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فرمانده منطقــه پدافنــد هوایی مرکزی شــهید 
نصراصفهانی ضمن گرامیداشت دهم شهریور، روز 
پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( اظهار داشــت: نوع 
تهدیدها علیه کشــور ما نســبت به گذشته تغییر 
کرده است. امیرســرتیپ اباذر جوکار با بیان اینکه 

جمهوری اسالمی در بین کشورهای جهان یکی از 
امن ترین مناطق هوایی را دارد، افزود: یکی از نقاط 
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روزانه 12 اخطار به متجاوزان حريم هوايی کشور 

داده می شود

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران و مسئوالن معاونت خدمات شهری شهرداری:

شهردار اصفهان، خستگی ناپذير و پیگیر است

فوتبال اصفهان در انتظار معرفی سکاندار جديد
امروز چهار کاندیدا برای تصاحب یک صندلی رقابت می کنند؛

انصافا آقای جمالی نژاد کارها را به خوبی دنبال می کند و در خدمت رسانی به مردم خستگی ناپذیر است.
در همه مناطق 15گانه شهرداری، کارها به خوبی انجام می گیرد و امروز خدمات شهری اصفهان به عنوان الگو برای سایر کالن شهرها مطرح است.
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رییس جمهور ترکیه در ســخنرانی دیروز خود از لزوم بازگشت 
اعدام به مجازات های این کشور خبر داد.

رجب طیب اردوغــان رییس جمهور ترکیــه در میان هواداران 
خود در شــهر »غازیان تپ« گفــت: خائنانی که انســان های 
 معصوم را به قتل می رســانند؛ به یقین مجازات خواهند شــد.

رییس جمهور ترکیه ادامه داد: مردم اعدام می خواهند. مجلس 
باید در این باره تصمیم گیری کند. اگر مجلس بازگشت اعدام به 

مجازات ها را تصویب کند، من هم می پذیرم.
اردوغان در ادامه افــزود: عناصر خائن، در نیروهای مســلح ما 
پاکسازی خواهند شــد. هنوز این کار کامال انجام نشده است یا 
آنها باید خودشان بروند و یا ما آنها را پیدا کرده و بیرون خواهیم 
راند. رجب طیب اردوغــان رییس جمهور ترکیــه تاکید کرد: 
عناصر خائن در نیروهای مســلح را مانند ســلول های سرطانی 
خشــک خواهیم کرد. روز نابودی تمامی گروه های تروریستی 

اعم از داعش نزدیک است.

دولت عراق در پی مداخالت مکرر ثامر السبهان، سفیر عربستان 
در بغداد در امور داخلی عراق، از ریاض خواســت تا سفیر خود 
را تغییر دهــد. در همیــن راســتا، احمد جمال، ســخنگوی 
 وزارت خارجه عراق اعالم کرد که کشــورش برای حفظ روابط 

دو جانبه با عربستان تالش می کند.
وی در پیامی در صفحه شــخصی خود نوشــت: حفظ روابط با 
عربستان از اولویت های ماست و برای توسعه و تعمیق این روابط 
تالش می کنیم؛ اما ســفیر عربســتان در عمل برای تقویت این 
روابط ناموفق بوده است.در واکنش به مواضع قاطع دولت عراق، 
سفیر عربســتان در بغداد نیز اعالم کرد سیاست های عربستان 
در عراق تغییر نخواهد کرد.وی گفت: سیاســت های عربستان 
درعراق »شفاف« اســت و تغییر نخواهد کرد. رابطه عربستان با 
سیاست مداران عراقی »دوستانه« اســت و از افراد تاثیر نخواهد 

پذیرفت.
ثامــر الســبهان چندین بــار اظهــارات خصمانــه ای را علیه 
طرف های شــیعی از جمله نیروهای حشد شــعبی ایراد کرده 
 که مقامات عراقی این اظهارات را مداخلــه در امور داخلی خود 

دانسته اند.
 بحران زمانــی به اوج خود رســید که الســبهان مدعی شــد

 »شــبه نظامیان شــیعه با کمک ایران« می کوشــند اورا ترور 
کننــد؛ اتهامی که بغــداد فورا آن را رد کرد. عربســتان ســال 
 گذشــته میالدی پس از 25 ســال ســفارت خــود را در عراق 

بازگشایی کرد.

شبکه خبری العربیه عربســتان به نقل از مقامات عراقی از کشته 
شدن ۱۸ نفر در عملیاتی انتحاری در کربال خبر داد.

پرس تی وی گزارش داد: یک منبع امنیتی گفته اســت که این 
انفجار در شــهر عین تمر در ۱2۰ کیلومتری غرب کربال رخ داده 
است و طی آن ۱۸ نفر کشــته و 26 نفر زخمی شــده اند.در این 
حمله که یکشنبه شب رخ داد، 5 تروریســت با کمربند انتحاری 
به یک مراســم عروســی حمله کردند و یکی از آنها با اســلحه 
کالشنیکوف خود شروع به تیراندازی و سپس خودش را منفجر 
کرد.نیروهای امنیتی عــراق مانع حمله چهار نفر دیگر شــدند. 
مسئوالن بهداشتی استان کربال از کشته شدن دست کم ۱۸ نفر و 

زخمی شدن 26 نفر دیگر در این حادثه خبر دادند.

 اختتامیه جشنواره
 حقوق بشرآمریکایی

اردوغان: 

مردم اعدام می خواهند

بغداد: 

برای حفظ روابطمان با عربستان 
تالش می کنیم

 حمله انتحاری در کربال
 ۱۸ کشته بر جا گذاشت

پیشنهاد سردبیر: 
مشکل امنیتی در مرزها نداریم

در حاشیه 

عکس روزیادداشت

اخبار

وی افزود: اگر الگوی همه مسئوالن و کارمندان دستگاه های 
اجرایی، شــهید رجایی و باهنر باشــند، بی تردیــد به نقطه 

مطلوبی که مورد نظرمان است، دست می یابیم. 
اهم سخنان رییس دولت را در ادامه می خوانید:

رفتار، اخالق و تواضع ما در برابر مراجعه کننده بسیار حائز 
اهمیت است باید باور داشته باشیم که مردمی که به ما مراجعه 
می کنند ولی نعمت ما هســتند در غیر ایــن صورت وضعیت 
اداری سامان نخواهد یافت. باید به عنوان ادای وظیفه، مردم را 
مورد احترام قرار داد چه بسا ممکن اســت مراجعه کننده در 

برابر خدا جایگاه باالتری نسبت به ما داشته باشد.
سیستم اداری کشور نیازمند ســاماندهی و چابک سازی 
است. باید زواید سیستم اداری را شناسایی کنیم و مردم را پای 

میزهای مختلف نفرستیم.
سیستم اداری ما محصول محور نیست بلکه ساعت محور 
است. آیا واقعا پرکردن ســاعت به معنای ارائه خدمت است یا 
محصول کار نشــان می دهد که کار چقدر دقیق انجام شــده 

است؟
 در طول زندگی خصوصا پست هایی که در طول خدمت در 
اختیار ما قرار می گیرد بایــد به عنوان آزمایــش الهی به آن 
نگریســته شــود . باید بدانیم همه ما مورد آزمایش حق قرار 

خواهیم گرفت. تصور می کنید گفتار، اظهار، ایمان و کالم زیبا 
مورد آزمایش عملی قرار نمی گیرد.

 هر کســی که به گذشــته و نهادی تعلــق دارد و تعلق به 
دستگاه خاص از نظر نظام اداری طبیعی است. تخصص و تعهد 
ویژه در بخش خاص ما را نسبت به آن نهاد وابسته می کند اما 
وابستگی به ارگان خاص بدان معنا نیست که بخش همسایه یا 
رقیب را در همکاری تضعیف کنیم ممکن اســت، دو نهاد کار 
مشــابهی انجام دهند اما نباید وظایف ما را از انصاف دور کند، 
گاهی امکاناتی باید به دستگاهی ارائه شود این موضوع مشکلی 
ندارد اما پیش از این باید به تصمیم منصفانه عمل کرد و قبل از 

قضاوت دولت و مجلس باید در برابر قانون تسلیم بود.
تعصب بخشــی نباید موجب دوری از انصاف باشد.اجرای 

قانون، همکاری و هم افزایی الزمه خدمت به مردم است.
تالش دولت، تصمیم گیری خردمندانه بر مبنای ارزش ها و 

منافع ملی است.
اینکه تصمیمات دولــت تا این حد مــورد بحث عمومی و

 رسانه هاست، سنت حســنه ای اســت که باید به سایر قوا و 
نهادها تعمیم یابد.

نقد باید منصفانه و همراه با ارائه راه حل باشــد. دســتگاه
 بی رقیب ناکارآمد می شــود؛ انحصار مشــکل آفرین است.

امضاهای طالیی فساد آفرین است.
اگر دولت کاری جز برجام و یا طرح تحول ســالمت نکرده 

بود، برای دستاورد سه ساله کافی بود.
کفران نعمت و نادیده گرفت تــالش خدمتگزاران موجب 

خسارت به مردم است.
آرامش بــازار و رفع تنش های اقتصادی دســتاورد بزرگ 

دولت است.
از کارمندان دولت قدردانی و دست کارگران و کشاورزان را 

می بوسم.
 انحصار مشکل آفرین است و باید بتوانیم یک رقابت صحیح 
درست کنیم. باید کاری کنیم که طرف حس نکند منحصرا آن 

امکان در اختیار اوست.
 امضای طالیی درســت نکنیم که این امضا فسادآفرین و 

مشکل آفرین است.
 اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و 
یا این را بگیر و آن را بگیر فســاد درست نمی شود، یا اینکه اگر 
کســی حقوق غیرعادالنه ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست 
کنیم و چوبی و شــالقی بیاوریم تا درست شــود، خیر؛ اینها 

نیست. باید به ریشه ها بپردازیم، دولت به ریشه ها می پردازد.
 دولت می گوید دســتگاه های نظارت بایــد دقیق نظارت 
می کردند و باید نظارت داشــته باشــند. دولت می خواهد با 
ذی نفعان برخورد کند. این مشــکل، مشکل یک قوه یا دو قوه 

نیست، مشکل سراسری است.
 تا در کشور ما قوانین شفاف نیست، تا پرداخت ها و درآمدها 
شفاف نیست،  تا در کشــور بخش های خصولتی وجود دارد، 
بدانید فســاد هم وجود دارد. باید سیســتم را از بنیان اصالح 

کنیم.
 برجام یعنی اینکه قدرت سیاسی را به رخ دنیا کشیدیم.

چــرا برخی به امیــد مردم لطمــه می زنند، بــا روزنامه و 
خبرگزاری که در اختیارشــان اســت به امید مــردم لطمه 

می زنند.
خدمت مقــام معظم رهبری کــه بودیم ایشــان بر امید و 
اعتماد مردم به عنوان دو اصل مهم تاکید کردند و باید به این 

مطالبه ایشان توجه جدی داشته باشیم.
کشور برای همه اســت و برای جناح خاصی نیست. چطور 

رسانه ها و تبلیغات واقعیت ها را برای مردم تبیین نمی کنند.
 برای مسکن اولی ها خبری را اعالم می کنم. برای اولین بار 
سود تســیهالت ما امروز یک رقمی اعالم می شــود. در حال 
حاضر نرخ سود برای وام مسکن اولی ها ۱۱ درصد است، اما با 
کاهش این سود برای مواردی که وام گرفته می شود، در زمینه 
بافت های فرسوده این رقم سود تسهیالت به ۸ درصد می رسد 

و برای غیر بافت  های فرسوده هم 9/5 درصد می شود.

تا در کشور ما قوانین 
شفاف نیست، 
تا پرداخت ها و 

درآمدها شفاف 
نیست،  تا در کشور 

بخش های خصولتی 
وجود دارد، بدانید 

فساد هم وجود دارد. 
باید سیستم را از 
بنیان اصالح کنیم

ویژه

در آستانه دهم شهریور ســالروز تاسیس قرارگاه مستقل 
پدافند هوایــی خاتم االنبیا، برای اولین بار ســامانه های 
موشــکی برد بلند اس 3۰۰ ایران که از روسیه خریداری 
شــده اســت به نمایش درآمد.این در حالی است که در 
رژه 29 فروردین امسال بخشــی از اجزای این سامانه به 
نمایش درآمده بود که البته شامل موشک ها و النچرهای 
پرتاب نمی شد، اما در گزارشی که از بخش خبری ساعت 
2۱ سیما پخش شد، سامانه اس  3۰۰ به همراه النچرهای 
پرتاب و در حالت مانور عملیاتی نمایش داده شد.در این 
گزارش که از محل تاسیسات هسته ای در فردو تهیه شده 
بود برخی ســامانه های دیگر مانند توپ های ضدهوایی و 
سامانه  موشــکی هاگ نیز به نمایش درآمد و امیر فرزاد 
اســماعیلی فرمانده قرارگاه هوایی با تاکید بر هوشیاری 
همه جانبه پدافند هوایی در حراســت از آســمان کشور 
گفت: امروز آســمان ایران یکی از امن ترین آسمان های 
کشورهای منطقه است و حفاظت از تاسیسات هسته ای 
در هیچ شرایطی تعطیل بردار نیســت. این سامانه طبق 
آنچه در این گزارش به نمایش درآمد در مراکز هســته ای 
از جمله فردو مستقر شده است.در سال 2۰۰7 جمهوری 
اســالمی ایران طبق قراردادی با کشــور روسیه خواهان 
خریداری سامانه اس 3۰۰ از این کشــور بود که البته در 
مقطعی روسیه از تحویل این ســامانه خودداری کرد که 
موجب شــکایت ایران به دادگاه بین المللی شد اما اخیرا 
و همزمان با مذاکرات هســته ای، پوتیــن رییس جمهور 
روسیه دســتور لغو عدم واگذاری این ســامانه به ایران را 
صادر کرد و بنابر گفته ســردار دهقان وزیر دفاع تاکنون 
4 سامانه خریداری شده که دو سامانه آن به ایران تحویل 
داده شده و دو سامانه دیگر نیز پس از بارگیری در روسیه 
آماده تحویل به ایران است.سامانه تحویل شده به ایران از 

نوع P.M.U2 است.

اس 300ها در فردو مستقر 
شدند 

روحانی:

 قبل از بگیر و ببند، مبانی فساد را از بین ببریم

میرمجید طاهری،  وکیل مدافع خانواده یکی از فوت شــدگان 
حادثه بازداشــتگاه کهریزک گفت: امروز ســاعت 9 صبح و با 
شکایت خانواده  یکی از فوت شدگان بازداشتگاه کهریزک، سعید 
مرتضوی محاکمه خواهد شــد.وی افزود: دکتــر روح االمینی 
و حقیقی، پدر و مادر یکی از فوت شــدگان حادثه بازداشــتگاه 
کهریزک هســتند که از مرتضوی شــکایت کردند. طاهری با 
بیان اینکه پرونده مرتضوی به شــعبه  22 تجدیدنظر ارســال 
شده است، گفت: جلســه امروز اولین جلسه پس از صدور حکم 

برائت ســعید مرتضوی اســت؛ به طوری که این حکم به دیوان 
عالی کشور فرستاده شــد و شــعبه 3۸ دیوان با توجه به قانون 
آیین دادرسی کیفری جدید، رسیدگی به پرونده را در صالحیت 
دادگاه تجدیدنظر دانست، به همین منظور پرونده به شعبه 22 
ارجاع داده شد.وکیل مدافع خانواده یکی از فوت شدگان حادثه 
بازداشتگاه کهریزک تصریح کرد: خواسته ما از دادگاه این بود که 
پرونده کهریزک را از پرونده تامیــن اجتماعی جدا کند؛ چرا که 

این دو هیچ سنخیتی با هم نداشتند.

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دهم،   با 
اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص برگزاری کنسرت های 
موسیقی در شهر مشهد اظهار داشت: برگزاری کنسرت مسئله 
روز مردم و مشکالت روز مردم نیســت؛ مردم امروز با مشکالت 
اقتصادی و مالی روبه رو هستند و مشکل اصلی کشور هم همین 
است.وی افزود: جای تعجب دارد که آقای رییس جمهور در ایام 
هفته دولت، به جای پرداختن به مســائل و مشکالت مردم، به 

مسائلی از قبیل کنسرت و برگزاری کنسرت می پردازند.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی دولت دهم با بیان اینکه هیچ 
کس با برگزاری کنســرت موسیقی در کشــور مخالف نیست 
و مسئله حفظ حریم معنوی شهر مشهد اســت عنوان کرد: در 
سال گذشــته بیش از چهار هزار و پانصد اجرا در سراسر کشور 
وجود داشته و همانطور که وزیر کشور اشاره کردند کمتر از یک 
درصد این اجراها با مشکالتی روبه رو شده است. حسینی گفت: 
صحبت های آقای رییس جمهور بیشــتر جنبه تبلیغاتی دارد . 

مسئله کنسرت موسیقی، مشکل روز جامعه ما نیست.

امروز و پس از صدور حکم برائت؛

مرتضوی باز هم دادگاهی می شود
وزیرسابق فرهنگ وارشاد:

مسئله روز کشور، برگزاری کنسرت نیست

حجت االسالم حسن روحانی در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایي که روز گذشته در سالن اجالس سران 
برگزار شد گفت: یافتن شخصیت هایی همچون شهید رجایی و باهنر در طول تاریخ شاید آسان نباشد، نحوه رفتار 
و برخورد شهید رجایی قبل و پس از انقالب و در زمانی که نخست وزیر و رییس جمهور بود به جهت تواضع ادب و 

اخالص روبه فزونی بود؛  البته همین ویژگی های عالیه را شهید باهنر نیز داشت.

وزیر کشــور گفت: گلستان جزو ۱۰ اســتانی است 
که ظرف دو ســال می تواند خودکفا شود. عبدالرضا 
رحمانــی فضلی ، اظهار کــرد: اختیــارات زیادی از 
دولت گرفته شــده و به اســتان ها داده ایــم و این 
یکی از دســتورات رهبر معظم انقالب بوده اســت.

وی افزود: دولــت بحث درآمــد هزینه اســتانی را 
 تصویب کــرده، البتــه بایــد اختیــارات الزم را به

 اســتان ها بدهیم تا ضعــف ها جبران شــود.وزیر 
کشــور تصریح کرد: بیش از پنج سال زمان می برد تا 
مشکالت حل شود و برای حل مشکالت، اراده جمعی 
وجود دارد.رحمانــی فضلی با بیــان اینکه فرهنگ 
نگرشی به مســائل اقتصادی باید حل شود، گفت: به 
طور مرتــب در بخش اقتصادی، قوانیــن را بازنگری 
و اصالح می کنیــم و البته باید فرهنــگ تولید کار و 
تالش را فعال کنیم.وی خاطرنشــان کرد: تکنولوژی 
کشور ما عقب مانده است زیرا قدرت رقابت ما پایین 
آمده و البته قیمت های تمام شــده ما باالست.وزیر 
کشــور ادامه داد: اختالف و دعوا در سیاست داخلی 
وجود ندارد و وحدت و هماهنگی میان سه قوه برقرار 
است.وی افزود: به طور مستمر با شورای عالی امنیت 

ملی نشست داریم و تمامی اندیشه ها یکسان است.

 امیر سرتیپ فرزاد اســماعیلی  از عملیاتی شدن رادار 
»نذیر« خبر داد و اظهار کرد: از ایــن پس هیچ پرنده 
رادارگریزی نمی تواند بدون اجازه وارد آســمان ایران 

اسالمی شود. 
 امیــر اســماعیلی ادامــه داد: رادار نذیر بــه راحتی 
 می تواند موشــک های بالســتیک، کــروز و از همه 
مهم تــر هواپیماهــای رادارگریز را نیز شناســایی و 

رهگیری کند.
به گفته فرمانــده قرارگاه پدافند هوایــی خاتم االنبیا 
ارتــش ایــن رادار متخصص کشــف ریــز پرنده ها  و 

هواپیماهای u2 ، rq4 , mq1 است.
بر اســاس این گزارش، رادار برد بلنــد و کامال بومی 
نذیر یک ســامانه راداری با دقت بسیار باال در تفکیک 
اســت که توانایی آشکارسازی و شناســایی اهداف با 
ســطح مقطع راداری پایین را دارد و مقــاوم در برابر 
موشک های ضد رادار است و می تواند اهداف را در برد 
بیش از ۸۰۰ کیلومتر و با ارتفاع ۱۰۰ هزار پا، کشــف 

کند.
 امیــر اســماعیلی همچنیــن از ســربازان گمنــام
  امام زمان)عــج( در وزارت اطالعات کــه برای ورود
 اس 3۰۰به ایران زحمات زیادی کشیدند تشکر کرد. 

وزیر کشور:

  حل مشکالت کشور
 پنج سال زمان می برد

امیر اسماعیلی:

رادار » نذیر« 
عملیــاتی شد

ارتشدیدگاه امنیت
معاون امنیتی وزیر کشور: 

مشکل امنیتی
 در مرزها نداریم

صادقی:

 مجلس وارد پرونده 
واگذاری های شهرداری می شود

معاون امنیتی،انتظامی وزیر کشــور گفت: طرح مشارکت 
مردم در زمینه امنیت در حال آماده شــدن اســت و امید 
داریم تا یک ماه آینده این مهم عملی شود.محمدحســین 
ذوالفقاری در این باره افــزود: معتقدم مردم نقش مهمی در 
امنیت داخلی و حتی مرزهای کشور دارند، به همین دلیل 
تمام توان و تالش خــود را برای به کارگیری و مشــارکت 
مردم در این زمینه انجام می دهیم. وی اظهار کرد: در چند 
سال اخیر همگان شاهد بوده اند که کشــورهای اطراف ما 
ثبات، امنیت و آرامش نداشــته و مشــکالت زیادی دارند، 
 اما خوشبختانه کشــور ما مشکل ناامنی نداشــته و اجازه

 نداده ایم دشمنان فکر تعرض به مرزهای جمهوری اسالمی 
ایران را داشته باشند. معاون وزیر کشور گفت: برای کنترل 
مرزها، اقدامات ایضائی از گذشــته انجام شده و این اقدام ها 
کماکان ادامه خواهد داشــت. وی اضافه کرد: خوشبختانه 
امنیت خوبی در مرزهای کشــور برقرار است و مشکلی در 
این خصوص نداریم. ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان 
خود در خصوص اقدامات اساســی در مرزهای کشور گفت: 
در حوزه مرزها، هنوز کارهــای نیمه تمام زیادی باقی مانده 

است، که باید انجام شود. 

محمود صادقی، با اشاره به انتشــار اخبار واگذاری امالک 
شــهرداری به افراد خاص گفت: فعال  نمی خواهم قضاوتی 
داشته باشد اما طبیعی اســت وقتی اتهامی مطرح می شود 
طرف مقابل انکار می کنــد؛ بنابراین فعــال زمان قضاوت 

نیست.
وی افزود: در تذکر خود در مجلس هم بیان کردم گزارشی 
در روزهای گذشــته در مورد تخلفات گسترده شهرداری 
منتسب به سازمان بازرســی کل کشور منتشر شده است، 
اما ســازمان بازرســی باید نســبت به صحت و سقم این 
گزارش ها اعالم نظر کند.این عضو هیئت رییسه فراکسیون 
امید مجلس خاطرنشــان کرد: مجلس شورای اسالمی هم 
برحســب وظیفه و اختیارات خود در بعد نظارتی طبیعتا 
 به این موضوع ورود پیــدا می کند، اما قبــل از آن ترجیح
 می دهیم از گزارش های ســازمان بازرســی مطلع شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیــان اینکه مجلس هم 
بنا دارد با ابزار خود به این مســئله ورود پیــدا کند، اظهار 
کرد: نمایندگان زیادی پیگیر این مســئله هســتند البته 
هنوز رســمیت پیدا نکرده و طی روزهای آینده امیدواریم 

بررسی های اولیه تمام شده و به این موضوع رسیدگی شود.

پارلمان

قــرارگاه پدافند هوایی ارتش، روز گذشــته پس از شناســایی 
یک فروند هواپیمــای بی سرنشــین آمریکایی قبــل از ورود 
 به آســمان ایران، به آن اخطــار داد و هواپیمــا مجبور به ترک 

منطقه شد.   
این پهپاد جاسوســی احتماال قصد ورود به آسمان کشورمان را 
داشته که بالفاصله توســط پدافند هوایی شناسایی شده و پس 
از اخطار پدافندی، هواپیما از ادامه طی مســیر به سمت آسمان 
ایران در شــرق کشــور، منصرف می شــود. این پهپاد از کشور 

افغانستان قصد ورود به کشورمان را داشته است.
این هواپیمای بی سرنشین آمریکایی یک پهپاد جاسوسی بوده 
که از یک پایگاه در قندهار افغانســتان به پرواز درآمده بود. این 
پهپاد تا 2۰ مایلی مرز ایران، به آســمان کشورمان نزدیک شده 
بود که با اخطار بــه موقع و قاطع قــرارگاه پدافند هوایی مواجه 
شد. برای مقابله با این پهپاد، پس از شناسایی آن به دیده بانی ها 
و سامانه های موشکی قرارگاه پدافند هوایی وضعیت هوشیاری 

اعالم شده بود.

  اخطار قرارگاه پدافند هوایی ارتش 
 به یک پهپاد رادارگریز آمریکایی

 در شرق ایران
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بازار

يادداشت ويژه

با بررسی برنامه ششم در کمیسیون امنیت ملی مصوب شد؛

افزايش 1/5برابری
حقوق بازنشستگان

قیمت انواع
مودم در بازار

پیشنهاد سردبیر:
افزايش 1/5 برابری حقوق بازنشستگان

صندوق های بیمه ای بازنشســتگی مکلفند در ســال اول برنامه 
ششــم، حقوق بازنشستگان کشــوری و لشــکری را 50درصد 
افزایش دهند. ســخنگوی کمیســیون امنیت ملــی، از افزودن 
بندی به ماده ۳۴ الیحه برنامه ششــم توســعه خبر داد و گفت: 
طی آن صنــدوق های بیمه ای بازنشســتگی مکلفند در ســال 
اول برنامه ششــم، حقوق بازنشســتگان کشــوری و لشکری را 
50درصد افزایش دهند. نقوی حســینی در توضیح  جلســه روز 
گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســامی، با بیان اینکه در ادامه، کمیســیون وارد بحث پیرامون 
احکام الیحه برنامه ششم شد، تصریح کرد: در جایگزین ماده۳۴، 
پیشــنهاد کامل تر و مناســب تری ارائه گردید و بحث مفصلی 

پیرامون آن صورت گرفت.
وی افزود: همچنیــن بندی به ماده ۳۴ اضافه می شــود که طی 
آن، صندوق های بیمه ای بازنشســتگی کشــوری و لشــکری 
مکلفند در سال اول برنامه ششم توسعه، ضمن افزایش 50درصد 
حقوق بازنشستگان کشــوری و لشکری، براســاس میانگین دو 
ســال آخر خدمت حقوق وظیفه، مســتمری و بازنشستگی آنها 
محاســبه و پرداخت گردد. در این تبصره آمده است که »اگر به 
هر علتی حقوق فرد شــاغل )تغییر شــغل و گرفتن رتبه شغلی 
باالتر( در دو ســال آخر خدمت وی بیــش از ۳5درصد افزایش 
داشته باشد، نحوه محاسبه حقوق مســتمری و بازنشستگی فرد 
 ذی نفع براســاس میانگین 5 ســال آخر خدمت وی محاســبه
 می شــود.« پیشــنهاد مذکور با امضای 15 نفــر از نمایندگان

ارائه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نیروهای مســلح، 
در ماده ۳0 برنامه حذف شــد، چنین گفت: در این زمینه  اخطار 
قانون اساسی داده شــد؛ چراکه نیروهای مسلح تحت فرماندهی 
کل قوا هســتند و برنامه نمی تواند نیروهای مســلح را موظف به 
هماهنگی با دســتگاه های دیگر کند؛ همچنیــن برخاف اصل 
110 قانون اساسی است؛ به همین جهت نیروهای مسلح از متن 
ماده ۳0 حذف شده و در بند مذکور، مطالبات حقوق بشر اسامی 
و ضرورت پاسخگویی منطقی به ادعاهای بی اساس قدرت های 

سلطه گر مورد تاکید قرار گرفت.

راه های همکاری بین شرکت فوالد مبارکه و کشور عراق، 
در جریان دیدار معاون وزیر بازرگانی عراق و هیئت همراه 
با معاونان فــروش و تکنولــوژی مجتمع فــوالد مبارکه 

اصفهان بررسی شد.
ولیــد حبیــب الموســوی در بازدیــد از خطــوط تولید 
ایــن مجتمع صنعتــی گفت: بــه منظور تحکیــم روابط 
اقتصــادی و تجاری بیــن جمهــوری اســامی ایران و 
عــراق و خرید مــواد اولیــه مورد نیــاز برای بازســازی 

 شــهرهای عراق، برنامه بازدید از شــرکت فــوالد مبارکه
فراهم شد.

وی بــا بیان اینکــه اکنون رابطــه اقتصــادی خوبی بین 
دو کشــور وجــود دارد، افــزود: ایــن رابطه مــا را برآن 
داشــت تا بــا حضــور در این شــرکت، مقدمــات خرید 
محصوالت متنــوع فوالد مبارکــه را فراهم کنیــم و آنها 
 را در راه توســعه و ایجاد زیر ســاخت های کشــور خود

به کار گیریم.
معــاون وزیــر بازرگانــی جمهــوری عــراق گفــت: 
همکاری بین کشــور عــراق و جمهوری اســامی ایران، 
 افــق هــای جدیــدی را به ســوی توســعه ایــن روابط

گشوده است.

مدیرعامل گروه صنعتی و ســرمایه گذاری SMS آلمان، 
طی دیدار با رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: این شرکت 
در ســاخت مجتمع صنعتی فوالد مبارکه، ســابقه خوبی 
در همکاری با اســتان اصفهان دارد و امیدوار است روابط 
اقتصادی و سرمایه گذاری عمیق تری با این استان داشته 
باشــد. بورخارد داهمن، بوروکراسی دســت و پاگیر برای 
تسهیل روابط تجاری و ســرمایه گذاری دو کشور را مورد 
انتقاد قرار داد و گفت: برای تاســیس یک شرکت در ایران، 

بیش از 8 ماه است تاش می کنیم و این موضوع در کشور 
آلمان نیز شبیه ایران است.

وی از آمادگــی همــکاری اتــاق بازرگانی دوســلدروف 
آلمان بــا اتــاق اصفهــان جهــت برگــزاری دوره های 
آموزشــی مدیریتــی و فنی خبــر داد و گفــت: اصفهان 
 می توانــد با آلمــان روابط نزدیــک تجاری و آموزشــی

داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار گفت: اســتان 
اصفهان بــا داشــتن  8هــزار و 500 واحــد صنعتی، به 
عنوان صنعتی ترین اســتان کشــور شــناخته می شود و 
 می تواند با شــرکت هــای آلمانی، روابــط عمیق تجاری

داشته باشد.

راه های همکاری فوالد مبارکه 
اصفهان و کشور عراق بررسی شد

وجود زمینه های سرمايه گذاری 
آلمانی ها در گردشگری اصفهان

وزیر نیرو با اشاره به تدوین طرح آب ر ســانی به 11 شهر استان های قم ، اصفهان و 
مرکزی گفت: سد کوچری با هدف انتقال آب به ۳ استان به بهره برداری می  رسد.

حمید چیت چیان، دیروز صبح در گلزار شــهدای گلپایــگان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: از سال های  گذشــته طرح آب رسانی به شــهرهای استان های قم، 
اصفهان و مرکزی تدوین شــد و در این راستا فعالیت های بسیاری انجام گرفت که 

آخرین مرحله آن احداث سد کوچری بود که به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه ما برای تامین آب شــرب نمی توانیم فقط به آب های زیرزمینی 
متکی باشــیم، گفت: با انتقال ایــن آب و مجموعه آب های زیرزمینی، ســاالنه 
188میلیون متر مکعب آب  به این 11 شهر انتقال داده شده و تامین آب شرب به 

صورت مطمئن مدیریت می شود.
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که چه میزان از این آب صرف کشاورزی و صنعت 
می شــود، گفت: این آب فقط برای مصارف شرب است و در کشــاورزی استفاده 
نمی شــود. برای صنعت هم از آب شور موجود اســتفاده می کنیم. وی با اشاره به 
جزئیات فنی احداث سد کوچری بیان کرد: در این راستا ۴ سد انحرافی و 56 تونل 
احداث شــد. چیت چیان درباره مدیریت بهره برداری از سد کوچری تصریح کرد: 

مدیریت سد توسط شرکت مدیریت منابع آب تعیین خواهد شد.
به گزارش تســنیم، علــی الریجانی، رییس مجلس شــورای اســامی و حمید 
چیت چیان، وزیر نیرو، با حضور در گلزار شهدای گلپایگان، به مقام شامخ شهدای 
این شــهر ادای احترام کرده و برای بهره برداری از ســد کوچری راهی این منطقه 

شدند.

رمضانعلی سبحانی فر، با اشاره به اختصاص اعتبارات به تعاونی ها اظهار داشت: 
اعتبارات در اختیــار کارخانجات قرار می گیرد تا با خریداری شــیر از دامداران، 
اقدام به تولید شیرخشــک کنند و برای صادرات در فصول مختلف سال، از این 
محصول استفاده شــود. این نماینده مجلس افزود: خوشــبختانه چندی قبل، 
ســخنگوی دولت اعام کرد که بالغ بر 200میلیارد تومان در این زمینه تامین 
اعتبار شده است. ســبحانی فر با تاکید بر اینکه به تولید شیر در بودجه امسال و 
برنامه پنجم توسعه، توجه ویژه ای شــده بود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این 
میزان توجه در برنامه ششم توسعه هم به چشم می خورد و باید تسهیات ارزان 
قیمت در اختیار دامداران قرار گیرد تا بتوانند محصوالت تولیدی خود را نسبت 
به سال های گذشــته افزایش دهند. وی با بیان اینکه خوشــبختانه کشورهای 
آسیای میانه و روسیه از محصوالت ما به خوبی اســتقبال می کنند، عنوان کرد: 
صادرات تحولی عظیم در بخش اقتصاد کشــور ایجاد می کنــد؛ ضمن اینکه در 
حوزه صادرات شیر، شــیر باید به صورت لبنیات آماده و شیرخشک صادر شود 
و در این صورت تقاضای بازار بیشتر است. ســبحانی فر با اشاره به اهمیت بازار 
محصوالت اظهار داشت: در حال حاضر تولید محصوالت نسبت به میزان تقاضا 
کاهش یافته و مسئوالن باید به بخش بازار هم توجه کنند. وی با تاکید بر اینکه 
در گذشته واردات شیر خشک به کشور سبب شــده بود تا دامداران، ضربه های 
سنگینی متحمل شوند، افزود: مجلس شــورای اسامی در این زمینه، تذکراتی 
جدی به دستگاه های مرتبط داد و در حال حاضر به صورت جدی از واردات شیر 

به کشور جلوگیری شده است.

وزير نیرو خبر داد:

بهره برداری از سد کوچری، با هدف انتقال 
آب به 3 استان قم، اصفهان و مرکزی

نماينده مجلس:

واردات شیر خشک
ممنوع شد

پارلمانصنعتخبر

معاون فناوری فوالد مبارکه مطرح کرد:

بررسی راهکارهای افزايش 
استاندارد های واردات فوالد

معاون فناوری فوالد مبارکه اصفهــان گفت: طرحی از ســوی فوالد مبارکه 
به ســازمان ملی اســتاندارد پیشــنهاد شــده بود که با حضــور رییس این 
ســازمان، این طرح مورد بررســی قرار گرفت تا در پی آن، اســتانداردهای 
موجود در مــورد واردات فوالد ارتقــا یابد. فرزاد ارزانی در مــورد بازدید اخیر 
رییس ســازمان ملی اســتاندارد از این شــرکت گفت: طرحی از سوی فوالد 
مبارکه به ســازمان ملی اســتاندارد پیشنهادشــده بود که با حضور رییس 
این ســازمان، این طرح مورد بررســی قرار گرفت تا در پی آن، استانداردهای 
موجود در مــورد واردات فوالد ارتقا یابد. وی در ادامــه تصریح کرد: در همین 
رابطه جلســاتی با حضور کارشناســان این ســازمان و مدیران فوالد مبارکه 
برگزار شــد تا ســازوکارهای پروژه موســوم به )IR-marketing( تبیین و 
 تدوین شــود. معاون فناوری شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در مورد اقدامات

صورت گرفته در این زمینه گفت: در جلســات مذکور، مقرر شد سازوکارهای 
الزم جهت اجرای فعالیت ها و پروژه های مشترک موردتوافق شرکت کنندگان، 
در جلسات قرار گیرد و از طریق تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی، با 
همکاری شرکت فوالد مبارکه، انجمن تولیدکنندگان فوالد، مسئوالن استانی 
سازمان استاندارد و سایر مسئوالن تصمیم سازان این حوزه، پیگیری های الزم 
در جهت ارتقای اســتاندارد فوالد وارداتی انجام شــود. وی در ادامه افزود: در 
مدت حضور هیئت سازمان ملی استاندارد در فوالد مبارکه، جلسات فشرده ای 

در این رابطه تشکیل شده است. 

 بــا کاهش 1/5درصدی ســود تســهیات مســکن
خانه اولی ها )کــه دیروز رییس جمهــور اعام کرد(، 
میزان قسط ماهانه وام 160میلیونی، به یک میلیون و 
860هزار تومان و کل سود به 108میلیون و ۷00هزار 

تومان کاهش می یابد.
 رییس جمهوری دیــروز صبح بــا بیان اینکــه برای

مســکن اولی ها خبــری را اعــام می کنــم، اظهار 
کرد: برای اولین بار ســود این تســهیات یک رقمی 
 اعام می شــود. در حال حاضر نرخ ســود بــرای وام 
مســکن اولی ها 11درصد اســت؛ اما بــا کاهش این 
سود برای مواردی که وام گرفته می شــود، در زمینه 
بافت های فرسوده این رقم سود تسهیات به 8درصد 
و برای غیر بافت  های فرســوده به 9/5درصد می رسد. 
بر این اساس خانه اولی ها برای وام 160میلیون تومانی 
خرید مسکن، 1/5درصد سود کمتر پرداخت می کنند. 
تا پیش از این بر مبنای ســود 11درصدی، اقســاط 
ماهانه وام مذکــور به روش بازپرداخت ســاده، کمی 
بیش از 2میلیون تومان و کل ســود تسهیات، حدود 
129میلیون تومــان بود. حال با ســود 9/5درصدی، 
اقساط ماهانه وام 160میلیونی حدود 1۴0هزار تومان 
کاهش می یابد؛ یعنی خانه اولی ها ماهانه یک میلیون 
و 860هزار تومان قســط پرداخت می کنند. از سوی 
دیگر کل سود این تســهیات در پایان سال دوازدهم 
108میلیون و ۷00هزار تومان اســت که 21میلیون 

تومان کمتر از شرایط قبلی این وام است.

سود وام، ۲1 میلیون کم شد؛

کاهش 1۴۰هزار تومانی 
اقساط وام مسکن

خبر

رســول زرگرپور با اشــاره به اینکــه اصفهان، اســتانی 
 ویژه اســت که از یک طرف با مجموعــه ای از مزیت ها و

پتانســیل ها و از طرف دیگر با مجموعه ای از مشــکات 
و چالــش هــا مواجه اســت، اظهار داشــت: بســیاری 
از این مشــکات در ســطح ملی اســت. اصفهــان هم 
 اســتانی برخوردار و هم اســتانی غیر برخوردار بوده و با

مجموعه ای از مشکات مواجه اســت. وی افزود: طی دو 
سه سال گذشته، برخاف همه محدودیت ها و نبود منابع 
و تسهیات و کاهش دو سوم درآمد ارزی و مواجه شدن با 

یک رکود ســنواتی، فعالیت های خوبــی در زمینه های 
مختلف صورت گرفت و بیش از 5هــزار پروژه با اعتباری 

بالغ بر 50هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
زرگرپور با بیان اینکه ســهم بخش غیردولتی در ســال 
92 کمتــر از ۴0درصد بــود، گفت: در ســال 95، بخش 
خصوصی 86درصد در اجرای پروژه ها مشــارکت داشت 
و اینک حجم ســرمایه گذاری این بخش در استان رو به 
افزایش است؛ همچنین بخشــی از توسعه استان را بخش 
غیردولتی به عهــده گرفته اســت. وی اضافــه کرد: در 

دولت یازدهم، تورم ۴5درصد به 9درصد رســیده اســت 
و در اســتان اصفهان نیز که تورم 1/5درصد باالتر از حد 
متوسط کشور بوده، امسال به زیر میانگین کشور رسیده 
است. وی تصریح کرد: طی 10 ســال گذشته، در بخش 
اقتصادی رکود سنواتی بسیار عمیقی در استان حاکم بود 
و با بســته حمایتی واحدهای خرد و متوســط و کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید، مقدمات رونق اقتصادی فراهم 
شده اســت؛ به طوری که در کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید، 26هزار شغل تثبیت شده است.
اســتاندار اصفهان افزود: برای اولین بار مترو در اصفهان 
به حرکت درآمــد و نماز جمعــه در مصلی بــزرگ امام 
خمینی)ره( برگزار شــد و امیدواریم کــه در هفته های 
 آینده نیز مســابقات فوتبــال در ورزشــگاه نقش جهان

برگزار شود.
 وی توســعه فرودگاه شــهید بهشــتی و اجــرای قطار

سریع الســیر اصفهان-تهران را از دیگر برنامه های دولت 
برای توسعه استان برشمرد.

 رســول زرگرپور با بیــان اینکــه در اجرای طــرح های
توسعه ای، توسعه روســتاها فراموش نشده است، گفت: 
تمام روستاهای باالی 20 خانوار استان، طرح هادی دارند 
و تا ســال 96 هیچ روستایی نباید مشــکات زیرساختی 

ازقبیل آب، برق، تلفن و گاز داشته باشد.
اســتاندار اصفهان، تجهیز گلوگاه شــهید شــرافت این 
شهرســتان را یکی از اولویت های استان برشمرد و گفت: 
تجهیز الکترونیک این گلوگاه از وزیر کشــور درخواست 
شده است. وی با اشــاره به اینکه اصل ایجاد بندر خشک 
در استان به تصویب رسیده اســت، گفت: بندر خشک در 

شرق استان ایجاد خواهد شد.
رســول زرگرپور در ادامه اظهارداشــت: در مناطق نائین 
و خور و بیابانک، اگر مشــکل اشتغال و ســرمایه گذاری 
حل نشــود، کاری انجام نخواهد شــد و دو محور توسعه 
گردشــگری و معادن در این مناطق باید مورد توجه ویژه 

قرار گیرد.
زرگرپور با بیان اینکه توســعه معادن پتاس در شهرستان 
خور و بیابانک، امنیت و اشــتغال خوبی ایجاد کرده است، 
گفت:  امــروز افتتاح ســاختمان اداری ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری نائین نیز در بحث 

توسعه گردشگری این منطقه می تواند اثرگذار باشد.
اســتاندار اصفهان اظهــار امیدواری کرد که با کشــف و 
بهره بــرداری از معادن فلزات در ایــن منطقه، چهره این 

شهرستان تغییر کند.

استاندار:

اصفهان ، هم برخوردار و هم غیربرخوردار است

برای اولین بار، 
مترو در اصفهان 
به حرکت در آمد 

و نماز جمعه در 
مصلی بزرگ 

امام خمینی)ره( 
برگزار شد و 

 امیدواريم در 
هفته های آينده 

نیز مسابقات 
فوتبال در 

 ورزشگاه
نقش جهان برگزار 

شود

استاندار اصفهان گفت: توسعه فرودگاه شهید بهشتی و اجرای قطار سريع السیر اصفهان-تهران، از جمله 
برنامه های دولت برای توسعه استان اصفهان است.

ZyXEL DEL1201 -   زايکسل

60،000
تومان

70،000
تومان

HA100 Bluetooth-Reciever -    تی پی لینک

75،000
تومان

83،000
تومان

Zoltrix ZR19-3G - زولتريکس

165،000
تومان

170،000
تومان

ZyXEL NWD-2105 -   زايکسل

45،0
00

تومان
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ويژهيادداشت

اخبار

 یــک شــرکت فنــاور داخلــی موفــق شــد بــا طراحی و ســاخت 
 بزرگ ترین پکیج تصفیه فاضالب شهری کشور، گام بلندی در راستای 

صرفه جویی هزینه ها و حل مشکالت عمومی بردارد.
 مدیرعامل شــرکت کاشــفان نیکنام با اشــاره به طراحی و ســاخت 
بزرگ ترین پکیج تصفیه فاضالب شــهری در شــهر جدید مجلســی 
اصفهان گفت: این پکیج با ظرفیت هزار و 700مترمکعب در شبانه روز، 

توانایی تحت پوشش قرار دادن 9 هزار نفر را دارد.
حســین فرهادیــان افــزود: برخــورداری از فضــای مفیــد کمتر از 
700مترمربع، مصرف انرژی بســیار مناســب )کمتر از 50 کیلو وات( 
 و اســتفاده از فناوری هــای تصفیه نویــن فاضــالب، از ویژگی های

منحصر به فرد این سیستم است.
 وی قابلیــت نصــب در مناطــق مختلــف آب و هوایــی، کاهــش 
سرمایه گذاری اولیه و افزایش بهره وری را از مزایای پکیج نوین تصفیه 
تولید داخل برشمرد و ادامه داد: این شرکت، پکیج ها را به صورت فلزی 
و پلی اتیلنی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی تصفیه فاضالب مبتنی 
بر شــرایط تعریف کرده و موفق شده اســت پکیجی با بار آلودگی کم، 
متوســط و زیاد، طراحی و اجرا کند. به گفته فرهادیان، فاضالب های 
آلوده و بیماری زا پس از هدایت به این سیســتم و طی مراحل مختلف 

تصفیه، به پسابی زالل، بدون بو و عاری از مواد معلق پاالیش می شوند.
وی با اشــاره به ثبت اختراعــات و فعالیت های گوناگون این شــرکت 
در حوزه تصفیه فاضالب های شهری افزود: ســاخت پکیج های نوین 
تصفیه بیولوژیکی فاضالب به روش رشــد تلفیقــی، آکنه معلق نیلفام 
مورد اســتفاده در تصفیه خانه های آب و فاضالب و ساخت پکیج های 
نوین تصفیه شــیمیایی فاضالب های صنعتی، از اختراعات ثبت شده 

این شرکت به شمار می روند.
فرهادیان با اشاره به توانمندی این شرکت در تولیدات فناورانه صنعت 
آب و فاضالب گفت: طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری فاضالب، 
پکیج های نوین تصفیه بیولوژیکی فاضالب های بهداشــتی و صنعتی، 
پکیج های نوین تصفیه شیمیایی فاضالب های صنعتی، انواع تجهیزات 
 مورد نیــاز در تصفیه خانه هــای آب و فاضالب و سیســتم های نوین 
چربی گیری، از طرح های اجرایی شده توســط فناوران این شرکت به 

شمار می روند.

