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نماینده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
در ســومین یادواره یک هزار کارمند شــهید استان 
اصفهــان در ســالن کوثر ارتــش اصفهان با اشــاره 
به فرمایشــی از امــام علــی )ع( که فرمــوده بودند: 
»جهاد بابی از باب های بهشت اســت« گفت: به روح 

شــهیدان رجایی و باهنر درود می فرســتیم و لعنت 
 و نفرین خودمــان را نثار منافقان کــوردل می کنیم.
  آیت ا...سید یوسف طباطبایی نژاد این شهیدان را الگو و
  اسوه ای برای مســئوالن عنوان و اظهار کرد: خلوص،

 ساده زیستی و فعالیت هایی که این شهیدان...

شهرهای بزرگ ایران در رقابت برای رسیدن به توسعه یافتگی 
و البته برای تامیــن درآمدهای خود، به میدان »مال ســازی« 

وارد شده اند و هر شهری که برای افزایش...

امیرمســعود هراتیان؛ روز گذشــته در حالــی به عنوان 
ســکاندار جدید هیئت فوتبال اســتان انتخاب شــد که 
از روزهای قبــل از برگزاری مجمع انتخاباتی، شــایعات 
 زیادی درباره حمایت ابرقویی نژاد از این کاندیدا شنیده

 می شــد. هراتیان بیشــتر از آنکه »ورزشــی« باشــد، 
 به عنــوان یــک چهــره »اقتصــادی« مطرح اســت و

 بزرگ ترین انتقاد مخالفان نیز، همین »ورزشی نبودن« 
او بوده اســت. به هرحال ، در روزی که به واسطه ممانعت 
 از حضور خبرنگاران در مجمــع انتخاباتی هیئت فوتبال، 
حاشــیه های فراوانی شــکل گرفــت، » امیرمســعود 
هراتیان« به عنوان رییس جدید این هیئت انتخاب شد. 
 ســاعتی پس از این انتخاب، زمزمه هایی درباره احتمال 
 باطــل شــدن انتخابــات بــه گــوش رســید. برخی 
خبرگزاری ها از نامه ســازمان بازرســی اســتان درباره 
غیرقانونی بــودن حضور هراتیان، دبیر حــزب اعتدال و 
توسعه و مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، در انتخابات 
هیئت فوتبال خبر دادند. »علی کفاشــیان« نایب رییس 
فدراسیون فوتبال که در مجمع دیروز حضور داشت، قبل 
از خروج از اصفهان و در جمع خبرنــگاران، گفت: اینکه 
می گویند هراتیان، غیرفوتبالی اســت، منطقی نیست...

با وجود تمامی جنجال ها و حاشــیه های به وجودآمده، 
به نظر می رسد باید »مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان« 
را به عنوان رییس جدید و قطعی هیئت فوتبال اســتان 
بدانیم و اینکه در روزهای قبــل از انتخابات، هراتیان، به 
عنوان کاندیدایی که شــانس زیادی ندارد، مطرح بود و 
یا اینکه گفته می شــود ممکن اســت به واسطه هشدار 
سازمان بازرســی، کنار برود، از آن دســت مسائلی است 
که دیگر نباید به آن فکر کــرد. به هرحال یک »فوالدی« 
هم می تواند »فوتبالی« شود! ...مشــروح خبر مربوط به 

انتخابات مجمع را در صفحه 13 بخوانید. 

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
بعد تربیتی انقالب

از برد موشک ها بیشتر است

میزبانی اصفهان را در 
حافظه جهانی ثبت می کنیم

11سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان:

اصفهان روی سکوی پنجم »مال سازی«!

برج های بلندی که قد اقتصاد 
را کوتاه کرده اند!

»امیر مسعود هراتیان« رییس جدید هیئت فوتبال استان شد؛

بعضی ها »فوالدی« اش
را دوست دارند!
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 ایرنا نوشــت: جمعی از فرماندهان اطالعات سپاه پاســداران، در جلسه
فوق العاده صبح ســه شنبه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، امنیت منطقه و شرایط حضور قدرت های خارجی و راهبردهای 
آنها را تشریح کردند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت  خارجی، در این باره گفت: در این جلســه ابتدا موضوع 
منطقه و شــرایط حضور قدرت های خارجی به ویژه آمریکایی و علت و 
اهداف و راهبردهای آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نماینده ورامین 
در مجلس افــزود: در تحلیل راهبردهای دشــمن، نقش جنگ نیابتی و 
ایفای نقش عربستان ســعودی و ایجاد داعش تبیین شد. آنچه امروز در 
ســوریه و عراق به طور غیرمســتقیم و در یمن به طور مستقیم از طرف 
 عربســتان انجام می شــود، جنگ نیابتی اســت که در منطقه صورت

 مــی گیــرد. وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن جلســه گفته شــد که 
آمریکایی ها با شــش راهبــرد، در بحران منطقه نقــش آفرینی کردند 
و در تالش هستند تا با کمک انگلیس و فرانســه، جهان اسالم را تبدیل 
به مرزهای خونین کنند. آنها با حمایت از القاعــده و داعش، جنگ را به 
میان مسلمانان کشــیدند و در این مســیر، گروه ها و ارتش های بی سر 
تشکیل شده که هیچ کشوری مســئولیتی در قبال آن ندارد. سخنگوی 
 کمیســیون امنیت ملی مجلس گفــت: آمریکا، رژیم صهیونیســتی و

هــم پیمانان آنهــا در منطقــه، درگیری هــا را به اختالفــات مذهبی 
 و قومی کشــانده انــد. ورود روســیه به صحنــه جنگ علیــه داعش و

گروه های تروریســتی-تکفیری، معــادالت آمریکایی ها و عربســتان 
را تحت تاثیر قــرار داد و همگرایــی منطقه ای و ائتــالف چهارجانبه را 
تقویت کرد؛ بنابراین موقعیت داعش و گروه های تروریســتی و تکفیری 
 در ســوریه در حال تضعیف اســت. نقوی حسینی در تشــریح مطالب

مطرح شده در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت: در عراق شرایط خیلی 
بهتر شده و اغلب مناطق این کشور از وجود داعش و گروه های تکفیری و 

تروریستی پاکسازی شده است. 

مهدی چمران برای ســومین ســال پی در پی با 16 رای، ریاست سال 
پایانی شورای چهارم شهر تهران را بر عهده گرفت. صبح دیروز، انتخابات 
هیئت رییسه شورای شهر چهارم تهران برای ســال پایانی برگزار شد و 
مهدی چمران توانست با 16 رای، برای ســومین سال پی در پی، رییس 
شــورای شــهر تهران بماند. او رییس دوره های دوم و سوم شورای شهر 
تهران هم بود. دویســت و هشتاد و هفتمین جلســه در چهارمین سال 
 از فعالیت شــورای چهارم امروز به صورت علنی برگزار شــد. انتخابات

هیئت رییسه به عنوان اولین دســتور مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا 
پس از رای گیری در این جلسه، مهدی چمران با 16 رای بیشترین آرا را 
کسب کرد و دوباره بر صندلی ریاست نشست. همچنین مسجد جامعی با 

14 رای نتوانست بر کرسی ریاست شورای شهر تکیه بزند.

آیت ا... محمدعلــی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعــه روحانیت مبارز، 
با بیان اینکه نیروهای انقالب برای انتخابــات 96 در حال برنامه  ریزی و 
تعیین راهبرد هســتند، اظهار داشت: قرار اســت بنده به عنوان دبیرکل 
جامعه روحانیت مبارز، با آیت ا... یزدی، رییس جامعه مدرســین، درباره 
انتخابات 96 دیدار داشته باشــم؛ اما این دیدار هنوز برگزار نشده است.

وی با ابراز اینکه جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز آمادگی دارند 
نیروهای انقــالب و جریان اصولگرا را در رســیدن بــه مکانیزم وحدت 
همراهی کنند، تاکید کرد: توصیه ما به نیروهای انقالب، اتحاد و همدلی 
است و ما امیدواریم به لطف و عنایت خداوند، زمینه وحدت و اتحاد بیشتر 
بین نیروهای انقالب فراهم شــود.آیت ا... موحدی دربــاره زمان دیدار با 
آیت ا... یزدی نیز گفت: هنوز صحبت خاصی درباره زمان این دیدار انجام 

نشده است؛ اما امیدوارم به زودی انجام شود.

انتخابات هیئت رییسه 
شورای شهر تهران

جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی 
مجلس با فرماندهان اطالعات سپاه

مهدی چمران، 
رییس شورای شهر تهران ماند

آیت ا... موحدی کرمانی در گفت وگو با تسنیم:

 به زودی با آیت ا... یزدی
دیدار خواهم کرد

پیشنهاد سردبیر: 
اروپا باید مدیون مدافعان حرم باشد

در حاشیه 

عکس روزیادداشت

اخبار

محمد بن سلمان، ولی ولیعهد عربستان، روز یکشنبه ریاض را به 
مقصد تور آسیایی خود ترک کرد و برای دومین بار در 2 سال اخیر 
وارد اسالم آباد شــد و با مقامات این کشــور از جمله نواز شریف، 

رییس جمهور دیدار و گفت و گو کرد. 
وزیر دفاع عربستان روز گذشته اسالم آباد را به مقصد چین ترک 
کرد تا صفحه جدیدی از همکاری های دوجانبه میان ریاض و پکن 
باز کند. محمد بن سلمان قرار است پس از چین، عازم ژاپن شود. 
وی ریاست هیئت عربستان برای حضور در اجالس گروه بیست را 
برعهده دارد که 14 و 15 شهریور قرار است در چین برگزار شود. 
هنوز مشخص نیست تور آسیایی محمد بن سلمان چه زمانی به 

پایان می رسد.
پاکستان؛ همچنان نقطه امید ریاض

محمد بن سلمان پس از گذشت بیش از 2 ســال از صادر کردن 
دســتور حمله نظامی به یمن و دســت رد اســالم آباد به سینه 
ریاض برای پیوســتن به ائتالف منطقه ای علیــه صنعا، امروز بار 
دیگر دست دوستی خود را به ســمت این کشور دراز کرده است. 
عربستان ناامید از ترکیه و روسیه در منطقه و آمریکا، می خواهد 
بار دیگر روابطش با اسالم آباد و کشورهای شرق آسیا را بازسازی 
کند. روابط پاکستان و عربستان، روابطی دیرینه و تاریخی است و 
دو کشور، در قبال مسائل منطقه، همواره یکدیگر را در یک جبهه 

یافته اند. مســائل منطقه از یک سو و مسائل هســته ای از سوی 
دیگر، منافع مشترک عربستان و پاکستان را تشکیل می دهند که 

منجر به نزدیک شدن دو کشور به یکدیگر شده بود.
تابستان سال گذشته بود که عربســتان برای ادامه حضور نظامی 
در یمن، ائتالف منطقه ای تشکیل داد و دست همکاری به سمت 
اسالم آباد دراز کرد؛ دستی که با رایزنی و سفر محمد جواد ظریف 
به پاکســتان، خالی ماند. با این حال، عربستان در شرایط کنونی 
منطقه و تاکتیک جدید تهران، آنکارا و مسکو برای تشکیل ائتالف 
سه گانه، نمی خواهد تنهایی خود را بپذیرد؛ به همین خاطر دربار 
پادشــاهی، ولی ولیعهد را برای نو کردن روابط، عازم پاکستان و 

دیگر کشورهای مهم شرق آسیا کرده است.
چشم عربستان به شرکای قدیم تهران

چین و ژاپن مقاصد بعدی شــاهزاده جوان ســعودی است. چین 
قرار است اواسط شهریور میزبان اجالس کشورهای گروه بیست 
باشد. هیئت عربســتانی قرار است به ریاســت محمد بن سلمان 
در این اجالس شــرکت کند. چین و ژاپن، متحدان و شــرکای 
اصلی تهران را در دوران تحریم تشــکیل می دهند؛کشــورهایی 
که توانستند بســیاری از خألهای به وجود آمده در مسیر اقتصاد 
و تجارت ایران در زمان تحریم را پر کنند. اکنون عربستان نیز که 
خود را در منطقه تنها می بیند، چشــم به کشورهای شرق آسیا 
دوخته اســت و می خواهد یارگیری مجددی انجام دهد و چین، 
ژاپن و پاکستان را با ثروت هنگفت خود به متحدان تبدیل کند تا 
بتواند در مقابل کشورهای منطقه عرض اندام کند. به نظرمی رسد 
محمد بن سلمان که نتوانســته موقعیت رهبری منطقه را برای 
عربستان حفظ کند، اکنون دوران سرخوردگی را تجربه می کند. 
ریاض نه تنها نتوانست در سوریه و یمن موفقیتی کسب کند، بلکه 
قدرت یافتن ایران را در قبال توافق با غرب در مقابل خود دید و در 
حالی که تالش می کرد تهران را منزوی کند، خود را در گوشــه 
رینگ یافت. شــاهزاده جوان نمی خواهد از عرصــه رقابت ها در 
خاورمیانه عقب بماند؛ به همین دلیل چشم انداز 20ساله ای برای 
کشورش تدوین کرد و مســیر حضور حجاج ایران را در عربستان 
بست، قیمت نفت را پایین نگه داشته و همچنان در مسیر اجرای 
برجام سنگ اندازی می کند. همه اینها در شرایطی است که ایران 
پنجره دیپلماســی را همچنان به روی این کشور همسایه باز نگه 
داشت است. اکنون این سوال مطرح می شــود که عربستان چه 
زمانی ناکام از تک روی در منطقه، به بازگشت به مسیر دیپلماسی 

رضایت می دهد؟

شاهزاده جوان 
نمی خواهد از 

عرصه رقابت ها در 
خاورمیانه عقب 
بماند؛ به همین 

دلیل چشم اندازی 
20ساله برای 

کشورش تدوین 
کرد

نگاه روز

نشریه راشا دایرکت نوشــت: از آگوست سال 1941 
حدود هفتاد و پنج سال می گذرد؛ زمانی که نیروی 
نظامی روسیه برای آخرین بار در جنگ جهانی دوم 
وارد خاک ایران شــدند تا امروز که نیــروی هوایی 
روســیه، از پایگاه هوایی نوژه در همدان برای حمله 
به سوریه استفاده کرد. اما سوالی که در اینجا مطرح 
می شود، این اســت که طرفین چگونه تفاوت کامل 
این 2 رویداد را درک کرده انــد؟ ایرانیان به رویداد 
نخست، به چشم اشــغال نگاه می  کنند؛ اما حضور 
اخیر جنگنده های روســیه در پایگاه نــوژه، نوعی 
همکاری اســتراتژیک تلقی شــده اســت. روسیه 
دایرکت می نویسد: در 16 آگوست، نخستین خبرها 
در این موضوع اینگونه منتشــر شد که جنگنده های 
روســیه در یک پایگاه هوایی در استان همدان دیده 
شــده اند. روز بعد این موضوع در پارلمان ایران مورد 
بحث قرار گرفت و حشــمت ا... فالحت پیشــه، یک 
نماینده مجلس، نســبت به حضور نظامی روســیه 
در ایران انتقاد و با آن مخالفــت کرد. یک هفته بعد، 
جنگنده های روســیه، ایران را ترک کردند و پیش 
از ترک نوژه، در کشور ســوریه عملیات هوایی انجام 
دادند. این نشریه روس بر این باور است: منطق عدم 
استقرار جنگنده های روســیه در ایران آسان است. 
این موضوع برخالف قانون اساســی ایران اســت که 
این موضوع را مطرح مــی کند که هیچ پایگاه نظامی 
نباید در اختیار نیروهــای نظامی خارجی قرار گیرد.

آشکار اســت که ایرانیان آماده نبودند تا این توافق را 
آشکار کنند؛ بنابراین در ابتدا، آنها ترجیح دادند که 
این موضوع را تکذیب کنند. با این حال چند روز پس 
از آنکه این خبر در رسانه ها منتشــر شد و در تاریخ 
22 آگوست، ســخنگوی وزارت خارجه ایران عنوان 
کرد که استفاده روسیه از این پایگاه هوایی در ایران 
موقتی بوده است. این رویداد، به ظاهر کوچک است؛ 
اما اهمیتی تاریخی دارد: از ابتدای انقالب اســالمی 
ایران در سال 1979 تاکنون، این نخستین بار است 
که ایران اجازه حضور نظامی خارجی و اســتفاده از 
پایگاه های نظامی خود را برای انجام عملیات نظامی 
در خارج از این کشــور می دهد. هیچ شــکی وجود 
ندارد که این موضوع بیانگــر عمق همکاری ها میان 
روســیه و ایران در قبال بحران سوریه است. موضوع 
مورد اهمیت دیگر در این زمینه نیز این است که این 
اقدام سوریه در ایران، نشــانه ای است از درک و فهم 

عمیق بر سوریه میان روسیه و ایران.

درک و فهم عمیقی بین ایران و روسیه وجود دارد؛

به خاطر سوریه

عربستان به دنبال یارگیری در شرق آسیا؛

شاهزاده جوان سرخورده شده؟!

حجت االسالم بهمن شریف زاده، استاد حوزه  زاینده رود
علمیــه و از نزدیکان محمــود احمدی  نژاد 
 اســت؛ یک روحانی جوان که هروقت مصاحبه می کند، خبرساز 
 می شــود و ســخنانش مورد توجه رســانه ها قرار مــی گیرد. از 
 شــریف زاده به عنوان حامی سرســخت رحیم مشــایی نام برده 
می شود. این روحانی جوان که پیش از این، خبرهایی درباره احضار 
وی به دادگاه ویژه روحانیت هم شنیده شــده بود، در گفت وگو با 
نامه نیوز درخصوص انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و آمادگی 
جریان  ها برای این ماراتن، سخن گفته است که در ادامه، گزیده ای 

از سخنان وی را می خوانید:
متاسفانه برخی از جریان های سیاسی کشور، نسبت به یکدیگر 
افکاری رقابتی و تقابلی دارند. مشکل در برخی مواقع این است که 
 جریان ها در میان خــود هم این رقابت هــا را دارند که ناشــی از

بی اعتمادی و ناباوری نسبت به هم اســت و منجر به عدم وحدت 
می شــود. این جبهه گرفتن ها طبیعی است که صحنه را به صحنه 
جنگ و بــی اعتمادی می کشــاند؛ به همین دلیــل بعید می دانم 

اصولگرایان به وحدت برسند.
 در رابطه بــا نزدیک شــدن پایداری هــا و نــو اصولگرایان به 

احمدی نژاد در انتخابات آینده، دو حالت متصــورم: مدل اول این 
است که آنها احمدی نژاد را همان گونه که خود می خواهند، تغییر 
دهند؛ یعنی احمدی نژاد افــکار و دیدگاه های خود را نفی کند و در 
کل دگرگون شود؛ سپس از وی حمایت کنند که به طور حتم این 
 یک خواســته حق به جانب اســت و فقط خود را حــق می دانند.

رییس جمهور سابق هیچ گاه چنین مدلی را قبول نخواهد کرد.
 مدل دوم اما این اســت که برخی از اصولگرایان، احمدی نژاد را 
آنگونه که هســت، بپذیرند و از وی حمایت کنند که در این صورت 
احتمال رســیدن به وحدت وجــود دارد. این گروه به این ســطح 
رسیده اند که هر فرد و جریانی را حق بدانند و همانگونه که هست، 
بپذیرند. البته ممکن است که برخی از جوانان اصالح طلب به سمت 
احمدی نژاد بیایند که در این صــورت، وحدت افزایش پیدا خواهد 

کرد.
 احمدی نژاد در مجال دادن به همه جریانات سیاســی پیشتاز 
است. وی از هر اصالح طلب روشنفکری در این مسائل روشنفکرتر، 

بازتر و مهربان تر است.
به عنوان نظر شخصی، امیدوارم ایشــان باز هم به عرصه رقابت 
بازگردد؛ اما بعید می دانم؛ زیرا ایشــان تاکنون هیچ برنامه  و حتی 
عزم و تفکری برای آمدن ندارد؛ اما درعالم سیاست هیچ چیز محال 

نیست.
 احمدی نژاد هیــچ گاه در میان مردم حرفــی از انتخابات نزده 
اســت؛ اما مــردم به دلیل مشــکالت ایــن چندســال که حتی  
اصالح طلبانی همانند عطریانفر و زیباکالم از عدم موفقیت دولت به 

آن اذعان دارند، خواهان حضور جدی رییس جمهور سابق هستند.

ولی ولیعهد عربستان نتوانست آرام بنشیند و شاهد ائتالف و دوستی ایران و روسیه و ترکیه باشد.  محمد بن سلمان 
روز یکشنبه قصر پادشاه عربستان را به مقصد کشورهای آسیایی ترک کرد تا بتواند برای ریاض، متحدان جدیدی 

دست و پا کند. 

آیت ا... آملــی الریجانی با بیان اینکــه مقام معظم رهبری 
بر نگاه توحیدی تکیه می کننــد و به آحاد مردم این معنای 
قرآنی را تذکر می دهند که چشمانتان به بیرون نباشد و به 
حق تعالی اتکا کنید، گفت: نمی گوییــم با دیگران مذاکره 
نمی کنیم؛ بحث این اســت که نگاهتان به این نباشــد که 
 زندگی شــما دســت آنهاســت و رزقتان را آنها می دهند.

آیت ا... صــادق آملــی الریجانی، رییس قــوه قضاییه، در 
هفدهمین اجالس ساالنه سازمان بســیج اساتید با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی در جایگاه قــدرت بین المللی جمهوری 
اســالمی« در ســالن صبای شــهر مشــهد، تصریح کرد: 
سیاست های کلی ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری در 
باب اقتصاد مقاومتی، پیوندی اســت کــه مربوط به بحث 
گفتمان سازی مباحث اقتصاد مقاومتی است. برخی از امور 
گرچه اختصاصی به بحث اقتصاد مقاومتی ندارد، ولی تاثیر 
آن در اقتدار جمهوری اســالمی ایران، دیپلماسی کشور و 
اقتصاد مقاومتی و بســیاری از مســائل مهم دیگر، فراتر از 
چیزی است که به ذهن می رسد. رییس دستگاه قضا اظهار 
کرد: شاید به نظر برسد نگاه توحیدی  که یک بحث نظری و 
ایمانی است، با اقتصاد مقاومتی متفاوت است؛ اما این نگاه 
در همه شــئون فردی و اجتماعی ما تاثیری فراگیر دارد و 

زندگی فردی و اجتماعی ما را دگرگون می کند.

»محمد دهقان«، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس 
شورای اســالمی، در ارتباط با مســئله فیش های حقوقی 
نجومی گفت: کمترین کاری که دولت باید انجام دهد، این 
است که حقوق های نامتعارف و پول های نامشروعی را که 
از جیب بیت المال برداشته شــده است، بازگرداند؛ این در 
حالی است که بیش از دو ماه از ماجرای افشای فیش های 
حقوقی گذشته اســت و دولت همچنان دچار تردید است 
که در این زمینــه چه اقدامی انجام دهــد. دهقان تصریح 
کرد: به نظر می رسد به نفع دولت و نظام است که در مورد 
کسانی که حقوق های چند ده میلیونی و وام های چندصد 
میلیونی دریافت کــرده و زندگی های شــاهانه برای خود 
ترتیب داده اند، اقدامی انقالبی کند. این نماینده مجلس، 
با اشاره به ســخنان رییس جمهوری مبنی بر اینکه با بگیر 
و ببند در این مسئله فســاد حل نمی شود، گفت: ما فرمول 
پیچیده ای نداریم که بحث بگیر و ببند مطرح باشد؛ بحث 
ما این است که پول نامشروع به بیت المال بازگردد و معنی 
این کار، بگیر و ببند نیســت. وی گفت: همــه ارگان ها و 
سازمان ها موظف هســتند دریافتی های باالی 10میلیون 
تومان را به بیت المال برگرداننــد و مطابق فرمایش مقام 
معظم رهبری، این مسئله را مشــمول مرور زمان نکنند؛ 

چرا که این موضوع از ذهن مردم فراموش نمی شود.

رییس قوه قضاییه:

نگاهتان به دستان دیگران 
نباشد

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس:

فیش های نجومی نباید 
مشمول مرور زمان شود

پارلمانقوه قضاییه دیدگاه
رییس کمیته دفاعی مجلس نهم:

اگر آمریکایی ها جرئت داشتند، 
حمله می کردند

ارشاد:

 تنها 2درصد کنسرت ها 
لغو می شود

اســماعیل کوثری، رییس کمیته دفاعی مجلــس نهم ، با 
بیان اینکه تشــخیص مکان های استقرار ســامانه دفاعی 
اس300  در کشــور، بر عهده قرارگاه پدافنــد هوایی خاتم 
االنبیا)ص( است، اظهار کرد: به دلیل آنکه برد سامانه دفاعی 
اس300 بسیار بلند است، تشــخیص چگونگی به کارگیری 
و استقرار آن  باید توســط کارشناسان قرارگاه پدافند هوایی 
 خاتم االنبیا)ص( صورت گیرد تا هــم از مرزها و هم از نقاط 
حیاتی و حساس کشور، نظیر سایت های هسته ای، حفاظت 
و حراست به عمل آید. وی در ادامه با اشاره به گزارش روزنامه 
صهیونیســتی »هاآرتص«، درخصوص اســتقرار ســامانه 
دفاعی اس300 و نگرانی اســرائیل از ورود این ســامانه به 
ایران گفت: این یک امر طبیعی اســت که ما هر اندازه توان 
دفاعی خود را افزایش دهیم، وحشت دشمن بیشتر خواهد 
شــد. رییس کمیته دفاعی مجلس نهم، در ادامه با اشاره به 
برخی تحلیل ها پیرامون اینکه تنها آمریکا قادر است حریم 
سامانه اس300 را بشکند و اگر در آینده قرار باشد کشوری 
به ایران حمله کند، آن کشور آمریکا خواهد بود، عنوان کرد: 
اگر آمریکایی ها جرئت و قدرت این را داشتند که به ما حمله 

کنند، قطعا تا االن یک لحظه هم به ما زمان نمی دادند.

حســین نوش آبادی درخصوص برگزاری کنسرت های 
موســیقی در کشــور و لغو برخی از آنها اظهار داشــت: 
 9۸درصد کنســرت های موســیقی در کشــور برگزار

می شــود و تنها قریب به دو درصد از این میــزان، بنا به 
دالیل متعدد لغو می شــود. ســخنگوی وزارت ارشــاد 
عنوان کرد: تــالش ما این اســت که حتــی المقدور با 
 رعایــت چارچوب هــا، قواعــد و ضوابط تعریف شــده،

کنسرت های موسیقی برگزار شود و لغو اجرای برخی از 
این کنسرت ها، ناشی از مواردی همچون ناهماهنگی ها 
یا مسائل محتوایی اســت. وی افزود: تالقی روز برگزاری 
کنسرت با مناسبت های مذهبی و لزوم رعایت شأن ایام 
 و مناسبت هایی خاص از ســال، از دیگر مواردی به شمار

می رود که بعضا باعث لغو چنین اجراهایی می شود.
نوش آبادی عنوان کرد: در مجموع عدم برگزاری کنسرت 
بعد از بلیت فروشی، از آسیب هایی است که به تدریج به 
اعتماد مردم خدشــه وارد می کند و توصیه ما به عوامل 
اجرایی چنین کنسرت هایی این اســت که تا زمانی که 
اطمینان قطعی از برگزاری کنســرت حاصل نشــده، به 

بلیت فروشی اقدام نکنند.

ارشاد

رییس کمیته حمل و نقل شــورای شــهر تهران، نام دو خبرنگار را در 
لیســت ارائه اموال شــهرداری به افراد خاص اعالم کرد. محمد سرخو 
صبح دیروز در تذکر پیش از دســتور خود، با بیــان اینکه تذکر من به 
شهردار تهران است، گفت:  با تصویب کمیســیون تهاتر، فروش و اداره 
امالک شهرداری تهران به نامه 92-3-325 در تاریخ 4/29/ 92، ستاد 
ساماندهی مســکن، ملکی به متراژ 5003 متر واقع در محله ازگل در 
منطقه یک را در اختیار تعاونی سازمان بازنشستگان قرار داد که ارزش 
این ملک در ابتدا 30 میلیارد تومان تصویب شــد؛ امــا با تصویب ارائه 
تخفیف 50درصدی، ارزش این ملک به 15میلیارد تومان رسید. سرخو 
افزود: سرانجام قرار شد که این ملک برای 150 نفر از پرسنل شهرداری 
ساخته شــود؛ اما در میان اســامی و در ردیف های 131 و 132 نام دو 
خبرنگار نیز به چشــم می خورد که باید  درخواســت کنیم که ببینیم 
این خبرنگاران در قبال دریافت خانه، چه چیزی به شهرداری داده اند؟ 
وی افزود: همچنین شرکت بهره برداری مترو، تمامی کتاب های یکی از 
خبرنگاران را به ارزش 4۸0میلیون ریال خریداری کرده و اگر تا به حال 
خمیر نکرده باشــد، در انبار مترو وجود دارد و به نظر می رسد مدیریت 

شهری باید در این خصوص پاسخگو باشد.

اعالم نام دو خبرنگار، در لیست 
واگذاری امالک به افراد خاص

روحانی نزدیک به مشایی: 

احتمال حمایت اصالح طلبان جوان از احمدی نژاد!

سردار حمید مختص آبادی، جانشــین فرمانده سپاه قدس، در آیین 
اختتامیه شــعر و داســتان یک دقیقه ای حافظان حرم در قم افزود: 
درصورتی که تروریســت های تکفیــری مجال پیدا کننــد، اروپا را 
به خاک و خون می کشند و این کشــورها بدانند اگر مجاهدت های 
مدافعان حرم نبود، بسیاری از پایتخت های کشورهای اروپایی، امروز 

جوالنگاه این تروریست ها بود.

وی ادامه داد: آمریکایی ها بدانند بیشــترین مدال دفاع از بشــریت و 
مقابله با تروریســم را باید به مدافعان حــرم داد و اروپایی ها نیز باید 
مدیون این عزیزان باشــند. مختص آبادی گفت: مدافعان حرم همه 
توطئه های پیچیده ای را که دشــمنان در منطقه خاورمیانه طراحی 
کرده، نقش برآب کردنــد. وی ادامه داد: آمریــکا در دهه های اخیر، 
دو اشــتباه فاحش در منطقه انجام داده که هــر دو، منجربه تقویت 
مقاومت شــد: یکی مربوط به حوادث بعد از یازدهم سپتامبر و حمله 
به افغانستان و دیگری تاسیس داعش بود. مختص آبادی اظهار داشت: 
این که می گوییم داعش را آمریکا ایجاد کرد، اینها شعار نیست؛ نامزد 
انتخابات آمریکا لو داده که آنها داعش را ایجاد کردند. وی گفت: حضور 

داعش باعث شده که مســلمانان از ملیت های مختلف کنار هم قرار 
گرفته و برای دفاع از خط مقاومت، وارد صحنه شــده و افتخارآفرینی 
کنند. وی ادامه داد: امروز تیپ های مختلــف حیدریون، فاطمیون، 
زینبیون، حزب ا... و غیره در برابر تروریســم کور مقابله می کنند. وی 
گفت: امروز دفاع از حرم، از مرز ملی گرایی گذشــته و عقیده ها برای 
دفاع از اســالم ناب و جبهه مقاومت، به میدان آمده اســت. وی ادامه 
داد: مدافعان حرم به حضرت عباس)ع( اقتدا کردند. حضرت عباس)ع( 
دارای بصیرت نافذ و ایمان خالص بود و تا زمانی که زنده بودند، کسی 
جرئت تعرض به حرم را در کربال پیــدا نکرد. وی گفت: امروز مدافعان 

حرم هم دارای بصیرت نافذ و ایمان باالیی هستند.

جانشین فرمانده سپاه قدس: 

اروپا باید مدیون مدافعان حرم باشد
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بازار

يادداشت ويژه

پیشنهاد عجیب عضو شورای شهر تهران؛

 »قبر در برابر خانه«

قیمت انواع
تصفیه آب خانگی

پیشنهاد سردبیر:
 دولت، اعتقادی به »مسکن مهر« ندارد

عضو کمیسیون حقوقی شورای شــهر تهران، پیشنهاد عجیبی 
درخصوص واگذاری خانه به جای قبر بیان کرد.

به گزارش ایســنا، عباس جدیدی، صبح دیروز در تذکر پیش از 
دستور خود، ضمن تبریک به کاندیدای برگزیده انتخابات هیئت 
رییســه، گفت: انتخابات هیئت رییســه به مانند بــازی دو تیم 
استقالل و پرسپولیس اســت که هر کدام از این تیم ها طرفداران 
خود را دارند؛ اما در نهایت پیروزی از آن کســی است که توانسته 

عملکرد بهتری داشته باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشــاره بــه تهدیدهای 
موجود در فضای مجــازی، گفت: فضای مجازی بایــد به مانند 
تیم های ورزشی، کمیته انضباطی داشته باشد تا در صورت بروز 

بی اخالقی ها، به موضوعات رسیدگی کند.
جدیدی در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشــاره به بازدید 
 اخیــرش از منطقــه ۲۰، گفت: متاســفانه طــرح تعریض حرم

شاه عبدالعظیم حســنی نیمه کاره مانده و مردم به دلیل کمبود 
اعتبار، با مشــکل مواجه هســتند و این در حالی است که قبر در 
حرم حضرت شــاه عبدالعظیم حدود یک یا دو میلیارد تومان به 
فروش می رســد؛ آن هم در وضعیتی که قبور بــه صورت پنج یا 
شش طبقه حفر می شوند و برخی از سکنه اطراف حرم پیشنهاد 
دادند که به جای خانه هایشــان به آنها قبر داده شــود و این در 
حالی است که اصال پولی در میان نیست و مردم مایلند در عوض 
ارائه خانه هایشــان، قبر دریافت کنند و پیشنهاد می شود در این 
زمینه و برای حل مشکالت مردم، کمیته ای در شورا و شهرداری 

تشکیل شود.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد، در نشست آغاز به کار ستاد ویژه 
هفته بانکداری اسالمی، استقرار و توسعه بانکداری اسالمی را 

هدف راهبردی این بانک بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، سید ضیاء ایمانی، 
»مدیر عامل بانک«، در این نشســت، اســتقرار و توســعه 
بانکداری اسالمی را هدف راهبردی این بانک دانست و گفت: 
بانک مهر اقتصاد با هدف خدمــت به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و ارائه خدمات و تسهیالت به تمامی آحاد جامعه در 
چارچوب قوانین بانکداری بدون ربــا، در عرصه پولی و مالی 

کشور مشغول فعالیت است. مدیر عامل بانک مهر اقتصاد ابراز 
داشــت: این بانک طی بیش از دو دهه فعالیت، اجرای قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا را ســرلوحه برنامه های خود قرار 
داده و به موفقیت های بزرگی نیز در این امر مهم رســیده که 
به یاری خداوند متعال در صدد است تا پیاده سازی بانکداری 
اســالمی را که در مرحله متعالی تر قــرار دارد، اجرایی کند. 
ایمانی، با اشاره به اقدامات بانک مهر اقتصاد در حوزه اجرای 
بانکداری بدون ربا، افزود: این بانک با استفاده از رهنمودهای 
مراجع عظام، علما، صاحبنظران و اســاتید حوزه و دانشگاه، 
توانسته با آسیب شناسی، موانع پیاده سازی بانکداری بدون 
ربا، مدل و الگوی عملی و الزامات اســتقرار بانکداری اسالمی  
را طراحی کند و بر اســاس آن، اقدامات راهبردی وسیعی را 

طی ســال های اخیر عملیاتی نمایدکه از جمله آن، تدوین 
ســند راهبردی بانکداری اســالمی، ایجــاد کمیته فقهی و 
کمیسیون عالی پیاده سازی بانکداری اسالمی و تشکیل اداره 
بانکداری اســالمی در بانک مهر اقتصاد می باشد. وی ادامه 
داد: یکی از خالقیت ها و نوآوری های بانک بر اســاس مدل 
پیاده سازی بانکداری اســالمی، راه اندازی طرح ستاد ویژه 
هفته بانکداری اسالمی طی سال های اخیر است که همانند 
هفته بســیج/دفاع مقدس، کل ایام هفته متناسب با اهداف 
طرح، نامگذاری و بــرای هریک از روزهــای هفته، اقدامات 
 بســیاری در جهت اســتقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا، 

پیش بینی و عملیاتی می شود.
مدیر عامل بانک تصریح کرد: ایجاد ساختار بانکداری اسالمی 

برای اولین بار در نظام بانکی کشــور، استقرار کمیسیون عالی 
پیاده ســازی بانکداری اسالمی، تدوین ســند جامع آموزش 
بانکداری اسالمی، برگزاری همایش های تخصصی و کاربردی 
با نمایندگان ولی فقیه اســتان ها برای آسیب شناسی و اتخاذ 
راهکارهای مناســب، راه اندازی مرکز پاسخگویی به سواالت 
شــرعی کارکنان و مشــتریان در حوزه بانکداری اســالمی، 
تشکیل کمیته مهندســی شــرعی قراردادهای بانکی و اخذ 
تاییدیه شرعی تمامی قراردادهای بانکی از دفتر تایید شرعی 
حوزه نمایندگی ولی فقیه، تدوین و چاپ کتاب عقود اسالمی 
بانکی و برگزاری نمایشــگاه الزامات پیاده ســازی بانکداری 
اسالمی در مصالهای سراسر کشور، از دیگر اقدامات بانک مهر 

اقتصاد در این حوزه بوده است.

بانکداری اسالمی، هدف راهبردی 
بانک مهر اقتصاد است

به مناسبت بزرگداشــت هفته دولت و گرامیداشت 
یــاد و خاطره دولتمردان شــهید رجایــی و باهنر و 
درراستای گســترش همکاری های علمی و آموزشی 
بین شــرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان و اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، طی مراسمی 
در روز یکشنبه هفتم شهریورماه ســال جاری و در 
محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، تفاهم نامه ای 
بیــن طرفین امضــا و تبادل شــد. ایــرج رخصتی، 
مدیرعامل شرکت تارابگین ذوب آهن، در این مراسم 
با اشاره به انواع تولیدات شرکت مذکور ازجمله تولید 
دیوارهای سبک داخلی عایق شــده با پشم معدنی 
LPMW برای نخســتین بار در کشــور، یادآور شد: 
محصول مذکور کاربرد ویژه ای در ســاختمان های 

مسکونی و غیرمسکونی دارد.
رخصتــی افزود: شــرکت تارابگیــن تصمیم گرفت 
برای انجام  رسالت مســئولیت های اجتماعی خود، 
با همــکاری  اداره کل آموزش هــای فنی و حرفه ای 
اســتان، تفاهم نامــه ای امضا کرده و بر اســاس آن، 
مشتریان و اســتفاده کنندگان محصول LPMW و 
عالقه مندان به استفاده از آن را شناسایی و با معرفی 
بــه اداره کل آموزش هــای فنی و حرفــه ای، تحت 
آموزش قرار داده و با نحوه اســتفاده صحیح و کامل 

آن آشنا کند.

با تالش جمعــي تمام واحدهاي تولیدي و ســتادي 
شرکت فوالد مبارکه در آســتانه هفته دولت، اولین 
ذوب ماشین ریخته گري شــماره5 فوالد مبارکه، با 

کیفیت مناسب به تختال تبدیل شد.
مدیر اجراي پروژه هاي آهن ســازي و فوالدسازي، 
با اعالم این خبر گفــت: با توجه بــه برنامه افزایش 
ظرفیــت تولید فوالد کشــور به مقــدار 55میلیون 
تن تا ســال 14۰4، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
به عنــوان بزرگ تریــن تولید کننده فوالد کشــور 
در راســتاي حفــظ ســهم 5۰درصــدي تولید در 
بازار داخلي، طــرح افزایش تولید زیر ســقف ناحیه 
 فوالدســازي را تــا ۲/7میلیون تن تختال در ســال 

تعریف کرد.

تولید نخستین ديوارهای 
عايق LPMW در ذوب آهن

مدير اجراي پروژه هاي آهن سازي فوالد مبارکه:

راه اندازی اولیه ماشین 
ريخته گری شماره 5

درشهر

این روش پیمودن مسیر توسعه که البته با تحقق اقتصاد 
مقاومتی هم زاویه دارد، بیشتر ناشــی از تقلید مدیریت 
شهری از شــهرهایی همچون دبی اســت که توانسته در 
»مال ســازی«، به یکی از الگوهای مدرن شهری در دنیا 
تبدیل شود؛ با این وجود بافت سنتی شــهرهای ایران با 
شهرهای مدرنی همچون دبی تناســب ندارد؛ اما مدیران 
شــهری ما برخالف آنچه در طرح هــای تفصیلی تعریف 

شده است، دست به الگوبرداری از این شهر زده اند.
در کشــور ما شــهرهای مشــهد، تهران، کرج، شیراز و 
اصفهان، به ترتیب در صدر شــهرهای مال ساز قرار دارند 
که طبق آخرین آمار، این شــهرها بــه ترتیب، هم اکنون 
در حــال ســاخت 87، 65، 17،16 و 15 مال هســتند و 

در مجموع می توان گفت در کشــور ما با احتساب دیگر 
شــهرها، ۲6۰ مال به تعــداد مال های کنونــی در آینده 

نزدیک اضافه خواهد شد.
کمیت مجتمع های تجاری لوکس نشــان می دهد ســود 
 درآمدزایــی از ســاخت و ســاز در این حــوزه، هم برای

ســرمایه گذاران بخش خصوصی و هم برای شــهرداران، 
جذابیت فراوانی داشــته که با وجود مخالفت هایی که در 
این زمینه از سوی کارشناســان شهری و اقتصادی وجود 
 دارد، رغبت مدیران شــهری برای صدور پروانه ســاخت

مال ها کمتر نشده است.
یکــی از جذابیت هایی کــه مدیران شــهری را به منظور 
تعامل با بخش خصوصــی برای ســاخت مال ها افزیش 

داده است، عوارض 5 تا 1۰ برابری ساخت های تجاری در 
مقابل مسکونی است.

اما این روند رو به رشد در شــهرهای بزرگ ایران، هم به 
لحاظ فرهنگــی و هم از بعد اقتصادی، مــی تواند تبعاتی 
برای آینده شهرها داشته باشد که فروش کاالهای لوکس 
و وارداتی در چنیــن مجتمع هایی را می تــوان ازجمله 

آسیب های فرهنگی و اقتصادی آنها دانست.
کاالهای وارداتی در سال های اخیر توانسته اند فرهنگ و 
ســبک زندگی ایرانی را تحت الشــعاع خود قرار دهند؛ با 
این وجود، دغدغه تامین درآمدهای شهری، به اندازه ای 
در ذهن مدیران جای گرفته اســت کــه تبعات اقتصادی 
و فرهنگی چنین طرح هایی، هنوز آنهــا را به برنامه ریزی 

برای کنترل این روند وانداشته است.
از طرفی با توجه بــه اینکه اجزای سیســتم اقتصادی در 
ایران هماهنگ نیست و با وجود اینکه امسال به نام اقتصاد 
مقاومتی با قید »عمل و اقدام« نامگذاری شــده اســت، 
سیســتم اقتصادی شــهرداری ها چندان با سیستم های 
دولتی همگام نشده است؛ هرچند بخش دولتی هم هنوز 
نتوانســته در تبیین و اجرای اقتصاد مقاومتی به درستی 
عمل کند و کارنامه دولت در ایــن زمینه هم جای تامل و 
بررسی دارد. با این حال اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی 
قرار بود در تصمیم مدیران شــهری نقشــی داشته باشد، 
قطعا یکی از مصادیق ریزش ها بــرای رویش یک اقتصاد 
مقــاوم، »مال «هــا بودند که مــا خالف این رونــد را در 

شهرهای بزرگ شاهدیم.
عالوه بر تبعــات اقتصــادی و فرهنگی، در شــهرهایی 
همچون تبریز، مشــهد و تهــران، مال ســازی با تخریب 
 بخشی از بافت طبیعی شــهرها همچون درختان و باغ ها

رو به رو بوده اســت که اثرات منفی این اقدام هم ناگفته 
پیداست و نیاز به طوالنی کردن کالم ندارد.

اما تب مال ســازی در شــهرها، در حالی باال گرفته است 
که واحدهای مجتمع های تجاری ســاخته شــده در دل 
شهرها، اغلب خالی است و خریدار و مستاجری که توانایی 
اجاره یا خرید داشته باشد، بسیار کمتر از شوق مال سازی 
است. به گفته حسین معصوم، نماینده وزیر راه در شورای 
عالی حفظ حقوق بیت المــال، منافع نجومی و رانت قابل 
توجهی در شهرســازی تهران وجود دارد که قدرت چاپ 
اســکانس آن از بانک مرکزی هم بیشتر اســت؛ بنابراین 
تمام قوا بایــد از مبارزه با تراکم فروشــی حمایت کنند تا 
وزارت راه و شهرســازی بتواند این انضباط شــهری را به 

تهران برگرداند.

اصفهان روی سکوی پنجم »مال سازی«!

برج های بلندی که قد اقتصاد را کوتاه کرده اند!

عالوه بر تبعات 
اقتصادی و 

فرهنگی، در 
شهرهايی همچون 

تبريز، مشهد و 
تهران، مال سازی 
با تخريب بخشی 

از بافت طبیعی 
شهرها همچون 
 درختان و باغ ها

رو به رو بوده است 
که اثرات منفی 

اين اقدام هم 
ناگفته پیداست 
و نیاز به طوالنی 

کردن کالم ندارد.

شهرهای بزرگ ايران در رقابت برای رسیدن به توسعه يافتگی و البته برای تامین درآمدهای خود، به میدان 
»مال سازی« وارد شده اند و هر شهری که برای افزايش ساخت و ساز های بلندمرتبه تجاری، گوی سبقت را 

از ديگر رقبای خود بربايد، توانسته بخشی از هدف خود را در رسیدن به توسعه محقق کند.

