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پیشوای صادق علیه السالم در اندیشه مقام معظم رهبری

طراحی دکوراســیون با ورق های INTERIOR پرمیوم باند کلکســیونی از مدل ها و طرح های شــگفت انگیزی را در اختیار طراحان و 
معماران قرار می دهند تا معمــاران بدون محدودیت قوه تخیل خود را گســترش دهند و به یــک ترکیب منحصر به فــرد از هنر معماری 
دسترســی پیدا کنند. این کلکســیون ویژگی های قابل توجه دیگری نظیر انعطاف پذیری باال، ســبکی وزن، قابلیت شستشو، نصب آسان و 
سریع، ســطح یکنواخت و صاف و ضمانت نامه 15 ســاله کارخانه را به همراه دارد و می تواند بر غنای یک اثر معماری بیفزاید. این محصول 
بی نظیر با ویژگی های منحصر به فرد خود و هزینه مقرون به صرفه اقتصادی، جایگزین مناســبی بــرای متریال های قدیمی کاغذ دیواری، 

کنتکس، رنگ، سنگ و چوب مصنوعی و... محسوب می گردد.
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اربعینشهدایحملهتروریستیمجلسامروزبرگزارمیشود
مراسم چهلمین روز شهادت شهدای حادثه تروریستی مجلس امروز برگزار می شود. این 
مراسم با حضور خانواده های شهدای این حادثه ، علی الریجانی و جمعی از شخصیت های 

لشکری و کشوری در محل نمازخانه پارلمان برگزار می شود.

يادداشت

بین الملل

یک مسئول کرد اعالم کرد که سرکرده داعش زنده و در 
جنوب رقه است. الهور طالبانی، رییس سازمان اطالعات 
اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری رویترز گفت که ابوبکر 
بغدادی، سرکرده داعش به احتمال 99 درصد زنده است 
و در جنوب رقه به سر می برد.روسیه، ایران و سوریه هر 
یک ثابت کرده اند که البغدادی صد در صد مرده اســت 
در حالی که آمریکا هنوز موضع نهایی خــود را درباره 
سرنوشت بغدادی اعالم نکرده است و می گوید نمی توان 

این مسئله را تایید کند.

ابوبکر بغدادی پیدا شد

غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضائی گفت 
که حســین فریدون به دلیل عدم تامین قرار وثیقه قانونی 
بازداشت شده است. این درحالی است که کمتر از یک هفته 
قبل، حمیدرضا بقایــی هم به دلیل عدم تامیــن وثیقه 50 
میلیاردی براساس آنچه جوانفکر، مشاور احمدی نژاد به خبر 

فوری گفته بود، روانه زندان شد.
فريدون کیست؟

حسین فریدون، برادر 45 ساله و دستیار ویژه حسن روحانی 
رییس جمهور کشورمان است. او مشاور محمدجواد ظریف و از 
اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و گروه 1+5  به شمار 
می رود. فریدون که در اوایل انقالب فرماندار نیشابور و کرج 
و پس از آن سفیر ایران در مالزی بوده، حاال در اغلب جلسات 
هیئت دولت شــرکت کرده و بیشــتر اوقات در کنار حسن 

روحانی دیده می شود.
شــاید همین نزدیکی به روحانی اســت که او را به چهره ای 
آسیب پذیر در برابر منتقدان دولت تبدیل کرده و مدت هاست 

حرف و حدیث هایی درباره کارنامه مالی او مطرح شده است.
درباره حســین فریدون حواشی بســیاری وجود دارد. او در 
تاریخ 17 آذر 94 از یکی از ســران فتنه که در بیمارســتان 
بستری بود عیادت کرد. کمی بعد، حضورش در جمع اعضای 

مذاکره کننده هسته ای جنجالی شد. به ویژه آنکه گفته شد 
به زبان سرخه ای با روحانی مذاکرات محرمانه داشته است.

اما اوج گیری شایعات درباره فریدون به پرونده های مالی او باز 
می گردد. هرچند درباره مدرک تحصیلی وی نیز اما و اگرهای 

بسیاری وجود دارد.
تیرماه ســال پیش علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در 
مجلس نهم شورای اسالمی در نشست خبری با نام بردن از 
دو بدهکار بانکی به نام های »ماالمیری« و »دانیال زاده« افشا 
کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک 
ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفــر درصد به آنها داده 
و این دو نفر این پول را به داخل کشــور آورده اند و از طریق 
صرافی ها آن را تبدیل و مجددا با کارمزد صفر درصد از بانک 
دریافت کرده اند و با سرمایه گذاری مجدد در بانک ملت ساالنه 
24درصد سود گرفتند. براســاس خبری که بهمن ماه سال 
پیش خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، زاکانی در این نشست 
خبری خود اظهار کرد که این  اشخاص توسط حسین فریدون 
کادرسازی می شوند و این کار مستقیما دست در بیت  المال 
کردن اســت. بعد از این نشســت خبری، علیرضا زاکانی با 
شکایات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطالعات، 
حسین فریدون و رسول دانیال زاده در شعبه 1057 دادگاه 

کیفری حاضر شد اما دانیال زاده با مشاهده مستندات زاکانی، 
شکایت خود را پس گرفت.

این مسئله سپس به خانه ملت کشیده شد. سید حسین نقوی 
حسینی، نماینده ورامین در مجلس دهم با بیان اینکه حسین 
فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک ها اختیاراتی داشته و 
با البی گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می کرده، 
از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی به پرونده 
برادر رییس جمهور خبر داد و گفت که این کمیســیون در 
نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم 
بازگو کند.اما ارتباطات فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس 
از انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره 
مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان ســال 
94، بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف 
داشته است. ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در 
تاریخ 8 تیر 95 در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره 
تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: علی صدقی، مدیر 
عامل بانک رفاه به خاطر تخلفات بزرگی که قبال در بانک ملی 
داشته، فاقد صالحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود 
اما با فشار حسین فریدون )برادر رییس جمهور( و البی گری 

وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
تیرماه ســال پیش علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در 
مجلس نهم شورای اسالمی در نشست خبری با نام بردن از دو 
بدهکار بانکی به نام های »ماالمیری« و »دانیال زاده« افشا کرد 

که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.
این انتقادات درحالی منتشــر می شــود که حامیان دولت 
همواره با رد این نقدها، منتقدان را به سیاسی کاری و تحت 
فشار قراردادن حسن روحانی متهم می کنند. فشارهایی که 

در آستانه معرفی کابینه جدید، احتماال شدت گرفته است.
اما فارغ از اینکه منتقدان دولت چه اتهاماتی را علیه حسین 
فریــدون متهم می کنند، بایــد به این نکته اشــاره کرد که 
بازداشت بقایی و فریدون، شــباهت های بسیاری با یکدیگر 

دارد.
در ادامه  برخی از این شباهت ها را می خوانید:

 بقایی و فریدون هر دو حاشــیه های اقتصادی و سیاســی 
فراوانی دارند.

 بقایی و فریدون هر دو به دو چهره مهم سیاسی یعنی محمود 
احمدی نژاد و حسین روحانی نزدیک هستند.

 با وجود حاشــیه های فــراوان در پیرامون ایــن دو چهره، 
بسیاری از اتهامات رسانه ای درباره آنها به اثبات نرسیده است.

 بقایی و فریدون هر دو با تامین قــرار وثیقه می توانند آزاد 
شوند.

 به دنبال بازداشت حمیدرضا بقایی، محمود احمدی نژاد در 
بیانیه ای از وی حمایت کرد. پیش بینی می شــود از حسین 

فریدون نیز حمایت شود.
 فارغ از این شباهت ها، پیش بینی می شود که بازداشت بقایی 
و فریدون، پیامدهایی در سپهر سیاست ایران برجای بگذارد یا 
گروه هایی را در عالم سیاست به یکدیگر نزدیک کند که پیش 

از این پیوندشان دور از انتظار به نظر می رسید.

عکس روز يادداشتيادداشت

 دیدار الریجانی با خانواده 
شهید حادثه تروریستی 

رییس مجلس شورای اسالمی یکشنبه شب با حضور در منزل شهید 
جعفر جعفرزاده با خانواده این شهید سرافراز دیدار و از مقام شهدای 

حمله تروریستی تجلیل کرد.

نیکالس مادورو، رییس جمهوری ونزوئال هنگام سخنرانی اخبار
در جمع هوادارانش در حالی که لباس و کاله نظامی خود را 

مرتب می کرد گفت که من صدام حسین زنده ام.
مادورو در اجتماع نظامیان، کارکنان دولت و هوادارانی که 
در ناآرامی های ماه های اخیر آسیب دیده اند در ورزشگاهی 
در کاراکاس در حالی که مورد تشویق حاضران قرار گرفته 
بود گفت: من شبیه صدام حسین هستم؛ صدام حسین 
زنده. به دنبال بروز مشکالت گسترده اقتصادی و اجتماعی، 
ونزوئال از فروردین ماه گذشته شاهد اعتراض و تظاهرات 
گسترده است که طی آن مردم خواســتار کناره گیری 
مادورو از قدرت شده اند. این اعتراض ها با برخورد خشونت 
بار پلیس و نظامیان همراه بود و دســت کم 90 کشته و 

صد ها مجروح به جا گذاشت.

سرانجام پس از 9 ماه ممنوعیت، دسترسی خبرنگاران به 
مسلمانان روهینگیا در میانمار آزاد شد.همزمان با صدور 
مجوز دسترسی محدود خبرنگاران و ناظران حقوق بشر 
به مناطق مسلمان نشین میانمار، شماری از اعضای اقلیت 
روهینگیا خود را به خبرنگاران رسانده و موارد تازه ای از 
خشونت ها علیه جامعه خود را به اطالع آنها می رسانند.

در همین رابطه بامداد یکشنبه گروهی از زنان مسلمان 
با حضور در میــان خبرنگاران گفتند کــه یک روز قبل 
مهاجمان با حمله به روستای محل اقامت آنها، مردان ، 
زنان و کودکان بسیاری را ربوده اند.مسلمانان روهینگیا در 
میانمار سال هاست که با سرکوب گسترده از سوی بوداییان 
مواجه هستند و در اغلب موارد نیروهای دولتی و امنیتی 

میانمار نیز از اقدامات بوداییان حمایت می کنند.

رییس جمهوری که خود را 
صدام حسین نامید

دسترسی خبرنگاران به 
مسلمانان روهینگیا آزاد شد

دستگیری حمیدرضا بقايی، معاون محمود احمدی نژاد و کانديدای ردصالحیت شده انتخابات رياست جمهوری دوازدهم 
و بازداشت حسین فريدون، برادر ريیس جمهور، بمب خبری اين هفته بود. سرویس های اطالعاتی روسیه گفتند: آمریکایی ها، خانم ریاضیدان 

ایرانی را ترور بیولوژیک کردند. میرزاخانی قصد بازگشت به ایران  
را داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ ســرویس های اطالعاتی روسیه 
گفتند: آمریکایی هــا، خانم ریاضیدان ایرانــی را ترور بیولوژیک 

کردند. میرزاخانی قصد بازگشت به ایران را داشت.
گفتنی اســت؛ مریم میرزاخانی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی 
شریف به عنوان اولین زن عضو آکادمی ملی علوم آمریکا انتخاب 

شده بود.
وی استاد دانشگاه استنفورد بود. میرزاخانی در سال 2014 به خاطر 
کار بر »دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه ای آنها« 
برنده مدال فیلدز شد  که باالترین جایزه در ریاضیات است. وی تنها 

زن و تنها ایرانی برنده مدال فیلدز است.

سرويس های اطالعاتی روسیه: 

 علت مرگ مریم میرزاخانی
 ترور بیولوژیک است

سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت بر بی طرفی تهران در رابطه 
با بحران قطر تاکید کرد.

»علی رضا عنایتی« ســفیر ایران در کویت بر بی طرفی تهران در 
رابطه با بحران قطر تاکید کرد و گفت که ما هرگز به نفع هیچ طرفی 

مداخله نمی کنیم.
وی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که »ایران هرگز به نفع 

هیچ طرفی در این منازعه مداخله نمی کند.«
عنایتی با اشــاره به اینکه ایران از ابتدای بحران به وجود آمده در 
میان قطر و تعدادی از کشــورهای عربی، بی طرفی خود را اعالم 
کرده، تصریح کرد که ایران هرگز به نفع هیچ طرفی مداخله نخواهد 
کرد.وی همچنین با اشــاره به اینکه ایران حامی ملت قطر است، 
ابراز امیدواری کرد که تال ش های کویت به حل بحران قطر کمک 
کند و طرح ابتکاری شــیخ »صباح االحمد الجابــر الصباح« برای 

میانجی گری در این باره ثمره بخش باشد.

بر اســاس مصوبه هیئت دولت، الزام به رعایت ســقف 10 برابری 
حداقل حقوق مصوب سالیانه، برای مدیران شرکت های دولتی و 

غیر دولتی وابسته به بخش عمومی حذف شد.
بر اســاس مصوبه هیئــت دولت به پیشــنهاد ســازمان اداری و 
اســتخدامی، تبصره 3تصویب نامه فروردین ماه هیئت دولت در 

خصوص مصوبه ضریب حقوق حذف شد.
در ایــن مصوبه به نحــوه محاســبه حقوق کارکنان موسســات 
انتفاعی وابســته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و 
شرکت های دولتی اشاره شده بود. تبصره بند 3 تصویب نامه مذکور 
به الزام در رعایت مفاد مواد 75 و 84 قانــون الحاق برخی مواد به 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید داشت.
در ادامه مصوبــه فروردین ماه هیئت دولــت در خصوص تعیین 
 ضریب حقــوق کارمنــدان و تبصره بنــد 3 آن قابل مشــاهده

است.
در ماده 84 قانون الحــاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالی دولت آمده است، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی 
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شــرکت هــای دولتی و غیر 
دولتی که به نحوی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی باشند 
باید از حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شورای عالی 

کار بیشتر نباشد.

روز شنبه به نقل از معاون اول رییس قوه قضائیه خبری منتشر شد 
که این خبر از سوی غالمحسین اژه ای تکذیب شد.

خبرگزاری صدا و ســیما خبری را منتشر کرده بود مبنی بر اینکه 
»بر اساس تعهد بانک مرکزی، وجوه ســپرده گذاران کاسپین تا 
سقف 20 میلیون تومان پرداخت می شود.« این در حالی است که 
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: متاســفانه اشتباهاتی در چند 
هفته گذشته رخ داده است؛ نخست اینکه با فرد دیگری مصاحبه 
کردند و از قول بنده در زیرنویس تلویزیون درباره کاسپین مطلبی 
نقل شد که من آن را نگفته بودم، هر چند موضوع درست باشد؛ اما 
من آن را نگفتم که این موضوع در زیرنویس تلویزیون و سایت های 
خبری اصالح شد، اما متاسفانه برخی روزنامه ها، آن نقل قول را از 

من منتشر کردند.

سفیر ايران در کويت: 

 ما در رابطه با بحران قطر 
بی طرف هستیم

در مصوبه جديد دولت؛

سقف حقوق مدیران شرکت های 
دولتی برداشته شد

اژه ای اظهارات منتسب به خود را 
تکذیب کرد

انتخابات

مهدی چمران، رییس شورای شــهر تهران با اشاره به 
امتناع فرماندار تهــران از بازشــماری 10 درصد آرای 
صندوق های انتخابات شورای شــهر تهران اظهار کرد: 
براســاس تاکید هیئت نظارت بایــد 10 درصد از آرای 
صندوق ها  بازشماری شود که متاسفانه فرمانداری از این 
اقدام سرباز می زند. وی ادامه داد: قاعدتا مشکالتی وجود 
دارد که فرماندار تهران زیر بار بازشــماری آرا نمی رود، 
چراکه اگر مشکلی وجود نداشت این کار را انجام می داد و 
در صورتی که این بازشماری صورت نگیرد ما این موضوع 
را از طریق قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد.چمران گفت: 
ما چشمی به حضور در شــورا نداریم، اما اگر بازشماری 
صورت نگیرد از اعتماد مردم به انتخابات کاسته خواهد 
شد و نباید این اتفاق بیفتد.وی افزود: فرماندار تهران بداند 
که ما در آغاز رسمی شــورا نیز می توانیم به اعتبارنامه 
اعضای شورای پنجم ایراد بگیریم.چمران گفت: فرماندار 
تهران باید پس از بازشــماری 10 درصد از آرا، اقدام به 
صدور اعتبارنامه اعضای شورای پنجم کند و در صورتی 
که این بازشماری انجام نشــود اعتبارنامه های اعضای 

شورای پنجم فاقد ارزش قانونی خواهد بود.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش فرماندهان 
نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد، با 
ارائه تحلیلی از وضعیت و شرایط منطقه و جهان ، قدرت 
موشــکی ایران را دفاعی و غیر قابــل مذاکره و معامله 
دانست و گفت: هم ردیف شمردن ســپاه با گروه های 
تروریستی و اعمال تحریم های مشابه، ریسک بزرگی 
برای آمریکایی ها و پایگاه ها و نیروهای آنها در منطقه 

است.
سرلشکر محمد باقری افزود: اینکه در بخشی از سرزمین 
عراق، با شکست داعش و تروریست های تکفیری پس از 
سه سال جنگ و آوارگی ، بی درنگ سخن از همه پرسی 
در کردستان عراق و جداســازی بخشی از پیکره عراق 

زده می شود ، امری عادی به نظر نمی رسد.
وی طرح موضوع  برگزاری همه پرســی در کردستان 
عراق را سرآغازی بر پدید آمدن مشکالت و چالش های 
جدید در این منطقه دانست و تاکید کرد : این موضوع به 
هیچ وجه قابل پذیرش همسایگان عراق نبوده و حفظ 
استقالل و یکپارچگی عراق به نفع تمام اقوام ، مذاهب و 

بخش های مختلف این سرزمین است.

چمران: 

 اعتبارنامه اعضای شورا
 غیرقانونی است

سرلشکر باقری: 

همه پرسی در کردستان عراق 
قابل پذیرش نیست

نعمت زاده: 

 رسانه ها 
من را مسخره کردند

حسینی خبر داد:

احتمال برگزاری مجمع ملی 
فوق العاده جبهه مردمی

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت در 
همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران  اظهار داشــت: به همه مدیران 
توصیه می کنم وظایــف و قوانین را فرامــوش نکنند. 
 قوانین برای این است که به منظور توسعه تولید تالش

 کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تربیت و رشد 
توانایی مدیران و آموزش های مهارتی کارکنان و کارگران 
در سطح کشــور باید مورد توجه قرار بگیرد.نعمت زاده 
متذکر شد: توجه به تشکل های آموزش حرفه ای برای 
مدیران، به خصوص در خودرو سازی برای تربیت مدیران 

صادراتی باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اگر مدیری توانمندی الزم را ندارد، 
مســئولیت خود را واگذار کند،خاطرنشان کرد: من این 
موضوع را به مدیران مختلف از جمله خودروســازی ها 
اعالم کردم، امــا آنها پنبه در گوش گذاشــتند و به این 
موضوع توجه نکردند. حتی برخی رسانه ها نیز من را بابت 
این صحبت ها مسخره کردند، اما باز هم می گویم اگر کار 

بلد نیستید، مدیر وارد کنیم.

سید محمد حسینی، عضو هیئت رییسه جمنا با اشاره 
به برگزاری هجدهمین جلســه شــورای مرکزی این 
جبهه  درباره برنامه های پیش رو اظهار داشت: چون بعد 
از انتخابات الزم بود یک بازنگری در فعالیت های جبهه 
صورت گیرد و ادامه کار شفاف و روشن باشد ازاین جهت 
در چندین جلســه نقاط ضعف و قوت و افق های آینده 
فرا روی جبهه مطرح شد تا بر اســاس آن راهبردها و 

برنامه های عملیاتی تعیین و مشخص شود.
حسینی بابیان اینکه ما در جلسه آینده به جمع بندی 
نســبتا جامعی از این مسئله خواهیم رســید، درباره 
برگزاری مجمع ســاالنه جبهه مردمی گفت: ضرورت 
داشت قبل از انتخابات دو مجمع برگزار شود و طبیعی 
است که باید به صورت ساالنه مجمع برگزار شود، اما اگر 
 احساس شود که برگزاری مجمع فوق العاده نیاز است

 بر اساس اساسنامه هیچ منعی وجود ندارد.
وی تاکید کــرد: هنوز بــرای برگــزاری مجمع ملی 
فوق العاده جمع بندی نهایی صورت نگرفته اســت، اما 
احتمال برگزاری آن ظرف ماه های آینده وجود دارد تا 

فعالیت ها بانشاط بیشتری پیش برود.

جمناسیاست خارجهواکنش

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس با تاکید بــر اینکه »رژیم 
صهیونیستی نقش موثری در ایجاد بحران آب در منطقه دارد« گفت که با 
توجه به وارد شدن لطمه از اجرای پروژه گاپ به کشورهای عراق، سوریه و 

ایران،  دستگاه دیپلماسی باید در این باره ورود پیدا کند.
حسین نقوی حسینی افزود:  در هزار سال گذشته دو رودخانه هیرمند در 
شرق و رودخانه دجله و فرات در جنوب غرب ایران با مشخصات آبی وجود 
داشتند که اخیرا برخی از همسایگان بدون هماهنگی با کشورهایی که از 
این رودخانه حقابه دارند ، بهره برداری کرده و با ایجاد سد می خواهند آب 
را متوقف کنند که در این کار رژیم صهیونیستی نقش موثری دارد چون به 

دنبال ایجاد بحران آب در منطقه است.
وی توضیح داد:  رژیم صهیونیستی به دلیل قرار گرفتن در کنار مدیترانه 
مشکل آب ندارد، اما قطعا پروژه گاپ به کشورهای عراق، سوریه و ایران لطمه 

می زند و ملت ها را از یک حقابه تاریخی محروم خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، گشایش مســیر دریایی جدید میان ایران و قطر، 
خشم برخی رسانه های عربی را برانگیخت.اسپوتنیک به نقل از اسکای نیوز 
گزارش داد: ایران از گشودن مسیر دریایی در آب های خلیج فارس خبر داد 
که این کشور را به قطر متصل می سازد. قطر نیز از این اقدام ایران استقبال 
کرده است.شبکه خبری اماراتی »اسکای نیوز« اعالم کرد: »تهران پس 
از گشودن رایگان آسمانش به روی هواپیماهای قطر، در اقدام مشخص 
سیاسی، از دوحه خواست در پی حفظ مناسبات خویش باشد. « اسکای 
نیوز ادامه داد: حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر که در سال 2000 
دیداری با  ایران داشت، اولین حاکم حوزه خلیج فارس به شمار می آید که 
پس از سال ها به این کشور سفر کرد. در سوابق ارتباط میان دوحه و تهران 
همکاری های امنیتی نیز وجود دارد ، توافقات دوجانبه میان این دو کشور 
در زمینه مبارزه با تروریسم در شــرایطی است که هیچ توضیحی درباره 

مفاد آن ارائه نشده است.

لزوم  ورود وزارت خارجه 
برای مقابله با نقش اسراییل  

در بحران آب منطقه

خشم رسانه های عربی 
از گشایش مسیر دریایی 

ایران به قطر

دو بازداشت جنجالی در کمتر از يک هفته؛

ازدستگیریبقاییتابازداشتفریدون
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 تامین نیاز واقعی مشتریان داخلی
 در اولویت فوالد مبارکه

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه 
تاکنون نیاز واقعی تولیدکنندگان داخــل را با اولویت تامین کرده 
است. محمود اکبری گفت: در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مقرر شد مقدار تولید واقعی صنف لوله و پروفیل در سه سال گذشته 
دقیقا اعالم شــود تا امکان برنامه ریزی تامین آن از منابع مختلف 

میسر شود.
وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شــد که پس از 
دریافت اطالعات واقعی تولید، در این زمینه تصمیم گیری خواهند 
کرد. طی چند سال گذشــته درخواست های مکرر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از ســندیکا برای ارائه اطالعــات مذکور به دالیل 
نامعلومی بی پاسخ مانده است.اکبری بر اجرایی شدن صورت جلسات 
این شرکت با سندیکا پس از وصول نیاز واقعی کارخانه های داخل 
کشور تاکید کرد و افزود: شرکت فوالد مبارکه عزم جدی بر تامین 
نیاز داخل دارد و تاکنون تامین نیاز صنایع پایین دستی در اولویت 

تجاری این شرکت بوده است.
اکبری خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه اصفهان توسعه سبد 
محصوالت کیفی باهــدف تامین مواد اولیــه موردنیاز واحدهای 

صنعتی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.

نگاه

اخبار

کمک بالعوض 25 میلیارد ریالی به کشاورزان نطنزی
فرماندار شهرســتان نطنز گفت: برای بهبــود عملکرد مصرف بهینــه آب، مزارع 
شهرستان به سیستم آبیاری کم فشار مجهز شد که در این خصوص دولت مبلغ 25 
میلیارد ریال تسهیالت بالعوض به کشاورزان برای اجرای این سیستم پرداخت کرد.

راه اندازی واحد تولید آهن 
اسفنجی قایم در ذوب آهن

واحــد تولیــد آهــن اســفنجی قایــم در مدیریت 
آگلومراسیون با تامین گندله در شرکت سهامی ذوب 

آهن اصفهان راه اندازی شد.
مدیر بخش آگلومراسیون این شرکت ارتقای بازدهی 
تولید فــوالد را از مهم ترین مزایــای اجرای این طرح 
دانســت و گفــت : اکنون ایــن واحد بــا تامین آهن 
اســفنجی کیفی به عنوان جایگزین مناســب بخشی 
 از قراضه مورد نیاز واحد فوالدســازی وارد مدار تولید 

شده است.
تورج نوابــی افزود: ایــن واحد عالوه بــر تامین آهن 
اسفنجی مورد نیاز کارخانه از لحاظ کمی و کیفی ،نقش 

موثری در افزایش بازدهی تولید فوالد دارد.
وی تولید ساالنه آهن اسفنجی این واحد را حدود 200 
هزار تن برشمرد و گفت: تولید این محصول ثبت شده 
فناوری جدیدی بر اساس شکست گاز طبیعی به روش 
اکسیداسیون جزیی با نام طرح قایم 2 است؛ در حالی 
که فناوری تولید آهن اســفنجی در فــوالد مبارکه بر 
اساس شکســت گاز طبیعی به روش کاتالیستی با نام 

طرح میدرکس است.

 300 زن سرمایه گذار
 عضو اتاق بازرگانی اصفهان

مریم خضری، مدیر دفتــر معاونت امــور بانوان اتاق 
بازرگانــی، صنایع و معادن اســتان اصفهــان  درباره 
آخرین وضعیت زنان ســرمایه گذار در استان اصفهان 
اظهار کــرد: در حال حاضــر زنان توانمند بســیاری 
در اســتان اصفهان وجــود دارند که بــرای خود، کار 
 تولیدی و فعالیت اقتصادی دارنــد که در این بین تنها

 حدود 300 نفر به عضویت در اتــاق بازرگانی، صنایع 
 و معادن اســتان اصفهان در آمده اند، اما تعداد واقعی
  زنان فعــال اقتصادی اســتان بیــش از ایــن تعداد

 است.
وی در رابطه با فرصت هــا و چالش های پیش روی این 
زنان، ابراز کرد: فعالیت اقتصادی این بانوان باعث شــده 
تا دیگر زنان نیز به فعالیت اقتصادی ترغیب شوند، اما به 
طور کلی می توان گفت که مهم ترین دغدغه و چالش 
برای زنان سرمایه گذار و دارای فعالیت اقتصادی در بخش 
خصوصی نداشتن بازار فروش برای محصوالتشان است 
که الزم است دولت برای این مهم اقدام الزم را انجام دهد 

تا این بانوان دچار ورشکستگی اقتصادی نشوند.

قیمت انواع دستگاه تصفیه هوا

بازار

AIRJOY Jasmine 1000 ایرجوی

 5,100,000
ریال

 5,200,000
ریال

پانزدهمین نمایشگاه ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب 
از 28 تیرماه در اصفهان برپا می شود.پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ماشــین آالت، یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب 28 تا 31 تیرماه در 
محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان 

برگزار می شود.
در این دوره 70 مشارکت کننده در 9500 مترمربع فضای نمایشگاهی 
شــامل 5200 مترمربع فضای مفید نمایشــگاهی گرد هم می آیند. 
نمایندگان فروش محصوالت کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، مالزی، 
چین، تایــوان، ژاپن و کره نیز در این نمایشــگاه حضــور یافته اند که 
محصوالت و خدمات خود را در زمینه ماشین آالت و مواد اولیه صنایع 
چوب ارائه و عرضه خواهند کرد.این نمایشگاه در ساعات بازدید 16 الی 

22 میزبان عالقه مندان و متخصصان خواهد بود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در سال 96 در 
صورت تخصیص 1500 هزار میلیارد ریال، بالــغ بر 15000 هکتار از 
اراضی کشاورزی مجهز به سامانه های نوین آبیاری خواهد شد و شاهد 

صرفه جویی 58 میلیون متر مکعبی خواهیم بود.
محسن کریمیان پیرامون اهمیت بهره وری از آب در بخش کشاورزی، 
اظهار داشت: راندمان آبیاری به روش میکرو )موضعی وتیپ( به بیش 
از 90 درصد می رســد ؛در حالی که راندمان آبیاری معمولی در حدود 

۴5 درصد است.
وی افزود: در سال 1395 با تخصیص 1005 میلیارد ریال بالغ بر 13500 
هکتار از اراضی کشاورزی استان مجهز به انواع سامانه های نوین آبیاری 
ازقبیل قطره ای، تیپ، کم فشار و بارانی شد و صرفه جویی 52 ملیون 

متر مکعبی را به همراه داشت.