تغییرات اقلیمی؛ عامل تخريب کننده 
پارک های ملی

هرگونه خريد و فروش پرنده زينتی 
در شهرتهران ممنوع است

بزرگ ترين پکیج تصفیه فاضالب 
شهری کشور، اجرايی شد

پیشنهاد  سردبیر:
ايران، میراث محیط زيستی شگفت انگیزی دارد

قاب روز

دانستنی

وي ابراز امیــدواري کرد که شــرایط  کاري، معیشــتي و 
امکانات و تجهیزات محیط بانان، بــراي حفاظت از حقوق 

نسل هاي آینده بهبود یابد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، با بیان 
 اینکه محیــط بانان با عشــق، عالقه و غیــرت باالیي کار 
مي کنند، اظهار داشــت: این عشــق و عالقه جنبه مادي 
 ندارد؛ بلکــه همگام با طبیعت شــکل مي گیــرد و باعث 
 می شــود وابســتگي خاصي بیــن طبیعــت و وحوش و 

محیط بانان به وجود آید.
ظهرابي با اشــاره به سابقه شکل گیري ســازمان حفاظت 
 محیط زیســت تصریــح کــرد: امــروز این ســازمان از

 مهم تریــن ســازمان هاي کشوراســت کــه زیربناي آن 
محیط بانان هســتند که حفاظت از تنوع زیســتي وظیفه 

اصلي آنان است.
وي گفت: محیط بانــان به خاطر همین عشــق و عالقه به 
کار، ســخت ترین کارها را به بهترین نحو ممکن در شرایط 

مختلف جوي انجام مي دهند.
وي با بیــان اینکه محیط بانــان در مقابل تجاوز و شــکار 
غیرمجاز حاضرند از جانشان گذشته و وظیفه خود را انجام 
دهند، گفت: آنها با شجاعت و جسارت براي محیط زیست 
کشــور تالش مي کنند و خودشــان را جــزوی از طبیعت 

مي دانند.

ظهرابي تصریح کرد: بزرگ ترین افتخار ســازمان حفاظت 
محیط زیست، محیط بانان آن هســتند که دو و نیم برابر 

سایر کارمندان دولت کار مي کنند.
وي گفت: با شهادت ســه محیط بان اخیر که ناجوانمردانه 
شهید شــدند، تعداد شــهداي محیط زیســت کشور به 
۱۱9نفر رسید و باعث شــد جامعه محیط زیست ما داغدار 

شود.
وي افزود: شهادت این سه محیط بان نه تنها ما را در انجام 
وظایف خود دلســرد نکرد، بلکه باعث شد در انجام وظیفه 
خود در حفظ و حراســت از محیط زیست کشور و مقابله با 

متخلفان، راسخ تر قدم برداریم.
پیشکسوت محیط زیست کشــور نیز در این مراسم گفت: 
محیط باني، یک افتخار اســت که انســان وقتي وارد این 
عرصه مي شود، به آن وابستگي پیدا مي کند و ترك محیط 

زیست براي او مشکل است.
علي زند مقدم با اشــاره به خاطرات بیش از چهاردهه  خود 
در محیط زیســت کشــور اظهار داشــت: باید قدرشناس 
زحمات محیط بانان باشیم؛ آنها براي کشور شهید و جانباز 
شدند. محیط بانان حاضرند از همه چیز خود بگذرند؛ ولي 

لطمه اي به  محیط زیست وارد نشود.
وي با قدرداني از مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان به خاطر حمایــت هاي بي دریــغ از محیط بانان 
گفت: حفاظتي که در اصفهان از مناطق مي شــود، نمونه 

است و این کار با همت و تالش محیط بانان به وجود آمد.
وي همچنین از مردم تیران و کرون بــه خاطر همکاري با 
محیط بانان و احداث پاســگاه محیط بانــي در این منطقه 
تشکر و قدرداني کرد و آن را الگویي براي سایر نقاط استان 

و کشورعنوان کرد.
رسول جاللي از محیط بانان نمونه استان نیز در این مراسم  
به اقدام ها و  فعالیت هاي محیط بانان  اشــاره کرد و گفت: 
طی سه ســال اخیر اتفاقات خوبي در حفاظت از طبیعت و 

مقابله با شکارچیان در استان اصفهان رخ داده است.
در این مراســم همچنین، محمد رضــا جهانبخش، عضو 
هیئت مدیره انجمن دوستداران محیط زیست شهرستان 
تیران و کرون گفت: عمده فعالیت ما فرهنگ سازي است و 
با فرهنگ سازي مي شــود در حفاظت و حراست از محیط 

زیست و عرصه هاي طبیعي در این منطقه موفق بود.
وي با تشــکر از مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان به خاطرحمایت از تشــکل هاي زیســت محیطي 
گفت: اولین پاســگاه محیط باني کشــور با حمایت محیط 
زیست، توســط مردم تیران و کرون احداث شد و بنا داریم 
احداث دومین پاســگاه محیط باني را آغاز کنیم و سومین 
پاســگاه نیز در منطقه داالنکو توسط مردم خیر و دوستدار 

محیط زیست تیران و کرون احداث مي شود.
در این مراسم  سرود محیط بان که براي اولین بار در کشور 
با این موضوع ساخته شــد، به صورت زنده توسط خواننده 
این اثر، علي باالیي، اجرا شــد و مورد استقبال محیط بانان  

قرارگرفت.

مديرکل حفاظت محیط زيست استان اصفهان: 

محيط بانان، بزرگ ترين افتخار
سازمان حفاظت محيط زيست هستند

نام اسپرولینا چندان آشنا نیست و خیلی از افراد اصال نمی دانند 
جلبکی با ویژگی ها و خواص اســپرولینا وجود دارد. درســت 
اســت که این جلبک، ظاهر و البته طعم دل چســبی ندارد؛ اما 
گنجینه ای از خواص اســت. اســپرولینا حاوی خواص زیادی 
اســت: یکی کمک به الغری و دیگری مقابله با پیری. اسپرولینا 
یک جلبک ســبزآبی و حلزونی شکل اســت. نتایج بررسی ها 

نشــان می دهد که اســپرولینا یک جلبک واقعی نیست؛ بلکه 
جزو ارگانیســم های زنده محســوب می شــود. نکته مهم این 
است که اســپرولینا حاوی میزان زیادی پروتئین است. میزان 
پروتئین های قابل هضم این جلبک بیشــتر از پروتئین موجود 
در گوشت گاو تخمین زده شده است. از این گذشته، اسپرولینا 
حــاوی ویتامین هــای A،B1،B2،B5،B6، اســیدفولیک و 
ویتامین E و H و همچنین ویتامین B12 اســت. گفته می شود 
که ناسا، جلبک اســپرولینا را در برنامه غذایی فضانوردان وارد 
کرده است تا در طول دوره ماموریت های فضایی مصرف کنند. 
این جلبک همچنین توســط ورزشــکاران در طول مسابقات 
ورزشی مصرف می شــود؛ چون باعث افزایش کارایی آنها شده 
و باعث می شــود بدن آنها در کوتاه مدت احیا و تقویت شــود. 
اسپرولینا خواص شگفت آوری دارد. به عقیده محققان این ماده 
غذایی، بخشی از غذای روزانه برخی از تمدن ها مانند اینکاها و 
آزتک ها بوده است. این مسئله نشان می دهد که از سالیان قبل، 

ارزش غذایی اسپرولینا مشخص شده است.

نام علمی این گیــاه )Trifolium Pratense( اســت. 
شبدر قرمز گیاهی اســت علفی و چندساله که در مناطق 
معتدله کره زمین می روید. در شــرایط مساعد، این گیاه 
هفت ساله است؛ ولی در آب وهوای گرم فقط دو سال عمر 
می کند. ارتفاع شــبدر قرمز بسیار کم اســت و به بیش از 
۱5سانتیمتر نمی رسد. برگ های آن بیضی شکل و دراز و 

دارای سه برگچه اســت و به همین علت در قرون وسطی 
مورداحترام مســیحیان بوده؛ زیرا آن را ســمبل خداوند، 

مسیح و روح القدس می دانستند.
این گیاه از نظر داشــتن مــواد مغذی، به عنــوان علوفه 
حیوانات به کار می رود. از فواید دارویی این گیاه می توان 
به جلوگیری از شــکل گیری لخته های خون، پالك های 
سرخرگی و ابتال به ســرطان خوش خیم پروستات اشاره 

کرد.
گل شــبدر دارای مــواد شــیمیایی ماننــد تریفولین، 
ایزوتریفولین و اســانس روغنی اســت. این گیــاه دارای 
امالح معدنی مانند سلیس، آهن، فسفر، گوگرد، پتاسیم، 
منیزیم، منگنز، روی، مس، سرب، نیکل و کبالت می باشد.

مصرف زیاد شــبدر خطرناك اســت؛ زیرا دارای اســید 
ســیانیدریک می باشــد؛ ولی اســتفاده متعــادل از آن 

هیچ گونه خطری نداشته و بسیار مفید است.
شبدر قرمز از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است.

شبدر قرمزاسپرولینا 

وزیر محیط زیســت، انرژی و امور دریاهای فرانســه گفت: ایران 
میراث های محیط زیســتی شــگفت انگیزی دارد و تمامی ابعاد 

محیط زیستی در این کشور، در سطح باالیی نشان داده می شوند.
سگولن رویال بعد از نشســت تخصصی با معصومه ابتکار، رییس 
سازمان حفاظت محیط زیســت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و 
افزود: بســیار خوشحال هســتم که به دعوت خانم ابتکار به ایران 

آمدم؛ البته این بار اول نیست که ما باهم مالقات می کنیم.
وی اظهار کــرد: مــن در چهارچوب توافــق پاریــس، بازدید از 
کشــورهای مختلف را آغاز کرده ام و حدود یک ســال است که 
ریاســت cop21 را برعهده دارم. وی ادامــه داد: از ایران به علت 
پیوستن به توافق پاریس و امضای این قرارداد در 22 آوریل گذشته 

تشکر می کنم. ایران اقدامات خود را در زمینه تصویب مفاد اجرایی 
توافق پاریس در مجلس آغاز کرده است که جای قدردانی دارد.

اجرای تفاهم نامه پاريس، اشتغال و توسعه اقتصادی 
به همراه دارد

رویال در زمینه توسعه همکاری های محیط زیستی با کشورهای 
دیگر گفت: ریاست بیست و یکمین کنفرانس متعاهدین تغییرات 
آب و هوا ) که ســال 20۱5 با حضور ۱90 کشور در پاریس برگزار 
شــد( را بر عهده دارم؛ از این رو باید در این زمینه فعال تر باشــم. 
 در این راســتا موضوعــات مختلفی مطرح اســت؛ یکی تصویب

تفاهم نامه که هر کشوری به برنامه ملی خود پایبند باشد و اهداف 
و خواسته های خود را تصویب کند و دیگری مسئله مالی است.

وزیر محیط زیســت فرانســه همچنیــن در دیــدارش با رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به موضوعات مختلف اشاره 
کرد و گفــت: در این دیدار موضوعات مختلفی مطرح شــد که دو 
کشور می توانند با هم همکاری کنند. مســائل مختلفی از جمله 
دریاهای ایران با ســه هزار و 500 کیلومتر ساحل و جنگل ها که 
در ایران دارای سه نوع اســت و همچنین رودخانه ها مطرح شد. 
ایران دارای 20 ســایت طبیعی اســت که در یونسکو ثبت شده و 
جدیدا دشــت لوت و قنات ها، ایــن میراث شــگفت انگیز نیز به 
ثبت رســیده اند؛ به همین دلیــل بازدید از موزه تنوع زیســتی، 
یکــی از برنامه های ســفر من اســت. وی ادامه داد: فرانســه در 
زمینه تنوع زیســتی همکاری خوبی با ایران دارد؛ به ویژه با موزه 
ملی تاریخ طبیعی کــه امیدوارم این همــکاری دو جانبه تقویت 
شــود. رویال با تاکید بر تقویت همکاری محیط زیســت فرانسه 
با دانشــگاه تهران گفت: در این ســفر با رییس دانشــگاه تهران 
 مالقات خواهم داشــت که امیدوارم موجب تقویت این همکاری 

دو جانبه شــود. وی افزود: به همراه شرکت های خصوصی بزرگ 
 و فعــال در زمینه محیط زیســت به ایــران آمــدم. انتخاب این

شرکت ها براساس چالش هایی بود که ایران به ما گوشزد کرده بود 
که بیشــتر آنها هم در زمینه آب به عنوان یک چالش قابل توجه، 
انرژی، کیفیت هوا و حوادث اقلیمی بود. این یک فرصت فوق العاده 

است که بتوانیم در این زمینه ها همکاری کنیم.
رویال با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه بین المللی محیط زیست 
در فوریه 20۱7 )7 تا ۱0 اســفندماه 95( در ایران گفت: پیرامون 
صحبت هایی که درخصوص نمایشگاه محیط زیست ایران مطرح 
شد، پیشنهاد کردم فرانســه هم در این رویداد بزرگ یک پاویون 
داشته باشد تا از این فرصت برای توسعه همکاری بیشتر استفاده 
کنیم؛ البته خوشحال می شــوم که بتوانم فوریه به ایران بیایم تا 
از مناطقی که در این سفر وقت بازدید آنها را ندارم، دیدن کنم. به 
گفته وی، قرار شد در ماه اکتبر یک هیئت کاری ایرانی به فرانسه 

سفر کند تا در زمینه بنا و اصول این شراکت، بیشتر مذاکره شود.

وزير محیط زيست فرانسه:

ايران، میراث محیط زيستی شگفت انگیزی دارد

دریچه

نسل فعلی هنوز این شانس را دارند که از وجود پارك های ملی و 
حفاظت شده لذت ببرند؛ اما با گذشت زمان و به دنبال تاثیرات 
مخرب ناشــی از تغییرات اقلیمی، حیات این فضاهای ارزشمند 

طبیعی به خطر می افتد.
در حال حاضر بســیاری از افراد به پارك های ملی دسترســی 
گسترده ای دارند؛ اما تغییرات اقلیمی و تاثیرات ناشی از آن، این 

منابع غنی را به مرور زمان تخریب می کند.
ســازمان پارك های ملی در آمریکا اعالم کرده است که درحال 
 حاضر ۴۱2 پارك ملی وجــود دارد و افزایش دمــای جهانی و 

ذوب شدن پهنه های یخی، بیشتر آنها را تهدید می کند.
اخیرا گزارشی منتشر شــد مبنی بر اینکه بخش هایی از پارك 
ملی »یلو استون« به دلیل تلف شــدن تعداد زیادی ماهی، روی 

عموم مردم بسته شده است.
طبق اعالم ســازمان پارك های ملی، برخــی از این پارك ها که 
منابع ارزشــمند طبیعی به حســاب می آیند، به دالیل طبیعی 
همچون فرســایش خاك و آتش ســوزی در حال از بین رفتن 

هستند.
به گزارش نیچر ورلد نیوز، به گفته کارشناسان، هرچند اقدامات 
الزم برای پیشــگیری از تخریب پارك های ملی در برابر تاثیرات 
مخرب تغییــرات اقلیمی انجام گرفته، اما مطمئنا نســل بعدی 

شاهد پارك های ملی با کیفیت فعلی نخواهند بود.

 مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از بهره برداری 
از مجموعه خرید و فروش پرندگان زینتی در خــاوران خبر داد و گفت: 

هرگونه خرید و فروش پرنده زینتی در شهر ممنوع است.
رضا قدیمی درخصوص راه اندازی مجموعــه پرندگان زینتی خاوران در 
منطقه۱5 گفت: این مرکز در ابتدای شــهرك صنفی خاوران واقع شده 
که با همکاری اتحادیه پرندگان زینتی، ایــن مجموعه جدید آغاز به کار 

کرده است.
 مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شــهر تهران، هدف از 
راه اندازی ایــن مرکز جدید را عدم فضــای کافی در بزرگــراه آزادگان 
عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون 200 نفر که در ســطح شهر تهران مغازه 
پرنده فروشی داشــتند، در این مرکز مستقر شده و در حال حاضر در این 
مجموعه در حال فعالیت هستند. وی با اشاره به اینکه ۱۶0 نفر از این افراد 
در آزادگان حضور داشتند، افزود: در نهایت این افراد به 200 نفر رسیدند 
 تا دارای مکان معینی برای خرید و فروش پرنده باشــند و شــهروندان 
عالقه مند از این پس می توانند به این مرکز مراجعه کنند. قدیمی با بیان 
اینکه طبق قانون، هرگونه خرید و فروش پرندگان زینتی در سطح شهر 
ممنوع است، خاطرنشــان کرد: این موضوع در کاهش قاچاق پرندگان 
زینتی و همچنین بیماری های مشــترك بین حیوانات و انسان کمک 
خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران 
یادآور شد: به منظور مدیریت و کنترل بیماری قابل انتقال از پرندگان به 
انسان، شهرداری تهران اقدام به راه اندازی مرکز خرید و فروش پرندگان 
زینتی کرد تا دیگر در شهر تهران، بیماری های مربوط به پرندگان در بین 

مردم گسترش پیدا نکند.

 بزرگ ترين 
افتخار سازمان 
حفاظت محیط 

 زيست،
محیط بانان آن 

 هستند که 
دو و نیم برابر 

ساير کارمندان 
 دولت 

کار مي کنند

به گزارش پاما، حمید ظهرابي، مديرکل حفاظت محیط زيست استان اصفهان، در آيین گرامیداشت طبیعت مردان 
شهید و تقدير از محیط بانان شاخص در پارک ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو که به مناسبت هفته دولت برگزار 
شد، با ابراز تاسف از شهادت سه محیط بان به فاصله دوروز از اســتان هاي هرمزگان و فارس در سال جاري اظهار 

داشت: شهادت اين سه محیط بان باعث شد قلب همه ما به درد بیايد و تاثر جامعه را برانگیزد.

خبر

معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: برنامه جامــع بیمه پلنگ 
ایرانی به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش تعارضات میان 
دام های اهلی و گوشــتخواران بزرگ جثه به ویژه پلنگ، 
نقش تعیین کننده ای در حفاظــت از زیرگونه در معرض 

خطر انقراض پلنگ ایرانی دارد.
فرهاد دبیری درخصوص پیشــرفت اجــرای برنامه بیمه 
 جامع پلنگ ایرانــی اظهار کرد: به منظــور اجرایی کردن

بیمه نامه جامع پلنــگ ایرانی که 2۶ اســفند ماه ۱39۴ 
براساس تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان حفاظت محیط 
زیســت، شــرکت بیمه ما و صندوق ملی محیط زیست، 
درراســتای برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ 
ایرانی منعقد شد، سازوکاری مشــخص تعریف و بر همان 
اساس، اقدام شد.  وی با بیان اینکه برای تعیین کارشناسان 
معتمد بیمه از ســوی ادارات کل حفاظت محیط زیست، 
تشخیص و شناســایی خسارات ناشــی از حمله پلنگ یا 
 گرگ و اعالم موارد تلفات پلنگ، بنا به خواست بیمه گر و 
بیمه گذار اقدام شده اســت، افزود: این افراد با تشخیص و 
تایید شرکت بیمه و صدور گواهینامه، به عنوان کارشناس 

معتمد شناخته می شوند.  
معاون سازمان حفاظت محیط زیســت، با اشاره به اینکه 
تجمیع ظرفیت های اجرایی و تخصصی سازمان حفاظت 
محیط زیســت و ادارات تابعه با ظرفیت های صنعت بیمه 
برای ساماندهی موضوع پرداخت خســارات، از اهداف این 
برنامه است، گفت: در این راستا، از استان ها درخواست شد 
دو یا چند نفر از نیروهای اجرایی خود را که پیشــتر نیز در 
مناطق تحت پوشش به بازدید از گزارش های تعارضات و 
تکمیل فرم های تشخیص خسارات می پرداختند و اکنون 
نیز دسترسی الزم به زیستگاه های پلنگ در مناطق تحت 
پوشش دارند، بر اساس شرایط بومی و منطقه ای، به اداره 
کل حفاظت و مدیریت شــکار و صید ســازمان حفاظت 

محیط زیست معرفی کنند.
دبیری خاطرنشان کرد: این افراد ضمن معرفی به شرکت 
بیمه ما، به عنوان کارشــناس معتمد بیمه شناخته شده 
اند و فرم های تعیین خسارات توســط این افراد تکمیل و 
 تایید می شــود. دبیری گفت: با مشــارکت شرکت بیمه، 
شیوه نامه ای مشــتمل بر تمام فرم ها و مدارك مورد نیاز 
برای تشکیل و تکمیل پرونده درخصوص موضوعات تحت 
پوشش بیمه نامه همچون خســارات وارد شده به محیط 
زیســت به دلیل تلفات پلنگ، خســارات دام، خســارات 

احتمالی انسانی، تدوین و برای تمام استان ها ارسال شد. 

نقش تعیین کننده بیمه 
درحفاظت از پلنگ ايرانی
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مزایده 
6/87 اجرای احکام شــعبه 5 حقوقــی اصفهان در پرونــده 930279 له مهدی 
ریسمانچیان علیه شرکت خدماتی تولیدی پردیس ســینا آپادانا- مجید حسن 
زاده- مجید ایران دوست به نشانی شــیخ صدوق شمالی – ساختمان پل طبقه 
اول- واحد 2 در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص فروش یک دستگاه 
آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره 198318 با مشخصات ذیل در تاریخ 95/6/24 
ساعت 10 الی 11 صبح در اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان 
نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه چهارم برگزار نماید طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مزایده از مورد مزایده بازدید و با واریز ده درصد از مبلغ 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 
و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده 
مزایده می باشند که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد نمایند. مشخصات 
 پالک ثبتی: یک دســتگاه آپارتمان واقع در اصفهان- خ شــیخ صدوق شمالی

) حد فاصل میر و شیخ مفید( ابتدای پل میر- جنب خیابان سعادت آباد- سمت 
شــرق خیابان پل- طبقه اول- واحد 2 و مســاحت اعیانی آپارتمان در حدود 
115/72 متر مربع دارای 2 خواب که توسط پارتیشن از همدیگر جدا شده است 
با مشخصات بدنه ها گچ و نقاشی- کفها سرامیک- بدنه آشپزخانه و سرویش 
بهداشتی کاشی و کف ها ســرامیک- کابینت ها – mdf چهارچوب ها فلزی و 
دربهای داخلی و پنجره های خارجی آلومینیوم با حفاظ آلومینیومی می باشد 
سیستم سرمایشی کولرآبی و سیســتم گرمایشی فن و کوئل می باشد، دارای 
انشعابات آب، برق و گاز و 3 خط تلفن و آسانسور و پارکینگ می باشد، پارکینگ 
کف موزاییک و دیوارها سیمانکاری شده است. ایســتگاه پله با سنگ گرانیک 
و نمای ساختمان آجری اســت که در 8 سقف با اســکلت بتنی و سقف تیرچه 
 بلوک می باشــد که در این مجموعه 12 واحد به صورت اداری مشغول فعالیت 
هستند که با توجه به موارد مذکور- موقعیت محل، متراژ نحوه ساخت و کیفیت 
مصالح مصرفی قدمت ساخت و جمیع عوامل موثر در قضیه- ارزش ششدانگ 
 آپارتمان مذکور مبلــغ 7/800/000/000 ریال بــرآورد و ارزیابی می گردد.  
 م الــف: 16608 اجــرای احــکام شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان 

 )348 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای 

6/125 شماره پرونده: 261/95 ش 1 شماره دادنامه: 416-95/05/31 خواهان: 
آقای احمد اسدی اسدآباد فرزند اسمعیل ساکن نایین خیابان امام کوچه شماره 
5 پالک 3، خوانده: آقای جواد افتخاری فرد فرزند علی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی وقت فوق العاده حوزه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را 
اعالم و و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص 
دعوی آقای احمد اسدی اسدآباد فرزند اسمعیل به طرفیت آقای جواد افتخاری 
فرد فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال موضوع یک فقره 
چک مستند دعوی به شماره 978881 مورخ 94/05/10 عهده بانک ملی شعبه 
خیام با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی به شرح متن دادخواست نظر به 
اینکه چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و مصون از هر گونه 
تعرض بوده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و خوانده در مقابل دعوی 
مطروحه دفاع و ایرادی به عمل نیــاورده و دلیلی دائر بر پرداخت مورد دعوی 
و تحصیل برائت الذمه از سوی ایشــان ابراز نگردیده لذا شورا دعوی را وارد 
تشخیص داده به اســتناد مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 3/340/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول طبق شاخص بانک مرکزی و پرداخت 
مبلغ نشــر آگهی با ارائه گواهی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 
 مهلت 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی 
 نایین مــی باشــد. م الــف: 175 شــعبه اول شــورای حــل اختــالف نایین 

 )327 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/637 شــماره پرونده: 139504002004000158/1 شماره بایگانی پرونده: 
9500425/2 شــماره ابالغیه: 139505102004001781 بدینوسیله به محمد 
حســن عمادی اندانی و علیرضا فرزندی بدهکاران پرونده کالسه 9500425 
ســاکن اصفهان خیابان عســگریه مقابل مهدکودک ثمین نبش بن بســت ارم 
پالک 227 کدپســتی 8199783117   که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی 
فوق و پالک 227 مورد شناســایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند 

رهنی شــماره 19359-91/11/11 تنظیمی در دفترخانه شماره 146 اصفهان، 
بستانکار بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان مبادرت به صدور اجرائیه 
کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 3/100/000/000 ریال اصل بدهی و مبلغ 
3/146/712/329 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریــخ 94/12/25 و از تاریخ 
94/12/26 تا زمان تسویه کامل بدهی روزانه مبلغ 2/760/274 ریال بدهکار می 
باشید لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و از زمان 
درج در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت مقرر 
در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمائید بنا به تقاضای بســتانکار پس از ارزیابی 
تمامی مورد وثیقه ) ششدانگ اعیانی  یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول 
جنوب غربی پالک 39521 فرعی از 15190 اصلی به انضمام شش دانگ اعیانی 
انباری پالک 39541 فرعی به انضمام شش دانگ اعیانی یک واحد پارکینگ پالک 
39570 فرعی مجزی شده از عرصه مشاعی 15190/9845 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان( و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با 
برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد 
شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شد.  م الف: 16801 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)284 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

5/638 کالسه پرونده: 134/95 شماره دادنامه:313-95/5/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد روزگاریان به نشانی 
اصفهان خ تاالر مقابل ورزشــگاه ایرانیان با وکالت عزت ا... الماسی به نشانی 
اصفهان خ بزرگمهر ابتدای خ هشت بهشت شرقی طبقه فوقانی سوپر سالمت، 
خوانده: محمد رضا شیرانی بیدآبادی به نشانی اتوبان چمران خ بهشت کوچه 
الله پ 21 طبقه 9، خواســته: مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه ســه فقره 
چک به انضمام هزینه دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکالــه وکیل،  با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوی احمد 
روزگاریان با وکالت عزت ا... الماسی به طرفیت محمد رضا شیرانی بیدآبادی  
به خواســته مطالبه مبلــغ 140/000/000 ریال بابت وجه چک  شــماره های 
504099-94/8/30 و 504098-94/7/15 و 504097-94/6/15   عهــده بانک 
سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این 
که خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شــعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت اســت  لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000  بابت اصل خواســته و 
2/710/000  ریال بابت هزینه دادرســی و و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ) 60 
درصد تعرفه مرحله بدوی( و  همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
 صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
می باشــد و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 
م الف:16591 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره ابالغیــه: 9310100354003483 شــماره دادنامــه:  /134
9409970354000986  شــماره پرونــده: 9309980362601186 شــماره 
بایگانی شعبه: 940586 تصمیم نهایی شماره 9409970354000986 شکات: 
1- آقای حمید رمضانپور فرزند غالمعلی به نشانی شهرستان اصفهان بلوار 
کشاورز ک امام رضا بن گلها پ 137 ط 2، 2- آقای سید محمود موسوی فرزند 
 ابوالقاســم به نشــانی شهرســتان اصفهان درچه خ نواب صفوی خ ولیعصر 
خ گلزار پ 255، متهمین: 1- آقای محمد قنبری به نشــانی شهرستان اصفهان 
کرسکان جنب ک بانک تجارت قدیم سوپر مواد غذایی قنبری، 2- آقای محسن 
براتی فرزند رحمت اله به نشانی فالورجان جو لرستان خ مطهری 13، 3- آقای 
امین جاللی به نشانی شهرســتان اصفهان، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 
2- ایراد خسارت 3- تخریب، دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- محسن براتی 
فرزند رحمت اله و 2- محمد قنبری و 3- امین جاللی مبنی بر شــرکت در ایراد 
ضرب و جرح عمدی و متهمین ردیف دوم و ســوم مبنی بر تخریب عمدی یک 

دستگاه اتوبوس شــرکت واحد به شــماره 468 ع 61- 23 و یک دستگاه مینی 
بوس به شماره 838 ع 66-13 موضوع کیفرخواست صادره از دادسرا دادگاه 
با توجه به شکایت شکات به اسامی آقایان حسن کشاورزیان و حمید رمضانپور 
و سید محمود موســوی و گزارش مرجع انتظامی و نظریات پزشکی قانونی و 
شهادت شهود و دفاعیات بالوجه متهم ردیف اول و با عنایت به سایر محتویات 
پرونده بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد مواد 
125 و 558 و 559 و 709 و 710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 
677 قانون مذکور مصوب 1375 متهمان را از لحاظ شرکت در ایراد ضرب و 
جرح عمدی به پرداخت یک درصد دیه کامــل بابت ارش جراحت بر قدام گردن 
و یک صدم دیه کامل بابت حارصه بر لب و یک درصد دیه کامل بابت ارش لقی 
دو دندان قدامی ...... و نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم پوست سر در حق 
مصدوم آقای سید محمد موسوی و پرداخت یک هزارم دیه کامل بابت دامیه بر 
بند انتهایی انگشت شست دست چپ در حق مصدوم آقای حمید رمضانپور و 
هر یک از متهمان را از لحاظ تخریب عمدی به تحمل هفت ماه حبس تعزیری با 
احتساب ایام بازداشت قبلی احتمالی محکوم می نماید رای صادره در خصوص 
متهم ردیف اول حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان و در خصوص سایر متهمان غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می باشد. 
م الف:16599 شــعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 114 جزایی سابق( 

)449 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/135 شماره صادره:1395/14/265871 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 4 فرعی از 853 اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانسار ذیل 
ثبت 2793 در صفحــه 244 دفتر امالک جلد 22 به نام علی کتابچی به شــماره 
چاپی مسلسل 255489  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه 
به موجب سند انتقال شــماره 153672 مورخ 1393/04/03 دفترخانه شماره 
25 خوانســار تمامت یکدانگ مشــاع آن به خانــم منصوره کتابچــی فرزند 
علی انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
951409701020356 مــورخ 1395/06/02 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 28499 مورخ 1395/06/02 به گواهی 
دفترخانه 5 خوانســار رسیده اســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی/ ســرقت/ ســهل انگاری مفقود گردیده اســت و درخواست صدور 
المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نمــوده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند 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 سند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شد. م الف: 164 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار

)256 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/137 شماره صادره:1395/14/265883 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 3 فرعی از 853 اصلی واقع در بخش یک 
ذیل ثبت خوانسار ذیل ثبت 2794 در صفحه 247 دفتر امالک جلد 22 به نام علی 
کتابچی به شماره چاپی مسلسل 255490  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس بالواسطه به موجب ســند انتقال شــماره 15673 مورخ 1393/04/03 
دفترخانه شماره 25 تمامت یکدانگ مشاع آن به خانم منصوره کتابچی فرزند 
علی انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
951409701020360 مــورخ 1395/06/02 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 28500 مورخ 1395/06/02 به گواهی 
دفترخانه 5 خوانســار رسیده ا ســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم 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 سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 165 

امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)256 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
6/138  خانم منصوره کتابچی فرزند علی دارای شماره شناسنامه 18562  به 
شرح دادخواست به کالسه 1395/365 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی کتابچی فرزند محمد به 
شماره شناســنامه 197 در تاریخ 1395/01/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آقــای محمدرضا کتابچی 
فرزند علی به شــماره شناسنامه 224 صادره از خوانســار 2- آقای مرتضی 
کتابچی فرزند علی به شــماره شناســنامه 180 صادره از خوانسار 3- خانم 
معصومه کتابچی فرزند علی به شماره شناســنامه 323 صادره از حوزه یک 
شهری خوانسار 4- خانم صدیقه کتابچی فرزند علی به شماره شناسنامه 79 
صادره از حوزه یک خوانســار 5- خانم منیره کتابچی فرزند علی به شــماره 
شناسنامه 18728 صادره از خوانسار 6- خانم محبوبه کتابچی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 151 صادره از خوانســار 7- خانم منصوره کتابچی فرزند 
علی به شماره شناســنامه 18562 صادره از خوانســار 8- خانم اکرم بامداد 
فرزند ماشاءاله به شماره شناسنامه 234 صادره از حوزه یک خوانسار،  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 163 شعبه 1 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 227 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

6/141 کالسه پرونده 94-957 شماره دادنامه: 268-95/3/5 مرجع رسیدگی: 
شعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمعباس عابدی به نشانی 
اصفهان سپاهان شهر خ خوارزمی 4 خ معلم پ 96، خواندگان: 1- مجید مینائیان 
2- رضوان حسین زاده زری باف هر دو به نشــانی مجهول المکان،  خواسته: 
الزام به انتقال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شــورا: در خصوص دعوی غالمعباس عابدی به طرفیــت 1- مجید مینائیان 
2- رضوان حسین زاده زری باف به خواســته الزام خواندگان به نقل و انتقال 
سند یک خط سیار تلفن به شماره 09131263064 به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی مقوم به 5/000/000 ریال به شرح دادخواســت و ضمائم تقدیمی با 
عنایت به محتویات پرونده استماع اظهارات خواهان و مالحظه قرارداد اجاره به 
شرط تملیک خط موبایل به تاریخ 84/6/12 تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده 
ردیف اول و با توجه به پاسخ استعالم شماره 770/24/18125 مورخ 95/2/20 
شرکت ارتباطات سیار و احراز مالکیت خوانده ردیف دوم و اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند بنابراین 
شــورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219، 220، 222 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم به انتقال سند یک خط تلفن سیار به شماره 09131263064 
و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود.  
م الف:16552 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 308 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/59 چون تحدید حدود ششــدانگ یکدرب باغ موستان بمساحت تقریبی 457 
مترمربع  شماره 7672 فرعی از شــماره یک اصلی واقع در میمه دشت بلقادی 
جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام خانم اکرم خردمند  فرزند آقا 
حسین و غیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم درروزچهارشنبه 
مورخه 1395/06/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشارسه شــنبه 1395/06/09 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک میمه

معاون احضار و اعزام ســازمان وظیفه عمومــی نیروی انتظامی 
گفت: در راستای ارایه تســهیالت و خدمات بیشتر به مشموالن 
فارغ التحصیل دانشــگاه ها، دوره انتظار برای اعــزام به خدمت 
 مشــموالن دارای تحصیــالت کاردانــی براســاس موافقــت 
ســتاد کل نیروهای مســلح کاهش پیدا کرده و از این پس تاریخ 

اعزام  این دسته از مشموالن به نوزدهم هر ماه تغییر پیدا می کند.
سرهنگ رحمان علیدوست خاطرنشان کرد: تغییرات ذکر شده 
از مهر ماه سال جاری اجرا می شــود، بر همین اساس مشموالن 
دارای مدرک کاردانی که برای ثبت درخواســت اعزام به خدمت 
 خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ) پلیس+۱۰ ( مراجعه 
 می کنند، تاریخ اعــزام به خدمت آنان بــرای ۱۹ مهرماه تعیین 
می شــود. علیدوســت تاکید کرد: آن دسته از مشــموالنی که 
 دارای مدرک تحصیلی کاردانی بوده و قبال برگ آماده به خدمت 
برای تاریخ های اول آبان و اول دی ماه دریافت داشته اند، چنانچه 
تمایل دارند زودتر از موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، می توانند 
برای ثبت درخواست تعجیل در اعزام به خدمت خود برای نوزدهم 
مهرماه بــه دفاتر خدمــات الکترونیک انتظامــی ) پلیس +۱۰ ( 

مراجعه کنند.
سرهنگ علیدوست ادامه داد: در همین راستا مشموالنی هم که 
 تمایل دارند در همــان تاریخ های تعیین شــده ) اول آبان و اول 
دی ماه ( به خدمت اعزام شوند، نیز در زمان مقرر به مراکز آموزش 
 نیروی های مســلح اعزام می شــوند. وی یادآور شد: مشموالن 
مورد اشاره می بایست یک هفته قبل از تاریخ اعزام به خدمت خود 
 با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیــک انتظامی ) پلیس +۱۰ (

نسبت به دریافت برگ معرفی نامه به مراکز آموزش اقدام کنند.

رییس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علــوم از افزایش۲۰ تا ۱۰۰ 
 درصدی تمام وام های دانشجویی در ســال تحصیلی جدید خبر داد 

و گفت: اعتبار وام شهریه امسال کاهش پیدا کرده است.  
ذوالفقار یزدان با اشــاره بــه افزایش وام های دانشــجویی در ســال 
 تحصیلی جاری گفت: ســال گذشــته با درآمد اختصاصی خوبی که 
صندوق رفاه داشته و ظرفیت ســازی که صورت گرفته۳۷۰ میلیارد 
تومان به دانشجویان تسهیالت ارایه شد. وی ادامه داد: امسال سرجمع 

اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان۶۷۰ میلیارد تومان است. 
 رییس صندوق رفاه دانشــجویان افــزود: تمام وام های دانشــجویی 
بین۲۰ تا۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده، به جز وام شــهریه که اعتبار 

آن کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۹۸ میلیارد تومان وام شهریه پرداخت 
شد. یزدان مهر با بیان اینکه در سال جاری ۲۷ درصد اعتبارات عمومی 
رشد داشته است، گفت: امســال۲۰ میلیارد تومان از سوی دولت و۳۰ 
میلیارد تومان از سوی صندوق برای وام دانشجویان دکتری اختصاص 

پیدا کرده است که از ابتدای مهرماه به هر دانشجو تعلق می گیرد.

معاون احضار سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی:

تاریخ اعزام به خدمت مشموالن 
دارای مدرک کاردانی تغییر کرد

رییس ســازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های 
مردمــی وزارت آمــوزش و پرورش گفــت: ارتقای 
 کیفیت آموزشــی و پرورشــی مدارس غیر دولتی را 

از طریق نظارت همه جانبه دنبال می کنیم.
مرضیه گرد در جلســه هم اندیشــی روسای ادارات 
مشارکت ها و کارشناس مســئوالن توسعه مدارس 
 غیر دولتی قطب 5 و ۶ که در ســاری برگزار شــد، 
 با بیــان اینکــه در ســال تحصیلی جدیــد یکی از 
شــاخص هــای مــا ارتقــای کیفیــت شــاخص 
هــای آموزشــی و پرورشــی در مــدارس غیــر 
 دولتی اســت، اظهــار کــرد: در بحــث کیفیت که 
به عنــوان یــک اســتراتژی از طرف وزیــر  مطرح 
شــد تالش کردیــم ارتقــای کیفیــت را از طریق 
توانمندسازی معلمان، برگزاری دوره های آموزشی، 

نظارت ها و استانداردسازی دنبال کنیم.
 وی با بیان اینکــه رویکرد دولــت در زمینه مدارس 
 غیــر دولتــی مشــارکت مــردم اســت، گفــت: 
 با شــاخص هایی کــه از طــرف وزارت اعالم شــد 
توانســته ایم در کل کشــور از رشــد کیفی و کمی 
آموزشی در حوزه مدارس غیر دولتی برخودار باشیم.

رییس ســازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های 
مردمــی وزارت آموزش و پــرورش با بیــان اینکه 
 طبق آخرین آمار بیش از ۱۱ درصد مدارس کشــور 
غیر دولتی هستند، تصریح کرد: طبق قانون مدارس 
 غیر دولتی شــهریه های این مدارس مشخص شده 
و در هر استان متناســب با هزینه تمام شده، کیفیت 
آموزشی، ســطح ســواد معلمان و دیگر موارد باید 
مورد تایید شــورای نظــارت قرار گیرد. شــهریه ها 
 پس از اعــالم از طریق شــورای نظارت هر اســتان 
به مدارس اعالم و سپس توســط بنرها و پوسترهای 
کامال مشــخص باید در دید عموم نصب شده و تمام 
اطالعات به اولیا دانش آموزان اطالع رســانی شود. 
مدرســه ای که به این مــوارد توجــه نکند متخلف 

شناخته خواهد شد.
وی با اشــاره به بحث نظارت بر مدارس غیر دولتی، 
خاطرنشــان کرد: قبال نظارت بر مدارس غیر دولتی 
تنها در مسائل مالی بود، اما اکنون با رویکرد » نظارت 
همه جانبه «، نظارت بر مباحث تربیتی، بهداشــتی، 
فرآیند های آموزشی، فضای آموزشی، تربیت بدنی، 

مسائل انضباطی و همه موارد صورت می گیرد.

رییس سازمان مدارس غیردولتی:

بیش از 11 درصد مدارس 
کشور غیردولتی هستند

رییس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد:

 افزایش ۲۰ تا 1۰۰ درصدی 
وام های دانشجویی

خبر

اخبار کوتاه

پیشنهاد سردبیر: 
افزایش ۲۰ تا 1۰۰ درصدی وام های دانشجویی

آسیب شناسان و روانشناسان بر این باورند که اوج گرفتن 
ســلفی نگاری به بروز اختالالت روانی جدی منجرخواهد 
 شــد و این نگرانی و باور قابل تامل اســت زیرا در بدترین 
و بحرانی ترین موقعیت ها ســلفی گیران حضوری فعال 
دارند. درروز بیش از یک میلیون سلفی در فضای مجازی 
به اشتراک گذاشته می شــود که این تولید انبوه به طور 
قطع با افراط عده ای در ســلفی گرفتن همراه بوده است. 
چنانکه شــاهد عکس هایی هســتیم که افراد با جســد 
مردگان یا بیمــاران در حال احتضار یا پــس زمینه های 
 دردنــاک و بحرانــی، » لبخند زنان « عکــس می گیرند 

و این رفتار اجتماعی نگران کننده است. 
به طور کلی گرفتن عکس ســلفی بــرای ثبت » لحظات 
 خاص « یا » لحظات شــاد و خاطره انگیز « است و اصرار 
به ســلفی گرفتن آن هم در هر شــرایطی نشــانه خوبی 
نیست. افراط درســلفی گرفتن به عنوان تهدیدی جدی 
برای ســالمت روانی سلفی نگارانی اســت که زیاده روی 
می کنند و این اختالل رفتاری مورد توجه کارشناســان 
قرارگرفته اســت. ایرنا در گفت وگویی با دکتر حســین 
ابراهیمی مقدم، روانشناس؛ به سواالت و دغدغه هایی از 
این دســت که علت ســلفی گرفتن افراطی چیست و آیا 

خودشیفتگی یا کمبود اعتماد به نفس عامل این اختالل 
رفتاری است، پاسخ داده است. 

گرفتن عکس سلفی یا ســلفی نگاری به صورت 
 افراطی را از بعــد روانشــناختی چگونه تحلیل 

می کنید؟ 
 برخی از افراد به دالیــل مختلف، مثل مســائل تربیتی، 
خود شیفتگی، چشــم و هم چشمی... به ســلفی نگاری 
افراطی اقدام مــی کنند. اغلب این افــراد تمایل دارندکه 
عکس های ســلفی آنان الیک و به عکس آنان توجه شود 
 و آنان مورد تحســین، تشــویق و تایید قــرار گیرند زیرا 
این افراد قــادر به تقویت و دادن احســاس خوب به خود 
نیستند بنابراین درصدد هستند که دیگران این احساس 

خوب را در آنان ایجاد کنند.
 این افراد بــا تغییــر دادن حالــت چهره وفــرم صورت 
درعکس های سلفی ســعی می کنند آن احساس خوب 
 را در خــود ایجاد کنند وخــود را متفاوت تــر، جذاب تر 
و دوست داشــتنی ترجلوه دهند و این رفتارها در حدی 
که یک فرد مورد تمجید و تایید قرار گیرد، اشکالی ندارد. 

 اما هنگامــی که ایــن رفتارهــا حالت افراطــی به خود 
می گیرنــد و تمام ذهــن وفکر فرد درگیر این می شــود 

که در هرمکانی از خود عکس ســلفی بگیــرد این حالت 
 نگران کننده اســت و دالیل این رفتارها می تواند ناشــی 

از اختالالت روانی باشد. 
برخی روانشناســان و آسیب شناســان بروز این 
نوع رفتار را نوعی اختالل خود زشــت انگاری و 
 برخی دیگر آن را خودشــیفتگی و برخی به دلیل 
کمبود اعتماد به نفس می دانند؟ نظر شــما در این 

مورد چیست؟ 
 البتــه در ادبیــات روانشناســی مولفــه ای بــه نــام 
خود زشت انگاری وجود ندارد و این رفتارها به نام اختالل 
خود بیمار پنــداری و اختــالل نمایش گری اســت. در 
اختالالت خود بیمارپندرانه، فرد سعی می کند به دیگران 
 ثابت کند که مشــکل دارد. این در حالی اســت که افراد 
در ســلفی نگاری افراطی می خواهند ثابــت کنند هیچ 
 مشــکل و ایرادی ندارند و بســیار زیبا وشــجاع هستند 
و می تواننــد در موقعیت های متفــاوت و مخاطره آمیز، 
آرامش و اعتماد به نفس خــود را حفظ کنند. در حقیقت 
این افراد می خواهند خود را متمایزتر و برجسته تر نشان 

دهند و توجه دیگران را به خود جلب کنند. 
آیا سلفی نگاری افراطی منجر به بیماری افسردگی 

و وسواس می شود؟ 
سلفی نگاری افراطی، وســواس فکری در پی دارد یعنی 
فرد مدام فکر و ذهن او درگیر چنیــن رفتارهای افراطی 
 است و به طور مســتمر عکس های سلفی خود را ویرایش 

و در صفحاتی مانند اینستاگرام قرار می دهد. 
افرادی دچار افســردگی می شــوند که زمینه افسردگی 
دارند یا در عکس های ســلفی خود به دنبال نکات منفی 
خود مــی گردند؛ مانند: کم شــدن تعــداد تارهای موی 
 ســر خود، افزایش تعــداد چین و چروک هــا ی صورت 
و با عکس های ســلفی قبلی مقایســه می کنند که این 

اختالالت رفتاری سبب بروز افسردگی می شود. 
آن افــرادی کــه بیشــتر دچار افســردگی می شــوند، 
 کسانی هســتند که این ســلفی ها را نگاه می کنند زیرا 
عکس های سلفی به طور معمول در موقعیت های شیک 
 و شــادی گرفته و در صفحات فیســبوک و اینســتاگرام 
 قــرار داده می شــود و آن افــرادی که این عکــس ها را 
 می بینند ممکن اســت تصــور کنند که این کســی که 
در عکس سلفی است چقدر خوشبخت و خوشحال است 
و من چقدر بدبختم که این احساسات را تجربه نمی کنم. 

راه حل این رفتار افراطی چیست؟ 
بهترین راه حل ها فعالیت گروهی است؛ مثل: ورزش های 
گروهی و دیگر داشــتن یک مهارت واقعی که احســاس 
قوی بودن در فــرد ایجاد کند، به کار بــردن نیرو و انرژی 
در حل مشــکالت اجتماعی که با این اقدام فرد تقویت ها 
را از سوی جامعه دریافت می کند زیرا با چنین رفتارهایی 
 هم چــرخ جامعه به حرکــت در می آید و هــم برای فرد 

یک احساس خوشآیند ایجاد می شود.

