
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون 
برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید. 
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پیشنهاد دهندگان می توانند اســناد مناقصه را از تاریخ 1395/06/21 از طریق سایت های زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/07/03  به آدرس: اصفهــان- چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 
3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید. 
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در قسمت پرسش و پاسخ به آدرس
جهت خرید اسناد مناقصه: مبلغ300/000 ریال به حساب جاری سپهر 0103851178002 بانک صادرات شعبه میدان 

آزادی به نام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش مربوطه داخل پاکت قرار داده شود. 
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ تضمین طبق جدول فوق می تواند به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا 
ضمانت نامه های صادره از طرف موسســات مالی اعتباری مورد تایید بانک مرکزی و معتبر برای مدت سه ماه و قابل تمدید 
به درخواست شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان و یا به صورت فیش بانکی واریز شده به حساب جاری سپهر شماره 
0102425692008 نزد بانک صادرات شعبه میر و یا چک تضمینی و یا بلوکه مطالبات باشــد. به پیشنهادهای فاقد امضاء 
مشروط، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران می باشد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد می باشد. 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
آگهی مناقصه عمومی داخلی 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
فرمانده نیــروی انتظامــی اصفهان گفــت: اصفهان 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمي است و با توجه 
به حجم عظیم گردشگران با پیاده سازی طرح پلیس 
گردشــگری، نیروهای خــود را موظف بــه یادگیری 

زبان انگلیســي کرده ایم. ســردار عبدالرضا آقاخاني 
 در خصوص آمــوزش کارکنــان نیروهــای انتظامی

گفت: آموزش زبان انگلیســی به منظور حل مشکالت 
انتظامي و ارائه خدمات بهتر در جهت...

برای اولین بار؛
پلیس گردشگری

به خیابان های اصفهان می آید

»شجره خبیثه ملعونه آل سعود«
لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از خانواده های شهدای منا:

12

2

حساس نبودن در قبال مسائلی نظیر حادثه سخت و جانکاه منا، مصیبت واقعی جهان اسالم است.
آل سعود اگر به ادعای بی تقصیری خود در حادثه منا مطمئن اســت، دهان ها را با پول نبندد و بگذارد 

هیئت حقیقت یاب، مسئله را از نزدیک دنبال کند.
آمریکا و دیگر حامیان ریاض در جرم و جنایات سعودی ها شریکند.

سعودی های منفور، یک گروه در درون جهان اسالم هستند که برخی از آنها دانسته و برخی ندانسته به 
دشمنی با مسلمانان مشغولند.

بی کفایتی ســعودی ها و ناامنی تحمیل شــده از ســوی آنان بر حجاج خانه خدا، حقیقتا نشان داد این 
حکومت، الیق اداره حرمین شریفین نیست.

ملت ایران شجاعانه در مقابل جهالت و گمراهی آل سعود ایستاده و مواضع قرآنی و بر حق خود را، با افتخار 
و صریح بیان می کند.

فرارسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر )ع( تسلیت باد
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پیشنهاد سردبیر: 
سردار سلیمانی به حلب رفت

در حاشیه

اخباريادداشت

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان به سخنان توهین آمیز مفتی اعظم 
سعودی واکنش نشان داد.

ظریف در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت: در واقع هیچ تشابهی بین 
اسالم ایرانیان و بیشتر مســلمانان با افراط گرایي متعصبانه اي که مفتي اعظم 
وهابي و اساتید سعودي ترور به آن توصیه مي کنند نیست.عبدالعزیز آل شیخ، 
مفتی وهابی سعودی مدعی شد: ایرانی ها مســلمان نیستند. این شیخ وهابی 
ادعا کرد که خصومت ایرانی ها با مســلمان از زمان های قدیم وجود داشــته 

است. 

حسین شریعتمداری در ســرمقاله دیروز روزنامه کیهان در واکنش به تبادل 
سفیر بین ایران و انگلیس نوشــت:»نگاهی گذرا به سوابق »نیکالس هاپتون« 
که به عنوان سفیر انگلیس در ایران تعیین شده، نشان می دهد که او از مأموران 
برجسته سازمان -MI6 ســازمان اطالعات خارجی و جاسوسی انگلیس- بوده 
اســت. چرا انگلیس، ســفیر خود برای ایران را از میان جاسوســان و مأموران 
امنیتی انتخاب کرده و به کشــورمان می فرســتد؟ پاسخ این ســوال اگرچه 
با مراجعه به ســوابق روباه پیر و توطئه های فراوانی که علیه ایران اســالمی به 

صحنه آورده است، به وضوح قابل کشف است.«

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس روز گذشــته در نشست خبری خود گفت: 
کسی که کارشناســی می کند باید کارشناس باشد. صداوســیما چند بچه را 
گذاشته درباره سیاست و اقتصاد کشور نظر بدهند. هرکس از جایش بلند شد، 

نمی شود به او گفت کارشناس.
پزشکیان افزود: این توهین به شعور جامعه است و با همین مدل کارشناسی ها 
فســاد و رانت و تورم ایجاد می شود. کســانی که می خواهند کشور را بفروشند 
از شفافیت می ترسند. پزشــکیان در بخش دیگری از ســخنان خود گفته که 

هرکس بله قربان گو نباشد، او را ضدانقالب معرفی می کنند!

ابوالفضل حسن بیگی نایب رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی با 
اشاره به برخی خبرســازی ها در رسانه ها با موضوع 
مذاکرات انجام شــده در مورد تبادل یک اسیر رژیم 
صهیونیستی با حاج احمد متوســلیان اظهار کرد: به 
ادعای رژیم صهیونیســتی نمی توان اعتماد کرد و ما 
تا زمانی که حاج احمد متوســلیان آزاد نشود تکلیف 
داریم که وظایفمان را انجام دهیــم و به هر نحوی از 
کانال های دور و نزدیک جهت رهاسازی 4 دیپلمات 
ربوده شــده و یا تحویل آثاری از آنهــا در صورت به 

شهادت رساندنشان، مذاکره داشته باشیم.
 وی با اشــاره بــه اینکه نظــام جمهوری اســالمی

 با هماهنگی کــه با حزب ا... دارد جهت آزادســازی 
 اســرا، آمادگــی مذاکــره و تبــادل اســیر را دارد،

  عنوان کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران همواره 
 بــه دنبــال این اســت کــه تحــت هر شــرایطی

 حاج احمد متوســلیان را آزاد کند؛ دلیل آن هم این 
است که برخی از زندانیانی که از بند زندان های رژیم 
اشغالگر قدس آزاد شدند، ایشان را در سالیان و حتی 

دو سال گذشته »زنده« دیده اند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در خصــوص مقاومت ســعودی ها در برابر تشــکیل 
کمیته حقیقت یاب، گفــت:  اینها فــرار می کنند که 
عیوب و دخالت هایشــان روشن نشــود. دولت ما باید 
یقه ســعودی ها را بگیرند و رها نکننــد؛ یعنی کمیته 
حقیقت یاب را خود دولت پیشــگام بشود. االن خیلی 
از کشورها حاضرند با ما همکاری کنند. دو بحث است، 
می گوییم این حادثه اتفاق افتاده، چه عمدا و چه سهوا. 
چرا امدادرســانی باید چند ســاعت طول بکشد؟ اگر 
در تهران حادثه ای پیش بیاید و آتش نشــانی با تاخیر 
برسد، همه از شهرداری و شورای شهر سوال می کنند. 
در حادثه ها ثانیه ها مهم است. دقیقه ها مهم است.وی 
ادامه داد: مردم آنجا داشتند له می شدند. مثل آدم های 
بی تفاوت، ساعت ها تماشا می کردند. حتی می آمدند و 
مردم ناتوان را زیر پا له می کردند و مصدومی زنده را با 
لودر بار می کردند. در خود وقوع حادثه باید بررســی 
کرد که عمدی بوده یا نه؟ خیلی هــا می گویند، عمدا 
بوده، باید مشــخص شــود. چرا در چند دقیقه مسئله 
را جمع نکردنــد؟ اینها که با مانیتــور همه کوچه ها و 

گذرگاه ها را می بینند. 

نماينده مجلس:

 حاج احمد متوسلیان 
قطعا زنده بوده است

محسن رضايی:

خیلی ها می گويند حادثه منا 
عمدی بوده است 

دیدگاهخبر انتخابات
حمیدرضا ترقی :

اصولگرايان بهايی به پیشنهاد 
احمدی نژاد نمی دهند

آيت ا... مکارم خطاب به مقامات سعودی: 

 مگر مکه و مدينه
ملک شخصی شماست؟

حمیدرضا ترقی معتقد است که بخشی از جبهه پایداری 
نظر مثبتــی در مورد حمایت از محمــود احمدی نژاد در 
انتخابات ریاســت جمهوری دارند.عضو شــورای مرکزی 
حزب موتلفه اظهار کــرد: در رابطه با انتخابات ریاســت 
جمهوری، هنوز بحثی بین اصولگرایان انجام نشده است، 
اما ائتالف اصولگرایان در رابطه با انتخابات شوراها تقریبا 
نهایی و قطعی شده است.وی در پاسخ به سوالی در مورد 
برخی پیام های احمدی نژاد به اصولگرایان که در فضای 
مجازی منتشــر شــده، گفت: هیچ بحثــی در این رابطه 
 نشده؛ چراکه اصولگرایان فضای مجازی را خیلی مستند 
نمی گیرند. ترقی خاطرنشــان کرد: بعضی از تشــکل ها 
ممکن اســت اهمیتی به این مطلب بدهند ولی اکثریت، 
بهایی به این نوع پیشنهادات نمی دهند.عضو ارشد موتلفه 
در پاسخ به ســوال دیگری در مورد موضع اصولگرایان در 
قبال کاندیداتــوری احتمالی احمدی نــژاد گفت: بعضی 
از نمایندگان ادوار هستند که نظرشــان نسبت به ایشان 
مثبت است . همچنین در بخشی از جبهه پایداری چنین 
نظر مثبتی دیده می شــود.وی افزود: موتلفه نیز راجع به 

این موضوع نظر مثبتی ندارد.

آیت ا... مکارم شیرازی، در آغاز درس خارج فقه خود در 
مسجد اعظم قم با بیان اینکه امسال مسلمانان ایران بر 
اثر کارشکنی سعودی ها موفق به حج نشدند، گفت: من 
بارها گفته و تاکید کرده ام اداره حرمین شریفین نباید 

بر عهده عربستان سعودی باشد.
وی ادامه داد:  امسال هیچ مسئله ای جز مسئله سیاسی 
مانع حج ایرانیان نشــد، آنها در عراق، یمن و ســوریه 
 شکســت خوردند، می خواهنــد انتقــام آن را در حج 
بگیرند، شــرایطی می گذارند که از نظــر ما قابل قبول 
نیســت.این مرجع تقلید خطاب به مقامات ســعودی 
خاطرنشــان کرد: مگر حرمین شــرفین، کعبه، مکه 
و مدینه ملک شــخصی شماســت که اینگونــه رفتار 
می کنید؟ این اماکن مقدسه متعلق به عموم مسلمانان 

است.
آیت ا... مکارم شــیرازی از انجام مطالعاتــی در زمینه 
مدیریت حرمین شریفین خبر داد و گفت: در این زمینه 
مطالعاتی انجام شده و اساســنامه ای در حال تکمیل و 
درصدد ارائه به علما و اندیشمندان جهان اسالم است تا 

ان شاءا... این وضع نابسامان سامان پیدا کند.

حوزه

سردار قاســم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی که به عنوان نماینده رسمی مستشاری ایران به 
عراق و سوریه ســفر می کند، با حضور در منطقه عملیاتی حومه 
جنوبی »حلب« ســوریه، از مواضــع تحت اشــراف رزمندگان 
مقاومت اســالمی بازدید کرد.ســردار حاج »قاسم سلیمانی« در 
این سرکشــی عملیاتی، از نزدیک در جریــان اقدامات کنونی و 
نقشه های عملیاتی آتی قرار گرفت.وی همچنین نقاط راهبردی 
کمربند محاصره ای تروریست های تکفیری در حلب را بررسی و 

نکاتی را به فرماندهان میدانی مقاومت اسالمی متذکر شد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آستان قدس و دولت 
می توانند براســاس امکاناتی که دارند به منظــور عمران و آبادی 
خراسان بزرگ و مشهد مقدس، کارهای خوبی برای رونق اقتصاد 

کشور و به تبع آن زندگی مردم آغاز کنند.
 آیت ا... هاشمی رفســنجانی رییس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در دیدار با حجت االســالم ابراهیم رییســی تولیت آستان 
 قدس رضوی با تاکید بر اهمیت و قداســت خدمتگزاری به بارگاه

 امام رضا)ع(، زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی، گفت: برای شــما 
در این مســئولیت جدید آرزوی توفیق برای خدمتگزاری بیشتر 

دارم.
رییس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفــت: رضایت مردم 
و زائرانــی که از سراســر ایران و جهان اســالم بــرای زیارت به 
مشــهد الرضا)ع( می آینــد، در گــرو رضایــت خداوند اســت.

هاشمی رفســنجانی بــا اشــاره به توضیحــات  رییســی برای 
برنامه ریزی در جهت رســیدگی بــه فقرا و اجــرای طرح های 
مهم برای رونق زندگی مردم، تاکید کرد: آســتان قدس و دولت 
می توانند براســاس امکاناتی که دارند به منظــور عمران و آبادی 
خراسان بزرگ و مشهد مقدس، کارهای خوبی برای رونق اقتصاد 

کشور و به تبع آن زندگی مردم آغاز کنند.

وزیــر اطالعات جمهوري اســالمي ایــران به دعــوت مقامات 
 مســئول و ذي ربط در جمهوري فدرال آلمان به این کشور سفر

 کرد.
 سید محمود علوي و هیئت همراه در برلین با مقامات اطالعاتي 
جمهوري فدرال آلمان مالقات و در خصــوص موضوعات مورد 

عالقه دو کشور بحث و گفت وگو کرد.
 همچنین وزیــر اطالعــات در ســخنانی در جمــع کارکنان 
 ســفارت ایران با اشــاره بــه اهمیــت و ویژگي هــاي کار در 
 ســفارتخانه هاي خارج از کشــور بــه نمایندگــي از دولت و 
 ملت ایران، خواســتار رســیدگي دقیق و ســریع به مســائل 
 ایرانیــان خــارج از کشــور ضمــن حفــظ تکریــم و رعایت
  قانــون جمهوري اســالمي ایــران شــد.وي افــزود معرفي

  ظرفیــت هــاي جمهــوری اســالمی ایــران از الویــت هاي 
کاري سفارتخانه ها در خارج از کشور است.

وکیل مدافع مدیرعامل ســابق بانک دی توضیحاتی را پیرامون 
پرونده موکلش ارایه داد.

ســیدرضا میراحمدی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به اخبار 
منتشــره در برخی ســایت های خبری در خصوص مدیرعامل 
ســابق بانک دی گفت: آنچه که تاکنون نســبت به مدیرعامل 
ســابق بانک دی در دادسرا مطرح شــده، برخی اتهاماتی است 
که صرفا در حد انتساب بزه اســت و هنوز رسیدگی های قضایی 

ادامه دارد.
وی افــزود: اتهامــات مطروحه بــه اعتبار شــخصیت حقوقی 
مدیرعامل سابق بانک دی بوده که موجب طرح برخی اتهامات و 

ابهامات علیه وی شده است.
میراحمدی تاکید کرد: انتشار عناوین اتهامی افراد قبل از اثبات 
در دادگاه های صالحــه مطابق مقررات قانون آیین دادرســی 
 کیفری جرم محســوب شــده و اســباب هتک حیثیت تلقی

 می شــود که صرف نظر از منع و مجازات قانونی، حرمت شرعی 
نیز دارد.

وی از رسانه های گروهی و شــبکه های مجازی درخواست کرد 
که از دامن زدن به اخباری که بســیاری از آنهــا کذب و یا فاقد 
مبانی حقوقی صحیح اســت خودداری و از ایــن طریق موجب 
تشــویش اذهان عمومی و فضاســازی کاذب نشــوند و اجازه 
 دهند دســتگاه قضایی در فضایی آرام و بدون تنش رسیدگی را

انجام دهد.وی افزود: در صورت انتشــار عناویــن یا اخباری که 
موجب وهن و هتک حیثیت موکلم شود و یا از موجبات توهین 
و افترا و گزارشات خالف واقع و نشــر موارد منع شده در قانون 
نسبت به موکل باشد، بالدرنگ و بالشک علیه مسببان آن اعالم 

جرم خواهم کرد.

سردار سلیمانی به حلب رفت

هاشمی رفسنجانی:

دولت و آستان قدس، برای رونق 
اقتصادی کشور تالش کنند

سفر وزير اطالعات ايران به آلمان

وکیل مدافع مديرعامل سابق بانک دی واکنش نشان داد:

پاسخ تويیتری ظريف به مفتی اعظم سعودی:در حد اتهام است

بین اسالم ما و شما تشابهی نیست
شريعتمداری مطرح کرد؛

رونمايی کیهان از سفرای جاسوس!
نماينده مجلس:

چند بچه ، کارشناس صدا و سیما هستند!

ديدار
ريیس مجلس فرانسه با واليتی

عکس روز

 به گزارش تســنیم به نقــل از پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضــرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار خانواده های شهدای 
منا و مســجدالحرام، کوتاهی و بی کفایتی آل سعود در این 
حادثه را، اثبات مجدد بی لیاقتی این شجره خبیثه  ملعونه 
در تصدی و اداره حرمین شریفین خواندند و تاکید کردند: 
اگر راســت می گویند و در حادثه بی تقصیرند، بگذارند یک 
هیئت حقیقت یاب اســالمی- بین المللی، واقعیات مسئله 

را از نزدیک بررسی و روشن کند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای دیدار با خانواده های شــهیدان 
منا و مســجدالحرام را یادآور حوادث دردناک سال گذشته 
دانستند و افزودند: حادثه منا و جان باختن حاجیان ایرانی 
در حال عبــادت و با لبان تشــنه و در زیر آفتاب ســوزان، 
حادثه ای عمیقا غم انگیز و فراموش نشــدنی اســت، البته 
این حادثه ابعاد گوناگون و روشــنگری از لحاظ سیاســی، 
 اجتماعــی، اخالقی و دینــی دارد کــه این ابعــاد نباید

فراموش شــوند.رهبر انقالب اسالمی گفتند: سال گذشته، 
مواجه شــدن خانواده ها با خبر درگذشــت عزیزانشان و 
بازگشت جنازه های آنان بسیار ســخت و دشوار بود؛ اما در 
مقابل این مصیبــت، توجه به این واقعیــت که آن عزیزان 
همچون شــهدا در ســایه مغفرت، رحمــت و نعمت الهی 

هستند می تواند مایه تسلی و آرامش باشد.
 حضرت آیت ا...خامنه ای ســپس با اشاره به شهادت حدود

 7 هزار تن از زائران خانه خدا در حادثه منا این انتقاد جدی 
را مطرح کردند که چرا کشــورها و دولت ها به این حادثه 

سنگین و تأثربار، عکس العملی نشان ندادند؟
ایشــان ســکوت دولت ها و حتی علما، فعاالن سیاســی، 
 روشــنفکران و نخبگان جهان اســالم در قبال شــهادت

 7 هزار زائر بی گناه را، »بالی بزرگ امت اسالمی« خواندند 
و افزودند: حســاس نبودن در قبال مســائلی نظیر حادثه 

سخت و جانکاه منا، مصیبت واقعی جهان اسالم است.
رهبر انقالب، خودداری حکام ســعودی از یک عذرخواهی 

زبانی را اوج وقاحت و بی شرمی آنان برشمردند و افزودند: 
حتی اگر تعمدی در کار نبوده باشــد، این همه بی تدبیری 
و بی کفایتی برای یک مجموعه حاکمیتی و سیاسی، جرم 

محسوب می شود.
 حضرت آیــت ا... خامنــه ای ســخنان خــود را در جمع

 خانواده های داغدار شــهدای منا با طرح یک ســوال مهم 
ادامه دادنــد: وقتی یک رژیــم، حتــی از اداره میهمانان 
خدا که برای او درآمدزا نیز هســتند عاجــز می ماند، چه 
 تضمینی وجود دارد که در اوقات مشابه، حوادث مشابه منا

روی ندهد؟
رهبر انقالب اســالمی افزودنــد: ملت ایران شــجاعانه در 
مقابل جهالــت و گمراهی آل ســعود ایســتاده و مواضع 
قرآنی و بر حق خود را، بــا افتخار و صریــح بیان می کند 
 و ملت ها و کشــورهای دیگر نیز باید شــجاعانه، گریبان

سعودی ها را بگیرند.
ایشان خاطرنشــان کردند: بی کفایتی سعودی ها و ناامنی 
تحمیل شده از سوی آنان بر حجاج خانه خدا، حقیقتا نشان 
داد این حکومت، الیق اداره حرمین شــریفین نیســت که 

این واقعیت باید در جهان اسالم ترویج شود و جا بیفتد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای بعد دیگر حادثه منا را ســکوت 

مرگ بار مدعیان حقوق بشر دانستند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جنجال سیاسی - تبلیغاتی 
ســازمان های مدعی دفاع از حقوق بشــر در قبال اجرای 
احکام قضایی در برخی کشورها افزودند: سکوت محض در 
قبال کوتاهی یک حکومت در ادای وظایفش و جان باختن 
7 هزار انســان مظلوم و بی گناه، هویــت دروغین مدعیان 
جهانی حقوق بشر را آشکار کرد و کســانی که به مجامع و 
سازمان های بین المللی امید بسته اند، باید از این واقعیت 

تلخ درس بگیرند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تشــکیل یک هیئت حقیقت یاب 
را از جمله کارهای واجب و ضروری کشــورهای اسالمی و 
مدعیان حقوق بشــر خواندند و افزودند: با وجود گذشــت 
یک ســال از آن حادثه غم بار، بررســی اســناد دیداری، 
شنیداری و مکتوب، حقایق ماجرا را تا حدود زیادی روشن 

خواهد کرد.
ایشــان با تاکید به مسئوالن کشــور برای پیگیری جدی 
تشکیل هیئت حقیقت یاب افزودند: آل سعود اگر به ادعای 
بی تقصیری خــود در حادثه منا مطمئن اســت، دهان ها 
را با پول نبندد و بگذارد هیئت حقیقت یاب، مســئله را از 

نزدیک دنبال کند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان حامیان رژیم 

سعودی را شریک جنایات این رژیم در فاجعه منا خواندند 
و افزودند: رژیم بی شــرم ســعودی به پشــتوانه همراهی 
آمریکا، وقیحانه در مقابل مســلمانان ایســتاده و در یمن، 
سوریه، عراق و بحرین خونریزی می کند؛ بنابراین آمریکا و 
دیگر حامیان ریاض در جرم و جنایات سعودی ها شریکند.

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به تالش دســتگاه های 
تبلیغاتی وابســته برای القای جنایت منا بــه عنوان نمونه 
ای از اختالف و درگیری »شــیعه و ســنی« یــا »عرب و 
غیرعــرب« افزودند: حامیــان تبلیغاتی حکام ســعودی 
در حالی این دروغ محــض را تکرار می کننــد که اکثر 7 
 هزار شــهید منا، از جمله تعداد زیادی از شــهدای ایرانی،

اهل سنت هستند.
ایشان افزودند: آل ســعود و تروریست های جالد ساخته و 
پرداخته دست آنان در یمن و ســوریه و عراق، مردم عرب 
را به خاک و خون می کشــند؛ بنابراین بر خالف تبلیغات 
خباثــت آلود غربی هــا، ســعودی ها حامی مــردم عرب 
نیز نیســتند و ماجرای منا ربطی به درگیری ســاختگی و 

رسانه ای عرب و غیرعرب ندارد.
رهبر انقالب تاکید کردنــد: واقعیت ماجرا این اســت که 
ســعودی های منفور، یک گــروه در درون جهان اســالم 
هستند که برخی از آنها دانسته و برخی ندانسته به دشمنی 
با مسلمانان مشغولند و جهان اســالم باید با ایستادگی در 
مقابل آنان، از اربابان ســعودی ها یعنــی آمریکا و انگلیس 

خبیث اعالم برائت و بیزاری کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان سخنانشان دستگاه های 
مختلف از جمله وزارت امور خارجه، بعثه، ســازمان حج و 
بنیاد شــهید را به ادای کامل و پیگیری جدی وظایف خود 

در قبال حادثه عظیم منا فراخواندند.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، حجت االســالم 
والمســلمین قاضی عســکر نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت با تســلیت شهادت شــهدای 17 شهریور 1357، 
جمعه خونین مکه در ســال 1366 و شهدای سال گذشته 
حج،گفت: دو فاجعه بزرگ منا و مســجدالحرام شــیرینی 
حج را به تلخــی تبدیل و مردم و خانواده های بســیاری را 

داغدار کرد.
حجت االســالم والمســلمین قاضی عســکر با اشــاره به 
کارشکنی سعودی ها در تشکیل کمیته حقیقت یاب افزود: 
بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان حج بــا ثبت و ضبط 
اظهارات شاهدان فاجعه و با همکاری حقوقدانان، راه های 
پیگیــری حادثه را از طریــق مجامع حقوقــی بین المللی  
شناسایی کرده و نخواهند گذاشت حادثه منا به فراموشی 

سپرده شود.
همچنین حجت االســالم والمسلمین شــهیدی محالتی 
نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران، 
گزارشی از اقدامات و فعالیت های ستاد بزرگداشت حادثه 
منا و مسجدالحرام بیان کرد و گفت: فاجعه غم بار منا در اثر 

سوء مدیریت و بی کفایتی آل سعود اتفاق افتاد.

رهبر معظم انقالب در ديدار جمعی از خانواده های شهدای منا: 

»شجره خبیثه ملعونه آل سعود« لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد

رهبر معظم انقالب با اشاره به اينکه شجره خبیثه ملعونه آل سعود لیاقت اداره حرمین شريفین را ندارد تاکید 
کردند: هیئت حقیقت ياب فاجعه منا بايد تشکیل شود.
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يادداشت ويژه

مسئول اداره رفاه دانشجويی دانشگاه هنر اصفهان:

نرخ وام های دانشجويی
افزايش يافته است

قیمت انواع
کارت صدا

پیشنهاد سردبیر:
دو نرخی بودن نان، بايد حذف شود

مســئول اداره رفاه دانشجویی دانشــگاه هنر اصفهان گفت: وام 
ودیعه مسکن برای دانشــجویان کارشناســی به چهار میلیون 
تومان و برای دانشــجویان تحصیالت تکمیلی به هشت میلیون 

تومان افزایش یافته است.
شــکوفه دقوقی اظهارکرد: با وجود آنکه نرخ وام شهریه امسال 
کاهش پیدا نکرده اما به طور کلی نرخ وام های امســال افزایش 
یافته اســت. وام هایی که صندوق رفاه به دانشــجویان پرداخت 
می کند، شــامل وام های ضــروری، ودیعه مســکن، تحصیلی، 

ازدواج و حج و عتبات عالیات است.
وی افزود: انواع وام ها به دانشجویان غیر شــاغل، غیر بورسیه و 
روزانه که شــرایط آموزشــی را داشته باشــند، تعلق می گیرد. 
شــرایط آموزشــی شــامل مواردی همچون اخذ حداقل تعداد 
واحد مجاز در طول ترم توسط دانشجو، تحصیل در ترم مجاز و... 
است. دانشجویان کارشناسی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد 
 چهار نیمســال و دکترای ناپیوسته هشت نیمســال می توانند

وام بگیرند.
مســئول اداره رفاه دانشجویی دانشــگاه هنر اصفهان ادامه داد: 
ودیعه مسکن برای دانشــجویان متأهل بیشتر است و آنها برای 
اخذ وام مســکن، مقدم تر از بقیه دانشجویان هستند. وام ودیعه 
مسکن برای دانشجویان کارشناســی به چهار میلیون تومان و 
برای دانشــجویان تحصیالت تکمیلی به هشــت میلیون تومان 

افزایش یافته است. 
دقوقی اضافه کرد: نرخ وام ها بر اســاس نظر صندوق رفاه تعیین 
می شــود. دانشــجویان در ابتدای ترم تحصیلی درخواست وام 
می دهند و زمانــی که تامین اعتبار شــد و از طرف صندوق رفاه 

تایید صورت گرفت، وام به آنها پرداخت می شود.
وی با اشــاره به نحوه بازپرداخــت وام ها گفت: در پایان ســال 
تحصیلی، دانشجویان 10 درصد بدهی وام هایی را که گرفته اند 
پرداخت کرده و بقیه آن را در هفت دوره به حساب صندوق رفاه 

واریز  می کنند.

195،000
تومان

355،000
تومان

Creative Recon3D External

230،000
تومان

235،000
تومان

Creative Sound Blaster X-Fi
Surround 5.1 Pro

بازار

یــک مقــام مســئول از افزایــش 10 درصــدی قیمت 
خریــد تضمینــی بــرق نیروگاه هــای تولیــد پراکنده 
در ســال جاری خبــر داد و گفــت: قیمــت جدیــد 
افزایــش  ازای هــر کیلــووات  بــه  ریــال   بــه ۹۹۶ 

یافته است.
سیدرضا میرزازاده حسینی، درباره آخرین وضعیت نصب 
و راه انــدازی نیروگاه های تولید پراکنده برق در کشــور، 
گفت: تاکنون حدود ۷۴00 مــگاوات موافقت نامه احداث 
نیروگاه در کشور صادر شــده که حدود ۴ هزار مگاوات آن 
منجر به صدور پروانه احداث شــده و این بدین معناســت 
که زمین، وضعیت گازرســانی و طرح اتصال به شبکه این 
نیروگاه ها مشخص شده اســت. مجری طرح نیروگاه های 
تولیــد پراکنده توانیر با بیــان اینکه از ایــن میزان حدود 
۲۸00 مــگاوات به قــرارداد خرید تضمینی بــرق تبدیل 
شده اســت، تصریح کرد: هم  اکنون ۶۵0 مگاوات نیروگاه 
تولید پراکنده به بهره برداری رســیده که ۷0 مگاوات آن 
امسال به شبکه سراسری پیوسته است.این مقام مسئول با 
اعالم اینکه سال جاری حدود 11۶0 مگاوات موافقت نامه 

جدید صادر شــده و حدود ۲۷0 مگاوات نیز قرارداد خرید 
تضمینی برق منعقد شــده اســت، اظهار داشــت: اجرای 
طرح هــای نیروگاه هــای تولیدپراکنده در قالــب یکی از 
طرح های اقتصــاد مقاومتی مطرح و در ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی تایید شده اســت. وی افزود: تعهد وزارت 
نیرو در این زمینه بهره برداری از ۳00 مگاوات نیروگاه های 
تولید پراکنده در سال ۹۵ است که تاکنون ۷0 مگاوات آن 

وارد مدار شده است.
وی از افزایش بیش از 10 درصدی نرخ خرید تضمینی برق 
نیروگاه های تولید پراکنده در سال جاری خبر داد و یادآور 
شد: سال گذشته، هر کیلووات ســاعت انرژی تولیدی این 
نیروگاه ها با قیمت ۹00 ریال خریداری می شد که در سال 
جاری این رقم به ۹۹۶ ریال به ازای هر کیلووات ســاعت 

انرژی افزایش یافت.
وی با اشاره به اینکه قرارداد خرید تضمینی برق در صورتی 
منعقد می شــود که مالکان از مولدهای نــو و راندمان باال 
اســتفاده کنند، تاکید کرد: با افزایش راندمان که ازطریق 
تبدیل نیروگاه های تولید پراکنده به سامانه های تولید برق 
و حرارت به صــورت همزمان )CHP( انجــام می گیرد، تا 
۲0 درصد نرخ خرید برق افزایش می یابد؛ به عبارت دیگر 
متناســب با بازیافت حرارت تا سقف ۲0 درصد، نرخ خرید 

تضمینی افزایش می یابد.

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه در طــول هفته های 
آینده قیمت شکر کامال واقعی خواهد شد، گفت: مسئوالن 
نظارتی برای رفاه حال مردم باید کنترل و نظارت بیشتری 

بر قیمت و کیفیت کاالها داشته باشند.
رسول زرگرپور در جلسه کمیســیون تنظیم بازار استان 
 با محوریــت آغاز ســال تحصیلی جدید، اظهار داشــت: 
قیمت های پایه و شــاخصی بــرای تجهیــزات، لباس و 
سرویس مدارس دانش آموزان با کمک اتحادیه ها طراحی 
شده اســت و سیســتم های نظارتی نیز کنترل قیمت و 

کیفیت این اقالم را بر عهده دارند.
وی اظهار امیــدواری کرد؛ در شــروع ســال تحصیلی، 
تجهیزات و لباس دانش آمــوزان از لحاظ کیفیت و قیمت 
در بهترین شرایط باشــد. زرگرپور یادآور شد: با توجه به 
بخشنامه ارسال شده، تمام لباس های دانش آموزان باید 
از تولیدات داخلی باشــد و بر این اساس قیمت پایه ای در 
نظر گرفته شــده اســت که تغییرات آن 10 تا ۲0 درصد 
خواهد بود. وی افــزود: در پیوند با ســرویس مدارس هم 
ضوابطی در نظر گرفته شده و شــورای شهر، قیمت هایی 

را اعالم کرده است که سیســتم های نظارتی موظفند این 
قیمت ها را کنترل کنند. 

 زرگرپور با اشــاره به نزدیکــی ماه محــرم تصریح کرد: 
پیش بینــی الزم برای تامین اجناســی کــه هیئت های 
مختلف نیــاز دارند و به عنــوان نذورات مطرح اســت و 
نیزتثبیت قیمت آنها و کنترل هــای الزم برای جلوگیری 
از افزایش قیمت انجام خواهد شــد تا بازاری آرام و بدون 

التهاب داشته باشیم.
استاندار اصفهان اضافه کرد: بخشــی از اقالم مورد نیاز در 
انبارها ذخیره شــده و بخشــی نیز در حال تامین است و 

مشکلی وجود ندارد. 
وی به رشــد قیمت شــکر در چند هفته 
گذشته اشــاره کرد و افزود: با واردات و 
برنامه ریــزی صورت گرفتــه، قیمت 
شــکر نیز در حال نزدیک شــدن به 
قیمــت واقعی اســت و بــا توجه به 

منابعی که پیش بینی شــده، 
در طول هفته های 
آینــده قیمت این 
واقعی  کاال کامال 

خواهد شد.

مجری طرح نیروگاه های تولید پراکنده توانیر:

نرخ خريد تضمینی برق تولید 
پراکنده افزايش يافت

استاندار اصفهان تاکید کرد: 

قیمت شکر در هفته های آتی 
واقعی می شود

عضوهیئت رییسه کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس با بیان اینکه غنی کردن 
نان با ویتامین و روی باید با نظارت وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شود، گفت: 
باید دو نرخی بودن نان، حذف شود تا مردم بتوانند آن را با نرخی بهینه خریداری 
کنند.  اصغر ســلیمی درباره غنی ســازی نان، گفت: غنی کردن نان می تواند در 
ســالمت تغذیه امری مناســب تلقی شــود، اما باید با آگاهی در غنی سازی نان 

حرکت کرد که این امر به ضرر سالمت مردم تمام نشود.
نماینده مردم ســمیرم در مجلــس، با بیان اینکه غنی ســازی نــان باید برطبق 
درصدی که در وزارت بهداشــت و درمان تعیین می شود، تحقق پذیرد، ادامه داد: 
غنی کردن نان، بدون نظارت وزارت بهداشــت و درمان می تواند برای ســالمت  

مردم مضر هم باشد.
سلیمی، همچنین درباره وضعیت دونرخی شدن نان، تصریح کرد: بدیهی است که 
نرخ نان باید تک نرخی باشــد، این درحالی است که نرخ آرد بهتر است آزاد تعیین 

شود تا شاهد یک نرخ برای فروش نان در کشور باشیم.
 وی ادامه داد: نان جزو نیازهای اساســی و غذایی کشور به شمارمی آید؛ به همین 
علت مردم باید این کاال را بــا نرخ بهینه  خریداری کننــد؛ بنابراین باید دو نرخی 

بودن نان حذف شود تا مردم بتوانند نان را با نرخی بهینه خریداری کنند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس افزود: قوت غذایی اصلی مردم نان است؛ بنابراین 
برنامه ریزی اقتصادی برای توزیع مناســب نان باید در اولویت اقتصاد معیشــتی 

غذایی قرار گیرد.
عضو هیئت رییسه کمیســیون شــوراها و امورداخلی مجلس با بیان اینکه اضافه 
شــدن ویتامین به نان مردم باید با نظر وزارت بهداشــت و درمان عملیاتی شود، 

گفت: نان تک نرخی، می تواند اقتصاد نان را بهبود بخشد.

نماينده مردم سمیرم در مجلس:

دو نرخی بودن نان، بايد حذف شود

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهایپارلمان
شماره18928مورخ95/6/15

ادارهکلنوسازیمدارساستاناصفهان
م الف:4830

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
۲- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

۳- تاريخ و مهلت دريافت و گشايش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۳ روز کاری از تاریخ انتشار  آگهی از تاریخ 95/6/17 لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/6/20 

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 95/7/4
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 95/7/5 در محل سالن جلسات 

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع ) 100/۶۴0۵ مورخ ۸۹/۲/۴ ( می باشد.

۴- نشانی دريافت و تحويل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )ا مور قراردادها جهت 
دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه( 

) تلفن تماس: ۳۲۲۲۲۸۸۹( 
۵- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 

ب( ضمانتنامه معتبر بانکی  الف( سپرده )واریز به حساب شماره ۲1۷۳0۶0۲0۲00۸ بانک ملی(   
۶- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.
ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

نوبت دوم
مدتعنوان پروژهرديف

 قرارداد
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه) ريال(
مبلغ برآورد اولیه به ريال 

) بر اساس فهرست بها سال 95(
نوبت 
مناقصه

اول۲۳۴۶/000/000۶/۹1۶/۷۹۳/۸۶۷ ماه اجرای مقاوم سازی مدرسه قائم ناحیه 1۲
سوم ۴۶۳۳/000/0001۲/۶۵۸/۸۴۵/۲۸۶ ماه تکمیل استخر سرپوشیده والیت نجف آباد۲

آمار بارش ها در آخرین روزهای ســال آبی نشــان 
می دهد؛ 10 اســتان کشور در مقایســه با سال آبی 

گذشته با کاهش بارندگی مواجه بوده اند.
امســال از نظر بارش های سراسری ســال پرآبی نام 
گرفته اســت، اما بر اســاس اطالعات ایستگاه های 
باران ســنجی شــرکت مدیریت منابــع آب ایران، 
از ابتــدای مهرماه ســال گذشــته تا 10 شــهریور 
ماه ســال جاری،  10 استان از ۳1 اســتان کشور در 
 مقایسه با مدت مشابه ســال قبل با کاهش بارندگی

روبه رو بوده اند.
بر اساس این گزارش، اســتان های یزد با ۴0 درصد 
و اردبیل بــا ۳ درصد کاهش بارندگی، بیشــترین و 

کمترین درصد بارش ها را در کشور  داشته اند.
بنابراین گزارش، اســتان های اصفهان و سیستان و 
بلوچســتان به ترتیب پس از یزد، با ۲۷ و ۲0 درصد 
کاهش بارندگی،  حائز رتبه های دوم و ســوم از نظر 

کاهش بارش بوده اند.
ایــن گــزارش می افزاید؛ پــس از یــزد، اصفهان و 
سیســتان و بلوچســتان، اســتان های چهارمحال 
و بختیــاری، خراســان جنوبــی، کرمــان، گیالن، 
آذربایجان شرقی، ســمنان و اردبیل به ترتیب با 1۹، 
1۵،  ۹، ۸، ۸ و ۳ درصــد کاهــش بارندگی به ترتیب 
 حائز رتبه های ۴ تا ۹ از نظر کمبود بارش در ســطح

کشور بوده اند.
بر اساس این گزارش، کل بارش های کشور از ابتدای 
مهرماه گذشته تا 10 شــهریور ماه جاری، 11 هزار 
و ۳۸۸ میلی متر بوده که اســتان گیالن با10۴۵/۳ 
میلی متر بیشــترین بارش و یزد بــا۶0/۷ میلی متر 

کمترین بارش های کشور را داشته اند.

کاهش بارندگي 10 استان نسبت به سال گذشته؛

اصفهان
در رده دوم

درشهر

به گزارش ایمنا، صنعت کشــاورزی نسبت به ســایر صنایع 
از بهــره وری پایینی برخوردار اســت و همیــن توجه ناچیز 
مســئوالن نیز به خاطــر مبحــث امنیت و ســالمت غذایی 
 اســت که شــیر و محصوالت لبنی در آن نقش پــر رنگی را

ایفا می کنند.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، در 
کشورهایی نظیر ترکیه و استرالیا برنامه ریزی های درازمدت 
و کالن باعث افزایش تولید و صادرات محصوالت لبنی شــده 
اســت. حمیدرضا قلمکاری می افزاید: این ظرفیت و توانایی 
در ایران نیــز وجود دارد اما برای رســیدن به آن الزم اســت 
همه اتحادیه هــا، تعاونی ها، دامداری هــا و فعاالن این حوزه 
با یکدیگر تعامل داشته باشــند و از طریق اتاق بازرگانی که از 
نظر قانون به عنوان رابــط بین بخش خصوصی و بخش دولتی 

تعیین شده، اقدام کنند.
وی طرح مطالعاتی چالش ها و راهکارهای تولید و فروش شیر 
را یکی از طرح های در حال بررســی این کمیســیون معرفی 
می کند و می گوید: برای بررســی تخصصی این موضوع یک 

کارگروه ویژه از تلفیــق کمیته دام، طیــور و آبزیان و کمیته 
سالمت و امنیت غذایی ذیل کمیسیون تشکیل داده ایم و سه 
تیم مطالعاتی به بررســی موضوع از ابعاد مختلف این چالش 

پرداخته اند.
حل مشکالت شیر، نیازمند سندی بلندمدت

وی افزایش ســالیانه دســتمزدها، انحصــار در تقاضا، عدم 
مدیریت در عرضه و عدم وجود سیاســت هــای حمایتی را از 
جمله مشــکالت اساســی در این عرصه می داند و می افزاید: 
در جلسات متعدد و مختلفی که در کمیسیون کشاورزی، آب 
و محیط زیســت اتاق بازرگانی با حضور صاحب نظران برگزار 
شــده راهکار های خوبی بــرای برون رفت از ایــن چالش ها 
مطرح شده که می توان با به کارگیری آنها بر مشکالت موجود 

در تولید شیر فائق آمد. 
وی با تاکید بر اینکه مشــکل اساســی صنعت کشــاورزی، 
 نبــود یــک ســند چشــم انــداز بلندمــدت و نبــود یک 
برنامه ریــزی اســتراتژیک اســت، تصریح می کنــد: برای 
 حل مشــکالت حوزه شــیر باید ســندی طراحــی کنیم که 

 آیتم های قانونی، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی در آن دیده
شده باشد.

 به سمت گاوداری های سرمايه داری حرکت کنیم
مشاور کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
می گوید: همان طور که دامداری ها با گذشــت زمان، توسعه 
پیدا کرده اند مشکالت هم توســعه یافته اند به گونه ای که در 
حال حاضر کمتــر  از ۵0 درصد ظرفیت صنعت کشــور مورد 

استفاده قرار می گیرد.
امیر مظفر امینی در خصوص مشــکالت دامداران می گوید: 
در شــرایط کنونی یا گاوداری ها باید به ســمت ساختارهای 
بزرگ مثل  گاوداری های ســرمایه داری و چند هزار رأســی 
بروند و یا اگر قبول داریم که ســاختار کشــاورزی و دامداری 
ما بر اساس واحدهای کوچک و متوســط است سازوکاری را 
پیش بینی کنیم که با شرایط موجود ســنخیت داشته باشد 
و همه واحدهای کوچک از آن حمایــت کنند.  وی آمارهایی 
را که نشــان از دولتی بودن بیش از ۸0 درصــد اقتصاد ایران 
دارد ناصحیح مــی داند و می گوید: ۵0 تــا ۶0 درصد اقتصاد 
ایران خصوصی اســت، اما مشــکل از آنجا شــروع می شود 
 که دولــت بــرای این ۵0 تــا ۶0 درصــد تصمیــم گیری و

برنامه ریزی می کند.
امینی با اشــاره به اینکه اقتصاد ایران از واحــد های تولیدی 
کوچک ساخته می شود، می افزاید: تا زمانی که این واحدهای 
کوچک با یکدیگر تعامل نداشــته باشــند، نمی توانند نسبت 
 به احقاق حق خــود قدمی بردارنــد .  وی با بیــان اینکه اگر 
گاوداری های اســتان اصفهان را یک نفــر مدیریت می کرد 
مشکالت کنونی وجود نداشــت، تصریح می کند: به مشکالت 
هر حوزه، متخصصان همان حوزه باید بپردازند و پس از ایجاد 

یک برنامه علمی همه باید برای تحقق آن تالش کنند.
 توانايی کمیسیون کشاورزی اتاق در حل مشکالت 

دامداران
مدیرعامل اتحادیه دامــداران با اعتقاد به اینکه کمیســیون 
کشــاورزی بازرگانی اصفهان مــی تواند به حل مشــکالت 
دامــداران کمک کنــد، می گویــد: نبایــد انتظار داشــته 
 باشــیم راهــی را کــه 100 ســال نرفتــه ایــم یــک روزه

طی کنیم.
 قاســم علی حســن زاده، عضویت این اتحادیه در شــورای 
 گفت وگوی دولــت و بخش خصوصــی را فرصتــی ایده آل 
می دانــد و مــی افزایــد: از این ظرفیــت باید در راســتای 
رســیدن به مطالبات و خواســته های دامداران استفاده کرد 
 و به همین دلیل الزم اســت تا همه در ایــن زمینه همکاری

داشته باشند.
وی هم افزایی و تعامل تمام دامداران را عنصری برای پویایی 
و رفع مشــکالت این صنعت می داند و می گوید: متاسفانه در 
بســیاری از برنامه های اقتصادی و جلســاتی که پیرامون آن 
برگزار می شود نامی از صنعت کشــاورزی وجود ندارد و این 
موضوع نشان از آن دارد که ما باید بیش از پیش تعامالت خود 

را افزایش دهیم.