نمایشگاه ماشین آالت و 
 مواد اولیه صنایع چوب

 در اصفهان 

صرفه جویی ۵۸ 
میلیون مترمکعبی آب 
درکشاورزی اصفهان

اصفهان، یکی از شــهرهای مهم و تاریخی جهان است که 
همچون نگینی همیشه زنده بر بلندای گنجینه بزرگ ایران 
می درخشد. هنرمندان اصفهان درطول تاریخ، عالقه مندی 
خود را به صنایع دســتی ازجمله قالی بافی، سوزن دوزی، 
کاشیکاری و ... به اثبات رســانده ودر جهت اعتالی کمی 
وکیفی آن کوشش بســیار کرده اند به طوری که امروزه در 
سایه تالش و پشتکار آنان، قالیه ای زیبایی در این خطه از 
سرزمین پهناور ایران بافته می شود که به نحوی چشمگیر، 
توجه بازارهای جهانی وموزه های بزرگ دنیا را به خود جلب 

کرده است.
اما این روزها حال این هنر صنعت رو به وخامت گذاشــته 
اســت چه از لحاظ تهیه مواد اولیه و چــه از لحاظ بافت و 
صادرات شاهد شرایط مطلوبی نیســتیم . تولید مواد اولیه 
فرش که روزگاری به دســت بومیان و اهالی این فن تولید 
می شد، حاال با گرانی این تولیدات، قالی بافان بیشتر به سمت 
وارد کردن مواد اولیه آن هم با کیفیت پایین از کشورهای 

دیگر روی می آورند.
دبیر اتحادیــه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان در 
گفت وگو با ایمنا گفت: در حال حاضر بافندگان برای کاهش 
هزینه خود از ابریشم مصنوعی یا چینی استفاده می کنند 

که این موضوع سبب شده کیفیت فرش اصیل ایرانی پایین 
بیاید.منوچهر طالیی با بیان اینکه رکود اقتصادی در بخش 
فرش دستباف به شدت حاکم است، اظهار داشت: بسیاری 
از تجار فرش دســتباف اصفهان به دلیل رکود، گرانی مواد 

اولیه و از همه مهم تر کاهش صادرات تغییر شغل دادند.
وی با اشاره به فعالیت 150 تاجر فرش در اصفهان طی سال 
گذشــته، افزود: اکنون بیش از 130 تاجر فرش دستباف 
اصفهانی از فعالیت در حوزه فرش خارج شده اند و بسیاری 
هم به دالیل مختلف کاهش صادرات شــغل خود را تغییر 

داده اند و فقط 15 نفر در این بخش فعال هستند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان تصریح 
کرد: سال 95 تنها 11 میلیون دالر فرش دستباف از اصفهان 
صادرات شده، اما در سال های گذشته روزانه این رقم صادرات 
فرش محقق می شد. وی بیان داشت: اکنون شاهد این مشکل 
هستیم که بســیاری از فرش های صادراتی به دلیل از دست 
دادن بازار جهانی خود در اروپا و آمریکا به ایران بازمی گردند.

طالیی گفت: باید در زمان تصویب قانون، افرادی از اتحادیه 
در جلسه حضور داشته باشند تا مشکالت به دقت تشریح و 
بعد قوانین وضع شود تا با رکود اقتصادی حاکم بر بازار فرش، 
مشکالت دیگر گریبان گیر تجار و فعاالن این حوزه نشود.وی 

ادامه داد: تغییر سریع قوانین صادرات، نبود حمایت، افزایش 
قیمت مواد اولیه، تعرفه های گمرکی بر مواد اولیه و باال بودن 
قیمت تمام شده فرش نســبت به سایر نقاط جهان از دیگر 
مشکالتی است که صادرات این کاال را تحت تاثیر قرارداده 
است. دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان 
گفت: متاســفانه با اعمال تحریم ها در ســال های گذشته، 
صادرکنندگان اقدام به صادرات فرش از کشورهای همسایه 
ایران کردنــد و این موضوع منجر به رونــق صادرات فرش 

کشورهای همسایه و رکود فرش کشورمان شد.
وی اضافه کرد: وضعیت صادرات فرش دســتباف اصفهان 
مطلوب نیست و هر سال نسبت به سال قبل کاهش می یابد.

طالیی یکــی دیگر از مشــکالت مهم بخــش تولید فرش 
دستباف را گرانی مواد اولیه تولیدی برشمرد و اظهار داشت: 
در حال حاضر بافندگان برای کاهش هزینه خود از ابریشم 
مصنوعی یا چینی استفاده می کنند که این موضوع سبب 
شده که کیفیت فرش اصیل ایرانی پایین بیاید. وی افزود: 
وقتی فرش دستباف در ایران از مواد اولیه کم کیفیت تولید 
می شــود، بعد از صادرات و با نوع اقلیم آب و هوایی اروپا و 
آمریکا تغییر شــکل و رنگ می دهد و همین مسئله سبب 
برگشــت بســیاری از فرش های صادراتی به داخل کشور 

شده است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان، فرش 
دستباف به دالیل متعددی طی ســال های گذشته دچار 
رکود شده است، بیان داشت: با تنوع طرح و کیفیت در فرش 
ماشینی و قیمت نازل آن، عمال بازار فروش فرش دستباف 
در داخل و خارج کشور از بین رفته است.وی نبود خدمات 
ارزی بانک های کشــور و ســهولت انجام مبادالت ارزی را 
یکی دیگر از مشکالت و موانع سر راه صادرکنندگان فرش 
دستباف دانست و گفت: فرش دســتباف نیازمند حمایت 
جدی دولت است، زیرا با نبود پشتیبانی مسئوالن این تعداد 
افراد فعال در حوزه فرش نیز به دلیل مشــکالت شاید کار 

خود را رها کنند.
طالیی با بیان اینکه فرش دســتباف برای دولت هیچ گونه 
بار مالی ندارد، اظهار داشــت: امیدواریم که با رفع موانع و 
مشــکالت، حذف قوانین دســت و پاگیر و حمایت دولت، 
صنعت بی بدیل دســت بافته های ایرانی جایگاه خود را در 

تولید و صادرات این کاال بازیابد.
وی تصریح کرد: توجه بیشــتر به صنعت فرش دســتباف 
عالوه بر حفظ هنر و نشــان ایرانی در جهان، کمک شایانی 
به اقتصاد، اشــتغال و درآمدهای ارزی کشور می کند.دبیر 
اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان با بیان اینکه 
فرش دستباف اصفهان کاالیی گران قیمت و لوکس است، 
افزود: حمایت از تولید داخلی سبب رونق و خروج از رکود 
اقتصادی می شــود و در این راستا با اشــتغال زایی مشکل 

بیکاری جوانان جامعه هم رفع خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان مبارزه با قاچاق 
در ســطح عرضه را یکی از وظایف قانونی این نهاد برشمرد و 
گفت: با اصالح رفتار مصرف کننده و قبیح نشان دادن مصرف 
کاالی قاچاق برای مصرف کنندگان می توانیم در این زمینه 

بیش از پیش موفق باشیم.

 جواد محمدی فشارکی با اشاره به اینکه با تالش های انجام 
شده توسط تمام نهادهای ذی ربط در چندسال اخیر شاهد 
کاهش قاچاق در استان اصفهان بوده ایم، اظهار داشت: بحث 
پژوهش و تولیدات فرهنگی و رسانه ای در زمینه قاچاق امری 
است که در این جلسه مورد توجه مسئوالن ارشد کشوری و 
استانی است.وی تصریح کرد: امیدواریم با اصالح رفتار مصرف 
کننده و قبیح نشان دادن مصرف کاالی قاچاق برای مصرف 

کنندگان بتوانیم در این زمینه بیش از پیش موفق باشیم.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان همچنین با 
تشریح اقالم کشف شده توسط ماموران این نهاد، بیان داشت: 
در این هفته شاهد کشف قهوه قاچاق به ارزش 2۴0 میلیارد 
ریال و همچنین کشف اقالم لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش 

180 میلیارد و 816 میلیون و 500 هزار ریال بودیم.
وی ادامه داد: کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش 200 میلیون 
ریال، پوشاک قاچاق به ارزش 300 میلیون ریال، کفش قاچاق 
به ارزش 200 میلیون ریال، عینک بــه ارزش یک میلیارد و 

200 میلیون ریال و ادوات و مواد دخانی به ارزش یک میلیون 
و 900 هزار ریال از جمله کاالهایی است که در روزهای اخیر 
توسط بازرســان مدیریت بازرســی و نظارت اصناف استان 
اصفهان کشف و تحویل مراجع قانونی شده است.مدیر بازرسی 
و نظارت اصناف استان مبارزه با قاچاق در سطح عرضه را یکی 
از وظایف قانونی این نهاد برشمرد و افزود: افزایش نظارت ها 
در مبادی ورودی کشور قطعا کار نظارت و برخورد در سطح 

عرضه را برای ما آسان تر خواهد کرد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تاکید کرد:

ضرورت مبارزه با قاچاق در سطح عرضه

سکه تمام بهار آزادی
11،730،000 ریال)طرح جدید(

6،290،000 ریالنیم سکه

3،670،000  ریالربع سکه

2،480،000 ریالسکه یک گرمی

1،136،940 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

وضعیت صادرات فرش دستباف اصفهان مطلوب نیست؛

گره کور گرانی، بر تاروپود فرش اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان گفت: با هوشــمند 
ســازی موتورخانه ها می توان ضمن ایجــاد دمای محیطی 

مناسب برای ساختمان، مصرف برق خانوارها را کاهش داد.
محمدمهــدی عســگری در جمــع نماینده هیئــت امنای 
مجتمع های مســکونی بزرگ در حوزه جنوب غرب اصفهان 
به افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال اشاره کرد و افزود: 
در حال حاضرظرفیت تولید کشــور مشخص است و ظرفیت 
منصوبه نیروگاه ها، 70 هزار مگاوات است که در طول 60 روز 
سال میزان مصرف برق در کشور از میزان تولید افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: کل مصرف شــهر اصفهان 1100 مگاوات 
است که اگر میزان مصرف بیش از میزان تولید شود دو راهکار 
وجود دارد که یکی اعمال خاموشی است و دیگری مدیریت 
مصرف که با فرهنگ سازی هایی که در این خصوص صورت 
گرفته از مشــترکین خواسته شــده که از ساعت 11-13 
استفاده از سیستم های سرمایشی خود را به حداقل برسانند 

و یا به مدت یک ربع آن را خاموش کنند
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق اصفهان تاکید کرد: با 10 تا 
15 درصد مدیریت بار می توانیم از ایجاد یک نیروگاه به مبلغ 
50 هزار میلیارد تومان پیشــگیری کنیم که نه تنها صرفه 
اقتصادی ندارد بلکه تعریفی برای 3 تا ۴ ساعت راه اندازی آن 

در روزهای گرم تابستان وجودندارد.
وی بــه طرح های تشــویقی بــرای مشــترکین صنعتی، 

تجاری، کشاورزی و مشــترکین خانگی اشاره و تاکید کرد: 
مجتمع های مســکونی با کاهش مصرف انشعاب دیماندی 
تا 15 درصــد از پاداش های در نظر گرفته شــده بهره مند 
می شوند. در خصوص صنایع، پاداشت ها پرداخت های یک 
دوره قبض برق آنها می باشد که در مهر ماه پرداخت می شود 

و برای مجتمع های بزرگ نیز این امکان وجود دارد.
عســگری اظهار داشــت: در کنار این گونــه طرح ها برای 
مشترکین خانگی به طور مجزا نیز طرح های ویژه ای وجود 

دارد که کاهش مصرف برق در زمان پیک است .

نایب رییس دوم اتــاق اصناف مرکز اســتان اصفهان از 
طراحی نرم افزار آموزش اتاق اصنــاف به عنوان یکی از 

مهم ترین نیازهای این نهاد خبر داد.
محمدرضا انصاری پور با اشاره به نقش محسوس اصناف در 
اقتصاد کشور، بیان داشت: مردم به واسطه ارتباط روزانه با 

اصناف به خوبی این نقش را حس کرده اند.
وی گفت: مسئولیت سنگین آموزش بر عهده بنده گذاشته 
شد و هدف اصلی ما در این مرکز ارتقای وضعیت اصناف با 
آموزش های مناسب و متناسب با نیازهای افراد بوده است.
مسئول مرکز آموزش اتاق اصناف مرکز استان اصفهان  به 
روز کردن اطالعات رؤســای اتحادیه ها را یکی از اهداف 
خود برشــمرد و افزود: برای تغییر شرایط موجود ارتباط 
خود را با اتحادیه ها بیشتر کردیم، در واقع معتقدیم که 
هرچقدر اتحادیه ها رشد پیدا کنند زیرمجموعه آنها نیز 

رشد خواهند یافت.
انصاری پور یکی از اقدامات انجام شــده در این مدت را 
تغییر فضای آموزش اتاق اصناف برشمرد و گفت: فضای 
قبلی آموزش در روحیه افراد تاثیر منفی داشت و به نحوی 
باعث می شد که بحث آموزش های صنفی توسط افراد به 

صورت جدی دنبال نشود.
انصاری پور همچنین از طراحی نرم افــزار آموزش اتاق 
اصناف به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای این نهاد خبر 

داد و افزود: این نرم افزار مراجعات افراد صنفی را برای ثبت 
نام، انتخاب کالس ها و زمان آن، انتخاب اســاتید و ... به 

طرز محسوسی کاهش می دهد.
نایب رییس دوم اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان یکی 
دیگر ازمزیــت های این نرم افزار را دسترســی ســریع 
به اطالعات آماری برشــمرد و گفت: ســطح دسترسی 
به اطالعات برای همه افراد یکســان نیســت، همچنین 
مباحث مالی این مرکز نیز به صورت شفاف در هر لحظه 

قابل ارائه است.

نایب رییس دوم اتاق اصناف مرکز استان اصفهان عنوان کرد:

طراحی نرم افزار آموزش؛ اقدامی نو در اتاق اصناف اصفهان

نیرو
عقد تفاهم نامه با مجتمع های مسکونی بزرگ اصفهان؛

هوشمندسازی؛ اهرم اصلی مدیریت مصرف برق

اصناف

SAP 800 داخل اتوموبیل - ساملن

 1,000,000
ریال

 1,100,000
ریال

سی جی بی CGB دو 
منظوره خودرو و منزل

 900,000
ریال

 940,000
ریال
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کنسرت مهدی یراحی در تاالر رودکی اصفهان
 کنسرت مهدی یراحی، خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده پیانو، کیبورد و 

گیتار کشورمان  امروز ساعت 21 در تاالر رودکی برگزار می شود.

در شهر

نیوشا ضیغمی، نرگس محمدی 
و بهاره افشاری در اصفهان

اجراخوانی »بر پهنه دریا« توســط بازیگران مشــهور 
سینمای کشور، در اصفهان برگزار می شود.

در این برنامه نیوشــا ضیغمی، نرگس محمدی، بهاره 
افشــاری و مرضیه اکبرنژاد »بر پهنه دریا« که نوشته 
اسالومیر مروژک است را اجراخوانی خواهند کرد. این 
نمایش به کارگردانی محمدکاظم شیران و تهیه کنندگی 
مجید زارعی به مدت یک ساعت و 30 دقیقه، روزهای 
3 و 4 مرداد در سالن مجتمع فرهنگی ورزشی راهداران 
اداره راه و شهرسازی واقع در چهار راه فرایبورگ برگزار 
می شود.علی مردانی مسئولیت انتخاب بازیگر را بر عهده 
داشته است، اردشــیر شــیران به عنوان مشاور پروژه، 
رضا سعیدی طراح گریم، علی طرفه نژاد طراح صحنه، 
امیر صدیقیان آهنگ ساز، ســحر مرواریدزاده انتخاب 
لباس هنرمندان، نعیم نظیفی دســتیار اول کارگردان 
و برنامه ریز، ایرج علی جو مدیر صحنه، محمدحســین 
فالحی و محمدرضا شیران مدیران اجرا، علی طرفه نژاد، 
نعیم نظیفی و مهتاب فالحی به عنوان عکاس از عوامل 
برگزاری این برنامه هستند؛ این اجرا با حضور افتخاری 
تینا افشار انجام می پذیرد.عالقه مندان به دیدن این اجرا 
navay�  می توانند برای تهیه اینترنتی بلیت به سایت

emehr.ir و یا برای خرید حضوری بلیت به سالن اداره 
راه و شهرسازی مراجعه کنند.

دبیر انجمن موزه داران اصفهان خبر داد:

موزه خط و خوشنویسی 
نیازمند حمایت مالی است

دبیر انجمن موزه داران اصفهان با اشــاره به ایجاد موزه 
خط اظهار داشــت: با همکاری انجمن خوشنویســان 
اصفهان در حال پیگیری احداث موزه خط در اصفهان 
هســتیم تا در آن آثار ارزشــمند خط و خوشنویسی 

هنرمندان قبل و دوران معاصر را به نمایش بگذاریم.
عباس نکویی افزود: از آنجایی که اصفهان دارای مکتب 
خوشنویسی بوده موزه خط در اصفهان مورد نیاز است. 
وی گفت: در این مورد با میــراث فرهنگی برای مکان 
مذاکره کردیم، اما مکانی که شرایط موزه را داشته باشد 
نداشت و به همین دلیل با شهرداری وارد مذاکره شده ایم.

نکویی تصریح کرد: این موزه نیاز به اعتبار زیادی دارد 
اگر مکان را شهرداری در اختیار ما قرار دهد بخش بزرگ 
کار انجام می شود، بخش دیگر به تهیه آثار بر می گردد 
و ممکن اســت برخی آثار اهدایی نام افراد یا به صورت 

امانی باشد.

به مالقات با داعش بروید
مســتند »مالقات با داعش« که به فعالیت ها و بنیادهای اعتقادی 
گروه تروریســتی داعش می پردازد، دیروزاز شبکه یک روی آنتن 

رفت.
آنچه بنیان اصلی تفکر داعشــی که خود را به دروغ و توهم، دولت 
اسالمی عراق و شــام می خواند تشــکیل می دهد، اندیشه تکفیر 
است که برگرفته از وهابیت و بدعتی است که طی چند قرن اخیر در 
جهان اسالم رشد یافته و هر مسلمان و غیرمسلمان غیر از خودی 
را مهدورالدم و واجــب القتل می داند. مســتند مالقات با داعش 
اولین مستندی است که مستندساز، نخســتین بار به قلب تحت 
سیطره داعش نفوذ کرده و از آنها فیلم گرفته است. در این مستند، 
مستندساز خود را به عنوان حامی و طرفدار داعش معرفی کرده و 
آنها به او این اجازه را می دهند تا در جلسات و محافل داعش حاضر 
شود و با اجازه خود آنها از برخی عملیات و جلسات و حتی مجازات ها 

تصویربرداری کند.
مستند مالقات با داعش با هدف شناساندن چهره واقعی این گروه 
تکفیری و در برگیرنــده صحنه هایی از اقدامات تروریســتی این 
گروهک، محافل تبلیغی و مصاحبه با برخی اعضای آن اســت. این 
مستند شب گذشته  پس از سریال شبانگاهی و حوالی ساعت 23:15 

از شبکه یک پخش شد.

 جواب دندان شکن »رامبد جوان« 
به شایعه تقلب در »خنداننده شو«

رامبد جوان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: سالم به 
همه. ممنون از همه کسانی که این مسابقه رو حمایت کردن چه با 
طرفداری و چه با نقدهای سازندشــون. بعضی ها هم که یا فحش 
دادن و می دن و االن هم موضــوع گیر نیاوردن و االن هم معتقدن 
به تقلب!  آفرین به این تیزهوشیشون که دست منو در برابر همه رو 
کردن! االن خانم دهقان و حسن معجونی و اشکان خطیبی و همه 
شرکت کننده ها وهمه 100 نفر عوامل خندوانه و مدیران تلویزیون 
و... حیرت زده ان که چطور تا این لحظه نفهمیده بودن و داشتن به 

راحتی در کنار من کار می کردن.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر با آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند، از تاریخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رســيد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تسليم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد. همچنين صدور  سند مالكيت  مانع مراجعه معترضين به محاکمه 

قانونی نخواهد بود .
1- برابر راي شــماره 139660302022000025 مــورخ 96/03/30 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد جواد 
نرجسيان بادی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1230017811 صادره از کاشان در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 237 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع 
در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري از مالک رســمي 

بنياد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139660302022000026 مورخ 96/03/30 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن شاهرخی فرزند 
جواد بشماره شناســنامه 3448 صادره از نطنز در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
269.5 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري از مالک رسمي بنياد مستضعفان انقالب اسالمی 

محرز گردیده است
3- برابر راي شماره 139660302022000027 مورخ 96/03/30 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرضا شــهنازی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 13 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
174 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري از مالک رســمي بنياد مســتضعفان انقالب اسالمی 

محرز گردیده است.
4- برابر راي شماره 139660302022000029 مورخ 96/04/03 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حســين یزدان پناهی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 260 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
248.7 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري از مالک رسمي بنياد مستضعفان انقالب اسالمی 

محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/04/27

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/05/11  
توتونچی کفيل اداره ثبت اسناد و امالک بادرود 

م الف: 187 
اخطار اجرایی

4/386 شماره: 976/95 ح 12  به موجب رای شماره 1113 تاریخ 95/10/1 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته است محكوم عليه عبدالرضا ميرزایی 
فرزند نادعلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ یكصد و نود ميليون 
ریال وجه دو فقره چک شماره 855/464478 تاریخ 95/4/25 به مبلغ 110/000/000 ریال 
بانک مســكن و 855/464477 تاریخ 95/4/12 به مبلغ 80/000/000 ریال بانک مســكن، 
190/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/125/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک ها لغایت اجرای 
حكم در حق خواهان عباس کهن زاد به نشــانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ 34 
ابتدای خ سنگبری کهن خ هشت بهشــت شــرقی بعد از چهارراه پيروزی جنب داروخانه 
عباسی با وکالت محمد مختاری هاشم آباد و پرداخت نيم عشــر دولت. رای غيابی است. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4172 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره یک()233 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
4/627 شماره: 375/92 به موجب رای شماره 399 تاریخ 95/9/24 حوزه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان تيران و کرون که قطعيت یافته است محكوم عليهم 1- حجت صحراگرد 
فرزند عبدا... 2- ابراهيم فتحی هردو به نشــانی مجهول المكان محكوم است به محكوميت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خســارت تاخير تادیه از تاریخ سررســيد چک )95/3/15( تا زمان اجرای حكم بر اساس 
شــاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی و پرداخت 3/285/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و تمبر الصاقی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان رضا شریعتی فرزند عباس 
با وکالت حسين دادخواه به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع پارسيان طبقه 5 واحد 
705  صادر و اعالم می گردد. و ضمنا محكوم است به پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق 
صندوق دولت که توســط اجرای احكام حقوقی احتســاب و اجرا می گردد و رای صادره 
غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:124 
 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان تيران و کرون )مجتمع شماره یک(

)241 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/626 کالسه 7/96 دادنامه: 152 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف 
تيران خواهان: محمدرضا صالحی فرزند پرویز به نشــانی تيــران خ قيام منزل صالحی 
خوانده: منصور امينی فرزند علی به نشــانی تيران بلوار امام خمينی )ره( روبروی فنی و 
حرفه ای مجتمع امام حسين )ع( با وکالت حسين دادخواه تهرانی فرزند ابراهيم به نشانی 
اصفهان خيابان چهارباغ باال مجتمع پارسيان طبقه 5 واحد 705 به کدپستی 8173900000 
خواسته: اعسار از هزینه دادرســی واخواهی از دادنامه شــماره 188 مورخه 95/5/23 
گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شــورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دادخواست محمدرضا صالحی 
به طرفيت منصور امينی با وکالت حســين دادخواه به خواسته پذیرش اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ 2/520/000 ریال با عنایت به مندرجات پرونده، و اینكه دالئل ارائه 
شده از ســوی خواهان در اثبات ادعای وی کفایت نمی نماید با توجه به عدم احراز اعسار 
خواهان برای شورا، شــورا وی را از پرداخت هزینه دادرسی معسر ندانسته و مستندا به 
مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 1394 حكم 
به رد دعوی اعسار خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی تيران اســت.م الف: 125 
شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان تيران و کرون ) مجتمع شماره یک (

)256 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/636  ســعيد ایران پور دارای  شناسنامه شماره 1276 به شــرح دادخواست به کالسه  
654/96  ح 54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان ابراهيم ایران پور مبارکه به شناســنامه 353 در تاریخ 95/8/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پسر و 3 دختر و 
یک همسر 1- سعيد ایران پور به ش.ش 1276 نسبت با متوفی )فرزند( 2- اصغر ایران پور 
مبارکه به ش.ش 1026 نسبت با متوفی )فرزند( 3- زهرا ایران پور مبارکه به ش.ش 432 
نسبت با متوفی )فرزند( 4- زهره ایران پور مبارکه به ش.ش 181 نسبت با متوفی )فرزند( 
5- ناهيد ایران پور مبارکه به ش.ش 20420 نسبت با متوفی )فرزند( 6- هاجر نوری لنجانی 
نوکابادی به ش.ش 960 نسبت با متوفی )همسر( و الغير. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 12508 شعبه 54 شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)مجتمع شماره 3 ()193 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/637  محمد مهدی طالبی دارای شناسنامه شماره 1272188922 به شرح دادخواست به 
کالسه  643/96  ح 54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان محمدرضا طالبی به شناســنامه 125 در تاریخ 96/4/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و 2 دختر 
و مادر و پدر 1- محمد مهدی طالبی به ش.ش 1272188922 نســبت بــا متوفی )فرزند( 
2- حسام الدین طالبی به ش.ش 1272875539 نسبت با متوفی )فرزند( 3- فاطمه طالبی به 
ش.ش 1271373351 نسبت با متوفی )فرزند( 4- محدثه طالبی به ش.ش 1271688328 
نسبت با متوفی )فرزند( 5- حبيبه صادقزاده به ش.ش 29 نسبت با متوفی )مادر( 6- بهرام 
طالبی به ش.ش 0307 نســبت با متوفی )پدر( و الغير. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12509 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان

 )مجتمع شماره 3 ()183 کلمه،  دو کادر(
حصر وراثت

4/638  منصور عالقه مندان با وکالت جواد موســوی کجانی دارای شناســنامه شــماره 

54 به شرح دادخواســت به کالسه  644/96 ح 54  از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان حســين عالقه مندان به شناسنامه 25 در 
تاریخ 96/4/20 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به دو پســر و یک دختر و یک همســر 1- مســعود عالقه مندان به ش.ش 
1975 نســبت با متوفی )فرزند( 2- منصور عالقه مندان به ش.ش 1481 نســبت با متوفی 
)فرزند(  3- ثریا عالقه مندان به ش.ش 1741 نســبت با متوفی )فرزند( 4- رضوان شــيخ 
سجادی به ش.ش 784 نسبت با متوفی )همسر( و الغير. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12499 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان

 )مجتمع شماره 3 ()170 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/639  اولدوز ازلی دارای شناسنامه شماره 1476 به شرح دادخواست به کالسه  653/96 
ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
مهدی سنماریان اصفهانی به شناسنامه 779 در تاریخ 96/3/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک دختر و یک همسر و مادر 
و پدر به اسامی: 1- آدرینا ســنماریان اصفهانی به ش.ش )ملی( 1276727233 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- اولدوز ازلی به ش.ش 1476 نسبت با متوفی )همسر( 3- صدیقه کریميان 
سيچانی به ش.ش 525 نسبت با متوفی )مادر( 4- جواد سنماریان اصفهانی به ش.ش 506 
نسبت با متوفی )پدر( و الغير. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 12497 شــعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره 3 (

)167 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/640  احمد گوگردچيان دارای شناســنامه شماره 692 به شــرح دادخواست به کالسه  
655/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان حسين گوگردچيان به شناسنامه 21758 در تاریخ 95/3/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پســر و 2 دختر و یک 
همسر : 1-  حيدرعلی گوگردچيان به ش.ش 416 نسبت با متوفی )فرزند( 2- محمدحسن 
گوگردچيان به ش.ش 1502 نسبت با متوفی )فرزند( 3- احمد گوگردچيان به ش.ش 692 
نســبت با متوفی )فرزند( 4- منصوره گوگردچيان به ش.ش 350 نسبت با متوفی )فرزند( 
5- مرضيه گوگردچيان به ش.ش 1217 نسبت با متوفی )فرزند( 6- زینت نعمت بخش به 
ش.ش 632 نسبت با متوفی )همسر(  و الغير. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 12500 شعبه 54 شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

3 ()181 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/641  احمدرضا مختاری دارای شناسنامه شــماره 574 به شرح دادخواست به کالسه  
656/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شــادروان زیور صالحی ســده به شناســنامه 783 در تاریخ 95/11/1 اقامتــگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 5 پســر و 3 دختر 
1- ابراهيم مختاری به ش.ش 2591 نسبت با متوفی )فرزند( 2- اسمعيل مختاری سده به 
ش.ش 2829 نسبت با متوفی )فرزند( 3- اســفندیار مختاری به ش.ش 3 نسبت با متوفی 
)فرزند( 4- اسكندر مختاری سده به ش.ش 1324 نســبت با متوفی )فرزند( 5- احمدرضا 
مختاری به ش.ش 524 نسبت با متوفی )فرزند( 6- گل افروز مختاری به ش.ش 1454 نسبت 
با متوفی )فرزند( 7- زهرا مختاری به ش.ش 1983 نســبت بــا متوفی )فرزند( 8- صدیقه 
مختاری به ش.ش 18908 نسبت با متوفی )فرزند( و الغير. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12489 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان

 )مجتمع شماره 3 ()198 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/642  مرتضی مجلسی دارای شناســنامه شماره 367 به شــرح دادخواست به کالسه  
637/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان عالم خانم شــفيعيون به شناســنامه 30443 در تاریخ 93/10/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 نفر پســر و 3 
دختر 1- مرتضی مجلســی به ش.ش 367 نســبت با متوفی )فرزند( 2- احمد مجلسی به 
ش.ش 1211 نســبت با متوفی )فرزند( 3- بتول مجلسی به ش.ش 47793 نسبت با متوفی 
)فرزند( 4- عذرا مجلســی به ش.ش 1302 نســبت با متوفی )فرزند( 5- رضوان مجلسی 
به ش.ش 51855 نســبت با متوفــی )فرزند( و الغير. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12490 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)مجتمع شماره 3 ()166 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/643 حبيب قاسمی جونقانی دارای شناسنامه شماره 996 به شرح دادخواست به کالسه  
647/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان حسن قاسمی جونقانی به شناسنامه 57 در تاریخ 96/2/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر یک همسر 
و مادر: 1- علی قاسمی به ش.ش 185 نســبت به متوفی )فرزند( 2- احمد قاسمی جونقانی 
به ش.ش 239 نسبت به متوفی )فرزند( 3- حبيب قاسمی جونقانی به ش.ش 996 نسبت به 
متوفی )فرزند(  4- اکرم قاسمی جونقانی به ش.ش 6930 نسبت به متوفی )فرزند( 5- اعظم 
قاســمی جونقانی به ش.ش 226 نســبت به متوفی )فرزند(  6- فاطمه قاسمی جونقانی به 
ش.ش 995 نســبت به متوفی )فرزند( 7- ماه سلطان محمدی جونقانی به ش.ش 66 نسبت 
به متوفی )همسر( 8- معصومه جزائری جونقانی به ش.ش 293 نسبت به متوفی )مادر( و 
الغير. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12491 شعبه 54 

شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3 ()204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/645 طاهره چراغی چالشتری دارای شناسنامه شــماره 2544 به شرح دادخواست به 
کالسه640/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان فریبرز چراغی چالشتری به شناسنامه 86 در تاریخ 96/3/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و یک دختر  و یک 
همسر 1- امير چراغی چالشتری به ش.ش 2340 نسبت به متوفی )فرزند( 2- رضا چراغی 
چالشتری به ش.ش 11335 نسبت به متوفی )فرزند( 3- اميد چراغی چالشتری به ش.ش 
1271178885 نسبت به متوفی )فرزند( 4- مریم چراغی چالشتری به ش.ش 1006 نسبت 
به متوفی )فرزند( 5- طاهره چراغی چالشتری به ش.ش 2544 نسبت به متوفی )همسر( و 
الغير. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12493 شعبه 54 

شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3 ()173 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/646 نوشين قليلی نجف آبادی دارای شناسنامه شــماره 1907 به شرح دادخواست به 
کالسه652/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان فاطمه کالنتری زاده دره به شناسنامه 1127 در تاریخ 96/2/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و 
یک همسر و مادر و پدر به اسامی: 1- نغمه قليلی نجف آبادی به ش.ش 639 نسبت به متوفی 
)فرزند(  2- نوشين قليلی نجف آبادی به ش.ش 1907 نســبت به متوفی )فرزند( 3- نسيم 
قليلی نجف آبادی به ش.ش 1784 نســبت به متوفی )فرزند(  4- نگين قليلی نجف آبادی به 
ش.ش 4891 نسبت به متوفی )فرزند( 5- فرهاد قليلی نجف آبادی به ش.ش 21716 نسبت 
به متوفی )همسر(  6- فخریه اکبرپور ثانی آبادی به ش.ش 37410 نسبت به متوفی )مادر( 
7- مهدی کالنتری زاده دره به ش.ش 10 نســبت به متوفی )مادر(  و الغير. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 12494 شــعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )مجتمع شماره 3 ()209 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/647 مرتضی مجلسی دارای شناسنامه شماره 367 به شرح دادخواست به کالسه636/96 
ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
مهدی مجلسی به شناسنامه 14937 در تاریخ 84/3/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک همسر به نام 
های: 1- مرتضی مجلسی به ش.ش 367 نسبت به متوفی )فرزند( 2- مصطفی مجلسی به 
ش.ش 51854 نسبت به متوفی )فرزند( 3- احمد مجلسی به ش.ش 1211 نسبت به متوفی 
)فرزند( 4- بتول مجلسی به ش.ش 47793 نســبت به متوفی )فرزند( 5- عذرا مجلسی به 
ش.ش 1302 نسبت به متوفی )فرزند( 6- رضوان مجلسی به ش.ش 51855 نسبت به متوفی 
)فرزند( 7- عالم شفيعيون به ش.ش 40443 نسبت به متوفی )همسر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12495 شــعبه 54 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )مجتمع شماره 3 ()189 کلمه، دو کادر(
ابالغ

4/657 شماره ابالغنامه:9610106837002567 شماره پرونده:9509986837001849 
شماره بایگانی شعبه:952007 ابالغ شونده حقيقی: ســكينه قائدی فرزند حميد به نشانی 
اصفهان بهارســتان خ الفت شــرقی خ ارم بين خ فردوســی و جنت پالک 651 کد پســتی 
8143199361 مهلت حضور: از تاریخ ابالغ 7 روز محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ 
شهيد نيكبخت-ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق 203 م الف:10362 

شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )63 کلمه، یک کادر(

تلویزیون

اینستاگردی

حدو یک هفته بعد از پایان جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
در اصفهان، سینماها به حالت عادی خود بازگشته اند و در روزهای 
گرم تابستان میزبان عالقه مندان به هنر هفتم خواهند بود؛ تخفیف 
50 درصدی بلیت فیلم ها در روزهای سه شنبه هر هفته همچنان به 
قوت خود باقی است و تعطیالت تابستانی مدارس هم فرصت خوبی 

برای رفتن به سینما فراهم می کند.
اگرچه با فروافتادن تاب  و تب روزهای جشــنواره کودک، بچه ها 
دوباره به حاشــیه می رونــد و در روزهایی کــه می توانند یکی از 
جذاب ترین تفریحات خود را در سینما سپری کنند، به دلیل عدم 
اکران فیلم مناسب آنها یا باید تفریح دیگری را جایگزین کنند و یا 
به همراه والدین خود به تماشــای فیلم هایی بنشینند که مناسب 
سنشان نیست و می تواند تاثیرات مخربی بر روح و ذهن آنها داشته 
باشد.فیلم های این هفته سینماهای استان اصفهان هم به تبعیت 
از سراســر ایران رنگ و بویی از بچه ها ندارد و گاهی با موضوعات 
تکراری و نامناسب برای بزرگ ســاالن هم چندان جذاب به نظر 

نمی رسد.
سینما ســاحل و ســانس 16 به بعد سالن چهلســتون پردیس 
سینمایی چهارباغ این روزها میزبان »زیر سقف دودی« تازه ترین 
اثر پوران درخشنده بوده که به معضل طالق عاطفی در خانواده ها 
پرداخته است؛ فرهاد اصالنی، مریال زارعی و بهنوش طباطبایی از 
جمله بازیگران آن هستند؛ »زیر سقف دودی« روایتی از زنی به نام 
شیرین است که در زندگی خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج 
دچار مشکل می شود و به دنبال پیدا کردن راهی برای ایجاد ارتباط 
با آنهاست که موفق نمی شود و به بحران می رسد. تالش مجددش 
برای برون رفت از این بحران او را با چالش جدیدی رو به رو می کند.

سالن اصلی سینما سپاهان و ســانس 10 و 14 سالن چهلستون 
پردیس سینمایی چهارباغ، اکران کننده »رگ خواب« جدیدترین 
اثر حمید نعمت ا... است؛ داستان »رگ خواب« درباره یک زن است 
و در واقع اضمحالل زنی را در زندگی اش به تصویر می کشــد؛ لیال 
حاتمی برای بازی در این فیلم، سیمرغ بهترین بازیگر زن را از سی 
و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر که سال گذشته برگزار 

شد، دریافت کرد.
سینما فلسطین، سالن شماره 2 ســینما سپاهان، سالن شماره 2 
سینما قدس و ســالن نقش جهان پردیس سینمایی چهارباغ هم 
میزبان نهنگ عنبر2 سلکشــن رویا، تازه ترین اثر ســامان مقدم 
است که پیش از اکران، ممیزی های فراوانی نیز داشته است. این 
فیلم هم اکنون با فروش 18 میلیاردی خود در رتبه نخست جدول 
فروش فیلم ها قرار دارد.داستان فیلم ادامه ماجراهای ارژنگ صنوبر 
و رویاست. نام فیلم اما یادآور یکی از سکانس های »نهنگ عنبر« 

است جایی که ارژنگ آهنگ های موردعالقه رویا را در 
نواری به نام »سلکشِن رویا« به او می دهد.

سالن چهارسوق پردیس سینمایی چهارباغ هم آخرین 
ساخته منوچهر هادی یعنی »کارگر ساده نیازمندیم« 
را در تمام سانس های خود اکران می کند. این فیلم با 
بازی آتیال پسیانی، یکتا ناصر و سحر قریشی داستان 
جوان ساده شهرستانی را روایت می کند که برای کار 
به تهران آمده و در مغازه فــردی کار می کند که به 

زودی عاشق دخترش خواهد شد.
ســالن شــیخ بهایی پردیس ســینمایی چهارباغ 
»برادرم خسرو« تازه ترین ساخته احسان بیگلری 
را با بازی شهاب حسینی، هنگامه قاضیانی و ناصر 
هاشمی اکران می کند. این فیلم داستان یک فرد 
مبتال به اختالل دوقطبی است که بنا بر شرایطی 
مجبور شده مدتی در منزل برادرش ناصر که یک 

دندان پزشک است زندگی کند.
ســینما قدس هم میزبان »اکســیدان« آخرین 
ساخته حامد محمدی با بازی جواد عزتی، امیر 
جعفری و شــبنم مقدمی اســت. داستان فیلم 
درباره زنی اســت که بدون اجــازه نامزدش و 
به صورت غیرقانونی به خارج ســفر می کند و 
نامزدش بــه دنبال راهی بــرای گرفتن ویزای 

قانونی است تا بتواند او را برگرداند.
از روز گذشــته  هم نخســتین اثر سینمایی 
مهران مدیری بــا نام »ســاعت 5 عصر« در 

ســینماهای اســتان اصفهان آغاز 
شــده اســت. زمان پیش فروش 
بلیت های این فیلم هم به زودی 

اعالم می شود.
در دیگــر شهرســتان های 
اســتان اصفهان هم همین 
چند فیلــم اکران می شــود.

زیر سقف دودی در سینما یاسمن 
شاهین شــهر، نهنــگ عنبــر 2 و 

رگ خواب در سینما  فرهنگ 
فوالدشــهر و زیــر ســقف 
دودی، رگ خــواب و نهنگ 

عنبر 2 در مجتمع ســینمایی 
کاشان اکران می شود. 

گزارشی از اکران تابستانی فیلم های سینمایی؛

آنچه بر پرده نقره ای سينماهای اصفهان 
می درخشد
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مفاد آرا )نوبت دوم(
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 0802 مورخ 96/01/27 آقای ولی اهلل کاظمی اندانی  فرزند امین 
اهلل  بشماره کالسه 1437 و به شــماره شناسنامه 3381 صادره به شماره ملی 
1142261972 نســبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  و فوقانی 
به مســاحت 155/50 مترمربع از پالک 99 الی 102 فرعی از 84  اصلی واقع در 
فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  الکترونیکی 

9520302006008620 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 0801 مورخ 96/01/27 خانم زهرا عابدی اندانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 1436 و به شماره شناسنامه 1130208834 صادره به شماره 
ملی 1130208834 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  و فوقانی 
به مســاحت 155/50 مترمربع از پالک 99 الی 102 فرعی از 84  اصلی واقع در 
فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  الکترونیکی 

9520302006008619 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 0937 مورخ 96/01/29 آقای عبدالرســول زمانی فروشانی  
فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 0921 و به شماره شناسنامه 2693 صادره به 
شماره ملی 1752842669 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین با دو باب اتاق  به 
مساحت 180/15 مترمربع از پالک 1351/2 و 1351/1 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 594 

دفتر 267 و صفحه 56 دفتر 232   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 2380 مورخ 96/02/31 آقای محمد جواد صفری فروشــانی 
فرزند براتعلی  بشماره کالسه 0961 و به شــماره شناسنامه 127 صادره به 
شــماره ملی 1141684527 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 66 
مترمربع از پالک 18 فرعی از 88  اصلی واقــع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامه 35645 مورخ 90/08/04 دفترخانه 139  

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

5- رای شــماره 5343 مــورخ 96/01/28 آقای اکبر زمانی فروشــانی فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0472 و به شماره شناسنامه 1330 صادره به شماره 
ملی 1141215942 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 186/23 مترمربع 
از پالک 168 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 245 و 542 دفاتر 404 و 634 امالک 

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

6- رای شــماره 2263 مــورخ 96/02/30 آقــای محمد اســمعیل حاجی های 
فروشانی  فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0114 و به شماره شناسنامه 11372 
صادره به شماره ملی 1140489879 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به 
مساحت 161 مترمربع از پالک 2916 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2053 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 

566 دفتر 182  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 2152 مورخ 96/02/29 آقای محمد رضا عبدالهی کوشــکی  
فرزند براتعلی  بشــماره کالسه 1507 و به شماره شناســنامه 3006 صادره 
به شماره ملی 1140787594 نســبت به ششــدانگ یکباب نمایشگاه اتومبیل 
به مســاحت 534/08 مترمربــع از پــالک 381 فرعی از 103  اصلــی واقع در 
کوشــک بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 

139620302006001966   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 2247 مورخ 96/02/30 آقای عزیزاهلل شیخی خوزانی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 1009 و به شماره شناسنامه 70 صادره به شماره ملی 
1141487160 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 141/75 مترمربع 
از پالک 181 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17974 مورخ 51/11/30 دفترخانه 
63 و ســند 7243 مورخ 37/11/11 دفترخانه 73 و گواهی حصر 4458 مورخ 

23/09/18 دفتر 36 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 1021 مورخ 96/01/30 آقای حسین حامدی  فرزند علی محمد  
بشماره کالســه 0129 و به شــماره شناســنامه 778 صادره به شماره ملی 
2002467481 نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه صنایع دستی به مساحت 
203/88 مترمربع از پالک 851 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 579 و 573 و 

570 دفتر 333  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 3228 مورخ 96/03/22 آقای عباس علیرضایی ورنوسفادرانی  
فرزند محمد حسن  بشماره کالسه 0191 و به شماره شناسنامه 9647 صادره 
به شــماره ملی 1142321241 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به 
مســاحت 100/31 مترمربع از پــالک 430 و 431  فرعــی از 121  اصلی واقع 
در گارســله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند الکترونیکی 

139520302006002760 و 2694 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 5231 مورخ 95/10/26 خانم اکرم عسکری فروشانی  فرزند 
عبدالکریم  بشماره کالسه 0813 و به شماره شناسنامه 474 صادره به شماره 
ملی 1141632675 نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی  به 
مساحت 144/40 مترمربع از پالک 2917 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 36613 مورخ 85/12/20 

دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 5232 مــورخ 95/10/26 آقای محمد اســمعیل حاجی های 
فروشــانی  فرزند محمدعلی  بشــماره کالسه 0814 و به شــماره شناسنامه 
113725 صادره به شــماره ملی 1140489879 نســبت به 3 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه قدیمی  به مساحت 144/40 مترمربع از پالک 2917 فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 33693 مورخ 90/03/03 دفترخانه 139 و سند 93043 مورخ 75/10/17 
دفترخانه 63 و سند 228538 مورخ 94/04/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

13- رای شــماره 5233 مورخ 95/10/26 خانم لیال صفری فروشــانی  فرزند 
علیرضا  بشماره کالسه 0812 و به شماره شناسنامه 1130347850 صادره 
به شماره ملی 1130347850 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
قدیمی  به مســاحت 144/40 مترمربع از پالک 2917 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 228538 مورخ 

94/04/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 5234 مورخ 95/10/26 خانم لیال عسکری فروشانی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0811 و به شماره شناسنامه 1130051714 صادره به 
شماره ملی 1130051714 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
قدیمی  به مســاحت 144/40 مترمربع از پالک 2917 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 36613 مورخ 

85/12/20 دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 4116 مــورخ 95/09/30 آقای داود رحمتــی اندانی  فرزند 

حسینعلی  بشماره کالسه 6270 و به شماره شناسنامه 378 صادره به شماره 
ملی 1141717468 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 530 دفتر 325 
و ســند وکالتنامه 17847 مورخ 95/03/13 دفترخانــه 322 مالحظه و محرز 

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

16- رای شــماره 4117 مورخ 95/09/30 خانم مهناز شــمس خوزانی فرزند 
مهدی  بشماره کالسه 6272 و به شماره شناســنامه 2035 صادره به شماره 
ملی 1286063061 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 530 دفتر 325 
و ســند وکالتنامه 17847 مورخ 95/03/13 دفترخانــه 322 مالحظه و محرز 

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

17- رای شــماره 4118 مورخ 95/09/30 آقای شــهرام رحمتی اندانی فرزند 
حسینعلی  بشماره کالســه 6271 و به شماره شناســنامه 17333 صادره به 
شماره ملی 1142388050 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 511  

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

18- رای شــماره 4119 مورخ 95/09/30 خانم ســپیده دهقان پــوده فرزند 
عبدالرضا  بشــماره کالســه 6273 و به شماره شناســنامه 5743 صادره به 
شماره ملی 1142285464 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 521 دفتر 511 
و سند 179336 مورخ 87/02/07 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
19 رای شــماره 4120 مــورخ 95/09/30 آقــای امیرحســین رحمتی فرزند 
حسینعلی  بشماره کالسه 6269 و به شماره شناسنامه 1810 صادره به شماره 
ملی 1141186756 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 521 دفتر 511  مالحظه 

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

20- رای شــماره 4121 مــورخ 95/09/30 خانم مهری عمــادی فرزند رضا  
بشماره کالسه 1084 و به شماره شناسنامه 1130308057 صادره به شماره 
ملی 1130308057 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 101 دفتر 703 ســند 

230251 مورخ 94/09/17 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 2169 مورخ 96/02/29 آقای محمد هارونی  فرزند شیرعلی  
بشــماره کالســه 1268 و به شــماره شناســنامه 6 صادره به شــماره ملی 
5759904671 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/60 مترمربع از 
پالک 623 فرعی از 111  اصلی واقــع در صحرای نخود جاری بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 198374 مورخ 89/04/17 مالحظه و محرز 

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

22- رای شماره 2250 مورخ 96/02/30 آقای حبیب اهلل هارونی  فرزند شیرعلی  
بشماره کالسه 1270 و به شــماره شناســنامه 1514 صادره به شماره ملی 
5759378368 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/50 مترمربع از 
پالک 863 فرعی از 111  اصلی واقــع در صحرای نخود جاری بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 47878 مورخ 93/09/24 دفترخانه 139  

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

23- رای شماره 6760 مورخ 95/11/29 آقای حسین عیسوند رضایی  فرزند 
امیرقلی  بشماره کالسه 0665 و به شماره شناسنامه 768 صادره به شماره ملی 
4171192951 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254/71 مترمربع از 
پالک 307 فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 445 دفتر 31 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
24- رای شــماره 6684 مــورخ 95/11/28 آقای مهدی حاج هاشــمی  فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 0868 و به شماره شناســنامه 946 صادره به شماره 
ملی 1141178117 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/37 مترمربع 
از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 489 دفتر 467 امالک  

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

25- رای شماره 7979 مورخ 95/12/23 آقای امان اله ممزائی بردشاهی فرزند 
حبیب اله  بشماره کالسه 0032 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 
4623210812 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/92 مترمربع از 
پالک 1248 فرعــی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 16907 مورخ 95/01/18 دفترخانه 300 مالحظه و 

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

26- رای شــماره 3356 مورخ 96/03/27 آقای حبیب اهلل دباغی فرزند نادعلی  
بشماره کالســه 0176 و به شــماره شناســنامه 196 صادره به شماره ملی 
1140972685 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278 
مترمربع از پالک 57 و 56 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41992 مورخ 82/03/13 دفترخانه 

46 و ثبت در صفحه 128 دفتر 335   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 3357 مورخ 96/03/27 خانم زیبا دباغی  فرزند عباســعلی  
بشماره کالسه 0177 و به شماره شناســنامه 13906 صادره به شماره ملی 
1140137816 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278 
مترمربع از پالک 57 و 56 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  مع الواســطه از مالک رسمی حبیب اهلل 
دباغی سند 41992 مورخ 82/03/13 دفترخانه 46 و ثبت در صفحه 128 دفتر 

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

28- رای شماره 7890 مورخ 95/12/22 آقای علی محمد حاجی هاشمی   فرزند 
قدمعلی   بشماره کالسه 1454 و به شماره شناسنامه 2270 صادره به شماره 
ملی 1141122261 نسبت به 35 و 100/85 سهم از 220 و 20/13 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 223/55 مترمربع از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 130795 مورخ 89/07/18 دفترخانه 63 ثبت در صفحه 338 دفتر 

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

29- رای شماره 7889 مورخ 95/12/22 خانم زهرا صالح ورنوسفاردانی فرزند 
اسداهلل   بشماره کالسه 1453 و به شماره شناسنامه 6317 صادره به شماره 
ملی 1142291200 نسبت به 75 ســهم از 220 و 20/13 سهم ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 223/55 مترمربع از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع در 
صحرای پاگودالی ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 338 دفتر 290 ســند 161119 مــورخ 84/09/12 دفترخانه 73 

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

30- رای شــماره 7888 مورخ 95/12/22 آقای جعفر حاجی هاشــمی  فرزند 
قدمعلی   بشماره کالسه 1452 و به شماره شناسنامه 16798 صادره به شماره 
ملی 1140167049 نسبت به 45 و 100/85 سهم از 220 و 20/13 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 223/55 مترمربع از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 130795 مورخ 89/07/18 دفترخانه 63 ثبت در صفحه 338 دفتر 

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

31- رای شــماره 7887 مــورخ 95/12/22 خانم زهرا هاشــمی  فرزند جواد   
بشماره کالسه 1451 و به شــماره شناســنامه 6096 صادره به شماره ملی 
1142288994 نسبت به 63 و 100/95 ســهم از 220 و 20/13 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 223/55 مترمربع از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 320 مورخ 89/08/20 دفترخانه 320 ثبت در  صفحه 338 دفتر 290 

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

32- رای شــماره 3393 مورخ 96/03/27 خانم هاجر پیمانی فروشانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 1431 و به شماره شناسنامه 1720 صادره به شماره 
ملی 1141254301 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/25 مترمربع از پالک 237 و 2016 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 284 

دفتر 678 و ارائه قولنامه از مهدی حسن پور  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 3394 مورخ 96/03/27 آقای مهدی حسن پور فروشانی  فرزند 
اسداهلل   بشماره کالسه 1430 و به شماره شناسنامه 18531 صادره به شماره 
ملی 1140184857 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/25 مترمربع از پالک 237 و 2016 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 345 

دفتر 545 و ارائه قولنامه از هاجر پیمانی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 3395 مــورخ 96/03/27 خانم زهرا مشــیری  فرزند احمد   
بشماره کالسه 1435 و به شــماره شناســنامه 2538 صادره به شماره ملی 
1142253570 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/80 مترمربع از پالک 2016 و 237 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 281 

دفتر 678 و ارائه قولنامه از منصور حسن پور مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 3557 مورخ 96/03/29 آقای منصور حسن پور  فرزند اسداهلل   
بشماره کالسه 1433 و به شماره شناسنامه 1140209515 صادره به شماره 
ملی 1140209515 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/80 مترمربع از پالک 2016 و 237 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 342 

دفتر 545 و ارائه قولنامه از زهرا مشیری مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 3554 مورخ 96/03/29 آقای رضا طالبی فروشانی  فرزند 
غالمرضا   بشماره کالسه 1437 و به شماره شناسنامه 154 صادره به شماره 
ملی 1141610523 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/85 مترمربع 
از پالک 1984 و 2016 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 287 دفتر 678 و دفتر 545 

صفحه 348   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 3670 مورخ 96/04/04 خانم ســیده فخرالملوک ستارگان 
فرزند ســید مصطفی   بشماره کالســه 0174 و به شــماره شناسنامه 3410 
صادره مرکزی به شماره ملی 1289604061 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 174/34 مترمربع از پالک 776 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامه 60101 مــورخ 93/11/13    

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

38- رای شــماره 3588 مورخ 96/03/31 خانم تهمینه گل کار  فرزند فریدون   
بشماره کالســه 0200 و به شــماره شناســنامه 765 صادره به شماره ملی 
1141149737 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/50 مترمربع از 
پالک 438 فرعی از 107  اصلی واقــع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17165 مورخ 95/12/23 دفترخانه 305 و ثبت 

در صفحه 409 و 492 دفاتر 130 و 129 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 3382 مــورخ 96/03/27 آقای علی دری اســفریزی  فرزند 
محمود   بشماره کالسه 1404 و به شماره شناسنامه 21704 صادره به شماره 
ملی 1140216597 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
152/30 مترمربع از پالک 287/1 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 42958 مورخ 92/03/07 

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

40- رای شــماره 3675 مورخ 96/04/04 آقای محمد مهدی دری اســفریزی  
فرزند محمود   بشماره کالســه 1406 و به شماره شناسنامه 1647 صادره به 
شماره ملی 1141253577 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 152/30 مترمربع از پالک 287/1 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای 
کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42958 مالحظه و محرز 

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

41- رای شــماره 0798 مورخ 96/01/27 آقای حیدر شاهین ورنوسفادرانی  
فرزند فتح اهلل   بشــماره کالسه 1187 و به شماره شناســنامه 148 صادره به 
شماره ملی 1140936743 نســبت به 52 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب زمین 
دارای اعیانی به مســاحت 138/38 مترمربع از پالک 343  فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18086  
مورخ 46/08/24 دفترخانه 35 گواهی حصر وراثت و فرم 19 مالیاتی شــماره 
426 مورخ 85/03/10 و 91/03/42 دادگاه و گواهی 100632 مورخ 85/11/30 

و 42471 مورخ 85/05/04 دارایی خمینی شهر مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 0799 مــورخ 96/01/27 خانــم محتــرم پورعباســی 
ورنوسفادرانی  فرزند حسین   بشماره کالسه 0119 و به شماره شناسنامه 120 
صادره به شماره ملی 1140939297 نســبت به 3/5 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 138/38 مترمربع از پالک 343 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 18086 مورخ 46/08/24 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 2226 مورخ 96/02/29 آقای حسن مجیری فروشانی  فرزند 
صفرعلی   بشماره کالسه 0115 و به شماره شناسنامه 152 صادره به شماره 
ملی 1141497867 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/30 مترمربع از پالک 274 فرعی از 122  اصلــی واقع در صحرای بزمکه 
وارکوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 85 دفتر 65  

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

44- رای شماره 2227 مورخ 96/02/29 خانم فردوس عسگری فروشانی فرزند 
ابوالقاسم   شماره کالسه 0116 و به شــماره شناسنامه 29 صادره به شماره 
ملی 1141549697 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/30 مترمربع از پالک 274 فرعی از 122  اصلــی واقع در صحرای بزمکه 
وارکوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 85 دفتر 65  

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

45- رای شــماره 2372 مورخ 96/02/31 آقای محمد حســن ســعیدی اصل  
فرزند علی محمد   بشماره کالســه 1667 و به شماره شناسنامه 45 صادره به 
شماره ملی 1140942603 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 159/20 مترمربع از پالک 5241 و 362  فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 25997 مورخ 
95/07/29 دفترخانه 301 و سند 29817 مورخ 53/06/07 دفترخانه 61 ثبت در 

صفحه 50 دفتر 491   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 2371 مورخ 96/02/31 خانم مهری نجارپور  فرزند نادعلی   
بشــماره کالســه 1665 و به شــماره شناســنامه 12732 صادره به شماره 
ملی 1140126032 نســبت به 2 دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت 159/20 مترمربع از پالک 5241 و 362  فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 24951 مورخ 

48/05/22 دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 2373 مورخ 96/02/31 آقای امید چوپان زاده سدیی  فرزند 
محمدحسن بشــماره کالسه 1666 و به شــماره شناســنامه 836 صادره به 
شماره ملی 1141245442 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 159/20 مترمربع از پالک 5241 و 362  فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی محمد حسن سعیدی ارائه قولنامه   ثبت در صفحه 50 دفتر 491   مالحظه 

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

48- رای شــماره 3587 مورخ 96/03/31 خانم زهرا رمضانی آدریانی  فرزند 
احمد   بشماره کالسه 1557 و به شماره شناســنامه 8761 صادره به شماره 
ملی 1140650149 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52/6 مترمربع 
از پالک 1111  فرعــی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد تقی محرابی   مالحظه و 

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

49- رای شماره 3312 مورخ 96/03/27 آقای غالمرضا سلطانی رنانی  فرزند 
جعفر   بشماره کالسه 1459 و به شماره شناسنامه 13425 صادره به شماره 
ملی 1283244527 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/43 مترمربع 
از پالک 1563  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه نامه از بنیاد مســکن و ارائه قولنامه عادی از بنیاد مسکن طی سند 
93352 مورخ 73/06/26 دفترخانه 15 بنیاد مسکن مالکیت داشته؛ مالحظه و محرز 

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

50- رای شــماره 3392 مورخ 96/03/27 آقای مجتبی صرامی فروشــانی  فرزند 
مرتضی بشماره کالســه 1489 و به شــماره شناســنامه 202 صادره به شماره 
ملی 1141351269 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی به 
مساحت 228/52 مترمربع از پالک 1415  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 113 دفتر 602   مالحظه و 

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

51- رای شــماره 3391 مــورخ 96/03/27 آقای مجید صرامی فروشــانی  فرزند 
مرتضی بشماره کالســه 1488 و به شماره شناســنامه 14669 صادره به شماره 
ملی 1142361421 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی به 
مساحت 228/52 مترمربع از پالک 1415  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 35 و 41 دفتر 469  مالحظه و 

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

52- رای شــماره 2244 مــورخ 96/02/30 آقــای روح اهلل شــاه ســنایی  فرزند 
کریم بشــماره کالسه 0173 و به شــماره شناســنامه 149 صادره به شماره ملی 
1290512851 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه آلومنیوم کاری به مساحت 100/70 
مترمربع از پالک 928  فرعی از 99  اصلی واقع در جــوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه 83971 مورخ 95/01/25 دفترخانه 112 و ارائه 
قولنامه عادی از مالک رسمی سند 53127 مورخ 62/02/09 دفترخانه 63  مالحظه 

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

53- رای شماره 2147 مورخ 96/02/29 آقای اسمعیل شمسی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 0249 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 1129851117 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه وفوقانی به مساحت 160/65 مترمربع از پالک 647  فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 580 دفتر 588   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شــماره 3434 مــورخ 96/03/28 خانم مریــم نوری فروشــانی  فرزند 
علیرضا  بشــماره کالسه 0296 و به شماره شناســنامه 21711 صادره به شماره 
ملی 1140216661 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141 
مترمربع از پــالک 286  فرعی از 107  اصلی واقع در صحــرای بابا فضلگاه   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 52380 مورخ 94/06/18 دفترخانه 

172مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 3435 مــورخ 96/03/28 آقــای احمد رفیعی فروشــانی  فرزند 
ولی اهلل  بشــماره کالسه 0242 و به شماره شناســنامه 341 صادره به شماره ملی 
1141706768 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 141 
مترمربع از پــالک 286  فرعی از 107  اصلی واقع در صحــرای بابا فضلگاه   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 5238 مــورخ 92/06/18 دفترخانه 

172مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 3473 مورخ 96/03/28 خانــم مریم ترابی ســیاه بومی  فرزند 
عباسعلی  بشماره کالسه 1672 و به شماره شناسنامه 43572 صادره به شماره ملی 
1280861312 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/30 
مترمربع از پالک 721  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 53261 مورخ 88/05/15 دفترخانه 15 و ارائه قولنامه از مالک 

رسمی حسینعلی ساعی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 3474 مورخ 96/03/28 آقای عبدالحسین ابراهیمی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 1671 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 5499661162 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142/30 مترمربع از 
پالک 721  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 53261 مورخ 88/05/15 دفترخانه 15 و ارائه قولنامه مالحظه و 

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

58- رای شماره 8291 مورخ 95/12/28 آقای عباس آقابابایی خوزانی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0632 و به شماره شناسنامه 24 صادره به شماره ملی 1289319308 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به 
مســاحت 182 مترمربع از پالک 130  فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 218 و 215 دفتر 187  

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

59- رای شــماره 8292 مــورخ 95/12/28 خانم اقدس آقابابایــی خوزانی  فرزند 
قاسم  بشماره کالسه 0633 و به شماره شناســنامه 13133 صادره به شماره ملی 
1140507508 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مساحت 182 مترمربع از پالک 130  فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای 
شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 218 و 215 

دفتر 187  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره 2254 مــورخ 96/02/30 خانــم فاطمه حاجی حیــدری  فرزند 
رضا  بشــماره کالسه 1531 و به شــماره شناســنامه 314 صادره به شماره ملی 
1140925504 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 261/04 مترمربع از 
پالک 124 فرعی از 173 اصلی واقع در اراضی شمال شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 67581 مورخ 69/05/03 ثبت در صفحه 65 دفتر 194مالحظه 

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

61- رای شــماره 7911 مــورخ 95/12/22 آقای مانده علی شــایان پــور  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1037 و به شماره شناسنامه 130 صادره به شماره ملی 
1141604213 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 107/72 مترمربع از پالک 
189 فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 406 دفتر 406 مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/04/13

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/27 
م الف: 4098 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر 
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يادداشت
وجود 1400پرونده درحوزه اجتماعی بهزیستی نطنز

مهدی محبی،رییس اداره بهزیستی نطنزگفت:بالغ بر هزارو۴۰۰پرونده درحوزه 
اجتماعی بهزیستی نطنزوجود دارد که با افزایش قابل توجه مستمری ها در سال 

جاری،خدمات شایسته ای به مدد جویان تحت پوشش ارائه می شود.