سلفی نگاری 
 افراطی، 

 وسواس فکری 
در پی دارد یعنی 

 فرد مدام فکر 
و ذهن او درگیر 

چنین رفتارهای 
 افراطی است 

 و به طور مستمر 
عکس های سلفی 

 خود را ویرایش 
و در صفحاتی 

مانند اینستاگرام 
قرار می دهد

E-MAIL

سلفی گرفتن افراطی، چــرا؟

»سلفی « یا گرفتن عکسی از خود توسط یک دوربین دیجیتال به صورت افراطی چه مضرات و آسیب های روانی 
با خود به همراه دارد و کسانی که اقدام به این کار می کنند ، شخصیت آنان چگونه است ؟
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

سینمای اصفهان رنجور، خسته و ورشکسته است 

بازیگر پیشکســوت ســینمای ایران گفت: اگر در رســتوران کار 
می کردم، با خیال راحت زندگی ام را می گذراندم.

ملکه رنجبر بازیگر پیشکســوت ســینما، تئاتــر و تلویزیون؛ در 
خصوص آخرین وضعیت جســمانی  خود گفت: همانی هستم که 
بودم؛ فایده ای ندارد. رنجبر درباره اینکه اگر به گذشته برگردد باز 
هم بازیگری را انتخاب خواهد کرد یا نــه، گفت: نه، بازیگری بماند 
برای خودش؛ دیگر بازیگر نمی شدم. در یک رستوران کار می کردم 
و این گونه شب ها با خیال راحت می خوابیدم و سختی نمی کشیدم.

وی در خصوص نقش آفرینی در ســریال »زیر آسمان شهر« اظهار 
داشت: تا سریال ساخته شود، من رفتنی هستم. مشخص نیست تا 

سال دیگر زنده باشم یا نه. منتظر بازی من نباشید؛ دیگر تمام شد.
این بازیگر پیشکسـوت 
دربــاره اوضــاع ایــن 
عنوان  سینما  روزهای 
کرد: من دیگر حوصله 
درباره  کردن  قضـاوت 
ســینما و تلویزیون را 
ندارم. االن همه دغدغه 
من این است که چطور 

راه بروم.

 فیلم ســینمایی » البی « با بازی شــهاب حســینی و ساره بیات 
در سی و ششمین جشنواره فیلم  فجر به نمایش در می آید.

فیلمبرداری فیلم سینمایی » البی « به کارگردانی محمد پرویزی 
به پایان رسید و به زودی تدوین آن توسط محمدرضا مویینی آغاز 
خواهد شــد. فیلمبرداری » البی « که پس از عیــد فطر در نووتل 
تهران آغاز شــد، هفته گذشــته روزهای پایانی خود را پشت سر 
 گذاشــت و آخرین صحنه های آن با بازی شهرام حقیقت دوست 

در نووتل تهران مقابل دوربین علیرضا برازنده رفت.
این فیلم که تهیه کنندگی آن را امیرشهاب رضویان بر عهده دارد، 
براساس برنامه ریزی های انجام شــده قرار است نخستین نمایش 

خود را در سی وششمین جشنواره فیلم فجر داشته باشد. 
در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: البی روایت آدم هایی 
اســت که آمده اند چند صباحی بمانند و بروند، گاهی از کنار هم 

بی تفاوت می گذرند و گاهی می مانند... هر مسافر قصه ای دارد. 
 افزون بر شــهاب حســینی، ســاره بیات، ســحر دولتشــاهی، 
 مصطفـــی زمانـی، پـــگاه آهنگرانـــی،  علیرضـــا آقـاخـانی، 
بهنوش طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، آرمان درویش، مهرداد 
صدیقیان، آزاده صمدی، ســام نوری، هســتی مهدوی فرد، مهسا 
همتی، مارن میلر، سارا منجزی پور، الهام جعفرنژاد، مهدیه نساج، 
ارسالن امینیان و آناهیتا پیرایش در » البی « ایفای نقش می کنند.

شهاب حسینی و ساره بیات با » البی « به جشنواره فجر می روندای کاش به جای بازيگری در رستوران کار می کردم

يادداشت

در شهر 

11 شهریور، جلســه رونمایی از کتاب مجموعه » ســه گانی « در مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان برگزار می شود.

 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، به عنوان دفتر تخصصی زبان و ادبیات 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، عالوه بر برگزاری دوره های 
تخصصی ادبی و همچنین برگزاری جشــنواره فصلی داستان چهارگاه، 
دومین جلســه رونمایی و نقد و بررسی کتاب در تابســتان 95 را برگزار 

می کند.
 در این نشســت از مجموعه ســه گانی رونمایی می شــود و کتاب های 

» شیرسنگی خواجو « و » روی ساقه ترخون « نقد و بررسی می شود.
این جلسه روز پنجشنبه 11شهریور ســاعت 17 و با حضور علی محمد 
آســیابادی و حســین جالل پور در حوضخانه مرکز آفرینش های ادبی 

قلمستان واقع در مجموعه فرهنگی باغ غدیر  برگزار خواهد شد.

رسول صدرعاملی با اشاره به اینکه دبیرخانه ششمین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات در این دوره در پنج بخش داستانی، فیلمنامه، 
مســتند، شــهروندی و پویانمایی آماده پذیرش آثــار هنرمندان 
است، اظهار داشت: بر این اســاس از زمان اعالم فراخوان جشنواره 
 تا کنون آثار زیادی در این بخش ها به دبیرخانه جشــنواره ارسال 

شده است.
وی با بیان اینکه ۲۶۳ اثر تاکنون به دبیرخانه ششــمین جشنواره 
 ملی فیلم کوتاه حســنات ارســال شــده اســت، تصریــح کرد: 
بر این اساس 1۴7 اثر داســتانی، ۴۰ اثر فیلمنامه، ۳7 اثر مستند، 
 ۳۲ اثــر پویانمایــی و هفت اثر نیز در بخش شــهروندی ارســال 

شده است.
دبیر ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در ادامه 
 با اشــاره به اینکه  هنرمندان تهران و اصفهان پیشــتاز ارسال اثر 
 بــه دبیرخانه ششــمین جشــنواره حســنات بوده انــد، گفت: 
تاکنون از ۲۶ استان کشــور، اثر به دبیرخانه جشــنواره حسنات 
ارسال شده است که ســهم هنرمندان تهرانی و اصفهانی به ترتیب 

۶1 و 1۳ اثر بوده است.
وی با اشــاره به اینکه مهلت ارســال آثار به دبیرخانه ششــمین 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حســنات 15 مهر ماه اعالم شده است،  
افزود: از این رو بهتر است که هنرمندان در بازه زمانی تعیین شده 

نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.
 همچنین ششــمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات همزمان 
با هفته احســان و نیکــوکاری از 11 تا 1۴ اســفندماه به میزبانی 

اصفهان برگزار خواهد شد.

نمایش » گربه های محله قانزاریا «  از 8 تا ۲۲ شهریورماه در سالن 
 اصلی تــاالر هنر ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان 

به روی صحنه می رود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
 اصفهــان، نمایش » گربــه های محلــه قانزاریا « بــه کارگردانی 
عباس جلیل زاده از 8 تا ۲۲ شــهریور ماه ساعت۲۰ در محل سالن 

اصلی تاالر هنر به روی صحنه می رود.
ماجرای نمایش از این قرار اســت کــه گربه های محلــه قانزاریا 
بــدون هیــچ دغدغــه ای مثل گربــه هــای محله هــای دیگر 
روزگار مــی گذرانند؛ تا اینکه با چســبیده شــدن یــک اعالمیه 
به دیــوار زندگی شــان دگرگون می شــود، به تکاپو مــی افتند 
و بــه فکر یــک تغییر بــزرگ. پس از بررســی مشــکالتی که بر 
ســر راه شــان تا رســیدن به هدف قرار دارد راه را همــوار کرده 
 و موفق می شــوند ولــی در انتهای رســیدن به هــدف متوجه 
می شوند که هدف شان درست نبوده و به دنبال رسیدن به آنچه که 
می تواند یک هدف درست و واقعی باشد دوباره دست به دست هم 

می دهند و طرحی جدید را پی ریزی می کنند.
 از جمله عوامــل این نمایــش می توان بــه طــراح و کارگردان: 
عباس جلیل زاده، نویســنده: هاجر پور سینا، تهیه کننده: علیرضا 

اکبری و  مدیر تولید: علیرضا ورشاوی اشاره کرد.
در این نمایش سعید یار دوستی، عادل یوسفی، اسماعیل سلمانی، 
 شــهرام علیپور و عباس جلیل زاده به عنوان بازیگر به ایفای نقش 
 می پردازند. عالقــه مندان برای کســب اطالعــات و رزرو بلیت 
می توانند به تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه کرده یا با شماره 

تلفن ۳5۶۶۰881 تماس حاصل کنند.

11 شهريور برگزار می شود؛

 جلسه رونمايی از کتاب مجموعه 
» سه گانی « در قلمستان

 ارسال ۲6۳ اثر به دبیرخانه 
ششمین جشنواره ملی فیلم حسنات 

نمايش » گربه های محله قانزاريا « 
در تاالر هنر به روی صحنه می رود

اکران

» آی آدم ها « فیلم مستند رخشــان بنی اعتماد در سینما هنر و تجربه 
اکران شد.

 » آی آدم هــا « نام فیلم مســتندی از رخشــان بنی اعتماد اســت که 
در سینمای هنر و تجربه به اکران در آمده است.  بنی اعتماد این مستند را 

ستایشی از انسان و نشانه عشق به انسان می داند. 
» آی آدم ها « که نام خود را از شــعر نیما یوشــیج گرفته است، روایت 
گروهی از پزشــکان داوطلب ایرانی و فرانسوی است که از طریق زنجیره 
امید، بچه های بیمار و محروم را از سراســر ایران در ســه رشــته قلب، 

ارتوپدی و ترمیمی در باالترین سطح استاندارد درمان می کنند.
عالقه مندان می توانند برای تماشای این فیلم به سینما سوره که متولی 

اکران فیلم های گروه هنر و تجربه در اصفهان است، مراجعه کنند.

اکران فیلم جديد؛

» آی آدم ها « به سوره آمد

ســینما همایون ) ۲۲ بهمن ( از جمله ســینماهایی است 
 که باید همانند ســینماهای ســاحل، خانواده و فلسطین 

به حوزه هنری واگذار شود.
 به گفتــه مدیر امور ســینمایی حــوزه هنــری اصفهان 
بخش اصلی این ســینما متعلق به حــوزه هنری اصفهان 
اســت، اما ورودی این سینما از داخل پاســاژی است که 

شهرداری اصفهان از مصال خریداری کرده است.
توافق های اولیه میــان حوزه هنری و شــهرداری حاکی 
از این است که با توجه به کمبود ســالن تئاتر در اصفهان 
در صورت توافق نهایی این دو ارگان، این ســینما به سالن 
تئاتر شهر اصفهان تبدیل می شود تا یکی از تاریخی ترین 
مشــکالت هنر نمایش در اصفهان که تاکنون روی خوش 
اصالح به خود ندیده اســت یعنی» کمبود ســالن تئاتر « 

رفع شود.
در ایــن ارتبــاط اصغــر آذربایجانی، رییس کمیســیون 

 فرهنگی شــورای شــهر اصفهــان، تبدیل این ســینما 
به تئاتر شــهر اصفهان را امری محتمل می داند، اما معتقد 
 اســت که مباحث مالکیتی این زمین تا حدودی مورد نقد 

است.
 وی در ایــن ارتبــاط بیان داشــت: تئاتر شــهر اصفهان 
از مجموعه هایی است که حتی کلنگ زنی آن در سال های 
 گذشــته انجام شــد، اما با وجود تعیین طــرح معماری 
به دلیل در نظرگرفتن زمین نامناســب و دور از مرکز شهر 

این مجموعه به سرانجام نرسید.
وی با بیان اینکه تاکنون دو بار جا بــه جایی زمین در این 
ارتباط انجام شده اســت، افزود: با توجه به اینکه خیابان 
 چهارباغ عباســی از خیابان های قدیمی اصفهان است که 
در آینــده نیز به پیــاده راه و خیابان گردشــگری تبدیل 
 می شــود، آخرین پیشــنهاد ارایه شــده در ایــن زمینه، 

قرار گرفتن تئاتر شهر در چهارباغ عباسی بوده است.

تبديل ســینما همايون به تئاتر شهر، نیازمند 
توافق نهايی حوزه هنری و شهرداری 

 رییــس کمیســیون فرهنگی شــورای شــهر اصفهان 
با بیان اینکه به احتمال قوی سینما ۲۲ بهمن به تئاتر شهر 
اصفهان مبدل می شود، تاکید کرد: در تهاتری میان مصال 
و شهرداری بخشــی از این زمین ) ورودی اصلی سینما ( 
 به شــهرداری واگذار شــده، اما زمین خود سینما متعلق 

به حوزه هنری است.
 وی ادامــه داد: در مذاکــرات کمیســیون فرهنگــی 
با حوزه هنری قرار بر این است که با مشارکت این دو نهاد 
تئاتر شهر اصفهان در محل ســینما همایون ساخته شود 

که باید شهرداری در این ارتباط به جمع بندی برسد.
آذربایجانی تاکید کرد: بر این اساس امیدواریم با مذاکرات 
نهایی ســالن تئاتر شــهری در خور مردم فرهنگ دوست 
اصفهان در خیابان چهارباغ که اکثر ســینماهای اصفهان 

نیز در محدوده این خیابان قرار دارد،  کلید بخورد.
وی اضافه کرد: البته مباحث مالکیت این زمین تا حدودی 
 مــورد نقد اســت بدین معنا کــه مصال مدعــی مالکیت 
کل زمین اســت، اما حوزه هنری نیز ادعــا می کند که به 
جز ورودی مابقی ســینما مربوط به حوزه اســت و بر این 
 اساس باید در این ارتباط با مشــارکت این دو نهاد به یک 

جمع بندی نهایی برسیم.
سرقفلی و امتیاز  زمین سینما همايون متعلق 

به حوزه هنری است
همچنین ســید مهدی ســیدین نیا مدیر حــوزه هنری 
اصفهان در گفت  وگو بــا خبرنگار مهر، در پاســخ به این 
پرســش که با توجه به ادعای مصالی اصفهان در ارتباط 
 بــا مالکیت کل زمیــن ســینما همایون و واگــذاری آن 
به شهرداری آیا مشکلی در مشارکت شــهرداری و حوزه 
هنری برای تاسیس تئاتر شــهر اصفهان ایجاد نمی شود، 
 اظهار داشــت: ســینما ۲۲ بهمن دارای دو بخش است؛ 
یکی پاســاژ جلویی و دیگری خود ســینما که پشت این 
زمین است و البته ورودی ســینما ۲۲ بهمن  نیز از داخل 

همین پاساژ واقع در چهارباغ عباسی است.
وی با بیان اینکه مجموعه سینما شــامل یک سالن روباز 
 و یک سرپوشــیده بوده است که زمینی شــامل یک هزار 
 و 8۳۶ مترمربــع را شــامل می شــود، ابــراز داشــت: 
از نظر مسائل حقوقی سرقفلی و امتیاز زمین سینما متعلق 
به حوزه هنری است که اســناد آن نیز وجود دارد و زمین 
و عرصه این سینما نیز متعلق به ســازمان اقتصادی کوثر 

وابسته به بنیاد شهید است.
 مدیر حوزه هنری اصفهان بیان داشــت: این سینما با نام

۲۲ بهمن در اوایل انقالب فعال بوده اســت و پس از 5 تا ۶ 
سال بهره برداری نشده و به حالت مخروبه درآمده است.

آتش سوزی عمدی در سینما ۲۲ بهمن
 وی اضافه کرد: چند ســال پیش که ســرقفلی این زمین 
در اختیار حوزه هنری قرار گرفت تصمیم به بازســازی آن 
داشتیم که متاسفانه به شــکل عمدی آتش زده شد و این 

روند متوقف شد و اکنون نیازمند بازسازی اساسی است.
سیدین نیا با اشاره به اینکه این سینما جزو مواردی است 
که عرصه آن نیز از سوی بنیاد شهید به حوزه هنری واگذار 
خواهد شــد، گفت: هم اکنون این واگذاری در حال انجام 
مراحل قانونی اســت. وی با تاکید بر اینکه پاســاژ جلوی 
ســینما متعلق بــه مصالی اصفهــان  بوده اســت و طی 
توافق نامه به شــهرداری واگذار شده اســت، بیان داشت: 
حوزه هنــری اصفهان در ارتبــاط با اینکه روند مســایل 
حقوقی شــهرداری با مصال در ارتباط با پاساژ جلوی این 

زمین چگونه خواهد بود مداخله  نمی کند.
پیشــنهاد حوزه هنری اصفهان به شهرداری 

در ارتباط با سینما همايون
مدیر حوزه هنــری اصفهان با بیان اینکــه به یقین مصال 
دارای اســنادی درباره معامله خود با شــهرداری اســت، 
گفت: بــه صرف یک ادعــا نمی توان تعیین کــرد زمینی 
متعلق به یک مجموعه اســت یا خیر بلکه باید مستندانی 

در دست باشد.
سیدین نیا تصریح کرد: بر این اساس حوزه هنری اصفهان 
 می توانــد درباره یک هــزار و 8۳۶ مترمربــع از زمین که 
 در اختیار خــود دارد تصمیم بگیرد و ما بــا مطالعات الزم 
در این ارتباط پیشنهادی به شهرداری ارایه کردیم مبنی 
براینکه در صورت تملک کامل شــهرداری نسبت به پاساژ 
جلوی سینما، مجموعه این زمین حدود سه هزار مترمربع 
خواهد شد و تئاتر شهر اصفهان باید در این مکان جانمایی 
شــود. وی افزود: در صورت تحقق این امــر که در ابتدای 
 کار توســط حوزه هنری اصفهان پیشنهاد شده است یکی 
 از مهم تریــن پروژه های فرهنگی شــهر اصفهــان کلید 
خواهد خورد و ایــن مجموعه بــا دارا بودن ســالن های 
 تئاتر مشــکل هنر نمایش را در اصفهــان رفع خواهد کرد 
ضمن اینکــه تاالرهایی بــرای اجرای موســیقی و دیگر 
 موارد مرتبط با فرهنگ و هنر بــرای این مجموعه در نظر 

گرفته می شود.
پايتخت فرهنگی جهان اسالم، تنها دو سالن 

تئاتر دارد
مدیر حوزه هنری اصفهان با اشــاره به اینکه زمین پشت 
سینما نیز امکان تملک دارد، تاکید کرد: همچنین بخش 
 تجاری ایــن زمین  بــا دارا بودن حــدود 5۲ پالک مغازه 
 در اختیار مصال و شــهرداری اســت و می تواند همچنان 
با همین عنوان، اما در کنار یک پروژه فرهنگی یعنی تئاتر 
شهر اصفهان مورد اســتفاده قرار گیرد. ســال های سال 
است اصفهان با یدک کشیدن نام پایتخت فرهنگی جهان 
 اسالم تنها و تنها دو سالن برای اجرای تئاتر دارد؛ با توجه 
 بــه جانمایی نامناســب ســالن تئاتــر شــهر در منطقه 
 شــهید کشــوری که به نوعی خارج از محدوده شــهری 
بوده اســت، امید می رود با توافق شهرداری و حوزه هنری 
تئاتر شــهر اصفهان در مســاحتی فراخور نام و هنر شهر 
اصفهان و در خیابان پر تردد و معــروف چهارباغ که اغلب 

سینماهای اصفهان نیز در آن قرار دارد، ساخته شود.

با توجه به اينکه 
 خیابان 

 چهارباغ  عباسی
 از خیابان های 

قديمی   اصفهان 
 است که 

 در آينده نیز 
به پیاده راه و خیابان 
گردشگری تبديل 

می شود، آخرين 
پیشنهاد  ارايه  شده 

 در اين زمینه، 
 قرار گرفتن 
 تئاتر شهر 

در چهارباغ عباسی 
بوده است

مشکل نمایش در اصفهان رفع می شود

 بازسازی سینما همايون مخروبه به شکل تئاتر شهر اصفهان، موضوعی اســت که پس از پیشنهاد اولیه توسط 
حوزه هنری اصفهان،هنوز در انتظار تعامل میان دو نهاد و تصمیم گیری نهايی شهرداری اصفهان است.

گفت و گو

گوشه ای از مشکالت سینمای اصفهان از دید مسئول دفتر انجمن 
سینمای جوان اصفهان واکاوی شد.

 به گزارش ایمنا، انجمن ســینمای جوان اصفهان مکانی است که 
نام های بزرگی از آن به هنر ایران معرفی شده و امروز از جایگاهی 
جهانی و برجســته برخوردارنــد. با این وجود امروز شــاهدیم که 
 ســینمای اصفهان با تمام آفرینندگی خود در انزوا به سر می برد. 
 به همین بهانه و برای بررســی هرچه بیشــتر موانعی که بر سر راه 
رشــد و بالندگی هنرمندان و ســینماگران اصفهانی در پایتخت 
فرهنگ و تمدن جهان اسالم وجود دارد، با سید محمد طباطبایی 
مسئول دفتر انجمن سینمای جوان اصفهان به گفت و گو نشستیم 

تا به برخی از گوشه های پیدا و پنهان سینمای اصفهان پی ببریم.
 امروز ســینمای اصفهان با تمامی ظرفیت هايی که دارد، 
به شکوهی که در خور نام اصفهان باشد دست پیدا نکرده، 

حلقه گمشده اين زنجیر را چه می دانید؟
 سرمایه واقعی سینمای اصفهان، جوانان آن است. 

باید بیشتر به جوانان در حوزه ســینما بها داده شود. در جشنواره 
 فیلم فجر شاهدیم که بیشترین و بهترین فیلم توسط فیلم اولی ها 

و جوانانی که تازه وارد عرصه سینما شده اند، خلق شده است.
جوانان ما نیازمند دیده شدن هســتند. در شهرستان ها کمتر این 
اتفاق می افتد که بــه جوانان اهمیت داده شــود، امروز تا هنرمند 
شهرســتانی به تهران نرود اتفاق خوبی برای او نمی افتد. این تب 
پایتخت نشینی و نگاه تحقیر آمیز به ســینمای شهرستانی باعث 
شده تا مسئوالن شهرستانی نگاه خود را به سوی تهران ببرند. ما در 
شهر خود فیلم سازانی داریم که غریب مانده اند. ادعای ما این است 
که اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن است. در رشته های مختلف 

صنعتی، ورزشی و فرهنگی، اصفهان یکی از قطب های مهم است.
حقیقت امروز سینمای اصفهان را چگونه ارزيابی می کنید؟

سینمای اصفهان یک سینمای رنجور، خسته، ورشکسته، فرطوط 
 و کم اهمیت به نســل جوانش اســت. این اتفاق را من در بسیاری 
از برنامه ها به گوش دیگران رساندم و موجب دلخوری شد. اما این 

یک حقیقت است. جوان فیلم ســاز ما که افتخارات ملی و جهانی 
در بخش فیلم کوتاه برای اصفهان داشــته، هیــچ امیدی ندارد که 
 فیلم بلند خود را در شهر خودش بســازد. او آینده خود را در تهران 
می بیند. هنرمندان بســیاری هســتند که تا وقتی پای شــان به 
 تهران نرســیده در شهر خودشــان دیده و شــناخته نمی شوند. 
ما اصغر فرهادی های بســیاری داریم که با حمایتی اندک از سوی 
مســئوالن می توانند افتخارات بسیاری برای شــهر و کشورمان 
بیآفرینند. متاسفانه چنانکه می بینیم اکثر حمایت ها شامل حال 

مسائل فرهنگی نمی شود و به سوی عرصه های دیگر می رود. 
 اگر درســت از فیلم ساز جوان مســتعد اصفهانی اســتفاده شود 
و نخبگان فیلم کوتاه کــه امروز در اصفهان کم نیســتند حمایت 
شوند، خواهید دید که اصفهان در حوزه سینما هم قطب رو به روی 

سینمای پایتخت قرار می گیرد.
نقد سینمايی در اصفهان چه جايگاهی دارد؟

ما تجربه ای در زمینه نقد با برنامه » ســی ســال سینما « داشتیم 
 که هر شب نمایش و نقد و بررســی فیلم های تاریخ سینما را ارایه 
می داد. با وجود آنکه تبلیغات شهری خاصی هم نشد، هر شب سالن 
سینما فرشچیان پر از جمعیت بود. حاضرین با کمال حوصله به نقد 

منتقدین و سینماگران جوان گوش می دادند. 
این برنامه که مشــابه آن در اصفهان به ندرت برگزار شــده بازتاب 
بسیار خوبی داشت. با آنکه منتقدین خوب و باسوادی داریم جایگاه 
نقد در شهر ما کم دیده می شود. سینمای جوان و جوانان سینمای 
اصفهان و منتقدین ســینمای جوان اصفهان آن گونــه که باید و 
 شاید مورد حمایت قرار نمی گیرند و این بچه های سینما را دلسرد 

می کند و مشوق رفتن آنان از این شهر می شود.
ارتباط نهادهای مرتبط با سینما در اصفهان چگونه است؟ 
 آيا تعامل نهادها و ســینماگران به مرز آرمان خود رسیده 

يا فاصله ای وجود دارد؟
ما متولیان فرهنگ زیــاد داریم ولی آن گونه کــه بخواهیم حرف 
 جمهوری اســالمی را به گوش جهان برســانیم، فعال نیســتیم. 
حمایت ها خیلی کم اســت. نهادهای فرهنگی باید به خود بیایند. 
بچه های اصفهانــی دارند یک به یک این شــهر را ترک می کنند. 
ما در آینده حســرت حضور آنان را می خوریم. ما حسرت سینمای 
 هالیود را می خوریم؛ آنها هم آدم هستند! تنها به درستی روی آنها 
 ســرمایه گذاری می شــود و امروز کل دنیا را تســخیر می کنند. 
فرار مغزها و نخبگان از کم توجهی من مســئول شــکل می گیرد. 
توجه ها به ســوی مقوله هایی که در رده های دهــم و صدم مهم 

باشد، معطوف اســت. توجه به چیزهایی که خیلی زود گذر است، 
 بیالن پر کردن و عــدم کار زیربنایــی انرژی مملکــت را به هدر 
 می دهد. برخی از همایش ها آتش زدن به پول بیت المال است، این 
پول های بیت المــال که خرج برخی همایش ها می شــود، روزی 

برای ما آتش خواهد شد.
پیوند رسانه ها و سینما، پیوندی است که در گذر سالیان به 
وجود آمده است، اين تعامل بی منت هم به افزايش مخاطب 
رسانه ها و هم به رونق ســینما انجامیده است، جايگاه اين 

تعامل را امروز در ايران چگونه می بینید؟
امروز در ایران شاهد پوشش خوب اخبار ســینما توسط رسانه ها 
هستیم، این تعامل تا امروز سازنده بوده است، اما گاهی این تعامل 
 به حاشــیه وارد می شــود، گاهی این تعامل زاویه پیــدا می کند 
و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. امیدواریم تعامالت به سازندگی 
 سینما کمک کند تا حاشــیه ســازی برای هنرمندان. استفاده از 
شــایعه هایی مانند خبر مرگ یک هنرمند محبوب راه خوبی برای 
افزایش بیننده برای یک رسانه نیســت. ما ادعای این را داریم که 
 فرهنگ ایرانی اســالمی ما می خواهد الگوی جهان باشــد و باید 
به تمام جهان مخابره شود. اگر خبری از سینما بیرون می رود بهتر 

است در جهت رشد مباحث فرهنگی باشد و نه در راستای تخریب.
اگر بخواهید از اين تريبون پیغامی را به کسی بدهید کدام 
گروه را انتخاب می کنید؟ امروز گوش شنوا را در کجا بايد 

جستجو کرد؟ 
 من قشــر مدیران را انتخــاب می کنــم زیرا مدیریــت یک هنر 
و یک فن است که باید فرا گرفته شــود. برخی مدیران ما تنها اسم 
مدیر را دارند، مدیریت این نیســت که من چند برنامه برگزار کنم 
و از نخبگان غافل شوم. بزرگ ترین خیانت را به جمهوری اسالمی 
مدیران ناالیق می کنند. منظور آنهایی اســت که ســر جای شان 
نیستند و تخصص الزم را برای مدیریت ندارند و صرفا به خاطر تعهد 
سر کار هستند. ما مدیر متعهد بسیار داریم، اما مدیران متخصص 
و متعهد درد جامعه را می فهمند. اگر غــرب به لحاظ تکنولوژی از 
ما جلوتر اســت به خاطر فکر شــهروندانش نیســت به خاطر علم 
شان نیســت بلکه به خاطر مدیریت درست است. اگر ما در صنعت 
ساخت موشــک می توانیم آن ســوی دنیا را نقطه ای بزنیم و اگر 
در انرژی هســته ای به دانش دســت پیدا می کنیم، این اتفاق در 
 هنر و ورزش نیز می تواند تکرار شــود. مدیریت مقطعی باعث شده 
تا برخی از جوانان به انبوه فیلمنامه های خود نگاه کنند و حسرت 

بخورند.

مسئول دفتر انجمن سینمای جوان اصفهان:

سینمای اصفهان رنجور، خسته و ورشکسته است 
نهادهای فرهنگی به خود بیايند
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اخبار کوتاهيادداشت

 اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه انتقــال آب بن - بروجن 
ســال۹۶ به بهره برداری می رسد. قاسم ســلیمانی دشتکی در شورای 
برنامه ریزی شهرستان بروجن اظهار داشت: در سه سال گذشته خدمات 
خوبی در حــوزه پروژه های اقتصــادی و عمرانی اســتان چهارمحال و 
بختیاری انجام شده که پیشرفت چشمگیری داشــته است. وی افزود: 
در سال جاری باید پروژه هایی که به سبب مشــکالت در سال گذشته 
به بهره برداری نرسیده اند به بهره برداری برسند. استاندار چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: از مهم ترین پروژه های قابل توجه این شهرســتان، 
پروژه انتقال آب بن -بروجن اســت که این پروژه در حال اجراســت و 
۷۰میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. وی یادآور شد: پروژه انتقال 

آب بن - بروجن در سال ۹۶به بهره برداری می رسد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد:ســرعت پیشرفت و توسعه 

چهارمحال و بختیاری به همت دولت یازدهم شتاب پیدا کرده است.
 وی با اشــاره بــه اینکــه ۱۵۹ پــروژه در چهارمحال و بختیــاری به

 بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این پروژه ها با اعتبار ۲۷۰ میلیارد 
ریال اعتبار افتتاح و به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
با صرف هزینه ای بیش از ۱۱۵ میلیــارد و 48۰ میلیون ریال پروژه های 
برق رســانی این شــرکت در هفته دولت، افتتاح و به بهره برداری رسید.  
سید روزبه هاشمی اظهار کرد: همزمان با هفته دولت ۲8 طرح برق  رسانی 
با هدف تامین برق مشــترکین، پایداری و تقویت شبکه، بهینه سازی و 
اصالح شــبکه های برق در هفته دولت در تمامی شهرستان های استان 
افتتاح و به بهره برداری رســید.وی افزود: احداث فاز اول شبکه دومداره 
۲۰ کیلو ولت پست شماره ۲ شــهرکرد تا میدان قمربنی هاشم، احداث 
چهار فیدر خروجی از پست شهرکرد ۲ و تکمیل فیدر ۶ پست شهرکرد، 
احداث پایه های روشنایی، بهینه سازی شــبکه و نصب ترانس و تبدیل 
سیم به کابل جهت افزایش پایداری شبکه و رفع افت ولتاژ از پروژه های 
قابل افتتاح و بهره برداری در شهرستان شــهرکرد است. وی همچنین 
احداث خط 3 مداره و تبدیل خط تک مداره بــه دومداره و احداث فیدر 
4 آلونی، احداث خط دومداره چنارمحمــودی و تکمیل فیدر 8 لردگان 
و نصب ترانس و تقویت و توسعه شبکه در شهرســتان لردگان و اصالح 
شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف، بهینه سازی شبکه و نصب ترانس 
در شهرستان بروجن را از دیگر طرح های قابل اجرا در هفته دولت عنوان 
کرد. هاشمی برق رسانی به سایت مســکن مهر و نصب روشنایی معابر و 
اصالح فیدر پست فارسان، احداث فیدر شماره 3 پست دشتک در اردل، 
برق رسانی روســتایی و تبدیل ســیم به کابل در کوهرنگ و پروژه های 
بهینه سازی، احداث و تقویت  شبکه در کیار سامان و بن را از جمله دیگر 
پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری در چهارمحال و بختیاری بیان کرد.

به گفته وی، شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری 34۰ هزار 
مشترک برق در بخش های خانگی، کشاورزی، تجاری و صنعتی را تحت 

پوشش دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پروژه انتقال آب بن - بروجن 
سال۹۶ به بهره برداری می رسد

 افتتاح و بهره برداری از
 28 پروژه برق رسانی در استان

فرمانده سپاه شهرکرد گفت: ۲۰۰ نفر از روحانیون و طالب 
 شهرکرد در قالب 4 اتوبوس به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

اسماعیل مولوی با بیان اینکه این کاروان به مدت 4 روز در 
مناطق جنگی کشــور حضور دارند افزود: بازدید از مناطق 
عملیات غرب و شــمال غرب، حضور در یادمان شــهدای 
8 ســال دفاع مقدس و شــرکت در رزمایش شبانه از جمله 

برنامه هایی است که اجرا می شود. 
فرمانده ســپاه شــهرکرد با اشــاره به اهمیت و بکر بودن 
مناطق عملیاتی غرب کشــور بیــان کرد: امســال زائران 
راهیان نــور غرب کشــور به صــورت منســجم و مردمی 
با حمایــت و پشــتیبانی فرمانــدار به مناطــق عملیاتی 
 اعــزام شــدند.مولوی خاطرنشــان کرد: نشــر ارزش های 
دفاع مقدس در بین جوانان، ترویج و تبیین گفتمان والیت و 
تغییر نگاه در ارتباط با الگوها و الگوگیری در سطح جامعه از 

دیگر اهداف برپایی اردوهای راهیان نور است.
  وی با بیان اینکــه راهیان  نــور تنها بیعت با خــاک و آب 
 نیســت گفت: راهیان نور بیعــت با آرمان هــای مقدس و 
بزرگی اســت کــه بــرای همــه ملت هــا رهایی بخش و 

رهنمون ساز است.

 مدیرکل جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و 
بختیاری گفت: حوزه کشــاورزی مهــم ترین بخش 
اشتغال زا در چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

ذبیح ا...غریب با اشــاره به این موضوع اظهار داشــت: 
بســیاری از طرح هایی که در هفته دولت امســال به 
بهره برداری رســید در حوزه جهاد کشاورزی بود که 
این امر نشان دهنده این است که این بخش در ایجاد 
اشــتغال اســتان نقش مهمی دارد.وی تاکید کرد: از 
طرفی مهم ترین بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
 بخش کشــاورزی اســت که در این اســتان بیش از

 ۲۰۰ طــرح در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی در حال 
راه اندازی اســت.مدیر کل جهاد کشــاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هــم اکنون فعاالن 
حوزه کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری در 
زمینه های تولید ماهی، قارچ، گل شاخه بریده، غالت 

و صیفی جات و... فعالیت می کنند.

فرمانده سپاه شهرکرد خبر داد:

اعزام کاروان روحانیون و طالب 
به اردوی راهیان نور

مدير کل جهاد کشاورزی استان عنوان کرد:

 حوزه کشاورزی 
مهم ترين بخش اشتغال زا

با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
اجرای ۶1 طرح عمرانی از مصوبات سفر 

هیئت دولت در استان

ابالغ رای
6/140 کالسه پرونده: 95-110 شماره دادنامه: 224-95/5/12 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سجاد یزدی به نشانی 
اصفهان خ کاشــانی بن برادران پــالک 77، خواندگان: 1- اصغــر نیکخواه به 
نشــانی خ پروین جنب بانک مهر اقتصاد داخل بن بســت سمت چپ منزل دوم 
2- محمد محســنی به نشانی اصفهان خ جی سروســتان ک شهید کالهدوزان 
پ 49، 3- یونس صادقی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال و 
مطلق خسارات دادرسی، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در 
خصوص دعوای خواهان سجاد یزدی به طرفیت خواندگان 1- اصغر نیکخواه 
2-محمد محســنی 3- یونس صادقی به خواســته الزام به انتقال سند رسمی 
خودرو سواری تندر ال 90 به شماره انتظامی 13-549 ب 99 به انضمام مطلق 
خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده اســتعالم به عمل آمده از مرجع 
انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شده از 
طرف خواهان ســجاد یزدی و همچنین خواندگان 1- اصغر نیکخواه 2- محمد 
محســنی 3- یونس صادقی علی رغم ابالغ قانونی ماده 69-73 آیین دادرسی 
مدنی در جلسه رســیدگی حضور ندارند و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده اند 
لذا شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم محمدمحســنی به حضور در دفتر 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان سجاد یزدی و پرداخت 
 مبلغ 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهــان صادر و اعالم 
می نماید در ضمن با عنایت به اینکه طبق قرارداد عادی ارائه شــده در صفحه 
دوم مورخ 94/4/5 انتقال سند منوط به پرداخت 25/000/000 ریال بوده است. 
لذا خواهان ملزم است هنگام حضور در دفتر اسناد رسمی مبلغ 25/000/000 
ریال به آقای اصغر نیکخواه هر چند قرار رد دعوا نسبت به وی صادر خواهد 
شــد پرداخت نماید و در صورت عدم حضور آقای اصغر نیکخواه این مبلغ به 
صندوق دادگستری تودیع گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به خواندگان 
ردیف اول اصغر نیکخواه و ردیف سوم یونس صادقی به استناد ماده 84 آیین 
دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف 20 
 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.  
م الف:16549 شعبه 103 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان) 444 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

6/142 کالسه پرونده 224/95 شماره دادنامه: 483-95/5/12 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عصمت کهنگی به نشانی 
اصفهان شهرک ولیعصر خ ش بخشی خ شــیدای اصفهانی فرعی 1 پالک آخر 
E 384، خوانده: لطیف یحاجاقا ) یحاطاقا(  به نشــانی مجهول المکان،  خواسته: 
تقاضای استرداد مبلغ 30/000/000 ریال از حساب کارت به کارت واریزی به 
صورت اشتباه به انضمام احتساب هزینه دادرســی، 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 خصوص دعوی مطروحه خانم 
عصمت کهنگی به طرفیت لطیف یحاجاقا) یحاطاقا(   به خواسته تقاضای استرداد 
مبلغ 30/000/000 ریال از حســاب کارت به کارت واریزی به صورت اشتباه 
به انضمام احتســاب هزینه دادرســی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 95/5/3 و جوابیه شماره 92-95/3/9 بانک 
ملی شعبه نظر غربی و پرینت مورخ 94/11/7 به شماره مرجع 43440125662 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه حاضرشده و الیحه دفاعیه نیز 
به شورا ارسال ننموده است و مستند دعوی خواهان از هرگونه انکار و تکذیب 
مصون مانده لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و ثابت 
دانســته و هیچگونه دلیل و مدارکی که حکایت از پرداخت دین و یا برائت ذمه 
خوانده ملحوظ نظر قرار نگرفته است مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 947/590 ریال ) نهصد و چهل و هفت هزار و پانصد 
و نود ریال( بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا می باشد و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:16559 شعبه 22 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان ) 325 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
6/143 کالسه پرونده: 950358 شماره دادنامه:831-95/5/13 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی قربانی به نشــانی 
اصفهان خ آتشــگاه خ وحدت کوچه مهر پالک 6، خوانده: فرزاد آزادانی نژاد به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره 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 شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای مهدی قربانی به طرفیت آقای فرزاد آزادانی نژاد به خواسته مطالبه 
مبلغ شــصت میلیون ریال وجه چک به شــماره های 519661-94/12/20 و 
519664-94/12/30  به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال  بابت اصل خواسته و 940/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 120/000 ریال 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:16568 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 305 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

6/176 شــماره صادره: 1395/43/267035 نظر به اینکــه وراث خانم فاطمه 
گل شیری به نام های غالمحســین و محســن هر دو نفر دهقانی با تسلیم یک 
برگ استشهاد شهود شــماره 73722 و 73728 به تاریخ 1395/6/6 دفترخانه 
71 اصفهان مدعی مفقود شدن ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
شــماره 11/1355 باقیمانده  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در ذیل ثبت 
27893 صفحه 254 دفتــر جلد 257 امالک تحت شــماره چاپی 51138 صادر 
و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 52418 به تاریخ 1368/8/6 
 دفترخانه 22 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشــته که ســند مالکیت

 مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 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 سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 .  شــد
م الف: 17169 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 235 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
6/144 کالسه پرونده: 950311 شماره دادنامه:704-95/4/31 مرجع رسیدگی: 
 شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بهزاد کرمی به نشانی اصفهان

 خ گلستان بلوار پرستار پ 30، خوانده: حســین مهدی زاده به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای بهزاد کرمی 
به طرفیت آقای حسین مهدی زاده به خواسته مطالبه مبلغ 48/000/000 ریال 
وجه چک به شماره  931/07805548 به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال  
بابت اصل خواســته و 1/190/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )95/2/28(  تــا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان 
صادر و اعــالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:16574 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 294 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

6/145 کالسه پرونده: 36/95 شماره دادنامه:266-95/5/23 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی شمســائی به نشانی 
اصفهان خ 22 متــری اول کوچه خادمی پ 48، خوانــدگان: 1- اصغر جعفری 
نیسیانی به نشانی مجهول المکان 2- اقدس شیدایی به نشانی اصفهان خ معراج 
چهار راه گاز ک آزادگان پ 58،  خواسته: تقاضای مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 847982 مومرخ 95/2/30 هزینه دادرسی 
تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای علی شمسائی فرزند 
رضا به طرفیت اصغر جعفری نیســیانی فرزند بمانعلی – اقدس شــیدایی به 
خواســته مطالبه مبلــغ 100/000/000 ریال وجه چک به شــماره 847982-

95/2/30  به عهده بانک ملی شــعبه خ شــیخ طوســی غربی به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور ندارند 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 خواندگان ثابت به نظر می رســد که به 
مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آد.م 
حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال  بابت اصل خواســته و 1/490/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه 
نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/2/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در  محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:16583 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 330 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

6/146 کالسه پرونده: 940894 شماره دادنامه:189-95/2/6 مرجع رسیدگی: 
شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول کرمی پور اصفهانی به 
نشانی اصفهان خانه اصفهان خیابان ش اسماعیلی کوی نسیم پالک 2، خوانده: 
علی شاهمحمدی 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 شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای رســول کرمی پور اصفهانی بــه طرفیت آقای علی 
شاهمحمدی به خواســته مطالبه مبلغ 12/300/000 ریال وجه چک به شماره 
های 170724-94/3/10 و 170706-93/9/2 به عهده بانک ملی شــعبه بلوار 
رزمندگان به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده 
میلیون و سیصد هزار ریال ) 12/300/000 ریال(  بابت اصل خواسته و سیصد 
هزار ریال ) 300/000 ریال( بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )93/9/2 و 94/3/10(  تا تاریخ اجرای حکم در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:16589 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 307 کلمه، 3 کادر( 
 حصر وراثت

6/147  آقای حسن گرامی دارای شماره شناسنامه 1134  به شرح دادخواست 
به کالسه 467/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدگرامی فرزند عبداله به شــماره شناســنامه 
14649 در تاریخ 81/12/12 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اکبر گرامی فرزند محمد، ش.ش 30 صادره 
از خوانسار 2- حســن گرامی فرزند محمد، ش.ش 1134 صادره از خوانسار 
3- حســین گرامی فرزند محمد، ش.ش 1044 صادره از خوانســار 4- فاطمه 
گرامی فرزند محمــد، ش.ش 1135 صادره از خوانســار 5- لیال گرامی فرزند 
 محمد، ش.ش 3 صادره از خوانســار 6- کبری حشــمتی فرد فرزند حســن،

 ش.ش 897 صادره از خوانســار، متوفی ورثه دیگری نــدارد.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی 
انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 166 شــعبه 2 حقوقی شورای حل 

اختالف خوانسار) 178 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

6/148 شــماره صادره :95921021960582  نظر به اینکه سند مالکیت شش 
دانگ پالک ثبتی شماره 292 فرعی از 87 فرعی از 47 فرعی از 3451 اصلی واقع 
در شهر جندق بخش شــش که در صفحه 577 دفتر 9 امالک ذیل ثبت 1355 به 
 نام آقای ســید غالم رضا طباطبایی فرزند ســید علی اکبر تحت شماره چاپی 
مسلســل 493730 ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده و بــه موجب ســند 
شــماره 4716 مورخــه 88/3/24 دفترخانــه 163 اصفهــان در قبــال مبلغ 
289/000 میلیــون ریــال در رهن بانــک صادرات شــعبه نایین می باشــد 
نامبرده بــا ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 95921021960582 
مورخ 95/4/21 بــه انضمام یک بــرگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود 
آن ذیــل شــماره 15403 مــورخ 95/4/20 بــه گواهــی دفتــر خانــه 287 
 خــور و بیابانــک رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علت

  جابجایــی مفقــود شــده اســت و  درخواســت صدور ســند مالکیــت ملک 
فوق را نموده اســت  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
 تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل

  ســند مالکیت و ســند معامله به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 176 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک)264 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/60 خانم فرخ آقاصی فرزند محمدآقا  به استناد یک برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضائ شهود رسمًا گواهي شــده مدعي است که سند مالکیت تمامت 
ششــدانگ یکدرب باغ موستان 4 قفیزی باال دهنو   شــماره 2791 فرعی از 11 
اصلی  واقع در وزوان جزءبخش ثبتی میمه که در صفحات 391 و 589 دفاتر 30 
و 90 ذیل ثبت 5009  به نام بانوان شهربانو باصفا و بیگم احقاقی  ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی شماره 15863-45/08/30 دفترخانه 14 
میمه متقاضی فوق خریداری نموده  و ســابقه تامین و بازداشت ودر قید رهن 
و وثیقه نیز نمیباشــد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده اســت چون 
درخواست ســند مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره یک اصالحي ماده 
120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضي تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 95/6/9 مهدی ذکاوتمند  رئیس 

ثبت میمه 

E-MAIL

 حســن روحانــی رییــس جمهــوری کشــورمان و اعضــای 
هیئت دولت در مردادماه سال ۹3 به استان چهارمحال و بختیاری 
ســفر کردند تا بخشــی از وعده های انتخاباتی خود را در توسعه 

زیربناها در مناطق محروم کشور جامه عمل بپوشانند.
84 طرح عمرانی، فرهنگی، زیربنایی و توسعه ای با ۲ هزار و ۲۲۰ 
میلیارد ریال در سفر اســتانی کاروان تدبیر و امید به این استان 
مصوب شــد که از این تعداد ۶۱ طرح به صورت کامل اجرایی و به 

بهره برداری رسیده است. 
 تکمیــل طرح جــاده جایگزیــن کارون 4، طرح تولیــد فوالد و 
راه اندازی آهن اســفنجی و تولید ورق، تغییر کشاورزی سنتی به 
کشاورزی مدرن و استفاده از آبیاری مدرن از مهم ترین مصوبات 

 ســفر هیئت دولت بود که اجرایی شده اســت. احداث یا تکمیل
 طرح های آبرســانی روســتایی، مراکز بهداشــتی و درمانی، راه 
روستایی و رفع نقاط حادثه خیز در مناطق مختلف استان، تامین 
و انتقال آب زراعی، شرب روستایی و عشایری، احداث بیمارستان 
 مالخلیفه و احــداث راه عشــایری و احداث باند دوم شــهرکرد

- بن - داران و باند دوم پلیس راه شــهرکرد، بروجن به لردگان از 
دیگر مصوبات این سفر بود که اجرایی شد. 

