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رییس اتحادیه آهن فروشان اصفهان:    فاتحه صنف آهن فروشان را باید خواند!

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور:    صبر ما در برابر ترکیه حدی دارد

اصفهان-خ کاوه-حدفاصل پل 25 آبان و تقاطع اول-روبروی هتل
آرماندیس-جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا - نمایندگی گز اصلی بلداجی

شماره تماس: 09133841452به مدیریت: حبیب اهلل رحمانی بلداجی

تیم ذوب آهن اصفهان در دور جدیــد رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا، عصر امروز درورزشــگاه بن زاید شهر 
العین، رودرروی تیم فوتبال العین قرار می گیرد. ســبز 
پوشــان اصفهانی ماجراجویی جدید آسیایی خود را در 
شرایطی شروع می کنند که هفته های تلخی را پشت سر 

گذاشته اند. تیم ذوب آهن  با ســه باخت پیاپی در لیگ 
برتر به لیگ قهرمانان رسیده است. آنها ابتدا جایگاه خود 
را در رده سوم جدول از دست دادند و سپس با قبول یک 
باخت خانگی برابر رقیب اصلی از کورس رقابت بر ســر 

کسب سهمیه آسیایی ...

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: 7 شعبه در شهرستان اصفهان فعالیت  واحدهای 
صنفی را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، با متخلفان برخورد خواهند کرد؛ همچنین در هر شهرستان استان اصفهان 

نیز یک شعبه این وظیفه را برعهده دارد.

ذوب آهن در خط استارت لیگ قهرمانان آسیا؛
نایبقهرمانقارهکهنواردمیشود

متخلفاناقتصادیدرنوروز96
حاشیهامنندارند
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرد:

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه:

آنچهدرخوزستانپیشآمد،دلانسانرامیخراشد

مسئوالنبهفکرمردمباشند

2

نمایندگی فروش گز اصلی بلداجی

مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان خبر داد:

400سنگمزارجدید
درگلستانشهدا

صفحه 15

گامششمحسناتبادوهزارو
765اثربرداشتهشد

صفحه 6

توزیع15هزارکارتخریدبرای
دانشآموزانآغازشد

صفحه 10

استاندار اصفهان:

انتخاباتبایددر
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پیشنهاد سردبیر:
پاسخ ظریف به »گستاخی«  اسرائیل

ویژه

پاسخ ظریف به »گستاخی«  اسرائیل 

سه وزیر برای توضیح درباره خوزستان 
به مجلس می روند

انتخاب اعضای شورای مرکزی 
»حزب اسالمی رفاه کارگران«

واکنش وزارت امورخارجه
به ادعاهای جدید کریمی قدوسی

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در ابتدای جلسه درس خارج 
فقه با اشاره به مشکالت و خسارت های شدید پدید آمده در اثر سیل و 
گرد و غبار در مناطق جنوب کشور، تاکید کردند: این حوادث حقیقتا 
دل انسان را می خراشد و مسئوالن موظفند که با فکر ، کار و تالش و 
همدلی با مردم، به این مشکالت رســیدگی و برای عالج قطعی آنها 
چاره اندیشی و اقدام کنند. به گزارش ایسنا، حضرت آیت ا...خامنه ای 
با اشاره به مشاهدات گذشته خود از مشکالت پدید آمده برای مردم در 
جریان دو سیل مهیب افزودند: سیل آفت بزرگی است و خسارت های 
زیادی برای مردم و خانواده ها ایجاد می کند و کمک به مردم سیل زده 

در مناطق جنوب، وظیفه و کاری الزم است.
ایشــان مســائل این روزهای خوزســتان و قطع آب ، برق و وسایل 
ارتباطی در هوای سرد را نمونه دیگری از مشکالت دلخراش و بسیار 
سخت مردم برشمردند و گفتند:  مســئوالن وظیفه دارند که به این 
مشکالت رسیدگی کنند و اگر کسی به فکر مردم باشد، نمی تواند در 
مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت بماند و این وظیفه قطعی، فوری 

و همیشگی حکومت هاست که به فکر مردم باشند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با انتقاد از برخی که به جای حل مســئله 
ریزگردها، مسئولیت آن را متوجه گذشتگان می کنند، خاطرنشان 
کردند: درست است که برخی مسائل به چاره اندیشی های بلندمدت 
احتیاج دارد؛ اما این حرف که وضعیت فعلــی نتیجه به فکر نبودن 
گذشتگان است، کافی نیست و مشکلی را حل نمی کند و چند صباح 
دیگر نیز دیگران همین قضاوت را درباره ما خواهند کرد که چرا برای 

عالج مشکل مردم کاری انجام نشد.
ایشان افزودند: باید این ســختی ها را در زندگی مردم لمس و برای 

عالج آنها فکر، کار، تالش، همدردی و همدلی کرد.

پایگاه »جروزالم پست« در گزارشی به بازتاب سخنان وزیر امور خارجه 
کشورمان در نشســت امنیتی مونیخ پرداخت و نوشــت: محمد جواد 
ظریف به »گستاخی« اسرائیل پاسخی قاطع داده است.جروزالم پست 
نوشت: ظریف اعالم کرد که ایران هرگز به دنبال ساخت سالح هسته ای 
نبوده است. این پایگاه ادامه داد: این سخن ظریف موضعی سخت در برابر 
اسرائیل است که خود دارنده سالح هســته ای است و منطقه را با خطر 
مواجه کرده است. جروزالم می نویسد به اعتقاد مقام های ایرانی عامل 
بی ثباتی در منطقه، اسرائیل است چرا که سالح هسته ای در اختیار دارد.

وزرای نفت، نیرو و جهاد سازندگی و رییس سازمان محیط زیست امروز 
در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شــده و درباره علت جوابگو نبودن 
تمهیدات برای پیشگیری از بحران گردوغبار و قطعی برق در خوزستان 
توضیح می دهند. اسدا... قره خانی ســخنگوی این کمیسیون با اعالم 
این خبر، موضوع جلسه امروز با این سه مقام دولتی را دریافت گزارش 
آنان از اقدامات انجام شــده و تمهیدات اندیشیده شده در قبال بحران 
ریزگردها و قطعی برق در استان خوزستان عنوان کرد و گفت: پرسش 
اصلی اعضای کمیسیون انرژی از وزرای نفت، نیرو و جهاد سازندگی و 
رییس سازمان محیط زیست این است که چرا تمهیدات گذشته برای 
پیشگیری از بحران در خوزســتان جوابگو نبوده است؟ و آیا نهادهای 
مسئول به موقع برای مقابله با بحران ورود کرده اند یا خیر؟ همچنین 
آیا با تجهیزات کافی به مقابله با معضــل گردوغبار و قطعی برق در این 
استان رفته اند؟ وی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون انرژی در جلسه 
امروز از اقدامات پیشگیرانه سه وزارت خانه مذکور و نیز سازمان محیط 
زیست جهت جلوگیری از تکرار چنین بحرانی در آینده سوال خواهند 
کرد، افزود: همچنین کمیته اعزامی از سوی کمیسیون به خوزستان نیز 

گزارش خود را ارائه خواهند داد.

حسن فرجی عضو شورای مرکزی حزب اســالمی رفاه کارگران با بیان 
اینکه اولین کنگره حزب اســالمی رفاه کارگران جمعه)29 بهمن ماه( 
برگزار شد، گفت: این کنگره با حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد و 
اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند. وی افزود: اعضای شورای مرکزی 
عبارتند از: حســن فرجی، عباس الهیار، حسین سرافراز، محمد فرجی، 
محمد منافی، محمد پور سراجیان و مهدی دهلوی. عضو شورای مرکزی 
حزب اســالمی رفاه کارگران با بیان اینکه حزب متبوعش در راســتای 
اجرای قانون اساســی و اهداف امام)ره( و رهبری فعالیت می کند، گفت: 
حزب ما یک حزب فراگیر اســت و هم برای انتخابات ســال آینده و هم 
شورای شهر با نیروهای انقالبی و طرفدار والیت و رهبری مانند »جبهه 

مردمی نیروهای انقالب اسالمی« همکاری می کنیم.

ایرنا: روابط عمومی وزارت خارجه، در واکنش به ادعاهای اخیر کریمی 
قدوسی یکی از نمایندگان مجلس، این ادعاها را بی اساس و کذب و آن 

را مصداق عمل مجرمانه و قابل پیگرد عنوان کرد.
در اطالعیه وزارت خارجه در این ارتباط آمده است:

»روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص ادعاهای جدید آقای 
کریمی قدوســی درباره »توافقات به اصطالح هفت گانه تیم مذاکره 
کننده هسته ای با طرف های آمریکایی « ضمن تکذیب این ادعا، آن را 
کامال بی اساس، مضحک و نمونه دیگری از افتراهای کذب همیشگی 
شخص ایشان نسبت به دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه کشور 

می داند که مصداق بارز عمل مجرمانه و قابل پیگرد است.«

اخبار

احزابپارلمانانرژی اتمیسیاست خارجه

حسن هانی زاده کارشناس مســائل غرب آسیا با اشاره 
به شلیک موشک توســط انصارا... به سمت کشتی های 
جنگ عربســتان در تنگه باب المندب گفــت: توازن 
قدرت و توازن قوا در صحنه های نظامی به سود انصارا... 
تغییر کرده و آثار شکســت نظامی در بین عربســتان 
و هم پیمانان آن آشــکار شده اســت. هانی زاده پرتاب 
های موشــکی بالســتیکی انصارا... به سمت عربستان 
را تعیین کننده خواند و تاکید کرد: تــداوم پرتاب این 
موشــک ها می تواند موازنه قدرت را به سود ملت یمن 
تغییر دهد. وی با بیان اینکه رزمنــدگان یمنی به ویژه 
انصارا...توانسته اند با استفاده از فضای موجود و سکوت 
جامعه جهانی موشک های جدیدی را به سوی مناطق 
نظامی و پادگان های مزدوران عربســتان پرتاب کنند 
اظهار داشــت: این موضوع آثار روانی و نظامی دردناکی 
برای آل سعود داشته است. هانی زاده خاطرنشان کرد: 
البته موضوع راه حل های سیاســی در یمن با بن بست 
مواجه شده و آنچه که تعیین کننده است موشک های 
بالستیکی یمن بوده وعربســتان در حال حاضر در وقت 

تلف شده بازی می کند.

وزیر راه در نامه ای به رییس مجلس با تشکر از نمایندگان 
مجلس اعالم کرد: رای اعتماد مجــدد، اعتماد به نفس 

بیشتری به من و همکارانم داد.
در نامه عباس آخوندی خطاب به الریجانی آمده اســت: 
»وظیفه دارم مراتب امتنان خــود را بابت اعتماد مجدد 
نمایندگان محترم مجلــس به اینجانب به اســتحضار 
جنابعالی و تمام نمایندگان عزیز اعالم دارم. نمایندگانی 
که به اینجانب رای موافق دادند، به یقین بر پایه قناعت از 
توضیحات ارائه شده و با رعایت حفظ منافع ملی مبادرت 
به رای نمودند و ســایر نمایندگانی که به استیضاح رای 

مثبت دادند نیز براساس تشخیص شان بوده  است. 
رای اعتماد مجدد مجلس به اینجانب از یک ســوی ، بار 
مســئولیت را بر دوش من و همکارانم سنگین می کند 
و از سوی دیگری حس اعتماد به نفس بیشتری به ما در 
وزارتخانه و همکاران در دولت می دهد تا بیش از گذشته به 
ملت عزیز ایران خدمت کنیم و در جهت اعتالی جمهوری 
اســالمی تحت رهبری مقام معظم رهبری )مدظله( از 
جان ودل بکوشــیم. با آرزوی توســعه ایران و سربلندی 

جمهوری اسالمی. «

کارشناس مسائل غرب آسیا:

پرتاب موشک های یمن به سمت 
عربستان، موازنه را تغییر می دهد

آخوندی خطاب به مجلسی  ها:

 اعتماد به نفسم 
بیشتر شد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

 عضویت ایران در پروژه ایتر 
در مرحله نهایی است

سخنگوی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه:

قدس، هویت اسالمی خود 
را حفظ کرده است 

بهروز کمالوندی سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشاره 
به آخرین وضعیت مشــارکت ایران در پروژه بین المللی 
گداخت هســته ای، افزود: بعد از ســفر و بازدیدهای دو 
جانبه رییس سازمان انرژی اتمی ایران و رییس و اعضای 
پروژه بین المللی گداخت هسته ای و امضای قراردادهای 
همکاری، اقدامات خوب و مثبتی در این راســتا صورت 
گرفته و تنها مرحله نهایی برای عضویــت ایران در پروژه 
ایتر باقی مانده اســت. وی ادامه داد: در شــورای کنونی 
موضوع »عضویت همراه ایــران در پروژه ایتــر« باید در 
شــورای تخصصی این پروژه مورد بررسی قرار بگیرد که 
این موضوعات در شــورای مربوطه معموال در دو مرحله 
مطرح می شود. کمالوندی اضافه کرد: البته در مرحله اول 
کلیات موضوع عضویت ایران بررسی شد و همه اعضا با آن 
موافقت کردند، حال در مرحله دوم هر یک از کشورها باید 
به صورت مستقل بررســی ها و ارزیابی های خود را انجام 
داده و نظر خود را به صورت رســمی به شورای ایتر اعالم 
کنند که پس از آن، یک توافق نامه نهایی با شورای مذکور 

امضا می شود.

کاظم جاللی سخنگوی ششــمین کنفرانس بین المللی 
حمایت از انتفاضه فلســطین در واکنش به ادعای انتقال 
ســفارت آمریکا از تل آویو به قدس شریف از سوی ترامپ 
گفت: این موضوع جزو شــعارهای تبلیغاتی ترامپ برای 
ریاســت جمهور آمریکا بود اما نهادهای بیــن المللی و 
کشورهای اسالمی باید برای ممانعت از این امر ورود پیدا 
کنند. رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به دلیل 
اصلی پافشــاری دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این 
موضوع اظهار داشت: قدس تاکنون برخالف تمام فشارها 

هویت اسالمی خود را حفظ کرده است. 
وی ادامه داد: رژیم صهیونیســتی پخش صــدای اذان از 
مساجد و انجام مناســک دینی را در قدس ممنوع کرده و 
تمام این فشارها با هدف یهودی سازی این سرزمین اصیل 

اسالمی انجام می شود. 
الزم به ذکر اســت که ششــمین کنفرانس بین المللی 
حمایــت از انتفاضه فلســطین امــروز و فــردا با حضور 
هیئت هایی از ۸۰ کشور جهان در ســالن اجالس سران 

کشورهای اسالمی برگزار می شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه:

آنچه در خوزستان پیش آمد، دل انسان را می خراشد
بین الملل مسئوالن به فکر مردم باشند

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری 
دیروز خود گفت: ترکیه از همســایگان مهم ماســت و بعد از 
کودتا از کمک های زیــادی از جانب ما برخــوردار بودند؛ اما 
وضعیت نامطلوب در این کشور باعث شده تا رفتار ناهنجاری 
داشته باشند و این رفتار بیشتر از روی عصبانیت از گیر افتادن 
در یک گرفتاری است که ناشی از مشکالت داخلی و مشکالت 
خارجی شان است. ما عالقه مند نیستیم که این گفتمان وجود 
داشته باشــد و صبوری می کنیم ؛اما صبر ما هم حدی دارد و 
امیدوارم با ذکاوت و هوشیاری بیشتری رفتار کنند و امیدوارم 
 این مســائل تکرار نشود که اگر چنین شــود ما قطعا سکوت 
نخواهیم کرد. قاسمی درباره موضع ترکیه در خصوص ایجاد 
منطقه امن گفت: نشست آستانه به معنای آن نیست که همه 
دیدگاه ها درباره ســوریه یکسان اســت. این ایده ترکیه غلط 
است و مشــکالت را بیشــتر خواهد کرد و از جانب ما قبول 

نیست و ما آن را مردود می دانیم.

سخنان بی ربط اردوغان مصداق ندارند
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در خصوص اتهامات 
مطرح شده علیه ایران از ســوی ترکیه گفت: مواضع غیرقابل 
انتظار و غیردوســتانه از ســوی رییس جمهــوری ترکیه در 
بحرین داشــتیم که به دلیل شــرایط داخلی و منطقه ای وی 
دچار حساسیت خاصی بود که کلماتی را در این فضا داشتند 
که پاسخ آن داده شــد. این ســخنان بی ربط در مورد ایران 
مصداق ندارد و ایران برای کمک بــه صلح و ثبات و امنیت در 
عراق و سوریه و حتی ترکیه کمک کرده و نقش ایران سازنده 
است. این یک نوع فرافکنی اســت که ناشی از شکست آمال، 
آرزوها و نرســیدن به اهدافی اســت که قرار بود ظرف مدت 
کوتاهی حاصل شود؛ اما نشد.ما شفاف ترین موضع را داریم و 
از ابتدا هم همینطور بوده است. ابتدا گفتیم برای چه در عراق 
و سوریه هستیم. وضعیت امروز درســت رفتار کردن ایران و 
بیراهه رفتن آنها بوده که این سخنان بی ربط را تا حدی توجیه 

می کند.
با دولت جدید آمریکا هیچ ارتباطی نداریم

وی در خصوص ارتبــاط ایران و آمریکا بــرای برطرف کردن 
مســائل مربوط به برجام گفت: ما با دولــت آمریکا رابطه ای 
نداریم و در گذشــته هم نداشــتیم و آنچه بــرای مدتی ما را 
مربوط کرد، مذاکرات هسته ای بود. ما هیچ ارتباطی با دولت 
جدید آمریکا نداریم. آنچه درباره برجام وجود دارد بحث فنی 
است که کانال آن مشخص اســت و خود آژانس خواهد بود. 
 بدعهدی آمریکا در برخــی حوزه ها از جمله برجام روشــن

 است.
منــش جمهــوری اســالمی ایران بــا منش 

نومتولد شدگان )عربستان( متفاوت است
وی در خصوص تضمین ایران از عربســتان برای حج ســال 
آینده گفــت: ما جمهوری اســالمی هســتیم و منش مان با 
نومتولدشده ها و تازه به دوران رســیده ها متفاوت است ولی 
هرگز از منافع مردم و کشــورمان کوتاه نخواهیــم آمد. ما از 
تجارب پیشین برای حج ســال آینده بهره خواهیم برد و همه 
دغدغه های ما مکتوب شده و در نشستی که خواهند داشت با 

جدیت صحبت کرده و امیدوارم به یک نتیجه مثبتی برسیم.
مواضع )برخــی طرف ها در( مونیــخ، تکراری و 

غیرقابل اعتناست
قاســمی در ادامه افزود:با توجه به تحوالت منطقه احســاس 
می کنیم بدخواهانی )هســتند که( نمی خواهنــد روابط ما 
با کشورهای منطقه شــکل خود را طی کند و مواضع مونیخ 
تکراری است و برخی از آنها قابل اعتنا و جدید نیست. در یک 
کشــور در حوزه خلیج فارس با تناقض جدی روبه رو هستیم 
و نمی دانیم چه کســی آنجا حاکم اســت. زیرا همین قدر که 
مواضع منفی می شــنویم گاهی پیام های دوستی را دریافت 
می کنیم و لذا یک صــدای واحد نیســت و منتظریم تا یک 
صدای واحد بشنویم  تا بر اساس آن سیاســت خود را دنبال 
کنیم. ما برای هیچگونه بــد اخالقی و اقدام متقابل پیش قدم 
نخواهیم بود؛ اما آنها که ناپخته رفتار می کنند بدانند که صبر 

ایران هم حدی دارد.
مراسم اقامتگاه سفیر سوئد، امری معمول بود

ســخنگوی وزارت خارجه در خصوص حضور مقامات ایران 
در اقامتگاه سفیر ســوئد گفت: ٣٧ سال اســت این اتفاق در 
کشور رخ می دهد و در همه جای دنیا نیز همینطور است. در 
خصوص نوع پوشش آنها در اقامتگاه نیز ما طبق کنوانسیون 
وین نمی توانیم ایــرادی بگیریم یا نظــری بدهیم، همانطور 
 که آنها نمی توانند نظری در این خصوص درباره ســفارت ما

 داشته باشند.

 ایران برای کمک 
به صلح و ثبات و 
امنیت در عراق 
و سوریه و حتی 

ترکیه کمک کرده 
و نقش ایران 
سازنده است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات مداخله جویانه اخیر مســئوالن ترکیه درباره ایران به آنان 
هشدار داد که ما عالقه مند به تنش نیستیم و صبوری می کنیم؛ اما صبر ما هم حدی دارد.

حاشیه جدید برای 
رییس جمهور فیلیپین

حمله صهیونیست ها به یمن 
از پایگاه عربستان 

یکی از افسران پلیس فیلیپین اخیرا در اظهاراتی گفته 
است که رییس  جمهور کنونی این کشور در سال های 
گذشته با پرداخت پول و مامور کردن وی و افرادی دیگر 

مخالفان خود را ترور کرده است.
خبرگــزاری »آسوشــیتدپرس« به نقل از این افســر 
بازنشســته افزود که ترور یک شخص و خانواده اش که 
مظنون به آدم ربایی بودند و همچنین قتل یک تحلیلگر 
رادیویی مخالف از جمله کســانی بودند که با دســتور 

رییس جمهور کنونی فیلیپین ترور شده اند.
 بنا بــر این گــزارش وکالی حقوق بشــر کــه وکالت 
»آرتور الســکاناس« را به عهده دارند در گفت وگویی 
مطبوعاتی اعالم کردند که اظهارات موکلشــان علیه 
»فدریکو دوترته« می  تواند زمینه را برای اســتیضاح 

»فدریکو دوترته« رییس جمهور فیلیپین فراهم کند.
تاکنــون هیــچ اظهارنظــری از طــرف »فدریکــو 
 دوترته« یا دفتر ریاســت جمهوری دربــاره اتهام های 

»آرتور السکاناس« گزارش نشده  است.

پایگاه فلسطینی المنار ضمن افشای سفر یک هیئت 
امنیتی ســعودی به تل آویو، از استقرار جنگنده های 

رژیم صهیونیستی در خاک عربستان گزارش داد.
به گزارش پایگاه فلســطینی المنار، یــک منبع آگاه 
نوشــت که »خالد الحمیــدان«، رییس ســرویس 
اطالعاتی ســعودی ریاست هیئت عربســتانی را که 
مشاور وزیر دفاع این کشور آن را در سفر به فلسطین 
اشــغالی همراهی می کند برعهده دارد . این ســفر 
محرمانه پس از نشست مشــترک بنیامین نتانیاهو و 
دونالد ترامپ در واشــنگتن و تهدیدات صورت گرفته 
از ســوی ترامپ علیه تهران صورت مــی گیرد. وی با 
بیان اینکه شــماری از مستشــاران نظامی اسرائیلی 
و آمریکایی اواخر هفته گذشــته به منظور شرکت در 
نشســت اتاق عملیات جنگ علیه یمــن وارد ریاض 
شده اند اظهار داشــت: مستشــارانی از تابعیت های 
مختلف بر حمالت هوایی که عربستان در یمن به اجرا 
می گذارند و آخرین آنها حمله به یک مراسم عزاداری 
بود نظارت دارند. این پایگاه در پایان همچنین از وجود 
شماری از جنگنده های اســرائیلی در فرودگاه های 

سعودی که یکی از آنها منطقه تبوک است خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور:

صبر ما در برابر ترکیه حدی دارد

رزمایش پیامبر اعظم )ص( 11 نیروی زمینی سپاه با پرتاب انواع 
راکت های پیشرفته، هوشمند و نقطه زن در کویر مرکزی ایران  
دیروز آغاز شد. مرحله اول رزمایش سه روزه نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی با نام پیامبر اعظم )ص( 11 با شعار 

»نمایش اقتدار و امنیت پایدار« با رمز مقدس »یا رســول ا... یا 
رسول ا... یا رسول ا...« با حضور یگان های توپخانه، پدافند، پهپاد، 
پیاده و هوانیروز این نیرو در کویر مرکزی ایران آغاز شد.در مرحله 
اول این رزمایش اهداف دشــمن فرضی با راکت های پیشرفته، 

هوشــمند و نقطه زن در کالس های مختلف مورد اصابت قرار 
گرفت. رزمایش امنیتی - دفاعی پیامبر اعظم )ص( 11 نیروی 
زمینی سپاه در کویر مرکزی ایران و شرق کشــور تا فردا ادامه 
دارد و طی آن یگان هــای برگزیده این نیرو اشــراف اطالعاتی 
آمادگی های دفاعی همه جانبه خود بــرای مقابله با تهدیدات 
متصور از سوی متجاوزین خارجی را به نمایش خواهند گذاشت.

رزمایش پیامبر اعظم )ص( 11 نیروی زمینی سپاه آغاز شد

کافه سیاست

بر اساس شایعه ای که توسط عده ای افراد سودجو 
مبنی بر انجام وصیت آیت ا... هاشمی درخصوص 
ثبت نام بــرای پرداخت مقداری از امــوال وی به 
عنوان کمک های مالی به مردم نیازمند و محروم 
پخش شده اســت، تعدادی افراد سودجو اقدام به 
ثبت نام در برخی کافی نت ها و دریافت وجه نقد 

از شهروندان کردند.
مجتبی خانجانــی ادامه داد: طی تماســی که با 
فرمانده انتظامی شهرســتان زاهدان برقرار شد، 
تعدادی از این کافی نت های متخلف شناسایی و 

پلمب شدند.

پایگاه خبری آمریکایی کانســرتیوم نیوز به انتقاد از 
الیحه »آلسی هســتینگز« پرداخته که سوم ژانویه 
2۰1٧ برای صدور مجوز اســتفاده از نیروهای مسلح 
آمریکا جهت جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح 
هســته ای به کنگره ایاالت متحده ارائه شده است. 
آلسی هســتینگز، نماینده ای جنگ طلب است که 
فســاد اخالقی را در پرونده خود دارد و معلوم نیست 
چرا این الیحه فوق العاده خطرناک را پیشــنهاد داده 
است. این الیحه احتماال برای جلب توجه البی های 
اسرائیلی حامی هســتینگز یا خودنمایی وی ارائه و 
موجب شوکه شدن مردمی شده که به او  رای داده اند.

ادعایی عجیب درباره وصیت نامه آیت ا... هاشمی تهیه الیحه حمله نظامی به ایران!
جام نیوز: وبســایت خبری »یمن پرس« مدعی شد: 
»منابع آگاه از یک توافق محرمانه میان کشــورهای 
شــورای همکاری و ایران خبــر دادند.« بنــا بر این 
گزارش، امیر کویت طی اقدام ناگهانی سفری به عمان 
داشته تا توافق محرمانه درباره یمن در آستانه اتمام 
دومین ســال از عملیات »توفان قاطع« را با سلطان 
قابوس بررســی کند.یمن پرس نوشــت: » ایران از 
پایان دادن به بحران در یمن مصالح خود را نه تنها در 
این کشور بلکه حتی در ســوریه نیز دنبال می کند و 
همانطور که ظریف گفت، خاتمه دادن به بحران های 

موجود در خاورمیانه به نفع منطقه خواهد بود.«

ادعایی درباره توافق محرمانه سران عرب با ایران
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پیشنهاد سردبیر:
مرغ ۷۵۰۰ تومانی گران نیست

کافه اقتصاديادداشت

وزارت امور اقتصادی و دارایــی بدهی دولت تا آخر دی ماه امســال را 
۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. وزارت امــور اقتصادی و دارایی با 
اعالم اینکه یکی از معضالت گریبان گیر اقتصاد ایران، موضوع بدهی ها 
و مطالبات دولتی اســت، اعالم کرد دولت تا پایــان دی ماه، ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان بدهکاری را به ثبت رســانده است. بر این اساس، نسبت 
بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۳۰ تا ۵۰ درصد اســت. این 
در حالی اســت که نســبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی 
در ایران در ســال ۲۰۱۵ حدود ۱۶ درصد اعالم شــده است. این رقم 
در ایاالت متحــده آمریکا ۱۰۵ درصــد و در ژاپن ۲۳۰ درصد اســت. 
بر اســاس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی، معضل اقتصاد ایران در 
رابطه با بدهی های دولتی، حجم آن نیست بلکه مشخص نبودن میزان 
دقیق بدهی های دولت و ترکیب آن است؛ معضلی که موجب رکود در 

بازپرداخت بدهی ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران می شود.

در حالی که طی ماه های اخیر قیمت گوشــت مرغ رو به افزایش بوده و 
بازار پرنوســانی را تجربه کرده اســت، رییس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشــتی می گوید: گوشــت مرغ در بازار گران نیســت و مردم به 
جای خرید از گران فروشــان، این محصول پروتئینی مورد نیازشــان 
را از میادین میوه و تره بار شــهرداری تامین کنند. محمد یوســفی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: قیمت و تنظیم بازار مالک و معیاری دارد 
که یکی از آنها میادین میوه و تره بار است که طی روزهای گذشته قیمت 
گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار شــهرداری کیلویی ۶۸۵۰ تومان 
عرضه شده است و قیمت گوشــت مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن 
به صورت عمده فروشــی نیز کیلویی ۷۰۰۰ تومان است. رییس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشــتی با بیان اینکه قیمــت منطقی برای هر 
کیلوگرم گوشت مرغ ۷۵۰۰ تومان است، تاکیدکرد: هیچ مشکلی برای 

تامین گوشت مرغ مورد نیاز شب عید مردم وجود ندارد. 

در حالی قرارداد برقی مربوط به ســال ۲۰۱۷ میالدی بین ایران و عراق 
مبادله شده که حدود یک ماه است صادرات برق به عراق به دلیل اتمام 
زمان قرارداد و بدقولی این کشــور در پرداخت بدهی های خود از سوی 
ایران قطع شده بود. یکی از مسائلی که مســئوالن را برای از سرگیری 
صادرات برق به عراق مردد کرده، میزان بدهی های این کشــور در ازای 
صادرات برق است، به طوری که بر اســاس آخرین آمار، عراق حدود یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بدهــی برقی به ایــران دارد البته در حال 
حاضر کشور عراق بخشــی از بدهی خود به میزان ۲۰۰ میلیون دالر را 
در روزهای گذشته پرداخت کرده و مقرر شده در روزهای آینده نیز ۱۵۰ 
میلیون دالر دیگر را پرداخت کند که طبق اعالم مســئوالن برای وصل 
مجدد برق منتظر گشایش اعتبار اســنادی )ال. سی( از سوی عراقی ها 
هســتیم و قرار اســت باقیمانده بدهی خود را در ســه قسط سه ماهه 
پرداخت کنند. به طور میانگین روزانه ۷۰۰ تا هزار مگاوات برق از ایران به 
کشور عراق صادر می شود و باید گفت که ایران با هفت کشور ارمنستان، 
آذربایجان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق و جمهوری 

نخجوان مبادله برق دارد. 

 بدهی دولت تا پايان دی 
به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

ريیس انجمن پرورش دهندگان مرغ:

مرغ ۷۵۰۰ تومانی گران نیست

استارت صادرات برق به عراق زده شد

بیستمین نمایشــگاه لوازم خانگی اصفهان از ۵ تا 9 اسفند ماه در محل نمایشــگاه های استان واقع در پل شهرستان 
برگزار خواهد شد.

۷4 مشــارکت کننده این نمایشــگاه در 9۰۰۰ مترمربع فضای نمایشــگاهی به ارائه نمونه های جدید محصوالت و 
خدمات خود می پردازند.در این دوره نمایندگان استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قم و 
البرز و همچنین نمایندگان فروش محصوالت کشورهای آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلستان، کره جنوبی و ترکیه 

حضور یافته اند. 
انواع لوازم خانگی، یخچال و فریــزر، اجاق گاز، بلور و چینی، لــوازم برقی خانگی، بخاری، تلویزیــون، کولر گازی و 
چرخ خیاطی از جمله اقالمی است که در این نمایشــگاه عرضه می شــود و بازدیدکنندگان می توانند طی ساعات 
 ۱۶ تا ۲۲ به بازدید از آن بپردازند.افزایش ۳۰ درصدی متراژ از ویژگی های بیســتمین دوره نمایشــگاه لوازم خانگی

 اصفهان است. 

با حضور ۷4 مشارکت کننده؛

بیستمین دوره نمايشگاه لوازم خانگی اصفهان برگزار می شود

رییس اتحادیه آهن فروشــان اصفهان با اشــاره به 
ورشکستگی حدود ۷۰ درصد واحدهای فروش آهن 
در اصفهان طی یکسال گذشــته، گفت: متاسفانه با 
فروش اینترنتی آهن توســط برخــی از کارخانجات 
تولیدی همچــون ذوب آهن اصفهــان، باید فاتحه 

توزیع کنندگان و صنف آهن فروشان را خواند.
اکبر شمشیری در گفت وگو با ایمنا در خصوص رکود 
بازار آهن، اظهار داشــت: به دلیــل توقف طرح های 
عمرانی چه در بخش دولتی و چــه خصوصی انگیزه 

برای سرمایه گذاری کم شده است .
وی به عدم موفقیت تولیدکننــدگان در امر صادرات 
اشاره کرد و بیان داشت: متاســفانه تاسیس بی رویه 
کارخانجات فــوالدی و تولید آنهــا در نقاط مختلف 
کشور بدون توجه به شــرایط اقلیمی و نیازهای بازار 

بر رکود بازار آهن تاثیر گذاشته است.
رییــس اتحادیه آهن فروشــان اصفهــان همچنین 
افزود: عدم شــناخت بازار مصرف و دخالت ناآگاهانه 
 برخی از تولیدکنندگان در بازار و رقابت ناســالم آنها

 به گونه ای است که یک تولیدکننده براساس سلیقه 
قیمت خود را کاهش می دهد و مردم به تصور اینکه 
بازار آهن، ارزان می شود از خرید دست نگه می دارند 

و این موجب افت خرید در بازار آهن شده است.
وی همچنین با اشاره به فشــار بی امان و کمرشکن 
مالیات و بخصــوص مالیات بــر ارزش افــزوده که 
تولیدکننــدگان و توزیــع کنندگان فــوالد را دچار 
مشکل کرده اســت، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری 
 از انبارهای توزیع آهن بخش خصوصی ورشکســته 
شــده اند همچنین برخی از بدعهدی ها و افراد تازه 
 کار و مجموع این مســائل موجب رکود بــازار آهن 
شده اســت. شمشــیری با بیان اینکه قرار بود مالیات 
 بر ارزش افــزوده از مصرف کننده نهایی اخذ شــود، 
اظهار داشــت: متاســفانه دارایــی از هر واســطه و 
فروشــنده ای مالیات بر ارزش افــزوده را مطالبه می 
کند که این مشــکل بزرگی را ایجاد کرده اســت. وی 
تاکیدکــرد: اکنون در طرح جدید مالیاتی قرار اســت 
مالیات بــر ارزش افــزوده در قالب مالیــات بر ارزش 
مصرف از خود مصرف کننده، اخذ شــود که گویا این 
قانون از سال آینده اجرا خواهد شــد. رییس اتحادیه 
آهن فروشان اصفهان بیان داشــت: متاسفانه اجرای 
نادرســت قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب رکود 

صنف آهن فروشان و دیگر اصناف شده است.

ريیس اتحاديه آهن فروشان اصفهان:

فاتحه صنف آهن فروشان را 
بايد خواند!

ويژه

غالمرضا صالحی روز گذشته در نشست خبری با اصحاب 
رســانه اظهارکرد: طرح ویژه نظارتی نوروز 9۶ نسبت به 
سال های گذشته ۱۵ روز زودتر و از ابتدای اسفندماه 9۵ 

آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه 9۶ ادامه خواهد داشت.
در ادامه اهم سخنان صالحی در این نشست را می خوانید:

 ۷ شعبه در شهرستان اصفهان فعالیت  واحدهای صنفی 
را رصد کرده و در صورت مشــاهده هرگونــه تخلفی، با 
متخلفان برخورد خواهند کرد؛ همچنین در هر شهرستان 

استان اصفهان نیز یک شعبه این وظیفه را برعهده دارد.
 هیچ گونه حاشــیه امنیتی برای متخلفان اقتصادی در 
نوروز 9۶ وجود ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان با صالبت بــا متخلفان نــوروزی برخورد خواهد 

کرد.
 ســازمان تعزیرات حکومتی با هماهنگــی، همکاری و 
تعامل با سایر دســتگاه ها مثل ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت، اتــاق اصنــاف، اداره کل میــراث فرهنگی 
صنایع دســتی و گردشــگری، اماکن نیــروی انتظامی و 

دیگر ســازمان های متولی و متصدی مربوطه این پروسه 
را مدیریت کرده و قیمت کاال و خدمــات در ایام نوروز را 

کنترل می کنند.
 آن دسته از کاالهایی که در ســبد کاالی خانوار در ایام 
نوروز از جایگاه بیشتری برخوردار بوده و نقش پررنگ تری 

دارند، اولویت کاری تیم نظارتی ویژه نوروز است.
 ماموریت ســازمان تعزیرات در برخورد با ۳ بخش کاال و 
خدمات، بهداشــت، دارو و درمان و قاچاق کاال و ارز است. 
این ســازمان وظیفه دارد تا با تخلفات در این ۳ حوزه در 

سطح بازار مبارزه کند.
 اماکــن مــورد نظــارت تعزیــرات حکومتی شــامل 
شــرکت های مســافرتی، مراکــز اســکان و پذیرایــی، 
اقامتگاه هــا، اماکــن زیارتــی، زائرســراها، هتل هــا، 
اماکن تاریخــی تفریحــی و فرهنگــی، رســتوران ها، 
سالن های غذاخوری شــهری و جاده ای، اغذیه فروشی ها، 
قنادی ها، انبارها، ســردخانه ها، فروشگاه های زنجیره ای، 

نمایشگاه های بهاره و میادین میوه و تره بار است.