اخبار

با مسئوالن

شهردار شهرضا:

اداره شهرها با دیدگاه های 
سنتی امکان پذیر نیست

شهردار شــهرضا در نشست تخصصی 
بررســی راهکارهای افزایش مشارکت شهرضا

زنان در توسعه پایدار بیان داشت: شوراها بعد از گذشتن 
از مرحله تقنین و اجرا، به عنوان یکی از مهم ترین بازوان 

اجرایی دولت ها، کارایی خود را نشان داده اند.
رحیم جافري با اشاره به فعالیت های شورا اظهار داشت: 
شوراها در طول چهار دوره گذشته عملکرد خود را نشان 
داده اند و اکنون زمان عمل بر اساس فرآیند آزمون وخطا 
در عملکرد این نهاد گذشته است؛ پس باید با دیدگاهی 
منطقی بر واقعیت، به فعالیت هــای این نهاد پرداخته 

شود. 
وي خاطرنشان ساخت: باوجوداینکه اعضای شوراهای 
اسالمی شهر و روســتا منتخبان مردم در همه سطوح 
هستند، بازهم بســیاری از مســئوالن اجرایی آنها را 
در جمع خــود نامحرم می دانند. جافری متذکر شــد: 
متاسفانه بی اطالعی برخی از اعضای شوراهای اسالمی 
شهرها از قوانین و مقررات و حوزه اختیارات خود و نیز 
ناآگاهی برخی نمایندگان مجلس از امور اجرایی حوزه 
مدیریت شهری، باعث شــده نواقص زیادی در قوانین 
راجع به فعالیت شوراهای اسالمی و همچنین عملکرد 

این نهاد مشاهده شود.
وی با انتقاد از انتزاع ســازمان آب از نهاد شهرداری ها، 
اظهار کرد: سال هاســت که گفته می شود سازمان آب 
زیان بخش است؛ درصورتی که خدمات رفاهی ارائه شده 
به کارکنان آن با خدمات رفاهی ارائه شــده به کارکنان 
شهرداری ها قابل مقایسه نیست و این درحالی است که 
۴۹درصد سهام این شرکت مربوط به شهرداری هاست.

شهردار شهرضا تاکید کرد: نه تنها سازمان آب بلکه سایر 
ادارات خدمات رســان نیز باید تحت نظر شهرداری ها 
فعالیت کنند، الیحه جامع برنامه مدیریت واحد شهری 
در برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده اما هنوز ابالغ 
نشده است، باید بدانیم که امروزه نمی توان شهرها را با 
دیدگاه های سنتی و همچون گذشــته اداره کرد؛ پس 
باید حوزه خدمات شهری تحت نظر یک مدیریت واحد 

عمل کنند.
جافری بــا تاکید بــر ضــرورت به روزرســانی قانون 
شــهرداری ها اظهار کرد: اینکه قانون شهرداری ها در 
سال ۱۲۸۹ تصویب شده باعث افتخار است اما این قانون 
و لوایح مدیریتی که ضمیمه آن سال هاست، کارایی خود 
را ازدست داده و باید به روزرسانی شود؛ چون به تبع آن 

نیازهای مردم و شهرها نیز فرق کرده است.

یکی از مشــخصه های اصلی توسعه شهری،  کاشان
طرح های زیرساختی عمرانی آن شهر است. 
مدیریت شهری درنظر دارد جهت پاسخگویی به نیاز فعلی و آتی 
شهروندان، آنها را بر مبنای داشــته های زیرساختی و  توسعه 
جمعیتی تطبیق دهد و راهکارهــای موثر در جهت رفاه حال 
شــهروندان از قبیل تســهیل حمل و نقل، توسعه فرهنگی و 

اقتصادی را عملیاتی سازد.
رییس هیئت مدیره آبفای کاشــان گفت: در جلســه مجمع 
عمومی شرکت آبفای کاشــان، وضعیت هزینه ها و درآمدها 
و همچنین منابع، مصارف و عملکرد شــرکت در ســال مالی 
۹۶-۹۵ بررســی شــد و صورت های مالی شرکت به تصویب 

مجمع عمومی رسید.
محمدرضا اسدی اظهار داشت: طرح های عمرانی شرکت در 

سال مالی ۹۵ با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان محقق شده 
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته 

است.
وی احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر کاشان، توسعه 
شبکه جمع آوری فاضالب شهری و اصالح و بازسازی شبکه های 
فرسوده آب شهری را بخشــی از پروژه های عمرانی سال ۹۵ 
برشمرد و گفت: اصالح و بازسازی شبکه های فرسوده شهری 
باعث شده تا ۳۷ درصد از هدررفت آب در شبکه های شهری 
پیشگیری شــده و آب با کیفیت و سالمت بیشــتر در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.
رییس هیئت مدیره آبفای کاشان با بیان اینکه اصالح و توسعه 
شبکه آب شهری مورد توجه جدی شرکت آبفای کاشان قرار 
دارد تاکید کرد: اعتبارات دولتــی به تنهایی کفاف پروژه های 

مورد نیاز را نمی دهد؛ از این رو منابع حاصل از تبصره های ۲ و ۳ 
که با مشارکت شهروندان محقق گردیده، در اصالح و بازسازی 
شبکه های فرسوده آب به طرز چشمگیری موثر و کمک کننده 

بوده و منافع آن به صورت مستقیم متوجه شهروندان است.
مدیرعامل آبفای کاشان افزود: در سال ۹۵ بیش از ۲۱ کیلومتر 
از شبکه های فرسوده آب اصالح و بازسازی شده و توسعه بیش 
از ۱۴ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب شهری عملیاتی 

گردیده است.
وی اقدامات انجام شده در خصوص پروژه های عمرانی از طریق 
تبصره ۲ و ۳ را با اهمیت دانست و گفت: مجمع عمومی اتفاق 
نظر دارد که منابع حاصله نقش موثــری در کاهش هدررفت 
 آب در شــبکه داشــته و حوادث و اتفاقات شــبکه را کاهش 

داده است.
مدیرعامل آبفای کاشــان افزود: ارتقای رضایت مشترکین با 
استفاده از اصالح فرآیندهای فروش و پس از فروش، با رویکرد 
ارائه خدمات الکترونیکــی و راه اندازی ســامانه جدید ۱۲۲ 

کاشان، از دیگر خدمات آبفای کاشان در سال ۹۵ است.
اسدی یادآور شد: گزارش کامل پروژه های عمرانی و خدماتی 
شرکت آبفای کاشان در جلسه مجمع عمومی برای صاحبان 

سهام ارائه گردید که مورد تقدیر و تشکر اعضا قرار گرفت.
مدیرعامل آبفای کاشان شتاب بخشیدن به روند اتصال انشعاب 
فاضالب منازل به شبکه فاضالب شهری را درخواست اعضای 
مجمع از شرکت عنوان کرد و گفت: شبکه جمع آوری فاضالب 
شــهری و تصفیه خانه با صرف ســرمایه های کالن به بهره 
برداری رسیده و ضروری اســت شهروندان درخصوص اتصال 
 فاضالب خانگی، به شبکه جمع آوری اهتمام بیشتری داشته

 باشند. 
مجمع عمومی شرکت آبفای کاشان با حضور کلیه اعضا، شرکت 
مهندسی آبفای کشــور،  فرمانداری ویژه کاشان، شهرداری 
کاشان و شرکت آبفای کاشان برای بررسی و تصویب صورت 

های مالی سال ۹۶-۹۵ برگزار شد.

مدير عامل آبفای کاشان:

اعتبارات پروژه های عمرانی کاشان ۳۹درصد افزایش یافت 

بهداشت و درمان شهرستان دهاقان، از افزایش دهاقان مســئول واحد مبارزه با بیماری های شبکه 
۴۰درصدی حمله حیوانات و حیوان گزیدگی در سه ماهه نخست 

امسال در دهاقان خبرداد.
مجید اکبری اظهار داشــت: عمده حیوان گزیدگی مربوط به 
سگ های ولگرد بوده که متاسفانه هنوز در شهر جوالن می دهند؛ 
درنتیجه باید در این باره تدبیر الزم، اتخاذ و کمیته ســگ های 

ولگرد توسط شهرداری ها و دهیاری ها با حضور نماینده بهداشت 
برگزار شود و نسبت به جمع آوری اقدام الزم صورت گیرد.

وی افزود: بیشتر تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت هاست؛ 
ولی با این حال تصادفات خودرو سوار هم افزایش کمی داشته 

است.
مسئول واحد مبارزه با بیماری های شــبکه بهداشت ودرمان 
شهرستان دهاقان، از افزایش۲۱درصدی سقوط خبرداد واذعان 

داشت: سقوط از پرتگاه ها،کوه و افتادن در چاه های بدون سرپوش 
در سه ماهه گذشته دهاقان مشاهده شده است.

اکبری گفت: به منظور کاهش تصادفات، پیچ بلوار شهید رحمانی 
دهاقان توسط شهرداری اصالح شده و اقدامات خوبی نیز در زمینه 

اصالح نقاط حادثه خیز جاده ای صورت گرفته است.
مسئول واحد مبارزه با بیماری های شــبکه بهداشت ودرمان 
شهرستان دهاقان، با اشاره به تخریب بافت های فرسوده توسط 
شهرداری و دهیاران، اذعان داشت: ایجاد کنارگذر در روستای 
همگین، نصب نیوجرسی در این روستا و بهسازی تاب های پارک 

بازی در شهرها و ۱۲ روستای دیگر دهاقان انجام شده است.

مسئول واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان:

حمله حیوانات۴۰درصد افزایش یافت

به میزبانی فرهنگسرای مهر کاشان؛

نمایش»قصه ظهر جمعه«به روی 
صحنه می رود

نشســت مطبوعاتــی »قصــه ظهر جمعــه« به  نویسندگی محمد مســاوات و کارگردانی مهدی کاشان
ســدهی و اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر کاشــان در پالتو ماه 
 فرهنگسرای مهر ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری برگزار 

شد.
اکبر رضوانیان، رییس شورای مدیریت خانه تئاتر کاشان بیان کرد: 
تئاتر کاشان در فصل گرم تابستان، فصل داغی را از نظر تعدد اجرای 

برنامه می گذراند.
وی افزود: باید بهای بیشتری به گروه های تئاتر داده شود تا با ثبت 
گروه های هنری خود امکان بهتر و بیشتری برای حرکت تئاتر در 
کاشان داشته باشند و در نهایت توســط حامیان مالی شناخته و 

حمایت شوند.
رضوانیان با اشــاره به اینکه خانه تئاتر هیچ نقشی در اجرای تئاتر 
»قصه ظهر جمعه« نداشته است، تصریح کرد: این اثر حاصل تالش 

گروه میم به سرپرستی مهدی سدهی است.
مهدی سدهی کارگردان »قصه ظهر جمعه« در این نشست گفت: 
پنج ماه برای اجرای این نمایش تمرین کردیم و این نمایش به نام 

کاشان در جشنواره اصفهان شرکت خواهد کرد.
وی با بیــان اینکه بازیگران از شــهرهای خمیــن، اراک و تهران 
در این نمایــش حضور دارند، خاطر نشــان کرد: ایــن نمایش از 
 ۲۶ تیرماه تا ۶ مــرداد ماه در پالتــو ماه فرهنگســرای مهر اجرا 

می شود.
مهدی محمدی یکــی از بازیگران نمایش  »قصــه ظهر جمعه« 
در ادامه اظهــار کرد: مدنیت و شهرنشــینی یک شــهر به تعداد 
صندلی های تئاتر و ســینمای آن شــهر بســتگی دارد و تعداد 
صندلی های تئاتر و سینما نشانگر توسعه و مدنیت است؛ بنابراین 

باید سعی کنیم اجراهای بیشتری در این شهر داشته باشیم.
در پایان این نشست توسط استاد بهمن صادق پور، از پوستر تئاتر 

»قصه ظهر جمعه« رونمایی شد.
این نمایش با همکاری ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری 
کاشــان، اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی، دانشــگاه جامع علمی 
 کاربردی، گروه تئاتر میم و برخی دیگر از تشکل های هنری اجرا

 می شود.
نمایش»قصه ظهر جمعه«روایت خانواده ای است که در دهه ۶۰ با 
مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و شرایط اجتماعی و 
اقتصادی موجب می شود اختالفاتی بین اعضای خانواده پیش آید 
که در نهایت به ازدواج اجبــاری دخترخانواده و فوت پدر خانواده 

منجر می شود.

فرماندار شهرستان تیران و کرون تاکید کرد:

تغییرفرهنگ؛ عامل بروزآسیب های 
اجتماعی

فرماندار شهرستان تیران و کرون در آیین  افتتاحیــه اورژانــس اجتماعــی تیــران تیران وکرون
اظهارداشت: زنجیره ترک اعتیاد باید تکمیل شود و این افراد نباید 
پس از ترک در کمپ ها رها شوند بلکه باید تحت مراقبت های پس 
از ترک قرار گیرند و فرصت شــغلی برای آنها ایجاد شود؛ زیرا این 
عدم تکمیل زنجیره ترک اعتیاد، موجب بازگشت مجدد معتادان 

به مصرف مواد مخدر شده است.
علی رحمانی افزود:عدم پیش بینی مراقبت های پس از ترک اعتیاد 
و عدم ایجاد فرصت شغلی برای افراد پاک شده، منجر به بازگشت 
مجدد معتادین به مصرف مواد مخدر شده که نیازمند برنامه ریزی 

توسط بهزیستی برای تکمیل این زنجیره است.
فرماندار شهرستان تیران و کرون با اشــاره به اینکه عدم تشکیل 
زنجیره منســجم و مدون در حوزه ازدواج و خانواده نیز منجر به 
آسیب های اجتماعی این حوزه از جمله طالق شده است، تصریح 
کرد:آموزش مفاهیم مهم زندگی و مدیریت خانواده، تنها در یک 
دوره کوتاه مدت پیش از ازدواج انجام نمی شود بلکه باید آموزش ها 

در دوران زندگی ادامه یابد تا با چالش روبه رو نشویم.
وی ادامه داد:برخی از زوج های جوان از مفاهیم زندگی و مسائل 
مربوط به زناشــویی بی خبر هســتندکه این بی خبری ها منجر 
 به مشــکالت اجتماعــی و خانوادگی وآســیب هــای اجتماعی 

می شود.
رحمانی با اشــاره به تغییر ســبک زندگی در جامعه گفت: سیر 
مهاجرت مردم از روستاها به شهرها و صنعتی شدن زندگی مردم 
و تغییر در سبک زندگی، تغییراتی است که ارزش ها در آنها مورد 
بی توجهی قرار گرفته و یکی از این بی توجهی ها عدم مداخله در 

رفع اختالفات است.
وی بابیان اینکه تشــکیل اورژانس اجتماعی برای پیشــگیری و 
رسیدگی به آســیب های اجتماعی اســت،تصریح کرد:تشکیل 
اورژانس اجتماعی در پی بی ارزشی فرهنگ های ناب و تغییر الگو 
و فرهنگ زندگی است که منجر به بروز آسیب های اجتماعی شده 

و بایدمسئوالن درخصوص آن اقدام کنند.
فرماندار شهرســتان تیران وکرون با اشــاره به اینکــه باید مردم 
از وضعیت جامعه آگاه باشــند، خاطرنشــان کرد:مردم نباید در 
بی اطالعی قرار گیرند بلکــه باید از وضعیت اجتماعی و آســیب 
ها با خبر باشــند و برای آن برنامه ریزی کنند ونســبت به جامعه 

بی تفاوت نباشند.
وی خاطرنشان کرد:باید برای فعالیت های فرهنگی سرمایه گذاری 
شــود زیرا تغییر در فرهنگ، منجر به بروز مشکالت و آسیب های 

اجتماعی برای جامعه می شود.

محسن گالبی، فرماندارشهرضا با اشاره به اینکه از هنرمندان تا زمانی که زنده اند، باید تجلیل شود افزود:  شهرضا
افرادی همچون استاد علی خدادادی دردوران عمر خود نه تنها برای زندگی  معاش خود تالش می کنند، 

بلکه خدماتی ارائه می دهند که همه افراد بشر از آن بهره مند شده ونام وآوازه شهر ودیارخودرا جهانی می کنند.
محسن گالبی تصریح کرد: استادعلی خدادادی یاد آور مهر، دوستی و محبت است.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرضاگفت:دنیای هنر،دنیایی شگرف و در عین حال با ظرافت است که تنها انسان هایی که درک درستی از هنر دارند 
می توانند عظمت کار آنها را درک کنند. محمد علی جعفری  از اســتاد علی خدادادی به عنوان یکي از برجسته ترین 
چهره های هنر فرش بافی ایران یاد کرد وگفت:این هنرمند فرهیخته سبکی 
نوین دررشته هنرفرش بافي ایجاد کرد اما ابعاد شخصیتی وی تنها به این 
رشته هنری محدود نمی شد. اولین اثر استادخدادادي با نام گل و پروانه در 
سال ۱۳۵۶به پایان رسید. این اثر قالیچه ای بود به ابعاد ۱/۵ در ۲/۳۰متر 
با ۳میلیون و ۳۰۰هزارگره و بیش از ۲۰رنگ ثابت و گیاهی و نقش های 
برجسته. کار بافت این قالیچه در سال ۱۳۵۸ آغاز شدو در سال ۱۳۶۳ به 
جمع آثار موزه فرش ایران پیوست.پس از این اثر، خدادادی قالیچه بوستان 
رادر اندازه ۱/۵ متر در ۲/۳۰متر با طرح لچک و ترنج عباسی طراحی کرد.
تولید این قالیچه بیش از۷ســال)۱۳۶۵–۱۳۵۸(طول کشــید.قالیچه 

بوستان اولین بار در موزه هنرهای معاصر تهران و پس از آن در ۱۲نمایشگاه داخلی و خارجی دیگر به نمایش درآمد.

فرماندارشهرضا؛

استاد خدادادی، یادآور مهر و دوستی است

مدیــرکل امور زنان اســتانداری اصفهــان در آیین  خوانسار
افتتاحیه مرکز مشاوره »آوای درون« اظهار داشت: 
راه اندازی این مراکز نشانه  بلوغ جامعه  است؛ و اینکه نیازهای مردم ازحد 

جسمی فراتر رفته و به نیازهای روانی رسیده است.
سهیال اثنی عشران گفت: درگذشته تعداد محدودی به مراکز مشاوره 
مراجعه داشتند اما امروزه استفاده از خدمات مراکز مشابه افزایش یافته؛ 

تا جایی که در سبد نیاز اساسی مردم قرارگرفته است.
وی بابیان اینکه توانمندسازی مردم منطقه وظایف اصلی مرکز مشاوره 
اســت،افزود: درمان بیماران یکی از چندین خدمات متنوعی است که 
مراکز مشــاوره ارائه می کنند. مدیرکل امورزنان استانداری اصفهان با 
اشاره به اینکه اگر در جامعه آموزش ها و مشاوره ها استانداردسازی شود 
از آسیب ها پیشگیری می شود، گفت: زنان توانمند فرزندان توانمندی 

را پرورش می دهند.

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد گفت: در مسابقات  نجف آباد
انتخابی تیم ملی موی تای بانوان که اخیرا به میزبانی 
دماوند به کار خود پایان داد، از هفت ورزشکار اعزامی شهرستان، دو نفر با 
کسب عنوان قهرمانی و دو نفر دیگر نیز به عنوان بهترین بازیکنان فنی، 

به اردوی تیم ملی راه یافتند.
سیدمحمد طباطبایی از راهیابی مهدوری و عباسی به عنوان بازیکنان فنی 
در کنار طالیی های تیم اعزامی به ترکیب تیم ملی خبر داد و اظهار داشت: 
زکیه رحیمی، راضیه نجفیان  و مریم صافی نیز به قضاوت بازی های این 

دوره پرداختند.
رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد افزود: نسرین طالبی و فاطمه زمانه 
از دختران بسکتبالیست نوجوان شهرستان در لیگ نوجوانان بسکتبال 
کشــور، درترکیب تیم های فوالد مبارکه ســپاهان و رفاهی تفریحی 

شهرداری خمینی شهر حضور خواهند داشت.

مديرکل امور زنان استانداری اصفهان:

زنان توانمند، فرزندان 
توانمندپرورش می دهند

ريیس اداره ورزش و جوانان نجف آباد خبر داد:

ملی پوش شدن بانوان 
موی تای نجف آبادی

فرماندهی انتظامی خوانســار با بیان اینکه وضعیت جاده ها و محورهای برون شهری عامل افزایش  تصادفات برون شــهری اســت، گفت: در ســه ماهه ســال جاری با کاهش۲۷درصدی تصادفات خوانسار
و۲۰۰درصدی تصادفات فوتی درون شهری در شهرستان مواجه بودیم.

ولی اروجی افزود: با تالش عوامل انتظامی شهرستان خوانسار، کشفیات سرقت در سه ماهه سال جاری ۸۵درصد افزایش 
داشته است.وی گفت: یکی از ماموریت های نیروی انتظامی مبارزه با کاالی قاچاق است که  در همین راستا در سه ماهه 

سال جاری۱۱۰میلیون ریال کاالی قاچاق در شهرستان کشف و ضبط شده است.
وی بیان داشت: در ســه ماهه نخست امســال با تالش ماموران مبارزه با 
موادمخدر، یک کیلو و۵۴۰ گرم انواع مواد مخدر در شهرستان کشف و ضبط 
شده است. فرماندهی انتظامی خوانسار بیان کرد: در سال جاری ماموریت  
ناجا مبارزه با جرایم مختلف، ارتقای دستورالعمل امنیت اخالقی، مبارزه با 
هنجارشکنان و پوشش های نامناسب،پاکسازی نقاط آلوده وحادثه ساز و 

برخورد با برگزاری مجالس عروسی مورد انتقاد علما و مردم است.
وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف از طریق شماره 
تلفن۱۱۰و۱۱۶به پلیس انتظامی شهرستان خوانسار اطالع رسانی کنند. 
اروجی گفت:مسابقات قرآنی با حضور۶۵نفر از خانواده های نیروی انتظامی 

خوانسار برگزار شد که  ۸ نفر از آنان حافظ ۱۰جزء قرآن شدند.