 اجرای ۱۷طرح ورزشــی از دیگر مصوباتی اســت کــه اجرایی و
 بهره برداری شده و ۶ طرح نیز در دست اجراست. 

طرح انتقال آب بن - بروجن به عنوان یکی از مصوبات مهم ســفر 
هیئت دولت به اســتان بود که تا پایان دولت تدبیر و امید به اتمام 

می رســد. اجرای طرح ونک جهت تامین آب شرب و کشاورزی 
شهرستان لردگان از مصوبات سفر هیئت دولت به استان بود که 
هم اکنون مطالعات طرح، انجام و مجوز وزارت نیرو صادر شــده و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور اجرای سد و انتقال آب 

در مرحله اخذ مجوز است. 
همچنین در این ســفر احــداث راه آهن اصفهــان - چهارمحال 
وبختیاری و خوزســتان به عنــوان یکی از مهــم ترین مصوبات 
 ســفرهیئت دولت بود کــه تاکنون اجرایی نشــده و براســاس 
تفاهم نامه با کره جنوبی به عنوان ســرمایه گذار در حال پیگیری 

برای بررسی و انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی است. 
با اجرای طرح راه آهن تحول بزرگی در جابه جایی و حمل و نقل 
ریلی مسافر و کاال بین استان های بزرگ و صنعتی کشور از مسیر 
چهارمحال و بختیاری انجام می شود و فاصله استان های جنوبی 

تا مرکز کشور را حدود ۵۰۰ کیلومتر کاهش می دهد. 
در عملیات اجرایی قطعــه دوم از کیلومتر 4۲ تا ۶3 این خط آهن 
یک ایســتگاه و ۲ تقاطع غیرهمســطح و یک پل اجرا می شود و 
قطعه ســوم نیز از کیلومتر ۶3 تا ۹۰ دارای یک ایســتگاه و یک 
تقاطع غیر همسطح اســت و ۷ کیلومتر باقیمانده شامل راه های 

دسترسی به ایستگاه هاست. 
با راه اندازی این خــط ریلی ۷۵ میلیون تن بــار از فالت مرکزی 

ایران به بنادر جنوبی منتقل می شود. 
از این تعداد مصوبه هشــت طرح از جمله توسعه صنایع دستی، 
گردشگری و اشتغال ۶ هزار نفری در این حوزه، مطالعه و احداث 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس تاکنون اجرایی نشــده و پیشــرفت 

فیزیکی هم نداشته است.  
اجــرای ۱8طرح در حوزه هــای مختلف با پیشــرفت بین ۲۰ تا 
8۰ درصد از دیگر مصوبات سفر اســت که دولت تدبیر و امید در 
ســفر خود به چهارمحال و بختیاری از همان ابتدا حضور بخش 
خصوصی و مردم را در کنار طرح های ملی تعریف کرد تا نشــان 
دهد این طرح برای توسعه اســتان به واسطه حضور مردم محقق 

می شود.

 با اجرای طرح راه آهن تحول 
 بزرگی در جابه جايی و 

حمل و نقل ريلی مسافر و 
کاال بین استان های بزرگ 

و صنعتی کشور از مسیر 
چهارمحال و بختیاری انجام 

 می شود و فاصله
 استان های جنوبی تا مرکز 

کشور را حدود 500 کیلومتر 
کاهش می دهد

 اجــرای ۶1 طرح عمرانــی، فرهنگــی و زيربنايی از مصوبات ســفر هیئت دولــت به چهارمحــال و بختیاری،
 نشان دهنده اين است که دولت يازدهم به رشد و شکوفايی مناطق محروم و کمتر توسعه يافته توجه ويژه ای دارد.

اجرای 61 طرح عمرانی از مصوبات سفر هیئت دولت در استان

معــاون تعــاون و اموراجتماعی بنیــاد شــهید و امورایثارگران 
کشــورگفت:افتخار می کنیم که خادم بهترین بنــدگان خدا در 
افضل نهادها هســتیم و به خاطر این برکت خدا را شاکریم چون 

عزت و اقتدار ایران اسالمی به برکت خون شهداست.
مهدی ایزدی در سفر به شهرکرد و در دیدار با استاندار چهارمحال 
و بختیاری، ضمن تقدیر از زحمات و توجهات اســتاندار نسبت به 
ایثارگران، هدف خود از ســفر به اســتان را افتتاح استخر شنای 
شــهدای غواص اســتان عنوان کرد و گفت: مجتمــع فرهنگی، 

ورزشی و توانبخشــی ایثار بنایی ماندگار جهت رفاه خانواده های 
شــاهد و ایثارگر است که شامل ســالن اجتماعات، سالن ورزشی 

چند منظوره و استخر شنا با تجهیزات کامل می باشد.
وی پیگیری وضعیت گلزارهای شهدا، مسکن ایثارگران، اشتغال و 
همچنین طرح سپاس و دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران را 

از برنامه های دیگر خود در این سفر برشمرد.
در ادامه قاسم ســلیمانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: اگر بخواهیم ارزش کار بنیاد شــهید را ببینیم باید به هشت 

ســال دفاع مقدس برگردیم و رشــادت های رزمندگان را به یاد 
آوریم.

وی افزود: آن چیزی که امروز ایران را به یکی از قدرت های بزرگ 
دنیا تبدیل کرده اســت ثمره خون شــهدا و ایثارگری جانبازان و 

آزادگان ماست و خون آنها کشور ما را بیمه کرده است.
وی دیدار با خانواده های شــهدا را از افتخارات خود و مســئوالن 
خواند و خاطرنشــان کرد: دیدار با خانواده های شهدا از مهم ترین 

برنامه های استانداری است و به صورت مکرر انجام می شود.
معاون تعاون و اموراجتماعی بنیاد شــهید و امورایثارگران کشور 
در بدو ورود خود به اســتان با حضور در گلزار شهدای شهرکرد به 

مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

معاون تعاون و اموراجتماعی بنیاد شهید و امورايثارگران کشور خبر داد:

بررسی وضعیت مسکن ايثارگران چهارمحال و بختیاری
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اخباريادداشت

شارژرهای بیسیم مدت هاست که جای خود را میان گوشی های تلفن 
همراه پیدا کرده اند، اما حاال نوبت به دنیــای خودروهای الکتریکی 
رسیده است و این بار خودروی تســا مدل اس از این شارژرها بهره 
 خواهد برد. خودرویــی را تصور کنید که هرگز نیاز نیســت تا برای

 پر کردن باک یا شارژ کردن باتری های آن فکر کنید.
اواترن )Evatran( سازنده شارژرهای بیسیم، این تصور را غیرواقعی 
نمی داند و یک صفحه شارژر بیســیم را برای تسا مدل اس طراحی 
کرده اســت. به گفته زومیت، این محصول تا چند هفته آینده وارد 
بازار می شود. سیستم بدون سیم اواترن امکان شــارژ القایی با نرخ 
7/2 کیلووات در ساعت را فراهم می آورد که این میزان در مدل اس 
شرکت تسا امکان پیمایش ۳2 کیلومتر را برای خودرو در هر ساعت 
شارژ به ارمغان می آورد. برای بیشتر مشتریان، این نرخ شارژ می تواند 
خودروی آنها را هنگامی که در محل کار حضور دارند، برای پیمودن 
مسافتی معادل ۳2۰ کیلومتر شارژ کند یا باتری خودرو را زمانی که 
در خانه پارک شده است، کاما شــارژ نماید. اواترن، ادعا می کند که 
صفحه شارژر بیسیم مذکور که تا حدودی شبیه یک دیسک بزرگ 
است، برای اســتفاده در داخل و خارج از ساختمان ها مناسب است. 
این امر پتانسیل باالی این وسیله را از لحاظ کاربرد و عملکرد نشان 
می دهد. برای داشتن این شــارژر باید مبلغی معادل 2۵۰۰ دالر را 
پرداخت کنید که این مبلغ شامل هزینه های نصب و بهره مندی از ۳ 
سال گارانتی نیز هست. در حال حاضر، این وسیله تنها در نسخه های 
دیفرانسیل عقب سدان های مدل اس قابل استفاده است اما به زودی 
نمونه هایی برای مدل ایکس و نسخه های چهار چرخ متحرک مدل 
اس نیز راهی بازار خواهد شد. اواترن، اعام کرده است که این شارژرها 
قبل از فروش به عموم مردم، در اختیار گروهی که اقدام به پیش خرید 
آن کرده اند، قرار خواهد گرفت که این امر می تواند برای اطمینان از 

صحت عملکرد دستگاه و البته رضایت مشتریان باشد.

دومینو که از رســتوران های زنجیره ای مطرح در حوزه فســت 
فود و پیتزا محســوب می شــود، چندی قبل، ســرویس تحویل 
غذای تــازه ای را در نیوزیلنــد راه اندازی کــرد و از این طریق به 
جمع شرکت هایی پیوســت که تمایل دارند کاال و خدمات خود 
را از طریق درون به درب منزل مشــتریان برســانند. این پروژه 
حاصل همکاری دومینو و شــرکت دیگری به نام Flirtey است 
)استارتاپی که در زمینه تحویل کاال با استفاده از Drone فعالیت 
دارد( و قرار شده که از اواخر امســال در برخی بازارهای منتخب 
کارش را آغاز نماید. الزم اســت اشــاره کنیم که هر پیتزایی هم 
از طریق Drone تحویل داده نمی شــود و قرار بر این اســت که 
همزمان از شیوه های قدیمی تری نظیر تحویل با خودرو یا اسکوتر 
نیز اســتفاده گردد. نکته مهم دیگر اینکه، کلیه آیتم های موجود 
 Drone در منوی غذای دومینو هم امکان تحویل با اســتفاده از
را ندارند و قرار است تنها در مواردی از آن استفاده گردد که زمان 
انتظار مشــتری به میزان قابل توجهی کم می شــود. طبق گفته  
Don Meij، یکی از مدیران این شــرکت، دومینو مدتی است که 
به استفاده از پهپادها فکر می کند؛ چرا که به باور کارشناسان آن، 
تحویل یک کاالی دو کیلوگرمی با اســتفاده از دستگاهی دو تنی 
)خودرو( ابدا کار معقولی نیست! درهر حال چنانچه این سرویس 
موفق ظاهر شــود، در ادامه به بازارهای دیگری نظیر اســترالیا، 

بلژیک، فرانسه، هلند، ژاپن و آلمان نیز ارائه خواهد گردید.

نمونه نایاب از نسخه آزمایشــی بورد الکترونیکی اصلی کامپیوتر 
»Apple I« موســوم به »Celebration« به قیمت ۸۱۵ هزار 
دالر فروش رفت و بخشی از این مبلغ به خیریه تعلق گرفت. نکته 
جالب ماجرا این جاســت که زوج خریدار، همین حاال یک نسخه 
نایاب از کامپیوتر اپل-وان را دارند که در سامت کامل به سر برده 
و کار می کند. به گــزارش دیجیاتو، »گلن« و »شــانون دلیمور« 
خریداران این بورد الکترونیکی هستند. این زوج در مصاحبه خود 
بیان کرده اند که وقتی شنیده اند این نسخه از بورد اصلی کامپیوتر 
»Apple I« با آنچه که در نهایت به بــازار راه یافته، تفاوت دارد 
و یک نسخه آزمایشی بوده اســت، تصمیم به خرید آن گرفته اند 
تا کلکسیون خود را کامل تر نمایند. گلن دلیمور در مصاحبه اش 
با ریکد می گوید: »این بورد بیش از انــدازه مهم، با ارزش و نایاب 
اســت. همانند یک اثر هنری مهم و زیبا به نظر می رسد؛ هر چند 
که در تغییر جهان نقشــی نداشته اســت«. این زوج، ابتدا برای 
بورد مورد بحث رقــم ۵۱۵ هزار دالر را پیشــنهاد داده بودند اما 
پیشــنهادات باالتری ارائه شــده بود. در نهایت اما این زوج خبر 
می دهند که حاضرند تا مبلــغ ۱.۶ میلیــون دالر را نیز برای آن 
پرداخت کنند. الزم به ذکر اســت که استیو جابز و استیو وزنیاک 
در تابستان ۱۹7۶ تعداد ۱7۵ عدد کامپیوتر اپل-وان را به فروش 
رساندند و آغاز با ارزش ترین شــرکت جهان را بنا نهادند. در حال 
حاضر تنها نام و نشان ۶۰ عدد از این کامپیوترها باقی مانده است 
و هر کدام ارزشی چند صد هزار دالری دارند. در این میان احتمال 
داده می شــود که بورد Celebration که نمونه آزمایشی و اولیه 
بورد اصلی کامپیوتر اپل-وان بوده، توسط استیو جابز توسعه یافته 
باشد. در سال های گذشته چند عدد از کامپیوترهای Apple I به 
حراج گذاشته شده اند و قیمت آنها به شــکل میانگین بین ۳۶۵ 

هزار تا ۹۰۵ هزار دالر تعیین شده و فروش رفته اند.

اواترن برای مدل اس تسال دست به کار شد؛

بیسیم، به سیم وصل کنید

تحويل کاالی دو کیلويی با وسیله دو تنی معقول نیست!

مزه پیتزا با پهپاد
چند تا اليک داره؟

يک زوج، موفق به خريد بورد آزمايشی اولین اپل شد؛

حراجی1/6 میلیون دالری

پیشنهاد  سردبیر:
مزه پیتزا با پهپاد چند تا اليک داره؟

معرفی

طیــف موبایل هایی که توســط سامســونگ تولید 
می شوند بسیار گسترده اند و عاوه بر این، با اختاف 
زمانی کوتاهی از یکدیگــر نیز معرفی می گردند. یکی 
از تازه ترین محصوالت این شــرکت کــه البته هنوز 
هم معرفی نشــده اما توانســته مجوزهــای FCC و 
رگوالتوری آمریکا را دریافت کند، گلکســی فولدر 2 
است که روز گذشــته ظاهرا عکس های تبلیغاتی آن 
به بیرون درز کرده است. براســاس این تصاویر، زمان 
رونمایی از این دســتگاه بسیار نزدیک است و آن طور 
که عکس ها نشان می دهند این موبایل بدنه ای بسیار 
باریک دارد و رنگ طایی هم برایــش در نظر گرفته 
شده است. در مورد مشــخصات تلفن هوشمند مورد 
بحث هم باید بگوییم که به یک تراشــه اسنپدراگون 
42۵ با ســرعت کاک ۱/4 گیگاهرتز مجهز شــده و 
نمایشــگری با ابعــاد۳/۸ اینچ و رزولوشــن 4۸۰ در 
۸۰۰ پیکســل دارد. عــاوه بــر ایــن، دو گیگابایت 
رم برای این موبایل در نظر گرفته شــده اســت و ۱۶ 
گیگابایــت حافظه داخلــی قابل ارتقــا دارد؛ ضمن 
اینکه انرژی مورد نیازش را هــم از یک باتری ۱۹۵۰ 
میلی آمپر ســاعتی تامین می کند. در مورد امکانات 
تصویری این دستگاه هم باید بگوییم که یک دوربین 
اصلی ۸ مگاپیکسلی در پشــت و یک دوربین جلویی 
۵ مگاپیکســلی برایــش در نظر گرفته شــده و ابعاد 
آن برابــر بــا ۱22 در ۶،2 در ۱۵ و ۵ میلی متر عنوان 
گردیده  اســت و ظاهرا وزنش هم از ۱۵۵ گرم فراتر 
نمی رود. طبق شایعات قبلی قرار است که این موبایل 
همراه با اندروید مارشــملو به بازار عرضه گردد. نکته 
 جالب در مــورد این گوشــی یک 
ســنت شــکنی اســت کــه 
سامسونگ در آن انجام داده و 
آن این است که این گوشی 
درب تاشــو دارد؛ شبیه 
کاسیک  دستگاه های 
نوکیــا که البتــه این 
طرح دوست داشتنی 
پــاک  اذهــان  از 
شده اســت. این 
آمده  گوشـــی 
خاطرات  تــا 
را  قدیمی تر 

زنده کند.

پوشه سامسونگ لو رفت؛

وقتی خاطرات زنده می شود

تابستان امســال را باید در زمره یکی از گرم ترین فصول 
 میانی ســال در مقایسه با ســال های گذشــته لقب داد 
به طوری که باال رفتن دما حتــی در بعضی از روزها باعث 

رکوردشکنی شد.
با توجه بــه بعد جهانی ایــن موضوع، در کشــورمان نیز 
شاهد افزایش دما در بعضی از شهرها بودیم، به شکلی که 
چاره ای جز تعطیلی های روزانه را باقی نمی گذاشت. البته 
این آخرین تابستانی نیســت که چنین آب و هوای گرمی 
را شاهد هســتیم چرا که ۱۵ رکوردزنی مربوط به دمای 
باالی هوای زمین از ۱۶ رکورد موجود، از ســال 2۰۰۱ به 

این طرف اتفاق افتاده است.
 نتیجــه افزایش دمای هوا ذوب شــدن یخ هــای قطبی،

 باال آمدن ســطح آب دریاها و در نتیجه ایجاد توفان های 

شدید اســت به طوری که همواره در اخبار شاهد آوارگی 
شــماری از ســاکنان کره خاکی بــه علــت توفان های 

سهمگین هستیم.
این موضوع مربوط به کشــور و منطقه خاصی نیســت و 
تمام ساکنان کره زمین را شامل می شــود، از این رو، این 
دغدغه جهانی شــامل تمام کشــورهای دنیاســت. پس 
از ســال ها در پیش گرفتــن سیاســت های منفعانه در 
قبال گرم شــدن کره زمین، هم اکنون گزینه های بسیار 
محدودی بــرای جلوگیری از خطرات آینــده باقی مانده 

است.
برای مثال به منظور اینکه بتــوان از افزایش دو درجه ای 
دما که بنابر اظهارات دانشــمندان می تواند فاجعه آفرین 
باشد جلوگیری کرد، الزم است انتشار گازهای گلخانه ای 

4۰ تا 7۰ درصد کاهش پیدا کند.
در حال حاضر وضعیــت چندان خوب نیســت، چرا که 
انتشــار گاز دی اکســیدکربن همچنان در حال افزایش 
بوده و کشور ها در مســیر مدرنیزه شدن اقدام به استفاده 
از نیروگاه هــای فســیلی و تولید انــواع مختلف گازهای 

گلخانه ای می کنند.
همچنین باید به این موضوع اشــاره کــرد که در صورت 
گســترش اســتفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در کنار 
به کارگیری زیرســاخت های کنونی، باز هــم نمی توان 
نیاز امــروز را از این طریــق تامین کرد حــال آنکه این 
زیرســاخت های پــاک باید پاســخگوی نیاز بــه انرژی 

آیندگان نیز باشند.
جهان امروز برای پیشــگیری از خطرات آینده در صورت 
عدم توجه بــه هشــدارها، نیازمند روش هــای جدید و 
فناوری های نوین برای کاهــش تولید گازهای گلخانه ای 

روزانه است.
در این مسیر باید جایگزین های انرژی در میان منابع پاک 
پیدا شــده و متدها و روش های جدیدی برای پاکسازی 

آلودگی های زیست محیطی کشف شود.
البته در ایــن بین، دانشــمندان روش هــای زودبازده و 
ســریعی را نیز پیشــنهاد می دهند که می تواند در کنار 
اصاح ساختار استفاده از انرژی ها بسیار تاثیرگذار باشد. 
از جمله روش هــای اینچنینی باید به ایــده دیوید کیث، 

پروفسور دانشگاه هاروارد اشاره کرد.
وی که یکی از محققان شــناخته شــده رشــته فیزیک 
کاربردی است، الهام گرفتن از طبیعت را برای پیشگیری 
از گرم شــدن بیش از پیش کره زمین در دستور کار قرار 
داده است. پروفســور دیوید کیث، اســتفاده از مدیریت 
امواج خورشید را برای پیشگیری از تابش مستقیم آفتاب 

پیشنهاد کرده است.
برای مثال در طبیعت، شاهد انفجارهای عظیم آتشفشانی 
در طول تاریخ بوده ایم که به موجب آن و انتشار گسترده 
دی اکســید ســولفور، ذرات معلق در اتمســفر زمین از 
تابش مستقیم اشــعه آفتاب جلوگیری کرده و در نتیجه 
دما کاهش یافته اســت.کیث و سایر دانشمندان پیشنهاد 
داده اند که می توان با الهام گرفتن از این ســیر طبیعی با 
اســتفاده از بالون ها ذراتی را در استراتوسفور منتشر کرد 
که از تابش مستقیم اشعه خورشــید به زمین جلوگیری 

کرده و در نتیجه باعث کاهش دما شوند.
مدل های کیث، نشــان از این دارند که با اســتفاده از این 
روش می توان نیمی از بــاال رفتن دما در قــرن جاری را 
کاهش داد. وی معتقد اســت که حاال وقت آن رسیده تا 
 از تحقیقات آزمایشــگاهی به ســمت توســعه محصول

پیش رفت.
البته این طرح ها مخالفانی نیز دارد که پیاده ســازی این 
طرح ها در اندازه واقعــی را دارای اثرات جانبی می خوانند 

که مدیریت آنها از کنترل انسان خارج است.

گرمايش زمین به يکی از دغدغه های اصلی دانشمندان در سال های اخیر تبديل شده است چرا که هر سال 
شاهد افزايش میانگین دمای کره زمین و ثبت رکوردهای جديد همچون تابستان سال جاری هستیم. حال 
يکی از محققان دانشگاه هاروارد، استفاده از روشــی برای تزريق ذرات معلق به اتمسفر زمین را به منظور 

بازتابش نور خورشید به بیرون از جو و کاهش دما از اين طريق پیشنهاد داده است.

محقق دانشگاه هاروارد برای جلوگیری از گرم شدن زمین پیشنهادی دارد؛

بازتاب نور خورشید به فضا

در طبیعت شاهد 
انفجارهای عظیم 

آتشفشانی در طول 
تاريخ بوده ايم که به 
موجب آن و انتشار 

گسترده دی اکسید 
سولفور، ذرات 

معلق در اتمسفر 
زمین از تابش 

مستقیم  اشعه 
 آفتاب 

جلوگیری کرده 
و در نتیجه دما 

کاهش يافته است

مرحلــه پایانــی مســابقه ملــی دانشــجویی طراحی و 
ســاخت سیســتم ســرمایش خورشــیدی و آزمــون 
 سیستم های ســاخته شــده، امروز در دانشــگاه تهران

برگزار می شود.
به گــزارش خبرگزاری مهر، مســابقه ملی دانشــجویی 
طراحــی و ســاخت سیســتم ســرمایش خورشــیدی 
 توسط دانشــگاه تهران در دانشــکده مهندسی مکانیک

برگزار می شود.
این مســابقات در دو مرحلــه طراحی مفهومــی و پایه و 
طراحی تفصیلی برگزار شــد که در مرحله اول 24 تیم از 

۱۵ دانشگاه در مســابقه ثبت نام کردند و 2۳ طرح اولیه 
به دبیرخانه مسابقه ارسال شــد. در مرحله دوم، ۱7 تیم 
طرح های تفصیلی خــود را به کمیته برگزاری مســابقه 
ارســال کردند و پس از بررســی طرح ها از ســوی هیئت 
داوران، در نهایت هفــت تیم در اولویــت ورود به مرحله 

ساخت قرار گرفتند.
مرحلــه پایانــی مســابقه ملــی دانشــجویی طراحی و 
ســاخت سیســتم ســرمایش خورشــیدی و آزمــون 
 سیستم های ســاخته شــده، امروز در دانشــگاه تهران

برگزار می شود.

دانشــمندان دریافته انــد قطــب ســوم زمین یا همــان فات 
تبت و کوهســتان هیمالیــا به واســطه افزایــش آلودگی هوا 
در حــال کوچک تر شــدن اســت. به گــزارش مهــر، حجم 
عظیمی از یخچال هــا در فات تبت و کوهســتان هیمالیا قرار 
دارد و همزمــان کــه در دو قطــب زمین شــاهد ذوب شــدن 
 یخ هــا هســتیم، در قطب ســوم زمیــن نیز، چنیــن وضعیت 
 نگــران کننــده ای بــه چشــم می خــورد. تفاوتی کــه میان 
قطب هــای شــمال و جنــوب زمیــن و قطــب ســوم وجود 
دارد این اســت کــه به واســطه نزدیکــی به شــهرها، مناطق 
صنعتــی و مراکــز تولید کننــده آالینده هــای مختلف، قطب 

 ســوم وضعیــت ناپایدارتــری دارد. تنهــا در غــرب چین که 
4۸  هزار و ۵7۱ یخچال با مســاحتی درحــدود ۵۱ هزار و ۸4۰ 
کیلومتر مربع وجــود دارد بخش زیادی از تــوده های عظیم یخ 
در حال ذوب شــدن هســتند. تحقیقات صورت گرفته نشــان 
می دهــد؛  ۱۸ درصد از یخچــال های این منطقــه طی حداقل 
۳۰ تا ۵۰ ســال گذشــته ذوب شــده اند. این مطالعه توســط 
انســتیتوی تحقیقات فات تبــت آکادمی علــوم چین صورت 
 گرفته اســت. این تحقیقــات نشــان می دهــد کاهش حجم 
یخچال هــای قطــب ســوم زمیــن، زندگــی بیــش از یک 
 میلیارد انســان را تحــت تاثیر قــرار می دهد. ایــن یخچال ها 
گذرگاه های آبی فــات تبت نظیر رودخانه ایندوس )ســند( را 

تغذیه می کنند. 

در دانشگاه تهران برگزار می شود؛

مسابقه طراحی و ساخت سیستم سرمايش خورشیدی 
به دلیل آلودگی هوا؛

قطب سوم زمین کوچک می شود

توسط محققان کشور؛

دستگاه تصفیه آب های آلوده به مواد نفتی ساخته شد

نفت

محققان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر موفق به بومی ســازی 
دســتگاه تصفیه آب هــای آلوده بــه روغن و مــواد نفتی در 
کشور شــدند که با بازگرداندن مجدد آب و سوخت به چرخه 
مصرف، صرفه جویــی اقتصــادی باالیی ایجاد مــی کند. به 
گزارش مهــر، نرگس فاح مجــری طــرح، در خصوص این 
دســتگاه برای جداســازی آب از روغن و مــواد نفتی گفت: 
در تمامــی صنایع نفتی با پســاب هــای حاوی مــواد نفتی 
مواجه هســتیم که ممکن اســت پســاب های نفتی باشند و 
یا آب هــای زیرزمینی که بر اثر نشــت مخــازن نفتی آلوده 
 شــده انــد. وی دربــاره معایــب روش های ســنتی تصفیه 
پساب های نفتی در کشــور گفت: روش های سنتی که برای 
جداســازی آب از مواد نفتی در ایران استفاده می شود کارآیی 

الزم را ندارند و یکی از معایب دســتگاه هایشــان این است که 
فضای زیادی اشغال می کنند و دیگر اینکه، قادر به جداسازی 
ذرات بسیار ریز نیستند بنابراین فرآیند تصفیه پساب ها در این 
روش ها با مشکل مواجه می شــود. معاون پژوهشی دانشکده 
مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: کشورهایی 
مانند آمریکا از روش های جدیدی که راندمان بســیار باالیی 
دارد برای تصفیه پساب های آلوده استفاده می کنند و از آنجا 
که ما به دلیل تحریم ها، امکان دسترســی به نقشه ها و پتنت 
دستگاه های خارجی را نداشتیم ایده اولیه را از آنها گرفتیم ولی 
کل مراحل طراحی و ســاخت دستگاه و بهینه ســازی آن را با 
دانش فنی بومی به سرانجام رساندیم. وی ادامه داد: این دستگاه 
از چندی پیش در یکی از پاالیشگاه های کشور، نصب شده و با 

 گذراندن آزمایش های مختلف، موفق به دریافت تاییدیه های
فنی، اقتصادی و زیســت محیطی و ایمنی شده است. مجری 
طرح پژوهشی ســاخت دستگاه جداســازی آب از مواد نفتی 
 درباره ویژگــی های این دســتگاه گفت: قابلیت جداســازی 
مواد نفتی از پساب توســط این دستگاه، باالی ۹۹ درصد است 
و این کار را  با دقت بســیار باالیی انجام می دهد. به گفته وی، 
ابعاد و اندازه دستگاه، بســته به میزان آبی که قرار است تصفیه 
کند، متغیر خواهــد بود و می توان آن را در اندازه های بســیار 
کوچک آزمایشــگاهی تا ابعاد بســیار بزرگ، طراحی و تولید 
کرد. فاح خاطرنشان کرد: نمونه فعلی این دستگاه با ظرفیت 
تصفیه ۵ لیتر در ثانیه طراحی شــده و در کمتر از یک ساعت، 
کار تصفیه را انجام می دهد درحالی که سیســتم های مشابه 
قدیمی برای تصفیه به حداقل ۱۰ ساعت زمان نیاز داشتند. وی 
گفت: استفاده از این دســتگاه در صنایع نفتی بسیار مقرون به 
صرفه است زیرا با تصفیه پساب، مواد نفتی آنها مجددا به چرخه 

مصرف برمی گردد و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می کند. 
این پژوهشگر برای اینکه آب حاصل از تصفیه پساب های آلوده 
بتواند قابلیت استفاده در مصارف کشاورزی داشته باشد، یک 
روش تکمیلی به نام »انعقاد سازی شــیمی« یا »انعقاد سازی 
الکتریکی« را برای دستگاه لحاظ کرده است. وی در این رابطه 
توضیح داد: االن برای آبیاری فضای ســبز اطراف پاالیشگاه از 
 آب این دستگاه اســتفاده می شــود. فاح تاکید کرد: تصفیه 
پســاب های آلوده به مواد نفتی به ایــن روش جدید، مزایای 
اقتصــادی و محیط زیســتی فراوانــی دارد چــرا که موجب 
بازگرداندن موادنفتی بــه چرخه مصرف می شــود، به حفظ 
سامت محیط زیست و منابع آب کمک می کند و آب بازیافتی 
به مصرف کشاورزی و آبیاری فضای سبز می رسد که انجام این 
کار به کاهش آلودگی هوای اطراف صنایع نفتی منجر می شود. 
وی افزود: این طرح پژوهشی، اکنون در مرحله تجاری سازی و 

انعقاد قرارداد با یکی از پاالیشگاه های کشور است.

اگر چه استفاده از خطوط ریلی »امتراک« به ویژه در سواحل شرقی 
آمریکا روشی کاما مناسب برای مسافرت به شمار می رود، اما این 
شرکت تا کنون در حوزه فناوری های پیشرفته چندان پیشگام نبوده 
است. ظاهرا این وضعیت در حال تغییر است، زیرا آنها توانستند وامی 
هنگفت به مبلغ 2/4۵ میلیارد دالر از دولــت فدرال دریافت کنند. 
این وام با هدف ســرمایه گذاری برای تهیه 2۸ قطار نســل جدید و 
به روز رسانی قابل توجه در مسیرهای شمال شرقی آمریکا استفاده 
خواهد شــد. حدود 2 میلیارد دالر از این وام صرف خرید قطارهای 
پیشرفته ای می شــود که تا ســال 2۰2۱ عملیاتی شده و ظرفیت 
ناوگان سریع السیر »آسا« را تا 4۰ درصد افزایش خواهند داد. طبق 
اظهارات »امتراک« این قطارها ۳۰ درصد ظرفیت مسافر بیشتری 
داشــته، پریزها و درگاه های USB در آنهــا افزایش یافته و کیفیت 
اینترنت وای-فای بهتری را نیز ارائه می کنند؛ ضمن اینکه حداکثر 

سرعت آنها به ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد.

يکی از ناوگان های قطار سريع السیر آمريکا به روز می شود؛

امتراک وام می گیرد

معرفی نرم افزار

بــرای دریافت این 
نرم افزار کد روبه رو 

را اسکن کنید موضوعی که درباره اپلیکیشــن ها وجود دارد این اســت 
که همیشــه الزم نیست یک اپلیکیشــن کاربردی باشد. 
گاهی یک برنامه تنها با هدف سرگرم کننده بودن ساخته 
می شود تا بتواند کاربران را حتی به مدت محدود سرگرم 

کند.
Magic Fluids یکــی از همین برنامه هاســت که هیچ 
کاربرد خاصی ندارد و تنها شما را به دل زیبایی رنگ ها و 
آب و دود می برد و زیبایی های ساده، اما متفاوتی را برای 

شما نمایش می دهد.
با وجود اینکه این برنامه کاربرد و اســتفاده  مهمی ندارد 
اما پیشــنهاد می کنیم کــه آن را در گوشــی خود نصب 
کنید چرا کــه طرح های زیبایی که تنهــا با لمس صفحه 
به وجود می آیند هم برای شما و هم برای کودکان بسیار 

جالب و خاقانه خواهد بود به طوری که مطمئنا می تواند 
حداقل در نوبت اول، شــما را با زیبایی خود غافلگیر کند. 
نحوه عملکرد این برنامه نیز بســیار ساده است به طوری 
 که بعد از اجرای اول، با یک صفحه کاما مشــکی مواجه 
خواهید شد که به شــما می گوید  انگشــت خود را روی 

صفحه حرکت دهید.
با انجام این کار گویی موجی از رنگ های جذاب و متنوع 

به دنبال انگشت شما ترسیم خواهند شد.
نکته جالب این اســت کــه هر نوبت که انگشــت خود را 
بردارید و مجــدد روی صفحه تــکان دهید بــا ترکیب 
جدیــدی از طرح و رنــگ مواجه خواهید شــد و همین 
موضوع باعث شــکل گرفتــن تصویری بســیار جذاب و 
جالب در صفحه نمایش شما خواهد شد. حرکت و حالت 

این رنگ ها به شکلی اســت که گویا داخل ظرفی از آب، 
رنگ ریخته باشــید. رنگ های ریخته شــده در مایعات 
به صورت مــوج دار حرکت می کنند و بــه مرور پخش و 
 Magic Fluids محو می شــوند و در داخل اپلیکیشــن
نیز شــاهد چنین صحنه ای خواهید بود که باعث برخورد 
رنگ ها و ترکیب آنها و ساخته شــدن رنگ های جدیدی 
خواهد شــد. نکته پایانی که باید به آن اشــاره کنیم این 
 اســت که شــما می توانید Magic Fluids را به عنوان

 Live Wallpaper نیــز تنظیم کنید. بــا انجام این کار 
والپیپر گوشی شما به حالت مشــکی تبدیل خواهد شد 
و هرگاه که انگشــت خود را روی صفحه برای لمس یک 
آیکن، یا حرکــت بین صفحات تــکان دهید این خطوط 
رنگی ظاهر شــده و ترکیب زیبایــی را در صفحه نمایش 

شما به وجود خواهند آورد.
 goo.gl/B5aZDz برای دریافت این برنامه به نشــانی

بروید و این نرم افزار را دریافت کنید.

با رنگ ها بازی کنید و تصاوير جذاب خلق کنید؛

جريان های جادويی
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پیشنهاد سردبیر: 
20 هزار تن سیب در سمیرم برداشت می شود

اخباريادداشت

 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:طرح 
توسعه اورژانس شاهین شهر به مناســبت هفته دولت با اعتباری بالغ بر 

۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال به اجرا درآمد.
علیرضا یوسفی اظهار داشت: پروژه توسعه و بازسازی اورژانس بیمارستان 
گلدیس شاهین شهر و همچنین واحد های آندوسکوپی، تست ورزش و 

نوار عصب و عضله این بیمارستان افتتاح شد.
وی بیان داشــت: این پروژه با ۹۰۰ متر زیر بنا و نوسازی کامل تجهیزات 

با هزینه ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
همچنین مرکز خدمات جامع ســامت شــهدای جوی آباد شهرستان 
خمینی شــهر  هم به مرحله افتتاح رســید. وی اضافه کرد: این مرکز در 
زمینی به مساحت دو هزار متر مربع، با زیربنای ۵۵۵ مترمربع و با اعتباری 
بالغ بر شــش میلیارد ریال )4/۵ میلیارد ریال از اعتبارات دانشگاه و ۱/۵ 
میلیارد ریال خیرین( در دو طبقه احداث شده است.یوسفی گفت: تجهیز 
مرکز خدمات جامع سامت شهدای جوی آباد شهرستان خمینی شهر 
به یک واحد داروخانه از دیگر اقداماتی اســت کــه در هفته دولت انجام 
گرفت. علیرضا یوســفی از کلنگ زنــی کلینیک تخصصی پزشــکان، 
پارکینگ اورژانس و پانسیون پزشــکان خبر داد و گفت: پروژه های این 
بیمارســتان شــامل بخش ICU با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و تجهیزات و 
هزینه های عمرانی  با ۳۵۰ متر مربع مســاحت، زایشگاه بازسازی شده 
با اعتبار ســه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و با ۳۸۰ متر مربع مســاحت، 
پانسیون پزشکان با اعتبار ۸۰۰ میلیون ریال و با ۲۰۰ متر مربع مساحت 
و آسانسور بیماربر بیمارستان با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰  میلیون ریال 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار کاشــان گفت: دولــت در چارچــوب قانون برای گســترش 
فعالیت های عام المنفعه و پروژه های خیرساز تاش می کند.

حمیدرضا مؤمنیان در ستاد توسعه دانشگاه کاشان اظهار داشت: سابقه 
خیرین در این شهر روشن است و هر جای شــهر را نگاه کنیم، اسمی از 
بزرگی هست که بر ســاختمان و مدرسه و بیمارستانی نقش بسته است.

وی افزود: برای نمونه یک پایگاه ســامت خیر ســاز در شهرک انقاب 
کلنگ زنی شــد که یک خیر، خانه خود را وقف کرده بود و شخصی دیگر 
ساخت آن را تقبل کرد. معاون استاندار اصفهان ادامه داد: همچنین پایگاه 
سامت دیگری در خیابان نطنز افتتاح شد که بازهم خیری زمین را تقبل 
کرده بود و خیر دیگری مراحل ساخت وســاز را انجام داد. مؤمنیان ادامه 
داد: دولت در این زمینه با اســتفاده از یک محمل قانونی برای گسترش 
فعالیت های عام المنفعه و خیر تاش کرده تا ســاماندهی جدی در این 
زمینه صورت گرفتــه و برای صدور مجوز این فعالیت ها مشــکلی وجود 
نداشته باشد. فرماندار کاشــان در پایان تاکید کرد: در حال تاش برای 
خط دهی به فعالیت های خیر در شهرستان هستیم تا به اولویت های مهم 

شهر بیشتر پرداخته شود.

رییس اداره امور عشایر شهرضا گفت: از طریق سرفصل هایی که از منابع 
شهرستانی، اســتانی و کشوری تامین می شود، هرســاله ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
کیلومتر از راه های عشــایری را که به دلیل شرایط جوی نامناسب شده 

است، تیغ زنی می کنیم.
ایرج دهقان با اشــاره به خدماتی که اداره امور عشــایر شــهرضا ارائه 
می دهــد، اظهار کرد: شهرســتان شــهرضا یکی از شهرســتان های 
میزبان عشــایر به ویــژه تیــره طایفه »دره شــوری« ایل قشــقایی 
و از طوایــف »دره شــوری«، »عملــه« و »شــش بلوکــی«  اســت.

وی شهرضا را جزو ســه شهرســتان ییاقی اســتان نامید و تصریح 
کرد: اداره امور عشــایر شــهرضا به حــدود 6۰۰ خانوار عشــایر که 
 مجموعــا ۸ هزار نفــر می شــوند و از اوایل اردیبهشــت  مــاه تا نیمه

 مهر ماه در شهرستان حضور دارند، خدمت رسانی می کند.
رییس اداره امور عشایر شهرضا افزود: به طور کلی از شش طایفه »دره 
شوری«، »عمله«، »شش بلوکی«، »فارسیمدان«، »کشکولی کوچک« 
و »کشکولی بزرگ« ســه طایفه بزرگ از آنها یعنی دره شوری، عمله، 
شش بلوکی و فارسیمدان به استان اصفهان وارد می شوند. وی با اشاره 
به جایگاه ویژه عشایر در اقتصاد مقاومتی منطقه، تصریح کرد: نقش آنها 
در زمینه اقتصاد مقاومتی بسیار مهم اســت، شغل اصلی آنها دامداری 
ســبک و تولیدکننده ۲7 درصد گوشت استان هســتند.  عنوان کرد: 
تولیدات عشایر هیچگاه متوقف نمی شود و آنها نقش ویژه ای در تولید 
محصوالت ارگانیک و طبیعی و سالم در ســطح کشور دارند.  وی ادامه 
داد: یکی از فعالیت های غیراعتباری ما، تامین ســهم بیمه دام و تامین 
اجتماعی روستاییان و عشایر از طریق امضای یک تفاهم نامه با صندوق 

بیمه کشاورزی بود. 
رییس اداره امور عشــایر شــهرضا، تصریــح کرد: یکــی از مهم ترین 
مشــکات عشــایر منطقه، خشکســالی های پی درپی در سال های 
اخیر اســت که موجب کاهــش مراتع منطقــه می شــود. وی اظهار 
کرد: برای جایگزینی ســوخت فســیلی به  جای اســتفاده از بوته ها و 
منابع طبیعی در بین عشایر، در ســال جاری ۵۰۰ کپسول گاز مایع و 
 6۰ عدد پکیج خورشــیدی در بیــن مناطق عشــایری منطقه توزیع  

شده است.

 معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی؛

طرح توسعه و بازسازی اورژانس 
شاهین شهر افتتاح شد

فرماندار کاشان:

 دولت برای گسترش 
پروژه های خیرساز تالش می کند

ريیس اداره امور عشاير شهرضا:

هرساله 200 تا 250 کیلومتر از 
راه های عشايری تیغ زنی می شوند

کوتاه از شهرستان ها

خبر

کارشناس مسئول باغبانی و زراعت جهاد کشاورزی ســمیرم برآورد اولیه تولید و 
برداشت ســیب بهاره و پاییزه در این خطه را افزون بر ۲۰ هزار تن برای سال جاری 

زراعی عنوان کرد.
کیارش ســامی اظهار کرد: سطح زیر کشت ســیب گاب در این منطقه دو هزار و 
۵۰۰ هکتار است که این سطح هر دو نوع سیب گاب بهاره و پاییزه )سیب چهار( را 

شامل می شود که برداشت نوع بهاره آن به پایان رسیده است.
 وی خاطرنشــان کرد: بر آورد ما از میزان برداشــت ســیب گاب در هر دو گونه 

۲۰ هزار تن در سال جاری است.
به گفته این کارشــناس، ســیب گاب بهاره به صورت تازه خوری در بازار مصرف 

عرضه می شود و عمده آن درمیدان های میوه استان های تهران، فارس، اصفهان، 
یزد و قم به فروش می رسد.

وی دربــاره قیمت فروش ســیب گاب بهاره در بــازار فروش اظهار کــرد: اوایل 
 برداشــت در تیرماه و همزمانی با ماه مبارک رمضان بسته به هر منطقه از یکهزار و

 ۲۰۰ تومان تا دو هزار تومان در هر کیلو در باغ رسید.
 ســامی ادامه داد: فروش در میدان های میــوه و بازار هم با یک روند افزایشــی تا 

سه هزار و 4۰۰ تومان و حتی تا پنج هزار تومان هم رسید.
وی با بیان اینکه در زمان حاضــر مقدار اندکی از محصول گاب بهاره در شــمال 
سمیرم برداشت نشده است افزود: این میزان محدود هم در حال جمع آوری است. 
کارشناس مســئول باغبانی و زراعت جهاد کشاورزی ســمیرم تصریح کرد: بعد از 
اتمام برداشت سیب گاب بهاره، شاهد آغاز برداشت گاب پاییزه در دو هفته آینده 

خواهیم بود.

وی یادآوری کرد:عمده درختان ســیب گاب در خطه ســمیرم در بخش مرکزی 
و وردشت برداشت و تولید می شود.این کارشناس کشــاورزی در ادامه به موضوع 
خشکسالی هم اشــاره کرد و افزود: پیش بینی ابتدای سال بروز بحران خشکسالی 
در ۱۳ هــزار و 7۰۰ هکتار از مجموع ۲۱ هزار هکتار باغ های منطقه ســمیرم بود.

به گفته سامی، شهر سمیرم و روســتاها و بخش های وردشت، حنا و کمه شرایط 
بحرانی تری نسبت به دیگر مناطق دارند.

شهرستان سمیرم با چهار محدوده مطالعاتی )دشت( قبرکیخا، سمیرم، وردشت و 
کمه جزو حوضه آبریز کارون بزرگ محسوب می شود و دارای ۲۲ هزار هکتار باغ، 
۱7 هزار هکتار زمین زراعی، 4۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار هکتار مرتع و 

جنگل های طبیعی است.
ساالنه به طور متوسط حدود ۳۵۰ هزار تن انواع ســیب درختی بسیار مرغوب در 

این شهرستان تولید ودر بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

کارشناس مسئول باغبانی و زراعت جهاد کشاورزی:

20 هزار تن سیب در سمیرم برداشت می شود

4 طرح عمرانی از مجموع 4۰ طرح عمرانی شهرستان نائین، با حضور استاندار 
اصفهان به صورت نمادین افتتاح و به بهره برداری رســید. رسول زرگرپور، در 
آیین افتتاحیه این طرح ها در محل فرمانداری شهرستان نائین اظهار داشت: 
با پیگیری های صــورت گرفته نمایندگی میراث فرهنگی شهرســتان نائین 
 از نظر ســازمانی به اداره میراث فرهنگی تبدیل شــد که در این راستا حدود

 ۲۰ نیروی سازمانی نیز به این اداره تخصیص یافت.وی افزود: همچنین یک 
واحد تولید قطعات فوالدی صنعت دفاع به روش فورج در شرکت آرافن نائین 
با هزینه ای حدود ۱7 میلیارد ریال با ایجاد ۸۰ نفر اشــتغال مستقیم افتتاح و 

به بهره برداری رسید.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: کارخانه تولید خوراک طیور نیز با هزینه ای 
بالغ بر 4۰ میلیارد ریال با سهم تســهیات ۱۲ میلیارد ریالی و ایجاد اشتغال 
۱۲ نفر به بهره برداری رســید.وی افزود: همچنین کلید مجتمع 4۸ واحدی 
مسکن جامعه معلولین نائین در بلوار جواداالئمه شهر نائین تحویل متقاضیان 
شد که برای آماده سازی و ساخت این خانه ها افزون بر ۳7 میلیارد ریال هزینه 

شده است.

بیشترین نقل و انتقال مسافران درون شهری در شبکه اتوبوسرانی شهرستان 
نجف آباد از سوی بخش خصوصی انجام می شود.

مصطفی سوری مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شــهرداری نجف آباد گفت: 
 درســه ماه نخســت ســال جاری 6۲۳ هزارنفرتوســط ناوگان اتوبوسرانی 
نجف آباد جا به جا شــده اند. وی افزود : 6۰۹ هزار مسافر توسط ۹4 دستگاه 
اتوبوس متعلق به بخش خصوصی و حدود ۱4 هزار نفر نیز توسط ۲۱ اتوبوس 
متعلق به سازمان اتوبوسرانی نجف آباد در نقاط مختلف شهر جابه جا شده اند. 
وی افزود: باالترین حجم مسافر جابه جا شده مربوط به اردیبهشت ماه با سهم 

4۱ درصدی و پایین ترین درفروردین ماه با ۲۸ درصد به ثبت رسیده است. 
وی اختصاص نیافتن تســهیات به منظور نوســازی ناوگان اتوبوســرانی 
 را یکی از مشــکات مهم این بخش دانســت و گفت: 4۹ درصد ناوگان شهر 
نجف آباد باالتر از ۱۵ سال عمر کرده و اتوبوسی با عمر کمتر از ۵ سال در این 
 مجموعه وجود ندارد.سوری افزود:عمر باالی ناوگان اتوبوسرانی، هزینه های 
 جاری ایــن مجموعه و بخــش خصوصی فعــال را به میــزان قابل توجهی 

افزایش داده است.

