه 
0036 و به شماره شناســنامه 2381 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141159597 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه چوب بری به مســاحت 150 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 27 و 28 و 
29 فرعی از 80 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11221 مورخ 

92/12/25 دفترخانه 305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

27- رای شماره 4348 مورخ 95/03/25 خانم فاطمه مجیری فروشانی فرزند احمدرضا به شماره کالسه 
2259 و به شماره شناسنامه 97 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1141309912 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/26 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1609 فرعی 
از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 133595 مورخ 90/11/17 

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

28- رای شماره 4349 مورخ 95/03/25 آقای روح اله صفری فرزند شکراله به شماره کالسه 2258 و 
به شماره شناسنامه 2097 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1141189623 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/26 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1609 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 133595 مورخ 90/11/17 

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

29- رای شماره 4426 مورخ 95/03/29 آقای عباس پریشانی فرزند نورعلی به شماره کالسه 1264  و 
به شماره شناسنامه 12679 صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1140502972 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 205/72 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1889و1890 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 416 و 419 دفتر 248 امالک 

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

30- رای شماره 2583 مورخ 95/02/30 آقای محمد حسین صمدی فروشانی  فرزند نادعلی  به شماره 
کالسه 1679  و به شماره شناسنامه 10521 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1140481436 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 171 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 148 
فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 26473 مورخ 

61/12/16 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31- رای شــماره 2593 مورخ 95/02/30 آقای محمد مهدی صمدی فروشانی  فرزند محمد حسین  به 
شماره کالسه 1678 و به شماره شناسنامه 4405 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1142272095 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
148 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26473 مورخ 

61/12/16 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

32- رای شماره 3560 مورخ 95/03/18 آقای یداهلل حســینی فرزند عباس به شماره کالسه 4151 و به 
شماره شناسنامه 55 صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1142201724 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مســاحت 170/62 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 75 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل انحصار ورثه 421 مورخ 94/06/07 

و یک جلد سند مالکیت در صفحه 583 دفتر 119 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

33- رای شماره 3561 مورخ 95/03/18 خانم بیگم جعفری دستگردی فرزند عزیز اله به شماره کالسه 
4150 و به شماره شناسنامه 30 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1142198553 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 170/62 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل قولنامه عادی از یداهلل حسینی 

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

34-رای شماره 5783 مورخ 95/05/04 آقای عبدالعلی بیگی خوزانی فرزند رمضان  به شماره کالسه 
1022 و  به شــماره شناســنامه 293 صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی  1141608952 نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/45 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 744 فرعی از 111 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر طی ارائه عدم دسترسی به مالک رسمی 

فوالدگر ثبت در صفحه 376 دفتر 140 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

35- رای شماره 5737 مورخ 95/05/04 خانم سکینه بیگی فرزند عزیزاهلل به شماره کالسه 1021 و به 
شماره شناسنامه 398 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1141054140 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 224/20 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک  744 فرعی از 111 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 376 دفتر 140 مالک رسمی فوالدگر 

طبق رای ارائه فرم عدم دسترسی از مالک رسمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

36- رای شــماره 2588 مورخ 95/02/30 خانم فاطمه بیگم لطفی فروشانی  فرزند غالمعلی  به شماره 
کالسه 1680 و به شماره شناسنامه 10457 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1140480790 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 171 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 148 
فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 26473 مورخ 

61/12/16 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( رای اصالحی: 

37- رای شماره 5796 مورخ 95/05/05 آقای کریم پرنده خوزانی فرزند صادق  به شماره کالسه  3726  
و به شماره شناسنامه 449 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141651335 نسبت به  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 201 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 108 و 108/1 فرعی از  113 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 192703 مورخ 88/07/28 دفترخانه 

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

38- رای شماره 3699 مورخ 95/03/19 آقای عنایت شفیعی فرزند فتح اله  به شماره کالسه  0223 و به 
شماره شناسنامه 932 صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1141131625 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 21 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 104/5 فرعی از 84 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 27390 مورخ 88/12/24 دفترخانه 

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

39- رای شماره 3698 مورخ 95/03/19 خانم سمیرا فاتحی  فرزند ولی اهلل  به شماره کالسه  0222 و به 
شماره شناسنامه 2917 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1142257363 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 21 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 104/5 فرعی از 84 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 27390 مورخ 88/12/24 دفترخانه 

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

40- رای شماره 2532 مورخ 95/02/30 آقای عباس ابراهیمی نیا فرزند حسین به شماره کالسه  6725 
و به شماره شناســنامه 7311 صادره از اصفهان به شــماره ملی 6609143188 نسبت به  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 173/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1443 فرعی از 85 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 65144 مورخ 87/03/26 دفترخانه 59 

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

41- رای شماره 2622 مورخ 95/02/30 آقای عباس رفیعی فروشــانی فرزند حیدر به شماره کالسه 
2883 و به شماره شناســنامه 11764 صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1140493655 نسبت به  
ششدانگ یکباب مغازه و زیرزمین به مساحت 24/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1753 فرعی 
از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32472 مورخ 80/04/14 

و 31874 مورخ 79/08/09 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

42- رای شــماره 3354 مورخ 95/03/17 آقای نعمت اله محمدیان فرزند غالمرضا  به شماره کالسه  
5134 و به شماره شناسنامه 1217 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1142240347 نسبت به 3/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1812 فرعی 
از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 201751 مورخ 89/09/23 

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

43- رای شــماره 3353 مورخ 95/03/17 خانم الهام صالحی فروشانی فرزند اصغر  به شماره کالسه  
5135 و به شماره شناسنامه 1130251039 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1130251039 نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1812 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 201751 مورخ 

89/09/23 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

44- رای شماره 4170 مورخ 95/03/20 آقای فریبرز عباسی فرزند سلمان به شماره کالسه  0955 و 
به شماره شناسنامه 739 صادره از کوهرنگ  به شماره ملی 5558699681 نسبت به  ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 146/25 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 2264 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 281 دفتر 623 امالک مالحظه و 

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

45- رای شماره 2617 مورخ 95/02/30 خانم محبوبه مختاری فرزند احمدرضا  به شماره کالسه  3644   
و به شماره شناسنامه 234 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1141063697 نسبت به  3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی  به مساحت 212/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2487 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 117728 مورخ 

84/04/11 و 93741 مورخ 71/12/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

46- رای شماره 2618 مورخ 95/02/30 آقای اسماعیل اشتری فرزند جعفر  به شماره کالسه  3641   و 
به شماره شناسنامه 312 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1141022931 نسبت به  3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی  به مساحت 212/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2487 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 117728 مورخ 

84/04/11 و 93741 مورخ 71/12/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

47- رای شماره 2526 مورخ 95/02/30 خانم سمیه شــیروی خوزانی فرزند رستم  به شماره کالسه 
5406 و به شــماره شناســنامه 1967 صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1141290431 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 74 فرعی از 84 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 357 دفتر 384 امالک مالحظه 

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

48- رای شــماره 4338 مورخ 95/03/25 آقای علی اکبر عموچی فروشــانی فرزند حســن  به شماره 
کالسه 0198 و به شماره شناسنامه 12143 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1140497618 نسبت 
ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مســاحت 58/14 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 672 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 100 و 

89 و 525 و 103 و 240 و 245 دفاتر  170 و 226 و 387 و 239 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

49- رای شــماره 4339 مورخ 95/03/25 آقای علی اکبر عموچی فروشــانی فرزند حســن  به شماره 
کالسه 0678 و به شماره شناسنامه 12143 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1140497618 نسبت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/26 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 672 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 100 و 89 و 525 و 103 و 

240 و 245 دفاتر  170 و 226 و 387 و 239 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

50- رای شــماره 2476 مورخ 95/02/29 آقای اکبر ماهانی فرزند رضا  به شــماره کالسه 1349 و به 
شماره شناسنامه 415 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1285707915 نسبت به ششدانگ یکباب 

انبار به مساحت 1525 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 971 فرعی از 75 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 473 و 470 دفتر 234 امالک مالحظه و 

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

51- رای شماره 3609 مورخ 95/03/19 خانم منیر حدادان خوزانی فرزند صادق به شماره کالسه 0779 
و به شماره شناسنامه 1130101185 صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1130101185 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/74 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 161/1 فرعی از 113 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند رسمی سند 171579 مورخ 

86/03/08 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

52- رای شماره 2672 مورخ 95/02/31 خانم راحیل رجبی نسب  فرزند علی به شماره کالسه 0496 و 
به شماره شناسنامه 23149 صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1140231081 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 170/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 138 فرعی از 122 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 5204 مورخ 93/03/31 دفترخانه 388 

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

53- رای شماره 2511 مورخ 95/02/30 خانم پروانه روشن فکر فرزند محمدحسین به شماره کالسه 
3413 و به شماره شناسنامه 343 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1141023245 نسبت به 2دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/92 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 119 فرعی از 
116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند135899 مورخ 92/03/07 

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

54- - رای شــماره 2512 مــورخ 95/02/30 آقای ســیامک ابراهیــم بابایی ورنوســفادرانی فرزند 
حسینعلی به شــماره کالسه 3412 و به شــماره شناســنامه 15468 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140153463 نسبت به 4دانگ مشاع ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 237/92 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 119 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند135899 مورخ 92/03/07 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