مسئوالن اصفهانی از چالش های تولید شیر می گويند؛

تولیدشیردرگردابنگاهجزیرهای

  اگر 
گاوداری های 

استان اصفهان 
را يک نفر 

مديريت می کرد 
مشکالت کنونی 

وجود نداشت 
به مشکالت هر 

حوزه، متخصصان 
همان حوزه بايد 

بپردازند

يکی از پر چالش ترين موضوعات حوزه صنايع غذايی و کشــاورزی، نرخ فرآورده های لبنی و شیر خام است. 
در چند سال گذشته، شاهد افزايش قیمت  شــیر و به تبع آن محصوالت لبنی بوده ايم که اين مسئله در پرتوی 
کاهش قدرت خريد اقشار مختلف جامعه سبب شده است حضور شیر در ســبد خانوار بسیار کمرنگ تر شود. 
متاسفانه در سال های گذشته به دلیل مشکالت دامداران، همواره با افزايش قیمت شیر و محصوالت لبنی روبرو 

بوده ايم به گونه ای که میزان مصرف آن، بیش از پیش کاهش يافته و سالمت شهروندان به خطر افتاده است.
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پیشنهاد  سردبیر:
گوشه گوشه  ایران، زیستگاهی امن برای زندگی یوزپلنگان است

قاب روز

ویژهیادداشت

به گزارش » پاما « از دبيرخانه جشنواره شهيد رجایي، سازمان 
حفاظت محيط زیست كشــور، اداره كل حفاظت محيط زیست 
اســتان اصفهان موفق به كســب رتبه برتر در شــاخص هاي 

عمومي واختصاصي خود گردید.
براساس این گزارش در جشــنواره یاد شــده، حميد ظهرابي، 
مدیركل حفاظت محيط زیســت اســتان اصفهان بــه عنوان 
مدیركل نمونه كشوري ازســوي معاون ریيس جمهور و ریيس 
ســازمان حفاظت محيط زیســت لــوح تقدیر دریافــت كرد. 
همچنين از ریيس اداره مدیریت عملكرد این اســتان، به عنوان 
اداره مدیریت عملكرد برتركشوري تقدیر شد و ریيس حراست 
این اداره كل نيز به عنوان كارمند منتخب مدیركل مورد تقدیر 

قرار گرفت .
شایان ذكر است سازمان حفاظت محيط زیست براي نخستين 
بار اقدام به تشكيل ستاد جشنواره شــهيد رجایي در سطح این 
ســازمان نموده و به ارزیابي عملكرد ادارات كل استاني حفاظت 
محيط زیست در دو بعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي ذیل 

این جشنواره نموده است.

فرمانده یــگان حفاظــت محيط زیســت اســتان اصفهان از 
دســتگيري صياد پرندگان شــكاري در شهرســتان گلپایگان 

خبرداد.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني محيط زیســت اصفهان»پاما« 
مرتضي جمشيدیان در این باره اظهارداشت: یك صياد پرندگان 
شكاري توســط ماموران یگان حفاظت محيط زیست گلپایگان 
و پناهگاه حيات وحش موته در زیســتگاه هاي این شهرستان 

دستگير و به مراجع قضایي معرفي شد.
وي افزود: از این متخلف دو پرنده شــكاري دليجــه ، دو پرنده 
فاخته ، تور و طناب و ســایر ادوات شــكار و صيد كشف و ضبط 

شد.
جمشيدیان  گفت: این صياد پرندگان شــكاري همراه با ادوات 

شكار به مراجع قضایي معرفي شد.
قانون گذار به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شكار و صيد، براي 
هر شــخصي كه مبادرت به زنده گيري، شــكار، خرید، فروش، 
حمل، نگهداري و قاچاق پرندگان شــكاري از قبيل شــاهين، 
بحري، باالبان و دليجه كنــد عالوه بر محكوميــت به حداكثر 
مجازات حبس مقرر در این ماده كه به مدت ۳ ســال مي باشد، 
جزاي نقدي از یك ميليون و ۸۰۰ هزار تا بيســت ميليون ریال 

در نظر گرفته است.
این صياد دســتگير شــده در اصفهان عالوه بر مجازات از بابت 
جنبه عمومي جرم، مي بایســت مبلغ چهل ميليون تومان ضرر 

و زیان وارده به محيط زیست را به حساب دولت پرداخت كند.

 بازگشت دو قطعه شاه بوف 
به طبیعت کردستان

اداره کل محیط زیست استان اصفهان:

 میهمانان ناخوانده 
خطری برای شهروندان ندارند

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛

کسب رتبه برتر کشوري 
در جشنواره شهید رجایي

 دستگیري صیاد پرندگان شكاري 
در شهرستان گلپایگان

ریيس اداره محيط زیســت بانه گفت: دو قطعه شــاه بوف زخمی پس 
از مداوا و درمان در طبيعت و زیســتگاه های این شهرستان رهاسازی 

شدند.
محمد دلســوز ميرزایی افزود: این دو قطعه پرنده توســط دوستداران 
محيط زیســت به ایــن اداره تحویل داده شــده بودند كــه به دليل 

مصدوميت قادر به پرواز و زندگی در طبيعت نبودند. 
وی اضافه كرد: این پرندگان پس از مداوا و بهبودی كامل به مدت ســه 
ماه در اداره حفاظت محيط زیســت بانه، توسط ماموران یگان حفاظت 

محيط زیست این شهرستان در دامن طبيعت رهاسازی شدند. 
وی با قدردانی از اقدام دوســتداران محيط زیست این شهرستان برای 
تحویل پرندگان مصدوم به محيط زیست ابراز اميدواری كرد، بازگشت 
دوباره این پرندگان به طبيعت به حفظ گونه های آن كمك كرده و آنها 

دوباره به زندگی طبيعی خود بازگشته و به زاد و ولد بپردازند.
شــاه بوف )Bubo bubo( پرنده ای از خانواده جغد و در حدود ۶۶ تا 
۷۰ سانتی متر طول دارد، این پرنده دارای گوشپرهای مشخص، سينه 
زرد مایل به قهوه ای با رگه های پهن، چشم های درشت نارنجی رنگ، 

سطح پشتی زرد مایل به قهوه ای با لكه های قهوه ای پررنگ است.
 معمــوال به صورت تنها در شــكاف ســنگ هــا و درخت هــا یا روی 
شاخه های درخت در محلی نزدیك به تنه درخت قائم می نشيند و در 

آشيانه متروک پرندگان شكاری زاد و ولد می كند. 

اداره كل محيط زیست استان اصفهان ضمن اشاره به اینكه ورود 
حيوانات به مســير زاینده رود هيچ ربطی به خشك شدن زاینده 

رود ندارد افزود: این حيوانات هيچ خطری برای شهروندان ندارند.
 به دنبال انتشــار فيلمی در فضای مجازی مبنی بر بازی دو قالده 
روباه در بستر رودخانه زاینده رود، مسئول روابط عمومی اداره كل 
محيط زیست استان اصفهان گفت:تشخيص اینكه این حيوانات 
روباه باشــند یا نه سخت اســت، اما وجود آنها درشهر به دو دليل 

است.
 سيد مصطفی قادریان اظهار كرد: این حيوانات گاهی دست آموز 
هستند و در مســير زاینده رود رها می شــوند و یا اینكه به دليل 
تغييرات آب وهوا از مناطق غير شهری به این محل مهاجرت می 
كنند؛ ولی واضح است كه این موضوع هيچ ربطی به خشك شدن 
زاینده رود ندارد.قادریان افزود: این حيوان مثل: شير، ببر و پلنگ 
درنده نمی باشد و هيچ خطری برای شهروندان ندارد و حتی اگر 

در شهر رها شود یك شكار سه روز، خوراک آن را تامين می كند.
وی تاكيد كرد: این حيوان از گروه گربه ســانان است و همانطور 
كه سگ در شهر وجود دارد، او هم می تواند در شهر باشد.قادریان 
تصریح كرد: درصورتی كه شــهروندان این حيوان را مشــاهده 
كردند می توانند با شــماره 55۷۱۸۳9 و 5۶۰۲4۲۱-۳ تماس 
حاصل فرمایند تــا همكاران، آنهــا را جمــع آوری و به مناطق 

حفاظت شده منتقل كنند.

 یك قــالده پلنگ ایرانی ماده به همراه ســه قــالده نادر 
در پارک ملی صيدوا ســمنان مشــاهده و تصویربرداری 

شدند.
 ناشــناخته ماندن گستره زیســت و پایش نشدن سطح 
وسيعی از زیســتگاه های یوزپلنگ در ایران، تنوع بسيار 
زیســتگاه های یوزپلنــگ ایرانی و خــوی مخفی كاری، 

شناسایی و حفاظت از این جانور را دشوار كرده است.
معاون محيط طبيعــی و تنوع زیســتی حفاظت محيط 
زیست اســتان ســمنان با اظهار خردســندی از كشف 
این گونه نادر گفــت: محيط بانان پــارک ملی صيدوا در 
شهرستان مهدیشهر، موفق به مشــاهده و تصویربرداری 
از یك قالده پلنــگ ایرانی ماده به همراه ســه قالده توله 

این گونه نادر شدند.بهرامعلی ظاهری افزود: منطقه امن 
صيدوا با تصویب شــورای عالی حفاظت محيط زیســت 
كشور در اســفند 94 به پارک ملی صيدوا ارتقای جایگاه 
یافت و مشاهده چهار قالده از پلنگ ایرانی به عنوان گونه 
نادری از گربه سانان در این منطقه، نشان از پویایی كامل 

زیستی حيات وحش منطقه دارد.
وی با اشاره به اینكه گربه سانان به صورت انفرادی زیست 
می كنند و حيات جمعی ندارند، افزود: همراهی سه قالده 
توله به همراه مادرشــان، نشــان می دهد كه این توله ها 

هنوز بالغ نيستند.
معاون محيط طبيعــی و تنوع زیســتی حفاظت محيط 
زیست استان سمنان تصریح كرد: همراهی سه قالده توله 

با پلنگ ماده، نشان می دهد منطقه صيدوا از نظر زیست 
این گونه گربه ســان در معرض تهدید، شــرایط مطلوبی 
داشته و این مشاهده نيز مستندســازی نادری است زیرا 
مشــاهده جمعی پلنگ ایرانی كه زیست انفرادی دارد به 

این شكل قابل توجه است.
وی افزود: حضور و همراهی جمعی این چهار قالده پلنگ 
ایرانی در منطقه صيدوا در شهرستان مهدیشهر مشخص 
می كند ایــن منطقه به لحاظ زیســت گاهــی، طعمه و 
امنيت زیســتی حيات وحش در مرحلــه عالی حفاظت 

زیستی قرار دارد.
ظاهری با اشــاره به متفــاوت بودن گونه پلنــگ ایرانی 
مشاهده شــده در پارک ملی صيدوا با یوزپلنگ آسيایی، 
 افــزود: ۱۰ گونــه از گربه ســانان در ایران شناســایی

 شده اند كه ۲ گونه شــير ایرانی و ببر مازندران منقرض 
 شده و هشت گونه شامل یوزپلنگ آسيایی، پلنگ ایرانی، 
 گربه كاراكال، گربه شــنی، ســياهگوش، گربه جنگلی، 

گربه وحشی و گربه پاالس در ایران وجود دارد.
وی افزود: هر هشت گونه از گربه ســانان شناسایی شده 
ایران، در استان سمنان زیست می كنند و به لحاظ تعداد 

و جمعيت، قابل توجه هستند.
 ظاهــری با بيــان اینكــه حضــور یوزپلنگ آســيایی و 
 پلنــگ ایرانی بــه عنــوان حســاس ترین گونــه ها در 
رأس هرم زنجيره غذایی حيات وحش در اســتان سمنان 
 نشــان دهنده شــاخص مناســب پویایی و كامل بودن 
 ایــن شــاخص در مناطــق حفاظت شــده در اســتان 
 ســمنان به لحاظ زیســت گاهی اســت، تصریــح كرد: 
 زنجيره غذایی شــامل پوشــش گياهــی، حيات وحش 
 علــف خــوار ماننــد قــوچ و ميش بــه عنــوان طعمه 
 گوشــت خــواران و گونــه گوشــت خوارانــی ماننــد 
 یوزپلنگ آســيایی و پلنگ ایرانی را شــامل می شــود 
كه این زنجيره حساس زیســتی در استان سمنان كامل 

است.
 از ســوی دیگــر چنــدی پيــش در زیســتگاه هــاي 
آزاد شهرســتان بوئيــن مياندشــت اصفهــان یــك 
سياهگوش مشــاهده و كشــف شــد و در پناهگاه های 
 دیگــر از قبيــل پناهــگاه حيــات وحش عبــاس آباد، 
مناطق هيزم چاه و شكار ممنوع »كوه بزرگی انارک« در 
نایين، »كالتــه« در خوروبيابانك، »خارو« در اردســتان 
 و »یخــاب« در آران وبيــدگل كــه در مجمــوع بالغ بر

۷۰۰ هكتــار وســعت دارد به صورت پيوســته توســط 
 دوربين های مداربســته حيات وحش مــورد رصد قرار 

می گيرند.

حضور و همراهی 
جمعی این چهار 

قالده پلنگ ایرانی 
در منطقه صیدوا 

در شهرستان 
مهدیشهر  مشخص 
می کند این منطقه 

 به لحاظ
 زیست گاهی، 
طعمه و امنیت 

 زیستی
 حیات وحش 

در مرحله عالی 
حفاظت  زیستی 

قرار دارد

گوشه گوشه  ایران، زیستگاهی امن برای زندگی یوزپلنگان است

دانستنی ها

حلزون نوعی نرم تن در رده شــكم پایان اســت. علت اینكه 
حلزون را در رده شــكم پایان قرار داده اند؛ این اســت كه در 
حقيقت تمام قسمت زیرین بدنش، پای آن به شمار می رود. 
زیست شناســان تا به امروز بيش از ۳۰ هــزار گونه حلزون را 
شناســایی كرده اند. حلزون از محيط زیست بسيار متنوعی 

برخوردار می باشــد. محل زندگی بعضی از گونه حلزون ها در 
دریا بوده و بعضی از گونه های آن در آب های شــيرین و یا در 
باغ ها زندگی می كنند. حلزون از انواع گياهان تغذیه می كند.

بدن شامل قســمت های زیر است: ســر كه دارای یك جفت 
بازوی حسی است، یك پای شكمی و پهن عضالنی كه نوعی 
عمل خزیدن را انجام می دهد و یك توده احشــایی پشتی و 
گنبد مانند كه بيشتر اندام های داخلی در آن جای داشته اند. 

مرحله الروی حلزون وليگر نام دارد كه مجهز به یك كمربند 
مژكی ظریف اســت و آن را به عنوان عضو شنا به كار می برد. 
قسمت پشتی وليگر كامال بزرگ می شود و توده احشایی در 

حال رشد به سمت پشت دارای برآمدگی می شود. 
حلزون هم نر و هم ماده اســت بنابراین می تواند در یك زمان 
هم تخم و هم اسپرم را توليد كند. حلزون ها دشمنان زیادی 
در طبيعــت دارند. از جمله سوســك های زمينــی- مارها- 
قورباغه ها و وزغ ها- الک پشــت ها و پرندگانــی مثل مرغ- 

اردک و غاز.

واژه ســنجاقك در پارسی به بدن )شــكم( سنجاق مانند 
اعضای گروه سنجاقك ســانان اشــاره دارد. این راسته از 
حشــرات یكی از قدیمی ترین گروه حشرات بالدار معروف 
به كهن باالن هستند كه  ظهور این حشــرات را همزمان 
با ابتدای پرمين می دانند. كشــف یك فسيل از بال عقبی 

یك ســنجاقك غول پيكرمربوط بــه دوره پرمين و ۲۸۰ 
ميليون ســال قبل و یك فســيل كامل دیگر در آلمان با 
گستره 20/3cm  مربوط به ژوراســيك تایيد كننده این 
مطلب است. سریع ترین حشره پرنده از نظر سرعت نيز به 
گونه ای سنجاقك اســتراليایی تعلق دارد. با توجه به نحوه 
زندگی در مراحــل بالغ و خصوصيت شــكارگری، دارای 
شرایط اختصاصی و اندام های شــكارگر ویژه ای هستند. 
شــكل پاها در این گروه به صورت سبد درآمده تا راحت تر 
شكار را در بر بگيرد قطعات دهانی به صورت جونده بسيار 

قوی می باشد.
سنجاقك ها شكارچيان سریعی هستند كه طعمه خود را 
در هوا شــكار می كنند. آنها به طور اســتثنایی قدرت دید 
باالیی دارند و می توانند حشــرات در حال پرواز را تعقيب 
كنند و با كمك پاهای تيغه دار خودشــكار را به آسانی در 
هوا بگيرند، حالت پاها شكل سبد مانندی را می سازد كه به 

منظور تمركز بيشتر روی طعمه كاربرد دارد.

سنجاقکحلزون

مدیــر كل دفتر حيــات وحــش محيط زیســت درباره 
موجــودات مهره دار گفــت: در حال حاضــر ۱۱۶۳گونه 
مهره دار در پنج رده جانوری داریــم. در ایران ۱9۷ گونه 
پســتاندار، حدود 54۰ گونه پرنده، ۲4۱ گونه خزنده، ۲۲ 
گونه دو زیست و ۱۶۳ گونه ماهيان آب های داخلی وجود 

دارند.
مجيد خرازیان مقدم درباره وضعيت حيات وحش و زیست 
بوم ایران گفت: به طور كلی ایران به دليل شــرایط خاص 
جغرافيایــی و اكولوژیكی كه دارد، از تنوع زیســتی قابل 

مالحظه ای برخوردار است.
مدیر كل دفتــر حيات وحش محيط زیســت ایران، تنوع 
زیستی ایران در سطح گونه های جانوری را نسبت به دنيا 

قابل مالحظه دانست و عنوان داشت: البته ۷4 گونه از این 
یك هزار و ۱۶۳ گونه مهره دار، در معرض تهدید هستند، 
یعنی یا آســيب پذیرند یا در معرض انقراض قرار دارند یا 

اینكه كال منقرض شده اند.
مدیر كل دفتــر حيات وحش محيط زیســت ایران كه در 
یك در برنامــه رادیویــی »گفت وگوی علمی« ســخن 
 می گفت، خاطرنشان كرد: زمانی در كشــورمان ده گونه 
گربه سان داشتيم ولی حدود ۶۰ ســال است كه دو گونه 
را از دست داده ایم؛ شــير ایرانی و ببر خزری. همه سعی 
و تالش ما این اســت كه هشــت گونه موجود به خصوص 
یوز كه به شــدت در معرض خطر انقراض است را بتوانيم 

نجات دهيم.

 خرازیــان مقــدم در خصــوص برنامــه های آتــی بيان 
 داشــت: برنامــه هایــی را در پنج ســاله ششــم دولت
  داریــم. یكــی ازمهــم ترین آنهــا سرشــماری و پایش

 اســت كه كه الفبای برنامه های محيط زیست محسوب 
می شود.

وی ادامه داد: سرشــماری را این بار دقيق تــر و جامع تر 
از ســال های گذشــته در برنامه داریم. همچنين یك كار 
 مطالعاتــی در خصــوص روش هــای نوین سرشــماری 

سم داران نيز انجام می دهيم.
مدیــر كل دفتر حيــات وحش محيــط زیســت ایران 
 درباره اهداف این اقدام اظهار داشــت: هدف این اســت 
 كه سرشــماری را با روش های نوینی كــه در دنيا انجام 
 می شــود، انجــام دهيــم زیــرا نخســت بایــد بدانيم 
 داده هایمــان چيســت تــا توانایــی اتخــاذ تصميــم

 داشته باشيم.

دریچه
مدیر کل دفتر حیات وحش محیط زیست:

74 گونه از مهره داران در معرض تهدید هستند

اخبار

دیدگاه

همزمان با برگــزاری بــزرگ ترین رویــداد طبيعی و 
زیست محيطی جهان در هاوایی، فعاالن محيط زیست 
بر ضرورت اقداماتی برای حفظ زیستگاه ها و گونه های در 

معرض خطر انقراض تاكيد كردند.
در جریان این رویداد كه از اول سپتامبر آغاز شده و تا دهم 
همين ماه ادامه دارد، بيش از ۸۰۰۰ هيئت نمایندگی از 
دولت ها، جوامع علمی، اقتصادی، سازمان های مردم نهاد 
و افراد بومی و محلی از ۱۶۰ كشور جهان در كنگره جهانی 
حفاظت از محيط زیست از سوی اتحادیه جهانی حفاظت 
از طبيعت )IUCN( شركت دارند. از موضوعات اصلی این 
گردهمایی، جمع آوری بازارهای داخلی خرید و فروش 

عاج است.
همچنين در جریان برگزاری این كنگره، اعضای اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبيعت به اتخاذ تصميم های مهمی 
رای دادند كه نشان دهنده نگرانی های جهانی در رابطه 
با حفظ چندین گونه در معــرض خطر انقراض از جمله 
نوک شاخ كاله خوددار، مارماهی، ببر، پلنگ، شير، زرافه، 

پانگولين، گونه هایی از كوسه ها و كركس هاست.
همچنين اكنون تمامی توجهات معطوف به هيئت های 
نمایندگی دولتی حاضر در هفدهمين نشست كنفرانس 
اعضا )COP( است كه بيست و چهارم ماه جاری ميالدی 
در ژوهانسبورگ برگزار می شود و تمركز آن روی تجارت 

گونه های گياهی و جانوری در معرض خطر است.
بسياری از موضوعات مطرح شده در پيشنهادات اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبيعــت در این كنفرانس به تجارت 
غيرقانونی و بی ثبات و نيز تاثيــر بازارهای قانونی موازی 
برای فروش اعضای بدن گونه هــای در معرض انقراض 

مربوط می شود.

فعاالن محیط زیست تاکید دارند؛

 ضرورت یكپارچگی 
 جامعه بین المللی 

برای حفظ حیات وحش
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پیشنهاد سردبیر: 
راه هایی برای کاهش استرس روز اول مدرسه

 آمار پزشــکی قانونی و پلیس راهور نشــان می دهد آمار 
 مرگ  و میــر حوادث رانندگــی در ماه شــهریور افزایش 
قابل توجهی پیــدا می کند، بــه طوری که در ۱۱ ســال 
گذشته، یعنی از ســال ۸۴ تا کنون شهریور مرگ بارترین 
ماه در جاده های کشــور بوده و طی این ۱۱ سال  ۲۵ هزار 
و ۸۴۶ نفر تنها در ماه شــهریور به علت تصادفات رانندگی 

جان خود را از دست داده اند.
به عبارتی با تقسیم شــمار کشته شدگان حوادث رانندگی 
شهریورهای ۱۱ ســال گذشــته  بر تعداد تعداد روزهای 
 شهریور در ۱۱ سال مشخص می شــود که طی این مدت 
 به طــور میانگیــن روزانه ۷۵ نفــر در حــوادث رانندگی 

جان خود را از دست می دهند.
این آمــار گرچه از ســال ۸۵ به بعــد در مجمــوع روند 
روبه کاهش داشــته اســت، اما همچنــان میانگین آن از 
 دیگر ماه های سال و حتی از طرح نوروزی نیز بیشتر است 
تا همچنان شــهریور مرگ بارترین ماه جاده های کشــور 
باشد. بر اساس آماری که پزشــکی قانونی در اختیار ایسنا 
قرار داده در ســال ۸۴، ۳۱۶۲ نفر، در ســال ۸۵، ۳۲۴۰ 
نفر، در سال ۸۶،  ۲۴۳۷ نفر، در ســال ۸۷، ۲۳۳۵ نفر، در 
سال۸۸ ، ۲۲۴۸ نفر، در سال ۸۹، ۲۴۴۹ نفر، در سال۹۰،  

۲۱۶۶ نفر، در ســال ۹۱، ۲۰۶۹ نفر و در سال ۹۲، ۲۲۰۵ 
نفر در حوادث رانندگی شهریور ماه مصدوم شده اند.

 از ســال ۹۳، آمــار جانباختــگان حــوادث رانندگــی 
در شــهریور ماه به زیر۲۰۰۰ کشته رســید، اما همچنان 
بیشــترین جانباختگان در طول ماه های ســال را به خود 
اختصاص داد، به طوری که در شــهریور سال ۹۳، ۱۸۱۷ 
نفر و در شهریور سال ۹۴، ۱۷۱۸ نفر در حوادث رانندگی 
جان خود را از دســت دادند و حاال عالمت ســوالی بزرگ 
مقابل آمــار جانبخانگان حــوادث رانندگی در شــهریور 
امسال قرار گرفته و معلوم نیست با پایان تایستان ۹۵ چه 
 عددی در مقابل کشته شــدگان حوادث رانندگی شهریور 
خواهد نشست، اما آن طور که ســردار تقی مهری، رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته است تنها در۱۰ روز 
ابتدایی شــهریور۱۸۰ تن در صحنه تصادفات جان خود را 
از دست داده اند که این به جز آمار مجروحانی است که در 
مسیر انتقال به بیمارستان یا در بیمارستان فوت می کنند 
که معموال تفاوت رقمی زیادی نــدارد و می توان با رعایت 

نکاتی ساده در رانندگی آن را کاهش داد.
ســرهنگ محمد حســین حمیدی، فرمانــده پلیس راه 
کشــور از این راهکارها می گوید. او بیشــترین علل وقوع 

حوادث رانندگی در شــهریور ماه ۹۴ را عدم توجه به جلو 
با ۳۳/۵ درصد، تخطی از ســرعت مطمئنه با ۲۰/۱ درصد، 
انحراف به چپ بــا ۱۶/۸ درصد، عدم رعایــت حق تقدم 
عبور با ۱۴/۹ درصد و خســتگی و خواب آلودگی رانندگی 
با ۵/۵ درصد اعالم کرد و گفت: این آمار تقریبا در هر سال 
با همین نســبت تکرار می شــود و همان طور که پیداست 
عامل انسانی باعث بروز آن اســت، بنابراین موارد ساده ای 
همچون خواب کافی راننده، اســتراحت بــه ازای هر یک 
 ســاعت و نیم تا دو ســاعت رانندگــی و... می تواند منجر 

به کاهش این تصادفات شود.
 فرمانــده پلیس راه  کشــور همچنین علت شــکل گیری 
بیش از ۵۶ درصــد از تصادفات رانندگــی را خودروهای 
ســواری اعالم کرد و گفــت: همواره یکــی از نگرانی های 
پلیس در طرح تابســتانه اجــرای این طــرح در روزهای 
پایانی طرح است، طرح تابســتانه پلیس راه در جاده های 
 کشور تا ســوم مهرماه ادامه خواهد داشت و ما در روزهای 
 باقی مانده با بســیاری از دســتگاه ها از جملــه اورژانس، 
هالل احمر، امداد خــودرو و... هماهنگی هایــی را انجام 
داده ایم تا توان خــود را افزایش دهنــد، در پلیس راه نیز 
 شــمار نیروها و عوامــل را افزایش داده ایم و بــا تخلفات 
به خصوص تخلفات حادثه ســاز بدون اغمــاض برخورد 
 می شود. حمیدی درباره ساعت پیک وقوع تصادفات گفت: 
بر اســاس آمارهای ما بیشــترین تصادفات مرگ بار بین 
ســاعات ۱۲ تا۲۰ رخ داده اســت، بر این اســاس هشت 
درصد از تصادفات بین ســاعات یک تا چهار بامداد، هشت 
درصد بین ساعات چهار بامداد تا هشت صبح و ۱۶ درصد 

تصادفات بین ساعات هشت صبح تا ۱۲ رخ داده است. 
۲۱ درصد تصادفات نیز بین ساعات ۱۲ تا ۱۶ و ۲۶ درصد 
نیز بین ساعات ۱۶ تا۲۰ رخ داده است و معادل۲۰ درصد 

از تصادفات هم بین ساعات۲۰ تا ۲۴ رخ داده است.
مرگ در 30 کیلومتری مقصد

وی افزود:  عامل دیگــری که در تصادفات دخیل اســت، 
نزدیکــی به شهرهاســت، آمارهای ما نشــان می دهد که 
۶۶ درصد تصادفات در شــهریور ماه ســال گذشته در۳۰ 
کیلومتری شــهرها رخ داده اســت، این یعنــی راننده با 
 تصور اینکه به مقصد نزدیک شــده یا وارد شهر شده است 
توجه کافی به مسیر خود نداشته یا نسبت به عواملی چون 
خســتگی و خواب آلودگی بی اعتنا باشد. همچنین چون 
 در نزدیکی شــهرها رفت و آمد بیشــتر می شود رانندگان 
با همان سرعتی که در جاده حرکت بودند وارد این محیط 
شــده و همین امر نیز باعث بروز تصادف می شود. تابستان 
رو به پایان است، سفرهای تابستانی می تواند ایمن تر باشد، 
اگر به چند نکته ساده توجه شــود، هرکدام از ما که قصد 
 ســفر در روزهای باقی مانده از تابستان را داریم، می توانیم 
با یک بی احتیاطی در رانندگی یا حتی یک تعارف در دادن 
تذکر به راننده متخلف یک نفر از آماری باشیم که پزشکی 
قانونی سال آینده از جانباختگان حوادث رانندگی شهریور 

۹۵ اعالم خواهد کرد.

 موارد ساده ای 
 همچون 

 خواب کافی راننده، 
استراحت به ازای 

 هر یک ساعت 
و نیم تا دو ساعت 

رانندگی و... 
می تواند منجر 
به کاهش این 

تصادفات شود.

 تعطیالت به روزهای پایانی خود رســیده و بسیاری از شــهروندان آماده می شــوند تا نیمه دوم سال را با رفتن 
فرزندان شان به مدرسه یا دانشگاه آغاز کنند، فرصت زیادی برای استفاده از تعطیالت نمانده و احتماال به همین دلیل 
 است که عده ای سعی می کنند هرطور که شده به مسافرت بروند، سفرهایی که آمارها نشان می دهد هرچه شهریور 

به روزهای پایانی اش نزدیک می شود، پرحادثه می شوند.

E-MAIL

روانشــناس کــودک 
گفت: والدین روز اول 
مدرســه با کــودکان 
دعــوا نکننــد.  آنها را 
تهدید و تنبیه نکنند. 
به آنها چشم غره نروند 
و اولیای مدرســه هم 
خود را هم قد کودکان 
 کنند. هـمایونیــــان 
با بیان اینکه واکنش همه انسان ها به محیط های جدید اضطراب 
است، اظهار داشت: اضطراب ریشــه تمام مشکالت رفتاری فرد 

است، متاسفانه برای حذف آن راهی وجود ندارد.
محیط در شکل گیری اضطراب بسیار مهم است. 

هر فرد نیز با حضور در مکان هــا و موقعیت های جدید مضطرب 
می شــود، یکی از محیط هایی کــه اضطراب ایجــاد می کند، 
 مدرسه است بنابراین گریه کودکان و چســبیدن به مادر و پدر 

در روزهای اول مدرسه طبیعی است.
 کودکان را تهدید و تنبیه نکنید

توصیه می شــود والدین با کودکان دعوا نکــرده، آنها را تهدید 
و تنبیه نکنند و به آنها چشــم غره نروند همچنین بهتر اســت 
مدارس یک روز زودتر آغاز به کار کند و از ســوی دیگر والدین 
چند روز قبل از شــروع مدرســه فرزند خود را بــه محیط آن 
 برده و اجازه دهند کودک از دور با مدرســه آشــنا شود این کار 
بهتر اســت در زمانی که همهمه و ســر و صدای دانش آموزان 

وجود ندارد، رخ دهد.
 خود را هم قد کودکان کنید

توصیه می شــود والدین و اولیای مدرســه موقع صحبت کردن 
با کودکان خود را هم قد کودکان کنند تا آنها آســان تر ارتباط 
برقرار کنند بر این اســاس بهتر اســت زانو بزنند دســت های 

کودکان را بگیرند و با محبت به چشمان آنها نگاه  کنند.
بهتــر اســت روز اول والدیــن همــراه دانش آموزان باشــند 
چنانچه مدیر یــا ناظم بخواهد ســخنرانی کند چــون فاصله 
آنها از دانش آموزان کمی دور است اشــکالی ندارد که ایستاده 
باشــند، امــا توصیه می شــود معلمــان حتما خــود را هم قد 
دانش آمــوزان کننــد حتی بعضــی دانش آمــوزان که کالس 
دوم ابتدایی هســتند هنوز خــود را با محیط مدرســه تطبیق 
 نداده اند بنابراین پیشــنهاد می شــود تا به آنها نیز توجه کافی 

شود.
 اضطراب کالس اولی ها تا یک هفته ادامه دارد

چنانچــه اولیــای مدرســه شــرایطی را فراهــم کنــد کــه 
 دانش آمــوزان روزهــای اول را با شــادی و ســرود بگذرانند 
 با محیط مدرســه بهتر آشــنا شــده و خاطره خوشــی از آن 

خواهند داشت.
 ممکن اســت کودکی خیلی شــاد باشــد و برخی بگویند انگار 
از خانه فراری است، توصیه می شــود در هیچ حالتی کودکان را 
قضاوت نکنیــد و اجازه دهید آنها هیجان هــا و تمایالت خود را 
آزادانه ابراز کنند، والدین نیز می توانند بــا تهیه گل، کاغذهای 

رنگی و بادبادک کودکان را راهی مدرسه کنند.

راه هایی برای کاهش استرس 
روز اول مدرسه

روانشناسی

ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره نامــه: 9510113747800443 شــماره پرونــده:  /307
9309983747800398 شماره بایگانی شعبه: 930408 در پرونده کالسه 
930408 این دادسرا متهم وحید احمدی بابادی متهم است به »سرقت کابل 
به میزان چهل کیلوگرم و مشــارکت در شروع به ســرقت کابل به میزان 
دویست و چهل و پنج کیلوگرم« با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم 
و اینکه وقت رسیدگی پرونده مذکور برای تاریخ 1395/07/12 ساعت 10 
صبح تعیین گردیده به اســتناد ماده 115 قانون آیین دادرسی مراتب یک 
نوبت آگهی می گردد تا متهم در تاریخ تعیین شده جهت دفاع از خود در این 
دادســرا حاضر گردد. در غیر این صورت دادسرا مبادرت به صدور رای 
غیابی می نماید. م الف:184 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان خور و بیابانک) 119 کلمه، 1 کادر( 
حصر وراثت

6/308  آقای محمدرضا کوهستانی فر  به  شناسنامه شماره 21  به شرح 
دادخواست به کالسه 105/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خدیجه بیگم حسینی انارکی به 
شماره شناسنامه 24 تاریخ 1395/5/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: محمدرضا 
کوهستانی فر )پسر( 2- فاطمه کوهستانی فر)دختر( 3- حبیبه کوهستانی 
فر)دختر( 4- حمیده کوهستانی فر )دختر( 5- بتول کوهستانی فر )دختر( 
6- معصومه کوهستانی فر )دختر( 7- فریبا کوهستانی فر)دختر( 8- علی 
کوهستانی فر )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 185 شعبه 3 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف نایین) 148 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/231 شــماره صادره : 1395/43/269132 نظر با اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1108 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام بشیر 
زهری فرزند صفرعلی مفــروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز دوشــنبه مورخ 95/07/12 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
 خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که

 در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/18 
م الف: 17682 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 148 کلمه، 

2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/234 شــماره صادره : 1395/43/269158 نظر با اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 45/368 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام اسمعیل 
فرمان بر اصفهانی فرزند حســن مفروز و در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ 95/07/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/18 
م الف: 17773 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 150 کلمه، 

2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/229 شــماره صادره : 1395/43/269147 نظر با اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 31/9560 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام حبیب 
اله ابراهیمی بابوکانی فرزند رضا مفروز و 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 تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز یکشــنبه مورخ 95/07/11 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/18 
م الف: 17681 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 150 کلمه، 

2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/302 شــماره صادره : 1395/43/269138 نظر با اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 31/9545 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که 
طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام 
محمدرضا شــعله فرزند علی و شــریک  مفروز و در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/07/11 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 مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/18 
م الف: 17912 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 150 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ رای

6/309 کالسه: 338/95  شــماره دادنامه:309-95/5/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا صدری کرمی 
به نشانی اصفهان خ آتشگاه خ بهشــت تولیدی اصفهان گل، خوانده: بیژن 
بیژنی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
طبق رســید عادی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصــوص دعوای آقای 
محمدرضا صدری کرمی به طرفیت آقای بیژن بیژنی  به خواســته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال طبق رســید عادی مورخ 94/11/27  به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و  اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در 
مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا 

دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشــخیص داده و با استناد مواد 198 و 
515 و 519 و 522  قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 100/000/000  ریال بابت اصل خواســته و 1/590/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:17715 شعبه 16 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)260 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

6/310 کالســه پرونده: 336/95 شــماره دادنامه:314-95/5/16 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا 
صدری به نشــانی اصفهان خ آتشــگاه خ بهشــت تولیــدی اصفهان گل، 
خوانده: رضا حاجی باقری به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرســی و 
تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: دعوای محمدرضــا صدری به طرفیــت رضا حاجی 
باقری  به خواســته مطالبه مبلــغ 40/000/000 ریال وجه چک شــماره 
216937-95/3/1  عهده بانک قرض الحســنه مهر ایران به انضمام مطلق 
خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000  ریال بابت اصل خواسته 
و 1/440/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی و همچنین 
خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه 
 آن بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام

 می باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و 
ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:17716 شــعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان)284 کلمه، 3 کادر(   
ابالغ رای

6/312 کالســه پرونده 416/95-417/95 شــماره دادنامه: 644-645-
95/6/1 مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمدرضا صدری کرمی به نشانی آتشگاه خ بهشت تولیدی اصفهان گل، 
خوانده: هاشم طوسی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ،گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در 
خصوص دعوی آقای محمدرضا صدری به طرفیت هاشــم طوســی به 
خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیــون ریال بابت اصل خواســته به همراه 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان با استناد به یک 

فقره قرارداد پرداخت پول مورخه 94/6/31 ممنی و ممهور به امضا و مهر 
منتســب به خوانده مدعیت مقادیری گل به خوانده فروخته که مجموع آن 
معادل پنجاه میلیون می شــده و خوانده طی قرارداد مستند دعوی متعهد 
شــده در مقاطع پنج گانه زمانی آنرا به خواهان پرداخت که از انجام تعهد 
خود امتناع ورزیده لذا آن را مطالبه نموده اســت از سوی دیگر خوانده با 
وصف ابالغ قانونی وقت رســیدگی از طریق نشــر روزنامه ماده 73 در 
جلســه دادرســی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انــکار و تکذیب 
دعوی مطروحه باشــد تقدیم ننموده و دفاعی هم به عمل آورده است. لذا 
شورا با توجه به محتویات پرونده و اینکه مستند ابرازی ممنی به امضا و 
ممهور به مهر خوانده گردیده و خوانده هیچ گونه ایراد به آن وارد ننموده 
و مصون از هر گونه ایــراد و اعتراض باقی مانده اســت دعوی مطروحه 
را محمول به صحت تشــخیص و مســتنداً به مــواد 10، 198، 515، 519، 
522 قانون آئین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی تا اجرای کامل حکم و خسارت 
 تاخیر تادیــه از تاریخ 95/3/26 لغایت اجرای کامــل حکم در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و ســپس به مــدت 20 روز دیگــر قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشــد ضمنًا خواهان نســبت 
به خواســته خود از تامین خواســته اعالم انصراف نموده لذا شــورا با 
تکلیفی مواجه نیست و قرار رد درخواســت وی صادر و اعالم می گردد.  
م الف:17719 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)395 

کلمه، 4 کادر(   
ابالغ رای

6/315 شــماره دادنامــه: 9509970350100899 شــماره پرونــده: 
9509980350100271 شماره بایگانی شــعبه: 950347  خواهان: خانم 
احترام مقرون مفرد فرزند ابراهیم به نشــانی اصفهــان- چهار راه نیرو 
هوایی- خیابان ارغوان- خیابان شــب بو- کوچه ندا- طبقه دوم- پالک 6 
تلفن 09131885705، خوانده: آقای منصور دلنواز فرزند رحیم به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: اعســار از پرداخت هزینه دادرســی، دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی احترام مقرون مفرد به طرفیت 
منصور دلنواز به خواســته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی مرحله نخستین به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مندرجات 
استشهادیه پیوست دادخواست و موادی اظهارات شهود در جلسه دادرسی 
که همگی داللت بر صحت ادعای نامبرده مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی 
در جهت پرداخت هزینه دادرسی پرونده موصوف دارد و در قبال دعوی 
مطروحه ایراد و دفاعی از جانب مدعی علیه به عمل نیامده تا موجب بطالن 
و بی اعتیاری آن را فراهم آورد و دلیلــی که حاکی از تمکن و توانایی مالی 
مدعی اعسار باشــد به دادگاه ارائه  نشــده و در پرونده موجود نیست لذا 
دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد 504-508-513 قانون 
آیین دادرســی مدنی ضمن احراز صحت ادعای معنونه و اعسار خواهان 
حکم بر معافیت موقت خواهــان از تادیه هزینه دادرســی در تمام مراحل 
رســیدگی مربوط به این دعوی را صادر و اعالم مــی نماید حکم صادره 
حضوری و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیــد نظرخواهی در 

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 17724 شــعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان )260 

کلمه، 3 کادر(  

مدیرکل برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانان از انعقــاد تفاهنامه ای با بیمه تعاون 
خبر داد و گفت: پیش از این نیز بیمــه ایران، ازدواج جوانان 
را بیمه کرده بود.  ناصر صبحی در نشســت با روسای مراکز 
 مشــاوره ازدواج و خانواده که به مناســبت هفتــه ازدواج 
در محــل ســاختمان شــماره ۲ وزارت ورزش و جوانــان 
 برگزارشــده بود، گفت: انعقاد تفاهمنامه بــا بیمه ایران که 

در بهمن سال گذشته انجام شد، همچنان ادامه دارد. 
وی در ادامه مبنی بر اینکه چرا مجددا با شــرکت بیمه ای 
 دیگری درخصــوص ازدواج قــرار منعقد کردیــد، گفت: 
شرکت های بیمه به منظور رقابت بایکدیگر شرایط بهتری 
 را مطــرح کردند کــه ما از آن اســتقبال کردیــم. صبحی 
با بیان اینکه درتفاهم نامه بیمه ایران بعد از۵ سال خدمات 
 ارایه می شــد ولی در بســته بیمه تعاون پس از چهارسال 
از آغاز بیمــه می توان از آن ســپرده اســتفاده کرد، گفت: 
خدمات مشاوره ای متعدد و بدون در نظر گرفتن زمان برای 
زوجین را یکی دیگر از مفاد بیمه ازدواج بیمه تعاون اســت. 
به گفته وی، در بیمه تعاون ســن خرید این بیمه تا۴۰ سال 
افزایش پیدا کرده اســت. صبحی پرداخت قسمتی ازهزینه 
مراسم جشن عروســی، جهیزیه و مســکن را از دیگر مفاد 
 بیمه ازدواج اعالم کرد و افزود: پرداخت بخشی از مهریه نیز 

از دیگر نکات این بیمه است.

وزیر آموزش و پرورش از اخذ مجوز آزمون استخدام۱۰ هزار 
نیرو معلم برای مهرماه ۹۵ خبر داد.

 در ادامــه برگــزاری موفــق اولیــن آزمون اســتخدامی 
وزارت آموزش و پرورش، ایــن وزارت خانه در نظر دارد طی 
دومین فراخوان،۱۰ هزار معلــم را از میان فارغ التحصیالن 
دانشگاه های مختلف جذب کند. معاون دانشگاه فرهنگیان 
گفت: در ســال ۹۵ آموزش و پرورش،۲۰ هــزار نیرو جذب 
خواهد کرد که۱۰ هزار نفر از مقطع دیپلم و از طریق دانشگاه 
 فرهنگیان جذب و۱۰ هزار نفر دیگر نیز از مقطع لیســانس 
 و فوق لیســانس بــا برگزاری آزمــون اســتخدامی جذب 
خواهند شــد. نعمت ا... موســی پور با اشــاره به ماده ۲۸، 
اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان، با این مضمون که وزارت 
آموزش و پرورش می تواند بخشــی از نیروی انســانی مورد 
نیاز خود را از طریــق برگزاری آزمون اســتخدامی جذب 
کند، افزود: این روش برای نخســتین بار در ســال گذشته 
 عملیاتی شد و پنج هزار نفر از این طریق به عنوان معلم وارد 
 آموزش و پرورش شــدند که از مهر امســال فعالیت خود را 

در مدارس آغاز خواهند کرد.

ازدواج دوباره بیمه شد

اخذ مجوز آزمون استخدام 10 
هزار معلم 

اخبار
گزارشی از مرگ بارترین ماه جاده ها؛

 مردن به وقت شهـریور 
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

موسسات فرهنگی و هنری در محاصره مشکالت

کارگــردان نمایــش » گمشــده در یانکــر « از اولیــن اجرای 
نمایشنامه خارجی خود و محاسن آن می گوید.

 ســارا دارا فروش کارگــردان نمایــش » گمشــده در یانکر «؛ 
در خصوص نمایش خود بیان کرد: این نمایش داســتان دو پسر 
 نوجوانی اســت که ناگریز به زندگی کردن با پدربزرگ خود بوده 

و اتفاقاتی در این راستا پیش می آید.
 وی درباره انگیزه خود از انتخاب این نمایش عنوان کرد: در واقع 
به خاطر ارتباطات از هم گســیخته ای که بین خانواده ها وجود 
دارد، این متن را انتخاب کرده ام تا بتوانم به بخشــی از مشکالت 
این گروه بپردازم تا با دیــدن آن خانواده ها پی به ایرادهای خود 
ببرند. وی با بیان اینکه ایــن اولین متن خارجــی برای اجرای 

 نمایشــم اســت، بیان کرد: متن های خارجی قوی تر هســتند 
و می خواهم اجرای آنها را تجربه کنم؛ نمایشنامه خوانی این اثر را 

هم با استقبال خوبی پشت سر گذاشته ایم. 
به همین منظور عالقه ام بیشتر شد تا آن را به اجرای عموم ببرم.