C.C.K

565،
000

تومان

Watertek شش مرحله ای بدون منبران

490،
000

تومان

PURITEC CE-6

595،
000

تومان

UF -   آکوا تک 6 فیلتره

210،
000

تومان

مدیر عامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، 
با اشــاره به اینکه 477 پروژه برق رســانی اصفهان در 
هفته دولت افتتاح شد، گفت: با توجه به اینکه افزایش 
 مصرف در تابستان امســال ایجاد شــده، اجرای این

طرح ها ســبب کاهش خاموشــی ناخواســته شده 
 اســت. حمیدرضا پیرپیران با اشــاره بــه اینکه برای

برق دار شــدن 477 پروژه، از  ۲1۰ کیلومتر شــبکه و 
کابل فشار متوســط و ضعیف زمینی و هوایی استفاده 
شده است، افزود: ۲41 دستگاه پست و ترانسفورماتور 
زمینی، پدمانتد و هوایی، تجهیز و در مدار قرار گرفته 
اســت. وی ادامه داد: عالوه بر این، روشــنایی معابر، 
بازسازی شــبکه ها، بهره گیری از فن آوری های نوین، 
با اعتباری بالغ بر ۳۳میلیارد تومان گشایش و در مدار 
قرار گرفت. مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان، با بیان اینکه راه اندازی طرح جامع مخابرات، 
 شــرکت، بخش ها، امور و ســتاد شــرکت را از حال

جزیره ای خارج و به یک مدیریــت واحد تبدیل کرده 
است، اظهار داشت: ارتباط تمام سامانه ها را با یکدیگر 
برقرارکرده که این پروژه از مهم ترین طرح های شرکت 

است.

بزرگ ترین پکیج تصفیه فاضالب شهری کشور، توسط 
یک شرکت فناور داخلی در شهر جدید مجلسی اصفهان 
طراحی و ساخته شد. مدیرعامل شرکت کاشفان نیکنام، 
با اشاره به طراحی و ســاخت این پکیج تصفیه فاضالب 
شهری گفت: این پکیج با ظرفیت هزار و 7۰۰مترمکعب 
در شــبانه روز، دارای توانایی تحت پوشــش قرار دادن 
9هزار نفر است. حســین فرهادیان اظهار کرد: با ساخت 
 این پکیج تصفیه فاضالب شــهری، گام بلندی در زمینه

صرفه جویی هزینه ها و حل مشــکالت عمومی برداشته 
شــد. وی افزود: برخــورداری از فضای مفیــد کمتر از 
7۰۰ مترمربع، مصرف انرژی بســیار مناسب و استفاده 
از فناوری هــای تصفیه نوین فاضــالب، از ویژگی های 
منحصر به فرد این سیستم اســت. وی قابلیت نصب در 
مناطق مختلــف آب و هوایی، کاهش ســرمایه گذاری 
اولیه و افزایش بهره وری را از مزایای پکیج نوین تصفیه 
تولید داخل برشــمرد و ادامه داد: این شرکت، پکیج ها 
را به صورت فلزی و پلی اتیلنی با اســتفاده از نوین ترین 
تکنولوژی تصفیــه فاضالب تعریف کرده و موفق شــده 
است پکیج با بار آلودگی کم، متوســط و زیاد را طراحی 

و اجرا کند.

مدير عامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان عنوان کرد:

افتتاح بیش از ۴۰۰ پروژه 
برق در هفته دولت

مديرعامل شرکت کاشفان نیکنام خبر داد:

ساخت بزرگ ترين پکیج 
تصفیه فاضالب شهری

خبرخبرانرژی
فرماندار اصفهان:

تحويل 15۰ هزار تن گندم 
به سیلوها

ريیس مجمع نمايندگان استان اصفهان:

 دولت، اعتقادی
به »مسکن مهر« ندارد

فضل ا... کفیل با اشــاره به اینکه موضوع آب و مشــکالت 
بخش کشــاورزی، چالش بزرگ پیش روی شهرســتان 
اصفهان بود، اظهار داشــت: اگر این موضــوع به صورت 
صحیــح مدیریت و کنترل نمی شــد، به بحــران تبدیل 
می شــد و مشــکالت جدی را برای شهرســتان و حتی 
اســتان پدید می آورد. وی با بیان اینکه اســتان اصفهان 
از خشکسالی سال های اخیر آســیب جدی دیده است، 
تصریح کرد: خوشبختانه با تشکیل شــورای عالی آب به 
ریاســت معاون اول رییس جمهور و پیگیــری مدیریت 
استان، شورای هماهنگی آب برای حوضه آبریز زاینده رود 
تشکیل شــد. فرماندار اصفهان، با اشاره به تشکیل کمیته 
پنج نفره آب در شهرستان و اســتان اصفهان، افزود: این 
اقدام ها از جمله تدابیر اتخاذ شــده از ســوی دولتمردان 
برای مدیریت صحیــح منابــع آب و ارتبــاط صحیح با 
کشــاورزان بوده اســت. وی با بیان اینکه چالش کمبود 
آب که می توانســت به بحــران تبدیل شــود، به فرصت 
تبدیل شــده اســت، گفت: با وجود کمبود شدید آب، در 
سال گذشته 1۲6هزار تن و در سال جاری تاکنون حدود 

15۰هزار تن گندم در اصفهان تحویل سیلو شده است.

رییس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهــان گفت: 
نیمه تمام ماندن مســکن مهر اصفهان نیز به مصمم 
نبودن دولــت برمی گردد؛ اما این موضــوع از طریق 
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان پیگیری شــده و 
نتیجه آن به اطالع مردم می رســد. موسوی الرگانی 
پیرامون تاخیر در بســته شــدن پرونده مسکن مهر 
اصفهان اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، 
موضوع مسکن مهر زیر سوال رفت. وزیر که باالترین 
مسئول در ارتباط با مسکن مهر است، آن را به صورت 
رســمی، »طرحی مزخرف« اعالم کرد. وی افزود: در 
دولت به موضوع مســکن مهر اعتقادی وجود ندارد و 
از همان ابتدا نیز موضوع مســکن اجتماعی را مطرح 
کردنــد؛ در حالی که شــخص وزیر، طرح مســکن 
اجتماعی را مطرح کرد؛ اما این مســئله  تاکنون هیچ 
بازخوردی نداشته اســت. وی با بیان اینکه بارها در 
مجلس سواالتی پیرامون مســکن مهر را از وزیر راه و 
شهرسازی پرسیدیم، گفت: مشــخص است که عزم 
 و اراده جدی بــرای تمام کردن این طــرح در دولت

دیده نمی شود.

پارلمان
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خبر ویژه

فرانسه دریاچه ارومیه را
  احیا می کند؟

دستگیری یک متخلف شکار
 در اردستان

پیشنهاد  سردبیر:
زنگ خطر انقراض یوزپلنگ ها  به صدا درآمده است

قاب روز

دانستنی

یوزپلنگ، این گربه ســان چابک و زیبا، با توجه به در معرض انقراض 
بودن، خطرات زیــادی متوجه آن اســت که عواملــی مانند حوادث 
جاده ای، معدنکاری، تخریب زیستگاه ها، از بین رفتن طعمه و به طور 

کلی فعالیت انسانی، موجب تهدید حیات این گونه ارزشمند است.
بیش از 40 سال اســت که یوزپلنگ در میان کشورهای آسیایی، فقط 
 در ایران زیست می کند؛ بر این اساس به آن یوزپلنگ ایرانی نیز گفته 

می شود که این مسئله، مسئولیت ما را سنگین تر می کند.
حوادث همیشه در کمین یوزپلنگ ها بوده و هست؛ به گونه ای که یکی 
از این حوادث تلخ، به نامگذاری یک روز به عنوان »روز ملی یوزپلنگ« 

منتهی شد.
نهم شهریور ســال 1373 در شهرســتان بافق، یک یوزپلنگ ماده به 
همراه سه توله اش برای نوشیدن آب به ســوی نخلستان های اطراف 
 بافق می آید؛ امــا در میان تعــدادی از مردم محلی نــاآگاه محاصره 
می شــود و مادر پس از مدتی مقاومت در برابر حمالت و ضربات مردم 
که با سنگ و چوب به او وارد می شــود، فرار می کند؛ اما سه توله اش 
گرفتار می شــوند. زمانی که ماموران اداره کل این شهرســتان مطلع 
 شــده و به محل می رســند، با الشــه بی جان یکی از توله ها مواجه 
می شوند؛ اما دو توله دیگر با وجود جراحات شدید همچنان زنده بوده و 
به یزد منتقل می شوند. شدت ضربات وارده بر سر و روی یکی از توله ها، 

باعث مرگ او در میانه راه می شود. 
توله سوم در یزد به وسیله دامپزشک، درمان سطحی می شود؛ اما برای 
نجات از مرگ، بالفاصله به تهران منتقل شده و بهبود می یابد و بعد از 

آن، »ماریتا« نام می گیرد.
ماریتــا تا دی مــاه 1382 در پارک پردیســان تهران به ســر می برد 
و در همانجا پس از 9 ســال می میرد. در ســال 1385 و به پیشنهاد 
انجمن یوزپلنگ ایرانی، 9 شهریور روز ملی یوزپلنگ نامگذاری شد تا 
شــاید یادآوری این روز، به حیات این گونه ارزشمند در خطر انقراض 

کمکی کند.  هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی، 
گفت: مســائل مربوط به حفاظت از یوزپلنگ، همیشــه در چرخش 
 است؛ مثال یک مشــکل که بر طرف شــود، مشــکل دیگری پدیدار 
می شــود. برخی از این مشــکالت را مــی دانیم چیســت و راه حل 
 آن را در دســتور کار قرار می دهیــم؛ اما علت برخی از مشــکالت را 

پیدا نمی کنیم.
وی افزود: خبر خوش در زمینه یوزها این است که در زیستگاه شمالی 
مانند میاندشــت و تــوران، زادآوری مرتب و ممتدی وجــود دارد و 
مادران و توله هایی که آنجا هســتند، به طور دائم پایش می شــوند و 
نقطه امید ما فعال آن زیســتگاه اســت. وی ادامه داد: اما در مقابل، در 
 زیســتگاه های جنوبی بخصوص در محدوده اســتان یــزد، با کاهش

ماده هــا مواجه هســتیم. دوربین ها حدود دو ســال اســت که هیچ 
نمونه ماده ای در این زیســتگاه ها ثبت نکرده انــد و این جای نگرانی 
دارد؛ طبیعی اســت نگران باشــیم کــه آیــا زادآوری در این مناطق 
ادامه پیدا می کند یا نه. این مســئله، اکنون مشــکل بزرگ این پروژه 

اســت. جوکار افزود: البته در این مدت بیکار ننشســتیم تا ببینیم چه 
می شود. گســترش تقویت حفاظت، ایجاد دو پاسگاه و کمک گرفتن 
از نیروهای مردمی به صورت کامال رســمی و برنامه ریزی شده برای 
حفاظت از کریدورهای عبوری یوز انجام شــده اســت و سعی کردیم 
حتی بیرون از مناطق حفاظت شــده هم از کریدورها حفاظت کنیم. 
 وی گفت: اکنون به این مرحله رســیدیم که بیش از دو ســال اســت

ماده ای در این منطقه دیده نمی شود که این موضوع زنگ خطری برای 
ماست. برای حل این مشکل، با وجود ادامه کارهای حفاظتی، یک گروه 
برای پایش منطقه ایجاد کرده ایم که مناطق خارج از منطقه حفاظت 
شده، بین زیستگاه های نایبندان در خراسان و راور کرمان و زیستگاه 
یزد را جســت و جو و دوربین گذاری می کنند تا ببیننــد ماده ای در 

مناطق همجوار وجود دارد یا نه.
جوکار افزود: اگر به این نتیجه برســیم که امیدی نیست، باید اقدامات 
 دیگری را آغــاز کنیم کــه با توجه بــه اهمیت موضوع، پیشــاپیش

جلسه ای با حضور رییس ســازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و 
این مطالب ارائه شــد که ابتکار تاکید کرد باید در آن منطقه، اقدامی 
جدی صورت گیرد. وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که فعال می شــود 
در مورد آن فکر کرد، این اســت که بخش بسیار وسیعی از یک منطقه 
 حفاظت شــده را فنس کشــی کنیم؛ به طوری که زادآوری طبیعی

گونه ها در آن ادامه داشته باشد؛ نه به صورت یک محیط محصور، بلکه 
کامال تحت کنترل و حفاظت باشد.

جوکار افزود: زمانی که این کار آغاز شــود، با تامیــن اعتبار به صورت 
پیوسته و مداوم، کل منطقه فنس کشــی و امکان مدیریت کامل آن 
منطقه فراهم می شــود؛ البته این پروژه برای گونه هایی که به صورت 
طبیعی زندگی می کنند، اولویت ما نیســت؛ همان طورکه هیچ وقت 
درمورد منطقه حفاظت شــده توران و میاندشــت که مشکلی ندارند، 
چنین فکری نخواهیم کرد. وی تاکید کرد: اما در زیستگاه های جنوب 

که ماده ای وجود ندارد و اگر به همیــن روال ادامه یابد، احتمال از بین 
رفتن و از دست دادن یوز هست، باید چاره ای اندیشیده شود؛ بر همین 

اساس روی این موضوع کار می کنیم.
وی ادامه داد:البته امیدواریم جســت و جو برای یافتن یوزپلنگ ماده 
در خارج از مناطق حفاظت شده جنوبی به نتیجه برسد و گروه بتوانند 
نمونه هایــی از آن پیدا کنند کــه در این صورت فنس کشــی انجام 
 نخواهد شد؛ اما اگر نشد، افق بلند مدت این است که یک منطقه وسیع 
فنس کشی شــده به صورت یک ذخیره گاه گونه های بیابانی داشته 
باشیم که حتی می شــود گونه های دیگر را هم در آن، تحت مدیریت 
قرار داد؛ در واقع به نوعی پارک وحش مصنوعی ایجاد می کنیم؛ مانند 

خیلی از پارک وحش هایی که در آفریقا وجود دارد. 
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تاکید کرد: این خیلی دلخواه 
ما نیست؛ اما شاید مجبور باشیم یک پارک ملی حفاظت شده محصور 
ایجاد کنیم؛ البته این طرح هنوز نهایی نشده و منوط به نتیجه مطالعه 

این گروه پایش است.
وی در پاسخ به این ســوال که چرا ماده یوز وارد این منطقه نمی کنید، 
گفت: مشــکل اینجاســت که علت حذف ماده های یوز در آن منطقه 
را نمی دانیم؛ بنابراین اگر بخواهیم یوز دیگــری به منطقه وارد کنیم، 
ممکن است حیوان را از دست بدهیم. این موضوعی است که باید تحت 
کنترل قرار گیرد که کنترل آن هم راهی جز فنس کشی ندارد؛ آن هم 
در محدوده ای بسیار وسیع و حفاظت شده؛ جایی که ساز و کار طبیعی 
در آن ادامه یابد و گونه ها به صورت طبیعــی زاد و ولد کنند؛ نه اینکه 

مجبور باشیم به صورت دستی به آنها غذا بدهیم.
جوکار افزود: به این صورت که فقط بتوانیم کنترل کافی داشته باشیم 
و روزمره پایش کنیــم و اگر تغییری ایجاد شــود، بالفاصله در رفع آن 
اقدام کنیم. وی اظهار کرد: بعد از مدتی اگر متوجه شویم که این گزینه 
 جواب داده و ما رد یوزها را در زیرگذرها ببینیــم، اقدام دیگری انجام 
نمی دهیم؛ اما اگــر ببینیم کارکرد مناســبی ندارد و عبــور یوزها از 
زیرگذرها صورت نمی گیرد، آن وقت دو روگذر ایجاد خواهیم کرد که 

آن گزینه بعدی ماست و باید روی آن کار شود.
جوکار گفت: البته مطالعات چنین نشــان داده اســت کــه در مورد 
گوشــتخواران، روگذر در دنیا جواب نداده است و بیشتر زیرگذر وجود 
دارد؛ برای همین زیرگــذر را گزینه اولمان قرار دادیــم که امیدواریم 

جواب دهد.
وی افــزود: اعتبار این کار بیــش از یک میلیارد تومان اســت که یک 
میلیارد به اجرا و بقیه به مدیریت منطقه اختصاص یافته است؛ زیرا آن 

منطقه تصادف خیز است و ممکن است فنس ها آسیب ببینند؛ از این 
رو مدام مانیتور شــده و در صورت بروز مشکل، ترمیم خواهند شد که 
وزارت راه و شهرسازی، مدیریت آن بخش از فنس ها را به عهده گرفته 
است. وی درخصوص تعداد تلفات یوزها گفت: در بهار امسال یک قالده 
ماده یوز در جاده عباس آباد تلف شــد. در اواخر سال 94 نیز یک مورد 
تلفات در منطقه حفاظت نشده بین میاندشت و توران داشتیم و چون 
آن منطقه محیط بــان ندارد، چند روز بعد متوجه تلف شــدن حیوان 
شــدیم؛ به همین دلیل دقیقا علت مرگ را تشخیص ندادیم؛ اما قطعا 

عامل آن، انسانی بوده است.
کوشکی و دلبر 

جوکار درباره کوشــکی و دلبــر، دو یوزپلنگ نر و ماده کــه در پارک 
پردیســان به ســر می برند، گفت: این دو یوزپلنگ از نظر سالمتی در 

شرایط خوبی قرار دارند؛ اما هنوز موفق به زادآوری نشده اند.
 وی افزود: نزدیــک 20 ماه از حضــور این دو یوز در پارک پردیســان

می گذرد و یک فصل زادآوری را از دســت دادیم؛ اگر یکی دو ماه اول 
پاییز هم موفق به این کار نشوند، مجبور هستیم از روش های مصنوعی 
 اســتفاده کنیم. جوکار ادامه داد: برای این کار با کارشناســانی که در

روش های مصنوعی بارداری گربه سانان تخصص دارند، تماس گرفتیم. 
روشی با عنوان »تسهیل در انتقال اســپرم به تخمک« وجود دارد که 
انجام آن روی یوزپلنگ ها بســیار حساس اســت و تاکنون این کار در 
ایران انجام نشده است؛ از این رو از موسســه ای در آلمان که این کار را 
در مورد خیلی از گونه ها انجام داده، خواستیم برای بررسی موضوع به 
ایران بیایند تا ببینند امکان انجام این روش روی کوشکی و دلبر وجود 

دارد یا نه و نتیجه را به ما اطالع دهند.
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی افزود: بــه احتمال زیاد این 
کارشناســان مهرماه به ایران می آیند تا این موضوع را بررسی کنند؛ 
اما این روش را همان مهرماه اجرا نمی کنیم و منتظر می شــویم یک 
یا دو ماه از فصل خنک شــدن ســال و زادآوری یوزها بگذرد و اگر باز 
هم بارداری به صورت طبیعــی اتفاق نیفتاد، ایــن روش را انجام می 
دهیــم. وی گفت: ایــن روش روی 90درصــد گونه ها جــواب داده 
اســت؛ اما اگر باز هم روی یوزهای پردیســان جواب نداد، روی روش 
دیگری موســوم به IVF تمرکز خواهیم کرد که در این روش، ســلول 
تخم از ماده و ســلول و اسپرم از نر جدا می شــود و بیرون از بدن با هم 
ترکیب و دوباره در رحم حیوان ماده جا داده می شــود؛ البته این روش 
 مقداری پرخاشگرانه است و به همین دلیل آن را به عنوان گزینه آخر

 انتخاب کرده ایم.

به مناسبت روز ملی یوزپلنگ؛

زنگ خطرانقراض یوزپلنگ ها  به صــدا درآمده است

راســو یکی از انواع پســتانداران و کوچک ترین عضو راســته 
زیستی گوشتخوارســانان است که بومی اوراســیا، آمریکای 
شمالی و شمال آفریقا به شمار می رود. راسو جانوری شکارگر 
است و از جوندگانی مانند موش و گاهی خرگوش و خزندگانی 
مانند مار و مارمولک و پرندگان و تخم آنها و نیز حشراتی مانند 
سوســک، ملخ و جیرجیرک تغذیه می کند. از آنجا که راســو 
معموال در نزدیکی مراکز انسانی مانند روستاها و مزارع زندگی 

می کند، ممکن اســت پرندگان خانگی مانند مرغ و خروس را 
نیز شــکار کند. راســوها با گاز گرفتن زیر جمجمه طعمه، آن 
را می کشــند. این جانور معموال در طول روز فعال اســت؛ زیرا 
با وجود اینکه بیشــتر با حس بویایی خود شکار می کند، حس 
بینایی و شــنوایی خوبی هم دارد. راســو قابلیت دســت آموز 
شــدن دارد. این جانور در بیشتر ســرزمین های جهان به جز 
قطب جنوب و اســترالیا و برخی جزایر اقیانوسیه وجود دارد و 
در بســیاری از نقاط ایران از شــمال تا جنوب زندگی می کند. 
در برخی نقاط جنوب ایــران آن را »موش خرمــا« می نامند. 
برای تولید مثل، جفت گیری در تمام ماه های گرم ســال انجام 
می گیرد. مدت آبستنی حدود 35 روز اســت و سه تا 10 بچه 
می زاید. تعداد دفعات زایمان دو بار در سال است )تاخیر رشد 
ســلول تخم در این حیوان وجود ندارد(. بچه ها در سه هفتگی 
چشم باز می کنند. تا سه ماهگی وابســته به مادر هستند و در 
یک سالگی بالغ می شــوند. در حالت وحشی عمر کمی دارند؛ 

ولی در اسارت تا 10 سال زندگی می کنند.

آفتاب پرســتان یکی از معروف ترین انواع خزندگان به شــمار 
می آیند. طول بدن آنها از 1/5 تا 68/5ســانتی متر متغیر است. 
تقریبا نیمی از گونه های آفتاب پرســت در جزیره ماداگاسکار 
زندگــی می کنند. تاکنون حــدود 160 گونه از آفتاب پرســت 
شناخته شده اســت. آنها از آفریقا به جنوب اروپا و نیز از جنوب 
آســیا تا ســریالنکا پراکنده شــده اند. آنها همچنین در ایاالت 
متحده، مناطقی مانند هاوایی، کالیفرنیا و فلوریدا دیده شده اند. 

چشم آفتاب پرســت توانایی دید 360 درجه را دارد و همزمان 
می تواند هر دو جهت را ببیند. چشــم های آفتاب پرست متمایز 

از هر خزنده دیگری است.
 آنها می توانند به طور جداگانه و همزمان روی دو جسم متفاوت 
تمرکز کنند کــه به آنها اجازه می دهد چشــمان خود را به طور 
مستقل از یکدیگر حرکت دهند. آفتاب پرســت نمی تواند زیاد 
بشــنود؛ چون همانند مار از گوش خارجی یــا میانی بی بهره 
است؛ با این حال، آفتاب پرست ها ناشنوا نیستند. آنها می توانند 
فرکانس های صوتی را در محدوده 200تا600 هرتز تشــخیص 
دهند. گونه های مختلف آفتاب پرســت می تواننــد رنگ خود 
را تغییر دهند و بــه رنگ های گوناگونی ماننــد صورتی، قرمز، 
نارنجی، ســبز، ســیاه، قهوه ای و زرد در بیایند. آنها این توانایی 
را به دلیل سلول های رنگیزه دار ویژه ای به نام کروماتوفور که در 
پوست خود دارند، به دســت آورده اند. این سلول ها به پیام های 
هورمونی و عصبی پاســخ می دهند و باعث تغییر رنگ پوســت 

آفتاب پرست می شوند.

آفتاب پرستراسو

شــمارش معکوس برای پایان تعطیالت تابستانی آغاز شده، 
گرما هم دیگر سلطه چندانی ندارد و بهترین زمان است برای 
اینکه مختصر بار و بنه ای ببندی و راهی سفر شوی. آقا رضا و 
همسرش هم از این فرصت بهره جستند و می خواهند راهی 

سفر شوند.
آخرین بازدید  انجام می شــود تا احیانا چیزی از قلم نیفتاده 
باشــد. مقصد: مشــهد مقدس؛ آن هــم از راه شــمال که 
هم زیارت باشــد و هم ســیاحت. دو فرزند خانواده سر از پا 
نمی شناســند؛ قرار اســت یکی دو روزی هــم مهمان یکی 
از آشنایان در گرگان باشند.کله ســحر راه می افتند؛ پس از 
چند ســاعت رانندگی در دل جاده ها، به جنگل های زیبای 

شــمال می رســند. دنبال جایی مناســب برای استراحت و 
صبحانه می گردند؛ اما جایی نمی یابند که دســت نخورده از 
زباله های ریز و درشت مســافران پیشین مانده باشد. آقا رضا 
به بچه ها وعده ناهارخوران گرگان را می دهد. ناهارخوران با 
گرگان فاصله چندانی ندارد؛ چهار کیلومتری جنوب گرگان. 
ناهارخوران که از گذشته های دور، محلی برای اوقات فراغت 
مردم گرگان بوده، در دامنه پرشیبی قرار گرفته است که هم 

رودخانه دارد و هم جنگل.
آقا رضا و اهل و عیالش هنگام عصر به شهر گرگان می رسند 
و راهی ناهارخوران می شــوند؛ اما ناهارخوران دست کمی از 
دیگر جاها ندارد و از توجه خاص مســافران در به جا گذاشتن 

زباله های خــود در طبیعت بی نصیب نمانده اســت؛ به ویژه 
بطری های نوشــابه و آب معدنــی که اگر وضــع به همین 
منوال باشــد، به جای جنگل باید به دیدن تل هایی رفت که 
از انباشــت این بطری های پالستیکی تشــکیل شده  است. 
با توجه بــه افزایش بی رویــه تولید 300میلیــون تنی مواد 
پالســتیکی و مصرف روزافزون آن، چنین چیزی نباید دور 

از انتظار باشد!
ایــن روزها محیط زیســت، افــزون بر مســئوالن، دغدغه 
بســیاری از مردم نیز هســت؛ به ویژه در کشورهای صنعتی 
که ســازمان های مردم نهاد، حساسیت ویژه ای در این زمینه 
دارند. اما چرا در کشور ما مردم تا این اندازه به محیط زیست 

بی توجه اند؟!
ضعف فرهنگی، آموزش ندیدن افراد، مشــکالت معیشــتی 
و... از عواملی اســت که کارشناسان در توجیه این بی توجهی 
برمی شــمرند. والدیــن نیز به عنوان نخســتین سرمشــق 

کودکان، بــا بی مباالتی، نادیده گرفتن محیط زیســت را به 
فرزندان خود انتقال می دهند و به این موضوع دامن می زنند. 
این ضعف فرهنگــی در بیشــتر طبقات جامعه به چشــم 
می خورد: خانمــی زباله ها را از خــودروی گران قیمت خود 
به بیرون پرتاب می کند و اگر مورد پرســش قــرار گیرد، به 

سادگی جواب می دهد: همه همین کار را انجام می دهند.
درنهایت انتظار می رود مســئوالن چاره ای بــرای طبیعت 
زیبای این ســرزمین بیندیشــند و اهمیت دو چندانی برای 
این مقوله قائل شوند. تبلیغات صدا و سیما، بنرهای تبلیغاتی 
در سطح شــهرها و جاده ها، ایجاد یک بخش درسی در کتب 
مقاطع ابتدایی و راهنمایی و همچنین یک واحد درســی در 
دانشگاه های کشــور، تحویل رایگان کیســه های زباله قابل 
بازیافت و پیام هــای تبلیغاتی در خروجی شــهرها در زمان 
پیک سفر و برپا کردن دکه های تحویل زباله در بین جاده ها، 

می تواند کمک بزرگی به این معضل بکند.

بی اعتنایی مسافران به محیط زیست

دریچه

وزیر انرژی، محیط زیســت و دریاهای فرانسه گفت: این کشور به منظور 
اجرای روش های علمی و به روز آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، در 

راستای کمک به احیای آن آماده همکاری است.
سگولن رویال در دیدار با استاندار آذربایجان غربی در ارومیه، به امضای 
تفاهم نامه همکاری بین ایران و فرانســه در تهران اشــاره کرد و افزود: 
گسترش استحصال انرژی های نو در ایران مهم و ضروری است و بنده به 
طور جدی پیگیر موضوع احیای دریاچه ارومیه و حل مشکل ریزگردها 

خواهم بود. 
وی اظهار کرد: برای احیــای دریاچه ارومیه و افزایــش راندمان بخش 
کشاورزی، اجرای روش های نوین و به روز آبیاری در این حوضه ضروری 

است که درخصوص تبیین این روش ها، آماده همکاری هستیم. 
وزیر انرژی، محیط زیســت و دریاهای فرانســه گفت: ایران برای احیای 
دریاچه ارومیه تصمیمات شــجاعانه ای گرفته است؛ به ویژه تصمیم این 
کشور برای تغییر شیوه کشــاورزی، نحوه استفاده از منابع آبی و گیاهان 

کم آب بر قابل تحسین است. 
وی با بیان اینکه کشور فرانسه نیز با مشــکل کم آبی مواجه است، افزود:  
فرانسه  توانسته با استفاده از روش های نوین و تکنولوژی های روز، کارایی 

و بهره وری از آب را باال ببرد.
رویال تصریح کرد: در حال حاضر، از برخی روش های قدیمی نظیر آبیاری 
بارانی، برای آبیاری اراضی کشــاورزی در حوضه آبریــز دریاچه ارومیه 

استفاده می شود که این روش ها تلفات زیادی دارند.
وزیر انرژی، محیط زیست و دریاهای فرانسه اضافه کرد: طبق بررسی ها 
در این روش آبیاری به ویژه در فصل تابستان و در زمان نامناسب آبیاری، 
80 درصد آب آبیاری بخار شده و تنها 20 درصد وارد زمین می شود که 

این میزان به صرفه نیست.
وزیر انرژی، محیط زیســت و دریاهای فرانســه، ارتقــای بهره وری آب 
را در دنیای امروز یک ضرورت عنوان کرد و افــزود: می توان از تجربیات 
مسئوالن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و مسئوالن فرانسوی، به منظور 

تحقق این امر استفاده کرد.

رییس اداره محیط زیست شهرستان اردستان گفت: یک متخلف شکار 
به همراه الشــه 4 رأس کل و قوچ وحشی و ادوات شــکار در اردستان 

دستگیر شده است.
حسین شــواخی اظهار کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر اردستان، با 
همراهی ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان اردستان، 
درپی حکم بازرسی از منزل یکی از متخلفان با سابقه شهرستان، موفق 
به کشف الشه قطعه شــده چهار رأس چهارپا از نوع کل و قوچ وحشی 

به همراه چهار قبضه سالح، دوربین چشمی، باروت و چهارپاره شدند.
وی با اشاره به اینکه این فرد در ســال 1392 با یک قبضه سالح ام یک 
)جنگی غیر مجاز( توســط مامورین یگان حفاظت این اداره دســتگیر 
شــده بود، گفت: در حال حاضر پرونده در دادســرای اردستان درحال 

رسیدگی است.

 یوزپلنگ گونه ای ارزشمند اما در خطر انقراض است که اطالع دقیقی از تعداد آنها در کشور وجود ندارد؛ اما آمارها نشان می دهد حداقل 36 قالده یوز از مقابل دوربین های نصب شده
در مناطق حفاظت شده عبور کرده اند که با برآورد های انجام شده، وجود حداقل 50 قالده یوز در کشور تخمین زده می شود.
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مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
5/41 شــماره آگهــی: 139503902004000119 شــماره پرونــده: 
139304002004000239 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9300955  
ششدانگ پالک چهار فرعی از دو هزار و دویســت و پنجاه مجزی شده 
از دو هزار و دویســت و پنجاه اصلی باقیمانده به مســاحت دویست و 
 پنجاه متر مربع واقــع در بخش 6 ثبــت اصفهان بــه آدرس: اصفهان- 
خ هزار جریب- کوی امام جعفر صادق)ع( جنب مسجد صادق)ع( – کوچه 
بوستان 7 شــرقی- پالک 23 کدپســتی 13 الی 56411-81746 که سند 
مالکیت آن در صفحه 124 دفتر 64 با شــماره چاپــی 964385 ذیل ثبت 
6406 ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل به طول ده متر پی به پی 
پالک 2250/11 شرقًا به طول بیســت و پنج متر پی به پی پالک 2250/3 
جنوبًا به طول ده متر پی اســت به خیابان 10 متری غربًا به طول بیست 
و پنج متر پی به پی پالک 2250/5 ) و حقــوق ارتفاقی ندارد( که طبق نظر 
کارشناسان رســمی پالک فوق به صورت یکباب خانه مسکونی دارای 
بنای 3 طبقه ) طبقه زیرزمین انباری و طبقه همکف و اول مســکونی( به 
مساحت عرصه 250 متر مربع و مســاحت اعیانی حدود 480 متر مربع 
با قدمت ساخت باالی 25 سال می باشد. ساختمان دارای اسکلت فلزی، 
سقف ها تیرآهن و آجر و نمای خارجی آجرنما 3 سانتی می باشد. سطوح 
داخلی دیوارها گچ و رنگ روغنی، درب و پنجره های بیرونی آلومینیوم 
و دربهای داخلی چوبی و بــا چهارچوب فلزی می باشــد. کف پذیرایی 
ســرامیک و اتاقهای خواب موزائیک و موکت روی آن مفروش می باشد 
طبقه همکف و اول هر یک دارای 2 اتاق خواب، پذیرایی، حمام و سرویس 
بهداشتی کاشیکاری شده. آشپزخانه با کابینت فلزی و آبگرمکن دیواری 
می باشــد. دارای سیســتم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش 
کولرآبی می باشــد. دارای انشعابات شهری کنتور شــهری برق مجزا، 
کنتــور آب و فاضالب، کنتور گاز اســت. ملکی  آقای جــالل رضائی که 
طبق ســند رهنی شــماره 8258  مورخ 88/3/30 تنظیمی دفترخانه 148 
اصفهان در رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه نامه 
می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 95/07/14 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار 
راه اول خیاالن الهور به مزایده گذارده می شــود. مزایــده از مبلغ پایه 
11/440/000/000 ریال) یازده میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال( 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 95/06/10 درج و منتشــر می گــردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلســه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایــه مزایده در وجه 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت 
اســناد و امالک ســپرده نماید.  م الف:13179 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)566 کلمه، 6 کادر(
مزایده 

6/91 اجرای احکام شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان در نظر 
دارد در ارتباط پرونده اجرائی کالسه 950040 ج / 12 محکوم له عزت اله 
کفعمی الدانی به وکالت سعید حاج هاشمی به طرفیت محکوم علیه سهراب 
جوانبخت مبنی بر مطالبه وجه، یک دســتگاه تویوتا پرادو جی تی ایکس 
استیشن به شماره انتظامی ایران 13-438 ن 49 مدل 2005 به رنگ مشکی 
متالیک که طبق نظریه کارشــناس محترم به مبلــغ 975/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده اســت و مصون از اعتراض باقی مانده است را از طریق 
مزایده به فروش برساند علهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به 
کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و به فروش رسیده و واگذار می 
گردد ضمنًا مبلغ 10 درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد به صورت 
فی المجلس به عنوان ســپرده دریافت و در صندوق دادگستری سپرده 
می گردد و مابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ 
خواهد شد در صورتی که برنده مزایده ما به تفاوت بهاء مزایده را ظرف 
مهلت فوق نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، 
از کسانی که مایل به شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود 
در روز پنج شنبه 95/6/25 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی 
شعبه 12 اصفهان حضور به هم رسانند، متقاضیان می توانند قبل از تاریخ 
فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته، از خصوصیات، مشخصات مال 
مورد مزایده در نظریه کارشناســی مطلع گردند.  م الف:16612 اجرای 

احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )246 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

5/504 اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 940610 ج ح / 4 
له اعظم عبدالهی راد و بهجت کاظمی زهرانی با وکالت فاطمه خدا دوستان 
و علیــه اکبر عبدالهی راد ونصــرت محمدی مبنی بر دســتور فروش به 
منظور فروش ششدانگ یکباب منزل مسکونی به نشانی اصفهان- خ رباط 
اول- ایستگاه پل سمت راست- اتوبان ردانی پور- کوی حکمت- روبروی 
مسجد ابوالفضل- منزل سنگ مرمر- پالک 1 با وصف کارشناسی ذیل 
الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 95/6/28 
از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل این اجرا ) خ نیکبخت- 200 متر باالتر 
از ساختمان دادگستری اصفهان- جنب بیمه پارسیان- ساختمان اجرای 
احکام حقوقی اصفهان- طبقه چهارم- شــعبه چهارم حقوقی اصفهان( 
برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای 
احکام مدنی صورت گرفته است طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانی ملک قادر به بازدید از  آن خواهند بود تــا با تودیع 10 درصد 
قیمت کارشناســی به حساب ســپرده دادگســتری اصفهان به شماره 
2171290210008 نــزد بانک ملی و ارائه فیش واریــزی به این اجرا در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک بر اســاس 
نظریه کارشناسی: مکان مذکور یک ساختمان مسکونی دو طبقه قدیمی) 
بدون ســند ملکی و فقط دارای قولنامه عادی( بــا عرصه حدود یکصد و 
شصت متر مربع از نوع اســکلت دیوار باربر و سقف تیراهن و اجر که از 
سه طرف مشرف بگذر و از یکســو با پالک مجاور همسایه است. نمای 
بیرونی ساختمان با سنگ سفید پالک و محدوده عرصه به صورت چند 
ضلعی منظم و منعکس می باشــد. در زمان بازدید طبقه هم کف که خالی 
از سکنه مشاهده گردید دارای دو اطاق و سالن پذیرایی کوچک و دارای 
آشپزخانه و سرویس های بهداشتی که آشپزخانه با کفپوش موزائیک با 
کابینت اندک دیواری و زمینی، دیواره آشپزخانه تا ارتفاع 1/6 متر از کف 
کاشی مابقی بانضمام سقف گچ و رنگ و نقاشی، دارای آبگرمکن مخزنی، 
سرویس های بهداشتی با کفپوش ســرامیک قدیمی 15 × 15 سانتیمتر و 
بدنه کاشــی 20 × 20 ســانتیمتر، چهارچوب دربهای داخلی و سرویس 
های فلزی و لنگه دربها چوبی، خیاط با کفپوش موزائیک طولی 30 × 30 
سانتیمتر و دیوارهای داخلی حیاط با پوشش سنگ سفید یکدست و روی 
دیوار حیاط نرده حفاظ فلزی، کف اطاقها و ســالن ترکیبی از موزائیک و 
سیمان اندود. طبقه فوقانی که در زمان بازدید دارای سکنه بود دارای سه 
اطاق، هال کوچک، آشــپزخانه و ســرویس های بهداشتی و مشخصات 
ســاختمانی آن همانند طبقه هم کف موجود در این طبقه دارای تراس با 
کفپوش موزائیک، بدون سقف نیز وجود داشت. در طبقه هم کف دارای یک 
زیرزمین با کفپوش موزائیک و بدنه و سقف اندود سیمان سفید با مساحت 
حدود 15 متر مربع، طبقه هم کف دارای دو درب ورودی و خروجی فلزی 
در قسمت ســاختمان و حیاط نیز مشــاهده گردید. سیستم حرارتی این 

ساختمان بخاری گازی و سیســتم برودتی آن کولر آبی، این ساختمان 
دارای اشــتراکات آب و فاضالب، گاز و برق با دو کنتور مجزا می باشد. 
ارزیابی ملک، الف ارزش عرصه: با توجه به موقعیت محل، میزان مساحت، 
وضعیت ملک از لحاظ مســتندات ثبتی )فاقد سند( و شکل هندسی ارزش 
عرصه برابر 1/600/000/000 ریال) یک میلیارد و ششصد میلیون ریال 
معادل یکصد و شصت میلیون تومان ) 160/000/000 تومان( و ارزش 
ساختمان با توجه به مدت بنا، مصالح به کار رفته بانضمام کلیه اشتراکات 
برابر چهارصد میلیون ریال ) 400/000/000 ریال( و بنابراین ارزش کل 
ملک مشاعی عرصه و اعیانی و اشــتراکات برابر دو میلیارد ریال معادل 
دویســت میلیون تومان برآورد و تقدیم می گردد.  م الف:15843 اجرای 

احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )611 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/112 شــماره صادره : 1395/43/265903 نظر بــا اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 1980 فرعی از 36/324 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند غرب اصفهان 
به نام  صفرعلی مومنی فرزند محمد و شــریک مفروز و  در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 95/07/03 ســاعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار: 1395/06/10 م الف: 16805 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/155 در خصوص پرونده کالســه 972/95 خواهان محمد جواد هادی 
مهر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مریم رســتمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/1  ســاعت 8 تعیین گردیده است 
با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:16567 شعبه 
 11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/156 در خصــوص پرونده کالســه 975/95 خواهان محســن مالکی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مینا ســلیمانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/1  ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:16566 شعبه 
 11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/157 در خصوص پرونده کالســه 952/95 خواهان علی فروغی ابری 
با وکالت مهر السادات ســیدی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 37 فقره 
حواله  به طرفیت مهدی زاغیان تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
روز شنبه مورخ 95/8/1 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 16546 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/158 در خصوص پرونده کالســه 95-363 خواهان علی اکبر عبادی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مســلم توکلی فرزند شــعبانعلی 2- حمید 
جعفری فرزند علیرضا  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 95/8/1  ســاعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از 
چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16540 شعبه 101 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/159 شــماره ابالغیــه: 9510106837103669 شــماره پرونــده: 
9509986837100698 شماره بایگانی شعبه: 950781  خواهان بنفشه 
شــفیعی دادخواســتی به طرفیت  خوانده علی اصغر هدایتی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شهید قدوســی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد 
فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 1- اتاق 
105 ارجاع و به کالســه 9509986837100698 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/09/22 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:16606 شعبه 11 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ) 171 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
6/161 شــماره ابالغیــه: 9510100350605651 شــماره پرونــده: 
9509980350600276 شماره بایگانی شعبه: 950327  خواهان حسن 
طاهری دولت آبادی دادخواستی به طرفیت  خواندگان سید مهدی حسینی 
و شاهپور تاجمیری و حســین حیدریان و محمدرضا نصر اصفهانی و 
شاهرخ اسدی  به خواسته مطالبه خســارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
220  ارجاع و به کالســه 9509980350600276 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/08/15 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده شاهرخ اسدی و درخواســت خواهان  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده فوق  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:16626 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 195 کلمه، 2 کادر(

تعصب در زندگی مشــترک حاصل آرمان سازی در میزان عالقه 
خود نسبت به یکدیگر است.

امیر لطفی حقیقت اســتاد دانشگاه و روانشــناس، اظهار داشت: 
تعصب به معنای حساسیت بیش از اندازه به یک فرد یا گروه است 

که جانبداری را به همراه می آورد.
 وی افزود: تعصب در خانواده بیشترین آسیب را به تعامل زوجین 

و در مرحله بعد به روش تربیتی فرزندان می زند.
 لطفی حقیقت افزود: تعصب زوجین حاصل آرمان ســازی آن ها 

در میزان عالقه و محبت خود نسبت به یکدیگر است.
وی در ادامــه گفت: همان طور که اشــاره شــد در خانواده های 
متعصب افراد به جای تعامل به دنبال به کرســی نشاندن حرف 
خود هســتند. فرد متعصب در خانواده با پررنگ کردن تضادها، 
اختالفات هیجانی را باال می برد و با تخریب همسر یا فرزندان خود 

سعی در به اثبات رساندن هویتش می کند.
این استاد دانشــگاه افزود: عملکرد این افراد نسبت به اشتباهات 
کوچک اطرافیان حتی همسر خود رنگ دشمنی به خود می گیرد، 
اما در مقابل با کوچک شمردن اشتباهات خود، رفتار خود را موجه 

جلوه می دهد.
وی در مورد نحــوه برخورد با افرادی که دارای تعصب هســتند، 
گفت: تعصب سد و موانعی بین افراد به وجود می آورد و برای رفع 
این سد باید سعی کرد با آگاهی بخشــیدن به این افراد عملکرد 

آن ها را بررسی کنیم، اما اگر نپذیرفتند هرگز با آنها جدل نکنیم.
لطفی حقیقت در پایان با اشاره به  مشــکالت تعصب در زندگی 
 مشــترک و پیش بینــی آن در شــروع زندگی، تصریــح کرد: 
برای پیش گیری از مشکالت ازدواج با افراد متعصب قبل از ازدواج 
به مشاور مراجعه کرده و در صورت لزوم با تقویت سالمت معنوی 

فرد و رفع تعصب، زندگی خوب و خوشی را شروع کنیم.

 والدین با بــه صدا درآمــدن زنگ خطــر تبدیل خیال   بافــی به توهم 
و هذیان گویی باید با مراجعه به مشاور شیوه برخورد با کودک را تغییر 
دهند. امیر لطفی حقیقت اســتاد دانشــگاه و روانشــناس، با اشاره به 
تعریف خیال   بافی اظهار داشــت: خیال پردازی بخشی از فواید طبیعی 
رشــد در کودکان اســت و تا حدود هشت ســالگی هم میهمان ذهن 
آنهاست. وی با بیان اینکه خیال   بافی یکی از عناصر اساسی تفکر خالق 
اســت، تصریح کرد: کودکان در دنیای خیالی خود شــادی، هیجان، 

آرامش، قدرت و خیلی از احساسات انسانی را تجربه می کنند.
لطفی حقیقــت در ادامه گفت: زمانی که خیال پــردازی از حد و اندازه 
 عبور کنــد، خالقیت کــودک به هذیــان گویی و توهم تبدیل شــده 
و با تشــدید اختالالت کودک، او دیگــر مرز بین واقعیــت و تخیل را 
تشخیص نمی دهد. وی افزود: منشأ توهم کودکان، مشکالت خانودگی، 
 کمبود عاطفه، حقارت و غیره اســت که اختالل در ارتباط با دوســتان 

و زود رنجی را به همراه ترس و اضطراب به ارمغان می آورد.
لطفی حقیقت با بیان اینکه وقتی معیار مشخصی برای تربیت فرزندان 
وجود داشته باشــد خیال   بافی راحت تر کنترل می شود، تصریح کرد: 
والدین با به صدا در آمدن زنگ خطر توهم باید به مشاوره مراجعه کرده 
و شیوه برخورد خود را با خردساالن شان اصالح کنند و در صورت نیاز 

حتی تذکرات الزم را به اقوام و مربیان مهدکودک و مدارس بدهند.