  فرماندار فاورجان گفت: در ایام هفته دولت با حضور مســئوالن اســتانی از
 ۱۰6 پروژه خدماتی و شهری شهرستان فاورجان بهره برداری شد.

اصغر هدایت اظهار داشــت: پروژه روشنایی و ایمن ســازی محور ابریشم به 
بهاران )گردنه آب نیل( به طول ۵/۱ کیلومتــر و با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد 
ریال از مهم ترین پروژه های افتتاح شــده شهرســتان در این هفته است که 
با حضور استاندار به بهره برداری رسید. وی بیان داشــت: میدان بقیه ا...شهر 
 بهادران به مساحت ۱6 هزار متر مربع و هزینه هشت میلیارد ریال و همچنین

 جایگاه CNG شهر کلیشاد و ســودرجان با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال 
 افتتاح و به بهره برداری رســید. فرمانــدار فاورجان بیان داشــت: پنج پروژه 
عمرانی - شــهری با هزینه ای بالغ بر ۲7۰ میلیارد ریال در این شهرســتان به 
بهره برداری رسید.وی بیان داشت: رمپ ورودی و خروجی اتوبان ذوب آهن به 
شهر فاورجان و پارک سوار اتوبوسرانی و مینی بوسرانی در این هفته افتتاح و 
عملیات اجرایی چهار پروژه دیگر نیز آغاز شد. هدایت اعام کرد: افتتاح پروژه 
بهسازی گلستان شهدای همیشه جاوید شهر کلیشاد و سودرجان نیز از دیگر 

پروژه های هفته دولت است.

با حضور رییس مجلس شورای اسامی و وزیر نیرو  در آخرین روز هفته دولت، 
سد کوچری گلپایگان به بهره برداری رسید.

سد کوچری در هشت کیلومتری جنوب غربی شهرســتان گلپایگان ساخته 
شده و از دو سال پیش آبگیری شده بود.

حجم ذخیره آب ســد کوچری ۲۰7 میلیون متر مکعب می باشد که در سال 
گذشــته به میزان ۲۳ میلیون مترمکعب آبگیری شــد و در ســال جاری نیز 

آبگیری 6۰ میلیون مترمکعب برای آن برنامه ریزی شده است.
هدف از اجرای این طرح ملی، انتقال ۱۸۲ میلیون متر مکعب آب در ســال از 
سرشاخه های دز واقع در شهرســتان الیگودرز به منظور تامین آب شرب دراز 
مدت شهرهای قم، خوانســار، خمین، گلپایگان، محات، نیمور و سلفچگان 
است. طرح ملی سد کوچری از ســال ۱۳۸۱ آغاز شد و پس از ۱4 سال به طور 

رسمی به بهره برداری رسید. 
تاکنون هفت هزار و 7۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است. 
 کوچری تنها ســد کشور است که ســه اســتان )اصفهان، مرکزی و قم( از آن

 بهره برداری می کنند. 

با حضور استاندار اصفهان انجام گرفت؛

 افتتاح 4 طرح عمرانی
 در نائین 

عمده ناوگان اتوبوسرانی 
نجف آباد متعلق به بخش 

خصوصی است

فرماندار فالورجان خبر داد:

بهره برداری از ۱0۶ پروژه 
عمرانی در هفته دولت 

سد کوچری گلپايگان در 
آخرين روز هفته دولت 

افتتاح  شد

در پی خرید تضمینی بیش از ۱4 تن گندم از کشــاورزان فریدنی، 
جشن مردمی شکرانه گندم در روســتای سینگرد این شهرستان 
برگزار شــد. جشــن ها، آیین ها و رســم هاي مختلف از سپیده 
 دم تاریخ تا به امــروز یکي از قوي ترین حافظه هایي هســتند که 
توانسته اند هویت انسان را از ورطه فراموشي رهایي بخشند، اگرچه 
بن مایه هاي  بیشتر آنها ریشه در اقتصاد، معیشت و کار دارند ؛اما 
نوع اقلیم، فرهنگ، قومیت وتاریخ نیز در شــکل گیري آنها دخیل 
هستند.جشــن و پایکوبی برای برداشــت گندم از دیرباز در میان 
ایرانیان رواج داشته است. در ایران باســتان نیز برای شکرگزاری 
از افزایش محصول، جشــنی به پا مــی شــد و در آن از خداوند با 
پای کوبی و قربانی کــردن حیوانات سپاســگزاری می کردند.در 
هنگامه طلوع شــبنم، دختران در گندمزار های سبز به پای کوبی 
و دست افشــانی می پرداختند. کمی دورتر از برکه ها ، زنان روستا 
با کوزه های گلی از جوی، آب بر می داشتند. کوزه هایی که سرشار 
 از عطر گندمزارها بــود و خنکای دلچسبشــان روح آدمی را جا 
می داد.جشــن گندم در قدیم از گاهنبارهای ایرانی بوده که شش 
بار در سال برگزار می شده اســت. زرتشتیان ایران هنوز هم ،شش 
موعد از سال جشــن می گیرند که یکی از مهم ترین گاهنبارهای 
 آنها در شــهریور ماه برگزار می شــود. جشــن گندم از گذشته با 
 دست افشــانی و پایکوبی نیز همراه بوده اســت و شاید به جرأت

 می توان گفت به اندازه برکت همیشــگی ،گندم دارای فلســفه و 
فرهنگ بسیار ارزشمندی است.

شادی کشاورزان از برکت گندمزارهای فريدن  
 گندم، این دردانه طایی  دشــت های فریدن، این باربهانه ای شد 
تا دست های پینه بسته کشــاورزان این دیار به شکرانه سخاوت 

خوشه ها، به سوی آستان پروردگارباال رود.خوشه های پرباری که 
متواضعانه زخم داس مزرعه را به جان خریدنــد تا نان، باز هم نان 

خوانده شود و سفره ها از برکت آن لبریز گردد.
 به بار نشســتن زحمــت کشــاورزان در گندمزارهــای فریدن ، 
بهانه ای شد تا جشن مردمی شــکرانه گندم در روستای سینگرد 

این شهرستان اجرا شود.
دراین مراســم  که با حضور فرماندار فریدن،رؤســای ادارات و با 
اســتقبال بی نظیر مردم صورت گرفت، از عطر خــوش نان داغ تا 
نوای دل انگیز بختیاری ، همه چیز نشــان از هلهله و شادی مردم 
داشت.در حاشــیه این مراســم نیز، برپایی غرفه های متفاوت با 
مشارکت دهیاران و روســتاییان میهمان نواز، از گیاهان دارویی 
گرفته تا غذاها و خوراک های محلی برپایه گندم  ،لحظات شــاد 
و مفرحی خلق کرده بود. جشن شــکرانه گندم روستای سینگرد 
فریدن، نمایش زیبایی از شــکرگزاری کشاورزان به پاس سخاوت 
 خاک حاصلخیزدشــت هــای ایــن شهرســتان بود.خاکی که 
خوشه های درخشــان گندمزار را بارور ســاخت تا برکت  گندم، 
غنچه شیرین لبخند را بر چهره آفتاب سوخته کشاورزان پرتاش 

این خطه بنشاند.
افزايش 50 درصدی برداشت گندم از مزارع فريدن  

 اسفندیار تاجمیری فرماندار فریدن در این مراسم با گرامیداشت 
یــاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر، با اشــاره بــه توجه ویژه 
دولت به اجرای طرح های هادی در روســتاها، به  شــرح بخشی 
ازخدمــات دولت پرداخــت و اظهــار کرد:بهبود شــاخص های 
کان اقتصــادی از جمله پیشــی گرفتن صــادرات غیرنفتی بر 
واردات، مثبت شــدن تــراز خارجــی، راه اندازی بیــش از هفت 

هزار واحد تولیدی تا پایان ســال، کاهش تــورم، ایجاد 4۰۰ هزار 
شــغل پایدار،رشــد اقتصادی، افزایش فروش نفــت و تبادالت 
و قراردادهــای خارجــی از جملــه دســتاوردهای دولــت بوده 
 اســت.تاجمیری دســتاوردهای دولت را مرهــون حمایت های 
مقام معظم رهبری و همیاری مــردم با دولت و نیز تاش و جدیت 
دولتمردان دانست. وی با بیان اینکه دولت همه تاش خود را برای 
برجام به کار بسته است، تصریح کرد:این موضوع که طرف مقابل 
کارشکنی می کند و به وعده های خود عمل نکرده است از اعتبار 
دولت نخواهد کاســت.فرماندار فریدن  با مفید خواندن تذکرات 
رهبری به دولتمردان گفت:اصل شــفافیت از اصول مطلق دولت 
است و سیاســت ما پاک کردن صورت مسئله نیست ومشکات را 
می پذیریم.فرماندار فریدن در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته 
 وضعیت خوبــی در خرید محصول ســیب زمینی از کشــاورزان

 داشــته ایم،افزود:در ســال ۹4 بیش از ۱۰ هزارتن سیب زمینی 
از کشــاورزان خرید تضمینی شــد که امیدواریم در سال جاری 
نیز بتوانیــم ایــن کار را اجرایــی کنیــم.وی با اشــاره به طرح 
فرنچ فرایز ســیب زمینــی در جلســه اخیر اقتصــاد مقاومتی و 
امکان برند ســازی و فــرآوری این محصول گفــت:در این زمینه 
بســترهای الزم بــرای کارآفرینــان فراهم اســت.وی بــا ابراز 
رضایت از خریــد تضمینی گنــدم از کشــاورزان، از افزایش ۵۰ 
درصدی برداشــت گندم در سال جاری در مقایســه با سال قبل 
 خبــر داد و گفت:قیمت تضمینــی خرید گندم از کشــاورزان در

 سال جاری که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعام  شده یک هزار 
و ۲7۰ تومان به ازای هر کیلو گندم و هــزار تومان بابت خرید هر 

کیلو جو بوده است.

خريد تضمینی بیش از ۱4 هزار تن گندم از کشاورزان  
 بهزاد رمضانی رییس شورای اســامی بخش مرکزی شهرستان 
فریدن در حاشیه این مراسم با بیان اینکه خوشبختانه در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در روستاها، اقدامات قابل توجهی 
در بحث خرید تضمینی محصوالت کشــاورزان صــورت گرفته 
است،اظهار کرد:با فعالیت مراکز خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
در شهرســتان تا کنــون بیش از ۱4 هــزار تن گنــدم به صورت 
تضمینی از کشاورزان خریداری شــده که روستای سینگرد سهم 

قابل توجهی در فروش این محصول داشته است.
 وی با ابراز خرسندی از  مقارن شدن جشن شکرانه گندم با هفته 
دولت ، این اتفاق را فرصت ارزشمندی برای بیان خدمات دولت در 
روســتاها عنوان کرد و گفت:گندم فریدن یکی از با کیفیت ترین 

محصوالت کشاورزی در سطح استان است.
 رمضانی کمک رســانی بــه روســتاها،برگزاری جشــنواره های

 بازی های بومی و محلی،نمایشگاه های حجاب وعفاف،تجلیل از 
خدمات مدیران در تعامل با دهیاران،تجلیل از هنرمندان و حافظان 
قرآن، برگزاری مراسم های هفته فرهنگی فریدن ، همکاری با گروه 
بوم گردی در راســتای معرفی جاذبه های گردشگری،سرکشی از 
روستاها، شرکت در همایش دهیاران استان ها وبرگزاری جلسات 
شوراها را از مهم ترین اقدامات انجام شده در روستاهای شهرستان 

برشمرد.
وی در پایان با بیان اینکه در قالب طرح های هادی در ۲۸ روســتا 
از ۳۰ تا ۹۰ درصد کار عمرانی در روستاهای شهرستان انجام شده 
است،عنوان داشت:امیدواریم در مدت باقی مانده بتوانیم خدمات 

بهتری در روستاها انجام دهیم.

همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛

از رنج دست ها تا سخاوت خوشه ها در شکرانه گندم فریدن

جشن و پايکوبی برای 
برداشت گندم از 

ديرباز در میان ايرانیان 
رواج داشته است. در 

ايران باستان نیز برای 
شکرگزاری از افزايش 

محصول، جشنی به 
پا می شد و در آن از 

خداوند با پای کوبی و 
قربانی کردن حیوانات 
سپاسگزاری می کردند
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اخباريادداشت

 مطالعات نشــان می دهد باکتــری های موجــود در محصوالت 
 تنباکو موجب بــروز التهاب در ریه ها و همچنین بروز بســیاری از 

عفونت های دیگر می شود.
تحقیقات سازمان غذا و داروی آمریکا نشــان می دهد محصوالت 
تنباکو حاوی گونه هــای باکتری نظیر باســیل لیچنیفورمیس و 

باسیل پامیلوس است که موجب بروز مشکالت ریوی می شوند.
محققان دریافته انــد که چندیــن گونه باکتــری در محصوالت 
 تنباکوی جویدنــی می تواند موجب افزایش ریســک ســرطان، 
عفونت های ریه، اسهال و استفراغ شــوند. استیون فولی، عضو تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: »برخی گونه های باکتری موجود در 
این تنباکوهای جویدنی، عامل شــیوع اســهال و استفراغ هستند. 
به عالوه آنها موجب تولید ســم مالیمی می شــوند که در نهایت، 

بیماری های گوناگونی را در پی خواهد داشت.«
 به گفتــه فولــی، برخی گونــه های باســیل و همچنیــن برخی 
رشته های باکتری های حلقوی می توانند موجب تبدیل نیترات به 

نیتریت شوند که در نهایت این امر منجر به سرطان می شود.

 به گفته محققان، افرادی که در بزرگســالی مبتال به بیماری آســم 
می شوند بسیار در معرض ریســک ابتال به بیماری قلبی و سکته قرار 
دارند. محققان دانشــگاه ویسکانســین آمریکا بر روی حدود ۱۳۰۰ 
 فرد بزرگسال با میانگین سنی ۴۷ ســال پژوهش خود را انجام دادند. 
هیچ یک از این افراد در ابتدای مطالعه مبتال به بیماری قلبی نبودند. 
از بین شــرکت کنندگان، ۱۱۱ نفر در سن بزرگســالی مبتال به آسم 
تشخیص داده شدند و ۵۵ نفر در کودکی مبتال به آسم بودند. وضعیت 
سالمت تمامی این شرکت کنندگان به مدت ۱۴ سال تحت پیگیری 
بود. محققان دریافتند افرادی که در بزرگســالی مبتال به آســم شده 
بودند ۵۷ درصد بیش از افرادی که در کودکی مبتال به آســم شــده 
بودند و همچنین افراد فاقــد این بیماری، در معــرض ابتال به حمله 
قلبی، سکته، نارســایی قلبی، آنژین و مرگ ناشــی از مشکالت قلبی 
قرار داشتند. به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهدکه پزشکان 
باید به دقت فشارخون و کلسترول این بیماران را تحت کنترل داشته 
باشند و نسبت به اصالح هر نوع ریســک پرخطری سریعا اقدام کنند. 
معموال آســم در بزرگســالی به واســطه فاکتورهای متفاوتی نظیر 
آلودگی هوا بروز می کنــد و غالبا منجر به کاهش ســریع تر عملکرد 

ریه ها می شود.

 بیمــاران مبتــال به ســنگ کلیــه،  باید بــه طورمرتــب مایعات و 
خوراکی هایی استفاده کنند که به دفع سنگ کلیه آنها کمک کند.

محمد سام زاده متخصص اورولوژی و فوق تخصص پیوند کلیه گفت: 
با توجه به تشکیل سنگ کلیه از کلسیم، مصرف مواد لبنی حاوی این 
ماده، باعث بروز و تشدید سنگ کلیه بخصوص در افرادی که کلسیم 

بدن آنها زیاد است، می شود.
سام زاده  با اشــاره به ضرورت مصرف لبنیات برای بدن، ادامه داد: از 
آنجایی که نمی توان بیماران را از مصرف این مــواد منع کرد، باید با 
انجام اقداماتی دیگر در راستای کاهش ایجاد سنگ کلیه و تشدید آن 

ضمن مصرف لبنیات گام برداشت.
وی کاهــش مصرف نمــک و افزایش نوشــیدن مایعــات بخصوص 
 آب را در کاهش ســنگ کلیــه موثر دانســت و بیــان کرد:مصرف 
کاهــش  وزن،  قرمز،افزایــش  گوشــت  گازدار،  هــای   نوشــابه 
فعالیت های بدنی، شــرایط آب و هوایی و وجود ذرات معلق در هوا از 

عوامل تشدید کننده سنگ کلیه هستند.
 ســام زاده تاکید کرد: ســالمندان، مبتالیان به دیابــت و کودکان، 
گروه های خطر در معرض ســنگ کلیه هســتند و در صورت وجود 
سابقه سنگ ســازی کلیه، باید هر شــش ماه یک بار به اورولوژیست 

مراجعه کرده و تحت آزمایش های خاص قرار گیرند.
 وی با اشــاره بــه افــرادی کــه کلیه هــای ســنگ ســاز دارند، 
تصریح کرد: این افراد باید با برنامه غذایی مناسب از بروز سنگ کلیه 
جلوگیری کنند )مثالدر طول روز شــیر مصرف کنند ( چرا که پوکی 

استخوان بسیار خطرناک تر از سنگ کلیه است.

با نزدیک شــدن فصل ســرما همه ما نگران این هســتیم 
که با قــرار گرفتن در معــرض ویروس ها دچــار بیماری 
و ســرماخوردگی شــویم. برای در امــان مانــدن از این 
 ناراحتی ها، شــما می توانید سیســتم ایمنی بدن خود را 

تقویت کرده و خود را در برابر آنها مقاوم سازید!
دکتر محمود شــریفی، متخصص طب ســنتی گفت: آب 
زرشــک طبیعی حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین »ث« 

است و سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.
 وی افــزود: آب زرشــک طبیعــی بــه نوعی بــه عنوان 
 تصفیــه کننــده خــون عمــل کــرده و خــوردن آن 
ســودمند اســت. این متخصص طب ســنتی با اشــاره 
 بــه تنظیم فشــار و قنــد خون با خــوردن آب زرشــک 
تصریح کرد: خوردن آب زرشــک، سبب تنظیم فشار و قند 

خون می شود و از این بابت خوردن آن توصیه می شود.

اخیرا در نشست علمی ســاالنه »کالج قلب« در آمریکا نتایج 
مطالعه ای ارائه شده که می گوید خواب روز اگر طوالنی شود 
بسیار مضر خواهد بود و خطر ابتال به سندروم سوخت وساز را 
به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و از این طریق می تواند 
منجر به بروز بیماری های بسیار خطرناکی شود. پژوهشگران 
در یک مطالعه جامع و پــس از تحلیل داده های بیش از ۳۰۰ 
هزار نفر، کــه در ۲۱ مطالعه گوناگون گردآوری شــده بود، 
دریافتند افــرادی که روزانه بیــش از ۶۰ دقیقه می خوابند و 
کســانی که از خســتگی شــدید طی ســاعات روز شکایت 
می کنند، حدود ۵۰ درصد بیش از افــرادی که کمتر از یک 
ســاعت در روز می خوابند در معرض خطر ابتال به دیابت قرار 
دارند. در واقع میزان خواب طی ساعات روز در کنار خستگی 
روزانه، خطر ابتال به سندروم سوخت وساز را نیز به میزان ۵۰ 

درصد افزایش می دهد.

طبیعت بهترین درمان ها را به صورت مــواد غذایی و گیاهان در 
اختیار ما قرار داده اســت که تاثیر زیادی در ارتقای ســالمتی 
دارند. موز نیز یکی از این هدیه هاســت که برای درمان و بهبود 
برخی از بیماری ها و مشکالت ســالمتی بهتر از بعضی داروها 

عمل می کند.
مشکالت روده

موز حاوی فیبرهای محلول و غیر محلول در آب اســت و اکثر 
این فیبرها می توانند روده را تحریک کننــد. اما این مزیت موز 
است که به خوبی حتی برای افرادی که دارای روده های حساسی 
هستند قابل مصرف اســت و تنها میوه ای اســت که در صورت 
وجود مشکل ورم معده و روده تجویز می شود زیرا تسکین دهنده 
است و باعث تقویت معده و روده می شود. تنها مشکلی که امکان 
دارد موز برای برخی افــراد ایجاد کند )نه برای همه( مشــکل 
یبوست است. در این صورت نباید در مصرف آن زیاده روی کرد و 

مصرف روزانه یک عدد موز کافی است.
سکته  مغزی و پوکی استخوان

سکته  مغزی و پوکی اســتخوان دو نمونه از بیماری هایی است 
که می تــوان به ســادگی از آنها پیشــگیری کــرد. معموال در 
 بدن همه افراد  تعادل نامناســبی بین ســدیم و پتاسیم است

 چرا که مواد غذایی شور بیشتری مصرف می کنیم. مازاد سدیم 
)نمک( وارد شــده به بدن، باعث افزایش فشارخون و همچنین 

احتباس آب بدن می شــود. پتاســیم یک ماده  معدنی ضروری 
برای کنترل فشــارخون و پوکی استخوان اســت و می تواند با 
اسیدی و دمینرالیزه شدن اســتخوان ها مقابله کند. به عقیده  
محققان، پتاسیم باعث کاهش خطر سکته  مغزی نیز می شود و 
خوشبختانه موز حدود ۵۰۰ میلی گرم پتاسیم به بدن می رساند.

موز برای ورزشکاران
خوردن موز قبــل از ورزش، باعث افزایش انرژی ورزشــکاران 
می شود. این میوه حاوی قند و همچنین فیبرهای غذایی مفید 
است. اگر از موزهای کامال رسیده استفاده کنید انرژی تان را به 
مدت طوالنی تامین می کند. بعد از ورزش نیز دریافت پتاســیم 
موجود در موز برای جبران پتاسیم ازدست رفته از طریق تعریق 

مفید است.

از گیــاه کاســنی در زمینــه هــای مختلفی مــی توانید 
اســتفاده کنید. این گیاه سرشــار از خاصیت های فراوان 
برای ســالمتی اســت و مــی تواند بــرای ســم زدایی از 
 کبد،مشکالت ادراری ،رفع تب و بسیاری از موارد دیگر به 

مصرف کنندگان کمک کند.
یکی از گیاهانی که مزاج خنکی دارد و برای فصل گرم مفید 
اســت و در ســنت ایرانی نیز وجود دارد، کاسنی است. در 
این مقاله بیشتر با اهمیت مصرف کاسنی در تابستان آشنا 
می شوید که عملکرد آن تقریبا شــبیه به کاهو می باشد اما 
برای کبد نسبت به کاهو بهتر است و البته اندکی نیز قابض  

است. 
آب کاســنی همراه با قدری ســرکه بــرای خنک کردن 
موضعی پوست و نیز اعضایی چون سر، کبد و… مفید است.  
همچنین خوردن آن برای بند آمدن اســهال های صفراوی 
مفید است چون قدری قابض است بنابراین تقویت کننده 

معده و پرزهای معده نیز می باشد.
می توان به صورت موضعی و نیم کوب شــده روی قفســه 
ســینه قرار داد که گاهی همراه با آرد جو باعث رفع تپش 
قلب های ناشی از گرمی است و باعث تقویت قلب می شود 
و همچنین به صورت موضعی می توان پشت پلک قرار داد 
 زیرا در درمان درد و التهابات ناشــی از گرمی چشم مفید

 است.
آب کاســنی را می توان دهان شــویه و غرغره کرد که برای 
التهاب و آفت های دهانی مفید است. همراه با سکنجبین یا 
غیر آن خوردن و  یا اســپری کردن آن به بدن برای کاهش 
تب بسیار مفید است. باید توجه داشت که موارد گفته شده 
راجع به برگ کاسنی است اما تخم کاسنی و ریشه کاسنی 
گرم و خشک است. ریشه کاسنی باز کننده مجاری بدن و 
پاک کننده مجاری ادرار و روده هــا و تصفیه کننده خون 
اســت. امروز عرق کاسنی به وفور توســط مردم برای کبد 
استفاده می شود که همراه با عرق شاتره بهتر است و خوب 
است از این ســبزی هم گاهی به عنوان ســبزی خوردن 

استفاده شود.

تحقیقات نشان می دهد؛

 افزايش ريسک سرطان 
توسط باکتری های تنباکو

يافته های پزشکی نشان می دهد؛

ارتباط شروع آسم در بزرگسالی و 
ابتال به بیماری قلبی

 مبتاليان به سنگ کلیه
 با احتیاط، لبنیات مصرف کنند

گیاه کاسنی و مصارف درمانی آن دردهايی که با موز درمان می شوند)3( 

خطرات مرگبار خوابیدن 
در روز

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
افزايش ريسک سرطان، توسط باکتری های تنباکو

در زمان عطسه 
چه اتفاقی برای 
بدن می افتد؟

عطسه کردن یکی از چندین عجایب بدن انسان است و نوعی ریفالکس 
حفاظتی محسوب می شود.

زمانی که چیزی مانند غبار یا گرده باعث تحریک درون بینی می شــود، 
پایانه های عصبی کوچک درون بینی یک پیام را به مغز می فرســتند و 
در مقابل، مغز پیام هایی را به بخش های مختلف بدن به منظور تسهیل 
عطسه می فرستد. رویدادهای زیادی در این زمان در کسری از ثانیه اتفاق 
می افتد. عضالت سینه بر ریه ها فشــار آورده تا موجی از هوا را به بیرون 
بفرستند. گلوی فرد تنگ تر شده و باعث می شــود تا هوا از میان بینی با 

سرعت بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت خارج شود.
زمانی که عطســه می کنید، بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ قطره حاوی باکتری 
از بینی و دهان به بیرون فرستاده می شود. کسانی که سرما خورده اند به 
همین دلیل عطسه می کنند، چرا که تورم موجود در مجرای بینی باعث 

ایجاد تحریک می شود.
این فرآیند به قدری جالب است که  تاکنون موضوع تحقیقات زیادی قرار 
گرفته است. برای مثال محققان موسســه فناوری ماساچوست در سال 
جاری، تحقیقاتی در مورد چگونگی حرکت قطرات توسط عطسه انجام 

داده اند که نتایج آن در مجله Medicine منتشر شده است.
عطسه افراد با هم متفاوت است. برخی از افراد، حمالت عطسه ای دارند 
که نوعی واکنش عصبی است و به خود فرد بستگی دارد. برخی انسان ها 
ممکن است ۱۰ تا ۲۰ بار پشت سر هم عطسه کنند که این امر به میزان 

تحریک داخل بینی بستگی دارد.
شاید شما هم این موضوع را شنیده باشید که هیچ کس نمی تواند با چشم 
باز عطسه کند. این امر تنها یک نوع واکنش اســت، مانند زمانی که زانو 

ضربه خورده و پا به باال می پرد.

 سیستم ايمنی بدنتان
 را با آب اين گیاه تقويت کنید!

زنان، ام اس و اشتغال
تامیــن معاش در وضعیــت بیماری، خصوصــا بیماری با 
هزینه های درمان گزاف، امری بســیار دشــوار است و با 
توجه بــه اینکه، در اغلــب نقاط جهان، متوســط درآمد 
زنان نسبت به مردان کمتر اســت، این موضوع مشکالت 
 و چالش هــای بزرگی را بــرای زنانی که با ایــن بیماری 

دست و پنجه نرم می کنند، ایجاد کرده است.
مطالعاتی جدید در نیویورک نشــان مــی دهد که ۱۰۲۴ 
 MS تن از زنان شــاغل با متوسط سن ۴۰ ســال، مبتال به
هســتند. به تازگی، کمپین های مختلفــی در جهان، با 
کمک رسانه های مطرح جهانی ســعی در آگاهی رسانی 
نســبت به این بیماری دارند، اما با این حال، زنان در کنار 
نقش هــای اجتماعی خــود در فضای عمومی، مســئول 
 بزرگ کردن فرزندان خود در خانواده نیز هستند و همین 
استرس های بســیاری را برای آنان ایجاد کرده و عالوه بر 
مشکالت جسمی، فشارهای روانی بی شماری را نیز برای 

آنان به بارآورده است.
زنان مبتال به MS از آینده شــغلی و نیز آینده زندگی خود 

می هراســند و همین امر، افســردگی ها و اضطراب های 
مداوم را برای آنان در پی دارد. بــا توجه به اینکه در جهان 
در حدود دو و نیــم میلیون نفر مبتال به ام اس هســتند، 
به نظر می رســد که فضای اجتماعی و اقتصــادی باید به 
 سمت آگاه تر شــدن نســبت به بیماری و برطرف کردن 
چالش های پیش روی آنــان، بخصوص چالش های پیش 

روی زنان، حرکت کند.
زنان مبتال به MS و دوران قاعدگی

اغلب زنان مبتال بــه MS، جوان هســتند و معتقدند که 
عالئم بیماری آنها در زمان عادت ماهیانه وخیم تر شــده 
و آنها بیشتر از قبل احساس خســتگی، ضعف، افسردگی 
و عدم تعــادل دارنــد. در طــول دوران قاعدگــی و قبل 
 از آن، دمــای درونی بدن کمــی افزایش مــی یابد و این 
می تواند در وخیم تر و بارزتر شــدن عالئم دخیل باشــد. 
 همچنین، برخــی از داروهایــی که در درمــان بیماری

 ام اس استفاده می شــود، مانند داروهای ضدافسردگی، 
میتوزنترون و بتا اینترفرون، مــی تواند بر ایجاد تغییراتی 
در چرخه عادت ماهیانه تاثیر بگذارد و ناهماهنگی هایی را 

در هورمون های بدن زنان یا لکه بینی در آنان ایجاد کند.
بنابراین، اغلــب زنان، از قــرص های ضدبــارداری برای 
کنترل، کوتاه کردن یا قطع کردن قاعدگی خود اســتفاده 
می کنند. البته، این روش نیز اثرات جانبی منفی، همچون 

باالرفتن احتمال ابتال به سرطان پستان را به بار می آورد.
زنان، MS و جلوگیری از بارداری

MS بر باروری تاثیری ندارد و زنــان مبتال به این بیماری 
حیات جنســی عادی دارند. آنها می توانند مانند ســایر 
زنان، باردار شــوند و اگر قصد داشته باشــند که بارداری 
خود را به تعویــق بیندازنــد باید از روش هــای معمول 
پیشــگیری از بارداری اســتفاده کنند. یافتــن بهترین 
راه حل برای آنان، امری مشــکل و بســیار مهم اســت و 
 حتما باید زیر نظر پزشــک صورت گیرد. زیــرا، داروها و 
روش های معمول برای پیشگیری از بارداری، ممکن است 

بر وخیم تر شدن عالئم بیماری آنان تاثیرگذار باشد.
يائسگی در زنان مبتال به ام اس

یائســگی یکی از مهم ترین دوره های زندگی زنان اســت 
که معموال بــرای کاهش اثــرات ناخوشــایند آن، چون 
گرگرفتگی، خســتگی، استرس، افســردگی و عصبانیت، 
زنان باید کمک های پزشکی دریافت کنند. چنانچه، زنان 
در ایــن دوران مبتال به ام اس نیز باشــند، این مراقبت ها 
چندین برابر می شــود زیرا کوفتگی و مشکالت مربوط به 
مثانه در آنها با شدت بیشتری نسبت به قبل بارز می شود. 
زنان مبتال بــه ام اس، برای کاهش تخریــب و بروز عالئم 
بیماری، بهتر اســت حتما تحت مراقبــت های هورمونی 

شدیدی قرار گیرند.
MS بارداری و زايمان زنان مبتال به

ابتال به ام اس، نباید زنان را از ادامــه زندگی و فرزندآوری 
باز دارد اما با ایــن حال چالش های بزرگــی را پیش پای 
آنها قرار می دهــد که خود بــه تنهایی قادر بــه رفع آن 
نیســتند. بنابراین، در اغلب مواقع زنان مبتال به ام اس، از 
فرزندآوری منصرف می شــوند. مطالعات نشان داده است 
که فاصله گرفتــن از زندگی طبیعی، یکــی از اصلی ترین 
مشکالت افراد مبتال به ام اس اســت و در وضعیت روانی 

آنان، تاثیرات منفی غیرقابل انکاری دارد.
به عقیده پزشکان، بخشــی از مقابله با این بیماری، تالش 
برای تــداوم زندگی اجتماعی و طبیعی انســانی اســت. 
بنابراین، بــه زنان مبتال به ام اس نیز توصیه می شــود که 
شغل خود را از دســت نداده و چنانچه عالقه مند هستند، 
 حتما فرزندان خــود را به دنیــا بیاورند. همــان طور که 
پیش تر گفته شــد، ام اس بر باروری تاثیرگذار نیســت، 
اما برخــی داروهای درمان آن، بر ســیکل هــای ماهانه 
تاثیرگذارنــد و برخی بــرای مصــرف در دوران بارداری، 

غیرایمن هستند.
یکی از بزرگ ترین استرس های دوران بارداری در مادران 
مبتال بــه ام اس، احتمال ابتــالی فرزندان آنــان به این 
بیماری است اما خوشبختانه برخالف بیماری هایی چون 

هانتینگتون، ام اس به صورت مستقیم به ارث نمی رسد.

ابتال به ام اس 
نبايد زنان را از 
ادامه زندگی و 
فرزندآوری باز 
دارد اما با اين 

حال چالش های 
بزرگی را پیش 

 پای آنها قرار
 می دهد که خود 
به تنهايی قادر به 

رفع آن نیستند

مشکالت بیماری ام اس برای زنان 

بیماری ام اس، يکی از بیماری های عصر جديد اســت که در طی چنددهه اخیر، میزان ابتال به آن در میان 
زنان افزايش داشته است، بنابراين بايد موضوع زنان و چالش های خاص آنان در مواجهه با اين بیماری، بیش 

از پیش مدنظر قرار گیرد. اين نوشتار، در پی بیان برخی از اين چالش هاست.

زيبايی

یک متخصص پوســت گفت: با توجه به اثــرات تخریبی 
اشعه ماوراء بنفش روی پوست، استفاده مکرر از سوالریوم 

منجر به پیری و چروکی پوست می شود.
عضــو  و  پوســت  متخصــص  الهــی  آیــت   آذیــن 
هیئت علمــی دانشــگاه تهــران با بیــان اینکه اشــعه 
ماوراءبنفش نور خورشــید و دســتگاه های ســوالریوم 
دو نــوع UVB و   UVA هســتند، اظهــار کــرد: بخش 
زیــادی از اشــعه  UVB نور خورشــید توســط الیه ازن 
 جذب شــده و درصــد بســیار اندکــی از آن بــه زمین

 می رسد که همین مقدار کم نیز اثرات بسیاربدی بر روی 
پوست دارد. 

هــای  ســلول   DNA داشــت:تخریب  اظهــار  وی 
 پوســت توســط اشــعه ماوراء بنفــش منجر بــه ایجاد

 بدخیمــی هــای پوســتی مــی شــود و بــا توجــه 
بــه اینکــه UVA نســبت بــه UVB عمــق نفــوذ 
نقــش عمــده ای در  بیشــتری روی پوســت دارد، 
پوســتی هــای  چــروک  و  زودرس  پیــری   ایجــاد 

خواهد داشــت. ایــن متخصص پوســت، اشــعه مورد 
اســتفاده در اغلــب دســتگاه هــای ســوالریوم برای 
 برنــزه شــدن را UVA خوانــد و افــزود: به طــور کلی 
تیره شدن پوســت نوعی مکانیسم دفاعی برای جلوگیری 
از آسیب های بعدی به ســلول های پوست است که تکرار 
این فرآیند از طریق برنزه کردن صورت می گیرد و موجب 
مواجهه مکرر با اشــعه ماوراء بنفش و در نهایت آســیب 

سلول های پوستی و بروز سرطان های پوست می شود. 
وی اثر اشعه UVA دستگاه ســوالریوم را ۱۲ برابر میزان 
نور خورشــید عنوان کــرد و یادآور شــد: علــت عمده 
پیری پوســت، چروک شــدن و لک های پوســتی ناشی 
 از اشــعه UVA بوده که با تخریــب کالژن و بافت همبند

 زیرالیه های سطح پوست، منجر به بروز مشکالت پوستی 
می شود.

پوست خود را با برنزه کردن 
پیر نکنید

 یک عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشتی از 
موفقیت پزشــکان بیمارســتان آیت ا... طالقانی در درمان شکست 

مکرر النه گزینی خبر داد.
 IVF دکتر لیال نظــری از موفقیت تیم تحقیقاتی بخــش ناباروری و
بیمارستان آیت ا... طالقانی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 
مرکز تحقیقات پیشــگیری از بیماری های زنان در درمان »شکست  
مکرر النه گزینی« خبر داد و گفــت: برخی افراد بــرای باروری نیاز 
به IVF دارند و متاســفانه بنا به دالیلی این اقدام با شکســت مواجه 
می شود. در برخی افراد این شکست ها به دفعات مکرر اتفاق می افتد 
در نتیجه فرد نمی تواند تجربه یک بارداری را داشته باشد و تاکنون در 

دنیا هیچ درمان قطعی برای این افراد گزارش نشده است.
این فلوشــیپ درمان ناباروری، افزود: برای نخستین بار در دنیا، تیم 
تحقیقاتــی بخش ناباروری و IVF بیمارســتان آیــت ا... طالقانی به 
سرپرستی دکتر ساغر صالح پور و دکتر شــهرزاد زاده مدرس موفق 
به درمان شکســت مکرر النه گزینی با اســتفاده از فاکتورهای رشد 
پالکتی )PRP( شد. این متخصص زنان و زایمان در ادامه یادآور شد: 
فاکتورهای رشــد پالکتی از خون محیطی خود فرد گرفته می شود 
و ســپس در فضای آزمایشــگاهی پالکت و گلبول های قرمز خون از 
یکدیگر جدا شــده و تنها پالکت که حاوی فاکتورهای رشــد فراوان 
 است به رحم مادر تزریق می شــود. وی افزود:  پس از انجام تحقیقات

الزم بــر روی ۲۰ بیمار،خوشــبختانه ۱۸ خانم بــه کمک این روش 
توانستند بارداری داشته باشند و به کار بردن این روش برای آنها هیچ 
عارضه ای به همراه نداشته اســت. نظری خاطرنشان کرد: تاکنون از 
فاکتورهای رشد پالکتی )PRP( در حوزه های مختلف پزشکی مانند 
چشم پزشکی، ارتوپدی و... استفاده شــده بود اما در حوزه شکست 
مکرر النه گزینی در ناباروری و IVF ، این امربرای اولین بار در جهان 

در بیمارستان آیت ا... طالقانی انجام شد.

برای اولین بار در دنیا اتفاق افتاد؛

موفقیت پزشکان ايرانی در درمان 
قطعی يکی از داليل ناباروری
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پیشنهاد سردبیر: 
کسی پاسخگو نیست

دیدنی ها

اصفهانگردی

 یادمان چهلمین ســال ثبت بازار تاریخی کاشــان در فهرســت 
آثار ملی با حضور مسئوالن و کســبه بازار دوشنبه ۸ شهریورماه 

ساعت ۹ صبح در تیمچه تاریخی امین الدوله برگزار شد.
 بازار ســنتی کاشــان از جمله مهم ترین آثار تاریخــی و دیدنی 
 شــهر کاشــان اســت و از اواســط خیابان بابا افضل تــا حدود 
دروازه دولت ادامه دارد مجموعه بازار کاشــان نیز با سامانمندی 
 فضاهای معمــاری و همجواری بــا راه  های بازرگانی باســتانی، 
 یکی از پر رونــق  ترین و باشــکوه  ترین بازارهای ایران به شــمار 

می  آید. 
دوران اوج و رواج بازار کاشان مربوط به زمان صفویه و به خصوص 

دوران شاه عباس اول است.
غالبا ســیاحان و جهانگردانی که در عصر صفوی و قاجار، به ایران 
 و به خصوص کاشــان ســفر می  کردند همواره عظمت و شــکوه 

بازار کاشان را مورد تمجید قرار می  دادند. 
بازار کاشــان که  از حوالی میدان کمال الملك تا میدان تاریخی 
سنگ ) فیض ( و از آنجا که تا بازار مسگرها و میدان دروازه دولت 
ادامه دارد شــامل تعداد زیادی بازارچه و گذر بــوده و ده ها بنای 
 تاریخی همچون مســجد میدان میر عماد، کاروانسرای میر پنج، 
زغالی ها، غفار پور، رباط، بروجــردی ها، نراقی ها، تیمچه معروف 
امین الدوله، در بازار میانچال، تیمچه بخشــی، تیمچه ســید آقا، 
تیمچه صبــاغ، آب انبار باال بازار، آب انبار درب زنجیر، حســینیه 
سوراخ ریسمان، مســجد کفش دوزها، مســجد باال بازار، مسجد 
 طمقاچی هــا و ... با این توضیــح که برخی از قســمت های بازار 
 به اصنافــی خــاص اختصاص داشــته و بــا نام همــان صنف 
 شناخته می شود. از جمله بازار مســگرها، رنگرزها، کفش دوزها، 
ریسمان فروش ها، ضرابخانه، زرگرها، بزازها، خیاط ها و تعدادی 

بازار دیگر از آن جمله هستند.
بازار کاشــان با وجود رونق و زیبایی بســیار در دوران سلجوقی 
و صفــوی، بــه ســبب زلزلــه شــدید در ســال ۱۱۹۲ قمری 
 ویران شــد و در پی وقــوع این حادثه عــاوه بر تخریــب ابنیه 

تاریخی شهر، بافت بازار نیز از بین رفت. 
بازار فعلی کاشــان روی بقایای بــازار قدیم که در اثــر آن زلزله 

فروریخته بود، بازسازی شد. 
فضاهای معمــاری امروز بازار کاشــان در واقع از بازســازی های 
 دوران قاجاریــه و بــه خصــوص دوره حکمرانی فتحعلی شــاه

باقی  مانده است. 
وجود چهار ســوق میانچال و راســته های فرعی یا بازارچه های 
کفاش ها، بزازها، ریســمانچی ها و بازار ملك بر شکوه و جال این 

بازار کاشان اضافه می کند.

کاوش در محوطه » کرگه « در شهرســتان نهبندان، به کشــف 
 ســفالینه های مربوط به دوره اشــکانی، آثار معماری مســکونی 

و تدفینی منجر شد. 
» احمــد حیــدری «، سرپرســت هیئــت کاوش محوطه کرگه 
شهرســتان نهبندان، با اعام کشــف محوطه ای مربوط به دوران 
اشــکانی در این منطقه، گفت: ســازمان میراث فرهنگی استان 
خراســان جنوبی، برای تعیین حدود محوطه کرگه که در شمال 
روســتای چهار فرسخ و در حد فاصل دو مســیل بزرگ و قدیمی 
شمال روستا واقع شده اســت، برنامه گمانه زنی به منظور تعیین 

حریم محوطه را انجام داده است. 
او ادامه داد: شهرستان نهبندان در جنوب  استان خراسان جنوبی 
قرار دارد و با توجه به وزش بادهــای۱۲۰روزه، از نظر اقلیم، تابع 
حوزه سیستان است.  حیدری افزود: در عملیات میدانی محوطه 
 کرگه بیــش از ۳۴ گمانــه، خاکبرداری شــد که در ســه گمانه 
 به آثار معماری مسکونی و تدفینی برخوردیم و از ادامه حفاری در 
 آن ها خودداری شد. وی تصریح کرد: آثار مکشوفه و سفالینه های 
به دســت آمده نشــان می دهد که محوطه کرگه متعلق به دوره 
اشکانی است.این باستان شناس با اشــاره به وسعت زیاد محوطه 
کرگه افزود: بر خاف تصور نخســت عرصه این اثر عاوه بر ضلع 
غربی جاده آسفالته چهار فرسخ - بیرجند، در سمت راست جاده 

نیز گسترده شده است. 
حیــدری خاطرنشــان کرد: بــه نظر می رســد از ایــن محوطه 
 برای ســکونت و تدفین استفاده می شده اســت وگورها به شکل 

تدفین گورخمره ای بوده است.

برگزاری » یادمان چهلمین سال ثبت بازار 
تاریخی کاشان در فهرست آثار ملی «

کشف محوطه ای متعلق به اشکانیان 
در خراسان جنوبی

جمعــه 5 شــهریور ماه، ســاعت۸:۳۰؛ 
 آغــــاز یــــك حرکــــت فرهنگــی 
در حوزه گردشــگری؛ حامیــان میراث فرهنگی اســتان 
تصمیــم گرفتند بــا تقدیم گل بــه پل تاریخــی ورگان 
 حرکــت را به ســمت پیربکــران آغــاز کنند. بــا حضور 
 حافــظ کریمیــان، مســئول اداره میــراث فرهنگــی 
 و گردشگری فاورجان، توضیحات وی در مورد شهرستان 
و ســابقه تاریخی منطقه بنــای بقعه پیربکران و مدرســه 

 تاریخــی محمد بن بکــران و گورســتان اســتراخاتون، 
برنامه بــه طور رســمی آغاز شــد. این بقعه اثــر تاریخی 
پیربکــران در فاورجــان اســت. بنــای تــك ایوانی آن 
از نظر ســبك معماری شــبیه به دوره ساســانی اســت 
ولی طــاق ایــوان بــه جــای اینکــه مانند طــاق های 
 دوره ساســانی هالــی باشــد، نــوک دار اســت. مقبره 
 محمد بن بکران ســازنده اثر و محمد نقاش، کاشــی کار 
دارد.محمــد  قــرار  بقعــه  محــل  در  اثــر  نقــاش  و 

 بکــران، یکــی از رجــال مشــهور و از مدرســین ، زهاد 
و عرفــای شــیعه در نیمــه دوم قــرن هفتــم هجــری 
 بــوده اســت .  صلــوات کبیــره بــر روی ایــن کتبیــه 
و ســنگ قبر وی با خط کوفی بنایی حك شــده است. بعد 
از فوت محمد بکران، محراب در آنجا ســاخته می شــود. 
 احتمــال بــر ایــن اســت درب ورودی در همــان مکان 
 قــرار داشــته و ســپس دیواره هایی ســاخته می شــود 
 و آن ســاختمان از شــکل مدرســه گونه خود خارج شده 

و به زیارتگاه تبدیل می شود. 
 در ســال ۱۳۰۳ فردی آلمانی به نام ارنســت هرتســفلد

در راه سفر به شیراز این مکان را می بیند. 7 سال بعد، یعنی 
در سال۱۳۱۰ این بنای تاریخی، در فهرست آثار ملی ثبت 
 می شــود که از همان زمان نیز کار مرمت بنا آغاز می شود 
 تــا از تخریــب اثرجلوگیــری شــود. در اواخــر دهه۴۰ 
 یــك هیئــت ایتالیایی بــه مــدت ده ســال، کار مرمت 
بر روی این اثر را آغاز کردنــد و پس از اتمام کار این هیئت، 
 اثــر تاریخی پیربکــران به میراث فرهنگی ســپرده شــد 
تا متولــی حفظ آن باشــد. پــس از پایان بازدیــد، گروه 
 پیاده روی خود را به ســمت مجموعه زیارتگاهی، کنیســه 

و گورستان یهودیان ) آساره خاتون ( آغاز می کنند. 
در ادامه بازدید با همراهی کریمیان به محوطه گورستان با 
سنگ قبرهای بزرگ و پر از نوشته که طبق شواهد تاریخی 
به۱۴۰۰ سال قبل باز می گردد، می رسیم. سنگ قبر پیدا 

شده از این بنا، تاریخ۱۲۰۰ سال قبل را نشان می دهد.