 وی در خصوص وفــادار بــودن به متــن عنوان کرد: نســبت 
به متن وفادارانه پیش رفته ایم، اما در بعضی از قسمت ها همانند 
 دیگر کارگردان هــا از پرگویی کــم کرده ایم تا اجــرای بهتری 

از نمایشنامه داشته باشیم.
داروفروش درباره شــیوه اجرایــی اثر خود گفت: تمام ســعی 
 گروه اجرای رئالیســتی از این اثر بوده تا بــرای مخاطب نمایش 
باور پذیرتر بشــود و بتواند به راحتی با مضمــون و نوع بازی ها 

ارتباط برقرار کند.
گفتنی است؛ نمایش » گمشــده در یانکر « در تماشاخانه استاد 

فنی زاده از ۲۱ شهریور به مدت۱۰ شب روی صحنه می رود.

محمد جعفری کارگردان ســینما و مستندساز؛ در خصوص 
آخرین وضعیــت مســتند » ژنرال های ۱3 ســاله « گفت: 
تصویربرداری این اثر در چند شهر کشور مانند کرمان، کاشان 

و... ادامه دارد. 
» ژنرال هــای ۱3 ســاله « در رابطــه با نوجوان هــای زمان 
جنگ ایران و عراق اســت که با اشــتیاق شناســنامه های 
خــود را دســتکاری کردند و کارهای مشــابه ایــن چنینی 
 را برای رفتن به جبهه انجــام دادند و االن بــه زندگی ادامه 

می دهند. 
» ژنرال های ۱3 ساله « به سراغ نوجوان های زمان جنگ که 
هم اکنون در قید حیات هســتند، رفتــه و از آنها می خواهد 
اشــتیاق خود در زمان جنــگ تحمیلی و قضــاوت هایی را 
 که االن از آن رویداد مــی کنند، در قالــب مصاحبه به زبان 

بیاورند. 
همچنین از آن ها پرســیده می شــود گذر زمان چه تاثیری 
روی آنها گذاشــته و هم اکنون تا چه حد میراث دار آن زمان 

هستند.

نمايشنامه های خارجی اسکلت 
محکم تری دارند

نمايش » ژنرال های 13 ساله « 
در شهرهای مختلف ايران

يادداشت

نمایشــگاهی از آثار نقاشــی الهه پورقدیری در گالــری آپادانا 
برگزار می شود. نمایشــگاه آثار نقاشی خلق شــده توسط الهه 
پورقدیری در گالری آپادانا برگزار خواهد شــد. این هنرمند که 
 در مقطع  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه اصفهان 
دانش آموخته شده، بیش از 5 سال است که در زمینه طراحی و 
نقاشــی فعالیت دارد. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه 
می توانند ۱9 تا ۲4 شهریورماه ساعت ۱7 تا ۲۱ به گالری آپادانا 

واقع در خیابان آپادنا دوم، کوچه الله، پالک ۲5 مراجعه کنند.

 نمایشگاهی از آثار نقاشی شیرین ســلیمانی و معیده خردمند 
در گالری نگاه نو برگزار خواهد شد.

نمایشگاهی از آثار نقاشی شیرین سلیمانی و معیده خردمند در 
گالری نگاه نو برپا خواهد شد. 

آثار نقاشی ارایه شده در این نمایشگاه با استفاده از تکنیک های 
رنگ و روغن، پاستل، آبرنگ و مدادرنگ خلق شده و در معرض 

بازدید عموم قرار خواهند گرفت.
عالقه مندان می توانند جهت بازدید از این نمایشــگاه ۱9 تا ۲4 
شهریورماه همه روزه ساعت ۱7 تا۲۰:3۰ به گالری نگاه نو واقع 

در آبشار سوم، خیابان مسرور، کوی باغ ارم مراجعه کنند.

 ژوژمان » حس طراحی « در مرکز آموزش هنرهای تجســمی 
» او « برگزار می شود.

 در ادامه سلســله نشســت های گپی با هنرمند کــه در مرکز 
آموزش هنرهای تجسمی » او « برگزار می شود، نشست ششم 
همزمان با ژوژمان نگارگری موزه ای، با حضور منوچهر موغاری 

اجرا می شود.
منوچهر موغاري متولد ۱3۲7 اســت و از سال ۱359 در مرکز 
 هنرهاي تجســمي وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي مشغول 
 به کار شده است. شرکت در ده ها نمایشــگاه انفرادي و گروهي 
از فعالیت هاي اوست. موغاري ســال 8۱ موفق به دریافت درجه 
یک هنري از شــوراي ارزشیابي هنرمندان کشــور شده است. 
موغاری در ســال 8۱ موفق به دریافت درجه یک هنری معادل 

دکتری از شورای ارزشیابی هنرمندان شده است.
 وی در مقطع کارشناســی نقاشــی از دانشــگاه هنــر تهران 
 دانش آموخته شــده و دوره تکمیلی را در دانشگاه وین اتریش 

در رشته زبان شناسی و تاریخ هنر تجربه کرده است.
 نشست ششــم گپی با هنرمند، فردا از ســاعت ۱8 تا۲۰ برگزار 
 می شود. عالقه مندان برای شــرکت در این نشست می توانند 
به مرکز آموزش هنرهای تجســمی » او « واقــع در پل فلزی، 

ابتدای خیابان حکیم نظامی، کوچه ۲ مراجعه کنند.

برنامــه فرهنگی مذهبــی تخت فوالد با ســخنرانی اســاتید 
دانشگاهی برگزار می شود.

  مدیــر مجموعه فرهنگــی، تاریخــی و مذهبی تخــت فوالد 
از برگــزاری یک ویژه برنامــه فرهنگی مذهبــی از تاریخ ۲۲ تا 
 ۲6 شهریورماه ســال جاری به مدت پنج شــب در تخت فوالد، 

خیمه حسینی گلستان شهدا خبر داد.
سیدعلی معرک نژاد با بیان این مطلب افزود: این برنامه با هدف 
آشنایی بهتر و دقیق تر نسبت به ســرزمین تخت فوالد و سبک 

زندگی و سیره اخالقی علمای مدفون در آن برگزار می شود.
 وی بــا بیــان اینکه تخت فــوالد مدفــن بیــش از دو هزارنفر 
از دانشــمندان، عرفا و علمای شــیعه و همچنین 7 هزار و4۰۰ 
شهید انقالب اسالمی است، افزود: این برنامه با حضور سخنرانان 
برجسته کشور، اســاتید مجرب دانشــگاهی و نخبگان نوجوان 

قرآنی برگزار می شود.
مدیر مجموعــه فرهنگــی، تاریخــی و مذهبی تخــت فوالد 
 محورهای اصلی ســخنرانی اســاتید دانشــگاهی را تاریخچه 
تخت فوالد، معاد، نقش تخت فوالد در اعتالی فرهنگ و تمدن 
 هویت بومی، زیارت و والیــت و یاد مرگ عنوان کــرد و افزود: 
 عــالوه بر ســخنرانی اســاتید دانشــگاهی، در هر شــب یکی 
از سخنرانان برجسته به تشریح ســبک زندگی و سیره اخالقی 
 علما از جمله حــاج رضا هرندی، میرزا حســین کشــیکچی، 
آیت ا... اشرفی اصفهانی و ســرداران شهید، ابوالمعالی کلباسی، 

حاج آقا رحیم ارباب و آیت ا... فقیه احمدآبادی می پردازند.
 شــایان ذکر اســت ویژه برنامه فرهنگی مذهبــی تخت فوالد 
 از تاریــخ ۲۲ تــا ۲6 شــهریورماه و از ســاعت۱9:3۰ همراه 
 با اقامه نماز مغرب و عشا شــروع و با قرائت زیارت جامعه کبیره 

پایان می پذیرد.

19 تا 24 شهريور ماه برگزار می شود؛

آثار نقاشی در گالری آپادانا

تا 24 شهريورماه برپاست؛

آثار نقاشی در گالری نگاه نو

19شهريورماه برگزار می شود؛

ژوژمان » حس طراحی « با حضور 
منوچهر موغاری

22 تا 26 شهريورماه صورت می گیرد؛

برگزاری ويژه برنامه فرهنگی مذهبی 
در تخت فوالد

ويژه 

 ،ABU از ســه برنامه راه پیدا کرده به مرحله نهایی جشــنواره 
 دو اثر متعلق به رادیو ایران اســت. برنامه های » ایرانی آنالین « 
و » CSA کتابخوانی « به مرحله نهایی جشنواره ABU رسیدند. 

رادیو ایران این روزها به ســبب برخی برنامه ها و کســب برخی 
جوایز خبرساز شده است. 

در ادامه به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود:
 خانــم مرضیــه طبرســتانی بــا اثــر » CSA کتابخوانــی « 
و آقای حســین معصومی بــا برنامه تعاملــی » ایرانی آنالین « 

توانستند این موفقیت را از آن خود کنند. 
CSA کتابخوانی در راســتای پویش کتابخوانــی رادیو ایران و 

دعوت از مردم، مسئوالن و هنرمندان بوده است. 
 همچنیــن » ایرانی آنالین « یــک برنامه تعاملی بــا مخاطبان 

با موضوع دفاع از محیط زیست و اهمیت آن بوده است.

درخشش 
 ABU هالیوودراديو ايران در جشنواره

جکی چان بازیگر رزمی کار هنــگ کنگی خودش را آماده 
 بازی در قسمت تازه ای از فیلم پرفروش » ظهر شانگهای «

می کند. تازه ترین قسمت این کمدی اکشن وسترن با نام 
» ظهور شانگهای « جلوی دوربین می رود. اوئن ویلسن که 
 در دو قسمت قبلی این مجموعه فیلم با چان همبازی بود، 
در ســومین قســمت آن هم حضــور دارد. کمپانی مترو 
گلدوین مه یــر که تهیه کننده فیلم اســت، آن را با هزینه 

تولید8۰ میلیون دالری وارد مرحله تولید می کند. 
جارد هــس کــه در کارنامه ســینمایی خود چنــد فیلم 
کمدی مســتقل دارد، این محصول پرخرج کمپانی مترو 
را کارگردانی خواهد کرد. چان و ویلسن در داستان قسمت 
تازه فیلم، یک قرارداد کاری جدید امضا می کنند تا دوباره 
به گارد ســلطنتی چون ونگ بپیوندند. این گارد تحت نظر 
شــاهزاده خانم کشــور چین قرار دارد. شــنیده می شود 
داستان قسمت سوم در سرزمین چین اتفاق می افتد. این 
در حالی اســت که در دومین قسمت فیلم در سال ۲۰۰3، 
این دو بازیگر برای انجام یک ماموریت راهی شــهر لندن 
دوره ویکتوریا شدند. هنوز اطالعات زیادی در باره سومین 
 قســمت این مجموعه فیلم پخش نشــده و داســتان آن، 

به زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

 دنزل واشــنگتن با پایــان فیلمبــرداری فیلم تــازه اش 
» فنس ها «، اولین عکس های آن را در اختیار رسانه های 
گروهی گذاشــت. این بازیگر سیاه پوست 48 ساله در کنار 

بازی در نقش اصلی فیلم، کارگردان آن هم هست.
ویوال دیویس که مثل واشــنگتن توانسته یک جایز اسکار 
 بگیرد، در » فنس ها « نقــش مقابل ایــن بازیگر را بازی 
کرده اســت. فیلم نامه اقتباســی فیلم با نگاهی به نمایش 
 صحنــه ای معروف و تحســین شــده ای بــه همین نام 

نوشته شده و سمت و سویی ضد تبعیض نژادی دارد.
واشــنگتن در این درام اجتماعی در نقش تروی مکســن 
ظاهر می شــود. او یک کارمند معمولی اســت که رویای 

ستاره شدن در دنیای بسکتبال را دارد.
اما شرایط ســخت زندگی نه تنها به رویای او رنگ واقعیت 
نمی زند، بلکه وضعیــت کاری و زندگی معمولی اش را نیز 
 به هم می ریزد. نمایش صحنه ای فنس ها از ســال ۱987 
تا به حال، چندین بار با حضور بازیگران متفاوت در برادوی 

به روی صحنه رفته است.

بازگشت جکی چان
 به » شانگهای «

» فنس ها « واشنگتن 
آماده نمايش 

زمانی که در جای جــای ایران، مبارک را بــا نخ و چوب 
 هدایت می کردند، اصفهان عروســک های دستکشــی را 
بر روی صحنه آورد، همان عروســکی که حاال پیرمردها 
با دوباره دیدنش لبخند می زننــد و انگار صفحه به صفحه 

کودکی را در ذهن مرور می کنند. 
می گویند ما با مبارک خاطره داریم و لبخند می زنند.

تفاوت مبارک اصفهانی
محمد رضا رهبری گفــت: نمایش مبــارک برمی گردد 
به نمایش عروســکی اصفهان و آنچه در گذشته در تئاتر 
عروسکی اصفهان عروسک پشــت پرده نام داشته است 
چون شیوه اجرای نمایش عروســکی در اصفهان با سایر 
شــهرها کمی متفاوت بوده اســت بیشــتر عروسک ها 
دستکشــی بودند تا نخی و قصه آن ها هم کمی متفاوت 
بود. این نمایشی که االن به شــیوه خیمه شب بازی اجرا 
می شــود، قبال توســط مرحوم حســن لوییان به شیوه 
 کامال ســنتی اجرا می شده اســت و متن نمایش با توجه 

به تماشاگر امروز کمی به روز رسانی شده است.
مدیر تاالر هنر با اشــاره به مکان اجــرای این نمایش در 
مقابل هتل عباسی ادامه داد: این مکان انتخاب شده چون 
مکان فرهنگی است، تجمعی از مراکز فروش کتاب است، 
چهره ها و شخصیت های فرهنگی در این مکان رفت و آمد 
دارند و پاتوق اهل هنر و ادبیات است و یکی از محورهای 
تاریخی اصفهان نیز محسوب می شود و مردم از این فضای 
باز خاطره دارند و تداوم این چنیــن برنامه هایی می تواند 
تداعی خاطرات شــود ضمــن اینکه طراحــی که معمار 
 برای فضای باز این مکان کرده، برای تجمع های شــهری 

است.
 وی افــزود: این مکان هــا روح فرهنگــی دارد و با اجرای 
 این برنامه ها طــراوت و تازگی را در آن هــا نگه می دارد 
و ما نمایش مبــارک را در بقیه نقاط شــهر نیــز برگزار 
خواهیم کــرد و در پایان این هفته با برگزاری جشــنواره 

تئاتر محیطی مردم را به وجد خواهیم آورد.
واقعا اين کار را دوست دارم

 نور الدین ســادات کــه نقش مرشــد را بــازی می کند 
در گفت و گو با خبرنگار ایســنا گفــت: این نمایش 6۰۰ 
ســال عمر دارد؛ ســندی از دوره صفویه در دست هست 
 که حاکی از وجود این نمایش اســت و من وقتی در حال 

و هوای نمایش قرار می گیرم واقعا یاد دوران کودکی خود 
می افتــم، وقتی که فقط با دو انگشــت نمایش مبارک را 
بازی می کردنــد و خود من واقعا این کار را دوســت دارم 

چرا که در حال و هوای بچگی قرار می گیرم.
وی افــزود: مــا در برهــه ای از زمــان قرار 

گرفته ایم که نمایش های خیمه شــب 
بازی از دور خارج شده اند. آخرین استاد 
کهنسال این کار آقای لوییان فوت کرد. 

این نمایــش فعال در جامعه مــا به دلیل 
اینکه جوانان به سمت فانتزی ها می روند 
در حال منسوخ شدن اســت و متاسفانه 

مســئوالن ما هم به ایــن کار دامن 
می زنند و چند ســالی اســت که 

کمی بــه این جــور نمایش ها 
توجه نشان داده شده است.

نمی خواستم نو آوری 
کنم 

شـــاید مبارک پیر شــده 
باشــد و ســال ها از زمــان 

ورودش بــه صحنــه تئاتــر 
بگــذرد اما هنــوز هم جــان دارد 

 که بگوید من فرهنگ یک ملت هســتم، مبارک و خیلی 
از عروســک هایی که اســم شان عروســک خیمه شب 
بازی اســت و اگر قرن ها هــم از آن ها بگــذرد هنوز هم 
می توانند بگویند ارباب خــودم بزبز قندی، ارباب خودم 
چرا نمی خندی و لبخند را میهمان لب های اربابان شان 
کنند. کارگردان نمایش عروسی مبارک در گفت و گو 
با خبرنگار ایســنا اظهار کرد: این کار به سفارش آقای 
رهبری و محله علی قلی آقا در ســال 93 تولید شــد 
و ما خیلی سعی کردیم به اســلوب خیمه شب بازی 

اصفهانی وفادار بمانیم.
 متن مــا در واقع روایــت کارهایی اســت که آقای 
لوییان در اصفهــان اجــرا می کردند و بــا بداهه 
 پردازی آقای سادات و عروسک گردانان کل گروه 
به شــیوه ای که در حال حاضر مشاهده می کنید 
در آمد و ســعی کردیم دغدغه هایــی که مربوط 
به اجتماع امروزه اســت را در متن جای دهیم 

و مجددا به سفارش آقای رهبری این کار را آماده کردیم 
که با استقبال بی نظیر مردم مواجه شدیم.

 مرضیه اشــرفیان گفت: مــن در این کار نمی خواســتم 
نو آوری کنم چرا که می خواســتم ســنت های نمایشی 
گذشــته را روایت کنم. نوآوری را در ژانرهای دیگر تئاتر 
می توان به وجود آورد، اما در این نمایش فقط می خواستم 
روایت کنم و دلم می خواست یک کار موزه ای انجام بدهم 
و بگویم که مــا چنین چیزی را داشــته ایم. پایان نمایش 
خیمه شب بازی عروســی مبارک با هنرمندی نورالدین 
ســادات، غالمرضــا واحــد 
نوازنده کمانچـــه، مهدی 
اشــــرفیان نوازنـــده 
 تنبــک، نــگار معین 
عروســـــــــــک 
 گـــردان مبــارک 
و هانیــه عیــدی 
پــــور عروســک 
گــردان ســروناز 
 امروز ســاعت ۱8 
رو بــه روی هتل 

عباسی است.

روايتی نو در نمايشی سنتی؛

اربابخودمچرانمیخندی
 مبارک را يادتان هست، همان کوچک ســیاهی که برای خودش داستان های عجیبی داشت. همان که می گفت 
» ارباب خودم بز بز قندی، ارباب خودم چرا نمی خندی « همان که از اتاق قرمــز رنگ بیرون می جهید و ريز ريز 
مشکالت زمانه را در قالب طنز می گفت . همان سیاه کوچکی که می خواست بگويد آنقدر خودتان را درگیر مشکالت 
خنده دار نکنید. حاال دوباره آمده است شايد طنزش تلخ شده باشد، اما هنوزم می گويد ارباب خودم بزبز قندی، 

ارباب خودم چرا نمی خندی.

گفت و گو

موسســات فرهنگــی و هنری که مهــم تریــن نهادهای بخش 
خصوصــی در حــوزه فرهنگ و هنرهســتند، مــورد بی مهری 
نهادهای گوناگونی قرار گرفته اند. شــهرداری، اداره مالیات، بیمه 
و... هر کدام به صورتی آنها را تحت فشــار قــرار داده اند و افرادی 
که در این حوزه به فعالیت می پردازند، روز به روز دلسردتر از قبل 
می شــوند چراکه به محض آغاز فعالیت با چنان موانعی برخورد 

می کنند که عطای کار فرهنگی را به لقای آن می بخشند.
به گزارش ایسنا، موسســات فرهنگی و هنری به عنوان بازوهای 
خصوصی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در راستای اهداف 
فرهنگی ســطح کشــور به فعالیــت می پردازنــد و از برگزاری 
کالس های آموزشــی گرفته تا ســمینار و همایش و... به انحای 
مختلف در فعالیت های فرهنگی و هنری وارد می شــوند، اما این 
پتانســیل زیر فشار ســنگینی است که پشــیمانی از شروع کار، 

حاصل چند سال فعالیت مدیران این مراکز می شود. 
مجید زارعی، رییس انجمن موسســات فرهنگی و هنری استان 

اصفهان سال هاست که در این زمینه به فعالیت می پردازد. 
از این رو مصاحبه ای با او انجام دادیم تا شــرح آنچه بر موسسات 

فرهنگی و هنری رفته را از زبان او بشنویم.
مجید زارعــی با بیــان اینکــه موسســات فرهنگــی و هنری 
چندمنظوره از سال ۱375 بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی آغاز به کار کردنــد، اظهار کرد: چندین هزار موسســه 
فرهنگی و هنری با دریافت مجوز، کار خــود را آغاز و به بالندگی 
 رسیدند، بســیاری از آنها شــاخص، موثر و برتر در کشور شدند 
و می توان گفت عموم مراکز آموزشــی مطرح و وزین کشــور را 

موسسات فرهنگی و هنری تشکیل می دهند.
رییس انجمن موسسات فرهنگی و هنری استان اصفهان تصریح 
کرد: ســال ۱38۲ نزدیک به55۰ موسســه در اســتان اصفهان 
 فعالیت داشــتند، اما اکنون به دلیل موانع و مشــکالت به کمتر 

از۲۰۰ موسسه در حال فعالیت کاهش پیدا کرده اند. 
البته تعدادی از آنها موسســاتی هستند که در ســال های اخیر 
مجوز فعالیت گرفته انــد. وی افزود: در ســال های اخیر به دلیل 
مشکالت مالی و مسایلی که از ســوی برخی دستگاه های دولتی 
 برای موسســات فرهنگی و هنری ایجاد شــده اســت، بسیاری 

از موسسات به تعطیلی درآمدند یا به ناتوانی و ضعف دچار شدند.

نبرد با شهرداری ها
 رییــس انجمن موسســات فرهنگــی و هنری اســتان اصفهان 
 با بیــان اینکه اکثــر موسســات با توجه بــه اینکــه در اماکنی 
با کاربری مسکونی فعالیت می کنند، با شهرداری درگیر هستند 
و شهرداری موانع و مشکالت بسیاری برای آنها ایجاد کرده است، 
 ادامه داد: بســیاری از موسســاتی که به تعطیلی کشیده شدند 
به دلیل همین موانع قانونی بوده که شهرداری ها برای موسسات 
ایجاد کرده اســت، چراکه از نظر شــهرداری انجام فعالیت های 
آموزشی و فرهنگی معادل فعالیت های تجاری محسوب می شود 
و در ملکی که کاربری آن مسکونی تعریف شــده،  مجاز به انجام 
 فعالیت های فرهنگی و آموزشــی نیســتند و این بهانه گیری که 
 با هدف اخذ مبالغ نجومی اســت، موجب تعطیلی بیش از نیمی 

از مراکز فرهنگی و آموزشی کشور شده است. 
وی اضافه کرد: یک کســب و کار ســاده نیاز به فضای۲۰ متری 
دارد، اما یک موسســه نیاز به یک فضای چند صــد متری دارد. 
 تعــداد نیروهایی کــه باید حقوق بدهــد زیاد اســت، مکان آن 
بایــد ابتدای خیابــان اصلی باشــد و مجوزهــای الزم از اماکن، 

راهنمایی و رانندگی، ارشاد و شهرداری را بگیرد. 
مالیات سلیقه ای

 زارعی با اشــاره به بحث مالیــات در مورد موسســات فرهنگی 
و هنری گفت: اگرچه بر اســاس بند » ل « ماده ۱39 موسســات 
فرهنگی و هنری از پرداخت مالیات معاف هســتند، اما از ســال 
۱386 با تغییــر مدیریت در بخــش مالیاتی اســتان و با تغییر 
 ســلیقه ای که در ایــن زمینه ایجاد شــد؛ موسســات فرهنگی 
و هنــری ملزم بــه پرداخت مالیات شــدند. وی افــزود: مالیات 
عملکرد، تکلیفــی، حقــوق و... از جمله مالیات هایی اســت که 
موسســات با آنها رو به رو هســتند. مدیران موسسات فرهنگی 
 که تماما افرادی توانمند در حوزه های علمی و فرهنگی هســتند، 
با شــروع فعالیت خود آن قــدر درگیر و گرفتار مســائل دارایی، 
 بیمه، شهرداری و... می شــوند که از اصل فعالیت مورد نظر خود 

دور شده، دلسرد شده و فعالیت خود را متوقف می کنند.
بیمه، مانع سنگین

رییس انجمن موسســات فرهنگی و هنری استان اصفهان اضافه 
کرد: بیمه از دیگر مشــکالتی است که موسســات با آن رو به رو 

هستند. هزینه بیمه هر نفر حداقل ۲85 هزار تومان است. با توجه 
به اینکه موسسات فرهنگی و آموزشــی مراکزی مبتنی بر نیروی 
انسانی هستند، یعنی اینکه در هر موسسه فرهنگی هر چقدر هم 
کوچک باشــد، ده ها نفر به صورت تمام وقت و نیمه وقت مشغول 
 کار هســتند و امکان پرداخت هزینه های گزاف بیمــه را ندارند 
 و از هیچ گونه حمایت قانونی نیز برخوردار نیســتند و این مسئله 
از دیگر علل به تعطیلی کشیده شــدن مراکز فرهنگی و آموزشی 
در کشور است. وی تصریح کرد: طبق بخشنامه۱4۰ که در ارتباط 
با بیمه مشاغل تهیه شده اســت، آمده که تعداد زیادی از مشاغل 
همچون چاپخانه ها، مشــاغل وابسته به پزشــکی، حرف وابسته 
 به کشاورزی و بســیاری دیگر ســهم کارفرما را دولت می پردازد 
 و کارفرما تنها حــق کارگــر را پرداخت می کنــد یعنی نزدیک 

به7۰ هزار تومان برای هر نفر. 
این در حالی است که مراکز فرهنگی و آموزشی جز این بخشنامه 

نیستند و بایستی تمام هزینه ها را خود پرداخت کنند. 
رییس انجمن موسســات فرهنگی و هنری استان اصفهان گفت: 
شرایط نامناسب اقتصادی جامعه موجب شده تا مردم کمتر توان 
پرداخت هزینه برای موضوعات آموزشی و فرهنگی داشته باشند.

انصراف از ادامه
رییس انجمن موسســات فرهنگی و هنری استان اصفهان با بیان 
اینکه روز به روز به تعداد متقاضیان راه اندازی موسسات فرهنگی 
 افزوده می شــود، گفت: این افــراد وقتی کار را شــروع می کنند 
و با مشکالت فراوان رو به رو می شــوند از ادامه فعالیت فرهنگی، 

علمی و آموزشی منصرف می شوند.
توسعه ناممکن

 زارعی با اشــاره به شــروع و توسعه فعالیت موسســات فرهنگی 
 و هنری گفت: این یکی از مشــکالتی اســت که همه موسسات 
با آن دســت و پنجه نرم کنند، بــر خالف قانون تجــارت تقریبا 
 توسعه این موسســات، غیرممکن اســت و هیچ حمایت قانونی 

و مالی از این موسسات نمی شود.
وی خاطرنشــان کرد: امیدوارم با توجه الزم مسئوالن، مشکالتی 
که بر ســر راه فعالیت و توســعه موسســات فرهنگی و هنری به 
 عنوان بزرگ ترین و اصلی ترین بازوی فرهنگی کشور وجود دارد، 

رفع شود تا شاهد صیانت و توسعه فرهنگی کشور باشیم.

موسسات فرهنگی و هنری در محاصره مشکالت

در شهر
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در شهريادداشت

مدیرکل امورعشــایر چهارمحــال و بختیــاری از انجام فرآیند 
 مناقصــه خرید450 پنــل خورشــیدی با همکاری شــرکت 
توزیع برق خبرداد وگفت: با تمهیدات اندیشیده شده این تعداد 
مولد انرژی پاک تا پایان ســال جاری در اختیار عشــایر کوچرو 

قرارخواهد گرفت.
یحیی حســین پور، اعتبار مورد نیــاز برای تامیــن پنل های 
 خورشــیدی را 4 میلیــارد و50 میلیــون ریــال بــرآورد کرد 
و اظهارکــرد: قیمت تمام شــده هریــک از این دســتگاه ها 9 
 میلیون ریال اســت. وی نحــوه کار این سیســتم نوین تولید 
جریان الکتریکی را جذب نیرو از خورشید دانست و توضیح داد: 
مصارف این نوع انرژی پاک درتامین روشنایی، تامین برق آبگرم 

و شارژ گوشی تلفن همراه کاربرد اساسی دارد. 
مدیرکل امورعشــایر چهارمحال و بختیاری درخصوص توزیع 
پنل های خورشــیدی میان عشایر اســتان گفت: اگرچه هزینه 
ســرمایه گذاری اولیه پنل ها باال و به تغییرات تابش خورشــید 

وابسته است ولی با محیط زیست سازگاری دارد.
وی اولویت توزیع پنل خورشــیدی را مدارس سیارعشــایری 
اعالم کرد وگفــت: در دوران دولت تدبیر امیــد تاکنون60 پنل 

خورشیدی بین عشایر توزیع شده است.
حسین پور با اشــاره به این که پنل های خورشیدی باعث حفظ 
 محیط زیست می شــوند، تاکید کرد: با ترغیب و تشویق عشایر 
در استفاده از پنل خورشیدی در تخریب جنگل و مصرف چوب 

در مصارف خانگی نقس بسزایی خواهد داشت.
استان چهارمحال و بختیاری با 126 هزارنفر جمعیت عشایری 
به همراه یک میلیون و600 هزار راس دام ســبک دومین استان 

عشایرنشین کشور بعد از استان فارس است.

 معاون امــور عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
بودجه کل شــهرداری های چهارمحــال و بختیاری بــه چهار هزار 

میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
 گودرز امیــری اظهار کرد: از کلیه شــهرداران در سراســر کشــور 
خواسته شده است تا با تشــویق بخش خصوصی و شهروندان ایرانی 
دولت را در اجرای طرح جدیدی که به منظور خانه دار شــدن مردم 

ارایه شده است، یاری کنند.
معاون امور عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
کمک دولت به شهرداری ها طی سه ســال گذشته حدود چهار برابر 
افزایش داشــته اســت، تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بــر دو هزار 
میلیارد ریــال از منابع مختلف دولتــی، مالیات بــر ارزش افزوده و 
 عوارض متمرکز سازمان همیاری شهرداری ها به شهرداری ها کمک 
شــده اســت. امیری با بیان اینکه اکنون بودجه کل شهرداری های 
 چهارمحال و بختیــاری به چهار هــزار میلیارد ریــال افزایش پیدا 
 کرده اســت، یادآور شد: شــهرداری ها باید در رفع مشکالت شهری 

به جهت آسایش مردم نهایت تالش خود را داشته باشند.

توزيع450 پنل خورشیدی
 بین عشاير چهارمحال و بختیاری 

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

افزايش چهار هزار میلیارد ريالی 
بودجه شهرداری ها

فرماندار شهرستان سامان با اشــاره به اینکه دو هزار هکتار 
 برای توســعه سطح زیر کشــت بادام در شهرستان سامان 
 در نظر گرفته شــده اســت،  گفت: 14 درصد بادام کشور 
 در این شهرســتان تولید می شود. ســعید صالحی با اشاره 
به اینکــه نیمه دوم مرداد مــاه تا نیمــه دوم مهرماه زمان 
 برداشت بادام در این شهرستان اســت، اظهار کرد: سطح 
زیر کشــت بادام بــارور در این شهرســتان هفــت هزار 
 هکتار اســت. وی با اشــاره به اینکه 14 درصد بادام کشور 
در شهرستان ســامان تولید می شــود، افزود: پیش بینی 
می شود امسال هفت تا10 هزار تن بادام در این شهرستان 
تولید شــود که ارزش صادرات این محصــول حدود200 
میلیون دالر اســت. صالحــی ســرمازدگی را مهم ترین 
 دلیل کاهش تولیــد این محصول دانســت و تصریح کرد: 
این محصول به کشورهای هندوســتان، کشورهای حوزه 
خلیج فارس و همچنین فرانســه، آلمان و اســپانیا صادر 
می شود. وی گفت: عمده ترین ارقام بادام شهرستان سامان 

مامایی، سفید، 2112 و هفت شاهرودی است.

 همزمان با اولین ســالگرد عروج عارفانــه مهاجرین الی ا... 
در فاجعه منا، مراسم پرفیض قرائت دعای عرفه در شهرکرد 
برگزار می شود. مدیر هیئت رزمندگان اسالم شهرکرد گفت: 
 همزمان با اولین ســالگرد عروج عارفانــه مهاجرین الی ا... 
در فاجعه منا، دعای پرفیض عرفه از ساعت 16 روز یکشنبه 
 21 شــهریور ماه جاری برابــر با 9 ذی الحجــه در مصالی 

امام خمینی ) ره ( این شهر قرائت می شود. 
کاظــم احمــدی افــزود: در این مراســم معنــوی، یاد و 
خاطره 19 شــهید اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 
فاجعه دلخــراش منــا نیز گرامی داشــته می شــود. وی 
ادامــه داد: حجت االســالم محمــد همتیــان از خانواده 
 شــهدای منــا، ســخنران ایــن برنامــه اســت و مداح 
اهل بیت ) ع ( ســید علی حســین نژاد هم دعــای عرفه را 
قرائت می کند. احمدی با بیان اینکه مصالی شهرکرد یک 
 ســاعت قبل از آغاز برنامه آماده حضور عالقه مندان است،

 گفت: پیش بینی می شود که امســال بیش از10 هزار نفر 
در این آیین معنوی شرکت کنند. به گفته وی، دعای عرفه 
برای بیستمین ســال متوالی و با اســتقبال مردم در مرکز 
اســتان چهارمحال و بختیاری قرائت می شــود که ســال 

گذشته حدود10 هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.

14درصد بادام کشور در 
شهرستان سامان تولید می شود

دعای پرفیض عرفه در 
شهرکرد طنین انداز می شود

اخبار

 سرپرســت تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
به اینکه این ســازمان عالوه بــر پرونده های دریافتی در ســال 
جاری20 پرونده از سال قبل را نیز مورد بررسی قرار داده است، 
افزود: میــزان محکومیت این تعداد پرونده  برابــر با 32 میلیارد 

ریال بوده است.

وی بیان کرد: این ســازمان 189 فقره پرونــده مانده در اجرای 
 احــکام دارد، اما با وجــود نداشــتن نیروی کاری به ســرعت 
به پرونده های رســیده، رســیدگی می کند تا بازخورد مناسب 

داشته و خود عامل بازدارنده ای باشند.
عمرون با اشاره به انجام850 اکیپ مشترک این سازمان با دیگر 

ســازمان ها و 147 اکیپ بازرسی، خاطرنشــان کرد: به دنبال 
این گشــت ها 116 واحد دارای تخلــف، 297 واحد فاقد تخلف 

شناسایی شدند و به 417 واحد نیز تذکر داده شد.
عمرون ادامــه داد: همچنیــن در این بازرســی ها 158 پرونده 
 تخلــف تشــکیل و متخلفــان380 میلیــون ریــال جریمــه 

شدند.
سرپرســت تعزیرات حکومتی چهارمحــال و بختیاری تصریح 
کرد: رســیدگی به تخلفات افراد در واحدهای صنفی بر اساس 
 قانون نظــام صنفی مانند گران فروشــی، کم فروشــی، احتکار 
 و عدم قیمت گذاری مناســب ازجملــه وظایف این ســازمان 

است.
عمرون رســیدگی به تخلفات اقتصادی غیر صنفــی را از دیگر 
وظایف این ســازمان عنوان و بیان کرد: رســیدگی به تخلفات 
بهداشــتی مانند تولید مواد بدون پروانه ســاخت، عدم حضور 
 مسئول فنی و عدم رعایت ضوابط بهداشــتی، تخلفات دارویی 
و تخلفات درمانی نیز در حیطه کاری سازمان تعزیرات حکومتی 

است. 
وی تاکید کرد: متاســفانه ایجاد موسسات پزشــکی غیرمجاز 
توســط افراد فاقد تخصص الزم و خودداری از پذیرش بیماران 
در بیمارستان ها اآلن در جامعه شایع است ولی افراد اطالع کافی 
ندارند که برای طرح شــکایت خود در این زمینه یا موضوع باید 
به کجا مراجعه کنند و این مســئله قدری مغفول مانده اســت. 
سرپرســت تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
تجدیدنظرخواهــی آرا صادره نیز از دیگر وظایف این ســازمان 

است.

رسیدگی به تخلفات 
افراد در واحدهای 

صنفی بر اساس 
قانون نظام صنفی 

مانند گران فروشی، 
کم فروشی، احتکار 
و عدم قیمت گذاری 

مناسب  ازجمله 
وظايف اين سازمان 

است

پیشنهاد سردبیر: 
رسیدگی به بیش از يک هزار پرونده در تعزيرات حکومتی 

سرپرست تعزيرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تا پايان مردادماه يک هزار و970 
فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

سرپرست تعزيرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رسیدگی به بیش از یک هزار پرونده در تعزیرات حکومتی 

رییس اداره تشخیص و درمان دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در بازدید از داروخانه های دامپزشــکی اســتان60 قلم داروی 

تاریخ گذشته و فاسد کشف و ضبط شد.
سید عباس اظهار کرد: در پنج ماه ابتدای سال جاری تعداد 287 مورد 
بازدید از مراکز بخش خصوصی شــامل مراکز درمانی، داروخانه ها، 
 مراکز مایه کوبی دام و طیور، مراکز فروش واکســن، آزمایشــگاه ها 

و کارخانجات تولید دارو و مکمل های دامپزشکی انجام شده است.
رییس اداره تشخیص و درمان دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری 
با تاکید بر اینکه اداره کل دامپزشکی این اســتان بر مراکز درمانی، 
داروخانه هــا، مراکز مایه کوبــی دام و طیور، مراکز فروش واکســن، 

آزمایشگاه ها و کارخانجات تولید دارو و مکمل های دامپزشکی نظارت 
کامل دارد، افزود: در این بازدیدها حدود60 قلم داروی تاریخ گذشته 

از داروخانه ها کشف و ضبط شد.
وی بیان کرد: همچنیــن 24 مــورد نمونه  بــرداری از محصوالت 
کارخانجات تولیــد مکمل های دامپزشــکی انجــام و جهت انجام 
آزمایشات فیزیکوشــیمیایی به مراکز تشخیص سازمان دامپزشکی 

کشور ارسال شد.
این مســئول تصریح کرد: در راستای رســیدگی به تخلفات صنفی 
شاغلین بخش خصوصی دامپزشکی تعداد 4 مورد شکواییه با تشکیل 
پرونده به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی نظام دامپزشکی 

ارجاع شده است.
فاتحی با اشاره به اجرایی شــدن صدور پروانه الکترونیکی در کشور، 
یادآور شــد: زمینه صدور پروانــه الکترونیک برای مســئوالن فنی 
شرکت های پخش استانی دارو، واکسن و مواد بیولوژیک، کارخانجات 
تولید دارو و مکمل های دامپزشــکی و همچنین صدور پروانه فروش 
برای تمامی داروخانه های دامپزشــکی برای اجرای سیاســت های 
سازمان دامپزشکی کشــور فراهم شده اســت از همین رو همه این 
مراکز باید تا تاریخ اول مهرماه ســال جاری نسبت به دریافت پروانه 

الکترونیک خود اقدام کنند.
 وی با بیــان اینکه دامــداران بایــد از خرید و مصــرف بی رویه دارو 
بدون مشورت با دامپزشک خودداری کنند، تاکید کرد: دامداران باید 
در هنگام خرید یا دریافت دارو به تاریخ تولید و انقضا و نحوه مصرف 
 آن توجه داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را 

به شبکه دامپزشکی شهرستان محل سکونت خود اطالع دهند.

ريیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی چهارمحال و بختیاری:

ضبط60 قلم داروی تاريخ گذشته از داروخانه های دامپزشکی 
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ابالغ رای
6/313 کالســه پرونده اصلی: 95-261 شــماره دادنامه: 95/5/10-465 
تاریخ رسیدگی: 95/4/26، مرجع رســیدگی کننده: شعبه 24 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید عسگری به نشانی اصفهان خ پروین خ 
24 متری دوم کوچه هاتف انبار ایزوگام سامان، خوانده: صفرعلی مهربانی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه دو فقره چک به مبلغ 5/000/000 
ریال بانضمام خسارات تاخیر و تادیه و هزینه های دادرسی و نشر آگهی، 
گردشکار:  به تاریخ 95/4/27 شعبه 24 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 
261/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی سید مجید عســگری  به طرفیت 
صفرعلی مهربانی به خواســته مطالبه مبلــغ 5/000/000 ریال موضوع 
دو فقره چــک بــه شــماره  193536-91/4/25 و 193535-91/3/25  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ و 
نشر آگهی روزنامه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه 
و مدرک موثر قانونــی در خصوص دعوی مطروحه مبنــی بر برائت ذمه 
خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و مواد 198- 519-515-

522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال بابت 
هزینه های دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )چکها( تا 
زمان وصول بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشد. م الف: 17721 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )324 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

6/314 شــماره دادنامــه: 9509976825300228 شــماره پرونــده: 
9409986825301172 شماره بایگانی شــعبه: 941301 خواهان:  آقای 
مهران ذاکری فرزند مظفر به نشانی اصفهان- خ پروین- ابتدای خ 7 تیر- 
مجتمع اداری تجاری سایروس- ط 2- واحد 5- کدپستی 8199943928 
– همراه 09131071291، خواندگان: 1- آقای علی برائی نژاد فرزند عباس 
به نشانی کرمان- خ مالک اشتر جنوبی کوچه 22 کدپستی 7617743691 
کد ملی 2980491081 ، 2- آقای شــجاع متصدی فرزند ضیاء به نشــانی 
استان کرمان- شهرستان زرند- خ فلسطین کوچه بانک بنگاه معامالت 17 
دفتر شــماره 121 کدملی 3090037696، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک،گردشکار: 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
مهران ذاکری فرزند مظفر به طرفیت آقایان علی برائی نژاد فرزند عباس و 
شجاع متصدی فرزند ضیاء به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت یک فقره چک به شماره 128246-94/10/25 به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه به شــرح دادخواســت تقدیمی دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرســی حاضر نشده و در برابر دعوی 

خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده اند و با توجه به بقاء اصول اسناد در 
ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 310 و 313 قانــون تجارت و تبصره الحاقــی ماده 2 قانون 
اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای 
نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصد و یک هزار 
ریال بابت هزینه های دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
این رای غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های 
تجدید نظر استان اصفهان اســت. م الف: 17723 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )386 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

6/316 کالســه پرونــده: 95-86 شــماره دادنامــه: 599-95/6/8 مرجع 
رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا ثابت پور 
به نشانی خ 22 بهمن خ شهید سلمانی ک شهید عنائی ک جواد حسینی پ 37 
با وکالت رضا دانشور به نشــانی خ محتشم کاشانی ساختمان عقیق طبقه 
چهارم واحد هفت،  خوانده: قربانعلی یوسفی شــیدانی  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست رضا ثابت پور با وکالت رضا دانشور به 
طرفیت قربانعلی یوســفی شیدانی به خواســته مطالبه مبلغ شصت و سه 
میلیون و نهصد هزار ریال وجه یک فقره سفته/ چک به شماره 05939825-

95/1/15 عهده بانک پست بانک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ 73 وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 63/900/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 1/110/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )95/1/15(  لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه خواهد بود و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:17740 شعبه 23 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/317 کالســه پرونده: 95-252 شــماره دادنامــه: 543-85/6/2 مرجع 
رسیدگی: شعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن معینی 
به نشــانی اصفهان دولت آباد 17 شــهریور بن بســت امیرکبیر پ 49 با 
وکالت مهران امیری به نشــانی اصفهان شیخ صدوق شــمالی چهار راه 
داریوش جنب داروخانه پارس مجتمع 400 طبقه 3 واحد 4،  خوانده: مهدی 
منصوری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن 

اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست حسن 
معینی با وکالت مهران امیری به طرفیت مهدی منصوری به خواسته مطالبه 
مبلغ 62/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 93/5/27-275681 
عهده بانک مسکن به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین 
دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 249 قانون تجــارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ شصت و دو میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 1/025/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ )93/5/27(  لغایــت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 
ســپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم حقوقی اصفهان  
خواهد بود. م الف:17743 شــعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان) 298 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/318 کالســه پرونده 1268/94 شــماره دادنامه: 389-95/4/22 مرجع 
رسیدگی: 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد خدامی به نشانی 
اصفهان روبه روی ترمینال باقوشخانه کوچه طیب اصفهانی کوچه آزادی 
کوچه ایمان پ 2، خوانده: حسین گرجی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 8/692/459 ریال با احتساب کلیه خســارات قانونی و تاخیر 
تادیه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی جواد خدامی به طرفیت حسین گرجی به 
خواسته مطالبه مبلغ 8/692/459 ریال با احتســاب کلیه خسارات قانونی 
و تاخیر تادیه که خواهــان مدعیت خوانده از تاریــخ 92/2/2 الی 94/3/8 
به موجب قرارداد عادی مســتاجر بوده که پس از تخلیه منزل از پرداخت 
بدهی تلفن ثابت امتناع نموده است خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
رســیدگی حاضر نگردیده و نســبت به ادعای خواهان ایراد و انکاری به 
عمل نیاورده است. لذا شورا با توجه به محتویات پرونده و مستند ابرازی 
خواهان دعوی مطروحه را مقرون به صحت تلقی و مســتنداً به ماده 198 
قانون آ.د.م حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشــت میلیون و 
ششصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنجاه و نه ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ پانصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 94/10/22 لغایت وصول که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن قابل اعتراض تجدید نظر 
در محاکم عمومی اصفهان می باشد. م الف:17747 شعبه 39 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 292 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/320 کالســه پرونده 1092/94 شــماره دادنامه: 342-95/4/5 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد وطن 
خواه به نشانی رباط اول روبروی کوچه مسجد جنب مغازه جگری سپاهان،  
خوانده: محمد جواد اسماعیلی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 

وجه یک فقره چک، 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 رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمد وطن خواه  به طرفیت 
محمد جواد اســماعیلی به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال ) پنج 
میلیون تومان( وجه چک شماره 400748 عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوای 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان نســبت به خوانده 
ردیف اول ثابت به نظر می رسد و مستند به مواد 310، 313  قانون تجارت و 
198، 522، 515، 519  قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال ) پنج میلیــون تومان(وجه  بابت اصل 
خواسته و همچنین مبلغ 425/000 ریال هزینه دادرسی و  خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف ) 93/4/15( تا اجرای حکم در حق 
خواهان، طبق آخرین شــاخص بانک مرکزی و رای صادره غیابی است و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:17749 شعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)312 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/320 کالســه پرونده:1091/94 شــماره دادنامــه:341-95/4/5 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد وطن خواه 
به نشانی رباط اول روبروی کوچه مســجد جنب مغازه جگری سپاهان، 
خوانده: سجاد اســماعیلی به نشــانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه 
وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای محمد وطن خواه به طرفیت ســجاد اســماعیلی به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ریال وجه ســفته به شــماره خزانه داری کل 538196 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی و مصون 
ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت میلیون 
ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ 425/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/11 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:17750 شعبه 39 شــورای حل اختالف 

اصفهان)269 کلمه، 3 کادر( 
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اخباريادداشت

Botspot نام یک شــرکت آلمانی مســتقر در برلین است که 
می گوید قادر اســت ظرف یک صدم ثانیه، اســکن ســه بعدی 
کاملی از تمام بدن شما را تولید نماید. بات اسپات، برای رسیدن 
به این ســرعت عمل 70 دوربین DSLR با رزولوشــن باال را در 
اتاقکی نصب کرده که ظــرف کمتر از یک چشــم بر هم زدن، 
تمام پستی بلندی های بدن شــما را از تمام زوایا با دقت 16/7 
میلیون رنگ ثبت می  کنند. به گزارش دیجیاتو، سازنده، نام این 
روش را Botscan گذاشــته و عکس های حاصل را با استفاده 
از روشی موســوم به تصویرســنجی، به داده های قابل استفاده 
برای چاپگرهای سه  بعدی، دکترها، طراحان و توسعه دهندگان 
تبدیل می کنــد. با این روش، در نهایت داده هایی بســیار دقیق 
در اختیار خواهید داشــت که جزئیاتش برای کاربردهای بسیار 
متنوع کافی است، از جمله ســاخت مدل های مینیاتوری کامال 
دقیــق از اشــخاص واقعی که بــا چاپگرهای ســه بعدی تولید 
می شــود. Botspot بر همین اســاس در طول 3 سال گذشته 
با شــرکت های مختلفی همکاری کرده که حوزه فعالیت آنها از 
خودروسازی تا سالمتی را شامل می شود. برای نمونه، می توان 
 Botspot اشــاره کرد که با کمک Ottobock به مرکز علمی
یک اسکن سه بعدی از بدن بیماران قطع عضو تهیه می کند تا با 
اســتفاده از آنها، عضو مصنوعی با دقت باال برای شخص طراحی 
شــود. اخیرا هم همکاری Botspot با یک خودروســاز آلمانی 
شکل گرفته و قرار است به تولید یک نسخه از ابزار اسکن منجر 
شــود که یک خودروی کامل قادر باشــد از درونش عبور کند. 
جالب است بدانید که Botscan حتی برای اسکن کردن اجسام 
متحرک با ســرعت باال هم کاربرد دارد. برای مثال مدتی پیش، 
یک شــبکه تلویزیونی از ســازنده این ابزار درخواست کرده بود 
یکی از مجری های شبکه را هنگام ریختن نوشیدنی در گیالس 
اسکن کند و به گفته سازنده این کار به راحتی و با موفقیت کامل 
انجام گرفت. اگر بــا توجه به توضیحات فــوق می خواهید یک 
اسکن سه بعدی از خود داشته باشید، باید اشاره کنیم که تهیه 
ابزار Botscan بین 90 تا 145 هــزار دالر هزینه در پی خواهد 
داشت؛ رقمی که این دســتگاه جذاب را از دسترس بسیاری از 

کاربران عادی خارج می کند.