55- رای شــماره 3165 مورخ 95/03/13 خانم زهره بدیحی جوآبادی فرزند حسن  به شماره کالسه 
0849 و به شماره شناسنامه 224 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 1142219372 نسبت به 2/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به مساحت 82/69 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 727 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 232 دفتر 42 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

56- - رای شماره 3166 مورخ 95/03/13 آقای علیرضا حوازاده فرزند حسین  به شماره کالسه 0848 
و به شماره شناسنامه 8 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142208540 نسبت به 3/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به مساحت 82/69 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 727 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 87 دفتر 

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

57- رای شــماره 2490 مورخ 95/02/29 خانم پریسا ســادات نوربخش فرزند سیدرسول  به شماره 
کالسه 0896 و به شماره شناسنامه 1130499235 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1130499235 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
5783 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

245 دفتر 197 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

58- - رای شماره 2491 مورخ 95/02/29 خانم مریم اکبری ورنوسفادرانی فرزند مصطفی  به شماره 
کالسه 0895 و به شماره شناسنامه 282 صادره ازخمینی شــهر به شماره ملی 1141058804 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5783 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 238 دفتر 

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

59- رای شماره 2493 مورخ 95/02/29 خانم زهرا ســبزیان ورنوسفادرانی فرزند خداداد  به شماره 
کالسه 5215 و به شماره شناسنامه 12436 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140500546 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/5 متر مربع از پالک 1068 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 69350 مورخ 64/06/28 دفترخانه 73 و 140219 

مورخ 94/12/24 دفترخانه 62 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

60- رای شماره 3267 مورخ 94/12/27 خانم سمیرا کاظمی اندانی فرزند اصغر به شماره کالسه  0606 
و به شماره شناسنامه 1130099342 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 1130099342 نسبت به 
2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/05 متر مربع از پالک 748 فرعی از112 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 74 دفتر 476 امالک مالحظه 

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

61- - رای شماره 2268 مورخ 94/12/27 آقای صفرعلی عابدی فرزند محمود به شماره کالسه 0291 
و به شماره شناســنامه 95 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141573611 نسبت به 3/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/05 متر مربع از پالک 748 فرعی از112 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 74 دفتر 476 امالک مالحظه و 

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

62- رای شــماره 0907 مورخ 95/01/31 آقای صفرعلی عابدی فرزند محمود به شماره کالسه 0291 
و به شماره شناسنامه 95 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141573611 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 211 متر مربع از پالک 28 فرعی 73 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 216965 مورخ 92/02/17 

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

63- رای شــماره 0908 مورخ 95/01/31 خانم مریم خاتون مجیری اندانی فرزند عبدالخالق به شماره 
کالسه 0292 و به شماره شناسنامه 84 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141633698 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 211 متر مربع از پالک 
28 فرعی 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216965 مورخ 

92/02/17 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

64- رای شماره 3155 مورخ 95/03/13 خانم لیلی اعمازاده اندانی فرزند عبدالرحمن به شماره کالسه  
0445 و به شماره شناسنامه 3134 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141302071 نسبت به 2 دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 155 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 74/1 فرعی از 
110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 185608 مورخ 78/09/20 

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

65- - رای شماره 3156 مورخ 95/03/13 آقای علی بیگی خوزانی فرزند جعفر به شماره کالسه  0444 
و به شماره شناسنامه 439 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141707748 نسبت به 4 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 74/1 فرعی از 110 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 185608 مورخ 78/09/20 دفترخانه 

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

66- رای شماره 1841 مورخ 94/12/24 آقای ســید کمال الدین حجازی دهاقانی فرزند سید ابوالقاسم 
به شماره کالسه  0323 و به شماره شناسنامه 169 صادره از شهرضا به شماره ملی 5129603133 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 102/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1044 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

520 و131 دفاتر320 و505 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

67- رای شــماره 3568 مورخ 95/03/18 آقای جعفر بیگی خوزانی فرزند ابوالقاسم  به شماره کالسه 
0771 و به شماره شناسنامه 120 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141467240 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 209/44 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
123 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 50508 مورخ 
58/09/22 دفترخانه 73 وسند 160412 مورخ 84/07/27 دفترخانه 73 وسند 185607 مورخ 87/09/20 

دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

68- - رای شــماره 3567 مورخ 95/03/18 خانم رقیه براتی احمدآبادی فرزند احمد به شماره کالسه 
0772 و به شماره شناســنامه 1130184188 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1130184188 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مســاحت 209/44 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 123 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 185607 مورخ 87/09/20 دفترخانه 72 وسند 5058 مورخ 58/09/22 دفترخانه 73 مالحظه 

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

69- رای شماره 4431 مورخ 95/03/29 آقای سیف اهلل بخششی فرزند حسن  به شماره کالسه  1119 
و به شماره شناسنامه 239 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141565560 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 218/46 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 551 و1593 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 230519 مورخ 94/10/20 دفترخانه 

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

70- رای شــماره 2720 مورخ 95/03/04 خانم احترام ابوترابی فرزند اسداهلل  به شماره کالسه 3211  
و به شماره شناسنامه 104 صادره از خمینی شهربه شــماره ملی 1140980981 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 1370 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 243 فرعی از 87 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 93122 مورخ 92/08/25 دفترخانه 46 

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

71- رای شــماره 3533 مورخ 95/03/18 خانم مریم گلی فرزند عبدالرضا به شــماره کالسه  0106 و 
به شماره شناســنامه 1531 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141183951 نسبت به 3/4 دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1822 فرعی 
از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9140 مورخ 82/11/07 
و115964 مورخ 82/07/19 و 117871 مورخ 84/05/02 دفترخانــه 63 و38 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

72- رای شــماره 3531 مورخ 95/03/18 خانم صدیقه عابدی فرزند براتعلی به شماره کالسه  0107 
و به شماره شناسنامه 12192 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140498101 نسبت به 3 دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1822 فرعی 
از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9140 مورخ 82/11/07 
و115964 مورخ 82/07/19 و 117871 مورخ 84/05/02 دفترخانــه 63 و38 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

73- - رای شماره 3532 مورخ 95/03/18 خانم مرضیه گلی فرزند عبدالرضا به شماره کالسه  0105 
و به شماره شناســنامه 36 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141309300 نسبت به 3/4 دانگ 
مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 117/75 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1822 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 9140 مورخ 
82/11/07 و115964 مــورخ 82/07/19 و 117871 مــورخ 84/05/02 دفترخانــه 63 و38 مالحظه و 

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

74-- رای شــماره 3537 مورخ 95/03/18 خانم زهرا حاجی باقری فرزند اصغر به شــماره کالســه  
0108 و به شماره شناســنامه 6018 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142288218 نسبت به 
1/5 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 117/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1822 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 9140 
مورخ 82/11/07 و115964 مورخ 82/07/19 و 117871 مورخ 84/05/02 دفترخانه 63 و38 مالحظه 

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

75- رای شماره 6056 مورخ 94/10/26 خانم سیمین دخت مهدور فرزند حسین  به شماره کالسه  4279 
و به شماره شناسنامه 2 صادره از الیگودرز به شــماره ملی 4172431550 نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه  سه طبقه به مساحت 111 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 314 فرعی از 159 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر طی وکالتنامه 35482 مورخ 82/11/15 دفترخانه 35 

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

76- رای شماره 3374 مورخ 95/03/18 آقای محمدعلی حاجی باقری فروشانی فرزند حسن به شماره 
کالسه  0817 و به شماره شناسنامه 10748 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140483706 نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1948 فرعی از 172 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 125378 مورخ 87/05/21 

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

77- رای شماره 1814 مورخ 94/12/24 آقای احمدرضا ســبحانی فرزند حکمت اهلل به شماره کالسه  
5713 و به شماره شناسنامه 22 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141628155 نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه وطبقه فوقانی وراه پله به مســاحت 72/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3264 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 227 

و588 دفتر 350 و262 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78- رای شــماره 2502 مورخ 95/02/29 خانم اشرف ارغند فرزند علی به شــماره کالسه 0941 و به 
شماره شناســنامه 1220 صادره از اهواز به شــماره ملی 1754138209 نســبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 39/29 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 326و327  فرعی از 82 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 56008 مورخ 85/07/08 دفترخانه 46 

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

79- رای شــماره 2503 مورخ 95/02/29 خانم اشرف ارغند فرزند علی به شــماره کالسه 0939 و به 
شماره شناسنامه 1220 صادره از اهواز به شماره ملی 1754138209 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 39/29 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 326و327  فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 479 دفتر 532 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
80- رای شــماره 4346 مورخ 95/03/25 آقای مرتضی محمدصالحی فروشــانی فرزند غالمرضا به 
شماره کالسه  0394 و به شماره شناسنامه 9995 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142324745 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 792 فرعی از 
106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 57651 مورخ 93/05/27 

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

81- رای شماره 4347 مورخ 95/03/25 آقای علی محمدصالحی فروشانی فرزند غالمرضا به شماره 
کالسه  0393 و به شماره شناسنامه 1130372219 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130372219 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 145 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 179 فرعی از 
107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 139076 مورخ 94/04/10 

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

82- رای شماره 2523 مورخ 95/02/30 خانم پروین سعیدی ورنوسفادرانی فرزند نعمت اهلل به شماره 
کالسه  4402 و به شماره شناسنامه 571  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141007258 نسبت 
به ششدانگ یکباب انبارضایعات بازیافتی به مساحت 460 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 250 
فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 18149 مورخ 