 همچنیــن جایگاه هــای عرضــه ســوخت، مراکــز 
آمبوالنس هــای  درمانگاه هــا،  درمانــی،  بهداشــتی 
خصوصی،آرایشــگاه های زنانه و مردانه همگی در اولویت 

و دستور کاری طرح ویژه نظارتی نوروز 9۶ خواهد بود.
 حضور فعال در کنار ســایر عناصر دخیل در امر تنظیم 
بازار برای رســیدگی به شــکایات مردمی، سرعت عمل 
در چارچوب قانون به منظور اســتیفای حقوق شــکات 
خصوصی در ایام نــوروز، اثربخشــی ســریع و به موقع 
اقدامات الزم بــرای تذثیر بازدارندگی در پیشــگیری از 
تخلفات در سطح بازار و اطالع رسانی سراسری فعالیت ها 

از طریق صدا و سیما، جراید، نشریات و رسانه هاست.
 ســاعت کار اجرای طرح ویژه نظــارت در نوروز 9۶ از 9 
صبح هر روز تا 9 شــب همان روز خواهــد بود؛ همچنین 
مردم بــا ارائه گــزارش از طریــق ســامانه های پیامکی 
۳۰۰۰9۶۵۱ و ســامانه ۱۲4 ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت کمک به ثبت و ضبط تخلفات خواهند کرد.
 ) با ارائــه گزارش عملکــرد ۱۱ ماهه این ســازمان ( از 
ابتدای ســال 9۵ تا پایان بهمن 9۵ نزدیــک به ۲۳ هزار 
فقره پرونده به شــعب تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
وارد شــده و ۲4 هزار و ۲۰۰ فقره پرونده مختومه شــده 
اســت. این آمار بدین معناســت که ۱۲۰۰ فقره پرونده 
بیش از میزان وارده مختومه شده است که درصد عملکرد 
۱۰۵ درصدی را نشــان می دهد؛ میزان محکومیت ها در 
استان اصفهان بیش از ۱4۶ میلیارد تومان بوده که تعداد 
پرونده ها نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ۳۷ درصد 

کاهش یافته که نشان دهنده کاهش تخلفات است.
 حکم تعطیلی یک درمانگاه دندانپزشــکی به دلیل عدم 
حضور مسئول فنی با شــکایت دانشــگاه علوم پزشکی 

اصفهان صادر شده است.
 محکومیت یک پزشــک ارتوپد به اتهــام دریافت مبالغ 
اضافی از بیمــاران و محکومیت یک پزشــک متخصص 
جراحی عمومی به اتهام اخذ وجوه زیرمیزی صورت گرفته 
که عالوه بر پرداخــت جریمه، وجوه بیمــاران را به آنان 

بازگردانده اند.
 محکومیت پزشــک متخصص بیماری هــای عفونی به 
اتهام اخذ وجوه زیرمیزی، محکومیت مدیر شرکت فروش 
تجهیزات پزشــکی به اتهام فروش محصــوالت تقلبی و 
غیراســتاندارد که عالوه بــر پرداخت مبلــغ ۷۱ میلیون 
ریال به صندوق دولت و ۱۷ میلیون ریال در حق شــاکی 

خصوصی محکوم شده است.
 همچنین تعطیلــی کارگاه تولید مــواد غذایی به دلیل 
داشــتن آلودگی میکروبی، تعطیلی و ضبــط اموال یک 
درمانگاه دندانپزشکی به دلیل نداشــتن مجوز تاسیس، 
حکم بــه معدوم شــدن ۵۶۰ لیتر ســموم کشــاورزی 
غیرمجاز و محکومیت پزشــک فوق تخصص جراحی به 
اتهام اخذ وجــوه غیرقانونی از بیمــاران و درج در پرونده 
 پزشــکی از دیگر نتایج نظــارت تعزیــرات حکومتی در

استان اصفهان است.

ماموريت
 سازمان تعزيرات

 در برخورد
 با 3 بخش 

کاال و خدمات، 
بهداشت، دارو

 و درمان 
و قاچاق کاال 

و ارز  است

مديرکل تعزيرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرد:

متخلفان اقتصادی در نوروز 96
حاشیه امن ندارند

مديرکل تعزيرات حکومتی استان اصفهان گفت: هیچ گونه حاشیه امنیتی برای متخلفان اقتصادی در نوروز 
96 وجود ندارد و سازمان تعزيرات حکومتی استان اصفهان با صالبت با متخلفان نوروزی برخورد خواهد کرد.

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 950/1009، 950/1010 و 
950/1011   ) شماره های 200951188000025، 200951188000026، 

200951188000027 در سامانه ستاد( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف: 2۵436

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

شماره 

مناقصه

موضوع مناقصه
شرایط و الزامات ورود به مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(

خرید کابــل آلومینیومی ۶۳ کیلو ولت با ســطح مقطع 9۵۰/1۰۰9
۱۲۰۰*۱ میلیمتــر مربــع و ملحقــات مربوطه جهت 

خطوط انشعابی کاشان ۲      )فیض( و جانبازان 

- مناقصه گر بایستی ســازنده داخلی کابل آلومینیومی باشد- سازنده 
بایســتی دارای گواهی تایپ تســت کابل با ســطح ولتــاژ حداقل ۶۳ 
کیلوولت با عایق XLPE و با ســطح مقطع حداقل ۱۲۰۰ * ۱ میلیمتر 

مربع سگمنتال باشد ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید مقره سیلیکونی جهت خطوط9۵۰/1۰1۰

۱۳۲ کیلو ولت لردگان

- مناقصه گر بایستی ســازنده داخلی مقره های سیلیکونی ۱۳۲ کیلو 
ولت باشد

- سازنده بایســتی دارای گواهی تایپ تست برای مقره سیلیکونی ۱۳۲ 
کیلوولت از آزمایشگاه معتبر بین المللی دارای تاییدیه ILAC باشد ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید یراق آالت هادی و سیم محافظ هوایی خطوط ۱۳۲ 9۵۰/1۰11

کیلوولت لردگان

- مناقصه گر بایستی سازنده داخلی تجهیزات موضوع مناقصه باشد
- سازنده بایســتی دارای گواهی تایپ تســت برای یراق آالت حداقل 
 یک تیپ از هادی های هوایی فوق توزیع و انتقال، از آزمایشــگاه معتبر

4۵۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بین المللی دارای تاییدیه ILAC باشد
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد، به حساب ســیبا ۲۱۷۵۰9۰۲۰4۰۰۸ با مبالغ فوق الذکر در وجه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان
نحوه دريافت و تحويل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت)ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی) توکن(: مرکز تمــاس: ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱، دفتر 

ثبت نام : ۸۸9۶9۷۳۷ و ۸۵۱9۳۷۶۸-۰۲۱ - تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره ۰۳۱-۳۶۲۶994۸(
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 9۵/۱۲/۰۳ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 9۵/۱۲/۱۱ 

مهلت و محل تحويل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایســتی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 
مورخ 9۵/۱۲/۲۳ در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( بارگذاری و نســخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشايی پاکات مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳9۵/۱۲/۲۵ - سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی وپشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرايط مناقصه: 

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً می توانید این آگهی را درسایت های اینترنتی مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir  www.tavanir.org.ir   www.erec.co.ir  www.setadiran.ir

ريیس اتحاديه

میوه و تره بار خبر داد :

میوه از امروز  
ارزان می شود

رییس اتحادیه میوه و تره بار گفت: نرخ میوه، ســبزی و 
صیفی در یک هفته گذشــته به دلیل بارش شش روزه 
باران و توقــف ورود این محصوالت از جنوب کشــور 
افزایش کاذبی یافته است اما از امروز)سه شنبه( دوباره 

به نرخ قبلی خود بر می گردد.
حسین مهاجران در پاســخ به این سوال که چرا قیمت 
 میوه و صیفــی دریک هفتــه اخیر در  بــازار افزایش 

یافته اســت اظهار کرد: باید صبر کرد تا قیمت میوه ها 
دوبــاره روال عــادی خود را پیــدا کند و بایــد اذعان 
داشــت که قیمت میوه اکنون به صــورت کاذبی گران 

شــده اســت. وی افزود: به مدت ۶ روز در خوزستان، 
هرمزگان و بلوچســتان که محل تامیــن محصوالت 
زمستانه کدو، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، لوبیا سبز، 
کاهو و سبزیجات و نارنگی و پرتقال است باران آمده و 
کشــاورزان و باغ داران برای چیدن محصول به مشکل 

خورده بودند.
رییس اتحادیــه میــوه و تره بــار تصریح کــرد: نرخ 
محصوالتی که به صورت روزانه خرید می شــود با این 
توقف واردات از جنوب کشــور در سطح خرده فروشی 

افزایش  بیشتری یافته است.

نوبت اول
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رصفه جویی در مرصف برق نگهداری ذخایر برای آیندگان

آگهی ارزیابی 95/66

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان 

شــرکت مخابرات ایران )مدیریت منطقه اصفهان( در نظر دارد خرید پلنت های یکســو کننده پر ظرفیت 
4۰۰۰ آمپر با ماژول های ۶۰۰۰ وات را از طریق مناقصه دو مرحله ای اقدام نماید. 

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید. 
از تاریــخ 9۵/۱۲/۳ لغایــت 9۵/۱۲/۱4 جهــت دریافــت اســتعالم ارزیابی با در دســت داشــتن فیش 
واریزی بــه مبلــغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حســاب جــاری ۱۶4۰۷4۰۷۶۲ بانــک ملت ) شناســه واریزی 
۱۳۰۰۰۸۰۱۱۲۷۱9۲( به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره ۲ اطاق ۲۱۶ مدیریت 
تدارکات و یا جهت خرید اینترنتی اســناد فوق الذکــر به آدرس ســایت TADAROKAT.TCE.IR مراجعه 

نمایند. 
همچنین جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید به آدرس سایت اینترنتی شــرکت WWW.TCE.ir و 

WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۶۶۶۰۱4۱ تماس حاصل نمایند. 

متقاضیان بایستی در زمان مقرر پاکت های تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان 
شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

شرکت مخابرات ایران )سهامی عام(نوبت اول
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توصیه پزشکی

خواص خوراکی ها

زمانی که رشد غیرطبیعی ســلولی در گردن رحم 
آغاز گردد، فرد به ســرطان دهانه یــا گردن رحم 
مبتال شــده اســت. ســلول های غیرطبیعی تولید 
شــده می توانند به دیگــر اعضای بدن گســترش 
یابند یا به آنها حمله ور شــوند. برای بیشــتر افراد 
مبتال به ســرطان دهانه رحم، نخســتین نشــانه 
این بیمــاری دردی عجیب و غریب یا احساســی 
غیرمعمول نیســت؛ بلکه این نشــانه هــا، در یک 
آزمایش پاپ اسمیر غیرطبیعی بروز پیدا می کنند. 
در مراحل اولیه ســرطان دهانه رحم، در واقع هیچ 

نشانه ای وجود ندارد.
همانند دیگر انواع سرطان، تشخیص سرطان دهانه 
رحم زمانی که بیماری در مراحــل اولیه قرار دارد 
برای کسب بهترین نتیجه از درمان کلیدی است. بر 
همین اساس است که توصیه می شود بانوان از سن 

21 ســالگی به طور مرتب آزمایش های پاپ اسمیر 
را انجام دهند.

اگــر در این آزمایش ها ســلول هــای غیر طبیعی 
)که گاهــی اوقات به پیش ســرطان ارجاع شــده 
است( یا نشــانه های دیگر بیماری مشاهده شوند، 
روند درمان به طور معمول شــامل هیسترکتومی 
)برداشــت رحم( می شــود. این جراحی احتماال 

بسیار موفقیت آمیز خواهد بود.
اما اگر نشانه ها مشخص تر شده باشند، ممکن است 
سرطان پیشرفت کرده باشد. در این حالت همچنان 
درمان امکان پذیر است، اما از شــرایطی به مراتب 
پیچیده تر برخوردار می شــود. روند درمان ممکن 
است شــامل پرتودرمانی یا شــیمی درمانی شود و 
پیش بینی نتایج دشوارتر اســت. در ادامه با برخی 
از نشــانه های ســرطان دهانه رحم بیشــتر آشنا 

می شویم:
خونریزی غیر طبیعی

خونریــزی غیر معمــول واژن یکی از نشــانه های 
به شــدت مرتبط با ســرطان دهانه رحم اســت. 
این خونریزی مــی تواند پس از رابطه جنســی یا 
بین دوره های قاعدگــی رخ دهــد. قاعدگی های 
سنگین تر از حد طبیعی یا خونریزی پس از یائسگی 
نیز ازجمله نشانه های بالقوه ســرطان دهانه رحم 

هستند.
درد لگن

در کنار خونریزی غیر معمــول، درد در ناحیه لگن 
یکی دیگر از نشانه های ابتال به سرطان دهانه رحم 
است. این درد می تواند منتشر شونده باشد یا در هر 
منطقه از لگن شکل بگیرد. شدت این درد می تواند 
خفیف یا شدید باشد. اگر به تازگی این درد را تجربه 
می کنید یا به نظر نمی رســد با چرخــه قاعدگی 
مرتبط باشــد، با پزشــک خود درباره آن صحبت 

کنید. احســاس درد هنگام رابطه جنســی یا دفع 
ادرار نیز از نشانه های هشداردهنده هستند.

ترشحات عجیب و غریب
ترشــحات بدبو و کدر واژن می توانند از نشانه های 
بالقوه ســرطان دهانه رحم باشــند. این ترشحات 
می توانند آبکی نیز باشند. البته دالیل مختلفی برای 
ترشحات غیر معمول واژنی وجود دارند که ارتباطی 
با سرطان ندارند. در نتیجه، دچار وحشت نشوید و 

با پزشک خود در این رابطه صحبت کنید.
خستگی

ســرطان دهانه رحم مــی تواند به فهرســت بلند 
مشکالت سالمت اضافه شود که احساس خستگی 

و تنبلی را در انسان ایجاد می کنند.
تغییرات در اجابت مزاج

دفع ادرار مکــرر یا احســاس اینکه همــواره باید 
از توالت اســتفاده کنید، از نشــانه های مرتبط با 
ســرطان دهانه رحم هســتند. همچنین، تغییرات 

مداوم در کیفیت مدفوع می تواند نشــانه ای دیگر 
باشد. البته باید به کلمه مداوم توجه داشته باشید. 
تجربه این نشــانه ها برای کمتر از یک هفته جای 
نگرانی ندارد؛ امــا اگر مدت زمانــی طوالنی با آنها 

مواجه بودید باید به پزشک مراجعه کنید.
سیگار کشیدن

ســیگار کشــیدن نه یک نشــانه، بلکه یک عامل 
خطر آفرین برای ابتال به این بیماری است؛ اما افراد 
سیگاری و آنهایی که ســیگار را ترک کرده اند باید 
به این نکته توجه داشته باشند که عادت تنباکویی 
آنها مــی تواند خطر ابتال به ســرطان دهانه رحم را 

تقریبا دو برابر کند.
تمامی نشــانه هایــی که به آنها اشــاره شــد، اگر 
درنتیجه سرطان دهانه رحم شــکل گرفته باشند، 
احتمــاال در اواخر دهه های ســوم، چهارم یا پنجم 
زندگی بانوان پدیدار می شــوند. این در شــرایطی 
است که این بیماری در بانوان 20ساله و همچنین 

افراد پیر نیز دیده شده اســت؛ اما سن متوسط ابتال 
به این بیماری، اواسط دهه چهارم زندگی است. آشنایی با نشانه های سرطان دهانه رحم

میوه و سبزیجات مناسب برای ماه اسفند )2(

 پیشنهاد  سردبیر: 
آشنایی با نشانه های سرطان دهانه رحم

زمستان امسال هم رو به پایان است؛ اما آخرین ماهش برای ما ایرانی ها یادآور جنب و جوش زیاد اســت. بهتر است این ماه آخر، باک ویتامین و مواد معدنی تان را پرکنید تا با انرژی مضاعف به 
استقبال بهار بروید. مصرف میوه ها و سبزیجات جزو بهترین و طبیعی ترین روش ها برای افزایش انرژی و ویتامین بدن است. با ما باشید تا با میوه ها و سبزیجات مناسب این ماه بیشتر آشنا شوید.

سیب زمینی ترشی یا شلغم شیرازی از آن سبزیجات غده ای است که ظاهر چندان زیبایی ندارد اما برای افرادی که از دیابت 
رنج می برند مفید است؛ چون حاوی انسولین است که تاثیری روی قند خون ندارد. سیب، میوه ای برای تمام فصول است. این 
میوه ترش و شیرین و آبدار انواع مختلفی دارد که در هر حال سرشار از انواع ویتامین هستند. سیب کم کالری، سیرکننده 
و خوشمزه است که به روش های مختلفی می تواند مصرف شود. این میوه حاوی فیبرهای ارزشمندی است که نباید از آنها 

غافل باشید. توصیه می کنیم روزانه حتماً یک عدد سیب میل کنید.

کیوی را صبح و برای صبحانه میل کنید؛ چون بمب انرژی است. همچنین رنگ آن جلوه خوبی به ساالد میوه می دهد. این 
میوه بدنتان را در برابر بیماری های زمستانی بیمه می کند؛ چون سرشار از ویتامین C است. میزان باالی ویتامین E موجود در 

دانه های ریز سیاه کیوی، خواص آنتی اکسیدانی آن را باال برده و با پیری سلولی مقابله می کند.

لیموترش قهرمان مرکبات است. مصرف آب لیموترش تازه به صورت ناشتا باعث تصفیه و پاکسازی عمقی بدن شده و تمام 
سموم را از جریان خون و کبد دفع می کند. لیموترش تقویت کننده بدن بوده و خواص ضدویروسی دارد. بنابراین بیماری های 

زمستانی را از شما دور می کند. توصیه می کنیم در صرف غذا یا تهیه آن به میزان زیادی از لیموترش استفاده کنید.

شهرت گریپ فروت به خاطر قسمت زرد و صورتی رنگ درونی آن است. ترش است و تا حدودی تلخ؛ اما می توانید آن را با 
اندکی شکر به عنوان پیش غذا یا دسر میل کنید. این ماده غذایی طعم ساالدها را بهتر می کند. یادتان باشد که گریپ فروت 
منبع ویتامین C است و خواص درمانی دارد. این ماده غذایی باعث کاهش میزان کلسترول خون شده و سیستم ایمنی بدن را 
تقویت می کند. البته اگر داروی خاصی مصرف می کنید در مصرف گریپ فروت احتیاط کنید؛ چون ممکن است تاثیر دارو را 

از بین ببرد. در این زمینه بهتر است ابتدا نظر پزشکتان را جویا شوید.

نارنگی از نوع میوه های پرمصرف است؛ چون پوست آن به سادگی جدا می شود و می توان آن را همه جا برد. نارنگی میوه ای 
آبدار و شیرین است و بخصوص برای کودکان مفید است. میزان باالی ویتامین C موجود در این میوه برای مقابله با بیماری ها 

مفید است. توصیه می شود در ماه اسفند برای افزایش انرژی و ویتامین بدنتان نارنگی بیشتری مصرف کنید.

تازه های پزشکی

 یافته های تحقیقاتی پژوهشگران دانشــگاه هاروارد نشان می دهد افرادی 
که روزی 12 گرم کره مصرف مــی کنند، دو برابر بیشــتر در معرض ابتال 
به دیابت قرار دارند. چربی اشباع شــده حیوانی نظیر کره و پنیر، سرشار از 
اسیدهای چرب اشباع شــده و چربی های ترانس هستند، از این رو مصرف 
این چربی ها موجب افزایش ریسک ابتال به دیابت نوع2 می شود؛ در حالی 
که رژیم های غذایی گیاهی مملو از حبوبات، غالت ســبوس دار، میوه ها، 
سبزیجات و مغزیجات آجیلی، بیش از غذاهای حیوانی نظیر گوشت قرمز 
و گوشت فرآوری شده برای سالمت مفید هستند. محققان تاکید می کنند 
که رژیم غذایی مدیترانه ای که سرشار از میوه و سبزیجات تازه، پروتئین های 
کم چرب و چربی های سالم نظیر روغن زیتون بوده و مقدار قند تصفیه شده و 
چربی های اشباع شده در آن کم است، برای پیشگیری از ابتال به بیماری های 
مزمن بخصوص دیابت نوع2 سودمند هستند. در مطالعه جدید، تیم تحقیق 
داده های ۳۳۴۹ شرکت کننده ســالم و بدون دیابت، اما درمعرض ریسک 
باالی بیماری قلبی عروقی را مورد بررســی قرار دادند. بعد از ۴ســال و نیم 

پیگیری این افراد، 2۶۶ شرکت کننده مبتال به دیابت شده بودند.

یک مطالعــه بین المللی نشــان داده اســت کــه در مقایســه افراد 
 مبتال بــه اختالل بیــش فعالی با ســایر افــراد، تفاوت هــای مغزی 

وجود دارد.
این مطالعــه بین المللی شــامل بیش از 1۷00 فــرد مبتال به اختالل 

بیش فعالی و بیش از 1۵00 فرد سالم با رده سنی ۴تا۶۳ سال بود.
عالئم این اختالل شامل عدم توجه، بیش فعالی و تکانشگری است که 

می تواند در یادگیری و روابط فرد اختالل ایجاد کند.
محققان طی اســکن مغز افراد دریافتند که ۵ منطقه مغزی افراد مبتال 
به بیش فعالی در مقایســه با گروه افراد ســالم کوچک تر بود. مارتینه 
هاگمن، عضو تیم تحقیق از دانشگاه رادبود هلند، در این باره می گوید: 
»بیشــترین تفاوت ها در بین کودکان مشاهده شــد؛ با این حال این 

تفاوت ها بسیار ناچیز بود.«
وی در ادامه افزود: »نتایج حاصل از مطالعه مــا تایید می کند که افراد 
مبتال به اختالل بیش فعالی دارای تفاوت هایی در ساختار مغزی خود 

هستند؛ از این رو بیش فعالی یک اختالل مغزی به حساب می آید.«

 مصرف کره، ریسک ابتال به دیابت را
 ۲ برابر افزایش می دهد

 وجود تفاوت های مغزی در افراد 
مبتال به اختالل بیش فعالی

 با روغن ماهی، سیستم ایمنی بدن 
را تقویت کنید

آیا پسته چاق  کننده است؟

 به توصیه انجمن قلب آمریکا، باید هفته ای دو بار ماهی مصرف شود؛ چراکه 
مملو از پروتئین، اسیدهای چرب امگا۳ و ویتامین هاست. کارشناسان تغذیه 
مصرف زیاد ماهی را توصیه می کنند، اما نسبت به خواص مکمل های روغن 
ماهی که حاوی اسیدهای چرب امگا۳ هستند مطمئن نیستند. در ادامه به 
برخی از فواید روغن ماهی اشاره می شــود. تحقیق جدید دانشگاه روچستر 
نشــان می دهد محصوالت حاوی اســید چرب امگا۳ موجب کاهش تولید 
آنتی بادی های مسبب آســم و آلرژی در بدن می شوند؛ اگرچه در مبتالیان 
حاد این بیماری ها که استروئیدهای خوراکی مصرف می کنند، به دلیل وجود 
عنصر دارویی، از بروز فواید ممانعت می شــود. محققان در ژاپن دریافته اند 
روغن ماهی موجب فعال ســازی گیرنده ها در دستگاه گوارش موش ها می 
شود؛ درنتیجه سلول ها در سیســتم عصبی برای متابولیز چربی ذخیره می 
شوند. دانشــمندان به یک گروه از موش ها غذای چرب حاوی روغن ماهی 
دادند؛ درحالی که به گروه دیگر رژیم غذایی فاقد این مکمل داده شــد. آنها 
دریافتند موش های تغذیه شــده با روغن ماهی ۵ تا 10درصد وزن کمتری 

داشتند.

یک پژوهشگر طب سنتی درباره خواص پسته اظهار کرد: پسته از دیدگاه 
طب سنتی مزاج گرم و خشــک دارد. بهترین نوع پسته آن است که دانه 
بزرگ داشته و پوسته آن نازک و سفید بوده و مغز سبزرنگی داشته باشد. 
مهدی میرغضنفری افزود: پســته دارای رطوبــت فضلیه )رطوبت مفید 
برای بدن( اســت که منجربه تولید خون خوب و صالح )خونی که اجزای 
آن تناســب دارند( و طول عمر و سالمتی می شــود. این پژوهشگر طب 
سنتی تصریح کرد: پسته چاق کننده است و باعث رشد اعضای مهم بدن 
مثل مغز و کلیه می شــود، قوای جنسی و میل  جنســی را تقویت کرده 
و تولید مایعات جنســی )منی( را نیز افزایش می دهد. وی خاطرنشــان 
کرد: نکته جالبی که در مورد پســته گفته شــده، این است که نه قابض 
اســت نه ملین؛ بنابراین برای اکثر افراد با گوارش هــای مختلف، مفید 
است.میرغضنفری یادآور شد: تفت دادن پســته، چه بدون نمک و چه با 
نمک، باعث گرم و خشک تر شدن مزاج آن می شود؛ لذا برای سردمزاجان 

مفیدتر است؛ اما نباید توسط گرم  مزاجان زیاد مصرف شود.

سیب زمینی 
ترشی

کیوی

لیموترش

گریپ فروت

نارنگی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2083   | February  21   ,2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
ربات ایرانی پیشخدمت رستوران ساخته شد

کافه اپهوش سنج

این اپلیکیشــن یک کار ســاده بیشــتر انجام نمی دهد و آن هم 
چیزی نیست جز ساخت هشــتگ. البته این کار را با دقت باالیی 
انجام می دهد تا شــما را به نتیجه مطلوبی برســاند. هشــتگ ها 
مهم ترین ابزار ردیابی محتوا در شــبکه های اجتماعی به شــمار 
می روند. بنابراین باید در انتخاب هشــتگ دقت کنید. اگر جامعه 
هدف شــما مردم سراســر دنیاســت، اســتفاده از هشتگ های 
فارســی و آن هایی کــه از خودتان ســاخته اید نتیجــه مطلوبی 
 را برای تــان در پــی نخواهــد داشــت. در چنین مواقعــی باید 
هشــتگ هایــی کلیــدی و بــه زبــان انگلیســی اســتفاده 
 کنیــد کــه شــانس باالیی بــرای جســتجو داشــته باشــند 
و HashTags for Social Media بــرای همیــن منظور 
به شــما مشــاوره می دهد. طبیعت، مد و فشــن، ســینما، غذا، 
 ســلبریتی هــا و ... موضوعاتی هســتند که اپلیکیشــن در مورد 
 آن هــا هشــتگ هــای آمــاده دارد. نمــی گوییــم تمــام این 
هشتگ ها، اما بخش عمده شــان می توانند پتانسیل جستجوی 
باالیی توسط دیگر کاربران داشته باشــند. البته این را بگوییم که 

جذابیت خود محتوا هم تاثیر بســزایی در بیشتر دیده شدن پست 
 های شما خواهد داشــت و هشــتگ فقط نقش رابط را میان شما 

و مخاطبین ایفا می کند.
مــی دهــد  اجــازه   HashTags for Social Media
 که هشــتگ های آماده را بــه دلخــواه خودتان ویرایــش کرده 

و به سرعت وارد اینستاگرام، توییتر یا فیسبوک شوید.
 حاال می توانید کلیه هشتگ ها را به سرعت زیر محتوای تان کپی 
و پست را در صفحه ارسال کنید. خوشبختانه با این اپلیکیشن امکان 
ساخت فهرستی از هشتگ های شخصی را هم دارید. در این بخش 
هر بار که کلیدواژه ای را می نویسید، با زدن اسپیس عالمت # برای 
کلیدواژه بعدی به طور خودکار تایپ می شود تا با سرعتی باال هشتگ 
های فارسی و انگلیســی خودتان را نوشته و همیشه در اپلیکیشن 
 ذخیره داشته باشــید. هشــتگ ها اگر چه تنها راه افزایش فالوئر 
 در شبکه های اجتماعی نیســتند، اما انتخاب درســت و به جای 
 آن ها مــی تواند تاثیر مهمی در دیده شــدن پســت های شــما 
 داشته باشد. بنابراین شاید بد نباشد که در کنار تبلیغات، استفاده 
 از HashTags for Social Media را هــم بــرای ســاخت 
هشتگ های بهتر مد نظر داشته باشید. شما می توانید برای گرفتن 

این اپلیکیشن به  goo.gl/yOl0mn  مراجعه کنید.

معرفی اپ HashTags for Social Media؛

 راهی آسان برای افزایش فالوئر

هاروارد، ماموت های پشمالو 
را دوباره زنده می کند

 تیم تحقیقات ژنتیک باســتانی هاروارد توانسته است 
به ژنوم ماموت دســت پیــدا کند و به وســیله آن یک 
 مامــوت - فیــل زنــده را بــرای آینــده برنامه ریزی 
 کرده اســت. به  نقل از گاردین، هــدف از علم ژنتیک 
پی بردن به گذشته یک موجود زنده یا توانمندی های 
درون  سلولی اســت، اما این روزها که مرزهای تمامی 
علوم برداشته شــده اند و انتهایی برای دانش مشخص 
نیســت، کارهای خارق العاده نیز به وقــوع می پیوندد. 
 داســتان ماموت عصر حاضر از ســال 2014 آغاز شد؛ 
 در آن  زمان یک جسد سالم ماموت در سیبری روسیه 
از زیر یخ و برف بیرون کشیده شد و نمونه ای از بافت های 
کامال ســالم مانده آن، برای آزمایش در اختیار هاروارد 
قرار داده شــد. اکنون تیم تحقیق این دانشــگاه موفق 
شده است با اســتفاده از این بافت، 45 ژن از ماموت ها 
را استخراج کند. قبال تنها 15 ژن این جانور شناسایی 
شده بود. براســاس مقاله ای که به ســمینار هفتگی 
انجمن علوم پیشرفته آمریکا ارایه شده است، در مرحله 
بعدی، این تیم تصمیم دارد با استفاده از رویان یک فیل 
آسیایی که خویشــاوند نزدیکی برای ماموت محسوب 
می شود، جنین یک ماموت - فیل را شبیه سازی کند. 
این مقاله زمان احتمالی برای داشــتن یک نیم ماموت 
زنده را دوســال دیگر عنــوان کرده اســت. ماموت ها 
 فیل های هیوالیی و بســیار بزرگی بودنــد که نزدیک 
به پنج برابر فیل های امروزی جثه داشتند و بدن شان 
 از پوســتی ضخیم و یک الیه پشــم پرپشت پوشیده 
شــده بود. این جانداران عصر یخبنــدان، در پایان این 
دوره زمین شناسی، به کلی منقرض شدند. پیش از این 
تیم تحقیقاتی فعلی به سرپرستی دکتر چرچ، توانسته 
است یک موش را با روشی مشابه در یک رحم مصنوعی 
طی10 روز ) نصف زمان طبیعی دوران جنینی موش ( 
پرورش دهد. علت اصلی زمان بندی دو ساله برای این 
پروژه نیز تهیه یک رحم مصنوعی برای پرورش جانداری 
به اندازه ماموت است که البته کارشناسان حداقل زمان 
مورد نیاز برای داشتن چنین رحمی را یک دهه برآورد 
می کنند. اگرچه رویان فیل آســیایی برای انجام پیوند 
ژنتیکی بسیار مناسب است، به دلیل در خطر انقراض 
بودن خود این جاندار، دانشمندان استفاده از رحم یک 
فیل آسیایی زنده برای این کار و به خطر انداختن جانش 
را کامال منتفی دانسته اند. از سوی دیگر مسائل اخالقی 
 و خطراتی که خلــق یک موجود زنده پیــش از تاریخ 
با دستکاری انسانی ممکن است به وجود بیاورد، هنوز 

مانعی بزرگ بر سر انجام نهایی این پروژه است.

شــرکت جنرال موتورز قصــد دارد هزاران خــودروی خودران 
Chevy Bolts را در شــهرهای مختلف آمریکا مورد استفاده 
آزمایشــی قرار دهد. این طرح با همکاری شــرکت لیفت بوده 
 که خدمات تاکســی یابی ارایــه می دهد و از ســال 201۸ اجرا 
 خواهد شــد. شــرکت لیفت از این خودروهای خــودران برای 
حمل و نقل مســافران هم مســیر اســتفاده خواهد کرد و فعال 
برنامه ای برای فروش خودروهای یاد شده برای استفاده روزمره 
وجود ندارد. از سال گذشته شــایعاتی در مورد همکاری لیفت 
و جنرال موتورز به گوش می رســید، زیرا جنــرال موتورز500 
میلیون دالر در زمینــه تولید خودروهای بدون نیــاز به راننده 
ســرمایه گذاری کرده و مذاکراتی را در همیــن زمینه با لیفت 
آغاز کرده بــود. لیفت تســت خودروهای یاد شــده را به طور 
 محدود در سان فرانسیســکو آغاز کرده و هم اکنون40 خودرو 
از این نوع مورد استفاده آزمایشــی قرار گرفته اند. قرار است این 
آزمایش ها در شــهرهای مختلف دیگری تکرار شوند. با تکمیل 
این آزمایش ها، انتظار می رود اســتفاده عمومی از خودروهای 
خودران ساخت جنرال موتورز تا ســال2020 در ایاالت متحده 
آمریکا آغاز شــود. فورد تنها شرکتی نیســت که در این زمینه 
 فعال اســت. گوگل هم اکنون در حال آزمایــش۶0 نمونه اولیه 
از خودروی خودران خود اســت و فورد هم قصــد دارد از اواخر 

سال 2020 خودروی بدون نیاز به راننده تولید کند.

سال گذشته گروه های مدافع حریم شــخصی اعالم کردند که 
عروســک های هوشــمند با قابلیت اتصال به اینترنت در واقع 
ابزاری برای سرقت اطالعات هستند، همچنین مقامات آلمانی 
از والدین خواستند تا این وسایل جاسوسی را از دسترس خارج 
کنند. از چندی پیش عروسک های هوشمند در بازار عرضه شد 
که قابلیت اتصال بــه اینترنت را دارند. این عروســک ها دارای 
 هوش مصنوعی بــوده و قادرند تــا با کــودکان صحبت کنند 
و به مرور زمــان که اطالعات عروســک ها از کــودک و فضای 
زندگی او بیشتر شد جواب های هوشــمندانه تری نیز می دهد. 
اســتفاده از این عروســک ها در آلمان ممنوع شــده است زیرا 
مقامات آلمانی اعالم کردند که آنهــا دارای میکروفن و بلندگو 
 بوده و ابزاری برای جاسوســی و دزدیدن اطالعــات از کودکان 
و والدیــن آنها هســتند. یکــی از انــواع این عروســک های 
 هوشــمند که مقامــات آلمان مســتقیما به آن اشــاره کردند

My Friend Cayla بود که بر علیه آن شکایت هایی در اروپا 
و امریکا صورت گرفته اســت. در دسامبر ســال پیش بعضی از 
گروه های مدافع حریم شخصی افشــا کردند که Cayla بدون 
اجازه از والدیــن، صحبت های کودکان را ضبــط می کند. نحوه  
 کار این عروسک به این صورت اســت که توسط یک میکروفن 
به ســواالت گوش داده و از طریق وای فای این سواالت را برای 
کمپانی تولید کننده ) Nuance ( ارســال می کند، شــرکت 
 مذکور با تبدیل کردن ســواالت به متن و جســت وجوی آنها 
در اینترنت پاســخ را پیدا کرده و برای عروسک ارسال می کند، 

سپس پاسخ های ارسال شده برای کودکان پخش خواهد شد.

طراحان تازه ترین ویروس آلوده کننده گوشــی های اندرویدی 
آن را در قالب فایل به روزرســان برنامه فلش بــه کاربران ارایه 
داده و بــرای فریب آنهــا تالش می کننــد. اگر عــادت دارید 
 به طور مرتــب فایل های به روزرســان برنامه چندرســانه ای

فالش را بر روی گوشــی های خــود بارگذاری کنیــد، از این 
پس باید با دقت بیشــتری این کار را انجام دهیــد. در روزهای 
اخیر ویــروس خطرناکــی در قالب چنیــن فایلــی از طریق 
شــبکه های اجتماعی و وب ســایت های آلوده در حال انتشار 
 اســت. به همین منظــور لینکی برای کاربران ارســال شــده 
و از آنها خواســته می شــود تا برای به روزکــردن برنامه فلش 
 از طریــق نصب یــک پالگیــن در مرورگــر اینترنتــی خود 
 به صفحه خاصی مراجعه کنند. امــا در عمل فایل مخربی به نام

Android/TrojanDownloader.Agent.Jl بر روی 
گوشــی کاربران نصب می شــود. این بدافزار بعد از نصب، پیام 
جعلی را در مورد غیرفعال شــدن حالت کاهــش مصرف باتری 
 در صورت نزدیک شــدن به اتمام شــارژ به نمایش درمی آورد 
و از کاربر می خواهد این قابلیت را در بخش تنظیمات فعال کند. 
اما در صورتی که کاربر به صفحه جعلی که توســط این ویروس 
نمایش داده، مراجعه کرده و گزینه فعال سازی را انتخاب کند، 
 در عمل دسترســی آن به بخــش اعظم محتوای ذخیره شــده 
بر روی تلفن همراه را ممکن کرده است. ویروس یاد شده سپس 
با اتصال به یک سرور، داده های ســرقت شده را برای آن ارسال 
کرده و بدافزارهای بیشتری را برای جاسوسی و نمایش تبلیغات 

ناخواسته بر روی گوشی به آن ارسال می کند. 
این ویروس به راحتی قابل پاکســازی از روی گوشــی نیست و 

برای این کار باید از نرم افزارهای امنیتی پیشرفته استفاده کرد.

مهر: احتمال دارد اپل نسل پنجم اپل تی.وی را طی سال جاری 
میالدی به بازار عرضــه کند که رنگ هایی شــاداب تر را با خود 
 به همراه می آورد. بهبــود رنگ ها، مطمئنا ارتباطی مســتقیم 
با » دامنه داینامیک باال « یا » HDR « دارد؛ قابلیتی که امروزه 
 در بســیاری از تلویزیون هــای 4K مورد اســتفاده قرار گرفته 

و محبوبیت زیادی دارد. 
با توجه به گزارش هایی که قبال انتشــار پیدا کردند، اپل در ابتدا 
می خواســت از ســت تاپ باکس فعلی خود برای استریم زنده 
شبکه های تلویزیونی استفاده کند و بعدا در نظر داشت تا با قرار 
دادن کنترلر در جعبه دســتگاه، با پلی استیشــن سونی و اکس 
 باکس مایکروسافت وارد رقابت شــود؛ هرچند که این دستگاه 
با کنســول های خانگی گــران قیمت دو کمپانــی تفاوت های 

فراوان و فاحش دارد. 
در مجموع، اپل برنامه هایی بزرگ و جاه طلبانه برای ســت تاپ 
باکس اپل تی.وی داشته است، اما این برنامه ها هیچ گاه قادر به 
فراهم آوری حاشیه سود مد نظر اپل نبودند. گفتنی است که اپل 
اخیرا تیموتی توئردهال، مدیر پیشین واحد Fire TV آمازون 
را نیز به اســتخدام خود در آورده و از این جهت، بعید نیست که 

کماکان به دنبال عرضه نسلی دیگر از اپل تی.وی باشد.