گروه حامیان میراث فرهنگی چهار برج ، پل تاریخی ورگان را گلباران کردند؛

یک بازدید فرهنگی 

قابروز
خانه موزه شهید رجایی

خانه شهید رجایی از ۱۳۴۳ تا حدود ۱7 سال محل سکونت احمد رجایی بود . سپس از ۱۳7۳ با همت بنیاد شهید و سازمان میراث فرهنگی در ردیف آثار ملی و یادمانی برای حفظ خاطرات آن معلم شهید درآمد. خانه قدیمی و به صورت اندرونی بیرونی  ، ۲5۴ مترمربع 
 و با زیر زمین دو طبقه است . زیرزمین به شکل بســیار قدیمی و با طاق  های آجری محل حمام ، آب انبار و طباخ خانه است  . اتاق خواب هم شامل کرسی و پشتی  های معروف شهید رجایی اســت  . در پذیرایی که مقابل آشپزخانه و اتاق خواب است، میز و صندلی کار 

و همچنین وسایل شخصی  و کتابخانه شهید رجایی  قرار دارد.

عربستان بعد از گذشت حدود یك ســال همچنان مصرانه 
 بر مرگ 7۶۹ زائــر در ازدحــام جمعیت منــا تاکید دارد، 
درحالی که منابع و اخبار سایر کشورها این آمار را تا ۲۴۳۱ 
نفر اعــام کرده اند و این درحالیســت که طبق شــهادت 
مقامات حج ایران پس از بازدید سردخانه ها و قبرستان های 
مکه و منا، شــمار این جان باختگان به عــدد هفت هزار نفر 

نزدیك تر است تا7۰۰ نفر مورد تایید دولت آل سعود.
طبق اعــام پژوهشــکده حج و زیــارت ایران به اســتناد 
احکام فقهــی، فاجعه منا، مصداق » قتیل الزحام « اســت، 
 یعنی کســانی که در ازدحام کشته شــده اند. بر اساس فقه 
 » حنبلــی « نیز کــه وهابیت بیشــتر به آن قائل اســت، 
دیه قتل الزحام به عهده بیت المال اســت و دولت عربستان 

باید این دیه را بپردازد.
عربســتان که در ســال ۲۰۱۱، میزان خون بها را۳۰۰ هزار 
ریال ســعودی برای وقایع غیرعمد و۴۰۰ هــزار ریال برای 
جرایم عمدی تعیین کرد، طبق همین حکم فقهی باید برای 

فاجعه منا که منجر به کشــته شــدن حدود هفت هزار زائر 
شد، ۲ میلیارد و۱۰۰ میلیون ریال سعودی ) ۱۹۹5 میلیارد 
تومان ( بپردازد که میزان غرامت جانباختگان ایرانی رقمی 
 حدود ۱۳۱ میلیارد تومان می شــود که عربستان تا کنون 
 از پرداخت ایــن غرامت و حتی پذیرش حکــم این دیه نیز 

سر باز زده است.
با آن کــه مقامات حج ایــران گفته اند عربســتان در زمان 
مذاکرات حج، » تلویحا « با پرداخــت دیه به جان باختگان 
منــا موافقت کــرده و حجت االســام » قاضی عســکر «، 
 نماینده ولــی فقیه در امور حــج و زیارت نیز گفته اســت 
» عربســتان پرداخت دیــه را نفــی نکرده، لیکــن نحوه 
اجــرای آن بایــد توافق شــود «، اما بــا این حــال دولت 
عربســتان تا کنون رســما و بیرون از اتاق مذاکرات، چنین 
موضوعــی را تایید نکــرده و حتی بنابر اظهــارات مقامات 
ســایر کشــورها، یك ریال غرامت نه تنها بابت آن فاجعه، 
بلکه بــرای حادثــه جرثقیل نیــز پرداخت نکرده اســت.

انکار عربستان در پذیرش ســوءمدیریت و کوتاهی های حج 
سال گذشته، در شرایطی صورت گرفته که دولت آل سعود 
در ساختار مدیریتی حج تمتع امســال، تغییراتی را لحاظ 

کرده است.
اخیرا وزارت حج عربستان با هشدار به زائران مبنی بر اینکه 
در زمان های خاصی از چادرهای خود در منا خارج شــوند، 
 اعام کرده انجــام رمی جمرات در تاریــخ دهم ذی الحجه 
از ساعت ۶ تا۱۰:۳۰ صبح، روز یازدهم ذی الحجه از ساعت 
 ۱۴ تا ۱۸ بعدازظهــر و همچنیــن روز دوازدهم ذی الحجه 
 از ســاعت۱۰:۳۰ صبــح تــا ۱۴ بعدازظهــر ممنــوع 

خواهد بود. 
 دولت آل ســعود عاوه بــر این مســیری بــرای حرکت 
گــروه هــای مختلــف زائــران تعییــن کــرده و ورود به 
مســجدالحرام را به همراه داشــتن دســتبند الکترونیکی 

ردیاب، منوط کرده است.
عربستان گفته که قوانین و محدودیت های جدید در مراسم 
رمی جمرات را در جلسه ای با حضور مسئوالن حج ترکیه، 
اروپا، آمریکا و اســترالیا و تعدادی از کارشناسان و مقامات 
دیگر کشورها اتخاذ کرده و هدف از برگزاری این جلسه هم 
 آشنا کردن مســئوالن حج سایر کشــورها با این طرح بوده 
 تا زائران مراســم رمی جمرات را بدون مشکل انجام دهند 

و به سامت به چادرهای خود بازگردند.
درنظر گرفتن چنین تدابیری از سوی عربستان، دقیقا مغایر 
است با هر آنچه در حج گذشته اتفاق افتاد و دولت آل سعود 
هم منکر آن شــد. اگر به اعتقاد پادشاه و ولیعهد این کشور، 
فاجعه منا حاصل کوتاهی در مدیریت حــج نبوده و مقصر 
اصلی آن واقعه خون بــار، زائران بوده اند، پــس چرا اکنون 

مدیریت حج را با سایر کشورها به مشورت گذاشته است؟
دولت ایران پس از فاجعه منا بارها از عربســتان خواست که 
مدیریت حج را مشــورتی کند، اما عربســتان با بی اعتنایی 
 به این خواســته ســعی در نادیده گرفتن آن کرد، اما حاال 
 با حــذف حجاج ایرانی، شــیوه دیگــری را در پیش گرفته 
و سعی در همسو کردن سایر کشــورها برای مدیریت حج 
دارد. از ســوی دیگر، تعیین قوانین سختگیرانه برای زائران 
هنگام رمی جمــرات آن هم در شــرایطی که بیشــترین 
نیروهای نظامی و امنیتی این کشــور برای جنگ به بحرین 
 اعزام شــده اند، تایید دیگری بر کوتاهی دولت این کشــور 
 در تامین امنیت زائران است که به جای اتخاذ تدابیر امنیتی 
در گذرگاه های زیارتی، به محدود کردن بیشتر زائران روی 

آورده است. 
این اتفاقات در شــرایطی رخ می دهد که ســایر کشورهای 
اســامی با آن کــه در لفظ بــرای احقاق حقــوق و حفظ 
 شــأن زائران خود در حج، همســو بــا ایــران بوده اند، اما 
 در عمل عربستان را در اجرای چنین قوانین سختگیرانه ای 
 برای زائــران همراهــی کرده اند و به نظر می رســد مطالبه 
 به حــق خود را در ســایه قــدرت طلبی دولت آل ســعود 

بر جهان اسام، قرار داده اند.

کمتر از یک ماه تا سالگرد فاجعه خون بار منا باقی مانده، اما دولت آل سعود هنوز رسما معترف به سوءمدیریت 
خود در حج نشــده و نه تنها بابــت آن فاجعه عذرخواهی رســمی نکرده، حتی حاضر نشــده آمار واقعی 

جان باختگان را اعالم کند و یا غرامت این سهل انگاری را بپردازد.

دولت ایران پس از 
 فاجعه منا بارها 

از عربستان خواست 
که مدیریت حج را 
مشورتی کند، اما 

 عربستان 
با بی اعتنایی به این 

 خواسته سعی 
در نادیده گرفتن 

آن کرد

غرامت 1۳1 میلیاردی عربستان به ایران برای شهدای منا چه شد؟

کسی پاسخگو نیست
نشست خبری مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران 

در موزه رضا عباسی برگزار شد.
در این برنامه، کاشــی های کشــف شــده و مسروقه 
خانه های تاریخی که در چنــد روز اخیر اخبار زیادی 
از سرقت آنها در رســانه ها منتشر شده بود، به نمایش 
درآمــد. همچنین در کنار آن تعدادی ســکه تاریخی 
 و تعدادی بشــقاب های چینی صفوی کشــف شــده 

به نمایش درآمد.
هنوز مشخص نیست این کاشی ها آیا متعلق به همان 
خانه هایی اســت که تصاویر آنها در یك سال گذشته 
منتشــر شــده یا نه چون این موضوع هنوز توســط 

کارشناسان بررسی نشده است.
در این برنامه، مرتضــی ادیب زاده کارشــناس مرکز 
باستان شناســی اســتان تهران و امین اموال توقیفی 
گفت: در شــش ماهه اول امســال، ۴ هزار شی نفیس 
از ســارقان کشف شــده اســت. در بخشــی از این 
کشــفیات۱۶۰۰ قطعه شــی نفیس وجــود دارد که 
۱5۰۰ ســکه آن متعلق به دوران هخامنشی تا دوره 
 متاخر اســامی اســت. مجموعه ای از ظــروف آبی 
و ســفید که احتماال متعلق به دوران صفوی اســت، 
نیز کشــف شــده که این ظروف هم در کشــور چین 
 ســاخته شــده اســت. ما کاربری آنها را نمی دانیم، 
 اما نمونه ای از آنها در بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی

وجود دارد.
وی افزود: کاشــی های مسروقه کشف شــده در نگاه 
اول نشــان می دهد که کار سارقان از حفاری غیرمجاز 
گذشته و به سرقت شاخه های معماری روی آورده اند 
چون ما هیچ قانون مشــخص و محکمی برای قاچاق 

این کاشی ها نداریم.
این کارشــناس مرکز باستان شناســی استان تهران 
 ادامــه داد: همــه این کاشــی ها طی یــك عملیات 
از یك نفر به دســت آمده ولی این فرد یك دالل بوده 

که اکنون متواری شده است.

کشف بخشی از کاشی های مسروقه خانه های تاریخی؛

سارق متواری شد

ویژه

زاینده رود

کمتر فردی است که اسم کشور مالزی را بشنود و تصویر برج های 
بلند دوقلــوی آن در ذهنش تداعی نشــود. برج هــای دو قلوی 
پتروناس یکی از بلندترین آسمان خراش های دنیا هستند که در 

کواالالمپور پایتخت مالزی سر به آسمان کشیدند. 
این سازه که اکنون نمادی برای شهر کواالالمپور شده، بلندترین 
ســاختمان های جهان از ســال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ میــادی بوده 
تا اینکه برج تای پی ۱۰۱ در ســال ۲۰۰۴ میادی از او پیشــی 
گرفت. اما همچنان این دو برج بلندتریــن برج های دو قلو در دنیا 

به حساب می آیند.
ارتفاع برج های دو قلو با احتساب آنتن باالی خود حدود ۴5۲ متر 
است و هر برج نیز دارای ۸۸ طبقه با نمای شیشه ای و فلزی است، 
در اینجا 7۸ آسانسور مشغول فعالیت هســتند. یکی از برج های 
دوقلو محل فعالیت شــرکت نفت مالزی ) پتروناس (، تلفن همراه 

ماکسیس و هواپیمایی کشور مالزی است.

اخبار

برج های دو قلو پتروناس،
یک پله تا آسمان
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اخباريادداشت

شــهرداری اصفهان جدا از ســایر نهادهای اجرایی، با ایجــاد قرارگاه 
اقتصاد مقاومتی، با تکیه بر بیانــات مقام معظم رهبری پرچمدار تحقق 

این مهم شده است.
پیچ و مهره های چرخه اقتصاد مقاومتی وقتی با انســجام و هماهنگی 
می چرخد که حفره های رکود و بیکاری در میان آنها به خوبی پر شده 
باشد؛ مسئله ای که بیش از همه نیازمند برنامه ریزی مدون و بلندمدت 
 تمامی دســتگاه های اجرایی اســت و همدلی شــهروندان بــا آنها را 
می طلبد. شــهرداری اصفهان از ابتدای نامگذاری سال جاری با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی، اقــدام و عمل«، تالش کرده تــا نمودهای درونی و 
بیرونی این عنوان را با تکیه بر بیانات و گفتمــان مقام معظم رهبری و 
تشــکیل قرارگاهی در همین رابطه به نمایش بگذارد؛ نهادی که بیش 
 از همه پرچمدار این مســئله در جزء به جزء فعالیــت های اجرایی در

عرصه های مختلف شده تا الگوی مناســبی برای سایر کالن شهرهای 
کشور باشد.

برپایــی جشــنواره کاالی ایرانی در راســتای تحقق همیــن عنوان 
 در فروشــگاه های کوثر شــهرداری اصفهان آغاز به کار کرده اســت؛
 جشــنواره ای که با حضــور بــی نظیــر شــهروندان در یکایک این

فروشگاه ها، نوید افق های روشن اقتصادی پر رونق را می دهند.
استقبال 30درصدی شهروندان از جشنواره کاالی ايرانی

 علیرضا نصــر اصفهانــی در بازدید از بــازار روز شــماره 13کوثر، در
گفت و گو با خبرنــگار ایمنا اظهار کــرد: برگزاری جشــنواره کاالی 
ایرانی در بازارهای کوثر، باعث اســتقبال 30درصدی شهروندان از این 
 فروشگاه ها شــده اســت. وی افزود: با توجه به اســتقبال شهروندان،

بهره برداران و فروشندگان نیز برای انجام اقدامات مشابه این جشنواره 
تشویق شدند.

وی ادامه داد: باید زمینه ترویج کاالی داخلی، بیش از گذشــته فراهم 
شود تا بدین وسیله بسیاری از مسائل اشتغال هم مرتفع شود.

نایب رییس کمیســیون حمل و نقل شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: البته تولید کاالی داخلی، هم بایــد از لحاظ کیفیت افزایش پیدا 
کند و هم قیمت آن قابل رقابت با مشــابه خارجی آن باشد تا مردم این 
مسئله را با گوشت و پوســت خود لمس کرده و خود به ترویج و تبلیغ 

آن بپردازند.
نصر اصفهانی خاطرنشان کرد: این جشنواره، زمینه یک شروع حرکتی 
ملی را برای اعتماد بــه کاالی داخلی فراهم می کند که به ســالمت و 

ایمنی و فرهنگ ایرانی اسالمی نزدیک تر است.
وی ادامه داد: با اجرای طرح های تشــویقی، فرهنگسازی از سوی صدا 
و ســیما، کنترل و نظارت برگمرگ و محدود کردن واردات، به تدریج 

شاهد نتایج حمایت از کاالی داخلی در بطن جامعه می شویم.
حمايت از کاالهای داخلی به عهده تمامی دستگاه هاست

عدنان زادهوش عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این خصوص 
به خبرنگار ایمنا گفت: برگزاری جشنواره کاالی ایرانی با توجه به اینکه 

تنها یک نهاد عهده دار آن است، کار مشکلی خواهد بود.
 وی ادامــه داد: حمایــت از کاالهــای داخلــی بــه عهــده تمامــی

دستگاه هاســت و در این رابطه نیز باید تمامی این نهادها به حمایت از 
این اقدام برخیزند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن گالیه از استفاده برخی نهادها 
از کاالهای خارجی عنوان کرد: حین ورود به برخی ارگان ها، با اسامی 
و نام های خارجی مواجه می شــویم که روی کاالها درج شده؛ در این 
صورت چگونه می توان مردم را به اســتفاده از کاالی داخلی تشــویق 
کرد؟! ضمن اینکه باید به تعطیلی بســیاری از واحدهــای صنفی نیز 

توجه داشت و درصدد احیای آنها بود.
زادهوش با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره اقدامی است مقطعی، 
خاطرنشــان کرد: برای حمایت از کاالهای داخلــی، برنامه بلند مدت 
با همت تمامی ارگان ها الزم اســت. می توان گفت »ایجاد اشــتغال«، 
»جلوگیری از خروج ارز« و »رشد اقتصادی«، 3 ویژگی مهم حمایت از 
تولید داخل هستند که عزم همگانی افراد،  فارغ از هر جایگاه و مقامی، 
روز به روز جامعه را به سمت استقالل، عزت و سربلندی ایران اسالمی 
سوق می دهد؛ امری که تنها با استفاده از کاالی ایرانی به عنوان اصلی 
اساسی و جدانشدنی از زندگی عموم مردم، پذیرفتنی خواهد بود. تکیه 
بر ظرفیت های بی نظیر کشور نیز می تواند بدنه این ساختمان را بیش 

از گذشته مستحکم و استوار گرداند.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان گفت: در ایام تابســتان به صورت 
میانگین، روزانه 2500مســافر در کمپ گردشگری باغ فدک اسکان 

داده می شوند.
علی اصغر شــاطوری اظهارکرد: باغ فدک، تنها کمپینگ گردشگري، 
فرهنگی، تفریحی و ورزشی شــهر اصفهان، براي میزباني از مسافران 

تابستاني آمادگي کامل دارد.
وی افزود: تابستان امســال به صورت میانگین روزانه 2500مسافر در 

کمپ گردشگری باغ فدک استقرار می یابند.
مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه 
و جمعه نیز به صــورت میانگین 1600نفر از شــهروندان اصفهانی از 

امکانات این مجموعه استفاده می کنند.
شاطوری ادامه داد: در باغ فدک، مجموعه های تفریحی جت اسکی، 
قایقرانی، بازارچه های مخصوص بازی های کودکان و پارک ترافیکی 

کودکان پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان گفت: ثبت نام رانندگان 
متقاضی در ســرویس مدارس ســال تحصیلــی 95-96 از ابتدای 

شهریورماه آغاز شد.
حسین جعفری اظهار کرد: سازمان های تاکسیرانی در سراسر کشور، 
متولی اصلی حمل و نقل دانش آموزان شــناخته شــده اند؛ از این رو 

طرح ثبت نام متقاضیان در سرویس های مدارس آغاز شد.
 وی افــزود: این ســازمان در راســتای اجــرای قوانیــن مربوط به 
حمل و نقل دانش آمــوزان و همچنین بنا به درخواســت آموزش و 
پرورش و اولیای دانش آموزان، هر ســاله بعد از انجام مراحل تعیین 
صالحیت فردی و خودرویــی، خودروهاي الزم را بــه ایاب و ذهاب 

دانش آموزان اختصاص مي دهد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شــهر اصفهان تصریح کرد: از ابتدای 
 شــهریورماه تاکنــون، هزار نفــر برای ســرویس مــدارس ثبت نام 
کرده اند. جعفری خاطرنشان کرد: افراد پس از ثبت نام، در دوره های 
 آموزشی سازمان تاکسیرانی شــرکت می کنند و سپس از آنها آزمون 

گرفته می شود.

با برگزاری جشنواره کاالی ايرانی؛

 شهرداری اصفهان 
پرچمدار اقتصاد مقاومتی است

 اسکان روزانه 2500 مسافر 
در کمپ گردشگری باغ فدک

مديرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان:

 آغاز ثبت نام رانندگان متقاضی
در سرويس مدارس

پیشنهاد سردبیر:
شهرداری اصفهان، پرچمدار اقتصاد مقاومتی است

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان، در اولیــن نشســت صمیمانه طرح 
محســنین که به میزبانی کمیته امداد امــام خمینی)ره( برگزار شــد، با مثبت 
 خوانــدن بازخورد ایــن نشســت در مقابله با هنجارشــکنی ها گفــت: در تمام

کالنتری های ســطح شــهر اصفهان، نمایندگان کمیته امداد داریم که در واحد 
مشــاوره کالنتری ها، معضالت مددجویان را زیرنظر می گیرند و در راه جلوگیری 
 از بزه هایی که ممکن است توســط ایتام یا افراد بدسرپرســت پیش آید، فعالیت 
می کنند. ســرهنگ حســن یاردوســتی افزود: بُعد دیگر همکاری مابین کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و نیروی انتظامی، مســئله ســرقت از صندوق های صدقه 
 است که با گشت های ویژه و با همراهی و گزارش نمایندگان کمیته امداد صورت

 می گیرد و بدیــن ترتیب آمــار این بزه در شــهر اصفهان کاهش چشــمگیری 
داشته است.

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: روزانه 185میلیون تومان برای 
نظافت معابر شهر هزینه می شود.

احمدرضا مصور اظهار کرد: زمانی که معابر جدیدی احداث می شــود، متراژ معابر 
باال رفته و در نتیجه هزینه ها افزایش می یابد.

وی با اشــاره به اینکه 46درصد از نظافت معابر به صورت مکانیزه انجام می شود، 
افزود: مکانیزه کردن خدمات نظافت در شهر، رو به افزایش است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان به  دلیل فرهنگ 
مردم و همت شهرداری اصفهان، نســبت به سایر شهرها تمیزتر است، عنوان کرد: 
شــهرداری اصفهان با تمام تالش خود ســعی می کند هیچ زباله ای در شهر باقی 
نماند؛ همچنین شهروندان شهر هم عنصر اصلی حفظ نظافت شهر هستند که برای 

پاکیزگی شهرشان تالش می کنند.

روزانه 185میلیون تومان برای نظافت معابر شهر هزينه می شودسرقت از صندوق های صدقات کنترل می شود

ويژه

فرمانده منطقــه پدافند هوایی مرکزی شــهید نصراصفهانی، 
ضمــن گرامیداشــت دهــم شــهریور، روز پدافنــد هوایی 
خاتم االنبیا)ص(، اظهار داشــت: نوع تهدیدها علیه کشــور ما 

نسبت به گذشته تغییر کرده است.
امیرسرتیپ اباذر جوکار، با بیان اینکه جمهوری اسالمی در بین 
کشورهای جهان، یکی از امن ترین مناطق هوایی را دارد، افزود: 
یکی از نقاط تهدید جدید، حوزه هوایی است که در حال حاضر 
و در شرایطی که کشورهای همســایه ما آسمان امنی ندارند، 

این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.
فرمانده منطقه پدافند هوایی مرکزی شــهید نصراصفهانی، با 
اشاره به سالروز تشکیل پدافند هوایی خاتم االنبیا، عنوان کرد: 
با توجه به نقش مهم امنیت هوایــی، فرمانده معظم کل قوا در 
10شهریور سال 87 دســتور تفکیک پدافند هوایی از نیروی 
هوایی ارتش را صادر و تشــکیل قرارگاه پدافند هوایی را ابالغ 
فرمودند. وی اضافه کرد: تشــکیل قرارگاه به این علت بود که 
اختیارات فرانیرویی داشــته باشــد و عناصر پدافند هوایی از 
نیروهای ارتش و سپاه و حتی پاســگاه های نیروی انتظامی و 

بسیج مردمی، در قالب یک قرارگاه ادامه فعالیت دهند.
جوکار، ارتقای تــوان بازدارندگی در حوزه هوایی کشــور را از 
نتایج شــکل گیری پدافند هوایی خاتم االنبیا دانســت و ادامه 
داد: روزانه بــه طور متوســط 12 اخطار به تمامــی پرندگان 
که به حریــم هوایی ایران نزدیک شــوند، داده می شــود. وی 
تصریح کرد: همان طور کــه رهبر انقالب نیــز تاکید کردند، 
آنچه در پدافند اتفاق می افتد، مربوط به مســائل دفاعی است 
و توانمندی جمهوری اسالمی، تهدیدی برای کشورها محسوب 
نمی شــود. به گفته فرمانــده منطقه پدافنــد هوایی مرکزی 
شهید نصراصفهانی، کشــف، رهگیری و در صورت اثبات قصد 
خرابکاری، انهدام متجاوز از وظایفی است که به قرارگاه پدافند 
هوایی ســپرده شده که پس از گذشت 8 ســال، این ماموریت 
به خوبی در حال انجام اســت. وی با تاکید بر اینکه بسیاری از 
اطالعات مرتبط بــا پدافند، به دلیل رده بنــدی محرمانه قابل 
انتشار نیســتند، گفت: شــاید به همین دلیل مردم نسبت به 
عملکرد پدافند آگاهی نداشته باشند و این یکی از ویژگی های 
پدافند است که در گمنامی برای امنیت کشور تالش می کند؛ 
از طرفی برای داشتن دست باالتر، بســیاری از توانمندی های 
نظامی پدافند نیز گفته نمی شــود. جوکار در ادامه با تقدیر از 
خبرنــگاران و وظیفه خطیــری که بر عهده آنهاســت، اظهار 
داشــت: مردم توقع دارند آنچه در جامعه اتفــاق می افتد، به 
سمع و نظرشان برســد. این اتفاق محقق نمی شود؛ مگر اینکه 

خبرنگاران وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

فرمانده پدافند هوايی شهید نصراصفهانی:

روزانه 12 اخطار به متجاوزان 
حريم هوايی کشور داده می شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان، با 
بیان اینکه بالغ بر 185هزار نفر تحت پوشش مستمر کمیته 
امداد اســتان اصفهان هســتند، گفت: معادل همین تعداد 
نیز افرادی تحت پوشــش غیر مســتمر کمیته امداد استان 

هستند.
 حمیدرضا شــیران بیان کرد: در همین راستا سال گذشته 
250میلیــارد تومان برای خدمت رســانی بــه افراد تحت 
پوشش کمیته امداد استان هزینه شده و این مبلغ نیز جدا از 
92میلیارد تومان تسهیالت داده شده به مددجویان کمیته 

امداد استان برای ایجاد اشتغال بوده است.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته 7هزار و 700شــغل برای 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد استان ایجاد کردیم، 
گفت: این رقم 15درصد بیشــتر از حدی بود که استانداری 

اصفهان برای کمیته امداد تعیین کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان افزود: 
در حال حاضر 18هزار دانش آموز و دانشــجو تحت پوشش 
کمیته امداد استان هســتند. هزینه های این افراد نه در حد 

کامل ولی در حد توان به صورت ماهیانه پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: در همین راســتا هزینه های دانشــجویان 
 را حتی تــا مقطع دکتری و براســاس رشــته های مصوب

پرداخت می کنیم.

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان، از 
برگزاری چهارمین مرحله المپیاد آماده کشــوری در 
بخش بانوان، به میزبانی جمعیت هالل احمر اســتان 

اصفهان خبر داد.
 معاون جوانان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: چهارمین دوره مسابقات المپیاد آماده کشوری، 
با حضور دادرسان سراسر کشور، از9تا 24شهریورماه 
در بندرانزلــی و متشــکل از 2دوره ویــژه دختران و 

2دوره ویژه پسران به صورت مجزا برگزار خواهد شد.
خانبازی افزود: مســابقات آماده )المپیاد مهارت های 
امدادی دادرســان هالل احمر(، یکی از برنامه هایی 
اســت که به منظور رشد و شــکوفایی استعدادهای 
امدادی، افزایش روحیه کار جمعی دانش آموزان و... 

برگزار می شود.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: زمــان برگــزاری 
دوره اول ایــن اردوهــا ویــژه دادرســان دختر، از 
تاریــخ  از  تاریــخ 6تا10شــهریورماه و دوره دوم 
11تا15شــهریور مــاه بــوده و دوره اول پســران 
از  دوم  دوره  و  16تا20شــهریورماه  تاریــخ  از 
تاریخ21تا25شــهریورماه اســت که جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان میزبان 2 دوره بانوان خواهد بود.

ايجاد بیش از هفت هزار شغل 
در کمیته امداد اصفهان

اصفهان؛ میزبان چهارمین 
المپیاد آماده کشوری بانوان

هالل احمرناجاکمیته امداد

جنگ جاده ها با ارابه های 
آهنی در اصفهان

اجرای قطعه بندی مرغ 
درکشتارگاه های اصفهان

معاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان، از 
کشته شدن دو نفر در تصادفات جاده ای استان خبر داد.

کریمی افزود: مامــوران پلیس راه نطنز - بادرود، ســاعت 
06:45 روز یکشنبه، از برخورد یک دستگاه سواري ماکسیما 
با یک کامیون کشنده آگاه شــده و بالفاصله به محل اعزام 

شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه، ســواري ماکســیما با کامیون 
کشنده که در حاشــیه جاده توقف کرده بود، برخورد کرد و 

موجب مرگ سرنشین 55 ساله خود شد.
کریمي بیان داشت: کارشناســان پلیس راه، علت وقوع این 
حادثه تلخ جاده اي را عــدم توجه به جلو راننده ســواري 
ماکســیما اعالم کرده اند. حال راننده وخیم و آثار جراحت 

بسیار است.
معاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان، از 
تصادف دیگری در بزرگراه  نائین - اردستان خبر داد و گفت: 
در اثر برخورد یک دستگاه کامیونت باري با یک کشنده بنز، 
راننده خودرو جان خود را از دســت داد و سرنشین آن که 

فرزند او بود، به شدت مجروح شد.
وي گفت: علت وقوع این حادثه عدم توجه به جلو می باشد 
 که ناشــي از خســتگي و خواب آلودگي راننــده کامیونت

بوده است.

 رییس اتحادیه گوشــت سفید در نشســت هم اندیشی 
فعاالن بخش خصوصی و دولتی چرخه توزیع گوشــت 
سفید استان اصفهان، با اشاره به اینکه انتشار فیلمی در 
شــبکه های مجازی، ما را دور این میز جمع کرده است، 
اظهار داشــت: باید توجه داشــت که فیلم منتشر شده 
مربوط به اســتان تهران بوده و با خاطیــان نیز برخورد 

جدی صورت گرفته است.
 اصغر احســان مهر با بیــان اینکه انتشــار ایــن فیلم،

زمینه ســاز مرغ گریزی از فروشــگاه ها شــده اســت، 
 افزود: این امر باعث شــد مردم نســبت به اتحادیه ها و

توزیع کنندگان مرغ بدبین شوند.
رییــس اتحادیه گوشــت ســفید با اشــاره بــه اینکه 
قطعه بندی مرغ به صورت مکانیزه از پنج ســال گذشته 
در کشــتارگاه های اصفهان آغاز شده است، بیان داشت: 
این در حالی اســت که همچنان بسیاری از مردم نسبت 
به خرید قطعه بندی های مکانیزه استقبال خوبی نداشته 
و همچنان نسبت به خرید مرغ قطعه  شده در مغازه ها و 
روی تخته های غیر استاندارد اقدام می کنند. وی با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر خط دوم کشتارگاه های اصفهان 
برای قطعه بندی مرغ آماده است، گفت: این نوع مرغ ها 

دارای شناسنامه خاص بوده و تاریخ تولید و انقضا دارد.

اصناف

رضا امینی اظهار کرد: دوره چهارم شورای اسالمی، با توجه 
به افزایش اعضای آن از 12 به 21 نفر و ایجاد ســلیقه های 
متفاوت و تغییر در ســاختار مدیریت شــهری، با انتخاب 
شهردار جدید اصفهان به سمت اعتمادسازی بیشتر سوق 

پیدا کرد.
وی افــزود: در این دوره بــا توجه به اقدامــات پیش بینی 
نشــده ای که در دوره های قبلی شــورای اســالمی شهر، 
برای توســعه فیزیکی شــهر انجــام دادنــد، هزینه های 
 روحــی، روانــی و فرهنگــی در نظــر گرفته شــده بود و 
برنامه هایی نیــز برای ارتقــای فرهنگ تفریح و نشــاط 
شهروندان و تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط حاکم 
بر کشــور پیش بینی شــد که تاب و تحمل مردم را تحت 

تاثیر قرار داد.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: برنامه 
اصفهان 1400، بــه منظور ریــل گذاری برنامه 5ســاله 
اصفهان، با اســتفاده از نظرات خبرگان و مسئوالن شهری، 
در اقدامی علمی تهیه و تدوین شد تا ابرپروژه های شهری 
مثل مرکز همایش های بین المللی، قطار شــهری و میدان 

امام علی محقق شود.
وی ادامــه داد: در پــروژه ها عــالوه بر مدیریت شــهری، 

نهادهای باالدســتی همچون دولت هم دخیل هســتند. 
ورودی های شــهر مثل تقاطع شــهید باالیی وجود دارند 
که باید محلــی برای تخلیه بار ترافیکی شــهر باشــند؛ با 
این وجود تمام تالش شــورای اسالمی شــهر بر این است 
 که خط یک قطار شــهری تا سه ماهه اول ســال آینده به

بهره برداری برسد.
امینی بیان کرد: احداث و تکمیل ایستگاه های میدان امام 
حســین)ع( تا میدان آزادی و اجرای همزمان پروژه های 
محله محور انجام می گیرد تا امنیت و رفاه شهروندان بیش 
از پیش تامین شــود که تعریض پل فلزی به منظور تخلیه 
بار مسافران شــهری به همین منظور اســت. وی با اشاره 
به اینکه مقاومــت در ابتدای هر تغییراتی طبیعی اســت، 
 افزود: همان طور که این مســئله در ابتدا برای استفاده از

اتوبوس های تنــدرو رخ داد، اکنون با توجه به اســتقبال 
باالی مردم، اقداماتی صورت گرفت که منجر به نوســازی 
550 دســتگاه اتوبوس مطابق با ظرفیت هــای داخلی در 
شــبکه های مواصالتی شــد که می توان در نهایت شاهد 

تحول عظیمی در ناوگان حمل و نقل عمومی بود.
رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
تعریــف بودجه اختصــاص منابــع، محدود بــه نیازهای 

محدود اســت و با نگاهی به این تعریف و در نظر داشــتن 
شــرایط رکودی، در گام اول باید شهر را با همه افتخاراتش 
حفظ کرد تا همچنان اصفهان به عنوان شــهری که در بین 
9شهر برتر کشور قرار دارد، با تکیه بر زیبایی و نشاط خود و 
ظرفیت های عظیم گردشگری، به شهر مهمان پذیر کشور 

تبدیل شود.
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فعالیــت عمرانی در ســالن

همایش های بیــن المللی، هیچ گاه تعطیل نشــده، ادامه 
 داد: سهم پروژه های عظیم شــهری در بودجه، با توجه به 
هزینه هایشان به صورت برنامه 5 ســاله تعریف می شوند؛ 
همانند قطار شــهری اصفهان که برنامه 5 ساله آن در این 
دوره شــورا تدوین شــده و امیدواریم در دوره های بعدی 

شورای اسالمی شهر سرلوحه کار قرار بگیرد.
امینی یادآور شــد: فاز دوم میدان امام علــی)ع( در حال 
فعالیت اســت و مادامی که این فاز به بهره برداری نرســد، 
نباید منتظر رونق گرفتن فاز اول این میدان باشیم. بایستی 
اقدامات مناسبی روی پروژه های زیست محیطی اصفهان 

انجام شود تا شاهد افق های روشن تری برای شهر باشیم.
رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان اذعان کرد: عدم 
 تحقق مدیریت واحد شهری در ســال های گذشته، باعث

هدر رفت منابع شــده اســت. شــوراهای اســالمی شهر 
با تاخیری 20ســاله، بــا انتخاب مــردم و مشــارکت در 

سرنوشتشان آغاز به کار کردند.
وی شــورای اســالمی شــهر را ضربه گیر مســائل نظام 
 دانســت و افزود: با وجود اینکه مواد روشــنی در ارتباط با

 فعالیت های شــوراها در قانون اساســی وجــود دارد، اما 
 دولت هــا در طول زمــان رفتــار قهرآمیزی بــا این نهاد 
داشــته اند که اگر این مســئله ادامه پیدا کند، شــوراها 
محبوس شده و مردم برای پیگیری مطالبات خود به سمت 

دولت ها و رأس نظام حرکت خواهند کرد.
امینی بیان کرد: مردم، امروز با توجه به تغییرات فرهنگی و 
اجتماعی شهد شیرین خدمت مدیریت شهری را در خاطر 
خود دارند و هرچه مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان 

بیشتر شود، شاهد انسجام بیشتری نیز خواهیم بود.
وی در پایــان افــزود: اصفهــان مانند پیر ســالخورده ای 
است که با لباس رســمی نو نوار شده اســت و مردم داری 
و آبروداری مردم این شــهر باعث شــده تصور برخورداری 
شــهر در کل کشــور به وجود بیاید؛ در حالی کــه با توجه 
به اینکه اصفهان، 6درصد جمیعت کل کشــور را داراست 
و با وجود داشــتن 10درصد شهدای کشــور، دوبرابر کل 
 جمعیت خــود ایثار و مقاومــت از خود نشــان داده، نگاه 

اصفهان گریزی به این شهر، ظلمی نارواست.

امینی:

حرکت شورای اسالمی شهر، به سمت اعتمادسازی است

 تمام تالش
 شورای اسالمی 

شهر بر اين است 
که خط يک قطار 

شهری تا سه ماهه 
اول سال آينده 
به بهره برداری 

برسد

ريیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با توجه به اجرای پروژه های فیزيکی در دوره های قبلی شورای 
اسالمی شهر، دوره چهارم با اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی به سمت اعتمادسازی حرکت کرده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
فوتبال اصفهان در انتظار معرفی سکاندار جدید

 احمدرضا عابدزاده این روزها بیشــتر در متل قو به سر می برد 
 تا تهران. او فســت فود خود را در این شــهر راه انداخته و فعال 
کار و بارش ســکه اســت. عابدزاده البته در کنار رستورانداری، 
به خاطر محبوبیت فراوانش عکس های زیــادی می گیرد و در 
واقع این کار برایش عادت شــده اســت. او در تازه ترین عکسی 
که از خود منتشــر نمود، همه را متعجب کرده است. این سلفی 

عابدزاده نیازی به شرح ندارد!

سلفی جالب عابدزاده

فوتبال جهان

 هافبک اسپانیایی تیم فوتبال چلســی می گوید: برای به دست 
آوردن جایگاهــش در »اســتمفوردبریج« می مانــد و مبارزه 

می کند.
»سســک فابرگاس« این فصل تحت نظر »آنتونیو کونته« فقط 

۱۲ دقیقه برای تیم چلسی به میدان رفته است.
در این مدت اخبار مختلفی منتشــر شــد مبنی بــر اینکه این 
هافبک ۲۹ ساله از این تیم جدا خواهد شد اما فابرگاس با پیامی 
در توییتر خود به تمامی شــایعات پاســخ داد: »برعکس آنچه 
نوشته شده، من و ســرمربی روابط خوبی با هم داریم و او هرگز 
به من نگفته که می توانم از این تیــم بروم. او گفته به من اعتقاد 
دارد و من هم همین را به او گفتم. تا پایان اینجا هستم و مبارزه 

می کنم و بهترین عملکردم را به نمایش می گذارم.«
فابرگاس از سال ۲۰۱۴ از بارسلونا به چلسی پیوست و تا به حال 

۹۷ بار با پیراهن این تیم به میدان رفته است.

 مدافع مدنظر باشــگاه آرســنال فاش کرد که »مسوت اوزیل« 
هم تیمی وی در تیم ملی آلمان او را متقاعد کرده تا به باشــگاه 

لندنی ملحق شود.
بعد از اینکه »آرســن ونگر« ســرمربی تیم فوتبال آرسنال خبر 
داد که باشــگاه در حال نهایی کردن مراحــل اداری قراردادی 
است، این هفته »شکودران موســتافی« بازیکن والنسیا و دفاع 
میانی سابق باشگاه اورتون نیز خود را به عنوان یکی از بازیکنان 

آرسنال معرفی کرد.
روز شنبه آرسنال اولین پیروزی خود را در هفته سوم لیگ برتر 
با نتیجه ۳ به یک مقابل واتفورد کســب کرد و از تعطیلی لیگ 
برای تقویت کردن تیمش با دو بازیکن جدید اســتفاده خواهد 

کرد.
»موستافی« ۲۴ ساله که فصل گذشته یکی از بهترین مدافعان 
اللیگا بود، برای خــط دفاعی »توپچی ها« مهــره تاثیرگذاری 
خواهــد بود.انتقال او به آرســنال مــی تواند جــای خالی »پر 
مرته ســاکر« هموطن مصدومش را در تیم پر کنــد، حال آنکه 
»مســوت اوزیل« درباره زندگی در باشــگاه با او صحبت کرده 
 اســت.به نقل از »اسکای اســپورت« آلمان، موســتافی گفت: 
مدت هاســت که »پر« را ندیدم زیرا از فوتبال ملی خداحافظی 
کرد اما با مســوت حرف زدم. او هر چه می خواستم بدانم به من 
گفت، هر چیز مثبتی. در نتیجه خیلی زود قانع شــدم. همیشه 
عاشق آرسنال بودم، فوتبال بازی کردنشــان را دوست داشتم. 
فوتبال این تیم نوع مرســوم فوتبال انگلیســی نیســت. اینجا 
)آرسنال( سبک بازی بیشتر شــبیه اسپانیاست و مثل تیم ملی 
آلمان تــوپ را روی زمین حفظ می کنند. پس قانع شــدن من 
راحت بود.موستافی به همراه »لوکاس پرس« مهاجم دیپورتیوو 
الکرونیا در تست پزشکی آرسنال شرکت کرده اند، در حالی که 
باشگاه والنســیا با فروش مدافع خود به ارزش ۳۵ میلیون پوند 

موافقت کرده است.

 هــواداران منچسترســیتی از خالــق تیکی تــاکا می خواهند
 جو هارت را به جایگاه سابقش نزد آبی  و آسمانی ها بازگرداند.

یکی از موضوعــات داغ و جنجالی کنونی منچستر ســیتی در 
شــرایط حاضر، بحث تنزل جایگاه »جــو هارت« گلر ملی پوش 
تیم به عنوان دروازه بان شماره ۲ در تیم تحت امر پپ گواردیوال 
اســت. موضوعی که در هفته های اخیر در سطح رسانه ای بسیار 
مورد توجــه قرارگرفته اســت.در این ارتبــاط البته موضوعات 
دیگری نیز مطرح شــده از جمله اینکه وی تا قبل از اتمام موعد 
نقل و انتقــاالت، تیمی جدید را برای خــود برگزیند و در تیمی 

دیگر ادامه فعالیت دهد.
در این اوضــاع و احوال، موضع هــواداران برابر تیم و شــخص 
گواردیوال، خالق تیکی تــاکا نیز قابل تامل اســت. در چند روز 
گذشــته همزمان با افزایش شــایعات در مورد این دروازه بان با 
تجربه، هواداران در شبکه های مجازی حضور گسترده ای داشته 
و از سرمربی تیم خواسته اند تا نقطه نظرش را تغییر داده و از این 

بازیکن به عنوان مرد شماره یک استفاده کند.
در مســابقات لیگ برتــر نیز همین عده با در دســت داشــتن 
بنر هایی با حمایت از »هارت« در عمل خواهان بازگرداندن او به 

مستطیل سبز و دروازه تیم محبوب خود شده اند.

سسک فابرگاس:

در چلسی می مانم 

شکودران موستافی:

 »اوزیل« مرا قانع کرد
 که به آرسنال بیایم

گواردیوال 
تحت فشار هواداران منچستر سیتی 

فضای مجازی

امروز ســرانجام بعد از کــش و قوس های 
فراوان، مجمــع انتخاباتی هیئــت فوتبال 
برگزار می شود تا ســکاندار پرحاشیه ترین 

هیئت ورزشی معرفی شود.
عبــاس اخــوان، محمــد مجیــری، مســعود هراتیان و 
 عبدالرســول یزدی زاده نفراتی هســتند کــه در غیاب 
 علی اکبــر ابرقویی نژاد، رییس باســابقه هیئــت فوتبال

 نصف جهان برای رســیدن به صندلی ریاســت با یکدیگر 
رقابت می کنند.

در این گزارش نگاهی خواهیم داشــت به ســوابق کاری و 
برنامه های پیش روی هریک از این کاندیداها:

عبدالرسول یزدی زاده
رییس هیئــت دو ومیدانی یکــی از گزینه هــای تصدی 
ریاســت و پای ثابت مجامع انتخاباتی هیئت فوتبال است 
که ۴ سال پیش و در دوره قبلی انتخابات هیئت فوتبال در 
رقابت با رییس فعلی ۱6 رأی به حساب خودش واریز کرد.

یزدی زاده حضور در عرضه هــای مختلف ورزش از جمله 
ورزش دانش آمــوزی، دانشــگاهی، ورزش شــهرداری 
و داشــتن نزدیک به ۲۰ ســال تجربه کار اجرایی را دلیل 
حضوردر عرصه رقابت و آموزش، ارتقای فنی، توســعه زیر 
ساخت ها در سطح استان، همگرایی بیشتر جامعه فوتبال 
و تعامل با نهادها و ارگان های مختلف را ازاهداف خود برای 

شرکت در این دوره بر می شمرد.
یزدی زاده در فعالیت های رسانه ای خود با اشاره به اینکه 
هیئت فوتبال نیازمند برنامه اســتراتژیک چهارســاله و 
کاملی است که بر اساس سیاســت های فدراسیون تدوین 
شــود، عنوان داشــته که علم نظری و تئــوری به تنهایی 
راهگشــای هیئت فوتبال اســتان نیســت و باید برنامه 
استراتژیک، عملیاتی شــود. در فوتبال اصفهان مدیریت 
باید یک مدیریت همدلی باشد، رییس هیئت فوتبال باید 
یک مدیر ســتادی اجرایی باشد، نمی شــود فقط ستادی 
باشــد. رییس هیئت فوتبال بایــد تمام وقتــش را برای 
هیئت بگذارد، یعنی باید صددرصد فوتبالی باشد و حضور 
فیزیکی او در همه عرصه ها به چشــم آید و شناخت الزم 

نسبت به افراد و مهره های فوتبال را داشته باشد.
از آنجایی که یزدی زاده هم اکنــون در هیئت دو ومیدانی 
فعالیت می کند برخی بر این باور هستند که او رابطه خوبی 
با اداره ورزش و جوانان دارد و همین مسئله شانس او برای 

رسیدن به کرسی ریاست را افزایش می دهد.
عباس اخوان

عباس اخوان تنها چهره فوتبالــی بین کاندیداهای مجمع 
انتخاباتی هیئت فوتبال است که با هدف کمک به فوتبال 
اســتان وارد عرصه انتخاباتی شــده و با توجه به ســوابق 
فوتبالی اش، خود را شایســته رســیدن به ریاست هیئت 

فوتبــال می داند.اخــوان در فعالیت های رســانه ای خود 
با اشاره به مشخص شــدن جایگاه هیئت فوتبال اصفهان 
در کشور، احیای باشــگاه های قدیمی، فعال شدن کمیته 
مختلف هیئت فوتبــال، ایجاد کمیته پیشکســوتان و بها 
دادن به نظریات موسپیدهای این رشته که اکنون در کنج 
خانه های خود هستند، ایجاد مراکز استعدادیابی در سطح 
استان، پررنگ شدن جایگاه بانوان در فوتبال و فوتسال را 

از مهم ترین اهداف تعیین شده خود برشمرد.
این پیشکســوت فوتبال اصفهان با تاکید بر اهمیت نحوه 
اجرا و کیفیت برنامه های برگزار شده توسط هیئت، عنوان 
داشــت:برخالف تالش های صورت گرفتــه در دوره های 
قبلی هنــوز فوتبال اصفهان نتوانســته بــه جایگاهی که 
درخور این اســتان است دســت یابد و باید بررسی کنیم 
چرا فوتبال اصفهان به عنوان اســتانی که داعیه پایتختی 
فوتبال کشــور را دارد، در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته 

است.
محمد مجیری

 رییس فعلی هیئت کشــتی اســتان اصفهان در این دوره 
تــالش می کند تا بــا جلب توجــه آرای اعضــای مجمع 
انتخاباتی هیئت فوتبال بتواند از صنف گوش شکســته ها 

پای درمیان پابه توپ ها گذارد.
مجیــری وجود مشــکالت فــراوان در هیئــت فوتبال و 

درخواســت دوســتان را از علل ثبت نام خــود به عنوان 
کاندیدای ریاســت فوتبال دانســته و از این رو در ساعات 
 پایانی اقــدام بــه ثبــت نــام در ایــن دوره از انتخابات

 کرده است.
رییس هیئت کشتی اســتان جایگاه فعلی فوتبال اصفهان 
را مناســب ندانســته و با بیان اینکه فوتبال اصفهان نباید 
تنها معطوف به دو باشگاه بزرگ سپاهان و ذوب آهن شود 
گفت: در گذشته مسابقات آموزشــگاه ها و محالت از شور 
و حال دیگری برخوردار بود و ثمرات بســیاری داشت  از 
این رو باید تالش کنیم که از تمام ظرفیت موجود فوتبال 

استان به ویژه در شهرستان ها استفاده کنیم.
مجیری، خارج شدن وضعیت هیئت فوتبال نصف جهان از 
حالت یکنواختی، ســاماندهی امور، حمایت از باشگاه های 
قدیمی و باشگاه های فعال در شهرســتان ها که روی پای 
خود ایســتاده اند و توجه به زیرساخت های مورد نیاز برای 
فعالیت باشــگا ه ها را از اهداف خود بــرای حضور در این 

رقابت ها بر شمرد.
مسعود هراتیان

مسعود هراتیان که مدیر عاملی شــرکت فوالد هرمزگان 
را در ســوابق اجرایی خود دارد را می توان ناشناخته ترین 
مهره انتخاباتی مجمع هیئت فوتبال دانســت که با توجه 
به حضور در شــرکت های فوالد و حمایت باشــگا ه های 

اصفهانی پا به عرصه رقابت گذاشته است.
رابطه بســیار خوب ابرقویی نژاد با هراتیان، شــایعاتی را 
پیرامون او رقم زده و گمانه زنی هــای درباره حضور او در 
این رقابت ها وجود دارد و آن طور که گفته می شود رییس 
پیشین هیئت فوتبال حامی او در این دوره محسوب شده 
و این احتمال وجود دارد که زیرســایه نفوذ ابرقویی نژاد، 

هراتیان بر صندلی ریاست هیئت فوتبال تکیه بزند.