46/11/26 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

83- رای شماره 2522 مورخ 95/02/30 خانم مهین ســعیدی فرزند نعمت اهلل به شماره کالسه  0041 
و به شماره شناسنامه 193  صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140978365 نسبت به ششدانگ 
یکباب دامداری به مساحت 463 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 250 فرعی از 119 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18149 مورخ 46/11/26 دفترخانه 35 

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

84- رای شماره 2538 مورخ 95/02/30 خانم مهین سعیدی فرزند نعمت اهلل به شماره کالسه  0043 و به 
شماره شناسنامه 193 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140978365 نسبت به ششدانگ یکباب 
انبارضایعات به مساحت 677/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 250 فرعی از 119 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18149 مورخ 46/11/26 دفترخانه 35 

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

85- رای شماره 2536 مورخ 95/02/30 خانم ملوک ســعیدی فرزند نعمت اهلل به شماره کالسه  1397 
و به شماره شناسنامه 194 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140959859 نسبت به ششدانگ 
یکباب انبار ضایعات آهن آالت به مســاحت 470 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 250 فرعی از 
119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18149 مورخ 46/11/26 

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

86- رای شــماره 2520 مورخ 95/02/30 آقای جالل ابراهیمیان خوزانی فرزند رمضانعلی به شماره 
کالسه  0719 و به شماره شناسنامه 40 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141647249 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/93 متر مربع که از پالک 115/79 به استثنای بهای 1/16 اعیانی به 
شماره پالک 78 و79 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 199842 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

87- رای شماره 3366 مورخ 95/03/17 خانم طاهره ســادات میرلوحی جوآبادی فرزند سید اسداهلل 
به شماره کالسه 0194 و به شماره شناســنامه 1130825000 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1130825000 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه تیرچه بلوک به مساحت 205/10 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1335 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل سند 19951 مورخ 53/03/19 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

88- رای شــماره 3367 مورخ 95/03/17 آقای عباســعلی هوازاده جوآبادی فرزند علی آقا به شماره 
کالسه 0195 و به شماره شناســنامه 872 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140845500 نسبت 
به 5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه تیرچه بلوک به مساحت 205/10 متر مربع مفروز و 
مجزی شــده از پالک 1335 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 5429 مورخ 84/03/30 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

89-رای شماره 3183 مورخ 95/03/16 خانم شکوفه شاهین فرزند رضا به شماره کالسه  0197 و به 
شماره شناسنامه 14884 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140147609 نسبت به 3 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 294/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 235 فرعی از 87 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 40354 مورخ 60/12/22 

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

90- رای شماره 3184 مورخ 95/03/16 آقای خلیل اهلل شاهین فرزند رجبعلی به شماره کالسه  0247 و 
به شماره شناسنامه 173 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141003376 نسبت به 3 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه صلح شرط به مســاحت 294/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 235 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 40354 مورخ 

60/12/22 دفترخانه 63 صلح شرط گردیده ومالحظه و محرز گردیده است.
الف( آگهی اصالحی:

91- رای شماره 2848 مورخ 94/08/19 آقای محمدعلی محمدی جوآبادی فرزند یداهلل به شماره کالسه 
4407 و به شماره شناسنامه 48 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142191524 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 140/80 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1433 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 158517 مورخ 84/05/11 دفترخانه 

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

92- رای شــماره 4226 مورخ 95/03/22 آقای حکمت اهلل امینی خوزانی فرزند علی به شــماره کالسه 
2836 و به شماره شناســنامه 22577 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140225340 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مســکونی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 94/08 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 567 و 566 و566/1 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل شامل سند رسمی 121695 مورخ 85/12/28 دفترخانه 63 مالحظه 

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

93- رای شماره 4227 مورخ 95/03/22خانم نرجس شفیعی خوزانی فرزند عبدالرضا به شماره کالسه 
2838 و به شماره شناسنامه 1130281841 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130281841 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 94/08 
مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 567 و 566 و566/1 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل شامل سند رسمی 4749 مورخ 90/11/26 دفترخانه 322 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(رای اصالحی 

94- رای شــماره 6086 مورخ 95/05/13 آقای نبــی اهلل کارخیران خوزانی فرزند نصراهلل به شــماره 
کالسه  1802 و به شماره شناسنامه 2095 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141120518 نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه نجاری به مساحت 322/07 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 113 فرعی 
از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42147 مورخ 91/12/21 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

95- رای شماره 2572 مورخ 95/02/30 خانم بهناز مصیب خوزانی فرزند یداهلل به شماره کالسه  0933 
و به شماره شناسنامه 421 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141091208 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 282/80 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 52 فرعی از 120 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 356 دفتر 441 امالک مالحظه 

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

96- رای شماره 5179 مورخ 95/04/30 خانم فاطمه حیدری فرزند ابوالقاسم به شماره کالسه  3081 
و به شماره شناسنامه 10886 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140361831 نسبت به 3 دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/84 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 431 فرعی از 
84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 47945 مورخ 67/09/07 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

97- رای شماره 3524 مورخ 95/03/18 آقای حسام قورچانی خوزانی فرزند محمدتقی به شماره کالسه  
3080 و به شماره شناســنامه 16468 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142379401 نسبت به 
3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/84 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 431 
فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 206393 مورخ 

90/05/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

98- رای شماره 4353 مورخ 95/03/25 آقای نبی اهلل نوریان کوشکی فرزند غالمرضا به شماره کالسه  
1515 و به شماره شناسنامه 1 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142047695 نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه وطبقه فوقانی به مســاحت 241/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 267 فرعی از 
103 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 226 دفتر 144 

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

99- رای شــماره 4427 مــورخ 95/03/29 آقای مهدی صفری فروشــانی فرزند امین اهلل به شــماره 
کالسه  0486 و به شماره شناسنامه 197 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141170612 نسبت 
به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 276/28 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 2349 فرعی از 
87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18792 مورخ 93/11/07 

دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

100- رای شماره 2482 مورخ 95/02/29 خانم شکوه دیباجی فروشانی فرزند سیدعلی به شماره کالسه  
4331 و به شماره شناسنامه 17 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141618427 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 237/26 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 220 و221 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 171408 مورخ 86/03/02 دفترخانه 

73 وثبت در صفحه 348 و345 دفتر 415 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
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قصه های دادگاهيادداشت

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
خونی که پای وصیت نامه مادربزرگ ريخت

 دایی جوان که در یــک درگیری ســنگ پرانی، با خانــواده خواهرش 
متهم به قتل بود با حضور دو شاهد در دادگاه رســیدگی به این پرونده، 
 قاتل شناخته شــد.دراین حادثه که پنجم شهریور ســال 93 در منطقه

 آبعلی-شــرق تهران- رخ داد، پسر27 ســاله ای به نام مجید در جریان 
درگیری خانوادگی با اصابت یک تکه ســنگ به ســرش کشــته شــد. 
مادرقربانی هم که درمحل حادثه حضور داشــت پس ازحضورمأموران 
پلیس، برادرش محمد را قاتل پسرش معرفی کرد.بدین ترتیب متهم به 
قتل دستگیرو روانه زندان شد.دایی مقتول که چندروزقبل برای محاکمه 
به دادگاه کیفری تهران فراخوانده شــده بود در حالی کــه از این واقعه 
سخت متاثر بود به قضات محکمه گفت: مادرم در زمان حیاتش وصیت 
کرده بود بعد از مرگش اسباب و اثاث خانه اش را وقف مسجد محل کنیم.

بعد از مــرگ وی به خانه اش رفتم تا به وصیتش عمــل کنم؛ اما خواهرم 
مانع شد و این شــروع درگیری خانوادگی بود.شــب حادثه نیز خواهرم 
به همراه شوهر و پســرهایش مقابل خانه مان جمع شدند و شیشه های 
خانه ام را شکستند که من هم باشنیدن ســر و صدا بیرون رفتم.بعدهم 
متوجه شــدم خواهرو برادرانم و اعضای خانواده شــان با هم درگیر شده 
اند.من هم که ناخواسته وارد این معرکه شــده بودم سنگی پرت کردم، 
اما مطمئنم این سنگ به سر خواهرزاده ام نخورد و نمی دانم او چطور در 
این دعوا کشته شــد. بدین ترتیب بعد از اظهارات متهم وباتوجه به کافی 
نبودن دالیل برای اثبات ارتکاب قتل ازسوی وی، قضات تصمیم گرفتند 
مراسم قســامه برگزار کنند.قرار بود 50 نفر از بستگان نسبی اولیای دم 
جوان مقتول در شعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران حاضر شوند و 
ســوگند بخورند که محمد، خواهرزاده اش را با پرتاب سنگ کشته است 
تا او به قصاص محکوم شود؛ اما قبل از برگزاری مراسم، پدر و مادر قربانی 
گفتند شــاهدانی را به طور اتفاقی یافته اند کــه می توانند حقیقت را به 
هیئت قضایی بگویند.با این ادعا مراســم قســامه برگزار نشد و دو شاهد 
جوان به دادگاه فراخوانده شــدند.یکی از آنها گفت: همراه دوســتانمان 
 برای تفریح به منطقه آبعلی رفته بودیم که دیدیم دو دسته به طرف هم 
ســنگ پرانی می کنند.همان موقع هم متهم را دیدم که سنگ بزرگی را 
به سر مقتول کوبیدبدین ترتیب پس از اظهارات شاهدان، قضات دادگاه 
قتل را شبه عمد تشخیص دادند ومتهم را به پرداخت دیه و3 سال حبس 

محکوم کردند.