همکاری شرکت لیفت و جنرال موتورز 
در زمینه خودرو خودران

عروسک های هوشمند؛ 
وسیله سرگرمی یا ابزار جاسوسی؟

هشدار در مورد نفوذ ویروس جدید 
اندروید در قالب فایل جعلی فلش

!4K تلویزیون اپل با فناوری

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2083
چیستان گل ها: همه گل هایم رز هســتند به جز 2 تا، 
 همه گل هایم الله هســتند به جز 2 تا و همه گل هایم 

آفتاب گردون هستند به جز 2 تا؟ اصال امکان دارد!
جواب معمای  2082 

پاسخ معمای جالب قصاب: بله؛ او میتونه سه گاو، 41 غاز 
و 5۶ مرغ بخره. توضیح کامل معمای جالب قصاب: اگه 
تعداد گاو هــا رو x، تعداد غازها رو y و تعــداد مرغ ها رو 
   x+y+z=100  :در نظر بگیریم، اون وقت داریــم z
 15x+y+z/4=100   -  از دو رابطــه بــاال نتیجه 
مــی شــود:  z=(56/3)x -  از اون جایــی که تعداد 
حیوانات باید یک عدد صحیح ) مثبت و غیر صفر ( باشه، 
تنها مقداری که x می تونه داشته باشه، مضرب های عدد 
 z=56 , :خواهیم داشت x=3 3 خواهد بود. مثال برای

y=41  -  که همین پاسخ صحیح است.
لطفا جواب معماهای طرح شــده را بــه همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

محققان دانشــگاه امیرکبیر موفق به طراحی و ســاخت 
ربات های خوش آمدگو و سرویس رسان شدند که از این 
ربات ها می توان در یک رستوران استفاده کرد. اسماعیل 
 مهرابــی، فارغ التحصیــل رباتیک از دانشــگاه امیرکبیر 
در گفتگو با خبرنــگار مهر در خصوص پــروژه طراحی و 

ساخت ربات خوش آمدگو و سرویس رسان که قرار است 
در یک مجتمع رباتیکی حضور پیدا کنند، اظهار داشــت: 
 نزدیک یک ســال اســت این پروژه ملــی و تکنولوژیک 
 در زمینه رباتیک را آغــاز کردیم. وی افزود: قرار اســت 
 در آینده ای نزدیک، اولین مجتمــع رباتیکی ایران و یکی 

از بهترین مجتمــع های هوشــمند دنیــا را راه اندازی 
 کنیم که در آن تعدادی ربات شــامل ربات  خوش آمدگو 
و سرویس رسان با تعامل با انسان به آنها سرویس رسانی 
می کنند. بــه گفته مهرابــی، این ربات هــا دارای حس 
 شــنوایی بوده و از قابلیت تعامل با انســان بهره می برند 
و می توانند به چنــد زبان زنده دنیا صحبــت کنند. این 
محقق با تاکید بر اینکه طراحی این ربات بومی بوده است، 
خاطر نشان کرد: قرار اســت طی چند ماه آینده و در سال 
جدید، اولین مجتمع رباتیکی ایــران را راه اندازی کنیم. 
 وی افزود، روند ســفارش در این مجتمع به صورت مدرن 
و تکنولوژیــک بــوده و ثبت ســفارش  از طریــق تبلت 
 های روی میزها انجام می شــود و پرداخــت هزینه نیز 
می تواند به صورت الکترونیکی و آنالین باشد. وی با بیان 
اینکه این مجتمع با بیش از چند ربات می تواند سرویس 
ارایه کند، گفت: برای حرکت این ربات ها هیچ مســیری 
مشخص نمی شــود و یکی از چالش های مهم رباتیک در 
 ســطح جهانی همکاری و تعامل ربات ها با یکدیگر است، 
به گونه ای که با هم برخوردی نداشته باشند و ما موفق به 

پیاده سازی این مهم شده ایم. 
اکنون ربات ها بدون داشــتن مســیر قبلی به درستی راه 

خود را برای رسیدن به مقصد طی می کنند. 
وی خاطر نشــان کرد: یکی از خصوصیــات این ربات ها 
هوشمند بودن است و با انســان ها به خوبی تعامل دارند. 
این ربات ها با انســان ها حرف می زنند، می توانند حس 
خوشحالی یا ناراحتی را توسط چهره خود به انسان منتقل 
کنند و درنهایت حس یک همزیســتی جدید و دوســت 
داشــتنی را القا کنند. وی با بیان اینکه در کشــورهایی 
 مثل چیــن، ســنگاپور، مالــزی، انگلیس، آمریــکا و... 
فست فود های الکترونیکی و رباتیکی وجود دارد، عنوان 
کــرد: اکثر ربات هــای خارجی روی خطوط مشــخصی 
مســیریابی و حرکت می کنند و هیچ تعاملی با انســان 
ندارنــد در صورتی که ربــات های ما مســیر بهینه برای 
 حرکــت را توســط الگوریتم هــای هوشــمند انتخاب 
می کنند. به گزارش مهر، در حدود یک سال است که فاز 
تحقیقاتی این پروژه در دانشگاه امیرکبیر آغاز شده است 

و به زودی شاهد ارایه آن در سطح عمومی خواهیم بود.

 روند سفارش 
در این مجتمع 

 به صورت مدرن 
و تکنولوژیک 

بوده و ثبت 
سفارش  از طریق 

تبلت های روی 
میزها انجام 

می شود 
و پرداخت هزینه 

 نیز 
می تواند 
به صورت 

الکترونیکی
و آنالین باشد

صرفا جهت اطالع

 محســن رحمانی دانشــمند جوان ایرانی برنــده جایزه ســاالنه اتحادیه 
بین المللی فیزیک محض و کاربردی شــد. به نقــل از اتحادیه بین المللی 
 فیزیک محض و کاربــردی IUPAP، ایــن اتحادیه که در ســال 1۹22 
 در بروکســل تاســیس شــده ســاالنه جوایزی را به دانشــمندان جوان 

در بخش های فیزیک کاربردی و بنیادین اهدا می کند. 
 جایزه 201۷ بنیــاد در بخش فیزیــک لیزر و فتونیک ) بخــش بنیادین ( 
به دکتر محســن رحمانی دانشــمند ایرانی تعلق گرفت. رحمانی به دلیل 
تحقیقات خــود در حوزه تعامالت نــور - ماده در مقیــاس نانو به خصوص 
نانوفتونیک غیر خطی از طریق نانوساختارهای فلزی، دی الکتریک و نیمه 
رسانا موفق به گرفتن این جایزه شده اســت. این دانشمند جوان به تازگی 
با جایزه شورای تحقیقات استرالیا به دانشــگاه ملی استرالیا در کانبرا رفته 
 اســت. پیش از این او مدرک دکترای خود را از دانشــگاه ســنگاپور گرفته 

و در آزمایشگاه Blackett امپریال کالج لندن مشغول به کار بود.

 پژوهشگران بخش سیســتماتیک - اکولوژی گیاهی دانشــگاه دامغان موفق 
 به کشــف گونه ای جدید از خانواده گل ســرخ شــدند. به گزارش مهر به نقل 
از وزارت علوم، این گونه گیاهی که از شیب های صخره ای منطقه شکار ممنوع 
سربند دیباج در شمال دامغان جمع آوری شــده است، به افتخار شهر دامغان 
چوب زیبای دامغانی نامگذاری شد. این گیاه به ارتفاع 2 تا 4 سانتیمتر با داشتن 
برچه های کرک دار و برگ هایی با لوب هــای کند و گرد به وضوح از گونه های 
نزدیک خود قابل تفکیک اســت. رضا نــادری علمداردهی عضو هیئت علمی 
 دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان خاطر نشان کرد: کوه های بین دیباج 
تا مجن از تنوع و پوشــش گیاهی قابل توجهی برخــوردار بوده و هنوز مطالعه 
جامعی بر روی این مناطق انجام نشده است. وی با اشاره به اهمیت تنوع گیاهی 
 و زیســتی این منطقه افزود: در مطالعه پیشــین در حدود300 گونه گیاهی 
و 44 گونه با خواص دارویی از منطقه سربند شناسایی شد و شواهد نشان دهنده 

حضور گونه جدید دیگر از این منطقه است که این یافته در دست بررسی است.

گونه جدیدی از گل سرخ در ایران کشف شد جایزه بین المللی فیزیک به یک ایرانی رسید صفحه گوشی موبایل 
به محکمی یاقوت می شود

شــرکت ایندی گوگــو در تالش برای ســاخت نوعی شیشــه مایــع برای 
گوشــی های همراه اســت که از اســتحکام فوق العــاده ای در برابر هرگونه 
ضربه و خش برخوردار اســت. ProtectPax با اســتفاده از فنــاوری نانو 
 تولید شده اســت. نانوذرات مورد اســتفاده در این شیشــه از نوع دی اکسید

تیتانیوم هســتند و حالتــی ژل مانند به خــود گرفتــه بنابرایــن در برابر 
 ضربات و ســایش انعطاف بیشــتری دارند. شرکت ســازنده مدعی است این 
شیشــه ها به انــدازه یاقوت مســتحکم هســتند و مانند یک فیلتــر نوری 
 عمل می کنند بنابراین نمایشــگر گوشــی با اســتفاده از ایــن ترکیب نانو، 
یکپارچه تر و زیباتر به نظر می رسد. این شیشه یک الیه نازک است که می توان 
بعد از خشک کردن سطح نمایشگر آن را به شیشه های فعلی گوشی ها چسباند 
 و بعد از ده دقیقه مورد استفاده قرار داد تا در برابر سقوط ناگهانی، ضربه شدید 
و ساییدگی قدرتمندتر شود. ProtectPax با موفقیت آزمایش شده و انتظار 

می رود به زودی به قیمت40 دالر روانه بازار شود.

توسط محققان امیرکبیر؛

ربات ایرانی پیشخدمت رستوران ساخته شد

براساس اعالم عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، در صورت 
تصویب بندی در بودجه ســال ۹۶ کشور، قیمت هر گیگابیت 
اینترنــت تا هزارتومــان افزایش پیــدا می کند. ســید فرید 
موسوی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
 در همیــن زمینه گفت: افزایــش تعرفه اینترنــت در بودجه 

به کندشدن سرعت توسعه درکشور منتهی می شود. 
وی با تاکید بر لزوم تســهیل در دسترســی مردم به اینترنت 
گفــت: در یکــی از بندهــای الحاقــی الیحه بودجه ســال 
 ۹۶ مصوب درکمیســیون تلفیــق بودجه، بــه ازای فروش 

هر مگابیت اینترنت مبلغ10 ریال از شــرکت های فروشنده 
اخذ و به وزارت بهداشــت ارایه می شود. نماینده مردم تهران، 
ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس درمجلس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: در الیحه بودجه مصوب درکمیســیون 
تلفیق مقرر شــده اســت میزان پــول اخذ شــده از افزایش 
هزینه اینترنت که به حســاب وزارت بهداشت واریز می شود 
 برای اجرای طرح پزشــک خانواده در روســتاها و شهرهای 
با 5 هزار نفــر جمعیــت و همچنین پرداخــت هزینه هایی 
بیماران صعب العالج صرف شــود. موســوی گفت: پرداخت 

هزینه های بیماران صعــب العالج و خریــد تجهیزات برای 
مراکزدرمانی اقدام مثبتی اســت؛ اما نبایــد منابع آن از محل 
 افزایش قیمــت اینترنت حاصل شــود. این نماینــده مردم  
در مجلس دهم ادامه داد: افزایش قیمت اینترنت در شرایطی 
که ســرعت اینترنت درکشــور درمقایســه با سایرکشورها 
پایین اســت، غیرمنطقی اســت. موســوی گفــت: افزایش 
تعرفه اینترنت در بودجه به کند شــدن سرعت توسعه کشور 
منتهی می شود. عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
 اسالمی، یادآور شــد: افزایش قیمت اینترنت توسعه بسیاری 
از بخش های کشــور مانند بخش های پژوهشی را با مشکل 
روبه رو می کند؛ بنابراین بنده و برخی همکاران پیشنهاد حذف 

این بند الحاقی را در زمان بررسی بودجه ارایه خواهیم داد.

قیمت هر گیگابیت اینترنت تا هزارتومان افزایش پیدا می کند
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پیشنهاد سر دبیر: 
گام ششم حسنات با  دو هزار و 765 اثر برداشته شد

اخبار

سوژه روز

 در دومین جشنواره استانی تئاتر و سرود اصفهان، شاهد نمایش۱۳ 
تئاتر صحنه ای و خیابانی و ۸ اجرای سرود در اصفهان خواهیم بود.

دومین جشنواره اســتانی تئاتر و سرود شــاهد و ایثارگر با هدف 
ارتقای ســطح کیفی هنرهای نمایشی و موســیقی جامعه تحت 
پوشــش و ترویج فرهنگ ارزشمند ایثار و شــهادت از هفتم تا ۱۰ 

اسفندماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.
از بین ۸۰ اثر نمایشی که تا پایان مهلت ارســال آثار، به دبیرخانه 
دومین جشنواره شاهد اصفهان ارسال  شده بود تنها ۹ اثر صحنه ای 
و چهار تئاتر خیابانی به بخش مســابقه راه یافتنــد که در روزهای 
شنبه و یک شــنبه هفتم و هشــتم اســفندماه در اصفهان اجرا 

می شوند.
بر این اســاس در روز شــنبه هفتم اســفندماه ۳  تئاتر صحنه ای 
شامل »صدای سکوت« به کارگردانی حسین عبداللهی، »آخرین 
نامه« به کارگردانی پیام میرکــی و »کابوس همراه« به کارگردانی 
 حمیدرضا رنجکش به ترتیب در سانس های  ۱۷، ۱۹ و ۱۵ در سالن

 آمفی تئاتر نگارستان امام خمینی )ره( ۱۹ اجرا می شود.
برنامه های تئاتر شاهد در تاریخ هشتم اسفندماه

همچنین روز یک شنبه هشتم اســفندماه در همین مکان شاهد 
اجرای تئاترهــای صحنه ای »جایی دیگر«  بــه کارگردانی عباس 
فالحی و  »سوختن« محســن ابوالفتحی در ساعت های ۱۹ و ۱۷ 

خواهیم بود.
روز یک شــنبه  همچنین چهار  تئاتر صحنه ای شامل » من گربه 
عبید نیستم« به کارگردانی فرشته شاه بندری،  »قصه سهراب« به 
کارگردانی محسن و حسینعلی عمادی، »من می توانم« از مهدیه 
نصر و »بیراهه« به کارگردانی سعید براتی به ترتیب در سانس های 
۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ صبح در سالن آمفی تئاتر موزه شهدا واقع در خیابان 

شمس آبادی اجرا می شود.
برنامه اجرای تئاترهای خیابانی

در برنامه اجرای تئاترهای خیابانی نیز روز شــنبه از ســاعت ۱۶ 
نمایش »ایستادگی« به کارگردانی محسن و حسینعلی عمادی در 
محل پل خواجو اجرا می شــود و روز یک شنبه نیز در همین مکان 
نمایش های »بمبک« به کارگردانی نورا... لک ســاعت ۱۶ شــاهد 
خواهیم بود و »بازمانده« به کارگردانی هادی کیانی و حســینعلی 
عمادی و »ایثار« به کارگردانی ســعید براتی در ســاعت ۱۸ و ۳۰ 

دقیقه اجرا می شود.
اجرای۸ گروه سرود در جشنواره استانی سرود  شاهد

همچنین در روز شنبه هفتم اسفندماه شاهد برگزاری هشت اجرا 
از گروه های سرود شــب شاهد جاویدفر و شــاهد ۴۵ از منطقه 2 
اصفهان، گروه سرود طاها، شاهد نیلی پور و شاهد جناب از منطقه 
یک اصفهان، شــاهد امام علی )ع( از نجف آباد و گروه سرود شاهد 
شهدای مدافع حرم و گروه سرود شــاهد والیت از خمینی شهردر 

سالن آمفی تئاتر شهدا واقع در موزه شهدا خواهیم بود.

نمایش »هزاران دست« به نویســندگی و کارگردانی محمدرضا 
رفیعی از فردا تا ۱۵ اسفندماه در تاالر هنر روی صحنه می رود.

کارگردان نمایش »هزاران دســت« در مــورد جزئیات آن گفت: 
»عدی«، بزرگ قوم حاتم طایی، به اصرار همســر حکم بن طفیل 
نزد مختار ثقفی می رود تا بی گناهی همســر او را در واقعه کربال 
 ثابت کند اما در مواجهه بــا مختار و یارانــش از ماجراهایی آگاه 
 می شــود که روایت این ماجراها در »هزاران دســت« به نمایش

 در آمــده اســت. محمدرضا رفیعــی تصریح کرد: حســن علی 
عرب، بهاره خیری، فاطمه حسینی، شــادی تیموری، اسماعیل 
عســگریان، جالل احمدی، علی عابدی، بنیامیــن صفدری، امیر 
حسینی، ســجاد زارعی، مهدی ربیعی،  علی اســکندری و متین 
احمدی در این نمایش ایفای نقش می کنند و آهنگ سازی کار بر 

عهده علی جمالی است.
وی ادامــه داد: همچنین مهدی غالمی به عنوان طراح پوســتر و 
بروشور، مژگان غالمی، سعید رضوانی و فریدون رضوانی به عنوان 
طراحان دکور و اجرا و جالل احمدی و حسن علی عرب به عنوان 

دستیاران کارگردان مرا در اجرای این اثر یاری می کنند.
عالقه مندان برای دیدن ایــن نمایش می توانند بــا تهیه بلیت از 
ســایت partakticket.com از فردا تا ۱۵ اســفندماه )بجز ۶ 
اسفند( هر شب رأس ســاعت ۱۹ به سالن اصلی تاالر هنر مراجعه 

کنند.

»سه ستاره« با اجرای احسان علیخانی از شنبه ۱۴ اسفند روی آنتن 
شبکه سه سیما می رود.

برنامه »سه ستاره« که سال گذشته نیز از اواخر اسفند ماه روی آنتن 
شبکه سه سیما رفت و به بررســی بهترین های تلویزیون می پردازد، 
امسال از ۱۴ اسفند به شبکه ســه می آید. در این برنامه که به نوعی 
جشنواره مردمی انتخاب برنامه های تلویزیونی یک ساله سیماست آثار 
تلویزیونی در حوزه های مختلف مورد ارزیابی هیئت انتخاب قرارگرفته 
که در نهایت به داوری مردم گذاشته می شــود. این برنامه قرار است 
هفت شب ادامه داشته باشــد و بعد از آن دوباره در شب تحویل سال 
روی آنتن می رود. هم اکنون آیتم هایی در فضای مجازی منتشر شده 
است و هنرمندانی را نشان می دهد که در این آیتم ها برای ویژه برنامه 

تحویل سال با احسان علیخانی همکاری می کنند.

در دومین جشنواره استانی تئاتر شاهد؛

۱۳ تئاتر صحنه ای و خیابانی 
در اصفهان اجرا می شود

از فردا تا ۱5 اسفندماه؛

»هزاران دست« به تاالر هنر
 می آید

از ۱4 اسفند؛

 پخش »سه ستاره« 
با اجرای احسان علیخانی 

فیلم سینمایی »دریاچه ماهی« به کارگردانی مریم دوستی برای اکران 
عمومی ۸ دقیقه کوتاه شد.

»دریاچه ماهی« اولین ســاخته بلند سینمایی مریم دوستی محسوب 
می شود که تهیه کنندگی آن را سعید سعدی بر عهده دارد. 

 این فیلم در بخش چشم انداز ســی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش در آمد و نسخه نهایی و کوتاه شــده »دریاچه ماهی« با تکمیل 
مراحل فنی بــرای اکران عمومی آماده می شــود.   نادر فالح، ســتاره 
اسکندری، الله اســکندری، حســن نجاریان، رهام تدریسی، حدیثه 
تهرانی، مجتبی پیرزاده، صحرا اسداللهی، حسین باشه آهنگر، ابراهیم 
برزیده، علی نجاریان، کاوه احمدی، مهدی الیاســی، گلشید بحرایی، 
ســعید بیات، علی فرهادی، بــا هنرمندی علی دهکــردی و با حضور 
افتخاری افشین هاشمی گروه بازیگران فیلم سینمایی »دریاچه ماهی« 
را تشکیل داده اند. »دریاچه ماهی« به قلم مصطفی رستگاری با مضمون 

دفاع مقدس، روایتی  از شهدای هنوز بر جای مانده کانال ماهی دارد.

»دوران افشاریه« تولید جدید شبکه مســتند با حضور مدیران شبکه 
مستند  و بزرگان عرصه دوبله رونمایی شد.

مراسم رونمایی از مستند غالمعلی افشــاریه با نام »دوران افشاریه«، 
به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی و با حضور ســید سلیم 
غفوری مدیر شبکه مستند، ابوالقاسم ناصری مدیر گروه تولید و جمعی 
از بزرگان دوبله از جمله جالل مقامی، پرویز بهرام، مریم نشــیبا، جواد 
پزشکیان، علی همت  مومیوند و اردالن شجاع  کاوه، در فرهنگ سرای 
ابن سینا برگزار شــد. در این مراســم ابوالفضل توکلی، تهیه کننده و 
کارگردان مستند »دوران افشــاریه« در خصوص روند ساخت مستند 
گفت: هدف من از ساخت مستند »دوران افشاریه« قدردانی از زحمات 

تمام هنرمندان دوبله  است. 
 در ادامه مراسم، غالمعلی افشاریه با اشاره به اینکه دوبله، پاسدار زبان 
فارســی اســت بیان کرد: دوبله کار بزرگی بوده که از زبانی پر از فراز و 

نشیب به نام زبان فارسی پاسداری کرده است.

»دریاچه ماهی« ۸ 
دقیقه کوتاه شد

»دوران افشاریه« رونمایی 
شد

تلویزیون

مجموعه تلویزیونی »چراغ ملکوت« از نیمه دوم فروردین ۹۶ 
کار تولید خود را آغاز می کند.

محســن علی اکبری تهیه کننده مجموعه های تلویزیونی در 
گفت وگو با خبرنــگار حوزه رادیو و تلویزیــون گروه فرهنگی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تولید سریال تاریخی 
خود پیرامون زندگی نامه حضرت امام باقر )ع( گفت: مجموعه 
تلویزیونی »چراغ ملکــوت« به کارگردانی جواد شــمقدری 
در 2۶ قســمت ۴۵ دقیقه ای برای گروه فیلم و سریال شبکه 
یک ســیما در ژانر تاریخی به مقاطعی از زندگی امام باقر )ع( 
می پردازد. وی در ادامــه در خصوص نــگارش فیلم نامه این 
مجموعه تلویزیونی بیان کرد: نگارش اولیه ســناریوی »چراغ 
ملکوت« با توجه به همراهی مشــاور محتوایــی پروژه آقای 
رجبی دوانی به اتمام رسیده است. علی اکبری افزود: به محض 
اینکه یکسری از اصالحات فیلم نامه برطرف شود، از نیمه دوم 
فروردین ماه ســال آینده )۹۶( کار پیش تولید را شروع کرده 

و ان شاءا... آن را برای اردیبهشت ۹۷ روی آنتن خواهیم برد.
وی با یادآور شــدن این موضوع که مجموعــه تلویزیونی تنها 
به بخشــی از زندگی امــام باقرالعلوم )ع( می پــردازد، درباره 
روایت تاریخی این ســریال اظهار داشــت: »چراغ ملکوت« با 
نگاهی به برش زندگی امام باقر )ع( در دوران حکومت هشــام 

حاکم دمشق با نشان دادن ســفر امام )ع( از مدینه به شام به 
درخواســت هشــام و مشــکالت آن حضرت)ع( و یارانش به 
تصویر درخواهد آمــد و در کنارش قصه صحابــه و نزدیکان 
ایشــان را خواهیم دید. علی اکبری در پایان خاطرنشان کرد: 
تا به امروز ۸ اثر تاریخی را ساخته ام و با برنامه ریزی انجام شده 
می توان گفت، بعد از ســپری کردن ســه پیش تولید و هفت 
ماه تصویربرداری و مونتاژ هم زمان، ســریال »چراغ ملکوت« 

اردیبهشت ماه سال ۹۷ آماده پخش می شود.
 گفتنی است؛ پیش از این تولید سریال »چراغ ملکوت« برای 

محرم سال ۹۶ در نظر گرفته شده بود.

 تئاتر »قوی سپید« به کارگردانی احســان جانمی و با 
موضوع زندگی بانوی مجتهده امین در مجتمع فرهنگی 
فرشچیان به صحنه رفت. خانه تئاتر حوزه هنری استان 
اصفهان با همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 
کشــور و تاالر هنر، تئاتر »قوی ســپید« به کارگردانی 
احســان جانمی را به روی صحنه برد. داســتان نمایش 
قوی سپید که در سال های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۵ در اصفهان 
می گذرد، روایت سرکار استوار سالک است که در زمان 
کشف حجاب باید بانوی مجتهده امین را دستگیر کند و 
وی در رویارویی با ایشان دچار تحول شخصیتی می شود.

این نمایش به تقابل ســلوک و رفتار دو انسان یعنی بانو 
مجتهده امین و استوار سالک می پردازد. 

در »قوی سپید« رسول هنرمند، مهدی شهداد، حسن 
جویره، محمد ترابی و آرزو نــادری و ۳۰ بازیگران فعال 

تئاتر اصفهان به ایفای نقش می پردازند.
تئاتر »قوی ســپید« به نویســندگی مصطفی جعفری 
خوزانی و کارگردانی احســان جانمی تا روز چهارشنبه 
یازدهم اســفندماه از ســاعت ۱۸و ۳۰ دقیقه در تاالر 
مجتمع فرهنگی هنری فرشــچیان واقــع در پل ابوذر، 

ابتدای خیابان توحید اجرا می شود.

فیلم »سیانور«  از امروز به شبکه نمایش خانگی می آید.
فیلم »سیانور« به کارگردانی بهروز شعیبی، نویسندگی 
مسعود احمدیان و تهیه کنندگی ســید محمد رضوی، 
محصول ســال ۱۳۹۴ اســت که قصــه آن در دهه ۵۰ 
می گذرد و محــور اصلی فیلم نیز زندگی عاشــقانه یک 
زوج اســت. در این فیلم به بخش هایی از زندگی شهید 
»مجید شریف واقفی«، یکی از رهبران سازمان مجاهدین 
 خلق که توسط دیگر اعضای ســازمان به خاطر تعلقات

 اسالمی اش کشته شد و بعد از انقالب اسالمی نیز دانشگاه 
آریا مهر تهران به نام او ) دانشــگاه صنعتی شریف( تغییر 
نام داده شــد، پرداخته می شود. گفتنی است، »سیانور« 
در سی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر در بخش های 
بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن، بهترین فیلم برداری و بهترین طراحی صحنه و لباس 
جشن انجمن منتقدان و نویسندگان ســینمای ایران، 
نامزد دریافت جایزه شــد و جایزه بهترین فیلم جشنواره 
جایزه ققنوس را نیز دریافت کرد. از جمله بازیگران اصلی 
فیلم به نام های مهدی هاشــمی، هانیه توســلی، بابک 
حمیدیان، بهنوش طباطبایی، آتیال پسیانی، حامد کمیلی 

و بهروز شعیبی می توان اشاره کرد.

محسن علی اکبری تهیه کننده مجموعه های تلویزیونی:

»چراغ ملکوت« روشنایی بخش ژانر تاریخی تلویزیون می شود
تئاتر »قوی سپید« در 

مجتمع فرهنگی فرشچیان
ورود »سیانور« به شبکه

 نمایش خانگی

نمایش خانگی

فیلم ۱00 ثانیه ای 
 سینمای تلنگر 
و تذکر است

دبیر یازدهمین جشــنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ 
ثانیه ای گفت: فیلم ۱۰۰ ثانیه ای، سینمای اخالق، 
تذکر و تلنگر اســت و باید به آن توجه شــود زیرا 

تاثیرگذار است.
علی قربانی در نشست خبری یازدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم ۱۰۰ ثانیه ای افــزود: معتقدیم 
بهترین راه آموزش اخالق، سینماست و فیلم های 
۱۰۰ ثانیــه ای در این حــوزه می توانند بســیار 
تاثیرگذار باشند، بنابراین هر چه بتوانیم راه تولید 

این آثار را هموار کنیم، بیشــتر می توانیم اثرگذار 
باشــیم. وی با بیان اینکه فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای 
ارزان قیمت نیســت، ادامــه داد: حداقل هر فیلم 
کوتاه بین ۱۰ تــا ۱2 میلیون تومــان هزینه دارد 
بنابراین نیاز به حمایت نهادها و ارگان های دولتی 
اســت. قربانی با انتقاد از راه اندازی جشنواره های 
بی تاثیر مانند جشــنواره ۱۸۰ ثانیه ای و ... که هر 
کدام یک ســال برگزار و هرگز تکرار نمی شــوند، 
تاکید کرد: همواره گفته ایــم که به جای برگزاری 

این جشنواره های بی تاثیر از تولید حمایت کنید تا 
نتیجه بهتری نیز عایدمان شود.

وی ادامه داد: امســال عالوه بر تهران، جشــنواره 
هم زمان در استان های کردستان، خراسان رضوی 
و البرز و از فردا تا ششم اســفند ماه برگزار خواهد 
 شد. دبیر یازدهمین جشــنواره بین المللی فیلم

 ۱۰۰ ثانیه ای با اشــاره به موضوعات آثار جشنواره 
گفت: اخالق و فرهنگ کار، اخالق مقاومتی، اخالق 
و ســبک زندگی و ... از جمله موضوعاتی است که 

بر آن تاکید داریم و ایــن موضوعات نه برای جذب 
ســرمایه که اعتقاد و دغدغه ماست. قربانی درباره 
تعداد آثار رســیده در بخش بین الملل نیز توضیح 
داد: امسال ۱۹۷۰ فیلم از ۱۱۰ کشور به جشنواره 
رسید که از میان آنها ۵۹ فیلم از 2۷ کشور در بخش 

مسابقه پذیرفته شده است.
وی گفت: کل هزینــه برگزاری جشــنواره ۶۵۰ 
میلیون تومان شده، مانند ســال گذشته، و ۱۰۰ 

میلیون تومان از دوره نهم کمتر است.

تئاتر

در این راستا چراغ جشنواره حســنات در اصفهان در دوره 
ششم با برگزاری نشست خبری این جشنواره آغاز شد.

حضور جوانان در جشــنواره حسنات ستودنی 
است

حســین مالیی، رییس جشنواره حســنات در این نشست 
خبری رشد و توسعه جشنواره حســنات را به دور از انتظار 
مســئوالن برگزاری آن توصیف کرد و گفت: این جشنواره 
در چهــار دوره با دبیری اســتاد زاون قوکاســیان میزبان 
هنرمندان سراسر کشــور بود و امروز نیز با همراهی رسول 
صدرعاملی به راه خود ادامه می دهد. وی که معتقد اســت 
اســتقبال جوانان انگیزه برگزار کنندگان این جشنواره را 
برای ادامه فعالیت دوچنــدان می کند، تصریح کرد: جوانان 
به بهترین شکل می توانند احســان و نیکوکاری را در قالب 
هنر و با زبان هنرمندان برای مــردم بازگو کنند چرا که این 
روزها چشــمان زیادی در انتظار نیکوکاری اســت که این 
فیلم ها می تواند در راستای تحقق خواسته های بسیاری از 

اقشار جامعه تاثیر گذار باشد.
رییس جشــنواره حســنات بــا تاکید بــر اینکــه نظم و 
خصوصیات جشــنواره حســنات مثال زدنی اســت، ابراز 
داشت: امیدواریم جشنواره حسنات بتواند در ششمین سال 

متوالی نیز میزبان خوبی برای میهمانان خود باشد.
همه اقشــار جامعه مخاطب جشنواره حسنات 

هستند
اما سید علی نکویی، رییس شورای سیاست گذاری ششمین 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات نیز دراین نشست خبری 
با اشــاره به اینکه همه مردم مخاطب جشــنواره حســنات 
هستند، گفت: جشنواره حســنات در راستای سازمان دهی 
به فعالیت های خیرخواهانه در جامعه برگزار می شود. وی به 
وجود خیریه های بزرگ در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: 
مردم اصفهان همواره در فعالیت هــای خیرخواهانه حضور 
جدی داشــته اند و از این رو در جشنواره حســنات در کنار 
نمایش آثار هنری خیریه های شاخص را معرفی خواهیم کرد 

و از یک چهره خدوم قدردانی خواهد شد.
۳۱ فیلم در بخش بین الملل جشــنواره حسنات 

اکران می شود
رسول صدرعاملی، دبیر ششمین جشنواره حسنات سخنان 

خود را با ادای احترام به »زاون قوکاســیان« از پایه گذاران 
جشنواره و »عباس کیارستمی« آغاز کرد و گفت: درابتدای 
واگذاری این مســئولیت، آن را در توان خــود نمی دیدم و 
همه تالش خــود را در تحقق اهداف این جشــنواره به کار 
گرفتم. وی با اشــاره به اینکه جامعه پرفراز و نشیبی داریم، 
اضافه کرد: این وضعیت حال و هوای سینما را نیز تلخ کرده 

است چرا که فیلم ساز موظف است به دغدغه ها بپردازد.
دبیر ششمین جشنواره حســنات با تاکید بر اینکه در این 
بین جشــنواره حســنات با موضوع نیکوکاری، فیلم سازان 

را تشویق به فیلم ســازی می کند ابراز داشــت: باید توجه 
داشته باشــیم که بــدون هیچ شــعاری حســنات مرکز 
شناسایی و استعدادیابی فیلم ســاز و نویسنده شده است. 
وی همچنین به بخش »هر شــهروند یک فیلم کوتاه« در 
ششمین جشنواره حسنات اشاره کرد و گفت: این بخش از 
ذوق و شــوق جوانان ایجاد و در کمترین زمان هزار فیلم به 

جشنواره ارسال شد که بعد از پایان هر فیلم احساس خوبی 
خواهید داشت. دبیر ششمین جشنواره حسنات درخصوص 
بحث های حمایتی از جشــنواره ششم نیز گفت: هنوز هیچ 
نهادی در این زمینه همکاری نداشــته است این در حالی 
اســت که قول هایی داده شده اســت. وی در ادامه با اشاره 
به اینکه جشــنواره به صورت اســتانی و با نگاه ملی برگزار 
می شود، تصریح کرد: نگاه جشنواره در وهله اول از استانی 

به ملی شدن است و به بُعد بین المللی شدن نیز چشم دارد.
صدرعاملی اضافــه کــرد: ۱۶ فیلم از ۱۶ کشــور جهان و 
۱۵ فیلم در بخش نگاه به ســینمای آلمــان در این دوره از 

جشنواره، در بخش سینمای ملل حضور دارند.
یک هزار و 7۸5 اثر در بخش ملی و یک هزار اثر 

در بخش شهروندی ارسال شد
محمد سعید عشاقی جانشین رییس جشنواره حسنات نیز 
در این نشســت با ارائه آماری در خصوص آثار ارسال شده 

در بخش های مختلف این جشــنواره اظهار داشــت: تعداد 
کل آثار رسیده به دبیر خانه ششــمین دوره جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حســنات اصفهان بالغ بر 2 هزار و ۷۶۵ اثر است 
که در بخش ملــی یک هزار و ۷۸۵ و در بخش شــهروندی 
۹۸۰ اثر به دبیر خانه جشــنواره ارسال شــده است. وی به 
بخش های مختلف ششمین دوره جشنواره حسنات اشاره 

کرد و گفت: بخش داستانی، مستند، پویانمایی و فیلم نامه 
و »هر شهروند یک فیلم کوتاه« از جمله این بخش هاست.

عشــاقی  با بیان اینکه بیشترین آثار رســیده به این دوره 
از جشنواره حســنات داســتانی اســت و بالغ بر ۷۱۸ اثر 
اســت، ادامه داد: فیلم نامه، مســتند و پویانمایی به ترتیب 
بیشــترین آثار با تعداد ۵۶۹، ۳۶۱ و ۱۳۷ است. وی تعداد 
آثار راه یافته به بخش مسابقه ملی را در بخش داستانی ۳۹ 
اثر، پویانمایی 2۵، فیلم نامه 2۴ و مســتند را ۱۸ اثر اعالم 
کرد و ادامه داد: 2۹ اســتان و ۱۷۷ شهر در سطح کشور در 

ششمین دوره جشنواره حسنات شرکت کردند.
جانشــین رییس جشــنواره حســنات بیان داشــت: پنج 
اســتانی که رتبه اول تا پنجــم را در حوزه بیشــترین آثار 
ارســالی به دبیرخانه جشــنواره حسنات داشــته است به 
ترتیب تهران بــا ۴۵۶، اصفهان با ۳۰۷، خراســان با ۱۰۷و 
 قم بــا ۷۳ اثر و گیــالن و مازنــدران به صورت مشــترک

با ۷2 اثر است.
وی تعداد آثار ارســالی فیلم ســازان اصفهان به ششمین 
جشنواره را در بخش داســتانی ۹۷، مستند ۵۶، پویانمایی 

2۱ و فیلم نامــه ۱۳۳ اعــالم 
کــرد و ادامه داد: تعــداد آثار 
راه یافته فیلم سازان اصفهانی 
به بخش مســابقه ملی را در 
بخش داستانی ۵ اثر، مستند 
یک اثــر، پویانمایــی ۳ اثر و 

فیلم نامه 2 اثر خواند.
عشاقی با اشــاره به اینکه در 
بخش داوران جوان ۱۴۷ نفر 
ثبت نام کردند، اعالم کرد: در 
طی روزهــای آینده مصاحبه 
داوران  نهایــی  پذیــرش  و 
جوان انجام می شــود. وی به 
بخــش مســابقه کتابخوانی 
اشــاره کرد و ادامــه داد: از 
تعداد ۸ هــزار نفر شــرکت 
کننــده ۵ هــزار  و ۴۵۵ نفر 
پاســخ صحیــح داده اند که 
۷۰ درصد از اســتان اصفهان 
و ۳۰ درصــد از کل کشــور 
هستند و شرکت کنندگان از 

شهرهای قم، خوزستان ، لرستان ، مشهد، خراسان جنوبی، 
کرمانشــاه، یزد، اهواز، شــیراز، چهارمحــال و بختیاری، 

کرمان، تهران، البرز و اصفهان هستند.
عشاقی اضافه- کرد: تعداد آثار رسیده در جشنواره اول بالغ 
بر ۸۰۰، دوم ۶۷۷، سوم ۹۳۱، جشنواره چهارم یک هزار و 

۱۴۵، پنجم 2 هزار و 2۰۰ و ششم 2 هزار و ۷۶۵ اثر است.
گفتنی اســت که در ادامه این نشســت خبری از پوســتر 
ششمین دوره جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 

رونمایی و از خبرنگاران فعال دوره گذشته نیز تجلیل شد.

گام ششم حسنات با  دو هزار و 765 اثر 
برداشته شد

جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
از ســال ۸2 در اصفهان آغار به کار 
کرد و امروز 25 استان در دوره ششم، این جشنواره را 
در پخش هم زمان یاری می کنند و این اقدام مهم ترین 

گام در راستای ملی شدن این جشنواره است.