امروز چهار کاندیدا برای تصاحب یک صندلی رقابت می کنند؛

فوتبال اصفهان در انتظار معرفی سکاندار جدید

مربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایــران تاکید کرد که 
گرفتن ســه امتیاز در اولیــن بازی خانگی بــا قطر از 

اهمیت بسیار باالیی برخودار است.
 حســین فرکــی در مــورد تعطیلــی طوالنی مدت 
بازی های لیگ برتر گفت: من بــا این تعطیلی به ناچار 
موافق بودم، چون این برنامــه ای بود که از قبل تعیین 
شده بود. در این زمینه باید مصلحت تیم ملی را در نظر 
گرفت، ولی این تعطیلی ها حتــی در فوتبال خودمان 
هم سابقه نداشته است. ممکن اســت برخی تیم ها از 

تعطیلی سود ببرند و برخی ضرر کنند، ولی درمجموع 
این وقفه های طوالنی برای فوتبال ایران خوب نیست.

وی درمورد بازی پنجشنبه شــب تیم ملی مقابل قطر 
در رقابت های مقدماتی جام جهانــی عنوان کرد: تیم 
ما در حال حاضر تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه را 
در اختیار دارد و البته جوان های تیم ملی هم کم تجربه 
نیستند. استارت جوانگرایی از جام ملت های آسیا زده 
شــد و هر کســی در تیم ملی بود باید این کار را انجام 

می داد. 
تیم ما شــرایط خوبی دارد و امیــدوارم در اولین بازی 
مقابل قطر نتیجــه خوبی بگیریم. گرفتن ســه امتیاز 
این مســابقه آن هم درحالی که میزبان هستیم بسیار 
مهم اســت و امیدوارم برنده این بازی شــویم.فرکی 

خاطرنشــان کرد: وضعیت تیم ملــی از لحاظ خبری 
متفاوت اســت و معتقدم پنهان مانــدن اطالعات تیم 

ملی در این شرایط بسیار خوب است. 
به هر حال نباید شــناخت حریفان از ما در همین ابتدا 

طوری باشد که ضرر کنیم.
 ســرمربی ســایپا دربــاره پیش بینــی اش از نتیجه 
 این بازی، گفت: ما در خانــه خودمان بازی می کنیم و 
اگر ادعای حضور در جام جهانــی داریم باید این بازی 
را ببریم. امتیاز بازی های خانگی بسیار مهم است و ما 
 اگر در بازی های بیرون از خانه دچار مشــکل شدیم، 
امتیاز بازی هــای خانگی می تواند برای ما چاره ســاز 
باشــد. امیدوارم هــواداران تیــم ملی پنجشــنبه به 

ورزشگاه بروند و از تیم ملی حمایت کنند.

فرکی: 

اگر ادعای حضور در جام 
جهانی داریم باید قطر را ببریم

.

بوژیدار رادوشــوویچ،دروازه بان صربســتانی پرســپولیس که جایگزین 
الکســاندر لوبانف شــده، در دیدارهای دوســتانه این تیم عملکردخوبی 
 از خود به جا گذاشــته و با دفــع موقعیت های حریف مانع از باز شــدن

 دروازه اش شده اســت؛ اما در کنار این مســئله او رهبری فوق العاده ای 
در خط دفاعی از خود به جا گذاشته که این مســئله او را نسبت به دیگر 
دروازه بانــان لیگ متمایز می کنــد. بوژیدار بارها با خــروج از دروازه در 
زمان ضدحمالت حریف مانع از رســیدن حریف به موقعیت طالیی شده 
تا با شاخصه ســوئیپر بودن خود عملکرد خوبی نیز در این بخش از خود 
به جا بگذارد. بازی با پای مناســب این دروازه بان را نیــز می توان دیگر 
خصوصیت مثبت او ارزیابــی کرد تا پرســپولیس در این فصل در بخش 

دروازه آرامش خاطر مناسبی برخالف فصل گذشته نیز داشته باشد. 

زنگ خطر برای فوتبال ایران؛

تیم های پایتخت در پلی آف آسیا؟!
تصمیم ویژه منصوریان؛ 

نیمکت نشینی رحمتی قبل از دربی
عملکرد مثبت دروازه بان صربستانی پرسپولیس؛

 خیال برانکو راحت شد

با چشــم به هم زدنی، بازی های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
از راه رسید. روز پنجشــنبه همین هفته، در ورزشگاه آزادی، ایران 
اولین اســتارت را مقابل قطر می زند. اگر قرار باشد ایران برای تیم 
ملی کاری کند، تنها ۳، ۴ روز زمان دارد. بعد از این بازی برای کمک 
به تیم ملی دیر اســت. کی روش و شــاگردانش وارد ماراتن تازه ای 
می شوند و ایرانی ها امیدوارند آخر این قصه برای همه شیرین باشد 
و تیم ملی با صعود به جــام جهانی، باردیگر مــردم را به خیابان ها 

بکشاند.
 کی روش و شاگردانش قولی در آســتانه این بازی نداده اند اما مثل 
همیشــه تضمین می دهند که با تمام وجود در این مســابقات به 
میدان بروند و البته کارشان را با شکســت قطر آغاز کنند. این تیم 
هم یک تیم عربی اســت و بردن آن برای ایرانی ها بســیار حیثیتی 
اســت. قطر با تمام قدرت به ایران می آید تا امتیاز بگیرد و برود ولی 
ملی پوش ها می گویند ما ایرانی هســتیم و باید جلوی تماشاگران 

خودمان برنده باشیم.
 کارلوس کی روش در این مدت به اندازه کافــی روی بازیکنان کار 

کرده و آنها را از نظر فنی و روحی آماده بازی روز پنجشــنبه کرده 
است. تیم ملی آخرین بار در ورزشــگاه آزادی نتوانست مقابل قطر 
برنده شــود. این تیم در کمال ناباوری مقابل ایران مســاوی کرد و 
با یک امتیاز تهران را ترک کرد. همیشــه نزدیک مســابقات، تازه 
ایرانی ها یادشان می افتد که از تیم ملی حمایت کنند. تا همین چند 
وقت پیش، تیم ملی آرامش نداشت ولی حاال در روزهای منتهی به 
شروع بازی، همه مصاحبه می کنند و می گویند تیم ملی در اولویت 
اســت. کارلوس معتقد اســت رمز برد ایران در مقابل قطر دو چیز 
است؛ آرامش و تمرکز. او روی این دو مسئله تاکید دارد و خطاب به 
بازیکنان گفته است: »اگر این دو ویژگی را داشته باشیم، می توانیم 
در مقابل قطر موفق باشــیم. باید تا لحظه آخر آرامش داشته باشیم 
و روی بازی خودمان تمرکز کنیــم.« کی روش تمام نکات الزم را به 
بازیکنان گفته و همه منتظرند تا روز پنجشنبه از راه برسد. از همین 
حاال تیم ملی آماده شــده و کی روش حتی بابت غیبت لژیونرها هم 
نگرانی ندارد. آنها در اروپا بــازی کرده اند و از هر نظر آماده اند. حتی 

هماهنگی الزم را با سایر بازیکنان دارند.

قاب روز مستطیل سبز

 با شــروع فصل و گذشــت ۴ بــازی معلوم 
شــد که حال رحمتی هم مثل این روزهای 
استقالل خوب نیست. رحمتی که در فصل 
گذشــته بارها مانع از رخ دادن شکست های 
پرگل استقالل شــده بود، در ۳ بازی ۵ گل 
خورد تا موج انتقادات از او بــاال برود؛ البته 
ضعف های استقالل درخط دفاعی هم قابل 
کتمان نیست اما شنیده می شود منصوریان 
تصمیم دارد برای اینکه فشــارها را از روی 
رحمتی بردارد، به او استراحت بدهد و برای 
بازی با ماشین سازی از سید حسین حسینی 

 اســتفاده کند؛ البته ســرمربی اســتقالل 
 هنــوز تصمیم قطعــی خــود را نگرفته اما
  ممکــن اســت او بخواهــد در آســتانه

 دربی به رحمتی استراحتی بدهد تا تجدید 
قوا کند.

ســقوط رتبه لیگ برتر ایران، با کاهش احتمالی ســهمیه ایران در بین 
کشورهای آسیایی همراه خواهد شد.

بر اســاس رده بندی لیگ های فوتبال آســیا، لیگ برتر کشــورمان در 
فصل جاری با یک پله سقوط مواجه شد و همین مسئله ممکن است به 
کاهش سهمیه تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا منجر 
شود.اگر روش ســهمیه بندی کشورها به روش گذشــته باشد سهمیه 
۱+۳ ایران به ۲+ ۲ تبدیل خواهد شــد؛ بنابراین تیــم های قهرمان در 
لیگ و جام حذفی کشورمان یعنی اســتقالل خوزستان و ذوب آهن به 
صورت مســتقیم وارد رقابت های باشگاهی آســیا می شوند و تیم های 
پرسپولیس و استقالل باید در مرحله پلی آف حاضر شوند تا برای کسب 

01مجوز حضور در رقابت های لیگ قهرمانان به رقابت بپردازند.
کلید برد ایران مقابل قطر؛

پرش معلول ایرانی از ارتفاع 13 هزار پایی!آرامش و تمرکز

ســعید ضروری یکی از معلوالن ایرانی 
در هفته گذشــته با کمک یک اســتاد 
پرش توانســت پرش از ارتفاع ۱۳ هزار 
پایی را تجربه کند و نام خود را به عنوان 
اولین فــرد معلول در ایــن کار به ثبت 

برساند.
این معلول با کمک احمد حســنوند از 
هواپیمــای Y12 و در منطقه زیباکنار 

این کار را انجام داد. 

سمیه
مصور
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مفاد آراء
380/ 5 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 51984-1394/11/25 هیأت دوم اقای فتح اله حیــدری رنانی  به 
شناسنامه شماره 134  کدملي 1289983542  صادره اصفهان  فرزند  علی ششدانگ  
ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت 96/57  مترمربع از پالک شماره 
773/4 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 452و458 دفتر 660 امالک
2- رای شماره 54103-1394/12/16 هیأت چهارم آقاي محمد ثقفیان  به شناسنامه 
شــماره  51618  کدملي 1280406011 صادره اصفهان فرزند  حســین  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  48/58  مترمربع از پالک شماره 297 فرعی 
15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ی 

79509 – 1389/12/28 دفترخانه 25 اصفهان
3- رای شماره 1851-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي مجتبی شهبازی دستجرده 
به شناسنامه شماره 1091 کدملي 1284708497 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 108/20 مترمربع از پالک شماره751فرعی26 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از آقای نادعلی 

شهبازی فرزند علی نقی از مورد ثبت در صفحه 392 دفتر 70 امالک 
4- رای شــماره 1878-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي مرتضی سیفی رنانی به 
شناسنامه شماره 361 کدملي 1290228000 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/14 مترمربع از پالک شماره3768فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی خانم 
طاهره ناجی مالک 496 سهم از 796سهم دو دانگ مورد ثبت در صفحه 429 دفتر 304

5- رای شــماره 3576-1395/02/20 هیــأت دوم خانم بتول صادقیــان رناني به 
شناســنامه شــماره 11344 کدملي 1283223414 صادره اصفهــان فرزند یداله 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 194 مترمربع پالک شماره648 فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد آقاجانیان 

صفحه 269دفتر93 امالک
6- رای شــماره 4729-1395/02/28 هیأت دوم آقاي حمید آهویي به شناســنامه 
شــماره 67015 کدملي 1281771449 صادره اصفهان فرزند عبدالرزاق ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 83/69 مترمربــع پالک شــماره144 فرعــي از14 اصلي 
واقع در اصفهــان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 

48و471و266و394و452دفتر 908و753و290و821و308 امالک
7- رای شــماره 4735-1395/02/28 هیأت دوم خانم ســرور قهرمان شهرکي به 
شناسنامه شــماره 12 کدملي 4622335468 صادره کیان فرزند کرمعلي  نسبت به 
سه  دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 193/69 مترمربع پالک شماره 
574 فرعي از25 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 372 دفتر 587 امالک
8- رای شــماره 4738-1395/02/28 هیــأت دوم آقاي  ناصر قهرمان شــهرکي 
به شناســنامه شــماره 1407 کدملي 1286523303 صادره اصفهان فرزند خالق  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 193/69 مترمربع پالک 
شــماره574  فرعي از25 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 369 دفتر 587 امالک
9- رای شــماره 2582-1395/02/11 هیأت دوم آقاي محمد نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 114 کدملي 1290053588 صادره نصرآباد فرزند علي  ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 150/05 مترمربع پالک شماره147/1 فرعي از 5 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحه9دفتر576
10- رای شــماره 2548-1395/02/11 هیأت دوم آقاي شکراله رضایي برزاني به 
شناسنامه شماره 60 کدملي 1290140812 صادره خمینی شهر فرزند علي محمد 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 210/92 مترمربع پالک 
شــماره 442 فرعي از16 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از موردثبت صفحه402دفتر61 امالک
11- رای شــماره 2541-1395/02/11 هیــأت دوم خانم مهــري ماهراني برزاني 
به شناســنامه شــماره 2675 کدملي 1282986457 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به  یکدانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 210/92 مترمربع پالک 
شــماره442فرعي از 16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه402دفتر61 امالک
12- رای شــماره 4268-1395/02/25 هیأت اول آقاي  فتح اله عباســي ولداني به 
شناسنامه شماره 5 کدملي 1290261814 صادره اصفهان فرزند عباس ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 106 مترمربع پالک شــماره 265فرعي از36 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس عباسی ولدانی

13- رای شــماره 4369-1395/02/26 هیأت اول آقاي  سیدمحمدحسین حسیني 
رناني به شناســنامه شــماره 403 کدملي 1290289433 صــادره اصفهان فرزند 
سیدکریم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 169 مترمربع پالک شماره 1220فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

مهدی بهرامیان ازموردثبت صفحه 222 دفتر 50 امالک
14- رای شماره 4504-1395/02/26 هیأت اول خانم زهرا مقاره عابد به شناسنامه 
شماره 1057 کدملي 1284890368 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/40 مترمربع پالک شماره534 فرعي از 
6 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

174 دفتر 536 امالک
15- رای شماره 4501-1395/02/26 هیأت اول آقاي  مهدي قاري پور به شناسنامه 
شماره 1303 کدملي 1285701658 صادره اصفهان فرزند حبیب اله نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 141/40 مترمربع پالک شماره534 
فرعي از 6 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 174 دفتر 536 امالک
16- رای شــماره 4585-1395/02/27 هیأت اول خانم ســبزه گل محمدي شمس 
آبادي به شناسنامه شــماره 1098 کدملي 4620508101 صادره شهرکرد فرزند 
خدایار ششدانگ یک باب خانه به مساحت 431 مترمربع پالک شماره 191 فرعي از 
40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

نعمت اله حیدرنام 
17- رای شماره 5170-1395/02/31 هیأت سوم آقاي غالمرضامیرمحمدطاهری 
نیم آوری به شناسنامه شــماره 823 کدملي 1284651452 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 131/88 مترمربع از پالک 
شــماره34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی مسیب قاسمی
18- رای شــماره 5171-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي محمدابراهیم حیدری به 
شناسنامه شــماره 145 کدملي 4622713543 صادره شــهرکرد فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 259/60 مترمربع از پالک شماره32 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسن 

وحسین حقیقی زاده مارچینی
19-رای شماره 5201-1395/02/31 هیأت سوم آقاي مجیدشیرزادفر به شناسنامه 
شماره 3408 کدملي 1285019482 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 73/20 مترمربع از پالک شــماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسن زارع بهرام 

آبادی از سند ثبت شده در صفحه 173 دفتر 199 
20- رای شماره 5137-1395/02/30 هیأت سوم خانم فخری مرادیان به شناسنامه 
شماره 4 کدملي 1111158691 صادره فالورجان فرزند قدیرعلی نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 97/81 مترمربع از پالک شــماره45 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فتح اله آقابابائی
21- رای شماره 5226-1395/02/31 هیأت سوم آقاي محمد مددکن به شناسنامه 
شماره 1642 کدملي 1285822188 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 136/50 مترمربع از پالک شماره31 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رمضان طاهری
22- رای شــماره 5130-1395/02/30 هیــأت ســوم آقــاي بهرام فتحــی رنانی 
به شناســنامه شــماره 1429 کدملي 1290525587 صادره خمینی شــهر فرزند 
مصطفی نســبت به ششــدانگ یک باب کارگاه به مســاحت 102 مترمربع از پالک 
شماره2314فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 252 دفتر 63 از مالک رسمی رسول بهشتی دهکردی
23- رای شماره 4862-1395/02/28 هیأت سوم آقاي محمد واعظی به شناسنامه 
شماره 73 کدملي 1289895333 صادره اصفهان فرزند باقرنسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 333 مترمربع از پالک شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 
87 و 96 دفتر 48 از مالک رسمی اسداله وعباسعلی ومحمدعلی )فهیمی عاشق آبادی(

24- رای شــماره 4865-1395/02/28 هیــأت ســوم خانم ناهید پهلــوان زاده به 
شناسنامه شماره 33 کدملي 1159484929 صادره فریدن فرزند غالمحسین نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 333 مترمربع از پالک 
شــماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 
ثبت شده در صفحات 87 و 96 دفتر 48 از مالک رسمی اسداله وعباسعلی ومحمدعلی 

)فهیمی عاشق آبادی(

25- رای شماره 5220-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي محمود اکبری به شناسنامه 
شــماره 316 کدملي 1290320993 صادره اصفهان شــهر فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 329/64 مترمربع از پالک 
شماره3564فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که در صفحه 377 دفتر 485 مالک 228 4/10 سهم بوده است
26- رای شماره 5219-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي جواد اکبری به شناسنامه 
شــماره 691 کدملي 1290410739 صادره خمینی شــهر فرزند حســن نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 329/64 مترمربع از پالک 
شماره3564فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که در صفحه 377 دفتر 485 مالک 228 4/10 سهم بوده است
27- رای شماره 5207-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي عباس خاکی به شناسنامه 
شــماره 13 کدملي 1289953848 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 171/37 مترمربع از پالک شماره 3106 فرعی 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مالک 200 سهم از 575 

سهم 5 قفیز مشاع از 7/5 قفیزششدانگ می باشد
28- رای شــماره 5140-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي مهــدی خانی ولدانی به 
شناسنامه شماره 1188 کدملي 1283508893 صادره ولدان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 228/54 مترمربع از پالک شماره106فرعی36 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب ســند 

شماره ی 97560 – 91/5/3 دفتر 160 اصفهان مالک می باشد
29- رای شــماره 3434-1394/02/19 هیأت اول اقای کریم امیریان فارســانی به 
شناسنامه شماره  3906 کدملي   4678989064  صادره فارسان  فرزند غالمحسین 
ششدانگ خانه  به مساحت  227/50  مترمربع از پالک شماره  708  فرعی از 5  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 78 

دفتر 28 امالک
30- رای شــماره 7374-1395/03/29 هیــأت اول خانم طیبه جعفــری ولدانی  به 
شناسنامه شماره 1958 کدملي 1288126182 صادره اصفهان فرزند حسین  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 110/50 مترمربع از پالک 
شــماره 582  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی بانوربابه فخاری
31- رای شــماره 7375-1395/03/29 هیأت اول خانم اعظم جعفــری ولدانی  به 
شناسنامه شــماره 2139 کدملي 1290605025 صادره خمینی شهر فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 110/50 مترمربع از 
پالک شماره 582  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی بانوربابه فخاری
32- رای شــماره 7398-1395/03/29 هیأت اول خانم ثریا بابائی  به شناســنامه 
شــماره 442 کدملي 6479575423 صادره همــدان فرزند  اروجعلی  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 240 مترمربع از پالک شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اکبرگل شیرازی ومرتضی کشانی

33- رای شــماره 7416-1395/03/30 هیــأت اول خانم طاهره نصــر اصفهانی  
به شناســنامه شــماره 5293  کدملي 0037020821  صادره تهران  فرزند عباس  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  86/50 مترمربع از پالک شماره  394  فرعی از  5  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

30و33و39 دفتر 7 امالک
34- رای شماره 7429-1395/03/30 هیأت اول اقای پدرام پژوهش  به شناسنامه 
شــماره 14  کدملي 4621836439  صادره شــهرکرد فرزند منوچهر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 70 مترمربع از پالک شــماره  831  فرعی از  40  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا بدون 

ذکرسایرمشخصات ازموردثبت صفحه 58 دفتر 172 امالک
35- رای شــماره 7339-1395/03/29 هیــأت اول اقــای علیرضــا حیدریان  به 
شناسنامه شماره 348 کدملي 1290288887 صادره اصفهان  فرزند حسن ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 320/45  مترمربع از پالک شماره  3252 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه ترکی 

ازموردثبت صفحه 59 دفتر 67 امالک
36- رای شــماره 7355-1395/03/29 هیأت اول اقای حمداله یوســفی اشــنا  به 
شناسنامه شماره 1 کدملي 6479851005 صادره همدان  فرزند سیف اله ششدانگ 
یکباب کارگاه موزائیک سازی به مساحت 916  مترمربع از پالک شماره 64  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدبیات 

ازموردثبت صفحه 344 دفتر 149 امالک
37- رای شــماره 7360-1395/03/29 هیأت اول خانم نســرین اقــا امینی ها  به 
شناســنامه شــماره 43006 کدملي 1280318783 صادره اصفهــان  فرزند رضا 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/40  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی عبدالحسین زارع 

بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 90 دفتر 48 امالک
38- رای شــماره 7228-1395/03/29 هیــأت دوم اقای سیدمحســن معنوی به 
شناسنامه شــماره 310 کدملي 1283661411  صادره اصفهان فرزند سیدحسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 140/16  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رحیم زارع 

ازموردثبت صفحه 87و96دفتر48امالک
39- رای شــماره 6430-1395/03/13 هیأت دوم اقای حیدرحسینی کوهانستانی  
به شناسنامه شــماره 6  کدملي  1290078912  صادره اصفهان  فرزند سیدمیرزا 
نسبت به دودانگ مشــاع از  ششدانگ ساختمان به مســاحت 156/59  مترمربع از 
پالک شماره 287 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 88309-72/6/28 دفتر 5 اصفهان
40- رای شماره 6433-1395/03/13 هیأت دوم خانم زهرا شفیعیه  به شناسنامه 
شماره 17884  کدملي  1292332247  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا نسبت به 
یک دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 156/59  مترمربع از پالک شماره 
287 فرعی از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان  

ازسند 128496-84/6/28 دفتر 64 اصفهان
41- رای شــماره 6431-1395/03/13 هیأت دوم خانم فاطمــه کاظمی زهرانی  به 
شناســنامه شــماره 1514  کدملي  1283259842  صادره اصفهان  فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مســاحت 156/59  مترمربع از 
پالک شماره 287 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 88309-72/6/28 دفتر 5 اصفهان
42- رای شــماره 6421-1395/03/13 هیــأت دوم اقای غالمرضــا امانی بنی  به 
شناسنامه شماره 268  کدملي  4679323663  صادره شهرکرد  فرزند مشهدی علی 
اکبر نسبت به پنج دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 183/15  مترمربع از 
پالک شماره 169 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 17161-85/5/9 دفتر 105 اصفهان
43- رای شماره 6424-1395/03/13 هیأت دوم اقای عبدالحسین عسگری لمجیری  
به شناسنامه شماره 4  کدملي  1290311110  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
ساختمان به مساحت 257/40  مترمربع از پالک شماره 431 فرعی از 40 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 469 دفتر 

977 امالک
44- رای شــماره 7247-1395/03/29 هیأت دوم اقای رســول مزروعی سبدانی  
به شناسنامه شــماره 2736 کدملي 1285931696  صادره اصفهان  فرزند شعبان 
ششدانگ ساختمان به مساحت 116/50  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صفرمانیان سبدانی

45- رای شــماره 7224-1395/03/29 هیــأت دوم خانــم صدیقه محمدی شــیخ 
شبانی به شناسنامه شــماره 1768 کدملي 4620922791  صادره شهرکرد فرزند 
محمدحسین ششدانگ ساختمان به مســاحت 69/51  مترمربع از پالک شماره 67  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

سیدمحمدحسینی
46- رای شماره 7227-1395/03/29 هیأت دوم اقای کیومرث رستمی به شناسنامه 
شماره 11 کدملي 1159781885  صادره فریدن فرزند امراله ششدانگ ساختمان به 
مساحت 126  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدبیات
47- رای شماره 7206-1395/03/29 هیأت دوم اقای عبدالمجید صباغی رنانی  به 
شناسنامه شماره 65 کدملي 1290238057  صادره اصفهان  فرزند یداله ششدانگ 
مغازه به مســاحت 64/90  مترمربع از پالک شــماره 815 فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 557و320 

دفتر 454و939 امالک
48- رای شماره 7205-1395/03/29 هیأت دوم اقای عبدالمجید صباغی رنانی  به 
شناسنامه شماره 65 کدملي 1290238057  صادره اصفهان  فرزند یداله ششدانگ 
ساختمان به مساحت 192/93  مترمربع از پالک شماره 77 فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 494 دفتر 

805 امالک
49- رای شــماره 4469-1395/02/26 هیأت اول خانم آمنه احمدیان به شناسنامه 
شماره 733 کدملي 1198963980 صادره شهرضا فرزند عوضعلي ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 182/80 مترمربع پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی امینی
50- رای شــماره 43742-1394/09/12 هیأت اول اقای مرتضــی ترک الدانی   به 
شناســنامه شــماره 37043  کدملي 1282297831  صادره  اصفهان  فرزند  علی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  307/50   مترمربع از پالک شماره  341 فرعی از 15  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

298 الی 313و338 دفتر 482و681 امالک
51- رای شــماره 47560-1394/10/17 هیأت اول آقای ســید مهــدی احمدی  به 
شناسنامه شماره 189 کدملي 1141527413 صادره خمینی شهر   فرزند سید حسن  
مقدار ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111/91 مترمربع از پالک شماره 68 

اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کســر از مالکیت 
آقای علی کشانی

52- رای شــماره 48965-1394/10/27 هیــأت دوم اقــای مرتضــی حاجیان به 
شناسنامه شماره 6  کدملي 1289943524  صادره اصفهان  فرزند  حسینعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  186/20 مترمربع از پالک 
شماره 46 فرعی از 4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  

ازموردثبت صفحه 328 دفتر 312 امالک
53- رای شماره 48966-1394/10/27 هیأت دوم خانم بهشته حاجیان به شناسنامه 
شماره 6978  کدملي 1292000856  صادره اصفهان  فرزند  مرتضی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  186/20 مترمربع از پالک شماره 
46 فرعی از 4 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان  

ازموردثبت صفحه 328 دفتر 312 امالک
54- رای شــماره 50235-1394/11/06 هیأت اول اقای ناصر دادخواه تهرانی  به 
شناسنامه شماره  20158  کدملي 1282670271  صادره  اصفهان فرزند منصور  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  293/67  مترمربع از 
پالک شماره 1118 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 125و573و576 دفتر 527و572 امالک
55- رای شــماره 50234-1394/11/06 هیــأت اول خانــم محبوبه مشــایخی  به 
شناسنامه شماره  2015  کدملي 1284780961  صادره  اصفهان فرزند محمدعلی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  293/67  مترمربع از 
پالک شــماره 1118 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 125و573و576 دفتر 527و572 امالک
56- رای شــماره 54424-1394/12/22 هیــأت اول اقای مهدی نصــر ازادانی به 
شناســنامه شــماره 1840  کدملي 1284678741  صادره اصفهان  فرزند  شکراله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  203/73  مترمربع از پالک شماره 508  فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

431 دفتر 855 امالک
57- رای شماره 54533-1394/12/24 هیأت اول اقای محسن عزیزی  به شناسنامه 
شــماره 224  کدملــي  4650387434  صادره بروجــن  فرزند بهرام  ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 297/85  مترمربع از پالک شــماره 634 فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 84/11/18-16509 

دفترخانه 105 اصفهان
58- رای شماره 54232-1394/12/19 هیأت دوم اقای محمدحسین نصراصفهانی 
به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290431310  صــادره خمینی شــهر  فرزند 
عبدالرحیم  ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 151/67  مترمربع از پالک شماره 
268 فرعی از 7 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 326 دفتر 1039 امالک
59- رای شماره 1562-1395/01/30 هیأت اول اقای کاظم سهرابی  به شناسنامه 
شماره  271  کدملي 1290047073  صادره اصفهان  فرزند رضا  ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 260/25  مترمربع از پالک شــماره 2515  فرعی از 18   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی کاظم سهرابی که 

بنامش درجریان ثبت است
60- رای شــماره 1880-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي رمضان مارانی برزانی 
به شناسنامه شماره 57 کدملي 1290070921 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 197 مترمربع از پالک شماره165فرعی16 
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شــماره 

18935 – 85/12/12 دفتر 105  
61- رای شــماره 1836-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهرا صادقی برزانی به 
شناســنامه شــماره 0 کدملي 1130037096 صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 362/30 مترمربع از پالک 
شماره864فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که به موجب سند شماره 277075 – 90/10/13 از مالک رسمی 2حبه از6حبه از72 

حبه می باشد مورد ثبت در صفحه 500 دفتر 413
62- رای شــماره 1835-1395/01/31 خانم مریم ماهرانی برزانی به شناســنامه 
شماره 0 کدملي 1270878069 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 362/30 مترمربع از پالک شماره864فرعی16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان که در صفحه 500 

دفتر 413 مالک 2حبه می باشد
63- رای شــماره 1834-1395/01/31 هیأت چهارم خانم صدیقه رضائی برزانی 
به شناسنامه شــماره 3491 کدملي 1282992546 صادره اصفهان فرزند صادق 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 362/30 مترمربع از 
پالک شــماره864 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که به موجب سند شــماره 95057 – 65/4/14 دفتر 77 و صفحه 500 دفتر 

413  مالک 6 حبه و2حبه  می باشد
64- رای شــماره 54709-1394/12/26 هیأت ســوم آقاي ابوالقاسم غفوری  به 
شناسنامه شــماره  2  کدملي 1289947538 صادره اصفهان فرزند  محمود  نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 24 مترمربع از پالک شماره 386 فرعی 40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

محمود حسین زاده لیمجیری
65- رای شماره 54733-1394/12/26 هیأت سوم خانم فاطمه زین العابدین موسی 
مقدم  به شناسنامه شماره  481  کدملي 1284574075 صادره اصفهان فرزند  علی  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  117/51  مترمربع 
از پالک شــماره 1338 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی حسن حسن روغنی که مقدار3قفیز آن در جریان ثبت 
است و مقدار 8 قفیز مشاع در صفحات 160 و 164 دفتر 137 سابقه ثبت و سند دارد

66- رای شماره 54730-1394/12/26 هیأت سوم آقای اکبر ربیعی اصفهانی مقدم  
به شناســنامه شــماره  736  کدملي 1285400038 صادره اصفهان فرزند  اسداله  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  117/51  مترمربع 
از پالک شــماره 1338 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی حسن حسن روغنی که مقدار3قفیز آن در جریان ثبت 
است و مقدار 8 قفیز مشاع در صفحات 160 و 164 دفتر 137 سابقه ثبت و سند دارد

67- رای شماره 54667-1394/12/25 هیأت سوم آقای سید حسن میرحسینی به 
شناسنامه شــماره  221  کدملي 1290013705 صادره اصفهان فرزند  سید محمد  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  226  مترمربع از 
پالک شــماره 552 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکین رسمی حبیبه کاظمی و فاطمه علینقیان ومحمدتسلیمی از سند ثبت 

شده در صفحه 442و445 و 448 دفتر362
68- رای شماره 54666-1394/12/25 هیأت سوم خانم فاطمه صغرا رحمانی رنانی 
به شناســنامه شــماره  253  کدملي 1290088713 صادره اصفهان فرزند  عباس  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  226  مترمربع از 
پالک شــماره 552 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکین رسمی حبیبه کاظمی و فاطمه علینقیان ومحمدتسلیمی از سند ثبت 

شده در صفحه 442و445 و 448 دفتر362
69- رای شــماره 1858-1395/01/31 هیــأت چهارم آقــاي محمدرضا نوری به 
شناســنامه شــماره 50468 کدملي 1280930306 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/30 مترمربع از پالک 
شماره534 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که مع الواسطه از خانم خدیجه نادری خریداری نموده است
70- رای شماره 1859-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهره نوری به شناسنامه 
شــماره 52854 کدملي 1280954639 صــادره اصفهان فرزند نعمت اله نســبت 
به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 133/30 مترمربع از پالک 
شماره534 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که مع الواسطه از خانم خدیجه نادری خریداری نموده است
71- رای شماره 1718-1395/01/30 هیأت سوم آقاي مهدی جوانی به شناسنامه 
شــماره 58 کدملي 1290368236 صادره اصفهان فرزند کریم نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 140 مترمربع از پالک شــماره 515 فرعی 25 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

165 دفتر 370
72- رای شماره 1706-1395/01/30 هیأت سوم آقای ناصر جعفری  به شناسنامه 
شماره  5  کدملي 5499498768 صادره تیران فرزند  حسن آقا  نسبت به 14 دو پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  204/90  مترمربع 
از پالک شماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی ذوالفقار شیرانی از سند ثبت شده در صفحه 317 دفتر 310

73- رای شماره 1696-1395/01/30 هیأت سوم آقاي احمد احمدی  به شناسنامه 
شماره  553  کدملي 1170556442 صادره لنجان فرزند  علی اکبر  نسبت به 14 ودو 
پنجم سهم از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  204/90  مترمربع از 
پالک شــماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی ذوالفقار شیرانی از سند ثبت شده در صفحه 317 دفتر 310

74- رای شــماره 1697-1395/01/30 هیأت سوم خانم سهیال صادقیان لودریچه  
به شناسنامه شماره  509  کدملي 1752351487 صادره قلعه مرعشی فرزند  ناصر  
نسبت به 14 ودو پنجم ســهم از 72 سهم ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  
204/90  مترمربع از پالک شــماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ذوالفقار شیرانی از سند ثبت شده در 

صفحه 317 دفتر 310
75- رای شماره 1704-1395/01/30 هیأت سوم خانم فرحناز دهقانی  به شناسنامه 
شماره  1272627470  کدملي 1272627470 صادره اصفهان فرزند  محمد  نسبت 
به 14 ودو پنجم سهم از 72 سهم ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  204/90  
مترمربع از پالک شماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ذوالفقار شیرانی از ســند ثبت شده در صفحه 

317 دفتر 310
76- رای شماره 1705-1395/01/30 هیأت سوم آقای سعید رستمیان  به شناسنامه 
شــماره  290  کدملي 1283552337 صادره اصفهان فرزند  اصغر  نســبت به 14 
ودو پنجم سهم مشاع  از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  204/90  
مترمربع از پالک شماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ذوالفقار شیرانی از ســند ثبت شده در صفحه 

317 دفتر 310
77- رای شــماره 1762-1395/01/30 هیأت سوم خانم فاطمه ترکی دستگردی به 
شناسنامه شــماره 303 کدملي 4650393221 صادره بروجن فرزند هرمز نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 158 مترمربع از پالک شماره4048فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در 

صفحه 513دفتر 198از مالک رسمی فرج اله نصر ازادانی
78- رای شماره 1831-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي ابوالقاسم صادقی برزانی 
به شناسنامه شماره 22 کدملي 1290173354 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 242/65 مترمربع از پالک شماره786فرعی16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحات 421 

دفتر 84 و 433 و437 دفتر 84 مالک 1/5 دانگ مشاع می باشد
79- رای شماره 3550-1395/02/20 هیأت دوم خانم مریم شریف حسن آبادي به 
شناسنامه شماره 2446 کدملي 0049680099 صادره تهران فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 167/36 مترمربع پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت آقای احمد نورمحمدی
80- رای شــماره 4759-1395/02/28 هیأت دوم خانم رضوان اســدي جورتاني 
به شناسنامه شماره 35 کدملي 1290079579 صادره اصفهان فرزند غالم حسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 131/90 مترمربع پالک شماره4  فرعي از8 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 180 

دفتر 765 امالک
81- رای شــماره 4769-1395/02/28 هیــأت دوم خانم طاهــره عابدي جوني به 
شناســنامه شــماره 1632 کدملي 1283041103 صادره اصفهان فرزند اســداله 
ششدانگ مغازه به مســاحت 54/50 مترمربع پالک شــماره151و157 فرعي از25 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که ازپالک 151فرعی 
بنام متقاضی ازموردثبت صفحه 197 دفتر 314 امالک وازپالک 157 فرعی ازمالک 

رسمی محمدعلی عابدی جونی ازموردثبت صفحه 553 دفتر 44 امالک
82- رای شماره 2859-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  حسین بختیاري به شناسنامه 
شماره 41 کدملي 1289814562 صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ ساختمان 
به مساحت 262/17 مترمربع پالک شماره 3257 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه480دفتر311 امالک
83- رای شــماره 2856-1395/02/12 هیأت دوم آقاي رحیم مستاجران گورتاني 
به شناســنامه شــماره 53 کدملي 1290079757 صادره اصفهان فرزند غالمعلي 
ششدانگ ســاختمان به مساحت 178/38 مترمربع پالک شــماره 364 فرعي از 15 
اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 61129- 

61/10/22 دفتر5 اصفهان
84- رای شماره 2598-1395/02/11 هیأت دوم آقاي  روح اله کوهي علي آبادي به 
شناسنامه شماره 2387 کدملي 1286090148 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مســاحت 75 مترمربع پالک شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سید 

محمد حسینی
85- رای شــماره 2602-1395/02/11 هیأت دوم آقاي داود بابایي به شناســنامه 
شماره 4461 کدملي 1755895127 صادره اهواز فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 75 مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدحسینی
86- رای شماره 4265-1395/02/25 هیأت اول خانم طاوس حسیني به شناسنامه 
شماره 5 کدملي 6219819640 صادره بوئین و میاندشت فرزند سید کاظم ششدانگ 
ساختمان به مساحت 156/56 مترمربع پالک شماره 2417 فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازموردثبــت صفحه 77 دفتر 

1095 امالک
87- رای شــماره 4412-1395/02/26 هیأت اول آقاي غالمعلي مزروعي سبداني 
به شناسنامه شماره 7 کدملي 1290063079 صادره اصفهان فرزند باقر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 192/74 مترمربع پالک شــماره171 فرعي از 40 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محترم مزروعی 

سبدانی وحسن بشیری لمجیری
88- رای شــماره 4436-1395/02/26 هیــأت اول آقاي محمد حســین احمدي به 
شناسنامه شماره 860 کدملي 6219547888 صادره  فریدن فرزند صادق ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 80/18 مترمربع پالک شماره524 فرعي از 40 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس بهرامی
89- رای شماره 4445-1395/02/26 هیأت اول آقاي  جواد رضایي به شناسنامه 
شــماره 1176 کدملي 1283294117 صادره اصفهان فرزند مانده علي ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 141/70 مترمربع پالک شــماره 34 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حبیب اله رضائی سودانی
90- رای شــماره 4496-1395/02/26 هیأت اول آقاي محمد شفیعی به شناسنامه 
شماره 3 کدملي 1289927261 صادره اصفهان فرزند اسداله ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 26/26 مترمربع پالک شماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی غالمرضا جاللی عاشق ابادی ازموردثبت 

صفحه 149 دفتر 546 امالک
91- رای شماره 4499-1395/02/26 هیأت اول آقاي  علیرضا مصلحي بهارانچي 
به شناسنامه شــماره 1858 کدملي 1284799816 صادره اصفهان فرزند محمود  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 172/13 مترمربع پالک شــماره 342 فرعي از 6 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

65 دفتر 570 امالک
92- رای شــماره 4500-1395/02/26 هیأت اول آقاي مهدي محققیان گورتاني به 
شناسنامه شماره 6 کدملي 1290079285 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مســاحت 286/80 مترمربع پالک شماره 
20 فرعــي از15  اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 157و159 دفتر 52 امالک
93- رای شماره 5191-1395/02/31 هیأت سوم خانم رضوان صباغ به شناسنامه 
شــماره 518 کدملي 1290409005 صادره خمینی شــهر فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 165/35 مترمربع از پالک شماره 3222 
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمدتقی حسینی از سند ثبت شده در صفحه 139 دفتر 67
94- رای شماره 5173-1395/02/31 هیأت سوم آقاي فرهاد حسینی به شناسنامه 
شماره 704 کدملي 6219512741 صادره فریدن فرزند نصرت نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 130/20 مترمربع از پالک شماره2412فرعی28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی فرنگیس 

رستمی ونیره رستمی از سند ثبت شده در صفحه 170 دفتر 458
95- رای شماره 5188-1395/02/31 هیأت سوم آقای علیرضا شریفی به شناسنامه 
شــماره 3132 کدملي 1284971902 صادره اصفهان فرزند غالمحسین نسبت به 
3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 148/80 مترمربع از پالک 
شماره534فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی غالمحسین شریفی
96- رای شــماره 5187-1395/02/31 هیأت سوم خانم راضیه صفاری انارکی به 
شناسنامه شماره 343 کدملي 1091626979 صادره نجف آباد فرزند مجید نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148/80 مترمربع از پالک 
شماره534 فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی غالمحسین شریفی
97- رای شــماره 5132-1395/02/30 هیــأت ســوم آقــاي حمیدرضــا صفری 
گنهرانی به شناسنامه شــماره 123 کدملي 4623050432 صادره شهرکرد فرزند 
علی نســبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 42/67 مترمربع از پالک 
شماره5685فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 182 دفتر 1100
98- رای شــماره 5223-1395/02/31 هیــأت ســوم آقاي محمدعلــی تلگینی به 
شناسنامه شــماره 16 کدملي 5759597876 صادره فریدن فرزند چراغعلی نسبت 
به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 148/13 مترمربع از پالک شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

علی کرباسیون
99- رای شماره 5214-1395/02/31  هیأت سوم آقاي حمید حیدری به شناسنامه 
شــماره 970 کدملي 1285753844 صــادره اصفهان فرزند محمدعلی نســبت به 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 203/40 مترمربع از پالک شماره 605 
فرعی25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک 

رسمی حسین الوی
100- رای شماره 5127-1395/02/30 هیأت سوم آقاي رضا بهرامی به شناسنامه 
شــماره 382 کدملي 1129306119 صادره فریدونشــهر فرزند محمد نســبت به 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 162/74 مترمربع از پالک شماره508  
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت 

شده در صفحه 303دفتر 585
101- رای شماره 5119-1395/02/30 هیأت سوم آقاي رجبعلی مجیری خوزانی 
به شناســنامه شــماره 254 کدملــي 1141531623 صادره خمینی شــهر فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 187/76 مترمربع از پالک 
شماره396فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 143 دفتر 603 
ادامه در صفحه 15
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حوادث جهانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
جن ها يک زن را دزديدند !

پدر خشــمگین آمریکایی بــرای اینکه دختــرش را ادب کند، 
خودروی آئودی گرانقیمت او را در چند دقیقــه با لودر له کرد.

مایک کارد، از شــهر یانگ هریس در ایالت جورجیا پس از آنکه 
دخترش را در خودروی آئــودی با مردی دید کــه » نباید با او 
بوده باشــد «، از کوره در رفت و با لودری کوچک، خودروی 13 
 هزار دالری دختر را خرد کرد.کایلر، پســر این مــرد، ویدئوی 
 خرد شدن خودرو را در فیسبوک منتشــر کرده و نوشته است: 

» وقتی یک پدر باید ثابت کند، بابا خوشحال نیست! «  
این ویدئو بیش از 134 هزار بار دیده شده است.

در زیر این ویدئو نظرات متفاوت کاربران گذاشــته شده است؛ 
اغلب پدران اقدام مایک را ناشی از نگرانی و احساس مسئولیت 
 نســبت به سرنوشــت دخترش دانســته و از آن دفاع کرده اند 
در حالی که بیشــتر جوانان و فرزندان به مایک توصیه کرده اند 

خشم خود را کنترل کند و با دخترش دوست شود.

 یــک زن نیکاراگوئه ای ادعا کرد که پــس از 5 روز زندانی بودن 
به دست اجنه آزاد شده است. به گزارش دیلی استار، این زن که 
جاسمینا نام دارد در گفت و گو با یک شــبکه محلی تلویزیونی 

اعالم کرد که مورد حمله اجنه قرار گرفته است.
او ادعــا کرده اســت که توســط موجــودات کوتولــه از خانه 
 اش دزدیده شــده و به مدت 5 روز و 6 شــب در غــاری زندانی 

بوده است.
 به گفته وی یک شــبانه روز طول کشیده اســت تا خانواده اش 

به کمک یک جادوگر محلی او را پیدا کنند و نجات دهند.
به گفته ساکنان محلی مونت اسکورو در غرب نیکاراگوئه وجود 
اجنه و افسانه هیوالها در تپه های اطراف این منطقه یک مشکل 
جدی است. جاسمینا گفته اســت که او درست در همان غاری 
زندانی بوده که 15 ســال پیش هم یک زن ربوده شــده توسط 

اجنه در آنجا پیدا شد.