جانشین فرمانده انتظامی اســتان کردستان گفت: عامل انفجار خودرو 
گشــت یگان امداد مریوان که موجب شــهادت یکی از ماموران پلیس 
شده بود، تنها پس از 16 ســاعت از حادثه دستگیر شد. سرهنگ آژنگ 
افزود: عامل انفجار خودرو گشــت یگان امداد مریوان که 19 مرداد ماه 
با پرتاب شــیء انفجاری به داخل خودرو موجب شهادت ستوان سوم 
»عبدا... مروتی« و زخمی شــدن دو تن دیگر از همکاران وی شده بود 
در کمتر 16 ساعت از وقوع حادثه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی 
دستگیر شد.وی افزود: با بررســی صحنه حادثه و استخراج فیلم های 
ضبط شده توسط دوربین های مدار بســته، فرد مظنون شناسایی و در 

یک عملیات از پیش طراحی شده دستگیر شد.

خونی که پای وصیت نامه 
مادربزرگ ريخت

دستگیری عامل شهادت مامور ناجا

همســر مرد گمشــده در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
همسرم به نام »صمد« 50ساله اســت، منزل را به مقصد محل 
کارش در یــک مرکز تهیه غذا در خیابان مــرزداران ترک کرد؛ 
اما چند ســاعت پس از آن، از محل کار همســرم با خانه تماس 
گرفتند و گفتند که صمد در محل کارش حاضر نشده و گوشی 
تلفن همراهش نیز خاموش است)!( پس از آن طی تماس های 
مکرر با تلفن همراه همســرم، متوجه شــدم که گوشی تلفنش 
خاموش اســت. روز بعد و کمتر از 24 ســاعت از زمان تشکیل 
پرونده گمشــده در پایگاه هفتم، همســر صمد بــا مراجعه به 
 این پایگاه، خبر از گروگانگیری همســرش و درخواســت پول 
آدم ربایان جهت آزادی وی را داد. همسر »صمد« در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: همــراه دو فرزندم ، داخــل خانه بودم که 
متوجه تماس از طریق گوشی تلفن همراه همسرم شدم. وقتی 
تلفن را جــواب دادم بر خالف انتظار صدای مردی ناشــناس را 
شــنیدم که عنوان کرد »همســرت پیش ماســت« و در ادامه 
درخواســت مبلغ 200 میلیون تومان پول کرد. از این شخص 

خواهش کردم تا با همســرم صحبت کنم و از ســالمتی و زنده 
بودنش مطمئن شــوم؛ اما او ضمن تهدید و فحاشــی، تلفن را 
روی من قطع کرد. پس از آن چندین بار، با شــماره تلفن همراه 

همسرم تماس گرفتم، اما گوشی همسرم خاموش شده بود.
ادامه رسیدگی به پرونده در اداره يازدهم

با توجه به تماس تلفنی ربایندگان با خانــواده صمد، بالفاصله 
موضوع بــه معاونت جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ اعالم و 
ضمن انجــام هماهنگی با مقــام قضایی، پرونــده جهت ادامه 
رسیدگی و رهایی گروگان و دســتگیری ربایندگان در اختیار 

اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با آغاز رســیدگی به پرونــده در اداره یازدهــم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، کارآگاهان این اداره ضمن انجام اقدامات پلیســی 
 به تحقیقــات میدانــی از اطرافیــان و افراد مرتبــط با صمد و 
خانواده اش پرداختند و در تحقیقات خود موفق به شناســایی 
یکی از اتباع کشور افغانســتان به نام »حسین« 25 ساله شدند 
که برابر اطالعات، چندی پیش با صمد درگیری داشــته است. 

محل سکونت حسین در شهریار شناســایی شد و کارآگاهان با 
مراجعه به این محل اطالع پیــدا کردند که وی همزمان با تاریخ 

گم شدن صمد، ناپدید شده است.
کارآگاهان با انجام اقدامات پیچیده پلیسی، مخفیگاه ربایندگان 
و محل نگهداری فرد ربوده شــده در شهرســتان باغســتان  را 
شناســایی کردند و این محل تحت مراقبت های نامحســوس 
پلیســی قرار گرفت. ســاعت 3 بامداد، چندین تیم عملیاتی از 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام یک 
عملیات غافلگیرانه، ضمن هدف قرار دادن یکی از ربایندگان از 
ناحیه پا، سه رباینده دیگر را دستگیر و صمد را نیز با دست و پای 
زنجیر شده و چشمانی بســته از داخل یک اتاقک خارج کردند 
و نجات دادند. صمد که پس از آزادی از دســت ربایندگان قادر 
 به سخن گفتن نبود، در ســخنانی کوتاه عنوان کرد که به مدت

 20 روز است با چشمانی بسته و دســت و پای در زنجیر، داخل 
یک اتاقک محبوس بوده است.

چهار رباینــده به نام های »ناصــر« ) 45ســاله – تبعه ایران(، 
 »حســین« ) 26 ســاله – تبعه افغانســتان (، »اســماعیل« 
) 30 ســاله – تبعه افغانســتان ( و »عبدا...« ) 27 ساله ( پس از 
انتقال به اداره یازدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ، در اظهارات 
اولیه عنوان داشــتند که دو نفــر از آنها )ناصر واســماعیل( در 
پوشش مأمور اقدام به ربودن صمد کرده اند. در ادامه تحقیقات 
از متهمان مشــخص شــد که یکی از دو متهم تبعه افغانستان 
)اســماعیل(، به عنــوان نگهبــان و ســرایدار در ویالی محل 
نگهداری گروگان مشــغول به کار بوده و متهمان با اســتفاده 
از این موقعیت و اطمینان داشــتن از عدم حضور صاحب ویال، 
 اقدام به انتقال فرد ربوده شــده و نگهداری وی داخل این محل 

کرده اند.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبــر گفت: تحقیقات 
از متهمان در مراحل اولیه قــرار دارد. یک نفر از متهمان جهت 
انجام اقدامات درمانی به بیمارســتان منتقل و سه متهم دیگر 
پرونده نیــز پس از انجــام تحقیقات اولیه و جهــت صدور قرار 

قانونی به دادسرای امور جنایی اعزام شدند.

اوایل مرداد امسال زن جوانی که دلواپس پسرش شده بود با نگرانی 
چندین بار با تلفن همراه وی تماس گرفت، اما تلفن در دســترس 
نبود. زن جوان به امید اینکه پسرش در محوطه مجتمع سرگرم بازی 
شده است خودش را سراسیمه به آنجا رســاند؛ اما از سروش خبری 
نبود. انتظار چند ساعته همراه با دلشــوره مادر ادامه داشت تا اینکه 
او خودروی سمند سفید رنگی را دید که نزدیک مجتمع ایستاد. بعد 
هم مرد جوانی با عجله پیاده شد و پیکر نیمه جان سروش را از ماشین 
بیرون انداخت و از آنجا گریخت.مادر سروش که از دیدن این صحنه 

شوکه شده بود بالفاصله پســرش را به یکی از بیمارستان های غرب 
تهران انتقال داد. کبودی و آثار ضرب و شتم روی بدن پسر 15 ساله 
حکایت از شکنجه شدید او داشت. سروش پس از درمان و بهبودی 
نسبی به همراه مادرش به دادســرای جنایی تهران رفت و از مردی 
شکایت کرد که او را ربوده و سه ساعت نیز مورد شکنجه قرارش داده 
است.سروش گفت: مدتی قبل از طریق تلگرام با دختری به نام الدن 
آشنا شدم. او در یکی از خانه های اطراف مجتمع ما زندگی می کند. 
آشنایی ما ادامه داشــت تا اینکه یک روز الدن تماس گرفت و از من 

خواست برای دیدنش به خانه شان بروم. محل قرار در نزدیکی خانه 
آنها بود. من هم در راه بازگشت از باشــگاه به محل قرار رفتم، اما در 
کمال ناباوری به جای الدن، پدرش را دیدم که اوهم با تهدید مرا به 
خانه شان برد. سپس مرا عریان کرد و با کمربند به جانم افتاد. باتوجه 
به شکایت پسر نوجوان ،پدر الدن بازداشت شد. مرد 45 ساله زمانی 
که روبه روی بازپرس جنایی ایستاد به جرم خود اعتراف کرد و گفت: 
چند روز قبل از حادثه، از محل کارم به خانه می آمدم متوجه شــدم 
الدن در محوطه بازی مجتمع با پسری همسن وسال خود در حال 
صحبت است. از دیدن این صحنه شوکه شدم و ضمن تنبیه دخترم 

تصمیم گرفتم کاری کنم که پسر نوجوان دیگر سراغ دخترم نرود!

آزادسازی گروگان 200 میلیون تومانی در تهران

نگهبان مترو باعث مرگ کودک خردســالی شد که وظیفه 
نگهداری چند ســاعته از او را برعهــده گرفته بود. نگهبان 
متروی شــهری کالیفرنیا که به خواهش یکی از مسافران 
نگهداری از دختر خردســال او را پذیرفــت، در اوج خواب 
آلودگی و سر به هوایی متوجه دور شدن دختر از خود نشد.