اندروید و معماری سیستم پردازشــی اینتل )x86( چندان رابطه 
مطلوبی با یکدیگــر ندارند و ایــن موضوع به خاطر شــرکت های 
خالق آنها یعنی گوگل و اینتل اســت. نه گوگل و نه اینتل ســعی 
ندارند تغییری در این وضعیــت ایجاد کنند. با ایــن وجود، پروژه 
Android-x86 که قصــد دارد اندروید را بــه کامپیوترها بیاورد 
کامال ســرزنده و پویا به کار خود ادامه می دهــد. در نتیجه فعالیت 
این گروه، حاال شــاهد ارائه اندروید7/0 نوقا روی کامپیوتر هستیم 
و می توان با کمی دردســر، این سیســتم عامل را روی سخت افزار 
پی ســی اجرا کرد؛ اگر چــه باید بدانیــد این پروژه کــه بر مبنای 
نرم افزار متن باز گوگل توسعه داده شــده، هنوز در دست کار است 
و کامل نیســت. با این حال می توان از برخی ویژگی های نوقا مثل 
مالتی-ویندو و اسپلیت اســکرین اســتفاده کرد که برای اولین بار 
در سیستم عامل اندروید شاهد آن هســتیم. همچنین، بازار هدف 
پروژه Android-x86، توســعه دهندگان هســتند و قرار نیست 
هر کاربری به ســادگی بتواند آن را روی رایانه خود نصب کند و از 
برنامه ها و ویژگی های اندروید بهره ببرد. بــرای دانلود و نصب این 
 x86 سیستم عامل روی کامپیوتر خود که به پردازنده ای با معماری
 مجهز است می توانید به وب ســایت Geek Til it Herz به نشانی

goo.gl/b3RnwB مراجعه کنید و همچنیــن ویدیویی در این 
آدرس وجــود دارد که می تواند به شــما در نصب نوقــا روی رایانه 
کمک کند. هنوز ویژگی های گسترده ای هستند که نوقا روی رایانه 
از آن بی بهره است. برای مثال فایل منیجر مخصوص سیستم عامل 
اندروید روی پی ســی قابل اســتفاده نیســت. پیش از نوقا، نسخه 
مارشــملو نیز در فرم Remix OS عرضه شــده بود که از پایداری 
نســبتا قابل قبولی روی رایانه بهره می برد. این نســخه به گزارش 
دیجیاتو، اجرای عالی و ســریعی داشــت و با صفحه کلید و ماوس 

بسیار خوب کار می کرد.

اگر چه سامســونگ خود به طور رســمی تصمیم به جمع آوری 
گلکســی نوت 7 گرفته، امــا برخی از کاربران هنــوز برای پس 
فرستادن دســتگاه خود متقاعد نشــده اند. ولی باید این مورد 
را مجــددا تاکید کرد که اگــر یکی از دارندگان گلکســی نوت 
7 هســتید، باید همین حاال اســتفاده از آن را متوقف کنید و با 
مرکز خدمات سامســونگ تماس بگیرید تا اقدامات الزم برای 
تعویض و پــس گرفتن این محصول انجام شــود. درحالی که از 
زمان عرضه گلکســی نوت 7 تا کنون فقط تعداد بسیار کمی از 
این دســتگاه ها دچار مشکل شــده اند اما اگر نوت 7 شما نیز از 
باتری SDI بهره می برد، احتمال آتــش گرفتن آن وجود دارد. 
به نقل از زومیــت، دیروز این موضــوع برای یکــی از کاربران 
اســترالیایی فبلت یاد شــده اتفاق افتاد؛ چرا که نوت 7 وی در 
حالی که در خواب به ســر می برد در اتاق هتل منفجر شد. این 
دســتگاه به برق متصل بود و در واقع در حال شارژ شدن با یک 
شارژر و کابل اصلی بوده است. ســوختن گلکسی نوت 7، حتی 
خســاراتی هم به اتاق هتل وارد کرده و کاربر یاد شــده مجبور 
شد برای این خســارات مبلغ 13۸0 دالر بپردازد. خوشبختانه 
خود این شــخص از دســتگاه دور بوده و فقط یکی از انگشتان 
وی کمی سوخته است. الزم به ذکر است که هزینه های مربوط 
به هتل و خسارات ناشی از ســوختن گلکسی نوت 7 نیز توسط 
سامسونگ پرداخت شــده اســت. این کاربر می گوید: در مورد 
مشکالت نوت 7 آگاهی داشته و می دانســته که باید آن را پس 
می فرستاده اما با این وجود باز هم تصمیم به استفاده از گلکسی 
نوت خود گرفته و همچنان آن را نگه داشــته اســت. اگر شما 
هم در حال حاضر یکی از دارندگان گلکســی نوت 7 هســتید، 
هرچه زودتر تا زمانی که سامســونگ برای پس فرســتادن این 
 محصول اعالم کرده با نمایندگی های این شرکت تماس بگیرید. 
گفتنی اســت؛ زومیت نوشــته اگر گلکســی نوت 7 را از چین، 
هنگ کنگ یا ماکائو خریداری کرده اید، جای هیچ گونه نگرانی 
وجود ندارد چرا که باتری این محصول در مناطق یاد شده از نوع 

امن بوده و استفاده از آن خطری ندارد.

درکسریازثانیهاتفاقمیافتد؛

نسخهديجیتالیخودرا
درسهبعدبسازيد

گوگلواينتلدرهمکاریخود،غیرممکنراممکنکردند؛

روباتسبزرابهرايانهخودببريد

يکنوت7ديگر،اينباردراسترالیاآتشگرفت؛

خسارتبههتلواندکیسوختگی
حاصلباتریناکارآمد

پیشنهادسردبیر:
نوقابفرمايید!

مســابقه »کن ســت« برای دانشــجویان و دانش آموزان 
 عالقه منــد به حــوزه هــوا فضــا بهمن ماه ســال جاری

برگزار می شود.
به گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، مســابقات »کن  ست« شامل 
طراحی، ساخت و آزمون یک ماهواره کوچک فضایی است 
 که طــی آن تیم ها می  توانند عملکرد چنین سیســتمی را

تجربه کنند.
مســابقات »کن  ســت« بــا حمایــت معاونــت علمی و 
با هــدف ایجــاد زمینــه ای برای رشــد کیفــی دانش و 

تجربه  دانشــجویان و عالقه منــدان به فنــاوری هوافضا 
و علوم مرتبــط با آن و شــرکت در رقابتــی کامال علمی، 
 هیجان انگیز و مطرح شــدن ایده های کامال جدید طراحی

شده و برگزار می شود.
تاکنون چهار دوره از مسابقات کن ســت در کشور برگزار 
شــده و پنجمین دوره مســابقات آن توســط پژوهشگاه 
هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با حمایت مرکز 
ملی فضایی ایران،  در بهمن ماه ســال جاری برگزار خواهد 
شــد. اطالعات بیشــتری در این رابطه منتشر نشده که به 

محض اطالع در این قسمت منعکس خواهیم کرد.

ســیزدهمین دوره کنفرانس بین المللــی انجمن رمز ایران 
در دانشــگاه شهیدبهشــتی آغاز به کار کرد. این کنفرانس 
روز گذشته شــروع شده و تا امروز 1۸ شــهریور ادامه دارد. 
به گزارش مهر، ســیزدهمین کنفرانس بین  المللی انجمن 
رمز ایران با هدف هم  افزایی پژوهشگران و صنعتگران حوزه 
امنیت اطالعات و رمز شناسی و نیز انتشــار یافته های نو و 
بدیع در این زمینه، در مرکز همایش های دانشــگاه شهید 
بهشتی برگزار می شــود. در این همایش برای نخستین بار، 
مدیرعامل ســابق و عضو فعلی هیئت رییسه مجمع جهانی 
 ،)FIRST(تیم های مدیریت و واکنش به رخدادهای امنیتی

حضور دارند. مارتــن ون هورن بیک، عضو هیئت رییســه 
مجمع جهانــی تیم های مدیریت و واکنــش به رخدادهای 
ســایبری، به عنوان ســخنران کلیدی برای اشتراک دانش 
رســیدگی به حوادث ســایبری و ارتقای امنیــت، در این 
کنفرانس سخنرانی می کند. وی همچنین روز دوشنبه 15 
شــهریورماه، با برگزاری کارگاه تخصصی یک روزه در حوزه 
رســیدگی به حادثه که در حاشیه ســیزدهمین کنفرانس 
ساالنه رمز ایران برگزار شــد، تجربیات خود را در این حوزه 
ارائه کرد. مارتن ون هورن بیک، قرار است با سفر به اصفهان 
به عنوان یکی از قطب های توانمند حوزه امنیت اطالعات، به 
اشــتراک دانش و بازدید از برخی توانمندی های موجود در 

این استان بپردازد.

عالقهمندانبههوافضاتوجهکنند؛

يکماهوارهطراحیکن!
دردانشگاهشهیدبهشتیبرگزارشد؛

کنفرانسبینالمللیرمزايران

دريکشرکتدانشبنیانمحققشد؛

تولیدپمادسوختگیازموموگیاههواچوبه
بااستفادهازفناورینانو؛

سازههایبتنی،بهبودمیيابند

نانو ذراتپزشکی

محققان در یک شــرکت دانش بنیان داروســازی موفق به 
تولید پماد سوختگی با منشأ ریشه گیاه ابوخلسا یا هواچوبه و 
موم زنبور عسل شــدند. به گزارش مهر، فرشاد اکبرنژاد مدیر 
بخش علمی  یک شــرکت دانش بنیان  داروســازی با بیان 
اینکه در این شــرکت فعالیت های علمــی تحقیقاتی انجام 
می دهیم، در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در این راســتا، 
5 شرکت زیرمجموعه این شــرکت بوده که در حال فعالیت 
هستند. وی با بیان اینکه در اصل، مواد اولیه را خود شرکت با 
تحقیق و توســعه تولید می کند، گفت: ما همواره برای تولید 
محصوالتمان عصــاره را تبدیل به فرمول مــی کنیم تا نهایتا 
محصولی را به تولید برســانیم؛ این بدان معناست که اسانس 
را نمــی خریم. وی با اشــاره به محصول جدید این شــرکت 

داروســازی و با بیان اینکه موفق به تولید پماد ســوختگی با 
منشأ گیاهی شده اند گفت: درمان سوختگی از دیرباز دغدغه 
بیماران و پزشــکان بوده و در این زمینه ترکیبــات فراوانی 
مورد استفاده قرار می گرفته اســت. این محقق افزود: یکی از 
موثرترین آنها ترکیبات استخراج شده از ریشه گیاه هواچوبه 
یا ابوخلساست. گیاه هواچوبه از جمله گیاهانی است که غنی 
از آنتی اکســیدان بوده و تاثیر آن در بهبود ســوختگی ها در 
طب سنتی ایران اثبات شده است. به گفته وی، پماد گیاهی 
سوختگی عالوه بر داشتن عصاره هواچوبه، حاوی موم زنبور 
عســل و روغن زیتون بوده کــه موجب از بیــن رفتن تاول و 
نرم شدن محل ســوختگی می شود و اثربخشــی آن با انجام 
مطالعات بالینی دقیق بر روی بیماران به اثبات رسیده است. 

محققان کشــور از نانوذرات به منظور بهبود سازه های بتنی 
اســتفاده کردند تا در مقیاس صنعتی مورد بهره برداری قرار 
گیرد. به گزارش مهر به نقل از ســتاد ویژه توســعه فناوری 
نانو، بتن در مفهوم وســیع، ترکیبی محســوب می شود که 
در آن یک ماده  چســبنده چند جزء جامد را به هم چسبانده 
باشد. در بتن، ممکن است عالوه بر ســیمان و سنگدانه ها، از 
ســرباره  کوره ها، مواد مضاف، گوگرد، مواد افزودنی، پلیمرها 
و الیاف نیز استفاده شــود. با توجه به گســترش و پیشرفت 
علم و پیدایش تکنولوژی های فراوان در قرن اخیر، شــناخت 
بتن و خواص آن نیز توســعه  قابل مالحظه ای داشــته است، 
به نحوی که امروزه شــاهد انواع مختلف بتن با مصالح مختلف 
هســتیم که هر یک خواص و کاربری مخصــوص به خود را 

داراســت. ورود فناوری نانو به صنعت بتن، موجب پیشرفت 
بیش از پیش این حوزه از علم شــده اســت. محمدحســین 
مبینی، مجری طرح، هدف از انجام این طرح را ارزیابی تاثیر 
ابعاد مختلف نانوذرات ســیلیس بر خصوصیــات مکانیکی و 
ریزساختاری بتن عنوان کرد و گفت: با استفاده از بتن بهبود 
یافته، می توان با المان های ســازه ای کوچــک تر و در نتیجه 
صرف مقادیر کمتــری از بتن به مقاومت مورد نیاز رســید و 
همچنین دوام و طول عمر سازه بیشتر از بتن معمولی خواهد 
بود که این موضــوع افزایش صرفه  اقتصــادی را در پی دارد. 
وی افزود: افزودن نانوذرات ســیلیس با نسبت سطح به جرم 
و فعالیت باال، موجب انجام بیشــتر واکنش های مطلوب شده 

و این موضوع منجر به بهبود خواص مکانیکی بتن می  شود.

وزن،ابعاد،نمايشگر
V20 وزنی معادل بــا 174 گرم دارد و از طــرف دیگر ابعاد 
آن 159/7 در7۸/1 در 7/6 میلی متر از سوی ال جی گزارش 
شــده اســت. این در حالی اســت که موبایل مورد بحث از 
نمایشگری5/7 اینچی با پنل LCD و رزولوشن QHD بهره 
می برد؛ ترکیبی که به ارمغان آورنده چگالی 513 پیکســل 
در هر اینچ برای صفحه نمایش اســت. به گزارش دیجیاتو، 
ال جی میــراث V10 را هم حفظ کرده و نمایشــگر دوم در 
V20 هم دیده می شــود کــه در باالی نمایشــگر اول قرار 
می گیرد و همیشه روشن اســت تا بتوانید به اپلیکیشن های 
دلخواه یــا مواردی دیگر مانند ســاعت و تاریخ دسترســی 

داشته باشید. ال جی در خصوص نمایشگر دوم دستگاه، خبر 
داده که کیفیت تصویر در آن افزایش یافته و روشــنایی آن 
نیز بیشتر شده است. در V10، روشــنایی نمایشگر دوم به 
35 نیت می رسید که اکنون در V20 همین رقم به 6۸ نیت 

افزایش پیدا کرده است.
تراشهمجتمع

شــرکت ال جی بار دیگر برای تراشــه مجتمع دســتگاه به 
سراغ کوالکام و تراشه های معروفش رفته است. V20 از یک 
سیستم کامل روی تراشــه )SoC( به نام اسنپدراگون ۸۲0 
برخوردار شــده که دیگر همه با مشــخصات کامل آن آشنا 
هستیم و می دانیم که پردازنده ای 4 هسته  ای در آن وظیفه 

پردازش های دســتگاه را بر عهده دارد. از این چهار هسته، 
دو عدد با فرکانــس کاری ۲/15 گیگاهرتز به کار مشــغول 
بوده و دو هسته ســبک تر، نهایتا به فرکانس پردازشی1/6 

گیگاهرتز می رسند.
حافظهداخلیورم

حافظه داخلی V20 به رقم 64 گیگابایت رسیده است و فعال 
ال جی خبر از نمونه های دیگری نداده است. بر همین اساس 
به نظر می رســد که تنها گزینه موجود، همیــن نمونه 64 
گیگابایتی باشد. نوع این تراشه حافظه نیز UFS 2.0 است 
که پیش از این سامسونگ در کهکشانی هایش از آن استفاده 
کرده بود. ال جی، همچنیــن خبر می دهد که V20 از درگاه 
کارت حافظه پشــتیبانی می کند که می توانید یک حافظه 
MicroSD تا ظرفیــت ۲ ترابایت را در آن قــرار دهید. این 
در حالی است که رم دستگاه این چنین با دست و دل بازی 
انتخاب نشــده و کره ای ها صرفا به یک تراشه LPDDR4 با 

ظرفیت 4 گیگابایت رضایت داده اند.
دوربین

V20 هم مانند G5، از سیســتم دوربیــن دوگانه برخوردار 
اســت و می توان در تصاویر V20 در پشــت آن دو دوربین 
را مشــاهده کرد. یکی از این دوربین ها مجهز به سنسور 16 
مگاپیکسلی شده و از گشودگی دهانه لنز F1.8 بهره می برد 
و البته لرزشــگیر اپتیــکال هم دارد؛ در حالــی که دیگری 
مجهز به سنســوری ۸ مگاپیکسلی و گشــودگی دهانه لنز 
F2.4 شــده و می تواند تصاویر را به شــکل واید ثبت کند. 
دوربین جلوی دستگاه هم دارای یک سنسور تصویربرداری 

5 مگاپیکسلی است.
سايرويژگیها

اما می رســیم به بخش جالب ماجرا؛ V20 یک موبایل تمام 
فلزی اســت و بر خالف شــایعات قبلی، مانند G5 ماژوالر 
نیست. ال جی البته می گوید که نوع فلز به کار رفته در بدنه 
V20 به حدی مقاوم و اعالســت که صرفــا از آن در صنایع 
هوایی استفاده می شود. با این حال LG از آرمان هایش کوتاه 

نیامده و باز هم روشی را در اخــــتیار 
کاربـــران قرار 
بتوانند  تا  داده 
از کارت حافظه 

به همــراه باتری 
بهره  تعویض  قابل 

البته الزم  بگیرنــد. 
 V20 به ذکر است که

با بدنه فلزی اش در سه 
رنگ مشــکی، نقره ای و 

صورتــی در اختیار کاربران 
قرار خواهــد گرفت. در کناره 

موبایل، کلیدی تعبیه شده که 
در نگاه اول فکر می کنید شاتری 

است برای دوربین. در صورتی که 

با فشــار دادن آن، در پشــتی و فلزی V20 از جایش خارج 
شــده و به راحتی می توانید آن را از بدنه موبایل جدا کنید. 
پس از این مرحله، به ســادگی می توانید باتری موبایل را از 
 جای خود خارج نموده و باتری دیگری را جایگزینش کنید. 
گفتنی اســت؛ باتری V20 دارای ظرفیت 3۲00 میلی آمپر 
ساعتی اســت. ســال گذشــته، ال جی محصولی را معرفی 
کرده بــود که بیشــتر روی مقاومــت آن کار شــده بود تا 
زیبایی اش. امســال ولی ال جــی خبر می دهــد که همان 
ســطح از مقاومت در این موبایــل جای گرفتــه در حالی 
که طراحی آن نیز زیباتر شــده اســت. ال  جــی، همچنین 
گفته اســت که برای اولین بــار، در یک موبایــل از راهکار 
ارائه شــده توســط کوالکام جهت تثبیت تصاویر و کاهش 
 لرزش اســتفاده کــرده کــه نتیجــه آن نیــز فوق العاده 
Steady Re- »بوده اســت. کره ای ها از این ویژگی به نام 

cord 2.0« یــاد می کنند. همان گونه کــه ال جی بیش از 
یک ماه پیش به شــکل رســمی خبر داده بود، V20 اولین 
اسمارت فون جهان اســت که به مبدل دیجیتال به آنالوگ 
چهارگانه یا »Quad DAC« مجهز خواهد شــد، بر همین 
اساس دست کم می توان روی کاغذ گفت که در حال حاضر 
بهترین خروجی صوت در میان تلفن های هوشــمند متعلق 
به V20 است. از طرف دیگر، ال جی در کنار مبدل دیجیتال 
به آنالوگ، با شــرکت دانمارکی »Bang & Olufsen« نیز 
همکاری داشــته و مدیریت صوت در ایــن موبایل را بهینه 

کرده است. 
 Bang & ایــن در حالی اســت که ال جــی گفته لوگــوی
Olufsen هم در قاب پشــتی V20 جــای خواهد گرفت و 
هدفون هایی کــه در جعبه تلفن هوشــمند مذکــور قرار 
گرفته اند نیز توسط همین شرکت دانمارکی تولید شده اند. 
قمار ال  جی با V20 بر ســر صوت پایانی نــدارد و کره ای ها 
خبر می دهنــد که کیفیت ضبط صدا به حدی باالســت که 
می توانید با قــرار دادن V20 در حالت ضبط اســتودیویی، 
یک قطعه موسیقی را بدون نویزهای اضافه به ثبت برسانید. 
احتماال به خاطــر دارید کــه گوگل در 
میالدی  مـــاه 
گذشــته، پس 
انتشار نسخه  از 
اندروید  نهایــی 
7، رســما خبر داد 
که LG V20 اولین 
موبایل جدید مجهز به 
اندروید نوقا خواهد بود. 
همین مسئله روز گذشته 
بار دیگر از سوی ال جی هم 
تایید شد و شــرکت کره ای 
خبر داد که محصول جدیدش 
بــا اندرویــد هفتــم به دســت 

خریداران می رسد.

V20شرکتالجیکهدرهفتههایگذشــتهبهصورتخودخواستهبرخیازمشــخصاتسختافزاری
رامنتشــرکردهبود،باالخرهروزگذشتهدرسانفرانسیســکوازموبايلیکهآمدهتاجايگزينیشايسته
برایV10باشد،پردهبرداشت.البتهبايداشــارهکردکهLGبیشتررویظاهرV20کارکردهوتالشنموده
موبايلیزيباترازV20راعرضهکند.تغییراتديگر،اندکیهمبهبخشسختافزاریV20رسیدهوموبايل
تازهکرهایهاقادراستدراينقسمتباسايرپرچمداران،مخصوصاکهکشانیهایهموطنشرقابتکند.

الجی،صبحروزگذشتهشاهکارجديدخودرامعرفیکرد

نوقا بفرمایید!

الجیمیراث
V10راهمحفظ
کردهونمايشگر
دومدرV20هم
ديدهمیشودکه
درباالینمايشگر
اولقرارمیگیرد
وهمیشهروشن
استتابتوانیدبه
اپلیکیشنهای

دلخواهيامواردی
ديگرمانندساعت
وتاريخدسترسی

داشتهباشید

معرفی نرم افزار

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
تبدیل واحدها یکــی از مهم ترین مواردی اســت که هر 
نوع کاربری از جمله دانش آموزان و شــاغالن به آن نیاز 
خواهند داشــت و گســتردگی آن در زمینــه کمیت ها 
 مانند دما، مســاحت و فاصله به قدری وســیع است که

 به خاطر سپردن آنها کاری بسیار دشوار است.
این امر برای هر شــخصی، بخصــوص دانش آموزان که 
در دروســی مانند فیزیک بارها نیازمنــد تبدیل واحد ها 
می شــوند، یک موضوع ضــروری به حســاب می آید که 
طبیعتا همراه داشتن اپلیکیشنی که از تمامی واحد های 
رایج پشتیبانی کند، از ارزش بسیار باالیی برای این افراد 

برخوردار خواهد بود.
شــاید کمتر کســی پیدا شــود که حداقل یــک بار با 
ســوال هایی نظیر یک متــر چند اینچ اســت، ۲0 درجه 

سانتی گراد چند فارنهایت خواهد بود یا حتی بحث های 
تخصصی تر مانند یک پاســکال چند میکروبار می شــود 

مواجه نشده باشد.
اگر شما نیز در فعالیت های روزانه یا درسی خود با چنین 
مواردی رو بــه رو شــوید، می توانید با نصب اپلیکیشــن 
Unit Converter در گوشــی، یک بار برای همیشــه 
خود را از ابزارهای تبدیل واحد بی نیاز کنید تا همیشــه 
و همه جا قادر به تبدیــل هر نوع کمیتی کــه فکرش را 
کنید، باشید. اولین موضوع در Unit Converter، ظاهر 
 جذاب و زیبای آن اســت به طوری که تمام کمیت های 
پشتیبانی شده به طور بسیار شکیل و منظم کنار یکدیگر 
قرارگرفته اند تا با لمس هر کدام، وارد بخش مربوط به آن 

تبدیل شوید.
پول، زمان، ســوخت، دما، حجم، ســرعت، وزن، زاویه، 
انرژی و یا نیرو تنها بخشــی از مواردی هستند که در این 
برنامه قادر به تبدیل آنها خواهید بود. این برنامه شــامل 

بیش از 30 دســته بندی کمیت و 130 واحد اندازه گیری 
اســت که امکان تبدیل آنها به طور رایگان در اختیارتان 

قرار گرفته است.
نکته بسیار جالبی نیز که در Unit Converter مشاهده 
می شــود و وجه تمایز آن با دیگر همتایانش است، امکان 
ســاخت و تعریف کمیت های جدید در برنامه اســت. به 
کمک این ویژگی می توانید مــواردی که در برنامه وجود 
ندارد یا حتــی کمیت های اختصاصی خــود را به برنامه 

اضافه کنید.
Unit Converter با حجم بســیار مناسب 4 مگابایت 
منتشر شــده اســت که در پلی اســتور گوگل بیش از 1 
میلیون بار دانلود شــده و برای اجرا نیز به اندروید۲/3 یا 

باالتر نیاز خواهد داشت.
برای دریافت این برنامه می توانید به نشانی اینترنتی زیر 

مراجعه کنید.
goo.gl/mY9nFE

دراندرويدهرچیزیراتبديلکنید؛

ازاينواحدبهآنواحد!
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پیشنهاد سردبیر: 
مساجد خاکریز فرهنگی است

اخباریادداشت

  رییس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان تیران و کــرون از جمع آوری 
تخم مرغ و گوشت فاسد کبک در تیران و کرون خبر داد. فضل ا... صالحی 
اظهار کرد: طی بازرسی های صورت گرفته توسط ماموران بهداشت شبکه 
دامپزشکی شهرســتان، فرآورده های خام دامی درسطح بازار شهرستان 
 تیران و کــرون جمع آوری شــد. وی با بیــان اینکه در بازرســی های 
 صورت گرفتــه150 کیلوگرم از فرآورده های خام دامی فاســد کشــف 
و جمع آوری شــد، افزود: همچنین 12 کارتن تخم مرغ و گوشت فاسد 
کبک در یک واحد عرضه فرآورده های خام دامی توسط ماموران بهداشت 
شبکه دامپزشکی کشف و ضبط شد. رییس شبکه دامپزشکی شهرستان 
تیران و کرون ادامه داد: ماموران بهداشــت شبکه دامپزشکی به صورت 
هفتگی در سطح شهرستان تیران و کرون بازرسی خود را انجام می دهند 

و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. 

فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر با اشــاره بــه اینکه فرد 
دستگیرشــده از افراد ســابقه دار بوده، اظهار کرد: در حدود10 روز قبل 
ضارب ) ب.ش ( با ســاح ســرد به یکی از مامــوران حفاظت فیزیکی 
بیمارستان اشرفی حمله کرده و باعث مجروحیت شــدید وی از ناحیه 
گردن و شانه شد. خســرو احمدی  با اشــاره به اینکه فرد ضارب در این 
مدت متواری و مخفی شــده بود، گفت: با توجه به حساســیت موضوع 
 خوشــبختانه ماموران پلیس اطاعات و امنیت شهرســتان در کمتر از 
دو هفته موفق به دستگیری وی شدند و پس از تکمیل تحقیقات تحویل 
مقامات قضایی شهرستان می شــود. وی با اشاره به اینکه برقراری تامین 
 امنیت جامعه وظیفه ذاتی نیروی انتظامی اســت ابــراز امیدواری کرد 

در بیمارستان اشرفی شاهد تکرار حوادث مشابه نباشیم. 
تعــدادی از کارکنان و ماموران حفاظت فیزیکی بیمارســتان اشــرفی 
خمینی شهر طی تماس تلفنی با خبرنگار فارس از اقدامات و تاش های 
ماموران پلیس اطاعات و امنیت شهرســتان در دستگیری فرد ضارب 
تقدیر و تشکر کردند. کارکنان بیمارستان اشرفی از مسئوالن و مقامات 
 قضایی شهرســتان خمینی شــهر خواســتار برخورد قاطع و بازدارنده 

با ضارب و برهم زنندگان نظم و آرامش بیمارستان اشرفی شدند.

بیش از 14 هزار مشــترک چادگانــی صاحب برق شــدند. رییس اداره 
 برق چادگان گفت: در این شهرســتان 8 هزار و 891 مشــترک شهری 
و 5 هزار و 689 مشترک روســتایی وجود دارد. نادر نجاری با بیان این که 
شبکه های فشار متوسط در این شهرستان 743 کیلومتر و فشار ضعیف 
نیز 312 کیلومتر اســت، افزود: بیش از 12 هزار و 471 مشترک خانگی، 
 هزار مشترک تجاری، 39 مشــترک صنعتی و 662 مشترک کشاورزی 
در شهرســتان چادگان وجود دارد. وی ادامه داد: نوســازی شــبکه ها 
و افزایش قدرت پســت های هوایی در شهرســتان چــادگان از جمله 
اقداماتی اســت که 17 میلیارد ریال هزینه در بر داشــته است. رییس 
 اداره برق چادگان گفت: رعایت حریم شــبکه های برق هنگام ســاخت 
 و ساز، دخالت نداشتن در تاسیســات برق و حفظ حریم شبکه های برق 
 نه تنها سبب تداوم برق رسانی می شود بلکه سامت مردم را نیز به همراه 

خواهد داشت.

اســتاد جامعه المصطفی قم گفت: طاب علوم دینــی باید خود را برای 
تبلیغ دین در دهکده جهانی آماده کنند. حجت االسام عباسعلی شاملی 
 در مراسم آغاز ســال تحصیلی حوزه های علمیه شهرستان شهرضا که 
در مدرســه علمیه مدینه العلم این شهرستان برگزار شــد، اظهار کرد: 
 امروزه با توجه به تغییرات ایجاد شــده در جوامع انســانی، پیشــرفت 
 فــن آوری و نزدیک شــدن فرهنگی ها، فقــه عمومی که در گذشــته 
در مدارس تعلیم داده می شد، نمی تواند پاسخ پرسش های جامعه بشری 
را ارایه کند. وی اضافه کرد: تاســیس و تعلیم رشــته های تخصصی فقه 
همانند فقه اقتصاد، فقه اداری، فقه موســیقی و فقه سیاسی در مراکزی 
 مانند حوزه علمیه قــم و دانشــگاه جامعه المصطفی قم، برای پاســخ 
 به نیازهای جامعه انســانی اســت. اســتاد جامعه المصطفی قم گفت: 
به عنوان نمونه موسیقی دنیایی از دانســتنی ها را ارایه می کند یا اقتصاد 
مجموعه گسترده ای از دانش ها است که فراگیری و تطبیق آن با احکام 
اســامی بســیار مهم و در عین حال، برای جامعه بشری ضروری است. 
شاملی اظهار کرد: باید از فراگیری سطحی علوم دینی خودداری کنیم، 
 باید معارف اســامی را به درســتی بفهمیم و بتوانیم به خوبی و صحیح 

به دیگر مردم منتقل کنیم. 
وی گفت: اسام از پیروان خود خواسته کارهای خوب را به خوبی و بدون 
عیب و نقص انجام دهند بنابراین یک مســلمان در هر شرایطی بهترین 
کارها را در هر شرایطی انجام می دهد. استاد جامعه المصطفی قم تصریح 
کرد: طاب علوم دینی باید خود را با شرایط محیطی و پیشرفت های روز 
دنیا هماهنگ کنند، باید در کنار سایر علوم با فراگیری یک زبان خارجه، 

خود را برای تبلیغ علوم دینی در دهکده جهانی آماده کنیم.
شــاملی اظهار کرد: نهضت نرم افزاری که در حوزه علمیه قم ایجاد شده 
 گام موثری در این زمینه اســت و به زودی شــاهد تحوالت گسترده ای 
در این زمینه خواهیم بود؛ امروزه دو موضوع روش شناسی قرآن پژوهی 
 و روش شناســی حدیث پژوهی، آماده شــده که در قالب 17 جلســه

 90 دقیقه ای قابل ارایه اســت، تمام طاب باید ایــن دروس را بگذرانند 
و از آن استفاده کنند.

 جمع آوری گوشت فاسد کبک 
در تیران و کرون

فرمانده انتظامی خمینی شهر:

ضارب مامور حفاظت فیزیکی 
بیمارستان اشرفی دستگیر شد

برق رسانی به مشترکان چادگانی

 طالب برای تبلیغ دین 
در دهکده جهانی آماده شوند

کوتاه از شهرستان ها

درحاشیه

به علت کمبود و  نوسانات شدید قیمت و نبود شکر در بازار، 
صنف پولک و نبات شهر درچه به تعطیلی کشیده شد.

شــهر درچه به عنوان قطب تولید پولک و نبات در اســتان 
اصفهان این روزها حال و روزش شــبیه محتضری است که 
با اقتصاد بیمار کشــور و عدم مدیریت بازار توسط مسئوالن 

دست و پنجه نرم می کند.
بیش از چند ماه است که بیشــتر کارگاه های تولید کننده 
پولک و نبات شــهر درچه، به علت نبود و عدم توزیع شــکر 
 که از مواد اولیــه تولید این محصول اســت شــرکت های 

تولید کننده آن را در آستانه ورشکســتگی و تعدیل نیروی 
کشانده است.

 یکــی از شــرکت هــای فعــال در ایــن ضمینه شــرکت 
 شــیرینی ســازان ســنتی ســپاهان این شــهر است که 
 در این خصوص گفت: به دلیل نوســانات شدید  قیمت شکر 
و ورود نکردن دولــت به این حوزه و در دســت گرفتن بازار 
توسط دالالن و ســودجویان و کمبود شــدید شکر بیشتر 
واحدهای تولیدی شــهر درچه تعطیل شــده اند و واحدها 
 فعال با ظرفیت20 درصد در حال فعالیــت و عمده واحدها 

در آستانه ورشکستگی هستند.
 مســئول روابط عمومی شــرکت شیرینی ســازان سپاهان 
در این خصوص افزود: این شرکت نامزد برترین شرکت های 
تعاونی استان اصفهان اســت و با30 نفر مستقیم  و100  نفر 
نیروی  غیر مســتقیم در حال فعالیت است و در حال حاضر 

هیچ مشکلی از لحاظ نیرو و امکانات و تجهیزات ندارد.
 به گفته وی ایــن در حالی اســت که کمبود شــکر که جز 
مواد اولیه این صنعت است باعث شده تا با کم کردن و تعدیل 
نیرو با ظرفیت کمتــر از20 درصد به کار خــود ادامه دهیم 
در حالی که درچه قطب تولید پولک و نبات اســتان اصفهان 

است.
 وی گفت: با نامــه نــگاری و پیگیری هــا در این خصوص 

با اصفهان و خمینی شهر و جهاد کشاورزی به هیچ نتیجه ای 
نرسیدیم و جهاد کشاورزی گوی حل این مشکل را در میدان 
به صنعت، معدن و تجارت شهرستان  و او به جهاد کشاورزی 

می اندازد و هیچ کدام پاسخگوی این مشکل نیستند.
ســلیمانی در ادامه افزود: اتحادیه  طی دو ماه گذشته550 
هزار تن شکر وارد اســتان اصفهان کرده است و شهرستان 
 خمینی شــهر و درچه چه ســهمی در این بین داشــته اند 
و اگر مسئوالن شهرستان ســهمیه خود را دریافت کرده اند 
این حجم شکر دریافتی از اســتان که قطعا به صنف ما تعلق 
نگرفته است باید در ســبد کاالی مردم و در مغازه ها موجود 

باشد.
وی ادامه داد: با تحقیق مختصر از مغازه های ســطح شــهر 

هم متوجه نبود شکر در بازار خواهید شد. چه ارگانی متولی 
کنترل، توزیع و  اداره شکر شهرستان است.

چندی پیش نیز ســید کمال خیــام نکویــی نایب رییس 
 اتحادیه خوار و بــار اصفهــان در مصاحبه با مهر با اشــاره 
به کمبود شــکر در بازار اصفهان و نارضایتــی مردم در این 
 خصوص، اظهار کرد: مســئله شــکر برعهده دولت اســت 

و توزیع آن هم توسط شرکت های دولتی انجام می گیرد.
خیام نکویی در پاســخ بــه اینکه چرا امروز با احتکار شــکر 
مواجهیم و با اینکه شکر در انبارها موجود است، اما به دست 
مشتری نمی رســد، گفت: شکر در دســت بخش خصوصی 
 نیســت و دولت توزیع کننده آن در ســطح بازار است و باید 

از سوی شرکت های دولتی پیگیر شد.

به علت کمبود و نوسانات شدید قیمت شکر در بازار اصفهان؛

صنف پولک و نبات شهر درچه تعطیل شد

فرماندار شهرستان برخوار گفت:  بهترین راه مقابله با بیکاری و ایجاد 
اشتغال توجه به تعاونی و تشکیل شرکت های تعاونی مردمی است.

 محمدرضا عبدانــی در همایش تعاون، اشــتغال و اقتصاد مقاومتی 
 گفت:  مــردم با تشــکیل تعاونی هــا می تواننــد ســرمایه خرد را 
به ســرمایه های کان تبدیل کنند و در کنار آن از تسهیات دولتی 

استفاده کنند.
 وی با توجه به فرا رســیدن سرشــماری نفوس و مســکن 95 گفت: 

در سرشماری امســال نقش مردم در سرشماری اینترنتی بسیار مهم 
 اســت و باید با توجه به اینکه در بیشــتر خانواده ها فضای اســتفاده 
از اینترنت وجود دارد در سرشماری اینترنتی  از 3 تا 24 مهر به مدت 

21 روز  با روش خود تکمیلی مشارکت کنند.
 رییــس اداره تعاون، کار و رفــاه اجتماعی شهرســتان برخوار گفت: 
 تعاونی هــا یکی از مصادیق اقتصــاد مقاومتی اســت و توجه، ترویج 
 و تشکیل آنها سبب ایجاد اشــتغال، افزایش درآمد خانواده ها و توجه 

به تولید ملی را همراه دارد.

 فرماندار نطنز در جلسه کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری برای چندمین بار 
در روزهای اخیر بر راه اندازی اتاق فکر و جذب ســرمایه گــذار در فرمانداری 
تاکید و اظهار کرد: این اتاق راه اندازی شده و اداره صنعت و کارشناسان خبره 

هفته ای دو روز در محل فرمانداری مستقر و پذیرای سرمایه گذاران هستند.
 یوسف حسنی ابراز امیدواری کرد: با تشــکیل این اتاق پذیرش سرمایه گذار 
در فرمانداری شتاب بیشتری در رشد و توســعه شهرستان نطنز و همچنین 

ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار صورت گیرد.
 وی افزود: شهرستان نطنز در حوزه ایجاد اشــتغال و به کارگیری افراد بیکار 
در سطح استان موفق عمل کرده و در این حوزه جز شهرستان های برتر استان 

به شمار می رود.
فرماندار نطنز تصریح کرد: در ســال گذشــته بر اساس ســهمیه اباغی از 
 سوی استانداری برای شهرســتان نطنز یک هزار و 121 شغل در نظر گرفته  
 شــده بود که پس از پایان ســال 94 و آنالیز ســامانه رصد اشــتغال، تعداد 
یک هزار و 275 شغل یعنی بیش از سهمیه اباغی از فرمانداری محقق شده 

که موفقیت بزرگی برای شهرستان نطنز محسوب می شود.

 نماینده ولی فقیه در ســپاه ناحیه خوانســار با اشــاره بــه اهمیت 
 واقعه غدیر خم اظهــار کرد: غدیر خــم ضامن اجــرای احکام الهی 

و مهر طومار عدل و زنده کننده مذهب است.
حجت االســام علی نوری با بیان ســیره حضرت امــام ) ره ( و رهبر 
انقاب در انجام امور گفت: درمدیریت رعایت سه اصل داشتن برنامه، 
اجرای خوب و اســتمرار اهمیت دارد و الزمه هر کار و به ویژه در حوزه 
 کاری مدیران است. وی کفت: در مورد جریان غدیر خم باید هر کس 

به نحوی این روز را پاس داشته و آن را زنده نگه دارد.
 وی اضافه کرد: بازســازی واقعه غدیر خم نشان دهنده والیت مداری 

و عمل به وصیت رسول خدا صلی ا... علیه و آله است.
 نماینده ولی فقیه در ســپاه ناحیه خوانســار با تاکید بر تاش دشمن 
در جنگ نرم و دغدغه های رهبر انقاب در حوزه فرهنگ تصریح کرد: 
 دشــمن برای تقدس زدایی، دین زدایی و والیت زدایــی برنامه دارد 
و اجرای برنامه هایی مانند بازسازی واقعه غدیر خم وظیفه ای است که 

به عنوان روشنگری به عهده ما است.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کاشان، از افزایش 
1523 تخت  اقامتی در مجموع هتل   های ســنتی و مدرن به 2023 تخت در 
 این شهرســتان خبرداد. محســن جاوری، ارتقای ظرفیت گردشگری کاشان 
 از 19 به50 واحد طی ســال 92 تاکنون را یادآورشد و گفت: ضریب اقامت نیز 

در این شهرستان از یک و چهار دهم به دو و هشت دهم رسیده است.
به گفته وی، هر چه ضریب ماندگاری مسافر و گردشگر بیشترشود میزان درآمد 
 و اشــتغالزایی نیز افزایش پیدا می کند. این باستان شــناس میراث فرهنگی، 
رشــد70 درصدی حجم ســرمایه گذاری در بافت سنتی کاشــان با احیای 
خانه هــای تاریخی بــرای تغییــر کاربــری را تاکیدکرد و گفــت: این حجم 
ســرمایه گذاری از چهار به 17واحد از ســال 91در زمان حاضررسیده است. 
جاوری، اجرای10 پروژه کان ســرمایه گذاری احداث مجتمع های خدماتی 
رفاهی و راه اندازی اقامت گاهی ســنتی و ســفره خانه از ســال 93 تاکنون را 
خاطرنشــان کرد و گفت:300 نفر نیز با ثبت نام در ســامانه اشتغال در صنعت 
گردشگری مشغول به کارشدند. وی، افزود: 15 مورد موافقت اولیه و 17 مورد 

موافقت اصولی ایجاد تاسیسات گردشگری در سال جاری نیز گرفته شده است.

