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آلودگی بیش از حد هوای اصفهان در پی جاری نشدن زاینده رود؛

استعفای دسته جمعی چه شد؟
11

3 اتمام تعمیر واحدهای مسکونی سرپل ذهاب تا ۴ ماه آینده
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مطرح کرد:

3

هیئت مدیره سپاهان بر اساس مناسبات سیاسی انتخاب شده است
کارشناس فوتبال اصفهان:

10
روحانی در سیزدهمین نشست اتحادیه مجالس 

کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی:

2
 هیچ کشور اسالمی

  را رقیب خود نمی دانیم

رتبه سوم اصفهان در جذب 
معلمان حق التدریس

11

راه اندازی اتاق فکر مشترکین در 
سطح شرکت های آبفای کشور

3

سومین نماز باران در مسجد جامع 
اصفهان اقامه می شود

11

11

رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در اصفهان:

از فرصت فضای مجازی برای تبیین والیت 
فقیه استفاده کنیم

معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی حوزه 
علمیه قم در اصفهان، میزبان دومین سمینارهای علمی 
والیت فقیه با هدف آشنایی طالب و اســاتید با روش های علمی برای 

معرفی اسالم به نظام های فکری دنیاست.حجت االسالم قطبی...

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایــی ذیل را از طریــق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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در سراشیبی سقوط
دبیر انجمن صنایع لبنی و پاستوریزه استان اصفهان می گوید
 

کارخانجات لبنی استان در معرض خطر تعطیلی هستند؛

امام رضایي ها
همت کنید

بنیاد کرامت امام رضا)ع( با هدف خدمت به محرومان و مستضعفان و با مدیریت حاج حسین 

یکتا  فعالیت می کند.  قرار امام رضایی ها در این قرارگاه خدمت رسانی و کمک به نیازمندان است. 

در همین راستا و به تازگی، کمپینی با نظارت و حمایت مستقیم »میثم مطیعی« با هدف ساخت دو 

خانه در مناطق زلزله زده کوهبنان کرمان تحت نظر بنیاد کرامت آغاز به کار کرده است. این 

مداح اهل بیت عهده دار این کار خیر در شبکه آهو شده است و با کمک شما عزیزان قرار است 

خانه ای برای دو خانواده در کوهبنان از این طریق ساخته شود.

1.تامین مسکن برای خانوار نیازمندی که از پدر و مادر مریضشان نیز نگهداری می کنند.

2.ساخت مسکن برای همسری که با وجود نابینا بودن، از همسر مریض خود نیز نگهداری می کند. 

)برای ساخت هر خانه، حداقل 60 میلیون تومان نیاز است.( 

زبان مردم!
رونمایی از شخصیت جدید قلعه نویی: 

10

قلعه نویی از جنوب شــهر آمد و مسیر موفقیت را طی کرد و 

حاال که از مطرح ترین و موفق ترین مربیان فوتبال ایران است، 

با تغییر مسیر خود، در کنار مردم قرار گرفت. قلعه نویی چه 

بخواهد چه نخواهد، جامعــه به حرف هــای او توجه می کند 

و او هم بــه خوبی می داند بایــد چه بگوید و چه کنــد تا مردم 

راضی باشند.

شماره حساب: 

7688088033 

شماره کارت: 

6104-3376-5917-2249    )به نام بنیاد کرامت(

www.ahu.ir  :سايت

روش های کمک رسانی از طريق بنیاد کرامت:
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حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی روز گذشته در سیزدهمین 
نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی، تصریح 
کرد: جمهوری اسالمی ایران ضمن احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت 
سیاسی کلیه کشورها، راه حل ریشــه کن کردن معضالت امت اسالمی را 

تحقق همدلی و همکاری تمامی کشورهای اسالمی می داند.
در ادامه گزیده ای از ســخنرانی رییس جمهور در ســیزدهمین نشست 

اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی را می خوانید:
اسالم، دین مردمساالری و صلح و نه دین جنگ است؛ امروز جهان اسالم 
با چالش های متعددی روبه رو است. تالش قدرت های خارجی برای تسلط 
بر امور مســلمین و دســت اندازی به منابع خدادادی آنها نمونه هایی از 

معضالت و چالش هایی است که با آنها مواجه هستیم.
تجربه تاریخ معاصر به ما می آموزد که قدرت های خارجی صرفا به فکر 

منافع خود و آن هم به هزینه دیگران هستند.
برای پرداختن به مشکالت و چالش های پیش رو و یافتن راه حل برای 

آنها، نگاه ما باید به درون باشد تا به بیرون. 
باید این باور را در خود تقویــت کنیم که تنها از طریــق عدم اتکا به 
بیگانگان و همبستگی بیشتر امت اسالمی، قادر خواهیم بود بر معضالت 

جهان اسالم فائق آییم.
جهان اســالم هرگز خود را بازنخواهد یافت مگر آنکه ملل، مسلمان 
کفایت و شایستگی خود را در برخورداری و ارتقای حاکمیت مردم به اثبات 
برسانند و در سایه امنیت اجتماعی و سیاسی، شکوفایی اقتصادی را برای 

همه طبقات و اقشار به ارمغان آورند.
هیچ کشوری نمی تواند زمانی که در منازعات و کشمکش های خارجی 

گرفتار است، به توسعه داخلی اهتمام ورزد. 

کشــورهای اســالمی امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به توجه و 
 اســتقرار مردم ســاالری دارند. جهان غــرب گمان می کنــد که میان

 اسالم خواهی و مردم ساالری نسبتی وجود ندارد.
برای ما بهترین الگو در مردمی بودن حکومت، شیوه حکومت پیامبر 
اسالم  )ص(  است؛ پیامبر)ص( هم با مردم مشورت می فرمود و هم سواالت 

و حتی اعتراضات آنان را با روی خوش می شنید و پاسخ می داد.
تقویت مردم ساالری و توجه به نظرات مردم، مهم ترین راهبرد ما در 
تقابل با جهان غرب است؛ ما با صندوقهای رای، با تریبون های پارلمانی، با 
مطبوعات و رسانه ها و شــبکه های آزاد خود به غرب اعالم می کنیم هیچ 

نیازی به دخالت شما نداریم.
ما چه در داخل و چه در خارج از جهان اسالم باید با هم صلح و مصالحه 

کنیم و مشکالتمان را حل کنیم.
جمهوری اســالمی ایران ضمن احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت 
سیاسی کلیه کشورها، راه حل ریشه کن کردن معضالت امت اسالمی را جز 

تحقق همدلی و همکاری تمامی کشورهای اسالمی نمی داند.
ما هیچ کشــور اســالمی  را رقیب خود نمی دانیم و معتقدیم حتی با 
کشورهایی که با آنها اختالف نظر داریم می توانیم بر مبنای احترام متقابل، 