هزینه تعصب، تشنج درخانواده است

رییس کمیته امداد با بیان اینکه۱۲۰هزار طرح با اعتباری 
بالغ بر یک هزار و۴۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای 
 مددجویان ایجاد شــده، گفت: امســال نیز۱۰۰هزار نفر 

از طریق اشتغال و خودکفایی توانمند می شوند.
سید پرویز فتاح، در این جلســه با بیان اینکه بحث اشتغال 
و خودکفایــی با فلســفه کمیته امداد گره خورده اســت، 
 گفت: تمام تالش ما در کمیته امداد، اســتقالل اقتصادی 
 و خودکفایــی محرومان و نیازمندان جامعه اســت تا آنان 

با خودکفایی از چرخه حمایتی این نهاد خارج شوند.
 فتاح بــا بیــان اینکه۱۲۰هــزار طرح بــا اعتبــاری بالغ 
بر یک هزار و۴۰۰ میلیارد تومان در ســال گذشــته برای 
مددجویان ایجاد شــده اســت، تصریح کرد: امســال نیز 
 ۱۰۰هزار نفــر از طریق اشــتغال و خودکفایــی توانمند 
می شوند. وی با اشــاره به اینکه٦٥۰ هزار طرح با نظارت 
کمیته امداد ایجاد شــده اســت، بــر لزوم ایجــاد طرح 
 های تولیدی به جای طــرح های خدماتــی و در اولویت 
قرار گرفتن آن تاکید کرد. با بیان اینکه اســتعداد سنجی 
افراد تحت حمایت باید به صــورت فنی، علمی و تخصصی 
انجام پذیرد و با اصالت مددجویان همخوانی داشته باشد، 
 افزود: روحیه مددجویان با ایجاد اشــتغال تقویت شــده 

و عزت مندی آنان را به همراه دارد.
 رییــس کمیته امــداد با تاکید بــر اینکه تحــت حمایت 
قرار گرفتن افراد در ســال های متمادی، رویکرد این نهاد 
 نیســت، ادامه داد: کمیته امــداد باید در ایجاد اشــتغال 
به مثابه یک پزشک حرفه ای عمل کند و با استعداد سنجی 
دقیق و درست مددجویان نسخه مناسب همراه با توانایی 

افراد ارایه شود و آنان را به سمت خودکفایی هدایت کند.
 فتاح با بیــان اینکه در پرداخت تســهیالت اشــتغالزایی 
به نیازمندان باید توجه الزم انجام شــود، خاطر نشان کرد: 
ناظران طرح های اشــتغال باید در این زمینه نظارت الزم 
را بر طرح های اشــتغال و هزینه کرد تسهیالت پرداختی 
به مددجویان داشــته باشــند. همچنین در ارایه وام های 

پرداختی اولویت با مددجو و فرزند مددجو باشد.
فتاح با تاکید بر اینکــه طرح های اشــتغال کمیته امداد 
 باید دارای پیوســت فرهنگی باشــد، یادآور شد: آموزش 
 طرح هــای جدیــد و پرهیز از طــرح های تکــراری باید 
 در دستور کار حوزه اشــتغال قرار گیرد. وی ارتقاء و تنوع 
در سطح کســب و کار مددجویان را امری ضروری عنوان 
کرد و افزود: طرح های اشتغال کمیته امداد باید در جهت 

تولید ملی باشد و به اقتصاد ملی کشور کمک کند.

فتاح در جمع مدیران اشتغال کمیته امداد خبر داد:

ایجاد اشتغال برای 100 هزار 
مددجو در سال جاری

خیال   بافی خالقیت را خلق می کند

خبر

روانشناسی

پیشنهاد سردبیر: 
ایجاد اشتغال برای 100 هزار مددجو در سال جاری

 عوامل بســیاری دســت به دســت هــم داده تــا ازدواج 
بــا پیچیدگــی هــای بســیاری همــراه شــود، معضل 
 اشــتغال یکی از دالیل اصلی دشوار شــدن ازدواج است، 
 این وصلت فرخنــده که از آن بــه عنوان ســنت پیغمبر 
 ) ص ( یــاد مــی شــود، مــدت ها اســت در پیــچ و خم 
 جهیزیــه هــــای آنچنانــــی، مراســــم و تشریـفات 
آنچنانی تر، چشم و هم چشمی ها، معضل تامین مسکن و 
اشتغال، آنچنان سخت شده که برخی از جوانان آن را امری 

ناممکن عنوان می کنند.
 کم نیســتند جوانانی که از ازدواج به عنوان یک شــوخی 

در شرایط کنونی اقتصادی کشور یاد می کنند.
 جوانانــی کــه در صــورت برخــورداری از یــک شــغل 
نیم بند، باید هفت خوان رســتم را طی کنند تا هزینه های 
 کمر شــکن رهن منزل، تهیه لوازم خانه و مراســم جشن 

 و ســرور عروســی را تامیــن کننــد کــه آن هم 
بــه تعبیــر جوانــان باید ســال ها با 
 اقســاط گوناگون در اندیشــه 
 پـــاس کـــردن چک هـا 
و وصول مقروضات خویش 

به سر برند.
مصوبه های فرمایشی 

که گره گشا نیستند
 تاکنون طــرح هــای متعددی 
مد نظر قرارگرفته تا شاید بواسطه 
آن رفتن بــه خانه بخت 
شود،  تسـهیل 
مـــــا  ا

هر کدام از مصوبــات و طرح های 
 تعریف شــده به نوعــی تنها بــر روی کاغذ 
 و به صورت فرمایشــی بــه تصویب رســیده انــد که اگر 
غیر از این بــود امروز ازدواج آســان به عبــارت و واژه ای 

نمایشی تبدیل نمی شد.
واقعیــات جامعه نشــان مــی دهــد از گذشــته تاکنون 
دستورکارهای بسیاری برای تسهیل امر ازدواج مد نظر قرار 

گرفته، اما ظاهرا این مصوبات با اجرا و عمل بیگانه هستند.
یکی از این مصوبات معطوف به لزوم ارایه امکانات و خدمات 
الزم از سوی دســتگاه ها و ارگان های دولتی برای تسهیل 
امر ازدواج اســت، به عنــوان نمونه بر مبنــای این مصوبه، 
شــهرداری ها موظف هســتند امکانات خود را برای پیوند 
هر چه آســان تر زوجین در اختیار متقاضیــان ازدواج قرار 
دهند، اما به راستی از ابتدای تصویب این طرح تاکنون چند 

شهرداری در کشور به چنین امری مبادرت ورزیده اند؟
 همیــن مصوبه هــای غیــر عملیاتــی و بیگانه بــا اجرا، 

 مســبب بدبینی جوانان به ازدواج آســان شــده و به واقع 
 در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که ازدواج جوانان 
با ضریب کاهشــی قابل توجهی در مقایسه با گذشته همراه 

شده است.
وجود 10 میلیون دختر و پسر مجرد در کشور

بر اساس آمار منتشر شده در رســانه ها، قریب به ٥ میلیون 
 و٥7۰ هزار نفــر مرد مجرد۲۰ تــا 3۴ ســاله و ٥ میلیون 
 و٦7۰ هــزار نفر خانــم مجرد ۱9 تا ۲9 ســاله در کشــور 
وجود دارند که هر کدام به دالیل متعدد در پیچ انتظار ورود 
به خانه بخت به سر می برند، به این آمار بیفزایید ٥۰۰ هزار 

نفری که در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.
فاجعـــه  عمـــق  مویـــد  فـــوق  ارقـــام  و   اعـــداد 
 در ارتبــاط بــا مســائل جوانــان، در کشــــور اســـت 
 و گویــی قرار نیســت اقدامــی عاجل و جدی بــرای یکی 

از غنــی ترین ســرمایه های 
 کشــور کــه همــان ثروت 
 و ســرمایه انســانی اســت 

در اولویت اجرایی قرارگیرد.
ســبک  تغییــر  از 
فــراز  تـــا   زندگــی 

و نشیب های فرهنگی
کارشناســـان   برخـــــــی 
و جامعه شناســان معتقدند 
نمــی تــوان صرفــا عامــل 
 باالرفتـــن ســـن ازدواج را 
در مسائل اقتصادی جستجو 
 کرد، تغـییر سـبک زندگـی 
و فراز و نشــیب ها و تحوالت 
 فرهنگــی جامعــه در طول 
بــه خصــوص   دو دهــه و 
 یــک دهــه اخیــر آنچنان 
با سرعت و شتاب همراه بوده 
 که بعضا هضم و بــاور برخی 
 از مســائل همچون ازدواج را 
 از ســوی جوانــان  ســخت 

و دشوار ساخته است.
 توقعــات مهــار ناشــدنی زوجیــن، باالرفتــن انتظارات 
خانواده ها، رقابت ها و چشــم و هم چشــمی های ظاهری 
 نیز مزید بر علت شــده تا این اتفاق خجســته را با مســیر 
پر سنگالخی مواجه سازد که کمتر کســی به پیمایش آن 

تن در دهد.
 در چنین شــرایطی باید قوه مقننه و قــوه مجریه با فوریت 
 و جدیــت تمــام ورود کنند تا این مســیر دشــوار، هموار 
و تســهیل شــود، در غیر این صــورت تبعــات و عوارض 
 این پدیــده و باال رفتن ســن ازدواج،آنچنــان مصیبت بار 
 خواهد بود کــه دامنه پس لــرزه آن و هزینــه های مادی 
و معنوی که به جامعه تحمیل می کنــد فراتر از حد انتظار 

خواهد بود.

جوانانی که در صورت 
برخورداری از یک شغل 

 نیم بند، باید 
هفت خوان رستم را 

 طی کنند تا هزینه های 
کمر شکن رهن منزل، 

تهیه لوازم خانه و مراسم 
جشن و سرور عروسی 

را تامین کنند که آن 
هم به تعبیر جوانان 

باید سال ها با اقساط 
گوناگون در اندیشه 
 پاس کردن چک ها

 و وصول مقروضات 
خویش به سر برند

E-MAIL

مصوبه کاغذی که با اجرا و عمل بیگانه است؛

ازدواج آسان در ُکما
 ازدواج آسان، واژه ای نام آشنا است که سال هاست در رسانه ها مطرح می شود، اما در مقام عمل، مهجور مانده 
 و گویی این مصوبه تنها بر روی کاغذ تصویب شــده و در عرصه اجرا جز نام، از آن چیزی باقی نمانده اســت. 
افزایش سن پیوند زوجین و کاهش قابل توجه آن از معضالتی است که مکررا به عنوان یک زنگ خطر و فراتر از آن 

یک بحران جدی از سوی برخی مسئوالن و کارشناسان به آن اشاره شده است.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

جنجال تنديس های اشتباهی

مجری برنامه » امروزی هــا « گفت: در صورتــی که این کار 
ساخته شود، امسال با دو فیلم به جشنواره فیلم فجر می روم.

پدرام کریمی مجری و فیلمنامه نویــس؛ در خصوص آخرین 
 فیلمنامه خود، اظهار داشــت: فیلمنامه » رویای فرانسوی « 
را نوشته ام. فیلمنامه اکنون به نیمه رسیده است و تا ماه آینده 

برای گرفتن پروانه ساختش اقدام خواهیم کرد. 
این فیلمنامه نویس عنوان کرد: نگارش این فیلمنامه تا ده روز 
دیگر به پایان می رســد و در صورتی که این کار ساخته شود، 

امسال با دو فیلم به جشنواره فیلم فجر می روم. 
 وی عنــوان کــرد: تهیه کنندگــی ایــن فیلــم بــر عهده 

سیاوش حقیقی است و فیلم یک کمدی اجتماعی با محوریت 
بیکاری و مهاجرت است. 

در این فیلم با نگاهی کمدی به موضوع پرداخته ایم.
کریمی تصریح کرد: این فیلم حــدود پنج کاراکتر اصلی دارد 
که میانسال هستند و در حدود بیست درصد فیلمبرداری اش 

در تهران و بقیه آن در پاریس می گذرد. 
برای بررسی های بیشتر و تحقیقات همراه با سیاوش حقیقی 

به پاریس خواهیم رفت. 
 گفتنــی اســت؛ پــدرام کریمــی فیلمنامه نویــس فیلــم 
» کارگر ساده نیازمندیم « به کارگردانی منوچهر هادی است.

 قسمت تازه مجموعه فیلم » ترانســفورمرها: تبدیل شوندگان «، 
شاه آرتور افسانه ای را هم در داستان و ماجراجویی های خود دارد.

لیام گاریگان به عنوان بازیگر این نقش روز گذشته جلوی دوربین 
فیلمبرداری رفت. مایکل بی کارگردان و تهیه کننده این مجموعه 
 فیلم علمی تخیلــی می گوید کاراکتر شــاه آرتــور نقش مهمی 
 در ماجراهای داســتان دارد. با اضافه شــدن این کاراکتر تاریخی 
به داستان فیلم، اهل فن می گویند ماجرای نبرد روبات های مثبت 

و منفی فضایی روی کره زمین، وارد مرحله تازه ای می شود.
در حالی که در قســمت های قبلی فیلم ماجراهــا در زمان حال 
 رخ می داد، حاال کاراکترهای انســانی و فضایی آن در زمان ســفر 

و به گذشته خواهند رفت.
قسمت تازه این اکشــن فانتزی، دومین قســمت از سری دوم آن 
است. این فیلم با نام » ترانسفورمرها: آخرین شوالیه « به روی پرده 

سینماها خواهد رفت.
به نوشــته ورایتی، مارک والبرگ برای دومین بار در قالب کاراکتر 

محوری داستان فیلم به نام کید ییگر ظاهر می شود.
 روبات های مثبت فضایی که به کره زمین آمــده اند، برای مقابله 

با روبات های منفی داستان از او و دوستانش کمک می گیرند.
تازه ترین قسمت مجموعه فیلم » ترانســفورمرها « برای نمایش 

عمومی، در تاریخ 23 ژوئن سال آینده میالدی آماده می شود.

شاه آرتور در کنار » ترانسفورمرها «ده روز تا رسیدن به » رويای فرانسوی «

يادداشت

در شهر 

 نمایشــگاه عکس طنیــن زندگی در ایــده گالری بــه نمایش 
در می آید.

به همت مرکز خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان نمایشگاه 
عکس طنین زندگی در ایده گالری شهر به نمایش در می آید.

این نمایشگاه به آثاری اختصاص دارد که به تازگی در ارمنستان 
به نمایش درآمده و مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

موضوع آثار این نمایشگاه که در قالب 47 تابلو در ابعاد50 در70 
 تهیه شــده اند مرتبط با مفهوم زندگی و نعمت حیات است که 

به مدت 9 روز در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.
این نمایشگاه ساعت 19 امروز در محل ایده گالری شهر واقع در 
ســاختمان ارگ جهان نما، ورودی طالقانی، طبقه2، رو به روی 

شهر کتاب افتتاح می شود.

سه عضو کودک مراکز کانون استان در مسابقه بین المللی نقاشی 
کشور هنگ کنگ که با موضوع شــادی برگزار شده بود به عنوان 

نفرات برگزیده معرفی شدند.
برگزیدگان مسابقه بین المللی نقاشــی کشور هنگ کنگ اعالم 
شــدند که در این میان ســه عضو کودک مراکز کانون اســتان 

افتخارآفرینی کردند.
بر این اساس کوثر یارمحمدی 8 ساله و محمدباقر موسوی 6 ساله 
هر دو از مرکز شاهین شهر اصفهان عالوه بر کسب دیپلم افتخار، 
به ترتیب نشان های نقره ای و برنزی این رویداد هنری را به دست 
آوردند. همچنین ارشیا کنعانی 8 ساله از مرکز گز موفق شد دیپلم 

افتخار این مسابقه را کسب کند.
 در این مســابقه که در ســال 2015 و با موضوع شــادی برگزار 
شده بود، 16 کودک و نوجوان دیگر موفق به دریافت دیپلم افتخار 

و 23 نفر موفق به دریافت گواهی شرکت شدند.                    
اســامی دیگر دریافت کنندگان دیپلم افتخار و گواهی شــرکت 
 این مســابقه در پایــگاه خبــری کانون بــه نشــانی اینترنتی

 www.kanoonnews.ir  اعالم شده است.    
ایــن برگزیــدگان از بیــن 11هــزار و400 اثر رســیده از 38 
 کشــور جهان انتخاب شــده اند و در عین حال امــور بین الملل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به عنوان یکی از10 
مرکز هنری برتر برای ارایه آثار هنری از ســوی برگزارکنندگان 

مسابقه شناخته شده است.
 کانون 378 اثر نقاشــی اعضای خود را به دبیرخانه این مســابقه 

در هنگ کنگ ارسال کرده بود.

 سومین نشست نشــانه معناشناسی فضاهای شــهری با عنوان 
» شهر - روایت « در حمام دردشت برگزار می شود.

در ادامه سلســله نشســت های بررسی شــهر خالق، سومین 
 نشســت نشــانه معناشناســی فضاهای شــهری بــا حضور 
دکتر محمدرضا شــعیری از اســاتید دانشــکده علوم انسانی 

دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می شود.
 عنوان ایــن برنامه » روایــت - شــهر « بوده و گفتنی اســت 
 در دو نشســت قبل مفاهیم روایت در شهرها و شــهر - روایت 

مورد بررسی قرار گرفته است.
این برنامه به همت مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان، 
فردا، ساعت 18 در خیابان ابن ســینا، بازارچه دردشت، حمام 

دردشت برگزار خواهد شد.

 همزمان با ســالروز ازدواج امــام خوبی ها و مــادر مهربانی ها، 
جشن بزرگ آب و آیینه در شاهین شهر برگزار می شود.

 این جشــن به همت ســازمان فرهنگی، ورزشــی و تفریحی 
شهرداری شاهین شهر برگزار خواهد شد.

جشــن بزرگ آب و آیینه همزمان با ســالروز ازدواج آســمانی 
حضرت علی ) ع ( و حضرت فاطمــه ) س ( و روز ازدواج در تاالر 

بزرگ شیخ بهایی شاهین شهر برگزار خواهد شد.
 به گفته مدیران فرهنگی شهرداری شــاهین شهر، برنامه های

 شــاد و متنوعی برای ایــن روز در نظر گرفته شــده تا شــبی 
خاطره انگیز برای مردم رقم بخورد.

 عالقه مندان به شــرکت در ایــن برنامه می توانند روز شــنبه
13 شهریور از ساعت 17 به این محل مراجعه کنند.

با نمايش آثار بیش از 30 عکاس جوان و خالق؛

» طنین زندگی « 
در ايده گالری شهر می پیچد

درخشش کودکان اصفهانی 
در مسابقه نقاشی هنگ کنگ

11 شهريورماه برگزار می شود؛

سومین نشست نشانه معناشناسی 
فضاهای شهری در حمام دردشت

13 شهريورماه برگزار می شود؛

جشن بزرگ آب وآيینه 
در شاهین شهر

نمايش

 نمایش سوگ سیاوش به نویســندگی مرحوم ابراهیم هسنیجه 
تا سیزده شهریور اجرا می شود.

 نمایش موسیقی ســوگ ســیاوش به همت موزه حمام رهنان 
 و تاالر هنر اصفهان تا ســیزده شــهریور جنب تــاالر هنر اجرا 

می شود.
این نمایش آیینی و اسطوره ای به شکلی خالق و با نویسندگی 

مرحوم ابراهیم کریمی هسنیجه اجرا می شود. 
کارگردانــی ایــن اثــر بر عهــده وجیهــه کریمی هســنیجه 
 اســت و محمدرضا قربانــی، مرتضــی صباغ، حســن قربانی 

و عبدا... محمدی به عنوان اجراگران اثر معرفی شده اند.
الزم به ذکر اســت محمدرضا حســینی و ابوالفضل شــریفی 

نوازندگی موسیقی » سوگ سیاوش « را برعهده دارند.
عالقه مندان می توانند جهت تماشای این اثر تا سیزده شهریور 
هر شــب ســاعت20:30 در محل تاالر هنر واقع در میدان الله 

حضور پیدا کنند.

تا 13 شهريور؛

» سوگ سیاوش « 
در اصفهان به صحنه می رود

جذابیات حواشی مراسم پایانی جشنواره تئاتر عروسکی 
 تهــران - مبــارک کمتر از اصــل آن نبود؛  یک مراســم 
با اجرای سورپرایزی فاطمه معتمدآریا و خاطرات دوری 

که زنده شدند.
مراسم اختتامیه شانزدهمین جشــنواره تئاتر عروسکی 
 با وجود قول هــای مرضیــه برومند درباره مــدت زمان 
 یک ساعت و ربعی آن بیش از دو ســاعت به درازا کشید، 
اما حاضران در سالن اصلی تئاترشهر تا پایان همراه مراسم 
ماندند و دوستان خود را تشویق کردند. در این گزارش به 

برخی حواشی موجود در مراسم اختتامیه اشاره می  شود:
 فاطمه معتمدآریا اجرای مراســم پایانی شــانزدهمین 
جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک را 
برعهده داشــت و قرار بود حضور او روی صحنه به صورت 
سوپرایز اعالم شود، اما معتمدآریا با خنده و شیطنت روی 

سن آمد و از مرضیه برومند خواست زیاده گویی نکند.
 در بخشــی از مراســم اختتامیه الکا هدایت به همراه 
عروســک گردانانی که هر یک عروســک هایی در دست 
 داشــتند روی ســن آمدند و ســرودی درباره دوســتی 

با عروسک ها اجرا کردند. 
مریم سعادت این نمایش را کارگردانی کرده بود.

 فاطمه معتمدآریا که به همراه عروســک مبارک برنامه 
 را اجرا می کرد بــه او گفت که خراب کاری کرده اســت 

و باید پیام معــاون هنری ابتدا پخش می شــد که در پی 
 ایــن صحبــت او، پیام های تصویــری علــی مرادخانی 

و مهدی شفیعی از مانیتور سالن پخش شد.
 عروســک مبارک در بخش هایــی به زبان انگلیســی 
صحبت می کرد که این شــیوه برای تماشــاگران بسیار 
جذاب بود. پــس از تقدیر از ددی بودامجــی و اعالم تولد 
این هنرمند از سوی فاطمه معتمدآریا، مبارک ترانه تولد 
مبارک را خواند و جمعیــت حاضر هم بــا خواندن تولد 

مبارک به زبان انگلیسی به بودامجی تبریک گفتند.
 پیش از تقدیر از بهروز غریب پور تیزری درباره او پخش 
شــد که در آن صحبت های مرضیه برومند و رضا کیانیان 
درباره خصوصیات اخالقی این کارگردان به واکنش های 
آنی چهره او کات می خورد. مثال مرضیه برومند می گفت 
صحبت درباره بهروز سخت اســت و ناگهان تصویر بهروز 

غریب پور را می دیدیم که می خندد. 
پخش این تیزر که به نوعی شوخی با غریب پور بود باعث 
 شــد این کارگردان تئاتــر پس از ســخنرانی اش خطاب 
به مرضیه برومند بگوید: » نواری از سال 49 دارم که تو در 

آن، چنان از خنده ریسه می روی که باورنکردنی است. «
 هنگام اهدای بخش اول تندیس ها مرضیه برومند که از 
منیژه حکمت و فرشته طائرپور برای اهدای این تندیس ها 
دعوت کرده بــود، گفت: » این اولین باری اســت که این 

دو نفر به مراســمی تئاتری آمده اند. در این مراسم منیژه 
حکمت را بعد از عمل سختی که داشت رونمایی کردم. «

 محمد آیریک، کارگردان نمایش » شــیرین « از کشور 
افغانســتان پس از دریافت تندیس خود گفت: »10 سال 

پیش فردی به یک مهاجر افغان فرصت آموزش داد. 
آن فرد کســی نبود جز بهروز غریب پور زمانی که مسئول 

خانه هنرمندان ایران بود. «
 جــو اســتروگرومن کارگــردان هلنــدی نمایــش 
 » نویســنده« از معتمدآریــا و مرضیه برومند خواســت 
روی سن با او عکس بگیرندتا درفضای مجازی منتشر کند.

 برومند برای ســرعت بخشــی بــه مراســم اختتامیه 
برگه نام افراد را از معتمدآریا گرفت و اسامی را بدون وقفه 

و پشت سرهم اعالم کرد. 
این ســرعت باعث شــد تندیس ها که نام افراد روی آن 
حک شده بود به اشــتباه به افراد دیگر اهدا شود و برخی 
دیگر تندیسی نداشته باشــند. البته در ادامه با همراهی 

معتمدآریا و توضیحات برومند مشکل برطرف شد.
 یکی از نکات جالب این اختتامیه تشــویق های بی امان 
 گروه ها برای کارگردانان شــان زمــان دریافت تندیس 

و شور و حال مدام آن ها بود.
 مراســم با عکســی دســته جمعی و آرزوی بهبود حال 

دنیا فنی زاده به پایان رسید.

گفت و گو

 تابســتان را همگان به عنــوان فصل اوقــات فراغــت نوجوانان 
و جوانان و درک مجموع قشر محصل جامعه می شناسند.

روزهای بلندی کــه والدین را به این فکر می انــدازد برای فرزندان 
 خــود برنامه ریــزی کننــد؛ برنامه هایی که بیشــتر بــه حضور 

در دوره های آموزشی، مهارت آموزی، ورزشی و ... منجر می شود. 
امــا در این میان رســانه ها از جملــه رادیو و تلویزیــون هم زمان 

قابل تاملی از این قشر آموزش  پذیر را به خود اختصاص می دهند.
 در گفــت  و گویــی کوتــاه بــا دکتــر حســن نجفی ســوالری  
 اســتاد دانشــگاه که ســابقه طوالنی نیز در برنامه ســازی رادیو 
و تلویزیونی دارد، تاثیر رســانه را در پرکردن و غنی ســازی اوقات 

فراغت جویا شدیم.
آيا تلويزيون می تواند نقشــی در پرکردن اوقات فراغت 

تابستانی قشر محصل جامعه داشته باشد؟
 اساســا هر پیام با ســه رویکرد تولید می شــود، اول، اطالع رسانی 
و آموزشی. دوم، تفریحی و سرگرمی و ســوم، تبلیغی و تهییجی. 
 رســانه ملی به خصــوص تلویزیون بــا دارا بــودن انــواع برنامه 

و کانال ها در غنی ســازی اوقــات فراغت به خصوص بــا رویکرد 
تفریحی سرگرمی می تواند نقش عمده ای داشته باشد.

 تلويزيون در شــرايطی کــه شــبکه های اجتماعی هم 
در حوزه فراغت نوجوانان فعالیت دارند، چه حضور موثری 

می تواند داشته باشد؟
اولین وظیفــه تلویزیــون، افزایش ســواد رســانه ای و باالبردن 
 آگاهــی جامعه بــه خصــوص نوجوانــان و جوانــان از تهدیدها 
 و آســیب های این پدیده اســت، چراکه بیش از20 آسیب فردی 
به واســطه اعتیاد اینترنتی در این شــبکه ها شناسایی شده است 
که افســردگی، نا امیدی، اســترس، کاهش خالقیت، تشــویش 
ذهنی، وســواس فکری، بی تفاوتی، فاصله افتادن اعضای خانواده 
 و سســت شــدن بینان آن، کاهش روابط ســالم اعضای خانواده 
و ... از آن جمله اســت و رســانه ملی می تواند به کاهش این موارد 

کمک کند. 
همچنین رسانه ملی می تواند مهارت اســتفاده از این فناوری های 
مجــازی را در جهت ســودمند افزایــش دهد. مدیریــت زمان، 

 مدیریــت ارتبــاط، مدیریــت خدمــات و مدیریــت محتــوی 
از مهارت هایی است که صداوسیما می تواند به کاربران شبکه های 

اجتماعی یاد بدهد.
خانواده ها تاکید بسیــــاری روی مهارت آموزی فرزندان 
دارند. آيا رســانه ملی می تواند در اين بخش منشــاء اثر 

مفیدی باشد؟
 حتما کــه می تواند. یکــی از موثرتریــن ابزارهای اطالع رســانی 
در زمینه اشتغال مفید، همین رادیو و تلویزیون است. مهارت آموزی 
از طریق رســانه ملی و به کمک نهادهای عمومی مثل کانون های 
فرهنگی هنری و فنی حرفه ای در تابســتان می تواند پس از 9 ماه 

تحصیل نظری، دانش آموز را به اشتغال مفید نزدیک کند.
 بســیاری از نوجوانــان و جوانــان جامعه بــا اينترنت 
و فضای مجازی به خوبی آشنا شده اند. آيا اين حوزه نیازمند 

فرهنگ سازی رسانه ای است؟
قطع به یقین بله. خوشبختانه هر ساله سازمان صدا وسیما جدول 
پخش خاصی برای اوقات فراغت تابستان تنظیم می کند. مناسب 
است این سبد برنامه ای به غنی سازی اوقات فراغت مخاطب منجر 

شود. 
داشــتن برنامه مکمــل نهادهای دیگــر دخیل در فراغت قشــر 
دانش آموزان و آموزش مخاطب به اســتفاده بهینــه از تعطیالت 

می تواند یک کار رسانه ای مطلوب باشد.
همچنیــن کار مهمی که رســانه به مــوازات پخــش برنامه های 
 تابســتانی می تواند انجــام دهد، فعال شــدن رادیــو و تلویزیون 
در فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی به عنوان متمم 

رسانه ملی است. 
 بنابرایــن صداوســیما بایــد ســهم خــود را از اوقــات مخاطب 
 بــه خصــوص جوانــان و نوجوانــان ایرانــی افزایــش دهــد 

تا طعمه رسانه های مضر و اتالف وقت در فضای مجازی نشوند.
صحبت پايانی؟

تقاضای من به عنوان یــک مدرس دانشــگاه و دارای تجربه بیش 
از30 سال کار رســانه ای از عموم همکاران برنامه ساز این است که 
ســهمی خاصی از برنامه خود را به غنی ســازی اوقات مخاطبان 
عزیز به خصوص دانش آموزان با جهت گیری بهینه سازی استفاده 
 از فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی اختصــاص دهند؛ نقاط 
و مطالب جــذاب این فضا را بــرای تکمیل محتــوای برنامه خود، 
اســتفاده کنند و در بطن برنامه ها با ظرافت و متناسب با محتوای 

برنامه خود، آسیب های این فضا را یادآور شوند.

يک برنامه ساز راديو و تلويزيون:

تلويزيون، رفیق همیشگی اوقات فراغت

ويژه

میوه ای که برای آن صبر نکرده باشــیم با میوه رسیده فرق 
دارد؛ در نگارش کتاب هم نباید کیفیت فدای کمیت شود.

نویســنده رمان » دختری به نام پریا « که برگزیده شورای 
کتاب کودک در ســال 82 شــناخته شــد، درباره ادبیات 
کودک و نوجوان در کشورمان اظهار کرد: یک سوم جمعیت 
کشورمان را دانش آموزان و دانشــجویان تشکیل می دهند 
و الزم اســت که برای آن ها در راستای گســترش و توسعه 
شبکه های مجازی، آثار مکتوب و نشر الکترونیک با محتوای 

غنی فرهنگ کشورمان تولید کنیم. 
 نجفی با اشــاره به اینکه اگر نســبت به این موضوع غفلت 
کنیم، دودش به چشــم همه ما خواهد رفت، گفت: تاکنون 
غفلت های زیادی صورت گرفته، اما باید ناشران خودشان را 
به دانش و تکنیک روز مجهز کننــد که این عقب ماندگی ها 
جبران شــود. در جلب توجه کودکان و نوجوانان به کتاب، 
باید به این دقت کنیم که شکل ارایه کتاب بسیار مهم است، 
 الزم است تصویرگران و مســئوالن گرافیک با ارتباطی که 
 با مخاطب مــی گیرند ســلیقه آن ها را شناســایی کرده 
و کتابی ارایه کنند کــه در عین حال کــه از مضمون قوی 

برخوردار است، از نظر ظاهری نیز جذاب باشد. 
 این کارشــناس زبان و ادبیات فارســی ادامه داد: برگزاری 
نمایشــگاه کتاب مهم اســت، امــا نباید منتظــر فرصت 
ساالنه برای حرف زدن از کتاب باشــیم، الزم است با ایجاد 
پایگاه های کتاب خوانی در مدارس، تربیت مربی کتابداری 
و کتاب خوانــی، ترغیب دانــش آموزان بــه کتاب خوانی، 
خالصه نویســی و نگارش، ارتباط دایم و روزمره نسل جوان 
را با کتاب شاهد باشیم. ممکن است در سال های اول، نتیجه 
این تالش ها دیده نشــود، اما با برنامه ریزی، بودجه و تربیت 
نیروی کارآمد، در دهه های بعدی شاهد نسلی خواهیم بود 

که با کتاب مانوس است. 
 وی درباره تاریخ کهن ادبی کشــورمان نیز تاکید داشــت: 
عنصر فانتزی که از نیازهای جوانان اســت، در ادبیات کهن 
ما به وفور پیدا می شــود. هزار و یک شــب، کلیله و دمنه، 
مرزبان نامه و بسیاری از  کتاب های دیگر، آثاری هستند که 
 نویســندگان می توانند از آن ها برای داستان و رمان کودک 
و نوجوان بهره بگیرند. اما متاسفانه گاهی شاهدیم که خود 
 نویسندگان نیز تامل و دقت کافی در مطالعه این آثار ندارند 

و بیشتر از آنکه اهل کتاب باشیم، اهل شتابیم. 
 نجفی با بیان اینکه کتاب سازی با نوشتن کتاب تفاوت دارد، 
 گفت: اگر غذایی را که سه ســاعت احتیاج داریم تهیه شود، 
 در یــک ربــع آمــاده کنیــم، مســلما نتیجــه مطلوبی 
 نخواهد داشــت یا میوه ای که برای آن صبر نکرده باشــیم 

و نارس باشد، با میوه رسیده فرق دارد.

بیشتر از آنکه اهل کتاب 
باشیم، اهل شتابیم

جشنواره

دبیر جشــنواره تئاتر کودک ونوجــوان از الکترونیکی 
شدن بلیت های این دوره از جشــنواره، تمدید نشدن 
مهلت ارســال آثار و نیز دعوت از چند دبیر فســتیوال 

مطرح تئاتر کودک خبر داد.
 شــهرام کرمی بیان کرد: با توجه به استقبال خوبی که 
در سال های گذشته از جشنواره  تئاتر کودک ونوجوان 
همدان صــورت گرفتــه و ازدحام در محــل برگزاری 
 جشــنواره حتی گاهی باعث ســختی کار در مدیرت 
 و  کنترل ســالن ها هم شده اســت، می خواهیم برای 
اولین بــار فروش و پیــش فروش بلیت هــا به صورت 
الکترونیکی انجام گیرد در حالی کــه پیش از این کار 
به شکل سنتی یعنی از طریق فروش در گیشه یا ارسال 

کارت دعوت به مدارس انجام می شد.
 او اضافــه کــرد: یکــی از ویژگی های خــاص همدان 
در برگزاری جشــنواره  تئاتر کودک و نوجوان استقبال 
غیرقابل پیش بینی مخاطبان اســت تا آنجــا که آمار 

100هزار مخاطب نیز داشته ایم.
کرمی در  ادامه اظهار کرد:  با پایان ماه شــهریور، مهلت 
ارسال آثار در بخش های مختلف جشنواره تمام می شود 
و این مهلت دیگــر تمدید نخواهد شــد. ضمن اینکه 
 برای این نمایش ها، آثاری که در ســال گذشته حداقل 
15 اجرای عمومی داشته اند، می توانند متقاضی باشند.

دبیر بیست وسومین جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان 
همدان با اشــاره به بخش بین الملل جشــنواره  افزود: 
خوشبختانه امسال استقبال بسیار خوبی از این بخش 
صورت گرفته و با وجود اینکــه در فراخوان حداکثر تا 
شهریورماه فرصت ارسال آثار اعالم شده بود، اما حدود 
 90 گروه نمایشی متقاضی حضور در جشنواره شده اند 
و شــورای بین الملل مشــغول بازبینی آن ها اســت تا 
حداقل 8 و حداکثر10 نمایشی را که باشرایط فرهنگی 
ما هماهنگ هستند و نیز به لحاظ امکانات، شرایط اجرا 

در سالن های همدان را دارند، انتخاب کنیم.

بلیت های جشنواره تئاتر 
کودک الکترونیکی می شود

در مراسم اختتامیه جشنواره عروسکی اتفاق افتاد؛

جنجال تندیس های اشتباهی 
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اخبار کوتاهيادداشت

 معاون سیاسی امنیتی اســتاندار چهارمحال و بختیاری، از ایجاد
 12 باب کتابخانه جدید در دولت یازدهم در این استان خبر داد.

خدابخش مرادی در آیین افتتاح کتابخانه عمومی روســتای دزک 
گفت: تکمیل و بهره برداری از فرهنگســرای بزرگ شــهرکرد با 
اعتباری بیــش از 140 میلیارد ریال از دیگــر فعالیت های دولت 

یازدهم در حوزه فرهنگ بوده است. 
وی، راه اندازی 800 طرح عمرانی، زیربنایی، فرهنگی، آموزشــی 
و اقتصادی را از دیگر دستاوردهای سه ســاله دولت در این استان 
بیان کرد و افزود: در این مدت 50 روســتا نیز بــا هزینه ای افزون 
 بر یک هزار میلیــارد ریال از نعمت گاز و آبرســانی و احداث جاده

 بهره مند شدند. 
مرادی اضافه کرد: در ســه ســال اخیر 100 هزار نفــر از جمعیت 

روستایی و شهری استان هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
کتابخانه عمومی روستای دزک با بیش از یک میلیارد ریال اعتبار 

در زمینی به مساحت 220 متر مربع راه اندازی شد.

مدیر شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و 
بختیاري از افزایش 15 درصدي مصرف بنزین سوپر در چهارمحال 

و بختیاري خبر داد.
مجتبي ســرداري از افزایش بیــش از 3درصدی مصــرف بنزین 
 موتور و افزایــش حدود 15 درصد بنزین ســوپر در چهار ماهه اول

 ســال جاري در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته  خبر داد و 
اظهار کرد: در چهارمحال و بختیاري بیــش از 86  میلیون و  764  
هزار لیتر بنزیــن موتور و  2 میلیون و 263 هزار لیتر بنزین ســوپر 
در مجاري عرضه ســوخت این منطقه به خودروها عرضه شده که 
افزایش سفرهاي تابستاني به این استان علت عمده افزایش مصرف 

این فرآورده هاست.
وی افزود: در چهارماه اول ســال جاري مقــدار 7184 تن گاز مایع 
به فروش رسیده و تالش مســئوالن منطقه و کارشناسان در جهت 
ترغیب مصرف کنندگان در  جایگزین کردن گاز طبیعي شهري به 

جاي مصرف فرآورده نفتي از اهداف مهم این شرکت است.
مدیر شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و 
بختیاري در خصوص مقدار مصرف سایر فرآورده های نفتی، گفت: 
در چهار ماهه اول ســال  یک میلیون و 340 هــزار لیتر نفت کوره 
در استان مصرف شده که در مقایسه با مدت مشــابه در سال 94، 
مصرف این فرآورده کاهش 40درصدي داشته که علت این کاهش 
مصرف، تعطیلي برخي کارخانجات بوده که با برگزاري نشست هاي 
ستاد اقتصاد مقاومتي اســتانداري و کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید استان در سال جاري شــاهد فعالیت مجدد این کارخانجات 

هستیم .
وي خاطرنشــان کرد: میزان 77 میلیون و 841 هزار لیتر نفت گاز 
در سطح استان درچهار ماهه اول  ســال  جاري مصرف شده که در 

مقایسه با سال قبل کاهشي بیش از 6/3  درصد داشته است.

ايجاد 12 کتابخانه جديد 
در چهارمحال و بختیاری

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان اعالم کرد:

افزايش 15 درصدي  مصرف بنزين سوپر 

مدیرکل راه  و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، از افتتاح 
استخر شنای شــهدای غواص این استان با حضور معاون 
 تعاون و امــور اجتماعی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران

خبر داد.
قاسم قاســمی ده چشــمه در آیین افتتاح استخر شنای 
شــهدای غواص چهارمحــال و بختیاری اظهــار کرد: 
 استخر شنای بنیاد شــهید و امور ایثارگران این استان با 
50 میلیارد ریال اعتبار و 3 هزار و 500 مترمربع مساحت 

در دو طبقه احداث و به بهره برداری رسید.
مدیرکل راه  و شهرســازی چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: اسکلت این اســتخر، فلزی و با سیستم قاب ساده به 
همراه مهاربند همگراست که شــامل بخش بزرگساالن، 
استخر حرکت، سونای بخار، ســونای خشک، جکوزی، 
تونل مه، رختکن، اتاق فیزیوتراپی، اتاق ژیمناژیوم، سالن 

بیلیارد و ... است.
وی بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 86 آغاز 
واکنون با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید 

و امور ایثارگران به بهره برداری رسید.
قاسمی ده چشمه با اشــاره به اعتبارات اختصاص یافته 
به راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
در ســال 93، 165 میلیارد تومان و در سال گذشته 186 

میلیارد تومان اعتبار به این دستگاه اختصاص یافت.
مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری افزود: 
عالوه بر اعتبارات اســتانی، 100 میلیارد تومان از محل 
اسناد خزانه اسالمی به پروژه های استانی اختصاص داده 

شد.
وی با اشــاره به اهمیت زیرســاخت در توســعه استان 
تشریح کرد: تاکنون استانداری این استان 120 میلیارد 
تومان از اعتبارات ماده 10، 12 و 180 به پروژه های راه و 

شهرسازی این استان کمک کرده است.
این مســئول با اشــاره به اینکــه 700 کیلومتر روکش 
آسفالت در سراسر استان انجام شــده، خاطرنشان کرد: 
با اعتبارات تخصیص داده شــده به راه و شهرسازی 140 
کیلومتر به بزرگراه های این اســتان اضافه شــد و این در 
حالی است که تا پیش از دولت یازدهم تنها 110 کیلومتر 

بزرگراه در این استان ایجاد شده بود.
وی با اشــاره بــه اختصاص زمیــن به خانواده شــهدا و 
ایثارگران بیان کرد: 2 هزار و 500 نفر به راه و شهرسازی 
این استان معرفی و فرم مورد نظر کنترل شد و در صورتی 
که زمین دولتــی تخصیص داده نشــده بــود در قالب 

گروه های دو یا سه نفره ارائه زمین انجام گرفت.