راه مقابله با بیکاری 
توجه به شرکت های 

تعاونی است

تشکیل اتاق پذیرش 
سرمایه گذار در نطنز

بازسازی واقعه غدیر 
نمایش والیت مداری

 است

رشد 70 درصدی حجم 
سرمایه گذاری در کاشان

رییس ستاد زکات استان اصفهان در شورای زکات شهرستان 
شهرضا با بیان اینکه زکات دومین رکن اساسی دین ما است، 
اظهار داشت: اهمیت زکات باید در بین مردم تبیین شده و اگر 
این فریضه الهی با برنامه ریزی درست اجرا شود، بخش مهمی 

از مشکات مردم را به ویژه در حوزه اقتصادی حل می کند.
حجت االسام غام حسین رنجبر با اشــاره به فرهنگ سازی 
زکات در جامعه، افزود:  آشنایی مردم با فواید و تاثیرات زکات 
سبب احیای گســترده تر این فریضه دینی می شود و براساس 
حدیث نبی مکرم اســام سه رکن اساســی دین اسام، نماز، 

زکات و والیت است.
وی با اشــاره به اینکه امروز امکان پرداخت ایــن دین به فقرا 
 توســط کمیته امداد ایجاد شــده، گفت: با توجــه به اینکه 
 دین اســام، دینی عدالت محور اســت، تاکیدهــای فراوانی 
در قرآن کریم و روایات اسامی درباره اهمیت پرداخت زکات 
شــده اســت. رنجبر با بیان اینکه در قرآن کریم 32 بار کلمه 
زکات به کار رفته، گفت: شهرضا باغ های انار بسیار خوبی دارد 

که می توان سهمی از این انارها را برای فقرا در نظر گرفت.
وی با اشــاره به اینکه هیچ چیز جز لطــف و رحمت پروردگار 
 نمی توانــد موجــب محصول دهی گیاهــان شــود، افزود: 
طرح زکات در شهرضا آن گونه که این شهر مطرح است، اجرا 

نشده است.
2 هزار درخت انار در شــهرضا به زکات اختصاص 

پیدا کرد
رییس ســتاد زکات اســتان اصفهان با بیان اینکه در ســال 
گذشــته 3 هزار درخت ســیب در ســمیرم به بحث زکات 

 اختصاص پیــدا کرد کــه محصــول آن تهیــه40 جهیزیه 
برای دختران خانواده های نیازمند شــد، گفت: در شهرستان 
 کویــری اردســتان، 2 هزار درخت پســته به عنــوان زکات 
پاک بندی شده اند که پس از محصول دهی، درآمد آن صرف 

فقرا می شود.
 وی با بیان اینکه انتظار داریم یک هزار تــا 2 هزار درخت انار 
 در شــهرضا صرف زکات شــود، بیان کرد: این شــجره طیبه 
به عنوان محلی برای کمک به نیازمندان هر منطقه اســت که 

درآمد آن در همان منطقه صرف می شود. 
ما در کاشان یک طرح اجرا کردیم که در آن هر کارخانه فرش 
 ســاالنه حداقل یک فرش را به عنوان زکات مســتحبی خود 

در نظر بگیرد و از آن استقبال هم شد.
وجود 40 خیریه و 120 هیئت مذهبی در شهرضا

فرماندار شهرضا در ادامه جلسه با بیان اینکه وجود40 خیریه 
و 120 هیئت مذهبی در شــهرضا نشــان دهنده سطح باالی 
کمک های مردمی در شهرضا است، اظهار داشت: شهرستان 
 شــهرضا در حال انجــام اقدامــات و ارایه خدمات اســتانی 
و کشوری اســت، اما از بودجه و درآمد شهرستانی برخوردار 
است. محسن گابی با بیان اینکه ادارات امدادرسان و خیران 
شهرســتان حتی به اســتان های مجاور نیز کمک می کنند، 
گفت: اگرچه درآمد زکات شهرستان کم بوده است، اما شهرضا 
 در سایر مسائل سرآمد است. وی با اشــاره به اقدامات خیران 
در سطح شــهرضا تصریح کرد: در سال گذشــته ما چندین 
 مدرســه خیرســاز با هزینه ای بیش از چند میلیــارد تومان 

برای کمک به بحث آموزشی شهرستان داشته ایم.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان در نشســت شــورای 
فرهنگ عمومی شهرستان لنجان اظهار کرد: دشمنان اسام 
با پیروزی انقاب اسامی توطئه های خود را علیه ایران آغاز 
کردند و وقتی در جنگ سرد با شکست سنگینی مواجه شدند 

به جنگ نرم و استفاده از ابزارهای نوین خود روی آوردند.
حجت ا... صفرپور افزود: اســتکبار جهانی امروز با جنگ نرم 
خود به دنبال ایجاد شکاف اعتقادی در بین جوانان و نوجوانان 
اســت و از طرفی چون شاهد صدور اســام ناب محمدی به 
دیگر کشورها هســتند با هدف اسام هراســی شبکه هایی 
راه اندازی کرده اند که با ظاهر دینی جلوه های واقعی اســام 

و تشیع را وارونه نشان می دهد. 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان تصریح کرد: استکبار 
 جهانی با اســتفاده از ماهــواره، پخش فیلــم و... می خواهد 
غیرت را در بین جوانان و خانواده های ما از بین ببرد بنابراین 
 نیاز است با مطالعه دقیق، ســطح آگاهی خانواده ها را نسبت 

به تهدیدات دشمنان و فضای مجازی افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: دشمنان اسام با استفاده از ابزاری چون ترویج 
فساد، ابتذال و استفاده ابزاری از برخی زنان و دختران، همواره 
 به دنبال آن بوده تا به اهداف شــوم خود دســت پیدا کنند 
و فرهنگ پوچ خود را ترویج و جایگزین فرهنگ غنی اسامی 

سازند.
صفرپور ادامــه داد: امروز دشــمنان بیش از1400 شــبکه 
ماهوره ای فارســی را به کانون گرم خانواده های ما آورده اند 
تا سناریوی بدحجابی را ترویج کنند چرا که آن ها از فرهنگ 
حجاب و عفاف وحشت دارند و به همین علت به دنبال تغییر 

سبک زندگی ایرانی اسامی هستند.
وی بیان کرد: به  طور قطع می توان از فرهنگ شهدا در ترویج 
سبک زندگی اســامی در شهرســتان لنجان به خوبی بهره 
گرفت و زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را فراهم کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان یادآور شد: همکاری، 
ارتباط و تعامل مســجد، مدرســه و پایگاه بســیج محات 

می تواند باعث رشد معنوی جوانان و نوجوان محات شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان مساجد خاکریز فرهنگی 
 دانســت و گفت: اگر این ارتباط و تعامل برنامه ریزی شــده 
و قوی باشــد در اجرای بســیاری از برنامه هــای فرهنگی، 
دینی و اعتقادی مســاجد و مدارس دانش آموزان می توانند 
نقش عمــده ای را ایفا کننــد و در جلوگیری از آســیب های 
 اجتماعی تاثیرگذار باشــد. وی نقش مساجد در تربیت دینی 
 دانش آموزان را مهم دانســت و عنوان کرد: مکان مسجد باید 
بر اســاس نیاز جوانان و نوجوانان طراحی شــود، مســاجد 
می بایست به فضای دینی همراه با علم تبدیل شود و روحانیت 
مساجد در این خصوص رسالت سنگینی دارند چراکه فعالیت 
 در مســجد با ارتباط بین ائمه جماعات و دانش آموزان میسر

است. 
صفرپور افزود: امــام خمینی ) ره ( فرمودنــد تنها جبهه ای 
که می تواند جوان ها را از خطرات مصون نگه دارد و ســنگر 
 محکمی در مقابل خطرات باشد مســاجد هستند و مساجد 
در این برهه از زمان تنها مکان هایی هســتند که می توانند 
جوانان و خانواده ها را در خود جای دهند و به مقابله با تمامی 

خطرات و مشکات بپردازند.

فرماندار شهرضا خبر داد:

فعالیت 120 هئیت مذهبی در شهرضا
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان:

مساجد خاکریز فرهنگی است

 در کاشان یک طرح 
 اجرا کردیم که 
 در آن 
هر کارخانه فرش 
 ساالنه حداقل 
 یک فرش را 
به عنوان زکات 
 مستحبی خود 
 در نظر بگیرد 
 و از آن 
استقبال هم شد

به  طور قطع 
 می توان 
از فرهنگ شهدا 
در ترویج سبک 
 زندگی اسالمی 
در شهرستان 
لنجان به خوبی 
بهره گرفت و زمینه 
گسترش فرهنگ 
حجاب و عفاف را 
فراهم کرد
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اخباريادداشت

 پیشنهاد  سردبیر: 
الهام از حشرات برای ساخت سمعک های پیشرفته

استاتین ها
 بیشــترین کالس از داروهــا که بــرای درمان کلســترول باال 

تجویز می شوند، استاتین ها هستند. 
 استاتین های تایید شــده توسط ســازمان غذا و داروی آمریکا 
 ) FDA ( شـــامل آتورواســـتاتین ) Lipitor (، فلووســـتاتین 
پراواســـتاتین   ،)  Mevacor  ( لووســـتاتین   ،)  Lescol  ( 
 ) Pravachol (، روزوواســتاتین ) Crestor ( و سیمواستاتین 

) Zocor (می شوند. 
این داروها ترشــح آنزیمی در کبد که مســئول تولید کلسترول 
است را مسدود می سازند. در مطالعات بالینی، استاتین ها کاهش 
بروز حمالت قلبی، سکته های مغزی و مرگ در جمعیت عمومی 

را نشان داده اند.
 با در نظر گرفتــن توانایی کاهش کلســترول، آتورواســتاتین 
و روزوواســتاتین قوی ترین داروها هســتند، در شــرایطی که 
فلوواســتاتین ضعیف ترین نمونه محســوب می شــود. تجویز 
استاتین ها باید توسط پزشــک صورت بگیرد زیرا امکان تداخل 
آنها بــا داروهای دیگر وجود دارد. شــایع ترین عــوارض جانبی 
استاتین ها شامل ســر درد، تهوع، اســتفراغ، جوش، یبوست، 

اسهال، ضعف و درد عضالنی می شود. 
مصرف اســتاتین ها ممکن است به افزایش ترشــح آنزیم های 

کبدی منجر شوند، اما آسیب جدی کبدی نادر است.

نیاسین
 نیاســین که به نام ویتامین3، نیز شناخته می شــود می تواند 
به بهبود شــرایط کلســترول از طریق افزایش سطوح کلسترول 

خوب و کاهش کلسترول بد و تری گلیسیرید کمک کند. 
نیاســین در ترکیب بــا یک اســتاتین امکان افزایش ســطوح 

کلسترول خوب تا30 درصد را فراهم می کند.
یکی از شایع ترین عوارض جانبی نیاســین گرگرفتگی در ناحیه 
صورت و گردن است. مصرف آســپرین پیش از دریافت نیاسین 
ممکن اســت گرگرفتگی را کاهش دهد. از دیگر عوارض جانبی 
 نیاســین می توان به تهوع، اســتفراغ، اســهال، یرقان ) زردی 
چشم ها و پوست (، افزایش ترشــح آنزیم های کبد، زخم معده، 

خارش و سوزن سوزن شدن دست ها و پاها اشاره کرد. 
به واسطه عوارض جانبی، نیاسین به طور معمول برای افرادی که 

تحمل درمان با یک استاتین را ندارند، در نظر گرفته می شود.
فیبرات ها

فیبرات ها که نام مشتقات اســید فیبریک نیز شناخته می شوند 
می توانند برای درمان کلســترول باال مورد استفاده قرار بگیرند. 
این داروها سطوح تری گلیسیرید را پایین می آورند و می توانند 
به میزان متوســط ســطوح کلســترول خوب را افزایش دهند. 
 فیبرات هــا توانایی کاهش کلســترول بد را ندارنــد. فیبرات ها 
به صورت تنها یا به همــراه داروهای کاهنده کلســترول مانند 

استاتین ها قابل استفاده هستند. 
عواض جانبی مصرف فیبرات ها ممکن است شامل اسهال، سنگ 
کیسه صفرا، یبوســت، التهاب کبد، ســرگیجه و ناراحتی معده 
 شود. افرادی که دارای مشکالت کلیه، بیماری کبدی یا بیماری 

کیسه صفرا هستند باید از مصرف فیبرات ها خودداری کنند. 
فیبرات ها هنگامی که به همراه اســتاتین ها استفاده می شوند، 

ممکن است احتمال آسیب های عضالنی را افزایش دهند.
رزين های اسید صفراوی

 رزین های اســید صفراوی به بدن در دفع کلســترول بد کمک 
می کنند. صفرا در کبد به واسطه تجزیه هموگلوبین، پروتئینی 
در گلبول های قرمز خون، تولید می شود. بدن انسان از کلسترول 
 برای تولید صفرا اســتفاده مــی کند که طی رونــد گوارش آزاد 
شده است. رزین ها با صفرا پیوند خورده و از جذب شدن آن طی 
روند گوارش جلوگیری می کنند. بدن با تولید صفرای بیشتر به 
این شرایط واکنش نشان می دهد که کلسترول بیشتری مصرف 
می کند. با تکرار این چرخه، ســطوح کلسترول در خون کاهش 
پیدا می کند. رزین ها امن ترین و ارشــدترین داروهای کاهنده 
کلسترول هســتند. آنها از قدرت کمتری نسبت به کالس های 

دارویی دیگر مانند استاتین ها برخوردار هستند. 
 عواض جانبی رزین ها ممکن اســت شــامل یبوســت، سوزش 
سر دل، تهوع، سوء هاضمه و نفخ شود. افرادی که به بیماری کبد 
یا کیســه صفرا مبتال هســتند باید از مصرف رزین ها خودداری 
کنند. رزین های اســید صفراوی به طور معمول برای افرادی که 

تحمل درمان با یک استاتین را ندارند، تجویز می شوند.
روغن ماهی

 روغــن ماهــی حــاوی اســیدهای چرب امــگا-3 اســت که 
می تواند در کاهش سطوح تری گلیسرید خون مفید باشد. 

اســیدهای چرب امــگا-3 شــامل EPA و DHA می شــوند. 
میزان دوز توصیه شــده روغــن ماهی چهار گرم در روز اســت. 
 منابع غذایــی روغن ماهی شــامل ماهی هایی ماننــد قزل آال، 
خال مخالی، شــاه ماهی، تن، سالمون و ســاردین می شوند. از 
دیگر منابع اســیدهای چرب امگا-3 می توان به گوشــت قرمز، 
 گوشــت ماکیان، برخی گیاهان مشــخص و روغن های آجیل 
 و همچنین محصوالت سرشــار از امگا-3 مانند تخم مرغ، شــیر 
 و نان اشــاره کرد. از عوارض جانبی مصرف روغن ماهی می توان 
به آروغ زدن، بوی بد دهان، ســوزش ســر دل، جوش، ناراحتی 

معده، اسهال و خون دماغ اشاره کرد.
زتیا

زتیــا ) Zetia ( برنــد تجاری بــرای ازتیمایب اســت. این دارو 
 بــرای درمان کلســترول باال مــورد اســتفاده قرار مــی گیرد 

و یک مهار کننده جذب کلسترول انتخابی است. 
زتیا کلســترول بد را به واســطه جلوگیری از جذب آن در روده 
کوچک کاهش می دهد. همچنین، این دارو به میزان متوســط 

سطوح کلسترول خوب را افزایش می دهد.

زيبايی

نور آفتاب، افزایش ســن و آلودگی  های محیط همه 
 طراوت را از پوســت شــما می  گیرنــد و باعث بروز 

چین و چروک روی پوست می شوند.
هیچ  کسی نیســت بتواند تاثیر مراقبت و پیشگیری 
از بــروز چین  و چــروک را در مانــدگاری طراوت و 
جوانی پوســت انکار کند، پس تا دیر نشــده دست 
به کار شــوید و از همین حاال با کمک طبیعی ترین 
ماسک های آبرســان و ضد چروک، زیبایی و شادابی 
پوست تان را جاودانه کنید. مطلب زیر را بخوانید و با 
استفاده از این نسخه ها دوباره جوانی را به چهره خود 

بازگردانید و از دیدن تازگی پوست خود لذت ببرید.
از پیاز استفاده کنید

 اثرات پیاز قرمز بســیار به لیمو شــبیه اســت چون 
به میزان کافی اسید برای تاثیر گذاشتن روی پوست 
 دارد. پیــاز را به صورت نیم دایره بــرش نازک بزنید 
و سپس این برش ها را روی جاهایی از پوست تان که 
دارای لک های بیشتری است بمالید. توجه کنید که 
حتما آب پیاز به خوبی روی پوســت تان باقی بماند. 
اجازه دهید این آب حدود یک ســاعت روی پوست 

باقی بماند و سپس پوست را آب بکشید. 
شما باید این کار را 4 تا 6 بار در هفته تکرار کنید.

لوســیون شــیر و لیمو در دو هفته تاثیر 
می گذارد

 نصف فنجان شــیر را در یک شــیرجوش بجوشانید 
و ســپس حدود10 دقیقه صبر کنید تا کمی خنک 
شود و یک الیه شــیر سفت شــده روی آن تشکیل 
شــود. این الیه را برداریــد و در کاســه ای کوچک 
بگذارید و ســپس 5 قطره آبلیمو تازه بــه آن اضافه 
کنید. شــب قبــل از خواب ایــن مخلــوط را روی 

صورت تان ماساژ دهید و بعد بخوابید. 
بهتر اســت اجازه دهید کــه این مخلــوط تا صبح 
روی صورت تان باقی بماند ولی اگر احســاس خوبی 
نداشتید می توانید بعد از 1 ســاعت صورت تان را با 
آب ولرم بشویید سپس صورت تان را با حوله خشک 

کنید و کمی با حوله پوست تان را ماساژ دهید.
این مخلوط بــرای جلوگیــری از پیری دســت  ها 
نیز بســیار موثر است؛ کافی اســت چند دقیقه روی 
دست های تان آن را ماساژ دهید. به هیچ وجه بعد از 

این لوسیون پوست تان را با صابون نشویید. 
اگر از این لوسیون هر روز اســتفاده کنید، می توانید 
 تاثیر آن را در کاهش چروک ببینید؛ پوســت شــما 

بعد از 2 هفته تا حد زیادی نرم و صاف می شود.

جوان سازی پوست صورت 
به روش خانگی )3(

 طبــق نتایج یــک مطالعه جدیــد، مصرف مــواد غذایــی مملو 
از اسید فولیک با کاهش ریســک تولد نوزاد مبتال به نقایص قلبی 
 مرتبط است. محققان دانشــگاه بریتیش کلمبیا کانادا داده های 

حدود 6 میلیون تولد نوزاد در کانادا را بررسی کردند.
 این تولدها مربوط به سال های1۹۹0 تا 2011 بود. 

 در ســال 1۹۹۸، غنی ســازی مــواد خوراکی با اســید فولیک 
برای تمام انواع آردها، پاستا و آرد ذرت الزامی شده بود.

در طول دوره مطالعه، در مجموع 11 درصــد کاهش در نرخ بروز 
 نقایص مادرزادی قلبی مشــاهده شــد، اگرچه کاهش در تمامی 

انواع نقایص قلبی موجود در هنگام تولد مشاهده نشد.
 محققــان متوجه شــدند بیشــترین میــزان کاهــش ) بین 15 
تا 2۷ درصد ( در نقایص ســاختاری قلب، نظیر سوراخ در دیواره 
 قلب یا باریک شــدن شــریان اصلی ) آئورت ( که خون را از قلب 

به بدن می رساند، مشاهده شد. 
 طبق این یافته ها، هیچ میزان کاهشــی در نقایص قلبی ناشــی 
 از ناهنجــاری در تعــداد کروموزوم هــای نوزاد در هنــگام تولد 
مشاهده نشــد. به گفته محققان، کمبود اســید فولیک در طول 
بارداری می تواند موجب بروز برخی مشکالت شود. این مشکالت 

شامل آنمی ) کم خونی ( و نقایص مربوط به مجرای عصبی است.
 زنان بایــد قبــل از تصمیم بــه بــارداری مصــرف مکمل های 
اسید فولیک را آغاز کنند چراکه میزان کافی این ترکیب از طریق 

رژیم غذایی تامین نمی شود.

مطالعه جديد نشان می دهد؛

 کاهش نارسايی قلبی هنگام تولد 
با مصرف اسیدفولیک

کلسترول باالیتان را این گونه مدیریت کنید ) 2 (

اصغر هدایتی متخصص ارتوپد گفت: صافی کف پا عارضه ای 
 اســت کــه در آن کــودکان، فاقد قــوس های اســتاندارد 

در قسمت های تحتانی پاها هستند. 
هدایتی با بیان اینکه بیماری صافی کف پا در کودکان به دلیل 
ایجاد خســتگی زودرس و کم تحرکی، منجر به افزایش وزن 
کودکان می شــود، افزود: این بیماری غالبا مادرزادی اســت 
و به دلیل نرمــی مفاصل کف پا ایجاد می شــود که در هنگام 

ایستادن منجر به از بین رفتن قوس کف پا می شود.
 وی یکی از دالیل ایجاد صافی کف پا در کودکان را اســتفاده 
 از پارکــت و ســرامیک دانســت و اضافه کرد: بعضــی افراد 
در سطوح ناهموار مثل زمین های خاکی راه می روند که این 
 عمل باعث آســیب کمتر به کف پا می شــود، اما افرادی که 
بر روی سطوح صاف همچون پارکت و سرامیک راه می روند، 

در معرض خطر این بیماری قرار دارند.

به گفتــه محققان، قرارگیــری در معرض گازهای ســمی 
 پشــت چراغ راهنمایی احتمــال افزایش عوامــل پرخطر 

برای سالمت، از جمله سرطان را افزایش می دهد.
سازمان بهداشــت جهانی در ســال 2013، آلودگی هوای 
فضای باز را به عنوان یک عامل ســرطان زا برای انســان ها 
طبقه بندی کرد. یافته ها نشــان داد زمانی که اتومبیل ها 
پشت چراغ قرمز می ایســتند در معرض تراکم بسیار باالی 
گازهای سمی ناشــی از اگزوز ماشــین ها قرار می گیرند. 
 از ایــن رو افــرادی که در داخل ماشــین ها با شیشــه باال 
 نشســته اند، اما فن اتومبیل شــان روشــن اســت، بسیار 
در معرض ریسک باالی قرارگیری در برابر این آالینده های 
بیرونی هســتند. مطالعات قبلی نشــان داده اند رانندگان 
 پشت چراغ راهنمایی و رانندگی 2۹ برابر بیشتر از رانندگان 

در ترافیک روان در معرض ذرات آالینده قرار دارند.

تخم کتان به مــدت حدودا6000 ســال مصــرف خوراکی 
داشته است و احتماال به راحتی می تواند نخستین ابرخوراکی 

کشت شده در جهان باشد!
تخم کتان می تواند کمک کند که فرآیند هضم تان بهبود پیدا 
کند، می تواند پوست شفافی به شــما بدهد، کلسترول تان را 
کاهش دهد، میل شدید به مصرف قند را کم کند، هورمون ها 
را متعادل کند، با ســرطان مبارزه کرده و روند کاهش وزن را 

بهبود دهد و این فقط بخش کوچکی از فواید آن است!
۹- میزان فراوانی اسیدهای چرب امگا 3دارد

ما چیزهای زیــادی در مورد فوایــد روغن ماهی  یــا امگا 3 
می شنویم. روغن ماهی حاوی EPA و DHA است، دو چربی 
امگا 3 که برای ســالمت بهینه بسیار مهم هســتند. اگر چه 
 دانه  کتان EPA و DHA ندارد، اما حــاوی ALA، نوع دیگری 
از چربی امگا 3 چربی اســت. مطالعه ای که در ژورنال مروری 
بر تغذیه ) Nutrition Reviews ( به چاپ رســید نشــان 
داده اســت که حدود ٪۲۰ از ALA را می توان به EPA تبدیل 
کرد، اما فقــط 0/5 درصد از ALA به DHA تبدیل می شــود. 
 همچنین، با کمــال تعجب، جنســیت می تواند نقش مهمی 
در این تبدیل ایفا کند، به این ترتیــب که نرخ تبدیل در زنان 
جوان 2/5 برابر بیشــتر از مردان بود. صرف نظــر از موضوع 
 تبدیل، ALA هنوز به عنوان یک چربی ســالم دیده می شود 

و باید در یک رژیم غذایی متعادل گنجانده شود.

10- عاليم يائسگی
ثابت شده اســت که لیگنان موجود در کتــان مزایایی برای 
زنان یائســه دارد و می توان آن را به عنــوان جایگزینی برای 
درمان جایگزینی هورمون اســتفاده کرد زیرا لیگنان خواص 

استروژنی دارد.
این خــواص همچنیــن می تواننــد به کاهش خطــر پوکی 

استخوان کمک کند. 
حتی می تواند کمک کند که نظم سیکل قاعدگی حفظ شود.

 برای اســتفاده از مزایای دانه  کتان بــرای هورمون های تان،
1-2 قاشــق غذاخوری از پودر کتــان را همراه با 1 قاشــق 
 غذاخــوری روغــن دانــه  کتــان در اســموتی صبحانه تان 

بریزید.

گالب را می تــوان معجزه طبیعت نامیــد. خواص و فواید 
بســیاری در این عصاره قرار دارد که در درمان بسیاری از 

دردها و بیماری ها می تواند موثر باشد.
 گالب معــروف تریــن نــوع عرقیــات گالب اســت که 

از گل سرخ گرفته می شود.
 گفته می شــود کــه حضــرت محمــد ) ص ( از عطر این 
 گل اســتفاده می کردند و به همین دلیل گل سرخ را با نام 

گل محمدی نیز می شناسند.
گالب اصل، شفاف ، روشــن ، بدون رسوب است و بوی آن 
بوی مطبوع گل محمدی و فاقد بوی ترشیدگی است. طعم 
گالب نیز ســنگین و کمی مایل به تلخی است که از جمله 

مهم ترین نشانه های اصل بودن گالب به شمار می رود.
 چــرا گالب روی لبــاس و بــدن عزادارهــا می ریزنــد؟ 
چرا در مراسم عروسی وشــادی گالب استفاده نمی شود؟ 
 به خاطر اینکــه گالب غم زدا اســت. ترشــح ئیدروفین 
 و اندروفین را در مغز متعادل می کند و احســاس آرامش 

و آسودگی به انسان می دهد.
آرام بخشی طبیعی و موثر

در طــب ســنتي گالب طبیعــت گرمــي دارد و بــراي 
 رفع اســترس بســیار مفیــد و آرام بخش خوبي اســت 

و تقویت کننده اعصاب است.
 نوشــیدن و بوییدن آن براي التیام ســردردهاي ناشــي 

از استنشاق هواي آلوده و رفع گیجي و منگي حاصل از آن 
مفید است.

 گالب ضدافســردگی اســت، عــزت نفــس، اعتمــاد، 
امید و قدرت ذهنی را تقویت و به طور موثری با افسردگی 
 و اضطــراب مبارزه مــی کنــد و ناراحتی هــای عصبی 

و بی خوابی را کاهش می دهد.
برای رفع بیماری های پوستی مفید است

یکی از مهــم تریــن کاربردهای گالب، جهــت مواظبت 
از پوست اســت. گالب برای انواع پوســت ها به خصوص 
 پوست های خشک و حســاس مناسب است. یکی از موارد 
استفاده گالب جهت پاک کردن پوست است و می توان به 

جای محصوالت شیمیایی پاک کننده از آن استفاده کرد.

گالب و اين همه خاصیت ) 1 ( خاصیت های بی شمار تخم کتان ) 5 (

 ترافیک، بدن را مستعد 
ابتال به سرطان می کند

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

عینکی که 
بیماری MS را 
 تشخیص 
می دهد!

دانشــمندان براســاس فناوری واقعیــت مجازی) VR ( یک سیســتم 
تشخیص را توســعه دادند که می تواند به تشخیص زود هنگام اختالالت 
مختلف عصبــی دژنراتیــو از جملــه بیمــاری ام اس) MS ( و بیماری 
پارکینسون کمک کند. این سیستم متشــکل از یک هدست VR مانند 
عینک گوگل یک کنترل کننده سنسور بدون تماس و یک پلت فرم همراه 
است.  هنگامی که شــخص عینک را بر روی صورت خود قرار داده و وارد 
حالت VR می شود، در آنجا شیب محیط تغییر می کند و سنسور حرکتی 
 تغییرات وضعیت بدن انســان را تشــخیص می دهد. بــه گفته محققان 

این پژوهش، فردی که دارای هیچ نوع اختالل حرکتی نباشــد به سرعت 
با محیط VR ســازگار شــده و به یک موقعیت پایدار می رسد. در حالی 
 که یک فرد با اختــالالت مغــزی، نمی تواند تعادل خــود را حفظ کند 
 و زمین می خورد. آنها همچنین یک مدل اســکلت انسان را ایجاد کرده 
و20 قســمت مهم آن که توســط حســگر مورد نظارت قرار می گیرد را 
شناســایی کرده اند. این تیم سیســتم خود را بر روی حدود50 داوطلب 

آزمایش کردند تا ببینند که چگونه VR بر افراد تاثیر می گذارد.   
 این روش کــه تقریبــا10 دقیقه طول کشــید، هم بر روی افراد ســالم 

و هم بر روی افرادی آزمایش شــد که در حال حاضر پزشــکان مشــکل 
آنها را اختــالالت عصبــی- دژنراتیو تشــخیص داده اند. دانشــمندان 
از دســتگاه های VR موجــود مانند عینــک گوگل و سیســتم کینکت 
مایکروســافت برای انجام این پژوهش اســتفاده کردند. این سیســتم 
همچنین می تواند تشــخیص دهد که چگونه افراد مبتال به بیماری های 
مختلف به یک محیط مجازی واکنش نشــان می دهند. به گفته محققان 
 این پژوهش، تشــخیص ایــن بیماری هــا در مراحل اولیه مهم اســت 

زیرا در این مراحل هنوز امیدی برای کمک به بهبودی بیمار وجود دارد. 

تاثیر پارکت و سرامیک در ايجاد 
صافی کف پای کودکان

 محققان با الهام از حشــرات به دنبال تولید و توسعه سمعک های 
متفاوتی هستند تا جایگزین مناســبی برای سمعک های امروزی 

باشند.
گوش انسان یکی از پیچیده ترین معجزه های خلقت است. 

وظیفه گــوش ها برقــراری ارتباط و همین طــور درک صداهای 
جهان اســت، اما زمانی که شــخصی از ناحیه گوش آسیب ببیند، 

مسلما ترمیم این معجزه ساده نخواهد بود.
 ســمعک های امروزی بزرگ هستند و در بســیاری از موارد قادر 
به انتقال تمامی صداها به شخص نیســتند، اما محققان به دنبال 
روش جدیدی هستند تا با اســتفاده از آن بتوانند مشکل شنوایی 

را حل کنند. این راه حل با بررسی جهان حشرات حاصل می شود.
 برای مثال، جیرجیرک های نر با انتشــار صــدای خود به جذب 
 ماده هــا می پردازنــد. اما جالب اســت، هر اندازه کــه موجودی 
کوچک تر باشــد، ســطح صدایی که تولید می کند بسیار بیشتر 
است. جیرجیرک ها برای ایجاد صدا و جذب ماده ها به سوی خود، 
بال های شان را با استفاده از روشی خاص محکم کرده و در نتیجه 
زمانی که بال های شان به یکدیگر برخورد می کند، صدای بسیار 
بلندتری به گوش می رســد. محققان این روش را شــبیه سازی 

کرده و به دوختن سطحی سخت روی بلندگو پرداختند.
ملخ، یکی دیگر از حشــرات جالب توجه اســت. این حشره دارای 
 دو غشاء بزرگ صماخی است. این غشــاها با صدا به لرزه درآمده 
و سیگنال های حاصل شده را به سیستم عصبی انتقال می دهند. 
 این عملکرد تا حدودی شبیه به گوش انسان اســت. اما این روند 
در اثر تغییراتی است که در غشای شنوایی این حشره رخ می دهد.

 غشــای صماخ ارتعاش را در نقاطی از ســلول های عصبی ایجاد 
می کند که به واســطه تغییرات منظم ضخامــت صماخ، تقویت 
انرژی صوتی را نیز فراهم می کند. محققان معتقدند با اســتفاده 
از این روش می توان به طراحی میکروفون هایی با قابلیت تقویت 
 صدا پرداخت. اما برخی دیگر از حشــرات مانند مگس های میوه 
و پشه ها دارای سیســتم متفاوتی بوده و آنتن های کوچک بسیار 
حساسی را بر باالی ســر خود دارند که می تواند دنیای جدیدی را 

در رابطه با ساخت سمعک پیش روی محققان قرار دهد.
ساخت سمعک فرآیند کامال پیچیده ای اســت که در گرو عوامل 
 مانند انــدازه و عمر باتری دســتگاه اســت. محققــان معتقدند 

در این مرحله باز هم غشای ملخ به کمک آنها می شتابد. 
غشــاهای صماخی ملخ عالوه بر تقویت امواج صوتی و ارسال آنها، 

برخی از فرکانس ها را نیز فیلتر می کند.
 محققان معتقدند ســمعک - زیســتی شــاید به زودی توســعه 
داده نشــود، اما مطالعاتی که در این باره انجام می شود، می تواند 

نیاز افرادی که شنوایی شان آسیب دیده را برطرف کند.

  محققان نــروژی ردیاب فعالیــت جدیدی را ایجاد کــرده اند که 
با اســتفاده از اطالعــات مربوط بــه ضربان قلب، میــزان ورزش 
موردنیاز فرد بری کاهش ریســک مرگ ناشــی از بیماری قلبی-

عروقی را مشخص می کند.
ضربان قلب صحیح تریــن و تنها بازتاب واکنش بــدن به فعالیت 
اســت. در این مطالعــه علم فراســوی PAI )اطالعــات فعالیت 
شخصی( که اولین ردیاب فعالیت با اســتفاده از ضربان قلب است 
و به افراد برای رسیدن به سالمت مطلوب کمک می کند، توضیح 
داده می شود. دکتر جاواید نومن، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
علوم و تکنولوژی نروژ، در این باره می گوید: » فواید ورزش منظم 
برای سالمت به خوبی به اثبات رســیده، اما افراد نمی دانند چقدر 
ورزش برای پیشگیری از بیماری قلبی - عروقی و مرگ زودهنگام 

نیاز است. «
به گفته وی، ممکن اســت افراد به قدر کافی تحرک نداشته باشند 
چراکه اطالعات شخصی شده و معناداری در مورد میزان فعالیت 

فیزیکی موردنیاز و شدت آن در اختیار ندارند.
PAI داده هــای مربوط به ضربان قلب ناشــی از هــر نوع فعالیت 
 فیزیکی ) پیاده روی، شــنا، دوچرخه سواری ( و اطالعات شخصی 
) سن، جنسیت، میزان استراحت و حداکثر میزان ضربان قلب ( را 

به یک عدد ساده تبدیل می کند.
 طبق این اندازه گیــری، زنان و مردان با میــزان PAI باالی100، 
به ترتیب با کاهش 1۷ درصدی و 23 درصدی ریسک مرگ ناشی 
از بیماری قلبی - عروقی در مقایســه با گروه بدون تحرک رو به رو 

هستند.

الهام از حشرات
 برای ساخت سمعک های پیشرفته

محققان نروژی می گويند:

 تعیین میزان ورزش مورد نیاز 
برای پیشگیری از مرگ

افرادی که دارای 
 مشکالت کلیه، 

 بیماری کبدی 
يا بیماری کیسه صفرا 
هستند بايد از مصرف 
فیبرات ها خودداری 

کنند. فیبرات ها هنگامی 
که به همراه استاتین ها 

 استفاده می شوند،
 ممکن است احتمال 

آسیب های عضالنی را 
افزايش دهند

يکی از مهم ترين آثار سیگار کشیدن کاهش کلسترول خوب است. کلســترول خوب از بدن در برابر بیماری قلبی 
محافظت می کند و اين توانايی با سیگار کشیدن از بین می رود. کلسترول باال يا چربی خون بیماری است که به واسطه 
سطوح باالی چربی در خون شکل می گیرد. کلسترول باال يک بیماری رايج در بسیاری از کشورهای جهان محسوب 
 می شود و بنا بر توصیه برنامه ملی آموزش کلسترول ) NCEP (، تمام افراد بیست ساله و پیرتر حداقل هر پنج سال 

يک بار بايد چربی خون خود را آزمايش کنند. در ادامه با چند روش کارآمد برای مديريت کلسترول باال آشنا می شويم.
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پیشنهاد سردبیر: 
قوانین چهارباغ در دوره صفوی

اخبار

اصفهانگردی

اگر در محله های قدیمی  شهر اصفهان قدم بزنید، در 
هر کوی و برزن می توانید مسجدی تاریخی ببینید 
که گاه قدمتش به قرون اولیه اسالم بر می گردد؛ اما 
بیشتر این مساجد از دوران صفویه به جای مانده اند 
به همین دلیل شــاید بتوان اصفهان را غیر از قطب 
گردشگری تاریخی به نوعی یکی از قطب های مهم 
گردشگری زیارتی هم نام برد، برای هر گردشگری 
شیرین اســت که نمازش را در مســجدی تاریخی 
اقامه کند؛ مسجدی که می داند مردم از صدها سال 
پیش در آن نماز می خواندند و هر سجاده اش یادگار 

ایرانیان گذشته است.
مسجد اشترجان )اشترگان( 

بنا بر شماره ۳۸۷ به ثبت تاریخی رسیده است. این مسجد 
در دهکده اشــترجان لنجان، ۳۸ کیلومتری اصفهان واقع 
 شده اســت. ســر در مســجد آن ۱۳ متر ارتفاع دارد و با 
کاشــی  های ســبک اوایل قرن هشــتم هجری قمری و 

تزیینات گچ بری به شیوه همان دوره آراسته شده است.
 مناره های این مســجد مانند منار جنبان متحرک است و 
تاریخ ساختمان آن نیز در کتیبه کاشیکاری سر در اصلی و 
همچنین در انتهای کتیبه داخل گنبد، سال ۷۱۵ هجری 

قمری ثبت شده است.
مسجد سرو شفادران

 این مســجد که در عرف تلفظ )ســرش بــادران( خوانده 
می شــود در روســتایی در ۲۹ کیلومتری جنوب خاوری 

اصفهان و ســاحل شــمالی زاینده رود واقع شــده است. 
این اســم در اصل )ســروش آذران( بوده و محــل یکی از 

آتشکده های معروف اصفهان است. 
به غیــر از مســجد ســرو شــفادران که بــه فتوای 
کتیبــه آن در دوره شــاه طهماســب اول در ســال 

آثار ۹۷۶ هجــری بنــا شــده اســت 
قابل مالحظــه ای نــدارد. کتیبه 
 ســر در مســجد که قســمتی از 
کاشــی  های انتهــای آن از بین 
رفتــه، به خــط ثلث با کاشــی 

الجوردی بــر زمینه آجری 
آن نوشته شده است.

مسجد گار
ایــن بنــا در روســتای 
گار در ۲۲ کیلومتــری 
خاور اصفهان و ســاحل 
زاینــده رود  جنوبــی 
واقع شده و امروز تنها 

مناره و بقایای 

بخشــی از دیوارهای گنبدخانه مسجد برجای مانده است. 
با توجه به مناره و کتیبه ســلجوقی آن و همچنین بقایای 
کتیبه و تزییناتی از دوره ایلخانی می  توان گفت که 
اصل مسجد مربوط به دوره سلجوقی است که در 
دوره ایلخانی بازسازی شــده و محراب و تزییناتی 
بدان الحاق شــده اســت. بنای اصلی مســجد به 
روزگار آبادانی، شبســتان مربع گنبدداری به ابعاد 
۸/۱۲×۸/۱۲ متر بوده که در جوانــب آن، بناهای 
دیگری وجود داشــته و کل بناهای مسجد، درون 
حصاری خشــتی محصور می  شــده اســت. بنای 
گنبددار با آجرکاری، گچ بری، طاق نماها، محراب 
و کتیبه هایی مزین می  شده که از همگی آنها تنها 
بقایای اندکی برجای مانده اســت. بر دیوار شمالی 
اتــاق، لوحه هایی گچ بــری برجای مانده اســت. 

 محــراب مســجد در ضلع جنوبــی دارای 
گچ بری ها و کتیبه های قرآنی 

به خط ثلث و کوفی اســت که بخش عمده آن از بین رفته 
است. مناره سلجوقی در ۵۰ متری بنای مزبور قرار دارد.

مسجد باغ حاجی
در نزدیکــی بــاغ حاجی 
)بــاغ همایــون امــروز( 
کوچــه ای بــه نــام باغ 
حاجی وجود دارد که مسجد 
 کوچکــی از دوره صفویه در آن واقع 

شده است. 
کتیبه ســر در این مسجد حاکی 
از آن است که مســجد به وسیله 
شــخصی به نام خواجه روح ا... در 
دوره پادشــاهی شــاه عباس اول 

ساخته شده است. 
از تزیینــات کاشــیکاری ایــن 
مســجد غیر از ســر در آن چیز 
قابل مالحظه ای باقی نمانده و 
کتیبه آن به خط ثلث ســفید 
معــرق بر زمینه کاشــی 
به  مــورخ  الجوردی 
سال ۱۰۳۳ هجری 

است.

مساجد تاریخی اصفهان)5(

از» اشترجان« تا »باغ حاجی«

قابروز

CN Tower | برج سی ان
این برج بلند ۵۵۳ متری که سمبل شهر تورنتو به شمار می رود، یکی از اصلی ترین جاذبه های دیدنی شهر است  و کمتر  کســی  بازدید از این برج  را  از دست می دهد. بازدید کننده ها می توانند باالی برج بروند و نمایی از شــهر و دریاچه اونتاریو را  از این فاصله  دور ببینند   و در 
رستوران ها با نمای زیبایی از شهر به غذاخوردن مشغول شوند. برج  CN  در سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶ ساخته شد و تا مدت ها  بلندترین برج دنیا بود ولی امروزه برج های بلندتری در لیست بلندترین ها قرار گرفته اند.بلندترین نقطه از این برج که بازدیدکنندگان می توانند شهر را 
تماشا کنند ۴۴۷ متر باالی سطح شهر است که در روزهایی که  هوا صاف بوده  به راحتی آبشار  نیاگارا نیز مشخص می شود.   برای افرادی که دنبال هیجان و ماجراجویی هستند، امکان قدم زدن در کناره های این برج وجود دارد که به  Edge Walk   معروف است. افراد هیجان طلب 

می توانند روی لبه  خارجی برج به عرض ۱/۵ متر در فاصله ۳۶۵ متری قدم بزنند و  شهر را  زیر پای خود حس کنند.     