گفت وگو و همکاری کنیم.
ابتکار جمهوری اسالمی ایران در بسیج جامعه بین المللی در مبارزه با 
تروریسم و افراطی گری که در قالب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و 
تحت عنوان »جهان علیه افراطی گری خشونت آمیز« )WAVE( با استقبال 
و اجماع جامعه بین المللی روبه رو شده است نمونه روشنی از ظرفیت های 

موجود در سطح بین المللی برای پیشبرد اهداف بلند امت اسالمی است.
خطای رییس جمهور آمریکا مسلمانان را در موضوع قدس و فلسطین 
متحدتر کرد و مسأله قدس که در سال های اخیر به دلیل ایجاد و تشدید 
معضل تروریسم و افراطی گری در منطقه تا حدی از اولویت اصلی خارج 

شده بود را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
مجالس قانون گذاری کشورهای اسالمی نسبت به شناسایی درست 
ریشه ها و زمینه های مشکالت موجود اقدام کنند و با عزمی استوار و اراده ای 
 راســخ، درصدد کمک و نقش آفرینی جدی تر برای مقابله با مشــکالت

 برآیند.

»ساف« تصمیم خود را عملی کرد
شورای مرکزی فلسطین در بیانیه پایانی بیست 
و هشتمین دوره نشســت خود در رام ا... واقع در 
کرانه باختری کمیته اجرایی »ســاف« را مامور 
تعلیق به رســمیت شناختن اســراییل تا زمان 
پذیرفتن کشور فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ 

از سوی رژیم صهیونیستی کرد.
به گزارش سایت شبکه الجزیره؛ شورای مرکزی 
فلســطین در این بیانیه که بعد از دو روز نشست 
صادر شــد، اظهار داشــت: دوره انتقالی که در 
توافق نامه هــای امضا شــده در اســلو، قاهره و 
واشــنگتن آمده از جملــه کل تعهداتی که این 

مرحله را دربرمی گرفت ،دیگر کارایی ندارند.
در این بیانیه آمده است، شورای مرکزی فلسطین 
بار دیگر تصمیم توقف هماهنگی امنیتی در هر 
شکل و نوعی با اســراییل را اعالم و بر لغو روابط 
اقتصادی کــه در توافق نامه اقتصــادی پاریس 

آمده، تاکید کرد.

افزایش بودجه نظامی 
دانمارک برای مقابله با روسیه

نخست وزیر دانمارک از افزایش بودجه نظامی با 
هدف مقابله با تهدیدات روسیه خبر داد.

»لوک راسموســن« نخســت وزیر دانمارک در 
نشست خبری گفت: »رفتار روسیه فضای امنیتی 
ناپایدار و غیرقابل پیش بینــی در منطقه دریای 

بالتیک به وجود آورده است.«
راسموســن با بیان اینکه رفتار ســتیزه جویانه 
روسیه چاره ای جز افزایش ســرمایه گذاری در 
مســائل امنیتی را باقی نگذاشــته، تاکید کرد: 
»بــرای عمل کردن بــه وظیفه خود بــه عنوان 
عضو مرکزی ناتو، باید هزینه های نظامی خود را 

افزایش دهیم.«

نخست وزیر ژاپن:
 موشک های کره شمالی

 تا بلگراد می رسد
مهر: نخست وزیر ژاپن که به صربستان سفر کرده 
گفت: موشــک های دوربرد کره شمالی توانایی 

هدف گرفتن بلگراد را نیز دارند.
به نقل از آسوشــیتدپرس؛ »شینزو آبه« نخست 
وزیر ژاپن گفت کشورش به دنبال تقویت روابط با 
صربستان و دیگر کشورهای منطقه بالکان است.

نخست وزیر ژاپن، کشورهای غرب بالکان را برای 
امنیت و ثبات بین المللی مهم دانســت و گفت 
صربستان کشوری کلیدی در ثبات منطقه است.

وی کره شمالی را خطری بزرگ دانست و افزود: 
موشک های بالستیک قاره پیمای پیونگ یانگ 

توانایی هدف گرفتن بلگراد را دارند.

ترامپ: 
چنین چیزی را نگفته ام

دونالد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا در پیامی 
توییتری مدعی شــد اظهاراتی که در جلســه 
مهاجرت عنوان کرده اســت، به گونــه ای بد به 
مردم عرضه شده است.روی سخن وی در این پیام 
توئیتری به »دیک دوربیــن« از اعضای بلندپایه 
ســنای آمریکاســت که به رغم تکذیب ترامپ، 
می گوید خودش شــخصا و به دفعات از زبان او 
شــنیده که از ملت های آفریقایی و مردم جزایر 
کارائیب با لفظی زننده یاد کرده و لزوم پذیرش 

آنها در خاک آمریکا را زیر سوال برده است.

روحانی در سیزدهمین نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی:

هیچ کشور اسالمی  را رقیب خود نمی دانیم 
رییس اداره مخطوطات آستان قدس 

مطرح کرد:
اهدای نسخ خطی از سوی 
رهبر انقالب به آستان قدس 

تسنیم: بنا به گفته مسئوالن کتابخانه آستان 
قدس رضوی)ع(، رهبر معظم انقالب بزرگ ترین 
واقف آثار هنری در این مرکز هســتند. ایشان 
تاکنون بیش از ۱۸هزار اثر شــامل نسخ خطی 
و چاپ ســنگی به مجموعــه مخطوطات اهدا 
کرده اند.حجت االسالم محمدحسن نوری نیا، 
رییس اداره مخطوطات آستان قدس رضوی)ع( 
با اشاره به نســخ اهدایی مقام معظم رهبری به 
این مرکز گفت: رهبر معظــم انقالب تاکنون 
بیش از ۱۸ هزار اثر از جمله نسخ خطی، چاپ 
سنگی و کتاب و عکس به آستان قدس رضوی 

اهدا کرده اند. 

جزئیات اورهال جنگنده سوخو2۴؛
شمشیرباز »نو نوار« شد

فرمانده گردان »اورهال« پایگاه هوایی شهید 
دوران شــیراز، بخش هــای اورهال شــده از 
جنگنده سوخو ۲۴ را تشــریح کرد.سرهنگ 
حیدری، فرمانده گردان اورهال پایگاه هوایی 
شــهید دوران نیروی هوایی ارتــش درباره 
اقدامات انجام شــده در خصوص اورهال یک 
فروند جنگنده سوخو ۲۴ در این پایگاه گفت: 
در قسمت بدنه این جنگنده تمامی قسمت های 
بال، بدنه و شاسی هواپیما را پیاده، ترک یابی 
و تمامی مشــکالت این جنگنده در قسمت 
بدنه توسط متخصصان کشــورمان، برطرف 
شده است.وی افزود: همچنین کلیه قطعات 
الکترونیکــی و الکترومکانیکی این جنگنده 
نیز در دپوهای ما پیاده شــد و پس از تعمیر و 
بهینه سازی، عملیاتی شــده و روی جنگنده 

نصب شده است.