دختر خردســال در حالی از نگهبان دور می شود که قطار 
در حال ورود به جایگاه اســت و او با پیــش رفتن به جلو، 
زیر قطار شهری له می شــود.نگهبان خطا کار که جک نام 
دارد، از ســر و صدای مردم بیدار و با پیکــر غرق در خون 
دختر مواجه می شود.دختر خردســال که سارا نام داشت 
و 3 ساله بود، در ســانحه برخورد با مترو جانش را از دست 
داد.پدر ســارا هنگام رویارویی با پیکر دخترش بی هوش و 
به بیمارستان منتقل می شود.جک با شــکایت پدر سارا و 

مسئول مترو بازداشت شد.

پســر 6 ســاله ای که خواهر 13 روزه خود را مورد ضرب و 
شتم قرار داده بود منجر به مرگ این نوزاد شد. بنابر گزارش 
پلیس، مادری بــا نام »کاتلیــن ماری اســتیل« فرزندان 
خود را در ماشــین با در و پنجره بســته در غرب فلوریدا به 
 مدت 40 دقیقــه رها می کنــد و برای خرید به فروشــگاه 
 می رود. نوزاد شــیرخوار شــروع به گریه می کند و پســر

 6 ساله این خانواده با نام فرانکی که تاب گریه های خواهرش 
را نداشته وی را مورد ضرب و شــتم قرار می دهد و سرش را 
 به کف ماشین می کوبد. فرانکی به محض بازگشت مادر 62 
 ســاله اش اتفاق را شــرح می دهــد، اما وی بــی توجه به

  صحبــت های پســرش راهــش را ادامه می دهــد. بعد از 
2 ساعت که به خانه بازمی گردند کاتلین متوجه آثار کبودی 
و سردی بدن دخترش می شــود و با حضور اورژانس قربانی 
به بیمارستان انتقال داده می شود، اما نوزاد جان باخته بود. 
مادر 62 ســاله روز جمعه در دادگاه حاضر شــد و اتهامات 
قتل نفس و غفلت در مرگ نوزاد به وی تفهیم گردید و قرار 
 وثیقه 100 هزار دالری برای وی تعیین شده است. این مادر

 عالوه بر این دختر، 2 فرزند دیگر با نام های فرانکی 6 ساله 
و فیلیپ3 ساله نیز دارد و کاتلین از طریق لقاح مصنوعی با 
استفاده از اسپرم همســر مرحومش قربانی را به دنیا آورده 
بود. پلیس برای بازســازی صحنه توســط فرانکی 6 ساله 

عروسکی را در اختیارش قرار داده است. 

 نگهبان سر به هوا 
عامل مرگ مسافر مترو

برادر 6 ساله قاتل خواهر 13 روزه؛ 

 بازسازی حادثه با يک 
عروسک انجام گرفت

حوادث جهان

شکنجه پسر نوجوان در دوستی تلگرامی

گروگانگیری مرد افغان پس از 20 روز حبس در اتاقکی با دست و پای غل و زنجیر شده پايان يافت. هفتم مرداد ماه 
خانمی از تبعه کشور افغانستان با مراجعه به کالنتری 113 مولوی اعالم کرد که همسرش ساعت هفت صبح برای رفتن 

به سر کار از خانه خارج شده و پس از آن ديگر جوابگوی تماس های تلفنی اش نبوده است.

در ادامه تحقیقات از 
متهمان مشخص شد 

که يکی از دو متهم تبعه 
افغانستان )اسماعیل(، 

به عنوان نگهبان و 
سرايدار در ويالی 

محل نگهداری گروگان 
مشغول به کار بود

101- رای شماره 3160 مورخ 95/03/13 خانم سمیه شمس علی  فرزند حسین به شماره کالسه  0824 
و به شماره شناسنامه 1336 صادره به شماره ملی 1753833140 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 223/68 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 40 و 41 فرعی از 113 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 119441 مورخ 84/12/28 دفترخانه 

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

102- رای شماره 3161 مورخ 95/03/13 خانم مریم الســادات میردامادی خوزانی  فرزند مسعود به 
شماره کالسه  0825 و به شماره شناسنامه 3410 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141236796 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 223/68 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 40 و 41 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

191780 مورخ 81/06/12 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

103- رای شماره 3365 مورخ 95/03/17 آقای غالمعلی توانازاده فرزند رضا به شماره کالسه  5257 
و به شماره شناســنامه 84 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140972065 نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 184 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1064 فرعی از 87 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر بصورت مع الواسطه از مالک رسمی نوراله توانگر 

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

104- رای شماره 4165 مورخ 95/03/20 آقای قربانعلی محمدی فرزند کریم به شماره کالسه  0195 
و به شماره شناسنامه 523 صادره از اصفهان به شماره ملی 1289300240 نسبت به 5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/84 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 587 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 91376 مورخ 75/06/10 دفترخانه 

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

105- رای شماره 4166 مورخ 95/03/20 خانم طاهره صمدی فرزند جعفر به شماره کالسه  0194 و به 
شماره شناسنامه 230 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141649144 نسبت به 1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/84 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 587 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37408 مورخ 64/10/14 دفترخانه 

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

106- رای شماره 6027 مورخ 94/10/24 آقای محمد مهدی افسری فرزند حسینعلی به شماره کالسه  
6111 و به شماره شناسنامه 246 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141058448 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 23 فرعی از 
121 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 76723 مورخ 89/05/10 

دفترخانه 46 و ثبت در صفحه 509 دفتر 515 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

107- رای شماره 6031 مورخ 94/10/24 خانم عفت عسکری فرزند تقی به شماره کالسه  6112 و به 
شماره شناسنامه 1855 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141221241 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 183/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 23 فرعی از 121 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل قولنامه عادی محمد مهدی افسری 

ثبت در صفحه 509 دفتر 515 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

108- رای شماره 2666 مورخ 95/02/31 آقای مجید نادیان ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی به شماره 
کالســه  0336 و به شــماره شناســنامه 542 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141074036 
 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 172/70 متر مربع مفروز و مجزی شده

 از پالک 2027/2فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
 125571 مورخ 79/11/12 و ســند 125320 مورخ 79/11/03 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

109- رای شــماره 2667 مورخ 95/02/31 خانم فاطمه ملک زاده ورنوســفادرانی فرزند قدرت اهلل به 
شماره کالسه  0337 و به شماره شناسنامه 17884 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141220539 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 172/70 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 2027/2فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
 125571 مورخ 79/11/12 و ســند 125320 مورخ 79/11/03 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شماره 4628 مورخ 94/09/27 آقای مسعودحیدری فروشــانی فرزند سیف اهلل به شماره 
کالسه  5900 و به شماره شناسنامه 13316 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140509349 نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه و طبقات فوقانی تحتانی به مساحت 111/11 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1944 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
134062 مورخ 91/02/18 دفترخانه 63 وطی سند 7271 دفترخانه 301 احکام حقوقی دادگستری انتقال 

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

111- رای شماره 1674 مورخ 95/12/21 آقای جواد نوروزی فرزند غفار به شماره کالسه  0420 و به 
شماره شناسنامه 102 صادره از داران به شماره ملی 5759558854 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 180/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1271 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15285 مورخ 94/03/30 دفترخانه 154 ثبت 

در صفحه 461 دفتر 238 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

112- رای شماره 3298 مورخ 95/03/16 آقای محمد جعفر هاشــمی دوست فرزند حسین به شماره 
کالسه  0044 و به شماره شناسنامه 2731 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141195968 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 84/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1602 و 1602/1 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
67524 مورخ 87/06/27 دفترخانه 42 و سند 67525 مورخ 87/06/27 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

113- رای شــماره 3299 مورخ 95/03/16 خانم فاطمه صغرا حاجی حیدری ورنوســفادرانی فرزند 
حسین به شماره کالســه  0047 و به شماره شناســنامه 657 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141175215 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 84/65 متر مربع مفروز و 
مجزی شــده از پالک 1602 و 1602/1 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 67524 مورخ 87/06/27 دفترخانه 42 و سند 67525 مورخ 87/06/27 دفترخانه 
46 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
114- رای شماره 3552 مورخ 95/03/18 آقای مرتضی روح اللهی ورنوسفادرانی فرزند محمد رضا به 
شماره کالسه  4495 و به شماره شناسنامه 2136 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141258498 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
121 فرعی از 175 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 133492 

مورخ 90/10/29 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

115- رای شماره 3553 مورخ 95/03/18 خانم الهه روح اللهی ورنوســفادرانی فرزند علی به شماره 
کالسه  4494 و به شماره شناسنامه 5507 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142283100 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 121 
فرعی از 175 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 54662 مورخ 

85/03/28 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

116- رای شماره 5091 مورخ 95/04/29 آقای مصطفی اسمعیلی اندانی فرزند رمضانعلی به شماره 
کالسه  0010 و به شماره شناسنامه 40 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 1141492628 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 71 فرعی از 73 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 227384 مورخ 93/12/25 دفترخانه 

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

117- رای شــماره 0517 مورخ 95/01/29 خانم ام البنین محرابی خوزانی فرزند رجبعلی به شــماره 
کالسه  1730 و به شماره شناسنامه 20340 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140202952 نسبت 
به6ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/67 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 623 فرعی از 85 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 1145 مورخ 89/04/12 

دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

118- رای شماره 4221 مورخ 95/03/22 آقای خســرو هوازاده جو آبادی فرزند نظرعلی به شماره 
کالسه  2070 و به شماره شناســنامه 4 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1142185710 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 189/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1303 فرعی از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 36707 مورخ 85/12/25 

دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

119- رای شماره 3572 مورخ 95/03/18 خانم اکرم روشن زاده فرزند عربعلی به شماره کالسه  5940 
و به شماره شناســنامه 1535 صادره از الیگودرز به شــماره ملی 4171645646 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  و طبقه فوقانی به مســاحت 120 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1250 فرعی از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 4239 مورخ 94/11/13 

دفترخانه 289 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

120- رای شــماره 3023 مورخ 95/03/09 خانم اشــرف نصیری خوزانی فرزند قدمعلی به شــماره 
کالسه  0048 و به شماره شناسنامه 928 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141151367 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/55 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 920 فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 121565 مورخ 79/05/09 دفترخانه 

73 وثبت در صفحه 50 دفتر 346 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

121- رای شماره 3496 مورخ 95/03/18 آقای حبیب قوچانی فرزند ماندعلی به شماره کالسه  2009 
و به شماره شناسنامه 249 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141625989 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187/82 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 29 و30 فرعی از 82 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 161725 مورخ 84/10/10 دفترخانه 73 

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

122- رای شماره 2521 مورخ 95/02/30 آقای محمدتقی حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند میرزا بابا 
به شماره کالسه  4981 و به شماره شناسنامه 190 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140969651 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/08 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 603 فرعی از 
117 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 351 دفتر 297 

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

123- رای شماره 3393 مورخ 95/03/18 آقای ســعید حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند محمود به 
شماره کالسه  0070 و به شماره شناسنامه 1977 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141328771 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 257/93 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 326 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
59976 مورخ 84/12/25 و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه 

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

124- رای شــماره 3407 مورخ 95/03/18 خانم لیال آقایی فروشــانی فرزند حیدر به شماره کالسه  
0072 و به شماره شناســنامه 1741022851 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1741022851 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 257/93 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 326 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
59976 مورخ 84/12/25 و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه 

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

125- رای شــماره 3404 مورخ 95/03/18 آقای محمد حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند محمود به 
شماره کالسه  0074 و به شماره شناسنامه 1657 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141253674 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 257/93 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 326 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
59976 مورخ 84/12/25 و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه 

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

125- رای شماره 3393 مورخ 95/03/18 آقای ســعید حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند محمود به 
شماره کالسه  0070 و به شماره شناسنامه 1977 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141328771 

نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 257/93 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 326 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
59976 مورخ 84/12/25 و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه 

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

126- رای شماره 3411 مورخ 95/03/18 خانم وجیهه رنجبردهنوی فرزند رمضانعلی به شماره کالسه  
0073 و به شماره شناســنامه 1130250891 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1130250891 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 257/93 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 326 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
59976 مورخ 84/12/25 و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه 

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

127- رای شماره 2468 مورخ 95/02/29 خانم زهرا رستمی فرد فرزند اسداله به شماره کالسه  0852 
و به شماره شناسنامه 14062 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142355357 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 249متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1821 فرعی از 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 425 دفتر 651 

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

128- رای شماره 2470 مورخ 95/02/29 آقای حسنعلی نقدعلی فرزند عباسعلی به شماره کالسه  0851 
و به شماره شناسنامه 22578 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140225359 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1821 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 77 دفتر 338 امالک 

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

129- رای شماره 4351 مورخ 95/03/25 آقای عبدالعلی نعمتی ورنوسفادرانی فرزند نوراله به شماره 
کالسه  4201 و به شماره شناسنامه 192 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141016982 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 300/98 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 101/2 
فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 376 

دفتر 238 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

130- رای شماره 4352 مورخ 95/03/25 خانم شهربانو مختاری ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی به 
شماره کالسه  4202 و به شماره شناسنامه 186 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141045321 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 300/98 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
101/2 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 24555 

مورخ 74/02/24 دفتر خانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

131- رای شماره 2480 مورخ 95/02/29 آقای کریم وطن خواه ورنوسفادرانی فرزند حیدر به شماره 
کالسه  0940 و به شماره شناسنامه 15068 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140149466 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/20 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2291 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 133327 مورخ 

90/10/08 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

132- رای شماره 2481 مورخ 95/02/29 خانم مینا امیر یوســفی فرزند نوروزعلی به شماره کالسه  
0761 و به شماره شناســنامه 1130292878 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1130292878 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/20 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
2291 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 5073 مورخ 

92/12/10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

133- رای شماره 3359 مورخ 95/03/17 آقای علی محمد بابایی فروشانی  فرزند غالمعلی به شماره 
کالسه  3500 و به شماره شناسنامه 22 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141683474 نسبت به 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/55 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 71 فرعی از 114 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 45821 مورخ 91/03/10 دفترخانه 

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

134- رای شــماره 4470 مورخ 94/03/23 آقای غالمرضا پرنده فرزند محمد رحیم به شماره کالسه  
4330 و به شــماره شناســنامه 257 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141424967 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 312/15 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 64 فرعی از 115 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مشاعی صفحه 436 دفتر 44 

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

135- رای شــماره 7099 مورخ 94/11/17 آقای اســماعیل طاهری اندانی فرزند ابوالحسن به شماره 
کالسه  6046 و به شماره شناسنامه 2753 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 5649346747 نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی به مساحت 519 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 88 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 228054 مورخ 94/02/30 دفترخانه 

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

136- رای شماره 4169 مورخ 95/03/20 آقای رضی مرادی فرزند مرید به شماره کالسه  1255 و به 
شماره شناسنامه 520 صادره از فریدن به شماره ملی 5759406019 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 173 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 664 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر بصورت مع الوتسطه از مالک رسمی ثبت در صفحه 469 دفتر 58 امالک به 

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

137- رای شــماره 0949 مورخ 94/01/31 خانم زهره صفرعلیان فرزند علی محمد به شماره کالسه  
0202 و به شماره شناسنامه 911 صادره از اصفهان به شماره ملی 1288178514 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 283/34 مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 989 فرعی از 85 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 128940 مورخ 75/02/25 دفترخانه 20 

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

138- رای شماره 4224 مورخ 95/03/22 خانم خورشید عابدی فرزند حسن به شماره کالسه  0091 
و به شماره شناســنامه 9728 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140350587 نسبت به 2 دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 219/20 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 152 فرعی از 
114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 083459 مورخ 95/01/15 

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

139- رای شــماره 4223 مورخ 95/03/22 آقای محمد باقر جباریان خوزانی فرزند حسین به شماره 
کالسه  1585 و به شماره شناسنامه 442 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141207079 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 219/20 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 152 
فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 083460 مورخ 

95/01/15 مالحظه و محرز گردیده است.
 الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

140- رای شماره 1785 مورخ 94/12/23 خانم فاطمه محمدی جوآبادی فرزند رحیم به شماره کالسه  
6215 و به شماره شناسنامه 2780 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1292180625 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مســاحت 148/44 مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 13 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 148312 
مورخ 82/10/28 دفترخانه 73 وثبت در صفحه 254 و479 دفاتــر 256 و486 امالک مالحظه و محرز 

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

141- رای شــماره 1784 مورخ 94/12/23 آقای محمد بدیحی فرزند رجبعلی به شماره کالسه  6214 
 و به شماره شناســنامه 53 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142210529 نســبت به 3 دانگ 
 مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 148/44 مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 13 فرعی
  از 99 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 148312 مورخ

 82/10/28 دفترخانه 73 وثبت در صفحه 254 و479 دفاتر 256 و486 امالک مالحظه و محرز گردیده 
است.

 الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
142- رای شــماره 3592 مورخ 95/03/19 آقای رحمن مالئی فرزند فضل اله به شماره کالسه  0553 
و به شماره شناسنامه 1880 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141255911 نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 90/71 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 161/1 
فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 17565 مورخ 

95/02/15 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

143- رای شماره 6275 مورخ 94/10/29 آقای حسن بزرگ مهر فرزند حاجی به شماره کالسه  0120 و 
به شماره شناسنامه 253 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 1129314359 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/60 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1351 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 86948 مورخ 74/07/22 دفترخانه 

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

144- رای شماره 6274 مورخ 94/10/29 خانم طاهره پرنده خوزانی فرزند محمد علی به شماره کالسه  
0121 و به شماره شناسنامه 18935 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140188895 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/60 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1351 فرعی 
از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 86948 مورخ 74/07/22 

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

145- رای شــماره 4578 مورخ 94/09/26 آقای عبداله پیمانی فرزند حسن به شماره کالسه  6473 و 
به شماره شناسنامه 118 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141508230 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب به مساحت 230/15 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 47 فرعی از 72 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229915 مورخ 94/08/09 دفترخانه 73 

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

146- رای شماره 4579 مورخ 94/09/26 خانم فاطمه بیگم صرامی فروشانی فرزند حاجی بابا به شماره 
کالسه  6471 و به شماره شناسنامه 252 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141560712 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/15 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 47 فرعی 
از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54475 مورخ 71/04/03 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