جوانان به بهترین 
شکل می توانند 

احسان و نیکوکاری را 
در قالب هنر و با زبان 

هنرمندان برای مردم 
بازگو کنند چرا که این 
روزها چشمان زیادی 

در انتظار نیکوکاری 
است که این فیلم ها 
می تواند در راستای 
تحقق خواسته های 

بسیاری از اقشار 
جامعه تاثیر گذار باشد

زاینده رود
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پیشنهاد سردبیر:
۴۰ درصد اعتبارات هالل احمر چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

اخبار

مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
معترض بودن مرغداران استان به دلیل عدم خرید مردم 
از مرغ های موجود در بازار و باال رفتن سن کشتار، افزود: 
متاسفانه شــایعات بســیاری در فضای مجازی مبنی بر 
ســرایت این ویروس در مرغداری های استان وجود دارد 
در حالی که اخبار منتشر شــده کذب است و مردم نباید 
به شایعات توجه کنند. عبدالمحمد نجاتی اظهارکرد: در 
حال حاضر آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان در 40 کانون 
استان مشاهده شده که به دنبال آن عملیات معدوم سازی 
و ضدعفونی انجام شــده اســت. مدیرکل دامپزشــکی  
استان با اشــاره به ســالم بودن مرغ های موجود در بازار، 
خاطرنشــان کرد: مردم با اطمینان خاطر به دامپزشکی، 
مرغ و تخم مرغ مصرفی خود را از مراکز مجاز تهیه کنند و 

هیچ گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

مدیر کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
چهارمحال و بختیاري گفت: 17پرونده تعیین حریم 
مربوط بــه ابنیه ومحوطــه هاي تاریخي در اســتان 

چهارمحال وبختیاري ثبت ملي شد.
 مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
اســتان با بیان اینکه تعداد 17 پرونده تعیین حریم 
مربوط به ابنیــه و محوطه هاي تاریخي اســتان در 
جلسه کمیته جرایم ســازمان میراث فرهنگي مورخ 
۹۵/11/۲0 بررســي و مورد تصویب قرار گرفته است 
اظهار داشــت: تصویب این حریم ها موجب کاهش 
حفاري و تخریب بناها و محوطــه هاي تاریخي بوده 
و پیگیري هاي حقوقي در مراجع قضائي با متخلفان 
را تســهیل مي کند. وي در پایان خاطرنشــان کرد: 
این آثار شامل ســه تپه و 14 بنا از قبیل تپه بردنگان، 
تپه سلم، تپه قلعه گلي روستاي قلعه افغان و مسجد 
ابومحمد شهرکرد، حمام باباحیدر، امامزاده باباحیدر، 
مســجد جامع هرچگان، مســجد جامــع وردنجان، 
خانه حفیظي هــای بروجن، خانه ناصــري بروجن، 
 خانه قنبریان بروجن، مســجد مدني بروجن، مسجد

 آیت ا... زاده بروجن، حمــام مکتب خانه بروجن، پل 
مصالی بروجن، طاق ســنگي خان اوي وحمام قیصر 

جونقان دانست.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری:

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به 
مرغداری ها سرایت نکرده است

مدیر کل میراث فرهنگي چهارمحال و بختیاري:

سه تپه و 1۴ بنا در استان 
ثبت ملي شد

با مسئوالن
یکشــنبه شــب شــیء پرنده نورانی در آســمان چهارمحال و 
بختیاری مشاهده شــد. بر اساس اعالم شــاهدان عینی و چند 
مورد تماس مردمی، از ســاعت 1۸:۳۵ تا حدود 1۹:۵0 دقیقه 
اول اســفند ۹۵ یک شــیء پرنده مشــکوک نورانی در آسمان 
استان چهارمحال و بختیاری مشاهده شــد که سبب تعجب و 

ایجاد سوال برای مردم گردید.
این شــیء نورانــی در نزدیکی گردشــگاه سیاســرد بروجن و 

همچنین روستای بارده شهرستان بن نیز رویت شد.
براساس این گزارش، این شــیء با هاله ای محو به رنگ سفید و 
آبی و با سرعت و ارتفاع کم در حال حرکت بود که پس از ساطع 
شدن دودی ســفید به صورت موج از آن، مشتعل و سپس محو 
گردید. بررسی اخبار کشــوری بیانگر مشاهده این شیء نورانی 

در آسمان بعضی  از نقاط کشور است.

تمهیــدات الزم بــرای اســتقبال از هفــت شــهید گمنام در 
چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

مدیــرکل بنیاد حفظ آثــار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس 
چهارمحال و بختیاری گفت: هفت شــهید گمنــام واالمقام با 
حضور مردم شهیدپرور این استان یازدهم اسفند از محل میدان 
انقالب شــهرکرد تا میدان امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون 

تشییع و پس از آن نماز بر پیکر این شهدا اقامه می شود.
سرهنگ عباسی در ســتاد هماهنگی مراسم استقبال، تشییع و 
خاکسپاری شــهدای گمنام در چهارمحال و بختیاری افزود: دو 
تن از این شهدا در شهر گندمان، دو تن در شهر دستنا، دو تن در 
فرادنبه و یک شهید در دانشکده فنی پسران شهرکرد تشییع و 
خاکسپاری می شــود. وی گفت: پس از مراسم تشییع و تدفین، 
برنامه شــب وداع با شــهدا در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( 

شهرکرد برگزار می شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحــال و بختیاری گفت: 
امسال اعتبارات هالل احمر استان 40 درصد کاهش یافته است. 
محمد فروغی با اشــاره به کمبود اعتبارات هالل احمر استان با 
بیان اینکه تعداد نیروها و امکانات در بخش های مختلف امداد و 
نجات نوروز۹6 کاهش یافته است، افزود: باوجود تالش و جدیت 
جمعیت هالل احمر اســتان برای خدمات رسانی در ایام نوروز با 
کاهش اعتبارات تعــداد پایگاه ها، خودروهای نجات و کمک دار، 
دســتگاه های آمبوالنــس و نیروهای داوطلب نظیر پزشــک و 
پرستار در ایســتگاه های سالمت اســتان در ایام نوروز کاهش 
می یابد. فروغی خاطرنشــان کرد: در ایام نوروز 10 پایگاه ثابت، 
۲ پایگاه موقت در بن و سامان و 7 پایگاه سیار با تجهیزاتی مانند 
۲4 دســتگاه آمبوالنس، 10 خودروی نجــات و 1۵ خودروی 
کمک دار با ۳10 نجات گر و امدادگر به مردم استان و گردشگران 

نوروزی خدمات رسانی می کنند.

۴۰ درصد اعتبارات هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

مشاهده شیء پرنده نورانی در 
آسمان چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری،آماده 
استقبال از 7 شهید گمنام

تســنیم : اکبر منصوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
آب موضوعی سیاسی نیست اما چاشنی تند سیاسی دارد 
اظهار داشــت: در هر صورت باید به صــورت تخصصی و 

کارشناسی برای این موضوع تصمیم گیری شود .
وی با اشاره به شرایط توپوگرافی استان افزود: این استان 
در مسیر پر بارش ترین استان ها در رشته کوه زاگرس قرار 
گرفته و هم اکنون آب اســتان های همجوار خود را تامین 
می کند اما متاسفانه خشکســالی و کم شدن بارش ها در 
چند سال اخیر موجب شده بسیاری از روستاها وشهرهای 
این استان با کمبود آب مواجه شده و بسیاری از روستاها 

با تانکر آب رسانی شوند.
رییس شورای اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه مدیریت ناصحیح پروژه انتقال آب ســبب بروز 
مشکالت اجتماعی شده اســت، بیان کرد: زیاده خواهی 
اســتان های همجوار سبب شده اســتان با مشکل بسیار 

جدی آب دســت و پنجه نرم کند که ریشه این مشکالت 
 ســوء مدیریتی است که در ســال های گذشــته وجود

 داشته است.
منصوری با بیان اینکه مردم چهارمحــال و بختیاری نیز 
ایرانی هستند و زیر پرچم جمهوری اسالمی ایران زندگی 
می کنند، خاطرنشان کرد: نباید اعمال نفوذ افراد در بدنه 
وزارت نیرو که متعلق به استان های ذی نفع هستند سبب 

نادیده گرفتن حقوق مردم این استان شود.
وی گفت: در حاشیه زاینده رود لوله های فاضالب روستاها 
و شهرهای حاشیه آن مســتقیم به آب ریخته می شود و 
مشــکالت زیســت محیطی فراوانی را به وجــود آورده 
بنابراین این موضوع به دلیل بی کفایتی یا تنبلی برخی از 
مسئوالن است که لوله های فاضالب به سمت رودخانه کار 

گذاشته  شده و مستقیم به رودخانه ریخته می شود.
رییس شورای اســالمی اســتان چهارمحال و بختیاری 

با بیان اینکه شــوراها به صورت مرتب با مردم در ارتباط 
هســتند، تصریح کرد: مردم مطالبات خــود را از طریق 
شــوراها پیگیری و دنبــال می کنند، ضمــن احترام به 
سیاست های کلی دولت، مدیران مســئول باید در مورد 
میزان برداشت آب و نیاز اســتان که هنوز برای شوراها و 

مردم محرز نشده پاسخگو باشند.
منصــوری ادامه داد: در کنار مشــکل کم آبی بســیاری 
شــهرها از جمله شــهرهای فرخشهر، ســامان، بروجن، 
ســرخون، کاج، دشــتک، چلیچــه، آلونی و هفشــجان 
در ســال جاری در وضعیت کم آبی شــدید و بحران آب 
وجود داشــتند و اگر کمبود آب در این اســتان برطرف 
نشود در ۵ سال آینده شاهد مهاجرت جدی مردم استان 
به شــهرهای اصفهان و دیگر شــهرهای همسایه و روی 
 آوردن آنها به شغل های کاذبی که در شــأن آنها نیست،

خواهیم بود.
وی با اشــاره به روند اســتفاده از آب هــای زیرزمینی و 
بی توجهی بــه اســتفاده از آب های جاری بــرای تامین 
آب شرب، کشــاورزی و صنعت در اســتان گفت: این امر 
ســبب شــده که کیفیت آب در برخی نقاط کاهش پیدا 
کند و دشــت های مهمی هم چــون بروجــن، فرادنبه، 
سفیددشت، دشــت های خانمیرزا و شــهرکرد و دشت 
کیار به عنــوان دشــت های ممنوعه اعالم شــوند پس 
با این شــرایط بایــد اقدامات بهینه ســازی مصرف آب و 
اجرای طرح هــای آب رســانی و تامیــن آب نظیر طرح 
آب رســانی بن-بروجن، سد ونک، ســد باباحیدر و طرح 
 آب رســانی فارســان-جونقان هــر چه ســریع تر انجام 
شود. رییس شورای اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به پروژه سد ونک لردگان که به دلیل نبود اعتبار 
هنوز نهایی نشــده است، تصریح کرد: مســئوالن به این 
پروژه ملی اعتبــار الزم را اختصاص دهند تا با تکمیل این 

طرح آب به شهرستان لردگان انتقال  یابد.
وی بیان کرد: عقیده شخصی من این بود اگر همه کشور از 
نظر آب به خطر بیفتد اســتان چهارمحال و بختیاری باید 
آخرین استانی باشد که به مشکل آب برخورد می کند اما 
در حال حاضر با وجود اینکه دور تا دور این اســتان را آب 

فرا گرفته اما استان در حسرت آب است.
رییس شورای اســالمی اســتان چهارمحال و بختیاری 
افزود: برای استفاده از آب شــرب سالم جوشیده از استان 
چهارمحــال و بختیاری، مــردم این اســتان در اولویت 
 هســتند و بعــد از تامین نیازهــای این اســتان، باید به

 سایرین رسید.

برای استفاده 
از آب شرب 

سالم جوشیده 
از استان 

چهارمحال و 
بختیاری، مردم 

این استان در 
اولویت هستند 

و بعد از تامین 
نیازهای این 

استان، باید به 
سایرین رسید

رییس شورای اسالمی استان چهارمحال و بختیاری گفت: مدیران استان باید در مورد میزان برداشت آب و 
نیاز استان که هنوز برای شوراها و مردم محرز نشده پاسخگو باشند.

رییس شورای اسالمی استان چهارمحال و بختیاری:

مدیران استان در مورد میزان برداشت آب پاسخگو باشند

دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی شــهرکرد در نظر دارد نســبت به اجرای پروژه 
 های زیر از طریق مناقصه عمومی یک مر حله ای اقدام نماید. بدین وســیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت 

می گردد جهت دریافت اســناد مناقصــه از تاریخ ۹۵/1۲/۳ ســاعت 7 صبح، لغایت ۹۵/1۲/۸ ســاعت 1۵ به صورت 
الکترونیکی به سایت www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

 1- احــداث پایگاه ســالمت بروجن بــه طور کامــل، واقع در شهرســتان بروجــن، بــا بــرآورد هزینــه ۳/1۲۳/6۳۵/۵76 ریال 
به مساحت ۲7۳ متر مربع به صورت متر مربع زیربنایی برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجرای پروژه 6 ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 

برابر 1۵6/۲00/000 ریال می باشد. 
2- احداث پایگاه سالمت نقنه به طور کامل، واقع در شهرستان بروجن، با برآورد هزینه ۳/1۲۳/6۳۵/۵76 ریال به مساحت ۲7۳ متر مربع به صورت متر مربع 

زیربنایی برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجرای پروژه 6 ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 1۵6/۲00/000 ریال می باشد. 
3- احداث پایگاه سالمت فرادنبه به طور کامل، واقع در شهرستان بروجن، با برآورد هزینه ۳/1۲۳/6۳۵/۵76 ریال به مساحت ۲7۳ متر مربع به صورت متر مربع زیربنایی برابر 

نقشه ها و مشخصات، مدت اجرای پروژه 6 ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 1۵6/۲00/000 ریال می باشد. 
۴- احداث پایگاه سالمت ابوذر سامان به طور کامل، واقع در شهرستان سامان، با برآورد هزینه ۳/1۲۳/6۳۵/۵76 ریال به مســاحت ۲7۳ متر مربع به صورت متر مربع زیربنایی برابر نقشه ها و 

مشخصات، مدت اجرای پروژه 6 ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 1۵6/۲00/000 ریال می باشد. 
 5- احداث پایگاه سالمت طرح سپاه  به طور کامل، واقع در شهرستان لردگان، با برآورد هزینه ۳/۳64/4۸۵/۵۵۳ ریال به مساحت ۲7۳ متر مربع به صورت متر مربع زیربنایی برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجرای پروژه

 6 ماه. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 16۸/۳00/000 ریال می باشد. 
 6- احداث پایگاه ســالمت حاجی آباد به طور کامل، واقع در شهرســتان لردگان، با برآورد هزینه ۳/۳64/4۸۵/۵۵۳ ریال به مســاحت ۲7۳ متر مربع به صورت متر مربع زیربنایی برابر نقشه ها و مشــخصات، مدت اجرای پروژه 6 ماه. 

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 16۸/۳00/000 ریال می باشد. 
 7- احداث مرکز بهداشتی درمانی دوراهان به طور کامل، واقع در شهرستان بروجن، با برآورد هزینه 7/7۲۲/4۹۵/۸4۸ ریال به مســاحت 6۹۵ متر مربع به صورت متر مربع زیربنایی برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجرای پروژه 6 ماه. 

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر ۳۸6/۲00/000 ریال می باشد. 
 8- احداث مرکز بهداشتی درمانی بلداجی به طور کامل، واقع در شهرستان بروجن، با برآورد هزینه 7/7۲۲/4۹۵/۸4۸ ریال به مســاحت 6۹۵ متر مربع به صورت متر مربع زیربنایی برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجرای پروژه 6 ماه. 

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر ۳۸6/۲00/000 ریال می باشد. 
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ ۲00/000 ریال از طریق درگاه بانکی موجود در سایت

آخرین مهلت تحویل اسناد: 95/12/22 ساعت 15 در سایت www.setadiran.ir  از طریق پنل کاربری آن شرکت به صورت الکترونیکی 
زمان گشایش پاکات: راس ساعت 9 صبح مورخ 95/12/23 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه به دو صورت:
الف- ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگاه علوم پزشکی که دارای حداقل بیست روز ) به استثنای ایام تعطیل( اعتبار باشد.

دانشگاه الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.ب- چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی حداکثر 2۰ روز به استثنای ایام تعطیل خواهد بود.

هزینه چاپ دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
هزینه سایت www.setadiran.ir به عهده برنده هر مناقصه می باشد.

همچنین برای کسب اطالعات می توانید به سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

نوبت اول
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مفاد آراء
12/41 آگهی موضــوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صــادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهــارم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
 زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در

صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم

 نمایند.
1- رای شــماره 4638-1395/02/27 هیأت اول خانم طاهره رحیمي لنجي به 
شناسنامه شــماره 1326 کدملي 5419009943 صادره مبارکه فرزند نعمت 
اله ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 128.22 مترمربع پالک شــماره3687 
 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از

مالک رسمی صفرومحمودشیخی ازموردثبت صفحه 171و185 دفتر 83و431 
امالک

2- رای شــماره 12296-1395/05/23 و رای اصالحــی شــماره 23405-
1395/09/03 هیأت ســوم آقاي بهمن روان مهر به شناسنامه شماره26557 
کدملي 1282192833 صادره از اصفهان فرزند علی محمد ششــدانگ یکباب 
کارگاه تجاری به مســاحت 84.20 مترمربع از پالک شــماره 67  اصلی واقع 
 در اصفهان بخش14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی قاســم 

مستاجران
3- رای شــماره 16305-1395/06/20 هیــأت اول اقای حســن انصاری  به 
شناسنامه شماره 375 کدملي 1283553181  صادره اصفهان  فرزند پیرحیدر  
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 172/60  مترمربع از پالک شــماره 4143 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 567 دفتر 961 امالک
4- رای شــماره 16307-1395/06/20 هیــأت اول اقای حســن انصاری  به 
شناسنامه شماره 375 کدملي 1283553181  صادره اصفهان  فرزند پیرحیدر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 270  مترمربع از پالک شماره 3412 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 543 دفتر 485 امالک
5- رای شماره 15523-1395/06/14 هیأت ســوم آقاي   عبدالرسول عزیزی  
به شناسنامه شــماره 48 کدملي1290065977  صادره اصفهان  فرزند حیدر  
ششــدانگ باســتثناي بهاي ثمینه اعیاني ان یک باب خانه به مساحت 271.20 
مترمربع از پالک شماره    368  فرعی از  14    اصلی واقع در اصفهان بخش 14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک  فوق موردثبت صفحه436 در دفتر471 

امالک
6- رای شــماره 20075-1395/07/27 هیأت اول خانم ســهیال نــواب فر   به 
شناســنامه شــماره  6670  کدملي  5899317728   صادره ابهر  فرزند  کریم 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  102/60  مترمربع از 
پالک شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی علی اکبر استیری
7- رای شماره 20073-1395/07/27 هیأت اول اقای صالح هاشمی میاندشتی   
به شناسنامه شماره  26  کدملي  6219930274   صادره بوئین میاندشت  فرزند  
امامقلی نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  102/60  
مترمربع از پالک شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی اکبر استیری
8- رای شماره 20086-1395/07/27 هیأت اول اقای عباس مهفام  به شناسنامه 
شــماره  1200  کدملي  1283121931  صادره اصفهان  فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت  185/53  مترمربع از پالک شــماره 305  فرعی از  27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

علی شرافت ازموردثبت صفحه 560 دفتر 530 امالک
9- رای شماره 20137-1395/07/27 هیأت اول اقای جمشید رحیمی خویگانی  
به شناســنامه شــماره  1603  کدملي  1159365288  صــادره فریدن  فرزند  
کردعلی  ششدانگ یکبابخانه   به مساحت  201/20  مترمربع از پالک شماره 45  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

مرتضی رضائی
10- رای شــماره 23046-1395/08/29 هیأت اول آقــاي محمد اکبري فیض 
آبادي به شناسنامه شماره 7 کدملي 1249622204 صادره نائین فرزند حبیب 
اله در  سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    107.33    متر مربع پالک 
شماره   28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت کریم ماهرانی )خشت مال(
11- رای شــماره 23045-1395/08/29 هیأت اول خانم خدیجه اکبري فیض 
آبادي به شناسنامه شماره 14 کدملي 1249634857 صادره نائین فرزند امیر 
در  سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت    107.33    متر مربع پالک 
شماره   28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت کریم ماهرانی )خشت مال(
12- رای شــماره 23187-1395/09/02 هیــأت اول  آقاي حســین زینلي به 
شناسنامه شماره 14 کدملي 1091983887 صادره نجف آباد  فرزند محمد در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   160.50     متر مربع پالک شماره  2475/1   
فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت زهرا صادق علویجه
13- رای شــماره 23067-1395/09/01 هیــأت اول آقاي رضــا کالنتري به 
شناســنامه شــماره 1 کدملي 1290051267 صادره اصفهان فرزند اکبر در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  181.80  متر مربع پالک شماره  396   فرعی 
از  15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 137 دفتر 603 امالک
14- رای شماره 22970-1395/08/29 هیأت دوم آقاي احمدرضا فتحي خلیلي 
به شناســنامه شــماره 503 کدملي 6219396081 صادره بوئین و میاندشت 
فرزند فتح اله در  ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   108   مترمربع 
پالک شــماره   2415   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا وفــادار اصفهانی صفحه 23 دفتر 63  

امالک
15- رای شماره 21715-1395/08/12 هیأت ســوم آقای ابراهیم نساجی   به 
شناســنامه شــماره  3 کدملي 6219811739  صادره فریدن   فرزند رمضان   
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  152.00 مترمربع از پالک شماره فرعی 
 از 68  اصلــی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از

مالک رســمی فوق از ســند شــماره 15033 مورخ 94/12/12 دفترخانه 237 
اصفهان

16- رای شماره 21721-1395/08/12 هیأت سوم آقای امیر رضا قلعه رنانی   
به شناســنامه شــماره  2112 کدملي 1290604754  صادره اصفهان فرزند 
عبدالحسین   دو دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  218.20  مترمربع 
از پالک شماره  1451 فرعی از   18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
17- رای شماره 21724-1395/08/12 هیأت سوم آقای حمیدرضا قلعه رنانی  
به شناسنامه شــماره 1120 کدملي 1290832064 صادره خمینی شهر فرزند 
عبدالحسین دو دانگ از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 218.20 مترمربع 
از پالک شماره  1451  فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
18- رای شــماره 21722-1395/08/12 هیأت سوم آقای علیرضا قلعه رنانی  
به شناســنامه شــماره 303 کدملي 1290406855 صــادره اصفهان فرزند 
عبدالحسین  دو دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 218.20 مترمربع 
از پالک شماره  1451 فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
19- رای شــماره 20815-1395/08/02 هیأت سوم آقای  محمدرضا بهرامی 
آفارانی  به شناسنامه شــماره  2542  کدملي 1282954997  صادره  اصفهان  
فرزند رضــا          یک دانگ از ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت  254/53  
مترمربع از پالک شــماره 1130  فرعی از 24  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  ازموردثبت صفحه  569 دفتر  

524 امالک

20- رای شماره 20816-1395/08/02 هیأت سوم آقای  رضا بهرامی آفارانی 
به شناســنامه شــماره 40  کدملي  1289829187 صادره اصفهــان   فرزند 
 حسین  دو دانگ و نیم از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  254/53 مترمربع

 از پالک شــماره 1130  فرعی از  24 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی ازموردثبت صفحــه  450 دفتر 347 

امالک
21- رای شــماره 20817-1395/08/02 هیأت ســوم خانم عصمت ابراهیمی 
آفارانی  به شناسنامه شماره  14 کدملي 1289976163 صادره  اصفهان فرزند 
 اسماعیل  دو دانگ و نیم ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 254/53 متر

مربع از پالک شــماره 1130 فرعــی از   24 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه  368 دفتر 79 

امالک
22- رای شــماره 24081-1395/09/13 هیأت سوم آقای ناصر ترکان رنانی 
به شناسنامه شماره 299 کدملي 1290102503 صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  12.10 مترمربع از پالک شماره  418 فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  463دفتر 80 امالک
23- رای شــماره 24077-1395/09/13 هیأت سوم آقای ناصر ترکان رنانی  
به شناسنامه شماره 299 کدملي 1290102503 صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششــدانگ یک باب مغازه    به مســاحت 53.60  مترمربع از پالک شماره   193    
فرعی از 19 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه  345     دفتر 82   امالک
24- رای شــماره 24083-1395/09/13 هیأت سوم آقای ناصر ترکان رنانی 
به شناسنامه شماره 299 کدملي 1290102503  صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 97.20  مترمربع از پالک شماره 193 فرعی 
از  19  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق   ازموردثبت صفحه  345  دفتر 82  امالک
25- رای شماره 25768-1395/09/28 هیأت اول خانم فاطمه محمدي زران به 
شناسنامه شماره 40700 کدملي 1280294231 صادره اصفهان فرزند اصغر 
در 30 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154.20 متر 
مربع پالک شماره  344فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 462 دفتر 400 امالک
26- رای شماره 25769-1395/09/28 هیأت اول آقاي مهدي صفوي معیري 
به شناسنامه شماره 20 کدملي 1289967121 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
در 42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154.20 متر مربع 
پالک شماره  344فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 459 دفتر 400 امالک
27- رای شــماره 25706-1395/09/28 هیأت اول آقاي محســن موســوي 
جروکاني به شناســنامه شــماره 48 کدملي 1290266212 صادره اصفهان  
فرزند رضا در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 396   متر مربع پالک شماره 
63  فرعی از 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 305 دفتر 1059 امالک
28- رای شــماره 24546-1395/09/16 هیأت ســوم آقای ابوالقاسم حسین 
دوست  به شناسنامه شــماره 1266  کدملي 1284625389   صادره اصفهان 
 فرزند حســین         ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 180.50 مترمربع از

 پالک شــماره 305 فرعی از  24 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحــه  573 دفتر 613 

امالک
29- رای شــماره 24819-1395/09/17 هیأت ســوم آقای جواد صالحی   به 
شناســنامه شــماره 59 کدملي 2411478534  صادره آباده  فرزند شهریار  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 145.01 مترمربع از پالک شماره فرعی از 65 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

محمود ذوالفقاری
30- رای شــماره 24784-1395/09/17 هیأت ســوم آقای حســین عنایتی 
گورتانی  به شناســنامه شــماره 30 کدملي 1290206082 صــادره اصفهان 
فرزند محمد   ششدانگ به استثنای بهای ثمینه اعیانی دو ویک-سوم قفیز مشاع 
یک باب خانه به مساحت 230.50 مترمربع از پالک شــماره   274/1  فرعی از 
15  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 
 رسمی فوق  از سند شــماره 62077 و 62078 مورخ 91/7/10 دفترخانه 112 

اصفهان
31- رای شــماره 24503-1395/09/16 هیأت ســوم خانــم زینت نخودیان 
اصفهانی  به شناسنامه شــماره 637  کدملي 1285360281 صادره اصفهان 
فرزند اسماعیل  سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  86.88 مترمربع 
از پالک شماره  2482 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضانعلی جانی اشنی
32- رای شماره 24520-1395/09/16 هیأت سوم آقای عزت اله عسگرانی  به 
شناسنامه شماره 36232  کدملي 1280787929 صادره اصفهان فرزند سیف 
اله  سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 86.88 مترمربع از پالک 
شماره 2482 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رمضانعلی جانی آشنی
33- رای شــماره 25248-1395/09/22 هیأت ســوم آقاي محمــد قدیریان 
بهارانچي به شناسنامه شــماره 3115 کدملي 1289237948 صادره اصفهان 
فرزند فضل اله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 147.85  مترمربع پالک 
شــماره فرعي از34 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی عبداله رضایی سودانی
34- رای شــماره 24482-1395/09/16 هیأت سوم آقای ناصر ترکان رنانی    
به شناسنامه شماره  299 کدملي 1290102503 صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 33.40 مترمربع از پالک شماره  418 فرعی 
از  19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه 463 دفتر 80 امالک
35- رای شــماره 24485-1395/09/16 هیأت ســوم  آقای ناصر ترکان  به 
شناسنامه شماره 299 کدملي 1290102503  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  225.30 مترمربع از پالک شماره418  فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه 463 دفتر 80 امالک
36- رای شــماره 24475-1395/09/16 هیأت ســوم آقای ناصــر ترکان  به 
شناسنامه شماره  299  کدملي 1290102503  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت  80 مترمربع از پالک شماره  193 فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق ازموردثبت صفحه  345 دفتر 82  امالک
37- رای شماره 24486-1395/09/16 هیأت ســوم آقای  رسول حیدری   به 
شناسنامه شــماره 134 کدملي 1290298920 صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  224.70 مترمربع از پالک شماره 220 فرعی 
از 24  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی رسول حیدری
38- رای شــماره 24213-1395/09/14 هیأت ســوم آقای علــی چترایی  به 
شناســنامه شــماره 7 کدملي 5499343071   صادره تیران  فرزند اســداله  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت146.46 مترمربع از پالک شماره فرعی از 67 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

مصطفی طالکش
39- رای شماره 25296-1395/09/22 هیأت دوم  آقاي احمد ماهراني برزاني 
به شناسنامه شماره 63 کدملي 1290041881 صادره اصفهان فرزند رضا در  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   220   متر مربع پالک 
شماره  665  فرعی از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 42 دفتر 390 امالک
40- رای شــماره 25297-1395/09/22 هیــأت دوم  خانم شــهناز صادقي 
برزاني به شناسنامه شماره 17 کدملي 1290173303 صادره اصفهان فرزند 
شعبانعلي در  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  220    
 متر مربع پالک شماره  665  فرعی از  16  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه

 ثبت ملک غرب اصفهان شــماره ســند 19776 مورخ 95/8/25 دفترخانه 160  
اصفهان

41- رای شــماره 25348-1395/09/23 هیــأت دوم  آقــاي  رضا گلشــاهي 
خویگاني به شناسنامه شماره 16 کدملي 1159799237 صادره  فریدن فرزند 
رحیم در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   139.13   متر مربع پالک 

شماره  68   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
سهم االرث حسن و حسین سلیمانی دهنوی  فرزند مرحوم حیدر

42- رای شماره 25210-1395/09/21 هیأت دوم آقاي سیدشهاب میرحسیني 
به شناســنامه شــماره 209 کدملي 1290254451 صادره اصفهــان  فرزند 
سید فرهاد در  ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   179.67   متر مربع 
 پالک شــماره  727  فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 50682 مــورخ 89/8/4 دفترخانه 112 

اصفهان
43- رای شــماره 24316-1395/09/14 هیأت چهارم آقای بهروز جزینی به 
شناسنامه شماره  992 کدملي 1288785569 صادره اصفهان  فرزند غالمعلی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 54.20 مترمربع از پالک شماره  79 فرعی از   
4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق      ازموردثبت صفحه  190 دفتر 445 امالک
44- رای شــماره 25954-1395/09/30 هیأت چهارم  آقــاي امیر زارع زاده 
رنانی به شناسنامه شماره 4330 کدملي1293169706 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی        ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153 مترمربع از پالک شماره 
2846 فرعــی از  18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حسن علی زارع زاده
45- رای شماره 23255-1395/09/02 هیأت چهارم آقای ناصر زارع عاشق 
آبادی به شناسنامه شماره 10  کدملي 1290308586 صادره اصفهان   فرزند 
عباس  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  133.95 مترمربع از پالک شماره  66  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسن اصغری عاشق آبادی
46- رای شــماره 28034-1395/10/25 هیأت دوم  خانــم عصمت بلوچي به 
شناسنامه شماره 142 کدملي 1290303258 صادره اصفهان  فرزند رضا در  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 86.55  مترمربع پالک 
شماره 388  فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 502 دفتر 41
47- رای شــماره 28035-1395/10/25 هیــأت دوم خانم طاهــره بلوچي به 
شناسنامه شماره 687 کدملي 1290410690 صادره  اصفهان فرزند صفرعلي 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 86.55  مترمربع 
پالک شماره 388  فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 502 دفتر 41    
48- رای شــماره 27249-1395/10/12 هیأت دوم  آقاي منصور خلیلیان به 
شناسنامه شماره 1692 کدملي 1285801334 صادره اصفهان  فرزند علي در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  181.31 مترمربع پالک شماره 1093  
فرعی از 25 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند شماره 35459 مورخ 87/3/29 دفتر 112 اصفهان
49- رای شماره 28070-1395/10/25 هیأت دوم آقاي صفر بابائي سوداني به 
شناسنامه شماره 1195 کدملي 1283294303 صادره اصفهان  فرزند حسن در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  242/50    مترمربع پالک شماره   34  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از   سند صفحه 

395 دفتر 193 مالکیت حسن بابائی      
50- رای شماره 27210-1395/10/12 هیأت دوم خانم فریبا نصر اصفهاني 
به شناسنامه شماره 661 کدملي 1091500266 صادره نجف آباد فرزند محمد 
در    ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت   184   مترمربع پالک شماره    116 و 
116/1 و 116/2   فرعي از   14  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت جواهر و باقر قلعگیری کوهانستانی  و صادق راستی 
پور و ملک معصوم زاده  ثبت در صفحه 316 دفتــر 106 و صفحه 396 و 398 

و   400 دفتر  40    
 51- رای شــماره 27684-1395/10/18 هیــأت چهــارم  خانــم فرزانــه 
فخار به شناســنامه شــماره 1185 کدملي 1199320099 صادره از شهرضا 
فرزند عبدالحســین در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
297 مترمربع پالک شــماره 760 فرعي از 16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبــت ملک غــرب اصفهــان  بموجب ســند 18727 دفتــر خانه 60 

اصفهان
52- رای شماره 27685-1395/10/18 هیأت چهارم آقاي عبدالحسین فخار به 
شناسنامه شماره 216 کدملي 1198889012 صادره از شهرضا فرزند یداله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 297 مترمربع پالک شماره 
760 فرعي از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند 18727 دفتر 60 اصفهان
53- رای شــماره 28541-1395/10/29 هیــأت چهارم آقاي حســن کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 25 کدملي 1290015406 صادره اصفهان فرزند 
کریم ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 129.20 مترمربع قســمتی از پالک 
شماره 213 فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازسندشــماره 60850-61.9.10 که به موجــب صفحات 493 و 496 

دفتر 359 امالک
54- رای شــماره 28538-1395/10/29 هیــأت چهــارم آقاي محمدحســن 
تنباکوزاده به شناسنامه شــماره 788 کدملي 1285444124 صادره اصفهان 
فرزند مهدی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 123.23 مترمربع قسمتی از 
 پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مع الواسطه ازمالک رسمی حسین ترکی
55- رای شــماره 26736-1395/10/08 هیأت چهارم  خانم زهرا حسینخانی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1845 کدملي 0491192908 صادره ری 
فرزند عبدالعلی  17 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  
278.5  مترمربع از پالک شماره 71  فرعی از  4   اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق   از مورد ثبت صفحه 525  

دفتر 504  امالک
56- رای شماره 26735-1395/10/08 هیأت چهارم آقای محمد حسین خانی  
به شناسنامه شــماره 8  کدملي 1699540111  صادره آذرشهر   فرزند حبیب   
55 حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  278.5  مترمربع 
 از پالک شــماره 71  فرعی از  4   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق از مورد ثبت صفحــه 525  دفتر 504  

امالک
57- رای شــماره 27724-1395/10/19 هیأت چهارم خانــم طاهره تقی یار 
رنانی     به شناســنامه شــماره 218  کدملي  1290372551  صادره اصفهان   
فرزند محمود  مالک  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  162.50  مترمربع از 
پالک شماره 1229 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی محمود تقی یار وراث حسن
58- رای شماره 28081-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي منصور جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 1626 کدملي 1283455781 صادره اصفهان فرزند 
احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
191 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 ازمالک رســمی احمد جان نثــاری الدانی ازموردثبت صفحــه 373 دفتر 425 

امالک
59- رای شــماره 28127-1395/10/25 هیأت اول آقای  سید داود طباطبایی 
واال  به شناســنامه شــماره 73 کدملي 1290464154 صادره اصفهان فرزند 
سید حسین در    ششدانگ یک باب    مغازه به مساحت  62/99    مترمربع پالک 
شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت محمد زارع 
60- رای شــماره 28129-1395/10/25 هیــأت اول  آقــاي احمــد جواني به 
شناسنامه شماره 1245 کدملي 1283036622 صادره اصفهان فرزند محمود 
در   ششدانگ یک باب    مغازه به مساحت   20/73   مترمربع پالک شماره  179    
فرعي از  35  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت فاطمه شیرخانی ولدانی طبق اظهارنامه
1395 هیــأت اول  آقــاي مهــدي /10  61- رای شــماره 26-28163/

 تیموري جروکاني به شناسنامه شماره 1270285270 کدملي 1270285270 
صادره اصفهــان فرزنــد کرمعلي در    ششــدانگ یک بــاب   ســاختمان   به 
مســاحت   208/50   مترمربع پالک شــماره     88 فرعي از   44 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت غالمعلی تیموری 

جروکانی
62- رای شــماره 28147-1395/10/26 هیأت اول  آقاي  قاســم مومزائي به 
شناسنامه شماره 1829 کدملي 4621143050 صادره شهرکرد  فرزند باروني 
در    ششــدانگ یک باب   خانه به مســاحت  61/80    مترمربع پالک شماره   45  

اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 
حسن جزینی

63- رای شماره 48496-1395/10/28 هیأت اول آقاي حمید کبیري رناني به 
شناسنامه شماره 1703 کدملي 1290528330 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششدانگ یک باب  انبار به مساحت 89.15 مترمربع پالک شماره 1769 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

عزت نجفی
64- رای شماره 28487-1395/10/28 هیأت اول خانم زهرا کبیري رناني به 
شناسنامه شــماره 12328 کدملي 1283233843 صادره خمیني شهر فرزند 
رضا در  ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 263.20 مترمربع پالک شماره 
1769 فرعــی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت عزت نجفی
65- رای شماره 28277-1395/10/27 هیأت اول خانم شهین فاضل قهفرخي 
به شناسنامه شماره 50 کدملي 4622361231 صادره  شهرکرد فرزند عباسقلي 
در سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   126   مترمربع پالک 
شماره   28   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت عباسقلی نجفی
66- رای شماره 28276-1395/10/27 هیأت اول آقاي  بیژن سرمست قهفرخي 
به شناسنامه شماره 59 کدملي 6339536492 صادره شهرکرد فرزند حاجي 
آقا در سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   126   مترمربع 
پالک شــماره   28   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت عباسقلی نجفی
67- رای شــماره 28303-1395/10/27 هیــأت اول  آقاي امیــر باقرصاد به 
شناسنامه شماره 5216 کدملي 1293178551 صادره  اصفهان فرزند عزیزاله 
در   سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب    کارگاه به مساحت  1370    مترمربع 
پالک شــماره    31   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت رضا ابراهیمی بابوکانی
68- رای شــماره 28304-1395/10/27 هیــأت اول  آقاي  علــي باقرصاد به 
شناسنامه شماره 664 کدملي 1284916715 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب    کارگاه به مساحت  1370    مترمربع پالک 
شماره    31   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت رضا ابراهیمی بابوکانی
69- رای شــماره 28309-1395/10/27 هیــأت اول  آقاي جعفــر تقي یار به 
شناسنامه شماره 1564 کدملي 1293141852 صادره فرزند حسینعلي در  سه 
دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   خانه  به مســاحت  348/50   مترمربع پالک 
شماره   3748   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان   ثبت در صفحات 52 و 55 دفتر 367 اصفهان     
70- رای شــماره 28310-1395/10/27 هیــأت اول  آقــاي علیرضا تقي یار 
رناني به شناســنامه شــماره 715 کدملــي 1290666458 صــادره اصفهان 
فرزند حســینعلي در سه دانگ مشاع از    ششــدانگ یک باب   خانه  به مساحت  
348/50   مترمربع پالک شــماره   3748   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان 
 بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   ثبــت در صفحات 52 و 55 دفتر 367 