نایب رییس کمیسیون قضائی خبر د اد:
موافقت با بازدید کمیسیون 

قضائی از زندان اوین
نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
شــورای اســالمی از موافقت با بازدید اعضای 
این کمیســیون از زندان اوین خبر داد. محمد 
کاظمی با اشاره به درخواست کمیسیون قضائی 
و حقوقی مجلس برای بازدید از زندان اوین اعالم 
کرد: براســاس روند جاری و پیرو درخواســت 
کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس به عنوان 
کمیسیون تخصصی مرتبط با مسائل قضائی، 
نسبت به بازدید برخی اعضای این کمیسیون از 
زندان اوین موافقت به عمل آمد. وی افزود: بر این 
اساس قرار است اعضای این کمیسیون در آینده 

نزدیک از زندان اوین بازدید کنند.

170نماینده خواستار شدند؛
از پیام رسان های داخلی 

حمایت شود
۱۷0 نماینــده مجلــس با امضــای نامه ای 
از رؤســای قــوای ســه گانه خواســتند از 
پیام رسان های داخلی حمایت و فیلترشکن ها 
را ســاماندهی کنند.در این نامه که توســط 
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رییسه 
مجلس قرائت شــد خطاب به سران قوا آمده 
است: همانطور که مستحضر هستید در چند 
ماه گذشته بدخواهان و دشمنان ملت ایران 
با سوءاســتفاده از برخی زمینه های داخلی 
حداکثر بهره را از پیام رســان های خارجی 
برای ایجاد ناامنی، فساد و آشوب در شهرهای 

ایران را برده اند.
ما نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به 
منظور حفظ و اســتقالل سیاسی کشور به 
پیشگیری ناامنی و تجاوز به حریم خصوصی 
آحاد جامعه از شما رؤســای قوا خواستاریم 
ضمن حمایت از پیام رســان هــای داخلی 
دســتور فرمایید این پیام رسان ها جایگزین 
پیام رســان های خارجی شــود و نسبت به 
ســاماندهی فیلترشــکن ها اقدام عاجل به 

عمل آید.

علی الریجانی
رییس مجلس شورای اسالمی:

سیاست خارجی

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت:  تریبون ها 
و نمایندگان و مســئولین همگی به جای تالش و 

کوشش، وعده صرف می دهند.
مســعود پزشــکیان گفــت: گروه هــای جهادی 
و جهادگــران زندگــی، جــان و دارایی شــان را 
 ســرمایه کردند تا از نظام و والیت دفاع کنند. اگر

 واقع بینانه نگاه کنیم هر نماینده و مســئولی که 
وعده می دهد، اگر قرار بر ســازندگی داشته باشد 
 می بایست تمام جانش را برای عمل به این هدف واال 

بگذارد.
وی افــزود: متاســفانه تریبون هــا و نمایندگان و 
مســئولین همگی به جای تالش و کوشش، وعده 
صرف می دهند. نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد:در مدیریت جهادی هدف رسیدن به عزت 
و قدرت است، برای آن باید راه بسیج و جهاد را طی 
کنیم. الگوی مصرف ناصحیح موجــود در جامعه 
سبب بروز توقعاتی شــده و این توقعات زمینه ساز 

مشکالت اجتماعی ماست.

 نمایندگان و مسئوالن
 فقط وعده می دهند

نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

 دختران عراقی
 با پرچم عراق در موصل

شبیه سازی سناریوهای هسته ای توسط ایران

پیشنهاد سردبیر:

رییــس مجلس بــا تاکیــد بر همــکاری 
کشــورهای اســالمی در حــوزه اقتصادی 
گفت: انتظار ما این اســت تا در سیزدهمین 
اجالس رؤسای مجالس کشــورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی، موضوع همکاری 

اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
علــی الریجانــی در افتتاحیــه مراســم 
ســیزدهمین دوره اجالس رؤسای مجالس 
کشورهای عضو ســازمان همکاری اسالمی 
با تاکید بر همــکاری در حــوزه اقتصادی 
بیــن کشــورهای  عضــو این ســازمان، 
گفت: انتظار ما این است که در این اجالس 
 روی ایــن موضوع بیشــتر تمرکز داشــته

 باشیم.
وی افزود: همچنین در زمینه موضوع حقوق 
بشر اسالمی بحث های بسیار خوبی در این 

دوره ها انجام شد.

همکاری اقتصادی کشورهای 
اسالمی مورد توجه قرار گیرد

غالمعلی جعفرزاده
عضو فراکسیون مستقلین مجلس:

 واکنش

رییس موسسه آموزشی پژوهشــی امام خمینی )ره( 
گفت: مصداق جنون و دیوانگی آن است که سعودی ها 
هر روز از یمنی ها چندصدنفر را به خاک و خون بکشانند 
 تا چند روزی به اســم ســلطنت بر صندلی پادشاهی

 تکیه دهند.
 آیت ا... مصبــاح یزدی گفت: خداوند مــا را به وحدت 
در حول و محور حبل الهی ســوق داده اســت. وحدت 
به تنهایی اصالت نــدارد، بلکه باید بــه دنبال وحدتی 
بود که بر مدار حق شــکل بگیرد. اگر وحدت به معنای 
تابعیت اقلیت از اکثریت بود، پیامبران الهی از حق دست 
می کشیدند، بر این اساس ما باید حق را بشناسیم و به 
معیارهای آن به طور کامل عمل کنیم؛ البته در مواردی 
که میان چند دین بر سر فرعیات یا جزئیات با هم اختالف 
دارند، باید نقاط مشترک را پیداکرده و با دعوت به فکر 
و گفت وگوهای مســالمت آمیز اختالفات را حل کنیم.

دراین بین نباید اجازه دهیم که مسائل فرعی به اندازه ای 
بزرگ شود که اصالت ها و نقاط مشترک فراموش شود؛ 

این وحدت، وحدت اسالم پسند است.

حمله عربستان به یمن 
مصداق دیوانگی است

رییس موسسه آموزشی امام خمینی )ره(:

روحانیت

نماینده رشت با اشــاره به اینکه مردم ایران 
اخیرا نسبت به برخی کاستی ها اعتراضاتی 
داشتند که متاسفانه با آنها برخورد مناسبی 
نشد، ادامه داد: معترضین نه خس و خاشاک 
بودند نه آشغال؛ البته منافقین بعدها به این 
اعتراضات ورود کرده و بخش هایی از ارکان 
نظام از جمله رهبری و ســردار ســلیمانی 
مورد ظلــم واقع شــدند. باید بــا جوانان و 
دانشــجویانی که با توجه به اقتضائات سنی 
وارد این موضوعات شدند، با رافت اسالمی 
برخورد شود.وی با تاکید بر اینکه همه باید 
مالیات بدهند، افزود: معافیت های مالیات 
که مربوط به زمان خودش بوده اســت باید 
مورد تجدیــد نظر قرار گیــرد.وی در پایان 
ابراز کــرد: از دولت انتظــار داریم مطالبات 
 بازنشســتگان و خانواده شــهدا را پرداخت 

کند. 