فرماندهی انتظامی خوانسار خبر داد:

افزایش۸۵درصدی کشفیات سرقت درسه ماهه سال جاری

عکس خبر

استقبال از شهدا در نايین

تیران و کرون به شمیم الله های گمنام دوران دفاع مقدس 
معطر شد

مراسم عزاداری شــهادت صادق آل عبا )ع( در دستگرد 
برخوار
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اخطار اجرایی
4/475 شماره: 95-39 به موجب رای شماره 722 تاریخ: 95/7/13 حوزه 29 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ها: 1- ایوب عباسی 
به نشانی: چهارمحال و بختیاری شهرستان لردگان دهســتان فالرد روستای سهل 
آباد 2- حسین حیدر به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به: ردیف دوم حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان: حمزه علی موسوی 
به نشانی: لردگان روســتای ارمند خ فرهنگیان، و ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11264 شعبه 29 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()197 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/476 شماره: 95-1258-1396/4/11 به موجب رای شماره 9609976796200416 
تاریخ: 96/1/21 حوزه 32 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه جالل جعفری به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/485/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/7/24( لغایت وصول 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان: شــرکت ســاختمانی طراحان 
سپهر فردوس به مدیرعاملی فرشــاد فردوسیان و رئیس هیئت مدیره ونوس وحدتی 
با وکالت ماهان امیری 2- مهناز حکمت روان به نشــانی: اصفهان خ مصلی ک 6 پ 7 
واحد 1 نشانی وکیل: اصفهان خ سعادت آباد ، با احتســاب پرداخت نیم عشر دولتی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:11251 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()207 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/477 شماره: 951503 ش 7 -96/4/11 به موجب رای شماره 9609976793700734 
تاریخ: 96/2/3 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سعید شعبان زاده به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و پنجاه و نه هزار 
و دویست و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/12/3( لغایت تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان: سید مهدی اعتصامی رنانی فرزند سید باقر با وکالت مریم جهانبخش 
به نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ نیکبخت بعد از دادگستری جنب کوچه خدابنده پ 
34طبقه همکف زنگ 3، و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11247 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()215 کلمه؛ دو کادر(
ابالغ رای

4/591 شماره دادنامه: 9509970350200561 شماره پرونده: 9409980350200776 
شماره بایگانی شــعبه: 940882 خواهان: بانک ملت با مدیریت علی رستگار با وکالت 
خانم مریم صادقی فرزند مصطفی به نشــانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
کاخ سعادت آباد شرقی نبش بن بســت جاودان مجتمع کیان ط 4 واحد 9. خواندگان: 
1- خانم زهرا امینی پزوه فرزند عباس به نشــانی: اصفهان خیابان جی خیابان اباذر 
خیابان 22 بهمن کوی شهید حسین اعتباری پالک 28 ، 2- موسسه پس انداز و قرض 
الحسنه آل یاسین به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر بعد از خ فرهنگیان نبش کوچه 
شماره 17 )بهزاد( 3- آقای حسن رضاخانی فرزند محمد به نشانی: اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهارراه نیکبخت موسسه قرض الحسنه آل یاسین 4- آقای رسول 
رحمانی فرزند اصغر به نشانی: اصفهان خیابان هشت بهشت غربی حدفاصل ملک و 
نشاط ساختمان زمرد طبقه 2. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
وجه 3- مطالبه خسارت دادرسی. رای دادگاه: درخصوص دعوی بانک ملت اصفهان 
با وکالت خانم مریم صادقی بــه طرفیت  خواندگان: 1- زهرا امینی پزوه 2- رســول 

رحمانی و 3- حسن رضاخانی و 4- موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین به 
خواسته مطالبه تضامنی مبلغ شصت و دو میلیون و هفتصد و چهل و هشت هزار ریال 
بابت اصل تســهیالت قرارداد 912482368-68 به انضمام مبالغ جریمه 8/215/241 
ریال و آبونمان 8/448/507 ریال و هزینه های قانونی 105/300 ریال جمعًا به میزان 
هفتاد و نه میلیون و پانصد و هفده هزار و چهل و هشت ریال به انضمام مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی از قرار روزانه چهل و یک هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 
تا اجرای حکم و خسارت دادرســی باتوجه به محتویات پرونده و باتوجه به تصویر 
مصدق قرارداد فوق االشاره و تعهدنامه و باتوجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر 
اینکه خوانده اول طبق قرارداد تســهیالتی از بانک دریافت کرده و سایر خواندگان به 
موجب تعهدنامه ضمانت تسهیالت دریافتی را نموده اند ولی تاکنون ایشان از پرداخت 
بدهی امتناع نموده اند و باتوجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به خواندگان و عدم 
حضور ایشان و عدم ارائه الیحه دفاعیه در جلسه دادرسی مورخ 95/3/31 و بالتعرض 
گذاشــتن ادعای خواهان دادگاه دعوی را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به 198 
و 515 و 519 آیین دادرســی مدنی و ماده 403 و 404 قانون تجارت و ماده 15 قانون 
عملیات بانکی بدون ربــا خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلــغ هفتاد و نه میلیون و 
پانصد و هفده هزار ریال و چهل و هشــت ریال بابت اصل و فرع جرائم تا تاریخ تقدیم 
دادخواست و همچنین به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا 
اجرای حکم که از سوی مدیر اجرای احکام از قرار روزانه چهل و یک هزار ریال حسب 
قرارداد بانکی محاسبه خواهد شد و همچنین به پرداخت چهار میلیون و یکصد هزار و 
هشتصد و نود و دو ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله 
بدوی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صــادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهــی در محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز اســتان اصفهان می باشد. م 

الف: 12395 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )523 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/592 شماره دادنامه: 9509970350200618 شماره پرونده: 9409980350200865 
شماره بایگانی شــعبه: 940992 خواهان: بانک ملت با مدیریت علی رستگار با وکالت 
خانم مریم صادقی فرزند مصطفی به نشــانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
کاخ سعادت آباد شرقی نبش بن بست جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9. خواندگان: 
1- موسسه پس انداز قرض الحسنه آل یاسین به نشــانی: اصفهان خیابان بزرگمهر 
بعد از خیابان فرهنگیان نبش کوچه شماره 17 بهزاد 2- آقای حسن رضاخانی فرزند 
محمد 3- آقای رســول رحمانی فرزند اصغر 4- آقای علیرضا محسنی خوراسگانی 
فرزند حسن همگی به نشانی مجهول المکان. خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه وجه. رای دادگاه: درخصوص دعوی 
بانک ملت بــا وکالت خانم مریم صادقی بــه طرفیت خواندگان 1- علیرضا محســنی 
خوراسگانی 2- رسول رحمانی 3- حســن رضاخانی 4- موسسه پس انداز و قرض 
الحسنه آل یاسین به خواسته مطالبه تضامنی مبلغ هشتاد میلیون و سیصد و سی و نه 
هزار و سیصد و پنجاه ریال به انضمام خســارت تاخیر تادیه برحسب قرارداد بانکی 
از 94/9/15 تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم و خسارت دادرسی و حق الوکاله 
باتوجه به محتویات پرونده و باتوجه به تصویر قرارداد بانکی و تعهدنامه و باتوجه به 
اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده اول تســهیالتی از موکل دریافت کرده و 
سایر خواندگان نیز ضمانت بازپرداخت آنرا نموده اند ولی در سررسید از ایفای تعهد 
امتناع کرده اند و لذا مبلغ خواسته شــامل اصل و فرع و خسارت تاخیر تادیه برحسب 
قرارداد از سررســید تا تاریخ تقدیم دادخواســت بوده و تقاضای محاسبه خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست برحسب قرارداد از قرار روزانه )41000( چهل 
و یک هزار ریال تا اجرای حکم را دارم دادگاه باتوجه به تعیین وقت رســیدگی و ابالغ 
آن به خواندگان و عدم حضورشان و عدم ارائه الیحه دفاعیه در جلسه دادرسی مورخ 
95/4/14 و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان دعوی وی را محمول بر صحت دانسته 
و مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519  آئین دادرسی مدنی و 404 و 403 قانون تجارت 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ هشــتاد میلیون و ســیصد و سی و نه هزار و 
سیصد و پنجاه ریال بابت اصل خواســته تا تقدیم دادخواست و به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم که از سوی مدیر اجرای حکم از 
قرار روزانه چهل و یک هزار ریال مورد محاسبه قرار می گیرد و همچنین به پرداخت 
مبلغ چهار میلیون و ســیزده هزار و یکصد و هشــتاد ریال بابت هزینه دادرسی و به 
پرداخت شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در 
محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف: 12394 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)466 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

628/ 4 بدینوسیله به آقای سید امیرحسین مشهدی فرزند حسین فعال مجهول المکان 
به اتهام خیانت در امانت موضوع شــکایت آقای جواد اقبالی ابالغ می گردد در اجرای 

ماده 174 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ظرف یک ماه از 
انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کالسه فوق در شعبه بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور پس از 
اتمام مهلت مقرر موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد . م الف: 5/2/96/289 عسگری 

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل)96 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/654 در خصوص پرونده کالســه 960458 خواهان علی بخشیان مارانی با وکالت 
آقای نصر دادخواستی مبنی بر استرداد ثمن معامله به طرفیت روح ا... صابری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/6 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 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: 12406 شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()122 کلمه، یک کلمه(
ابالغ وقت رسیدگی

4/655 در خصوص پرونده کالسه 960260 خواهان ســهراب سعیدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سید محمد خنجر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/6/6 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
ارباب مجتمع شماره 1 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: 12438 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/657 در خصــوص پرونــده کالســه 960417 ش 5 خواهــان احســان رمضانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد سالمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشــنبه مورخ 1396/6/6  ســاعت 8 صبح 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 رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 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:12425 شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()112 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/656 در خصوص پرونده کالسه 960355 خواهان مهران صادقی وقفی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حســین فضایلی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای روز شنبه مورخ 1396/6/4  ســاعت 3/30 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 رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف 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:12414 شعبه 31 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()111 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/629 در خصوص پرونده کالسه 960348 خواهان مجتبی کرباسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت  مسعود بشاش پســندیده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/6/5  ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف 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:12427 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/630 در خصوص پرونده کالسه 494/96 خواهان مریم مختاری اندانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت روح اله فقیهی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 96/6/12 ساعت 9:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشــانی حدفاصل خیابان آتشــگاه و خیابان میرزاطاهر بر 

اتوبان ساختمان قضایی شهید مطهری 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: 12385 شعبه  53 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه()108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/631 در خصوص پرونده کالسه 960398 خواهان محمدرضا حسن پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مریم قاســمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/6/11 ســاعت 8/30 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 ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 12449 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()113 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106825304868 ابالغنامــه:  شــماره   4 /632
9509986825300870 شــماره بایگانی شــعبه: 951096 خواهــان احمد معماری 
فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خواندگان انوشــه ایروانی، آزاده ایروانی، فیروز 
ایروانی فرزندان جهانگیر، سیمین ملک صالحی، شــیرین ملک صالحی، نسرین ملک 
صالحی، ســهیال ملک صالحی فرزندان اکبر، قمر ملک صالحی فرزندان محمدحسین، 
میرزا عبدالرحیم ضرابی فرزند محمدحســین به خواســته جلب ثالث در 950823 و 
احراز واگذاری هفت حبه و بیســت صدم از پالک ثبتی 5874-54 بخش 2 اصفهان و 
مطالبه قیمت عرصه و مســتحدثات روی پالک فوق و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 121 ارجاع و به کالسه 951096 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/11 و ساعت11/30 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 12388 شعبه 31 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)225 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/633  محمد نساج نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 43714 به شرح دادخواست 
به کالسه  661/96 ح 54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدکاظم نســاج نجف آبادی به شناسنامه 436 در تاریخ 
96/3/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به پنج پسر و یک همسر به نام های: 1- عبدالرسول نساج نجف آبادی به ش.ش 
218 نسبت با متوفی )فرزند( 2- محمد نســاج نجف آبادی به ش.ش 43714 نسبت با 
متوفی )فرزند( 3- علیرضا نســاج نجف آبادی به ش.ش 263 نسبت با متوفی )فرزند(  
4- عقیل نساج نجف آبادی به ش.ش 2142 نسبت با متوفی )فرزند( 5- امیدرضا نساج 
نجف آبادی به ش.ش 2141 نســبت با متوفی )فرزند( 6- پروانه محمدی به ش.ش 80 
نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 12502 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

سه()192 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/649 اصغر ســمیع عادل دارای شناســنامه شماره 2365 به شــرح دادخواست به 
کالسه635/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عفت حاجاتی به شناسنامه 407 در تاریخ 95/12/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 
یک دختر به نام های: 1- رسول سمیع عادل  به ش.ش 1258 نسبت به متوفی )فرزند( 
2- محمدعلی سمیع عادل  به ش.ش 211 نسبت به متوفی )فرزند(  3- اصغر سمیع عادل  
به ش.ش 2365 نسبت به متوفی )فرزند( 4- زهره سمیع عادل به ش.ش 2544 نسبت 
به متوفی )فرزند( والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 12498 شعبه 54 شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3 (

)162 کلمه، دو کادر(

مصطفی هادیپــور، معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت : پرونده ثبت ملی 2 اصله درخت کنهسال در روستای 
امام قیس از توابع بخش گندمان، دهمین پرونده ثبت آثار طبیعی استان در سال جاری است.

2 اصله درخت نارون کهنسال در شهرستان بروجن ثبت ملی می    شود
اخبار

دشتی با باغ های پربار، دامنه هایی سبز و چشمه هایی پرآب 
که هزاران سال حیات بخش رود اسطوره ای کارون بوده است. 
تصویری قدیمی از دشــت بیرگان در شهرستان کوهرنگ 
اســتان چهارمحال و بختیــاری که اکنون چشــمه هایش 
 خشکیده، رودخانه اش نیمه جان اســت و مردمش نگران؛

 چرا که روی همین رود نیمه جان هم قرار شده سدی بسازند 
و آبش را به جایی دیگر ببرند.

بیرگان در شــرق رشــته کوه زردکــوه بختیــاری در 2۳ 
کیلومتری شهر چلگرد در شهرستان کوهرنگ قرار دارد. 

کرامــت حافظــی، فعــال محیط زیســت دربــاره اثرات 
زیست محیطی سد و تونل ســوم کوهرنگ به خبرنگار مهر 
می گوید: شرایط کنونی منطقه با گذشــته بسیار متفاوت 
اســت. از زمان حفر تونل 2۴ کیلومتری کوهرنگ سوم در  
منطقه کوهرنگ، چشمه مروارید و چشمه های فراوان کوه 
زرآب در دشت بیرگان، دشت زرین، نصیرآباد و منطقه نعل 
اشکنان کوهرنگ خشکیده و از میان رفته اند. به گونه ای که 
دیگر منطقه بیرگان مولد آب نیست  و ساکنان منطقه تنها با 
اتکا به رودخانه نیمه جانی که از باالدست وارد دشت بیرگان 

می شود معیشت می گذارانند.
 طرح انتقال آب بیرگان فاجعه ملی است

ورودی تونل کوهرنگ ســوم )بیرگان( از روستای چم آباد-
شــهریاری منطقه بیرگان، آغاز و به طول 2۴ کیلومتر آب 

رودخانه بیرگان را از سرشاخه های کارون  با عبور از زیر کوه 
زرآب و منطقه نعل اشکنان به خروجی تونل سوم کوهرنگ 
در منطقه روستای سیلگاه موســی آباد متصل می کند. در 
طول این مسیر، در ارتفاع 22۰۰ متری از سطح دریا، تونلی 
عرضی با قطر حدود ۵ متر است که با قطع مسیر چشمه ها و 
شاهرگ آب های منطقه باعث ویرانی منطقه شده است. به 
طوری که عملیات حفاری ایــن تونل 2۴ کیلومتری با قطع 
شریان چشمه های بزرگ همراه بود و آب را به اعماق غیرقابل 

دسترس سوق داده است.
 نوع پوشش تونل  که بتن مسلح با ضخامت نیم متر روکش 
سیمانی است نیز به طور مضاعف شــریان های حیاتی آب 

منطقه را قطع کرده است.
این فعال محیط زیســت تصریح می کند: به جرأت می توان 
گفت این پروژه یک فاجعه زیســت محیطی ملی است که با 
وجود نابود کردن منابع آبی کشور متاسفانه همچنان بر این 

بی تدبیری اصرار جاهالنه می شود.
انتقال آخرین قطرات آب رودخانه نیمه جان

در حال حاضر رودخانه بیرگان که زمانی عشــایر بختیاری 
با کلک هایی که از مشــک ساخته می شــد و با قایق هایی 
دست ساز به سختی و گاهی با خطرغرق شدگی از آن عبور 
می کردند تا حــدی کاهش یافته که کــودکان در آن بازی 
می کنند و ارتفاع آب به کمی باالتر از قوزک پایشان می رسد 

و می توان گفت آبی برای انتقال نیست.
حافظی گالیه می کند که ســد  و تونل بیــرگان در منطقه 
حفاظت شده قیصری با فعالیت های انفجاری، خاک برداری 
و تخریب منطقه و قطع شــریان رودخانه باعث نابودی این 
منطقه حفاظت شــده و ذخیره گاهی حیات وحش شــده 
است. آب شرب منطقه حفاظت شــده قیصری برای حیات 
وحش از رودخانه بیرگان تامین می شــود که با انتقال آب 
این سرشاخه کارون همین رودخانه نیمه جان هم از منطقه 

بسیار ارزشمند حیات وحش قیصری دریغ می شود.
یک زاینده رود دیگر، به زاینده رود می رود

کارشناسان، اقداماتی که تا کنون برای انتقال آب به زاینده 
رود انجام شده را برای مصارفی غیر از شرب، با هزینه فراوان 
و کامال غیر اقتصادی عنــوان می کنند به گونه ای که قیمت 
 آب انتقالــی از محصــوالت صنعتی و کشــاورزی گران تر 

می شود.
در طول سال های ساخت تونل بیرگان )تونل سوم کوهرنگ( 
دو سرشــاخه کارون با نام های چشمه لنگان و خدنگستان، 
آب بیشــتری را از کارون به زاینده رود انتقال داد. به طوری 
که تا کنون ۴ سرشــاخه کارون )کوهرنــگ اول، کوهرنگ 
دوم؛ چشــمه لنگان و خدنگســتان( به زاینده رود انتقال 

داده شــده و ســاالنه آبی 
معــادل ۸۰۰ میلیون متر 
مکعب را کــه حقابه کارون 
اســت به زاینده رود منتقل 
می کند؛ آبی که معادل یک 

زاینده رود جدید است.
حافظی هشــدار می دهد: 
تونــل ســوم کوهرنگ در 
واقع هفتمیــن انتقال آب 
سرشاخه های کارون است. 
در بدترین شــرایط اقلیمی 
و در حالی که خوزســتان 
بیش از همیشه در گرمای 
بی ســابقه اش نیازمند آب 
اســت این انتقــال آب در 
حالی انجام می شــود که 
هم نابــودی آب شــرب و 
هم گســترش ریزگردهای 
داخلی خوزستان را به دنبال 
دارد. از ســوی دیگر طبق 

قوانین، انتقال آب برای غیر شرب ممنوع است و حتی برای 
شرب هم نباید شرب مسیر پایین دست کارون را نابود کند.

اکنون باید دیــد دولت دوازدهــم به احــداث پروژه های 
غیراقتصادی با اســتفاده از آب انتقالی پایان خواهد داد یا 
همچنان بر طبل توسعه کشاورزی غیرپایدار و صنایع آب بر 
در مناطق کویری با این بهانه که این طرح ها در دولت گذشته 

مجوز گرفته اند خواهد کوفت.

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 2۸ درصدی 
طرح انتقــال آب بن- بروجن خبــر داد و گفت: تالش 
می شود این طرح تا تیرماه سال 97 به بهره برداری برسد.

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست پیگیری طرح انتقال 
آب بن به بروجن افزود: با وجود پیشرفت های خوبی که 
به تازگی انجام گرفته، اما همچنان موانعی وجود دارد که 
با همکاری و جدیت بیشتر می توان آنها  را برطرف کرد.

وی، مجری طــرح انتقال آب بن- بروجــن را امور آب 
اســتان اعالم کرد و گفــت: در حالی که قــرار بود تا 
اجرای این طرح به آب نیرو واگذار شــود، اما از آنجاکه 
مطالبه نمایندگان مجلس ادامه کار با مدیریت استان 
 بود، این موضوع منتفی شــد و امور آب اســتان کار را

 ادامه می دهد.
سلیمانی دشتکی، بر جذب اعتبار کامل طرح تاکید کرد 
و گفت: انتظار است در جذب اعتبارات جدیت بیشتری 
وجود داشته باشد تا بتوان این طرح را در تیرماه سال 97 

به بهره برداری رساند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر از بهره برداری از سد و تونل سوم کوهرنگ در دولت دوازدهم 

داده، اما فعاالن محیط زیست اجرای این طرح را به منزله نابودی کارون می دانند.

 چهارمحال و بختیاری
 میزبان دو شهید گمنام می شود

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش    های دفــاع مقدس چهارمحال و 
بختیاری گفــت: چهارمحال و بختیاری میزبان دو شــهید گمنام 
می شود. ســرهنگ عباس عباســی با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
مسئوالن استان برای استقبال از این شهدای گرانقدر، در حال تدارک 
برنامه های مختلفی هستند که پس از قطعی شدن به اطالع عموم 

ملت بزرگ ایران و مردم والیتمدار استان خواهد رسید .
عباسی با اشاره به اینکه در روز شهادت امام صادق)ع( 2۰۰ شهید 
گمنام در کشور تشییع می شــود، گفت: سهم این استان دو شهید 

گمنام است که  در شهر سفیددشت تشییع و تدفین خواهند شد.
 وی اظهار امیدواری کرد که مردم چهارمحال و بختیاری با حضور 
در مراسمات استقبال، تشــییع و تدفین شهدای گمنام، بار دیگر با 

آرمان های بلند شهدا تجدید میثاق  کنند .

 شكارچیان غیرمجاز 
در دام پلیس شهرستان شهركرد

فرمانده انتظامي شهرستان شهرکرد ازدستگیري چهار شکارچي 
غیرمجاز و کشف دو الشه میش وحشي در منطقه حفاظت شده تنگ 
صیاد خبر داد . سرهنگ سید روح ا... موسوي اظهار کرد: در پي کسب 
خبري مبني بر حضور چند شکارچي غیر مجاز در محدوده حفاظت 
شده تنگ صیاد موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامي 
بخش فرخشــهر قرار گرفت .وي افزود: ماموران پــس از انجام کار 
اطالعاتي دقیق در یک عملیات غافلگیرانه، چهار شکارچي غیرمجاز 
را دستگیر و دو دستگاه خودرو وانت و سواري آن ها را توقیف کردند.

این مقام انتظامي ادامه داد: در بازرسي از این خودروها دوالشه میش 
کوهي وحشي، یک قبضه اسلحه شکاري غیرمجاز، مقادیري فشنگ و 
پوکه اسلحه جنگي کالشینکف، یک عدد دوربین چشمي و یک تیغه 
چاقو کشف شد . موسوي در پایان گفت: متهمین برای سیر مراحل 

قانوني به مرجع قضائي معرفي شدند.

سرپرست جدید فرمانداری لردگان 
معرفی شد

سرپرست جدید فرمانداری شهرستان لردگان، منصوب و معرفی شد. 
در این آیین از خدمات ابوالقاسم کریمی، فرماندار سابق شهرستان 
لردگان تقدیر و در حکمی از سوی قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار 
چهارمحال و بختیاری، برهان حسین پور، معاون این فرمانداری به 
عنوان سرپرست معرفی شد. معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در آیین معارفه سرپرست جدید 
فرمانداری لردگان گفت: تسریع در روند توسعه همه جانبه و پویای 
استان و شهرستان ها نیازمند تقویت همدلی، تعامل و وحدت رویه 

در بخش های مختلف است.
جعفر مردانی تاکید کرد: برای رسیدن سریع تر به اهداف توسعه ای 
پیش بینی شده، توجه به اولویت های تبیین شده از سوی وزارت 
کشور به ویژه در حوزه تکریم ارباب رجوع، برگزاری انتخابات، اقتصاد 

مقاومتی و آسیب های اجتماعی ضرورت دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیشرفت 28 درصدی طرح 
انتقال آب بن- بروجن

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری 
گفت: استان در سه سال گذشته در بخش کشاورزی، 
رتبه برتر 7 محصول تولیدی کشور را کسب کرده است.

ذبیح ا... غریب اظهار کرد: استان با تولید حدود 21 هزار 
تن ماهی سردابی )قزل آال( و تولید 2۴ هزار تن بادام رقم 
مامایی صادراتی رتبه نخست تولید این محصوالت را به 
خود اختصاص داده است. وی افزود: بخش کشاورزی 
استان با تولید ساالنه ۳۴ هزار تن محصول هلو مرغوب، 
رتبه هفتم و تولید 7 هزار تن گردو رتبه 9 تولید کشور 

را کسب کرده است. 
غریب توضیح داد: این اســتان با تولید ساالنه بیش از 
۳1 هزار و 2۰۰ تن گوشت قرمز، برابر ۳/۵ درصد تولید 
گوشت قرمز کشور، رتبه 9 کشور را دارد. غریب، میزان 
تولیدات کشاورزی استان در سال زراعی گذشته را یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: ۸۰۰ هزار تن 
از این تولیدات زراعی، 2۰۸ هزار تن باغی، ۳1۵ هزار تن 
دام و طیور، 2۳ هزار تن شیالت، 6 هزار تن قارچ و بیش 
از 2 هزار تن از این تولیدات محصوالت گلخانه ای است. 

چهارمحال و بختیاری رتبه برتر 
7 محصول كشاورزی را دارد

زخم انتقال آب بر تن رودخانه بیرگان؛

زاینده رود از کارون سیرنمی شود

به جرأت می توان 
گفت این پروژه 

یک فاجعه 
زیست محیطی 
ملی است که با 

وجود نابود کردن 
منابع آبی کشور 

متاسفانه همچنان 
بر این بی تدبیری 

اصرار جاهالنه 
می شود
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اخباريادداشت

با مسئوالن

فعالیت مراکز درمانی ویژه 
کودکان معتاد در ۷ استان

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
مبارزه با موادمخدر گفت: تعداد کودکان مبتال به اعتیاد در 
ایران اندک است و در حال حاضر در ۷ استان کشور مراکز 

درمانی مورد نیاز این گروه وجود دارد.
پرویز افشــار گفت: نتیجه تحقیقات نشان داد که تعداد 
کودکان مبتال به اعتیاد در ایران اندک اســت اما وجود 
همین تعداد کم از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر، بسیار و 
مخاطره آمیز تلقی می شود و برای درمان آنها مراکز ویژه 

ای راه اندازی شده است. 
وی افزود: با توجه به اینکه درصد شــیوع اعتیاد در گروه 
سنی کودکان کشور بسیار و قابل توجه نیست، بنابراین 
تاکنون تحقیق جداگانه ای که این دسته از افراد را برای 
شیوع شناسی در سطح کشور هدف گذاری کرده باشد، 

انجام نشده است. 
افشار افزود: راه اندازی مراکز درمان اعتیاد کودکان معتاد 
زیر ۱۸ ســال طی ۲ سال گذشــته، گامی جدید و موثر 
در حوزه کاهش آسیب های ناشــی از اعتیاد و مبارزه با 

موادمخدر است. 
وی تاکید کرد: در مجموع معتادان تحت پوشــش بیمه 
درمانی ســالمت بوده و خدمات مورد نیــاز را دریافت 
می کنند و در مراکز اقامتی تحت درمان قرار می گیرند؛ 
ماهیانه مبلغ ۸۴ هزار تومان یارانه درمان آنها توسط بیمه 

به مراکز درمانی پرداخت می شود.

 اعزام بیش از پنج هزار نفر 
از استان اصفهان به سفر حج

 مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت:برای برگزاری 
 مراسم حج امسال پنج هزار و ۷۵۰ نفر از استان اصفهان 

به کشور عربستان اعزام خواهند شد.
غالمحســین زاهدی با اشــاره به همراهی ۲۱۴ نفر از 
عوامل اجرایی با زائران اســتان اصفهان در این سفر ابراز 
داشت: پروازهای اســتان اصفهان از ۱۲ یا ۱۳ مرداد ماه 

آغاز می شود. 
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیــان اینکه  از 
اســتان اصفهان ۴۱ کاروان به حج اعزام می شود، اضافه 
کرد: ۲۲ کاروان به مدینه قبل و ۱۹ کاروان به مدینه بعد 

اعزام خواهند شد. 
وی با اشــاره به اینکه همه دوره های آموزشی و معاینات 
الزم زائران  صورت گرفته، افزود: صــدور روادید نیز در 

استان اصفهان آغاز شده است.

بیش از 6 هزار تصادف رانندگی بهار 
امسال در شهرستان اصفهان رخ داد

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: فوریت های 
پزشکی شهرستان اصفهان در سه ماهه گذشته امسال ۲۴ هزار و 
6۴۳ ماموریت انجــام داد که ۱۸ هزار و ۲۸۴ مــورد آن ماموریت 

غیرتصادفی بود.
دکتر غفور راستین افزود: از مجموع حوادث رانندگی در این مدت، 
6 هزار و ۲۲۷ ماموریت شهری و ۱۳۲ ماموریت جاده ای بوده است.

وی توضیح داد: در سه ماهه نخست امســال ۳6 ماموریت احیای 
موفق و ۸ مــورد کمک بــه زایمان مادر باردار توســط پرســنل 

فوریت های پزشکی شهرستان اصفهان انجام شده است.
راستین خاطرنشان کرد: در این مدت به دو هزار و ۲۷۰ بیمار قلبی 
و ۸۸6 بیمار تنفسی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ارائه شده 

است.
وی اظهار کرد: در بهار امسال، بالگرد امدادی فوریت  های پزشکی 
اصفهان ۳ بار به پرواز درآمد و ۹ بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی 
انتقال داد که ۲ مورد از آنها مربوط به حوادث ترافیکی و یک مورد 

امدادرسانی به مادر باردار بوده است.
فوریت های پزشکی شهرستان اصفهان، با برخورداری از ۴۷ پایگاه 
شــامل ۳۵ پایگاه شــهری، ۱۱ پایگاه جاده ای و یک پایگاه امداد 
هوایی، یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و ۲6۰ پرسنل عملیاتی 
به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مصدومان و بیماران 

اورژانسی است.

 تهدید استاد دانشگاه 
به بهانه گرفتن نمره

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: دانشــجویی که با هدف گرفتن نمره از استاد 
خود اقدام به ارسال پیام های تهدیدآمیز روی تلگرام وی کرده بود 

توسط پلیس فتای استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
ســید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از اساتید 
دانشگاه مبنی بر تهدید وی توسط شــاگردش در فضای مجازی، 

بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: این اســتاد دانشــگاه مدعی بود که مدتی است یکی از 
شاگردانش با ارسال ایمیل و همچنین پیام های تهدیدآمیز در تلگرام 

از وی درخواست نمره می کند. 
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان ادامه داد: پس از انجام تحقیقات کارشناسان، عامل 
ارسال پیام های تهدیدآمیز شناسایی و دستگیر شد که در مواجهه با 
مدارک و مستندات پلیس صراحتا به بزه انتسابی، اقرار و انگیزه خود 

را گرفتن نمره از استاد خود عنوان کرد. 
مرتضوی در پایــان تصریح کرد: مطابق قوانیــن رایانه ای هرگونه 
اخاذی، تهدید و اقدام علیه هتک حیثیت و آبروریزی افراد در فضای 

مجازی، جرم بوده و با خاطیان به شدت برخورد خواهد شد.

رشد 59 درصدی طرح های پژوهشی 
برون دانشگاهی در دانشگاه اصفهان

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشــگاه اصفهان، از رشــد 
۵۹درصدی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی در این دانشگاه در 

سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد.
دکتر بهمن زمانی اظهار کرد: در سال ۹۵ در مجموع ۱۲۹ قرارداد 
طرح پژوهشی برون دانشگاهی ملی و استانی، میان دانشگاه اصفهان 

و صنایع و اداره های مختلف منعقد شد.
وی افزود: بیشــتر کارفرمایان این طرح های پژوهشی، شهرداری 
اصفهان، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، صنایع مربوط به 

دفاع، برق منطقه ای و فوالد مبارکه اصفهان بوده اند.
وی حمایت بیشتر صنایع از پایان نامه های دانشجویی تحصیالت 
تکمیلی و رویکرد جدید برخی اداره ها از جمله شهرداری اصفهان 
برای اجــرای طرح های کوچــک مقیاس در زمینــه های متنوع 
فرهنگی تا فنی را از دالیل افزایش قراردادهای طرح های پژوهشی 

برون دانشگاهی عنوان کرد.
زمانی با بیان اینکه دانشــگاه اصفهان در صدد انعقاد قراردادهای 
بزرگ تری برای اجرای طرح های کالن تر در سال های آینده است، 
افزود: در طرح های برون دانشگاهی، بودجه مورد نیاز برای اجرای 

طرح ها توسط کارفرمایان تامین می شود. 
وی تصریح کرد: با وجود کاهش منابع مالی و رکودی که از سال های 
قبل در بخش صنعت به وجود آمده، با پیگیری اعضای هیئت علمی 
و کارکنان دانشگاه و مجریان طرح های پژوهشی، شاهد این رشد 

خوب در تعداد قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی بودیم.
دانشگاه اصفهان با ۱۵ هزار دانشجو، 66۰ عضو هیئت علمی و ۱۴ 
دانشکده فعال در رشته های مهندســی، علوم پایه، علوم انسانی، 
زبان، اقتصاد و فنــاوری های نوین، یکی از دانشــگاه های جامع و 

برتر کشور است.