مديرکل راه  و شهرسازی استان خبر داد:

افتتاح استخر شنای شهدای 
غواص چهارمحال و بختیاری

ويژه

پیشنهاد سردبیر: 
ساختار اداری کشور گرفتار بروکراسی و زدوبند است

ابالغ وقت رسیدگی
6/162 شــماره ابالغیــه: 9510100350304167 شــماره پرونــده: 
9409980350300805 شماره بایگانی شعبه: 940909  خواهان/ شاکی 
غالمحسین مجیدی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مهدی سلطانی 
و علی اکبر ســلطانی به خواســته تامین خواسته و اعســار از پرداخت 
هزینه دادرسی و مطالبه خســارت دادرســی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 
9409980350300805 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/15 و 
ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان مهدی 
سلطانی و علی اکبر سلطانی  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:16603 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/163 در خصوص پرونده کالسه 95-996 خواهان حسن میرزاخانی 
جزی دادخواســتی مبنی بر مطالبه )نسخه ثانی( به طرفیت محمد مومنی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/4  ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ 
صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:16587 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/164 در خصــوص پرونده کالســه 228/95 خواهان ســجاد کرمی 
دادخواســتی مبنی بر اعتراض ثالث  به طرفیت 1- مهدی بدره 2- فاطمه 
جمالی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/8/4 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 16585 شــعبه 6 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/165 در خصــوص پرونــده کالســه 950491 خواهان ســید مهدی 
میرحســینی دادخواســتی مبنی بــر مطالبه یــک فقره چک به شــماره 
9236133499 بانک ملی شــعبه کازرون به مبلغ 132/000/000  تاریخ 
94/12/22 به طرفیت مازیار دهقان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/8/4  ساعت 10 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:16588 شعبه 33 حقوقی 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )128 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/166 در خصوص پرونده کالســه 660/95 خواهان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت نرگس صادقی قهســاره دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک  به 
طرفیت حمید رضا خشــابی کمارج- احمدرضا نقش تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/8/3 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 16584 شعبه 6 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/167 در خصوص پرونده کالســه 662/95 خواهان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 1- عبداله 
صابری 2- رمضان شــهبازی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخــه 95/8/3 ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 16586 شــعبه 6 حقوقی

 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )125 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/168 در خصوص پرونده کالســه 95-555 خواهان هاجر ابوالحسنی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت طاهره محمدی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/8/2  ســاعت 8/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه به نشانی خ هشــت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:16582 شعبه 52 حقوقی 
مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 119 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/169 در خصــوص پرونده کالســه 95-295 خواهان حمید عباســی 
دادخواستی  مبنی بر مطالبه به طرفیت مرتضی ملکی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/8/2  ساعت 9 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به 
نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 
امام علی)ع( مجتمع شــماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 52 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:16581 شعبه 52 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 119 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/170 در خصوص پرونده کالســه 972/95 خواهان رســول صادقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ایرج جعفری مالدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/2  ساعت 11 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16556 شعبه 14 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 110 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/172 در خصوص پرونده کالسه 950751 خواهان ابراهیم قرهی قهی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت امید علی خلیلــی نوگرانی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/2  ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتــب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:16554 شعبه 14 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/173 در خصوص پرونده کالســه 957/95 خواهان قاســم قاسمیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به طرفیت بیژن نوروزی راد تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/8/2 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 16542 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/178 شــماره صادره : 1395/43/266888نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 25/273 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام محمود پدریان فرزند عباس و شرکاء در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 95/07/06 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: چهار شنبه 1395/06/10 م الف: 17191 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/139 کالسه پرونده 940760 شــماره دادنامه: 528-95/3/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فاطمه فتحی 
به نشــانی اصفهان خ رباط اول کوی مطهر کوچه زیبا پالک 9 با وکالت 
شهال ضرابخانه به نشانی اصفهان چهار راه توحید ساختمان ماهان ط 
اول واحد 4،  خوانده: سهیال فالحیه 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 مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم فاطمه فتحی با وکالت 
خانم شهال ضرابخانه به طرفیت خانم سهیال فالحیه به خواسته الزام به 
انتقال سند رسمی یک دستگاه پراید 141 مقوم به 35/000/000 ریال به 
انضمام خســارات دادرسی نظر به دادخواســت تقدیمی و مالحظه سند 
مالکیت خودرو به نام خواهان و پاسخ استعالم پلیس راهور اصفهان که 
حاکی از مالکیت خوانده بر خودرو موصوف دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و الیحه ای ارائه نکرده است 
لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مســتند به مواد 519-522 قانون آیین 
دادرســی مدنی و 10-219-220-222 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به انتقال رسمی ســند خودرو پراید 141 به شماره انتظامی قبلی 
13-844 ق 68 و جدید 53-179 ج 13 به نام خواهان و پرداخت 205/000 
ریال هزینه دادرســی و پرداخت 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق 
الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد. م الف:16548 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )277 کلمه، 3 کادر(
مزایده مورد وثیقه

6/192 به موجب پرونده اجرائي کالسه 139504001087000011/12 
له اقای مســعود آهنگر یکتا فرزنــد احمدعلیه اقای منصور درویشــی 
فرزند جمعه مبلغ 000/000/ 700ریال بدهکار می باشــد و به علت عدم 
پرداخت بدهی ششــدانگ یک دســتگاه کامیون دانگ فنگ مدل 2007به 
رنگ سفید شیری با وضعیت موتور وگیربکس سالم والستیکها ضعیف 
در حد 25% که در پارکینگ تیر پارک نائین توقیف می باشــد مورد وثیقه 
سند رهني شــماره 33456 تنظیمي دفترخانه65اسالمشــهربه مالکیت 
اقای منصور درویشــی که برابر نظریه کارشناس رسمي دادگستري به 
مبلغ650/000/000 ریال ارزیابي گردیده، از طریق مزایده به فروش مي 
رسد. مزایده از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ28 /1395/6در محل 
اداره ثبت اسناد وامالک نائین واقع در خیابان پاسداران از مبلغ ارزیابي 
آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رســمي غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداري 
بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام مي شــود و حقوق دولتي و 
 حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 95/6/11 

م الف: 180 اباذر مهمین رییس ثبت نایین
ابالغ وقت رسیدگی

6/160 شــماره ابالغیــه: 9510100352406182 شــماره پرونــده: 
9409980352401153 شــماره بایگانــی شــعبه: 941263  خواهان/ 
شاکی بهشاد سنگلچی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم امیرحسین 
مرتضوی به خواســته اثبات ابراء دین و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتــاق شــماره 352  ارجاع و 
بــه کالســه 9409980352401153 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1395/08/23 و ساعت 11/30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:16605 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 178 

کلمه، 2 کادر(

E-MAIL

حجت االســالم محمدعلــی نکونــام نماینده 
ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری در 
دیدار با محمد شــریعتمداری معــاون اجرایی 
رییس جمهور بر ضرورت اصالح ساختار اداری 
کشــور تاکید و اظهار کرد: امروز ساختار اداری 
کشوربســیار پیچیده و گرفتار بروکراســی و 

زدوبند شده است.
وی افــزود: تا زمانی که روابط بــه جای ضوابط 
حاکم باشد و گرفتار بروکراسی و زدوبند باشیم 

سیستم اداری خدمتگزار، حاصل نمی شود.
نکونام بیان داشــت: باید ســاختاری را تدوین 
کنیم کــه اســتحکام الزم را به خــود بگیرد و 
آن را به قدری مقاوم کنیم که متزلزل نشــود.

نماینــده ولی فقیه در چهارمحــال و بختیاری 
گفت: مبنایی عمل کردن در سیســتم اداری، 
اقتصادی، فرهنگی، وزارت خارجه و سیاســت 

خارجــی را باید در دســتور کار قــرار دهیم و 
بر اســاس آن حرکــت کنیم. در حــال حاضر 
فرصت خوبی برای مبنایــی عمل کردن داریم؛ 
چرا که رؤسای سه قوه و مســئوالن می گویند 
همدلی خوبی بینمان وجود دارد.نکونام اظهار 
داشــت: اگر ســه قوه همدل و همراه باشــند 
دیگر بهانه ای بــرای مبنایی عمل نکردن وجود 
ندارد.این مســئول تاکید کرد: امــروز فضای 
کشــور به گونه ای اســت که مردم بر اســاس 
واقعیــات قضــاوت می کنند و در ایــن زمینه 
 توجهی بــه جوســازی های سیاســی ندارند.

امام جمعه شهرکرد با تاکید بر اجرای کار عمیق 
و محتوایی گفت: مهم تریــن نگرانی که امروز 
وجود دارد بحث نفوذ دشمن است و باید طوری 
برنامه ریزی کنیم که اقدامات ریشه ای و مبنایی 

باشد.

استاندار و نماينده ولی فقیه در ديدار با معاونان اجرايی ريیس جمهور:

ساختار اداری کشور گرفتار بروکراسی و زد و بند است

معاون اجرایــی رییس جمهور گفت: بر اســاس 
هدف گذاری دولت برای برنامه ششم توسعه، رشد 

اقتصادی به 8 درصد می رسد.
محمد شریعتمداری در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در اســتان چهارمحال و بختیــاری و امام جمعه 
شهرکرد با بیان اینکه هم اکنون رشد اقتصادی در 
کشور 4/4 درصد است، افزود: این میزان تا رسیدن 
به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد و نیازمند تالش 

همگانی است. 
 معاون اجرایــی رییس جمهــور با بیــان ادامه 
فعالیت ها تا پایان دولت یازدهم با مدیریت جهادی 
و استفاده از پتانســیل های موجود گفت: دولت 
برای رشد اقتصادی و جهش اقتصادی و تولیدی 
در راستای حمایت از بخش خصوصی برنامه ریزی 
کرده است.شریعتمداری ادامه داد: ایجاد وحدت 
و یکپارچگی در بین مردم از اهداف دولت یازدهم 
اســت و از نظرات و دیدگاه هــای فعاالن صنوف 
مختلف در تمامی بخش ها، برای پیشبرد اهداف 
توسعه ای استفاده می شود.وی افزود: در سه سال 
گذشته سرمایه گذاری در کشور از روند مطلوبی 

برخوردار بوده است، اما به معنای این نیست که در 
کشور مشکلی وجود ندارد.

شــریعتمداری با بیان اینکه در هفته دولت اخبار 
خوبی از اقدامات سه ســال گذشته دولت منتشر 
 گردید یادآور شــد: ایــن تنها بخــش اندکی از 
فعالیت های انجام شده دولت یازدهم بوده است.

وی گفــت: در مــدت باقیمانده دولــت یازدهم، 
سفرهای استانی با هدف به ثمر رسیدن اقدامات 

انجام شده ادامه می یابد. 
شریعتمداری با اشاره به اقدامات فراوان این دولت 
در تمامی بخش ها و زیرساخت ها به ویژه در حوزه 
راهســازی چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: یک 
هزار و 500 میلیارد ریال هم در بخش آبرسانی این 

استان هزینه شد. 
گفتنی است؛ شهیندخت موالوردی معاون رییس 
جمهوری در امور زنان و خانواده، سید رضا امیری 
صالحی مشاور رییس جمهوری و رییس سازمان 
اســناد و کتابخانه ملی و جمعی از معاونان وزرا و 
مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها 

هم در این دیدار حضور داشتند. 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 67 درصد 
از طرح های مصوب ســفر رییس جمهوری به 
این استان انجام شده و مابقی نیز در دست اقدام 
است.قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار معاونان 
 رییس جمهــوری و هیئت همراه بــا نماینده 
ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد تاکید کرد: از مجموع طرح های سفر 
هیئت دولت به اســتان 27 درصد در دســت 
اقدام و 6 درصد نیازمند سرمایه گذاری و هزینه 

بیشتر است.
وی افــزود: از مجموع 2 هــزار و 220 میلیارد 
ریال قول رییس جمهوری در سفر به بام ایران 
تاکنون 2 هزار و 150 میلیارد ریال جذب شده 

است.
سلیمانی دشــتکی تصریح کرد: انجام مالقات 
عمومی با قشــرهای مختلف، پیگیــری روند 
اجرایی طرح های نیمه تمام و بررسی طرح های 
سرمایه گذاری مربوط به سفر رییس جمهور به 
چهارمحال و بختیاری از برنامه های ســفر یک 
روزه معاونــان رییس جمهوری به این اســتان 

است.استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: 
در این سفر، عملکرد 3 ســاله دولت یازدهم در 
استان بررسی و ارزیابی می شود. وی اظهار کرد: 
اجرای طرح های راه آهن اصفهان - شــهرکرد 
- اهواز، انتقــال آب بن - بروجن، کشــاورزی، 
راهســازی، آبرسانی، برق رســانی، گازرسانی، 
خدمات زیربنایی و امــور فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی از مهم ترین دستاوردهای 

سه ساله دولت یازدهم است. 
ســلیمانی دشــتکی گفــت: امیدواریــم بــا 
بهــره بــرداری از طــرح هــای نیمــه تمام 
چهارمحــال و بختیــاری تــا پایــان ســال 
 آینده شــاخص های توســعه ای اســتان در

 بخش های مختلف ارتقا یابد.جلســه ارزیابی 
طرح های ســفر رییس جمهوری به اســتان، 
دیدار با روستاییان و عشایر، علما و روحانیون، 
نشست با فعاالن سیاســی و اقتصادی، اصحاب 
 رســانه و نیز بانــوان و شــورای اداری از دیگر 
برنامه های شریعتمداری و موالوردی و هیئت 

همراه به چهارمحال و بختیاری است.

معاون اجرايی ريیس جمهور:

رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه به 8 درصد می رسد
استاندار چهارمحال و بختیاری:

67 درصد طرح های سفر ريیس جمهوری محقق شد
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اخباريادداشت

اوایل سال جاری میالدی، چین از برنامه های جاه طلبانه اش برای کره 
مریخ پرده برداشت و چند ماه بعد نیز جزئیات بیشتری از این پروژه 
را اعالم کرد. حال آنها دوباره به حوزه اکتشافات فضایی بازگشته اند 
و طرح اصلی کاوشگر و مریخ نوردشان را برای ارسال به سیاره سرخ 
در اواسط سال 2020 ارائه کردند. در حال حاضر کاوشگر و مریخ نورد 
مورد بحث، اســم خاصی ندارند و ظاهرا چینی ها می  خواهند برای 
انتخاب اسم آنها مسابقه ای عمومی برگزار کنند. کشور مذکور، قصد 
دارد سطح مریخ را به منظور یافتن آب یا یخ و دیگر ویژگی های مهم 
مورد بررسی قرار دهد. گفتنی است؛ تصاویر این مریخ نورد رندرهای 
کامپیوتری هستند که از سوی »سازمان ملی علوم، فناوری و صنایع 
دفاع ملی« یا SASTIND منتشــر شده اســت. در این عکس ها، 
مریخ نورد شش چرخ و همچنین فضاپیما و سامانه فرود را می توان 
دید. چینی ها در ســال 2011 نیز قصد انجام عملیاتی مشابه روی 
سیاره سرخ را داشــتند و بدین منظور کاوشــگری را با استفاده از 
فضاپیمای روسی به ســمت این ســیاره اعزام کردند اما این پروژه 
شکست خورد. چین سومین کشوری است که تاکنون موفق به فرود 
آوردن کاوشگر روی سطح کره ماه شده و با صرف هزینه های هنگفت 
در حوزه هوافضا و نجوم، قصــد دارد جایگاه برجســته ای را در این 
زمینه به دست آورد. آنها بزرگ ترین رادیوتلسکوپ دنیا را در اختیار 
دارند و راکت جدیدشان قادر اســت محموله هایی را به عمق فضا، از 
جمله مریخ ارسال کند. با این حساب اگر چین بتواند کاوشگرش را 
به سالمت روی سیاره سرخ بنشــاند، در کنار ایاالت متحدهآمریکا، 
روسیه، اتحادیه اروپا و هند، پنجمین کشوری خواهد بود که به این 

مهم دست یافته است.

یک شــرکت ایتالیایی به دنبال ســاخت ســرپناه های گلی برای 
پناهندگان و قربانیان حوادث طبیعی اســت. این سرپناه ها توسط 
چاپگر ســه بعدی ساخته می شــوند و تنها ۴۸ یورو هزینه خواهند 
داشت. سال گذشته گزارش هایی درباره یک پرینتر سه بعدی عظیم 
مخابره شد که به عنوان ابزاری برای ساخت سرپناه های کم هزینه 
از مواد اولیه ای مانند گل و خشــت مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
شرکت ایتالیایی سازنده این دستگاه، که WASP نام دارد، تا اینجا 
به عهد خود عمل کرده است و تقریبا ســاخت پناهگاهی جدید را 
به پایان رســانده که تنها ۴۸ یورو )معادل 1۷0 هزار تومان( هزینه 
دربرداشته اســت. هر چند که این پناهگاه به امکاناتی بسیار اولیه 
مانند دیوار، در و سقف مجهز خواهد بود، برای پناهندگان و مردمی 
که در شرایط وخیم زندگی می کنند داشــتن یک سقف ساده هم 
 WASP می تواند تفاوت مرگ و زندگی را رقم بزند. تا این جای کار
ســاختمانی با طول 2۷0 ســانتی متر و قطر ۵ متر را توسط چاپگر 
ســه بعدی و مواد اولیه ای مانند خشــت، کاه و آهک ساخته است. 
پروسه ساخت این خانه کاهگلی مشابه ساختمانی است که چندی 
پیش توسط چاپگر سه بعدی در دبی ســاخته شد. به این شکل که 
یک چاپگر عظیم، الیه های مواد اولیه را روی هــم قرار خواهد داد 
تا به مرور، ساختمان مورد نظر خود را شــکل دهد. این ساختمان 
گلی تا اینجا از 1۳۵ الیه تشکیل شــده است. ساخت هر یک از این 
الیه ها حــدودا 20 دقیقه زمان خواهد برد و هرکــدام وزنی معادل 
۳00 کیلوگــرم دارند. WASP ادعا می کند دو نفر نیروی انســانی 
و یک چاپگر می توانند به راحتی از پس ســاخت یک خانه خشتی 
بر آیند. این شرکت برای ساخت هر ساختمان نیازمند 2 متر مکعب 
آب و 200 کیلووات نیروی برق است. اگر هزینه سوخت، مواد اولیه 
و ســایر موارد را به این رقم اضافه کنیم )بدون احتســاب دستمزد 
نیروی انســانی( هر خانه نزدیــک به ۴۸ یورو هزینــه دربرخواهد 
 داشــت. WASP به فکر افزایش طول ســرپناه تا ۴ متر و ســپس

 اضافه کردن سقف و درهاســت. این پروژه فعال مراحل اولیه خود را 
طی می کند و تیم سازنده آن در نظر دارد پس از ساخت اولین نمونه، 

به دنبال استفاده از تکنیک ها و تجربه مواد اولیه متفاوت برود.

اپل، روز گذشــته دعوتنامه مراســم رســمی خود برای روز 1۷ 
شــهریور را برای معرفی آیفون ۷ ارسال کرد. به نقل از زومیت، این 
مراسم ساعت 21:۳0 شــب برگزار خواهد شد. برخی انتظار دارند 
در کنار معرفی آیفون ۷ شاهد معرفی نســل جدید مک بوک پرو 
و همچنین اپل واچ 2 باشــیم. بنابر شــایعات، آیفون ۷ اپل دارای 
پردازنده A10 خود این شــرکت بوده و نســخه پالس نیز دارای 
دوربین دوگانه خواهد بود. به عالوه به احتمال زیاد شــاهد حذف 
جک۳/۵ میلی متری صدا نیز خواهیم بود. اما آنچه که از دعوتنامه 
می توان برداشت کرد پیشــرفت در زمینه دوربین اصلی دستگاه 
است. حالتی را که در دعوتنامه مشاهده می شــود حالت بوکه در 
عکاسی می گویند که دوربین هایی مانند دوربین دوگانه هواوی پی 
۹ توانایی ثبت آن را دارند. با این حســاب ممکن است به نوعی این 

دعوتنامه دوربین دوگانه در آیفون ۷ پالس را تایید کند.

چین برای سال 2020 برنامه ريزی کرده است؛

آيا اژدها به سیاره سرخ می رسد؟

يک شرکت ايتالیايی محقق کرد؛

خانه خود را چاپ کنید

آيفون 7 ، هفده شهريور می آيد؛

دعوتنامه ها ارسال شد

پیشنهاد  سردبیر:
خانه خود را چاپ کنید

معرفی

اگر خبرهــا را دنبال کرده باشــید حتمــا در جریان 
 Archos هستید که هفته گذشــته شرکت فرانسوی
ســری جدیدی از موبایل های اندرویدی خودرا با نام 
هلیوم معرفی کرد که همگی قرار اســت در نمایشگاه 
IFA در معرض دید بازدیدکننــدگان قرار بگیرند. در 
کنار این موبایل ها اما شرکت مورد بحث، در نظر دارد 
یک تلفن هوشــمند محکم و مقاوم در برابر آب را نیز 
به نمایش بگذارد که Archos 50 Saphir نام دارد. 
این محصــول گواهینامــه IP68 را دارد و به همین 
خاطر تا عمق حداکثر یک متری به مدت سی دقیقه 
در برابر آب مقاوم اســت. دســتگاه شــکل و شمایل 
محکمی دارد اما به نظر نمی آید که مقاومتش با دیگر 
محصوالت همســطح خود برابری کند. تلفن همراه 
تازه Archos، نســخه مشــابه تقریبا خــام اندروید 
مارشــملو 6.0 را به همراه دارد و به لطــف باتری ۵ 
هزار میلی آمپر ســاعتی در نظر گرفته شده برای آن، 
کاربران می توانند تا دســت کم دو روز روی روشــن 
ماندنش حساب باز کنند. دیگر امکانات و ویژگی های 
این موبایل چندان قابل توجه نیســتند و برای نمونه 
نمایشــگر آن ۵ اینچی IPS با رزولوشن 720p است 
 MTK6737 و یک پردازنده چهار هسته ای مدیاتک
با سرعت کالک 1.5 گیگاهرتز، دو گیگابایت رم و 16 
گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقــا با کارت حافظه 
میکرو اس دی نیز همراهی اش می کنند. پشــتیبانی 
از شــبکه LTE و همچنین دو ســیم کارت به صورت 
همزمان فعال از دیگر ویژگی های این موبایل اســت 
ضمن آنکه امکاناتش در حوزه عکاسی و فیلمبرداری 
هم، به یک دوربین پشــتی 1۳ مگاپیکسلی و دوربین 
جلویی ۵ مگاپیکســلی خالصه می شــود. براساس 
ســازنده،  شــرکت  اعالم 
از   Saphir  50
آغــاز مــاه اکتبر 
و بــا قیمت 1۹۹ 
یورو به بازار اروپا 
عرضه خواهد شد 
و در مورد فراهم 
دیگر  در  بودنش 
بازارهــای جهان 
خبــری  هنــوز 
نشــده  مطــرح 

است.

آرکوس يک زيرآبی را رونمايی می کند؛

ظرافتی در دنیای خشن

مــچ بنــد Fitbit Charge 2 نســبت به مــدل قبلی، 
نمایشــگر بزرگ تری دارد که البته از نوع لمسی نیست. 
شــاید این اتفاق به نوعی یک پســرفت برای این گجت 

هوشمند به حساب آید.
این مدل قادر اســت با اســتفاده از GPS تلفــن همراه 
به ردیابی مســیر پیموده شــده و ارائــه اطالعات آماری 
فعالیت های شــما بپردازد. بنابراین با اپلیکیشــن همراه 
آن، می توانید مسیر ورزشی خودتان را روی نقشه ببینید. 
در بخش نرم افزاری این گجت، معیاری به نام »ســالمت 
قلب« اضافه شده که در کنار حسگر ضربان قلب، می تواند 

امتیاز دقیقی را بر اساس جنسیت، سن و وزن شما تعیین 
کرده و به شما نشان دهد.

دیگر ویژگی های اضافه شده به این ابزار پوشیدنی، گزینه 
Relax است که می تواند با هدایت نحوه تنفس، طی 2 تا 
۵ دقیقه بدن شــما را به آرامش کامل پس از یک فعالیت 

بدنی و ورزشی برساند.
طبق اظهارات شــرکت ســازنده ایــن ابزار هوشــمند، 
عمر باتــری Charge 2 حــدود ۵ روز اســت و قیمت 
آن 1۴۹دالر خواهــد بود. بــه گــزارش دیجیاتو، پیش 
خرید این محصول در حال حاضر ممکن اســت و عرضه 

 سراســری آن در اواســط ســپتامبر یعنی یک ماه دیگر
صورت خواهد گرفت.

دومین ابزار پوشــیدنی معرفی شــده از ســوی شرکت 
فیت بیت، Flex 2 نــام دارد که اولین مچ بند هوشــمند 
ضد آب این شرکت به شــمار می رود؛ بنابراین کاربر این 
گجت به راحتی می تواند با در دست داشتن آن، به ورزش 
مفرح شــنا نیز بپردازد. این گجت در نقش گام شــمار، 
مسافت سنج و کالری سنج عمل کرده و قادر است وضعیت 

خواب شما را هم زیر نظر بگیرد.
این ابزار هوشــمند، در زمره ابزار ســالمتی پوشیدنی به 
شمار می رود و از این روســت که پارامترهای سالمتی را 

اندازه گیری کرده و نمایش می دهد.
طراحی Flex 2 بسیار ساده و بدون نمایشگر است. روی 
این ابزار هوشــمند صرفا ۴ عدد LED به کار رفته تا شما 
را از وضعیت پیشــرفت فعالیت ورزشی، اعالن های تلفن 

همراه و موارد بسیار دیگر با خبر سازد.
این محصول با قیمت ۹۹ دالر پیش فروش می شــود اما 
تا اواخر مهر ماه ســال جاری وارد بازار نخواهد شد و تا آن 

زمان باید منتظر باشید.
الزم به ذکر اســت که یکی از ویژگی های جذاب این ابزار 
پوشیدنی، ماژول اصلی آن است که می توان این ماژول را 

در بندها یا وسایل مختلفی تعبیه کرد.
در حال حاضــر بندهایی به رنگ طالیــی و نقره ای برای 
گجت Flex 2 موجود اســت و حتی دستبندی از جنس 
طالی 22 عیار نیز برای آن معرفی شــده است که ممکن 

است مورد توجه برخی از عالقه مندان قرار گیرد.
گفتنی اســت؛ شــرکت فوق صرفا به ارائــه محصوالت 
ســخت افزاری نمی پــردازد و بــه تازگــی وارد حــوزه 
»Fitbit Adventures« دیگری نیز شــده کــه آن را 

نام نهاده است.
هدف از این برنامه، تشــویق افراد به اجرای فعالیت های 
ورزشــی به صورتی هدفمند و برنامه ریزی شده است. در 
واقع این شــرکت قصد دارد فعالیت های ورزشی کاربران 

خود را با واقعیت مجازی همراه کند.
کاربران گجت های پوشــیدنی Fitbit، با شرکت در این 
برنامه می توانند خــود را در ماجراجویی هــای متنوعی 
تصور کنند و به اهداف و مقاصدی جذاب در این برنامه ها 
برسند. به عنوان مثال می  توانید مســیر فرضی صعود به 
قله های معروف جهان را طی کرده، تصاویر ۳60 درجه از 
این مناطق را مشاهده کنید و چالش های پیش آمده سر 

راه خود را از میان بردارید.
برنامــه Fitbit Adventures در حال حاضر در آخرین 
نسخه اپلیکیشن Fitbit فعال بوده و کاربران می توانند از 

آن استفاده نمایند.
کافی اســت این اپلیکیشن را از فروشــگاه های مربوط به 
گوشــی خود دریافت کرده و نصب کنید سپس می توانید 

به امکانات و برنامه های Fitbit دسترسی پیدا کنید.

زمانی که صحبت از مچ بندهای هوشــمند می  شود، به ســختی می توان رقیبی برای Charge HR ساخت 
شرکت »فیت بیت« يافت، اما اين شــرکت با معرفی Charge 2 و Flex 2 قصد دارد، سطح رقابت را تا حد 
زيادی باالتر هم ببرد. اين دو ابزار پوشــیدنی، هرکدام ويژگی های جالبی را به فهرست خصوصیات متنوع 

ابزارهای پوشیدنی افزوده اند. 

تنتان سالمت باد!

هوشمندهاییکهپوشیدنیمیشوند

کاربر اين گجت به 
راحتی می تواند با 
در دست داشتن 

آن، به ورزش مفرح 
شنا نیز بپردازد. 

 اين گجت در نقش 
گام شمار، 

مسافت سنج  و 
کالری سنج عمل 
کرده و قادر است 

وضعیت خواب 
شما را هم زير نظر 

بگیرد

اگرچه لکســوس LC500 هنوز راهی بازار نشــده است، 
اما لکســوس یک مــدل مســابقه ای را روی پلتفورم آن 
توســعه داده اســت. این خودروی تکامل یافته، قرار است 
در مســابقات تور Super GT ژاپن که در ســال 201۷ 
 RC به جای لکســوس GT500 آغاز می شــود، در کالس
F که در دو سال گذشــته مسابقه داده، شــروعی توفانی 
داشته باشد. لکســوس حتی پیش از عرضه رسمی کوپه 
فوق العاده LC، مدل مســابقه ای آن را توسعه داده است. 
خودروی مسابقه ای لکســوس دارای گلگیرها و باله های 
جانبی پهن و یــک دیفیوزر عقبی بزرگ اســت. یک باله 

بزرگ در انتها، باله های به کار رفته در ســپر و دریچه های 
متعدد بــرای ایجاد نیــروی رو به پایین و خنک ســازی 
همزمان در سرعت های باال به کار گرفته شده است. نشان 
تجاری لکســوس روی جلو پنجره و چراغ هــای L مانند 

نمای آن  را کامل می کنند. اگر چــه جزئیات کمی از 
این خودرو منتشر شــده اما به گزارش 
زومیت، می تــوان انتظار توانی معادل 
۵00 اســب بخار را از یک پیشــرانه 
توربوشــارژی دو لیتری چهار سیلندر 

با پاشش سوخت مســتقیم داشت که در 

واقع مشخصات پیشرانه استاندارد رده Super GT است. 
وزن خودرو به کمک شاســی لوله ای و بدنــه  فیبر کربنی 
آن تقریبا 1021 کیلوگرم تخمین زده شده است. مرحله 
آزمایشی در ســپتامبر آغاز می شود در حالی  که خودروی 

واقعی در بهار سال 201۷ رونمایی خواهد شد.

رییس ســازمان فضایی ایران گفت: قرارداد پرتاب ۳ ماهواره 
 ایرانی به فضا منعقد شــد. به گزارش مهر، محســن بهرامی 
اظهار داشت: ماهواره دوستی از دانشــگاه شریف، نخستین 
ماهواره ای است که نیمه دوم امسال پرتاب می شود. وی گفت: 
همچنین تالش می شــود ماهواره طلوع از صاایران و ماهواره 
آت ست از دانشــگاه امیرکبیر تا یک سال آینده به فضا پرتاب 
شوند. بهرامی تاکید کرد: این ماهواره ها نسبت به ماهواره های 
قبلی عملیاتی تر و ارتقا یافته تر هســتند. بهرامی افزود: ایران 
در صنعت ساخت ماهواره در غرب آسیا و شمال آفریقا، پس 

از روسیه و هند در جایگاهی باالتر از بقیه کشورها قرار دارد.

لکسوس محصول جديد خود را برای مسابقات آماده می کند؛

رقابت پیش از معرفی
ريیس سازمان فضايی:

۳ ماهواره ايرانی پرتاب خواهد شد

توسط محققان کشور؛

دستگاه الکتروشوک خودکار قلبی ساخته شد

پزشکی

محققان کشــور موفق به طراحی و ساخت دســتگاهی برای وارد 
کردن شــوک به بیماران قلبی شــدند تا درصــورت ضربان قلب 
نامنظم در کمترین زمان ممکن آن را منظــم کند. عرفان نقش، 
مجری طرح » الکتروشــوک )دفیبریالتور( خارجی قلبی خودکار 
با امکان تشخیص بر خط  فیبریالســیون بطنی« در گفت وگو با 
مهر اظهار داشــت: الکتروشــوک دستگاهی اســت که می تواند 
فردی را که دچــار آریتمی قلب )ضربان نامنظم( شــده به حالت 
طبیعی بازگرداند. وی افزود: هنگامی که قلب دچار فیبریالسیون 
بطنی می شــود مــدت زمانی که بــرای احیای آن وجــود دارد 
زمانی بین ۳ الی ۵ دقیقه اســت؛ بر همین اساس، سرعت احیای 
قلب فرد می تواند از اهمیت باالیی برخوردار باشــد. نقش با بیان 
اینکه نمونــه خارجی این دســتگاه وجود دارد، گفت: دســتگاه 

الکتروشــوک، در کشــورهای خارجی معمــوال در خودروهای 
آتش نشــانی، مراکز عمومی، بــرج های مســکونی و مناطق پر 
رفت و آمد نصب می شــود. وی عنوان کرد: به احتمال صددرصد 
تا 10 ســال آینده این قانون در کشــور ما نیز به وجود می آید که 
 دســتگاه الکتروشــوک را در مکان های عمومی داشــته باشیم؛

 از این رو تولیــد انبوه الکتروشــوک می توانــد از اهمیت باالیی 
برخوردار باشــد. این محقق در ادامــه گفت: ما بــرای اولین بار 
توانســتیم به این تکنولوژی دست یابیم و دســتگاهی را طراحی 
کنیم که احیای قلب را به صورت خودکار و بدون دخالت پزشــک 
متخصص انجام دهد. وی در خصوص عملکرد دستگاه الکتروشوک 
گفت: این دستگاه ســیگنال قلب را تحلیل می کند و در صورت لزوم،  
متناسب با اندام شــخصی که دچار آریتمی قلب شده است، خدمات 

ارائه می کند. وی اظهار کرد: الکتروشــوک نســبت بــه نمونه های 
 خارجی از دقت و ســرعت باالیی برخوردار اســت ؛ این دستگاه

 می تواند بر اساس مقاومت بدن فرد، شوک وارد کند. وی با تاکید 
بر اینکه از این سیســتم هر فرد عادی می تواند برای احیای قلب 
فردی که دچار آریتمی قلبی شــده اســت اســتفاده کند، گفت: 
 از این سیســتم می توان در مکان های پر رفــت و آمد، مطب ها و

 برج های مســکونی و تجاری در کشــور اســتفاده کرد. عرفان 
نقش در خصــوص مزایای این سیســتم گفت: فایده اســتفاده 
از این دســتگاه، تســریع در احیای قلب فرد بیمار اســت زیرا تا 
آمبوالنس برســد و عملیات احیای قلب را  آغــاز کند مدت زمان 
زیادی طول می کشــد و ممکن اســت جان فرد از دســت برود. 
وی گفت: اشــخاص عادی می توانند در زمان هایی که فرد دچار 
آریتمی شــده، سیســتم را به بدن بیمار متصل کنند تا فرد احیا 
شود؛ خود دستگاه ســیگنال قلب را تحلیل می کند و قلب فرد را 
به حالت نرمال باز می گرداند. وی گفت: ایــن طرح در مرحله ای 

است که نیاز به ســرمایه گذاری دارد و  در صورت سرمایه گذاری 
مناســب می توان این دســتگاه را به تولید انبوه رساند. تخمین 
زده ایم که اگر روی این طرح ســرمایه گذاری شــود، ســرمایه 
کمتر از یک ســال باز  می گردد. به گفته وی، فرهنگ استفاده از 
 این دســتگاه در ایران  صددرصد اجباری می شــود. این محقق 
اظهار داشــت: مشــتریان بالقوه این دســتگاه، تمامــی مراکز 
بیمارســتانی و درمانی کشــور، برج هــای مســکونی و تجاری 
و مناطق و مکان هــای پر رفت وآمد اســت.صادرات  دســتگاه 
 بــه خاورمیانه، از جملــه افق های ایــن طرح اســت. وی گفت: 
پیش بینی کرده ایم که حجم بازار  یا میــزان تقاضا بیش از ۴00 
دستگاه در سال خواهد بود و بعد از آن می توانیم صادرات آن را به 
مناطق خاورمیانه داشته باشیم. این سیستم توسط عرفان نقش، 
دکترای تخصصی برق،  دکتر محمدرضــا یزدچی و دکترمهدی 
نیرومند عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان طراحی و ساخته شده 

است. این طرح در فستیوال تجهیزات پزشکی نیز ارائه شده است.

اچ تی سی سال گذشته گوشی One A9 را در دو نسخه مختلف با 2 و 
۳ گیگابایت رم در کنار 16 و ۳2 گیگابایت حافظه داخلی معرفی کرد 
که از نظر بسیاری از افراد شبیه ترین گوشی به آیفون 6 اپل است. امروز 
یکی از منابع نزدیک به این شرکت تایوانی اعالم کرده نسل جدید این 
گوشی به نام One A9s در جریان» آیفا 2016« برلین معرفی خواهد 
شد. روز گذشته یکی از منابع نزدیک به اچ تی سی اعالم کرده که این 
شرکت قصد دارد در جریان آیفا 2016 از گوشی وان اِی ۹ اس رونمایی 
کند. نکته جالب این جاست که ظاهرا اچ تی سی هیچ مشکلی با سبک 
طراحی سری قبلی این گوشــی ندارد و وان اِی ۹ اس را بدون تغییر 
ظاهری معرفی خواهد کرد تا یک بار دیگر آیفون های اپل را به شــما 
 VentureBeat یادآوری کند! تصویری از این گوشی فلزی در اختیار
قرار گرفته که نشان می دهد خیلی نمی توان بین One A9s و نسل 
قبلی آن تفاوتی قائل شد. البته برخی از مشخصات فنی و سخت افزار 
نسل جدید از جمله دوربین دوگانه، فالش دوربین و سنسورها نسبت 
به نسخه قبلی تغییراتی داشته است. وان اِی ۹ اس همچون پرچمدار 
2016 این شرکت یعنی اچ تی ســی 10، نام برند و لوگوی اچ تی سی 
را در جلوی گوشــی ندارد. اطالعات کمی از One A9s منتشر شده 
است. گفته می شــود در حالی که دوربین اصلی دستگاه یک ماژول 
1۳ مگاپیکسلی بدون تغییر اســت ولی دوربین جلو از یک نمونه ۴ 
اولتراپیکسل به یک نمونه ۵ مگاپیکسل تغییر یافته است. قرار است 
اچ تی سی روز 1 سپتامبر )11 شــهریور( و در فاصله یک روز مانده به 
شروع رســمی آیفا 2016 از One A9s رونمایی کند. این گوشی در 

چهار رنگ سفید، سیاه، طالیی و نقره آبی عرضه خواهد شد.

طرح آيفون6  همچنان طرفدار دارد؛

IFA رونمايی اچ تی سی در

معرفی نرم افزار

بــرای دریافت این 
نرم افزار کد روبه رو 

را اسکن کنید  Reverse Motion تا به حــال »حرکت وارونــه« یــا
به گوشتان خورده اســت؟ حرکت وارونه یک تکنیک یا 
بهتر بگوییم یک حقه فیلمبرداری اســت که سینماگران 
سال هاست از آن برای خلق ســکانس های حیرت انگیز و 

باورنکردنی بهره می گیرند.
مطمئنا همه شــما نمونه های زیادی از این ســکانس ها 
را در ســینما یا مســتندهای تلویزیونی دیده اید؛ المپ 
شکسته  ای که دوباره سالم و روشن می شود، جوجه ای که 
به تخم بر می گردد و خرابه هایی که دوباره به شــکل یک 

آسمانخراش قد علم می کنند.
اگر اجرای ایــن تکنیک زمانی بــه نرم افزارهای حرفه ای 
و دوربین های گــران قیمت احتیاج داشــت، این روزها 
معمولی تریــن تلفن هــای هوشــمند هــم می تواننــد 

ویدیوهای معکوس بســازند. ReverX که امروز به شما 
معرفی می کنیم، یکی از نمونه های خــوب این کار برای 

گجت های اندرویدی است.
به نقل از دیجیاتو، ReverX به دو شیوه، فایلی تصویری 
را آماده می کند؛ یا می توانید از آرشــیو ویدیوهای گالری 
اســتفاده کنید، یا همان لحظه با اپلیکیشن فیلم بگیرید. 
ســپس ReverX بعد از اتمام فیلمبرداری )یا بارگذاری 
ویدیو( از شــما می خواهد که فریم آغاز و پایان ویدیو را 

تعیین کنید.
بعد از این کار در صورت تمایل می توانید یک موســیقی 
هم به پس زمینه ویدیــو بیفزایید. کار تمام اســت؛ حاال 
کافی اســت روی دکمه ذخیره اشــاره کرده و به انتظار 
خروجی بنشینید و مطمئن باشــید که از نتیجه حیرت 

خواهید کرد. کیفیــت خروجی  هــای ReverX تفاوت 
فاحشــی با فایل های ورودی ندارد و نکته بســیار خوب 
اینکه بر خالف اپلیکیشــن هایی با کاربرد مشــابه هیچ 

واترمارکی در گوشه کادرتان نمی  اندازد.
 تنها واترمارک ReverX لوگوی اپلیکیشــن اســت که 
در انتهای ویدیو پدیدار می شــود؛ چیــزی که به راحتی 
می توانید آن را در اینســتاگرام یا ویرایشــگرهای ویدیو 

اثرش را ازبین ببرید.
نرم افزار ReverX ، اپلیکیشــن بسیار ســاده ای است و 
 نباید انتظار امکانــات حرفه ای ویرایــش ویدیو را در آن 
داشــته باشــید. تمام کاری کــه این اپلیکیشــن انجام 
می دهد، معکوس کردن ویدیوهاست اما در همین زمینه 
یک ســر و گردن از دیگر رقبای اندرویدی اش بهتر عمل 

می کند.
 بــرای دریافــت ایــن نرم افــزار می توانیــد به نشــانی

goo.gl/oCfL8z مراجعه کنید.

از انتها به ابتدا پخش کنید؛

خلق آثار هنری با حرکت وارونه 
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پیشنهاد سردبیر: 
اقتدار کشور با افزایش قدرت علمی و نظامی تامین می شود

اخباریادداشت

امام جمعه خور در مراســم گرامیداشــت شهادت شــهیدان رجایی و 
باهنر با اشــاره به زورگویی دشــمنان در همه عرصه ها گفت: در دنیایی 
که اگر قدرت نداشته باشــیم مغلوب زورگویان می شــویم باید با تکیه 
 بر قــدرت علمی و نظامــی، عظمت و اقتــدار کشــور را تضمین کنیم. 
 حجت االســام والمســلمین ســید احمد مهدی نژاد با برشــمردن 
ویژگی های شهدا، شــهادت را زیباترین شــکل ماقات با خدا دانست 
و افزود: آرزوی شــهادت داشتن همراه با اجر شــهادت است، هر کس از 
صمیم قلب آرزوی شهادت داشته باشد خداوند او را به مقامی می رساند 
که اگر در رختخواب نیز بمیرد اجر شهادت نصیبش شود. وی دنیا را محل 
دستیابی به معنویات دانست و کوتاهی در آن را جبران ناپذیر عنوان کرد 
و افزود: شــهدا واقعیت شــهادت را درک کرده اند و حاضرند چند بار در 
راه خدا شهید شــوند. نماینده ولی فقیه در شهرســتان خوروبیابانک با 
اشــاره به آمار پایین جرم و جنایت در شهرستان خوروبیابانک نسبت به 
استان گفت: ایمان مردم و وجود روحیه شهادت طلبی در جامعه موجب 
جلوگیــری از جرم و جنایت می شــود. وی تصریح کــرد: روحیه ایمان 
 است که ســامت جامعه را تضمین می کند.حجت االسام والمسلمین 
مهدی نژاد با اشــاره به جنگ جهانی علیه مقاومت اســامی گفت: اگر 
دین خدا را یــاری کنیم، خدا نیز ما را یاری خواهد کرد و همیشــه خون 
بر شمشــیر پیروز اســت.وی پیروزی های مقاومت در دوران حاضر را 
چشمگیر عنوان کرد و افزود: تحلیلگران سیاســی غرب اذعان دارند که 

آمریکا در برابر مقاومت اسامی درمانده است.

فرماندار فاورجان در جلســه کارگــروه اقتصاد مقاومتی شهرســتان 
فاورجان با اشــاره به اینکه اقتصــاد مقاومتی به عنــوان محور ادبیات 
اقتصادی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: در شهرستان 
فاورجان بیشترین توان برای خود اشتغالی و بنگاه های کوچک گذاشته 
شده اســت. اصغر هدایت ادامه داد: در حال حاضر شاهد تعدیل نیروی 
اجباری در کشور هستیم، اما فاورجان از سهمیه ای که استان در زمینه 
خود اشتغالی به آن  داده، جلوتر اســت؛ به طوری که ۹۵۴ نفر در سامانه 
اشــتغال از فاورجان ثبت نام کرده اند و این حدود ۳۰ درصد بیشتر از 

سهمیه ما در چندماه اول سال است. 
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در این زمینه افــزود: دولت برای 
بنگاه های کوچک، تســهیاتی را مشــخص کرده اســت که مشکات 
آنها تا حــدودی کاهش یابد و طبــق آخرین آمار اعام شــده ۲۱ واحد 
کوچک برای دریافت ۲۱میلیارد ریال تســهیات بانکی به بانک مراجعه 
کرده اند. فرمانــدار فاورجان نزدیکــی منطقه به اصفهــان را یکی از 
مشــکات این شهرســتان عنوان کرد و افزود: این مســئله باعث شده 
روســتاییان فاورجان انتظار شهر نشــینی در روســتا را داشته باشند 
و به همین دلیل کشــاورزی و دامــداری در روســتاها درحال کم رنگ 
شدن اســت. وی همچنین با اشاره به روســتای جال آباد که می توان 
 آن را در عرصه اقتصــاد مقاومتی به عنوان یک الگــو معرفی کرد افزود: 
جال آباد از قدیم به صورت سنتی در بحث تولید صنایع چینی فعال بوده 
و اگر مورد حمایت قرار گیرد می توان از آن به عنوان یک روستای موفق 
در این زمینه یاد کرد؛ ضمن اینکه برخی از همیــن صنایع کارگاه های 

روستایی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات دارند.
رییس اداره صنعــت، معدن و تجارت شهرســتان فاورجــان در ادامه 
 درباره حمایت از تولید کننده برای تحقق اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:

 طرح های توسعه ای با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰درصد را در شهرستان 
شناسایی کرده ایم.علیرضا جهانگیری خاطر نشان کرد: بیشتر هدف ما 
روی واحد هایی اســت که تولید آنها بازار برای فروش داشته باشد و این 
منطقی نیســت که به تولید محصولی کمک کنیم که پس از فروش در 

انبار  و روی دست تولید کننده بماند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنجان در آیین بهره برداری از فاز نخست 
طرح ساماندهی آبیاری و نوســازی کانال های باغات زرین شهر با اشاره 
به اینکه چنانچه از ســامانه های آبیاری نوین، لوله گذاری، پوشش انهار 
سنتی و … استفاده شود، می توانیم متوســط بازده آب را افزایش دهیم، 
عنوان کرد: با توجه به تنوع اقلیمی و تجارب ارزشمند در مناطق مختلف 
کشور در جهت مدیریت آب، توانایی های بسیاری برای مدیریت جدید و 
نوآوری در مدیریت جامع، یکپارچه و به هم پیوســته منابع آب در کشور 
وجود دارد که می تواند ما را در استفاده بهینه از منابع و افزایش بازده آب 

یاری رساند که باید این مهم همواره مورد توجه قرار گیرد.
همت علی انصاری با اشاره به لزوم اصاح شــیوه های آبیاری بیان کرد : 
چند سالی است که کشاورزی از سیستم های کاما سنتی فاصله گرفته 
و حاصل ایــن تغییر روش، کاهش ســختی ها و افزایــش کمی و کیفی 
محصوالت بوده است؛ ولی هنوز فاصله بســیار زیادی تا رسیدن به نقطه 
مطلوب در این زمینه داریم و الزم اســت که با مکانیزه شدن کشاورزی و 
استفاده از روش های آبیاری مناسب، زمینه برای افزایش راندمان فعالیت 
در بخش کشاورزی فراهم شود.انصاری اذعان کرد: باید به این نکته توجه 
داشــت که افزایش راندمان در کار کشاورزی بســتگی به میزان مصرف 
منابع و میزان برداشــت محصوالت دارد که افزایــش راندمان نیازمند 
اســتفاده از روش های نوین و اصاح روش های قدیمــی چه در عرصه 
کاشت و داشــت و برداشــت و چه برای آبیاری و یا اصاح نژادی بذرها و 

نحوه کود دهی است.

امام جمعه خور:

اقتدار کشور با افزایش قدرت علمی 
و نظامی تامین می شود

فرماندار فالورجان:

جالل آباد یک روستای الگو
 در اقتصاد مقاومتی است

اجرای سیستم های نوین آبیاری 
در لنجان

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

فرماندار لنجان به مناسبت هفته دولت و در همایش بانوان شهرستان لنجان گفت: 
در کشوری که بر پایه مردم ساالری دینی بنا شده است مردم بزرگ ترین سرمایه 

نظام به حساب می آیند.
 ســجاد با بیان اینکه اعتبارات پروژه هــای فرهنگی در شهرســتان لنجان بالغ بر

 ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: بیش از ۴۰ میلیارد این اعتبارات 
توسط بخش خصوصی تامین شده که این موضوع به خودی خود ارتباط تنگاتنگ 

بخش خصوصی و دولت را نشان می دهد.
وی با اشــاره به بودجه عمرانی شهرستان لنجان در ســال جاری خاطرنشان کرد: 
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته بودجه عمرانی شهرســتان، در سال ۹۵ 

بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال است که این عدد در مقایسه با گذشته رشد چشمگیری 
داشته است.