 معترضان نه خاشاک بودند
 و  نه آشغال!

پیشخوان

بین الملل

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی  گفت: در ماجرای 
تماس چند روز پیش »علی اکبر صالحی« رییس ســازمان انرژی 
اتمی کشورمان با »یوکیا آمانو« دبیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، به آژانس تذکر داده شــد که »اگر قرار باشــد آمریکایی ها 
نقض عهد کنند، انتظار نداشته باشید که ما بیشتر از همکاری های 
پادمانی انجام دهیم و از االن آماده باشــید کــه یکباره غافلگیر 
نشوید«؛ این بحث به زمانی مربوط می شود که ما بخواهیم برجام 

را اجرا نکنیم.

کمالوندی افزود: در بحث فنی، نه تنهــا االن بلکه از قبل به خاطر 
بی اعتمادی ما به طرف مقابل، همواره سناریو هایی که با استفاده 
از آنها بتوانیم شرایط را تغییر دهیم، پیش بینی کرده ایم و در نظر 
داشــته ایم که اگر آنها خلف وعده کرده و به تعهدات شــان عمل 
نکردند، ما بتوانیم کار هایی که الزم اســت را انجــام دهیم. ما در 
مباحث مربوط به ســطح، وســعت، میزان و درصد غنی سازی، 
ســناریو هایی را پیش بینی و بار هــا و بار ها آنها را مــرور و حتی 
شبیه سازی کرده ایم. سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: 

اطمینان خیلی خیلی باالیی داریــم در وضعیتی که طرف مقابل 
به نقض تعهداتش ادامه دهد ما می توانیم سرعت فعالیت هایمان 
را چند برابر افزایش دهیم به نحوی که شــرایط با شرایط قبل از 
 برجام کامال متفاوت باشــد و ما چند برابر جلوتر از وضعیت قبلی

 باشیم.
 وی تصریح کرد: اگر سوال شود که آیا ما به لحاظ فنی ظرفیت چند 
برابر کردن فعالیت هایمان را داریم یا خیر، پاسخ این است که »بله، 

این ظرفیت در سطح خوبی وجود دارد«.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی مطرح کرد:

شبیه سازی سناریوهای هسته ای توسط ایران
 هرج و مــرج فضای 
مجازی دولت نمی خواهد 

چاره کند

کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
۹۷ کشور گفت: کمیسیون مقرر کرد آنهایی که باالی 5 
میلیون تومان حقوق می گیرند، امسال مشمول ۱0 درصد 
افزایش حقوق قــرار نگیرند.طبق تصمیم کمیســیون 
تلفیق بودجه ســال ۹۷ کارمندانی که زیر پنج میلیون 

تومان دریافتی دارند، تا ۱۸ درصد مشمول افزایش حقوق در سال آینده اعمال  می شوند.وی با اشاره به اینکه 
اکنون با مدیرانی مواجه ایم که ۷00 الی ۸00 میلیون تومان پاداش پایان خدمت می گیرند، گفت: بسیاری از 
مدیران دولتی هستند که ماهانه ۲5 میلیون تومان حقوق می گیرند که ضربدر 30 سال اگر بکنیم به همین 
ارقام برای پاداش پایان خدمتشان می رسیم.ما در کمیسیون تلفیق حکمی را برای سال ۹۷ صادر کردیم 
مبنی براینکه حداکثر دریافتی پاداش کارکنان باید هفت برابر حداقل حقوق باشد. یعنی حداکثر پاداشی که 

مدیران می توانند بگیرند زیر سقف ۲۷0 میلیون تومان است.

هدایت ا... خادمی نایب رییس اول کمیســیون انرژی 
مجلس، با اشاره به تخلف و سوء استفاده مالی یکی از 
کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، گفت: این 
فرد پس از مشخص شدن تخلف و سوء استفاده مالی به 
یکی از کشور های همسایه و از آنجا به کانادا رفته است.

وی با بیان اینکه مشخص شــده ۱5 میلیون دالر به عالوه ۶0 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد، افزود: 
چک های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می شده که مسئوالن بانک به مسئوالن مدیریت 
اکتشاف اعالم می کنند که به دلیل نبود منابع حســاب های مدیریت اکتشاف مسدود می شود.پس از مطلع شدن 
مسئوالن مدیریت اکتشاف از این موضوع، به سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می شوند وی از کشور 
متواری شده است.خادمی با تذکر اینکه نباید افراد ۲تابعیتی در مناصب حساس مسئولیتی داشته باشند اظهار داشت: 

این فرد که تابعیت کانادا را داشته تقریبا نفر دوم مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است.

عضو کمیسیون تلفیق:

سقف پاداش مدیران زیر 
270 میلیون تومان شد 

عضو کمیسیون انرژی  مطرح کرد:

عدم مسئولیت دو تابعیتی ها  
در مناصب حساس

 حاشیه سازی به جای 
پاســخگویی به مطالبات 

معیشتی

 در دفــاع از مطالبات 
مردم

»ســانچی« جده و منا 
نشود

صدای مصالحه برجامی 
اروپا با آمریکا می آید

 عملیــات ضعیــف 
دیپلماسی ضعیف تر

هیچ کشوری 
نمی تواند زمانی 
که در منازعات 

و کشمکش های 
خارجی گرفتار 
است، به توسعه 
داخلی اهتمام 

ورزد
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 برهم خوردن رژیم حقوقی زاینده رود
 با برداشت های بی رویه

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان مطرح کرد:

اتمام تعمیر واحدهای مسکونی 
سرپل ذهاب تا ۴ ماه آینده

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان با بیان اینکه برنامه حضور ما به عنوان 
معین در شهرستان سرپل ذهاب ۱۲ماهه است، 
گفت: براســاس برنامه ریزی های انجام شــده 
بحث تعمیر واحدهای مسکونی نیازمند تا ۴ ماه 
آینده به پایان می رسد.غالمحسین خانی با بیان 
اینکه در سرپل ذهاب برای تمام خانه ها تشکیل 
پرونده شده  است، اظهار داشت: تا امروز حدود 
8 هزار نفر از خانه هــای نیازمند به تعمیر برای 

اعطای تسهیالت به بانک ها معرفی شده اند.
وی  پیرامون بحث اســکان موقت زلزله زدگان 
این منطقه گفت: تا امروز به حدود ۴ هزار نفر از 
کسانی که نیاز به اسکان موقت داشتند، عالوه بر 
تحویل کانکس وام بالعوضی تحت عنوان هزینه 

اجاره بها اعطا شده است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان با بیان اینکه حــدود یک هزار و ۱50 
واحد نیز تا کنون آواربرداری شده است، تصریح 
کرد: صاحبان این خانه ها برای تعیین و تکلیف 
نقشه ساختمان و تهیه پروانه در راستای ساخت 
ملک به شــهرداری و نظام مهندســی معرفی 
شــده اند.وی با بیان اینکه برنامه حضور بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اصفهان به عنوان معین 
در شهرســتان ســرپل ذهاب ۱۲ماهه است، 
خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام 
شده ان شاءا...بحث تعمیر واحدهای مسکونی 

نیازمند تا ۴ ماه آینده به اتمام می رسد.
خانی گفت: در زمینه واحدهــای احداثی نیز 
با توجه به اینکه هم پیمانــکار به مردم معرفی 
می کنیم و هم مصالح را به قیمت تمام شــده 
کارخانه در اختیار آنها قــرار می دهیم تا پایان 

برنامه این اقدامات نیز انجام می شود.