 انهدام 5 باند مجرمانه در طرح 
مقابله با کانون های جرم 

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، از انهدام ۵ باند مجرمانه و 
دستگیری ۲۴ محکوم غایب و فراری در طرح مقابله با کانون های 

جرم توسط تیم های عملیاتی پلیس آگاهی استان خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در ادامه طرح های عملیاتی 

مقابله با کانون های جرم، در سحرگاه یکشنبه طرح ویژه و ضربتی 
با حضور ۲۴ تیم از پلیس آگاهی اســتان اصفهان در چند نقطه از 

حاشیه شهر اصفهان انجام گرفت. 
وی افزود: طی این عملیات، ۵ باند سرقت منزل، جعل، باند سرقت 
طالجات زنان کهنسال، باند سرقت تحت پوشش مامور و باند سرقت 

مسلحانه از بانک دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از متهمان دستگیر شده انواع 
سالح سرد، یک عدد سالح قالبی، اموال مسروقه و مدارک جعلی 

کشف شد و تحقیقات درباره ابعاد جرایم این باندها ادامه دارد.

سخنگوی ناجا درباره شماره گذاری خودروهای آمریکایی و گران قیمت خارجی 
اظهارکرد: خودروهایی که ثبت ســفارش شده باشــند توسط پلیس راهور 
شماره گذاری خواهند شد. سردار سعید منتظرالمهدی با بیان اینکه هرگونه 
قانونی در این حوزه توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت انجام می شود، گفت: 
پلیس راهور ناجا به طور قطع شماره گذاری خودروهایی را که از طریق وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش شده باشند انجام خواهد داد و چنانچه 
ورود خودروها از مبادی رسمی بوده و مغایر با قوانین نباشد، هیچ مشکلی در 
این زمینه وجود ندارد. سخنگوی ناجا اضافه کرد:  البته باید در خصوص ادعایی 
مبنی بر اینکه پلیس از شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا در حالی سرباز 
زده که سایت ثبت سفارش باز بوده اســت، چنین گفت که پلیس بر اساس 
قوانین و آیین نامه ها عمل می کند و شماره گذاری هر نوع خودرویی را که به 

صورت قانونی انجام و ثبت سفارش شده باشد انجام خواهد داد.

 اجرای طرح»شهر پاک« 
به همت بسیج جامعه 

پزشکی

شماره گذاری 
خودروهای گران قیمت 

خارجی

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان با اشــاره به انتخاب اصفهان و 
همدان به عنوان پایلوت اجرای طرح شهر پاک گفت: با اجرای این طرح طی 
دو ســال، دو منطقه آلوده به بزهکاری و مواد مخدر در استان های اصفهان و 
همدان پاکسازی می شوند.محسن حجتی اظهار داشت: قرار است طرح شهر 
پاک در دو منطقه فوق العاده آلوده به مواد مخدر در کشور اجرایی  شود؛ یکی از 
این مناطق »نیرانگان« واقع در شهرستان فالورجان و منطقه دیگر در استان 
همدان است. وی ادامه داد: براساس این طرح قرار است طی روندی دو ساله 
این دو منطقه آلوده به بزهکاری، پاک سازی شده و سپس این طرح در تمامی 
کشور پیاده سازی شود. وی با تاکید بر اینکه سکان دار اصلی اجرای طرح شهر 
پاک، بسیج جامعه پزشکی است، تصریح کرد: بسیج جامعه پزشکی با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشــت و درمان و همچنین بهزیستی، این 

فعالیت را در چند ماه گذشته آغاز کرده است.

بیش از 5  هزار فرصت 
شغلی برای افراد تحت 
پوشش بهزیستی اصفهان

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان، با بیان اینکه سال گذشته در زمینه ایجاد پنج هزار و ۱۳۳ فرصت شغلی برای افراد تحت پوشش تعهد داشتیم، 
گفت: پنج هزار و ۳۴ مورد از این تعهد محقق شد.

علی اصغر شاه زیدی با بیان اینکه ما وظیفه جلب مشارکت مردم برای انجام فعالیت های اجتماعی را عهده دار هستیم، اضافه کرد: در سال گذشته به واسطه خیران و 
کمک های نقدی و غیر نقدی ۴۵ میلیارد تومان مشارکت جلب شده است.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در سطح استان اصفهان ۸۲ مجتمع خدمات رسانی روستایی و ۲۱ مجتمع 
خدمات رسانی غیر دولتی فعال شده، ابراز داشت: فعالیت این مجتمع ها در تسریع خدمات رسانی قابل توجه بوده است.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته برای یک هزار و ۲۹۸ خانوار دارای حداقل دو معلول، ۵/۵ میلیارد تومان اعتبار برای تامین مسکن این خانوار هزینه شده است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به نقش و اهمیت 
آموزش ژنتیکی در پیشــگیری از معلولیــت ها گفت: این 
آموزش ها در اســتان اصفهان مورد بی مهری قرار گرفته 

است.
سعید صادقی افزود: مشاوره و آموزش ژنتیک در پیشگیری 
از معلولیت و کاهش جمعیت معلولین الزم است و در این 
راستا همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان برای 
ارائه برنامه های آموزشی و مشاوره ای در حوزه ژنتیک در 

کنار جلسات آموزش خانواده ضروری به نظر می رسد.
وی بیان کرد: اگر آموزش و مشاوره های ژنتیک به زوج های 
جوان ارائه شــود و این تعارض وظیفه بین دانشــگاه علوم 
پزشکی و بهزیستی رفع شود، نفع آن در کاهش آسیب های 

اجتماعی به خانواده ها و مردم جامعه می رسد.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان ادامه داد: سال گذشته 
۱۰میلیارد ریال برای مشاوره ژنتیک و آموزش در این حوزه 
برای کاهش معلولیت ها توسط اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان، جذب و در استان اصفهان هزینه شده است که این 
روند در ســال جاری در صورت تعامل بین بخشی افزایش 

می یابد.
وی یادآورشد: ۳۲ مرکز ژنتیک در استان اصفهان وجود دارد 
که خدمات در این حوزه را ارائه می دهند و برای فراگیری 

خدمات، این حوزه نیازمند تعامل بین بخشی است.

صادقی به فعالیت اورژانس اجتماعی اشــاره کرد و گفت: 
بر اســاس برنامه ســازمان بهزیستی کشــور، در شهرها و 
شهرســتان های باالی ۵۰ هــزار نفر جمعیــت، اورژانس 
اجتماعی، تشکیل و خدمات پیشگیری و مداخله و درمان 

انجام می شود.
وی ادامه داد: خدمات سازمان بهزیستی در تمامی گروه های 
ســنی از کودک تا سالمند ارائه می شــود. این سازمان در 
استان اصفهان سرپرستی سالمند مجهول الهویه را بر عهده 
دارد و فعالیت های آنها نیازمند همکاری دستگاه های اداری 

مانند شهرداری هاست.

منتخب مردم اصفهان در پنجمین دوره شورای شهر با 
تاکید بر اینکه اماکن ورزشی آموزش و پرورش اصفهان 
زیبنده این نهاد نیست، گفت: ضروری است هر چه زودتر 

این اماکن ساماندهی شود.
علیرضا نصر اصفهانی در خصوص برخی اظهار نظرها در 
زمینه همکاری شهرداری ها برای کمک به ساخت و ساز 
مدارس اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که آموزش 
و پرورش یکی از  ارکان اصلی هر نظام است و همگان باید 

به این نهاد توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با بیان اینکــه چنانچه بخواهیــم اتفاقات خوبی در 
شهر رخ دهد باید به آموزش و پرورش توجه ویژه صورت 
پذیرد، تصریح کرد: با توجه به آموزش و پرورش می توان 
در راستای ارتقای ســطح فرهنگی جامعه و همچنین 

کاهش آسیب های اجتماعی گام های بلندی برداشت.
منتخب مردم اصفهان در پنجمین دوره شــورای شهر 
اصفهان با اشــاره به اینکــه در حال حاضــر و با توجه 
به شــرایط فعلی موجود در شــهرداری، امکان کمک 
مالی بــه آموزش و پــرورش وجود نــدارد، اضافه کرد: 
اما می تــوان در زمینه هــای دیگر و از جمله اســتفاده 
از ظرفیت توان مهندســی و کارشناســی مهندســان 
 شهرداری، برای ساخت و ساز فضاهای آموزشی استفاده

 کرد.

وی با بیان اینکه محقق شــدن حق ۵درصدی آموزش 
و پرورش از عوارض ســاخت و ساز شــهرداری در دوره 
چهارم شورای شهر اصفهان اتفاق خوبی بوده است، ابراز 
داشت: این اعتبار می تواند کمک مالی خوبی به آموزش 

و پرورش باشد.
نصر اصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر که دولت نیز  در 
شرایط مالی خوبی نیست، اولیا باید به کمک آموزش و 
پرورش بیایند، افزود: بهترین راه حل ارتقای سطح کیفی 
ارائه خدمات آموزشی در کشور، در حال حاضر حمایت 

اولیا از آموزش و پرورش است.

منتخب مردم اصفهان در پنجمین دوره شورای شهر:

اماکن ورزشی آموزش و پرورش اصفهان وضعیت خوبی ندارد

آموزش و پرورشبهزیستی

مديرکل بهزيستی استان اصفهان:

آموزش ژنتیک در استان اصفهان مورد بی توجهی قرار گرفته است

گرچه طبق آمار وزارت بهداشت آمار  زاينده رود
ابتال به ســرطان در کشــور کمتر از 
متوسط جهانی است، اما باید توجه داشت که بیماری سرطان 
نه  تنها در ایران بلکه در کل جهان به شــدت رو به افزایش 

است.
به گفته متخصصان و صاحب نظران در حوزه سالمت، امروزه 
سومین عامل مرگ در بزرگســاالن ایرانی، بیماری سرطان 
اســت و طبق معمول همیشه رد پای ســبک زندگی و نوع 
تغذیه و عدم تحرک در ایجاد این بیماری ها بســیار پررنگ 
بوده اســت. نوع زندگی می تواند ۷۰درصــد احتمال بروز 

سرطان ها را افزایش یا در صورت مراعات، کاهش دهد.
محققان و دانشــمندان حوزه ســرطان بر این نکته تاکید 
می کنند که می توان از بروز بسیاری از سرطان ها پیشگیری 

کرد و عامل اصلی زمینه ساز بروز آن را از بین برد. 
عالوه بر این، اطالع رسانی درباره عواملی که در طول زمان و 
طی سالیان متمادی به بروز سرطان منجر می شود، ضروری 

است.
به گفته رییس مرکز تحقیقات ســرطان ایران، هنوز میزان 
بروز سرطان در کشور نسبت به دنیا، حدود ۱۳۵ نفر در هر 
۱۰۰ هزار نفر است که به طور سالیانه حدود ۹۰ هزار مورد 
جدید سرطان در کشور داریم، در حالی که در دنیا میزان بروز 

سرطان ۱۸۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
از لحاظ اولویت بیشترین سرطانی که در ایران بروز می کند  
سرطان پوست است؛ تاحدی که در فالت مرکزی ایران که 
اســتان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و اســتان های 
هم جوار را شــامل می شود، بیشــترین میزان بروز سرطان 

پوست را دارند. 
گفتنی اســت که عامل اصلی بروز این نوع سرطان، تماس 
مکرر و فراوان پوست بدون محافظ در برابر نور خورشید است.
دو نوع اول سرطان پوست که شایع ترند، بدخیم نبوده و پس 

از تشخیص و با جراحی سرپایی، به راحتی درمان می شود.
به جرأت می توان گفت که ســرطان شــایع در ایران برای 
آقایان ســرطان معده و برای بانوان سرطان سینه است  که 
متاسفانه ســرطان های مرگ آوری هستند. سرطان معده را 
نمی توان غربالگری کرد، اما سرطان ســینه در بانوان قابل 

غربالگری است. 
برنامه غربالگری از نظر علمی با انجام تست های خودآزمایی 

بعد از ۲۰ سالگی آغاز می شود.
کارشناسان حوزه سالمت معتقدند حداقل اقدامی که بانوان 
الزم است برای پیشــگیری از سرطان ســینه انجام دهند، 
ماموگرافی در سن ۴۰ سالگی است که طبق دستور پزشک 
و بر اساس عوامل خطر زمینه ای، به صورت متداول دو سال 

یک بار باید آن را تکرار کنند.عدم حاملگی و شیردهی، ازدواج 
در ســن باال و شــیر ندادن از مهم ترین عوامل بروز سرطان 
سینه هستند؛ بنابراین بانوانی که در سنین پایین تر ازدواج 
می کنند و بچه دار می شــوند، دارای یک سیستم محافظتی 

برای پیشگیری از سرطان سینه هستند.
و اما از شایع ترین ســرطان ها در کشور ایران پس از سرطان 
معده، می توان سرطان روده بزرگ، مثانه و سیستم ادراری 

را نام برد. 
امروزه ثابت شده است که کشف به موقع سرطان ها می تواند 

امید به زندگی را افزایش دهد.
همان طور که در سازمان بهداشت جهانی پیش بینی می شد، 
روند رشد سرطان، روندی افزایشی با حرکت متوسط است؛ 
بنابراین الزم است با رعایت موارد پیشــگیری از سرطان و 
کنترل ریز فاکتورها، بتوانیم حداقل آمار و روند افزایشــی 
سرطان را برای ۱۰ سال آینده به یک روند ثابت تبدیل کنیم.

دبیر شورای سیاست گذاری سرطان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان می گوید: دخانیات اولین عامل ایجادکننده سرطان 
به شمار می رود و آلودگی و عوامل محیطی نیز آن را تشدید 
می کنند. وی همچنین ادامه داد: از هر هزار نفر اصفهانی در 
یک سال، یک نفر به سرطان مبتال می شــود که با توجه به 
اینکه در استان اصفهان حدود ۵ میلیون نفر زندگی می کنند، 
در یک سال از این تعداد ۵ هزار نفر دچار سرطان می شوند که 

یک آمار طبیعی است.
در زمینه سرطان، اســتان اصفهان در وضعیت بحران قرار 
ندارد و فقط با یــک افزایش پیش بینی شــده میزان انواع 
ســرطان مواجه هستیم. در این زمینه هشــدار الزم نیست 
اما آماده سازی سیســتم ها برای دریافت این تعداد سرطان 
و مهیا کردن شرایط تشــخیصی و درمانی مناسب ضروری 

خواهد بود.
از دیگر عوامل بروز سرطان، اشــعه های حاصل از تلفن های 
همراه هستند. با توجه به اینکه هر روز تلفن های همراه به روز 
و جدیدتر می شوند و وابستگی انسان ها به این وسیله بیشتر 
می شــود باید دقت داشــت که خود همین تلفن همراه هم 

سرطان زاست.
ســرطان زا بودن اشــعه های حاصل از تلفن همراه می تواند 
گوشزدی برای تمام مردم باشد تا کمتر از آنها استفاده کنند.

 قطعیت تاثیرگذاری امواج الکترومغناطیســی بر بافت های 
بدن از قبل اعالم شده اما فاکتورهای تایید کننده این مسئله 

پیچیده است.
گرچه طبق آمار وزارت بهداشــت آمار ابتال به ســرطان در 
کشور کمتر از متوسط جهانی است اما باید توجه داشت که 
بیماری سرطان نه  تنها در ایران بلکه در کل جهان به شدت 

رو به افزایش است.
داشتن اطالعات از علل سرطان، می تواند از بروز آن پیشگیری 
کند؛ خوب اســت که هر ایرانی مطلع، اطالعات خود را در 
اختیار اطرافیان قرار دهد؛ زیرا هرشخص به نوبه خود نقش 

یک رسانه را در حوزه سالمت دارد.

کشف بیش از یک تن مکمل غذایی تاریخ گذشته در اصفهان
رییس مرکز بهداشــت شــماره دو اصفهان گفت: هزار و ۲۵6 کیلوگرم مکمل 
 غذایی بدون مجوز بهداشــتی و تاریخ گذشــته در اصفهان کشف وجمع آوری 

شد.

بررسی عوامل ايجاد سرطان در ايران؛

 رد پای سبک زندگی در بروز سرطان
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دین و اندیشه

 

تاریخ پر فراز و نشیب شیعه شاهد تالش بی وقفه مجاهدانی است که با کوله باری از خلوص و توکل و امید  سمیه مصور
و استقامت، صخره های صعب وسخت تبلیغ دین و آموزه های ناب آن را درنوردیدند و چراغ راهی برای 
آیندگان شدند. حجت السالم و المسلمین حاج غالمرضا فیروزیان نمونه ای از این مجاهدان بود که حدود هشتاد سال پرچم تبلیغ 
تشیع را بردوش کشید و در روزگاری که تبلیغات ضد اسالم به ویژه علیه  مذهب تشیع  اوج یافته بود لحظه ای از پای ننشست.

حجت االسالم دکتر علی اکبر صافی، رییس موسسه آموزش عالی حوزوی عالمه مجلسی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، با اشاره 
به زندگی پر فراز  و نشیب حجت االسالم فیروزیان، ایشان را تاریخ زنده مجاهدت های فکری و سیاسی روحانیت شیعه برای به 
بار نشستن نهال انقالب اسالمی دانست و افزود: حجت االسالم فیروزیان به حق از استوانه های به خاطر ماندنی در عرصه تبلیغ 
دین مبین اسالم و شریعت َحّقه جعفری  به شمار می آمد که الگوپذیری از تالش بی وقفه و ماندگار استادان و بزرگ مردانی 
همچون  ایشان و به ویژه ادامه راه این عالمان گران قدر، تاثیرگذار و از نیازهای اساسی جامعه کنونی است.حجت االسالم صافی با 
اشاره به اینکه مرحوم حجت االسالم فیروزیان درطول عمر ارزشمند خود با ایمان و اراده ای آهنین و کمک معنوی ائمه اطهار 
علیهم السالم و راهنمایی های امیرالمومنین در انتخاب راه درست تبلیغ دین، موفق به ساخت حدود 45 مسجد در مناطق حساس 
ایران اسالمی به ویژه در مکان های سنی نشین شده بودند، ادامه داد: دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در سال 1390  این افتخاررا 
یافت که به مناسبت یک عمر تالش مجاهدانه حجت االسالم فیروزیان، دومین همایش چهره ماندگار تبلیغی استان را برگزار 

کرده و از ایشان تجلیل به عمل آورد.
فرازهایی از زندگی روحانی جهادی

در ادامه این گزارش،  به  فرازهایی  کوتاه از زندگی این رادمرد الهی و روحانی جهادی و غیور به نقل از رییس موسسه آموزش عالی 
حوزوی عالمه مجلسی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اشاره می شود:

وی در ســال 1298  شمسی در جنوب تهران چشــم به جهان گشــود. تحصیالت ابتدایی را در تهران ســپری کرد و بعد از  
شهریور1320در تهران به تحصیل علوم دینی پرداخت  و هم زمان در محل سکونت خود جلسات مذهبی تشکیل می داد که 
زمینه آشنایی ایشان با آیت ا... اسالمی فراهم گردید و به دامادی وی انجامید. حجت االسالم فیروزیان مدتی هم در حوزه علمیه 
قم به تحصیل مشغول شد و سرانجام به وعظ و خطابه روی آورد و در این راستا فعالیت های فرهنگی- مذهبی فراوانی را به انجام 
رساند. آشنایی ایشان با شهید نواب صفوی و خاطراتش از وی، حکایت از تاثیر شگرف شهید نواب صفوی بر ایشان دارد. کتاب 
راهنمای سعادت تالیف آیت ا... خادمی وی را به اصفهان کشاند و پس از چندی آیت ا... اسالمی بنا به درخواست  علمای اصفهان، 
آقای فیروزیان را به عنوان نماینده خود در تشکیل مدارس اســالمی معرفی کرد. وی بعد از مدتی به دستور آیت ا... العظمی 

بروجردی  راهی کرمان شد.
همگام با آیت ا... کاشانی در مسیر ملی شدن صنعت نفت

در کرمان عالوه بر دایر کردن روزنامه پیام حق، مبارزات دامنه داری علیه فرقه های منحرف و خوانین  ظالم آن سامان شروع 
کرد، ضمن اینکه در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی مجلس شــورای ملی هم حضور موثری داشت ودر همین ایام به واسطه 
مخالفت هایی که با خان های مستبد داشت، به بندر عباس و در سال 1327، به جزیره قشم تبعید شد. سفر به جزیره  قشم و 
آشنایی با وضعیت نابسامان شیعیان آن جزیره، موجب تداوم رفت و آمد و فعالیت های اجتماعی و مذهبی ایشان در قشم گردید. 
در آستانه نخست وزیری مصدق در سال 1330 از طرف آیت ا... کاشانی ماموریت مهمی جهت تنویرافکار مردم کردستان یافت. 
انگلیسی ها برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت تحریکاتی در مناطق مرزی ایران به ویژه در کردستان به راه انداخته بودند 
که با دور اندیشی آیت ا... کاشانی و سخنرانی های فیروزیان ناکام  ماند. در همان سال وی ماموریت های دیگری از طرف آیت ا... 
کاشانی به آذربایجان و خوزستان هم داشت.  در سی ام تیرماه 1331 در اصفهان دستگیر شد و بعد از کودتای 28 مرداد نیز تا 

مدتی تحت پیگرد قرار داشت.  
بازوی پرتوان آیت ا... خادمی در مبارزات انقالبی

پس از شهادت نواب صفوی فعالیت های عمده فیروزیان در جامعه تعلیمات اسالمی در اصفهان متمرکز گردید؛ ضمن اینکه در این 
دوره در شهر انزلی و نقاط دیگر آثار باقیه ای از خود بر جای گذاشت. با شروع نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی، حجت االسالم 
فیروزیان به طرفداری از نهضت اسالمی فعالیت های چشمگیری نمود و بر اساس همین فعالیت ها بود که در  1343/03/19 
دستگیر و بعد از آن ممنوع المنبر شد. با دستگیری و تبعید امام خمینی از ایران دوره جدیدی از فعالیت های مبارزاتی ایشان با 
رویکرد فرهنگی آغاز شد؛ به گونه ای که در اصفهان حجت االسالم فیروزیان به عنوان بازوی پرتوان مرحوم آیت ا... خادمی شناخته 
می شد وفعالیت های بسیاری داشت. در مبارزاتی که در اصفهان  برای جلوگیری از تاسیس مدارس مختلط، جلوگیری از تولید 
فیلم های مبتذل، مقابله با طرح مسائل مخالف شرع، جلوگیری از تدریس مسائل جنسی در مدارس و جلوگیری از اجرای تئاتر 
در ماه مبارک رمضان انجام شد، نقشی چشمگیرداشت ودر این راستا فعالیت های گسترده ای نمود. این واعظ سخت کوش پس 
از پیروزی انقالب اسالمی با عزیمت به مناطق بحرانی مانند مازندران، دشت مغان، گرگان و نواحی دیگر و همکاری با نهادها و 

ارگان های متعدد، تالش های شبانه روزی فراوانی را برای تثبیت نظام نو پای اسالمی از خود بروز داد.

عصر امام  صادق  )علیه السالم( یکی  از طوفانی ترین  ادوار تاریخ  اسالم  است  که  
از یک  سو اغتشاش ها و انقالب های  پیاپی  گروه های  مختلف ، به ویژه  از طرف  
خونخواهان  امام  حسین  )علیه السالم( رخ  می داد که  انقالب  »ابو سلمه « در کوفه  
و »ابو مسلم « در خراســان  و ایران  از مهم ترین  آنها بوده  است  و همین  انقالب  
سرانجام  حکومت  شوم  بنی امیه  را برانداخت  و مردم  را از یوغ  ستم  و بیداد    رها 
ساخت . لیکن  سرانجام  بنی  عباس  با تردستی  و توطئه ، به ناحق  از انقالب  بهره  
گرفته  و حکومت  و خالفت  را تصاحب  کردند. دوره  انتقال  حکومت  هزار ماهه  
بنی  امیه  به  بنی  عباس،  طوفانی ترین  و پر هرج  و مرج  ترین  دورانی  بود که  زندگی  

امام  صادق  )علیه السالم( را فراگرفته  بود.
 رهبری پیرامون سبک و سیره زندگی امام جعفر صادق )علیه السالم( بیانات 
متعددی فرموده اند؛ بخشی از سخنان ایشان پیرامون نکات مهم زندگی امام 

صادق )علیه السالم( به شرح ذیل است:
حیات امام صادق؛ عصر استحکام پایه های معرفت اسالمی در جامعه

بین حرکت امام صادق )علیه السالم( و به طور کلی حرکت عمومی ائمه  هدی  
)علیه السالم(، بخصوص نُه امامی که از بعد حادثه  عاشورا تا زمان غیبت حضرت 
ولی عصر این منصب را داشتند، با رفتار و هویت و حرکت بسیجِی امروز ملت ما، 
رابطه ای وجود دارد. ائمه  اطهار )علیه السالم( وظیفه  خود می دانستند که هم 
پایه  ارزش ها و تفکر اسالمی را در ذهنیت جامعه مستحکم و عمیق نمایند و هم 
سعی کنند بنای آن سلطنت پدید آمده و به ناحق بر جای نبوت نشسته را منهدم 

و ویران کنند و یک بنای حقیقی و صحیح به وجود آورند.
ائمه )علیه الســالم(، مبارزه  بســیار پررنج و پرتالش و پرمحتــوا و فراگیری 
می کردند؛ هم در زمینه  معنوی و فرهنگی؛ برای حفظ پایه های اعتقاد اسالمی 
و جلوگیری از انحرافی که در جهت بنای حکومت سلطنتی ممکن بود به وجود 
بیاید که به وجود آمده بود؛ هم در جهت مبارزه  سیاسی. اوج این حرکت در زمان 
امام صادق)علیه السالم( بود. نمی شود گفت در زمان های دیگر، این حرکت اوج 

نداشت؛ چرا، در زمان امام رضا )علیه السالم( و در زمان های دیگر هم همین طور 
بود؛ منتها زمانه در دوران امام صادق )علیه الســالم( یک فرصت و فسحتی را 
در اختیار گذاشت و این بزرگوار توانستند کاری بکنند که با پایه های معرفت 
اسالمی صحیح در جامعه، آنچنان مستحکم شود که تحریف ها دیگر نتواند این 

پایه ها را از بین ببرد.
 ایشــان این کار را کرد تا این زمینه بماند و در هر دوره ای از دوره های تاریخ، 
کسانی که الیق هســتند، بتوانند از این زمینه استفاده کنند و نظام اسالمی و 
مبنای مبتنی بر ارزش های اسالمی را به وجود آورند و این بنای رفیع را بسازند. 
این، کار امام صادق )علیه السالم( است. آنچه ما امروز در عرصه نظام جمهوری 
اسالمی با آن مواجه هستیم، شباهتی به این حرکت عظیم عمیِق نیازمند به 
صبر و حوصله  ائمه )علیه السالم( دارد؛ به   همان اندازه هم تاثیرات عمیقی دارد. 
)1384/09/07 - بیانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان در سالروز شهادت 

حضرت امام صادق )علیه السالم(
امام صادق؛ مرد مبارزه و تشکیالت

امام صادق )علیه السالم( مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تشکیالت 
بود. مرد علم و دانش بودنش را همه شنیده اید. محفل درس امام صادق )علیه 
السالم( و میدان آموزشی که آن بزرگوار به وجود آورد، هم قبل از او و هم بعد 
از او در تاریخ زندگی امامان شیعه بی نظیر بود. همه  حرف های درست اسالم و 
مفاهیم اصیل قرآن که در طول یک قرن و اندی به وسیله  مغرضان و مفسدان 
یا جاهالن تحریف شــده بود، همه  آنها را امام صادق )علیه الســالم( به شکل 

درست بیان کرد.
امام صادق )علیه السالم(، مفاهیم تحریف شده اسالم را تصحیح کرد

اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شــنیده اید. امام صادق )علیه السالم( مشغول 
یک مبارزه  دامنه دار و پیگیر بود. مبارزه برای قبضه کردن حکومت و قدرت و به 
وجود آوردن حکومت اسالمی و علوی. یعنی امام صادق )علیه السالم( زمینه 
را آماده می کرد تا بنی امیه را از بین ببرد و به جــای آنها حکومت علوی را که   
همان حکومت راستین اسالمی است بر ســر کار بیاورد. اما آن بعد سوم را که 
اصال نشنیده اید، مرد تشکیالت بودن امام صادق )علیه السالم( است که یک 
تشکیالت عظیمی از مومنان خود از طرفداران جریان حکومت علوی در سراسر 

عالم اسالم از اقصای خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا به وجود آورده بود.
 تشکیالت یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی امام صادق )علیه السالم( اراده می کند 
آنچه را که او می خواهد بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسالم به مردم 
می گویند تا بدانند. یعنی از همه جا وجوهات و بودجه برای اداره مبارزه  سیاسی 
عظیم آل علی جمع کنند. یعنی وکال و نمایندگان او در همه شهر ها باشند که 
پیروان امام صادق )علیه السالم( به آنها مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین 

تکلیف سیاسی خود را از آن حضرت بپرسند.
تکلیف سیاسی هم مثل تکلیف دینی واجب االجراست. امام صادق )علیه السالم( 
یک چنین تشــکیالت عظیمــی را به وجــود آورده بود و با این تشــکیالت 
و به کمک مردمی کــه در این تشــکیالت بودند با دســتگاه بنیامیه مبارزه 
می کــرد. در هنگامی که پیــروزی او بــر بنیامیه حتمی بــود، بنی عباس به 

عنوان یک جریان مزاحم و فرصت طلــب آمدند، میــدان را گرفتند و بعد از 
 آن امام صادق )علیه الســالم(، هم با بنی امیه و هم بــا بنی عباس مبارزه کرد. 