فرماندار لنجان در ادامه از ملی شدن صنعت ریلی در کشور خبر داد و تصریح کرد: 
با تاش های شــبانه روزی صنعتگران ذوب آهن اصفهان، در آینده ای نه چندان 

دور شاهد خودکفایی ایران در عرصه های ریلی خواهیم بود.
 ســجاد با تاکید بر ظرفیت های شهرســتان لنجان متذکر شــد: بــه طور یقین 
 می توان لنجان را ایران کوچک خطــاب کرد؛ چرا که این منطقه در بســیاری از 
 زمینه ها نظیر کشــاورزی، گردشــگری، صنعت، صنایع نظامی و کشــاورزی از

 فرصت ها و موقعیت های ایده آلی برخوردار است.
در ادامه این همایش فاطمه علمداری، مشاور فرهنگی ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به ضرورت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشــور تصریح کرد: جهاد فرهنگی و 

اقتصادی، الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است.

علمداری با بیان اینکه فرصت های بسیار خوبی برای توسعه و پیشرفت کشور مهیا 
شده است خاطرنشان کرد: برای مقاوم شدن اقتصاد در برابر هجمه های دشمنان 
ابتدا باید ضعف های خــود را ارزیابی کنیم و درصدد بر طرف شــدن این ضعف ها 

برآییم.
 مشــاور فرهنگــی ذوب آهــن اصفهــان ادامــه داد: در مســیر توســعه و 
پیشــرفت باید مراقب باشــیم تا فرهنگ و زیاده خواهی های دشــمنانمان به ما 
 تحمیل نشــود و برای این مهم ضروری است تا فرهنگ ایســتادگی و مقاومت را 

در پیش بگیریم.
علمداری در پایان با اشــاره به هجمه های فرهنگی غرب علیه کشــورمان تشریح 
کرد: تشــکیل گروهک های تروریســتی، اسام هراســی و ایران هراسی از جمله 
توطئه های بیگانگان علیه کشــورمان محســوب می شــود که باید با تمام وجود 

مراقب چنین اقداماتی باشیم.

در همایش بانوان شهرستان لنجان مطرح شد؛

مردم بزرگ ترین سرمایه های نظام اسالمی هستند

در آستانه  سالروز پیوند آســمانی امیر مومنان علی بن ابیطالب )ع( و 
حضرت زهرا )س(، نوزدهمین جشــن پیوند گل ها در آران و بیدگل 

برگزار می شود.
 مدیر عامل موسسه  خیریه  الزهرا )س( آران و بیدگل با اشاره به اینکه 
برگزاری جشن پیوند گل ها، از حدود ۸ ســال پیش آغاز شده است، 
افزود: این جشن برای ترویج ازدواج آسان، تسهیل در برگزاری جشن 
ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و پیوند آن با معنویت آغاز شده و تاکنون 

استقبال بی نظیری از سوی مردم، صورت گرفته است.
 محمد اصغری تاکید کرد: آمارهایی که در سال های اخیر از وضعیت 
ازدواج جوانان به گوش می رسد نگران کننده است؛ از این رو برگزاری 

چنین مراسمی می تواند در ترویج ازدواج آسان، موثر و راهگشا باشد.
 مدیر عامل موسســه  خیریه  الزهــرا )س( آران و بیــدگل ادامه داد: 
اطاع رسانی در مورد برگزاری این جشن، از اواخر مرداد ماه آغاز شده 
و ثبت نام از زوج های جوانی که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا دهم شهریور 

۱۳۹۵ ازدواج کرده اند صورت خواهد گرفت.

سرپرست منطقه یک شــهرداری کاشان اظهار داشــت: قدمت بازار 
کاشان به یک هزار سال پیش می رسد و طی این سال ها بارها مرمت 

و بازسازی شده است.
مرتضی والی زاده با بیان اینکه رییس سازمان شهروندان جهانی، بازار 
کاشان را بازاری پر رونق و مبتنی بر اقتصاد شهری توصیف کرده است، 
تصریح کرد: پروفسور یانگ هوون کواک از ۵۰۰ شهر تاریخی جهان و 
۳۰۰ شهر ویژه دنیا بازدید داشته است ولی شهر کاشان و بازار کاشان 
را از زیباترین شــهرهای دنیا می داند و این توصیف برای شهر کاشان 

بسیار ارزشمند است.
سرپرست منطقه یک شــهرداری کاشان خاطر نشــان کرد: رویکرد 
مدیریتی شهری نســبت به بازار کاشان مثبت است و در همین راستا 
در ســال ۹۵ حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و زیبا سازی 

بازار تاریخی کاشان پیش بینی شده است.
والی زده، همچنین به تملک و ایجاد پارکینگ بازار اشاره کرد و افزود: 

توسعه بازار یکی از اولویت های مدیران شهری است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خمینی شهر در مراسم رونمایی از ۵۰ دستگاه 
تاکسی جدید و نوسازی ناوگان تاکســیرانی خمینی شهر با بیان اینکه قیمت 
تمام  شده هر تاکسی نوسازی شــده ۳۰ میلیون تومان است، اظهار کرد: مبلغ 
۲۰ میلیون تومان با استفاده از تســهیات بانکی با ۲۳ درصد به طرح نوسازی 
ناوگان شهری تاکســیرانی تعلق گرفت که با حمایت  دولت از این طرح، سود 

بانکی به ۱۶ درصد تقلیل یافت.
روح ا... راشدفر با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی با اقساط بلندمدت در حدود 
۵7۰ هزار تومان تســهیات بانکی را بازپرداخت می کنند، افــزود: به ازای هر 
 دستگاه تاکســی فرســوده ۵ میلیون تومان توســط دولت و مابقی به  عنوان

 سهم آورده رانندگان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه از مجموع ۲۰۰ دستگاه ۵۰ دســتگاه تحویل رانندگان داده 
شده است از مسئوالن شهرســتان خواست تا شــرایط رونق تردد مسافران و 

تسهیل در تردد مردم را از طریق تاکسی شهری فراهم کنند.
راشدفر بیان کرد: بخشی از مشکات حوزه تاکسیرانی و رانندگان خمینی شهر 

با حمایت مسئوالن برطرف شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نطنز گفت: ثبت  نام داوطلبان پانزدهمین 
دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در نطنز، ۲۰ شهریور آغاز می شود.

علی مشربی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســامی نطنز در جلسه هماهنگی 
پانزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت ارشاد اظهار کرد: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی به  عنوان یکی از نهادهای مسئول در توسعه زیرساخت 
آموزش های قرآنی همه ساله تاش های زیادی را در این زمینه انجام داده و یکی 
از اقدامات آن برگزاری منظم و ســاالنه آموزش های سراســری قرآن و عترت 
است.وی افزود: از اهداف برگزاری آزمون های سراسری قرآن و عترت سنجش 
و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشــی موسســات قرآنی و ایجاد انگیزه در 
میان عمــوم جامعه به  ویژه نوجوانــان و جوانان برای فراگیــری معارف قرآن 
و عترت است. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســامی شهرستان نطنز تصریح 
کرد: پانزدهمین دوره آزمون سراســری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
در روز پنجشنبه ۲۰ آبان در شهرســتان نطنز برگزار می شــود  و داوطلبان 
 www.qia.ir جهت ثبت نــام در این آزمون می تواننــد با مراجعه به ســایت 

ثبت نام نمایند.

برگزاری جشنواره ازدواج 
آسان در آران و بیدگل

تخصیص 100 میلیارد ریال 
اعتبار برای مرمت بازار 

کاشان

نوسازی 200 دستگاه 
تاکسی در خمینی شهر

آغاز ثبت نام داوطلبان 
آزمون سراسری قرآن و 

عترت در نطنز

فرماندار چــادگان با بیان اینکه شــهیدان رجایــی و باهنر، 
اســتوانه های نظام مقدس جمهوری اســامی بودند، اظهار 
کرد: ملت ایران هرگز مجاهدت هــا و ایثارگری های این دو 

مرد بزرگ را فراموش نخواهد کرد.
حبیب ا... معتمدی همراهی ملت با دولت و پشــتیبانی آحاد 
مردم از آن را موجب ثبــات و اقتدار دولت دانســت و گفت: 
هفته دولت فرصت مناسبی است تا مسئوالن به ارائه صادقانه 

خدمات انجام شده بپردازند.
وی با اشاره به حضور اخیر مسئوالن اســتانی در شهرستان 
از افتتــاح چندین طــرح در حوزه هــای امورکشــاورزی ، 
صنعتی، آموزشــی و عمرانــی در نقاط مختلــف  خبر داد 
و گفــت: کارخانه تولید لبنیات شــرکت تعاونــی دامداران 
چادگان از طرح های مهمی اســت که چندی پیش با حضور 
 معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی اســتانداری اصفهان 

کلنگ زنی شده است.
معتمدی همچنین از بهــره برداری ۴ طرح آبیــاری بارانی 
در شهر رزوه، گشــنیزجان، فراموشــجان و اصفهانک خبر 
داد و گفت: بــرای اجرای این طرح ها که بیــش از ۹۵ هکتار 
 از اراضی کشــاورزی شهرســتان را زیر کشــت مــی برد، 

۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
 وی با اشــاره به حجم باالی ورودی گردشــگر به شهرستان،

 بر توسعه زیرساخت های گردشــگری در شهرستان تاکید 
کرد.معتمــدی با بیان اینکــه در آغاز هفته دولــت، ۹ بنای 
تاریخی در شهرســتان چــادگان به ثبت آثار ملی رســیده 
است،افزود:در شورای ثبت استان اصفهان یک اثر در ۳ ماهه 

اول امسال ثبت شد که بر این اســاس، آثار تاریخی ثبت شده 
شهرســتان چادگان در آمار ملی از ۲ اثر بــه ۱۲ اثر افزایش 

یافت.
معتمدی با اعام اینکه خانه معظم الملــک و حمام نادی دو 
اثری بودند که از شهرستان در فهرست آثار ملی  قرار داشتند، 
عنوان داشت: در ۳ماهه نخست سال جاری، ابتدا پل اورگان 
ثبت ملی شد و در هفته دولت نیز ۹ اثر دیگر به  ثبت شورای 

استان رسید.
وی افزود: مقبره منســوب به کاوه آهنگر در روستای مشهد 
کاوه، مســجد جامع چادگان، مسجد روســتای مشهد کاوه، 
ســردر عمارت احمد قلی خان در ســاختمان شورای شهر 
چادگان، حمام روستای گشنیزجان،  مسجد روستای چهل 
چشمه،  مسجد جامع روستای اورگان، مسجد صاحب الزمان 
اورگان و مسجد روستای علی آباد به ثبت ملی در شورای ثبت 

استان رسیدند.
وی با بیان اینکه  مقبره منســوب به کاوه آهنگر در روستای 
مشــهد کاوه که از اســطوره های ملی اســت پس از سال ها 
بی توجهی در لیست  آثار ملی قرار گرفته اظهار کرد: امیدواریم 
با معرفی و اطاع رسانی  درباره این بناهای تاریخی  و تامین 
زیرساخت های گردشگری بتوانیم با جذب گردشگر، شاهد 

پویایی بیشتر در حوزه میراث فرهنگی شهرستان باشیم.
معتمدی در پایان، میراث فرهنگــی و توجه به آثار تاریخی را 
گواه محکمی بر سابقه فرهنگ و تمدن خواند و تصریح کرد: 
تک تک آثار به جا مانده گویای تاریخ پررمز و رازی اســت که 

باید حفظ  و احیا گردد.

نماینده ولی فقیــه در فریدن با تاکید برلزوم آگاهی بخشــی 
صادقانه به مردم، بیان صادقانه کاســتی ها در کنار نقاط قوت 
را موجب اعتماد و امید مردم دانست و گفت: امید است دولت 
با توجه به فرصت یک ساله باقیمانده ، با دوری هرچه بیشتر از 
مناقشه های جناحی در راستای اهداف انقاب اسامی به ویژه 
تقویت فرهنگ اسامی-انقابی و تحقق اقتصاد مقاومتی گام 

بردارد.
حجت االسام اسماعیل سیاوشی در ادامه گفت وگوی خود با 
بیان اینکه در قرآن مجید، ارتباط تنگاتنگی میان دین و دولت 
وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس آیات الهی، دولت امری است 

که در ذات دیانت نهفته است.
وی   با تاکید بر تقویت فرهنگ و باورهای عمومی مردم توسط 
مســئوالن دولتی گفت: به دلیل آنکه  در ایران اسامی تقریبا 
همه کارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در 
دست دولت می باشد مردم احساس می کنند که دولت، تمام 
هستی جمهوری اســامی و آیینه تمام نمای آن است و باور 
دارند که به همین مقدار در تثبیت اصول و گفتمان جمهوری 
اسامی و انقاب اســامی می تواند نقش داشــته باشد.وی 
با اشــاره به حدیث »شــریف الناس علی دین ملکهم« افزود: 
در قرآن آمده اســت که موقعیت ها، امکانات و حاکمیت ها را 
مقدمه ای برای گســترش ارزش های اســامی قرار داده ایم و 
مســئوالن دولتی نیز باید بتوانند از این منظر فرهنگ عمومی 

و اعتقادات عمومی مردم را تقویت کنند.
امام جمعه شهر داران در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت 
 یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید ، با اشــاره به فرمایشــات 

مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه درقضــاوت ها  باید رویکرد 
واقع بینانه و انتقاد منصفانه داشــت، بیان کرد:هر مســئولی 
تاش می کند خدمات ماندگاری در پرونده خود داشته باشد 
 و دولت فعلی هم ، تاش و همتش بر این بوده اســت؛ البته در
  بخش هایی پیشرفت داشــته، مثل بهداشــت و درمان و در

 بخش هایــی نظیر اقتصاد بــه خاطر مســائل مختلفی مثل 
تحریم ها، خشکســالی  و مــوارد دیگر به چشــم انداز قطعی 
نرسیده اســت.وی با اشــاره به توصیه اکید رهبری مبنی بر 
سبقت مسئوالن درامر خدمت به مردم تصریح کرد: مسئوالن 
با نیتی خالصانه نهضت خدمت، راه بیاندازند و تمام توان خود را 

برای برنده شدن در این مسیر به کار گیرند.
 نماینــده ولــی فقیــه در فریــدن بــا اشــاره بــه وجــود 
ظرفیت ها و پتانسیل های شهرســتان، بهره گیری صحیح از 
این مزیت ها را در حل مشــکات مردم موثر دانست و گفت: 
مردم باید  به طور محسوس شاهد حل مشکات به خصوص در 

زمینه رفع بیکاری و معیشت خود باشند.
حجت االسام سیاوشی تاش دولت در ایجاد امنیت در جامعه 
را جهادگونه خواند و تصریح کرد: بــا توجه به وجود ناامنی در 
منطقه، ایران اســامی با تاش دولتمردان و نیروهای امنیتی 
و انتظامی به جزیره امن تبدیل شده است، این نشان از اقتدار 
و قدرت ایران اسامی دارد. امام جمعه داران  خاطرنشان کرد: 
ایران اکنون در مرکز عملیات های تروریستی منطقه است ولی 
به برکــت وزارت مقتدر اطاعات قبل از هر اقدام تروریســتی 
دشمنان نظام و اسام در چنگال قانون قرار می گیرند که این 

به برکت مجاهدت گمنامان امام زمان)عج(  است.

فرماندار چادگان :

9 اثر تاریخی چادگان ثبت ملی می شود
نماینده ولی فقیه در فریدن:

مسئوالن، نهضت خدمت راه بیندازند 

در 3ماهه نخست 
سال جاری، ابتدا 
پل اورگان ثبت 
ملی شد و در هفته 
 دولت نیز
 9 اثر دیگر به  ثبت 
شورای استان 
رسید

 هر مسئولی تالش 
می کند خدمات 
ماندگاری در 
 پرونده خود
 داشته باشد و 
دولت فعلی هم ، 
تالش و همتش بر 
این بوده است
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اخباريادداشت

 به گفته محققان، فعالیت هــای فیزیکی مالیم نظیــر پیاده روی و 
دوچرخه سواری با بیش از ۵۰ درصد کاهش مرگ ناشی از مشکالت 

قلبی-عروقی مرتبط هستند.
تحقیق جدید محققان دانشــگاه اولو در فنالند نشان می دهد حتی 
میزان مالیم ورزش در هفته به شــکل قابــل توجهی موجب کاهش 

احتمال مرگ افراد ۶۵ سال به باال به واسطه بیماری قلبی می شود.
ریتا آنتیکاینن، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »فواید 
ورزش در پیشگیری از بســیاری از بیماری هاست و تاثیر آن بستگی 

به میزان ورزش دارد.«
این تیم تحقیق، فواید ورزش بر روی ســالمت را در بلندمدت مورد 
بررسی قرار دادند. بدین منظور، نتایج سالمت حدود ۲۵۰۰ فنالندی 
۶۵ ساله و باالتر را به مدت حدود ۱۲ ســال تحت نظر داشتند. هیچ 
یک از شــرکت کنندگان، در ابتدای مطالعــه دارای بیماری مزمن 
جدی نبودنــد. در حــدود ۱۶۰۰ نفر حداقل ورزش مالیــم را انجام 
می دادند. تیم تحقیق، براساس پرسشــنامه، وضعیت ورزش هر یک 
از شرکت کنندگان را بر اساس کم، متوســط یا زیاد بررسی کردند. 
ورزشــکاران با میزان تحرک کم، عمدتا زمانشــان صرف تماشــای 
تلویزیون یا مطالعه می شــد و فعالیت بســیار کمی داشتند. ورزش 
مالیم شــامل فعالیت هایی نظیــر پیاده روی، دوچرخه ســواری یا 
باغبانی حداقل به مدت ۴ ســاعت در هفته بود. ورزش زیاد به معنای 
شرکت در فعالیت های شــدیدتر نظیر پیاده روی تند، اسکی، شنا، 
بازی های توپی یا حتی باغبانی ســنگین حداقل به میزان ۳ ساعت 

در هفته بود.
محققان بعــد از تطبیق بــا ســایر فاکتورهای پرخطــر قلبی نظیر 
فشارخون باال، سیگار کشــیدن و میزان کلسترول دریافتند که حتی 
میزان مالیم فعالیت به شدت موجب تقویت سالمت یک فرد سالمند 
می شود. در مقایسه با افراد دارای فعالیت کم فیزیکی، افراد با میزان 
مالیم تحرک به طور میانگین، ۳۱ درصد کمتر در معرض بروز حادثه 
قلبی-عروقــی )حمله قلبی( بودنــد و ۵۴ درصد کمتــر در معرض 

احتمال مرگ در طول دوره مطالعه قرار داشتند.

 تحقیقات آزمایشــگاهی بــر روی موش ها نشــان مــی دهد که 
قرارگیری زودهنــگام در معرض منگنز موجب بــروز اختالل بیش 

فعالی می شود.
 محققان دانشــگاه کالیفرنیا با اســتفاده از مدل حیوانی موش های 
قرار گرفته در معرض منگنز در دوران کودکی دریافتند منگنز بیش 
از اندازه در مراحل اولیه رشــد، موجب تداوم اختالل بیش فعالی و 
سایر اختالالت می شود. منگنز، عنصری ضروری است که به میزان 
کم و ناچیز موردنیاز بدن است. قرارگیری در معرض میزان باالی این 
عنصر دارای تاثیرات نوروتوکســیک بوده و بافت عصبی را مسموم 
می کند و در نهایت منجر به بروز شرایطی موسوم به »منگنزی« در 
افراد بزرگسالی می شود که به واسطه استخراج معدن، جوشکاری یا 
سایر مشاغل صنعتی در معرض غبار یا بخار منگنز قرار گرفته اند. در 
مطالعه کودکان و نوجوانان، ارتباط منگنز در رژیم غذایی با اختالل 
بیش فعالی مشخص شد. اختالل بیش فعالی، متداول ترین اختالل 
عصبی-رفتاری در کودکان اســت که علت آن هنوز ناشناخته بوده 
و احتماال شامل فاکتورهای بسیار متفاوتی اســت. دونالد اسمیت، 
سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »فاکتورهای محیطی 
 و بیولوژیکی متعددی وجــود دارند که با افزایش ریســک اختالل 
بیش فعالی در کودکان مرتبط هســتند از ایــن رو فهم دقیق اینکه 
کدام فاکتورها بیشــترین نقش را دارند مســئله ای چالش برانگیز 
اســت.« به گفته محققان، متداول ترین منبع قرارگیری در معرض 
منگنز اضافی، نوشیدن آب چاه است، چراکه آب های زیرزمینی در 

برخی مناطق به شکل طبیعی مملو از منگنز هستند.
 برخی از شیرخشــک ها هم حاوی میزان باالتر منگنز در مقایسه با 

شیر سینه مادر هستند.

کارشناســان در جدیدتریــن تحقیقــات خود بــه نتایج 
تکان دهنده ای در خصوص اســتفاده از وســیله خانگی 
 مایکرو فر و بــروز انواع بیماری ها به وســیله آن دســت 

یافته اند.
با وجود استفاده راحت و آسان از این وسیله و صرفه جویی 
در وقت ، انرژی باالی تولید شده از دستگاه به همراه امواج 
مایکروفر مــی تواند این میانبر آشــپزی را بــه یک عامل 

بیماری زای قوی تبدیل کند.
تحقیقات پژوهشگران نشان داده اســت افرادی که غذای 
خود را بــا مایکروفر گرم کــرده یا در آن غذا مــی پزند به 
بیماری آب مروارید چشــمی مبتال می شوند، این عارضه 

سبب نابینایی میلیون ها نفر در دنیا شده است.
بروز این بیماری به ویژه اگر فرد پخــت غذا در مایکروفر را 

در مقابل دستگاه تماشا کند چندین برابر می شود.

مدیــر فناوری ســالمت دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن از 
موفقیت محققان این دانشگاه در ساخت دستگاه تزریق دارو 

به بیمار از راه دور خبر داد.
دکتر نجم ا... طایفه گفت: این دستگاه چند کاناله برای تزریق 
دارو به بیمار کاربرد دارد.  وی اســاس این دستگاه را کنترل 
از راه دور دانست و خاطرنشــان کرد: عملکرد این دستگاه بر 
اساس سیستم موبایل اســت؛ به این معنی که پزشک از هر 
جای دنیا می تواند با کد دســتوری که به دســتگاه می دهد، 
 وضعیــت بیمــار و آخریــن آزمایش هایی که بــرای بیمار 
انجام شده را از طریق این دســتگاه، دریافت و بر اساس نتایج 

آزمایش ها، داروهای مورد نیاز را تجویز کند.
 طایفه اضافه کرد: داروهای تجویز شــده از سوی پزشک به 
دستگاه وارد می شــود و به صورت اتوماتیک دارو در اختیار  

بیمار قرار می گیرد.

 اگــر بــه دنبــال گیاهانــی بــرای عضله ســازی هســتید 
می توانید از سبزیجات اشــاره شــده در این مطلب استفاده 

کنید.
چغندر و برگ های چغندر

 این ماده غذایی سرشــار از نیترات وآنتی اکســیدان هاست.
 این مــواد مغــذی، هنگامــی که بدن با اکســیژن رســانی 
 پایینــی مواجــه است)درســت ماننــد زمانــی کــه فــرد

 ورزش هــای ســنگین انجــام مــی دهــد( نقــش مهم و 
ویــژه ای در رفع این مشــکل دارند. نیترات هــای غذایی در 
بدن ما به اکســیدنیتریک تبدیل می شــوند که برای بهبود 
 عملکرد قلــب مفید اســت و شــرایط را بــرای ورزش های

 ســنگین تر و طوالنی تر آمــاده می کنند. مصــرف چغندر 
 و بــرگ هــای آن روشــی مطمئــن بــرای تقویت ســالم 
 بافت های عضالنی اســت. بــرای اینکه چغنــدر و برگ های

 آن را وارد برنامــه غذایــی تــان کنیــد می توانیــد چغندر 
 را رنــده و بــرگ هــای آن را خــرد کــرده و به ســاالدها، 
اســموتی هــا و دیگــر غذاهایتــان اضافــه کنیــد. مصرف 
 چغندر و بــرگ های آن روشــی مطمئن برای تقویت ســالم 

بافت های عضالنی است.
جلبک اسپرولینا

احتمــاال در خصــوص پــودر اســپرولینا با آن رنگ ســبز 

 جیــغ کــه در داروخانه هــا و عطاری هــا وجــود دارد زیاد 
شــنیده ایــد. اســپرولینا، نوعی جلبــک ســبزآبی و حاوی 
اســیدآمینه هــای مفیــد بــرای متابولیســم اســت. این 
جلبــک همچنیــن منبــع خــوب ویتامین B6 محســوب 
می شــود. اســیدآمینه ها بــه همــراه ایــن ویتامین کمک 
زیــادی بــه تجزیــه کربوهیــدرات هــا، پروتئیــن هــا و 
چربی هــا کــرده و آنها را بــه منبع انــرژی مورد نیــاز بدن 
تبدیــل می کننــد. ایــن مســئله در رونــد عضله ســازی 
 مهم اســت چــون هرچه بــدن بتواند ســریع تــر چربی ها

 و کربوهیدرات ها و پروتئین ها را به انرژی تبدیل کند شــما 
می توانید عضالت بیشتری داشته باشید. برای وارد کردن این 
جلبک به برنامه  غذایی تان توصیه می کنیم که پودر آن را به 

اسموتی ها اضافه و یا اینکه از مکمل های آن استفاده کنید.

عناب ، که خرمــای چینی هــم نامیده می شــود، نوعی میوه 
 اســت که نزدیک به ۲۰۰۰ ســال اســت که جزو رژیم غذایی

 چینی هاست که در طب سنتی نیزکاربرد زیادی دارد.  از میوه 
عناب نوشیدنی هایی هم  تهیه می شود. دمنوش عناب سرشار 
از آنتی اکسیدان است و ممکن است یبوســت را کاهش دهد. 
عناب هم ظاهرا برای اضطراب و بی خوابی مفید اســت و از نظر 
طب سنتی ایران طبیعتی معتدل دارد و به عقیده ابوعلی سینا 

کمی سرد می باشد.
خواص: برای رفع استرس و اضطراب مفید است.

به علت دارا بودن آنتی اکسیدان ها، روند پیری پوست را کاهش 
می دهد.

عناب به دلیل داشتن لعاب زیاد، نرم کننده سینه و ملین است.
کاهش دهنده فشارخون است.

به هضم غذا کمک می کند و تصفیه کننده خون است.
گرفتگی صــدا را برطرف می کنــد و موجب تقویت دســتگاه 

گوارشی می شود.
با توجه به مطالعات اخیر، عصاره عناب مهارکننده ســلول های 
ســرطان خون اســت زیرا بــه علت داشــتن ویتامیــن C و 
آنتی اکسیدان، مانع از رشــد و حرکت رادیکال های آزاد شده و 
این امر به کنترل و رشــد تومور و ســلول های سرطانی کمک 

می کند.

موارد منع مصرف عناب: افرادی که از نفخ بیش از حد، 
انگل های روده ای و خلط بیش از حد رنج می برند، بهتر اســت 

قبل از مصرف عناب با پزشک مشورت کنند. 
مصرف عناب برای زنان باردار باید با آگاهی پزشک انجام شود. 
مصرف زیاد آن برای افــرادی که دچار غلظت خون هســتند 

توصیه نمی شود.
 طرز تهیه دمنوش عناب: عناب را شسته و خیس کنید 
سپس هســته آن را بیرون آورده و میوه خرد شده را داخل یک 
قوری ریخته و آب )با دمای ۸۰ درجه سانتی گراد( به آن اضافه 

کنید و اجازه دهید که به مدت ۱۵ دقیقه دم بکشد.
 به علت شــیرین بــودن دانه های عنــاب نیازی به شــیرین 
کردن آن نیســت و در صورت تمایل می توانید چند قطره آب 

لیموترش  نیز به آن اضافه کنید.

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر پیاده روی و دوچرخه سواری
 در کاهش مرگ های قلبی

محققان می گويند:

قرارگیری زودهنگام در معرض منگنز 
موجب بروز بیش فعالی می شود

دمنوش عناب و اين همه خاصیت؟! با مصرف اين گیاهان، عضله سازی کنید 

داروی بیماران خود را از راه دور 
تزريق کنید

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
مرکبات بخوريد تا به عوارض چاقی مبتال نشويد 

مرکبات بخوريد 
تا به عوارض چاقی 
مبتال  نشويد 

با نزدیک شــدن به فصل پاییز کم کم نوبت به حضور مرکبات در ســبد 
میوه می رســد، میوه هایی خوش طعم و خوش عطر که اگرچه چندان 
متنوع نیستند اما طرفداران خاص خودشــان را دارند. برای بسیاری از 
 افراد، مرکبات منبعی غنی از ویتامین اســت که مصــرف آن را ضروری 
می  دانند اما دیگر فواید مرکبات چیســت؟ از این میوه ها در چه موارد 

دیگری می توان استفاده کرد؟
اغلب ما به مرکبات به چشــم منابعی نگاه می کنیم که به دلیل داشتن 
ویتامین و آنتی اکسیدان به حفظ ســالمت جسمانی ما کمک می کند. 

اگرچه این ویژگی برای این دسته از خوراکی ها مزیت قابل توجهی است 
اما دانشمندان به تازگی موفق شــده اند جنبه ای دیگر از این میوه های 
شگفت انگیز را کشــف کنند. بنا بر یافته های به دســت آمده از آخرین 
تحقیقات انجام شــده، مرکبات نه تنها می تواند به کنترل وزن ما کمک 

کند بلکه خطرات جانبی چاقی را هم کاهش می دهد.
 چاقی معضلی اســت که با خود مشــکالت مختلفــی از جمله دیابت و 
بیماری های قلبی را به همراه می آورد، عوارضــی که با مصرف پرتقال، 
لیمو، لیمــو ترش و نارنگی تا حــدود ۸۰ درصد کاهش مــی یابند. این 

اثرگذاری به میزانی است که دانشمندان قصد دارند در آینده ای نزدیک 
با اســتفاده از ترکیبات موجود در مرکبات به تولید دارویی برای کاهش 

احتمال بروز بیماری های قلبی دست بزنند.
از آنجایی که  در حال حاضر چاقی به پدیده رایج دنیای ما بدل شــده و 
زمینه ساز بروز انواع مشکالت و بیماری ها شده است کشف این ویژگی 
در مرکبات دارای اهمیت بسیاری اســت.  در چنین شرایطی استفاده از 
خوراکی که عوارض ایــن پدیده را کاهش دهد  قطعا نقش بســزایی در 

زندگی سالم تر شهروندان و حتی افزایش طول عمر آنها خواهد داشت.

 ارتباط مستقیم مايکروفر و 
آب مرواريد!

دچار کمبود هورمون تیروئید هستید
توصیه می کنیم اگر همیشــه سردتان می شــود کمی هشیار 
 بوده و مسئله را ســاده و بی اهمیت ندانید. این مشکل می تواند 
نشــان دهنده یک بیماری پنهان باشــد. اگر عالوه بر سرمایی 
 بودن احســاس خســتگی می کنید و بی دلیل وزنتــان اضافه 
می شود بهتر است سالمت غده تیروئیدتان را بررسی کنید. این 

غده وظیفه کنترل دمای درونی بدن را نیز برعهده دارد. 
در واقع کم کاری تیروئید باعث بروز احســاس سرمای زیاد در 

بدن می شود.
اگر این غده به خوبی عمل نکند ســوخت و ســاز بدن به شدت 
افت می کنــد و در نتیجه انــرژی کافی تولید نمی شــود. بهتر 
است آزمایش خون بدهید و از تولید میزان کافی هورمون های 

تیروئید مطمئن شوید.
برای مقابله با این مشکل، مواد غذایی سرشــار از ید را دریابید. 
 از مصرف ماهــی های چــرب، آجیل هــا، مغزهــای روغنی، 

جلبک های خوراکی و غذاهایی مانند سوشی غافل نشوید.
خونتان درست نمی چرخد

گردش خون نامناسب می تواند به معنی تنگی قطر رگ ها باشد. 

این مسئله با عالئم متعددی مانند احساس سرمای مداوم خود 
را نشان می دهد. این مشکل در افرادی که دچار آرتریت اعضای 
تحتانی بدن هستند و زمانی که عروق پا گرفته شده باشد دیده 
می شود. البته گفتنی است که سیگاری ها جزو نخستین افرادی 

هستند که با مشکل جریان خون نامناسب روبه رو می شوند.
 اگر این احساس سرما بیشــتر در انگشتان دســت و پاها باشد

  به طوری که احســاس یــخ زدگــی در نواحــی پایینی بدن 
داشــته باشــید ممکن اســت به ســندروم رینود مبتال باشید 
 که اختاللی در گردش خــون در نقاط انتهایی بدن محســوب

  می شــود. برای مقابلــه و بهبود جریــان خون مــی توانید به 
مواد غذایی متعددی مانند پرتقال، شــکالت سیاه، فلفل کاین، 
آجیل ها، ریشه زنجبیل، سیر، لیموترش و آووکادو اعتماد کنید.

بدنتان خسته است
دمای بدن، مانند بسیاری از مسائل دیگر به خواب شما بستگی 
 دارد. کم خوابی یا خســتگی مزمــن می تواند روی سیســتم 
عصبی و مکانیسم های بدنتان که یکی از وظایفش تنظیم دمای 

بدن است تاثیر بگذارد.
بهتر اســت شــب ها زودتــر بخوابید چــون بــی خوابی روی 

 متابولیســم بدنتان تاثیر گذاشته و احســاس لرز را به جانتان
 می اندازد. 

کمبود آهن داريد
اگر عالوه بر لــرزی که می کنیــد رنگ و رویتان پریده اســت 
احتمال دارد که دچار کم خونی ناشــی از فقر آهن شده باشید. 
یکی از عوامل اصلی کم خونی کمبود آهن اســت. این مشکل به 
دلیل عادت ماهانه بیشــتر دامنگیر خانم ها می شود. آهن یک 
ماده معدنی ضروری بــرای عملکردهای بدن اســت. این ماده 
معدنی به گلبول های قرمز کمک می کند تا اکسیژن را در خون 
منتقل کنند. اگر بافت ها اکسیژن کمی دریافت کنند این روند 
 ضروری نیز که دمــای بدن را تنظیم می کند با مشــکل مواجه 
می شــود. برای مقابله با کمبود آهن، مواد غذایی سرشار از آن 
یعنی عدس، تخم مرغ، گوشــت قرمز، انواع لوبیاها، شــکالت و 

غیره را مصرف کنید. 
کمبود ويتامین B12 داريد

می توانیــد دالیل لرزکردنتان را در بشــقاب هایتــان بجویید. 
کمبود ویتامیــن B12 می تواند یکــی از عوامل لــرز بی امان 
بدن باشــد. این ویتامین به میزان قابل توجهی در مواد غذایی 
 حیوانی و محصوالت لبنی وجود دارد و نقــش موثری در تولید 

گلبول های قرمز دارد.
 پیش از این نیز گفته شــد که گلبول های قرمز، وظیفه انتقال 
اکســیژن در خون را برعهده دارند. ویتامین B12 در متابولیسم 

بدن نیز دخالت دارد.
توجه داشــته باشــید افراد گیاهخوار یا افرادی که دچار مشکل 
عدم جذب کافی این ویتامین در روده هستند بیشتر در معرض 
کمبود آن قــرار دارند. فراموش نکنید که این مشــکل عالوه بر 

ایجاد احساس لرز، باعث بروز خستگی مزمن نیز می شود.
دچار کمبود آب هستید

یادتــان نرود حتی اگر ســرمای جزئــی خورده اید و یا تشــنه 
نیســتید باز هم مصرف مایعات و به ویــژه آب را افزایش دهید 
چون کمبود آب بدن و به اصطالح دهیدراته شــدن بدن باعث 
تشــدید لرز می شــود. ســالمندان و افراد بیمار و نیز کسانی 
 که از اســهال رنج می برند بایــد توجه ویژه ای به این مســئله 

داشته باشند.
قند خونتان پايین است

اگر خسته اید و همیشــه احساس گرســنگی اذیتتان می کند 
احتماال دچار افت جزئی قند خون می شــوید، برای اینکه این 
افت انرژی به مشــکلی مزمن تبدیل  نشــود باید در تغذیه تان 
تغییراتی ایجاد کنید چون احتمال دارد کالری و انرژی کافی را 

برای تولید گرمای بدن دریافت نکرده باشید.
ديابتی هستید

افراد دیابتی بیش از دیگران نســبت به ســرما و گرما حساس 
هســتند. میزان باالی قند خون نیزکه به بیماری دیابت نوع ۲ 
معروف است باعث ایجاد احســاس لرز می شود. تمام رگ های 
خونی تحت تاثیر این بیماری قرار می گیرنــد و به مرور جداره 
عروق آسیب می بیند. این مســئله نیز منجر به بروز اختالالتی 
در گردش خون می شــود و این امر به احساس سرما و لرز دامن 

می زند. 

اگر خسته ايد و 
همیشه احساس 

گرسنگی اذيتتان 
می کند احتماال 
دچار افت جزئی 

 قند خون 
می شويد،برای 
اينکه اين افت 

انرژی به مشکلی 
مزمن تبديل نشود 
بايد در تغذيه تان 

تغییراتی ايجاد 
کنید

چرا سرمایـی هستیـد؟! 

گاهی فرقی نمی کند هوا خوب است يا سرد، بعضی از افراد در هوای ماليم و خوب نیز می لرزند و سردشان 
است. اين مسئله می تواند ناشــی از کمبود برخی ويتامین ها، کم آبی بدن و يا مشکالت ديگر باشد.در اين 

مطلب شما را با داليل ناديده گرفته ای که باعث می شود شما همیشه سردتان باشد آشنا می کنیم. 

زيبايی

همه افــراد از مــرد و زن دلشــان می خواهد موهای 
خوب، سالم و پرپشتی داشته باشند. بخشی از زیبایی 
چهره در گروی داشتن موی سالم است، بنابراین همه 
ســعی دارند از موهای خود مراقبت کننــد تا دچار 
ریزش، خشــکی، موخوره و ســایر بیماری های مو 
نشوند. اما برای رسیدگی و مراقبت درست از مو، قبل 
از هر چیز باید جنس موی خود را بشناســید، چرا که 

هر جنس مویی توجه خاص خود را می طلبد.
بسیار دیده شده اســت افراد برای تقویت و رسیدگی 
به موهای خــود از محصوالتی اســتفاده کرده اند که 
هیچ تناسب و ســنخیتی با جنس موهایشان نداشته 
اســت و با این کار نه تنها مو شادابی و سالمت خود را 
بازنیافته بلکه به مرور زمان دچار آسیب های جدی و 
جبران ناپذیری نیز شده است. پس قبل از هر اقدامی 
برای مراقبــت، جنس موی خود را شناســایی کنید 
تا بتوانید بهتریــن راهکار و محصــول را برای حفظ 

سالمت و طراوت آنها انتخاب کنید.  
چه مويی، چه رنگی؟

رنگ کردن مــو، میان مردان و زنان در سراســر دنیا 
طرفداران بسیاری دارد. رنگ مو عالوه بر ایجاد تنوع 
و تغییر روحیــه می تواند در زیبایی و درخشــندگی 
صورت هم تاثیر بسزایی داشته باشد. به همین دلیل 
است که بازار از انواع این محصوالت اشباع شده است، 
اما سوال اینجاست که کدام محصول مناسب تر است؟ 
برای اینکــه بتوانید از میان محصــوالت متنوعی که 
وجــود دارد، بهترین ها و مناســب ترین ها را انتخاب 
کنید اول باید بدانید موی شــما چه ویژگی دارد. به 
گفته کارشناســان و متخصصان مو، میان شــناخت 
جنس و نــوع مو بــا چگونگی اســتفاده از رنگ های 
شــیمیایی، نوع آن، میزان مصرف و مدت زمانی که 

روی  سر می مانند رابطه مستقیم وجود دارد. 
دقت داشته باشــید رنگ های شــیمیایی به خودی 
خود بــرای موها عوارض دارنــد، بنابراین بی توجهی 
به هر کدام از نکاتی که گفته شــد می تواند سالمت 
موهایتان را بــه خطر بیندازد. پس شــناخت جنس 
مو یک ضرورت اســت و اگر در شناسایی جنس موی 
خود مشکل دارید و موهایتان در فصول مختلف سال 
خصوصیــات متفاوتی از خود نشــان می دهند حتما 
از متخصص پوســت و مو کمک بگیرید تا به شما در 
شــناخت جنس موهایتان کمک کنــد. از کنار این 
مســئله راحت نگذرید چون ممکن اســت به دلیل 
همین عدم شناخت، آســیب های جبران ناپذیری به 

موهایتان وارد کنید.  

شناسايی جنس مو در خانه)1(

دانشــمندان در جدیدترین تحقیقات خود به نتایج قابل توجهی در 
خصوص تغذیه نوزاد با شیر مادر دست پیدا کردند.

متخصصان بهداشــت و درمان اعالم کرده اند؛ شــیر مادر را می توان 
بهترین غذا و مکمل درمانــی برای نوزاد به شــمار آورد و تحقیقات 
پزشــکی از مزایای شــگفت انگیز این ماده در تغذیه نــوزادان خبر 
می دهد. متخصصان بهداشــت و درمان در این رابطه گفته اند: در پی 
اطالع رسانی و تالش مقام های کشــورهای مختلف دنیا در خصوص 
مزایای تغذیه نوزاد با شیر مادر، میلیون ها نوزاد اکنون در سراسر دنیا 

با شیر مادر تغذیه می شوند.
بر اســاس گزارش های موجود، تنهــا ۵۰ درصد از مادران تا شــش 
ماهگی به نوزاد خود شــیر می دهند. همچنین تنها یک سوم آنان تا 

یک سالگی فرزندشان به این روند ادامه می دهند.
»آکادمی اطفال آمریکا« شــیردهی تا یک ســالگی نوزاد را ضروری 
می داند. این در حالی است که در کشورهای مختلف جهان از هر ۱۰ 

نوزاد به طور متوسط هشت مورد با شیر مادر تغذیه می شوند.
مادران، بسته به شرایط جسمانی خود و نوزادشان باید تا دوسالگی به 
فرزند خود شــیر دهند. الزم به ذکر است؛ از سن شش ماهگی به بعد 

در کنار تغذیه با شیر مادر، خوردن غذاهای کمکی نیز آغاز می شود.
براساس تحقیقات، تغذیه با شــیر مادر باعث تقویت سیستم ایمنی 
بدن نوزاد در برابر بیماری های تنفســی، عفونت گوش، بیماری های 
معده و انواع آلرژی می شود. متخصصان در توضیح این امر می گویند: 
شــیر مادر، حاوی روی اســت که نقش موثری در تقســیم سلولی، 
جلوگیری از ایجاد تومورهای سرطانی، رشد سلول های سالم، بهبود 
زخم و نیز تجزیه کربوهیدرات دارد. گفتنی است؛ نشانه های »مرگ 
ناگهانی نوزاد« یا اختصارا SIDS در نوزادانی که با شــیر مادر تغذیه 
می شوند، یک سوم کمتر از مواردی اســت که با شیر خشک تغذیه 
شــده اند. از طرف دیگر، این نوزادان از حس بویایی و چشایی بهتری 
نسبت به نوزادان تغذیه شــده با شیر خشــک برخوردارند. در حال 
حاضر در کشورهای مختلف دنیا به دالیل مختلف، فرآیند شیردهی 
به نوزاد از ســوی مادران به طور کامل انجام نمی شــود که از جمله 
دالیل آن می توان به اشتغال مادر، عدم رعایت رژیم غذایی صحیح از 
سوی مادر، نبود امکانات اجتماعی و فضای مناسب در سطح شهرها 
برای شیردهی به نوزاد، بیمار شــدن مادر و مصرف دارو از سوی آنان 

اشاره کرد.

سندروم »مرگ ناگهانی نوزاد«
 با شیر مادر ريشه کن می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
نمره قبولی آژانس ها در ممنوعیت تورهای ترکیه

دیدنی ها

اصفهانگردی

مدیــرکل نظــارت و ارزیابــی گردشــگری گفــت: از عملکــرد دفاتر 
 مســافرتی در زمــان ممنوعیــت تورهــای ترکیــه راضــی بودیــم. 
مــوارد نقض شــده در زمینه برگــزاری تورها نیــز کم بــوده، اما همان 
موارد بررســی می شــود. ولی تیمــوری مدیــرکل نظــارت و ارزیابی 
خدمــات گردشــگری دربــاره عملکــرد دفاتــر خدمات مســافرتی 
در زمانــی که ســازمان میــراث فرهنگــی اعالم کــرده بــود تورهای 
گردشــگری ترکیــه ممنوع اســت، گفت: واقعیــت این اســت که تنها 
 با یــک آژانــس مســافرتی در ایــران بــه دلیــل تخلــف در برگزاری 
تــور گردشــگری ترکیــه آن هــم زمانــی کــه برپایــی ایــن تــور 
 ممنوع شــده بــود، برخورد شــد و غیــر از آن آمــار دیگــری نداریم. 
 در این مدت، شــاهد همکاری های خوبی از ســوی آژانــس داران بودیم 

هم به دلیل اعتبار خودشان و هم بررسی شرایط. 
 وی ادامــه داد: مــا برگــزاری تورهــای گردشــگری را ممنــوع اعالم 
کــرده بودیم، امــا برخــی از افــراد بــرای کارهــای تجاری یــا وقت 
ســفارت می خواســتند به ترکیــه بروند، نمی توانســتیم جلــوی آنها 
 را هــم بگیریــم. دفاتــر خدمــات مســافرتی اعتــراض کــرده بودند 

که برخی از افراد برای گردش نمی روند بلکه آنجا کار می کنند. 
ما اگر بــرای آنهــا جــا رزرو نکنیــم از طریــق ســایت های غیرمجاز 
 اقــدام می کننــد و آســیب ایــن موضــوع بیشــتر خواهــد شــد 
با این وجود ممکن اســت برخی از دفاتر به صورت مــوردی نیز تخلفاتی 
کرده باشند که قانونا در این زمینه وارد شــده و برخورد کردیم. تیموری 
بیان کرد: بــا وجود همه این بحث ها مشــاهده کردیم که بــا وجود آنکه 
برگزاری تورهای ترکیه ممنوع اعالم شده بود، اما دفاتر خدمات مسافرتی 
کنار ما بوده و یک تصمیم جمعی گرفتیم تا آنکــه باالخره با رایزنی های 
 انجــام شــده و ســازمان هواپیمایــی و وزارت خارجه ایــن ممنوعیت 
 برداشــته شــد. مــوارد نقــض شــده در این بــاره بســیار کــم بود 
 و ما هم از دفاتر خدمات مســافرتی تشــکر می کنیم کــه در این زمینه 
همراه مان شــدند. تخلفات نیز توســط همــکاران ما تحلیل می شــود.