اصفهان  
71- رای شــماره 28502-1395/10/29 هیأت اول خانم مینا جواني جوني به 
شناسنامه شماره 33 کدملي 1290818371 صادره خمینی شهر  فرزند رضا 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102.90 مترمربع پالک شماره  32 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت قربانعلی 

مزروعی سبدانی
72- رای شــماره 28526-1395/10/29 هیــأت اول خانم خدیجه اســحاقي 
 به شناســنامه شــماره 6990 کدملــي 1170121675 صادره  لنجــان فرزند 
علي محمد در ششــدانگ یک باب خانه بــه مســاحت 739.90 مترمربع پالک 
شــماره 192 و 194 فرعی از 44 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت قاسمعلی تیموری جروکانی بشماره سند 47047 
مورخ 49/1/16 دفترخانه 29 اصفهان ثبــت در صفحه 243 الی 261 دفتر 238 
امالک مربوط به پالک 44/192 و مالکیت متقاضی طبق ســند 129244 مورخ 
1370/1/31 دفترخانــه 77 اصفهان مورد ثبت صفحــه 517 دفتر 335 امالک   

مربوط به پالک 44/194
73- رای شــماره 28148-1395/10/26 هیأت اول  خانم مهناز خودسیاني به 
شناسنامه شماره 87 کدملي 1129595374 صادره فریدونشهر فرزند هوشنگ 
در    ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت   153/45  مترمربع پالک شماره  28   
اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

محمدعلی سلطانی
74- رای شــماره 28123-1395/10/25 هیأت اول  آقاي  محمد بابائي دولت 
آبادي به شناسنامه شــماره 740 کدملي 0452349109 صادره تهران  فرزند 
عباسعلي در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    69/21  مترمربع پالک 
شماره    67   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت عباس مهری دهنوی
75- رای شماره 27996-1395/10/23 هیأت اول  آقاي  علیرضا موجودي به 
شناسنامه شــماره 51 کدملي 1290302340 صادره اصفهان  فرزند یداله در    
ششدانگ یک باب    کارگاه موزائیک سازی به مســاحت    1032/88  مترمربع 
پالک شماره  3178    فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مقدار 600 متر مربع از مورد تقاضا از مالکیت خانم شهربانو 
 جعفری رنانی صفحــه 85 دفتر 68 امالک  و مابقی در ســهم خــود متقاضی  
ثبت در صفحــات 47 و 50 و 174 و 549 و 404 و 82  دفاتر 511 و 939 و 979 

و 68 امالک
76- رای شماره 28490-1395/10/28 هیأت اول  آقاي  سید عباس رحیم اف 
به شناسنامه شماره 14 کدملي 1286528623 صادره اصفهان فرزند رضا در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261.85 مترمربع پالک شماره 6546 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 470 دفتر 1076 امالک
77- رای شــماره 28514-1395/10/29 هیــأت اول  خانــم مریــم قاســمي 
کوهانستاني به شناسنامه شــماره 42 کدملي 1290481164 صادره اصفهان 
فرزند حسن در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 108.28 مترمربع پالک 
شماره 623 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 424 دفتر 707 امالک
78- رای شــماره 28512-1395/10/29 هیأت اول  آقاي غالمرضا جمشیدي 
به شناسنامه شماره 15 کدملي 1290841918 صادره اصفهان  فرزند کریم در   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262 مترمربع پالک شماره 248 فرعی از  40  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت بتول 

مانی مورد ثبت صفحه 206 دفتر 182  امالک
79- رای شــماره 1250-1394/01/29 هیــأت چهارم  آقاي علــی داودی به 
شناسنامه شــماره 1131 کدملي 6639531755 صادره مسجدسلیمان فرزند 
مراد نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت100/51  مترمربع از پالک 
شــماره 13 فرعی از 43 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی عباس قنادیان
80- رای شــماره 25877-1395/09/30 هیأت ســوم آقاي اکبر ابراهیمی به 
شناسنامه شماره 39 کدملي 1290280711 صادره اصفهان  فرزند محمدعلی  
ششدانگ یک باب مجتمع تجاری اداری به مساحت  121.30 مترمربع از پالک 
شماره 851 فرعی از24 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق ازسندشــماره 14155 مورخ 93/4/25 دفترخانه 

160 اصفهان
81- رای شــماره 15518-1395/06/14 هیأت ســوم خانم ایران لفظ لنجانی    
به شناسنامه شــماره 1271349361  کدملي 1271349361 صادره اصفهان  
 فرزند رضا  ششــدانگ یک باب انبار  به مســاحت 733.30   مترمربع از پالک
  شــماره     629 فرعــی از   25   اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت

  ملــک غــرب اصفهــان  ازسندشــماره 7422 مــورخ 81/3/11   دفتــر  
106 اصفهان   

82- رای شماره 25869-1395/09/30 هیأت سوم  خانم فخرالسادات حسینی 
قهفرخی  به شناسنامه شــماره 8527 کدملي 4620671381 صادره شهرکرد 
فرزند سید محمد ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 65.80  مترمربع از پالک 
شماره  538 فرعی از  40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی قربانعلی حســن زاده  ازموردثبت صفحه  63  دفتر  

171      امالک
ادامه در صفحه 9

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 2083 | February 21, 2017  |  16 Pages



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2083 |  سه شنبه 3 اسفند  1395 | 23 جمادی االول 1438

83- رای شــماره 24151-1395/09/13 هیأت چهارم  آقای میالد صدری به 
شناسنامه شــماره 20619 كدملي 1292359358  صادره اصفهان فرزند امید 
علی ششــدانگ یک باب گلخانه به مســاحت  178.21 مترمربع از پالك شماره 
127 فرعی از 23 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی میرزا علی ماست بند زاده
84- رای شــماره 27695-1395/10/18 هیأت ســوم   آقاي  سیدحمیدرضا 
مدني به شناسنامه شماره 1 كدملي 1219657591 صادره از  گلپایگان فرزند 
سیدرضا در قششدانگ یکبابخانه به مساحت 109.5 مترمربع پالك شماره  67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمي 

سید محمد حسین عاشق ابادي
85- رای شماره 27542-1395/10/16 هیأت سوم  آقای سلیمان گرشاسبی به 
شناسنامه شماره 1678  كدملي 1285801199  صادره اصفهان فرزند حسن  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 201.96 مترمربع از پالك شماره  28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد 

نور محمدی
86- رای شــماره 27322-1395/10/13 هیأت ســوم  آقاي محمد علی  زارع 
بهرام آبادی   به شناسنامه شماره 21     كدملي 1290009325   صادره اصفهان      
فرزند ابراهیم   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  278 مترمربع از پالك شماره    
68   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی حسین زارع بهرام آبادی ازموردثبت صفحه 87 و 93 دفتر  48 امالك
87- رای شــماره 27313-1395/10/13 هیأت ســوم  آقاي كمال تركیان   به 
شناسنامه شماره 230    كدملي 1290287708   صادره اصفهان      فرزند محمد        
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت  152.69 مترمربع از پالك 
شــماره   681   فرعی از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی حاج سیف اله شریفی
88- رای شماره 24118-1395/09/13 هیأت سوم خانم زهرا كرمانی آفارانی 
به شناســنامه شــماره 502كدملــي 1283556928 صادره اصفهــان فرزند 
حسین   نسبت به چهاردانگ  مشاع بااســتثناء بهای ثمنیه اعیانی یک شانزدهم 
حبه مشاع آن از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  130 مترمربع از پالك 
شماره  415فرعی از  16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 16394 مورخ 94/2/21 دفترخانه 

160 اصفهان
89- رای شماره 24119-1395/09/13 هیأت سوم آقای حسین كرمانی آفارانی  
به شناسنامه شماره 4 كدملي 1290186601 صادره اصفهان  فرزند نعمت اله  
نسبت به دو دانگ مشاع بااستثناء بها ثمنیه اعیانی یک شانزدهم حبه مشاع  آن 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 130 مترمربع از پالك شماره    415فرعی 
 از16 اصلــی واقع در اصفهــان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از

 مالک رســمی فوق   از ســند شــماره 16394 مورخ 94/2/21دفترخانه 160 
اصفهان

90- رای شــماره 27620-1395/10/18 هیأت سوم آقاي مصطفي طهماسبي 
رناني به شناسنامه شماره 246 كدملي 1290202540 صادره از خمیني شهر 
فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 216.62 مترمربع پالك شماره 
3449 فرعــي از 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمي محمد حسن حسن روغني
91- رای شماره 28166-1395/10/26 هیأت سوم خانم فهیمه تاجمیرریاحی 
به شناسنامه شــماره 958 كدملي 1290520895 صادره خمینی شهر فرزند 
عزیزاله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 131 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 868 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي اقدس و ربابه و صدیقه نصري 

نصرابادي موردثبت صفحات 233 الی 239 دفتر 489 امالك
92- رای شــماره 28167-1395/10/26 هیأت ســوم  آقاي علیرضا قدیریان 
بهارانچی به شناسنامه شــماره 1049 كدملي 1284708071 صادره اصفهان 
فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 868 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي اقدس و ربابه وصدیقه نصري 
نصر ابادي موردثبت صفحات 233 الی 239 دفتر 489 امالك

93- رای شماره 28116-1395/10/25 هیأت سوم آقاي اسداله عباسی ولدانی 
به شناسنامه شماره 23 كدملي 1288078870 صادره اصفهان فرزند غالمعلی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190.20 مترمربع قسمتی از پالك شماره 557 
فرعی از 36 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رضا رضایی برزانی فرزند جعفر
94- رای شماره 28153-1395/10/26 هیأت سوم آقای محمد كاظمی زهرانی 
به شناسنامه شــماره 15 كدملي 1290228361 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 86.40 مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 356 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحــات 517 و 523 دفتر 542 امالك مالک می 

باشد
95- رای شــماره 28151-1395/10/26 هیأت ســوم خانم مریــم كاظمی به 
شناســنامه شــماره 2 كدملي 1290334749 صادره اصفهان فرزند حســین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 86.40 مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 356 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهان كه در صفحــات 517 و 523 دفتــر 542 امالك مالک 

می باشد
96- رای شــماره 26140-1395/10/02 هیأت ســوم آقاي  كیانوش كیاني به 
شناسنامه شــماره 514 كدملي 1284633438 صادره   اصفهان فرزند محمد 
ابراهیم مقدار 2.75 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 346.5 
مترمربع كه در قســمتی از پالك 1/448 به مساحت 165.96 مترمربع و 1/336 
به مســاحت 180.54 مترمربع كه جمعا به مســاحت 346.5 مترمربع  واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
97- رای شماره 26126-1395/10/02 هیأت سوم آقاي  ابراهیم اسفندیاري به 
شناسنامه شماره 908 كدملي 1817010409 صادره اصفهان  فرزند علیرضا 
در مقدار 2.75 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه  به مساحت 346.5 مترمربع 
كه در قسمتی از پالك 1/448 به مساحت 165.96 مترمربع و 1/336 به مساحت 
180.54 مترمربع كه جمعا به مساحت 346.5 مترمربع  واقع در اصفهان بخش 

14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
98- رای شــماره 26129-1395/10/02  هیأت ســوم خانم صدیقه شریعتي 
داركاني به شناسنامه شــماره 41398 كدملي 1282341111 صادره اصفهان  
فرزند احمدرضا مقدار 0.5 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
346.5 مترمربع كه در قســمتی از پالك 1/448 به مساحت 165.96 مترمربع و 
1/336 به مساحت 180.54 مترمربع كه جمعا به مساحت 346.5 مترمربع  واقع 

در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
99- رای شــماره 27266-1395/10/13 هیأت ســوم آقاي اكبر انصاری  به 
شناسنامه شماره 219     كدملي 1290075281 صادره اصفهان   فرزند حسن         
ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت 109.68  مترمربع از پالك شماره   439   
فرعی از   19   اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی ورثه جواد حریری
100- رای شماره 27528-1395/10/16 هیأت سوم آقای جمیله رضایی    به 
شناسنامه شماره 2788  كدملي 5759291671   صادره داران فرزند غالمرضا 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 85.40 مترمربع از پالك شماره فرعی از  45 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

بیگم كمالی اندانی
101- رای شــماره 27679-1395/10/18 هیأت ســوم آقــای محمد زارع به 
شناسنامه شماره 1154  كدملي 1283383101   صادره اصفهان   فرزند حسین   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 347.67 مترمربع از پالك شماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین توكلی از مورد ثبت صفحه 268  دفتر 54  امالك
102- رای شماره 27606-1395/10/18 هیأت سوم آقای  قاسم تقی یار رنانی  
به شناسنامه شماره 28 كدملي 1285365471 صادره اصفهان فرزند حسین  

ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 200.90 مترمربع از پالك شماره 3209  
فرعی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق از مورد ثبت صفحه 98 دفتر 78 امالك
103- رای شماره 27527-1395/10/16 هیأت سوم خانم عزت شریفی ولدانی 
به شناسنامه شماره 10  كدملي 1290246947   صادره اصفهان   فرزند محبعلی   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240.64   مترمربع از پالك شماره 147  فرعی 
از35 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی كریم نیلی احمد آبادی
104- رای شــماره 24857-1395/09/17 هیأت دوم آقــاي مهدي معیاري به 
شناسنامه شماره 166 كدملي 1219374482 صادره گلپایگان فرزند عباس در 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 169.60 متر مربع 
پالك شماره  32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت حسن مزروعی
105- رای شــماره 24856-1395/09/17 هیــأت دوم خانم نادیــا مرادي به 
شناسنامه شماره 1471 كدملي 1285000250 صادره اصفهان فرزند مرادعلي 
در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 169.60 متر مربع 
پالك شماره  32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت حسن مزروعی
106- رای شماره 30439-1395/11/20 هیأت دوم خانم ماه سلطان چاهیان 
بروجني به شناســنامه شــماره 1119 كدملي 4668751219 صادره لردگان 
فرزند حمزه علي در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 217 مترمربع پالك 
شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت محمدحسین صادقی
107- رای شــماره 30977-1395/11/27 هیأت اول آقاي محمد حسن نیکنام 
به شناسنامه شماره 27 كدملي 1899386955 صادره شادگان فرزند احمد در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 186.56 متر مربع پالك شماره 195 
فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت علی سمسارزاده
108- رای شماره 7378-1395/03/29 هیأت اول خانم زهرا غدیریان زهرانی  
به شناسنامه شــماره 28 كدملي 1290228493 صادره اصفهان فرزند رحیم 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 176/80 مترمربع از 
پالك شماره 219  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 263 دفتر 478 امالك
109- رای شماره 7377-1395/03/29 هیأت اول اقای ناصر جوادی گورتانی  
به شناسنامه شماره 37 كدملي 1290106800 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 176/80 مترمربع 
از پالك شماره 219  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 263 دفتر 478 امالك
110- رای شماره 30219-1395/11/18 هیأت سوم خانم عذرا روزبهانی به 
شناســنامه شــماره 6  كدملي 6219731115  صادره فریدن  فرزند قایدرضا  
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 180  مترمربع از پالك شماره  فرعی از 
 31 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 
 رســمی فــوق  از ســند شــماره 7679 مــورخ 88/12/27 دفترخانــه 189 

اصفهان
رای اصالحی

1- رای شــماره 27922-1395/10/22 هیــأت اول با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 

به شرح زیر اصالح مي گردد: مساحت ششدانگ 60 متر مربع می باشد.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/12/03

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/12/18
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

مفاد آراء)نوبت دوم(
11/402 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابرآراء شماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  به قانون  ساماندهی 
مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیــان محرزگردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان وامــالك مورد 
تقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی 
میشــوددرصورتی كه اشــخاص نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند،می توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
1-رأی شــماره139560302011000729 مورخ 1395/11/06بانو عصمت 
ایرانی فرزند اســداله  بشماره شناســنامه 15801صادره خوانساردارای كد 
ملی 1229215735 در ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 600 متر مربع پالك 
شماره 1003 اصلی واقع دربخش یک ثبت خوانسار خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی حسین ایرانی
 1395 /11 /06 مــورخ   139560302011000732 شــماره   2-رأی 
آقای ســید نصرت الــه ذوالفقاری فرزند ســید جمال بشــماره شناســنامه 
 15027صادره خوانسار دارای شماره ملی1229207971در ششدانگ  زمین 
محصور چهاردیواری و اتاقک مســقف به مســاحت 275/87متر مربع پالك 
 شــماره 645و646و649و650فرعــی از9 اصلــی واقــع دربخش ســه ثبت 

خوانسار خریداری از ما لک رسمی محمد حسین قربانی و غیره
3- رأی شــماره 139560302011000741 مــورخ 1395/11/07 آقــای  
محمددهاقین فرزند جواد بشماره شناسنامه 7صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229699368 در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 294/72 متر مربع 
 پالك شماره 830 فرعی از18 اصلی واقع دربخش چهارثبت خوانسار خریداری

 مع الواسطه از مالک رسمی احمد پشمی
-بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 18 /1395/11
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/12/03 

اســنادوامالك ثبــت  اداره  كفیــل  ســلیمانی  شــیخ   434 الــف:   م 
 خوانسار

ابالغ نظریه کارشناسی
12/37  شــماره درخواســت: 9510466825800038 شــماره پرونــده: 
9409980216401161 شــماره بایگانــی شــعبه: 942225  حســب پرونده 
كالسه 942225 ج 31 در راســتای نیابت 95109 مورخ 1395/10/26 صادره 
از شــعبه 264 دادگاه خانواده تهران- ونک اجرائی له خانــم معصومه ترابی 
علیه آقای خســرو فرهادی جوزدانی فرزند عباس، به خواسته مطالبه مهریه 
1/316/600/000 ریال بابت اصل خواسته، نظر به اینکه پالك ثبتی 34 فرعی از 
452 اصلی بخش 16 اصفهان ملکی مرحوم عباس فرهادی كه سهم ارث محکوم 
علیه آ قای خســرو فرهادی جوزدانی فرزند عباس در حق محکوم  لها توقیف 
شده  و در راستای عملیات اجرائی، جهت ارزیابی ارجاع امر به كارشناس رسمی 
دادگستری شده، كارشناس منتخب طی نظریه شماره 135 مورخ 1395/11/25 
ریال ارزش روز شــش دانگ پالك ثبتی فوق را مبلغ 8/487/750/000 ریال و 
سهم ارث محکوم علیه مبلغ 1/697/550/000 ریال اعالم نموده است، با عنایت به 
اینکه محکوم علیه مجهول المکان اعالم شده اند، لذا از طریق انتشار آگهی نظریه 
كارشــناس به محکوم علیه مجهول المکان ابالغ می گردد، چنانچه نامبردگان 
اعتراضی نسبت به نظریه كارشناســی فوق دارد ظرف مهلت ده روز از تاریخ 

انتشار اعتراض خود را كتبًا به این اجرا اعالم نماید. 
م الف: 37453  اجرای احکام شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )194 

كلمه، 2 كادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/630  شماره: 95/18124-95/11/26 چون تحدید حدود ششدانگ قسمتی از 
یکباب خانه پالك شماره 3321 فرعی از 25/502 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
كه طبق پرونده ثبتی به نام زینت جوانی جاوان فرزند مهدی در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به كلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد كه در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/12/3 م الف: 37044 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان)184 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/633  شــماره: 95/26693-95/11/26 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
كارگاه پالك شماره 31/9622  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتی به نام اصغر كیقبــادی لمجیری فرزند غالمعلی در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به كلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد كه در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/12/3 م الف: 37053 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان)179 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/654 شماره صادره : 1395/43/336348نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالك شماره 32/1157 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق  رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهــان به نام عزیزه لطیفی 
فرزند عبدالعظیم مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالك مرقوم در روز  چهارشــنبه مورخ 
95/12/25 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/12/03 م الف: 37296 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

غرب اصفهان)149 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/655 شماره صادره:1395/02/336950 نظر به اینکه به موجب رای شماره 
139560302031000196 مورخــه 95/6/20 هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی تمامی ششدانگ 
پالك 4047- اصلی واقع در كشــتزار حنفش بخش 2  نائین به نفع آقای بختیار 
مستقیمی مورد تایید قرار گرفته و چون پالك مذكور تاكنون تحدید حدود نشده 
اســت اینک به درخواســت مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 
95/12/25 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب 
این آگهی به كلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/12/03  م الف:391 اداره ثبت اسناد 
و امالك نایین)176 كلمه، 2 كادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/656 شماره صادره:1395/02/337017 چون تحدید حدود ششدانگ خانه 
و طویله پالك شماره 1372 و 1371 اصلی واقع در سرای نو بخش یک نایین كه 
طبق پرونده ثبتی به  نام  آقای رضا نیکزاد فرزند حمید در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه 95/12/25 ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آ مد.  
لذا به موجب این آگهی به كلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد كه در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/12/03  م الف:392 اداره 

ثبت اسناد و امالك نایین)180 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/657 شــماره صــادره : 1395/43/336907نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 16/4404 مجزی شده از 16/454 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مجتبی صادقیان 
آفارانی، ش.ش 1865 فرزند مهدی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 
95/12/26 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/12/3 م الف: 37380 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

غرب اصفهان)148 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/657 شماره صادره:1395/02/337298 چون تحدید حدود ششدانگ زمین 
مزروعی پالك شــماره فرعی از 4577- اصلی واقع در بخش 2 نایین كه طبق 
پرونده ثبتی به  نام  حجی احمد زاده محمدی فرزند حاجی حسن در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور ورثه مالک فوق به عمل نیامده اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بــر طبق تقاضای آقــای اكبر احمدزاده 
محمدی احدی از ورثه مرحوم حجی احمدزاده محمدی  تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه 95/12/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آ 
مد.  لذا به موجب این آگهی به كلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد كه در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/12/03  م الف:393 اداره 

ثبت اسناد و امالك نایین)191 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی  

نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك شــماره 1865 فرعی از 
19/753 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام ملیحه صادقی نژاد اصفهانی فرزند حسین 
مفروز و درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/12/03 

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
مزایده

پرونــده:  شــماره   9510116839101012 نامــه:  شــماره   12 /12
9209980352300844 شماره بایگانی شــعبه: 940332 اجرای احکام شعبه 
11 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 940332 
اجرایی 11 له خانم غزاله مختاری علیه محمدرضا امیدزاد به خواســته مطالبه 
مهریه 300 عدد سکه تمام بهار آزادی مهریه و مبلغ 380/000 ریال هزیه نشر 
آگهی در حق محکوم له جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید. 
1- 3 دانگ از 6 پالك ثبتی 0 فرعی از 12321 اصلی از بخش 5 واقع در اصفهان 
مشتاق سوم جی شیر ســمت راســت كانال آب یک قطعه زمین مزروعی مال 
مذكور به مساحت 1063/83 متر مربع به حدود اربعه از سمت شمال به زمین  
آقای نور الهی با مالکیت ســه دانگ از ششدانگ مشــاع به طول 38/05 متر از 
سمت شرق به جاده خاكی صحرائی عموم به طول 18/3 متر و از سمت جنوب 
به تپه و ساختمان اداری به طول 37/5 و از ســمت غرب به زمین بایر به طول 
40/5 متر حســب نظریه كارشناس رسمی دادگســتری كه این نظریه مصون 
ازاعتراض باقی مانده است ارزش سه دانگ از ششدانگ 7/446/810/000 ریال 
و ارزش ســهم ارث محکوم علیه با توجه به گواهی حصر وراثت شماره 541 
مورخ 95/1/31 آقای محمدرضا امید زاد به مساحت 192/21 متر مربع به مبلغ 
1/344/562/916 ریال ارزیابی و برآورد می گردد متقاضیان می توانند 5 روز 
قبل از فروش در محل فوق از پالك مذكور دیدن كرده و جهت شركت در مزایده 
و خرید در تاریخ 95/12/24 ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان 
نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش 
از مبلغ ارزیابی شــروع و برنده كسی خواهد بود كه پیشــنهاد دهنده باالترین 
قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حســاب سپرده 
دادگستری واریز نماید.  م الف:37413  اجرای احکام شعبه 11 دادگاه خانواده 

اصفهان )300 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالکیت

12/14 شــماره صادره: 1395/43/337541 نظر به اینکه آقای علی رستمیان 
فرزند عبدالرحیم  با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 25022307 مورخه 
95/10/18 به انضمام دو برگ استشــهادیه شــهود شــماره 34432 مورخه 
95/10/16 دفترخانه 8 اصفهان مدعی مفقود شدن ســند مالکیت 5/698 دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتی 1400 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان 
كه ذیل ثبــت 33174 در صفحه 523 دفتر امالك جلد 302 تحت شــماره چاپی 
565945  91/ه صادر و تســلیم گردیده كه به موجب سند انتقال شماره 1749 
مورخه 93/5/22 دفترخانه شماره 431 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و سپس 
طی ســند انتقال شــماره 36387 مورخه 93/5/19 دفتر 137 اصفهان تمامت 
0/302 دانگ مشاع از ششدانگ از مورد ثبت را به شهرداری انتقال داده و اظهار 
داشته كه ســند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده و در خواست 
صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند.  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه كسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 37554 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان 

اصفهان )265 كلمه، 3 كادر(
ابالغ

12/18  شــماره درخواســت: 9510460358200027 شــماره پرونــده: 
9409980358200689 شــماره بایگانی شــعبه: 940928 در پرونده كالسه 
940928 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
خانم معصومه اكبری فرزند حسن شکایتی علیه آقای محمد وطنی فرزند علی 
دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو هیوندای آی ایکس 35 به 
شــماره انتظامی 4898 ل 51 ایران 52 مطرح نموده كه جهت رســیدگی به این 
شــعبه ارجاع گردید. نظر  به این كه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 

كثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانی كامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 37367  شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )148 كلمه، 2 كادر(
ابالغ

پرونــده:  9510110359901012 شــماره  نامــه:  12  شــماره  /19
9509980359900862 شــماره بایگانی شــعبه: 950893  نظر بــه اینکه در 
پرونده كالســه 950893 ب 20 آقای مهدی صالحی متهم اســت به خیانت در 
امانت در خصوص وجوه اخذ شده در مغازه خشکشویی به عنوان كارگر شاكی 
كه در آن فعالیت داشته است حسب شــکایت آقای سعید زمانی آب نیلی فرزند 
حسین كه به واسطه مجهول المکان بودن وعدم دسترسی جهت ابالغ به نامبرده 
میسر نمی باشد لذا مقتضی است دســتور فرمایید برابر ماده 174 قانون آیین 
دادرسی كیفری متهم ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
كثیراالنتشار به این شعبه مراجعه نماید درج ونســخه ای از روزنامه را جهت 
بهره برداری قضایی به این مرجع ارسال نمایند ضمنًا حضور متهم جهت ادای 
توضیح در این شعبه الزامی است. م الف: 37356  شعبه 20 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان )139 كلمه، 2 كادر(
ابالغ

12/36 شماره پرونده: 951165 خواهان: افســانه رضایی فرزند نعمت شغل 
حسابدار به نشانی اصفهان میدان جمهوری خ امام خمینی كوی 15 بن شقایق، 
تلفــن: 09131707073، خوانده: بهیــار محمد علیزاده قراغیلــی فرزند حمزه 
شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان، تعیین خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
22/000/000 ریــال به انضمام مطلق خســارات قانونی و هزینه دادرســی و 
تاخیر در تادیه از زمان واریز تا اجرای حکم و بدواً صدور قرار تامین خواسته 
و اجرا قبل از ابالغ ماده 108 و 117 شهادت شــهود، احترامًا اینجانب خواهان 
فوق معــروض می دارد كه طبق فیــش واریزی در مــورخ 1393/11/21 مبلغ 
22/000/000 ریال به عنوان قــرض به خوانده محترم داده ام كه ایشــان می 
بایست نســبت به مســترد نمودن مبلغ فوق تا یک ماه بعد 1393/12/21 اقدام 
نماید كه متاســفانه علیرغم تذكرات مکرر بنده به ایشان تاكنون اقدامی در این 
خصوص ننموده لذا تقاضای مطالبه تعیین خواسته مورد استدعاست. م الف: 
 37330  شعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )157 كلمه،

 2 كادر(
احضار متهم

12/38  خانم مهناز عقیلی فرزند ناصر در پرونده شــماره 931472 ب 16 این 
شعبه به اتهام كالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 
174 قانون آئین دادرسی كیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک ماه ازتاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت 
مقرر به موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شــود. م الف: 37403   شعبه 16 
بازپرسی مجتمع شماره دو دادســرای عمومی و انقالب اصفهان )79 كلمه، 1 

كادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/629 شماره: 95/18124-95/11/26 چون تحدید حدود ششدانگ قسمتی 
از یکباب خانه پالك شماره 3322 فرعی از 25/817 به استثنا بهای ثمنیه اعیانی  
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام زینت جوانی جاوان 
فرزند مهدی در جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ساعت 
9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشــار: 95/12/3 م الف: 37045 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب 

اصفهان)189 كلمه، 2 كادر(
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رسیدگی به پرونده قاچاق پوشاک
 و خدمات صدرنشین شد

15 اسفند؛مهلت مجدد ثبت نام آزمون

عبدالرضا صالحی مدیر کل تعزیرات استان اصفهان درخصوص میزان 
دقیق تعداد پرونده های هر بخش گفت: 19 هــزار و 170 پرونده در 
بخش کاال و خدمات و دو هزار و 985 پرونده در حوزه بهداشت، دارو 
و درمان، توسط این سازمان در مدت 11 ماهه سال جاری، بررسی و 

مختومه شده است.
وی با اشــاره به اینکه دو هــزار و 701 پرنده قاچاق به این ســازمان 
ارجاع داده  شــده اســت، اظهار کرد: دو هــزار و 418 پرونده در این 
زمینه مختومه شــده که نشــان دهنده عملکرد 90 درصدی بوده 
است. صالحی اظهار کرد: بیشتر کشــورهایی که کاالی قاچاق وارد 
می کنند ازجمله ترکیــه، تایلند، مالزی و چین، در حوزه پوشــاک 
 و البســه بوده و پاکســتان، مصر و آفریقــا در حوزه میــوه قاچاق 

هستند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان از محکومیت 
مدیرعامل یک شــرکت خصوصی به میزان 395 میلیــارد تومان 
اعاده ارز به دولــت در حوزه عــدم ایفای تعهــدات ارزی خبر داد و 
گفت: این شــخص 27 فقره پرونده دریافت تســهیالت داشته که 
 مشمول این محکومیت شده اســت؛ ضمنا کارت بازرگانی این فرد 

باطل شد. 
صالحی همچنین از محکومیت شــرکت تولیدی مواد شیمیایی به 
اتهام گران فروشی خبر داد و اظهار کرد: این شرکت به پرداخت مبلغ 
236 میلیارد ریال جریمه در حق صنــدوق دولت و پرداخت جریمه 

108میلیارد و 323 میلیون ریال در حق شاکی محکوم شد.

مشاور عالی ســازمان ســنجش از پایان مهلت ثبت نام در کنکور 
سراســری خبرداد و گفت: برای آن دسته از داوطلبانی که موفق به 

ثبت نام در آزمون نشده اند، مهلت مجددی تعیین شد.
 حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: 
ثبت نام برای شــرکت در آزمون سراسری ســال 1396 به منظور 
پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین 
متقاضیان ثبت نام برای دانشگاه آزاد اسالمی برای آن دسته از کد 
رشته های تحصیلی که پذیرش آنها براســاس آزمون است، از روز 
سه شنبه 19 بهمن از طریق سایت ســازمان سنجش آغاز شد و با 
درنظر گرفتن مهلت تمدید شده، یکشنبه اول اسفند ماه 95 پایان 
پذیرفت. وی افــزود: لذا برای آن دســته از داوطلبانی که در مهلت 
تعیین شده یعنی روز سه شــنبه 19 بهمن تا پایان وقت یکشنبه 
اول اســفندماه، موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی نشده یا به هر 
دلیلی نتوانســتند نســبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند، 
مهلت مجددی برای ثبت نام در آزمون سراسری سال 1396 از روز 
یکشنبه 15 اسفند لغایت چهارشنبه 18 اسفند 95 در نظر گرفته 
شده است تا این قبیل از داوطلبان بتوانند منحصرا به سایت سازمان 

سنجش، مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

پیشنهاد  سردبیر:
توزیع 15 هزار کارت خرید برای دانش آموزان آغاز شد

با مسئوالن

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری استان 
اصفهان گفت: توزیع کارت های خرید 300 هــزار ریالی از اول 

اسفند ماه شروع شده و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.
مسعود مهدویان فر با اشــاره به برنامه ریزی های ویژه ایام نوروز 
اظهار داشت: هر ساله در ایام پایانی اسفند ماه و در آستانه شروع 
ســال جدید، شــهرداری اصفهان برنامه های ویژه ای ازجمله 
گرامی داشــت هفته درختــکاری و حمایت از دانــش آموزان 
کم بضاعت اســتان را در دســت اقدام دارد. وی افزود: همچنین 
شــهرداری مانند ســنوات قبل در حال رایزنی و تصمیم گیری 
برنامه های مختلف فرهنگی تفریحی در قالب ســتاد تسهیالت 
سفر است. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 

استان اصفهان بیان کرد: هر ساله در آغاز سال تحصیلی جدید و در 
جهت حمایت از دانش آموزان کم بضاعت استان، اقدامات مفیدی 

از طرف مدیر معاونت فرهنگی شهرداری صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: امســال نیز برای دانش آمــوزان کم بضاعتی که 
ازطرف خیریه های آموزش و پرورش، خیریه های ســطح شهر، 
بهزیســتی و کمیته امداد امام خمینی)ره( به شهرداری معرفی 
شــده اند تعداد 15 هزار کارت خرید 300 هــزار ریالی در نظر 
گرفته شده است. مهدویان فر تصریح کرد: برای اطمینان از عدم 
موازی کاری، شناسایی و توزیع کارت های خرید از طریق کد ملی 
دانش آموزان صورت می گیرد و اطالعات محرمانه افراد فقط نزد 
نهادهای حمایتی باقــی می ماند. وی در ادامــه در مورد اهداف 
این طرح گفت: شهرداری امیدوار است کارت های خرید بتواند 
بخشی از هزینه های مربوط به خرید دانش آموزان کم بضاعت را 
پوشش بدهد تا آنها هم بتوانند در آستانه نوروز لذت خریدهای 
نوروزی را احســاس کنند. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان در پایان تاکید کرد: توزیع کارت های 
خرید از اول اسفند ماه شروع شــده و تا یک هفته ادامه خواهد 
داشــت؛ این کارت ها در مدارس بــه خود دانش آمــوزان و در 
انجمن های خیریه، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( در 

جهت مصرف دانش آموزان، به والدین تحویل داده می شود.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه آموزش 2هزار 
مربی مشــاوره تا پایان اســفند ادامه دارد، گفــت: دوره های 

16ساعته مشاوره ازدواج جوانان از فروردین 96 آغاز می شود.
محمدرضا رســتمی، با بیان اینکه در بهمن مــاه، 87 مرکز 
مشاوره ازدواج و خانواده، مجوز فعالیت دریافت کردند افزود: 
امیدواریم تا پایان اســفند ماه، 70 مرکز دیگــر مجوز خود را 

دریافت کنند.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تا پایان دولت 
یازدهم در مرداد ماه، تعداد این مراکز باید به 300 مرکز فعال 

مشاوره برسد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به 

همکاری مشترک این وزارتخانه با سازمان نظام روان شناسی 
در ارائه مجوز به مراکز مشــاوره تاکید کرد: در کنار تسریع در 
ارائه مجوزها، باید توانمندسازی این مراکز برای ارائه خدمات 
موثر در آموزش های پیش از ازدواج و پس از تشکیل خانواده 
مورد توجه باشد تا مجموعه این خدمات، به تشکیل خانواده 

پایدار و کاهش میزان طالق در جامعه منجر شود.
رستمی با بیان اینکه تعرفه استفاده از خدمات مشاوره توسط 
سازمان نظام روان شناسی تعیین می شود، خاطرنشان کرد: 
حضور در دوره های آموزشی مراکز مشاوره اختیاری است اما 

در حال حاضر تقاضا از سوی جوانان بسیار باالست.
وی اضافه کرد: یکی از اشکاالت موجود در زمینه مراکز مشاوره، 
نبود استاندارد آموزشی در کشــور برای آموزش های پیش از 
ازدواج اســت که وزارت ورزش و جوانان با تدوین یک برنامه 
16ساعته آموزشــی با رویکرد روان شناسی، جامعه شناسی، 

اقتصادی و فرهنگی در صدد رفع این مشکل است.
معاون ســاماندهی امور جوانان گفت: دو هزار مربی در حال 
فراگیری آموزش ها و تربیت هستند و امیدواریم این موضوع 
تا پایان سال به نتیجه برســد و خدمات آموزشی به جوانان را 
از فروردین ماه به صورت استاندارد و یکسان در سراسر کشور 

آغاز کنیم.

مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان:

توزیع 15هزار کارت خرید برای دانش آموزان آغاز شد
معاون ساماندهی امور جوانان خبر داد:

آغاز دوره های 1۶ساعته مشاوره ازدواج از فروردین ۹۶

جاده های استان اصفهان 
به سیستم سپهتن مجهز شد

سرهنگ حسین پورقیصري رییس پلیس راه فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان اظهار داشت: از اول اسفند ماه هم زمان با سراسر کشور، طرح 
الزام استفاده از سیستم ســپهتن براي اتوبوس هاي مسافربري برون 
شــهري در جاده هاي استان اصفهان اجرا شــد. وي با بیان اینکه هم 
اکنون تمامي جاده هاي استان به سیستم سپهتن مجهز شده اند افزود: 
هوشمندي سپهتن، باالتر از سیستم GPS است که در ناوگان حمل و 
نقل عمومي استفاده مي شود. این مقام مسئول عنوان داشت: در حال 
حاضر الزام استفاده از این سیستم براي اتوبوس هاي مسافربري بوده و 
مي بایست از آن استفاده کنند و در صورت عدم به کارگیري آن، برابر 

قانون با رانندگان این گونه خودروها برخورد مي شود.
اتوبوس هاي مسافربري؛زیر ذره بین ماموران پلیس راه

ســرهنگ پورقیصري با بیان اینکه پلیس حساســیت ویژه اي روي 
اتوبوس هاي مســافربري دارد گفت: از آنجا که جــان بیش از 40 نفر 
مسافر در دستان رانندگان اتوبوس هاي مســافربري است به همین 
دلیل تخلفات این ناوگان با شدت و حساســیت ویژه اي زیر ذره بین 
ماموران پلیس راه اســتان قرار دارد. وي افزود: با توجه به نزدیکي ایام 
نوروز و حجم گسترده مسافرت ها به وسیله اتوبوس ها، طرح بازآموزي 
رانندگان و مدیران فني اتوبوس هاي مسافربري، براي پیشگیري از بروز 
تخلفات حادثه ساز و تصادفات در این ناوگان از یک هفته گذشته آغاز 

شده و تا پایان طرح نوروزي ادامه دارد.
حضور پلیس مخفی در اتوبوس های مسافربری نوروزی 

این مقام انتظامي اظهار داشت: همچنین در اجراي طرح نوروزي تیم 
هاي نامحسوس به عنوان مســافر در اتوبوس هاي مسافربري مستقر 
شده و تخلفات رانندگان اتوبوس ها را ثبت مي کنند. وي بیان داشت: 
عالوه بر این، سامانه 110120 نیز مانند قبل فعال بوده و مسافران مي 
توانند هر زمان که تخلفي از سوي رانندگان اتوبوس ها مشاهده کردند، 
کد تخلف را به همراه شماره پالک اتوبوس و محل وقوع تخلف به این 
سامانه پیامک نمایند که بالفاصله ماموران، در اولین پاسگاه پلیس راه، 

جلوي آن را گرفته و با وي برخورد قانوني خواهند کرد.  