در این جلســه، مدیر فرهنگ و گردشگری شــهر گیانگجو اظهار 
داشت: در سال ۲۰۱۲ میالدی شــهردار اصفهان به گیانگجو آمد و 
به وجود ارتباط میان اصفهان و این شهر ابراز عالقه مندی نمود، در 
سال ۲۰۱۳ نیز برگزاری پروژه جاده ابریشم و موضوع دوستی این دو 
شهر بعد از تبادل فرهنگی مطرح شــد و درواقع، هدف این است که 

رابطه ای دائمی میان دو شهر وجود داشته باشد.
»لی کانگ وو«، با اعالم پیام شــهردار گیانگجو که ما دوستی بین 
این دو شــهر را امضا کردیم و عالقه مندیم که پله ها را باال رفته و به 
خواهرخواندگی برسیم، به معرفی اجمالی شهر گیانگجو پرداخت 
و گفت: با تاسیس سلسله شیال، شهر گیانگجو به مدت حدود هزار 
سال پایتخت بوده اســت و تاکنون در جهان پنج شهر از جمله شهر 

گیانگجو این ویژگی را داشته اند.
وی افزود: شهرهای اصفهان و گیانگجو در یونسکو ثبت شده اند و ما 
عالقه داریم این رابطه تداوم داشته باشد، حتی اگر آثار تاریخی ما را 

ببینید، متوجه خواهید شد که با ایران خیلی رابطه دارند.
مدیر فرهنگ و گردشگری گیانگجو اظهار داشت: امیدواریم رابطه 
ما فراتر از حوزه فرهنگی باشــد و به زمینه های ورزشی، اقتصادی  
 و ... نیز وارد شود و فرصتی باشد که دوســتی ما بیشتر و ارتباط ما 

عمیق تر و وسیع تر گردد.
در ادامه این جلســه، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان، 
ضمن تشکر از هیئت کره ای از اینکه اصفهان را به عنوان مقصد سفر 
انتخاب نموده اند، اظهار داشــت: جاده ابریشم موضوع بسیارمهمی 

است و یکی از نشانه های اهمیت این جاده آن است که اکنون همه 
کشورهایی که با جاده ابریشم مرتبط هســتند نسبت به این جاده 
فعال شــده اند؛ اما این احســاس تعلق نباید ما را بــه رقابت منفی 

بکشاند.
قاسم زاده افزود: جاده ابریشــم باید دوباره ما را کنار هم جمع کند 
و ارتباطی شود برای ارتباط وســیع تر و البته در این میان، جدیت و 
پشتکار کشور کره جنوبی قابل ستایش است. هیئت های مختلفی 
به اصفهان می آیند ولی هیچ کشــوری درباره این جاده مثل شما 
پیگیری نشــان نداده اســت. وی گفت: در فرهنگ ما هرکس کار 
درستی را شــروع کند همه باید به او کمک نمایند، به همین دلیل 
ما آماده هســتیم کمک کنیم که جاده ابریشم دوباره مبدأ دوستی 
شــود. ما نیز عالقه مندیم که این ارتباط و دوستی از ابعاد فرهنگی 
فراتر رود و به حوزه های دیگر نیز توســعه داده شــود. ضمن اینکه 
از پیشنهاد خواهرخواندگی شما نیز استقبال می کنیم و در جلسه 
بعدی با شهردار مطرح خواهیم کرد. در ادامه جلسه هماهنگی برای 
اجرای پروژه تبادل فرهنگی ایران و کره جنوبی در شــهر اصفهان، 
مدیر فرهنگ و گردشگری شــهر گیانگجو اظهار داشت: اول اینکه 
ما پیشــنهاد می دهیم نام این پروژه ۲۰۱۷ جاده ابریشــم، تبادل 
 فرهنگی ایران کره جنوبی باشــد. مســئله دیگر این اســت که ما

 نمی خواهیــم در این پروژه به تنهایی به اجــرای برنامه بپردازیم و 
عالقه مندیم اصفهــان و گیانگجو درکنار یکدیگــر فعالیت کنند 
 و بهترین تاریخــی که ما بــرای برگــزاری این پروژه پیشــنهاد 

می کنیم ۱۸ تا ۲۱ ماه می است.معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان در پاســخ، اعالم کرد: نام انتخابی مناســب است ولی باید 
بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، ضمن اینکه ما نیز با اجرای برنامه به 
صورت همزمان توسط کره و ایران موافق هستیم. اما زمان پیشنهاد 
شده از سوی شــما با برگزاری دو انتخابات بزرگ ریاست جمهوری 
و انتخابات شــورای شــهرها که دو پدیده فراگیر و گسترده است 

همزمان خواهد بود.
دکتر قاسم زاده بعد از تبادل نظر با مســئوالن ایرانی حاضر در این 
جلسه، دو تاریخ را پیشــنهاد داد و گفت: پیشــنهاد اول ۲۰ آوریل 
معادل هفته نکوداشت اصفهان اســت و پیشنهاد دوم نیز ۹ جوالی 
خواهد بود، اما نهایی شدن تاریخ بعد از جلســه با شهردار اصفهان 
مطرح خواهد شد. پس از اعالم تاریخ پیشــنهادی از سوی معاونت 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان، مدیر فرهنگ و گردشگری 
شهر گیانگجو با تاریخ ۲۰ آوریل موافقت کرد و با اشاره به برگزاری 
انتخابات در تاریخ های موخرتر، اظهار داشت که ما تمایل داریم به 
دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور کره جنوبی، این 

برنامه قبل از ماه جون برگزار شود.
»لی کانگ وو« افزود: ما برای برگزاری این برنامه، از ۴ ســالن و دو 
میدان بازدید کردیم که برای ایــن کار و با توجه به اهداف ویژه اش، 
میدان امام را درنظر گفته ایم. دکتر قاسم زاده نیز ضمن تحسین این 
انتخاب، افزود: شما بهترین مکان این شهر را درنظر گرفته اید، ما نیز 
استقبال می کنیم ولی میدان امام به دلیل حساسیت های تاریخی 
باید مورد بررسی بیشــتری برای برگزاری این پروژه قرار گیرد و با 

دستگاه های مرتبط هماهنگی های الزم انجام شود.
مدیر فرهنگ و گردشگری شــهر گیانگجو تصریح کرد: این پروژه، 
پروژه کوچکی نیست و ما به کمک شــهرداری اصفهان نیاز داریم و 
خواهش می کنیم تالش کنید تا اجــازه اجرای این پروژه در میدان 
امام گرفته شود. ما برنامه ریزی زیادی برای اجرای این برنامه داریم 
و دوســت داریم شــما نیز در کنار ما در این پروژه به اجرای برنامه 
بپردازید. ضمن اینکه مــا احتیاج داریم که ایــن برنامه برای مردم 
شناسانده شود و امیدواریم شما در زمان الزم شناساندن این پروژه 
برای مردم را بر عهده بگیرید. »لی کانگ وو« ضمن اشــاره به ایجاد 
 خواهرخواندگی میان اصفهــان و گیانگجو، گفــت: در این زمینه 
 پله هایی وجود دارد کــه باید طی شــود. ما باید ابتــدا نامه ای را 
رد و بدل کنیم و بعد از اعالم در شــهرداری، اجازه اخذ کنیم و فکر 
می کنیم در اصفهان نیز شرایط و مراحل مشابهی وجود دارد. نظر ما 
این است که در تاریخ ۱۵ اکتبر که اجالس آسیا و اقیانوسیه برگزار 
می شود دعوت نامه ای نیز برای شــهردار ارائه گردد و عالقه مندیم 
 در آن روز امضا شود و ســال آینده که پروژه تبادل فرهنگی ایران و

 کره جنوبــی در اصفهــان برگــزار می شــود، در آن زمــان نیز 
خواهرخواندگی میان دو شهر به  امضا برسد.

به منظور هماهنگی در زمینه برگزاری پروژه تبادل فرهنگی ایران و کره جنوبی در سال 2017 میالدی، جلسه 
ویژه ای در سالن همایش های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار شد.

 شهرهای اصفهان و 
گیانگجو در یونسکو 

ثبت شده اند و ما 
عالقه داریم این 

رابطه تداوم داشته 
باشد، حتی اگر آثار 

تاریخی ما را ببینید، 
متوجه خواهید شد 

که با ایران خیلی 
رابطه دارند

شــاه عباس صفوی برای چهارباغ، قوانینی گذاشــت 
از جمله اینکه مقرر کرد تا چهارشــنبه ها این خیابان 
برای زنان قرق شــود تا زنــان بدون نقــاب و آزادانه 
گردش کنند.سید ابوالفضل رضوی )دانشیار دانشگاه 
خوارزمی( و محمدحســین فروغی)دبیــر آموزش و 
پرورش اصفهــان( در مقاله خود با عنــوان »چهارباغ 
قدیــم و چهاربــاغ جدیــد در اصفهان« به بررســی 
ســابقه چهارباغ اصفهان و اهمیــت هویت هنری آن 
پرداخته اند.خیابان چهارباغ در دوران شاه عباس اول 
در سال های آغازین قرن یازدهم ســاخته شد. نام آن 
را متأثر از اعتقــادات دینی و اســالمی درباره عناصر 
چهارگانه و چهار نهر بهشــتی دانســته اند. تکرار عدد 
چهار در نام گذاری های مختلــف در حوزه های هنر، 
ادبیات و دین نشان می دهد، این عدد راز آمیز در ورای 
خود فلسفه بزرگی از اعتقادات شرقی را به همراه دارد 
و از سوی دیگر واژه باغ نیز تداعی کننده بهشت است. 
چهارباغ در قالب نــام باغ ایرانی ریشــه در آیین های 
ایرانی دارد و محصول تعامل سازنده بین انسان ایرانی 
در مواجهه با طبیعت است.شاه عباس در سال ۱۰۰۶ 
که تصمیم گرفت اصفهان را پایتخت ابدی خود کند، 
دستور داد تا از درب باغ نقش جهان در دروازه دولت تا 
کنار زاینده رود، خیابانی احداث کنند و چهارباغی در 
هر دو طرف خیابان بیندازند و از کنار رودخانه تا پای 
کوه صفه را نیز با خیابانی به هم وصل کنند. اطراف آن 
را میان اعیان و امیران تقســیم کرد تا هر کدام باغی 

بسازند.
به گزارش شاردن و راوندی، شاه عباس به این خیابان 
خوش منظر به شــدت عالقه داشــت به گونه ای که 
برای آن قوانینی گذاشــت. از جمله اینکه مقرر کرد تا 
چهارشــنبه ها این خیابان برای زنان قرق شود تا زنان 
بدون نقاب و آزادانه گردش کنند، حتی فروشندگان و 

مأموران هم در این روز از زنان بودند.
البته چهارباغ مجلل صفوی در دوران قاجار به واسطه 
بی توجهی ظل الســلطان دچار ویرانی، رکود و ناامنی 
شــد اما پس از قاجار، چهارباغ دوباره در مسیر رونق 
افتاد و به مرور زمان با ساخت و ساز منازل مسکونی در 
باغ های اطراف آن خیابان به مرور تبدیل به بازار خرید 
و فروش شد. در دوران رضاشــاه با توسعه این خیابان 
به طرف شــمال، خیابان چهارباغ پایین ساخته شد. 
به گزارش ایسنا؛ این مقاله در کتاب مجموعه مقاالت 
همایش ملی »گردشگری محله های اصفهان و ارتقای 

هویت شهری« به چاپ رسیده است.

 قوانین چهارباغ 
در دوره صفوی

گذرگاه تاریخ

ســفیر هند در ایران گفت: لغو ویزای دو کشــور ایران و هنــد برای ایجاد 
ارتباط بیشتر بین این دو کشور در حال بررسی است.سائوراب کومار، سفیر 
هند در ایران گفت: در آینده ارتباطات بین ایران و هند بیشــتر می شــود 
در این زمینه صحبت های خوبی با مســئوالن در ایران انجام شــده است. 
از ایجاد ارتباطات بیشتر نیز اســتقبال می کنیم؛ همچنین می خواهیم که 
 ویزای ایران و هند برای گردشــگران هر دو کشور آزاد شــود تا ارتباطات 
نزدیک تر شــود. وی گفت: برای لغو ویزای دو کشور نمی توانم زمان اعالم 
کنم اما می توانم بگویم که لغو ویزای ایران و هند در حال بررســی اســت. 
در ایام نوروز ایرانی های زیادی بــه هند می آیند، ما روزانــه ۱۲۰ ویزا در 
ایام نوروز و ســاالنه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار ویزای توریستی صادر می کنیم.وی 
همچنین درباره مذاکرات بین ســفارت هند با صندوق حفظ و احیای آثار 
تاریخی گفت: در هند نیز موسسه ای به نام باستان شناسی وجود دارد که 
مانند این صنــدوق کار مرمت و احیای بناهای تاریخــی را انجام می دهد. 
همچنین مشــکل بودجه دولتی برای احیای بناهای تاریخی وجود دارد و 
ما نیز با چالشی مشابه چالش های مالی شما مواجه هستیم. کومار افزود: ما 
هم بناهای تاریخی زیادی داریم و برای ما بسیار رزشمند است که بتوانیم 
از تجارب ایران استفاده کنیم؛ بنابراین بسیار خوب است که بتوانیم با هم 
ارتباط بیشتری برقرار کرده و به تبادل اطالعات و تجارب مختلف در زمینه 

مرمت و احیای بناهای تاریخی بپردازیم.

کاوش های باستان شناســی در محوطه تاریخی باالن آذربایجان غربی به 
کشف بقایای معماری سنگی و گلی، اشیای ســفالی و سنگی آثار مفرغی 
و... منجر شد. یوسف فالحیان سرپرست پروژه کاوش های باستان شناسی 
منطقه سردشت با اعالم این خبر گفت: بنا بر نظر باستان شناسان بر اساس 
آثار یافته شــده، این محل به محدوده زمانی بین اواسط تا اواخر هزاره اول 
قبل از میالد )۲۶۰۰ تا ۲۰۰۰ سال قبل یعنی همزمان با عصر آهن چهار و 
اشکانی( مربوط است .وی گفت: اولین فصل کاوش های منطقه سردشت 
در مهر و آبان ماه ســال ۱۳۹۴ با انجام کاوش در ۵ محوطه تاریخی حوزه 
زاب کوچک منطقه به نام های باغی، باالن، بروه، نیسک آباد و مالوسو شروع 
شد.وی با بیان اینکه این کاوش ها موجودیت آثار تاریخی و پیش از تاریخی 
را در حوزه آشــکار کرد، افزود : در این میان بیش از همه دو محوطه باغی و 
باالن از محوطه های یاد شــده  قابلیت آن را داشــت که کاوش ها در آنها 
دنبال شود . وی با اشــاره این نکته که به دلیل کمبود اعتبار در سال جاری 
تنها ادامه کاوش در محوطه باالن میسر شــد افزود:در مدتی که کاوش ها 
در محوطه بــاالن جریان داردچند ترانشــه ۵ در ۵ در محل حفر شــدکه 
همانند نتایج فصل اول آثاری شامل بقایای معماری سنگی و گلی، اشیای 
 سفالی و سنگی، آثار مفرغی به ندرت از داخل ترانشه ها کشف شده اند.این

 باستان شناس گفت : به نظر می رسد آثار مکشوفه متعلق به دورانی باشد 
که تحت عنوان فرهنگ دوره اشکانی در ایران شناخته می شود .فالحیان 
با اشاره به اینکه در تعلق این آثار به فرهنگ اشکانی نباید شتاب زده عمل 
کرد افزود: برخی خصوصیات آثار بیانگر جنبه های متفاوتی بوده و با برخی 
از آثار مکشوفه از تپه ربط دو منطقه قابل مقایسه است؛ بنابراین هیچ بعید 
نیست که این محل بر خالف تپه ربط که به نظر استقرار دولت شهر مانایی 

و آشوری را نشان می دهدبه سکنه عوام و محلی آن دوران متعلق باشد.

جشن ثبت ملی مهارت پخت شیشلیک با حضور معاون رییس جمهور در 
شاندیز مشهد برگزار شد. طی مراســمی که در شاندیز طرقبه اجرا گردید، 
مهارت پخت شیشلیک با حضور مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ثبت ملی شد.
در پایان این برنامه که با حضور »فرهــاد نظری«، مدیرکل دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، »حشمت ا... متین فر«، رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شهرستان طرقبه و شاندیز، 
استاندار خراســان رضوی و جمع زیادی از مردم برگزار شد، مهارت پخت 
این غذا در فهرســت آثار ناملموس )معنوی( ملی ثبت شد؛ البته شلوغی  
غیرعادی برنامه که در محوطه باز پدیده شاندیز برگزار شد، به دلیل طبخ 
شیشــلیکی با طول ۲۰۰ متر بود که عالوه بر ثبت ملی، به عنوان بلندترین 
شیشــلیک جهان در فهرســت گینس ثبت شــد. در پایان عواید حاصل 
از فروش این شیشــلیک ۲۰۰ متری به نفع نیازمندان و خیریه اختصاص 
داده شد. در این مراسم ســوله ای روباز در محوطه باز پدیده  شاندیز تعبیه 
شده بود که در وسط آن کباب پزی ویژه برای پخت طوالنی ترین شیشلیک 

جهان قرار داشت.

بررسی لغو ویزای ایران و هند

کشف بقایای معماری از عصر آهن 
چهار و اشکانی در آذربایجان غربی

سن پترزبورگ بهترین مقصد 
گردشگری اروپا شناخته شد 

با طبخ کباب 200 متری در شاندیز؛

 مهارت پخت »شیشلیک« 
ثبت ملی شد 

سن پترزبورگ ، برای دومین سال متوالی عنوان برترین مقصد گردشگری 
اروپا را به خود اختصاص داد. شــهرهای آمســتردام ،  بارســلون ، برلین و 
استانبول نیز در لیست کاندیداهای برترین مقاصد گردشگری اروپا در سال 
۲۰۱۶ به چشــم می خوردند که در  میان آنها سن پترزبورگ توانست این 
عنوان را به خود اختصاص دهد.   ســن پترزبورگ دومین شهر بزرگ و مهم 
روسیه پس از مسکو می باشــد که تاریخی غنی و جاذبه های بی نظیری 
دارد. این شهر  یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار در اروپا و جهان به شمار 
می رود. با فرهنگی صد ســاله و تاریخی غنی و آینده ای روشن ،  این شهر 
به روی بیش از ۴۵ جزیره و توسط برخی از بهترین معماران جهان ساخته 
شده است. این عجیب نیست افرادی که به این  شهر سفر می کنند عاشق 
آن می شوند.    این شهر پس از اینکه دو ســال متوالی جایزه برترین مقصد 
گردشگری را توسط جوایز جهانی سفر به دست آورد میزبان همین  مراسم 

در سال ۲۰۱۷ شده است.   
جوایز جهانی ســفر   )World Travel Awards(   یک مجموعه است که 
در سال ۱۹۹۳ تاسیس شــد. هر ســال این  مجموعه  موارد مختلفی را در 
سفرکردن به صورت بین المللی و قاره ای بررسی می کند و جوایزی را در 
دسته بندی هایی نظیر  هتل ، ایرالین ،  آژانس مسافرتی ، مقصد گردشگری 
 و اجاره ماشــین ارائه می دهد. به این جوایز »اسکار صنعت گردشگری«

 می  گویند.  امتیازدهی بــه صورت رأی گیری آنالین صــورت می گیرد و 
 افراد مختلفی در این رأی گیری شــرکت می کننــد و در نهایت  امتیازات

  بر اســاس میلیون ها رأی داده شــده محاســبه می شــود و برترین ها 
بر این اســاس انتخاب می شــوند.   برخی از جوایز ارائه شــده توسط این 

مجموعه در سال ۲۰۱۶ به شرح زیر است :    
عنوان برترین ایرالین اروپا را شرکت هواپیمایی لوفتانزا به دست آورد.   

برترین فرودگاه اروپا، فرودگاه زوریخ سوییس شناخته شد. 
برترین هتل در اروپا نیز برای دومین ســال متوالی هتــل چراغان پاالس 
کمپینسکی استانبول شــناخته شــد. گروه هتل های هیلتون نیز عنوان 

برترین برند هتل ها را به خود اختصاص داد.          

درنشست هماهنگی پروژه 2017 ایران و کره جنوبی عنوان شد:

 تبادل فرهنگی»ایران و کره جنوبی« در اصفهان
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اخباريادداشت

ریيس اداره حمل ونقل مســافر اســتان اصفهــان گفت: تعداد 
1042 عدد كارت هوشــمند جدیــد براي راننــدگان و 580 
 عدد كارت نيز براي ناوگان در پنج ماه نخســت امســال صادر

 شــده اســت. رحيمي با اشــاره به تمدید 19043 عدد كارت 
هوشمند براي رانندگان افزود: برگزاری جلسات توجيهی برای 
 آگاهي بيشتر كاربران دفاتر پيشــخوان و انجمن هاي صنفي از 
دســتورالعمل هاي حوزه كارت هوشــمند و بازآموزي قوانين 
ومقررات این بخش، در دســتور كار اداره حمل ونقل مســافر 

استان قرار دارد.
وی با اشاره به اینكه تداوم برگزاري این جلسات مي تواند نقش 
موثري در تسریع و تسهيل در رســيدگي به پرونده متقاضيان 
كارت هوشمند داشته باشــد افزود: بيشــترین علت تاخير در 
رســيدگي به پرونده متقاضيان كارت هوشــمند و ســایر امور 
مربوط به این حوزه توسط مراكز انجام امور كارت هوشمند، عدم 

آگاهي كاربران ازقوانين ومقررات ودستورالعمل هاست.

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران سازمان ميادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری اصفهان، ضمن تشكر از ارائه گزارشی از 
عملكرد این ســازمان، با اشاره به اساســی بودن اقدام رواج كاالی 
ایرانی اظهار كرد: مصرف كاالی ایرانی یكی از شاخصه های اقتصاد 

مقاومتی است.
آیت ا... سيد یوســف طباطبایی نژاد با اذعان به اینكه درست است 
كه برخی از كاالها با مشــكالتی روبرو هستند، بيان كرد: اما باید در 
 راه حمایــت از توليدات داخلی، گام نهيم چرا كــه با خرید متداول

 به طور حتم سازندگان با توجه به افزایش فروش خود، درصدد رفع 
نقایص نيز بر خواهند آمد.

امام جمعه اصفهان با بيان اینكه زمانی ساخت موشک و تسليحات 
نظامی غير ممكن بود، افزود: در حال حاضر با اتكا به نيروی انسانی 
ایرانی توانسته ایم به درجات عالی در رشــته های نظامی و فضایی 
نائل آیيم؛ پس با خودباوری مــی توانيم در توليدات دیگر نيز موفق 

شویم.
حمايت از تولیدات ملی، مربوط به حال نیست

آیت ا... طباطبایی نژاد تصریح كرد: تا زمانی كه از توليدات خارجی 
اســتفاده كنيم، به عيب توليدات خود پــی نخواهيم برد و درصدد 
رفع آنها برنخواهيم آمد و دائما این موضوع تكرار خواهد شــد.  وی 
حمایت از توليدات ملی را نه تنها دغدغه امــروز بلكه دغدغه زمان 
حيات آیت ا... مدرس خواند و ابراز كرد: در زمان این عالم وارســته 
ایشان موكدا تاكيد می كردند كه باید از پارچه های ایرانی استفاده 

شود.
امام جمعه اصفهان در ادامه بيان داشت: حتی 11 نفر از علمای برتر 
آن زمان، در این مورد با هم عهد بستند و اذعان كرده بودند كه اگر 
كسی از پارچه خارجی برای كفن مّيتی استفاده كند، ما بر آن نماز 

نخواهيم گمارد.
 آیــت ا... طباطبایــی نــژاد ضمن اشــاره بــه اینكه تمام البســه

 آیت ا... مدرس از كرباســی ایرانی بوده است گفت: باید دانست كه 
لباس فاخر بر ارزش انسان نخواهد افزود تا جایی كه داستان حاكم 

و لُنگ 50 درهمی زبانزد مردم است.
 حمايت از تولیدات ملی، ســربلندی دين و ملت را به 

همراه دارد
وی خرید توليدات ایرانی را یكی از وظایف ایرانی_ اســالمی مردم 
دانست و افزود: توجه به اقتصاد مقاومتی ســربلندی دین و كشور 
را در بر دارد؛ البته دولتمردان نيز نباید بــه واردات كاالی خارجی 

اهتمام ورزند.
امام جمعه اصفهان با اشــاره به اصول زندگی صحيــح افزود: طرز 
زندگی ما نباید به نحوی باشــد كه ممتاز از دیگران باشيم زیرا این 

روش زندگی صحيحی نيست.
 در مورد جنس های مرجوعی، سخت گیری نشود

 آیت ا... طباطبایی نژاد بــه جنس های مرجوعــی برخی مغازه ها
 اشاره كرد و افزود:  مشاهده شــده كه در برخی مغازه ها با برگشت 
كاال مخالفت می شود در حالی كه این با فرهنگ اسالم مغایر است 

و باید با مردم مدارا كرد.
وی گفت: طبق نص قرآن كریم، كاسب حبيب خداست و این حب 

خدا در موارد متعددی جلوه می كند.
وی خدمت رسانی این قشــر را عاملی در صرفه جویی زمان مردم 
دانســت و بيان كرد: رجوع این قشــر به مراكز صنعتــی و انتقال 
محصوالت بــه نزدیک ترین مكان برای مــردم، خود نوعی خدمت 

است كه كمک شایانی در صرفه جویی زمان دارد.
امام جمعه اصفهان، بــا بيان اینكه، خدمــت خالصانه یكی دیگر از 
مواردی اســت كه كاســب، محبوب خدا می شــود، اضافه كرد: به 
عنوان مثال اگر كاســبی یــک روز از فروش اجناس خود ســود به 
دست آورد و از این سود در روز بعدچشم پوشی كند و در این رابطه 
تنها به فكر خدمت خالصانه به مردم باشــد در نظر خداوند محبوب 
خواهدشد.  آیت ا... طباطبایی نژاد ادامه داد: این بدان معناست كه 
كاسب به قدری به دنبال سود باشد كه بتواند امرار معاش صحيح و 

كافی داشته باشد و تنها به فكر منفعت  نباشد.
 کنار گذاشتن کیسه های پالستیکی اقدامی ارزشمند 

است
وی با اشــاره به قســمتی از گزارش ارائه شده توســط مدیر عامل 
ســازمان ميادین و ساماندهی مشــاغل شــهری تصریح كرد: در 
 گذشته مردم از كيســه های كاغذی برای خرید های خود استفاده

  می كردنــد كه هــم از نظر بهداشــتی مشــكلی نداشــت و هم 
تجدید پذیر بود. امــام جمعه اصفهان، با بيــان اینكه اگر بخواهيم 
كيسه های پالســتيكی را كنار بگذاریم باید به كيسه های كاغذی 
رجوع كنيم، خاطرنشــان كرد: البته برای كيســه های پالستيكی 
كوچک نيز باید چاره ای اندیشــيد زیرا كيسه های پارچه ای فعلی 

حكم سبد های بزرگ گذشته را دارد.

کارت هوشمند برای
رانندگان اصفهان صادر شد

امام جمعه اصفهان:

ايمان به توانايی خود، زمینه تولیدات 
بهتر را فراهم می آورد

پیشنهاد  سردبیر:
پلیس گردشگری به خیابان های  اصفهان می آید

معاون ســالمت اداره كل دامپزشــكی اســتان اصفهان گفــت: عالوه 
برفعاليت 33 كشتارگاه استان اصفهان در روز عيد قربان، مراكز دیگری 
كه حداقل شرایط برای عرضه و ذبح دام را دارا باشند، در حاشيه شهر و با 

همكاری شهرداری آماده خدمت رسانی به شهروندان می باشند.
محمد كشــتكار با اشــاره به اینكــه ماموران بازرســی بــا حضور در 
محل ذبــح، نظارت های بهداشــتی را انجــام می دهند افزود: شــبكه 
 دامپزشكی اســتان، همه ساله برای تامين ســالمت مصرف كنندگان و 
 دام هــای قربانــی در روز عيد، برنامــه هــای نظارتــی الزم را انجام 
می دهد و با تماس شــهروندان با مركز دامپزشــكی از طریق شــماره 
 چهار رقمــی 1512 بــرای ذبــح دام ، مامــوران به محل مــورد نظر

اعزام می شوند.

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهار كرد: حدود 5400 هكتار فضای 
سبز در سطح شهر است كه 3200 هكتار آن در اختيار شهرداری اصفهان و بقيه در 

اختيار ارگان های دیگر شهری و شهروندان است.
احمدرضا مصور افزود: با توجه به كمبود آب و خشكسالی موجود به دنبال توسعه 
فضای سبز هستيم، همچنين حفظ وضعيت فعلی فضای سبز را هم از اركان اصلی 

دستور كار خود قرار داده ایم.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به اینكه با توجه به خشكسالی 
باید گياهان و گونه های فضای ســبزی انتخاب شــود كه در مقابل كم آبی مقاوم 
باشــند، بيان كرد: همچنين شــيوه های آبياری هم باید اصالح شــود تا شرایط 
بهتری برای آینده رقم بخورد كه دراین راستا، حذف گونه های پرمصرف آب باید 

دردستوركار قرارگيرد.

اصالح شیوه آبیاری درختان در اصفهان  آمادگی کشتارگاه های اصفهان، برای عید قربان

مدیرعامــل جمعيــت هــالل احمر اســتان اصفهــان با 
 اشــاره به افزایــش آگاهی مــردم از نحوه امــداد و نجات 
اظهار داشــت: برپایــی كالس های امداد و نجات توســط 
جمعيت هالل احمر اســتان اصفهان با هدف آگاهی مردم 
یكی از فعاليت های صورت گرفته در تابســتان به شــمار 
می رود كه حدود 30 هزار نفــر در اصفهان در این كالس ها 
حضور داشته اند.محسن مومنی با بيان اینكه طرح كشوری 
»تحقيق« به منظور شناســایی نقاط حادثه خيز اســتان 
در دست اقدام اســت، گفت: 43 پایگاه امداد و نجات بين 
شهری شــامل جاده ای، كوهستان، ســاحلی و یک پایگاه 
هوایی در ســطح اســتان فعال بوده كه با توجــه به اینكه 
اصفهان معين و جانشين تهران محسوب می شود نيازمند 
نگاهی ویژه  هستند. وی گفت: اعزام پزشكان فوق تخصص 
به روستاهای فریدون شــهر در راســتای معاینه و درمان 
رایگان بيماران، از جمله اقدامات شایسته جمعيت در طول 

تابستان بوده كه با هزینه شخصی صورت پذیرفته است.
مومنی از كســب رتبه نخســت دختران عضو هالل احمر 
 در مســابقات كشــوری  نيزخبر داد و خاطرنشــان كرد: 
دانش آموزان دختر هالل احمر استان موفق به كسب رتبه 
نخست مسابقات كشــوری طرح دادرس شدند و مسابقات 

ویژه برادران نيز هفته آینده برگزار می شود.

ریيس كميسيون اقتصاد و گردشگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: تامين خدمات یک گردشگر در شهر اصفهان 

متولی خاصی ندارد.
فتح ا... معيــن اظهار كرد: نقش گردشــگری در شــورای 
 چهارم بيشــتر نمود پيدا كرده اســت، البتــه این موضوع

 به خاطر گشایش هایی اســت كه پس از فعاليت های دولت 
به وجود آمده و همين موضوع باعث شــد تا گردشــگری به 
عنوان یک موضوع مهم در زمينه اقتصاد شــهر در دســتور 
كار شــورا قرار گيــرد.  وی در خصوص اینكه آیا ســازمان 
گردشــگری شــهرداری موجب مــوازی كاری در فعاليت 
معاونت گردشــگری نمی شــود،تصریح كرد: قاعدتا برخی 
امور در حيطه وظایــف اداره كل ميراث فرهنگی نيســت، 
مانند حمــل و نقل تورهــا و ارائه خدمات شــهری كه قرار 
است بسترســازی آن در ســازمان گردشــگری شهرداری 
تعریف شــود و به هيچ عنــوان بحث حضــور در حيطه یا 
 تصدی گری در حوزه ميراث مطرح نبوده و نيســت. معين 
خاطرنشان كرد: قرار نيست ســازمان گردشگری كه توسط 
مدیریت شــهری پيشنهاد شــده فقط در بحث گردشگری 
خارجــی ورود كند بلكــه در خصوص گردشــگری داخلی 
مدت هاست كه مدیریت شهری در بحث كمپ های نوروزی 
كمک و در واقع بسترســازی كرده اســت، پس این سازمان 

فقط برای فراهم كردن بسترها مطرح شده است.

فعالیت۴۳ پايگاه امداد و 
نجات بین شهری در اصفهان 

شهرداری، قصدتصدی گری در 
حوزه گردشگری ندارد

شوراهواشناسیخبر

اصفهان درمعرض
خشکسالی هواشناسی

بزرگراه شهیدچمران
ايمن می شود

ریيــس پيــش بينــی اداره كل هواشناســی اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینكه امســال عالوه بر خشكسالی 
 هواشناسی شاهد خشكسالی هيدرولوژیک نيز هستيم، 
اظهار داشــت: این بدین معناســت كه با اتمــام ذخایر 
آب سطحی و زیرسطحی، شــرایط بحرانی آب بر شهر 

اصفهان حاكم می شود.
حســن خدابخش بيان داشــت: پيش بينی می شــود 
وضعيت بارندگی در شــهر اصفهان در حد نرمال و كمتر 
از نرمال باشــد. وی در خصوص وضعيت آب و هوای این 
روزها گفت: تحليل نقشه  های هواشناسی بيانگر  استقرار 

جوی نسبتا پایدار بر روی استان است.
 خدابخش اظهار داشــت: بر این اساس وضعيت جوی تا 
آخر هفته در بيشتر مناطق استان به صورت صاف تا كمی 

ابری وگاهی وزش باد پيش بينی می شود.
ریيس پيش بينی اداره كل هواشناســی استان اصفهان 
بيان داشــت: در مناطق غربی و جنوبی  اســتان گاهی 
افزایش ابر خواهيم داشــت و در مناطــق مركزی غبار 
صبحگاهی وجود خواهد داشت و نيز در مناطق شرقی، 
شمال شــرق و مركزی شــرایط كاهش بارش را شاهد 
خواهيم بود. وی افزود: دمای هوا طی 24 ســاعت آینده 

یک تا دو درجه افزایش می یابد.

مدیــر منطقه 7شــهرداری اصفهان گفت: ایمن ســازی 
بزرگراه چمران حدفاصل ميدان الله تا پل شهيد چمران 

در دستور كار است.
علی اصغر شــاطوری با اشــاره به  اینكه بزرگراه شــهيد 
چمــران از نظر ایمنی و دسترســی شــمال و جنوب بار 
ترافيكی زیادی را تحمــل می كند، اظهار كرد: از ســال 
گذشــته رفع مشــكالت این بزرگراه به صــورت جدی 
مورد توجه قرار گرفــت و راهكارهایی بــرای اصالح آن 
 مطرح شــد.  وی افزود: راهكارها در شورای عالی تصویب 
طرح ها، مطرح شده اســت تا برای رفع مشكالت بزرگراه 
شهيد چمران حدفاصل ميدان الله و پل شهيد چمران كه 
3 كيلومتر از حلقه ســوم ترافيكی را تشكيل می دهد و از 

نقاط حادثه خيز است، راهكاری انتخاب  شود.
مدیرمنطقــه 7 شــهرداری اصفهان، همچنيــن  ميدان 
 قدس را یكی از گره های كور ترافيكی منطقه 7 دانست و 
عنوان كرد: بيمارســتان فيض كه در ایــن محدوده واقع 
شده اســت، از بيمارســتان های قدیمی شــهر است كه 
پاركينگ ندارد. شــاطوری با بيان اینكه احداث زیرگذر 
قدس سبب كاهش عرض خيابان شــده است، ادامه داد: 
در این محدوده یک كندرو با عرض كم وجود دارد كه بار 

ترافيک آن بسيار است .

شهرداری

خبر

فرمانده نيــروی انتظامــی اصفهان گفــت: اصفهان 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمي است و با توجه 
به حجم عظيم گردشگران، با پياده سازی طرح پليس 
گردشــگری نيروهای خود را موظف به یادگيری زبان 

انگليسي كرده ایم. 
سردار عبدالرضا آقاخاني در خصوص آموزش كاركنان 
نيروهای انتظامی گفــت: آموزش زبان انگليســی به 
منظور حل مشــكالت انتظامي و ارائــه خدمات بهتر 
در جهت تامين امنيت گردشــگران خارجي در دستور 
كار  نيــروی انتظامی قــرار گرفته اســت.  وی افزود: 
اســتان اصفهان به عنــوان یكي از اســتان هاي مهم 
كشور در بحث گردشــگري مطرح اســت و مي تواند 
به عنوان گــذر اقتصادي و فرهنگــي و انتقال فرهنگ 
انقالب اسالمي به ســایر نقاط جهان ایفای نقش كند.  
وي با بيان اینكه اســتان اصفهان به عنــوان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اســالمي نام گذاري شده است 
اذعان داشت: این اســتان مي تواند بهترین گزینه براي 
انتقال فرهنگ ایران اســالمي از طریق گردشــگران 
خارجي كه به كشــور ما ســفر مي كنند به سایر نقاط 
جهان باشــد. فرمانده نيروی انتظامــی اصفهان اضافه 
كرد:  پليــس اصفهان براي اولين بار در ســطح نيروي 
انتظامي اقدام به راه اندازي پليس گردشــگري نموده 
است. وی بيان كرد: گردشــگران خارجي از زماني كه 
 وارد اســتان مي شــوند تا زماني كه این استان را ترك

  مي كنند تحــت كنترل و نظارت پليس گردشــگري 
قرار دارنــد و تامين امنيت و ارائــه خدمات انتظامي به 
آنان جزو وظایف اصلي پليس گردشگري است. فرمانده 
انتظامي اســتان با اشاره به نظرســنجي هاي دوره اي 
از گردشــگران خارجي گفت: در همين راســتا به طور 
مرتب از گردشگران خارجي در خصوص ميزان رضایت 
آنها از امنيت استان نظرســنجي مي شود كه به اتفاق، 
همه آنها از امنيت اســتان اصفهان ابراز رضایت كرده و 
آن را از مهم ترین و بارزترین شــاخصه هاي توســعه 
گردشــگري كشــور ما نام برده اند. وی بــا بيان اینكه 
انتقال فرهنگ نظام و انقالب به گردشــگران خارجي 
 از دیگر وظایف پليس گردشــگري اســت گفت: سعي 
كرده ایم این پليس متفاوت با ســایر پليس ها باشد و با 
لباس تشریفات در بين گردشگران حاضر شده و ضمن 
معرفي پليس ایران به تشــریح فرهنگ، تاریخ و تمدن 

ایران اسالمي براي آنها نيز بپردازد.

برای اولین بار؛

پلیس گردشگری به خیابان های 
اصفهان می آيد

شــهرداري اصفهــان در طول ســال های گذشــته توانســته 
 اســت با نظم بخشــيدن به بازارهــاي روز، عرضــه كاال به نرخ 
تضمين شــده را گســترش دهد تا عالوه بر حفظ نظم عرضه و 
تقاضا، واژه مشــتري مداري، حفــظ حقوق مصــرف كننده و 

حمایت از آن را جامه عمل بپوشاند.
در حقيقت بازارهاي روز كوثر زمينه ســاز جلوگيــري از ایجاد 
واحدهاي پراكنده و ســيار ميوه و تره بار ، تعدیــل قيمت ها و 

حذف واسطه گري هاي غير اصولي است.
 از طریق این بازارها مایحتاج عمومي و سبد كاالي خانوار و سایر 
نيازهاي ضروري مردم با كيفيت و قيمت مناسب و بدون واسطه 

با نظارت در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.
 تنــوع كاال، كاهــش قيمــت، كاهــش آلودگــي هــوا، حذف 
واســطه هاي غيرضروري، كمــک در بهبود ترافيک شــهري و 
كاهش ســفرهاي درون شــهري، تثبيت قيمت كاال در مناطق 
مختلف شهري و ... از مزایاي فروشــگاه هاي شهرداري اصفهان 
مي باشد كه به همين دالیل با اســتقبال شهروندان مواجه شده 

است.
با توجه به اینكه هدف از تشــكيل بازارهای روز كوثر حمایت از 
توليدكنندگان داخلی اســت، در این راســتا از ابتدای امسال با 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر 
حمایت از كاالی ایرانی، تصميم گرفته شد خرید اجناس داخلی 

فرهنگ سازی شود.
از این رو برگزاری جشــنواره كاالی ایرانی با همت شــهرداری 
 اصفهــان و با حمایــت بخش خصوصی كــه از 25 مــرداد ماه

 آغاز شده ، تا 29 شهریور ماه سال جاری در فروشگاه های كوثر 
برای ارائه كاالهای توليد داخل ادامه دارد.

 بيــش از یــک ميليــارد تومــان جایــزه بــرای قرعه كشــی 
شــركت كنندگان در جشــنواره بزرگ كاالی ایرانی پيش بينی 

شده است.
در قبال هــر 50 هزارتومان خریدكاالی ایرانــی، یک كارت 
قرعه كشــی به خریداران ارائه می شــود و در پایان جشنواره 
 جوایز نفيســی به خریداران كاالهای ایرانی در بازارهای روز

اهدا می شود.
در این جشــنواره از 40 توليد كننده برتر اســتان و كشور برای 

حضور در جشنواره بزرگ كاالی ایرانی دعوت شده است.
ســعيد خاكی، مدیر بازارهــای روز كوثر شــهرداری اصفهان 
پيرامون موضوع برگزاری جشــنواره كاالی ایرانی با ایمنا گفت 

و گویی داشته است كه در ادامه می آید:
در جشــنواره خريــد کاالی ايرانی ، فکــر می کنید 
شــهروندان می توانند با اطمینان خاطر جنس ايرانی 

بخرند؟
در حال حاضر جشــنواره كاالی ایرانی در بازارهــای روز كوثر 

شهرداری اصفهان در حال برگزاری اســت و توصيه ما به مردم 
خرید كاالهای ایرانی اســت، ضمن اینكه كاالهای خارجی را به 
صورت كامل حذف نكرده ایم و نمونه مشــابه خارجی كاالها در 
بازار های كوثر موجود می باشــد،  اما توصيه مــا به مردم خرید 
كاالهای ایرانی است . ما ســعی كردیم بهترین برند های توليد 
داخل را در بازارهای كوثر عرضه كنيم تا ســالمت مردم به خطر 

نيفتد.
به نظر می رسد تبلیغات کاالهای خارجی ازسطح بازارها 

حذف شده است!
بله، همين طور اســت. در این جشــنواره به هيــچ عنوان اجازه 
تبليغ كاالهای خارجی را نمــی دهيم ؛ در واقع شــاید نتوانيم 
كاالهای خارجی را صد درصد از ســطح بازارها حذف كنيم زیرا 
ما معتقدیم باید به نظرات و ســالیق مردم احترام گذاشــت، اما 

تمركز ما بر روی كاالهای داخلی است.
در حال حاضر بيش از 95 درصد كاالهــای موجود در بازارهای 
كوثر، ایرانی است و با توضيحاتی كه توسط نماینده هر كارخانه 
در این بازارها از كيفيت و سالمت كاال ارائه می شود، قطعا عمده 

مردم كاالهای ایرانی را ترجيح می دهند.
برندهای مختلف روی کاالها موجود اســت و بسیاری از 
کاالها تولید اســتان اصفهان اســت ، اما شما چقدر به 
شهروندان اطمینان می دهید که کاالهايی در مجموعه 
بازارها توزيع می شــود که از نظر شــما حائز باالترين 

امتیازات هستند؟
بعضی از مردم به دنبال برندهای با كيفيت هستند، اصرار ما هم 
ورود كاالهای باكيفيت به بازارهای كوثر اســت.  از اول مردادماه 
ســال جاری در هر بازار كوثر، یک نفر نيروی بهداشــتی مستقر 
شــده تا كيفيت كاالها را نظارت و بررســی كند.  مــا به نظرات 
مردم احترام می گذاریم و ســعی می كنيم اجازه ورود كاالهای 
فاقد كيفيت را بــه بازارهای كوثر ندهيم، مــا بهترین ها را برای 

شهروندان انتخاب و عرضه می كنيم.
 گاهــی محصوالتی را مــی بینیم کــه در داخل تولید 
می شوند اما برخالف آنکه استانداردهای الزم را دارند ، 
حمايت های کافی از آنها صورت نگرفته است آيا اقدامی 

برای حمايت از تولید ملی انجام داده ايد ؟
 یكــی از فلســفه هــای ایجــاد بازارهــای روز، حمایــت از 
توليد كنندگان داخلی بوده است، اول حمایت از توليدات بومی 
استان و بعد كاالهای داخل كشور ؛ ما از توليدكنندگان اصفهانی 
و ایرانی حمایت می كنيم و حتی بعضی از آنها در بازارهای كوثر 

برند شده اند.
خوشــحال می شــویم كه در روند افزایش توليد كارخانه های 
 بومــی اســتان وچرخــه اقتصــادی آنهــا تاثيــر بســزایی 
داشته باشيم.شــهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف در بــازار های روز كوثر شــهرداری اصفهــان با مراجعه 
به نماینده ســازمان در آن بازار و یا از طریــق تلفن های 137، 
32225535 و همچنين ســامانه پيام كوتاه سازمان به شماره 
3000139090 مســائل و مشــكالت خود را اعالم كنند تا در 

اسرع وقت پيگيری شود.

مدير بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان :

کاالهای ایرانی در کوثرها »برند« می شوند

حمايت از 
تولیدکنندگان 
ايرانی، يکی از 

فلسفه های ايجاد 
بازارهای روز است

از سال ۸۹ بازارهاي روز کوثر، برای عرضه مستقیم میوه و تره بار ، فرآورده هاي پروتئیني و لبني، خوار و بار، 
کاالهاي بازرگاني و به طور کلي مايحتاج عمومي و ســبد کاالي خانوار با هدف تامین نیاز و مايحتاج روزمره 

شهروندان در نقاط مختلف شهر احداث شد وتوانست همواره با موفقیت و تحصیل رضايت مردم همراه شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
سپاهان با ویسی جوان شد

مهدی رحمتی که به دلیــل کناره گیری موقت و درگیری لفظی 
با کی روش دیگر بــه تیم ملی دعوت نشــد، در پیامی اعالم کرد 

ابراهیمی بهترین هافبک ایران است.
رحمتی که برخی اوقــات پیام های معنــادار و جنجالی هم در 
صفحه اجتماعی اش منتشــر کرده، نوشــت: »بهترین هافبک و 

بازیکن ایرانی ولی می دونی که ...«

پست معنادار کاپیتان استقالل

فوتبال جهان

ژاوی هرناندس که در برنامه »الرگرو« از شــبکه رادیویی »کادنا ســر« 
اســپانیا حضور پیدا کرده بود، از رویاپردازی جــرارد پیکه، مدافع میانی 
آبی و اناری  پوشــان کاتالونیا برای قرار گرفتــن در رأس کادر مدیریتی 
باشگاه بارســلونا خبر داد.  ژاوی در این برنامه رادیویی گفت: »ایده پیکه 
این اســت که در آینده رییس باشگاه بارسلونا شــود، کارلس پویول در 
 پست مدیر ورزشی باشگاه مشــغول به کار شود، من سرمربی تیم شوم و 

سرخیو بوسکتس هم به عنوان دستیار من فعالیت کند.«
 پیکه همواره بــه کاتاالن بودن خود افتخار کــرده و تعصب خاصی روی 
بارسلونا داشته، پدربزرگش یعنی آمادور برنابئو هم نایب رییس پیشین 
باشگاه بارسلونا بوده است. هافبک الســد قطر همچنین در اظهارنظری 
گفته بود: »ریاض محرز، هافبک الجزایری روباه ها به اندازه ای خوب است 
که بتواند در بارسلونا بازی کند، اما خوشحالم که او در لسترسیتی ماند و 

قراردادش را تمدید کرد.«

آندرس اینیستا، هافبک بارسلونا شکی به توانایی های گواردیوال ندارد و 
معتقد است که سرمربی اسپانیایی در سیتی موفق خواهد بود.

گواردیوال به همراه سیتی در ســه بازی اول خود، 3 پیروزی کسب کرده 
و تیمش شرایط بسیار خوبی را سپری می کند. اینیستا که بین سال های 
2008 تا 2012 تحت هدایت پپ بازی کــرد و به اوج دوران فوتبالش در 

همان سال ها نیز رسید مدعی شد که پپ در سیتی نیز موفق خواهد بود.
او گفت:» پپ می داند که چطور تیم را هماهنگ کند و مطمئنم این کار 
را در انگلیس هم خواهد کرد. او همچنین دستیاری مثل میکل آرتتا دارد 
که کمک زیادی به او خواهد کرد و لیگ را می شناسد. سیتی خرید های 
خیلی خوبی کرده و رقابت خوبی در تیمش وجود دارد. من نولیتو را خوب 

می شناسم زیرا در بارسلونا و تیم ملی اسپانیا هم تیمی ام بوده است.
 او تیم بسیار خوبی دارد و امیدوارم به این روند ادامه دهد. من سال هاست 
که از داوید سیلوا تمجید می کنم. او بازیکن فوق العاده ای است.بازیکنان 
روز به روز بیشتر از تجارب هم تیمی ها و مربی ها استفاده می کنند. من 
خیلی چیزها از پپ یاد گرفتم، او کمک کرد که من پیشــرفت کنم و به 

سیتی نیز کمک خواهد کرد.«

  رییس سابق باشگاه اینتر به ادعای بی گناهی باشگاه یوونتوس واکنش 
نشان داد.ماسیمو موراتی، مالک ســابق اینتر در واکنش به ادعای سران 
یوونتوس مبنی بر بی گناهی در جریان پرونده تبانی در سال 2006، ادعا 
کرد: یادآوری خاطرات آن دوران برای محکوم کردن این باشــگاه کافی 

است.
 او گفت: نتیجه دادگاه احتمالی آینده هر چه می خواهد، باشد. خاطرات 
به جای مانــده از آن دوران باقی مانده و همه می داننــد چه اتفاقاتی رخ 
داده اســت. اصال نمی توان با گزافه گویی، واقعیات دوران سیاه گذشته را 

تحریف کرد.