 وی بــه گزارش هــای دوره ای معاونــت گردشــگری نیــز اشــاره کرد 
و گفــت: نظارت هــای دوره از فعالیــت اداره کل اســتان ها را در بخش 
 بررســی و نظارت واحدهای گردشــگری از ۱۵ مرداد ماه  آغاز کرده ایم 
و تا پایان شــهریور ادامه خواهد داشت. این نظارت ها شامل بررسی صدور 
مجوزها، بازرسی از تاسیسات گردشگری، شرکت در کمیسیون های فنی، 
 درجه بندی تاسیسات و... می شــود. نتیجه این بررسی ها و عملکرد دفاتر 
 در مدتی که آژانس ها برای برگزاری تورهای ترکیه ممنوعیت داشتند نیز 

در گزارشی تحلیل می شود.

 اســـتاندار آذربایجـــان غربـــی گفـــت: افزایـش ۵۶ ســـانتیمتری 
 آب دریاچــه ارومیــه نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه پارســال، 
نوید بخش آغاز احیــای آن و تحقق وعده های دولت تدبیر و امید اســت. 
 قربانعلی ســعادت افزود: با آغاز بحران در دریاچه ارومیه ســاالنه آب آن

۴۰ ســانتی متر کاهش پیــدا می کــرد. وی ادامه داد: در یک صد ســال 
گذشته ۳۱ شــهریور پارســال زمان بســیار بحرانی برای دریاچه ارومیه 
بود که تراز آن به ۱2۷۰/۰8 رســید و تنها از مســاحت پنــج هزار و۷۰۰ 
کیلومتــری آن۵۰۰ کیلومتر باقی ماند. ســعادت ادامــه داد: عملیات و 
پیگیری های دولت موجب تصویب یک سری پروژه هایی در زمینه احیای 
 دریاچه شــد که نتیجه این تالش ها افزایش آب دریاچــه به میزان ۱۳۴ 
 سانتی متر بود. وی بیان کرد: هم اکنون تراز آب دریاچه ارومیه ۱2۷۰/۶۵ 
سانتی متر است که نسبت به مدت زمان مشــابه سال گذشته افزایش ۵۶ 

سانتی متری دارد. 
ســعادت با اشــاره به مســاحت یک هزار و۶۰۰  کیلومتری فعلی دریاچه 
 ارومیه اظهار کرد: با گفت و گو های انجام شــده با کارشناسان هواشناسی 
با توجه به آغاز فصل بارندگی ها و آورد رودخانه ها احتمال افزایش بیشتر 

سطح تراز آب دریاچه ارومیه نیز وجود دارد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری مطرح کرد:

نمره قبولی آژانس ها در ممنوعیت 
تورهای ترکیه

استاندار آذربایجان غربی:

آب دریاچه ارومیه ۵۶ سانتیمتر 
افزایش پیدا کرد

در تاریخ معمــاری، » منــاره ها «؛ طراحی، ســاخت و 
 نقوش متفاوتی با دیگــر آثار دارند. ریشــه کلمه مناره 
 از نــار گرفته شــده و بــه معنــای مکان مشــخص 

و محدودی است که روی آن آتش روشن می کردند.
مناره هــای درون شــهری که بــه عنوان بــرج دیده 
بانــی از آنها اســتفاده می شــد قبل از اســام آتش 
 مـقـــدس زرتشتیان روی آنها روشــن می شد که این 
شــعله های طایی می توانســت مســیر عبور را برای 
 کاروانیان مشــخص کند. کاربــرد مناره هــا در قدیم، 
 با توجه بــه بافت تنــگ و پیــچ در پیچ بودن شــهر 
و کوچه هــا از لحــاظ امنیتی و سیســتم آبرســانی 
 و امــکان اســتحصال آب از کانــال هــا از ســوی 
کانال های باز آب بود. اســتقرار مناره ها محل مســاجد 
را از فواصــل دور و نزدیک به مردم نشــان مــی داد، اما 
 بعد از ظهور آیین اســام، منــاره هــا جایگاهی برای 
» موذن ها« شــد. در ادامه معرفی مناره های اصفهان، در 
این شماره به ســراغ دو مناره معروف شهر می رویم؛ مناره 

مسجدعلی و منارجنبان؛
 منارمسجد علي

 منار مســجد علي جالــب تریــن و عظیم تریــن منــار موجود 
در اصفهان است که با فاصله  کمي از مســجد جامع عتیق در کنار 
مســجد علي قرار دارد. ابتدا این منار نزدیک مسجد سلطان سنجر 
 بوده که به همین نام خوانده مي شــد و اکنون که مســجد علي را 

به جاي آن مسجد ساخته اند منار مسجد علي خوانده مي شود . 

تاریخ ساخت این بنا ۵2۵ - ۵۱۵ هـ.ق است. 
این منــار عظیــم از بناهــاي باشــکوه دوره ســلجوقي در قرن 
ششــم هجري قمري اســت. ارتفاع ایــن منار حــدود ۵۱/۵ متر 
 اســت و ۱۶۴ پله دارد. ارتفــاع منارچه بــر فراز منــار ۷/۷۵ متر 

است.
 منــار مســجد علــي داراي ۵ کتیبه اســت کــه ۳ کتیبــه اول 
 از پایین به باال به خط کوفي با کاشــي فیــروزه اي بر زمینه آجري 

با کلمات و عبارات مذهبي تزیین شده است. 
 کتیبه چهــارم بــه خــط بنایي گچــي بــر زمینه شــطرنجي 
 در مربــع هــاي بــزرگ بــا شــعار مذهبــي و زیبایي آرا ســته 
 شــده اســت. بر کتیبه پنجم بــه خــط بنایي آجري برجســته 
بر زمینه گچي که هم سطح با، بام مسجد علي است، آیه اي از سوره 

آل عمران آمده است.
نشاني:  میدان قیام ) سبزه میدان ( ابتداي کوچه مشیر.

 منارجنبان
یکــي از بناهــاي تاریخــي و معــروف اصفهــان منارجنبــان 
اســت. این منــار در مســیر اصفهــان به نجــف آباد قــرار دارد. 
تاریــخ ســاخت منارجنبان کــه در واقــع دو منار اســت دقیق 
 مشــخص نیســت و تنها تاریــخ قید شــده، بر روي ســنگ قبر 
یکــي ازصالحــان معــروف آن دوره بــه نام عمــو عبدا... اســت 
که ســال ۷۱۶ هـــ.ق را نشــان مي دهد. آرامــگاه عمــو عبدا... 
ایوان منار نیز محســوب مي شــود. ایــن ایوان به ســبک مغولي 
 ایرانــي بنــا شــده وتزیینات ایــوان با کاشــي هــاي الجوردي 
 به شــکل ســتاره چهار پر و چند ضلعي به رنگ فیــروزه اي انجام 
گرفته اســت. نکته بســیار جالب و دیدني این دو منار آن اســت 
 که با حرکــت دادن یکــي از آنها دیگــري به حرکــت در مي آید 
 و جالب تر آنکــه عالوه بر حرکــت دو منار کل بنا نیــز به ارتعاش 

در مي آید.

اصفهان؛ شهر مناره های تاریخی ) 2 (

قابروز
آبشار پشندگان

شهرستان فریدونشهر به دلیــل بارش ساالنه حدود۷۰۰ میلی متر دارای آبشارها و چشمه سارهای زیبای فراوانی است که خصوصا در ارتفاعات پیشکوه و پشتکوه به چشم می خورد. آبشار پشندگان در فاصله ۷۵ کیلو متری جنوب فریدونشهر است و در پایین دست روستای 
پشندگان واقع در دهستان پشتکوه فریدونشهر قرار دارد. ارتفاع این آبشار حدود ۴۵ متر است که در فصول بهار و تابستان با حرکت آب بر روی صخره های پایین دســت جلوه ای زیبا از قدرت آفریدگار را در این طبیعت بکر و کوهستان زیبا به نمایش می گذارد. وجود انواع 
درختان جنگلی شامل سیب ، زالزالک ، بنه ، بلوط و گردو و انواع پرندگان وحشی، بر طراوت و دلنشینی این جاذبه طبیعی افزوده است . منطقه پشتکوه در شهرستان فریدونشهر واقع در جنوب غرب استان اصفهان یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق ایران است. 

وجود مناطق جنگلی در محدوده روستاهای چالچرانه، کوالب، خوش میوه، گوه و دستگرد ودرختان جنگلی حفاظت شده روستای پشندگان که دردوطرف رودخانه هورو واقع شده و دارای درختان فراوانی است به این منطقه زیبایی منحصر به فردی داده است.

جعفر جعفرصالحی ضمن اشــاره به آمادگی اصفهــان در بازه 
زمانی یکم تا هفتم مهرماه بــرای برگزاری هجدهمین اجالس 
شورای جهانی صنایع دســتی، اظهار داشت: یکم و دوم مهرماه 
ورود میهمانــان به اصفهان انجــام می پذیرد، ۳ تــا ۶ مهرماه 
مراسم اصلی اجالس برگزار خواهد شــد که تا پایان روز ششم 
مهر ادامه دارد، همچنین ۷ تا 9 مهرمــاه برای میهمانان برنامه 
 بازدید با عنوان گشــت درنظر گرفته شــده که گشــت خارج 

از اصفهان با سفر به استان های یزد و فارس انجام می گیرد.
برگزاری اولین اجاس سراســری شورای جهانی 

صنایع دستی با ماهیت مستقل
وی افزود: بعد از این که شــورای جهانی صنایع دســتی شکل 
 می گیــرد، این شــورا از ابتــدا زیر نظر یونســکو بــه فعالیت 
 می پــردازد، ولــی از ســال 2۰۱۴ میالدی به بعــد به صورت 
نهاد حقوقی مســتقل عمل می کند کــه هجدهمین اجالس 
شــواری جهانی صنایــع دســتی در اصفهــان، اولین اجالس 
سراسری این شورا با ماهیت مســتقل خود است که هر ۴ سال 

یک بار برگزار می شود.
 برگزاری 2 مجمع، 4 نشست و 2 کارگاه

جعفرصالحی موارد مهم هجدهمین اجالس شــواری جهانی 
صنایع دســتی در اصفهان را برشــمرد و افــزود: از موارد مهم 

این اجالس برگــزاری 2 مجمــع عمومی بزرگ و ۴ نشســت 
 اســت که 2 مجمع با حضور مدیریت روسای شــورای جهانی 
صنایع دستی صورت می گیرد و ۴ نشست نیز مخصوص مناطق 

مانند آسیا و اقیانوسیه و دیگر مناطق خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: یــک کارگاه با عنوان » صنایع دســتی، 
 تکنولــوژی و آینــده « با حضــور ۶۵ نفــر از اســاتید داخلی 
و خارجی برگزار می شــود که هدف از برپایی آن بررسی نقش 
تکنولوژی در صنایع دســتی اســت. کارگاه دیگــر » کارگاه 
 رنگرزی « اســت که  درمجموع تعداد۴۰ نفر از اساتید داخلی 
 و خارجی که مشــخصا اســاتید رنگرزی و تولیدکننده هستند 

در آن حاضر می شوند. 
 ضمــن این که مباحــث تئــوری کارگاه صبح ارایه می شــود 

و بعدازظهر نیز به مباحث عملی پرداخته خواهد شد.
 برگزاری نمایشــگاه صنایع دســتی در باغ موزه 

چهلستون
سرپرســت معاونــت صنایــع دســتی اســتان تصریــح 
 کــرد: نمایشــگاهی متناســب بــا اجــالس و در جنــب آن 
 پیش بینی شــده که هنرمندان داخلی و خارجی در آن حضور 
خواهند داشــت و ســعی ما بر این اســت که این نمایشــگاه 
که ســیمرغ نــام دارد از 2 تا 9 مهرماه تداوم داشــته باشــد. 

این نمایشــگاه در بــاغ موزه چهلســتون برگزار خواهد شــد. 
 ضمــن این که پیش بینی شــده بــه دلیل حضــور میهمانان 
تا روز2مهر، این نمایشــگاه به صورت رســمی در روز ۴ مهرماه 
افتتاح می شــود، اما ما به منظور رونق گرفتن آن، نمایشــگاه 
را از روز 2 مهرمــاه آغاز خواهیــم کرد. وی ادامــه داد: ماهیت 
نمایشــگاه ســیمرغ ترویجی بوده و مبحث فــروش نیز در آن 
مطرح اســت. از نکات قابل توجه دیگر در این نمایشــگاه این 
است که آثار عرضه شــده باید فاخر باشــند، ترجیحا با اتیکت 
قیمت ارایه شــوند و از بروشــورهای دو زبانه نیز برای معرفی 
آن اســتفاده شــود. نکته دیگر این اســت که حضور صاحبان 
فروشــگاه های مجازی و فعــاالن عرصه تجــارت الکترونیک 
 نیز در این نمایشگاه پیش بینی شده اســت که به این ترتیب، 
در کنار غرفه های مخصــوص آثار ملموس، این فروشــگاه ها 
نیز بتوانند ارایه ای داشته باشــند و در واقع به صورت فروشگاه 
 آنالین انجام مــی گیرد. جعفرصالحی اظهار داشــت: همزمان 
با برگزاری نمایشــگاه، تاالر یا میزهای گفت و گــو در ایوان باغ 
 موزه چهلســتون برگزار می شــود و به رایزنی هــای تجاری 
پرداخته می شــود و به این ترتیب، زمینه تبادل نظر هنرمندان 

صنایع دستی اصفهان، ایران و جهان فراهم خواهد شد. 
 ضمن این که به عنــوان یک فرصــت قابل توجــه، از نظرات 

صاحب نظران صنایع دستی جهان بهره مند خواهیم شد.
 برگــزاری نمایشــگاه جهانی صنایع دســتی 

در اصفهان به صورت ساالنه یا هر دو سال یک بار
سرپرست معاونت صنایع دستی اســتان تاکید کرد: اگر بتوانیم 
این بازه زمانی را در حافظه جهانی ثبت کنیم، اصفهان هرسال 
 یا هر دو ســال یک بار می تواند نمایشــگاه صنایع دســتی را 
به صورت جهانــی برگزار کرده و در تقویم صنایع دســتی ثبت 
شود. وی گفت: از زمانی که برگزاری هجدهمین اجالس شورای 
جهانی صنایع دستی به ما ابالغ شــده، کمیته های کاری را با 
همکاری بخش خصوصی شکل داده ایم و تعداد 9 کمیته ایجاد 
 شــده و بازدیدهای متعددی توســط مقام های استان، کشور 
و شورای جهانی صنایع دســتی از اصفهان انجام گرفته است، 
ضمن این که مباحث امنیتی بــرای برگزاری بهینه این اجالس 
درنظر گرفته شده و تماما فعالیت ها برای برگزاری این نشست 
رصد می شود. جعفرصالحی ادامه داد: جلسه ای با اصحاب رسانه 
برگزار شد، همچنین جلسات متعددی با مقامات شهر و استان 
برگزار شده، کمیته تشریفات تشکیل شده و جلسات متعددی 
نیز با شهرداری برگزار شده است. برای برگزاری اجالس، شورای 
راهبردی تشکیل شده که با ریاست استاندار پیگیری می شود 
و اداراتی مانند اتاق بازرگانی، اتحادیه اصناف، سازمان مدیریت، 
 شــهرداری و همچنین بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی 

و هنرهای سنتی کشور از جمله اعضای این شورا هستند.

سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان گفت: اگر بتوانیم این بازه زمانی را در حافظه جهانی ثبت کنیم، 
اصفهان هرساله یا هر دو سال یک بار می تواند نمایشگاه صنایع دستی را به صورت جهانی برگزار کند.

 از موارد مهم 
 این اجاس 

 برگزاری 
 2 مجمع 

 عمومی بزرگ 
 و 4 نشست است 

 که 2 مجمع 
با حضور مدیریت 

روسای شورای 
 جهانی صنایع دستی 

صورت می گیرد

سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان:

میزبانی اصفهان را در حافظه جهانی ثبت می کنیم
اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان اصفهان، سومین نشست علمی پژوهشی را با موضوع 
بررســی ســیر تحول معماری در مســجد جامــع اصفهان 
 برگزار می کند. عنوان این نشســت، » ســیر تحول معماری 
 در مســجد جامــع اصفهــان « اســت کــه با ســخنرانی 
دکتــر عبدا... جبــل  عاملی معمــار و مرمتگر پیشکســوت 
اصفهان برگــزار خواهد شــد. عبــدا... جبل عاملــی بعد از 
 اخــذ دیپلم، در ســال۱۳۴۰ بــه ایتالیا رفت و بــه تحصیل 
 در رشــته مهندســی معمــاری پرداخت. در ســال ۱۳۵۱ 
به میهن بازگشــت و به عنوان کارشناس ســازمان حفاظت 
آثار باســتانی به خدمت پرداخت. در ســال ۱۳۵۵ مسئول 
نظارت بر مرمت مجموعه میدان نقش جهــان اصفهان بود. 
در سال ۱۳۶۶ ریاســت ســازمان میراث فرهنگی اصفهان 
را بر عهده گرفت و تا ســال ۱۳۷2 در این سمت ماند. در این 
مدت با جابه جایی اداره میراث اصفهان از میدان شهشــهان 
بــه توحیدخانه، مورد انتقاد شــدید کرباســچی اســتاندار 
وقــت اصفهان قــرار گرفت ولی توانســت جــان کارمندان 
میراث را از بمباران هوایی عراق نجات دهد. دکتر با ســفر به 
اروپا، توجه ســازمان های جهانی را به تخریب آثار باســتانی 
اصفهان در بمباران هــای هوایی جلب کرد و بــه ویژه خط 
سیر بمباران از میدان کهنه به ســمت میدان نقش جهان را 
نشــان داد. وی خدمات ارزنده اي را براي حفظ آثار تاریخي 
 و فرهنــگ اصفهــان ارایه کرد و ســرانجام در ســال۱۳8۱ 
به افتخــار بازنشســتگي نایل آمــد. فعالیت هــاي مرمتي 
بســیاري درجهــت حفــظ آثــار تاریخــي در داخــل و 
 خارج کشــور بــا نظــارت وی انجــام گرفته اســت. کتاب 
» مســجد جامع اصفهان « ترجمــه وی در ســی و دومین 
دوره کتاب ســال جمهوری اســالمی ایران به عنوان کتاب 
 سال، از ســوی هیئت داوران در شــاخه هنر، گروه معماری 
 و شــهر ســازی، مورد تجلیــل قــرار گرفت. نشســت اول 
اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
 اســتان اصفهان با عنوان » قنات ها و روند جهانی شــدن « 
با ســخنرانی فریدون اله یــاری مدیرکل میــراث فرهنگی 
 اســتان اصفهان، نشســت دوم با عنوان » بررســی فرهنگ 
و تمدن ایران در عصر صفوی بــا تکیه بر معماری و نگارگری« 
و با حضور میهمانانی از کشورهای لهستان، آلمان و قزاقستان 
 برگزار شد. سومین نشســت علمی پژوهشــی از سوی اداره 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
 اســتان اصفهان، امروز ســاعت ۱۷ تــا ۱9در خانــه  میراث 
 ) خانه تاریخی دهدشــتی ( واقــع در خیابــان باب الرحمه، 

کوچه رو به روی مسجد باب الرحمه برگزار خواهد شد. 

در سومین نشست علمی پژوهشی اداره میراث فرهنگی؛

سیر تحول معماری در مسجد 
جامع اصفهان بررسی می شود

به گردنبندی زیبا خواهیم پرداخت که به صــورت طوقی گرد از ویژه
جنس طال ساخته شده است، بد نیست بدانید که طوق به هر آنچه 
که مدور و گــرد دور گردن برگردد گفته می شــود، این گردنبند 
 هم به دلیل آن که ظاهری دایره ای دارد طوق نام گرفته اســت، 
دو ســر این طوق زرین با هیبت دو شــیر تزیین شــده است این 
شــیران تا نیمه بدن با ظرافت تمام بر طال حکاکی شده اند و قفل 
 طوق در قســمت میانی آن واقع شده اســت. طراحی زیورآالت 
 با نقش هــای حیوانــات در دوران هخامنشــیان امری شــایع 
بوده اســت و اغلب طالجات آثاری از ســر یا بدن حیواناتی مانند 
شیر، قوچ، بر یا اژدها داشته اند، هنرمندان در این دوران در بیشتر 
آثار هنری شان از طرح حیوانات بهره می گرفته اند و تنها استفاده 
از این طرح ها به زیورآالت ختم نمی شــد، تا جایی که حتی روی 

برخی اسلحه های آنان هم طرح شیر و اژدها دیده می شود.
این اثــر ایرانی زیبا قطعا بیشــتر برای تان ارزشــمند خواهد بود 
زمانی که بدانید متعلق به حدود2۵۰۰ ســال پیش اســت، اما با 
 ظرافتی باور نشــدنی ســاخته شــده و افتخارات هنر ایران کهن 

است.
 دوران تاریخی: هخامنشیان

محل کشف: این طوق ارزشــمند در کلکسیون شخصی پتر اول 
که تزار کشــور روسیه بوده است، پیدا شــده و محل دقیق کشف 
 آن مشخص نیســت، تنها می دانیم که این شخص عالقه زیادی 

به جمع آوری زیور آالت داشته است.
محل نگهداری: این اثر زیبا در موزه آرمیتاژ روســیه نگهداری 

می شود و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

اخبار

طوق زرین هخامنشیان
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اخباريادداشت

مدیرکل راه وشهرســازی اســتان در خصوص طرح ویژه اراضی 
ناژوان که توسط مشاور مربوطه تهیه شده است، گفت: این طرح 
با توجه به حساسیت بسیار باالی منطقه ناژوان به عنوان تنفسگاه 
اصفهان بســیار حائز اهمیت بوده والزم است طرح ساماندهی آن 
هرچه زودتر عملیاتی و به شــورای عالی شهرســازی ومعماری 
ایران ارسال شود. حجت ا... غالمی افزود: طرح ساماندهی اراضی 
ناژوان با توجه به لزوم تهیه طرح بازنگری شهر اصفهان و به لحاظ 
تفاوت نگرش ایجاد شده بین مشاورتهیه طرح ودبیرخانه مربوطه 
به تعویق افتاده که الزم است در اســرع وقت فوریت این طرح به 
شورای عالی ارائه شــود. غالمی با تاکید بر اینکه طرح ناژوان نیاز 
به ساختار و ابزار مدونی جهت اجراســت، بیان داشت: طرح ها با 
وسواس خوبی در حال انجام اســت ولی در نهایت در زمان اعمال 
ضوابط و کنترل با تخلفات هیچ ابزار و ساختار مدونی وجود ندارد 
و در این زمینه مشارکت تمامی سازمان ها و اعضای ذی ربط نیاز 
است تا از بروز تخلفات در اجرای آن جلوگیری شود و در چارچوب 

طرح مشاور اعمال گردد.
این طرح از ســال ۷۵ تاکنون درحال انجام است که امیدواریم در 
سال جاری با اعمال کلیه نظرات مشــاور در آن به سرانجام برسد 
و در این راســتا پیشــنهاد شــد پهنه مرکزی با وضعیت موجود 
 تثبیت و از ساخت وسازها درآن جلوگیری شود و در پهنه میانی 
ساخت وســازهای حداقلی با اعمال کلیه ضوابط انجام شود و در 

پهنه حاشیه ای آن نیز فضاها جانمایی وکنترل گردد.
مدیرکل راه وشهرســازی استان با اشــاره به وضع موجود طرح، 
گفت: این طرح با رعایت تمامی نکات الزم توسط مشاور مربوطه 
تهیه شــده و در جلســه کارگروه تخصصی معماری وشهرسازی 
استان مطرح و جهت جمع بندی نهایی تا یک ماه آینده به شورای 

برنامه ریزی استان ارسال خواهد شد.
گفتنی اســت؛ طرح اراضی ناژوان با ۷ کیلومتر طول و ۲ کیلومتر 
عرض دارای ۱۲۰۰ هکتار مساحت است که این اراضی با رویکرد 
گردشــگری و با حفظ باغــات وزمین های کشــاورزی موجود 

ساماندهی خواهد شد.

رییس اداره ایمني و ترافیــک اداره کل حمل و نقــل و پایانه هاي 
اصفهان گفت: به منظور بررســي و تحلیل کلیه تصادفات، اقدام به 
تشــکیل کمیته پیگیري تصادفات کرده ایم تا مشکالت هندسي و 

ترافیکي جاده ها را بررسی کنیم.
رییس اداره ایمني و ترافیک این اداره اعــالم کرد: به منظور ارتقای 
ایمني جاده ها، فرهنگ سازي ترافیکي و کاهش تصادفات و تلفات 
جاده اي، اقدامات و پیشنهادات متعددي در دستور کار سازمان قرار 

گرفته است.
صلواتي به برگزاري رزمایش امداد و نجات جاده اي در اردیبهشت ماه 
سال جاري با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداري اشاره کرد و 
افزود: جلسات متعددي در خصوص مشکالت و موانع اجرایي امداد 
و نجات جاده اي با حضور کلیه دستگاه هاي ذي ربط برگزار شد و با 
جمع بندي نهایی مطالب، تصمیمات الزم جهت اخذ پیشــنهادات 
اجرایي به شــوراي هماهنگي ترافیک اســتان اعالم گردید.  وي از 
برگزاري همایش ۱۵۰ نفره آموزش امدادگــران جاده اي خبر داد و 
گفت: یکی دیگــر از برنامه های اداره کل حمــل و نقل و پایانه هاي 
استان اصفهان آموزش امدادگران جاده اي و آموزش مباحث ایمني 

به اولیای ۵ هزار دانش آموز از مدرسه های سطح استان است.
صلواتی افزود: یکي از این اقدامات مهم در راســتاي افزایش آگاهي 
عمومي و اصالح رفتارهاي ترافیکي آمــوزش مباحث ایمني به اولیا 
و مربیان در مدارس ســطح استان اســت که در قالب یک جلسه از 
مجموع جلسات مشــاوره آموزش و پرورش با حضور اولیا و مربیان 
برگزار مي شــود و طي آن کلیات مباحث ایمني عبــور و مرور براي  

افراد یادآوري مي گردد.
رییس اداره ایمني و ترافیــک اداره کل حمل و نقــل و پایانه هاي 
اصفهان آمــوزش رانندگان کارخانه هاي اســتان را یکــی دیگر از 
اقدامات مهم برشــمرد و افزود: کلیه رانندگان ایــن بخش در این 
جلســات شــرکت کرده و آموزش هاي الزم درخصــوص قوانین و 
مقررات ایمني و نکات الزم جهت رانندگي ایمن را آموزش می بینند.

صلواتي همچنین خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه بررســي کلیه 
تصادفات جاده اي در سطح استان امکان پذیرنمي باشد با پیشنهاد 
اداره کل حمل  و نقل پایانه ها و ابالغ استانداري اصفهان مقررگردید 
کمیتــه اي با عنوان »کمیتــه ویژه رصد وپیگیــري تصادفات« در 
کلیه شهرســتان هاي اســتان با محوریت فرمانداري ها تشکیل و 
ضمن بررسي و تحلیل کلیه تصادفات مهم رخ داده، نسبت به انجام 
اصالحات الزم در ابعاد مختلف کنترل جاده ها، مشــکالت هندسي 
و ترافیکي راه و فرهنگ ســازي، اقدام کنند  و نتایج آن را به استان 
اعالم نمایند. وي عنــوان کرد: در حال حاضر باهمــکاري اداره کل 
حمل ونقل وپایانه کل اســتان اصفهان  و پلیس راه استان، کنترل 
مدیران فني شرکت هاي مسافربري، به صورت حداقل دو مرتبه در 
هفته انجام شده و ضمن نظارت و کنترل جدي بر عملکرد ایشان در 

خصوص برخورد با متخلفین، اقدامات الزم معمول مي گردد.
وي در پایان با اشــاره به اقدامات اداره کل حمل ونقل وپایانه ها در 
راستاي ارتقاي ایمني جاده ها و مسافران افزود: همه ساله با همکاري 
عوامل پلیس راه و آموزش و پرورش اســتان اصفهــان، آموزش به 
سرنشــینان خودرو، راکبان موتورســیکلت، رانندگان وانت بارها و 
ادوات کشاورزي و عابرین پیاده در روستاها و شهرهاي حاشیه راه و 
همچنین آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها انجام مي گیرد 
که یکي از نتایج آن کاهش تلفات و تصادفات روستاییان بوده است. 
وی اضافه کرد: به منظور ارتقاي ایمني عبــور و مرور دانش آموزان 
مدارس حاشــیه راه ها، با نصب عالیم افقي و عمودي، چراغ راهنما، 
کف نوشته هاي ترافیکي، نســبت به ایمن سازي فیزیکي روبه روي 
 این مدارس و کاهش ســرعت وســایل نقلیه در آن محدوده اقدام 

کرده ایم.

مديرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تاکید کرد:

حفظ اراضی ناژوان با 12۰۰ هکتار 
مساحت با رويکرد گردشگری

ريیس اداره ايمني و ترافیك اداره کل حمل ونقل:

کمیته ويژه رصد و پیگیري تصادفات 
جاده ای در اصفهان تشکیل می شود

پیشنهاد سردبیر:
بعد تربیتی انقالب، از برد موشک ها بیشتر است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: قسمت زیادی از درآمدهای ناپایدار 
شهرداری مربوط به دریافت عوارض ساخت و ساز و تراکم است.

 فتــح ا... معین افــزود: این منبــع درآمــدی ۷۰ درصــد از کل منابع مالی 
شهرداری ها را شکل می دهد.  وی خاطرنشــان کرد: کسب مالیات برارزش 
افزوده، دومین منبع ناپایدار شهرداری است و باید منابعی را تعریف کنیم که به 

انبوه سازی ها وابسته نباشند.
 معین با اشــاره به اینکه الزم اســت به فکر منابع ثابت درآمدی باشیم اعالم 
می دارد: به عنوان مثال طبق قانون باید برای دریافت مالیات های سوخت، نقل 
و انتقاالت امالک و تاسیس مشاغل شــهری اقدام کرد.وی با اشاره به دریافت 
مالیات بر ارزش افزوده می گوید: این مالیات ها جمع آوری شــده و به ســتاد 

مرکزی ارسال می شود و بعد از آن به شهرها باز می گردد.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان گفت: پروژه زیرگذرمطهری 
امروز با حضور مدیران شهری و اعضای شورای شهر به صورت رسمی به 

بهره برداری می رسد.
 ایرج مظفر اظهارکرد: پروژه زیرگذر شــهید مطهری بــه منظور کاهش 

بارترافیکی چهارراه پل شیری ظرف مدت کمتر از 3 ماه احداث شد.
وی هزینه اجرای این طرح را یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان عنوان کرد 
 و افزود: زیرگذر شهید مطهری به طول 6۰۰ متر و عرض 3۰ متر است که

 ۲ هزار و ۲۷۰ تن بتن ریزی در این پروژه انجام شده است.
معاون عمران شــهری شهرداری اصفهان به مشــخصات فنی طرح اشاره 
و تصریح کرد: ۱۱۰۰ مترمربع پیاده روســازی، ۷۵۲ تن آسفالت ریزی و 

۲هزار و 6۵۰ متر جدول کاری در این پروژه انجام شده است.

پروژه زيرگذر شهید مطهری به بهره برداری می رسد7۰ درصد درآمد شهرداری، از عوارض ساختمانی است

ويژه

رییــس اداره تعاون و امــور رفاهــی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان از کسب رتبه برتر این استان در 

پذیرش مسافران نوروزی خبر داد.
 رییس اداره تعــاون و امور رفاهــی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان ضمن اشــاره به افتتاح مرکز 
اقامتی ویژه بیماران ســخت درمان نوید در سال 94 با 
ظرفیت ۱4 سوئیت و ۵۰ تخت، در مورد مبالغ پرداختی 
تسهیالت افزود: در این مدت اقدام به پرداخت ۱4 هزار 
فقــره وام ۵ میلیون تومان )۱۲%( بالــغ بر ۷۰ میلیارد 
تومان در سال 94-93 همچنین پرداخت ۱۷۵۰۰ وام ۲ 
میلیون تومانی )4%( بالغ بر 3۵ میلیارد تومان در سال 

94-93 کردیم.
امیرپور اظهارکرد: پرداخت 6۰۰۰ وام ۵ میلیون تومانی 
)۱۲%( بالغ بــر 3۰ میلیارد تومان در ســال 9۵- 94، 
 پرداخــت ۵۵۰۰ وام ۲میلیون تومانــی )4 %( بالغ بر

 ۱۱ میلیارد تومــان در ســال 9۵ -94 از دیگر اقدامات 
مهمی هستند که انجام شده است. 

وی افزود: پرداخت وام های 8 تــا ۱۵ میلیون تومانی با 
یک درصد کارمزد در صنــدوق های وام ضروری به تمام 
همکاران عضو صندوق، کســب رتبه برتــر در پذیرش 
مســافران نوروزی طی 3 ســال گذشــته با اختصاص 
۱۲6۰ مدرســه در غالــب ۱3 هــزار کالس درس در 
4۰ منطقه آمــوزش و پرورش اســتان و پذیرش ۱6۰ 
هزار نفر در ایام نوروز، بازســازی مرکز آموزشی، رفاهی 
فرهنگیان استان در شهرســتان چادگان، تکمیل مراکز 
رفاهی و درمانی به تعداد ۱3 پــروژه در حال اجرا نیز از 
 جمله مهم تریــن فعالیت های انجام شــده از ســوی

این اداره هستند.
رییــس اداره تعاون و امــور رفاهــی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با اشاره به انعقاد قرارداد از سوی 
این اداره با ارگان های دیگر اســتان بیان کــرد: انعقاد 
قرارداد با شرکت بیمه آتیه سازان درسال های 94-93 
و 9۵، اختصاص بیمه تکمیلی برای 8۵ هزار نفر از پرسنل 
و خانواده آنها و انعقاد قرار داد بــا بیش از ۱۱۵۰ مرجع 
درمانی، انعقاد قــرارداد با بیش از ۲۵ آژانس و شــرکت 
سیاحتی، زیارتی در اســتان که دارای مجوز از سازمان 
گردشگری و حج و زیارت هســتند و استفاده همکاران 
 در 6 قســط از خدمات این آژانس ها، انعقــاد قرارداد با

 6 مجموعه در شــمال کشور جهت اســتفاده همکاران 
محترم فرهنگی در طول تابســتان از جمله مهم ترین 

انعقادهای انجام شده در طول سال های گذشته است.

آموزش و پرورش اصفهان؛ رتبه 
برتر در پذيرش مسافران نوروزی

دبیر برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی کوثر نیروی زمینی 
سپاه پاســداران اظهار داشت: بیســت و یکمین جشنواره 
فرهنگی ورزشی کوثر نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی یادبود شــهدای مدافع حرم به میزبانی بیمارستان 
شــهید آیت ا... صدوقی اصفهان از ۱4 لغایت ۱6 شــهریور 

برگزار می  شود.
ســردار ســید رضا مرتضوی افــزود: این جشــنواره ویژه 
خانواده های کارکنان یگان های نیروی زمینی ســپاه شامل 
همســر، خواهر، فرزند دختر و مادر کارکنان برگزار می شود 
و شرکت کنندگان در 6 رشته ورزشی شــامل تیراندازی با 
تفنگ بادی و تپانچه، شــنای کرال سینه و قورباغه، آمادگی 
جســمانی، والیبال و تنیس روی میز به صــورت انفرادی و 

تیمی به رقابت می پردازند.
دبیر برگزاری جشــنواره فرهنگی ورزشــی کوثــر نیروی 
زمینی سپاه پاســداران بیان کرد: مراسم افتتاحیه این دوره 
از مســابقات روز ۱4 شهریور در ورزشــگاه پیروزی واقع در 
خیابان الهور اصفهان و مراســم اختتامیه در سالن همایش 

دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.
وی در پایــان خاطر نشــان کرد: ۵۰۰ ورزشــکار شــامل 
خانواده های 3۰ یگان نیروی زمینی سپاه از سراسر کشور در 

این مسابقات حضور دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انســانی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در دومین گردهمایی نخبگان و سرآمدان شاهد 
و ایثارگر اســتان اصفهان با اشــاره به وجود آیین نامه ها و 
دستورالعمل های قدیمی در امور مربوط به نخبگان شاهد 
و ایثارگر گفــت: اگر ما طالب ایجاد مرکــزی برای حضور 
و فعالیت استعدادهای برتر هســتیم باید در زمینه تدوین 

آیین نامه و مقررات خود تجدید نظر کنیم.
ســید منصور میرمرادی افزود: ما باید به پیشــرفت کردن 
مکلف بوده و بین نیروهای نخبه خود هماهنگی های الزم 
را به وجود آوریم و به عنــوان یک نیروهای حمایتی جهت 
به کارگیری و تشــویق این افراد در کنار آنها حضور یابیم و 
باید بستر را به نوعی برای حضور این سرآمدان فراهم کنیم 
تا هریک از آنها قادر باشــند در کارگروه تخصصی رشــته 

خود مشغول به کار شوند.
وی با اشــاره به وجود صندوق توسعه اشتغال و کارآفرینی 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران، تصریح کرد: اگر یک نخبه 
می تواند اشــتغال زایی داشته باشــد باید از ظرفیت های 
بنیاد شهید استفاده کند و ما برای توسعه و حمایت بیشتر 
از این افراد، این مهم را در دستور کار کمیته های خود قرار 
داده و پس از نتیجه گیری، تسهیالت الزم را به استان ها و 

در درجه اول استان اصفهان تعمیم خواهیم داد.

برگزاری جشنواره فرهنگی 
ورزشی کوثر  در اصفهان

استفاده از ظرفیت بنیاد شهید 
برای اشتغال زايی

بنیاد شهیدامداد و نجاتسپاه پاسداران

هزينه هر امداد هوايی1۰ تا 
15 میلیون تومان  است

 احداث مسیرهای 
دوچرخه سواری بانوان درناژوان 

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره 
به فعالیت های انجام شده در راستای امداد هوایی اظهار کرد: 
اورژانس هوایی در استان اصفهان از سال ۱383 با همکاری 
نیروی هوایی ارتش تاســیس و پس از چند سال فعالیت و 
دوره ای تعطیلــی، در طــرح تحول نظام ســالمت مجددا 

راه اندازی و احیا شد.
غفور راستین با اشاره به انتقال 386 مصدوم توسط اورژانس 
هوایی در ۲۰۰ پرواز امدادی طی ایــن مدت عنوان کرد: از 
این تعداد ۱۲۷ مورد برای امدادرسانی به مصدومان حوادث 
رانندگی، ۱3 مورد مادران باردار و ۲۷ مورد برای سایر موارد 

بوده است.
وی هزینه هر پرواز را بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برشمرد 
و گفت: هر مورد امداد هوایی هزینه بســیار زیادی را برای 
دانشگاه علوم پزشــکی به همراه دارد که البته به طورقطع، 

ارزش جان یک انسان بسیار بیشتر از آن است.
 راستین هدف از ایجاد اورژانس هوایی را پوشش واحدهای 
زمینی برای نجات بیمار یا مصدوم در شرایط خاص عنوان 
کرد و افزود: ســرعت انتقال، صعود و فرود بالگرد حتی در 
سطوح ناهموار، اســتفاده از پرســنل ورزیده و باتجربه تر و 
امکان انتقال تعداد بیشتری از مصدومان و بیماران از مزایای 

انتقال هوایی است.

قرار اســت در جاده ســالمت نــاژوان که پیــش از این 
 بسیاری از شــهروندان اهل ورزش و تفرج، به پیاده روی، 
دوچرخه سواری و انجام حرکات ورزشی مشغول بودند، 
مســیرهای ویژه دوچرخه ســواری بانوان نیز راه اندازی 
شود.عضو کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر 
اصفهان با اعالم این مطلب گفت:بانوان ما افرادی بســیار 
توانمند هســتند به شــرط اینکه خودباوری آنها تقویت 
گردد، باید بسترســازی های الزم انجام شــود تا بانوان 
در بخش های مختلف اجتماعــی بتوانند توانمندی های 
خود را بــه نمایش بگذارند.ندا واشــیاني پــور افزود: در 
شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز سیاست گذاری های 
خود را با رویکرد توانمندســازی و تفریــح بانوان تبیین 
کرده ایم.وی اظهــار کرد: بخشــی از بانــوان ما طالب 
 دوچرخه ســواری هســتند؛ اما طبیعتا در فضای آزاد با 
محدودیــت هایی مواجه هســتند، به همیــن دلیل باغ 
ناژوان را با توجه به اینکه فضای ســبز بسیار خوبی دارد 
و برای بانوان هم زیبایی بســیار مهم است ، بخشی از آن 
 را به بــاغ دوچرخه بانوان اختصاص دادیم و مســیرهای 
دوچرخه ســواری بانوان در ناژوان در حال احداث است.

پیش بینی ما این اســت که تا پایان ســال 9۵ این اتفاق 
بیفتد .

شورا

 آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد این شــهیدان را الگو و
  اســوه ای برای مســئوالن عنــوان و اظهار کــرد: خلوص،

 ساده زیستی و فعالیت هایی که این شهیدان در مدت کوتاه 
مســئولیت خود انجــام دادند و طرح هــای خوبی همچون 
طرح های فرهنگــی مثل برپایی نمــاز در ادارات و کمک به 
افراد فقیر باالی 6۰ سال عمر، توسط شــهید رجایی انجام 
گرفت.  نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان بابیان اینکه 
کمتر این خصلت هــا را در باقی مســئوالن دیده ایم، افزود: 
این شــهدا در مدت دو ماه از عمر فعالیت مســئولیتی خود 
 اینگونه خدماتی که عمدتا طرح هــای فرهنگی بود را انجام

 داده اند.آیت ا... طباطبایی نژاد ادامه داد: متاسفانه االن کمتر 
طرح های فرهنگی در جامعه ما هست.

گسترش تهاجم فرهنگی جای تاسف دارد
وی با اشــاره به صحبتی که برادری جانباز مطرح و باحالت 
گالیه گفته بود چــرا وضعیت تهاجم فرهنگــی این چنین 
گســترش پیداکرده اســت، تصریح کــرد: ما هم تاســف 
می خوریــم و می گوییم مــا را در غم خود شــریک بدانید، 
ان شاءا... خداوند هم لطفی بکند تا به صورت همگانی برخی 
از مفاســد اجتماعــی را از جامعه پاک کــرده و جامعه را در 

ســطح مورد رضایت امام زمان )عج( ایجاد بکنیم.  نماینده 
ولی فقیه در اســتان اصفهان بابیان آیه  ۲9 سوره فتح گفت: 
به نظر می رســد با پیامبر بودن یک درجه باالتر از ایمان به 
پیغمبر اســت. آیت ا... طباطبایی نژاد پیامبر و کسانی که با 
پیامبر هســتند را دارای خصوصیاتی ازجمله نسبت به کفار 
با شــدت برخورد و رفتار می کنند و دلشــان مملو از کینه 
نسبت به دشــمنان اســالم اســت چون می دانند آنها اهل 
آشــتی با مســلمانان نخواهند بود؛ اما در بین خودشــان با 
عطوفت رفتار و به یکدیگر رســیدگی می کنند، عنوان کرد. 
وی همچنین اهل رکوع، ســجود، عبادت و خضوع در برابر 
خداوند بــودن را از دیگــر ویژگی های این افراد برشــمرد. 
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان مثال مومنان در کتاب 
انجیل را یک درخت نوچه ای که ســر از خاک بیرون آورده 
و با سرعت رشد، قوی و محکم می شــود عنوان کرد و گفت: 
مومنان روی پا خود می ایستند و به شرق و غرب تکیه ندارند.