)1359/۶/14(

پیشوای صادق )علیه السالم( در اندیشه مقام معظم رهبری

یادنامه حجت االسالم فیروزیان، روحانی  جهادی 

تاریخ زنده مجاهدت فکری و سیاسی روحانیت شیعه
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به کسانی که در کسوت روحانیت و در این زمان هستند، باید عرض کنم که 
به عنوان سربـازان قوی امـام زمـان )عج( باید از خیلی چیزها بگذرند؛ از 
کمبودها، ناراحتی ها، دوری از زن و بچه و ... . ما به عنوان جانشینان پیغمبر 
و ائمه  اطهار یا باید در این لباس باشیم یا بیاییم بیرون. ما باید برویم در 
روستاهای دور افتاده تبلیغ کنیم، به فکر این نباشیم که روزی، چه می شود! 
یک خرجی برای زن و بچه بگذاریم و برویم در روستاها تبلیغ کنیم.وهابی ها 
که مبلغینی را می فرستند، قوی تر از آقا و ارباب ما نیستند. امام زمان )عج( 
سربازان خود را دوست دارد.ما راهنمایان مردمیم وکار ما مانند کار انبیا مشکل 
است. حضرت نوح 900 سال تبلیغ کرد تا 72 نفر موحد شدند. ما نباید به جهت 
احترامی که در بین مردم داریم مغرور شویم! ما باید برای کتک خوردن، زندان 
رفتن و کشته شدن آماده باشیم.ما یا نباید بگوییم مبّلغ دین هستیم یا اگر 
گفتیم باید همچنان که انبیا سپر بالی توحید شدند، ما هم از جان، عمل به 
وظیفه کنیم.یک وقت مبلغی اصال خودش شخصا به تبلیغ عالقه دارد و کاری 
ندارد به اینکه در این راهی که دارد می رود چیزی به او می دهند یا نه؟ کتکش 
می زنند یا نه؟ وقتی فقط برای خدا باشد، این روحیه، هم در او و هم در دیگران 
اثر می گذارد وزندگی اش را زیر و رو می کند.من حاال که دیگر کارهای اجرایی 
از دستم بر نمی آید، مشغول نوشتن خاطرات و چیز های مفیدی در زمینه 
دینی می باشم، زیرا خاطرات، مشوق طالب و روحانیون است. امیدوارم امام 

زمان)عج( عنایتی کنند و شاهد فرجشان در زمان خود باشیم.

بهترین ابزار برای تبلیغ  از نگاه حجت االسالم فیروزیان
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چگونه می توان نماز را خوب خواند؟ اگــر بخواهیم به نماز 
خود بها بدهیم، توجه بیشتری بکنیم و آن را بهتر بخوانیم، 

باید چه کنیم؟
 ابتــدا باید نــگاه خــود را بــه نماز اصــالح کنیــم؛ بعد 
به اقامــه یــک نمــاز خــوب بپردازیم. تصــور رایــج از 
نماز خــوب این اســت کــه نمــاز خــوب، همــان نماز 
 عاشــقانه ای اســت که وصفــش را در مورد اولیــای خدا 
شنیده ایم. خیلی ها تصور می کنند نماز خوب یعنی نمازی 
که از اول تا آخر آن اشک بریزی، از اول تا آخر در نماز از خوف 
خدا بترسی و بلرزی. تا گفته می شود نماز خوب، خیلی ها  فکر 
می کنند یعنی نمازی که انسان در آن مستقیما با خدا صحبت 
می کند؛ خدا را می بیند، به خدا و اولیای خدا سالم می دهد و 
جوابشان را می شنود؛ در صورتی که منظور از نماز خوب این 

نیست و معیار نماز خوب هم چنین چیزهایی نیست.
معموال وقتی می خواهند ما را نصیحت کنند، به ما می گویند: 
» این چه نمازی است که می خوانی؟! می دانی امیرالمومنین 
) ع( موقع نماز چطور رنگ چهره اش از خوف خدا می پرید و 

چه حالی به ایشان دست می داد؟« 
گاهی اوقات این جور تبلیغات در مورد نماز ما را پاک ناامید 
می کند. پیش خودمان می گوییم ما که هیچ وقت این گونه 

نخواهیم شد.
 تا می گوینــد نماز خوب، ذهن مان ســراغ نماز اولیای خدا 
می رود؛ در حالی که نمــاز اولیای خدا، قله اســت. ما برای 
برداشــتن قدم به ســمت قله، ابتدا باید به مقام نماز خوب 

برسیم...
)  چگونه یک نماز خوب بخوانیم -حجت االسالم پناهیان(

نگاه خود را به نماز اصالح کنیم

برادرکوچک حاج آقا از دنیا رفته بود .پسر بیست ساله برادرش نزد 
ایشان آمد.این طور شروع به تعریف کرد: دیشب خواب پدر را دیدم.
از پدرم پرسیدم آن دنیا چگونه است ؟گفت : شما درک نمی کنید.

گفتم :به اندازه ای که قابل درک است،بگویید .گفت:دنیای شما 
درمقابل آخرت مثل خانه هایی است که کودکان با قوطی کبریت 
درست کرده و با آن بازی می کنند .گفتم :پدر جان وظیفه من در این 

دنیا چیست؟ گفت :نماز وامانت داری.
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ستاره برزیلی در آستانه جدایی از نیوکمپ!
مهاجم ارزنده تیم ملی برزیل توسط یکی از نزدیکانش به ترک باشگاه بزرگ اسپانیایی تشویق 
شده است!  بنابر ادعای گل، یکی از نزدیکان نیمار به او توصیه کرده در این تابستان نیوکمپ را 

ترک کند تا هرچه زودتر از زیر سایه لیونل مسی خارج شود!

رییس فدراسیون گلف گفت: برای پیشرفت رشته گلف در ایران الزم 
است از تمام ظرفیت ها استفاده شود و در دو 
بخش مردان و زنان به شکل همزمان و 
موازی سرمایه گذاری صورت گیرد.

مســابقات لیگ دسته اول گلف 
کشــور از روز جمعه و با حضور 
هشــت تیم به میزبانی زمین 
گلف ورزشگاه نقش جهان آغاز 
شد و روز یکشنبه  با قهرمانی تیم 
شاهین شهر و صعود این تیم به لیگ 
برتر به پایان رسید. تیم های نمین 
سرامیک اردبیل و پاالیش نفت آبادان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور کیکاووس سعیدی، رییس 
فدراسیون گلف برگزار شد. سعیدی در این مراسم اظهار کرد: در این 
دوره از مسابقات تیم هایی از اســتان های مختلف حضور داشتند و 
سطح مسابقات از نظر کیفی و کمی خوب بود و اصفهان نیز میزبانی 
خوبی از لیگ دســته اول انجام داد.وی افزود: برای پیشرفت رشته 
گلف در ایران الزم است از تمام ظرفیت ها استفاده شود و در دو بخش 
مردان و زنان به شکل همزمان و موازی سرمایه گذاری صورت گیرد.

سعیدی ادامه داد: اگر می خواهیم در رنکینگ این رشته صعود کنیم 
باید برای ورزشکاران این رشته فضای آموزشی فراهم شود تا بازیکنان 

با رشد کیفی در استان های خود به تقویت تیم ملی کمک کنند.

رییس فدراسیون گلف  تاکید کرد:

 میزبانی شایسته اصفهان 
در رقابت های لیگ 

نقل قول روز

سرمربی تیم   ملی تکواندوی بانوان گفت: پس از اعالم نظر پزشکان، 
کیمیا علیزاده دیروز از بیمارستان مرخص 
شــد.مهرو کمرانی دربــاره آخرین 
وضعیت و ترخیص کیمیا علیزاده 
از بیمارستان، اظهار کرد: علیزاده 
قرار بود روز شنبه از بیمارستان 
مرخص شــود،  ولی با توجه به 
مشکالتی که از ناحیه گوارش و 
معده در طول دوره درمان برایش 
ایجاد شده بود، با نظر پزشکان مقرر 
شد تا دوشنبه در بیمارستان تحت مراقبت 
باشــد و پس از بهبودی کامل مرخص شود. خوشــبختانه پس از 
آزمایشات و چکاپ کامل، پزشکان تصمیم گرفتند که او می تواند از 
بیمارستان مرخص شود.  سرمربی تیم   ملی تکواندوی بانوان درباره 
مدت زمان دوری علیزاده از میادین، گفت : بــه  هر حال او حداقل 
یک سال روی شیاپ چانگ نخواهد رفت. علیزاده به دلیل سال ها 
حضور در اردوی تیم   ملی نیاز به استراحت دارد. حتی اگر روی پای 
او جراحی صورت بگیرد یا نیازی به جراحی نباشد، یک سال او را در 
اردوها نخواهیم دید.  به نظرم در این یک سال او می تواند هم از لحاظ 

روحی و هم از لحاظ جسمی دوباره خود را آماده مبارزه کند.

 کیمیا علیزاده
 از بیمارستان مرخص شد

خبر روز

   بازگشت مجتبی جباری به اســتقالل، به خودی خود داستانی 
پرحاشــیه شــد که البته پایان خوشــی 
داشت. مجتبی برگشت و در تمرین 
با استقبال شگفت انگیزی روبه رو 
شد، اما حاشیه ها تمامی نداشت. 
حدس هایی که درباره مصدومیت 
او زده می شد که با پاسخ روشنی 
همراه نبود و این مســئله هر روز 
در روزنامه ها تحلیل می شــد، اما 
حاال سید رضا افتخاری، مدیر عامل 
باشگاه استقالل در گفت وگو با روزنامه گل 
ادعای عجیبی را مطرح کرده است.اگر امروز)سه شنبه( ایفمارک 
ســالمتی جباری را تایید نکند با او قراردادی بسته نخواهد شد. 
همین حرف نشان می دهد که مدیر باشگاه استقالل هم از سالمتی 
جباری اطمینان ندارد، اما او یک ادعای دیگر هم مطرح کرده است. 
افتخاری گفته است: »قرارداد جباری بازی به بازی است.«معنای 
این حرف خیلی روشن نیست. آیا قرار است جباری در ازای هر بازی 
در استقالل پول بگیرد؟ یعنی اگر روی نیمکت بنشیند خبری از 
پول نیست؟ جباری واقعا چنین شرطی را پذیرفته است؟ به نظر 
می رســد برای روشن شــدن وضعیت جباری باید منتظر باشیم. 
اگر هم سالمتی او تایید شد تازه »ماجرای قرارداد بازی به بازی« 

آغاز می شود.

مهاجم چلسی که شــایعه بازگشــتش به اتلتیکو مادرید شنیده 
می شــود، پیراهن این تیم را پوشــید.در 
روزهایی که شــایعه بازگشت دیه گو 
کاســتا به اتلتیکو مادرید به دلیل 
بــروز اختالف میــان او و آنتونیو 
کونته ســرمربی چلسی شنیده 
می شــود، او حرکتی انجام داده 
که به شایعه بازگشتش به مادرید 
دامن زد.کاستا  به تازگی در یکی از 
شبکه های اجتماعی کلیپی از خودش 
گذاشته که او را در حال جشن گرفتن با پیراهن 
روخی بالنکو نشان می دهد.در حالی که تمرینات پیش فصل چلسی 
آغاز شده است، کاستای 28 ساله هنوز با اجازه باشگاه در زادگاهش 
برزیل مانده تا مقدمات بازگشتش به اللیگا فراهم شود و این طور که 

پیداست قرار نیست دوباره به جمع شاگردان کونته برگردد.

 قرارداد جباری بازی به بازی است

 »کاستا« پیراهن اتلتیکو مادرید را
 به تن کرد

ادعای روز

فوتبال جهان

دربی اصفهان که می توان آن را قدیمی ترین و حســاس ترین دربی 
ایران پس از دربی استقالل و پرسپولیس نامید، در 16 دوره برگزاری 
لیگ برتر و در مسابقات جام حذفی همیشه دارای اتفاقات و حواشی 
بوده است.این بار دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن که از امید باالیی 
برای موفقیت در لیگ شانزدهم برخوردارند، به دنبال آن هستند که 
در نقش جهان خط و نشانی برای رقیب ســنتی و سایر رقبا بکشند.

برگزاری دیدارهای دوســتانه پیش فصل بســیار مهم و می تواند در 
تمرینات و برنامه ریزی تمرینات به کادر فنی کمک زیادی بکند؛حال 
دو تیم اصفهانی تصمیم گرفته اند در روزهایی که همه نگاه ها معطوف 
به برگزاری سوپرجام و دربی دوستانه استقالل و پرسپولیس در آلمان 

است، به مصاف هم بروند و پنجه در پنجه هم زورآزمایی کنند.   

مهاجم تیم ذوب آهن در بازی هــای تدارکاتی این تیم عملکرد خوبی 
داشته است.

تیم ذوب آهن که اردوی تدارکاتی را در ترکیه برپا کرده، عصر یکشنبه  
در نخستین بازی تدارکاتی به مصاف مانیا اسپور رفت که با نتیجه 3 بر 2 
به پیروزی رسید. دو گل تیم ذوب آهن را در این مسابقه مرتضی تبریزی 
به ثمر رساند تا رکورد گلزنی اش در بازی های تدارکاتی را افزایش دهد.
تبریزی در بازی های تدارکاتی ذوب آهن در اصفهان نیز عملکرد خوبی 
داشــت و چند گل به ثمر رســاند تا آقای گل ذوب آهن در دیدارهای 
دوستانه باشد.تبریزی که در نقل و انتقاالت مد نظر تیم استقالل قرار 
گرفته بود، حاال انگیزه زیادی دارد تــا روزهای خوبش در ذوب آهن را 
ادامه دهد و بتواند مهاجم تاثیرگذاری برای تیمش در لیگ هفدهم باشد.

چشم و هم چشمی 
اصفهانی ها از سرخابی ها

تبریزی، ستاره ذوب آهن 
در دیدارهای تدارکاتی

قاب روز

منهای فوتبال

کاپیتان تیم فوتسال گیتی پسند:

 کار سختی در آسیا 
پیش رو داریم 

کاپیتان تیم فوتسال گیتی پســند در آستانه اعزام به 
مسابقات جام باشگاه های آسیا گفت: تیم های اصفهانی 
همیشه از قدرت و کیفیت باالیی برخوردار بودند و در 
سال های اخیر گیتی پسند حتی در بدترین وضعیت نیز 
مدعی بوده؛ این مسئله موجب شده انتظارات از این تیم 
باال باشد.محمد کشاورز اظهار کرد: خدا را شکر شرایط 
تیم خوب اســت. ما هم از لحاظ بدنــی و هم از لحاظ 
ذهنی آمادگی الزم را برای جام باشگاه های آسیا داریم 

و امیدوارم بتوانیم از فوتسال ایران در آسیا دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه سال های گذشته فوالدماهان و گیتی 
پســند عناوین قهرمانی و بازی های خوب و باکیفیتی 
داشته اند،افزود: این امر موجب شده انتظارات از فوتسال 
ایران و تیم گیتی پســند باال باشد. ما هم تالش خود را 
انجام می دهیم که ان شاءا... بتوانیم بهترین نتیجه ممکن 
را در جام باشگاه های آســیا به دست آوریم و این را هم 
می دانیم که کارمان بسیار سخت است، اما مجموعه تیم 
تمام تالش خود را انجام خواهد داد تا نتیجه شایسته ای 

بگیریم و با سر بلندی به کشور برگردیم.
وی در خصوص شرایط تیم گفت: خیلی خوب بود که 
توانستیم تمرینات خود را  زودتر شروع کنیم. بهترین 
کمکی که این مســئله به ما کرد این بــود که  دوران 
بدنسازی را کامل پشت سر گذاشتیم. در لیگ ایران به 
دلیل مشــکالتی که وجود دارد تیم های کمی هستند 
که می توانند تمرینات خود را به موقع شــروع کرده و 
بدنســازی کاملی داشته باشــند، اما خوشبختانه این 
اتفاق برای گیتی پسند افتاد و به موقع تمرینات خود را 
شروع کرد و با نظر سرمربی بازیکنانی که مدنظر بودند 
به تیم اضافه شدند.کشاورز ادامه داد: فکر می کنم دوران 
بدنسازی خوبی پشت سر گذاشتیم و شروع به موقع و 
کامل بودن دوران بدنســازی و تمرینات تخصصی می 
تواند  در طول لیگ و همچنین جام باشــگاه های آسیا 
به ما کمک کند.وی در مورد میــزان هماهنگی تیمی 
بازیکنان تازه وارد گیتی پسند خاطر نشان کرد: با توجه 
به حرفه ای و با تجربه بودن بازیکنان، آنها به خوبی وبه 
سرعت  توانستند با دیگر اعضای تیم به مرز آمادگی و 
هماهنگی الزم برسند. متاسفانه نتوانستیم بازی های 
دوســتانه و تدارکاتی انجام بدهیم، اما چند بازی اول 
لیگ برتر در فصل جدید برای ما حکم بازی تدارکاتی 
را داشت و توانست به هماهنگی تیمی ما کمک کند و 
اکنون هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ هماهنگی شرایط 

مطلوبی داریم.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن درباره دیدار 
تدارکاتی تیمــش مقابل مانیا اســپور ترکیه 
اظهار داشت: در راســتای برگزاری بازی های 
دوستانه برای آمادگی هر چه بهتر تیم، با تیم 
مانیسا اسپور ترکیه روبه رو شدیم. این تیم جزو 
تیم های شناخته شده ترکیه است که گویا دو 
سالی است برای صعود به ســوپر لیگ ترکیه 

تالش می کند. به نظر می رسید این تیم بتواند 
محک جدی برای تیم ما باشد و به همین دلیل 

با آنها روبه رو شدیم.
امیر قلعه نویی ادامه داد: خوشبختانه کیفیت 
مانیسا اســپور همانی بود که انتظار داشتیم و 
بچه ها هم بیشتر دســتورات تاکتیکی را اجرا 
کردند. ما از بچه ها خواستیم که از همان ابتدا 

بازی را دســت گرفته و اجــازه ندهند حریف 
بخواهد حاکم بازی شــود که اینگونه هم شد 
و خیلــی زود موقعیت ایجــاد کردیم و به گل 

هم رسیدیم.
قلعه نویی همچنیــن گفت: بچه هــا تمرکز 
خودشان را خیلی خوب روی بازی حفظ کردند 
و تا پایان بــازی تقریبا انتظــارات را برآورده 
کردنــد؛ البته ناگفته نماند که برای رســیدن 
به شرایط ایده آل همچنان باید تالش کنیم و 

می توانیم روز به روز بهتر شویم.

ســرمربی ذوب آهن در مورد برنامه تیمش تا 
آغاز فصل اظهار داشت: بنا داریم فردا یک دیدار 
دوستانه دیگر برگزار کنیم و احتماال روز شنبه 
هفته آینده نیز در دیداری دوستانه با سپاهان 
روبه رو می شویم که این دو بازی پایان کار ما 
پیش از شــروع فصل اســت. امیدوارم این دو 
بازی نیز به ما کمک کند تا به شرایط مطلوب 
نزدیک شویم و لیگ را از مشهد مقدس خوب 

شروع کنیم.
قلعه نویی در پایــان در مــورد اردوی ترکیه 

نیز گفت: اردوی بســیار خوبی را پشــت سر 
می گذاریم. 

تمرینات منظم و تالش بچه ها بســیار خوب 
است و امیدوارم ثمره انتخاب خوب خود را در 

طول فصل ببینیم.
سرمربی سبزپوشــان در مورد نقل و انتقاالت 
تیمش هم اظهار داشــت: مــا دیگر خروجی 
نداریــم و مایل هســتیم یــک مهاجم خوب 
خارجی جذب کنیم کــه اگر این اتفاق هم رخ 

دهد، تیم ما کامل است.

قلعه نویی: 

هنوز با ذوب آهن ایده آلم، فاصله داریم

ملی پوش اصفهانی تیم هندبال:

آرزوی ما  حضور در المپیک ۲۰۲۰ است
ملی پوش هندبال و آقای گل لیگ هندبال رومانی برای فصل 
2۰1۷ بازهم با باشــگاه دیناموبخارست رومانی قرارداد بست. 
او می گوید که ملی پوشــان هندبال همگی متحد شــدند و 

می خواهند تیم   ملی را دوباره به جایگاه قبلی خود برگردانند.
سجاد استکی در پایان روز نخست اردوی تیم   ملی هندبال در 
مورد شرایط این روزهای هندبال، اظهار کرد: خدا را شکر اردوی 
تیم ملی با حضور همه ملی پوشان برگزار شد. دو سال است که 
بازیکنان تیم   ملی دور هم نبودنــد و با هم بازی نکردند. اکنون 
دوباره همــه لژیونرها دور هم جمع شــدند و متحد با یکدیگر 
تمرین می کنند. ما می خواهیم تیم   ملی را دوباره به جایگاه قبلی 
خود بر گردانیم. جایگاهی که هندبال ایران لیاقت آن را دارد.او 
در ادامه درخصوص لیگ هندبال ایــران گفت : درحال حاضر 
شرایط خوبی در لیگ هندبال نیســت. وضعیت لیگ نامعلوم 
است و تیم های حاضر در لیگ هنوز اعالم آمادگی نکرده اند. اگر 
 اسپانسرها به سمت هندبال بیایند وضعیت لیگ خوب خواهد 
شد و سبب می شود که شرایط تیم   ملی هم بهتر شود.استکی 
با بیان اینکه ملی پوشــان با هدف قهرمانی به رقابت های جام 
ملت های آسیا به میدان می روند، گفت : در حال  حاضر هندبال 
ایران یازده لژیونر دارد که تجربه بازی در اروپا را دارند. ما برای 
قهرمانی به رقابت های پیش رو می رویــم. قطر یکی از رقبای 
قدیمی ماست، اما به نظر می رسد که نسبت به قبل ضعیف تر 
شده و کمی سن بازیکنانش باال رفته است. با این حال شانس 

قهرمانی ما بیشتر شده است.
عضو تیم باشگاهی دینامو بخارســت رومانی ادامه داد: بچه ها 
در اروپا دست به توپ شــده اند و در لیگ های خوب سوئیس، 
رومانی، ترکیه و مجارستان بازی کرده اند. ما 1۰۰ درصد باید 
برای قهرمان شدن و کسب سهمیه جهانی به این رقابت ها می 
رویم؛ همچنین باید در رقابت های مقدماتی المپیک قهرمان 
شویم تا صد درصد و بدون چون و چرا در  المپیک 2۰2۰ حضور 
داشته باشــیم. همه آرزوی ما هندبالی ها، حضور در  المپیک 

2۰2۰ است.
اســتکی در مورد انتخاب ســرمربی خارجی بــرای تیم   ملی 
معتقد اســت: حبیبی از دوران نوجوانان تا بزرگساالن در کنار 
ما هندبالیست ها بوده است و از تمامی ما شناخت دارد. از این 
رو می تواند خیلی خوب به عنوان مربی در کنار تیم، بازیکنان را 
هدایت کند. انتخاب سرمربی خارجی در برنامه ریزی فدراسیون 
اســت؛ نمی توانیم بگوییم که مربی خارجی خیلی تاثیر گذار 
است، چون اکثر بچه ها لژیونر هســتند و در لیگ های اروپایی 
تمرین می کنند، اما اگر فدراسیون بتواند مربی خارجی بیاورد 

که در کنار حبیبی قرار بگیرد، خب شرایط بهتر می شود.
آقای گل لیــگ رومانی در مورد حضــور لژیونرها در اردوهای 
تیم ملی هندبال ایران گفت: تعداد لژیونرها زیاد اســت، آنها 
همیشه و در طول فصل نمی توانند در اردوهای تیم   ملی حاضر 
شوند. به دلیل آسیب هایی که ممکن اســت در اردوهای تیم  

 ملی ایران به لژیونرها وارد شود، تیم های باشگاهی زیاد اجازه 
حضور در اردوها را به لژیونرها نخواهند داد، اما اکثر بازیکنان در 
قراردادهای خود قید کرده اند که شرایط حضورشان در تیم   ملی 
هندبال ایران برای حضور در رقابت های ثبت شده در فدراسیون 
جهانی)AHF( فرآهم شــود.لژیونر هندبال ایران در خصوص 
حضورش در تورنمنت سئول کاپ گفت: فدراسیون هندبال در 
حال رایزنی با مسئوالن باشگاه است و امیدوارم که نتیجه دهد و 
بتوانیم حاضر شویم. این تورنمنت در فدراسیون جهانی به ثبت 
نرسیده و ممکن است شرایط حضور فراهم نباشد.سجاد استکی 
با بیان اینکه امســال هم در دیناموبخارست رومانی می ماند، 
گفت : پیشنهادات زیادی از کشورهای فرانسه و آلمان داشتم، 
اما دیناموبخارست پیشنهاد خوبی به من داد؛ بنابراین باز هم در 
دیناموبخارست برای یک سال دیگر به همراه برادرم و موسوی 

خواهیم ماند.
گفتنی است ؛سجاد استکی در سال 2۰1۷ عضو تیم باشگاهی 
دیناموبخارســت رومانی بود و توانســت به همراه برادرش ا... 
کرم و علیرضا موسوی به سه قهرمانی در ناسیونال لیگ، جام 
حذفی و سوپر کاپ دست یابد  .ســجاد همچنین توانست به 
عناوینی چون پدیده فصــل 2۰1۷ رومانی، قــرار گرفتن در 
میان پنج بغل زن چپ دنیا، مرد ال هندبال رومانی، آقای گل 
 فصل 2۰16 و قرار گرفتن در میان 2۰ خرید برتر سال 2۰1۷ 

دست یابد.

اعضای تیم فوتسال گیتی پسند پیش از اعزام به جام باشــگاه های فوتسال آسیا از شهدا رخصت 
گرفتند.

با حضور بازیکنان، کادر فنی و عوامل باشگاه گیتی پسند و در حضور مدیرعامل باشگاه مقاومت، 
رییس سازمان بسیج ورزشــکاران اســتان، معاونت و مدیران اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، 
حاج مهدی منصوری ذاکر اهل البیت)ع( و مدیران گروه صنایع گیتی پسند در گلستان شهدای 
اصفهان، طی مراسمی از شهدای واال مقام برای حضور پرقدرت در جام باشگاه های آسیا رخصت 
گرفته شد.در این مراسم محمدحسین عراقی زاده، قائم مقام باشگاه گیتی پسند گفت: بدون شک 
گیتی پسند با مدد گرفتن از شهدای واالمقام، توان و روحیه دوچندان خواهد گرفت و امیدواریم 
نماینده شایســته ای برای کشور عزیزمان باشــیم؛ همچنین وحید رجبی، رییس سازمان بسیج 
ورزشکاران استان اصفهان یادآور شد: اقدام فرهنگی باشگاه گیتی پسند می تواند الگوی مناسبی 
برای باشگاه های دیگر باشــد و امیدواریم نماینده ایران جام قهرمانی را به کشور بیاورد و تقدیم 

شهدای واال مقام کند.
عباس بهروان، پیشکسوت رســانه نیز با حضور خود در این مراســم اظهار کرد: با شناختی که از 
گیتی پسند دارم شک ندارم جام قهرمانی به ایران و اصفهان بر می گردد و امیدواریم با همت و تالش 
نظاره گر درخشش جوانان ایرانی باشیم. در این مراسم حاج مهدی منصوری ذاکر اهل البیت)ع( 
به نوحه خوانی پرداخت و در پیامی از ابراز عالقه خود و امت حزب ا... به گیتی پسند بابت اقدامات 
 فرهنگی مناســب گفت و یادآور شــد نماینده ایران می تواند بدون شــک با اقتدار قهرمان آسیا

 شود.

با حضور گیتی پسندی ها در گلستان شهدا صورت گرفت؛

رخصت از شهدا برای فتح آسیا 
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به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری 
اصفهان، اســتاندار اصفهان در جلســه  فوق العاده کارگروه 
مقابله با پدیده  گردوغبار استان که به دلیل افزایش گردوغبار 
در چند روز اخیر برگزار شد، اظهار داشت: پدیده  گردوغبار 
در روزهای چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعه هفته  گذشته 
غیر منتظره بود و منشــأ این پدیده، خارج از استانی گزارش 

شد.
رســول زرگرپور با بیان اینکه گردوغبار داخل اســتانی که 
به صورت عمده از شــرق و شمال اســتان نشأت می گرفت، 
در جلســات کارگروه مورد بحث و بررســی قــرار گرفت و 
برنامه ریزی های الزم انجام شد، گفت: تاغ کاری در کانون های 
ایجاد گردوغبار، از جمله فعالیت های صورت گرفته برای رفع 

این پدیده بود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه برای رفع پدیده  گردوغبار با 
منشأ برون استانی برنامه ریزی کمتری صورت گرفته است، 
اظهار داشت: پدیده  گردوغبار که در هفته  گذشته در استان 
اتفاق افتاد، باید به صورت ویژه بررســی و مشخص شود که 
چگونه این شرایط حادث گردید تا راه حل مقابله با آن به طور 

جدی بررسی شود.