رییس فدراسیون فوتبال عربســتان از انتخاب انگلیس به عنوان 
محل برگزاری بازی برگشــت تیم ملی فوتبال این کشــور برابر 
عراق در چارچوب مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 خبر 

داد.
پس از پایان دیدار رفت تیم های ملی عراق و عربستان در مالزی 
گمانه زنی های مختلفی درباره محل برگزاری بازی برگشت این 

دو تیم مطرح شده بود.
در این میان احمد عید، رییس فدراســیون فوتبال عربستان در 
مصاحبه با شبکه رادیویی یو اف ام، اعالم کرد: تصمیم گرفتیم تا 
میزبانی بازی برگشت برابر عراق را به انگلیس منتقل کنیم. این 
مسئله را در هفته جاری به فیفا ارجاع خواهیم داد تا در صورت 

موافقت مقدمات الزم برای انجام بازی با عراق انجام شود.
چند روز قبل نیز عبدا... بن مساعد، رییس کمیته ملی المپیک 
عربســتان از برقراری تماس هایی با همتایان عراقی خود جهت 
برگزاری بازی برگشــت تیم های ملی این دو کشــور در ریاض 
خبر داده بود، اما ظاهرا فدراسیون فوتبال عراق زیر بار نمی رود 
و طبق رأی فیفا خواهان بازی برگشــت با عربســتان در زمین 

بی طرف است.

رویاپردازی برای بارسا؛ 

پیکه رییس، ژاوی سرمربی

اینیستا: 

گواردیوال در سیتی موفق خواهد بود

واکنش موراتی 
به ادعای بی گناهی یووه

رییس فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرد:

انگلیس، میزبان بازی خانگی عربستان 
برابر عراق!

فضای مجازی

نتیجه ای که در دیدار رو در روی تراکتورسازی و پرسپولیس 
در ورزشــگاه اختصاصی تیم تبریزی رقم می خورد احتماال 
تعیین کننده صدرنشــینی یکی از این دو تیم در پایان هفته 
پنجم خواهد بود. هرچند که در صورت شکست پرسپولیس 
این امکان به صورت بالقــوه وجود دارد که طالیی پوشــان 
آبادانی با عبــور از دو رقیب دیگر صدر جــدول را فتح کنند. 
درســت چهار هفته پس از توقف رقابت های لیگ برتر چرخ 
این مســابقات مجدا از آخر این هفته به گــردش در خواهد 
آمد.البته برای روز جمعه تنها برگزاری دو مسابقه در دستور 
کار قرار دارد و با توجه به دیدار تیــم ملی در چین تنها بازی 
آن دســته از تیم هایی در هفته جاری انجام خواهد شد که یا 
هیچ ملی پوشــی نداشــته اند یا در نهایت فقط یک بازیکن 
آنها در جمع شــاگردان کارلوس کی روش حاضر بوده است.

 در روز نخســت رقابت هــای هفتــه پنجم ،تقابــل دو تیم 
همنام نفــت جالب بــه نظر می رســد هرچند کــه این دو 
حریف شهرســتانی و تهرانی کــه اولی پرطرفــدار و دومی 
کم هوادار اســت خیلی شــباهتی به هم ندارنــد و  اهمیت 
این دیدار بیشــتر به آن اســت کــه طرف آبادانی مســابقه 
در صــورت برتری پــرگل، برابــر حریف، تحت شــرایطی 
شــانس رســیدن به صدر جدول را دارد.تنــور رقابت های 
لیگ برتــر شــنبه آینده بــا برگــزاری پنج بــازی در پنج 
شــهر مختلف کشور حســابی داغ خواهد شــد و در نهایت 
 پرونده مســابقات هفته پنجم شامگاه یکشــنبه همزمان با 
به صدا در آمدن سوت پایان دیدار تیم های استقالل تهران و 

ماشین سازی تبریز در ورزشگاه آزادی بسته خواهد شد.
هفته پنجم لیگ برتر از آن هفته هایی اســت که شناســایی 
مهم تریــن دیــدار آن اصال کار ســختی به نظر نمی رســد 
زیرا هیــچ تردیدی وجود نــدارد که بازی تراکتورســازی و 
پرســپولیس مهم ترین بازی هفته اســت. دیدار این دو تیم 
پرطرفدار قرمزپوش همیشــه و در همه حال جذاب اســت 
اما وقتی به جذابیت آن افزوده می شــود که در نظر داشــته 
باشیم پرســپولیس و تراکتورســازی به ترتیب رده های اول 
و دوم جدول را به خود اختصاص داده اند. درســت از همین 
هفته هاست که جدول رده بندی به تدریج شکل معنادارتری 
به خود می گیرد و جایگاه تیم ها کم کم نشانگر عیار نسبی آنها 
خواهد بود.به خاطر آماده نبودن ورزشــگاه یادگار امام )ره( 
بازی تراکتورســازی و پرســپولیس در ورزشگاه اختصاصی 
تراکتورســازی برگزار خواهد شــد. در ایــن هفته تیم های 
اصفهانی سپاهان و ذوب آهن به ترتیب به مصاف حریفان به 

نسبت کم طرفدار خود یعنی پیکان و صبا می روند.

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

 جنگ صدرنشینی
 قرمزهای پرطرفدار

مستطیل سبز

مــروری بر روند نقــل و انتقــاالت دو باشــگاه اصفهانی 
به خوبی نشــان می دهد که هر دو باشــگاه شرایط بسیار 
متفاوتی را تجربه کرده اند و هرچقدر که ذوب آهن آرام و 
بی سروصدا فصل را پشت ســر گذاشت در مقابل سپاهان 
توفانی وارد عمل شــد و از نیمکت تیم تا بازیکنان درون 

زمین را عوض کرد.
به هر حال سابقه عبدا... ویسی در لیگ برتر به خوبی نشان 
می داد که او تمایل بســیار زیادی برای جــذب بازیکنان 
گمنام و کمترشناخته شده دارد که همین اتفاق در مورد 
سپاهان هم عملی شد و او با لیســتی بلند باال نزدیک به 
10 بازیکن باتجربه تیمش را در لیست مازاد قرار داد تا از 

همان ابتدا تکلیف خودش را با تیم مشخص کند.
سپاهان در این فصل 13 بازیکن جدید گرفت و در حدود 
16 بازیکن هم از این تیم جدا شدند تا تیم نسبت به فصل 

گذشته به طور کامل دگرگون شود. 
دروازه بانان مازاد

ســپاهان در این 3 فصل اخیر لیگ را بــا حضور رحمان 
احمدی و شــهاب گردان به پایان برده بود و سابقه هردو 
دروازه بان به خوبی نشــان می داد که ویسی کاری بسیار 
سخت برای خداحافظی با این دو نفر دارد. قرار گرفتن نام 

رحمان و شهاب در لیست مازاد آن هم در شرایطی که هر 
دو نفر با تیم قرارداد داشــتند اولین چالش بزرگ ویسی 
بود که البته گــردان در فضایی آرام از تیم جدا شــد و به 

مشهد بازگشت تا در تیم پدیده بازی کند.
اما روند جدا شدن رحمان احمدی چندان مسالمت آمیز 
نبود و او در رسانه ها از خجالت ویســی و سپاهان در آمد 
ولی با این وجود رحمان هم قراردادش را فســخ کرد و به 
پیکان رفت. ویسی برای جانشینی این دو نفر، لی اولیویرا 
گلر برزیلی را به ایــران آورد و مهدی امینی هم در کنار او 

دروازه بان دوم تیم شد.
تغییرات خط دفاعی

بیشترین تغییر سپاهان نســبت به لیگ فصل گذشته در 
خط دفاعی تیم بود و 6 بازیکن بــا تخصص بازی در خط 
دفاعی از تیم جدا شــدند. حبیب گردانــی که بعد از یک 
فصل ناموفق خیلی زود از ســپاهان جدا شــد و به تبریز 
بازگشــت. وریا غفوری هم تصمیم گرفت برای ادامه کار 

به استقالل برود.
عبدا...کرمی، لئونــاردو پادوانی، هادی عقیلی و ســعید 
قائدی فر هم جایی در برنامه های عبدا... ویســی نداشتند 
که البته کرمی خیلی زود تکلیف خودش را مشخص کرد 

و به فوالد بازگشت؛ اما پادوانی تا روز آخر نقل و انتقاالت 
برای گرفتن خسارت از ســپاهان تالش کرد تا در نهایت 

قراردادش را فسخ کرد و به استقالل پیوست.
نکته عجیب اینجاست که ســپاهان در حال حاضر هنوز 
نام هادی عقیلی و سعید قائدی فر را از لیست خارج نکرده 
و هنوز مشخص نیســت که این دو بازیکن می توانند برای 
ســپاهان بازی کنند یا نه؟ اما خروج این 6 نفر، ویسی را 
مجبور کرد تا برای تقویت خط دفاعی دست به کار شود و 
اولین خریدی که به اصفهان آمد موسی کولیبالی بود که 

در سال گذشته با استقالل خوزستان قهرمان لیگ شد.
شجاع خلیل زاده هم با وجود پیشنهادی که از پرسپولیس 
داشت به سپاهان بازگشــت تا بقیه زمان قرارداد خودش 
را هم با پیراهن ســپاهان بازی کند.علــی هلیچی مدافع 
راست استقالل اهواز در سال قبل خرید دیگر سپاهان بود 
واحسان حاج صفی هم از آلمان بازگشــت و بعد از انجام 
مذاکرات فــراوان در نهایــت پیش از آغــاز هفته چهارم 

قرارداد خود را با سپاهان امضا کرد.
خط هافبک تحت تاثیر محرم

بعد از مصاحبه جنجالی محرم نویدکیا در برنامه 90 گفته 
 می شد که او شانســی برای بازگشت به ســپاهان ندارد، 
 امــا عبــدا... ویســی آینده نگری کــرد و حداقــل برای 
اینکه روی نیمکت تیم ســوپاپ اطمینان داشــته باشد 
تصمیم گرفت اجازه حضــور محرم در تمرینــات تیم را 

صادر کند.
بزرگ ترین جدا شده ســپاهان در این خط علی کریمی 
بود که به واســطه بند موجود در قراردادش موفق شد با 
پرداخت مبلــغ رضایت نامه از ســپاهان جدا شــود و به 
دینامو زاگرب برود. سینیاد ایبریچیچ، فوضیل موسایف، 
امین جهان عالیان و علی هزامــی بازیکنان دیگری بودند 
که از خط هافبک ســپاهان جدا شــدند . در طرف مقابل 
طالب ریکانی از اســتقالل اهواز و محمود قائدرحمتی از 
تیم خیبر خرم آباد به ســپاهان پیوســتند تا در کنار بقیه 

بازیکنان تیم بازی کنند.
ترافیک خط حمله

تیم های عبدا... ویســی ســابقه بســیار خوبی در انجام 
بازی های هجومی دارند و همین مســئله ســبب شد تا 
ســرمربی ســپاهان تمرکز اصلی خودش را برای خرید 
مهاجم در خط حمله بگذارد. بعد از جدایی لوسیانو پریرا، 
محمدرضا خلعتبری، امین منوچهــری و وحید نجفی از 
 ســپاهان نوبت به خرید مهرداد محمدی، فرید کریمی،

پدرو هنریکه ،جالل الدین علی محمدی و عماد میرجوان 
رســید تا خط حمله سپاهان به نســبت فصل گذشته به 

طور کامل عوض شود.
به این ترتیب فصل نقل و انتقاالت اینگونه برای ســپاهان 
ســپری شــد و باید منتظر ماند و دید تفکرات ویسی در 
ادامه لیگ و حداقل تا آغاز دور دیگر نقــل و انتقاالت در 
نیم فصل تا چه انــدازه انتظــارات هواداران ایــن تیم را 

برآورده خواهد کرد.

بررسی عملکرد سپاهان در فصل نقل و انتقاالت؛

سپاهان با ویسی جوان شد

احسان حاج صفی طبیعی بود در بازی با چین بازی نکند به این 
خاطر که در بازی با قطر نشان داد از فرم ایده آل خود دور است!

قطری ها خیلی زود متوجه این موضوع شــدند و بیشتر حمالت 
خود را از سمت احسان طراحی می کردند .

احســان باید تالش کند زودتر به فرم ایده آل خود برگردد. تیم 
 ملی به وجود وی نیازمند اســت. پیش تر و در بــازی های جام 
ملت های آســیا، ارســال های خوب حاج صفی از جناح چپ و 

موقعیت گل هایی که ایجاد کرده بود را دیدیم. 
بازی با چین تلنگر خوبی به احسان بود که به خود بیاید و امروز 
به او ثابت شده کی روش احســان آماده می خواهد. بازیکنی که 
در جناح چپ پیش تر هم خوب دفاع می کرد و هم خوب تدارک 

حمله می دید. 
فرصتی که تا بازی با ازبک در تاشــکند وجود دارد فرصت خوبی 

است که احسان به فرم ایده آل خود برگردد.

بنجامیــن ویلیامز داور اســترالیایی قضــاوت دیــدار ایران با 
ازبکســتان  را برعهده  دارد.حاال این ســوال مطرح می شود که 
آیا فدراسیون فوتبال ایران می تواند به این انتخاب اعتراض کند 
 یا نه؟ محمد فنایی کارشناس داوری ایران در این باره می گوید:

» مســئوالن برگزاری بازی ها با بررســی همه جوانب، این داور 
را انتخاب کرده اند. اگر یک داور عرب را برای بازی با ازبکســتان 
انتخاب می کردند باز هم ما اعتراض می کردیم. از طرفی استرالیا 
در گروه ایران و ازبکستان نیســت و به همین دلیل او را انتخاب 
کردند. من معتقدم انتخــاب ویلیامز به نفع ماســت؛ چرا که او 
اگر یک بار در حق ایران اشتباه کرده باشــد، این بار می آید که 
اشتباه دوم را نکند و باید گفت: AFC و فیفا فقط به سالمت داور 
اهمیت می دهند و بــا توجه به اینکه بازی در ازبکســتان برگزار 
می شــود اعتراض ایران بی فایده است و ما نمی توانیم از قضاوت 

او جلوگیری کنیم.«

بازی با چین 
تلنگر کی روش به حاج صفی

ایران می تواند به انتخاب 
ویلیامز  اعتراض کند؟

.
پس از بحث هایی که درباره البســه تیم ملی و قرارداد بلند مدت با 
شرکت جیووا مطرح شد، مسئوالن فدراســیون فوتبال برای قطع 
همکاری یک طرفه اقدام کردند و آدیداس جایگزین این برند شــد. 
تیم ملی فوتبال به صورت موردی از آدیــداس لباس خرید و در دو 
 بازی مقابل قطر و چین البسه این شــرکت را برتن کرد. حاال خبر

 می رسد که همکاری با آدیداس ادامه پیدا خواهد کرد.
محمدرضا ساکت، مدیر تیم های ملی فوتبال در این باره می گوید: 
بحث لباس تیم ملی با مشکالت بزرگی مواجه بود. با مساعدتی که 
مسئوالن انجام دادند و تالش های سازمان تیم های ملی، با شرکت 
آدیداس همکاری کردیم و همچنان به صــورت قبل از لباس های 
آدیداس استفاده می کنیم و بعد از سپری شدن مدت زمان تعیین 

شده برای عقد قرارداد بلند مدت اقدام خواهیم کرد. 

تیم ملی، آدیداس پوش می ماند؟لطف یک میلیون یوانی ستاره پرسپولیس به دروازه بان چینشانس بزرگ منصوریان در مورد ملی پوشان!

محمود گودرزی وزیر ورزش در گفت و گویی با روزنامه شرق گفته 
است که حتی نمی تواند به رییس فدراسیون بگوید باالی چشمش 

ابروست چه برسد به آنکه بخواهد او را برکنار کند .
 وزیر ورزش که این جمله را در پاســخ به سوالی در رابطه با عملکرد 
ضعیف چند فدراسیون در المپیک» 2016 ریو« بر زبان آورده است، 
به نوعی می خواهد با بیان این مســئله که اختیاری ندارد تاکتیک 
فرار رو به جلو را مورد توجه قرار داده و از خود سلب اختیار کند . هر 
چند که او در ادامه توپ را به زمین مســئوالن کمیته ملی المپیک 
شوت کرده و گفته اســت که آنان باید پاســخگوی نتایج به دست 
آمده در المپیک برزیل باشــند که البته این نیز نمی تواند صحبتی 
 منطقی و قابل قبول باشــد ، اما نکته اصلی به همان جمله اولیه او

 بر می گردد که گفته اســت نمی تواند به رؤســای فدراســیون ها 
بگوید باالی چشمشان ابروست و باید به ناچار 4 سال آنان را تحمل 
کند تا بلکه مجمع فدراسیون ها تشــکیل شده و رییس فدراسیون 
را کنار بگذارد.واقعا شــنیدن این حرف از زبان وزیر ورزش ســوال 
برانگیز اســت و در یک نگاه به نظر می رســد که خود او خودش و 

اختیاراتش را نیــز قبول ندارد ؟!تــا آنجا که می دانیــم و به قانون 
انتخابات فدراسیون ها البته منهای فدراسیون فوتبال بر می گردد 
وزیر ورزش از این اختیار برخوردار است که به دلیل عملکرد ضعیف 
رییس فدراســیونی، وی را برکنار کرده و یا با تشــکیل مجمع فوق 
العاده فدراسیون مربوطه، شرایطی را فراهم کند تا اعضای مجمع با 
مستندات موجود دال بر بی کفایتی ، رای به عزل رییس فدراسیون 
داده و در زمان مقرر که در قانون تعریف شــده ، فــرد دیگری را بر 

اساس توانایی در رأس فدراسیون قرار دهند .
این در شــرایطی اســت که بعد از رای اعضای مجمــع به یک فرد 
 به عنوان رییس فدراســیون ، حکم مســئولیت وی و شــروع کار

 رسمی اش در فدراســیون مربوطه از زمانی اســت که وزیر ورزش 
 حکم ریاست فدراسیون وی را صادر کند؛ اما اینکه چرا وزیر ورزش

 می گوید نمی تواند به رییس فدراســیونی بگوید باالی چشــمش 
 ابروســت ، موضوعی اســت که به خود شــخص محمود گودرزی

 بر می گردد و چنین به نظر می رسد که خودش نیز خودش را قبول 
ندارد .

قاب روز درحاشیه

  زنگ چنگ، دروازه بــان تیم ملی فوتبال چین 
که توســط وحید امیری مصــدوم گردید دیگر 
نتوانســت به بازی ادامه دهد و به بیمارســتان 

فرستاده شد.
 بعد از پایان مســابقه مشــخص شــد که این 
دروازه بان نمی تواند بــرای مدتی طوالنی برای 
تیم ملی چین و باشــگاهش، گوانگژو اورگرانده 
بازی کند و بایــد برای انجام عمــل جراحی به 

اروپا برود.
اما خبــر اصلی بــرای ایــن دروازه بان،این بود 
 که باشــگاه گوانگژو یک میلیون یــوان به این

دروازه بان بابت از خودگذشــتگی که انجام داد 

پرداخت خواهد کرد.
باشــگاه گوانگژو این خبر را طی نامه ای اعالم 
 کرد.بــا این حســاب وحیــد امیری بــه طور 
غیر مســتقیم کمک مالی خوبی به زنگ چنگ 
 کرد. چــون حــدود 55 میلیون نصیــب این 

دروازه بان شد.

 به نظر می رســد سرمربی اســتقالل در مورد شــرایط بازیکنان
 ملی پوش خود با شانس بزرگی روبه رو شده است.استقالل برای 
دو بازی تیم ملی در انتخابی جام جهانی تنها دو نماینده داشــت 
که هیچ کدام از آنها حتی یک دقیقه هــم در ترکیب تیم ملی به 
میدان نرفتند. امید ابراهیمی و وریا غفــوری بازیکنانی بودند که 
در اردوی تیــم ملی حضور داشــتند، اما در بازی بــا قطر و چین 
هرگز فرصت بازی کردن به آنها نرسید.این موضوع شانس بزرگ 
منصوریان اســت؛ چرا که این دو بازیکن در این مدت تنها با تیم 
ملی تمرین کردند و بدون اینکه خســتگی زیادی داشــته باشند 
با آمادگی باال به تمرینات اســتقالل اضافه می شــوند. بی تردید 
منصوریان برای بازی با ماشین سازی روی این دو بازیکن حساب 

ویژه ای باز کرده است.
19

فرار رو به جلوی وزیر ورزش؛

وزیری که خودش را قبول ندارد !
عجیب ترین تبلیغات پیراهن در تاریخ 

تیم خونه بــه خونه بابل که این روزها در لیگ دســته اول توپ مــی زند عجیب ترین تبلیغــات روی پیراهن را 
در تاریخ لیــگ برتر از آن خود 

کرده است.
خونه بــه خونــه ای کــه در 
این زمینه دســت بــه حرکت 
جدیدی زده اســت بر خالف 
سایر تیم های حاضر در فوتبال 
به چــاپ لوگو و نــام محصول 
)مورد تبلیغ شده( اکتفا نکرده 
و تصویری بزرگ از محصول را 
به همراه نــام آن روی پیراهن 
بازیکن چاپ کرده است و این 
مسئله به همراه لوگوی باشگاه 
و تولیدی البسه و پرچم ایران، 
جــای خالــی در پیراهن باقی 

نگذاشته است.
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مفاد آرا
6/304 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 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 شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند 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 شــماره  3106مورخ 12 /95/03 خانم مریم فرهــادی خوزانی فرزند 
مرتضی به شــماره کالسه 1429 و به شــماره شناســنامه 9204 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142316815 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 151/50 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 6 فرعی 
 از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل

  ســند 347 مــورخ 88/07/27 دفترخانــه 322  مالحظــه و محــرز گردیــده 
است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
2- رای شــماره 3105 مورخ 12 /95/03 آقای میثــم عصیانی خوزانی فرزند 
خداداد به شماره کالسه 3778 و به شماره شناسنامه 51 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141270919 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 151/50 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 6 فرعی از 115 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 347 مورخ 

88/07/27 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3- رای شــماره 7899  مورخ 28 /94/11 آقای اســمعیل کمالی اندانی فرزند 
قاسم به شماره کالسه 6074 و به شماره شناسنامه 24 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141535769 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
 به مساحت 150/24 متر مربع مفروز و مجزی شــده پالک 134 فرعی از 114 
اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند 209035 مــورخ 90/10/27 دفترخانــه 73  مالحظه و محــرز گردیده

 است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

4- رای شماره 7900  مورخ 28 /94/11 خانم زهرا رحمتی اندانی فرزند مانده 
علی به شماره کالسه 6073 و به شماره شناسنامه 137 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141623498 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 150/24 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 134 فرعی از 114 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 209035 

مورخ 90/10/27 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

5- رای شماره 5206 مورخ 95/04/30  آقای حســینعلی حیدری خوی فرزند 
عباس به شماره کالسه 0979 و به شماره شناسنامه 45  صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140971670 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه به مســاحت 279/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 245 و 
245/1 فرعی از 116 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 13965 مورخ 93/11/28 دفترخانه 322  مالحظه و محرز 

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

6- رای شــماره 5205 مــورخ 95/04/30  آقای ناصر حیــدری خوی فرزند 
حسینعلی به شماره کالسه 0978 و به شماره شناســنامه 22444  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140224018 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه ســه طبقه به مســاحت 279/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 245 و 245/1 فرعی از 116 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 13965 مورخ 93/11/28 دفترخانه 322  مالحظه 

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

7- رای شــماره 5204 مورخ 95/04/30  آقای احمدرضا حیدری خوی فرزند 
حسینعلی به شماره کالســه 0977 و به شماره شناســنامه 1667  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141325667 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه ســه طبقه به مســاحت 279/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 245 و 245/1 فرعی از 116 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 13965 مورخ 93/11/28 دفترخانه 322  مالحظه 

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

8- رای شــماره 7787 مورخ 94/11/27  خانم بهجت کریمــی فرزند احمد  به 
شماره کالسه 4949 و به شــماره شناســنامه 1431  صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141113902 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 137/73 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 719 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 557 دفتر 378 و صفحه 360 دفتر 555 و صفحه 336 دفتر 557  مالحظه 

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

9- رای شــماره 7786 مورخ 94/11/27  آقای مقتدا عموچی فروشانی فرزند 
محمد ابراهیم  به شماره کالسه 4966 و به شماره شناسنامه 1131  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141098301 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 137/73 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 719 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 184 دفتر 137 و  وصفحه 557 دفتر 378 و صفحه 360 دفتر 555 

و صفحه 336 دفتر 557  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10- رای شماره 3566 مورخ 95/03/18  خانم زینب جعفرزاده ورنوسفادرانی 
فرزند قدمعلی به شماره کالسه 0945 و به شــماره شناسنامه 1130216519  
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1130216519 نسبت به 1 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/06 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 234 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 411 دفتر 411 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

11- رای شماره 3565 مورخ 95/03/18  آقای محمد علی پور ورنوسفادرانی 
فرزند یداله  به شماره کالسه 0943 و به شــماره شناسنامه 2605  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142254240 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 119/06 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 234 
فرعی از 120 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحه 414 و 417 دفتر 414 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12- رای شــماره 3564 مورخ 95/03/18  خانم الهام کاوئی ورنوســفادرانی 
فرزند حیدرعلی  به شماره کالسه 0944 و به شماره شناسنامه 1130111873  
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1130111873 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/06 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 234 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 429 دفتر 572 امالک مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13- رای شــماره 3563 مورخ 95/03/18  آقای محمود علــی پور فرزند یداله  
به شماره کالسه 4581 و به شماره شناســنامه 8473  صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1142309622 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 119/06 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 234 فرعی 
 از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــام
  ثبــت در صفحــه 411 و 417 دفتــر 411 امــالک مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14- رای شماره  4552 مورخ 94/09/26 خانم فاطمه ملک زاده فرزند عبدالعلی 
به شماره کالسه 2195 و به شماره شناسنامه 529 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1141013509 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 
295/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2348 فرعی از پالک 87 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 64690 مورخ 

68/04/06 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
15- رای شــماره 5209 مورخ 95/04/30  آقای رمضان عموشاهی خوزانی 
فرزند مرتضی به شماره کالسه 0069 و به شماره شناسنامه 203 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141576236  نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 235 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 75 فرعی از 
84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 235 دفتر 23 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16- رای شــماره 5210 مورخ 95/04/30 خانم زهرا جعفــری خوزانی فرزند 
محمدرضا به شماره کالسه 0388 و به شــماره شناسنامه 11013 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1750593351  نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 235 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 75 فرعی از 
84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 131 دفتر 199 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17- رای شــماره  2489 مــورخ 95/02/29 آقــای علی اکبر حــاج ابراهیمی 
ورنوسفادرانی فرزند ابراهیم به شــماره کالسه 0902 و به شماره شناسنامه 
13290 صادره از خمینی شــهر و به شــماره ملی 1140131621 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه  و طبقه فوقانی به مســاحت 363/25 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از 12 فرعی  پالک 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 133 دفتر 162 امالک مالحظه و محرز 

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

18- رای شــماره  5121 مورخ 95/04/29 آقای عبدالعلی هاشم زاده خوزانی 
فرزند علی به شماره کالسه 5555 و به شماره شناســنامه 11524 صادره از 
خمینی شهر و به شماره ملی 1140368257 نسبت به 4 دانگ و 100/62 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 171/63 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از 391 فرعی  پالک 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 43958 مورخ 36/08/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

19- رای شــماره  5120 مــورخ 95/04/29 خانــم فاطمــه طاهریــان فرزند 
غالمحسین به شماره کالســه 5553 و به شماره شناســنامه 476 صادره از 
خمینی شهر و به شماره ملی 1141651602 نسبت به 1 دانگ و 100/38 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 171/63 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از 391 فرعی  پالک 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 49702 مورخ 68/04/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

20-رای شماره 5122 مورخ 95/04/29 آقای یداله جوانمرد فرزند علی محمد 
به شماره کالسه  1202 و به شماره شناســنامه 52 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1142186105 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و کارگاه و طبقه 
فوقانی به مساحت 160/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 329 فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 365 دفتر 577 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21- رای شماره 1664 مورخ 94/12/21 آقای عزیز اهلل تاج الدین خوزانی فرزند 
علی اکبر به شماره کالسه 1506 و به شــماره شناسنامه 26 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1290139768 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 176/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1420 فرعی 
از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

41847 مورخ 82/02/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22- رای شــماره 1663 مورخ 94/12/21 خانم بتول یوسفیان خوزانی فرزند 
 براتعلی  به شــماره کالســه 1507 و به شــماره شناســنامه 268 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141637227 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 176/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1420 
 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شــامل ســند 41847 مورخ 82/02/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23- رای شــماره 5128 مورخ 95/04/30 خانم زهرا عســگری فرزند تقی  به 
شماره کالسه 0459 و به شماره شناسنامه 20845 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140208004 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/72 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 4054 فرعــی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 34647 مورخ 

80/01/29 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

24- رای شــماره 5171 مورخ 95/04/30 خانم فیروزه ســادات میر شفیعی 
خوزانی فرزند سیدرضا به شماره کالسه 1385 و به شماره شناسنامه 3228 
صادره به شماره ملی 1141168073 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 175 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 41 فرعی از 84 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 675 دفتر 59 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25- رای شــماره 5170 مــورخ 95/04/30 آقای حســن قصــری فرزند تقی 
به شماره کالســه 1384 و به شــماره شناســنامه 98 صادره به شماره ملی 
1141635526 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 41 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 675 دفتر 59 امالک 

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

26- رای شماره 0918 مورخ 95/01/31 آقای جواد هوازاده جوآبادی فرزند 
رضا به شماره کالسه 4480 و به شماره شناسنامه 1029 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1290521603 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
201/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 300 فرعی از 75 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 449 دفتر 

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

27- رای شماره 2474 مورخ 95/02/29 آقای امیر حاجی صادقی فرزند علی 
به شماره کالسه 0101 و به شماره شناسنامه 16414 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1140162977 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 200 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 146 فرعی از 120 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28964 مورخ 

77/12/20 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28- رای شماره 2475 مورخ 95/02/29 خانم بنفشــه اشرفی فرزند ناصر به 
شماره کالسه 1193 و به شماره شناســنامه 1440 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1141136708 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 200 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 146 فرعی از 120 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28964 مورخ 

77/12/20 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای شماره 4730 مورخ 94/03/26 خانم زهره ابراهیمی هرستانی فرزند 
محمود به شماره کالسه 3492  و به شماره شناســنامه 96 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141890321 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1193 فرعی از 
116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

68230 مورخ 87/08/15 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30- رای شــماره 4731 مورخ 94/03/26 آقای ناصر فروتــن فرزند رضا به 
شماره کالسه 3494 و به شماره شناسنامه 17426 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1140173405 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1193 فرعی از 116 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 121427 

مورخ 85/11/29 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31- رای شماره 1802 مورخ 94/12/23 آقای عبدالرسول حاجی باقری فرزند 
حسین به شماره کالسه 4218 و به شماره شناسنامه 12201 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1140498193 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان دو طبقه به مساحت 170/43 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 

788 فرعی از 106 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 13844 مورخ 86/08/01 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

32- رای شــماره 1803 مورخ 94/12/23 خانم زهره همتی شــلمزاری فرزند 
محمد ابراهیم به شماره کالســه 4217 و به شماره شناســنامه 343 صادره 
ازخمینی شهر به شماره ملی 1141664161 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان دو طبقه به مســاحت 170/43 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 788 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 13844 مورخ 86/08/01 دفترخانه 139 مالحظه و 

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

33-رای شماره 3196 مورخ 95/03/16 خانم شهناز سورانی فرزند طهماسب  
به شماره کالســه 4470 و  به شماره شناســنامه 213 صادره از شهرکرد به 
شماره ملی  4623003574 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 207 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 300 فرعی از 75 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

546 دفتر 389 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34- رای شــماره 3204 مورخ 95/03/16 آقای محمود بهارلوئی فرزند محمد  
به شماره کالســه 4490 و  به شــماره شناســنامه 44 صادره از شهرکرد به 
شماره ملی  4623016986 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 207 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 300 فرعی از 75 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

386 دفتر 546 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

35- رای شــماره 5157 مورخ 95/04/30 آقای عبدالرضــا آقابابائی خوزانی 
فرزند غالمعلی  به شماره کالسه 0073 و  به شماره شناسنامه 11089 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی  1140363883 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217/31 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 500/1 
فرعی از 107 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 212719 مورخ 91/05/28 و 201041 مورخ 89/08/20 و 1520501 

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

36- رای شــماره 5155 مورخ 95/04/30 خانم عفت خالوئــی خوزانی فرزند 
غالمعلی  به شماره کالسه 0086 و  به شماره شناسنامه 1130126420 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی  1130126420 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217/31 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 500/1 
فرعی از 107 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 212719 مورخ 91/05/28 و 201041 مورخ 89/08/20 و 1520501 

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

37- رای شــماره 5156 مورخ 95/04/30 خانم فاطمه صغری توکلی خوزانی 
فرزند محمود  به شماره کالســه 0075 و  به شماره شناسنامه 104 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی  1141635585 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217/31 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 500/1 
فرعی از 107 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 212719 مورخ 91/05/28 و 201041 مورخ 89/08/20 و 1520501 

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

38- رای شماره 5240 مورخ 95/04/31 خانم الهه مجیری اندانی فرزند اکبر به 
شماره کالسه  4601 و به شماره شناســنامه 9945 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142324230 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/22 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 21 فرعی از 73 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 115770 مورخ 83/06/24 

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

39- رای شــماره 2466 مورخ 95/02/29 خانم زهرا صفری فروشانی فرزند 
عزیزاله به شماره کالسه 1047 و به شماره شناسنامه 3251 صادره ازخمینی 
شهر به شــماره ملی 1141269635 نســبت به  27 حبه از 72  حبه یکباب خانه 
به مساحت 287/44 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5492 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 476 دفتر 625 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

40- رای شــماره 2467 مورخ 95/02/29 آقای علی پریشانی فروشانی فرزند 
قنبرعلی به شماره کالسه 1048 و به شماره شناسنامه 17650 صادره ازخمینی 
شهر به شــماره ملی 1140176048 نســبت به  45 حبه از 72  حبه یکباب خانه 
به مساحت 287/44 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5492 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 472 دفتر 176 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

41- رای شــماره 7908 مورخ 94/11/28 آقای محســن مجیری اندانی فرزند 
براتعلی  به شماره کالسه  2727 و به شماره شناسنامه 3561 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141344629 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
44/60 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 56 فرعــی از 73 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 30180 مورخ 
89/06/30 دفترخانــه 139 و ســند 24253 دفترخانــه 139  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

42- رای شــماره 5188 مورخ 95/04/30 خانم زهرا کمالی فرزند غالمعلی به 
شماره کالسه  0173 و به شماره شناســنامه 1459 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1141114178 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 109 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 26 فرعی از 110 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 135639 

مورخ 91/12/26 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

43- رای شماره 5187 مورخ 95/04/30 آقای حیدرعلی رحیمی اندانی فرزند 
احمدرضا به شــماره کالســه  4369 و به شماره شناســنامه 701 صادره از 
خمینی شهر  به شماره ملی 1141700239 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 109 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 26 فرعی 
از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
سند 111181 مورخ 81/10/04 دفترخانه 63 و سند 108624 مورخ 80/11/10 

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

44- رای شماره 5208 مورخ 95/04/30 خانم بلقیس عموسلطانی فرزند علی به 
شماره کالسه 0517 و به شماره شناسنامه 44 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1142073769 نسبت به  17 و 7/1 حبه از 72 حبه یکباب خانه به مساحت 
146/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3652 فرعی از 72 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 40 

دفتر209 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

45- رای شــماره 5207 مورخ 95/04/30 آقای نوراهلل لطفی فروشانی فرزند 
 احمدرضا به شــماره کالســه 0809 و به شماره شناســنامه 281 صادره از

خمینی شهر به شماره ملی 1141637359 نســبت به  54 و 7/6 حبه از 72 حبه 
یکباب خانه به مساحت 146/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3652 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحات 393 و37 دفتر 367 و209 مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

46- رای شماره 2671 مورخ 95/02/31 آقای منصور نوری فروشانی فرزند 
 حیدرعلی  به شــماره کالســه 3722 و به شماره شناســنامه 182 صادره از

اهواز به شماره ملی 1755151160 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مساحت 226/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 331 
فرعی از 117 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحه 150 و153 دفتر547 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

47- رای شــماره 2670 مــورخ 95/02/31 خانــم مریــم آذربایجانی فرزند 
عبدالحســین به شماره کالســه 3720 و به شماره شناســنامه 4284 صادره 
تهران به شماره ملی 0053933338 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مساحت 226/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 331 

 فرعی از 117 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر
 شامل ثبت در صفحه 150 و153 دفتر547 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
48- رای شماره 5195 مورخ 95/04/30 خانم طاهره حیدری فروشانی فرزند 
ابوالحسن  به شماره کالسه 0356 و به شماره شناسنامه 299 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141552841 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 225/17 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 535 و2124 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 78764 مورخ 72/11/03 دفترخانه 63 و سند 1544459 مورخ 83/09/16  

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

49- رای شــماره 5193 مورخ 95/04/30 خانم زهرا صرامی فروشانی فرزند 
رمضانعلی به شماره کالســه 0354 و به شماره شناســنامه 13275 صادره 
ازخمینی شــهر به شــماره ملی 1142347583 نســبت به 1/5 دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 225/17 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 535 و2124 فرعی از 72 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 194094 مورخ 88/09/29 دفترخانه 73 مالحظه 

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

50 -رای شــماره 5194 مورخ 95/04/30 خانم شهال اعتمادی فرزند مرتضی 
 به شماره کالســه 0355 و به شــماره شناســنامه 1130132765 صادره از

خمینی شهر به شماره ملی 1130132765 نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 225/17 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
535 و2124 فرعی از 72 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شامل ســند 197952 مورخ 89/03/27 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

51- رای شماره 3247 مورخ 95/03/16 آقای محمدعلی قاسمی اندانی فرزند 
حبیب اهلل به شماره کالسه 3176 و به شماره شناسنامه 422 صادره ازخمینی 
شهر به شــماره ملی 1141697459 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه 
 به مســاحت 174/91 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 91 و266 و80 
فرعی از 105 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شــامل ثبت در صفحه 5 دفتر 262 امالک وســند 117369 مــورخ 84/02/14 
دفترخانه 63 ثبت در صفحات 579 و392 دفتــر 439 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

52-رای شــماره 4362 مورخ 95/03/25 آقای مرادعلی پرنده خوزانی فرزند 
رمضان به شماره کالسه 3753 و به شماره شناسنامه 234 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141436094 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
31/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1044 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 112 
 دفتر 11 وسند17936 مورخ 56/11/16 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

53- رای شــماره 5223 مورخ 95/04/31 خانم فاطمه گرجی ورنوسفادرانی 
فرزند رحیم  به شماره کالسه 6949 و به شــماره شناسنامه 4459 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142272631 نسبت به2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 250/19 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
226و484  فرعی از 122 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 59836 مورخ 86/04/14 دفترخانه 46 وثبت در صفحه 

222 دفتر511 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

54- رای شــماره 5222 مورخ 95/04/31 آقای مهدی شاهین ورنوسفادرانی 
فرزند ناصر به شماره کالسه 6950 و به شماره شناسنامه 24548 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140237098 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 250/19 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
226و484  فرعی از 122 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل وکالتنامه 7621 مورخ 95/02/09 دفترخانه 388 مالحظه 

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

55- رای شماره 5202 مورخ 95/04/30 آقای رجبعلی مهدیان فروشانی فرزند 
کرمعلی به شماره کالسه 0929 و به شماره شناسنامه 275 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141485478 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
243/28 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2و3و1617 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31472 مورخ 

79/04/04 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

56 -رای شــماره 6974 مورخ 95/05/27 خانم زهرا مجیری جوآبادی فرزند 
رضا به شماره کالسه 0375 و به شماره شناسنامه 488 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1142484580 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 244 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1306/1 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 176777 
مورخ 86/10/15 و197722 مورخ 84/03/18 و ســند 1130 مورخ 89/03/12 

دفترخانه 73 و 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

57- رای شماره 3708 مورخ 95/03/19 آقای مهدی محمدی فرزنداحمد رضا 
به شماره کالسه 0374 و به شماره شناســنامه 209 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1142226905 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 244 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1306/1 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 176777 
مورخ 86/10/15 و197722 مورخ 84/03/18 و ســند 1130 مورخ 89/03/12 

دفترخانه 73 و 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

58- رای شماره 5173 مورخ 95/04/30 خانم فائزه عسگری فرزند محمدعلی 
به شماره کالسه  1345 و به شماره شناسنامه 1130151360 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130151360 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 176 متر مربع از پالک 857 و858 فرعــی 119 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 79782 مورخ 
76/08/28 و81355 مورخ 77/02/02 و 19082 مورخ 88/05/06 و 231860 و 

231861 مورخ 95/03/19 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

59- رای شــماره 5172 مورخ 95/04/30 آقای مصطفی عموســلطانی فرزند 
سیف اهلل به شماره کالسه  0517 و به شماره شناسنامه 531 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141354578 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 176 متر مربع از پالک 857 و858 فرعــی 119 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 79782 مورخ 
76/08/28 و81355 مورخ 77/02/02 و 19082 مورخ 88/05/06 و 231860 و 

231861 مورخ 95/03/19 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

60- رای شماره 5153 مورخ 95/04/30 آقای مجتبی عسگری فرزند عبدالصمد 
به شماره کالسه 1867 و به شماره شناسنامه 99 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1142222561 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/84 متر مربع از پــالک 437 فرعی 99 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 175250 مورخ 86/08/16 دفترخانه 73 

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

61- رای شــماره 5154 مــورخ 95/04/30 خانم طیبه حیــدری فرزند اکبر به 
شماره کالسه 0112 و به شماره شناسنامه 1130092070 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130092070 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 161/84 متر مربع از پــالک 437 فرعــی 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 18970 مورخ 

87/06/23 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

62- رای شــماره 7224 مــورخ 94/11/19 آقای روح اهلل حاجیان فروشــانی 
فرزند نوراهلل به شماره کالسه  4365 و به شــماره شناسنامه 367 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141145741 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی دو طبقه به مســاحت 87/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
528/1 فرعی از 107 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر به صورت مع الواسطه ازمالک رسمی حسنعلی بلوری مالحظه و محرز 

گردیده است.
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
63- رای شماره 5212 مورخ 95/04/30 آقای محمد آقابابایی ورنوسفادرانی 
فرزند ابراهیم به شماره کالسه  2926 و به شماره شناسنامه 3004 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141339056 نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 166/88 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 454 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 115460 مورخ 83/05/14 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

64- رای شــماره 5211 مورخ 95/04/30 آقای علی آقابابایی ورنوسفادرانی 
فرزند ابراهیم به شماره کالسه  2927 و به شماره شناسنامه 9932 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142324109 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 166/88 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 454 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 115460 مورخ 83/05/14 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

65- رای شــماره 5213 مورخ 95/04/30 خانم مولود گرجی ورنوسفادرانی 
فرزند کریم به شــماره کالسه  0251 و به شماره شناســنامه 1130317307 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130317307 نسبت به 1/5 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/88 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 454 فرعی از 87 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 5456 مورخ 93/04/01 دفترخانه 388 مالحظه و محرز 

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

66- رای شماره 5235 مورخ 95/04/31 آقای مهدی زیرک باش فرزند حسین 
به شماره کالســه 0189 و به شــماره شناســنامه 1182 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1282759361 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
162متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 823 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند صلح 135087 مورخ 

93/02/06 مادام الحیوه مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

67- رای شماره 5197 مورخ 95/04/30 آقای غالمرضا اصغری اندانی فرزند 
علی اصغر  به شماره کالسه  0319 و به شماره شناســنامه 1304 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141135345 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 160/16 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
512 فرعی از 111 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 405 دفتر 282 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

68- رای شماره 5196 مورخ 95/04/30 خانم سمیه کمالی اندانی فرزند محمود  
به شماره کالسه  0320 و به شماره شناســنامه 4300 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142271048 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 160/16 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 512 فرعی از 111 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 85 دفتر 299 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

69 به شماره شناسنامه 1061 صادره از الیگودرز به شماره ملی 4171890012 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/17 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از پالک 833 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 12 دفتر 192 امالک مالحظه و محرز 

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

70- رای شــماره 5217 مورخ 95/04/30 آقای مجتبی آقاکوچکی فروشانی 
فرزند حسینعلی به شماره کالسه  0507 و به شماره شناسنامه 18067 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140180215 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 140/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 775 
فرعی از 106 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 464 دفتر 528 و صفحه 470 دفتر 528 امالک مالحظه و 

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

71- رای شماره 5218 مورخ 95/04/30 خانم فاطمه پریشانی فروشانی فرزند 
صفرعلی به شماره کالسه  0508 و به شماره شناسنامه 455 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141274485 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 140/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 775 فرعی 
از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ثبت در صفحه 464 دفتر 528 و صفحه 470 دفتر 528 امالک مالحظه و محرز 

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

72- رای شــماره 5126 مورخ 95/04/30 خانم هاجر صفری فروشانی فرزند 
محمدرضا به شــماره کالســه  0404 و به شماره شناســنامه 3032 صادره 
 از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141301059 نســبت به 2 دانگ مشــاع از

ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 286 و 1394 فرعی از 107 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 37124 مورخ 95/03/17 37122 مورخ 91/03/17 
دفترخانه 307 ثبت در صفحه 248 دفتر 447 امــالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

73- رای شــماره 5125 مــورخ 95/04/29 آقای حمیدرضــا مجیری فرزند 
حسنعلی به شماره کالسه  0946 و به شماره شناسنامه 749 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141700719 نســبت به 4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 164/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 286 و 1394 
فرعی از 107 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ســند 11934 مورخ 86/06/08  دفترخانه 139 ثبت در صفحه 248 دفتر 