آیت ا... طباطبایی نژاد علت این ســرعت پیشرفت را عصبانی 
کردن کفار بیان کرد. وی بابیان اینکه شــهدا انصافا باکاری 
که انجام دادند درخت انقــالب را آبیاری کردند، تاکید کرد: 
انقالب به واســطه کار شــهدا روی پای خود ایستاده است و 

دشمن هم از پیشــرفت های نظام ما عصبانی است.نماینده 
ولی فقیه در اســتان اصفهان ادامه داد: به ثمره خون شــهدا 
و پیشرفت هایی که به واســطه آن انجام شده است مسئوالن 
نظام ما باقدرت اعالم می کنند که آماده ایم از کشــورمان در 
مقابل هرکســی که می خواهد علیه ما تعرضی داشته باشد 

دفاع کنیم.
نقش آدم سازی انقالب اسالمی اهمیت بسزايی دارد

آیــت ا... طباطبایی نژاد ســربلندی امروز کشــور را مرهون 
خون شــهدا بیان و اظهار کــرد: انقالب اســالمی باالتر از 
موشک هایی که ســاخته، نقش آدم سازی داشته است.  وی 
مدافعان حرم را مایه افتخار عنوان کرد و گفت: مدافعان حرم 
در سنین جوانی داوطلبانه برای دفاع از اسالم در جبهه های 
مقاومت اســالمی حضور پیدا می کنند و خالصانه برای خدا 

می جنگند.
شهیدان باهنر و رجايی ارزش های دولت اسالمی 

را جاودانه کردند
معــاون هماهنگــی عمرانی اســتانداری اصفهــان ضمن 
گرامیداشت یاد شهدای دولت و کارمندان شهید اظهار کرد: 
امیدوارم یادواره یک هزار شهید کارمند استان اصفهان برگ 
زرینی برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت باشد.محمدعلی 
طرفه انقالب اســالمی را بر مبنــای ارزش هــای انقالبی، 
 مکتب شــیعه و با تکیه بر مردم عنوان کرد و گفت: رهبری

 امــام امت و ازخودگذشــتگی مــردم از ویژگی هــای بارز 
جمهوری اســالمی است. معاون عمرانی اســتاندار اصفهان 
شــهیدان باهنر و رجایــی را خدمتگزارانی بیــان کرد که 
طالیه داران ارزش های اسالمی هســتند که با شهادت خود 

ارزش های دولت اسالمی را جاودانه کردند.
طرفه با اشاره به نام گذاری سال 9۵ به سال اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل از ســوی رهبر معظم انقــالب گفت: دولت در 
این ســال با اجرای طرح های متعدد توجه ویژه ای را به این 

موضوع داشته است.
وی اظهار کرد: در اســتان اصفهان به مناسبت هفته دولت 
بیش از یک هــزار و 6۱۰ پــروژه باارزش دو هــزار و 38۰ 
میلیارد تومان مورد بهره برداری یا فعالیت آن آغاز شــد که 
 نســبت به ســال قبل ازنظر ارزش مالی با 4۰ درصد رشــد 

روبه رو بوده است.
معاون عمرانی اســتاندار اصفهان نقش 83 درصدی بخش 
خصوصی برای تامین مالی پروژه های هفته دولت را نشــان 
از اعتماد این بخش به پروژه های دولتــی عنوان کرد. طرفه 
حمایت از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را ضروری بیان کرد 
و گفت: حل مشکالت یادگاران دفاع مقدس خشنودی روح 

شهدای انقالب و رضای الهی را به دنبال دارد. 

نماينده ولی فقیه در استان اصفهان:

بعد تربیتی انقالب، از برد موشک ها بیشتر است

انقالب به واسطه 
کار شهدا روی 

پای خود ايستاده 
و دشمن هم از 
پیشرفت های 

نظام ما عصبانی 
است

نماينده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان در سومین يادواره يك هزار کارمند شهید استان اصفهان 
در سالن کوثر ارتش اصفهان با اشاره به فرمايشی از امام علی )ع( که فرموده بودند: »جهاد بابی از باب های 
بهشت است« گفت: به روح شهیدان رجايی و باهنر درود می فرستیم و لعنت و نفرين خودمان را نثار منافقان 

کوردل می کنیم.
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پیشنهاد سردبیر: 
هراتیان وارد می شود

 هافبک دفاعی تیم استقالل گفته است که شرایط آبی ها تغییر 
خواهد کرد.

 فرشــید باقــری در صفحــه اجتماعی اش نوشــت: »شــبیه 
گالدیاتورها زندگی می کنیم، برنده شــدن تنها شــانس ادامه 
دادنه و اولین اشتباه می تونه آخریش باشــه، برای ارزش هات 
باید مبارزه کنی، مبارزه کنی، مبارزه کنی و باز هم مبارزه کنی 
به خاطر اونایی که دوسشــون داری.... تمام تالشمو می کنم که 

به خواست خدا به همه ثابت کنم لیاقت این لباسو دارم.... «

ثابت می کنم 
لیاقت پیراهن استقالل را دارم

فوتبال جهان

 باشــگاه تورینوی ایتالیا بــرای به خدمت گرفتــن دروازه بان 
منچسترسیتی جت اختصاصی برایش رزرو کرده است.

 »جــو هــارت« ۲۹ ســاله پــس از اینکــه نتوانســت نظــر 
»پپ گواردیوال« را جلب کند اکنون مجبور به ترک ورزشــگاه 

اتحاد است.
اســکای ایتالیا خبر داده جو هارت با حضور در باشگاه تورینو در 

روز سه شنبه تحت آزمایش های پزشکی قرار خواهد گرفت.
ساندرلند هم جزو تیم هایی است که خواهان به خدمت گرفتن 
این بازیکن است؛ کسی که با حضور »کلودیو براوو« جایگاه خود 

را در تیم منچستر سیتی از دست داده است.
هارت ۱۰ سال اســت که در ســیتی حضور دارد و با این تیم دو 
قهرمانی لیگ برتر، دو جام اتحادیه و یک جام حذفی در کارنامه 

دارد.

ادن هازارد می گوید: اینکه کونته خــودش بازیکن فوتبال بوده 
است، باعث شده درک باالیی بین او و ســرمربی جدید چلسی 

به وجود آید.
ادن هازارد این فصل در اوج آمادگی قــرار دارد و این موضوع را 
در بازی با برنلی به خوبی نشــان داد تا خیلی ها به تمجید از این 

ستاره بلژیکی چلسی بپردازند.
ادن هازارد در گفت وگویی که با شــبکه چلسی تی وی داشت، 
درباره  عملکرد خود در چلســی، اظهار کرد: تازه سه بازی را در 
لیگ پشت سر گذاشته ایم و خوشبختانه شرایط خوبی در تیم ما 
حکم فرماست. باید به فکر بازی های سخت ادامه فصل باشیم تا 

بتوانیم در پایان فصل در جایگاه خوبی قرار بگیریم.
وینگر چلســی درباره تاثیر آنتونیو کونته در بازی او و چلســی، 
گفت :  کونته خیلی بــا من صحبت می کنــد. او گاهی اوقات به 
من می گوید که بــه محوطه جریمه بــروم و بتوانم دفاع حریف 
را به هم بریزم. صحبت های او به من اعتمــاد به نفس می دهد. 
او بازیکنان را به خوبی می شناســد چون خودش بازیکن بوده 

است.
جمله آخر هازارد طعنه به ژوزه مورینیو، مربی ســابق چلســی 
اســت که بازیکن حرفه ای فوتبال نبوده و به همین خاطر شاید 
صحبت های این ســتاره بلژیکی این موضــوع را بیش از پیش 
نمایان کند که فصل قبل اختالفاتی در تیم چلســی حکم فرما 
بود. مورینیو فصل قبل در روزهای آخرش در چلسی نیز عنوان 
کرد: به او خیانت شــده، این  در حالی اســت که مورینیو اغلب 

هازارد را با رونالدو  و مسی مقایسه می کرد.
چلســی تاکنون پنج بار قهرمان لیگ انگلیس شده که چهار بار 
آن مربوط به لیگ برتر بوده است. هر بار چلسی سه بازی نخست 
فصلش را با برد شروع کرده، در پایان توانسته به قهرمانی برسد. 
این بار نیز چلسی سه بازی اول فصلش را با برد به پایان رسانده 
و به همین خاطر می توان عنوان کرد که ممکن است تاریخ برای 

آبی پوشان لندنی تکرار شود.

 کارلــو آنچلوتــی، ســرمربی بایرن مونیــخ معتقد اســت که 
رئال مادرید در فصل جاری قهرمان اللیگا خواهد شد و رونالدو 

نیز عنوان آقای گلی لیگ را از آن خود خواهد کرد.
  در حالی که مادرید در ســه فصل اخیر در اروپا عملکرد خوبی 
داشــته و دو بار قهرمان شــده، در لیگ چنــدان موفق نبوده و 
آخرین قهرمانی اش به سال ۲۰۱۲ باز می گردد. حال آنچلوتی 
که خود با رئال در کسب لیگ ناکام بود، مدعی شد که این فصل 

رئال شانس خوبی برای کسب این موفقیت دارد.
او گفت:»در اســپانیا قهرمانی دشوار است ولی فکر می کنم پس 
از سال ها رئال، قهرمان لیگ و کریســتیانو رونالدو نیز آقای گل 

رقابت ها خواهد شد.«
 رئال شروع خوبی در اللیگا به ثبت رسانده است. آنها در دو بازی 
خود موفق شده اند دو پیروزی کســب کرده و 6 امتیاز به دست 

آورند و رقابت با بارسا را از همین ابتدا آغاز کرده اند.

تورینو برای »جو هارت« 
جت اختصاصی رزرو کرد

طعنه هازارد به مورینیو

آنچلوتی: رئال قهرمان می شود 
رونالدو آقای گل

فضای مجازی

قاب روز

اتوبوس اختصاصی یوزپلنگ های خاورمیانه

در حالی که ملی پوشان فوتبال ایران تنها در رقابت های جهانی و آسیایی با این پدیده 
مرسوم در فوتبال جهان آشنا بودند، فدراســیون فوتبال سرانجام به این نتیجه رسید 
که اتوبوس اختصاصی تیم هــای ملی را خریداری و در اختیار ســازمان تیم های ملی 
قرار بدهد. اتوبوسی که هزینه آن را اسپانسر مخابراتی تیم ملی تامین کرده است. این 
اتوبوس منقش به پرچم ایران و آرم یوزپلنگ اســت که به نوعی هویت فوتبال ملی ما 

به شمار می آید.

انتخابات هیئت فوتبال اســتان اصفهــان صبح دیروز 
برگزار شد .در این انتخابات که  4 نامزد حضور داشتند  
مســعود هراتیان با کسب ۲6 رأی توانســت به عنوان 

ریاست جدید هیئت فوتبال استان اصفهان دست یابد.
محمد شــیری با ۱۱ رأی، عبدالرســول یزدی زاده با 
7 رأی و عباس اخــوان بدون رأی در ایــن انتخابات با 

هراتیان رقابت کردند.
نکته جالب ایــن انتخابات عدم حضــور خبرنگاران در 
مجمع بود و ایــن اتفاق در شــرایطی رخ دادکه هیئت 
فوتبال استان اصفهان از هفته ها پیش با ارسال نامه ای 
به رســانه های گروهی از آنها خواسته بود تا خبرنگاران 
و تصویربرداران و عکاسان خود را برای پوشش رسانه ای 
مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال اســتان معرفی کنند،  
ولی مســئوالن حفاظت و حراســت اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان از ورود خبرنگاران، عکاسان و 
تصویربرداران رســانه های گروهی به مجمع انتخاباتی 

هیئت فوتبال، خودداری کردند.
این اتفاق بی ســابقه که پس از اتفاقات رسانه ای مجمع 
انتخاباتی هیئت فوتبال اســتان فارس صورت گرفت، 
باعث شــد که خبرنگاران و عکاســان کــه کارت ورود 
به مجمع را نیــز دریافت کرده بودنــد، از ورود به محل 

برگزاری انتخابات منع شوند.
این در شــرایطی بــود که پیــش از ایــن خبرنگاران 
رسانه های گروهی نیز در محل برگزاری مجمع، مکانی 

به خود اختصاص داده بودند.
بی نظمی های به وجــود آمده از ســوی روابط عمومی 
هیئت فوتبال اصفهان باعث شــد که با وجود تاکیدات 
مکرر، چندین نفر از افراد غیرمسئول و غیرخبرنگار در 
محل استقرار خبرنگاران که تنها یک تلویزیون و بلندگو 
برای خبرنگاران در آن مســتقر شــده بود، حضور پیدا 
کنند و این موضوع مشکالتی در روند پوشش رسانه ای 

خبرنگاران ایجاد کرد.

تغییر رییس هیئت فوتبال اصفهان پس از 14 سال ؛

 هراتیان وارد می شود

مستطیل سبز

شنای ایران در بازی های المپیک ۲۰۱6 ریو با یک نماینده 
شــرکت کرد. آریا نسیمی شــاد تنها نماینده ایران در این 
بازی ها بود که با ســهیمه اعطایی در این رقابت ها حضور 
پیدا کرد.شناگر ۱7 ســاله تیم ایران در رقابت های شنای 
۲۰۰ متر قورباغه بــا زمان ۲:۲۰:۱٨  دقیقه آخر شــد و از 

رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند.
خشایار حضرتی، مربی تیم ملی شــنای ایران، در ارتباط 
با وضعیت حال حاضر شــنای ایران و راه های برون رفت از 

این وضعیت با مهر به گفت وگو پرداخت:
رکود ۲1 ساله بر شنا حاکم بود

شنای ایران نسبت به گذشته ها پیشــرفت فراوانی کرده؛ 
هرچند که ســرعت پیشــرفت در بســیاری از کشورهای 
دیگر به دلیل داشــتن امکانات باالتر بوده اســت. ببینید 
ما پس از ســال ۱۳۵۳ کــه بازی های آســیایی در تهران 
برگزار شد نزدیک به ۲۱ سال دچار افت شدیم و گهگاهی 
شــاهد رکوردشــکنی بودیم. به عنوان مثال تا ســال 7۳ 
 فقط یک رکــورد در ۱۰۰ متر کرال ســینه بزرگســاالن

 جا به جا شــد. ما ۲۰ ســال عقبگرد داشــتیم که این هم 
البته دالیل فراوانی داشت و شــاید اعزام نشدن شناگران 

به مســابقات برون مرزی و برگزار نشدن لیگ را می توان از 
جمله این عوامل برشــمرد. دوباره از اوایل دهه ٨۰ شاهد 
رکوردشــکنی بودیم و جهــش خیلی خوبی را مشــاهده 

کردیم.
بی ثباتی مدیریتی به شنا ضربه می زند

ببینید شــنا هم به ماننــد هر رشــته دیگری بــه ثبات 
مدیریتی نیاز دارد. فدراسیون شــنا در سال های گذشته 
دســتخوش تغییر و تحوالتی بوده که این امــر می تواند 
تاثیرات منفی در پی داشــته باشــد. در اوایل دهه ٨۰ در 
تیم ملی، تغییراتی صورت گرفــت و طی آن آقای پازوکی 
از سمت ســرمربی به رییس کمیته فنی ارتقا پیدا کردند 
و بهزاد خبازیان ســرمربی تیم ملی شــنا شــد. با حضور 
 آقای خبازیــان اتفاقــات بســیار مهمی در بســیاری از 
ماده ها رخ داد و در بسیاری از رشته های انفرادی و تیمی 

رکوردشکنی صورت گرفت.
سال ۲۰۰۵ سال طالیی برای شنای کشور

در ســال ٨4 که دومین دوره رقابت های لیگ هم برگزار 
شد شــاهد اتفاقات ویژه ای در شنای کشــور بودیم و تیم 
جوانــی از دل لیــگ بیرون آمــد. تیمی که مســن ترین 

شــناگر آن  محمد علیرضایی با ۲۰ســال ســن بود. این 
تیم در ســال ۲۰۰۵ و رقابت های غرب آســیا موفق شد 
۵ طال، ۵ نقره و ۲ برنز کسب کند. شــناگرانی مثل سهیل 
آشتیانی، ســعید آشــتیانی ، امین نوشــادی، حمیدرضا 
 مبرز و محمــد علیرضایی محصــول آن دوره بودند که در 
بازی های آســیایی ۲۰۰6 دوحه در دو ماده 4در ۲۰۰ متر 
و 4 در ۱۰۰ متر مختلط تیمی دو بار موفق به رکوردشکنی 
کشور شدند. در ســال ۲۰۰7 هم علیرضایی موفق شد در 
رقابت های داخل ســالن ماکائو به مدال طال دســت پیدا 
کند. پس از آن این شــناگر در ۱۰۰ متــر قورباغه صاحب 

سهمیه المپیک شد و بیداریان رکورد خودش را ارتقا داد.
برگزاری اردو در کشورهای صاحب نام

با توجه به مشکالتی که کشــور ما به لحاظ امکانات وجود 
دارد بهتر است که اردوهای ورزشــکاران ما در کشورهای 
صاحب نام در این رشــته برگزار شــود. ما در سال ۲۰۰٨ 
و ۲۰۰۹ دو اردوی بلندمــدت برای علیرضایی در کشــور 
کرواســی برپا کردیم. در حال حاضر اکثر شــناگران دنیا 
اردوهای خود را در کشــور آمریکا برگــزار می کنند. بهتر 
است به جای اینکه مربی به کشــورمان بیاوریم، شناگر به 

کشورهای دیگر اعزام کنیم. 
از قطب های شنای کشور خبری نیست

شیراز همیشــه یکی از قطب های شنای کشور بوده است. 
ببینید ما رهــام پیروانی و احمدرضا جاللی را در اســتان 
فارس داشــتیم اما اکنون از این قطب شنا خبری نیست. 
خوزستان و گیالن هم در رشته شنا سرآمد دیگر استان ها 
بودند؛ اما با وضعی که شاهد آن هستیم و طی آن استخرها 
کمتر می شود، رفته رفته وضعیت از این که هست هم بدتر 
خواهد شد. تا زمانی که اداره کل ها استخرها را می گیرند 
اتفاق مثبتی برای شــنا رخ نخواهد داد. در واقع استخرها 
زیاد می شــوند؛ اما دسترســی کمتر. زمانی که خود من 
شنا می کردم در ورزشــگاه شیرودی دو اســتخر روباز و 

سرپوشیده بود که برای من رایگان بود.
نبود امکانات، مشکل همیشگی شنای ایران

اصلی ترین مشکل شــنای ایران نبود اماکن ورزشی است. 
ما در حال حاضر فقط دو استخر استاندارد به نام آزادی و ۹ 
دی داریم. هر ســال که برای برپایی اردو به مجارستان می 
رویم می بینیم که یک استخر به اســتخرهای آنها اضافه 
شده است. در حالی که ما احداث اســتخر ۹ دی را از سال 
۱۳7۳ آغاز کردیم و در ســال ۹۱ آن را به پایان رساندیم و 

هنوز هم ایراداتی متوجه آن است.
شناگر را نمی توان در یک محیط نگه داشت

شــناگر نیاز به تغییر محیــط دارد. هر شــناگری نیاز به 
هم تمرینی دارد. محمد علیرضایــی اگر در برهه ای موفق 
شد برای این بود که انواع و اقســام اردو و مسابقه را تجربه 
کرد. همانطــور که قبال هم گفتم شــنا نیاز بــه تمرین و 
امکانات دارد. »جوزف اسکولینگ« سنگاپوری  که در ماده  
۱۰۰ متر پروانه در المپیک شــرکت کرده بود در کشــور 

آمریکا و زیر نظر یک مربی اسپانیایی تمرین می کند.

تحلیلی بر اوضاع شنا در ایران؛

شیرجه در امکانات خالی!

تا زمانی که اداره 
کل ها استخرها را 
می گیرند، اتفاق 
مثبتی برای شنا 
رخ نخواهد داد. 

در واقع استخرها 
زیاد می شوند؛ اما 

دسترسی کمتر 

 مربی تیم ملی شنای ایران گفت:  سال هاست گفته شده و از این پس هم گفته خواهد شد که برای موفقیت در رشته 
شنا،  نیاز به امکانات است و اصلی ترین نیاز شنا، استخر است که همچنان فراهم نیست.

در چند روز گذشته شایعه مهمی درباره استقالل شنیده شده است. 
اینکه در صورت ادامــه ناکامی علیرضا منصوریــان، فرهاد مجیدی 
جایگزین او خواهد شــد؛ اما سرپرست جدید باشــگاه استقالل این 

شایعات را تکذیب می کند.
ســید رضا افتخاری می گوید: »این شــایعات به هیچ عنوان صحت 
ندارد. خود فرهاد هم به دنبال این قصه نیســت. زمانی که سرپرست 
تیم   ملی فوتبال بودم فرهاد ۱7 ســال داشــت کــه او را به تیم   ملی 
آوردیم. چند ســال هم پیش من بود و او را کامال می شناسم. فرهاد 
در حال  حاضر، در حال گذراندن دوران مربیگری اســت و زمانی که 
دوره هایش را به اتمام رســاند به کمک ما و تیم   ملی می آید. معتقدم 
که حق او در تیم   ملی خورده شد. ما تیم های زیادی در باشگاه داریم و 
می توانیم هدایت تیم های پایه را به او بدهیم. به  هر حال فرهاد باید از 
یک جایی شروع کند و محک بخورد. تا به حال تیمی دستش نبوده و 

سابقه مربیگری ندارد.«

مدافع کرمانی ســپاهان که پیش از شــروع فصل به دلیل عدم توافق 
مالی از جمع زردپوشان جدا شد،در پیوستن به دیگر تیم ها نیز ناکام 
ماند؛بنابراین  بعد از صحبت با ســرمربی ســپاهان از ابتدای هفته به 

تمرینات این تیم اضافه شده است.
مشکل جدید ســپاهان اما نداشــتن جای خالی برای گنجاندن نام 
علی احمدی در لیســت بزرگســاالن این تیم اســت. در حال حاضر 
با قراردادی که پادوانی، عقیلی و قائدی فر با باشــگاه ســپاهان دارند 
لیست بزرگســاالن این تیم پر شده اســت و تنها در صورتی احمدی 
می تواند به لیست اضافه شــود که یک بازیکن بزرگســال با این تیم 

فسخ کند.
با این حال به نظر می رســد در فرصت باقیمانده فصل نقل و انتقاالت 
تکلیف ســه بازیکنی که با این باشــگاه قرارداد دارند امــا هنوز برای 
حضور در تیم به توافق نرسیدند مشخص شــود و پس از آن است که 

احمدی می تواند رسما وارد لیست سپاهان شود.

فرهاد مجیدی دنبال جای 
منصوریان نیست

.

مهاجم پیشــین تیم ملی فوتبــال ایران گفت: 
 باید شــروع خوبی داشته باشــیم و قطر را در 
گام اول شکســت دهیم.صمد مرفــاوی درباره 
بازی فردا شــب ایران مقابل قطــر گفت: همه 
بازی ها سخت اســت و فرقی نمی کند که ایران 
در زمین خودش یــا در زمین حریف بازی کند. 
سرمربی صبا درمورد قدرت خط حمله تیم ملی 

و شرایط فوق العاده ســردار آزمون خاطرنشان 
کرد: در همه پست ها بازیکنان خوبی داریم که 
تجربه زیادی دارند. االن بازیکنان جوان به خوبی 
خودشــان را در تیم ملی پیدا کرده اند و در خط 
حمله هم قدرت خوبی داریم. آزمون در بهترین 
شــرایط ممکن قرار دارد و مطمئنــا او یکی از 

کلیدی ترین بازیکنان تیم ملی است.

کلیدی ترین بازیکن ایران از نظر مرفاوی سروش رفیعی: نا امید نیستم
هافبــک مهاجــم تیم ملــی دلیل 
 عـــدم حضــــورش در لیســــت 
تیم ملی را سلیقه ســرمربی و نگاه 
او به وضعیــت بازیکنان مــی داند 
و ادامــه می دهــد کــه نگاهش به 
حضور در جام جهانی ۲۰۱٨ روسیه 
اســت و برای این حضــور نزدیک 

 به دو ســال وقــت دارد. پس دلیلی 
نمی بیند که بابــت  خط خوردن از 
تیم ملی نا امید شود. سروش رفیعی 
گفت:حاال که مسیر بازگشت من به 
تیم ملی آسان شده است، می توانم 
بی دغدغــه به دنبــال تحقق هدف 
حضور در روســیه ۲۰۱٨ باشــم و 

 تــالش کنم تــا بتوانم نظــر مثبت 
کی روش را برای به دســت آوردن 
دوبــاره پیراهــن تیم ملــی جلب 
کنم. البته خط خــوردن از تیم ملی 
دردناک بود امــا در تیم ملی حرف، 
حرف کــی روش اســت و من هیچ 

اعتراضی به این موضوع ندارم.
10

مشکل سپاهان برای 
بازگرداندن علی احمدی

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم
)شماره 8۰۰/1484۰(

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع تجدید مناقصه: واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده  CNG  قلعه شور.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبای 
4۱۲۰۰7۵۱۰۱۰۰٨ با شناســه واریز ۲6۱۰۰۰۰۰۰۲6 به نام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و دریافت رسید وجه از خزانه 

منطقه اصفهان. 
نشانی محل دریافت و تحویل اسناد:  اصفهان- خیابان چهارباغ باال- جنب پمپ بنزین، امور قراردادها. 

جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایتهای مشروحه ذیل مشاهده نمایند. 
تلفن تماس امور قراردادها ۳6۲446۱٨-۰۳۱ تلفن تماس شرکت: ۰۳۱-۳6۲47۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۵ /6/ ۹۵
مهلت تسلیم پاکات:  روز یکشنبه مورخ ۲٨ /6/ ۹۵

تاریخ گشایش پاکات:  ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۹ /6/ ۹۵
شرایط متقاضی:

CNG مورد تائید مدیر طرح CNG کلیه شرکتهای مجاز بهره برداری از جایگاه های -
- عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته. 

 www.shana.ir با توجه به اینکه مناقصه مذکور در مرحله تجدید می باشد لذا با هر تعداد مناقصه گر قابل اجرا می باشد.  ضمنا متن آگهی در سایت
قابل رویت می باشد. 

آدرس سایت: 
اسناد مناقصه در سایتهای ذیل قابل رویت می باشد. 

 WWW.MONAGHESE.OLD PORTAL.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR

 روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

شماره مجوز
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مفاد آرا
5/399 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات هــای اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

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

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

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
2-رای شــماره 4407 مورخ 95/03/29  آقای حبیب اهلل خانی فرزند رحمن به شــماره 
کالسه 0841 و به شــماره شناســنامه 2033 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141188988 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و زیر زمین تجاری به مساحت 109 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3و4  فرعی از 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 50515 مورخ 94/07/29 دفترخانه 139 و ارائه 
قولنامه عادی از مالک رسمی ورثه حاج حسین طاهری مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
3- رای شماره 4363 مورخ 95/03/25  آقای سید حسین امامی فرزند رضا به شماره 
کالسه 3806 و به شــماره شناســنامه  10641  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140482637 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 208/21 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 647 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 230957 مورخ 94/11/29 و 221244 مورخ 92/11/10 
دفترخانه 73 و وکالتنامــه 220164 مورخ 92/08/20 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز 

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

4- رای شماره 3126 مورخ 95/03/12  خانم ام البنین نوروزی خوزانی فرزند قدیر به 
شماره کالسه 0924 و به شماره شناسنامه 314  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141706490 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/42 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 356 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100111 مورخ 77/11/28 دفترخانه 63  مالحظه 

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

5- رای شــماره 3125 مورخ 95/03/12  آقای غالمعلی موحدیان فرزند حسینعلی به 
شماره کالسه 0922 و به شماره شناسنامه 501  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141073625 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/42 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 356 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100111 مورخ 77/11/28 دفترخانه 63  مالحظه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سند 106156 مورخ 79/11/16 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12- رای شــماره 7887 مورخ 94/11/28 خانم زهرا کبیری خوزانــی فرزند ایرج به 
شماره کالسه 3743 و به شماره شناســنامه 1130151492 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1130151492 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 177/33 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 108 فرعی از 113 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند صداقیه 62339 مورخ 

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

13- رای شماره 7888 مورخ 94/11/28 خانم صدیقه پرنده خوزانی فرزند مرتضی به 
شماره کالسه 3731 و به شماره شناســنامه 11052 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140363514 نسبت به4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
177/33 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 108 فرعــی از 113 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 108444 مورخ 77/10/06 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18- رای شماره  3136 مورخ 95/03/12 آقای لطف اله حاجیان فروشانی فرزند محمد 
کاظم به شماره کالسه 6448 و به شماره شناســنامه 215 صادره از خمینی شهر و به 

شماره ملی 1141238926 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
488 متر مربع مفروز و مجزی شده از 631 فرعی  پالک 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 215985 مورخ 91/12/09 دفترخانه 73 و 
سند 231450 مورخ 91/01/31 دفترخانه 73 و سند 231477 مورخ 95/02/04 دفترخانه 

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

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

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

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

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 214 دفتر 78 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21-رای شماره 2531 مورخ 95/02/30 آقای جالل قورچانی خوزانی فرزند قدمعلی به 
شماره کالسه  0253 و به شماره شناسنامه 21453 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140214081 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 190/70 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 120 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 43485 مورخ 92/04/23 دفترخانه 139 مالحظه و 

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

22- رای شــماره 3575 مــورخ 95/03/18 خانــم نرگــس کریمی فرزند فتــح اله  به 
شماره کالســه 6411 و به شماره شناســنامه 5 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142110370 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/83 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 178 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 230349 مورخ 94/04/30 دفترخانه 63 مالحظه 

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

23- رای شماره 3574 مورخ 95/03/18 خانم معصومه نادری نژاد فرزند غالمعلی  به 
شماره کالسه 6052 و به شماره شناسنامه 123 صادره به شماره ملی 1159485828 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 264/83 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 178 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 58783 مورخ 60/06/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

24- رای شماره 3576 مورخ 95/03/18 آقای حسین طهمورثی خوزانی فرزند مرتضی  
به شماره کالسه 6409 و به شماره شناسنامه 315 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141557630 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/83 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 178 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 51135 مورخ 58/11/04 دفترخانه 73 و سند 

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

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

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

26- رای شماره 3022 مورخ 95/03/09 خانم اعظم مجیری فروشانی فرزند رضاعلی 
به شماره کالسه 0036 و به شماره شناسنامه 2381 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141159597 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه چوب بری به مساحت 150 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 27 و 28 و 29 فرعی از 80 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 11221 مورخ 92/12/25 دفترخانه 

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

27- رای شماره 4348 مورخ 95/03/25 خانم فاطمه مجیری فروشانی فرزند احمدرضا 
به شماره کالسه 2259 و به شماره شناسنامه 97 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 
1141309912 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/26 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1609 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 133595 مورخ 90/11/17 دفترخانه 63 مالحظه 

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

28- رای شماره 4349 مورخ 95/03/25 آقای روح اله صفری فرزند شکراله به شماره 
کالسه 2258 و به شــماره شناســنامه 2097 صادره ازخمینی شــهر به شماره ملی 
1141189623 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/26 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1609 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 133595 مورخ 90/11/17 دفترخانه 63 مالحظه 

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

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

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

30- رای شــماره 2583 مورخ 95/02/30 آقای محمد حسین صمدی فروشانی  فرزند 
نادعلی  به شماره کالسه 1679  و به شماره شناسنامه 10521 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1140481436 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
171 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 148 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26473 مورخ 61/12/16 دفترخانه 59 

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

31- رای شــماره 2593 مورخ 95/02/30 آقای محمد مهدی صمدی فروشانی  فرزند 
محمد حسین  به شماره کالسه 1678 و به شماره شناسنامه 4405 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1142272095 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
171 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 148 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26473 مورخ 61/12/16 دفترخانه 59 

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

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

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

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

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

34-رای شماره 5783 مورخ 95/05/04 آقای عبدالعلی بیگی خوزانی فرزند رمضان  به 
شماره کالسه 1022 و  به شماره شناسنامه 293 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی  
1141608952 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/45 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 744 فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر طی ارائه عدم دسترسی به مالک رسمی فوالدگر ثبت در صفحه 376 دفتر 

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

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

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

36- رای شــماره 2588 مورخ 95/02/30 خانــم فاطمه بیگم لطفی فروشــانی  فرزند 
غالمعلی  به شماره کالسه 1680 و به شماره شناسنامه 10457 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1140480790 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
171 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 148 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26473 مورخ 61/12/16 دفترخانه 59 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( رای اصالحی: 

37- رای شــماره 5796 مورخ 95/05/05 آقای کریم پرنــده خوزانی فرزند صادق  به 
شماره کالسه  3726  و به شــماره شناســنامه 449 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141651335 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 108 و 108/1 فرعی از  113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 192703 مورخ 88/07/28 دفترخانه 73 مالحظه و 
محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
38- رای شــماره 3699 مورخ 95/03/19 آقای عنایت شفیعی فرزند فتح اله  به شماره 
کالســه  0223 و به شــماره شناســنامه 932 صادره ازخمینی شــهر به شماره ملی 
1141131625 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 21 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 104/5 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 27390 مورخ 88/12/24 دفترخانه 139 مالحظه 

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

39- رای شماره 3698 مورخ 95/03/19 خانم ســمیرا فاتحی  فرزند ولی اهلل  به شماره 
کالسه  0222 و به شــماره شناســنامه 2917 صادره ازخمینی شــهر به شماره ملی 
1142257363 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 21 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 104/5 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 27390 مورخ 88/12/24 دفترخانه 139 مالحظه 

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

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

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

41- رای شــماره 2622 مورخ 95/02/30 آقای عباس رفیعی فروشانی فرزند حیدر به 
شماره کالسه 2883 و به شماره شناسنامه 11764 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 
1140493655 نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه و زیرزمین به مساحت 24/50 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1753 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32472 مورخ 80/04/14 و 31874 مورخ 79/08/09 

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

42- رای شــماره 3354 مورخ 95/03/17 آقای نعمت اله محمدیان فرزند غالمرضا  به 
شماره کالسه  5134 و به شماره شناسنامه 1217 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 
1142240347 نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1812 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 201751 مورخ 89/09/23 دفترخانه 73 مالحظه 

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

43- رای شماره 3353 مورخ 95/03/17 خانم الهام صالحی فروشانی فرزند اصغر  به 
شماره کالسه  5135 و به شماره شناســنامه 1130251039 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1130251039 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
198 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1812 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 201751 مورخ 89/09/23 دفترخانه 

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

44- رای شــماره 4170 مــورخ 95/03/20 آقای فریبرز عباســی فرزند ســلمان به 
شماره کالسه  0955 و به شماره شناســنامه 739 صادره از کوهرنگ  به شماره ملی 
5558699681 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/25 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 2264 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 281 دفتر 623 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
45- رای شــماره 2617 مورخ 95/02/30 خانم محبوبه مختاری فرزند احمدرضا  به 
شماره کالسه  3644   و به شماره شناسنامه 234 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 
1141063697 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی  به مساحت 
212/50 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 2487 فرعــی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 117728 مورخ 84/04/11 و 

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

46- رای شماره 2618 مورخ 95/02/30 آقای اسماعیل اشتری فرزند جعفر  به شماره 
کالسه  3641   و به شــماره شناســنامه 312 صادره ازخمینی شــهر به شماره ملی 
1141022931 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی  به مساحت 
212/50 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 2487 فرعــی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 117728 مورخ 84/04/11 و 

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

47- رای شماره 2526 مورخ 95/02/30 خانم سمیه شیروی خوزانی فرزند رستم  به 
شماره کالســه 5406 و به شماره شناســنامه 1967 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141290431 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 226 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 74 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 357 دفتر 384 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

48- رای شماره 4338 مورخ 95/03/25 آقای علی اکبر عموچی فروشانی فرزند حسن  
به شماره کالسه 0198 و به شماره شناسنامه 12143 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140497618 نسبت ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 58/14 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 672 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 100 و 89 و 525 و 103 و 240 و 245 

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

49- رای شماره 4339 مورخ 95/03/25 آقای علی اکبر عموچی فروشانی فرزند حسن  
به شماره کالسه 0678 و به شماره شناسنامه 12143 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140497618 نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/26 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 672 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 100 و 89 و 525 و 103 و 240 و 245 دفاتر  170 و 

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

50- رای شماره 2476 مورخ 95/02/29 آقای اکبر ماهانی فرزند رضا  به شماره کالسه 
1349 و به شماره شناسنامه 415 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 1285707915 
نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1525 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
971 فرعی از 75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

ثبت در صفحه 473 و 470 دفتر 234 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

51- رای شــماره 3609 مورخ 95/03/19 خانم منیر حدادان خوزانی فرزند صادق به 
شماره کالسه 0779 و به شماره شناســنامه 1130101185 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1130101185 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/74 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 161/1 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی سند 171579 مورخ 86/03/08 دفترخانه 

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

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

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

53- رای شماره 2511 مورخ 95/02/30 خانم پروانه روشن فکر فرزند محمدحسین به 
شماره کالسه 3413 و به شماره شناسنامه 343 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 
1141023245 نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/92 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 119 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند135899 مورخ 92/03/07 دفترخانه 63 مالحظه 

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

54- - رای شماره 2512 مورخ 95/02/30 آقای سیامک ابراهیم بابایی ورنوسفادرانی 
فرزند حسینعلی به شماره کالسه 3412 و به شماره شناسنامه 15468 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1140153463 نســبت به 4دانگ مشاع ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 237/92 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 119 فرعی از 116 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند135899 مورخ 92/03/07 

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

55- رای شماره 3165 مورخ 95/03/13 خانم زهره بدیحی جوآبادی فرزند حسن  به 
شماره کالسه 0849 و به شماره شناسنامه 224 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142219372 نســبت به 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به 
مساحت 82/69 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 727 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 232 دفتر 42 امالک  

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

56- - رای شــماره 3166 مورخ 95/03/13 آقای علیرضا حوازاده فرزند حســین  به 
شماره کالسه 0848 و به شماره شناســنامه 8 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142208540 نســبت به 3/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به 
مساحت 82/69 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 727 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 87 دفتر 383 امالک  

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

57- رای شماره 2490 مورخ 95/02/29 خانم پریسا سادات نوربخش فرزند سیدرسول  

به شماره کالسه 0896 و به شماره شناسنامه 1130499235 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1130499235 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
108 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5783 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 245 دفتر 197 امالک 

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

58- - رای شــماره 2491 مورخ 95/02/29 خانم مریم اکبری ورنوســفادرانی فرزند 
مصطفی  به شماره کالسه 0895 و به شماره شناسنامه 282 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1141058804 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
108 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5783 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 238 دفتر 116 امالک 

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

59- رای شــماره 2493 مورخ 95/02/29 خانم زهرا ســبزیان ورنوسفادرانی فرزند 
خداداد  به شماره کالسه 5215 و به شماره شناسنامه 12436 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140500546 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/5 متر مربع 
از پالک 1068 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 69350 مورخ 64/06/28 دفترخانه 73 و 140219 مورخ 94/12/24 دفترخانه 

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

60- رای شــماره 3267 مورخ 94/12/27 خانم ســمیرا کاظمی اندانی فرزند اصغر به 
شماره کالســه  0606 و به شماره شناســنامه 1130099342 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130099342 نســبت به 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 160/05 متر مربع از پالک 748 فرعی از112 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 74 دفتر 476 امالک مالحظه و 

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

61- - رای شــماره 2268 مورخ 94/12/27 آقای صفرعلی عابــدی فرزند محمود به 
شماره کالسه 0291 و به شماره شناســنامه 95 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141573611 نسبت به 3/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/05 
متر مربع از پالک 748 فرعی از112 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 74 دفتر 476 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

62- رای شــماره 0907 مورخ 95/01/31 آقــای صفرعلی عابدی فرزنــد محمود به 
شماره کالسه 0291 و به شماره شناســنامه 95 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141573611 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مساحت 211 متر مربع از پالک 28 فرعی 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216965 مورخ 92/02/17 دفترخانه 73 مالحظه 

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

63- رای شــماره 0908 مورخ 95/01/31 خانــم مریم خاتون مجیــری اندانی فرزند 
عبدالخالق به شماره کالسه 0292 و به شماره شناسنامه 84 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141633698 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 211 متر مربع از پالک 28 فرعی 73 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216965 مورخ 92/02/17 دفترخانه 

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

64- رای شــماره 3155 مورخ 95/03/13 خانم لیلی اعمازاده اندانی فرزند عبدالرحمن 
به شماره کالسه  0445 و به شماره شناسنامه 3134 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141302071 نسبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 74/1 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 185608 مورخ 78/09/20 دفترخانه 73 مالحظه 

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

65- - رای شــماره 3156 مورخ 95/03/13 آقای علی بیگی خوزانــی فرزند جعفر به 
شماره کالسه  0444 و به شــماره شناســنامه 439 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141707748 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 74/1 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 185608 مورخ 78/09/20 دفترخانه 73 مالحظه 

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

66- رای شــماره 1841 مــورخ 94/12/24 آقای ســید کمال الدین حجــازی دهاقانی 
فرزند سید ابوالقاسم به شماره کالسه  0323 و به شــماره شناسنامه 169 صادره از 
شهرضا به شماره ملی 5129603133 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی 
به مساحت 102/85 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1044 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 520 و131 

دفاتر320 و505 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

67- رای شماره 3568 مورخ 95/03/18 آقای جعفر بیگی خوزانی فرزند ابوالقاسم  به 
شماره کالسه 0771 و به شماره شناسنامه 120 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141467240 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 
209/44 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 123 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 50508 مورخ 58/09/22 دفترخانه 
73 وســند 160412 مورخ 84/07/27 دفترخانه 73 وســند 185607 مورخ 87/09/20 

دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

68-  رای شــماره 3567 مورخ 95/03/18 خانم رقیه براتی احمدآبادی فرزند احمد به 
شماره کالسه 0772 و به شماره شناســنامه 1130184188 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130184188 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی 
به مساحت 209/44 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 123 فرعی از 84 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 185607 مورخ 87/09/20 
دفترخانه 72 وسند 5058 مورخ 58/09/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
69- رای شــماره 4431 مورخ 95/03/29 آقای ســیف اهلل بخششــی فرزند حسن  به 
شماره کالسه  1119 و به شماره شناسنامه 239 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141565560 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218/46 متر مربع مفروز و 
مجزی شــده از پالک 551 و1593 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 230519 مورخ 94/10/20 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

70- رای شــماره 2720 مــورخ 95/03/04 خانم احتــرام ابوترابی فرزند اســداهلل  به 
شماره کالسه 3211  و به شــماره شناســنامه 104 صادره از خمینی شهربه شماره 
ملی 1140980981 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1370 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 243 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 93122 مورخ 92/08/25 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

71- رای شــماره 3533 مورخ 95/03/18 خانم مریم گلی فرزند عبدالرضا به شــماره 
کالسه  0106 و به شــماره شناســنامه 1531 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141183951 نسبت به 3/4 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117/75 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1822 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 9140 مورخ 82/11/07 و115964 مورخ 
82/07/19 و 117871 مــورخ 84/05/02 دفترخانــه 63 و38 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

72- رای شماره 3531 مورخ 95/03/18 خانم صدیقه عابدی فرزند براتعلی به شماره 
کالسه  0107 و به شماره شناســنامه 12192 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140498101 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/75 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1822 فرعی از 72 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 9140 مورخ 82/11/07 و115964 مورخ 
82/07/19 و 117871 مــورخ 84/05/02 دفترخانــه 63 و38 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

73- - رای شــماره 3532 مورخ 95/03/18 خانــم مرضیه گلی فرزنــد عبدالرضا به 
شماره کالسه  0105 و به شماره شناسنامه 36 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141309300 نسبت به 3/4 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117/75 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1822 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 9140 مورخ 82/11/07 و115964 مورخ 
82/07/19 و 117871 مورخ 84/05/02 دفترخانه 63 و38 مالحظه و محرز گردیده است

.الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
74-- رای شــماره 3537 مورخ 95/03/18 خانم زهرا حاجی باقــری فرزند اصغر به 
شماره کالسه  0108 و به شماره شناسنامه 6018 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142288218 نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117/75 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1822 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 9140 مورخ 82/11/07 و115964 مورخ 
82/07/19 و 117871 مــورخ 84/05/02 دفترخانــه 63 و38 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

75- رای شماره 6056 مورخ 94/10/26 خانم ســیمین دخت مهدور فرزند حسین  به 
شماره کالســه  4279 و به شــماره شناســنامه 2 صادره از الیگودرز به شماره ملی 
4172431550 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  سه طبقه به مســاحت 111 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 314 فرعی از 159 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر طی وکالتنامه 35482 مورخ 82/11/15 دفترخانه 35 مالحظه و 

محرز گردیده است.
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
76- رای شماره 3374 مورخ 95/03/18 آقای محمدعلی حاجی باقری فروشانی فرزند 
حسن به شماره کالسه  0817 و به شماره شناســنامه 10748 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140483706 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/90 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1948 فرعی از 172 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 125378 مورخ 87/05/21 دفترخانه 63 

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

77- رای شماره 1814 مورخ 94/12/24 آقای احمدرضا سبحانی فرزند حکمت اهلل به 
شماره کالسه  5713 و به شماره شناسنامه 22 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141628155 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی وراه پله به مساحت 
72/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3264 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 227 و588 دفتر 350 و262 

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

78- رای شماره 2502 مورخ 95/02/29 خانم اشرف ارغند فرزند علی به شماره کالسه 
0941 و به شماره شناســنامه 1220 صادره از اهواز به شــماره ملی 1754138209 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 39/29 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 326و327  فرعی از 82 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 56008 مورخ 85/07/08 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
79- رای شماره 2503 مورخ 95/02/29 خانم اشرف ارغند فرزند علی به شماره کالسه 
0939 و به شماره شناسنامه 1220 صادره از اهواز به شماره ملی 1754138209 نسبت 
به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 39/29 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
326و327  فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 479 دفتر 532 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

80- رای شماره 4346 مورخ 95/03/25 آقای مرتضی محمدصالحی فروشانی فرزند 
غالمرضا به شماره کالسه  0394 و به شماره شناسنامه 9995 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142324745 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/70 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 792 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 57651 مورخ 93/05/27 دفترخانه 172 مالحظه 

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

81- رای شــماره 4347 مورخ 95/03/25 آقای علی محمدصالحی فروشــانی فرزند 
غالمرضا به شــماره کالسه  0393 و به شماره شناســنامه 1130372219 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1130372219 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
145 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 179 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 139076 مورخ 94/04/10 مالحظه 

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

82- رای شماره 2523 مورخ 95/02/30 خانم پروین ســعیدی ورنوسفادرانی فرزند 
نعمت اهلل به شماره کالسه  4402 و به شماره شناسنامه 571  صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141007258 نسبت به ششدانگ یکباب انبارضایعات بازیافتی به مساحت 
460 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 250 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18149 مورخ 46/11/26 دفترخانه 35 

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

83- رای شماره 2522 مورخ 95/02/30 خانم مهین سعیدی فرزند نعمت اهلل به شماره 
کالسه  0041 و به شــماره شناســنامه 193  صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140978365 نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مســاحت 463 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 250 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 18149 مورخ 46/11/26 دفترخانه 35 مالحظه و محرز 