اخبار

روان شناسی

هرگز در مقابل بددهنی و پرخاشگری همسرتان مقابله به مثل 
نکنید، زیرا موجب تشدید این رفتار می شود.

وجیهه مشــهدی نبی روان شناس و کارشــناس خانواده اظهار 
داشــت: یکی از راه های برخورد با همسر پرخاشگر این است که 
به رفتارهای درست همسرتان هرچند ناچیز و اندک باشد، توجه 

نشان داده و احساس خود را در مورد آن بیان کنید.
وی افزود: هنگامی که همسرتان در وضعیت روحی مناسبی قرار 
دارد، درباره تاثیرات منفی بددهنی و پرخاشــگری بر احساس و 

رفتار خود و زندگی مشترکتان صحبت کنید.
مشــهدی نبی تصریح کرد: در صورتی که همسرتان با دوستان 
ناباب و بددهن ارتباط دارد، سعی کنید این روابط را به روش های 
مختلف و با به کارگیری تدابیری کمتر کنید و هم زمان ارتباط او 
را با بستگان و دوستانی که رفتارهای بهتری دارند، افزایش دهید.

این کارشناس گفت: به خودتان مسلط باشــید، از جر و بحث و 
مقابله به مثل بپرهیزید و به بددهنی های وی پاسخ ندهید؛ زیرا 
باعث تشدید رفتارش می شــود. از رفتارهایی مانند بی اعتنایی، 
بی توجهی و خشونت نســبت به همســرتان دوری کنید؛ زیرا 

تاثیرات منفی بر روابط شما خواهد گذاشت.

کارشناســان خانواده و تربیت فرزندان در آمریکا تاکید کردند: 
خشونت های فیزیکی و لفظی با هدف تنبیه کودک، تاثیر منفی 

بر روند تحصیلی او دارد.
در بررسی انجام گرفته مشخص شده است والدینی که با هدف 
تنبیه کودک به خشونت های فیزیکی و لفظی متوسل می شوند 
او را به ســوی انجام رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی هدایت 

کرده و باعث می شوند موفقیت تحصیلی کمتری داشته باشند.
بررســی انجام گرفته روی بیش از 1000 دانش آموز نشان داد 
کودکانی که در معــرض روش های تربیتی خشــن قرار دارند 
بیشتر مستعد بروز رفتارهای منفی در دوران نوجوانی هستند 
که با کاهش ســطح موفقیت های تحصیلی تا سن 21سالگی 
همراه اســت. »راچل اف هنتگس« نویسنده ارشد این مطالعه 
از دپارتمان روان شناســی دانشگاه »پیتســبورگ« آمریکا، به 
بررسی تاثیر روش های تربیتی خشن بر عملکرد تحصیلی افراد 
پرداختند. این اولین مطالعه ای نیست که نشان دهنده تاثیرات 
منفی روش های تربیتی خشن همچون داد زدن، آسیب رساندن 

و تنبیه جسمی روی رفتارهای روان شناختی افراد است.
محققان دریافتند افرادی که تحت روش های تربیتی خشــن 
بودند بیشتر مستعد انجام رفتارهای پرخطر هستند و این رفتارها 
شامل رفتارهای پرخطر جنسی، آسیب رســاندن به دیگران، 

سرقت و ... می شود.

جر و بحث بی مورد، موجب 
تشدید رفتار نامناسب می شود

 تاثیر شیوه تربیتی خانواده
بر روند تحصیلی فرزندان

اخبار کوتاه 

سرقت از منزل
 4/5درصد کاهش یافت

بیش از 3هزار عدد مواد محترقه 
غیرمجاز کشف شد

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی اعالم کرد: وقوع ســرقت از منزل در 
10ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته 4/5درصد کاهش 
داشت. ســردار محمدرضا مقیمی افزود: آنچه ســبب نگرانی پلیس بوده، 
همواره سرقت از منزل است که براین اساس تمرکز بیشتر پلیس آگاهی در 
این حوزه است؛ ضمن اینکه در سرقت منزل تفاوتی ندارد که میزان سرقت 
چقدر باشــد. رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی اظهار کرد: با اقدامات 
انجام شده در زمینه موتورسیکلت نیز وقوع سرقت، حدود 10 درصد کاهش 
داشته است و کاهش سرقت موتورســیکلت در برخی از استان ها از جمله 

استان های جنوبی و قم، در احساس امنیت مردم بسیار اثربخش است.
به گفته وی، میزان »کشــف به وقوع« در تمام جرایم در 10 ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشــته ، 72 درصد ، برخی از جرایم، باالی 
98درصد و در ســرقت های مهم 72/5درصد بــود. رییس پلیس آگاهی 
نیروی انتظامی همچنین اضافه کرد: میزان کشــف بــه وقوع در 10ماهه 
امسال در حوزه ســرقت های خرد، 71/5درصد است. مقیمی گفت: قبل 
از راه اندازی قرارگاه سرقت، گفته می شــد که 75 درصد سرقت ها در 14 
استان صورت می گیرد. با اینکه بعد از راه اندازی قرارگاه سرقت، این درصد 
تغییری نکرده؛ اما این آمار در اســتان ها تغییر کرده است. وی خاطرنشان 
کرد: پیش از این تهران، رتبه اول سرقت در کشور را به خود اختصاص داده 

بود که اکنون نیز چنین است.

در راستاي پیشگیري از بروز آســیب ها و صدمات ناشي از انفجار مواد 
محترقه، تعداد ســه هزار و 500 عــدد انواع مواد محترقــه پرخطر در 

بازرسي از یک واحد صنفي، کشف و توقیف شد.
سرهنگ رضا عرب عامري گفت: به منظور به حداقل رساندن حوادث و 
آسیب هاي ناشــي از انفجار مواد محترقه در شب چهارشنبه آخر سال، 
طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه در ســطح شهرســتان به 

اجرا درآمد.
عامری افزود: در این طرح ماموران اداره نظــارت بر اماکن عمومي این 
فرماندهي، طي بازرسي از یک واحد صنفي تعداد سه هزار و 500 عدد 

انواع مواد محترقه غیرمجاز  و پرخطر را کشف کردند.
این مقام انتظامي گفت: در این خصوص پرونده ای تشــکیل و متصدي 
 واحــد مذکور جهت ســیر مراحــل قانونــي تحویل مراجــع قضائي 

شد.
این مقام انتظامي بــا بیان اینکه  طــي مدت زمان باقیمانده تا شــب 
چهارشنبه آخر سال، برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه با جدیت 
در دستور کار پلیس لنجان  قرار دارد اظهار داشت: به شهروندان توصیه 
مي کنیم با نظارت بیشتر بر رفتار کودکان و نوجوانان خصوصا در شب 
چهارشــنبه ســوري، از وقوع حوادث تلخ و جبران ناپذیر براي آنها در 

آستانه سال نو پیشگیري کنند.

 ثبت نام اسکان نوروزی فرهنگیان 
از 5 تا 25 اسفندماه

افزایش 8/5درصدی فوت ناشی از 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

ثبت نام اسکان نوروزی در سامانه اینترنتی از 5 تا 25 اسفندماه خواهد بود و 30درصد 
مدارس به صورت رزرو اینترنتي تکمیل ظرفیت مي شوند.

رییس اداره تعاون و رفاه اداره کل آموزش و پرورش گفت: ثبت نام اسکان نوروزی در 
سامانه اینترنتی از 5 تا 25 اســفندماه خواهد بود و 30 درصد مدارس به صورت رزرو 

اینترنتي تکمیل ظرفیت مي شوند.
آذرکیوان امیرپور با اشــاره به اینکه 1357 مدرســه با تعداد 13هزار و 640 کالس 
درس در کل اســتان براي این موضوع پیش بیني شده اســت گفت: 650 مدرسه با 
6500 کالس درس، صرفا در شهر اصفهان براي خدمت رســاني درنظر گرفته شده 

است.
رییــس اداره تعاون و امــور رفاهــي اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان در ادامه 
تصریح کرد: از روز 26 اســفند مــاه پذیرای همــکاران فرهنگي خواهیــم بود و تا 
 11 فروردیــن ایــن خدمت رســاني در 41 ناحیه و منطقــه در کل اســتان انجام 

مي شود.
امیرپور با اشــاره به اینکه در حال تجهیز مدارس به وســایل اولیه جهت پذیرایي و 
اسکان میهمانان فرهنگي هســتیم گفت: اعتبار این طرح در اســتان چیزي بالغ بر 
حدود 4 میلیارد تومان اســت. امیرپور با تاکیــد بر آمادگي 8 ســتاد براي پذیرش 
میهمانان فرهنگي در شــهر اصفهان گفت: دســتورالعمل افزایش نرخ هنوز براي ما 
ابالغ نشده است؛ اما پیش بیني مي شود امسال 10 تا 12 درصد افزایش در این زمینه 

داشته باشیم.

 در 10 ماه امسال 143 مورد فوت ناشی از مســمومیت با گاز مونوکسید کربن به مراکز 
پزشــکی قانونی تهران ارجاع شــد که این رقم در مقایسه بامدت مشــابه سال گذشته 

8/53درصد افزایش داشته است.
گاز CO گازی است ســمی که از احتراق ناقص کربن به وجود می آید و به این دلیل که 
رنگ و بوی خاصی ندارد، آن را قاتل خاموش می نامند. وقتی CO وارد سیســتم تنفسی  
شخصی شــود بالفاصله با گلبول های قرمز خون او وارد واکنش شده و باعث می شود تا 

اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد. 
اولین عارضه این مسئله، سوزش چشــم ها بوده و پس از سپری شدن زمانی بین 1 الی 2 
ساعت، بسته به غلظت کربن مونوکسید موجود در مکان، فرد احساس خواب آلودگی و 

خستگی مفرط می کند.
در این حالت اعضای بدن دچار »ِگزِگز« شــده و اگر بدن شــخص حســاس باشد دچار 
خونریزی بینی می شود. اگر شخص سعی کند سرپا بایستد دچار سرگیجه به همراه حالت 
تهوع شده و چشم ها در این حالت اغلب ســیاهی می رود. در ادامه ممکن است شخص 

دچار بیهوشی شود. 
افرادی که در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز قرار می گیرند ابتدا احساس 
کرختی و خواب آلودگی می کنند و در صورتی که هرچه ســریع تر مکان را ترک نکرده یا 
هوای تازه تنفس نکنند، دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می شوند. کودکان، سالمندان، 
افراد با سابقه بیماری های قلبی-ریوی و افراد مبتال به بیماری های خونی، بیش از سایرین 

دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز CO می شوند.

قدیمی ها از این اصطالح زیاد اســتفاده می کننــد: »ازدواج 
هندوانه دربسته است«؛ منظورشان این اســت که تا وارد آن 
نشده اید نمی توانید بفهمید چه در انتظارتان است. این حرف 
با توجه به رسوم گذشته که دختر و پسر بدون اینکه همدیگر 
را بشناسند با هم ازدواج می کردند منطقی است؛ اما سال هاست 

که دیگر ازدواج بدون شناخت رسم نیست.
 به گزارش ایمنا، خانم جواني سراسیمه وارد اتاق مشاوره شد و 
گفت: حدود 6 ماه است که عقد کردم ولی در این مدت فقط سه 
ماه همسرم را دیدم. او مرا رها کرده و رفته و هیچ خبري هم از 
او ندارم؛ البته بهتر شد که رفت چون تازه فهمیدم که ما اصال با 

یکدیگر هیچ سنخیتی نداشتیم.
من 19 ســاله بودم و تازه دیپلم گرفته بودم و دلم مي خواست 
به دانشگاه بروم و درســم را ادامه بدهم و مثل دیگر دوستان و 
همکالسي هایم به دانشگاه بروم؛ اما عمه ام یک روز به منزل ما 
آمد و مرا براي پسرش افشین که 22 سال داشت خواستگاري 

کرد.
عمه ام در اهواز زندگي مي کند و به همین خاطر خیلي آشنایي 
زیادي از پســر عمه ام نداشــتم، هروقت که عمه ام به منزل ما 
مي آمد یا با تلفن با مــن حرف مي زد، آنقدر از پســرش برایم 
تعریف مي کرد که فکر مي کردم او تنها پســرخوبي است که 
در روي زمین وجود دارد و من حتما با او خوشبخت مي شوم. 
باالخره با تعریف هاي عمه ام دلم را به دریــا زدم و به او جواب 

مثبت دادم و قید ادامه تحصیل و دانشگاه را زدم!

البته عمه ام از من و پسرش تعریف ها و تمجید هاي زیادي کرده 
بود و همین تعریف هاي غیر واقعي او براي هر دوي ما باعث شد 
که ما به صورت غیرواقعي به هم عالقه مند شویم و هر دوي ما 

چشم و گوش بسته تن به ازدواج باهم دهیم.
نمی دانم چه شد که پس از دوجلسه حضور والدین، من تحت 

تاثیر قرار گرفتم و باالخره پاي ســفره عقد نشستم و با افشین 
ازدواج کردم؛ اما تنها مدت کوتاهي پس از ازدواجمان فهمیدم 
که حتي یک مورد از تعریف هاي عمه ام درباره پسرش واقعیت 

نداشت.
مقایسه کردن ها، تحقیر و سرزنش ها و به رخ کشیدن شرایط 
مالی خانواده اش، ایــراد گرفتن به حجابــم در جلوی جمع و 
بی توجهی به من، مواردی بود که باعث سردی روابط و فاصله 

گرفتن من از او شد.
افشــین مدام  مي گوید تو آن دختري نبودي که مادرم برایم 
تعریف مي کرد، مي خواهد من مثل زنان بدپوشــش باشم و 
در میهماني ها آرایش غلیظ کنــم، حتي از من مي خواهد که 
با دوســتان و همکارانش دســت بدهم و وقتي به او اعتراض 
مي کنم، به من مي گوید تو آداب معاشــرت بلد نیســتي و 
نمي داني چطور در اجتماع زندگي کني. االن هم حدود ســه 
ماه اســت که مرا رها کرده و رفته و هیچ خبــري از او ندارم؛ 
اما چه بهتر، من تصمیم خودم را گرفتم که از او جدا شــوم و 
اصال تحمل یک لحظه دیدنش را ندارم، از طرفی تازه متوجه 
شدم که خانواده عمه ام هم به هیچ کدام از ارزش هاي دیني و 
باورهای مذهبي مقید نیستند. از شما مي خواهم به من  کمک 

کنید تا هرچه زودتر از این زندگي نجات پیدا کنم.

حکایت ازدواج بدون شناخت؛

عشقي كه خيال مي كردم واقعي است!

 این کارشناس مشاوره در ادامه گفت: یکی از عوامل موثر 
در شــکل گیری رفتار فردي، خانواده است. فضای خانه، 
نخستین عاملی است که در رشد شــخصیت افراد تاثیر 
می گذارد و می توان گفت پدر و مــادر موثرترین آموزگار 
افراد در زندگی هستند و آموزش خانوادگی، پایدارترین 
آموزش و محیط خانه، مهم ترین آموزشگاه برای هر فرد 
است. این روان شناس اظهار داشت: همان طور که در این 
خانواده مالحظه شــد، بین دو خانواده با توجه به اینکه 
فامیل نیز بودند تفاوت هایی مشاهده شد؛ تفاوت در زمینه 
ســبک زندگی، اقتصادی، تربیتی و غیره. این تفاوت ها 
باعث شــد نیازهای طرفین در روند ارتبــاط در زندگی 
زناشویی برآورده نشود و تاثیر منفی در ذهن طرفین ایجاد 
کند. وي در پایان افزود: براین اســاس باید گفت دختر و 
پسري که مي خواهند با هم ازدواج کنند، درخصوص امر 

ازدواج، قبل از هرگونه تصمیم، موارد زیر را رعایت کنند: 
شناخت کاملی ازخود و نیازهای مربوط به خود و خانواده 
داشته باشند؛ همچنین شــناخت کامل نسبت به طرف 
مقابل و نیازهاي مربــوط به او و خانواده اش نیز بســیار 
ضروري است. توجه به شــرایط و سبک زندگی طرفین و 
شباهت در فرهنگ ها، اجتماعی بودن و انتظارات فرد از 
حضور در اجتمــاع طرف مقابل، شــباهت در ارزش ها و 
باورهای اعتقادی و در کل هم کفو بودن در تمام شرایط و 
سپس دریافت مشاوره پیش از ازدواج به صورت حضوری 
برای طرفین، از مواردی است که الزم است پیش از ازدواج 

انجام شود.

محیط امــروز خانه، بهترین آموزشــگاه 
همسران فرداست 

کارشناس مرکز مشــاوره آرامش گفت: با توجه به اینکه 
ازدواج امری اســت که نیاز به آمادگی از نظر روحی  دارد، 
افراد باید نســبت به شناخت بیشتر و بررســی نیازها و 

احساسات، آگاهی و خودشناسی خود اقدام نمایند.
از آنجایی کــه یکــی از ویژگی های نوجوانــان تخیل و 
خیال پردازی اســت، لذا با کمترین تشــویق و ترغیب از 
سوي دیگران جذب مي شــوند. در این داستان نیز دختر 
جوان  به خیال ســاختن یک زندگي رویایي درکنار یک 
همســر ایده آل، فریب خورده و تن بــه ازدواجي داده که 
خودش هــم از عاقبت آن بي خبر بوده اســت. از این نوع 
ازدواج، مي توان به عنوان یک ازدواج تحمیلي یاد کرد؛ چرا 
که دختر جوان ناخواسته در برابر شرایطي قرار گرفته و آن 

را پذیرفته است.

آسیب هاي تشــویق بي مورد براي ازدواج 
زودهنگام

No. 2083   | February   21  ,2017  |  16Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



11
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2083 |  سه شنبه 3 اسفند 1395 | 23 جمادی االول 1438

yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM

پیشنهاد سردبیر: 
اولین زوجی که به هر دو قطب سفر کردند 

گینس های گردشگری

با فرا رسیدن تعطیالت کریسمس می خواهیم بزرگ ترین کلکسیون گوی های 
برفی دنیا را به شما معرفی کرده و با هم کمی با صاحب این مجموعه آشنا شویم.

گوی های برفی اشــیایی تزئینی هستند که بیشــتر در ایام کریسمس، خرید و 
فروش می شوند. فروشگاه های زیادی در سراسر دنیا این گوی های متنوع و برفی 
را می فروشــند؛ اما این بار قصد داریم با کسی آشنا شویم که بزرگ ترین مجموعه  
گوی های برفی در دنیا را جمع آوری کرده اســت. ماجرا از سال ۲۰۰۰ شروع شد، 
زمانی که شوهر وندی سوئن ) Wendy Suen ( به مناسبت کریسمس به او یک 
گوی برفی هدیه داد، از آن پس وندی شــروع به جمــع آوری این کره های برفی 
کوچک و زیبا کرد، آن قدر که امروزه صاحب بزرگ ترین مجموعه گوی های برفی 
در دنیاســت. نام او در ســال ۲۰۰۵ میالدی در گینس به ثبت رسید زمانی که او 
۹۰۴ کره برفی داشت ولی وندی کارش را ادامه داد و امروزه در مجموعه اش ۴۰۵۹ 
گوی کوچک وجود دارد. افتخارات وندی به همین جا ختم نشد، او در سال ۲۰۰۸ 
میالدی ۱,۸۸۸ گوی جمع آوری کرده بود، به همین دلیــل دوباره رکوردش در 
گینس به روزرسانی شد و همچنین به عنوان کسی که به قله  آرزوهایش رسید باز 

هم رکورد دیگری به ثبت رساند.

شاید برایتان سوال باشد که بزرگ ترین و کوچک ترین بیابان های دنیا کدامند؟ 
کوچک ترین بیابــان دنیا آتاکامــا ) ATACAMA ( نام دارد، ایــن بیابان که از 
خشک ترین بیابان های جهان نیز هســت در آمریکای جنوبی واقع شده و تنها 

۱۰۵,۲۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. 
در سال ۲۰۰۳ میالدی گروهی محقق این بیابان را شــبیه مریخ دانستند و در 
آن به مطالعات و آزمایشات گوناگون پرداختند و سر انجام به این نتیجه رسیدند 
که حدودا هر ۱۰ ســال یک بار آن هم به مقدار بســیار کم در این بیابان باران 
می بارد، آتاکاما ویژگی های خاص زیــادی دارد و تنها به دلیل کوچک بودنش 
صاحب آوازه نیســت به همین علت در اینجا به چند مورد از ویژگی های بارز آن 
می پردازیم: دارای شن و نمک زار است. در ســه کشور پرو، شیلی و بولیوی قرار 
دارد. از خشک ترین بیابان های دنیاســت. مواد معدنی زیادی در خاکش وجود 
دارد که مهم ترینش نیترات سدیم می باشد. در این بیابان فسیل هایی از ماهی و 
 نهنگ یافت شده  و یکی از بیابان های مورد عالقه توریست هاست.توجه داشته
  باشــید که در این بخــش تنها به رکــورد ثبت شــده در گینس ایــن بیابان

 زیبا پرداختیم.

کوچک ترین بیابان دنیا بزرگ ترین مجموعه گوی های برفی در دنیا  کوچک ترین پرنده دنیا اولین زوجی که به هر دو قطب سفر کردند 

در گینس رکوردهای زیادی در رابطه با قطب های جنوب و یا شــمال به ثبت 
رسیده اســت و در طول تاریخ سفر به این دو قطب و ســرزمین های یخ زده از 
آروزهای افراد زیادی بوده است . در گذشته سفر به قطب با مشکالت عدیده ای 
رو به رو بود مانند برخــورد به کوه های یخ، گم شــدن در اقیانوس، عدم وجود 
امکانات کافی برای مقابله با ســرما و... اما با پیشــرفت تکنولوژی سفر به این 
سرزمین ها کار آسانی شده است با این حال شاید برایتان جالب باشد که بدانید 
تا سال ۲۰۰۰ میالدی هیچ زوجی تصمیم به سفر به هر دو قطب را نگرفته بود 
تا اینکه یک زوج شجاع و ماجراجو به نام های فیونا تورنویل و مایک تورنویل  بار 
سفر بستند تا هر دو قطب را از نزدیک ببینند. فیونا و مایک سفرشان را در چهارم 
ژانویه  سال ۲۰۰۰ میالدی آغاز کردند و در ششم ماه می سال ۲۰۰۱ در قطب 
شمال به پایان رساندند. آنها با اسکی به قطب شمال رفتند و در قطب جنوب هم 
اســکی بازی کردند البته ناگفته نماند که آنها در هر دو سفرشان توسط تیمی 
هوایی ) با هلی کوپر ( حمایت می شدند.الزم به ذکر است که نام فیونا به عنوان 

اولین زن بریتانیایی که به هر دو قطب سفر کرد در گینس آمده است. 

به معرفی کوچک ترین پرنده  دنیا که مرغ مگس خوار نام دارد خواهیم پرداخت.
مرغ مگس خوار ) bee hummingbird ( یا زنبور خوار، کوچک ترین پرنده  
جهان است. پس از بررسی و مطالعات بسیار مشخص شد گونه ای از این پرندگان 
که ساکن کوبا هستند حتی از دیگر مرغ های مگس خوار هم کوچک ترند، طول 
آنها با احتساب دم و نوک ۵۷ میلی متر است و تنها ۱/6گرم وزن دارند. در حال 
حاضر اعتقاد بر این است که مرغ های مگس خوار کمترین وزن را بین حیوانات 
خون گرم در جهان دارند، جالب است بدانید که مرغ مگس خوار رکورد دار تولید 

کوچک ترین تخم در دنیا هم هست.
مرغ های مگس خوار گونه ای هســتند کوچک، پر تحرک و فــوق العاده زیبا 
که نامشان در افســانه و داستان های کهن هم برده شــده است. نکات جالب و 
دانســتنی در رابطه با این پرندگان زیاد اســت؛ اما از مهم ترین آنها می توان به 
نوع غذا خوردنشان اشــاره کرد. مرغان مگس خوار دو نیمه  منقارشان را به هم 
می چسبانند تا نوکشان شبیه به لوله ای باریک شود آن وقت منقار را داخل گل 

فرو می برند و شهد آن را می مکند و تغذیه می کنند. 

جاذبه های گردشگری)زیباترین ایستگاه های راه آهن دنیا(

ســنترال  گراند  ایســتگاه 
نیویورک توســط شــرکت 
معماری »رید اند اســتیم« 
و »ورن و وتمــر« طراحــی 
شــد و یکی از محبوب ترین 
جاذبه های گردشگری جهان 
است. این ایســتگاه هر سال 
بیش از ۲۰ میلیــون بازدید 
کننده دارد کــه آن را تبدیل 
به یکــی از مهم ترین مقاصد 

 گردشگری کرده است. این ترمینال با ۴۷ ســکو و 6۷ مسیر، بزرگ ترین ایستگاه
 راه آهن جهان به شمار می رود. گراند سنترال که در سال ۱۹۱۳ ساخته شده نوعی 

طراحی به سبک هنرهای زیبا دارد و زمانی گالری هنری و موزه بوده است.

ایستگاه چاتراپاتی شیواجی 
هنــد که بــه نام شــیواجا، 
موســس امپراتــوری مراتا 
نام گــذاری شــده یکــی از 
شــلوغ ترین مکان های هند 
اســت که روزانه سه میلیون 
نفــر در آن رفــت و آمــد 
می کنند. این راه آهن که اسم 
قبلی آن ترمینــال ویکتوریا 
بوده تنها ایســتگاه راه آهنی 

است که در لیست میراث جهانی یونسکو قرار دارد و نمونه ای از معماری های زیبا 
 و جالب توجه اســت و در آن ترکیبی از معماری سنتی مغولی و گوتیک ویکتوریا 

به کار رفته است.

ایســتگاه راه آهن ســنت 
آن  بــه  کــه  پنکــراس 
کلیسای جامع راه آهن هم 
می گویند در ســال ۱۸6۸ 
افتتاح شــد. چندیــن بار 
مورد نوســازی قرار گرفته 
ولی همچنان جذابیت های 
قدیمی خود را حفظ کرده 
اســت. این بنا که به خاطر 
ویکتـــوریایی  معمــاری 

 خود معروف اســت با آثار هنری زیادی تزئین شــده  و تونل قوسی شکل آن 
در آن زمان بزرگ ترین ســازه تک طاق بوده است. در این ایســتگاه مغازه و 

رستوران های بسیاری وجود دارد.

ایســتگاه راه آهن آتوچا در 
سال ۱۸6۱ توســط آلبرتو 
دی پاالسیو طراحی شد و نام 
خود را از کلیسایی گرفته که 
در نزدیکی آن واقع شده و به 
آتوچا اختصاص دارد. چیزی 
که این ایســتگاه را خاص و 
زیبا کرده باغ بزرگی اســت 
که شبیه جنگل های کوچک 
می باشــد و این ایســتگاه را 

احاطه کرده است. این باغ توسط معمار اســپانیایی، رافائل مونو طراحی شد و در 
آن صدها گونه حیوانات نادر و گیاهان زندگی می کنند و یادبودی هم برای قربانیان 

سال ۲۰۰۴ بمب گذاری مادرید هم در آن وجود دارد.

ایستگاه راه آهن آتوچا- مادریدایستگاه راه آهن سنت پانکراس- لندنایستگاه راه آهن چاتراپاتی شیواجی- بمبئیایستگاه راه آهن گراند سنترال- نیویورک

یکی از عمده دالیلی که همواره موجب می شود سفرهای خارجی را از لیســت مقاصد تفریحی خود حذف کنیم قیمت باالی انواع تور مسافرتی  خارج از کشور است. این در حالی 
است که می توان شهرهایی را در لیست زیباترین های دنیا پیدا کرد که از نظر قیمت هم تراز با قیمت ســفرهای داخلی خواهند بود. در ادامه به زیباترین و ارزان ترین مقاصد برای 

تورمسافرتی آینده  شما اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید:

ارزان ترین مقـاصد سفر در سال 2017 را بشناسید

این شــهر زیبــا و منحصــر به فــرد کــه در جــوار رودخانه  
Ljubljana واقع شده به عنوان زیباترین شهر اروپای شرقی 
شناخته می شــود و هر ساله توســط جمعیت قابل توجهی از 
توریســت ها و انواع تورمســافرتی مورد بازدید قرار می گیرد. 
این شــهر که حال و هوایی رمانتیک دارد بهترین انتخاب برای 

سفرهای دونفره است.
 می توانیــد در خیابان های ســنگ فرش آن قــدم بزنید و از 
معمــاری زیبای کالســیک آن لــذت ببرید. از این گذشــته 
آب و هوای مطبوع به شــما ایــن امکان را خواهــد داد که در 
فصل های بهار و تابســتان حداکثر لذت را از فضای شهر ببرید. 
تورطبیعت گردی به اطراف شــهر داشته باشــید و از کافه ها، 

موزه ها و گالری های هنری دیدن کنید.

1( لجوبلجانا- اسلوونی

به طور کلی می توان تورمسافرتی ویتنام را جزو تورهای ارزان 
قیمت آسیایی قرار داد؛ اما ســفر به این شهر برای شما ارزان تر 
و مقرون به صرفه تر خواهد بود. این شــهر زیبا که تحت تاثیر 
فرهنگ های آسیایی و فرانســوی بوده این امکان را در اختیار 
شــما قرار می دهد که حداکثــر لذت را از تورمســافرتی خود 

ببرید.
 می توانید بــرای مدیریت بهتر هزینه ها به جــای کرایه  اتاق از 
هتل های شهر، در هاســتل ها اقامت داشته باشید و با پرداخت 
شبی ۵ دالر، هزینه  ســفر خود را کاهش دهید. از جهت دیگر 
این شهر دیدنی و تاریخی است. می توانید از دیوار ۱۰۰۰ ساله 
بازدید کنید، از معماری و فضای شهری دیدن کنید  یا تور یک 
روزه ای به طبیعت اطراف داشته باشید و از تورمسافرتی خود 

لذت ببرید.

2( هانوی- ویتنام

این شــهر فوق العاده زیبا و دیدنی ارزان ترین تورمسافرتی در 
قاره  اروپا را در اختیارتان خواهد گذاشــت. فضای کالســیک 
شهری، ترافیک روان، کافه های دنج، رستوران های فوق العاده  
محلی، گالری های هنــری، همه و همه می تواننــد جزوی از 
مقاصد دیدنی در طول تورمسافرتی شــما به سوفیا محسوب 

شوند.
 از دیگر عواملی که سفر به این شهر را آسان کرده، تسلط اکثر 

ساکنین سوفیا به زبان انگلیسی است. 
در این صــورت گردشــگران تورمســافرتی دیگــر نگرانی از 
بابت زبان و مکالمه نخواهند داشت. شــما می توانید از فضای 
کالسیک شهری لذت ببرید یا به همراه یک تورطبیعت گردی 
از طبیعت فوق العاده زیبای این شــهر دیدن کنید. انتخاب با 

شماست.

3(سوفیا- بلغارستان

 ایــن شــهر ناشــناخته کــه هنــوز در لیســت ثابــت 
در  نگرفتــه  قــرار  مســافرتی  هــای  آژانــس   تورهــای 
 ســال ۲۰۱۴ بــه عنــوان پایتخــت فرهنــگ اروپــا لقب 
گرفــت و از آن زمان به عنــوان یکــی از پرترددترین مقاصد 
گردشــگری مورد بازدید انــواع تورمســافرتی خارجی قرار 

می گیرد. 
 جــدای از فضای کالســیک شــهر و معماری خیــره کننده

 آن، ســفر به ریگا بســیار ارزان اســت به همیــن خاطر این 
شــهر جزو محبــوب تریــن مقاصد گردشــگری شــناخته 
 می شــود و انتخابی فوق العاده برای تورمسافرتی آینده  شما 

خواهد بود.

4( ریگا- لتونی
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 عیـــدانه

 خانه تکانی از جمله آداب کهن ایرانیان در اســتقبال از ســال نو
 و به معنای نظافت کامل خانه است که نتیجه آن می تواند بسیار 
خوشایند و مطبوع باشــد؛ اما در صورت بی دقتی و رعایت نشدن 
اصول ایمنی و بهداشـــت کار، ممکن است آســیب های جبران 

ناپذیری به سالمت افراد وارد کند.
اصول ایمنــی و بهداشـــت کار در خانــه ملزوماتی دارد کـــه 
رعایـــت آن نیازمند آگاهی از جزییات و نکات مربوطه اســـت. 
 رعایت نشـــدن این نــکات به ویــژه در بانــوان، ســـبب بروز 
 آســیب هایی به دســتگاه عضالنی و اســکلتی بدن، پوســت 

و چشم ها و مهم تر از همه دستگاه تنفسی می شود.

 بنابراین، برای داشــتن یک خانه تکانی ایمن و اســتقبال همراه 
 با سالمتی از سال جدید، الزام اســت برخی نکاتی ایمنی به ویژه 
در مورد استفاده از مواد شوینده شــیمیایی مورد توجه ویژه قرار 
 گیرد.  برخـی از آســـیب هایـــی که می تواند سالمت افـراد را 
در این روزهای پایانی سـال در جریان خانه تکانی به خطر اندازد، 
 در اثر استفاده نادرست از شــوینده ها و استنشاق گازهای ناشی 
از برخی مواد شــوینده قوی ایجاد می شود که معموال برای از بین 
بـــردن جرم ها و آلودگی های چســـبنده مانند لکه های روغن 
 روی سرامیک ها به کار می رود. بنابراین پزشـــکان، متخصصان 
و کارشناسان بهداشتی توصیه هایی دارند که برای حفظ سالمت 

الزم اسـت در خانه تکانی رعایت شوند.
پرهیز از ترکیب مواد شوینده با یکدیگر و با آب گرم 

برخـی افـراد به تصور این که ترکیب کردن مواد شـوینده می تواند 
بردن جرم و آلودگی بیشتر کند، اقدام تاثیر آنهــا را در ازبین 

شــوینده های قوی با یکدیگر بــه ترکیـــب 
که گفته می شود آسیب های مـــی کنند 

استنشــاق  از  ناشـــــی 
گازهـــای ایـــن ترکیب 
 جدید به مراتب شــدیدتر 
 از استنشــاق گازهای این مواد 

به تنهایی است.   
 دکتــر نجــم الدیــن کالنتری 
 فــوق تخصــص آســم و آلــرژی 
با تاکید بر این که نباید مواد شـــوینده 
با هم ترکیب نشــوند، گفــت: گازهای 
ســمی ناشــی از ترکیب چند ماده شـــیمیایی 
گاهی ســبب آســـیب جدی به ریه ها و اختالل 
در عملکــرد آنها می شــود و می توانــد با تبدیل 
شدن به بیماری مزمن، ســال ها فرد را درگیر کند. 
 وی توصیــه کرد: همچنیــن هنگام نظافــت نباید 
به هیچ  وجه مواد شوینده با آب گـــرم مخلوط شـود، 
 زیرا این عمل سـبب متصاعد شـــدن گازهای سـمی 
و انتشـار آنهـا در هوا می شـود کـه در صورت استنشاق، 
به سیســتم تنفســی آســیب می زند. به گفته کالنتری، 
تحقیقات نشان می دهد که در هنگام نظافت، هـوای داخـل 
خانه از دو تا100 برابر آلوده تر از هوای بیرون از خانه اســـت؛ 
بنابراین الزم اسـت درها و پنجره هـای منازل در هنگام خانه 
 تکانی باز باشــند تا هوای تازه به داخل خانــه جریان پیدا کند 
و حجم آالینده های گازی را کاهش دهد. وی اظهار کرد: افرادی 
که به مواد شـوینده و گازهای متصاعد شده از آن حساسیت دارند، 
از آب، سرکه سفید، جوش شیرین، آب لیموترش و صابون یا پودر 
صابون های طبیعی بدون عطر برای نظافت خانه اســتفاده کنند. 