وی اضافه کرد: در صورت لزوم باید در خارج از استان اقدامات 
با جدیت پیگیری شود که دیگر مشکالتی از این قبیل اتفاق 

نیفتد.
زرگرپور افزود: براســاس گزارش های اعالم شــده به علت 
افزایش ســرعت بادهای شــمالی در نواحی جنوب سمنان 
توده  اولیه گردوغبار شکل  گرفته و پس از عبور از کانون های 
فرسایش گردوغبار در نواحی شمال استان تقویت  شده و با 
توجه به جهت وزش باد به نواحی شــمالی استان، به سمت 

مرکز و حتی غرب استان ماندگار شد.
وی با بیان اینکه جهت و ســرعت باد در نوع خود جدید بود، 
افزود: این موضوع باید جدی گرفته شــده و به سرعت با آن 
برخورد شود، اینکه پس از دو روز از وقوع این پدیده در استان 

جلسه  فوق العاده تشکیل می شود نشانگر اهمیت آن است.
استاندار اصفهان این موضوع را مهم و فرااستانی خواند و افزود: 
استان های اصفهان، یزد و سمنان درگیر این پدیده هستند و 
باید اقدامات مشترکی در نخستین فرصت ممکن با برگزاری 
گردهمایی سه جانبه با حضور مسئوالن بحران، محیط زیست 

و هواشناسی و منابع طبیعی داشته باشند. 
وی بــا بیان اینکــه این کار بــا محوریت مدیریــت بحران 

استانداری اصفهان صورت خواهد گرفت، افزود: باید اطالعات 
3 اســتان در این زمینه مبادله شود تا به جمع بندی واحدی 
برای حل مشــکل رسیده و در گزارشــی مسئوالن کشوری 
را نســبت به این موضوع حســاس کنند؛ چرا که تبعات آن 

می تواند بسیار باالتر باشد.
مدیر ارشد استان اصفهان با تاکید بر اینکه در این گزارش باید 
پیشــنهاد های الزم برای کنترل این پدیده ارائه شود، افزود: 
این گزارش باید برای معاون اول رییس جمهور و مســئوالن 
مربوطه، ارسال و از آنها خواسته شود که در یکی از جلسات 
ستاد ملی مقابله با گردوغبار با فوریت به آن بپردازند چرا که 

این موضوع ازحد یک استان فراتر است.
وی اضافه کــرد: ایــن پدیده بایــد به عنوان یک هشــدار 
قلمداد شــده و 3 اســتان درگیر باید مشــارکت الزم را در 
 تصویب و اجــرای طرح کنتــرل پدیده  گردوغبار داشــته 

باشند.
زرگرپور با گله مندی از صداوسیما و رسانه ها درباره پوشش 
خبری این پدیده، اظهار داشت: آنچه از صداوسیما و رسانه ها 
انتظار می رود این است که در مواقع بروز حوادث و بحران های 
طبیعی به کمک مدیریت بحران بشــتابند و با اطالع رسانی 

دقیق و مناســب و به موقع 
راهکارهای الزم را به مردم 
ارائــه کــرده و از هرگونــه 
اظهارنظــر شــتاب زده و 
اطالع رســانی غیردقیــق 

اجتناب کنند.
وی بــا بیان اینکه قســمت 
اعظــم پدیــده  گردوغبار 
هفته  گذشته ناشی از خارج 
اســتان بود، اظهار داشت: 
این موضوع هشدار بزرگ و 
پدیده  نوظهوری بود که باید 
جدی گرفته شود، امیدواریم 
با کمک اســتان های دیگر 
به گونه ای شرایط فراهم شود 
که شــاهد تکرار این پدیده 
نباشیم. اســتاندار اصفهان 
در پایان، بر ایجاد مکان های 

استاندارد در نقاط مختلف شهر برای ارائه  تجهیزات موردنیاز 
 از جمله ماسک به مردم در زمان وقوع پدیده  گردوغبار تاکید 

کرد.

تمام استانداردهای الزم درمجموعه های ورزشی فراهم است 
علی قاســمی،مدیر عامل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان گفت:ســازمان ورزش تمام 
اســتانداردهای الزم برای تشکیل کالس های آموزشــی در رشــته های مختلف را در کلیه 

مجموعه های ورزشی رعایت کرده است.

چهره هااخبار

با مسئوالن

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
استانداری اصفهان:

ثبت نام دانش آموزان اتباع 
بیگانه آغاز شد

مدیـرکل امور اتبـاع و مهاجریـن خارجی اسـتانداری 
اصفهان با اشـاره به اینکـه بنا بر فرمایـش رهبر معظم 
انقالب، طـی چند سـال اخیـر فراهـم کردن شـرایط 
تحصیـل بـرای همـه اتبـاع خارجـی در دسـتور کار 
قرارگرفته اسـت، اظهار داشـت: در سـال گذشـته نیز 
۵۰ هـزار دانش آمـوز افغانسـتانی و عراقـی در مدارس 

اسـتان اصفهـان ثبت نام شـده اند.
مهـدی سـلیمانی تصریـح کـرد: دانش آموزانـی 
کـه از دیگـر کشـورها بـه ایـران آمده انـد بـه دلیـل 
 ناآشـنایی بـا زبـان فارسـی در مـدارس ثبت نـام 

نمی شوند.
مدیـرکل امور اتبـاع و مهاجریـن خارجی اسـتانداری 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه درسـال جـاری تعـداد 
دانش آمـوزان تبعه )بـا توجه بـه اینکه تعـدادی از آنها 
به سـن آمـوزش رسـیده اند( افزایـش خواهد داشـت، 
تصریـح کـرد: هنـوز آمـار دقیقـی از ایـن افـراد در 
 دسـت نیسـت وتاآبان مـاه این آمـار مشـخص خواهد 

شد.         
وی بابیـان اینکـه بنـا بـر مصوبـه جلسـه۹خردادماه 
سـال جاری کمیتـه دائمی اتبـاع خارجی، سرپرسـت 
فرزنـدان افغانسـتانی فاقـد مـدرک الزم اسـت بـرای 
دریافـت برگـه حمایـت تحصیلـی بـه دفاتـر کفالـت 
اقامـت و اشـتغال اتبـاع خارجـی اسـتان اصفهـان 
مراجعـه کنند،افـزود:از ایـن رو دانش آمـوزان تبعـه 
خارجـی فاقد مـدرک اقامتی معتبـر که دارای سـابقه 
دریافـت برگـه حمایـت تحصیلـی در سـال های ۹۴و 
۹۵هسـتند بایـد از ۱۸تیرتا۱۵مـرداد بـه ایـن دفاتـر 

مراجعـه کننـد.
سـلیمانی بـا اشـاره بـه اینکـه دانش آمـوزان تبعـه 
خارجـی فاقـد مـدرک اقامتـی معتبـر کـه در طـرح 
تبـاع افغانسـتانی فاقـد مـدرک در  سرشـماری ا
بهمن ماه سـال گذشـته تـا خردادمـاه جاری شـرکت 
کرده انـد نیـز می تواننـد از ۱۸تـا پایـان تیرمـاه بـه 
دفاتـر کفالت سـطح اسـتان اصفهـان مراجعـه کنند، 
ابـراز داشـت: سـایر دانش آمـوزان تبعه خارجـی فاقد 
مـدرک اقامتـی معتبـر نیـز می تواننـد از۲۰تـا پایان 
تیرماه بـرای دریافـت فرم ثبت نـام در مـدارس به این 

دفاتـر مراجعـه کننـد.

استاندار اصفهان:

پدیده  گردوغبار، یک موضوع مهم و فرا استانی است

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
به منظور افزایش مشارکت شهروندان در گسترش فضای سبز خصوصی و 
دستیابی به توسعه پایدار، چهارمین دوره مسابقه انتخاب برترین فضای سبز 

خانگی در شهر اصفهان برگزار می شود.
احمد سلیمانی پورافزود: این مســابقه در قالب 3سطح فضای سبز منازل 
)حیاط، بام و داخل ســاختمان( از ســوی ســازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: شــهروندان برای شــرکت در ایــن مســابقه می توانند با شــماره 
تلفن۰3۱3۲۶۵۱۸۰۰تمــاس گرفته یا به دبیرخانه واقــع در خیابان ۲۲ 
بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر، واحد روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان، همه روزه در وقت اداری مراجعه و ثبت نام کنند.

سلیمانی پور در پایان اظهار کرد: مهلت ثبت نام برای شرکت در این جشنواره 
۱۵تیر الی ۱۵مردادماه ۹۶ است.

مدیرشعبه اصفهان شرکت تاکسی آنالین تپ سی بااشاره به اینکه عمر 
پدیده تاکسی آنالین در کشورماکمتر از دو سال است،گفت:به دلیل نو 

بودن این پدیده، در این زمینه خأل قانونی وجود دارد.
احســان نصرگفت:تپ ســی در مجوزهای قانونی پیشــگام شــد و 
پیگیری هایی ازجانب وزارت ارتباطات، وزارت کشور و وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت صــورت گرفت تا توانســتیم مســئوالن را متقاعد 
کنیم که تاکسی نیســتیم؛ بلکه واســطه ای هســتیم که در فضای 
 مجازی، مسافر و تاکسی را که در سطح شهر وجود دارد، به هم متصل

 می کنیم.
وی افزود: اغلب اپلیکیشن های درخواست تاکسی، عالوه بر رصدو ثبت 
لحظه ای  اطالعات و موقعیت سفر روی ســرورهای خود و با استفاده 
از اGPS، قابلیت های امنیتی فوق العاده باال از قبیل ارســال اطالعات 
کامل راننده و خودرو برای مسافر و نیز امکان اشتراک گذاری لحظه ای 

اطالعات و مسیر سفر با خانواده یا دوستان را دارد.

1۵مردادماه؛

آخرین مهلت ثبت نام 
مسابقه فضای سبز خانگی

مدیر شعبه اصفهان شرکت تاکسی آنالین تپ سی:

تپ سی درمجوزهای 
قانونی پیشگام شد

آیین گشایش مرکز تخصصی خانه خالقیت و خانه کودک با حضور شهردار اصفهان و مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

 خانه خالقیت
بستری برای رشد فکری کودکان

شهردار اصفهان در حاشیه مراسم گشایش مرکز تخصصی خانه 
خالقیت که در قالب برنامه هر هفته، چند افتتاح برگزار شد، 
به گشایش مرکز تخصصی خانه خالقیت و رستوران بازی های 
فکری اشاره کرد و گفت: امروز جنس افتتاح پروژه ها متفاوت 
است و باوجوداینکه تنها یک میلیارد تومان برای آن هزینه شده 
اما اقدامی مناسب برای ارتقای رشد فکری کودکان و نوجوانان 

محسوب می شود.

جمالی نژاد اضافه کرد: بعد از برگزاری جشنواره کودک و نوجوان 
که رویدادی ارزشــمند برای کــودکان و نوجوانان بــود نیاز به 
فعالیت های ســخت افزاری در این حوزه داشتیم که در این راستا 
خانه خالقیت و رستوران بازی های فکری و خانه کودک گشایش 

یافت.
وی تاکید کرد: اگر شهر اصفهان به شهری خالق تبدیل شده است 
به طور یقین این خالقیت باید در سنین پایین خود را نشان دهد، 
بر این اساس باید فضا و بستر برای کودکان مهیا شود تا کودکان با 

افکار خالق بتوانند آینده شهر را بسازند.
شــهردار اصفهان اظهار کرد: خانه خالقیت و رستوران بازی های 
فکری، اولین ایده مجری رستوران بازی های فکر در استان و کل 
کشور اســت و با ارائه 3۰۰ نوع بازی تنها مرکز تخصصی بازی در 

شهر محسوب می شود.
جمالی نژاد عنوان کرد: برای اولین بار اســت که ۲ هزار عدد بازی 

به صورت متمرکز در یک مرکز ارائه می شود.
وی به تجهیز و بازسازی خانه کودک نیز اشاره کرد و گفت: با توجه 
به مکان مناسب خانه کودک در پارک حاشیه زاینده رود، نیاز بود 
تا این مرکز بازنگری شود؛ بر این اساس بازسازی خانه کودک در 

دستور کار قرار گرفت.

مدیرمنطقه1۵شهرداری اصفهان تاکیدکرد:

 الحاق خوراسگان به اصفهان
 زمینه ای برای پویایی

منطقه ۱۵شهرداری اصفهان با جمعیت ۱۲۵هزار نفری، یکی از 
مناطق محروم در بین مناطق شــهرداری اصفهان است که۴سال 

پیش به شهر اصفهان الحاق شد.
مدیرمنطقه ۱۵شهرداری اصفهان در این باره اظهارکرد: از زمان 
الحاق خوراسگان به شهراصفهان، پروژه های عمرانی بسیاری برای 
ارتقای سرانه های خدماتی و افزایش شور و نشاط در محالت این 
منطقه اجرا شــده؛ تا جایی که محرومیت ایــن منطقه به صورت 

چشمگیری کمرنگ شده است.
رضا مختاری افزود: قبل از الحاق، بودجه ای مناسب برای پویایی 
و رفع محرومیت خوراســگان اختصاص نیافته بود و شــهروندان 
نیز با کمبود امکانات بســیاری دســت و پنجه نرم می کردند؛ اما 
خوشــبختانه  بعد از الحاق، بودجه مناسب برای رفع محرومیت و 
پویایی به این منطقه اختصاص یافت تا شهروندان در محیطی بدون 

دغدغه زندگی کنند.
مدیر منطقه ۱۵شهرداری اصفهان بابیان اینکه آزادسازی برخی از 
مکان ها باید برای توسعه منطقه انجام می شد، گفت: قبل از الحاق 
خوراســگان مبلغی حدود  ۹ میلیارد و ۵3۴ میلیون تومان  برای 
آزادسازی ها هزینه شد که متاسفانه کمک شایانی به رفع محرومیت 
منطقه نکرد؛ اما خوشبختانه پس از الحاق خوراسگان به اصفهان، 
این مبلغ به 3۲میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و برای 

آزادسازی در راستای توسعه شهر هزینه شد.
 مختاری با اشــاره به اینکه قبل از الحاق خوراســگان، متاسفانه 
آســفالت معابر اصلی و فرعی بســیار نامطلوب بــود به حدی که 
رفت وآمد شهروندان را بسیار دشــوار کرده بود، خاطرنشان کرد: 
قبل از الحاق خوراسگان طی۶ سال مبلغ۷۴۰میلیون و۵۰۰هزار 
تومان برای آســفالت معابر این منطقه هزینه شد اما بعد از الحاق 
و طی3ســال، این مبلغ به میزان۲۰میلیــارد و۵۰۰ هزار تومان 
افزایش یافت و حدود ۹۵درصد از معابر اصلی و فرعی این منطقه 

آسفالت شد.
وی به ساماندهی و نوسازی پیاده روهای این منطقه اشاره و اظهار 
کرد: متاسفانه قبل از الحاق خوراسگان وضعیت پیاده روها نامطلوب 
بود و فقط۴۰۰میلیون تومان برای پیاده روسازی معابر خوراسگان 
هزینه شده بود و این مهم نارضایتی شهروندان را به دنبال داشت؛ 
اما طی 3سال گذشته مبلغی حدود۲میلیاردو۶۲۰میلیون تومان 

برای پیاده روسازی معابر این منطقه هزینه شد.

شهرداری

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط موجود امسال روند افزایش دما در 
تابستان در تیر ماه متوقف شد.

حسن خدابخش درخصوص شرایط جوی استان اصفهان اظهار کرد: روز گذشته شرایط جوی استان ناپایدار و همراه 
با وزش باد در مناطق غربی و شــمال شــرق بود. وی افزود: امروز شاهد 
جوي پایدارتر و میزان وزش باد و ابر کمتری در اصفهان خواهیم بود و در 
روزهای آینده غبار هوا کاهش می یابد. رییس اداره پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان با اشــاره به ثبات وضعیت دمایی در روزهای 
آینده گفت: احتمال کاهش دما تا دو درجه در اصفهان وجود دارد و دمای 
اصفهان به زیر 3۶ درجه نیز می رسد. خدابخش در خصوص دمای هوای 
امروز تصریح کرد: امروز شــاهد خنک ترین هوا در بویین و میاندشت با 
۱۵ درجه و گرم ترین هوا در آران و بیدگل با ۴۱ درجه خواهیم بود و در 
اصفهان حداقل دما ۲۲ درجه خواهد بــود. وی درخصوص وجود گردو 
غبار در هواي اصفهان گفت: گرد و غبار جوی رو به کاهش است. درحال حاضرشرایط خوبی را در اصفهان داریم و شاهد 

گرد و غبار زیادی در هواي این شهر نیستیم. از چهارشنبه هفته گذشته گرد و غبار روندی رو به کاهش داشته است.

توقف تابستان در تیرماه؛

اصفهان خنک تر می شود
مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اظهارکرد: امروز شاهد افتتاح مرکز تخصصی خانه خالقیت و 

خانه کودک در شهر اصفهان هستیم.
علی اکبربقایی با اشاره به موضوعیت این کار افزود: یکی از کارهای فرهنگی انجام شده تحت عنوان »فرهنگ به عالوه۶، 

فرهنگ منهای3« که درسال۹3جاری شد، موضوع اضافه شدن خدمات و 
کیفیت بخشی مراکز فرهنگی بوده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ادامه داد:در مسیر 
ارتقای کیفیت خدمات مراکز فرهنگی متناسب با تاریخ و دوره مراکزی که 
سال های گذشته افتتاح شــده اند باید بازنگری و بازتعریف در برنامه های 
فرهنگی صورت گیرد که خوشبختانه این اتفاق رقم خورده و در سال های 
قبلی تعدادی از این مراکز افتتاح شده است. بقایی تصریح کرد: در مرکز باغ 
جوان به موضوع بهینه سازی فعالیت های فرهنگی توجه شده است که این 
کار باعث شده میزان مخاطبان برنامه های فرهنگی در 3 ماهه اول سال، 

معادل با کل تعداد مخاطبان در سال گذشته باشد.بقایی خاطرنشان ساخت: با توجه به این موضوع در خانه خالقیت و 
کودک، دفاتر تخصصی شکل گرفته اند و فعالیت ها بازتعریف شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

بهینه سازی زیرساخت های فرهنگی مورد توجه شهرداری قرار دارد

استان های اصفهان، 
یزد و سمنان درگیر 
گردوغبار هستند و 
در نخستین فرصت 
ممکن باید اقدامات 
مشترکی با حضور 
مسئوالن بحران، 

محیط زیست و 
هواشناسی و منابع 

طبیعی داشته باشند
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وقتی در شرایط سختی مثل گم شدن در طبیعت، 
درگیری با توفان یا کوالک و یا هر شــرایط سخت 
دیگری قــرار می گیریم، در واقــع در برابر عوامل 
ایجاد و تشــدید کننــده اســترس و نگرانی قرار 
گرفته ایم و در نتیجه باالنس مواد شــیمیایی در 
مغزمان تغییر می کند و در دور باطلی از اضطراب 
و انفعال می افتیم، اما ما برای شما پیشنهادهایی 
داریم که کنترل اضطراب و ایجاد آرامش را ساده تر 
می کند. یادتان باشــد نکات این مقاله را در حین 
زندگی روزمره انجام دهید تا هم از اســترس های 
ناشــی از مســائل مختلف زندگی رها شوید و هم 
 هنر تســلط بر اضطــراب را در شــرایط بحرانی 

به دست آورید.
1- سالمت مغز = سالمت بدن

به طور میانگین افراد در روز، 60هزار فکر و عقیده 
را در ذهنشان تجربه می کنند و حدود 80 درصد از 
اینها افکار منفی هستند. این تاثیرات منفی الگوها 
و رفتارها به طور ناخودآگاه اســت و باعث تحمیل 
بیماری بر بدن می شــود به خصــوص درصورتی 
که در شرایط بقا قرار داشته باشید، هجوم چنین 
افکاری به ذهنتان بسیار بیشتر و قوی تر می شود. 
می توان با اظهار مثبت نگــری آن هم به صورت 
مکرر، واکنش استرس را تغییر داد تا الگوی رفتاری 
»مثبت نگری« ملکه ذهن شود. به جای استرس به 
خود القای قدرت و توانایی کنید: من قوی هستم، 
من موفق هستم، من سپاسگزارم، من از این طریق 
موفق می شــوم. این القائات مثبت را در کل روز 
تکرار کنید تا استرس را دگرگون و روش رفتاری 

ناخودآگاه شما تغییر یابد.
2-مواد محرک را کاهش دهید

اســترس، نگرانی، بی خوابی و مشــغولیت فکری 
به طور ثانویه با مصرف زیاد مــوادی مانند قهوه، 
نسکافه، نوشابه های دارای مواد محرک و... ایجاد 
می شوند. محرک سیستم عصبی مرکزی بر خالف 
تاثیر اینگونه مواد، ســعی در آرامش فکر و راحتی 
بدن دارد. از هم اکنون شــروع کنید. سعی کنید 
تنها برای یک هفته مــواد محرک را کاهش دهید 
تا متوجه شــوید چگونه با کاهش مــواد محرک، 
اثر اســترس بر بدنتان کاهش مــی یابد. به جای 
 تمام این مواد محرک ســعی کنیــد چای گیاهی

 بنوشید.
زمانی که یاد بگیرید همه روز تنفس عمیق داشته 
باشــید )یعنی تنفــس از راه دیافراگم شــکمی( 
اســترس عمومی بدن را کاهش خواهید داد و به 
فواید دیگر ناشــی از آن مثل کاهش فشار خون و 
ضربان قلب دست می یابید.طبق تحقیقات انجام 
شده 70 درصد از ســموم و ضایعات بدن از طریق 

دستگاه تنفسی از بدن خارج می شود.

گوناگون

چگونه یک سفر بدون 
استرس داشته باشیم؟

یادداشت

کوچــه باریک اســت و یک طــرف کوچه، 
قدیمی ساز و هنوز عقب نشینی نکرده اند. 
در عوض طرف دیگر را آپارتمان ساخته اند و 

چند طبقه باالتر رفته اند.
 بیشتر عصرهای پنجشنبه یک چهارپایه کنار آیفون می گذاریم و 
نوبتی کشیک می دهیم. آخه همسایه ها ماشین ها را جلوی در هم 
پارک می کنند و راه عبور را می بندند. برای همین از ساعت 6 به 
بعد هر چند دقیقه، یک نفر زنگ خانه ما را می زند و سوال می کند 
که آن پراید سفید، زانتیای دودی، وانت آبی، پژو گلبهی یا شاسی 
بلندی که جلوی درشان پارک شده مال ماست؟ ما هم جواب می 
دهیم نه! آنوقت نوبت به سوال دوم می رسد که پس مال چه کسی 
است؟ ما هم جواب می دهیم که نمی دانیم. حتما میهمان یکی از 

همین خانه هاست. 
بعد از چند دقیقه صدای سر و صدا از کوچه بلند می شود. چند نفر 
از همسایه ها با داد و بیداد مشغول پیدا کردن صاحب ماشین می 
شوند که اصال معلوم نیســت مال همین کوچه است یا از میهمان 
های کوچه بغلی؛خالصه هر روز تعطیل همین بســاط برپاست. 
اوضاع درپارکینــگ آپارتمان هم بهتر از کوچه نیســت؟! بعضی 
وقت ها حتی پیچیده تر هم می شود. همسایه ها یا میهمان هایشان 
به جاِی پارک بقیه احترام نمی گذارند و در پارکینگ یک ترافیک 
درست و حسابی راه می اندازند، ماشین ها توی هم گره می خورند 
و اعصاب همه به هم می ریزد  به ویژه آنهایی که تازه ماشــین نو 
 خریده اند و می ترسند که در  این بلبشو خطی به تازه رسیده شان 

بیفتد.
 همیشه با بی نظمی کارهای ساده را پیچیده می کنیم و گره هایی 

با دست می زنیم که با دندان هم باز نمی شوند.

باغ 
کاغذی

کتاب » پسری در برج « نوشــته پالی هو- ین با ترجمه مریم               
عزیزی مشتمل بر 299 صفحه، چاپ و روانه بازار کتاب شد.

 داستان » پسری در برج « در مورد نوجوانی به نام ادی است 
که به یک باره انبوهی از مشکالت به سرش هوار می شود و در 
هجوم مشکالت تک و تنها می ماند. او باید در شهری خالی از 
سکنه بماند و از مادری بیمار و افسرده مراقبت کند. از همه بدتر 
بالچرها، هاگ های ســمی و خطرناکی هستند که از گیاهی 
مرموز در هوا پخش می شوند و پی ساختمان را می خورند. ادی 

با وحشت و ترس در آپارتمانی که هر لحظه بیم فرو ریختنش 
وجود دارد، تک و تنها با مادرش سر می کند.

 کتاب »پســری در برج « تاکنون جوایز زیادی مانند جایزه 
کتاب کــودک واتر ســتونز 2015، مــدال کارنگی 2015 و 
جایزه کتاب کودک ساســکس 2016 را کســب کرده است. 
نویسنده این کتاب که متولد انگلستان و اکنون آموزگار است، 
داستان»پسری در برج « را هر روز ســاعت پنج صبح قبل از 

تدریس برای دانش آموزان 5 ساله اش نوشته است.

پسری در برج

پارکینگ

ما به طور کلیشه ای، فکر می کنیم انسان های سالخورده 
مردمی هستند که به آرامی راه می روند، از سرگرمی های 
مالیم و آرام لذت می برنــد و مدام در حال شــکایت از 
بیماری های دوران پیری خود هســتند. ما افرادی را که 
پــس از گذراندن عمر حرفه ای خــود تصمیم می گیرند 
با تالش زیاد در زمینه های دیگری به موفقیت برســند، 
به چشــم قهرمانانی الهام بخش می بینیــم؛ مثل وکیل 
88 ســاله ای که حاال قهرمان بدمینتون اســت. چنین 
داستان هایی شاید فقط بتوانند باعث لبخند تحسین آمیز 
ما شوند، ولی یک ســوال را مطرح می کنند: این افراد با 
چه طرز تفکری می توانند باوجود باال رفتن سن و کاهش 

توانایی بدنی، ذهن خود را جوان نگه دارند؟
شــانس و ژنتیک، مســلما دو فاکتوری هســتند که در 
این زمینه نقش مهمی بــازی می کنند؛ ولی متخصصان 
می گویند ساختار فکری، اصلی ترین عامل جوانی ذهن 
است.ممکن اســت فکر کنید که به هرحال درد مفاصل 
و ضعف حافظه، باعث می شــوند احســاس پیری کنیم 
ولی مطالعات جدید دانشــگاه کلمبیا نشان می دهد که 

احســاس پیری بیش از آنکه از تغییرات فیزیکی ناشی 
از باال رفتن سن حاصل شــود )که در کنترل ما نیست(، 
 تحت تاثیر ذهنیت و تفکر )که اتفاقا در کنترل ماســت( 

قرار دارد.
این تحقیقات نشان می دهند که اگر ما کلیشه های رایج 
فرهنگی را در مورد ســالخوردگی نپذیریــم، می توانیم 
ذهنمان را در برابر آسیب های زمان، محفوظ نگه داریم. 
به زبان ساده، اگر خودمان نپذیریم که پیر شده ایم، الاقل 
به لحاظ ذهنی و روحی جــوان می مانیم.دیوید وایس، 
یکی از استادان دانشگاه کلمبیا می گوید طبق مطالعات، 
افرادی که معتقدند ســن فقط یک عدد است، عملکرد 

حافظه  بهتری دارند.
تحقیقات تکمیلی بعدی هم این یافته ها را تایید کرده اند: 
اگر با باال رفتن ســن انتظارات کمتری از عملکرد ذهنی 
خود داشته باشید، واقعا کارایی خود را پایین می آورید. 
پس همیشــه بدون توجه به تعداد شمع های روی کیک 
تولدتان، به قابلیت های خود اعتماد کنید، وارد چالش های 

جدید شوید و ذهن خود را در اوج نگه دارید.

آیا می توانیم ذهنمان را جوان نگه داریم؟
دانستنی ها

حرف حساب

همیشه باید در حاشیه بود
آدمی وقتی در درون چیزی قرار دارد نمی تواند 
آن را ببینــد، پس در این زندگــی فقط باید از 
بیرون نگاه کرد، یعنی همیشه باید در حاشیه 
بود اصال هیــچ کس نمی تواند بــه طور کامل 
درون زندگی باشد. در درون ما همیشه کسی 
هست که نیســت، کســی که نگاه می کند و 
بی صدا می مانــد و به ندرت برایــش واقعه ای 

اتفاق می افتد.
»فراتر از بودن«
کریستین بوبن
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 طوالنی ترین مسیر هوایی دوچرخه 
در چین راه اندازی شد

یک شــرکت معماری دانمارکی به نام D + W به تازگی مســیر هوایی 
دوچرخه سواری در شهر شیامن چین راه اندازی کرده که به طوالنی  ترین 

مسیر هوایی در نوع خود تبدیل شده است.
طول مســیر هوایی دوچرخه جهــان، از 6 محله و 3 مرکــز تجاری عبور 
می کند و تقریبــا 7/6  کیلومتر درازا دارد که در ارتفاع 5 متری از ســطح 
زمین واقع شده است. جالب است که این راه با دقت خاصی دقیقا زیر مسیر 

اتوبوس های BRT قرار دارد.
گفتنی است که این مســیر هوایی دوچرخه نخستین نمونه نیست، اما در 
میان ساخته های موجود، طوالنی ترین آنها در سطح جهان است. از دیگر 
مسیر های هوایی ساخته شده می توان به شــهر کپنهاگ اشاره کرد که با 
عرض مســیر 4/8 متری اش، 
امنیت و راحتی زیــادی را در 
اختیار افــراد قــرار می دهد. 
طبق گفتــه  اداره برنامه ریزی 
و طراحی شهری شیامن، این 
مسیر دوچرخه با هدف کاهش 
ترافیک شــهری و ترویج این 
شکل از حمل و نقل راه اندازی 

شده است.

 پسری که با قلب نصفه
 زندگی می کند! 

پزشــکان زمانی که مادر »Jack Foley « هفته بیســتم بارداری خود را 
پشت سر می گذاشت با انجام سونوگرافی دریافتند که این جنین مبتال به 
نوعی بیماری است و قلب او نصفه و نیمه دیگر قلب او ساخته نشده است.
پزشــکان در همان زمان به مادر او ختم بارداری را توصیه کردند اما مادر 
تصمیم به ادامه بارداری گرفت و نوزاد با معجزه و با همان قلب نیمه به دنیا 
آمد.جک، از زمان تولد تاکنون سه بار جراحی قلب باز را پشت سر گذاشته 
و کودکی شاد و سرحال اســت و حتی جدیدا به تیم های ورزشی پیوسته 
است.این کودک مبتال به بیماری سندروم سمت چپ قلب هیپوپالستیک یا 
HLHS است که سبب می شود نیمی از قلب در دوران جنینی شکل نگیرد؛ 
براســاس آمارها این بیماری بر یک نفر از هر هزار نفر اثر می گذارد.جک، 
دارای بطن و دهلیز سمت چپ 
قلب خود نیست و تنها از یک 
بطن و دهلیز بدن او اســتفاده 
مــی کند و بــه پمپــاژ خون 
می پردازد.پزشــکان امیدوار 
هســتند با انجام مراقبت های 
درمانی این کودک بتواند طول 
 عمــر طبیعی خود را داشــته

 باشد.

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب ســال 1396 خود در نظر دارد نسبت به اجرای 
عملیات احداث شبکه توزیع آب فاز اول شهرک مشاغل شهری با اعتبار اولیه 3/750/000/000 ریال از 
طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1396/5/3 به شهرداری زرین 

شهر مراجعه نمایند.

تجدید آگهی مناقصه عمومی )نوبت  دوم (

جواد جمالی-  شهردار  زرین شهر

 ندا
 شاه نوری
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