بازار

کاله کاسکت

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان 
خبر داد:

راه اندازی اتاق فکر مشترکین در 
سطح شرکت های آبفای کشور

معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای اســتان 
اصفهان از آغاز بــه کار اتاق فکر حوزه مشــترکین 
شرکت های آب و فاضالب کشور در آینده ای نزدیک 
خبر داد. رضا رضایی که در نشست مشترک با معاون 
مهندسی و توســعه آبفای اســتان البرز با اشاره به 
سابقه تشکیل اتاق فکر در حوزه خدمات مشترکین 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از سال ۱39۱ 
و دستاوردهای آن افزود: بر اساس تجربیات به دست 
آمده قرار است شرکت های آب و فاضالب شهری در 
پنج گروه دسته بندی شــده و زیر نظر یک سرگروه 
نســبت به برگزاری جلسات مشــترک، شناسایی 

مشکالت و ارائه راهکارهای الزم اقدام کنند.
وی ابــراز امیدواری کرد کــه راه انــدازی اتاق فکر 
مشترکین در سطح شرکت های آب و فاضالب کشور 
موجب نزدیکی دیدگاه ها، کاهش تفسیرها از قوانین 
و دستیابی به روش واحد در ارائه خدمات به متقاضیان 
و مشترکین شود.علیرضا مناسکی ،معاون مهندسی 
و توسعه آبفای استان البرز نیز با اشاره به اینکه ایده 
اتاق فکر در ســطح کشور می تواند بســیار اثرگذار 
باشد گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که تفکرات و 

تصمیم گیری ها از حالت جزیره ای خارج شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان:

نبود  نگاه تخصصی به تولید سیب 
سمیرم مانع صادرات شده است

مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: نبود نگاه تخصصی به تولید 
و عرضه سیب سمیرم مانع رشد و پیشرفت عرضه 
این محصول در کشور و صادرات شده است.فرهاد 
حاجی مرادی اظهار داشت: عوامل بسیاری امروز مانع 
شده که بتوانیم از ظرفیت خوب سمیرم و تولید این 
محصول بهره اقتصادی ببریم.مدیر توسعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: مشکل 
کمبود آب کافی در شهرستان، کاهش میزان تولید 
و لزوم پرداختن به آبیاری مدرن و مقرون به صرفه، 
غیراقتصادی بودن هزینه های تولید و غیرعلمی بودن 
روش های تولید ســیب در شهرستان و عدم توجه 
به استانداردسازی از دیگر موانع پیش روی رشد و 
بهره برداری بیشتر از سیب است. وی خواستار شکل 
گیری زنجیره واحد سیب ســمیرم، تشکلی واحد 
و عضویت در زنجیره ملی ســیب ایران شد و اضافه 
کرد: در همین راستا جلســات هماهنگی از سوی 
صنف کشاورزی به صورت دو هفته یکبار با حضور 
تمام دست اندرکاران منطقه ای تشکیل و پیگیری ها 

ادامه می یابد.

میزان افزایش حقوق ها در سال 
۹۷ اعالم شد

کمیسیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی میزان 
افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال 
آینده را اعالم کرد. بنابر جلســه کمیسیون تلفیق 
مجلس شــورای اســالمی میزان افزایش حقوق و 
دســتمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱0 
تا ۱8 درصد به تناوب و بر اســاس میزان دریافتی 
سال۱39۶ به تصویب رســید که بازه حقوقی بین 
۱.5 تا 5میلیون تومان را در بر می گیرد.این مصوبه 
پس از ۷ بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم 
تایید شورای نگهبان نیز است.همچنین مالیات برای 
دریافتی های بین ۴ تا ۴.5میلیــون تومان معادل 
۱3درصد، میزان دریافتی بین ۴.5 تا 5میلیون تومان 
معادل ۱۲درصد و میزان دریافتی باالتر از 5میلیون 

تومان معادل ۱0درصد است.

فرزانه مستاجران

وزارت جهاد کشــاورزی در آخرین آمار خود اعالم 
کرد: طی 9 ماهه نخست امسال بیش از ۲۷۶ هزار 
و ۴۱0 تن انواع گندم ایرانی بــه ارزش بالغ بر ۷0 
میلیــون و ۷80 هزار دالر به کشــورهای مختلف 
صادر شده اســت که از نظر وزنی نسبت به همین 
بازه زمانی در سال گذشــته ۱35۱.۷3 درصد و از 
نظر ارزشــی ۷58.98 درصد افزایش داشته است.
حال آنکه واردات این محصول تقریبا متوقف شده 
و به صورت الک پشتی در حال افزایش است؛ چرا 
که براساس همین آمار، طی 9 ماهه نخست امسال 
واردات این محصول استراتژیک به بیش از ۶0 هزار 
و ۷۲0 تن به ارزش ۱۷ میلیون و 83 هزار دالر رسید 
که نسبت به واردات بیش از یک میلیون و 3۶9 هزار 
تنی 9 ماهه سال گذشته 95.5۷ درصد از نظر وزنی 
و 9۴.9۱ درصد از نظر ارزشــی کاهش داشته و در 
واقع می توان گفت که تــراز بازرگانی گندم مثبت 

5۲.95 میلیون دالر شده است.
هر چند در گذشته نیز اعالم شــده بود که واردات 
گندم برای کمــک به کشــاورزان متوقف خواهد 

شد اما در هیچ سالی مانند امســال این قوانین با 
جدیت دنبال نشــد و به همین دلیل امسال ایران 

توانســت به تــراز مثبت در 
تولید و صادرات گندم دست 
یابد؛ البته کشــاورزان بر این 
باورند که تنهــا وارد نکردن 
گندم نمی توانــد به تولیدات 
آنها کمک کنــد و اعالم نرخ 
خرید تضمینی گندم آن هم 
در فصل کاشت کمک شایانی 
به کاشــت هرچه بیشتر این 
محصول خواهد کرد. رییس 