147- رای شماره 4577 مورخ 94/09/26 خانم مهری صرامی فروشانی فرزند ناصر به شماره کالسه  
6472 و به شماره شناسنامه 2722 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141336219 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/15 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 47 فرعی از 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54475 مورخ 71/04/03 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

148- رای شــماره 3111 مورخ 95/03/12 خانم فاطمه زمانی فرزند علی اکبر به شماره کالسه  6739 
و به شماره شناسنامه 1793 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141326922 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 211/30 مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 4060 فرعی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 110990 مورخ 81/09/11 دفترخانه 63 

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

149- رای شماره 9810 مورخ 94/10/11 خانم مرواری حسین پور دنبه فرزند علی به شماره کالسه 
0400 و به شماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان به شــماره ملی 1288550642 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه و طبقه فوقانی به مســاحت 241/40 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 58 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 76982 مورخ 93/09/10 مالحظه و محرز 

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

150- رای شماره 6583 مورخ 94/11/05 آقای علیرضا کاکولی فرزند نوراله به شماره کالسه 6939 و 
به شماره شناسنامه 2147 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141121034 نسبت به قسمتی از پالک 
87/685 که با پالک 87/2809 تواما تشکیل یکباب ساختمان را میدهد به مساحت 21/12 مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 685 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 218949 مورخ 92/06/10 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشارنوبت اول :95/05/27
تاریخ انتشارنوبت دوم :95/06/10

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1935  | August 17 , 2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

 ١ مــوز  ژلــه  الزم:پــودر  مــواد 
بســته،موز ١عدد،شــير ٢پيمانه،شكر 
س،  ٣ق  ذرت  نشاســته  ١پيمانــه، 
تخــم مــرغ ١عدد،خامــه معمولــى 
٢٠٠گرم،پنير خامــه اى ٢٠٠گرم،موز 
 نگينــى خــرد شــده ٢عدد،گــردو 
خرد شــده ١/٢پيمانه،چيپس شكالت 
س، ٣ق  ژالتيــن   ١/٢پيمانه،پــودر 

آب ١/٢پيمانه
طرز تهيه: ابتدا ژله موز را طبق دســتور بســته آماده كنيد.كمى از ژله را كف قالب بريزيد و 
بگذاريد در يخچال تا نيم بند شود. يك عدد موز را برش حلقه اى زده و روى ژله بچينيد و دو يا 
سه قاشق از مايع ژله را بريزيد و بگذاريد در يخچال تا نيم بند شود؛ سپس بقيه ژله را ريخته و 

اجازه دهيد بسته شود.
پودر ژالتين را روى آب بريزيد؛ وقتى حالت پفكى گرفت، روى بخار كترى يا داخل مايكروفر 
بگذاريد تا شفاف شود. شير و شكر و نشاســته را مخلوط كنيد و روى حرارت بگذاريد تا شكر 
حل شود. تخم مرغ را بزنيد و به شــير اضافه كنيد. خوب مخلوط كنيد و اجازه دهيد مايع ريز 
ريز بجوشد و كمى غليظ شــود. حاال مايع ژالتينى را اضافه و خوب مخلوط كنيد؛ وقتى مايع 

غلظتى مثل فرنى پيدا كرد، از روى حرارت برداريد و بگذارد خنك شود. 
در ظرفى ديگر خامه و پنير را مخلوط كنيد تا يكدســت شود؛ ســپس به مخلوط شير اضافه 
كنيد. موز نگينى و گردو و شــكالت را به مواد اضافه و خوب مخلوط كنيد و روى ژله موز نيم 
بند داخل قالب ريخته و اجازه دهيد تا كامل بســته شود.در انتها دســر را در ظرف مورد نظر 

برگردانيد. نوش جان!

»ديوانه هــاى فوتبال« نوشــته » دومينيك آتون« و»دنــى داير« كه 
داستان هاى تكان  دهنده  و حقيقى از سخت ترين هواداران فوتبال دنيا 

را روايت مى كند، از سوى نشر »چشمه« منتشر شد.
كتاب حاضر، داســتان هاى واقعى و تكان دهنده از هواداران فوتبال را 
روايت مى كند كه حاصل ســفرها  و بررســى هاى » دومينيك آتون« 
و»دنى داير« به كشــورهاى مختلف و آشــنايى با  تشكيالت هوادارى 
فوتبال در آن كشورها مى باشد.كتاب پيش رو با ترجمه »وحيد نمازى« 
منتشر شده و در توضيحاتى كه در پايگاه اطالع رسانى اين ناشر درباره 

كتاب » ديوانه هاى فوتبال« آمده، چنين مى خوانيم:
»اين كتاب شامل نُه داستان تكان دهنده حقيقى از سخت ترين هواداران 
فوتبال دنياست و دومينيك آتون در قسمت هايى از مقدمه اين كتاب 
آورده اســت:»آنچه در اين كتاب مى خوانيد، داستان هايى است درباره 
 بى رحم ترين، وحشــتناک ترين و پرشــورترين تشــكيالت هواداران 

فوتبــال جهــان. فكــر مى كرديد كــه انگليــس سرســخت ترين و 
سازمان يافته ترين تشكيالت طرف داران و تماشاگران فوتبال جهان را 
دارد؟ دوباره فكر كنيد! ما در اين داستان كارى كرده ايم كه ديد شما را 
تغيير مى دهد: به ديدار دسته هايى از بچه هاى شرور رفته ايم و در قلمرو 
آنها و تحت شرايط سخت حكم فرمايى شــان، با رهبران تشكيالت آنها 
ديدار كرده ايم كه اين ديدارها هميشــه هم خوب و به يادماندنى از آب 

درنيامدند.
اين ماجراى واقعى رويدادهايى اســت كه طى اين مدت برايمان اتفاق 
افتاد. بعضى هايش را دوربين مان ضبط كرد و در بيشــترش هم اجازه 
نداشــتيم دوربين را روشــن كنيم؛ يا از پخش صحنه هاى ضبط شده 
معذور بوديم. مى شــود گفــت كه اين كتاب، نســخه تدوين نشــده 
ماجراهاى ماســت كه بى شــك، پديد آوردنش مثل يك انفجار بزرگ، 

حسابى سر و صدا مى كند.«

 بــا خشــك كــردن صحيــح انجير
مى توانيد مواد مغذى و شــيرينى اش 
را تا ماه ها حفظ كنيد. انجير جايگزين 
خوبى براى قندى است كه همراه چاى 
خورده مى شــود. در اين مبحث، چند 
روش خشــك كردن انجير، مختصرا 

توضيح داده مى شود. 
خشــک کردن انجیر با نور 

خورشید
انجيرهاى كامال رسيده را با آب بشوييد. انجير را از وسط ســاقه ببريد تا كمى از ساقه به انجير 
متصل باشد. آنها را روى صفحه مشبك تورى به يك جهت بخوابانيد. تورى محتوى انجير را در 
جايى قرار دهيد كه نور مستقيم خورشــيد به آن بتابد. اجازه دهيد انجيرها ٢ تا ٣ روز كامل در 
مقابل نور آفتاب قرار گيرد. با تاريك شدن هوا آنها را به داخل منزل آوريد و دوباره با تابش آفتاب 
صبح، به بيرون منتقل كنيد. وقتى ســطح خارجى انجير كامال خشــك و چروكيده شد و هيچ 

شيره اى در انجير باقى نماند، انجير خشك آماده است.
خشک کردن انجیر با فر گاز یا آون

 فــر را از قبل گــرم كنيد و دمــاى فــر را روى ١۴٠درجه فارنهايــت يا ۶٠درجه ســانتيگراد 
قرار دهيد. انجير را كامال با آب بشــوييد؛ ضربه آرامى روى انجيرها بزنيد تا هم آب آن كشــيده 
شود و هم ســاقه هاى بلند جدا شده و فقط كمى ساقه به آنها متصل باشــد. آنها را روى صفحه 
مشــبكى قرار داده و داخل فر بگذاريــد. درب فر را كمى بــاز بگذاريد تا رطوبــت انجير از فر 
 خارج شــود؛ چرا كه انجير نبايد خيلى داغ يا پخته شــود. هر چند وقت انجيرها را بچرخانيد و 

پشت و رو كنيد تا خشك شود.

نکات ونحوه صحیح خشک کردن انجیر در منزل)1(دسر روکر موز

دیوانه های فوتبال 

شــركت گوگل، پرســرعت ترين شــبكه اينترنتى جهان را بين 
دو كشــور آمريكا و ژاپن راه انــدازى كرد كه اين پــروژه از زمان 
آغاز تا راه اندازى رسمى، بيش از دو ســال طول كشيد. اين كابل 
۹٠٠٠كيلومتر طول دارد و شهر اوِرگان در ساحل غربى آمريكا را 

به دو شهر ساحلى »مى« و »چيبا« در ژاپن متصل مى كند.
 در ماه آگوست سال ٢٠١۴ اعالم شــد كه گوگل قصد دارد كابل 
ويژه اى با پهناى بانــد ۶٠ ترابيت بر ثانيه، بين دو كشــور آمريكا 
 و ژاپن راه انــدازى كند؛ به عبــارت ديگر مى توان گفت ســرعت 

انتقال يافته  اين كابل، ۶٠ ميليون مگابيت برثانيه است.
 »اورس هوِزل«، مدير مركز زيرساخت هاى فنى گوگل، اعالم كرد 
كه اين اقدام ويژه، ظرفيت بيشترى را براى كابل هاى زيردريايى 

ارائه مى دهد و مى تواند سرعت اينترنتى جهانى را تقويت كند.
به گفته »آالن چين-لون«، يكى از اعضاى گروه زيرســاخت هاى 
شــبكه اى زيردريايى گوگل، اين كابل زيردريايى از مناطقى عبور 
كرده است كه امكان بروز سونامى در آنها وجود ندارد تا تحت هيچ 

شرايطى با مشكل مواجه نشود.
بر اســاس اين گزارش كه اطالعات آن، از سايت شركت ارتباطات 
زيرساخت گرفته شده، اين كابل در بخش آمريكايى خود، شامل 
سيستم ويژه اى است كه ارتباط ميان مراكز اينترنتى را در ساحل 
غربى اياالت متحده از جمله لس آنجلس، خليج سانفرانسيســكو، 

پورتلند و سياتل برقرار مى كند.