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

84- رای شماره 2538 مورخ 95/02/30 خانم مهین سعیدی فرزند نعمت اهلل به شماره 
کالســه  0043 و به شــماره شناســنامه 193 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140978365 نسبت به ششدانگ یکباب انبارضایعات به مساحت 677/60 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 250 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 18149 مورخ 46/11/26 دفترخانه 35 مالحظه و 

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

85- رای شماره 2536 مورخ 95/02/30 خانم ملوک سعیدی فرزند نعمت اهلل به شماره 
کالســه  1397 و به شــماره شناســنامه 194 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140959859 نسبت به ششدانگ یکباب انبار ضایعات آهن آالت به مساحت 470 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 250 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18149 مورخ 46/11/26 دفترخانه 35 مالحظه 

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

86- رای شــماره 2520 مــورخ 95/02/30 آقای جــالل ابراهیمیــان خوزانی فرزند 
رمضانعلی به شماره کالسه  0719 و به شماره شناسنامه 40 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141647249 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/93 متر 
مربع که از پالک 115/79 به استثنای بهای 1/16 اعیانی به شماره پالک 78 و79 فرعی از 
115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 199842 

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

87- رای شماره 3366 مورخ 95/03/17 خانم طاهره سادات میرلوحی جوآبادی فرزند 
سید اسداهلل به شماره کالسه 0194 و به شــماره شناسنامه 1130825000 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1130825000 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه ســه طبقه تیرچه بلوک به مســاحت 205/10 متر مربع مفروز و مجزی شــده از 
 پالک 1335 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر
  شــامل ســند 19951 مــورخ 53/03/19 دفترخانــه 63 مالحظــه و محــرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

88- رای شماره 3367 مورخ 95/03/17 آقای عباسعلی هوازاده جوآبادی فرزند علی آقا 
به شماره کالسه 0195 و به شماره شناسنامه 872 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140845500 نسبت به 5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه تیرچه بلوک به 
مساحت 205/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1335 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 5429 مورخ 84/03/30 

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

89-رای شماره 3183 مورخ 95/03/16 خانم شکوفه شــاهین فرزند رضا به شماره 
کالسه  0197 و به شماره شناســنامه 14884 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140147609 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 294/60 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 235 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40354 مورخ 60/12/22 دفترخانه 63 مالحظه 

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

90- رای شــماره 3184 مورخ 95/03/16 آقای خلیل اهلل شــاهین فرزنــد رجبعلی به 
شماره کالسه  0247 و به شماره شناسنامه 173 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141003376 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه صلح شرط به مساحت 
294/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 235 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40354 مورخ 60/12/22 دفترخانه 63 

صلح شرط گردیده ومالحظه و محرز گردیده است.
الف( آگهی اصالحی:

91- رای شماره 2848 مورخ 94/08/19 آقای محمدعلی محمدی جوآبادی فرزند یداهلل 
به شماره کالســه 4407 و به شماره شناســنامه 48 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142191524 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/80 مترمربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 1433 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند رســمی 158517 مورخ 84/05/11 دفترخانه 73 مالحظه 

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

92- رای شــماره 4226 مورخ 95/03/22 آقای حکمت اهلل امینی خوزانی فرزند علی به 
شماره کالسه 2836 و به شماره شناســنامه 22577 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140225340 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 94/08 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
567 و 566 و566/1 فرعی از 85 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل شامل سند رسمی 121695 مورخ 85/12/28 دفترخانه 63 مالحظه 

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

93- رای شماره 4227 مورخ 95/03/22خانم نرجس شفیعی خوزانی فرزند عبدالرضا 
به شماره کالسه 2838 و به شماره شناسنامه 1130281841 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130281841 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 94/08 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 567 و 566 و566/1 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل شامل سند رسمی 4749 مورخ 90/11/26 دفترخانه 322 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(رای اصالحی 

94- رای شماره 6086 مورخ 95/05/13 آقای نبی اهلل کارخیران خوزانی فرزند نصراهلل 
به شماره کالسه  1802 و به شماره شناسنامه 2095 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141120518 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری به مساحت 322/07 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 113 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42147 مورخ 91/12/21 دفترخانه 139 مالحظه 

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

95- رای شــماره 2572 مورخ 95/02/30 خانم بهناز مصیــب خوزانی فرزند یداهلل به 
شماره کالسه  0933 و به شماره شناسنامه 421 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141091208 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/80 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 52 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 356 دفتر 441 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
96- رای شماره 5179 مورخ 95/04/30 خانم فاطمه حیدری فرزند ابوالقاسم به شماره 
کالسه  3081 و به شماره شناســنامه 10886 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140361831 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/84 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 431 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 47945 مورخ 67/09/07 دفترخانه 59 مالحظه 

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

97- رای شماره 3524 مورخ 95/03/18 آقای حسام قورچانی خوزانی فرزند محمدتقی 
به شماره کالسه  3080 و به شماره شناسنامه 16468 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142379401 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/84 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 431 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 206393 مورخ 90/05/24 دفترخانه 73 

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

98- رای شماره 4353 مورخ 95/03/25 آقای نبی اهلل نوریان کوشکی فرزند غالمرضا 
به شماره کالسه  1515 و به شماره شناسنامه 1 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142047695 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانی به مساحت 241/40 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 267 فرعی از 103 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 226 دفتر 144 مالحظه و محرز 

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

99- رای شماره 4427 مورخ 95/03/29 آقای مهدی صفری فروشانی فرزند امین اهلل 
به شماره کالسه  0486 و به شماره شناســنامه 197 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141170612 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276/28 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 2349 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 18792 مورخ 93/11/07 دفترخانه 301 مالحظه و محرز 

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

100- رای شماره 2482 مورخ 95/02/29 خانم شکوه دیباجی فروشانی فرزند سیدعلی 
به شماره کالسه  4331 و به شماره شناسنامه 17 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141618427 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/26 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 220 و221 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 171408 مورخ 86/03/02 دفترخانه 73 وثبت در صفحه 

348 و345 دفتر 415 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

101- رای شــماره 3160 مورخ 95/03/13 خانم سمیه شــمس علی  فرزند حسین به 
شماره کالسه  0824 و به شماره شناسنامه 1336 صادره به شماره ملی 1753833140 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 223/68 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 40 و 41 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 119441 مورخ 84/12/28 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

102- رای شــماره 3161 مورخ 95/03/13 خانم مریم الســادات میردامادی خوزانی  
فرزند مسعود به شماره کالسه  0825 و به شماره شناسنامه 3410 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141236796 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 223/68 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 40 و 41 فرعی از 113 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 191780 مورخ 

81/06/12 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

103- رای شــماره 3365 مــورخ 95/03/17 آقای غالمعلی توانــازاده فرزند رضا به 
شماره کالسه  5257 و به شماره شناسنامه 84 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140972065 نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 184 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 1064 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر بصورت مع الواسطه از مالک رسمی نوراله توانگر مالحظه و محرز 

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

104- رای شــماره 4165 مورخ 95/03/20 آقــای قربانعلی محمــدی فرزند کریم به 
شماره کالســه  0195 و به شماره شناســنامه 523 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1289300240 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/84 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 587 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 91376 مورخ 75/06/10 دفترخانه 63 مالحظه 

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

105- رای شماره 4166 مورخ 95/03/20 خانم طاهره صمدی فرزند جعفر به شماره 
کالســه  0194 و به شــماره شناســنامه 230 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141649144 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/84 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 587 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37408 مورخ 64/10/14 دفترخانه 59 مالحظه 

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

106- رای شماره 6027 مورخ 94/10/24 آقای محمد مهدی افسری فرزند حسینعلی به 
شماره کالسه  6111 و به شماره شناسنامه 246 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141058448 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/97 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 23 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 76723 مورخ 89/05/10 دفترخانه 46 و ثبت در 

صفحه 509 دفتر 515 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

107- رای شــماره 6031 مورخ 94/10/24 خانم عفت عســکری فرزند تقی به شماره 
کالســه  6112 و به شماره شناســنامه 1855 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141221241 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/97 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 23 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل قولنامه عادی محمد مهدی افسری ثبت در صفحه 

509 دفتر 515 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

108- رای شــماره 2666 مورخ 95/02/31 آقای مجید نادیان ورنوســفادرانی فرزند 
رجبعلی به شماره کالسه  0336 و به شماره شناسنامه 542 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141074036 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
172/70 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 2027/2فرعــی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 125571 مورخ 79/11/12 و 

سند 125320 مورخ 79/11/03 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

109- رای شماره 2667 مورخ 95/02/31 خانم فاطمه ملک زاده ورنوسفادرانی فرزند 
قدرت اهلل به شماره کالسه  0337 و به شماره شناسنامه 17884 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141220539 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
172/70 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 2027/2فرعــی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 125571 مورخ 79/11/12 و 

سند 125320 مورخ 79/11/03 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شماره 4628 مورخ 94/09/27 آقای مسعودحیدری فروشانی فرزند سیف 
اهلل به شماره کالسه  5900 و به شماره شناســنامه 13316 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140509349 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و طبقات فوقانی تحتانی به 
مساحت 111/11 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1944 فرعی از 87 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 134062 مورخ 91/02/18 
دفترخانه 63 وطی سند 7271 دفترخانه 301 احکام حقوقی دادگستری انتقال قطعی شده 

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

111- رای شــماره 1674 مورخ 95/12/21 آقای جواد نوروزی فرزند غفار به شماره 
کالسه  0420 و به شماره شناسنامه 102 صادره از داران به شماره ملی 5759558854 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/90 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1271 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 15285 مورخ 94/03/30 دفترخانه 154 ثبت در صفحه 461 

دفتر 238 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

112- رای شــماره 3298 مورخ 95/03/16 آقای محمد جعفر هاشــمی دوست فرزند 
حسین به شماره کالسه  0044 و به شماره شناسنامه 2731 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141195968 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
84/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1602 و 1602/1 فرعی از 87 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 67524 مورخ 87/06/27 
دفترخانه 42 و ســند 67525 مورخ 87/06/27 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

113- رای شــماره 3299 مــورخ 95/03/16 خانــم فاطمــه صغرا حاجــی حیدری 
ورنوسفادرانی فرزند حسین به شماره کالسه  0047 و به شماره شناسنامه 657 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1141175215 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 84/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1602 و 1602/1 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 67524 
مورخ 87/06/27 دفترخانه 42 و ســند 67525 مورخ 87/06/27 دفترخانه 46 مالحظه 

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

114- رای شــماره 3552 مورخ 95/03/18 آقای مرتضی روح اللهی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد رضا به شماره کالسه  4495 و به شماره شناسنامه 2136 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141258498 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 121 فرعی از 175 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 133492 مورخ 90/10/29 

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

115- رای شــماره 3553 مورخ 95/03/18 خانم الهه روح اللهی ورنوسفادرانی فرزند 
علی به شماره کالسه  4494 و به شماره شناســنامه 5507 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142283100 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 121 فرعی از 175 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54662 مورخ 85/03/28 دفترخانه 46 

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

116- رای شــماره 5091 مــورخ 95/04/29 آقــای مصطفی اســمعیلی اندانی فرزند 
رمضانعلی به شماره کالسه  0010 و به شماره شناسنامه 40 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141492628 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 71 فرعی از 73 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 227384 مورخ 93/12/25 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

117- رای شــماره 0517 مورخ 95/01/29 خانــم ام البنین محرابــی خوزانی فرزند 
رجبعلی به شماره کالسه  1730 و به شماره شناسنامه 20340 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140202952 نسبت به6ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/67 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 623 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 1145 مورخ 89/04/12 دفترخانه 322 

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

118- رای شــماره 4221 مورخ 95/03/22 آقای خســرو هوازاده جــو آبادی فرزند 
نظرعلی به شماره کالســه  2070 و به شماره شناســنامه 4 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1142185710 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 189/70 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1303 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36707 مورخ 85/12/25 دفترخانه 38 مالحظه 

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

119- رای شــماره 3572 مورخ 95/03/18 خانم اکرم روشــن زاده فرزند عربعلی به 
شماره کالسه  5940 و به شماره شناسنامه 1535 صادره از الیگودرز به شماره ملی 
4171645646 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  و طبقه فوقانی به مساحت 120 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1250 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 4239 مورخ 94/11/13 دفترخانه 289 مالحظه 

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

120- رای شماره 3023 مورخ 95/03/09 خانم اشرف نصیری خوزانی فرزند قدمعلی 
به شماره کالسه  0048 و به شماره شناســنامه 928 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141151367 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/55 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 920 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 121565 مورخ 79/05/09 دفترخانه 73 وثبت در صفحه 50 

دفتر 346 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

121- رای شــماره 3496 مورخ 95/03/18 آقــای حبیب قوچانی فرزنــد ماندعلی به 
شماره کالسه  2009 و به شماره شناسنامه 249 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141625989 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/82 متر مربع مفروز و 
مجزی شــده از پالک 29 و30 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 161725 مورخ 84/10/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

122- رای شماره 2521 مورخ 95/02/30 آقای محمدتقی حاجی حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند میرزا بابا به شماره کالسه  4981 و به شماره شناسنامه 190 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140969651 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/08 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 603 فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 351 دفتر 297 امالک مالحظه و 

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

123- رای شــماره 3393 مورخ 95/03/18 آقای ســعید حاج حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند محمود به شماره کالسه  0070 و به شماره شناسنامه 1977 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141328771 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 257/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 326 فرعی از 116 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 59976 مورخ 84/12/25 
و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مــورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

124- رای شــماره 3407 مورخ 95/03/18 خانم لیال آقایی فروشــانی فرزند حیدر به 
شماره کالسه  0072 و به شماره شناسنامه 1741022851 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1741022851 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
257/93 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 326 فرعــی از 116 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 59976 مورخ 84/12/25 
و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مــورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

125- رای شــماره 3404 مورخ 95/03/18 آقای محمد حاج حیدری ورنوســفادرانی 
فرزند محمود به شماره کالسه  0074 و به شماره شناسنامه 1657 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141253674 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 257/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 326 فرعی از 116 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 59976 مورخ 84/12/25 
و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مــورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

125- رای شــماره 3393 مورخ 95/03/18 آقای ســعید حاج حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند محمود به شماره کالسه  0070 و به شماره شناسنامه 1977 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141328771 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 257/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 326 فرعی از 116 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 59976 مورخ 84/12/25 
و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مــورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

126- رای شماره 3411 مورخ 95/03/18 خانم وجیهه رنجبردهنوی فرزند رمضانعلی 
به شماره کالسه  0073 و به شماره شناسنامه 1130250891 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130250891 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
257/93 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 326 فرعــی از 116 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 59976 مورخ 84/12/25 
و79807 مورخ 89/11/17 و 81034 مــورخ 90/08/18 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

127- رای شــماره 2468 مورخ 95/02/29 خانم زهرا رســتمی فرد فرزند اسداله به 
شماره کالسه  0852 و به شماره شناسنامه 14062 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142355357 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1821 فرعی از 72 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 425 دفتر 651 امالک مالحظه و 

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

128- رای شماره 2470 مورخ 95/02/29 آقای حســنعلی نقدعلی فرزند عباسعلی به 
شماره کالسه  0851 و به شماره شناسنامه 22578 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140225359 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1821 فرعی از 72 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 77 دفتر 338 امالک مالحظه و 

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

129- رای شماره 4351 مورخ 95/03/25 آقای عبدالعلی نعمتی ورنوسفادرانی فرزند 
نوراله به شماره کالسه  4201 و به شماره شناســنامه 192 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141016982 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
300/98 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 101/2 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 376 دفتر 238 امالک 

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

130- رای شماره 4352 مورخ 95/03/25 خانم شهربانو مختاری ورنوسفادرانی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه  4202 و به شماره شناسنامه 186 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141045321 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
300/98 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 101/2 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 24555 مورخ 74/02/24 دفتر خانه 

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

131- رای شماره 2480 مورخ 95/02/29 آقای کریم وطن خواه ورنوسفادرانی فرزند 
حیدر به شماره کالسه  0940 و به شماره شناسنامه 15068 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140149466 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
115/20 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2291 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 133327 مورخ 90/10/08 دفترخانه 
63 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
132- رای شماره 2481 مورخ 95/02/29 خانم مینا امیر یوسفی فرزند نوروزعلی به 
شماره کالسه  0761 و به شماره شناسنامه 1130292878 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130292878 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
115/20 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2291 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 5073 مورخ 92/12/10 مالحظه و 

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

133- رای شــماره 3359 مورخ 95/03/17 آقای علی محمد بابایی فروشــانی  فرزند 
غالمعلی به شماره کالسه  3500 و به شــماره شناسنامه 22 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141683474 نسبت به از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/55 مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 71 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 45821 مورخ 91/03/10 دفترخانه 172 مالحظه و 

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

134- رای شــماره 4470 مورخ 94/03/23 آقای غالمرضا پرنــده فرزند محمد رحیم 
به شماره کالسه  4330 و به شماره شناســنامه 257 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141424967 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 312/15 مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 64 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند مالکیت مشــاعی صفحه 436 دفتر 44 امالک مالحظه و محرز 

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

135- رای شماره 7099 مورخ 94/11/17 آقای اسماعیل طاهری اندانی فرزند ابوالحسن 
به شماره کالسه  6046 و به شماره شناسنامه 2753 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 5649346747 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی به مساحت 519 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 88 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 228054 مورخ 94/02/30 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

136- رای شــماره 4169 مورخ 95/03/20 آقای رضی مرادی فرزند مرید به شماره 
کالسه  1255 و به شماره شناسنامه 520 صادره از فریدن به شماره ملی 5759406019 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 664 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر بصورت مع 
الوتسطه از مالک رسمی ثبت در صفحه 469 دفتر 58 امالک به نام حیدر امینی مالحظه 

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

137- رای شماره 0949 مورخ 94/01/31 خانم زهره صفرعلیان فرزند علی محمد به 
شماره کالســه  0202 و به شماره شناســنامه 911 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1288178514 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 283/34 مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 989 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 128940 مورخ 75/02/25 دفترخانه 20 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
138- رای شــماره 4224 مورخ 95/03/22 خانم خورشــید عابدی فرزند حســن به 
شماره کالسه  0091 و به شماره شناســنامه 9728 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140350587 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/20 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 152 فرعی از 114 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 083459 مورخ 95/01/15 مالحظه و محرز 

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

139- رای شــماره 4223 مورخ 95/03/22 آقای محمد باقــر جباریان خوزانی فرزند 
حسین به شماره کالسه  1585 و به شماره شناســنامه 442 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141207079 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
219/20 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 152 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 083460 مورخ 95/01/15 مالحظه 

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

140- رای شماره 1785 مورخ 94/12/23 خانم فاطمه محمدی جوآبادی فرزند رحیم به 
شماره کالسه  6215 و به شماره شناسنامه 2780 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1292180625 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 
148/44 مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 13 فرعــی از 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 148312 مورخ 82/10/28 دفترخانه 

73 وثبت در صفحه 254 و479 دفاتر 256 و486 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

141- رای شــماره 1784 مــورخ 94/12/23 آقــای محمد بدیحی فرزنــد رجبعلی به 
شماره کالسه  6214 و به شماره شناسنامه 53 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142210529 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/44 مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 148312 مورخ 82/10/28 دفترخانه 73 وثبت در صفحه 

254 و479 دفاتر 256 و486 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
 الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

142- رای شماره 3592 مورخ 95/03/19 آقای رحمن مالئی فرزند فضل اله به شماره 
کالســه  0553 و به شماره شناســنامه 1880 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141255911 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
90/71 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 161/1 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 17565 مورخ 95/02/15 دفترخانه 

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

143- رای شــماره 6275 مورخ 94/10/29 آقای حســن بزرگ مهــر فرزند حاجی به 
شماره کالسه  0120 و به شــماره شناســنامه 253 صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129314359 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/60 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1351 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 86948 مورخ 74/07/22 دفترخانه 63 مالحظه 

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

144- رای شماره 6274 مورخ 94/10/29 خانم طاهره پرنده خوزانی فرزند محمد علی 
به شماره کالسه  0121 و به شماره شناسنامه 18935 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140188895 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/60 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1351 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 86948 مورخ 74/07/22 دفترخانه 63 مالحظه 

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

145- رای شــماره 4578 مورخ 94/09/26 آقای عبداله پیمانی فرزند حسن به شماره 
کالســه  6473 و به شــماره شناســنامه 118 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141508230 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب به مساحت 230/15 مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 47 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 229915 مورخ 94/08/09 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

146- رای شــماره 4579 مورخ 94/09/26 خانم فاطمه بیگم صرامی فروشانی فرزند 
حاجی بابا به شماره کالسه  6471 و به شماره شناسنامه 252 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141560712 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
230/15 مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 47 فرعــی از 72 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54475 مورخ 71/04/03 دفترخانه 59 

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

147- رای شماره 4577 مورخ 94/09/26 خانم مهری صرامی فروشانی فرزند ناصر 
به شماره کالسه  6472 و به شماره شناسنامه 2722 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141336219 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/15 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 47 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54475 مورخ 71/04/03 دفترخانه 59 مالحظه 

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

148- رای شماره 3111 مورخ 95/03/12 خانم فاطمه زمانی فرزند علی اکبر به شماره 
کالســه  6739 و به شماره شناســنامه 1793 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141326922 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/30 مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 4060 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 110990 مورخ 81/09/11 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
149- رای شــماره 9810 مورخ 94/10/11 خانم مرواری حسین پور دنبه فرزند علی 
به شماره کالسه 0400 و به شــماره شناســنامه 7 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1288550642 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 241/40 مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 58 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 76982 مورخ 93/09/10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

150- رای شــماره 6583 مورخ 94/11/05 آقــای علیرضا کاکولی فرزنــد نوراله به 
شماره کالسه 6939 و به شماره شناســنامه 2147 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141121034 نسبت به قسمتی از پالک 87/685 که با پالک 87/2809 تواما تشکیل 
یکباب ساختمان را میدهد به مســاحت 21/12 مربع مفروز و مجزی شده از پالک 685 
فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

218949 مورخ 92/06/10 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشارنوبت اول :95/05/27
تاریخ انتشارنوبت دوم :95/06/10
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مســلما این دســتور غذایــی ارزش یک بار 
امتحــان کــردن را دارد و شــاید آن قــدر 
خوشــتان بیاید که تبدیل به یکی از غذاهای 
اصلی تان شود. کالری خوراک مرغ به همراه 
ســیب و اســفناج، باال نیســت و همچنین 
این غذا از مواد مغذی و مناســب برای بدن 

تشکیل شده است.
مواد الزم:2 قاشــق غــذا خــوری روغن 
گیاهی،چهار ســینه مرغ ،یک چهارم قاشق 
چای خوری نمک،یک چهارم قاشــق چای خوری فلفل سیاه،یک حبه سیر خرد شده،یک 
قاشق غذا خوری سس تند خردل،یک دوم فنجان سرکه سیب، یک عدد سیب متوسط، 6 

فنجان اسفناج خرد شده
 طرز تهیه: روغن را در یک تابه نچسب روی شــعله متوسط رو به باال گرم کنید. روی مرغ 
نمک و فلفل بریزید و ســپس درتابه قرار دهید.هر طرف مرغ را به مــدت 5 تا 6 دقیقه و یا 
تا زمانی که به رنگ قهوه ای درآید بپزید، ســپس مرغ را به یک بشقاب منتقل کنید و گرم 
نگهش دارید.چهار مورد بعدی از لیســت موارد الزم را به تابه اضافه کنید و تا رســیدن به 
نقطه جوش آن را حرارت دهید، شعله را کم کنید و اجازه دهید به مدت 5 دقیقه بجوشند و 
مرتب تکانشان دهید. مرغ را دوباره به تابه و کنار مواد دیگر برگردانید. به مدت سه دقیقه یا 
تا وقتی که سس غلیظ و مرغ پخته  شود،تابه را روی شعله نگه دارید.اسفناج را  هم در تابه 
بریزید. به همراه دیگر مواد، اسفناج ها را نیز حدود یک دقیقه تفت دهید و سپس غذا را به 

همان شکل داغ سرو کنید.

»سکانسی ازمستند انتظار«، روایت داستان ساخت فیلمی برای 
حضرت بقیه ا... االعظم ) عجل ا... تعالی فرجه الشــریف(  است 
که »علیرضا حسن پور«نویسنده جوان آن را به رشته تحریر در 

آورده است.
 جوانی که ســعی در ســاخت یک فیلــم با موضوع امــام زمان 
)عج( دارد وموانع زیادی سر راه اوســت، موضوع کتابی با عنوان 
 سکانسی از مســتند انتظاراســت که علیرضا حســن پورآن را 

نوشته است.
این کتاب که با نثری ســاده و روان نگاشته شده است  به صورت 
داستانی،  خاطرات جوانی را بازگو می کند که می خواهد فیلمی 
درباره امام زمان)عج( بســازد اما موفق نمی شود زیرا مشکالت 
بســیاری پیش روی دارد  و  درنهایت متوجه می شــود که چرا 

امام)عج( از دیده ها غایب است.

  درپشــت جلد این کتــاب مــی خوانیم:»دیگرکولــه باری از 
داشــته هایم همراهم بود  که نیازی به بازی وبازیگر نداشــت. 
راحت می فهمیدم که چرا با وجود آنکــه بهترین عیدمان نیمه 
شعبان است و دعای العجل یا صاحب الزمان در و دیوار مساجد 
را می لرزاند ، از حضرت خبری نیست. دیگر می فهمیدم منتظر 
بودن فقط به دعــای لفظی و تعیین وقت بــرای ظهور حضرت 
نیســت. دیگر به قدری به حقایق نزدیک شــده بودم که به دور 
بینی برای دیدن و دیده شــدن آنها نیازی نبود. داستانی واقعی 
که در هر ســکانس آن، شــخصیت هایی نقش واقعی خویش را 
اجرا نمودند تا خواننده دریابد همیشــه مظلومیت امام)عج( در 
بین شــیعیانش به درخشش خون حســین)ع( نیست. حسین 
زمان یارانی دارد، امــا هنوز پیچش ندای هل مــن ناصر امامی 
معصوم که خداوند، زمام  عالم را به دست او داده ،باقی است.«     

چگونه يک کیف دستي زنانه را مرتب کنید)1(خوراک مرغ خوشمزه با سیب و اسفناج

سکانسی ازمستند انتظار

رفتارشناســی اجتماعی از توضیح پدیــده »انعام« عاجز 
است. همان افرادی که در فروشــگاه ها به دنبال اجناس 
ارزان قیمت و صرفه جویی هستند در رستوران و آرایشگاه 
انعام می دهنــد آن هم بــرای کاال و خدماتی که قیمتش 
مشخص اســت و چون در آخرکار پرداخت می شود هیچ 
تغییری هــم در رابطه مصرف کننده با فروشــنده ایجاد 
نمی کند. پرداخت انعام، تفاوت اساســی با پرداخت رشوه 
دارد. انجام یک کار یا یک خواسته در گروی پرداخت رشوه 
اســت در حالی که انعام پس از صرف غذا در رستوران به 
پیشــخدمت و یا پس از آرایش مو به آرایشگر و به هنگام 
تسویه حســاب پرداخت می شــود و هیچ تاثیری هم در 

کیفیت غذا یا دیگر خدمات ارائه شده ندارد.
در اسپانیا، احترام متقابل حکمفرماست. پس از صرف غذا، 
پیشخدمت صورت حساب را روی میز می گذارد و می رود. 
مشتری پول را روی یک ظرف می گذارد. پیشخدمت پول 
را می برد و بقیه آن را برمی گرداند و می رود. در این لحظه 
است که مشــتری می تواند بقیه پول و یا انعام را در ظرف 

باقی بگذارد و رستوران را ترک کند.
انعام، برای دریافت کننده می تواند بخش مهمی از منبع 
درآمد را تشــکیل دهد. در آلمان اغلب دانشــجویان در 
کافه ها کار می کنند تا بخشی از هزینه تحصیل و زندگی 

خود را تامین کنند.
در آمریکا میزان پرداخت انعــام در زمینه های مختلف از 
همه جا بیشتر است. حتی پیش آمده است که در صورت 
عدم پرداخت انعام ســوال شــود که مگر از ارائه سرویس 
ناراضی هســتید؟! در رســتوران های آمریکا معموال 2۰ 
درصد صورتحساب به عنوان انعام به پیشخدمت پرداخت 

می شود.
در فرانســه ۱5 درصد از میزان صورتحساب به گارسون 
تعلق دارد و به همین خاطر هم دیگر کســی انعام اضافه 

پرداخت نمی کند. 
در کافه هــا، میهمانانی که از ســرویس راضی هســتند 
چند ســکه بر روی میز باقی می گذارند اما طبق آخرین 
تحقیقات، ۱6 درصد فرانســوی ها در هیچ موردی انعام 

پرداخت نمی کنند.
در بحث تعیین دستمزد و حداقل آن، موضوع ربط انعام با 
میزان دستمزد همواره با مخالفت سندیکاها و دولت های 

سوسیال دموکرات در اروپا همراه بوده است.
در گذشــته، پیشــخدمت ها در آلمان دســتمزد اندکی 
 دریافت می کردند زیرا به باور کارفرمایــان دریافت انعام 
)Trin kgeld به آلمانی( مکمل دستمزد آنان بوده است. 
در ژاپن بر خالف بســیاری دیگر از کشورها، در رستوران 
کســی انعام پرداخت نمی کند و پیشخدمت ها هم انتظار 
دریافــت انعام ندارنــد و این حتــی می توانــد به معنی 

»توهین« تلقی شود. 
در آلمان برخالف برخی دیگر از کشــورها برای پرداخت 
انعام، قانونی وجود ندارد بلکه پرداخت آن در رستوران ها 

یک عرف است.

تفاوت  و شباهت های پرداخت 
انعام در کشورها 

خواندنی

یک مرغ انگلیســی که به پینگ پونگ معروف شده، تخم مرغی 
گذاشته که کامال گرد است. خانم کیم بروتون، صاحب این مرغ 
بعد از دیدن این تخم مرغ کروی شــکل و به پیشنهاد دوستش، 
 تصمیم گرفــت آن را در ســایت »ای بــی« به قیمــت باالیی 

بفروشد.
 خانم بروتون تصمیم دارد پــول حاصل از فروش این تخم مرغ را 
به بیماران فیبروزسیســتیک اهدا کند چون دوست فرزندش به 

علت این بیماری درگذشته است.
وی پیش از این، تصمیم داشــت با این تخم مرغ کلوچه درست 
کند؛ اما یکی از دوســتانش بــه او گفت که این اتفــاق یک در 
میلیــارد رخ می دهد و بهتر اســت این تخم مرغ را بفروشــد تا 
 سودی هم برایش داشته باشد، چون قبل از او فرد دیگری چنین 

تخم مرغی را ۹۰ پوند فروخته بود.
 هنوز هویــت خریدار ایــن تخم مرغ مشــخص نیســت اما او 
 بابت ایــن تخم مــرغ ۴۸۰ پوند پرداختــه اســت و البته بعید

 به نظر می رسد که بخواهد با این تخم مرغ نیمرو درست کند! 
شــاید این تخم مرغ تبدیل به دکور یا یکی از کلکســیون های 
خریدارش  شــود. احتماال خانم بروتون بعد از این اتفاق مرغش 
 را بیشتر دوست داشــته باشــد و صبح ها با امید بیشتری سراغ

 تخم مرغ هایش برود.

ســنگین ترین دوچرخه جهان در یکی از کشــورهای اروپایی 
رونمایی شد.

»فرنک دوز« سازنده سنگین ترین دوچرخه جهان لقب گرفته و 
اهل کشور آلمان است.  

این دوچرخه غــول پیکر، دارای الســتیک هایــی در مقیاس 
کامیون اســت ضمــن اینکه در دو طــرف چرخ عقــب آن دو 
 چرخ کمکی برای بر قراری تعادل به هنگام ســوار شدن تعبیه 
شده اســت.به گفته ســازنده این دوچرخه، هدف از ساخت آن 
ثبت رکورد ســنگین تریــن دوچرخه قابل حرکــت در کتاب 
»گینس« اســت. در حال حاضر وزن ایــن دوچرخه غول پیکر 
۹۴۰ کیلوگرم است اما »فرنک دوز« قصد دارد در آینده وزن آن 

را به ۱2۰۰ کیلوگرم افزایش دهد.

محققان انگلیســی با اســتفاده از تار عنکبوت موفق به ساخت 
سوپر لنزها شده اند.

بر اســاس قوانین فیزیک نور، رویت اجسام با ساختار کوچک تر 
از 2۰۰ نانومتر غیر ممکن است.  

اما دانشمندان دانشــگاه »بنگر« و »آکســفورد«، با استفاده از 
تار عنکبوتی به نام Nephila ، لنزهایی را برای میکروســکوپ 
ساخته اند که می توان کوچک ترین اجســام دنیا را که پیش از 

این غیر قابل رویت بودند مشاهده کرد.
به گفتــه این تیــم تحقیقاتــی، افزایــش وضــوح تصویر در 
میکروســکوپ ها به عنوان یک موضوع جدی همواره در دستور 
کار دانشمندان قرار گرفته است و اکنون با ساخت سوپر لنزهای 
میکروسکوپ، مرحله ای جدید برای ورود به دنیای اجسام آغاز 
شده است.این برای اولین بار است که با استفاده از مواد بیولوژی 

چنین لنزهایی تولید می شود.
 محققان انگلیســی با اســتفاده از تــار تنیده شــده عنکبوت 
Nephila، موفق به ســاخت لنزهایی شــده اند که بزرگنمایی 
را دو تا ســه برابر نســبت به قوی ترین لنزهای میکروســکوپ 
افزایش می دهد بنابراین می توان اجســامی  را که پیش از این 
قابل رویت نبودند مشــاهده کرد. با لنزهای جدید می توان نانو 

ساختارها و میکرو ساختارهای بیولوژی را به راحتی رصد کرد. 

کت و شلوار نارندار مودی، نخست وزیر هند، در دیدارش با اوباما 
که به قیمت 7۰۰ هزار دالر فروخته شــد وارد کتاب رکوردهای 

گینس شد.
  به نوشــته روزنامه چاینــا مورنینگ پســت، نارنــدار مودی، 
 نخســت وزیــر هنــد، در جریــان دیــدار بــا بــاراک اوباما، 
رییس جمهوری آمریکا در ژانویه 2۰۱5 به دلیل پوشیدن کت و 
شلواری که با نخ طالیی نام وی روی پارچه آن دوخته شده بود 

کانون توجه رسانه های بین المللی شد.
این لباس توســط »اللجیبای پاتل« غول الماس سال گذشته 
میالدی در گجرات و به قیمت ۴3 میلیــون و ۱3۱ هزار و 3۱۱ 
روپیه معادل 7۰۰ هزار دالر خریداری شــد که بیشــترین رقم 
پیشنهادی در حراجی ها محسوب می شــد، از این رو در کتاب 

رکوردهای گینس به ثبت رسید.
در بیانیه وب سایت گینس آمده اســت؛ این لباس گران قیمت 
فروخته شد و توسط اللجیبای پاتل از هند در 2۰ فوریه 2۰۱5 

خریداری شده است.
در ادامه گفته شــده اســت که این مبلغ به صندوق کمک های 
مالی » نامامــی گنگه« که پروژه تمیز کــردن رودخانه گنگ را 

برعهده دارد، اختصاص یافته است.
 این رودخانه به شدت مورد احترام هندوهاست.

 تخم مرغی که
 2/5 میلیون تومان ارزش دارد!

سنگین ترين دوچرخه جهان 
ساخته شد

 ساخت سوپرلنز میکروسکوپ
 با تار عنکبوت

کت و شلوار 700 هزار دالری 
نخست وزير هند 

کودک

 با فرزند پرتوقع خود
 اين گونه برخورد کنید)1(

شــاید این جمله را بارها شنیده باشــید که کودکان، 
آیینه رفتارهای پدر و مادرشان هستند. آنها از ریزترین 
جزئیات رفتاري والدینشــان الگوبــرداري مي کنند. از 
این لحاظ، بحث رفتار والدین بــا فرزندان، در مباحث 
روان شناســي کودک از جایگاه ویژه اي برخوردار است. 
همان گونه که فرزندان نمي تواننــد هرگونه رفتاري با 
والدینشان داشته باشــند، والدین هم نمي توانند به هر 

شکلی با آنها برخورد کنند.
ما در این نوشتار، بر آنیم که نوع رفتاري والدین را مورد 
بررســي قرار دهیم. باید بدانیم کــه زندگي هر فردي 
وقتي موفقیت آمیز خواهد بود که بتواند میان نیازهاي 
عاطفي خود، تعادل برقرار کند و به شیوه هاي مطلوب 
آنها را ارضا کند. از این رو، شــناخت و ارضاي مطلوب 

این نیازها از وظایف مهم والدین است.
اگر به این نیازها اجازه بروز و شــکوفایي داده نشود، در 
بزرگسالي فرزندانمان، باید منتظر اقداماتي غیرمنتظره 
و کارهایي باشیم که ریشه در یک عقده نهفته در درون 
آنها دارد. ممکن اســت کودکان ما مورد سوءاستفاده 
افرادي واقع شــوند که با شناســایي نیازهــاي نهفته 
در آنها به دنبال اغفالشان باشــند، اما در مقابل، رفتار 
صحیح و ارضاي نیازهاي عاطفي فرزندانمان باعث وقار 
و وجهه اجتماعي آنها و خودمان مي شود. توجه به این 
نکته، ضروري اســت که بســیاري از عکس العمل هاي 
پرخاشــگرانه و نامناســب فرزندان نســبت به والدین 
و جامعــه، بــه خاطــر اشــکاالت رفتــاري والدین و 

سهل انگاري در تربیت به موقع فرزندان است.
آنها زمان مناسب در تربیت فرزندانشــان را رها کرده 
و مي خواهند موقعي که شــخصیت و اسکلت اخالقي 
فرزندانشــان شــکل گرفته اســت، او را تربیت کنند 
بنابراین، دانستن زمان تربیت و نحوه رفتار در آن دوره 

اهمیت ویژه اي دارد.
کــودک از روي فطرت میــل دارد آزاد باشــد، هر چه 
مي خواهد بکند، به همه چیز دســت بزند و هیچ کس 
سد راه او نشــود، ولي این کار به صالح کودک نیست، 
زیــرا او نیک و بد را نمي شناســد و خیر و شــر خود را 
نمي فهمد. همه کــودکان احتیاج بــه توجه و محبت 
والدین دارند، ولي بعضي ازکودکان، بــه طور مداوم و 

بدون وقفه از والدینشان توجه و محبت مي خواهند.
در بیشــتر موارد، علت این اســت که کودک از جانب 
یکي از والدینش مــورد لطف، محبــت و توجه کافي 
قرار نگرفته اســت. علت دیگر این مســئله، احساس 
ناامني و وابستگي شدید اســت، ولي اصلي ترین دلیل 
این مشکل، گوش به فرمان بودن والدین به فرمایشات 
اوست. به این ترتیب، کودک مي آموزد که همیشه باید 
به خواســته هایش جامه عمل پوشــانده و به رفتارش 

توجه شود.

راز موفقیت مردان بزرگ و سرکامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، کوشش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

شهامت و شجاعت
شهامت و شجاعت نشانه مردانگی است و در بسیاری 

از کارها پل پیروزی به شمار می رود. 
در تسخیر اســپانیا، موســی بن نصیر، فرمانده کل 
قوای جبهه آفریقایی اســالم، به فکر فتح و تســخیر 
اروپا افتاد و غــالم خود، طارق بن زیــاد، را به عنوان 
نیروی اکتشــافی، روانه اســپانیا کــرد. وقتی طارق 
به محــل ماموریت رســید، روحیه دشــمن را از هر 
نظر مورد بررســی قرار داد و با آنکه زمینــه را برای 
 حمله آماده دید، با خود اندیشــید کــه اگر بخواهد 
گزارش هــا را بــرای فرمانده کل بفرســتد و منتظر 
دســتور شود چه بســا ممکن است دشــمن متوجه 
گردد، لذا دستور داد تمام کشــتی ها را که به وسیله 
 آنها از دریا عبــور کــرده بودند آتش بزننــد. وقتی 
شعله های آتش از کشتی ها برخاســت جمعی به او 
اعتراض کردند و گفتند: تو با ســوزاندن کشــتی ها 
ما را بیچــاره کردی و دســتمان را از خانه و منزلمان 

کوتاه نمودی. طارق گفت: مرد مســلمان مانند مرغ 
نیست که آشــیانه مخصوصی داشته باشد، سپس در 
دامنه کوهی که امروز آن را جبل الطارق می خوانند، 
دربرابر امواج خروشــان و خشــمگین دریــا خطابه 
آتشــینی خواند که غوغای امواج دریا را در گوش ها 
بی اثر ساخت. او چنین گفت: ای مردم، اینک دریای 
متالطم در پشت و سپاه دشمن پیش روی شماست. 
دشمنان شــما، انبارهای پر از آذوقه و اسلحه دارند، 
ولی در دســترس شــما قوتی جز آنچه با پنجه های 
نیرومند خود از دســت دشــمن در آوردید نیست و 

سالحی جز آن شمشیرکه بر کمر بسته اید ندارید.
این گفتار، آنچنان خون غیرت ســربازان اسالم را در 
عروق آنها به گردش در آوردکه بی اختیار با شهامت 
کامل و در مدت کمی ، دشــمن را به زانو در آوردند و 

اسپانیا را فتح کردند.
اینک به شهامت مارتین لوتر در اصالح مذهب مسیح 
توجه کنید؛ رعب و هراس اربابان کلیســا، نفس ها را 
درسینه ها حبس کرده بود و کسی جرئت نداشت که 
از روش پــاپ و اطرافیان وی کوچــک ترین انتقادی 
کند. مارتین لوتر در ســال ۱5۱۰ بــه روم رفت و در 
آنجا دید که مقامات عالی روحانی در انجام شــعائر و 

وظایف روحانــی ، القید و بی اعتنا هســتند. این کار 
عــزم او را برای اصالحات مذهبی راســخ تــر نمود. 
ســرانجام در ســال ۱5۱7 ، اعالنــی بر در کلیســا 
چســبانید و به عموم اطالع داد که نکته هایی دارد و 
می خواهد آنها را با مردم صاحب نشر در میان بگذارد. 
لوتر، در تمام نکته های خود به روش کشــیش ها که 
 با اخذ احترام از مردم، مدعی هســتند گناهان آنها را 
 بخشــوده اند ســخت حملــه بــرد و آن را یک نوع 
سوء استفاده از روحانیت دانست. انتقاد وی خصومت 
بزرگان کلیســا را ســخت بر انگیخت و به او اخطار 
کردند که از گفتار ناهنجار خود دســت بــر دارد. او 
به اخطار آنها اعتنــا نکرد و در محافــل و مجالس به 
احتجاج و اســتدالل خویش پرداخت. واتیکان ناچار 
شــد حکم تکفیر او را صادر کنــد، وی نیز در مأل عام 
فرمان پاپ را آتش زد و نزد فردریک ســوم گریخت 
و به کار خود ادامه داد. او توانســت با شــهامت خود 
برخی از پیرایه های مذهب مســیح را که مایه ننگ 
و رســوایی بود، جدا سازد و فرقه پروتســتان ، اولین 

شاخه منشعب از دیانت، را به وجود آورد. 
 )برگرفتــه از کتاب رمــز پیروزی مــردان بزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )30(    موفقیت

عکس نوشت

بلندترين آسمان خراش چین در شهر شــانگهای قرار است ماه بعد 
درهای خود را به روی بازديدکنندگان باز کند.

 برج شانگهای، 632 متر ارتفاع دارد و سومین برج اين شهر است که 
ديد افق آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد و فقط برج خلیفه يا همان 

برج دبی از آن بلندتر است.
اين برج 128 طبقه ای، در شــهری ساخته شــده که به رکورد های 
جهانی  بسیار عالقه مند اســت و اين بار رکورد خود را با سبزترين 
برج جهان به دســت آورده اســت.  اين برج، از اين رو سبز نامیده 
 می شود که انرژی های پاکی که توسط جايگاه های تعبیه شده در آن 

 ايجاد می شود از بقیه برج ها و نقاط ديگر جهان بیشتر است.

افتتاح سبزترين آسمان خراش جهان 

روزگاري کیف دســتي خانم هــا فقط براي 
تزئین بــه کار مي رفت ولــي در حال حاضر 
کیف یــک همراه مناســب بــراي خیلي از 
مناســبات براي خانم هاست، به همین دلیل 
ازپیشــنهادهاي ما براي مرتب نمودن کیف 

خود استفاده کنید.
 مرحله 1

کیف خــود را بــر روي میز خالــي کنید و 
به آنچه که از درون کیف شــما بیرون مي آیــد توجه کنید. چیزهایي را که به درد شــما 
نمي خورد دور بریزید مثل یک لیست خرید و یا جعبه آدامسي که تمام شده است. بعد به 
سراغ کیف پول خود بروید، قبض هایي که از تاریخ آ نها زمان طوالني گذشته یا فیش هاي 
دســتگاه های خودپرداز را از کیف خارج و پول هاي خود را مرتب کنید. چیزهایي که الزم 
 است در کیف شما حتما باشــد کیف پول، تلفن همراه و چند قطعه از لوازم آرایشي مثل

 رژ لب و یک سایه است.
 مرحله 2

وسایل آرایشي  را که مي خواهید به همراه داشته باشــید درون یک کیف کوچک آرایش 
قراردهید. دفترچه یادداشــت خود را نیز به همراه یک قلم در کیف کوچک دیگري جاي 

دهید. کیف پول خود را همیشه در جایي بگذارید که در دسترس باشد. 
همچنین یک ســري دارو همیشــه باید همراه شما باشــد براي آنها هم کیف کوچکي را 
انتخاب کنید. در حال حاضر شــما چند کیف کوچک دارید که به راحتي در کیف دستي 

شما جاي مي گیرد.
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امام علی )علیه السالم(: 
 ارزش جوانی را جز پیران، آرامش را جز گرفتاران ، سالمت را 

جز بیماران و زندگی را جز مردگان نمی دانند.
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