خانه کشــاورز اســتان قم نیز در این باره معترض 
بوده است و گفته: نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی تاکنون اعالم نشده و این موضوع باعث 
بالتکلیفی کشاورزان می شود. علی مؤمن با اشاره 
به اینکه نرخ تضمینی خرید محصوالت کشاورزی 
حداکثر باید تا شهریورماه سال جاری اعالم می شد، 
گفت: تاکنون این نرخ اعالم نشده و کشاورزان در 
بالتکلیفی قرار دارند. وی با اشــاره به اینکه در هر 
حال کشاورزان بر اساس سال گذشته اقدام به کشت 

محصوالت کشــاورزی کرده اند، بیان کرد: حتی 
نوع خرید به شــکل تضمینی و یا عرضه در بورس 
هم تاکنون برای کشــاورزان 
اعالم نشده است.رییس خانه 
کشاورز اســتان قم، گندم را 
جزو کاالهای استراتژیک برای 
کشور دانســت و افزود: برای 
کاشــت و تولید این محصول 
بایــد حمایت همــه جانبه از 
کشاورزان صورت بگیرد زیرا 
گندم جزو محصوالتی اســت 
که تولید آن برای کشور بسیار 
ضروری اســت. وی افزود: هر ســاله برای ۲۶ قلم 
محصول کشاورزی نرخ خرید تضمینی اعالم می شد 
که تاکنون و بعد از آغاز حدود سه ماه از سال زراعی 

جدید هیچ اعالمی صورت نگرفته است.
این در حالی اســت که اوایل دی ماه معاون برنامه 
ریزی وزیر جهاد کشــاورزی از دستور معاون اول 
رییس جمهور برای تعیین نــرخ تضمینی گندم 
در اســرع وقت خبر داد و جزئیات اعتبارات بخش 

کشاورزی در الیحه بودجه 9۷ را تشریح کرد.

عبدالمهدی بخشــنده در 5 دی ماه سال جاری با 
بیان اینکه امســال ۱۱ هزار و ۴00 میلیارد تومان 
گندم از کشــاورزان خریداری شده است، گفت: ۶ 
هزار میلیارد تومان از اعتبارات این بخش از محل 
اعتبارات بودجه 9۶، 3 هزار میلیارد تومان از محل 
تســهیالت بانکی و ۲ هزار و ۴00 میلیارد تومان 
از طرف شــرکت بازرگانی دولتــی از محل فروش 
ماهیانه گندم تامین شده است.وی درباره ساز و کار 
خرید تضمینی گندم در سال 9۷ گفت: پیشنهاد ما 
به سازمان برنامه و بودجه این است که این ساز و کار 
برای سال آینده نیز همانند سال 9۶ باشد و تغییری 

در این بخش نخواهیم داشت.
برخی از کارشناسان کشــاورزی بر این باورند که 
افزایش تولید گندم از طریق توسعه سطح زیر کشت 
به واسطه محدودیت های سایر منابع تولید معقول 
نیست، بلکه راه منطقی تالش برای ارتقای میزان 
عملکرد در واحد سطح اســت، اما همان افزایش 
تولید در سطح نیز نیاز به حمایت دارد تا کشاورزان 
با خیالی آسوده به کشت بپردازند و مسلما اجرای 
قوانین در یک سال و بر هم زدن آن و بی توجهی به 

آن عواقب غیر قابل جبرانی خواهد داشت.

نیاز به تداوم در حمایت از کشاورزان  گندمکار؛

خودکفایی به چه قیمت؟

مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان اردستان، گفت: برای تولید برق از خط انتقال آب اصفهان به اردستان با یک 
سرمایه گذار قرار داده بسته شده است.سیدعباس شــریعتمدار افزود: این طرح با استفاده از اختالف فشار و تولید 
انرژی در پنج ایستگاه فشار شکن و ساخت پنج نیروگاه، 300 کیلو وات برق در ساعت تولید می کند. وی گفت: اعتبار 
۲0میلیارد ریالی این طرح به عهده سرمایه گذار است و نخســتین طرحی است که در کشور به این شکل اجرا می 
 شود.وی با بیان اینکه این طرح عالوه بر تولید برق پاک، ماهیانه دست کم ۱00میلیون ریال به آب و فاضالب کمک 

می کند، گفت: از حریم ایستگاه های فشار شکن برای ساخت نیروگاه استفاده می شود.

اجرای طرح تولید 
برق از خط انتقال آب 

اصفهان به اردستان

برای نخستین بار در کشور؛

رو
نی

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،454،000
تومان

723،000نیم سکه
تومان

418،000ربع سکه
تومان

281،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

140،519
تومان

      قیمت سکه و طال

F06 کاله کاسکت فابریک مدل

 379,000
تومان

کاله کاسکت رادین مدل 105

 53,000
تومان

F07 کاله کاسکت فابریک مدل

 379,000
تومان

خودروساز ایرانی خسیس!
خودروسازی سایپا برای اینکه هزینه زیادی برای 
ساخت قالب های قطعات و لوازم خودروهایش 
صرف نکند، از لوازم مشترکی برای دو خودروی 

ساینا و کوییک استفاده کرده است!

عکس روز

یادداشت

نماینده مردم اصفهان در مجلس،وضــع زاینده رود را  وخیم 
دانست و گفت: یکی ازعوامل برهم خوردن رژیم حقوقی زایند 
 رود، برداشــت های بی رویه از این رودخانه بســیار ارزشمند

 است.
حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه بهره برداری از حق آبه تعریف 

شرعی و قانونی دارد افزود: زمانی که حق آبه کشاورزان را پرداخت نمی کنیم باید خسارت کشت نکردن  به کشاورزان 
پرداخت شود.وی افزود: نباید به موضوع تخصیص آب نگاه محلی و منطقه ای داشت بلکه موضوع آب نیازمند نگاه 
ملی است تا موضوع آب در کشور تبدیل به مناقشات منطقه ای نشود.فوالدگر با اشاره به میزان ذخیره آب پشت سد 
زاینده رود  گفت: مشکل خشکسالی اصفهان قابل انکار و پنهان کردن نیست از همین رو اگر طرح های انتقال آب 
به نحو مطلوب مطالعه شود به سادگی مشخص می شود که طرحهای انتقال آب کنونی در کوتاه مدت توان برطرف 

کردن مشکالت خشکسالی استان اصفهان را ندارد.