با اين روش بدون هيچ هزينه اى استرس را ازبين برده و پوست شما جوان 
و زيباتر شده و سموم زائد از بدنتان دفع مى شود.

از بين بردن چين و چروک ها، رفع فرورفتگى و ســلوليت هاى پوست، 
 موجــب زيبايى و جوان شــدن مى شــود؛ امــا به كمك يــك راهكار 
 شــگفت انگيــز مــى تــوان بــه آســانى ايــن فرورفتگــى هــا و 
 ســلوليت ها را از بين برد. مونا گوهارا، متخصص پوســت، با بيان اينكه 
درمان هاى كمى براى از بين بردن ســلوليت هاى پوســتى وجود دارد، 
 افزود: بااســتفاده از برس خشــك، مى توان به ايجاد پوســت جديد و

صاف شــدن ظاهر آن كمك كــرد. در اين روش يك برس نــرم را روى 
 پوست كشــيده كه در اصطالح به آن برس كردن يا مسواک زدن خشك 
مى گويند. وى ادامه داد: مســواک زدن پوســت خشــك بخصوص در 
ناحيه قلب، به بهبود گــردش خون و تحريك سيســتم لنفاوى كمك 
 كرده و موجب دفــع عفونت ها و مواد شــيميايى مضر و ســمى از بدن 
مى شود؛ همچنين با اين روش، پوست مرده پوست از بين رفته و موجب 
درخشندگى آن مى شود.گوهارا گفت: اين كار با از بين بردن سلول هاى 
مرده پوست موجب مى شود كه رطوبت و آبرسانى به اين ناحيه افزايش 
پيدا كرده و پوست جوان تر به نظر برسد؛ همچنين به دليل اينكه اين كار 
مانند يك ماساژ است، اســترس را از بين برده و  تنش عضالنى را كاهش 
 مى دهد و با تحريك انتهاى عصب پوســت، سيســتم عصبى را تقويت 
مى كند.اين متخصص پوست در مورد نحوه انجام اين روش درمانى مفيد 
گفت: در اين روش، يك برس را به طور مستقيم و با حركت دايره اى روى 
پوست حركت دهيد. بهتر اســت اين كار را قبل از استحمام و يك بار در 
هفته انجام داده و نتايج شــگفت آور آن را ببينيد.وى در مورد موارد منع 
استفاده از اين روش گفت: برس زدن خشــك در  پوست هاى حساس، 

داراى آكنه يا بيمارى مانند اگزما، نبايد انجام شود.

مصر:
مدل موى مصريان باســتان، به طور گسترده اى به 
وضعيت مالى، ســن و طبقه اجتماعى آنها بستگى 
داشت. هم زنان و هم مردان، موهايى كوتاه تا شانه 
 خود داشــتند و بعضى از آنها نيــز موهاى خود را 
به طور كامل از ته مى تراشــيدند. معموال جوانان 
نيز موهاى خود را از ته مى تراشــيدند؛ اما مقدارى 
از موى خــود را در يكى از طرفين سرشــان باقى 
مى گذاشــتند كه اســم اين مدل مو، »گيســوى 
جوانــى« و در واقع نماد جوانى آنهــا بود. دختران 
جوان موهاى خود را بافته يا دم اســبى مى بستند. 
پيرزن هــا و پيرمردهــا از كاله گيس اســتفاده 
مى كردند تا نداشتن يا سفيد شــدن موهاى خود 
را پنهان كنند. همچنيــن به دليل اينكه درمعرض 
آفتاب شــديد مصر بودنــد، كاله گيــس در برابر 
آسيب هاى نور خورشــيد از موهاى آنها محافظت 

مى كرد.
 زنان در ابتدا موهايى كوتاه داشــتند؛ اما با گذشت 
زمان، مــدل موهاى آنها بلندتر شــد. هنگامى كه 
مويشان بلند بود، آن را به همان حالت طبيعى باز 

مى گذاشتند يا مى بافتند.
آنها چه موهاى كوتاه و چه بلندشــان را با استفاده 
از گل هاى نيلوفر و ربان هاى پارچه اى تزئين كرده 
و همچنين سربند هايى را دور سر خود مى بستند. 
اين ســربندها )هدبندهــا(، به جــاى كليپس يا 

سنجاق مو، موهاى آنها را نگه مى داشت.
خانم هاى پولــدار بــراى اينكه ثروت خــود را به 
نمايش بگذارند، در دســته هاى جداگانه از موهاى 
خود، حلقه هاى طاليى گذاشته يا موهاى خود را با 

حنا رنگ مى كردند. 
مردان موهاى كوتاه داشــته يا از ته مى تراشيدند 
و مردان ثروتمنــد، كاله گيس هاى خاص و تزئين 

شده بر سر خود مى گذاشتند.
یونان: 

بر خالف مصريــان، يونانى ها موهــاى بلندترى 
داشتند و آنها را پشت سرشان مى بستند. 

آنهــا موهــاى خــود را مى بافتند، به ســر خود 
 سنجاق مى زدند و با گل، ســربند، ربان يا سنجاق

تزئين مى كردند. تعداد كمى از آنها به طور طبيعى 
داراى موهايى بلونــد بودند و بيشــتر آنها تالش 
مى كردند كه موهــاى خود را بلوند يــا قرمز رنگ 
كنند. آنها همچنين پودرهــاى طاليى رنگ، روى 

سر خود مى پاشيدند. 
مــردان موهايى كوتاه داشــتند يــا موهاى خود 
 را از تــه مى تراشــيدند. آنهــا ريــش داشــتند؛ 
در حالى كه ســربازان آنها بايــد ريش هاى خود را 

مى تراشيدند.

تاریخچه مدل مو 
در کشورهای مختلف

راه اندازی پرسرعت ترین کابل 
اینترنتی جهان

 پزشکان، برس زدن پوست را 
توصیه می کنند!

عکس نوشت

هتل رزمونت دبــی، اولین هتلی 
است که در آن یک جنگل زیبای 
بارانی یا استوایی ساخته شده که 
در آن، انــواع درختان و گیاهان 
استوایی به طرز زیبایی کار شده 
اســت. نکته جالب اینجاست که 
دبی، منطقه ای تقریبا خشــک 
اســت و وجود یک جنگل بارانی 
برج های دوقلو، می تواند  این  در 
بسیار هیجان انگیز باشد. این هتل 
باعظمت عالوه بر جنگل بارانی که 
ساخته دست انسان است، دارای 
استخر روباز در هر طبقه، استخر 
مخصوص  مصنوعی  ســاحل  و 
میهمانان و باشگاه ورزشی بسیار 

مجهز  است. 
هتل رزمونت 47 طبقه و 450 اتاق 

دارد.

هتلی رویایی
که در دلش یک جنگل استوایی دارد 

الهام اورعی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد اجراى محوطه سازى سايت مسكن مهر شهر جديد مجلسى )قطعه شماره سه( به صورت 
7٠ درصد تهاتر با زمين يا واحد ساخته شده، با اطالعات مشروحه زير را به شركت هاى پيمانكارى تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد.

- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن حداقل پايه 5 در رشــته ابنيه و با راه و باند و دريافت اسناد ظرف مدت هفت روز از 
نشر آگهى

- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مورخ ۹5/۶/8 دبيرخانه شركت عمران مجلسى
- نشانی کارفرما: اصفهان- كيلومتر ٢٠ جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسى- بلوار ارم شركت عمران مجلسى

تلفن: 5٢۴7٢7٣٣-٠٣١  دورنگار: 5٢۴7٢٢١۴-٠٣١ صندوق پستى: ١١١78-8۶٣١۶ 
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كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

)آگهی تجدید مناقصه(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی
م الف:4293

مبلغ ضمانتنامهبرآورد اوليه )ريال(عنوان پروژه
شركت در مناقصه

مدت زمان قرارداد

اجراى محوطه سازى سايت مسكن 
مهرشهر جديد مجلسى

)قطعه شماره سه(

7/٢۴٢/85٠/٠٠٠
بر اساس فهرست بهاى ابنيه

و تاسيسات ۹5
۹ ماه٣7٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال

نوبت اول

33
16

31
11

امام علی )علیه السالم(: 
هر كه مى  خواهد ايام عمر خود را آزاد زندگى كند، طمع را در 

دل خويش جاى ندهد.
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