فـوق تخصص آسـم و آلرژی تاکید کـرد: در صورتی که فردی این 
 موارد را رعایت نکرد و با مشکل تنفسی مواجه شد، باید به سرعت 
از محیط آلوده خارج و در جریان هــوای آزاد قرار گیرد و مقداری 
شــیر تازه بنوشد. در کنار این موارد، کارشناســـان بهداشـــتی 
توصیه هایی نیــز در مورد توجه بــه اســتانداردها و غیرتقلبی 
 بودن مواد شــوینده دارنــد و تاکید می کنند کــه هنگام خرید 
مواد شـوینده باید شاخصه اســـتاندارد در برچسـب محصوالت 
مورد توجــه قرار گیــرد و در صورت امکان کاالهایــی خریداری 
شــوند که در تولید آنهــا از مواد شــیمیایی کمتر یــا دانه های 
طبیعی گیاهی و آنزیم هــای کم خطر در آنها به کار برده شــده 
 باشــد. لزوم اســتفاده از ماســک فوق تخصص آســم و آلرژی 
به لزوم استفاده از ماســک در حین خانه تکانی اشاره کرد و گفت: 
برای جلوگیری از ورود گازهای ســمی و گرد و غبار به دســتگاه 
 تنفســی، الزم است از ماســک های تنفسی اســتفاده شود زیرا 
از مواردی که در خانه تکانی می تواند به سیستم تنفسی بدن آسیب 
وارد کند و زمینه ساز بروز آلرژی های تنفســی شود، ورود گرد و 
 غبار به ریه هاست. کالنتری افزود: استفاده از ماسک عالوه بر گرد 
 و غبار، می تواند مانع از ورود گازهای سـمی ناشـی از مواد شـوینده 

به دستگاه تنفسی شود و به حفظ سالمت این سیستم کمک کند.
پیشگیری از عوارض پوستی 

 از دیگر عــوارض ناشــی از خانه تکانــی های غیراصولــی، بروز 
آلرژی های پوستی اســت؛ بسیاری از مواد شــوینده چربی های 
 پوســت را از بین می برنــد و نفوذپذیــری پوســت را در مقابل 
مواد شوینده بیشتر می کنند، در نتیجه احتمال ابتال به آلرژی های 
پوستی افزایش پیدا می کند. دکتر بهروز باریک بین عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص پوست و مو 
در این مورد اظهار کرد: عالوه بر مواد شوینده، استفاده زیاد از آب 
نیز چربی های سطح پوست را از بین می برد و نفوذپذیری پوست 
را بیشتر می کند؛ بنابراین برای پیشـگیری از بروز این گونه عوارض 
بهتر اسـت در هنگام اسـتفاده از شـــوینده ها، از دستکش های 
مخصوص استفاده شود. وی افـزود: البته افراد باید توجه داشـته 
باشـند کـه به صورت طوالنی مدت از دستکش های پالستیکی 
استفاده نکنند زیرا مواد تشــکیل دهنده دستکش می تواند برای 
پوست حساسیت ایجـاد کند. بنابراین افرادی که مجبورند طوالنی 
مدت نظافت کنند بهتر اسـت در زیر دسـتکش های پالسـتیکی، 
یک دستکش نخی نیز بپوشند. باریـــک بیـــن گفت: اسـتفاده 
طوالنـی مدت از دسـتکش های پالســـتیکی یا استفاده از مواد 
شوینده بدون دستکش سبب بروز آلرژی های پوستی و عالئمی 
نظیر قرمزی، خشکی، ترک، خارش، سـوزش و التهاب پوسـت می 
شود بنابراین افرادی که دچـار ایـن عوارض شـده باید ابتدا با آب 
معمولی دســـت ها را شسته و سپس از کرم های مرطوب کننده 
 استفاده کنند و در صورت رفع نشـــدن عالئم در طوالنی مدت، 

به پزشک مراجعه کنند. 
محافظت از چشم ها 

دکتـــر مهدی خداپرسـت فوق تخصص قرنیـــه و بیماری های 
چشــم در ارتباط با اصول بهداشــتی هنگام خانه تکانی، بر لزوم 
حفاظت از چشــم ها تاکید کرد و گفت: در هنــگام نظافت خانه، 
ممکن اســت مقداری ماده شوینده وارد چشم شــود یا گازهای 
 متصاعد شــده از این مواد باعث ایجاد ســوزش، قرمزی، التهاب 
و تاری دید کوتاه مدت شــوند، بنابراین الزم است افراد در صورت 
امکان، از عینک های ایمنی اســتفاده کنند. وی افزود: همچنین 
در کنار رعایت اصول ایمنی و محافظت از چشـــم ها، در صورتی 
 که ماده ای وارد چشـــم ها شـــود یــا در اثر گازهای منتشــره 
در هوا مشــکلی مانند ســوزش و قرمزی در چشــم هــا ایجاد 
 شــود، باید بالفاصله صورت و چشــم ها را با آب معمولی شسته 
 و آلودگی ها را از روی سطح صورت، پلک ها و چشم ها دور کننـد 
و در جریـان هوای آزاد قرار بگیرند و در صورت رفع نشدن مشکل، 

به پزشک مراجعه کنند. 
پیشگیری از مشکالت عضالنی -  اسکلتی 

مشکالت عضالنی و اســکلتی نیز از دیگر مواردی است که ممکن 
اســت در هنگام خانه تکانی برای برخی افراد به ویژه بانوان ایجاد 
شــود؛ بنابراین پزشــکان در این مورد نیز توصیه هایــی دارند. 
دکتر غالمعلی عکاشــه جــراح و متخصــص ارتوپــدی در این 
مورد گفت: جابه جا و بلند کردن اجســـام ســـنگین می تواند 
آســـیب هـــای جدی و گاه جبران ناپذیری به سالمت سـتون 
فقرات، تاندون هــا، رباط ها و عضالت قســمت هــای مختلف 
بدن از جملـــه کمر، دسـت هـــا و زانوها وارد کنـــد که گاهی 
 حتی با جراحـی نیـــز نمی توان آســـیب وارده را برطرف کرد 
و فرد باید ســال های باقی مانده عمر را با بیماری طی کند. وی در 
خصـوص رعایـــت اصول ایمنی در هنگام انجام کارهای منـزل 
و خانـه تکانـــی توصیه کرد: الزام اسـت از بلنـد کردن و کشیدن 
 اجســام ســنگین به تنهایی و بدون کمک دیگران اجتناب شود 
 و برای نظافت قســمت هــای خــارج از دســترس، از چهارپایه 
 یا نرده بان اســتفاده شــود تا از کشــیده شــدن زیاد دست ها 
و جابه جا شــدن احتمالی عضالت و تاندون ها پیشــگیری شود. 
وی تاکیـــد کرد: کار یکنواخت و طوالنی مدت ســـبب آسـیب 
 به سیسـتم عضالنی و اســـکلتی بدن می شـــود بنابراین باید 
از کارکردن به صورت مداوم و طوالنی مدت پرهیز شود و افراد در 
فواصل منظم استراحت کنند تا فشــار کمتری به بدن وارد شود. 
رعایـت نکات ایمنی در خانه تکانی های پایان سـال، هر چند برای 
برخی افراد وقت گیر به نظر می آید، اما تعلل و تساهل در این زمینه، 
می تواند مشکالت و بیماری های جســمی زیادی را در پی داشته 
 باشد که ممکن اســت تا مدت ها و یا حتی ســال ها پایدار بماند 

و به یک بیماری مزمن و آزاردهنده تبدیل شود.

اگر فکر می کنید خانه تکانی و حتی فراتر از آن خانه داری یک کار سنتی 
و بدون اصول و قاعده است، ســخت در اشتباهید! شک نداشته  باشید 
 که خانه تکانی علمی، به مراتب ساده تر از خانه تکانی های سنتی است 
و وقت کمتری از شــما می گیرد. به احتســاب این برنامه ریزی علمی 

امسال می توانید2 روزه خانه تکانی کنید! امتحانش مجانی است.
 زمان تان را مدیریت کنید

 فرهنگ، پدیده  پویایی اســت متشــکل از خرده فرهنگ های متعدد 
و در حال تغییر، همگام با شــرایط روز، بنابراین همان طور که شرایط 
زندگی ما تغییــر می کند خانه داری هــم به عنوان بخشــی از خرده 
فرهنگ ها همگام با شــرایط روز جامعه باید تغییر کنــد. در غیر این 
 صورت بایــد همچنان هر ســال روزهــا و هفته های پایانی ســال را 
به جبران اشــتباهاتی اختصاص دهیم که از قضا هر ســال هم تکرار 
می شــود. یک نگاه مدیریتی و دقیق بر امور خانــه و یک برنامه ریزی 
 مرتب، منســجم و مســتمر، تمام اعضای خانه را از داســتان تکراری 
و پردردسر خانه تکانی های چندروزه پایان سال خالص می کند. در قدم 
اول به آشــنایی با مفهوم مدیریت زمان نیاز داریم. برای آشنایی با این 

مفهوم باید با اصول صحیح برنامه ریزی و اجرای درست آن آشنا شویم.
 برنامه؛ قدم اول برای مدیریت زمان

 قدم اول در مدیریت، برنامه برای زمان است، اما برنامه ریزی ای کامال 
متفاوت با آنچه تاکنون به عنوان برنامه ریزی در ذهن تان داشتید. 

 با شــنیدن عنوان برنامه ریزی، همه فکر می کنیم کافی اســت بدانیم 
در ساعت ها یا روزهای آتی چه کاری قرار است انجام دهیم؛ حال آنکه 
مشکل اصلی در اجرایی نشدن برنامه ها هم همین جاست! برنامه ریزی 
 برای رســیدن به نتیجه  درســت نیاز به یکســری مهارت هــا دارد 
و کلیدی ترین بخش آن هم فکر کردن اســت؛ فکر کردن به کاری که 

قصد داریم برای آن برنامه ریزی کنیم. 
 باید به تمام جزییات فکــر کنیم و البته احتمــاالت را درنظر بگیریم. 
از دراختیار داشتن قلم و کاغذ برای نوشتن ریز برنامه  تا خرید وسایل 

موردنیاز مثال نردبان برای دسترسی به وسایلی که در ارتفاع قرار دارند.

رازهای خانه تکانی در 2 روز !

 یک قطره مایع ظرفشویی در دستگاه مخلوط کن
 اگر برای تهیه نوشــیدنی خود از دســتگاه مخلوط کن اســتفاده کرده اید، 
 بعد از آنکــه نوشــیدنی هــا را در لیوان هــا ریختید، در کاســه یــا پارچ 
مخلوط کن، کمی آب بریزید و یک قطره مایع ظرفشــویی داخل آن بریزید 
 20 ثانیه مخلوط کن را روشــن کنید؛ ســپس آب آن را خالی کنید و آن را 

آب بکشید، با همین کار ساده آن را تمیز کرده اید.

 دیوارها یکــی از عناصــر اصلی منازل هســتند. 
اینکه چه نوع پوششــی برای دیوارهای منزل تان 
انتخاب کنید، ملزم به دانســتن چنــد نکته مهم 
است؛ نکاتی مانند نوع کاربری فضا، میزان بودجه، 
ســبک مبلمان و نقش دیواری که قصد پوشش آن 

را دارید.
 دیوار پوش های متنوعــی به همین منظور در بازار 

وجود دارد. 
شــما می توانید با ســلیقه و کاربری تــان یکی را 

انتخاب کنید. 
یکی از دیوارپــوش هایی که از گذشــته تا به حال 
مورد استفاده قرار گرفته، دیوارپوش هایی از جنس 

چرم است.
 انواع دیوار پوش چرم

خوشبختانه دیوارپوش های چرمی امروزه در انواع 
گوناگونی طراحی و تولید می شوند. 

رول، پنل و تایل چرمی از این دســته هســتند که 
در مدل ها و طــرح های متنوعی ارایه می شــوند. 
 مــدل رولی ماننــد کاغذ دیــواری ارایــه و نصب 

می شود. 
معموال چرم های رولی زمانی کاربرد دارند که نیاز 

باشد کل دیوار را پوشش دهید. 
در صورتی که تمایل داشته باشید قسمتی از دیوار 

را طراحــی کنید، مــی توانید از انــواع دیوارپوش 
چرمی که به صورت پنل و تایل تولید می شــوند، 

استفاده کنید.
محل های مناســب نصــب دیوار پوش

از دیوارپوش های چرم مــی توانید روی دیوار های 
 منــزل اســتفاده کنید، اما ما به شــما پیشــنهاد 
می کنیم به دلیل اینکه چرم از نظر بصری سنگین 
و گیراست، فقط روی قسمتی از دیوار فضای مورد 

نظرتان دیوارپوش چرمی نصب کنید. 
قســمت هایی مانند پشــت میز تلویزیون، باالی 
تختخواب، قسمتی از دیوار پذیرایی و ناهارخوری 
به عنوان نقطــه کانونــی و ... از جملــه فضاهایی 
 هســتند که عالوه بــر کاربردی بودن مــی توانند 
با انتخاب پوشــش چرم، نقطه عطف در هر منزلی 

باشد.
رنگ و طرح مناسب

 در زمینه دیوارپوش چرم طراحــی های متفاوتی 
صورت گرفته است. 

تنوع ایــن محصول به حدی رســیده کــه گاهی 
تشــخیص آنها از پنل هــای کامپوزیتــی و کاغذ 

دیواری مشکل است. 
 دســته ای از دیوارپــوش هــای چرم بــه صورت 
پنل های سه بعدی طراحی می شوند. در بعضی از 

آنها نگین و ســنگ های زیبا کار می شود که سبب 
شــکوه بیشــتر این دیوارپوش ها می شود. امکان 
نورپردازی در این پانل ها کمــک فراوانی به جلوه 
و زیبایی آنها می کند. به دلیل اینکه بازتاب نور در 
چرم خیلی کم است، نورپردازی کمک می کند فضا 
از یکنواختی دربیاید و به شکوهی ویژه دست پیدا 

کند.
نحوه اجرا

 قطعا بــرای نصب ایــن دیوارپــوش، مانند دیگر 
دیوارپوش ها باید زیرسازی مناسبی انجام شود. در 
صورتی که از دیوارپــوش های چرمی که به صورت 
رول عرضه می شوند استفاده می کنید، باید گفت 
که زیر ساز آن فرقی با کاغذ دیواری ندارد. پس کار 
نصب را با خیالی آســوده به نصاب ها بسپارید و اگر 
از پنل یا تایل های چرمی اســتفاده می کنید، باید 
از نصاب پنل های کامپوزیتی کمک بگیرید؛ چون 

این پنل ها به دیوار پیچ و رول پالک می شوند.
مزایای دیوار پوش های چرم

- نصب آسان.
- عایق صوتی و حرارتی.

- طراحی در ابعاد و اندازه های متفاوت.
- تنوع در رنگ و طرح.

- متناسب با سبک مدرن و کالسیک.

تمیز کردن آشپزخانه یکی از پردردســرترین قسمت های خانه تکانی است. 
 شــما می توانید برای درخشــندگی و تمیزی بیشتر قســمت های متفاوت 
مهم ترین قســمت خانه، با راهکارهای ســاده عبور از این خوان را راحت تر 

کنید.
به گزارش ســیمرغ برخی از فــوت و فن هــای کارآمد برای خانــه تکانی 

آشپزخانه به شما کمک می کند در کوتاه ترین زمان این کار را انجام دهید. 
 لذت آشــپزی در یک آشــپزخانه تمیز، طعم غــذا را تغییــر داده و لذیذتر 

می کند.

وسایل آشپزخانه تان را 
برق بیاندازید! 

تمیز کردن شیشه ها با الکل صنعتی  
 برای تمیز کردن شیشــه های داخل آشــپزخانه می توانید به جای اســتفاده 

از شیشه شوی های شیمیایی، از محلول آب و الکل صنعتی استفاده کنید. 
کافی اســت دو لیوان آب را با نصف لیوان الکل مخلوط و با کمک آن شیشه ها را 
 پاک کنید. با این راهکارهایی که به شــما پیشنهاد شد، مطمئنا آشپزخانه شما 

در سال جدید برق می زند.

 از بین بردن بوی مایکروویو با آب لیمو
برای برطرف کردن بوی بد مایکروویو می توانید مخلوطی از 1 فنجان آب و نصف 
فنجان آب لیمو را داخل آن قرار دهید و برای ۳ تا ۵ دقیقه مایکروویو را روشــن 
کنید. پس از اتمام این مدت ۵ تا10 دقیقــه در ماکروویر را باز نکنید. بعد از این 

زمان آن را بیرون بیاورید و از بوی مطبوع داخل مایکروویو خود لذت ببرید.

پاک کردن دستگیره با نوشابه  
برای از بین بردن لکه های چربی موجود روی دســتمال ها و دســتگیره های 
آشپزخانه، بهترین روش آن است که دســتمال ها را به مدت یک ساعت درون 

مخلوطی از آب و نوشابه گازدار خیس کنید.

خیس کردن ظرف های چینی در سرکه  
به جای خیس کردن ظرف های چینی درون وایتکس برای جرم گیری، آن ها را 
درون مخلوطی از آب و سرکه سیب قرار دهید. کافی است برای هر لیتر آب یک 

لیوان سرکه در نظر بگیرید.
 مسواک زدن رنده

برای تمیز کردن رنده از یک برس کوچک استفاده کنید، با برس یا یک مسواک 
مخصوص می توانید ال به الی دنده ها را تمیز کنید.

 تمیز کردن قوری پیرکس
وقتی چای یا قهوه درســت می کنید، قوری پیرکس یا لیوان شیشه ای شما 
ممکن اســت رده های قهوه ای رنگی به خود بگیرد، این اتفاق معموال زمانی 
پیش می آید که بعد از نوشیدن چای یا قهوه خود، لیوان را برای مدتی تمیز 
نکنید. اگر قوری یا لیوان شــما کثیف اســت و نمی دانید چگونه آن را تمیز 
کنید، بهتر است یک چهارم لیوان یا قوری را با یخ پر کنید، آب نصف لیمو را 
بگیرید و آن را با دو قاشــق نمک مخلوط کنید و درون لیوان یا قوری بریزید. 

بعد از دو دقیقه معجزه آن را خواهید دید.

تمیز کردن آسیاب برقی با برنج  
برای تمیز کردن آسیاب برقی یا دستگاه آسیاب قهوه، از برنج خام استفاده کنید، 

کمی از برنج را داخل دستگاه بریزید و آن را آسیاب کنید. 
اگر می خواهید مانند آشپزهای حرفه ای باشید، باید نکات کوچکی را در آشپزی 
 فرا بگیرید: با دســتگاه آســیاب مثال چوب دارچین یا ریحان خشک را آسیاب 
کرده اید، پیش از آسیاب کردن دانه های قهوه باید آن را کامال تمیز کنید زیرا این 
ادویه ها بوی تندی دارند و به راحتی از بین نمی روند، آســیاب برنج بهترین راه 

برای خالصی از این بوهاست.

نکات خانه داری

دیوارهایی زیبا با پوششی الکچری

کارکرد روانشناسی خانه تکانی: 
خانه تکانی به افراد جرات رهایی از وابستگی ها و فرصت دور 

ریختن خاطرات بدی که در ذهن خود بایگانی کرده اند را می دهد

اصولی که باید هنگام خانه تکانی رعایت کرد 
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ابالغ
12/39  نظر بــه اینکه در پرونده کالســه 950786 بنا به درخواســت نیازعلی 
جعفری به طرفیت اسماعیل قاسمی با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به 
کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر 
که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه 
کارشناسی واعالم نظر، به  آدرس اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال مراجعه نمایید. م الف: 37410   شــعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )78 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12/40  خانم زینب قائمــی فرزند علی اصغر در پرونده کالســه 921259 این 
شعبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک ماه ازتاریخ 
 نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت

 مقرر به موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شــود. م الف: 37390   شعبه 16 
بازپرسی مجتمع شماره دو دادســرای عمومی و انقالب اصفهان )78 کلمه، 1 

کادر(
احضار متهم

12/16  آقای صادق بیک محمدی فرزند خلیل در پرونده کالســه 941211 ب 
16  این شــعبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله بر 
اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک 
ماه ازتاریخ نشر آگهی در این شــعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 37384   
شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )80 

کلمه، 1 کادر(
اخطاریه

12/20 شماره پرونده: 950983 اخطار شونده: اصغر موذنی فرزند مرتضی به 
نشانی مجهول المکان، محل حضور: شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع 
در خ سجاد – ارباب، وقت حضور: 96/1/14 ساعت 8/30 صبح، علت حضور: 
مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشــترک، دعوی زهره ولید مغربی به طرفیت شما 
جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید. م الف: 37368   شعبه 2 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )66 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/17  شــماره درخواســت: 9510460359800022 شــماره پرونــده: 
9309980359800658 شــماره بایگانی شــعبه: 930664 در پرونده کالسه 
930664 شعبه 19 بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهستان اصفهان 
شکایتی علیه آقای سروش رستمی فرزند بهمن به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهمین مجهول 
المکان می باشند حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده امور مالی دادگستری کل 
استان اصفهان می باشد. م الف: 37362   شعبه 19 بازپرسی مجتمع شماره یک 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/21 در خصوص پرونده کالسه 1138/95 خواهان حامد موگویی با وکالت 
لیال مختاری فرد  دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلــغ 150/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات  به طرفیت معین بخشیان لنجی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/1/27  ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:37382 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/22 در خصوص پرونده کالســه 951704 خواهان محمد بیگ دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت فاطمه قاضی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/1/27 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
 و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صــورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 37334 
شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/23 در خصوص پرونده کالســه 950734 خواهان رضــا ناجی اصفهانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمرضا انصاریان نژاد تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/1/26  ســاعت 15/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان 
حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:37366 شعبه 
41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/24 شــماره درخواســت: 9510460353400002  شــماره پرونــده: 
9509980359500165 شماره بایگانی شــعبه: 959313  حسب شکایت آقای 
یاسر سلیمانی، فرزند غضنفر دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی 
احتیاطی در امر رانندگی، علیه اشــکان سلیمانی، فرزند مالرسول که به دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان ارجاع گردده و جهت رسیدگی در شعبه 108 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 108 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شماره 205  ارجاع و به کالســه 959313 ک 108  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن شنبه  96/1/26 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن  و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:37421 شــعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 108 

جزایی سابق( )177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/25 در خصوص پرونده کالسه 950735/95 خواهان رضا ناجی اصفهانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد الهیان تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/1/26  ساعت 17 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج 
رحیم ارباب مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:37364 شعبه 41 مجتمع 

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

12/26 در خصــوص پرونــده کالســه 1164/95 خواهان مرتضــی امیری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت زهره سادات قهاری کرمانی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/23 ســاعت 5/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 

سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 37340 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/27 در خصــوص پرونده کالســه 951605 خواهان عصمــت جهانگیری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 15/100/000 ریال به طرفیت 1- سکینه شجاع 
2- یاسر مســعودی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/23 
ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- 
جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 37343 شعبه 45 مجتمع 

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

12/28 در خصوص پرونده کالســه 1304/95 خواهان مسعود خان محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید امین مهدوی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/10/23  ساعت 12 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:37392 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 114 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/29 در خصوص پرونده کالسه 205/95 خواهان سعید توسل هندوآبادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حســن نیرو جزی – رحمان بیاتی 
عاشــق آبادی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 
96/1/21  ساعت 18 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:37344 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/30 در خصوص پرونده کالســه 1016/95 خواهان حسین سعادت خواه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهرداد اســدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/1/21  ساعت 15/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج 
رحیم ارباب مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:37342 شعبه 41 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/31 در خصوص پرونــده کالســه 905864 خواهان امیر حســین غازی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت اردشیر عظیمی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/1/21 ســاعت 4/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 42 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 37374 شــعبه 42 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/32 در خصــوص پرونــده کالســه 1022/95 خواهان ســعید توســلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی شــاه محمدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/1/21  ساعت 18/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج 
رحیم ارباب مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:37377 شعبه 41 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/33 شــماره درخواســت: 9510460353400003  شــماره پرونــده: 
9409980360001110 شماره بایگانی شــعبه: 952142  حسب شکایت آقای 
علیرضا ناصری فرزند صابر و لیال ســلطانی فرزند شیر محمد  دائر بر رابطه 
نامشروع علیه مرینا سلطانی فرزند سعید  که به دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان ارجاع گردده و جهت رسیدگی در شــعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان) 108 جزایی ســابق( واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205  
ارجاع و به کالســه 959313 ک 108  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن شنبه  
96/1/19 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن  
و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در 
امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:37422 شــعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 108 جزایی سابق( 

)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/34 در خصــوص پرونــده کالســه 616/95 خواهان اورنــگ عزیزالهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سروش سلطانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/1/15  ساعت 15/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج 
رحیم ارباب مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:37376 شعبه 41 مجتمع 

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

12/35 در خصوص پرونــده کالســه 951313 خواهان محمــود بهمن نژاد 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خط موبایل  به طرفیت ادی میناسکیان 
فرزند وارنش تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز ســه شنبه مورخ 
96/1/15  ساعت 11/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در ابتدای 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:37414 شعبه 
12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )119 کلمه، 1 

کادر(

پیشنهاد سردبیر: 
اقلیم اصفهان پتانسیل بااليي دارد

خبر

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛

نقش جنگل های زاگرس 
در مهار طوفان های شن

جانشــین نماینده فائو در ایران اظهار کــرد: اهمیت جنگل های 
زاگرس تنها در سطح ملی مطرح نیست بلکه یک کمربند حفاظتی 
است که از طوفان های شن که از دیگر کشورها وارد ایران می شود 

محافظت کرده و از بیابانی شدن این سرزمین جلوگیری می کند.
معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور 
گفت: در ایران 5 ناحیه رویشــی جنــگل وجود دارد کــه از نظر 

اکوسیستم، پل ارتباطی دنیاست.
 عباســعلی نوبخت در نشســت پــروژه خشــکیدگی زاگرس که 
با حضورآقــای » گریتا « جانشــین نماینده فائو در ایــران برگزار 
شد اظهار کرد: از 164میلیون هکتار مســاحت ایران 14 میلیون 
 و300 هزار هکتار آن اراضی جنگلی اســت که جنگل های زاگرس 
با 6 میلیون هکتار بیشــترین ســطح جنگل در کشــور را به خود 

اختصاص داده است.
 وی همچنین گفت: در ناحیه رویشی هیرکانی نزدیک به 2 میلیون 
هکتار کهن ترین جنــگل های دنیا وجــود دارد کــه چهار دوره 

یخبندان نتوانست آن را از بین ببرد.
 معاون امور جنــگل یادآور شــد: آلمان هــا وقتی بــرای بازدید 
 جنگل های شــمال به ایران آمدند، حین بازگشــت اذعان کردند 
 اگر می خواهند گذشــته و آینده جنگل آلمان را به یاد بیاورند باید 
 به ایران بیاینــد. وی درختان جنگلــی انجیلی و آزاد در شــمال 
 و منطقه  زاگرس را بی نظیر و مختص جنگل های ایران دانســت 
 و گفت: با وجود اینکه عمر جنگل های زاگرس به1500 سال قبل 

بر می گردد، اما از جنگل های اروپا کهن تر است.
40 درصد آب تولیدی کشور مديون زاگرس است

 معاون امور جنــگل درباره اهمیت منطقه رویشــی زاگرس گفت: 
 از 9 رودخانه بزرگ ایران، هفت رودخانه آن در زاگرس جاری است 

و حدود40 درصد آب تولیدی کشور مدیون زاگرس است.
عباسعلی نوبخت که اطالعات مربوط به جنگل های ایران را بخش 
به بخش برای نماینده فائو تشــریح می کرد، یادآور شد: هر هکتار 
 جنگل ســاالنه دو هزار و500 متــر مکعــب آب را در خود ذخیره 
می کند و جنگل شمال به تنهایی قادر است سه میلیارد مترمکعب 
آب یعنی معادل یک رود بــزرگ کارون را درخودش ذخیره کند. 
نوبخت موضوع جنگل و  محیط زیســت را جهانی دانست و اینکه 
این جنگل ها دیگر مختص ایران نیست، خواستار توجه ویژه فائو به 

جنگل های ایران و فرهنگ های  بومی و محلی منطقه شد. 
وی سرعت تخریب جنگل ها و طبیعت را در دنیا بسیار باال دانست و 
گفت: تخریب همانند سرعت نور حرکت می کند، اما احیا و توسعه 

همانند قهرمان المپیک!
معاون امور جنگل  ســازمان جنگل ها در ادامه کشــاورزی در زیر 
اشــکوب جنگل، وجود دام مازاد، اســتفاده درختان برای سوخت 
و آتش ســوزی جنگل ها را از عوامل محدود کننده تجدیدحیات 
درختان نام برد. وی به آماری دیگر از جنگل های شمال اشاره کرد 
و گفت:7200 هکتار از جنگل های هیرکانی را رویشگاه شمشادها 
 در برگرفته و از ســال گذشــته این درختان دچار بیماری بالیت 
و آفت شب پره شده است و ســازمان جنگل ها با سازمان خواربار 
 کشــاورزی ) فائو ( تفاهم نامه همکاری امضا کرده و خواستار تداوم 

همکاری های دوجانبه با فائو شده است.

با مسئوالن

معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان محیط زیست گفت: 
طبق ارزیابی های جهانی، ایران بهترین کشور برای تولید انرژی 
خورشیدی است و این موضوع توسط چند کشور اروپایی مطالعه 
و تایید شــده اســت. معصومه ابتکار در جریان بازدید از نیروگاه 
هفت مگاواتی همدان افزود: یکی از دالیل مناســب بودن ایران 
برای تولید انرژی خورشیدی وجود سرمایه انسانی توانمند است 
چرا که ایران می تواند بعد از ســاخت نیــروگاه در ادامه آن را به 
خوبی مدیریت کند. معاون رییس جمهــوری بیان کرد: اجرای 
 این طرح موجب شده تنها به یک انرژی نظیر برق و گاز اتکا نشود 

و تلفات انرژی نیز کاهش پیدا کند. 
وی با ابــراز امیداری بــه اینکه بتــوان تکنولــوژی نیروگاهی 
 را در داخل کشــور تامین کرده تا از منبع پــاک و پایدار انرژی 
به بهترین نحو اســتفاده شــود، افزود: صرفــه جویی در مصرف 
 ســوخت، کاهش آلودگــی هوا و کاهــش گازهــای گلخانه ای 

از مزایای ساخت نیروگاه های خورشیدی است. 
وی تاکید کرد: علت مهم ســرمایه گذاری در این حوزه مشارکت 
در کاهش انتشــار گازهای گلخانــه ای اســت و توافق پاریس 
 نیــز در این زمینــه اهمیت بســزایی دارد چراکه ایــران همراه 
با جامعه جهانی برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای تالش 
 می کند.معــاون رییس جمهــوری و رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیست روز دوشــنبه در جمع خبرنگاران استان همدان 
 نیز گفت: اجرای سیاست کم کربن با اولویت کاهش آلودگی هوا 

از برنامه های محوری دولت تدبیر و امید است.
معصومــه ابتکار یــادآوری کرد: دولت سیاســت کــم کربن را 
تصویب و پیوست برنامه ششم کشــور کرده است و این سیاست 
 در راســتای کاهش آلودگی هوا، بهینه ســازی مصــرف انرژی 
و کاهش انتشــار گازهــای گلخانــه ای باید به صــورت جدی 
دنبال شــود. وی افزود: ایران مزیــت های ویــژه ای در زمینه 
 انــرژی خورشــیدی، تابــش خورشــید و زیرســاخت ها دارد 
و همچنین وجود سرمایه انســانی و نیروی تحصیل کرده ایران 
 را به عنوان یکی از فرصــت های خوب در عرصــه جهانی برای 
ســرمایه گذاری در موضوع انــرژی های تجدید پذیــر و انرژی 

خورشیدی معرفی کرده است. 
 وی با ذکــر اینکــه دولــت یازدهم حمایــت همــه جانبه ای 
از ســرمایه گذاری در این حوزه با مصوبات، حمایــت ها و ارایه 
تســهیالت مناســب داشــته، اظهار کرد: ســرمایه گذاری در 
زمینه انرژی خورشــیدی در بیشتر اســتان های کشور از جمله 

استان های مرکزی، شرقی، جنوبی و غربی در حال انجام است. 
معاون رییس جمهوری تاکید کــرد: انرژی های پاک به خصوص 
انرژی خورشــیدی در کاهــش آلودگی هوا و کاهــش آلودگی 

نیروگاه ها در شهرهای صنعتی بسیار موثر است.

ابتکار: 

ايران بهترين کشور برای 
تولید انرژی خورشیدی است

قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن و هیئت همراه در سفر 
به اصفهان از فعالیت هاي زیست محیطي استان اصفهان 

بازدید کردند.
 به گزارش ایمنا، مهندس حمید ظهرابــي؛ آلودگي هوا، 
 کمبــود آب، آلودگي آب، فرســایش خــاک، گردوغبار 
 و موضــوع مدیریــت پســماند را از مشــکالت جــدي 
زیست محیطي اســتان عنوان کرد و گفت: برنامه آمایش 

سرزمین براي حل این مشکالت در استان تهیه و تصویب 
شده است.

 وي با بیان اینکه در ایــن برنامه بر توســعه پایدار تاکید 
شده است، گفت: توریسم، اکوتوریسم هنر و صنایع دستي 
و صنعت دانش بنیان از اهداف این برنامه اســت که در آن 

تالش شده توسعه صنعتي کاهش پیدا کند.
بهبود کیفیت هواي اصفهان درقالب برنامه کاهش آلودگي 

هوا طي سه سال گذشــته، برنامه مدیریت زیست بومي 
رودخانه زاینده رود و تــاالب بین المللي گاوخوني، برنامه 
مقابله با پدیده گــرد وغبار و توقف بیابــان زایي، ارتقاي 
کیفیت بنزیــن و گازوئیل و تغییر ســوخت نیروگاه هاي 
اصفهان را از مهم ترین موضوعات محوري بود که مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در این نشست 

عنوان کرد.
وي با بیان اینکه ژاپن مي تواند در احیاي تاالب بین المللي 
 گاوخونــي و رودخانه زاینــده رود بــا اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان همکاري داشــته باشد 
اظهار داشت: ژاپن کشوري اســت که در تکنولوژي هاي 
الکترونیک و انتقال دیتا قوي اســت و براي همکاري  دو 
جانبه در این زمینه آمادگي وجــود دارد. » کاجي ها را « 
قائم مقام  وزیر محیط زیســت ژاپن نیز در این  نشســت 
 با بیــان اینکــه اصفهــان شــهري زیبا و جذاب اســت 
بر همکاري هاي زیســت محیطي دو طرف در بخش هاي 
مختلف تاکید کرد. وي به موضوع  انرژي هاي تجدیدپذیر 
اشاره کرد و افزود: وضعیت اقلیم اصفهان و ایران پتانسیل 

باالیي در این زمینه دارد که مي توان از آن بهره برد.
قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن بر استفاده از تکنولوژي 
 براي کنتــرل آالیندگــي خودروها تاکید کــرد و گفت: 
با توجه به اینکه خودروها در داخل کشــور تولید مي شود 
 مي تــوان از  تکنولوژي هایــي که باعث کاهــش آلودگي 
 در خودروها مي شود، استفاده کرد. وي همچنین با اشاره 
به موضــوع پســماند در ژاپن اظهــار داشــت: در ژاپن 
 جداســازي پســماندها از مبدا صورت مي گیــرد و نیاز 

به جداسازي دوباره نیست.
 قائم مقــام وزارت محیط زیســت ژاپــن و هیئت همراه 
از مرکز مدیریت پسماند شهرداري اصفهان، کارخانه تولید 
کودآلي شهرداري، پایین دست رودخانه زاینده رود، پل ها 
و آثار تاریخي خواجو، سي و سه پل و آثارتاریخي و باستاني 

میدان امام ) ره ( بازدید کردند.

در سفر قائم مقام وزارت محیط زيست ژاپن به اصفهان مطرح شد؛

اقلیم اصفهان پتانسیل باالیي دارد

 معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان از توزیع 
یک میلیون کیسه سازگار با محیط زیســت در سه شنبه های 

بدون خودرو اصفهان خبر داد.
علیرضا صلواتی در جریــان رونمایی از کیســه های پارچه ای 
دوست دار محیط زیست اظهار داشــت: به لطف خدا دوچرخه 
در تبلیغ نمایشگاهی در طول 2 ســال گذشته مورد توجه قرار 
 گرفت این حاصل نــگاه ویژه مدیریت شــهری به حمل و نقل 

پاک است.
وی با اشــاره به تفاوت نمایشگاه امسال با ســال گذشته افزود: 
 امسال نمایشــگاه با نام دوچرخه و موتورســیلکت های برقی 
 ثبت شــد و مورد توجه همگانی قرار گرفت، اما ســال گذشته 

 ســایه حضــور موتورســیلکت ها بر نمایشــگاه ســنگینی 
می کرد.

 معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشــاره 
به رونمایی از کیســه های پارچه ای سازگار با محیط زیست نیز 
گفت: این رونمایی یک نوع فرهنگ سازی است که وارد خانه های 
 شهروندان می شــود و توجه آنان را به اســتفاده از کیسه های 
 قابـــل بازیافـــت و ســـازگار با محیـــط زیســـت جلـب 

می کند.
وی خاطرنشــان کرد: در قالب طرح ســه شــنبه های بدون 
 خودرو، یک میلیون کیســه پارچه ای کــه در ذات خود هوای 

محیط زیست و شهر اصفهان را دارد، عرضه می شود.

نزديک به60 درصد اعتبارات ســال 96 شهرداری 
مربوط به حوزه حمل و نقل و محیط زيست است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز گفت: در صحن علنی 
شورای اسالمی شــهر بودجه سال 96 شــهرداری به تصویب 
 رسید و نزدیک به60 درصد اعتبارات سال 96 شهرداری مربوط 

به حوزه حمل و نقل و محیط زیست است.
 رضا امینی اظهار داشــت: یکــی از مبانی اصلــی برای حفظ 
محیط زیست استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و در بحث 
 شــخصی اســتفاده از دوچرخه و موتورهای بدون آالیندگی 

یا همان پاکروهاست.
امینی بیان کــرد: هرچه مردم این پویــش و حرکت مردمی را 
حمایت کنند و هوای شهر خود را داشــته باشند به ماندگاری 
 ســالمت در نســل های بعد و کیفی شــدن زنگی خودکمک 

خواهند کرد.

در سه شنبه های بدون خودرو اصفهان؛

توزيع يک میلیون کیسه سازگار با محیط زيست 

با توجه به اينکه 
خودروها 

در داخل کشور 
تولید مي شود 

مي توان 
از  تکنولوژي هايي 

که باعث 
 کاهش آلودگي 

در خودروها 
 مي شود، 

استفاده کرد
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از نایب قهرمانی شگفت انگیز 
تا حذف در پلی آف

تیم ذوب آهن اصفهان در دور جدید رقابت های لیگ قهرمانان آســیا، عصر امروز درورزشگاه بن زاید شــهر العین، رودرروی تیم فوتبال العین قرار می گیرد. سبز پوشان اصفهانی 
ماجراجویی جدید آسیایی خود را در شرایطی شروع می کنند که هفته های تلخی را پشت سر گذاشته اند. تیم ذوب آهن  با سه باخت پیاپی در لیگ برتر به لیگ قهرمانان رسیده است. 
آنها ابتدا جایگاه خود را در رده سوم جدول از دست دادند و سپس با قبول یک باخت خانگی برابر رقیب اصلی از کورس رقابت بر سر کسب سهمیه آسیایی هم عقب افتادند.ذوب آهن 
که در حال حاضر در رده چهارم لیگ برتر ایران جای دارد؛ هنوز کامال از کســب سهمیه آســیایی ناامید نشده زیرا یکی از سه رقیب باالســر این تیم فینالیست  جام حذفی است و 
 در صورت قهرمانی در آن رقابت ها، راه ذوب آهن رده چهارمی برای حضور در دوره آتی لیگ قهرمانان باز می شــود. حریف ســبز پوشــان اصفهانی در اولین گام یکی از پولدارترین 
تیم های باشگاهی در آسیاست که ورزشگاه اختصاصی اش  جزو زیباترین استادیوم های آسیا به شمار می رود و قطعا امروز مملو از هواداران العین خواهد بود. این تیم یکی از مدعیان 

کسب عنوان قهرمانی در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیاست. 