برهم خوردن رژیم 
حقوقی زاینده رود با 
برداشت های بی رویه

نخستین پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشــویقی برای محصول 
دود کش ۲ جداره در استان اصفهان صادر شد. استاندارد تشویقی، 
استانداری اســت که اجرای آن اختیاری و بر حســب قرارداد بین 
تولیدکننده و اداره کل استاندارد صورت می گیرد.  رییس اداره امور 
آزمایشگاه های اداره کل استاندارد اســتان اصفهان اظهارکرد: یک 
واحد تولیدی در استان بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۷388-۱ 
موفق به دریافت پروانه اســتاندارد تشویقی برای محصول دودکش 

۲ جداره خود شد.حسین پوری رحیم افزود: این محصول از جنس 
آلومینیوم و به صورت ۲ جداره بوده و در پکیج های خانگی استفاده می 
شود.وی با بیان اینکه این برای نخستین بار است که چنین محصولی 
در استان اصفهان، پروانه استاندارد تشویقی دریافت می کند، اظهار 
کرد: از مزایای این محصول می توان به ایمنی باالتر در خروج گازهای 
سمی و مصرف انرژی کمتر اشــاره کرد. وی با بیان اینکه استاندارد 
تشویقی بر اساس درخواســت واحدهای تولیدی و پس از بازرسی 

و انجام آزمایش هــای مربوطه، صادر می شــود، گفت: محصوالت 
 دارای پروانه استاندارد تشویقی مجاز به استفاده از نشان استاندارد 

هستند.
 پوری رحیم افزود: این نظارت ها هر سه ماه یک بار انجام می شود و 
در صورتی که کیفیت محصول مورد نظر از استاندارد مورد نظر خارج 
شود، در ابتدا به واحد تولیدی آن تذکر و اخطار داده شده و در صورت 

ارتقا نیافتن کیفیت، پروانه استاندارد تشویقی لغو می شود.

رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان:
استاندارد تشویقی برای دودکش 2 جداره در اصفهان صادر شد

نایب رییس کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: ایجاد دفتر سنگ اصفهان در آســتاراخان، ورود 
به بازار روسیه را آســان می کند. ابوالقاسم سرتیپی در 
دهمین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق، خواستار 
راه اندازی دفتر نمایندگی سنگ استان اصفهان در مرکز 

تجاری آستاراخان شد و افزود: ایجاد انبار در این شهر و دسترسی آسان به تمام نواحی روسیه از مزایای این 
مرکز تجاری است. وی همچنین خواستار توجه فعاالن بخش سنگ به بازار روسیه شد و گفت: روسیه بازار 
پرمصرف برای سنگ های تزیینی است و استان اصفهان می تواند از طریق آستاراخان به این بازار وارد شود.

نایب رییس کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به تعدد تشکل های بخش سنگ انتقاد کرد و گفت: 
افزایش تشکل های صنعت سنگ به توسعه کسب و کار و حل مســایل آنان منجر نمی شود زیرا خود این 

تشکل ها هزینه مازادی را ایجاد می کنند.

ورود آسان به بازار 
روسیه با ایجاد دفتر سنگ 
اصفهان در آستاراخان

طبق توافقات و مصوبات دولتی در سال ۱393 خرید شیرخام از دامداران 
توسط کارخانجات لبنی کیلویی ۱۱30 تومان اعالم شد، اما در سال جاری  
این نرخ به ۱۴00 تومان رسیده است. با توجه به اینکه هر سال قیمت شیر 
خام، هزینه انرژی، دستمزد کارگران، حق توزیع محصول، حمل و نقل و...
افزایش یافته با این حال دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت لبنیات، فروش 
محصوالت لبنی را بر مبنای سال ۱393 تعیین می کند که این امر موجب 

فشار مالی و زیان دهی باال به کارخانجات این صنعت شده است.
در شرایطی که به گفته مسئوالن صنایع لبنی قیمت این کاالهای اساسی 
بعد از گذشت حدود 3 سال با وجود اینکه نیاز به افزایش چند درصدی برای 
ادامه روند تولید کارخانه ها دارد؛ اما شــاهد افزایش قیمتی نبوده و هر بار 
یک مسئله باعث می شــود تا روند این افزایش قیمت به تاخیر بیفتد؛ این 
در حالی است که بسیاری از شــهروندان از افزایش قیمت لبنیات برخی از 

برندها شکایت دارند این تناقض به گفته هومان امیری، مدیر عامل اتحادیه 
صنایع لبنی استان اصفهان مربوط به لبنیات های که جزوکاالهای اساسی 
هستند ) شیر، پنیر، ماست( نمی شود و تنها برخی از محصوالت کارخانجات 
خصوصی با درصدی افزایش روبه رو بــوده اند. مدیر عامل اتحادیه صنایع 
لبنی اســتان اصفهان افزایش قیمت ۶ درصدی لبنیات برای سال آینده 
را امری اجناب ناپذیر دانســت و گفت: کارخانه های دولتی به دلیل اینکه 
کارخانه های کوچک و متوســط ندارند که بتوانند بخشــی از هزینه ها را 
متحمل شوند ناگزیرهستند به سمت افزایش قیمت برای سال آینده سوق 
یابند. وی یادآوری کرد: کارخانجات لبنــی نمی توانند از جیب خود برای 
سیاست دولت در راستای ثابت نگه داشتن قیمت برای مصرف کننده خرج 
کنند، زیرا دچار زیان غیر قابل جبران  می شوند همچنین راضی به افزایش 
نرخ در شرایط اقتصادی فعلی هم نیستند زیرا مردم قدرت خرید چندانی 
ندارند. لبنیات و به خصوص شیر جزو محصوالتی هستند که برای سالمت 
ضروری به شمار می روند  و سرانه مصرف آن در کشور ما به گفته کارشناسان 
بهداشتی نسبت به میانگین جهانی و حتی محصوالت پرخطری همچون 
نوشــابه در ســطح پایینی قرار دارد با این وجود افزایش قیمتی به همین 
منظور در این کاال وجود نداشــته، اما باز هم اقبال نسبت به آن دیده نمی 
شود و حتی نسبت به سال 8۷ شاهد تعطیلی بیش از نیمی از کارخانجات 
لبنی استان اصفهان بوده ایم که  به کمتر از ۴0 عدد رسیده و با 50 درصد 
ظرفیت خود مشغول به فعالیت هســتند. دولت اما در کنار بدهی خود به 
مراکز و سازمان های مختلف این بار به کارخانه های لبنی نیز بیش از ۲00 
میلیارد تومان به بخش خصوصی واحدهای تولید لبنیات، بدهکار اســت 
که این امر سبب شده شیر رایگانی که تا سال 9۴ در ۷5 نوبت میان دانش 
آموزان توزیع می شد به صفر برسد و از سوی دیگر بدحسابی و عدم پرداخت 
به موقع هزینه ها موجب انصراف کارخانه های استان اصفهان از همکاری 
در طرح توزیع شیر مدارس شده اســت. موضوع دیگری که قابل بررسی 
است اینکه برخی از تولیدکنندگان لبنیات به روش سنتی نیز آسیب های 
زیادی را بر کارخانه های لبنی وارد می کنند؛ چرا که هزینه هایی از قبیل 
بسته بندی را ندارند و می توانند محصوالت خود را با قیمت های پایین تری 
به بازار عرضه کنند که این روند بازار محصوالت لبنی کارخانجات را تحت 

شعاع قرار می دهد.