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

74- رای شــماره 5147 مــورخ 95/04/30خانــم زهــرا شــفیعی زاده گان 
اصفهانی فرزند علی به شماره کالسه  1401 و به شــماره شناسنامه 63284 
صادره از اصفهان به شــماره ملی 1281730203 نســبت به ششدانگ یکباب 
 مغازه به مســاحت 75/14 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک  91 اصلی

 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 65951 
وکالتنامــه 23564 مورخ 95/03/29 دفترخانــه 312 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

75- رای شماره 5148 مورخ 95/04/30 خانم زهرا شفیعی زاده گان اصفهانی 
فرزند علی به شماره کالســه  1402 و به شماره شناســنامه 63284 صادره 
از اصفهان به شــماره ملی 1281720203 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت 80/97 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 91 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 65951 مورخ 
53/07/06  دفترخانه 1 و وکالتنامه 23564 مــورخ 95/03/29 دفترخانه 312 

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

76- رای شــماره 5152 مــورخ 95/04/30 آقــای باســم خوشــا فرزنــد 
محمداسماعیل به شماره کالسه 1096 و به شماره شناسنامه 33245 صادره 
از عراق به شماره ملی 0059162880 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
انبار به مساحت 1559 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 971  فرعی از 
75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 428 دفتر 410 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

77- رای شــماره 5151 مــورخ 95/04/30 آقــای هاشــم خوشــا فرزنــد 
محمداسماعیل به شماره کالسه 1095 و به شماره شناسنامه 33244 صادره 
از عراق به شماره ملی 0059162872 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
انبار به مساحت 1559 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 971  فرعی از 
75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 461 دفتر 244 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78- رای شــماره 5224 مورخ 95/04/31 خانم طاهــره بیگم میرلوحی فرزند 
سیدعلی به شماره کالسه 1323 و به شــماره شناسنامه 17 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142180913 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان در حال 
ساخت به مســاحت 37 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2079 و1132 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحــه 185 دفتر 258 و ثبت در صفحــه 557 و697 مالحظه و محرز 
گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
79- رای شماره 5123 مورخ 95/04/29 آقای رمضانعلی محمدی جوی آبادی 
فرزند نعمت اهلل به شــماره کالسه 1201 و به شــماره شناسنامه 993 صادره 
ازاصفهان به شــماره ملی 1284638227 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 160/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 329 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 135 

دفتر 573 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

80- رای شــماره 4124 مــورخ 94/09/14 صندوق قرض الحســنه علی ابن 
الحسین به شماره کالسه  0051 و به شــماره ملی 10260026949  نسبت به 
قســمتی از پالک 85/672 که با پالک 85/671 تواما تشــکیل یکباب ساختمان 
قرض الحســنه را میدهد به مســاحت 149/75 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 672 فرعی از 85 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 61437 مورخ 61/04/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

81- رای شــماره 4115 مــورخ 94/09/14 صندوق قرض الحســنه علی ابن 
الحسین به شماره کالسه  0051 و به شــماره ملی 10260026949  نسبت به 
قســمتی از پالک 85/671 که با پالک 85/672 تواما تشــکیل یکباب ساختمان 
قرض الحســنه را میدهد به مســاحت 149/75 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 671 فرعی از 85 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 61437 مورخ 61/04/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

82- رای شماره 4679 مورخ 95/04/06 آقای بهروز عادل دهنوی فرزند اکبر 
به شماره کالسه  1032 و به شــماره شناســنامه 501 صادره از اصفهان به 
 شماره ملی 1293125008 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 100 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر به صورت مع الواســطه از مالک رسمی حسن 
 ابوطالبی سند 57305 مورخ 51/10/14 دفترخانه 29 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

83- رای شــماره 4680 مــورخ 95/04/06 آقای بهروز عــادل دهنوی فرزند 
اکبر به شماره کالسه  1032 و به شماره شناســنامه 501 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1293125008 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26 
 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 100 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر به صورت مع الواســطه از مالک رسمی حسن 
ابوطالبی سند 57305 مورخ 51/10/14 دفترخانه 29 مالحظه و محرز گردیده 

است.
آگهی  اصالحی

84- پیرو رای شــماره 4606 مورخ 94/09/27 مالکیت خانم فرزانه ســیامرد 
خوزانی و آقای رضا ســیامرد خوزانی پالک صحیح ملــک 428 فرعی از 84 

اصلی می باشد
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

85- رای شماره 2237 مورخ 94/12/27 آقای محمود خالوئی فرزند غالمرضا 
به شماره کالسه 1871 و به شماره شناسنامه 294 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141485664 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 54/86 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1341/1 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21673 

مورخ 49/06/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

86- رای شماره 2238 مورخ 94/12/27 خانم جمیله پریشانی فروشانی فرزند 
محمد ابراهیم به شماره کالسه 0647 و به شــماره شناسنامه 199 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141522209 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 54/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1341/1 
 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر

 شامل ســند 22907 مورخ 53/05/01 دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده 
است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
87-رای شماره 5158 مورخ 95/04/30 آقای سیف اهلل مجیری خوزانی فرزند 
احمد به شماره کالسه  4282 و به شماره شناسنامه 474 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141687992 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 44 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 188045 مورخ 87/12/27 
دفترخانه 73 وثبت در صفحه 30 دفتر89 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
88- رای شــماره 5139 مورخ 95/04/30 آقای محمود کریمی فرزند هاشــم 
به شماره کالســه  4995 و به شماره شناســنامه 244 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141576643 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
143/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 200 فرعی از 115 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 129365 مورخ 

88/11/11 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شــماره 5142 مورخ 95/04/30 خانم رضوان رحیمی فرزند مهدی 
به شماره کالســه 3238 و به شــماره شناســنامه 15060 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142365336 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
147/50 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 56 فرعی از 105 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 44991 مورخ 

92/09/10 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شــماره 1830 مورخ 94/12/24 آقای احمدرضــا بهمن پور فرزند 
مرادعلی به شماره کالسه 0021 و به شماره شناسنامه 135 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141555832 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
33/68 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 485 فرعی از 120 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل شامل سند رسمی 

157919 مورخ 84/03/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

91- رای شماره 5131 مورخ 95/04/30 آقای اکبر ماهانی فرزند رضا به شماره 
کالسه 1172 و به شــماره شناســنامه 415 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1285707915 نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1523/50 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 971 فرعی از 75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل شامل ثبت در صفحه 461 و183 دفاتر 244 

و515 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

92- رای شــماره 5216 مورخ 95/04/30 آقای احمد حیدری جوآبادی فرزند 
اسماعیل به شماره کالسه  1263 و به شماره شناسنامه 32 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142208796 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 307 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1329 فرعی از 
99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت 
در صفحه 198و201و204و210و207و146 دفاتر521 و578 امالک مالحظه 

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

93- رای شماره 5215 مورخ 95/04/30 خانم مرضیه جوانمرد جوآبادی فرزند 
علی به شماره کالسه  1262 و به شماره شناسنامه 2317 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1289529825 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 307 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1329 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

143 دفتر 521 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

94- رای شماره 5219 مورخ 95/04/30 خانم محبوبه امیری فرزند محمدباقر 
به شماره کالسه  0248 و به شماره شناسنامه 249 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141071193 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 191 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 104058 مورخ 95/02/09 

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

95- رای شماره 4433 مورخ 95/03/29 آقای ولی اهلل صالحی فرزند قربانعلی 
به شماره کالسه  1842 و به شماره شناسنامه 173 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141648571 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 

254/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 504 فرعی از 84 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 115592 مورخ 

78/08/20 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

96- رای شماره 2492 مورخ 95/02/29 آقای حسن پرنده خوزانی فرزند یداهلل 
به شماره کالسه 3570 و به شماره شناسنامه 8668 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140339869 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/00 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 12111 مورخ 91/06/08 

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

97- رای شــماره 5226 مورخ 95/04/31 خانم فاطمه رضایی آدریانی فرزند 
غالمرضا به شماره کالســه  0504 و به شماره شناســنامه 2714 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140680110 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب سالن)کارگاه( به مســاحت 1286/28 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 603/1 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 45119 مورخ 82/12/26 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

98- رای شماره 5225 مورخ 95/04/31 آقای حسن شرفا فرزند عبدالصاحب 
به شــماره کالســه  0505 و به شــماره شناســنامه 23871 صادره از عراق 
به شــماره ملی 4722410143 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
سالن)کارگاه( به مســاحت 1286/28 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
603/1 فرعی از 107 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 5503 مورخ 85/02/25 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

گردیده است.
 الف( آگهی اصالحی: 

99- رای شــماره 5181 مورخ 95/04/30 خانم زینت رضایی آدریانی فرزند 
غالمحسین به شــماره کالســه  4416 و به شماره شناســنامه 27 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142072096 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه به مساحت 301/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 254 فرعی از 
106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
229195 مورخ 94/06/02 دفترخانه 73 و سند 69130 مورخ 64/05/20 دفتر 

خانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آگهی اصالحی: 

100- رای شماره 6576 مورخ 94/11/05 خانم اکرم ذبیحی فروشانی فرزند 
غالمرضا به شماره کالســه  2358 و به شماره شناســنامه 9656 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142321339 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه به مساحت 192/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
91 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 582 دفتر 612 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

101- رای شــماره 7060 مورخ 94/11/16 آقای غالمرضا ذبیحی فروشانی 
فرزند حسن به شماره کالسه  2359 و به شــماره شناسنامه 10163 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140477633 نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 193/42 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 91 فرعی از 106 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2166 
مورخ 51/01/09 دفترخانه 388 ثبت در صفحه 582 دفتر 612 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
رای اصالحی

102- پیرو رای 9234 مورخ 94/06/26 مالکیت خانم عظیمه سادات میر شفیعی 
خوزانی به شماره کالســه 6381 پالک صحیح 113/292 می باشد که اشتباهًا 

113/92 اعالم شده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

103-رای شماره 5221  مورخ 31 /95/04 آقای محمدرسول نجف پورخویگانی 
فرزند امیدعلی به شماره کالسه 0068 و به شــماره شناسنامه 1407 صادره 
از اصفهان به شــماره ملی 1293140465 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 127/20 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 2500 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 35542 
مورخ 94/09/16 دفترخانه 307 ثبت در صفحــه 332 دفتر3 امالک مالحظه و 

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

104- رای شماره 5245 مورخ 31 /95/04 خانم مرضیه گلی فروشانی فرزند 
نوراهلل به شماره کالسه 0651 و به شماره شناسنامه 4950 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141718634 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 178/02 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 38 فرعی از 80 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75969 

مورخ 75/07/29 دفترخانه 10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

105- رای شــماره 5244 مورخ 31 /95/04 آقای رمضانعلی پریشانی فرزند 
علی به شماره کالسه 0652 و به شماره شناسنامه 271 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141675145 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 178/02 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 38 فرعی از 80 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75969 مورخ 

75/07/29 دفترخانه 10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

106- رای شــماره 5150 مــورخ 95/04/30 آقای محمدرضــا حاجی باقری 
فروشانی فرزند صفر به شــماره کالسه 1387 و به شــماره شناسنامه 414 
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141697378 نسبت به 4 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 107/27 متر مربع مفروز و مجزی شده 
پالک 280 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 124852 مورخ 87/03/20 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

107- رای شماره 5149 مورخ 95/04/30 خانم اکرم صرامی فروشانی فرزند 
نوراهلل به شماره کالسه 1386 و به شماره شناسنامه 8144 صادره از تهران به 
شماره ملی 0081441282 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 107/27 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 280 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 124852 

مورخ 87/03/20 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

108- رای شماره 2623 مورخ 95/02/30 خانم نصرت قصری خوزانی فرزند 
رجب علی به شماره کالسه 1268 و به شماره شناسنامه 365  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141389037 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 177/88 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 281فرعی از 
110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 313 و310 دفتر 83 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

109- رای شماره 2624 مورخ 95/02/30 آقای حسینعلی رضوانی فرزند یداهلل 
به شماره کالسه 1269 و به شماره شناســنامه 8661  صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140339796 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 177/88 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 281فرعی از 110 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 313 و310 دفتر 83 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

110- رای شــماره 5227 مورخ 95/04/31 خانم الهه گرجی ورنوســفادرانی 
فرزند غالمعلی به شماره کالسه 0102 و به شماره شناسنامه 3009 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141232782 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 142/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2364 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 57312 مورخ 85/10/24 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

111- رای شماره 5228 مورخ 95/04/31 آقای غالمعلی گرجی ورنوسفادرانی 
فرزند محمدابراهیم به شماره کالسه 0103 و به شماره شناسنامه 14  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140958054 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 142/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2364 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 123607 مورخ 86/10/05 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول : 95/06/18
تاریخ چاپ نوبت دوم : 95/07/01

م الف: 1260 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

ابالغ رای
6  شــماره دادنامــه: 9509970354100734 شــماره پرونــده:  /321
9409980354100054 شــماره بایگانــی شــعبه: 941483 خواهــان: آقای 
محسن یار محمدیان فرزند رحیم به نشانی اصفهان- سه راه سیمین- شهرک 
ولیعصر- خ نیایش- مجتمع کوثر 2- ط 3 – واحد 9- کدپستی 8179615575 
همراه 09132066925، خوانده: آقای علی رفیعیان به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: اعســار از پرداخت محکوم به، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محسن یار محمدیان فرزند رحیم 
به طرفیت آقای علی رفیعیان به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم 
به دادنامه شماره 00544-92 که طی آن نامبرده به اتهام ضرب و جرح عمدی 
محکوم به پرداخت دیه در حق خوانده گردیده اســت دادگاه با توجه به دعوی 
خواهان و شهادت شهود وی را معسر از پرداخت یکجای محکوم به تشخیص 
و مستنداً به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به اعسار وی 
صادر و اعالم می گردد وی مکلف به پرداخت نصف دیه تعیینی به صورت یکجا 
و ماهیانه ده میلیون ریال به نحو اقساط تا اســتهالک کامل محکوم به در حق 
خوانده می باشــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین 
شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر 
استان است. م الف:17754 شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 115 

جزایی سابق( )226 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

6/322 کالســه پرونده 54/95 شــماره دادنامه: 95/5/26 تاریخ رســیدگی: 
288-95/5/26 مرجع رســیدگی: شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: جواد ماه پیشانیان فرزند علی اصغر به نشانی مشتاق دوم روبروی 
پل شهرستان نمایشــگاه اتومبیل مهر، خوانده: رضا کثیری فرزند ذبیح ا... به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 65/500/000 ریال، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی 
خواهان آقای جواد ماه پیشــانیان به طرفیت خوانده آقای رضا کثیری فرزند 
 ذبیح ا... به خواسته مطالبه مبلغ 65/500/000 ریال وجه یک فقره رسید عادی به

 انضمام مطلق خســارات وارده قانونی صدور قرار تامین خواسته به انضمام 
خســارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات 
در ید خواهان و اینکــه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشــر آگهی( در جلســه 
رســیدگی حضور نیافته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکم پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهــان از خود ابراز و ارائــه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت تشــخیص داده و با اســتناد مــواد 198، 
515، 519 ، 522 قانــون  آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به 
پرداخت مبلــغ 65/500/000 ریــال معادل شــش میلیون و پانصــد و پنجاه 
هزار تومان بابت اصــل خواســته و 947/500 ریال بابت هزینه دادرســی و 
هزینه نشــر آگهی 120/000 ریال و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 95/3/3 تــا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صــادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی 
در شــعبه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظــر خواهی در محاکم 
عمومی- حقوقــی اصفهان می باشــد و در خصوص قرار تامین خواســته با 
عنایت به عدم تودیع خســارت احتمالی از جانب خواهان با اســتناد به تبصره 
 ماده 108 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد تامین خواســته صادر و اعالم 
می نماید. قرار صادره ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی – حقوقی اصفهان می باشد. م الف:17766 شعبه 101 مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 51 شورای حل اختالف( 

)360 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

6/92 اجرای احکام شــعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
950001 ج 14 له خانم فتانه عســگرپور جونقانی و خانم افســانه عسگرپور 
جونقانی و علیه 1- محسن عســگرپور جونقانی به آدرس فعاًل زندان مرکزی 
2- جاسم عســگرپور جونقانی به نشــانی اصفهان- خ رودکی- خ محمد تقی 
جعفری- ک شــهید علی اکبر پروال - پ 14، 3- مدینه نــوروزی جونقانی به 
نشانی اصفهان- خ رودکی- خ محمد تقی جعفری- ک شهید علی اکبر پروال- پ 
14 به خواسته تقســیم ترکه جلسه مزایده ای در روز یکشــنبه مورخ 95/7/4 
ساعت 10/30- 10 در محل اجرای احکام شــعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در 
خ شهید نیکبخت- 200 متر بعد از ساختمان مرکزی- ساختمان اجرای احکام 
حقوقی- طبقه سوم- واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده 
عبارت اســت از ششــدانگ پالک ثبتی 3079 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس- بلوار کشــاورز- خ عالمه جعفری- بن بست شــماره 10- پالک 12 و 
14 با کدپســتی 8176965881 و 8176965883 که طبق نظر کارشناسی ملک 
مذکور یک ساختمان مسکونی می باشد که از ســمت شمال به حدود 8 متر به 
بن بست شماره 10 ) بن بست 4 متری( و از سمت شرق و غرب به طول حدود 
15/1 متر به پالک و از ســمت جنوب به طول 8 متر به پالک می باشد و دارای 
ساخت قدیمی در حدود 30 سال بوده و مســاحت عرصه آن در حدود 120/8 
متر مربع و مســاحت اعیانی آن در حدود 185 متر مربع می باشــد و شــامل 
 یک طبقه همکف و یک طبقــه روی آن بوده که به صورت مجــزا از بیرون راه 
ورودی دارد و دارای یک زیرزمین بوده که دسترســی آن از حیاط می باشد. 
طبقه همکف دارای دو خواب و یک سرویس بهداشتی زیر دستگاه پله و یک حمام 
قدیمی بوده با آشپزخانه اپن و دیوارها به صورت گچ و خاک و فاقد رنگ بوده 
و در قسمتهایی به صورت ازاره سنگی به ارتفاع حدود 1 متر می باشد و طبقه 
فوقانی دارای 2 خواب و یک ســالن و کف به صورت موزائیک و موکت بوده و 
بدنه آن به صورت گچ و خاک و فاقد رنگ می باشد و دارای یک آشپزخانه اپن 
قدیمی با کابینت های قدیمی و منزل مسکونی دارای زیرزمین به مساحت حدود 
36 متر مربع بوده که دسترسی آن از حیاط می باشد. نمای سمت بن بست که 
به صورت ســنگی قدیمی بوده و درب ها و پنجره ها به صورت فلزی و شیشه 
تک جداره می باشد و ملک مذکور دارای انشعابات برق، گاز و آب بوده و فاقد 
پارکینگ می باشد. ملک فوق در حال حاضر در تصرف یکی از مالکین می باشد 
که با توجه به موارد فوق و کیله عوامل موثر در قضیه ارزش ششــدانگ ملک 
مذکور 4/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق واقــع در آدرس اعالمی بازدید نمایند. 
کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ مزایده 
را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی اســت که باالترین قیمت را ارائه 
دهد.  م الف:16613 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )511 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

6/312 کالسه پرونده 263/95 شماره دادنامه: 439-95/4/30 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســید مجید عســگری به 
نشــانی اصفهان خیابان پروین خیابان 24 متری دوم کوچــه هاتف،  خوانده: 
محمد حســین عابدینی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در 
خصوص دادخواست ســید مجید عســگری به طرفیت محمد حسین عابدینی 
به خواســته مطالبــه مبلــغ 4/950/000 ریال وجــه دو فقره چک به شــماره 
316347-90/12/8 و 316341-90/11/20  عهده بانک مهر ایران شعبه هشت 
بهشت غربی به انضمام خسارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
 محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخــه 95/4/26 و عدم 
حضور خوانده در جلســه رســیدگی شــورا  علیرغم اینکه وقت رســیدگی 
از نشــریه زاینــده رود مــورخ 95/3/20 درج گردیــده و نظر بــه اینکه اصل 
ســند تجاری در ید دارنده چــک حکایــت از مدیونیت صادرکننــده و ظهور 
در اشــتغال ذمــه وی دارد و نظــر بــه اینکــه از ناحیــه خوانــده دلیلی که 
حکایــت از پرداخت وجــه چک نمایــد ارائه نگردیــده فلذا با توجــه به نظریه 
 مشــورتی اعضــا شــورا بــه شــرح صورتجلســه مورخــه 95/4/26 و با 
احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتحصاب دین و مســتنداً به ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صــدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم بر 
اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی و پرداخت 
135/000 ریال هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظــر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:17720 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مواد الزم بــرای 4 نفر: بادمجــان دلمه ای 
8 عدد،روغــن مخصوص ســرخ كــردن 4-3 
 قاشــق ســوپ خــوری،آب60 میلی لیتــر 

)یك چهارم پیمانه(.
مواد الزم میانی:كنجد بو داده  40 گرم،بادام 
زمینی بی نمــــك )بو داده(60 گــــرم،شكر 
قهــوه ای2 قاشــق ســوپ خوری،نمــك  1 
 قاشــق چای خوری،زردچوبه یك دوم قاشــق 
چای خوری،فلفل قرمزیك دوم قاشق چای خوری،گشنیز ریز خرد كرده 30 گرم،سیر له كرده  1 

قاشق چای خوری،آب2 قاشق چای خوری
روش تهیه دلمه بادمجان هندی

بادمجان ها را بشــویید، راه راه پوست بگیرید و قســمت سبز كالهكشــان را بگیرید. حاال ته 
بادمجان ها را به شكل + ببرید به گونه ای كه این برش ها قطع نشود! سپس داخل بادمجان ها را با 
مواد میانی پر كنید. آن گاه روغن را در تابه  مناسبی بریزید، بعد از داغ شدن روغن، بادمجان ها را 
در آن سرخ كنید تا دو طرفشان طالیی رنگ شود. مراقب باشید هنگام سرخ كردن بادمجان ها، 
مواد میانی آنها بیرون نریزد! اكنون آب را در تابه بریزید و روی تابه را با فویل بپوشانید و 20-15 
دقیقه، روی حرارت مالیم قرار دهید تا بادمجان ها نرم شوند. حاال دلمه  بادمجان را برای پذیرایی 

در ظرف مناسبی قرار دهید.
روش تهیه  مواد میانی: كنجد، بادام زمینی، شكر، نمك، زردچوبه و فلفل را در كاسه  دستگاه 
غذاساز بریزید و پوره كنید. آنگاه تركیب فراهم شده را در ظرف مناسبی بریزید و گشنیز، سیر و 

آب را به آن افزوده و مخلوط كنید.

 كتاب »وهابیت، كنش هــا و پیامدها« با قلم »شــعیب یاری« و
» محمدحســین مجیدی« در قالب كتب »دانستنی های انقالب 
اســالمی برای جوانان« به همت مركز اســناد انقالب اســالمی 
منتشــر شــد. این كتاب در 10 فصل با عنوان های » آشــنایی با 
جنبش های نوپدید دینی«، » بررســی واژگانــی مفاهیم اصلی 
وهابیت«،»معرفی نیای وهابیت«، »مبانی نظری فرقه وهابیت«، 
» اســتراتژی های نفوذ و اقناع«، » انواع روش های تبلیغ«،» نحوه 
عملكرد وهابیون در عصر حاضر«، » انــواع فعالیت های مروجان 
وهابیت«، »پیامدهای گســترش فرقه وهابیت« و » راهبردهای 
مقابله با فرقه وهابیت« به تحلیل و بررســی فرقه وهابیت در ابعاد 
مختلف می پــردازد.  در مقدمه كتاب آمده اســت:» تالش برای 
احیای تفكرات انحرافی از جمله بابیت، بهائیت، وهابیت، مسیحیت 
پروتستانی)تبشیری( و اقدام به تاسیس فرقه های نوظهور از جمله 

شاخه های مختلف عرفان غربی و هندویی، بزرگنمایی فرقه های 
تصوف و دراویش، شیطان پرستی و ... از جمله مهم ترین اقدامات 
دشــمنان در جهت كمرنگ نمودن و از بین بردن  اعتقادات ناب و 
اصیل اسالمی در دهه های اخیر محسوب شده است.  گفتنی است 
یكی از مراكزی كه همواره در كانون توجه تهاجم فرهنگی دشمن 
قرار داشته، بدنه دانشگاهی كشور بوده اســت.«  با توجه به اینكه 
شناختن تحركات دشــمنان در حوزه های تبلیغی فرق، می تواند 
عاملی موثر در راســتای حفظ و اعتالی فرهنگ دانشگاهی كشور 
از گزند تهاجم فرهنگی محسوب شــود و نیز با عنایت به احساس 
نیاز در این حوزه، كتاب »وهابیت ٬ كنش ها و پیامدها«كه به طور 
اختصار، بررســی برخی از راهكارهای تبلیغی فرقه ضاله وهابیت 
 را مورد بررسی قرار داده تدوین شده اســت، به امید آنكه فعالیت 

فرقه های انحرافی، هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

6 نکته مهم درباره پتو که باید بدانید!روش تهیه دلمه بادمجان هندی

وهابیت، کنش ها و پیامدها

طبیعت و دنیای اطراف ما پر از شــگفتی اســت و زمانی 
به این نكته پی خواهیم بــرد كه با یك موجــود و واقعه 
عجیب روبه رو شــویم. این بار، طبیعت ما را با جالب  ترین 
میوه هایی كه كمتر كســی دیده، شگفت  زده كرده است. 
با اینكه ممكن اســت به تعــداد بی شــماری از میوه ها و 
سبزیجات به  آسانی دسترسی داشته باشــید، اما باز هم 
میوه هایی هستند كه نام آنها به گوش شما نخورده است! 
همه این میوه ها گونه های نادری هستند كه ویژگی هایی 
جالب و البته طعم هایی جدید و گوناگون دارند. برخی از 
این میوه ها شباهتی به میوه هایی كه می شناسیم ندارند 
اما خوشمزه اند و شاید ظاهری عجیب و اسمی عجیب تر 
داشته باشــند. البته اكثر این میوه ها محبوب و پرطرفدار 
هســتند. در ادامه فهرســتی از میوه های عجیبی كه در 

مناطق مختلف جهان یافت شده  اند آمده است.
 آکبیا  

 در كشــور چین، آكبیا به عنوان یكی از بهترین گیاهان 
 )Akebia( برای تقویت باروری شناخته شده است.   آكبیا
در اصل میوه ای وحشی است كه اكنون به صورت تجاری 
كشت و تولید شده و در فروشگاه ها نیز موجود است. این 
گیاه، بومی كشورهای ژاپن و كره است و گل هایی با عطر 
شــكالت دارد؛    به همین دلیل نام دیگر آن میوه  درخت 
شكالت است. البته خود میوه طعم شكالت ندارد. بسته به 
گونه و تیپ گیاه، شكل، اندازه و رنگ این میوه متغیر است،   
ظاهر معمول آن هم ، استوانه ای یا دوک مانند است. آكبیا 
به رنگ های سبز روشن، قهوه ای یا مایل به ارغوانی دیده 
می شود.  قسمت قابل مصرف این میوه، گوشتی ژالتینی 
اســت كه دانه هایی ریز دارد و البته جدا كردن این دانه ها 

دشوار است. 
آكبیا، هنگامی كه برسد شكافته می شود و گوشت شفاف 
آن بیرون می زند كه برای مصرف، به همراه موز، میوه گل 
ساعتی و یا آب نارگیل آن را شــیرین می كنند. به همین 
دلیل پیــش از اینكه میــوه به طور طبیعی بشــكافد آن 
را برداشت و از طریق شــكاف های روی غالف میوه را باز 
می كنند. دانه های این میوه تلخ است و نباید جویده شود. 

از پوسته  آكبیا  در آشپزی استفاده می شود.
بائل/ سیب چوبی    

 رســیدن میوه  بائل روی درخت، تقریبا یك ســال زمان 
می برد! بائل یا ســیب چوبی روی درختی بــه نام بكرایی  

رشد می كند كه بومی كشور هند و بنگالدش است.
  این درخت به دالیل مذهبی و همچنین پزشــكی بسیار 
ارزشمند است. ســیب چوبی، ظاهری گرد دارد و بسیار 
شبیه گریپ فروت اســت؛ همچنین پوســته  آن سخت 
و به رنگ ســبز مایل به زرد و قهوه ای اســت. برای خارج 
كردن بخــش گوشــتی نارنجی رنگ آن، باید پوســته را 
شكست. در برخی ازآنها این قسمت،تلخ مزه است. گفته 
می شود كه این میوه در درمان مشكالتی از قبیل اسهال، 
 c زخم، یبوست، مشــكالت تنفســی و كمبود ویتامین 

مفید است.

میوه های عجیبی که تاکنون 
ندیده اید)2(

خواندنی

یك معمار آمریكایی موفق به ســاخت اولین ســازه از آجرهای قارچی 
زیستی شد.

این معمار و شــركت وی به نام لیوینگ)Living( با از میان برداشــتن 
قوانین معمول مصالح ساخت وســاز، روشــی آزمایشــی برای ساخت 
 یك محیط زیســت بیولوژیكی ارائه داده اند.نقطه اوج این طراحی، برج 
ساخته شــده از قارچ در نیویورک اســت. این نوآوری و خالقیت توسط 
دیوید بنجامین و گروه معماری وی در آزمایشــگاه معماری انجام شده 
و در نمایشــگاه MoMA’s PS1 در شــهر نیویورک به معرض نمایش 

گذاشته شده است.
برج قارچی Hy-Fi ، اولین برجی اســت كه با محصوالت كشــاورزی و 
میسیلیوم قارچ ساخته شده است. این گروه، چندین سال آزمایش های 
خود را در خصوص طراحی ساختمان با استفاده از محصوالت كشاورزی 
متمركز كرده بود و هدف از آن، طراحی ساختمان هایی است كه تركیبی 
از اكوسیستم طبیعی، مواد، محیط زیست، فناوری و فرهنگ باشد. این 
گروه برای رسیدن به هدف خود از سیســتم های بیولوژیكی، رایانه های 

زیستی و كارخانه های زیستی بهره برده اند.
در این سازه از میســیلیوم ها برای تهیه مصالح ساختمانی استفاده شده 
 كه در چرخه كربن زمین دخیل هســتند.این گروه و شــركت اكوواتیو

)Ecovative( آجرهایی با میسیلیوم ســاخته اند كه در برابر آب بسیار 
محكم و مقاوم هســتند. تركیبات آجرهای مذكور ســاقه غالت، بوته ها 
و میسیلیوم است. آجرهای ساخته شــده، پنج روز بعد از نصب سفت و 
سخت می شوند. این سازه، اولین ساختمان ساخته شده از قارچ است. در 
واقع با اندكی تغییر در مصالح ساختمانی و توجه به پایداری سازه، قادر به 

استفاده از مصالح طبیعی در ساختمان سازی خواهیم بود.
سیستم های بیولوژیكی دارای ویژگی های شگفت انگیز و تطبیق پذیری 
همچون خود تنظیمی، خود ترمیمی و اصالح هستند. حال تصور كنید 

این ویژگی ها چه تغییر اساسی در روش زندگی بشر ایجاد خواهند كرد.

براساس ابتكاری كه با همكاری سامسونگ و مرسدس بنز انجام شده 
از این پس گوشی های موبایل افراد به سوئیچ خودرو تبدیل می شود.

براساس این طرح كه مرسدس بنز و سامسونگ در نمایشگاه كاالهای 
الكترونیك در آلمــان ارائه كرده اند از این پــس رانندگان می توانند 
برای باز نمودن و روشــن كردن خودرو از گوشــی های خود استفاده 

كنند.
 مســئله اساســی در این طرح، این اســت كه درصورت فعال نبودن 
گوشی در اثر فقدان شــارژ باتری نیز كاركرد گوشی به عنوان سوئیچ 
خودرو از كار نمی افتد.در این مورد از كاركرد گوشــی در شبكه های 
پرداخت اســتفاده شده اســت و به گفته تولیدكنندگان این سیستم 

امنیت این برنامه باالست.
 برای استفاده از گوشی به عنوان سوئیچ، باید گوشی شما در نزدیكی 
در ماشــین قرار گیرد تا عمل كند كه این امر در سوئیچ های موجود 
چنیــن محدودیتی نــدارد و از راه دور نیز می تــوان درهای خود رو 
 را بازكرد. البته بدون شــك این امر با بهبود نرم افزار و ســخت افزار 
گوشی های موبایل، كاركرد های بیشــتری در كنترل مسائل امنیتی 
خودرو ایفا خواهد كرد.  سامسونگ به طور رسمی اعالم كرد؛ بزودی 
مدل های خاصی از مرســدس بنز به این قابلیت مجهز خواهند شد و 
تنها چند مدل از اســمارت فون های گلكســی این كمپانی می توانند 
در این سیستم مورد استفاده قرار بگیرند؛ هنوز مدل خودروها و مدل 

اسمارت فون های پشتیبانی شده اعالم نشده است.
 احتماال پشتیبانی از این سیستم به ســاعت هوشمند سامسونگ نیز 
اضافه خواهد شــد. به عالوه، شــركت بنز نیز در آینده از این فناوری 
برای اختصاص نرم افزاری خاص برای هر راننده استفاده خواهد كرد 
و رانندگان،گوشی های هوشــمند خود را برای باز كردن قفل خودرو 
به كار خواهند برد و دیگرتنظیمات خودرو  را نیز از طریق گوشی خود 

انجام خواهند داد.

 برج هایی  که از قارچ ساخته شده اند! 

 گوشی شما به سوئیچ خودرو 
تبدیل می شود

معموال این روزها دیگر پتوهایی با جنس پنبه 
خالص پیدا نمی شــوند. در حال حاضر، بیشتر 
پتوهای پنبــه ای موجود در بــازار، تركیبی از 
نخ پنبــه و الیافی مصنوعی ماننــد اكریلیك و 
پلی استر هستند . این پتوها بسیار گرم و نرمند 
و كمتر از پتوهای پشــمی هم پــرز می دهند. 
تنــوع و فراوانی این جنس پتوها، باعث شــده 
كه گوی رقابت از ســایر جنس های پتو ربوده 
شود. پتوهای پنبه ای كه با الیاف مصنوعی نامبرده تركیب شده اند، بسیار سبك هم هستند و 

معموال در 2 مدل یك الیه و دوالیه برای فصل های گرم تر و سردتر سال عرضه می شوند.
1 -  پتوهای دوالیه : پتوهای دوالیه، بهترین انتخاب برای روزهای ســرد زمستانی آن گروه 
از افرادی است كه تمایل چندانی به استفاده از لحاف های ســنگین ندارند. البته اگر مبتال به 
اگزما هستید یا پوستتان به الیاف مصنوعی حساســیت دارد، امكان تشدید خارش و التهاب 
پوستی با اســتفاده از پتوهای دوالیه در شما وجود خواهد داشــت. در این صورت باید سری 
به فروشــگاه های معتبر عرضه كاالهای خواب بزنید و پتوهای تمام پنبــه ارگانیك را از آنها 
خریداری كنید. قیمت این پتوها كمی باالســت اما امكان ایجاد حساســیت پوستی و حتی 

تنفسی با استفاده از آنها تقریبا به صفر می رسد.
2 - پتوهای پشمی : یكی از خاصیت های مهم و برجسته پشم، این است كه به خوبی گرما را 
در خود حبس می كند. به همین دلیل پتوهای پشمی هم می توانند بهترین انتخاب برای افراد 
سرمایی در فصل زمستان باشند. البته ناگفته نماند كه این پتوها از انواع پنبه ای و حتی انواعی 

كه الیاف مصنوعی دارند، كمی زبرتر و سنگین تر هستند. 

در ســال 1885 میالدی » الكساندر ســوم « تزار روس دستور داد 
تا جواهرســازان دربار به مناســبت عید پاک )مهم ترین جشــن 
مســیحیان  در روســیه( یك تخم مــرغ طالیی برای همســرش 
»سزارینا ماریا فیودوروفنا« بســازند. پیتر كارل فابرژه، جواهرساز 
 چیره دســت روس، ســاخت این تخم مرغ را بر عهــده گرفت. او 
تخم مرغ طالیی را بر اســاس دســتورالعمل تزار الكســاندر سوم 
ســاخت. این تخم مرغ، شــبیه تخم مرغ های واقعی و سفید بود. 
درون تخم مرغ ســفید لعاب دار یك جواهر طالیــی بود كه در آن 
یك مرغ طالیی قرار داشــت. فابرژه، درون مرغ نیز ماكتی كوچك 
 از تاج ســلطنتی از جنس الماس و یك تخم مــرغ یاقوتی كوچك 

قرار داده بود، این هدیه باعث شگفتی ماریا شد.
 از آن پس، فابرژه هر ساله تخم مرغی را برای عید پاک می ساخت 
و پایه های یك ســنت را بنا نهاد. او از فلــزات گرانبها از جمله طال، 

الماس، یاقوت و... در طراحی های خود استفاده می كرد.
این سنت پس از مرگ الكساندر ســوم و در زمان پسر او نیكوالس 
دوم نیز ادامه یافت. فابرژه، حدود پنجاه تخم مرغ عید پاک را برای 

خانواده سلطنتی روسیه در اشكال مختلف طراحی كرد.
در ســال 1۹1۷ میــالدی پــس از انقــالب در روســیه و انحالل 
پادشــاهی، پیتر كارل فابرژه به لتونی و ســپس به آلمان گریخت 
و سرانجام در ســوییس مستقر شد و در ســال 1۹20 از دنیا رفت. 
برخی از آثار فابرژه در مســكو باقی ماند و برخــی دیگر به خارج از 
روسیه برده شــد. هشــت عدد از این تخم مرغ های طالیی نیز گم 
شــد. در ســال 200۷ یكی از تخم مرغ هایی كه گم شده بود پیدا 
 شد و به قیمت8/۹ میلیون دالر در حراجی به فروش رسید. قیمت 
تخم مرغ های طالیی گم شده بین ۹0 تا 150 میلیون دالر تخمین 

زده شده است.

تخم مرغ های طالیی خانواده 
سلطنتی روسیه

کودک

 با فرزند پرتوقع خود
 این گونه برخورد کنید)5(

ما در این نوشتار بر آنیم كه نوع رفتاري والدین را مورد 
بررســي قرار دهیم. باید بدانیم كــه زندگي هر فردي 
وقتي موفقیت آمیز خواهد بود كه بتواند میان نیازهاي 
عاطفي خود، تعادل برقرار كند و به شیوه هاي مطلوب 
آنها را ارضا كند. از این رو، شــناخت و ارضاي مطلوب 

این نیازها از وظایف مهم والدین است.
گاهي خواســته فرزند مــا معقول اســت، امــا توان 
پاســخگویي به آن را نداریم. در این حالت، چه رفتاري 

باید داشته باشیم؟
در این حالت، باید به عــدم توانایي خود اعتراف كنیم و 
دلیل آن را نیز برایش توضیح دهیــم. وقتي پدر و مادر 
توانایي برآورده كــردن نیاز فرزندان خــود را ندارند، 
همدلي فرزندان با آنها بســیار مهم است. ممكن است 
وضعیت مالي خانواده مناسب نباشــد پس الزم است 
كه فرزند را با این شــرایط آشــنا كرد و همراهي اش را 
به دســت آورد، بعد باید از او بخواهیم كــه با هم براي 
رسیدن به آن خواســته تالش كنیم. نباید خودمان را 
نســبت به خواســته فرزندمان بي تفاوت نشان دهیم، 
اینكه كودک احســاس كند براي خواسته هایش ارزش 
قائل هستیم، در او آرامش و احســاس اطمینان ایجاد 

مي شود.
براي دانســتن اینكه كــي، چگونه و به چــه اندازه به 
كودک توجــه كنید و اجتنــاب از بــارآوردن كودكي 
بیش از حد متوقع، راهكارهاي زیر را به شــما پیشنهاد 

مي كنیم:
وقتي كودک توقع توجه زیاد ندارد، شــما به او توجه و 
محبت كنید.هر روز زمان خاصي را فقط به خود كودک 

اختصاص دهید.
اســتقالل كودک را تقویت كنید. اگر یك بار صبر كرد 
تا شــما كارتان تمام شــود و بعد به او توجه كنید، او را 

تحسین كنید و به او پاداش بدهید.
قاطعیت داشــته باشــید؛ هرگاه به انــدازه كافي براي 
كودک وقت گذاشــته اید و حاال مي خواهید به كارهاي 
خودتان مشغول شــوید، هر چند بار هم كه كودكتان 
درخواســت توجه كرد نادیده بگیرید و از او بخواهید تا 

تمام شدن كار، صبر كند.
هرگاه كودک بخواهد توجه شما را جلب كند، به راحتي 
و به خوبــي مي داند كه چــه رفتــاري را در چه زماني 
انجام دهد تا شما بیشتر آزرده شــوید، اگر شما در این 
مواقع، این گونه رفتارهــاي كودكتان را نادیده بگیرید، 
این رفتارها به طوري حساب شــده ترک خواهند شد. 
نادیده گرفتن رفتار، باید سنجیده و حساب شده باشد و 

به روش كالمي و غیركالمي انجام شود.
اگر كودک با نادیده گرفتن شــما مقابله كند و رفتارش 
را تشــدید كند، در این زمان شــما باید ادامه دهید و 

تسلیم نشوید.

راز موفقیــت مردان بــزرگ و ســركامیابی آنها 
درگــروی تربیت هــا، فعالیت ها، كوشــش ها و 
اجرای برنامه های ویژه ای است كه به آنها  در زیر 

اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

مصائب و مشکالت
انســان در پرتوی مصائب، قوای دماغی خود را به 
كار می اندازد و نقشــه ابتكار را به دست می گیرد. 
 در حقیقت، مشــكالت مشــوق و محركند برای

 چــاره جویــی و تشــویق و تحریــك نردبــان 
ترقی هســتند، شــخصیت های بــزرگ علمی و 
 صنعتی همیشــه در طول زندگی با ســختی ها و 
محرومیت ها دســت به گریبان بوده اند. ناپلئون 
می گفت: » شــدائد و آالم، هوش انســان را تیزتر 
 و محصول خیزتر می ســازد«. گوتــه می گوید:

» توفان های حوادث، اخالق و روحیات را تقویت 
می كند.«

پــدر و مادرانی كــه مراقبنــد فرزنــدان آنها در 
كشــمكش حوادث و مصائب واقع نشــوند و آنها 
را لوس و ننر بار می آورند، ســخت در اشتباهند. 
این بچه هــا در توفان حوادث بســان درخت بید 

لب جویبــار به هر بــادی می لرزنــد و در گردباد 
 حوادث مانند پركاهی از این ســو به آن سو پرتاب 

می شوند.
 افراد بال دیده و زجر كشــیده ماننــد صخره ها و 
كوه های محكمی هســتندكه هیچ عاملی قدرت 
انفجار آنها را ندارد. سیل همیشه در سرزمین های 
نرم اثر مــی كند و در دل آن جــای می گیرد ولی 
در سرزمین های سخت و سنگالخ، اثر چندانی از 

خود نمی گذارد. 
سیل حوادث روزگار نیز درباره افراد خشن، سخت 
 و قوی بی اثر اســت، ولــی افراد ناتــوان را از پای 
در می آورد.مصائب برای انســان یــك اندوخته 
عملی است و در آینده وســیله ترقی و پایه تعالی 
او می گردد و بر اثر تجارب زیادی كه از مشكالت 
به دســت می آورد، همواره ســختی ها را به نفع 
خویش تمام می كند و از آنجــا كه كوه مصائب را 
زیر پا گذارده، دیگر در مســیر زندگی مشــكالت 
مانع پیشــرفت او نمی شــود و هرگاه سختی ها 
مانند تگــرگ ببارد، آنها را با آغوش باز اســتقبال 

نموده و به روی آنها می خندد. 
نیچه می گوید:» تو را به قدری دوســت می دارم 

 كه رنج و آشــفتگی و سرشكســتگی برایت آرزو 
می كنم، به تو رحم نمی كنم چون تو را دوســت 
می دارم می دانی چرا؟! زیرا آرزو دارم كه نیروهای 
خفته تو بیدار گردد تا در شــدائد روزگار با روحی 

مسلم پایدار باشی.«
اگــر بگوییــم كامیابــی فرزنــد رنج و مشــقت 
 اســت و یــا پــوالد در پرتــوی آتش ســخت تر 
می شود و چاقو در سایه ســوهان تیزتر، سخن به 

گزاف نگفته ایم.
سختی ها و مشكالت شــخصیت پرور است؛ زیرا 
باعث می شــود كه قوای دماغی انسان برای رفع 
موانع، فعالیــت نماید. دانشــمندان معتقدند كه 
بازی ها برای كــودكان یك نــوع تقویت دماغی 
اســت زیرا كودک  در بازی به مشــكالتی بر می 
 خورد كه با نیروی فكر آنها را برطرف می ســازد،

 از ایــن رو تا مشــكالت پیــش نیاید، بســیاری 
 از قدرت ها و اســتعدادها شــكفته نمی شــود.

 ســختی ها و مصائب معلمی اســت سختگیر كه 
میوه هایی شیرین دارد.

)برگرفته از كتاب رمز پیروزی مــردان بزرگ اثر 
آیت ا...سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )34(    موفقیت

عکس نوشت

چشــم لندن یا چرخ هزاره، بلندترین چرخ فلک اروپا 
با ارتفاع 135 متر اســت که به عنوان یکی از جاذبه های 

توریستی لندن محسوب می گردد . 
این چرخ فلک در ساحل شرقی رودخانه تایمز و تقریبا 
رو به روی ســاختمان پارلمان بریتانیا واقع شده است. 
چشم لندن، با ســرمایه گذاری بریتیش ایرویز احداث 

شده و از سال 2۰۰۰ در معرض استفاده قرار گرفته است.

چشم لندن 
بلندترین چرخ فلک اروپا 
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حضرت باقر  )علیه السالم(: 
  سخن نيک را از هر کسي ، هر چند خود به آن عمل نکند،  

فرا گيريد .

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
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