مروری بر عملکرد ذوب آهن در 4 حضور قبلی خودش در مســابقات 
آسیایی نشان می دهد که این تیم چگونه با وجود رسیدن به عنوان 
قهرمانی سال 2010 نتوانست دو سال بعد شانس حضور در مرحله 

گروهی این مسابقات را پیدا کند.
بدشانسی در 2004 :تیم فوتبال ذوب آهن توانست در سال 82 
راهی دومین دوره لیگ قهرمانان آســیا در سال 2004 شود. 
ذوب آهنی ها در آن سال با پاختاکور ازبکستان، القطر قطر 
و الرفاع بحرین هم گروه بودند. در نهایت ذوب آهن با کسب 
5 امتیاز بعد از پاختاکور تیم دوم گروه شد تا شانسی برای 

رسیدن به مرحله حذفی پیدا نکند. 
ستاره های 2010 :6 سال طول کشــید تا ذوب آهن بتواند 
دومین حضور خودش در مســابقات آســیایی را تجربه 
کند. در آن سال ذوب آهن با تیم های بنیادکار ازبکستان، 
االتحاد عربســتان و الوحده امارات همگروه بود که دست 
به انجام یک شــاهکار زد و ســرانجام به عنوان تیم اول 
گروه راهی مرحله بعد شــد. در مرحله حذفی که رقابت ها 
به صورت تک بازی برگزار می شــد ذوب آهن  با برتری بر 
مس کرمان به جمع 8 تیم پایانــی صعود کرد. در مرحله بعد 
ذوب آهن پوهانگ اســتیلرز کره جنوبی را شکست داد  و به 
جمع تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی رسید.شــاگردان 
منصور ابراهیم زاده برای رسیدن به فینال  تیم عربستانی، الهالل 
را در پیش داشتند که توانستند با شکســت این تیم  راهی دیدار 
نهایی شــوند اما در تک بازی فینال که در ورزشگاه المپیک توکیو 
برگزار شد ذوب آهن با نتیجه 3 بر یک به تیم ســئونگنام ایلواچونما 
کره جنوبی باخت تــا عملکرد نماینده فوتبال اصفهان با کســب عنوان 

نایب قهرمانی به پایان برسد.
حماسه ناتمام 2011:اما ذوب آهن در لیگ نهم بعد از سپاهان باز هم نایب قهرمان 
شد تا به عنوان تیمی شناخته شده راهی لیگ قهرمانان آسیا شود. ذوب آهنی ها در 
سومین سال حضور خودشان در لیگ قهرمانان آسیا در گروه چهارم با تیم های الشباب 
عربستان، الریان قطر و االمارات کشور امارات همگروه بودند ذوب آهن باز هم به عنوان تیم 
صدرنشین راهی مرحله حذفی شد.در مرحله یک هشــتم نهایی موفق شد تیم النصر عربستان 
را شکســت دهد و برای دومین ســال متوالی به جمع 8 تیم نهایی جام راه پیدا کند؛ اما ذوب آهنی ها در 
این مرحله با وجود اینکه در بازی رفت در خانه تیم ســوون سامســونگ کره به تساوی یک بر یک دست 
پیدا کردند در بازی برگشــت در اصفهان هم در طول 90 دقیقه به همین نتیجه رسیدند تا سامسونگی ها در 
وقت های اضافه با یک ضربه پنالتی با نتیجه 2 بر یک پیروز شــوند و کار ذوب آهن در همین مرحله به پایان 

رسید تا حماسه صعود آنها به فینال ناتمام بماند.
بحران 2012: در لیگ دهم، ذوب آهن بعد از تیم های سپاهان و استقالل به عنوان سومی لیگ دست پیدا کرد تا 
مجبور باشد به همراه استقالل راهی مرحله پلی آف شود؛ اما قرعه، نمایندگان ایران را در مقابل یکدیگر قرار 
داد و ذوب آهن که در آن روزها به خاطر اختالفات ایجاد شده بین مدیرعامل و سرمربی تیم حال و روز خوشی 
نداشت. در بهمن ماه سال 1390 در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 بر صفر به استقالل باخت تا شانسی برای حضور 

در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا پیدا نکند و ماجراجویی ذوب آهن در همین مرحله به پایان رسید.

ذوب آهن در خط استارت لیگ قهرمانان آسیا؛

نایب قهرمان قاره کهن وارد می شود

c جدول گروه
                       تیم                         بازی ها                امتیاز

00ذوب آهن ایران1
00االهلی عربستان2
00العین امارات3
00بنیادکار ازبکستان4

ک برابر 
ک بر ی

نحوه صعود: قهرمان جام حذفی ایران )ذوب آهن موفق شد بعد از تساوی ی

اســتقالل در فینال جام حذفی، در ضربات پنالتی این تیم را شکست دهد تا قهرمان جام 

حذفی شــود و در واقع از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. این نتیجه باعث شد ذوب آهن 

گ قهرمانان را کسب کند.(
همچون دوره گذشته برای دومین بار پیاپی جواز حضور در لی

س: 1969
تاسی

ت 15 هزار نفر
ورزشگاه: فوالدشهر با ظرفی

گ برتــر ایران، چهار 
افتخارات: ســه نایب قهرمانی در لی

گ قهرمانان 
قهرمانی در جام حذفی ایران، نایب قهرمانی لی

ک چهارم نهایی سال 2011
آسیا در سال 2010 و حضور در ی

ذوب آهن ایران -:-  العین امارات

شروع بازی به وقت تهران

18:45 

ورزشگاه : بن زاید شهر العین

ذوب و العین با سرمربی های جدید
در تیــم ذوب آهن یحیی گل محمــدی پس از 
نتایج ضعیف این تیم در ابتدای فصل از کار کنار 
گذاشته شد تا مجتبی حسینی سکان هدایت این 
تیم را بر عهده بگیرد. در ســوی مقابل نیز اتفاق 
مشابهی برای سرمربی العین رخ داد و نزدیک به 
یک ماه پیش بود که زالتکو دالیچ برخالف کسب 
عنوان نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا، با 
فشار هواداران از کار کنار گذاشته شد تا زوران 
مامیچ جایگزین او شــود. از زمان حضور مامیچ 
روی نیمکت مربیگری العین، آنها در 7 مســابقه 
به میدان رفته اند که سه پیروزی، سه شکست و 

یک تساوی حاصل کارشان بوده است.

بازیکنان سرنوشت ساز
مرتضی تبریزی در چهارمین سال حضورش در ذوب آهن یکی از ارکان 

اصلی این تیم است که موفق شــد بهترین گلزن فصل قبل این تیم 
نیز لقب بگیرد. در کنار او مهدی رجب زاده حضور دارد که بیش از 

250 بازی برای ذوب آهن انجام داده و با 38 سال سن ،کاپیتان 
این تیم محسوب می شــود. او در دوره قبل لیگ قهرمانان دو 

گل به ثمر رساند. همچنین محمدرشید مظاهری دروازه بان 
ذوب آهن نیز یکــی از بازیکنان خوب این تیم اســت که 
سال گذشته 5 کلین شــیت در لیگ قهرمانان داشت و به 
تیم ملی ایران نیز دعوت شد. در مقابل تیم العین امارات 
چشم به بازی بهترین بازیکن آسیا در این دیدار دوخته 
است.عمر عبدالرحمان، مرد ســال فوتبال آسیا در 
سال 2016 ، مهم ترین بازیکن اماراتی هاست و عالوه 
بر او، ناصر الشــمرانی عربستانی هم که دو سال قبل 
)2014( مرد سال فوتبال آسیا شــده بود، در العین 

بازی می کند.
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پیشنهاد سردبیر: 
400 سنگ مزار جدید در گلستان شهدا

ویژه

از پنجشنبه هفته جاری اتفاق می افتد؛

آغاز دور جدید مالقات های مردمی 
شهردار اصفهان در مناطق شهری

از زمان آغــاز فعالیت شــهردار اصفهــان، برنامــه ریزی های 
مختلفی برای ایجاد امکان مالقات با شــهروندان انجام شد و در 
حال حاضر فضای اطالع رســانی و ارتباطــات خوبی بین مردم 
با شهردار و مدیران مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان ایجاد 

شده است.
طی دو ســال گذشــته ارتباط شــهردار اصفهان با شهروندان 
درقالــب نهضــت پاســخگویی به صــورت مســتمر از طریق 
مالقات های مردمی، رادیو صدای شهر، مرکز ارتباطات مردمی 

137 و دیگر راه های ارتباطی برقرار بوده است.
در ایــن راســتا در ادامــه نهضــت پاســخگویی، دور جدید 
مالقات های مردمی شــهردار اصفهــان و معاونانش در مناطق 
15گانه شهر اصفهان، از پنجشــنبه هفته جاری آغاز می شود. 
مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان هدف اصلی از اجرای طرح 
مالقات مردمی را بررســی نیازهای شــهروندان، گفت و گو با 
معتمدین محل و رفع مشــکالت مردم عنوان کرده و می گوید: 
در دور قبلی از مالقات های مردمی با شــهروندان نتایج خوبی 
حاصل شد که مهم ترین آن اعالم رضایت جمع کثیری از مردم 

و معتمدین محالت بوده است.
گفتنی است شــهروندان برای دیدار با مدیران شــهری از روز 
شــنبه تا سه شــنبه می توانند برای دریافت فرم درخواســت 
مالقات به شــهرداری منطقه خود مراجعه کرده و مشــکالت و 
درخواســت های خود را به صورت مســتقیم طی دیــداری با 

شهردار شهرشان مطرح کنند.

در چهل و هفتمین برنامه هرهفته، چند افتتاح؛

پروژه های عمرانی منطقه 11 شهرداری 
اصفهان به بهره برداری می رسد

رییس ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان:

رانندگان، دریافت معاینه فنی خودرو را 
به دقیقه 90 موکول نکنند

در چهل و هفتمیــن برنامه »هرهفته، چند افتتاح«، بوســتان 
شهاب، اولین دفتر محلی تسهیل گری بافت فرسوده منطقه، فاز 
اول خیابان فضیلت و ساماندهی گلزار شهدای رهنان، به صورت 

رسمی به بهره برداری می رسد.
 رســالت اظهار کرد: برای ارتقای فضای ســبز و پویای منطقه، 
بوستان شــهاب در خیابان امام خمینی)ره( - خیابان شهدای 

لیمجیر -کوی مسجد الرضا)ع( احداث شد.
وی با اشاره به اینکه برای تملک و آزادسازی این پروژه 6میلیارد 
و 700 میلیون ریال هزینه شده اســت، افزود: عملیات اجرایی 
بوستان شــهاب نیز با اعتبار 10 میلیارد و 700 میلیون ریال به 

پایان رسید.
مدیرمنطقه 11 شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه اینکه بافت 
فرســوده منطقه باید برای جلوگیــری از حوادث احیا شــود، 
ادامــه داد: در همین راســتا اولین دفتر محلی تســهیل گری 
بافت فرســوده در منطقه با اعتبار 3 میلیارد ریــال در خیابان 
امام خمینی)ره(، خیابان درخشــان- کوی شــهید کالهدوزان 
تاسیس شــد. رســالت در ادامه بیان کرد: همچنین احداث فاز 
اول خیابان فضیلت در خیابان امام جــواد)ع( - میدان اخالص 
به طول 400 و عرض 15 متر تکمیل شــد. وی در بخش دیگر 
سخنان خود به ســاماندهی گلزار شــهدای رهنان اشاره کرد و 
گفت: ساماندهی گلزار شــهدای رهنان با اعتبار 3 میلیارد ریال 
انجام شــد. پروژه های منطقه 11 شــهرداری اصفهان، فردا با 
حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، معتمدان 

و خانواده شهدا به بهره برداری رسمی می رسد.

رییس ستاد معاینه فنی خودروی شــهرداری اصفهان، از رانندگان خواست 
در ایام پایانی ســال، دریافت معاینــه فنی خودرو را بــه دقیقه 90 موکول 

نکنند.
به گفته جمشیدیان در کالنشــهر اصفهان 9 مرکز مکانیزه سبک با 14 خط 
فعال است و این مراکز در یک شیفت کاری به تعداد 2500 دستگاه خودرو 

سرویس دهی می کنند.
وی تاکید می کند: با توجه به اینکه ظرفیت موجود معاینه فنی خودروهای 
شــهر در طول ســال، نزدیک بــه 700 هزار دســتگاه خودروســت، در 
سرویس دهی به خودروها هیچ مشکلی نداریم و مازاد بر ظرفیت هم امکان 

پاسخگویی به مراجعان وجود دارد.
رییس ســتاد معاینه فنی خودروی شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه 
در این ایام که به روزهای پایانی ســال نزدیک می شــویم، شــاهد افزایش 
مراجعات برای معاینه فنی خودرو به جهت انجام سفرهای نوروزی هستیم، 
خاطرنشــان می کند: البته در ایام نــوروز 2 مرکز معاینــه فنی خودروی 
تاکســیرانی در دولت آباد و معاینه فنی جی به شــهروندان خدمت رسانی 
می کنند. وی اضافه می کند: طبق آمار به دست آمده، در طول سال گذشته 
بعد از مشکل ایراد فنی خودروها که باعث آلودگی هوا می شود، نقص ترمز، 

از عیوب عمده خودروها بوده است.
جمشیدیان از رانندگان وســایل نقلیه خواست قبل از ســفر وضعیت ترمز 
وسیله خود را بررسی و با توجه به وضعیت ناپایداری هوا، سیستم گرمایشی 

آن را نیز کنترل کنند.

وی تصریح می کند: با توجه به شــدت آلودگي هوا و مشکالت ناشي از آن، 
مراجعات به مراکز معاینه فني خودروها در ســال جاري، 15درصد افزایش 
یافته است. وي معتقد اســت هر چه شــدت عمل پلیس راهور در برخورد 
با خودروهاي دودزا در معابر بیشتر شــود، نمود آن را در مراکز معاینه فني 

خواهیم داشت.
سهم 70درصدی خودروها در آلودگی هوا

هرساله با کاهش دما، شاهد وارونگی هوا و انباشت آلودگی خودروها هستیم 
و اهمیت معاینه فنی بــرای خودروها، هم از نظر ایمنــی و هم آلودگی هوا 
بسیار بیشتر می شود. رییس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروی شهرداری 
اصفهان معتقد است: معاینه فنی مســتمر در کاهش آلودگی هوا موثر است 
زیرا بر اساس آمارهای موجود 70 درصد آلودگی هوای کالنشهرها ناشی از 
وسایل حمل و نقل موتوری بوده که با معاینه فنی مستمر و صحیح می توان 

این آلودگی هوا را کاهش داد، اما متاسفانه این کار مستمر نیست.
به گفته جمشیدیان، معاینه فنی می تواند تا 23درصد در کاهش آلودگی هوا 
نقش داشته باشد. وی با بیان اینکه اگر خودروها به صورت مستمر به مراکز 
معاینه فني مراجعه کنند تا 20 درصد تصادفات ناشي از نقص فني و ضریب 
ایمني کاهش مي یابد، تصریح می کند: روزانه 900 هزار دســتگاه خودرو 
در این کالنشــهر تردد می کند که از این تعداد 500 هزار خودرو باید مورد 
معاینه فنی قرار گیرند.  رییس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروی شهرداری 
اصفهان ادامه می دهــد: فقط 30 درصد خودروهای اصفهــان معاینه فنی 

شده اند و 70درصد آنها بدون معاینه فنی در حال تردد هستند.
وی افزوده شدن مراکز معاینه فنی در شهرهای کوچک بدون هیچ گونه نظارتی 
را از دیگر دالیل کاهش مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروی شهر اصفهان می 
داند و می گوید: مقرر شده در هر استانی ســتاد مرکزی معاینه فنی خودرو به 
منظور نظارت و کنترل بر این مراکز تشکیل شود تا میزان تخلفات در این زمینه 

کاهش یابد.

شهرداری

فرهنگ ترافیکي یکي از شــاخصه هاي مهم توسعه یافتگي 
کشورهاست که کمیته فرهنگ شهروندي اصفهان با اجرای 
مانور شهری با موضوع »عابر پیاده« و »ترافیک« در میدان ها 
و چهار راه های اصلی این شهر، به دنبال تحقق این شاخصه 

است. 
ســرتا پاي آن را ســبز کرده و کنار چراغ عابر پیاده ایستاده 
بود. چراغ که ســبز شــد مثل یک آدم آهني رفت ســراغ 
خودروهایي که روي خط عابر پیاده ایستاده بودند و با تمام 

توان مي خواست که آنها را به پشت خط برساند.
پســرکي که در همان حوالي منتظر تاکســي بود و از چند 
دقیقه قبل حرکات مرد ســبزپوش را زیر نظر داشــت، حاال 

دوان دوان به سوي او مي آمد تا کمک دستش باشد.
راننده خودرو هم که تا چند دقیقــه قبل، هدفون در گوش، 
انگار سال هاي سال از دنیاي اطرافش فاصله گرفته بود حاال با 
نگاهي متعجب به آدم هایي نگاه مي کرد که او و خودرویش 

را به پشت خط عابر پیاده رسانده اند.
حاال چراغ عابر دوباره قرمز شــده اســت اما این بــار انگار 
ماموریت جدیدي به آدمک ترافیکي شهر داده اند تا عابراني 
را که بي محابا وارد خیابان شده اند، با هزار زحمت به پیاده رو 
برساند. در چهارراه اصلي بعدي هیاهویي برپاست! هرکسي 

زمزمه اي زیر لب دارد. پیرمردي که گنجینه شفاهي اصفهان 
اســت در حالي که به قول خودش کم مانده دو شاخ بزرگ 
روي سرش سبز شود، مي گوید: »تا به حال همچین چیزایي 
ندیده بودم! انگار از فضا اومدن... سر و دست و پاشون از یک 
مکعب زده بود بیرون، سیاه و سفید! همش پشت سر عابرایي 

که حواسشون به چراغ و ماشینا نبود، راه مي افتادن!
آدم چه چیزایي که نمي بینه توي این شــهر! راســتي من 

کجام؟ شما؟!«
بیژن مشــکین پور هــم که خانــه اش همجوار بــا یکي از 
خیابان هاي اصلي و پر رفت و آمد شــهر است و از تیک هاي 
گاه و بیگاه صورتش پیداست، دل پرخوني از عابران بي قانون 
دارد، مي گویــد: »کاش هم زمــان با آمــدن تکنولوژي ها 
و پیشــرفت وســایل، فرهنگ اســتفاده از آنها را هم پیدا 

مي کردیم.«
او ادامه مي دهد: »البته اوضاع این اواخر دارد بهتر مي شود، 
این اواخــر زیاد دیدم که خودروها پشــت خــط عابر پیاده 

بایستند یا عابران صبر کنند تا وقت رفتنشان برسد.«
مانور شهری با آدمک های ترافیکی

ســعید امامي، دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی شهرداری 
اصفهان، از اجرای مانور شــهری با موضــوع »عابر پیاده« و 

»ترافیک« در میدان ها و چهار راه های اصلی این شهر خبر 
داده و مي گوید: براســاس آمارهای اعالم شده، عدم رعایت 
قوانین راهنمایی توسط عابران پیاده همچون استفاده نکردن 
از مسیرهای خط کشی شده، پل هوایی و بی توجهی به چراغ 
راهنمایی، از مهم ترین عوامل تصادفات در شــهرها به شمار 

می رود. 
وي ادامــه مي دهــد: در این طــرح شــخصیت های چراغ 
راهنمایی قرمز و ســبز و خط عابر پیاده به صورت نمایشی 
در مســیر عبور عابران پیاده )مســیرهای خط کشی شده( 
حضور یافته و چگونگی عبور و مرور را به شهروندان آموزش 

می دهند.
امامي یادآور مي شــود: در این مانور شهری سعی می شود 
استفاده شهروندان از مسیرهای تعیین شده را فرهنگ سازی 

کنیم تا در آینده شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم.
این مقام مسئول شــهري با بیان اینکه فرهنگ سازی عابر 
پیاده به لحــاظ اهمیــت آن، از مهم تریــن موضوعات این 
دبیرخانه در سال جاری اســت، عنوان کرد: تاکنون چندین 
تیزر و جلد کتاب با این موضوع تولید شــده است که برخی 
از آنها بین شــهروندان اصفهانی توزیع شــده و بعضی دیگر 

به زودی توزیع خواهد شد.
تحقیقات نشان مي دهد که عوامل روان شناختي، اجتماعي، 
فرهنگي و رفتــاري، به عنوان عوامل حفظ ســالمت فردي 
عمل مي کنند؛ به طوري که هر یک از این عوامل در صورتي 
که در جامعه اي با ضعف همراه باشد، براي اجتماع مشکالتي 

را فراهم خواهد ساخت.
صرف نظر از جایگاه و میزان اثرگــذاري عوامل فرهنگي بر 
رفتار افراد، آنچه در این میان حیاتي به نظر مي رسد، میزان 
تاثیرگذاري ارزش هاي مورد احترام افــراد و جامعه و رفتار 
مبتني بر این ارزش هاســت که بر تصمیمات و انتخاب هاي 

فردي نیز تاثیر بسزایي خواهند داشت. 
گفتني اســت فرهنگ ترافیک، فرهنگ زندگــي کردن با 
دیگران و رعایت حقوق آنهاســت. ما براي انجام کارهایمان 
مجبوریم بســیاري از دقایق و ســاعات روزانه خــود را در 
خیابان هاي شــهر بگذرانیم؛ البته این فقط شامل رانندگان 
نمي شــود، بلکه کلیه شــهروندان اعم از پیاده  و سواره  را 
دربرمي گیرد؛ پس فرهنگ ترافیکي، یک فرهنگ همه گیر 

و موثر در جامعه کنوني است.

سر چهارراه های شهر، منتظر یک رویداد جالب باشید؛

آموزش فرهنگ شهروندي با آدمک های ترافیکي

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
در رابطــه با طــرح تعویض ســنگ قبور شــهدای 
گمنام گلســتان شــهدای اصفهان اظهار کرد: امام 
خمینی)ره( فرمودند هر چه انقالب اسالمی دارد، از 
برکت مجاهدت شــهدا و ایثارگران است؛ با توجه به 
اینکه سنگ قبور شهدای گمنام در گلستان شهدا از 
سالیان قبل در اثر ســرما و گرما دچار فرسایش شده 
بود، تصمیم گرفته شد با مشارکت شهرداری اصفهان 
تعویض شود. داریوش وکیلی افزود: فراخوانی زده شد 
که در نتیجه آن تعدادی طــرح و همچنین جمالتی 
برای نقش بســتن روی این قبور، ارسال و نهایتا یکی 
از طرح ها انتخاب شــد تا برای ســاخت سنگ جدید 

قبور شهدای گمنام گلستان شهدا استفاده شود.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: تا 20 روز آینده این سنگ ها روی 
قبور نصب می شــوند تا طبق برنامه ریزی های انجام 
گرفته برای عید نــوروز، قبور با ســنگ جدید آماده 
زیارت دوستداران شهدا شود. وی عنوان کرد: با توجه 
به اینکه سالیانی است از نصب سنگ قبور شهدای به 
خاک سپرده شده در گلستان شهدا می گذرد و عوامل 
آب و هوایی مثل ســرما و گرما یا تاثیرات زمین مثل 
نشست زمین، موجب فرســایش، ترکیدگی و از بین 
رفتن این ســنگ ها و جمالت حک شــده روی آنها 
شده است. وکیلی ادامه داد: با توجه به این فرسایش 
به وجود آمده، ســنگ مزار 400 تن از شهدا با همان 
نوشتار قبل و بدون تغییر آماده شده است. احتماال با 
تالشی که صورت می گیرد بتوانیم تا پایان امسال این 

سنگ ها را تعویض کنیم. 
وی اضافه کرد: بســته به اعتبــارات، همین طرح را 
ادامه خواهیم داد تا سنگ قبور همه شهدا را تعویض 
نماییم، البته  الزم است همه مسئوالن به این عرصه 
ورود پیدا کنند تــا با تامین اعتبار کافــی، این کار را 
به سرانجام برســانیم و با زیبا و دلپســند شدن این 
سنگ ها، گرایش نسل جوان به گلستان شهدا بیشتر 

شود. 
وی بیان کرد: ســعی شده عکس شــهدا سالم بماند 
اما آمادگــی داریم تا عکس هایی را کــه دچار خرابی 
شــده اند برای عید نوروز تعویض کنیم؛ در 22 بهمن 
پرچم هــای نظام مقدس جمهوری اســالمی بر قبور 
شهدا نصب شــد و تالش بر این است که تا عید نوروز 

دچار مشکلی نشوند و نیاز به تعویض نداشته باشد.

مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان خبر داد:

 400 سنگ مزار جدید 
در گلستان شهدا

با مسئوالن

رســول زرگرپور با بیان اینکه با نزدیک شدن به انتخابات 
برخی از شــوراها و شــهرداری هــا، طرح هایــی بدون 
کارشناســی و تامین اعتبارکلنگ زنی می شــود، گفت: 
یک ســری از پروژه هایی که هنوز تکمیل نیست، افتتاح 
و تبلیغات رســانه ای توسط شــهرداری ها و شوراها انجام 
می شــود که باید با حساسیت این مســائل پیگیری شود. 
وی با تاکید بر اینکه نباید برای شــهرداران و شــوراهای 
بعدی هزینه ایجاد شود، گفت: نباید با هزینه شهرداری ها 
تبلیغــات رســانه ای و مطبوعاتی بــا اهــداف انتخاباتی 

صورت گیرد.
مجریان انتخابات، حق حضور در جلسات حزبی، 

سیاسی و محفلی ندارند

زرگرپور با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و تجربیات 
گذشته، گفت: باید یک چارچوب مشخص برای هیئت های 
اجرایی مشخص شود و در انتخاب این هیئت ها باید افراد 
معتدل انتخاب شــوند. وی افزود: ما خواهــان انتخاباتی 
هســتیم که مجریان آن امانتدار و صادق باشند و انتخابات 
باید با امنیت کامل و با شــکوه و ابهت برگزار شود و با توجه 
به تاکید مقام معظــم رهبری، حق الناس بــه طور کامل 
رعایت شود. استاندار اصفهان تاکید کرد: مجریان انتخابات 
باید همانند انتخابات قبل، بــا امانتداری و بی طرفی کامل 

انتخابات را برگزار کنند.
رســول زرگرپور اضافه کرد: مجریان انتخابات، حق حضور 
در جلسات حزبی و سیاسی ندارند و با توجه به تاکید وزیر 

کشــور، مجریان انتخابات نباید در جلساتی شرکت داشته 
باشند که شائبه سیاسی بودن و انتخاباتی دارد. وی افزود: 
هیئت های نظارت جایگاه مهمــی دارند و باید همکاری با 

آنها به شکل مطلوب و با هماهنگی کامل انجام شود.
اســتاندار اصفهان در ادامه به مشــکالت اقتصادی اشاره 
کرد و افزود: همه مســئولین کشور اصلی ترین و مهم ترین 
چالش کشور را مســائل اقتصادی می دانند و مقام معظم 
رهبری نیز در این ارتباط نسخه اقتصاد مقاومتی را عنوان 
کردند که از چندسال قبل در دستورکار دولت قرار گرفته 
و به صورت جدی پیگیری می شــود. اســتاندار اصفهان 
افزود: امســال برخالف همه تالش ها و فعالیت ها، شرایط 
اقتصادی سختی ایجاد شد ولی دولت تالش کرد که با ایجاد 
طرح های اقتصادی، بخشی از مشکالت مربوط به صنعت 
و بیکاری را برطرف کند. زرگرپور به تشــریح این طرح ها و 
اقدامات صورت گرفته پرداخت و افزود: یکی از این طرح ها، 
تشکیل کارگروه تســهیل و رفع موانع تولیدی است که در 
آن، دولت اختیاراتی را به استانداران تفویض کرد و در این 
مرحله بدون در نظر گرفتن تسهیالت، مشکالت واحدهای 
بحران زده، احصا و با پیگیری های صورت گرفته مرتفع شد.

وی افزود: بســیاری از مشــکالت این واحدهــا مربوط به 
بیمه، مالیات و تســهیالت دریافتی بود که برطرف گردید 
و با این اقدام 26 هزار شــغل تثبیت شد. استاندار اصفهان 
به حوادث طبیعی رخ داده در کشــور اشاره کرد و افزود: در 
استان اصفهان سیالب های بزرگ و مخربی رخ نداد؛ ولی در 

تعدادی از استان ها خسارت های هنگفتی را به بار آورد.
وی با بیان اینکه در اســتان اصفهان معموال خشکســالی 
به عنوان یک بحران سنواتی مطرح اســت، گفت: مزید بر 
مشــکل خشکســالی ، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیز 
اســتان را درگیر کرده که الزم اســت همه دســتگاه های 
مســئول ازجمله نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج، برای 
جلوگیری از روند رو به رشد این بیماری، همه اقدامات الزم 

را انجام دهند.

اجرای برنامه بســیج ســالمت نــوروزی، با مشــارکت 
بازرســان بهداشــت محیط در اســتان اصفهان آغاز شد. 
مدیر گروه بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفــت: در این طرح کــه تا نیمــه فروردین ســال آینده 
ادامه دارد، بازرســان بهداشت محیط از ســاعات ابتدایی 

صبح تــا 23، مراکز مختلف تهیــه و توزیع مــواد غذایی 
و اماکن عمومی را بازرســی مــی کنند. مهــدی رفیعی 
افزود: در این طــرح بازرســان، مراکز و اماکن حســاس 
تهیه و توزیع مواد غذایی ازجمله رســتوران ها، شــیرینی 
و آجیل فروشــی هــا، مراکز بیــن راهی، فســت فودها، 

 همچنین اماکن عمومی شــامل هتل ها، میهمان سراها، 
پایانه های مســافربری، فروشــگاه های بــزرگ غذایی و 
نمایشگاه های فصلی عرضه مواد غذایی را پایش می کنند. 
وی با اشاره به اینکه این مراکز از نظر بهداشت فردی، مواد 
غذایی، ساختمان و وسایل کار بازرسی می شود، افزود: این 
طرح به منظور حفظ و ارتقای ســالمت جامعه و مسافران 
نوروزی، ایمنی آب و مواد غذایی در سطح عرضه و کاهش و 

کنترل بیماری ها اجرا می شود.

ما خواهان 
انتخاباتی هستیم 

که مجریان آن 
امانتدار و صادق 

باشند و انتخابات 
باید با امنیت کامل 

و با شکوه و ابهت 
برگزار شود

استاندار اصفهان:

انتخابات باید در امانتداری و بی طرفی کامل برگزار شود

استاندار اصفهان در گردهمایی فرمانداران اســتان اصفهان، با بیان اینکه در طول چندماه آینده شرایط 
سخت تر و ویژه تر خواهد شد، اظهار کرد: انتخابات پیش رو انتخابات مهم و سرنوشت سازی خواهد بود که 

سرنوشت چهارسال مدیریت کشور، مدیریت شهری و دهیاری ها را رقم خواهد زد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

رئیس هیات مدیره

شرکت ریف ایران سهامی خاص ثبت به شماره 12385 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع 
مذکور که راس ســاعت 11 صبح مورخ 95/12/15 در اصفهان، خیابان 
بوستان سعدی، شماره 40 کدپستی 8175656771 تشکیل می گردد 

حضور به هم برسانند.
دستور جلسه: افزایش سرمایه

مدیر گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی در اصفهان

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان:

تنها 5 درصد از احداث خیابان 
45متری ارزنان باقی مانده است

مدیرمنطقه 14 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث خیابان 
45 متری ارزنان در خیابان آیت ا... غفاری - جنب حوزه علمیه 
به طول 400 متر در دست اجراست. علی شمسی افزود: احداث 
خیابان ارزنان بــا اعتبار یک میلیارد تومــان تاکنون 95 درصد 

پیشرفت داشته است. 
وی تاکیدکرد: احداث این خیابان تاثیر بســزایی در نوســازی 

بافت فرسوده و قدیمی منطقه 14 دارد.
مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: پیاده رو ســازی و ســاماندهی فاز اول خیابان 
عمان ســامانی به طول 450 متر در خیابان الله شمالی به پایان 

رسید و اکنون ساماندهی فاز دوم آن در دست اجراست.
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حدیث عشق

والیت اهل بیت )علیهم السالم(
هر کس در منظومه شمســی بخواهد سعادتمند و 
عاقبت به  خیر و در قیامت هم نشــین ائمه)ع( شود 
باید ِوالیت داشته باشد و والیت به معنای دوستی و 
محبت ائمه اطهار)ع( است و به معنی فرمانبرداری 
 از مراتب حق و بــه معنای تمام کلمــه پیروی از

 اهل بیت)ع( است.
       ) برگرفته از سخنان آیت ا... ناصری حفظه ا...(

حضورآبفای استان اصفهان در نمايشگاه پژوهش و فناوري وزارت نيرو 

مهم ترین دستاوردهاي این تحقیق عبارتند از:

دســتیابي به تاثیر حضور نانو ذره برفرآیند جذب، تعیین غلظت 
بهینه نانو ذره در سیال پایه، به دســت آوردن ضریب انتقال جرم 
سولفید هیدروژن در نانو سیال، ســاخت بیواسكرابر در مقیاس 
نیمه صنعتي، بررســي پارامترهاي هیدرودینامیكي در عملكرد 
بیواسكرابر، بررسي اثر شــدت جریان ورودي بیوگاز بر عملكرد 
بیواســكرابر،تعیین بازده حذف و به كارگیري تكنیك هایي براي 
افزایش آن و دســتاوردهاي حاصل از طرح پژوهشــي » آنالیز 
هیدرودینامیكي رفتــار جریان فاضالب در مخــازن هوادهي به 
منظور بررسي اثر شكل پره هواده بر مشخصات عملكردي سیستم 
به روش دینامیك سیاالت محاســباتي )CFD( «  به صورت ماكت 

دینامیك ارائه شد. 

نحوه كاركرد دستگاه: 
مخزن یا اتاقك اصلي دستگاه مانند اتاقك آسانسور در مسیر عمودي در حوضچه فاضالب غوطه ور مي شود وفاضالب از دریچه كف اتاقك وارد 
شده وتا سطح حوضچه باال مي آید- هنگامي كه كلید باال بر اتاقك موتور باال بر را روشن مي كند دریچه كف بسته مي شود و اتاقك به سمت باال 
حركت مي كند- در حین حركت به سمت باال- بالشتك هوا كه در زمان پایین رفتن اتاقك از هوا پر شده به وسیله شیلنگ هاي رابط بین بالشتك 
و اتاقك- هواي آن در اتاقك دمیده مي شود- پس از رسیدن اتاقك به ارتفاع مورد نظر)سطح زمین ویا سطح حوضچه آشغال گیري ( دریچه 

خروجي كه در كنار اتاقك تعبیه شده باز مي شود وفاضالب تخلیه مي گردد.

نتایج  این پژوهش: 
بررســي، دســته بندي و ارائه راهنمایي جامع از هواده هاي مورد 
اســتفاده در تصفیه خانه هــاي فاضالب در سراســر دنیا، اجراي 
مهندســي معكوس بر یك نمونه هواده موجود و در حال استفاده 
در تصفیه خانه هاي فاضالب كشــور، ارائه پژوهشي مبتني بر آنالیز 
هیدرودینامیكي دقیق بر سیســتم هوادهي فاضالب براي اولین 
بار در ایران، ارائه روشــي براي مطالعه و آنالیز هر نوع هواده دلخواه 
و محاســبه پارامترهاي عملكردي آن بدون نیاز به ســاخت مدل 
فیزیكي، فراهم نمودن امكان تســت انواع تجهیزات تانك تصفیه 
فاضالب )میكسر، دیفیوزر و ...( در محیط شبیه سازي، فراهم نمودن 
امكان طراحي بهینه هندســي تانك تصفیه با بررسي نتایج آنالیز 
تك فازي و دوفازي، امكان بررســي ویژگي هاي اظهاري از ســوي 
سازندگان هواده سطحي توسط شركت هاي آب و فاضالب به عنوان 
خریدار، محاسبه دقیق میزان هواي اختالطي در مخلوط فاضالب به 

عنوان پارامتر تعیین كننده در میزان بهره وري سیستم تصفیه
 ماكت اختراع طرح » پمپ انتقال فاضالب آسانسوري « با حضور 

مخترع مربوطه ارائه شد.

  نمایشــگاه پژوهش و فناوري وزارت نیرو با مدیریت اجرایي و کارگزاري 
آبفای اســتان اصفهان  در تاریخ هاي 5 و 6 بهمن ماه سال جاري در محل 

پژوهشگاه نیرو، برگزار گردید.
  دراین نمایشگاه دســتاوردهاي تحقیقاتي طرح پژوهشي»بررسي و ارائه 
راهكارهاي اجرایي کاهش حجم لجن مازاد بیولوژیكي در تصفیه خانه هاي 
فاضالب)مطالعه موردي:تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان(«، به صورت 

ماکت دینامیك و با حضور محققان مربوطه ارائه شد . 
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه، بررســي و ارائــه راهكارهــاي اجرایي 
کاهش حجم لجــن مــازاد بیولوژیكــي در تصفیه خانه هــاي فاضالب 
و مطالعــه مــوردي تصفیــه خانــه فاضــالب شــمال اصفهــان مــي 
باشــد.در ایــن مطالعــه، 4 دســتگاه پایلــوت به طــور مــوازي براي 
فرآیندهــاي مــورد مطالعــه ســاخته شــده و فرآینــد هــاي مــورد 
 اســتفاده شــامل فرآیند AB به همراه اولتراســونیك، فرآینــد تصفیه

 هوازي/بــي هــوازي و فرآینــد تصفیــه هوازي/بــي هوازي بــه همراه 
اولتراســونیك مي باشــد. عالوه براین، یــك فرآیند AB مشــابه فرآیند 

تصفیه موجود فاضالب تصفیه خانه اصفهان )شــاهد( به صورت موازي در 
تصفیه خانه هاي فاضالب شمال اصفهان نصب شــد. با توجه به مشكالت 
زیاد و هزینه ســنگین عملیات و فرآیند هاي تصفیه لجن، مكانیسم هاي 
کاهش نرخ تولید لجن مازاد بیولوژیكي در ســال هاي اخیــر مورد توجه 
قرار گرفته اســت. کاهش 1درصد لجن منجر به نصف شــدن حجم لجن 
آبگیري شــده مي گردد که مي تواند ســبب افزایش هزینه هاي آمایش، 

حمل و نقل و به دنبال آن مشكالت زیست محیطي آن گردد.
 با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه، طرح هاي پیشنهادي منجر 
به کاهــش حجم لجن تا بیــش از 10 الی 20درصد میزان طراحي شــده 
مي گردد، از این رو، دستیابي به چنین کارآیي در کاهش حجم لجن، منجر 
به صرفه جویي در هزینه هاي بهره برداري و راهبري تصفیه خانه شــده و 
این موضوع مي تواند به بهینه ســازي فرآیند نیز کمــك نماید. همچنین  
دســتاوردهاي حاصل از انجام طرح پژوهشــي » طراحي و بهبود عملكرد 
فرآیند بیو اســكرابر با اســتفاده از نانو تكنولوژي براي تصفیه بیوگاز«  به 

صورت ماکت دینامیك و با حضور محقق مربوطه ارائه گردید. 
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امام صادق )علیه السالم(:
نَفس کسی که برای مظلومیت ما اندوهگین شود، تسبیح و اندوه 

اوبه خاطر ما عبادت است.
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