 یک پســر 28 ســاله اهل نیوجرســی آمریــکا جان پــدر و مادر 
خود را با کتــک زدن آن ها گرفت. بر اســاس گزارش دادســتان 
 پرونده، یکی از بســتگان خانواده کولز جنازه ادوارد کولز 57 ساله 
 و همســر او رزمــاری 55 ســاله را روز جمعــه ســاعت11:30 
 در خانه آنها پیدا کرد. پســر 28 ســاله این خانــواده، رایان متهم 

به قتل این زوج با کتک زدن آن ها و یک صندلی است. 
هنگام رسیدن نیروهای پلیس در خانه این خانواده، رایان باالی سر 
 پدر و مادر خود نشسته بود که نیروهای پلیس سریع او را بازداشت 
 و به بیمارســتان منتقل کردند و روز یکشــنبه به زنــدان انتقال 
داده شــد. طبق گزارش پزشــکی قانونی، پس از کالبد شــکافی 
 مشــخص شــده اســت که والدین این پســر بر اثر ضربه سنگین 
به ناحیه سر جان خود را از دست داده اند. گفتنی است، کارشناسان 

این پرونده هنوز انگیزه ای برای این قتل پیدا نکرده اند.

پدر عصبانی آئودی 
دخترش را با لودر له کرد

جن ها يک زن را دزديدند !

پسر بی رحم، پدر و مادرش را کشت

102- رای شماره 4874-1395/02/28 هیأت سوم آقاي احمدمظاهری کوهانستانی 
به شناسنامه شماره 9 کدملي 1289852898 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به 
5/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 321/08 مترمربع از پالك 
شماره236فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده درصفحه 287 دفتر 277
103- رای شماره 4873-1395/02/28 هیأت سوم خانم فاطمه عندلیب گورتانی به 
شناسنامه شماره 63 کدملي 1290051909 صادره اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 321/08 مترمربع از پالك 
شماره236فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده درصفحه 287 دفتر 277
104- رای شماره 4256-1395/02/25 هیأت ســوم خانم اکرم باغباني تهراني به 
شناسنامه شماره 910 کدملي 1288900511 صادره اصفهان فرزند علي ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 52/25 مترمربع پالك شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عباس پوپل
105- رای شماره 4229-1395/02/25 هیأت سوم آقاي عبدالرسول رحماني رناني 
به شناسنامه شماره 167 کدملي 1290191654 صادره خمیني شهر فرزند عباس 
ششدانگ ســاختمان به مساحت 161/10 مترمربع پالك شــماره 554 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی اسداله 

خاکساررنانی از سند ثبت شده در صفحه 584دفتر 40
106- رای شــماره 5228-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي مرتضی حاج عباسی 
جورتانی به شناسنامه شماره 1812 کدملي 1283438720 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/45 مترمربع 
از پالك شماره274فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان که در صفحه 535 دفتر 647 مالک 10 2/3 حبه می باشد
107- رای شــماره 5229-1395/02/31 هیــأت چهــارم خانم طیبــه صفدری به 
شناســنامه شــماره 515 کدملي 1284139093 صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 181/45 مترمربع از 
پالك شــماره274فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان که در صفحه 102 دفتر 1098 مالک 8سهم مشاع از 216 سهم پالك مذکور

 می باشد
108- رای شــماره 5193-1395/02/31 هیــأت چهــارم خانم مهیــن ابوطالبیان 
 الیادرانی به شناســنامه شــماره 42866 کدملي 1280317401 صــادره اصفهان 
فرزند اکبر نســبت به 2دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 109/5 
 مترمربع از پالك شــماره 15 فرعی24 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه

 ثبت ملک غرب اصفهان که مالک 69 ســهم می باشــد از موردثبت در صفحه 585 
دفتر 415

109- رای شــماره 5194-1395/02/31 هیأت چهارم آقــای عباس عمومحمدی 
 آفاران به شناســنامه شــماره 1776 کدملي 1282948822 صادره خمینی شــهر

 فرزند حسن نسبت به 4دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 109/5 
 مترمربع از پالك شــماره 15 فرعی24 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان که مالک 69 ســهم می باشــد از موردثبت در صفحه 585 

دفتر 415
110- رای شماره 5208-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي علی محمد اکبری رنانی 
به شناسنامه شماره 382 کدملي 1290305651 صادره رنان فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167/20 مترمربع از پالك شماره 1511 فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رسول 

اکبری که در صفحه 390 دفتر 163 مالک می باشد راخریداری نموده
111- رای شماره 5145-1395/02/30 هیأت چهارم  آقاي علی محققیان گورتانی 
به شناســنامه شــماره 29 کدملي 1290149631 صادره ماربین فرزند اســمعیل 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/35 مترمربع از 
پالك شــماره357 فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که مالک رسمی در صفحات 445 دفتر 457 و 42 دفتر 492 و 283 دفتر 245 

و 45 دفتر49
112- رای شــماره 5146-1395/02/30 هیــأت چهارم خانم محبوبــه مهرعلیان 
گورتانی به شناسنامه شماره 1130053385 کدملي 1130053385 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/35 مترمربع از پالك شــماره357 فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مالک رسمی در صفحات 445 دفتر 457 و 42 دفتر 

492 و 283 دفتر 245 و 45 دفتر49
113- رای شــماره 5150-1395/02/30 هیــأت چهارم  آقاي علی ســبزواری به 
شناسنامه شماره 22 کدملي 6329864561 صادره لردگان فرزند حبیب اله نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 139 مترمربع از پالك شماره2624 فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رضا 

بهشتی نژاد در صفحه 497دفتر 85
114- رای شــماره 5165-1395/02/31 هیأت چهارم خانم مریم ماهرانی برزانی 

به شناســنامه شــماره 100 کدملــي 1290816808 صادره خمینی شــهر فرزند 
نصراله نســبت به ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 177 مترمربــع از پالك 
شماره290فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که به موجب صفحه 491 دفتر 739 مالک 176 سهم می باشد
115- رای شــماره 5196-1395/02/31 هیــأت چهارم آقــاي حمیدرضاراعی به 
 شناســنامه شــماره 9320 کدملي 0054414067 صادره تهــران فرزند رجبعلی

 نسبت به3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 116 مترمربع از 
 پالك شــماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالک رسمی اسماعیل رضایی از مورد ثبت در صفحه 268 الی 371 

دفتر54
116- رای شماره 5197-1395/02/31 هیأت چهارم خانم مژگان مالاحمدی دهقی 
به شناسنامه شماره 2852 کدملي 1289122482 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 

رسمی اسماعیل رضایی از مورد ثبت در صفحه 268 الی 371 دفتر54
117- رای شــماره 7365-1395/03/29 هیــأت اول اقــای اکبر صبــاغ رنانی  به 
شناســنامه شــماره 390 کدملــي 1289941629 صادره اصفهان فرزند حســین 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 146/22 مترمربع از پالك شماره 79  فرعی از 19  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

185و8 دفتر 82و964 امالك
118- رای شــماره 7366-1395/03/29 هیــأت اول اقــای اکبر صبــاغ رنانی  به 
شناســنامه شــماره 390 کدملــي 1289941629 صادره اصفهان فرزند حســین 
ششدانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 740 مترمربع از پالك شماره 79  فرعی از 19  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

185و8 دفتر 82و964 امالك
119- رای شماره 7381-1395/03/29 هیأت اول  اقای مهدی عابدینی گورتانی  به 
شناسنامه شــماره 1661 کدملي 1283435683 صادره خمینی شهر فرزند اصغر 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 191/23 مترمربع از پالك شماره 216 فرعی از 15 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی شوکت 

عابدینی گورتانی ازموردثبت صفحه 538 دفتر 464 امالك
120- رای شــماره 7388-1395/03/29 هیأت اول اقای امیر قانعیان ســبدانی  به 
شناسنامه شــماره 3371 کدملي 1293160105 صادره خمینی شهر فرزند حسن 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 48/33 مترمربع از پالك شماره  32  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی بتول صالحی 

مازندرانی
121- رای شــماره 7400-1395/03/29 هیأت اول اقــای محمدرضا حاج محمدی 
حسین ابادی  به شناسنامه شــماره 1464 کدملي 1288997345 صادره اصفهان 
فرزند  حسین  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 341/17 مترمربع از پالك شماره  
 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی

  رضــا تیمــوری جروکانی ازموردثبــت صفحــات 243و249الــی264 دفتر238 
امالك

122- رای شــماره 7404-1395/03/30 هیأت اول اقای رســول نصرازادانی  به 
شناسنامه شماره 26  کدملي 1290280290  صادره اصفهان  فرزند یداله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  114/50  مترمربع از پالك شماره  
15  فرعی از  6  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 188 دفتر 937 امالك
123- رای شــماره 7403-1395/03/30 هیأت اول خانم زهره حاجی عباســی  به 
شناسنامه شماره 680  کدملي 1141912295  صادره خمینی شهر  فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  114/50  مترمربع از 
پالك شماره  15  فرعی از  6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 188 دفتر 937 امالك
124- رای شماره 7417-1395/03/30 هیأت اول  اقای سعید رحیمی  به شناسنامه 
شــماره 100  کدملي 6229882620  صادره میمه  فرزند حســین  ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 41/84 مترمربع از پالك شماره  483  فرعی از  18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی محمداحمدی 

ازموردثبت صفحه 30و588 دفتر 170و488 امالك
125- رای شــماره 7433-1395/03/30 هیــأت اول اقــای ابراهیــم جوانمرد  به 
شناسنامه شــماره 6 کدملي  1142210057  صادره خمینی شهر  فرزند غالمرضا  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  165/53  مترمربع از 
پالك شماره 715  فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 4427-86/12/5 دفتر 160 اصفهان
 126- رای شــماره 7432-1395/03/30 هیــأت اول خانــم زهــرا ســادات 
واعظ برزانی  به شناسنامه شــماره 167 کدملي  1290332487  صادره اصفهان  
فرزند سیدحســین نسبت به سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  
 165/53  مترمربــع از پالك شــماره 715  فرعــی از  16  اصلي واقــع در اصفهان

  بخــش 14 حوزه ثبــت ملک غــرب  اصفهــان ازســند 4427-86/12/5 دفتر 160 
اصفهان

127- رای شــماره 7439-1395/03/30 هیأت اول اقای محمد پیرنجم الدین کلیچه  
به شناسنامه شماره 2201 کدملي  1284935061  صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  147/50  مترمربع از پالك شــماره 39  فرعی از  
23  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

اقاجون جان نثاریون
128- رای شــماره 7337-1395/03/29 هیأت اول  اقای اکبر جان نثاری الدانی  به 
شناسنامه شماره 1121 کدملي 1283450488 صادره خمینی شهر  فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 195/15  مترمربع از پالك شماره  67 فرعی از 13  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی کریم 

جان نثاری ازموردثبت صفحه 26 دفتر 158 امالك
129- رای شــماره 7340-1395/03/29 هیأت اول اقای علی نصــر اصفهانی  به 
شناسنامه شماره 30 کدملي 1290418918 صادره اصفهان  فرزند کریم نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 289/85  مترمربع از پالك شماره  
64 فرعــی از 6  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 432و475 دفتر 571و359 امالك
130- رای شــماره 7341-1395/03/29 هیــأت اول خانم فرشــته شمســیان  به 
شناسنامه شماره 716 کدملي 1284902978 صادره اصفهان  فرزند فریدون نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 289/85  مترمربع از پالك 
شماره  64 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 150 دفتر 855 امالك
131- رای شــماره 7349-1395/03/29 هیأت اول اقای خــداداد زکی زاده رنانی  
به شناســنامه شــماره 200 کدملي 1290013497 صادره اصفهــان  فرزند رضا 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 186  مترمربع از پالك شــماره  795 فرعی از 18  
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن

 یاریان
132- رای شــماره 7363-1395/03/29 هیأت اول اقای ســیف اله جهانگیری  به 
شناسنامه شماره 1640 کدملي 6219349032 صادره فریدن فرزند اسداله  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 118/20  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی شاه علی ازموردثبت 

صفحه 358 دفتر 467 امالك
133- رای شــماره 15347-1393/07/02 هیأت دوم خانم منصوره شریف زارع 
به شناسنامه شــماره 40867 کدملي 1282336215 صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 230 مترمربع از پالك شــماره  یک اصلي واقع در 
اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 76458-89/8/5 دفتر 60 

اصفهان
134- رای شماره 17137-1393/07/26 هیأت اول اقای بهرام میرزائی به شناسنامه 
شماره 1381 کدملي 6219345355   صادره بوئین ومیاندشت فرزندجواد ششدانگ 
خانه ومغازه متصله  به مساحت 131/08 مترمربع از پالك شماره2593 فرعی از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره2923- 

90/9/6 دفترخانه 417 اصفهان
135- رای شماره 6454-1395/03/13 هیأت دوم اقای حسن امیری  به شناسنامه 
شــماره 576  کدملي  1285442016  صادره اصفهان  فرزند مصطفی  ششــدانگ 
ساختمان  به مساحت 167/14  مترمربع از پالك شــماره 612  فرعی از 27  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عبدالرحیم 

سلطانی افارانی ازموردثبت صفحه 291 دفتر 171 امالك
136- رای شماره 6460-1395/03/13 هیأت دوم خانم فتانه نصری نصرابادی  به 
شناسنامه شــماره 5  کدملي  1290383413  صادره خمینی شهر  فرزند مصطفی  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 208  مترمربع از پالك شماره 44  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صفرعلی تیموری 

ازموردثبت صفحه 377 دفتر 894 امالك
137- رای شماره 6464-1395/03/13 هیأت دوم اقای مصطفی قاسمی رزوهء  به 
شناسنامه شــماره 4234  کدملي  5759250035  صادره چادگان  فرزند بهرامعلی  
ششدانگ ســاختمان  به مساحت 61/65  مترمربع از پالك شــماره 31  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم ومحمد 

رمضانی بابوکانی
138- رای شماره 6406-1395/03/13 هیأت دوم خانم زهرا نصری کوهانستانی  
به شناسنامه شــماره 22  کدملي  1290244324  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 103/38  مترمربع از 
پالك شماره 257 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 522 دفتر 582 امالك
139- رای شماره 6405-1395/03/13 هیأت دوم  اقای رضا نیک افکار  به شناسنامه 
شماره 498  کدملي  4322022685  صادره قزوین  فرزند محمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 103/38  مترمربع از پالك شماره 257 فرعی 

از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 
صفحه 522 دفتر 582 امالك

140- رای شــماره 6418-1395/03/13 هیأت دوم  اقــای رمضانعلی لکی دارانی  
به شناسنامه شــماره 54  کدملي  1159485135  صادره فریدن  فرزند محمدعلی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 303  مترمربع از پالك شماره 81 فرعی از 22 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 447 

دفتر 213 امالك
141- رای شــماره 6427-1395/03/13 هیــأت دوم اقای حمیدرضــا طاهری  به 
شناسنامه شــماره 52554  کدملي  1280952636  صادره اصفهان  فرزند رستم  
ششدانگ ساختمان به مساحت 132  مترمربع از پالك شماره 22 فرعی از 11 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازمالک رسمی وراث فاطمه 

شیرانی بیدابادی که بنامش درجریان ثبت بوده
142- رای شــماره 6441-1395/03/13 هیأت دوم اقای احمدرضا عابدینی زاده 
 به شناســنامه شــماره 960  کدملي  1284810739  صادره اصفهــان فرزند اکبر  
ششدانگ ســاختمان به مساحت 142  مترمربع از پالك شــماره 68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی عزیزاله زارع 

بهرام ابادی
143- رای شــماره 7238-1395/03/29 هیأت دوم  اقای رســول شــیروانی  به 
شناسنامه شماره 51008 کدملي 1280935707  صادره اصفهان  فرزند نعمت اله 
ششــدانگ مغازه  به مساحت 115/42  مترمربع از پالك شــماره 500  فرعی از 26  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

535و577 دفتر 347و867 امالك
144- رای شــماره 17206-1393/07/26 هیــأت دوم اقــای مجیدنیکخواه حبیب 
ابادی به شناســنامه شــماره4717کدملي1287273785 صادره اصفهان فرزند 
حسین ششدانگ ساختمان  به مساحت 121/45 مترمربع از پالك شماره 67 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســین

 گوهران
145- رای شــماره 6480-1395/03/13 هیأت چهارم آقاي حسین میرمعصومی 
به شناسنامه شــماره 12 کدملي 1290195986 صادره خمینی شهر فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 234/05 مترمربع از پالك شماره 56 
فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که متقاضی 
در صفحه 357 و 330 و360 و 354 و 366 دفتر 670 مالک 3 و 1/3 سهم مشاع از 15 

سهم ششدانگ می باشد
146- رای شماره 6420-1395/03/13 هیأت سوم آقاي صفرعلی کاظمی جروکانی 
به شناسنامه شماره 27 کدملي 1289952337 صادره اصفهان فرزند صادق نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 346/11 مترمربع از پالك شماره44 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

243 الی 264 دفتر 238 از مالک رسمی حسین تیموری جروکانی
147- رای شماره 8874-1395/04/21 هیأت سوم آقاي مهدي دهقان به شناسنامه 
شــماره 438 کدملي 0052816400 صادره تهران فرزند هادي نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 331/50 مترمربع پالك شماره603و602 فرعي از40 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از اکبر نوري فرزند 

میرزا ثبت در صفحه 466 دفتر 475
148- رای شــماره 1360-1395/01/28 هیأت اول پیرو آگهی های منتشــره قبلی 
درتاریــخ هــای 1395/02/28 و 1395/03/12 آقای مهدی دهقانی  به شناســنامه 
شــماره 2065  کدملي  1285006224  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  199/80 مترمربع از پالك شماره 44/8 واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسین تیموری جروکانی که در 
آگهی های مذکور شماره پالك ثبتی اشتباهًا 8/44  تایپ شده بود که صحیح آن پالك 

ثبتی 44/8 می باشد.
149- رای شماره 4614-1395/02/27 هیأت اول آقاي سعید مکتوبیان به شناسنامه 
شــماره 50 کدملي 1111417032 صادره فالورجان فرزند قاســمعلي ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 282/80 مترمربع پالك شماره 25فرعي از35  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 356 دفتر 

672 امالك
رای اصالحی

1- رای شماره 9027-1395/04/24 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش کارشناس 
مورخه 95/4/23 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا کنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادره بدین شــرح اصالح مي گردد: متقاضی آقای قدرت اله صالحی 

مورکانی فرزند اسداله صحیح است.
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/05/25

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/06/09
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

بیمارســتان  در  شــانزدهم  اداره  کارآگاهــان  حضــور  بــا 
 مشــخص شــد که یکــی از دو مصــدوم اسیدپاشــی بــه نام 
» آرمان « از ناحیه چشــم آســیب شــدید دیده و بــه همین 
 علــت تحت عمــل جراحی قــرار گرفتــه و امــکان تحقیقات 
کارآگاهــان  منظــور  همیــن  بــه  نــدارد.  وجــود  وی   از 
به تحقیق از دومین مصدوم پرونده اسیدپاشــی به نام » میثم « 
پرداختند. میثم در اظهاراتش گفت: همراه دوســتانم در پارک 
نشسته بودیم. از سر و صدایی که حدودا40 متر آن طرف تر ایجاد 
شده بود و همچنین اظهارات دوســتانم، متوجه شدم که یکی از 
بســتگان دور من به نام » بهرام « قصد دارد بــا فردی دعوا کند. 

 به قصد میانجی گــری رفتم تا از درگیــری جلوگیری کنم ولی 
 به محض رســیدن فــردی که تا بــه حــال او را ندیــده بودم 
و نمی شــناختم، ظرفــی را کــه بعــدا متوجه شــدم حاوی 
اســید بوده به ســمت مــردم پاشــید کــه بخش عمــده آن 
به صــورت و بدن و ســر مــن و آرمان ریخته شــد. احســاس 
ســوزش و درد شــدیدی کــردم و دیگــر متوجــه چیــزی 
 نشــدم. کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی بــا مراجعه 
بــه محل اسیدپاشــی اقــدام بــه شناســایی دیگر شــاهدان 
صحنــه اسیدپاشــی کــرده و بــا بهــره گیــری از اطالعات 
به دســت آمــده موفق بــه شناســایی متهــم اصلــی پرونده 

به نــام مجیــد 42 ســاله شــدند. بنابــر اظهارات شــاهدان 
 صحنــه درگیــری، متهــم همراه بــرادرش بــا فردی بــه نام 
» بهــرام « درگیــر و طــی درگیری بــا این شــخص مبادرت 
به اسیدپاشــی کرده بــود. در شــرایطی که کارآگاهــان اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهــی اقدام به شناســایی محل ســکونت 
متهــم » مجیــد « در خیابــان کارگــر جنوبــی و همچنین 
محــل کار وی در خیابــان آذربایجــان کرده و دیگــر اقدامات 
 پلیســی جهــت دســتگیری وی را در دســتور کار خــود 
قــرار داده بودنــد، مجید ســاعت7:30 صبح امروز بــا مراجعه 
 بــه اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی تهــران بزرگ، خــود را 
 بــه کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی معرفــی 

و تسلیم کرد.
 متهــم پــس از حضــور در اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی 
در اظهــارات اولیــه اش، در تشــریح شــب درگیــری منجر 
به اسیدپاشــی بــه کارآگاهان گفــت: محل کار مــن نزدیک 
پارک قــرار دارد و من در محل کارم مشــغول درســت کردن 
ماشــین بودم که بهرام همــراه چند نفــر که همــه آنها چاقو 
داشــتند، آمدند و مرا دوره کردند. ناگهان یکــی از آنها چیزی 
را به ســمت ماشــین پاشــید که بدنم شروع به ســوزش کرد. 
به قصــد فرار بــه مغــازه کنــاری رفتم کــه آنها مــرا تعقیب 
 کردنــد و بــا آجر و ســنگ به ســمت مــن حمله ور شــدند. 
چنــد کارگر ســایر مغازه هــا که آنجــا کار می کنند، شــاهد 
هســتند کــه چگونه آنهــا به ســمت مــن حمله ور شــدند.

 متهــم پرونــده در خصوص ســابقه درگیــری خود بــا بهرام 
 به کارآگاهــان گفت: بهرام یکی از خالف کارهای منطقه اســت 
و از من حق حســاب می گرفت. سال گذشــته بود که بهرام به 
 قصد زهر چشم گرفتن از من، اقدام به شکستن شیشه خانه مان 

کرده بود و من نیز به همین علت از وی طرح شکایت کردم. 
او نیز به همین علت از من کینه به دل گرفته بود و هر بار به محل 

کارم می آمد و ایجاد سر و صدا و مزاحمت می کرد. 
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معاون مبــارزه بــا جرایم 
جنایــی پلیس آگاهــی تهــران بــزرگ، با اشــاره بــه ادامه 
اقدامــات درمانــی بــر روی مصــدوم حادثــه اسیدپاشــی 
 گفت: متهــم اصلــی پرونده پــس از انجــام تحقیقــات اولیه 
و جهت صدور قــرار قانونی، به دادســرای امــور جنایی تهران 
 اعزام شــد و تحقیقات در این پرونده در مراحل مقدماتی و اولیه 

قرار دارد.

پسر بچه سه ســاله اش را در آغوش گرفت و دستبد 
به دســت از خودروی کالنتری مهدی شهر پیاده شد. 
 پشیمان و شرمســار از گناه بزرگی که زندگی اش را 
 از هم پاشــیده و مصیبتی که بر ســرش آمده، سخن 
 می گفــت. زیاده خواهــی من، » ســعید « را مجبور 
می کرد تا دو شیفت کار کند. او شــب ها تا دیروقت 
کار می کرد و وقتی به خانه می آمد از شدت خستگی، 
نای حرف زدن هم نداشــت. این داســتان چهار سال 
زندگی مشــترک من و سعید اســت. حتی روزهای 
تعطیل. تنهایی ام در خانه، مرا به سوی ماهواره کشاند 
و سریال های جذاب و رقص و آواز شبکه های مختلف 
خلوتــم را پر می کرد. چیزی نگذشــت کــه با خرید 
گوشی تلفن هوشــمند، پایم به شبکه های اجتماعی 
 هم باز شــد. تمــام وقتم صــرف حضــور در تلگرام 
می شــد. تا اینکــه... یــک روز صاحبخانــه مان با 
همســرم به منزل ما آمد تا قرارداد اجاره خانه را یک 
سال دیگر تمدید کند. نگاه های شــیطانی » امید «، 
چون تیری در قلبم نشســت. فردای آن روز هم برای 
 تحویل قولنامه آمد منزل ما و نمی دانم چه شــد که 
 شــماره ام را بــه او دادم و تمــاس های مکــرر امید 
و حرف های دلنشــینش، جای خالــی خیلی چیزها 
 را در زندگــی ام پــر کرد. بعــد از مدتی، همســرم، 
عکس های من و امید را در گوشی تلفنم دید و همین 
داستان زندگی مان را سردتر از قبل کرد. برای دیدار 
 با بستگان سوار اتوبوس شــدم و چند کیلومتری که 
از شهر خارج شدم. امید با ماشینش به دنبال اتوبوس 
در حرکت بود و من هم به بهانه جا گذاشــتن وسایلم 
 از اتوبوس پیاده شــدم و ســوار بر خــودروی امید. 
نمی دانستم که پلیس ســراغ ما می آید و دستم برای 
قانون و همسرم این چنین رو می شود. سعید با تماس 
افســر تحقیق به کالنتری آمد و با نگاهی سرد به لیال، 
پســرش را بغل کرد و رفت. همین میل های نابه جا و 
محبت های هوس آلود در بسیاری از خانواده ها عامل 
طالق و جدایی الاقل عاطفی زن و شوهرها شده است. 

ارتباط زن هوس باز 
پس از پیاده شدن از اتوبوس لو رفت؛

تاوان محبت هوس آلود

قصه های دادگاه

به قصد میانجی گری 
رفتم تا از درگیری 

 جلوگیری کنم ولی 
به محض رسیدن 

فردی که تا به حال
  او را نديده بودم 
و نمی شناختم، 
ظرفی را که بعدا 

متوجه شدم حاوی 
اسید بوده به سمت 

مردم پاشید

اعتراف به اسیدپاشی شبانه در پارک خزانه

نزاع و درگیری منجر به اسیدپاشی در خزانه حادثه ساز شد و دو جوان را راهی بیمارستان کرد. ساعت 11 شب جمعه 
يک مورد اسیدپاشی در خیابان ۲۴ متری باستانی پور خیابان خسرو احمد پارک بازيافت به کالنتری 1۶۰ خزانه اعالم 
شد. با حضور ماموران کالنتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد دو جوان حدودا ۳۰- ۲۹ ساله به نام های 
میثم  و آرمان از ناحیه صورت و بدن مورد اسیدپاشــی قرار گرفتند که بالفاصله هر دو نفر آنها برای انجام اقدامات 

درمانی  به  بیمارستان منتقل شدند.

فریبا زن 45ســاله آبادانی که عکس های خصوصیش درفضای 
مجازی پخش شده تایک قدمی طالق پیش رفت.

درپی انتشــارعکس های خصوصــی خانم 45 ســاله متاهل 
 به نام فریبــا وی بادردســت داشــتن یک مرجوعــه قضایی 
به پلیــس فتای شهرســتان مراجعــه کرد وگفت، شــخصی 
ناشــناس اقدام به نشــرعکس های خصوصی مــن درفضای 

 مجــازی کرده و به همین علت همســرم که30 ســال اســت 
با من زندگی می کند قصد جدا شــدن ازمــرا دارد که ماموران 
باپیگیــری های جــدی در کمتر از 2 ســاعت توانســتند مها 
دختــر30 ســاله ای که دوســت خانوادگــی فریبا  اســت را 
 شناســایی و وی را با حکم قضایــی جلب کننــد. » مها « که 
در بازجویــی هــای نخســت منکــر این اقــدام بــود وقتی 

کارشناســان فنی پلیس فتا مــدارک موجود را به وی نشــان 
دادنــد وی به جرم خــود اعتراف کــرد و گفت که بــه دالیلی 
 حس خوبی نســبت بــه فریبــا نداشــتم و حس حســادت 
زنانه ام باعث شــد عکس های خصوصی او را در فضای مجازی 
پخش کنم. پرونده پس ازاعترافات متهم و تکمیل در پلیس فتا 

برای اعالم حکم به سیستم قضایی شهرستان تحویل داده شد.

دختر ۳۰ ساله آبروی زن متاهل را برد
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گوناگون

خانه داریآشپزی

 مــواد الزم : عــدس قرمــز )دال عــدس(
1 پیمانه،روغــن زیتون 1 ق س،پیــاز ورقه ای  

خرد كرده 2 عدد متوســط، ســیر لــه كرده 
1 حبه،دانــه صنوبر یــا خالل بــادام یك دوم 
پیمانه، ســیب زمینی پوره كرده و خنك شده 
یك و یــك دوم پیمانه، ریحان خــرد كرده 2ق 
س،خــردل1 ق س،پنیر پارمــزان رنده كرده  
یــك دوم پیمانه،زرده تخم مــرغ  1 عدد،خرده 
نان یــك  ویــك دوم پیمانه، نــان همبرگر  6 

عدد،كاهوی خرد كرده  300 گرم.
 روش تهیه برگر سیب   زمینی و عدس: 

عدس را بپزید و كنــار بگذارید. آن گاه روغــن زیتون را در تابه مناســبی بریزید، پیاز، ســیر 
و دانه صنوبر را به آن بیفزایید و روی حــرارت مالیم تفت دهید تا پیاز نرم شــود و دانه صنوبر 
قدری طالیــی رنگ گردد. ســپس عدس، پوره ســیب زمینی، مخلــوط پیاز و دانــه صنوبر، 
ریحان، خــردل، پنیــر، زرده تخم مرغ و خــرده نان )70 گرم( را در كاســه مناســبی بریزید 
 و مخلــوط كنید. اینــك از مایه فراهــم كرده 6 برگر درســت كنیــد و در خرده نــان اضافی 

)50 گرم( بغلتانید. حاال برگرها را به مدت تقریبی یك ساعت در یخچال قرار دهید.
اكنون دو طرف برگرها را در روغن داغ ســرخ كنید تا طالیی رنگ شــود. برگرها را روی حوله 
كاغذی آشپزخانه قرار دهید تا روغن اضافی شان گرفته شود، سپس آنها را همراه با كاهو درون 

نان قرار دهید و با سس فلفل میل كنید.
یادآوری: برای تهیه سس فلفل ،160 میلی لیتر خامه را با 2 ق س سس فلفل مخلوط كنید.

جســتارهایی درتاریخ كالمی قم، عنوان كتابی به قلم از پژوهشــگران 
زیرنظر»محمد تقی سبحانی« است كه نشر»دارالحدیث« آن را منتشر 
كرده است.مدرسه كالمی امامیه در بغداد، از مهم ترین و تاثیر گذارترین 

مدارس كالمی امامیه به شمار می آید.
متکلمان این مدرسه كه ازبنام ترین اندیشمندان امامیه هستند، میراث 
كالمی گران ســنگی برجای نهادند كه با توجه به نزدیکی آنان به عصر 
حضوردرخورمطالعه جدی اســت.محتوای كالمی این مدرسه نسبت 
به كالم نخســتین امامیه درعصرحضور، تطوراتــی دارد كه در تبیین 
آن، دیدگاه های متفاوت و گاه متعارضی از ســوی پژوهشــگران این 
 عرصه ارائه گردیده وهمین مســئله ، این مقطع تاریخی از كالم امامیه 

را ابهام آلود كرده است. 
این اثر با ارائه مجموعه مقاالتی در حوزه مدرسه كالمی بغداد در تالش 
اســت ازغبار این ابهامات بکاهد و راه را برای فهــم دقیق تر تاریخ كالم 

امامیه هموارترســازد.پاره ای از ایــن مقاله ها پیش تر در نشــریه های 
مختلف به چاپ رسیده اســت و اینك در این مجموعه بازنشر می شود 
و پاره ای دیگر از این پژوهش ها نیز برای نخســتین بار در این مجموعه 
 انتشــار می یابد.این مجموعه در ســه بخش اصلی، گزینش و تنظیم 
شده است؛ بخش نخست با نام »شــکل گیری مدرسه قم« با سه مقاله، 
در پی معرفی مدرسه قم و تبیین ریشه های شــکل گیری این مدرسه 
است.در بخش دوم نیز با نام اندیشه ها و آثار، با هفت مقاله، پژوهش هایی 
دراندیشه های كالمی اصحاب قم و ویژگی های میراث این مدرسه ارائه 
گردیده اســت. در این مقاالت، بیشتر تالش شده اســت تا با نگاهی در 
آثار و شــخصیت های محوری، به مؤلفه های فکری و كالمی مشایخ قم 
توجه شود.بخش سوم كه به شخصیت ها اختصاص دارد، به اختصار به 
معرفی چند تن از شخصیت های برجســته این مدرسه پرداخته است. 

نشردارالحدیث اثرحاضررا منتشر كرده است.

بهترین روش نگهداری از کتاب ها)3(برگر سیب   زمینی و عدس

جستار هایی 
در مدرسه کالمی قم

برخی از چهره ها  را در ســینما، تلویزیون، روی استیج 
كنسرت و یا كرسی های سیاســی می بینید اما شاید 
دیدن یکباره آنها در اتاق عمل یــا مطبی كه برای یك 
مشــکل جســمی به آنجا مراجعه كرده اید تعجب آور 
باشد. بله هستند كسانی كه شما آنها را در عرصه دیگر 
 به عنوان یك چهره می شناســید اما شغل دوم یا حتی 

شغل اول آنها پزشکی است.
امید روحانی 

 خیلــی از بیمارانــش زمانی كــه او را در اتــاق عمل 
می بینند تعجب مــی كنند و با خودشــان می گویند 

یعنی خودش است؟ 
نه،اشــتباه می كنم او نمــی تواند پــدر متعصب فیلم 
 »دایــره زنگی« باشــد، همانی كه ســر پســرش داد 
می كشید و نمی گذاشت دخترش تنهایی به كوه برود 
اما وقتی دقیق تر می شوند باورشان می شود كه كسی 
كه باالی سرشان ایســتاده و از او می خواهد خودش را 
برای یك جراحی موفق آماده كند، كســی نیست جز 
امید روحانی، بازیگری خوش ذوق كه ســال ها پیش 
وارد عرصه بازیگری در صحنه تئاتر و ســینما شد و به 
خوبی هم جای خود را در این حیطه بــاز كرد اما قبل 
از آنکه بازیگر شــود یك پزشك شــده بود و به عنوان 

متخصص بیهوشی در اتاق جراحی حضور داشت.
عاطفه میرسیدی

 خانم پزشــك خبرنــگاری كــه متولد بهمــن 46 و 
فارغ التحصیل دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 

است.
خبرنگار یا پزشــکی كه توصیه»مراقب ســالمتی تون 
باشــید« به برندی برای پایان گــزارش هایش تبدیل 

شده است.
عاطفه میرسیدی، پزشکی عمومی خوانده  و از سال 77 
در سن 30 سالگی وارد سازمان صدا و سیما شده است. 
نزدیك 17 سال اســت كه در صداو ســیما به صورت 
رسمی به عنوان خبرنگار حوزه سالمت در حال فعالیت 

است.
علی اکبر والیتی

 62 ســاله ، متولد شــمیران ، سیاســتمدار و پزشك 
 متخصص اطفــال اســت. وی در حال حاضر مشــاور 
امور بین الملل مقام معظم رهبری اســت. دكتروالیتی 
 16 ســال وزیر امور  خارجه جمهوری اســالمی ایران 

بوده است .
وی 4  دوره وزیر امور خارجه بوده اســت كه 2 دوره را 
در دولت موسوی و دو  دوره را در دولت آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی طی كرده است.   
دكتر والیتی در ســال 1۹71 ، دوره پزشــکی عمومی 
خود را در دانشگاه تهران به پایان  رسانید و پس از آن به 
تحصیل طب اطفال در دانشکده پزشکی جان هاپکینز 
پرداخت و در  ســال 1۹74 در این رشته فارغ التحصیل 

شد.

چهره های مشهوری 
که پزشک هستند)2(

خواندنی

 محققان معتقدند كه چهره مجرمان و قاتــالن را می توان از دی .ان .ای
 به جا مانده در محل جرم بازسازی كرد.

دانشمندان دانشگاه پیتزبورگ موفق به شناسایی ژن هایی شده اند كه 
تنوعات فوق العاده ای را در صورت انسان شــکل می دهند. بسیاری از 
ویژگی های چهره انسان مانند اندازه بینی و عرض صورت از جهش های 

خاص ژنتیکی ریشه می گیرند.
محققان دانشــگاه پیتزبورگ موفق بــه یافتــن 7 ژن مرتبط با طول 
 و عرض بینی، گودی چشــم ها، فاصلــه دو چشــم و فاصله گوش ها

 شده اند.تحقیقات پیشین نشــان داده بودند كه این ویژگی ها توسط 
ژن ها كنترل می شــوند، اما این نخســتین باری اســت كه ارتباط این 

تفاوت ها با طیف گسترده صورت های مختلف بررسی شده است.
این یافته ها كه در مجله PLOS Genetics منتشــر شده، همچنین 
ممکن اســت به محققان در یادگیری چگونگی بروز نقایص صورت در 

زمان تولد كمك كند.
این تحقیق همچنین می تواند از كاربردهایی در حوزه پزشــکی قانونی 
برخوردار باشــد و به نیروی پلیــس در طراحی چهــره ای دقیق تر از 
مجرمان خطرناكی كه مرتکب قتل، تجاوز یا ســرقت شــده اند، كمك 

كند.
كشف ژن هایی كه شــکل صورت انســان را تعیین می كنند، می تواند 
اطالعات ارزشــمندی را  در مورد ظاهر فرد توسط دی .ان .ای باقیمانده 

در محل ارائه كنند.
اشکال چهره مورد اســتفاده در این تحقیق بر اساس تحلیل دی.ان.ای 
20 ویژگی صورت هستند كه از روی تصاویر سه بعدی 3118 داوطلب 
 ســالم با اصل و نســب اروپایی و تقریبا یك میلیون جهش ســنجیده 

شده اند.
عرض صورت، فاصله بین چشــم ها، اندازه بینــی و فاصله بین لب ها و 
چشــم، همگی ارتباط آماری چشــمگیری با جهش ها دارند.محققان 
همچنین نتایج دو پژوهش مشــابه را در نظر گرفته و برخی یافته های 
قبلی را تایید كرده اند. تاكنون عمال هیــچ اطالعاتی در مورد ژن های 
مسئول شکل صورت انسان در دســت نبود. بسیاری از مناطق ژنتیکی 
مرتبط با شــکل صورت حاوی ژن هایی هســتند كه در رشــد چهره و 
اختالالت آن نقــش دارند. دانشــمندان امیدوارند در آینــده بتوانند 
فاكتورهای خطر ژنتیکی را كه به ناهنجاری هایی مانند شــکاف كام و 

لب منجر می شوند، شناسایی كنند.

بازسازی چهره مجرمان با اطالعات 
DNA

كتاب ها دوســتان بــی توقعی هســتند كه 
احتیاج به مراقبت بیشــتری دارنــد . نباید 
اجازه دهید كه كتاب ها گرد و خاک بخورند. 
هر چند وقت یك بار طبقــه های كتابخانه را 
یك به یك خالی كنید و بهتر اســت ، این كار 

را از طبقه باال آغاز كنید .
 استفاده از تاقچه برای كتابخانه :

اگر اتاق شــما تاقچــه دارد آن را می توانید 
به كتابخانه تبدیــل كنید . به این صــورت كه 3-2 طبقــه دیگر از چوب یا فلز درســت 
 كنید  طوری كه یکی از آنها باالتر از دیگر قفســه ها قرار گیرد و به راحتی اســم كتاب ها 

خوانده شود .
 جدا کردن تمبرهای به هم چسبیده :

اگر تمبرهای پستی شــما به هم چسبیده اســت ، زیاد با آن كلنجار نروید زیرا هم چسب 
پشــت آن از بین می رود و هم روی آن خراب می شــود . برای جدا كردن تمبرها، آنها را 
داخل یك كیسه فریزر بریزید و آن را داخل فریزر بگذارید . بعد از چند ساعت تمبرها از هم 

كامال جدا می شوند  بدون اینکه به چسب پشت آنها صدمه ای وارد شود .
 نگهداری روز نامه :

اگر شــما از آن افرادی هســتید كه هر روز روزنامه تهیه می كنید روزنامه ها را دور نریزید 
بلکه آنها را به صورت كتاب در آورید. در پایان ســال یك كتاب كامــل از روزنامه دارید و 
 در مواقع لزوم می توانید از مطالب آن اســتفاده كنید در ضمــن خواندن آن هم راحت تر 

می شود چون برگه های آن جدا جدا نیست .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان ضمن 
ابراز رضایــت از عملکرد شــهردار اصفهان در عرصه 

خدمت رسانی گفت: انصافا آقای جمالی نژاد كارها 
را به خوبی دنبال می كند و در خدمت رســانی 

به مردم خستگی ناپذیر است.
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 

شــهرداری اصفهان، آیت ا... ســید 
یوســف طباطبایی نژاد در دیدار 

با مدیران و مســئوالن مناطق، 
سازمان ها و ستادهای وابسته به 

»معاونت خدمات شهری شهرداری 
اصفهــان«، ضمن گرامیداشــت یاد و 

خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر پیروی 
و استمرار راه آنان در عرصه خدمت رسانی به 

مردم به همه مسئوالن تاكید كرد.
وی در ادامه با بیان اینکه اصفهان در حوزه خدمات 

شهری آبرومند اســت، گفت: در همه مناطق 15گانه 
شــهرداری، كارها به خوبی انجام می گیــرد و امروز 

خدمات شــهری اصفهان به عنوان الگو برای سایر 
كالن شهرها مطرح است.

 امام جمعه اصفهــان با تاكید بــر اینکه در 
جابه جایــی شــهردار نگرانی هایی در 

برخی حوزه ها احســاس می شــد، 
عنوان كرد: با وجود این مســائل 

پــس از انتخــاب جمالی نژاد 
و  برطــرف  نگرانی هــا  ایــن 

اعتمــاد كامل به مدیریت شــهر 
ایجاد شــد و وی با همــکاری تمام 

معاونان شهرداری، شهرداران مناطق و 
افراد فعال در مدیریت شــهری در راستای 

خدمت رســانی به شــهروندان به صورت ویژه 
تالش كرده است.

وی ضمن ابــراز رضایت از عملکرد شــهردار اصفهان 
در عرصه خدمت رســانی اظهار داشــت: انصافا آقای 

جمالی نژاد كارهــا را به خوبی دنبــال می كند و در 
خدمت رسانی به مردم خستگی ناپذیر است.

طباطبایی نژاد با تاكید بر اینکه شهری مانند 
اصفهان زمانی كه زیبا باشــد و وضعیت 

مناسبی داشته باشد، در سطح كشور 
به عنوان یك شهر نمونه محسوب 

می شود، ادامه داد: مسئله رفاه 
گردشــگران در شهر از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه ركود 

تاثیــر قابــل توجهــی بــر پروژه های 
شــهرداری اصفهــان نداشــته و كلیــه 

طرح های شهری در شــرایط فعلی به صورت 
24 ساعته در حال اجراســت؛ این فضا با توجه به 

مشکالت اقتصادی فعلی كشــور، فضای مثبتی بوده 

كه می تواند بخشی از مشکالت مردم را حل كند.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان با اشاره 
به بازدید خــود از پروژه هــای مهم شــهری و قدردانی از 
شــهرداری اصفهان به دلیــل فعالیت های 24 ســاعته در 
روند ســاخت مركز همایش های بین المللی امام خامنه ای  
)مدظله العالی( گفت: فعالیت های خوبی در راستای تکمیل 

پروژه های عمرانی اصفهان صورت گرفته است.
وی افزود: مســافران و مسئوالنی كه در ســال، چندین بار 

به اصفهان ســفر می كنند، با تغییرات محسوســی مواجه 
 می شــوند و این تغییــرات مثبــت در اصفهان بــه خوبی 

قابل مشاهده است.
طباطبایی نژاد با تقدیر از زحمات كارگران شــهرداری، نبود 
ثبات شغلی را یکی از معضالت مهم حوزه كارگری دانست و 
تصریح كرد: تامین امنیت شغلی و صیانت از حقوق كارگران 
مهم ترین مطالبه جامعه كارگری اســت و نهــاد خانواده در 

جامعه كارگری به خطر افتاده و بسیاری از خانواده ها 
 به دلیل نداشــتن ثبات شــغلی از هم پاشــیده 

شده است.
وی افزود: شــركت های پیمانکاری از دیگر 
دغدغه های كارگران اســت و بسیاری 
از ایــن شــركت ها، دالل هایی بیش 
نیســتند و نیروهای كار خود را 
به صورت پیمانــکاری جذب 
می كنند و حق و حقوق آنها 

را نمی پردازند.
امام جمعه اصفهــان به معضل 
بزرگ مواد مخدر اشاره كرد و گفت: 
ما در گذشته با توزیع كنندگان، برخورد 
داشــته ایم و هیچ كــس به انــدازه ایران 
قاچاقچی نکشــته اما این راه اشتباه است، ما 

باید از طریق فرهنگ با مواد مخدر مقابله كنیم.
وی با اشــاره به اینکه بیکاری یکــی از عوامل مهم 
اعتیاد است، اضافه كرد: اگر ما در حوزه مواد مخدر 
به مصرف كنندگان ســخت بگیریم خودشــان 
مواد را تــرک می كنند، اگر دولــت زمینی 
در اختیار ما بگذارد مــن خیران را جمع 
می كنم تا در این مــکان كارخانه ای 
احــداث كنند و معتــادان را برای 
 كار كــردن و تــرک اعتیــاد 
به كار گیرنــد و حقوق اداره 
كار را بــه خانواده هایشــان 
بپردازنــد و زمانی كــه بهبود 
پیدا كردند، به جامعــه بازگردند.

طباطبایی نــژاد اضافــه كرد: كســی 
ســربازی نرفته باشــد به او گواهینامه، 
همسر و شــغل نمی دهند و نمی تواند خارج 
از كشــور برود، به همین علت دیگر ما با معضل 
ســربازی نرفتن رو به رو نیســتیم؛ باید همین كار 
 را در مــورد اعتیاد هــم انجام دهیــم و باید طرحی 
داشته باشــیم كه در مورد معتادان سختگیری 
شــود. وی بار دیگر با تاكید بر اینکه خدمت 
به مــردم اصلی ترین وظیفه مســئوالن 
شهرداری است، گفت: مسئوالن بدانند 
كه این مســئولیت ها عمر كوتاهی 
دارد و باید از ایــن فرصت كوتاه 
بــرای خدمــت به مــردم و 
ارتقای بخش هــای مختلف 
 جامعــه اســتفاده كننــد و 
با دقــت، درایــت، دلســوزی و 
اتحاد در راســتای حل مشــکالت 
مردم گام بردارند و پیشــرفت و آبادانی 
شــهر اصفهان به عنوان شهر نمونه مذهبی 
 و گردشــگری را مدنظر و ســرلوحه كار خود

 قرار دهند.

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران و مسئوالن معاونت خدمات شهری شهرداری:

شهردار اصفهان، خستگی ناپذیر و پیگیر است
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امام علی )علیه السالم(: 
چه زشت است كه انسان ظاهرى موافق داشته باشد و باطنى 

منافق.
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