دبیر انجمن صنایع لبنی و پاستوریزه استان اصفهان می گوید: کارخانجات لبنی استان اصفهان در حال زیان و همچنین در معرض خطر 
تعطیلی هستند؛ چرا که هزینه های این واحدها هر سال افزایش می یابد، اما نرخ محصوالت لبنی قریب به 3 سال است که ثابت مانده است.

فاطمه کاویانی

 دبیر انجمن صنایع لبنی و پاستوریزه استان اصفهان می گوید
کارخانجات لبنی استان در معرض خطر تعطیلی هستند؛

در سراشیبی سقوط
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مفاد آراء 
10/291 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 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 شــماره 1122 مورخ 96/09/11  آقای علی اصغر عمــادی   فرزند عبدالرحمان  
بشماره کالسه 6013 و به شماره شناسنامه 20 صادره به شماره ملی 1141528363 نسبت 
به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به مســاحت 457/15 مترمربع از پالک  156 فرعی از 
105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 4795 مورخ 

83/12/25 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 1036 مورخ 96/09/08  آقــای مهرداد نادرخانی نجــف آبادی   فرزند 
مهدی  بشماره کالسه 1301 و به شماره شناسنامه 1080216766 صادره به شماره ملی 
1080216766 نسبت به از ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 291/30 
مترمربع از پالک  477  فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند تک برگ 762372 ثبت در صفحه 191 دفتر 516  مالحظه 

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

3- رای شماره 1066 مورخ 96/09/11  آقای کریم آقا کوچکی فرزند فتح اله  بشماره کالسه 
5294 و به شماره شناسنامه 11848 صادره به شماره ملی 1140494643 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259 مترمربع از پالک  57  فرعی از 80  اصلی 
واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 87087 مورخ 

74/08/01 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 1067 مورخ 96/09/11  خانم زهرا آقاکوچکی  فرزند حیدر  بشماره کالسه 
1385 و به شماره شناسنامه 16435 صادره به شماره ملی 1140163191 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259 مترمربع از پالک  57  فرعی از 80  اصلی 
واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 87087 مورخ 

74/08/01 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 1084 مورخ 96/09/11  خانم ربابه شیخی بابوکانی   فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0578 و به شماره شناســنامه 636 صادره به شماره ملی 1282964232 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 128/70 مترمربع پالک  1250 فرعی از 99 واقع در 
جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی عفت 
الفت و فاطمه کازرونی ثبت در صفحه 556 دفتر 42 و صفحــه 559 دفتر 42 مالحظه و 

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

6- رای شماره 1082 مورخ 96/09/11  خانم ســمیه پیمانی فروشانی   فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 0577 و به شماره شناســنامه 1432 صادره به شماره ملی 1141251426 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 89/70 مترمربع پالک  1250 فرعی از 99 واقع 
در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی 
عفت الفت و فاطمه کازرونی ثبت در صفحه 556 دفتر 42 و صفحه 559 دفتر 42   مالحظه 

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

7- رای شــماره 0676 مورخ 96/08/30  آقای علیرضا محمدیان فروشانی   فرزند یداهلل  
بشماره کالسه 0168 و به شماره شناسنامه 21044 صادره به شماره ملی 1140209991 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 213  مترمربع از پالک  1812 فرعی از 72   
اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 226961 مورخ 

93/12/05 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 0700 مورخ 96/09/01  آقای علی محققیان گورتانی فرزند اکبر   بشماره 
کالسه 5897 و به شماره شناسنامه 1365 صادره به شماره ملی 1283430436 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 99/02  مترمربع از پالک  
34  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 229 دفتر 3  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 0696 مورخ 96/09/01  خانم زهره امینی خوزانی فرزند جعفر   بشماره 
کالسه 0646 و به شماره شناسنامه 39 صادره به شماره ملی 1290584095 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 99/02  مترمربع از پالک  
34  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 229 دفتر 3  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 1406 مورخ 96/09/13  آقای محســن قاسمی خوزانی فرزند عزت اهلل   
بشماره کالسه 1107 و به شماره شناسنامه 812 صادره به شماره ملی 1141701340 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 225/20  مترمربع از پالک  
104/3  فرعی از 84   اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  مع الواسطه از مالک رسمی قدرت اله علیزاده و زهره علیزاده ثبت در صفحه 308 دفتر 

93 صفحه 311 دفتر 93 و صفحه 314 دفتر 93   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 1407 مورخ 96/09/13  آقای عزت اهلل قاسمی خوزانی فرزند نعمت اهلل   
بشماره کالسه 1108 و به شماره شناسنامه 158 صادره به شماره ملی 1141473542 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 225/20  مترمربع از پالک  
104/3  فرعی از 84   اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  مع الواسطه از مالک رسمی قدرت اله علیزاده و زهره علیزاده ثبت در صفحه 308 دفتر 

93 صفحه 311 دفتر 93 و صفحه 314 دفتر 93   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 1408 مورخ 96/09/13  خانم اعظم قاسمی خوزانی فرزند یوسف   بشماره 
کالسه 1109 و به شماره شناسنامه 1441 صادره به شماره ملی 1141323397 نسبت به 
2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 225/20  مترمربع از پالک  
104/3  فرعی از 84   اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  مع الواسطه از مالک رسمی قدرت اله علیزاده و زهره علیزاده ثبت در صفحه 308 دفتر 

93 صفحه 311 دفتر 93 و صفحه 314 دفتر 93   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 8287 مورخ 95/12/28  خانم بتول قربانیان فروشانی   فرزند محمد  بشماره 
کالسه 5839 و به شماره شناسنامه 34 صادره به شــماره ملی 1141611325 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 272/60  مترمربع از پالک  186/1 فرعی از 122   اصلی 
واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9394 

مورخ 91/08/16 دفترخانه 260 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 5210 مورخ 95/10/25  آقای علی هارونی کمیتکــی   فرزند ابوالفتح  
بشماره کالسه 1369 و به شماره شناسنامه 3 صادره به شماره ملی 5759880128 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 151/81  مترمربع از پالک  864  و 863  فرعی از 111   
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 206 و 209 دفتر 680 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
15- رای شماره 0824 مورخ 96/09/01  آقای علی هارون رشیدی   فرزند میرزا آقا  بشماره 
کالسه 0912 و به شماره شناســنامه 934 صادره به شماره ملی 1129213821 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 177/71  مترمربع از پالک  720 فرعی از 99   اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه از مالک رسمی 

علی محمدی سند 62974 مورخ 67/06/10 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 1114 مورخ 96/09/11  خانم محبوبه امینی فرد   فرزند اصغر  بشماره 
کالسه 1043 و به شماره شناســنامه 181 صادره به شماره ملی 1141204460 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 79/56  مترمربع از پالک  166 فرعی از 84   اصلی واقع 
در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 392 دفتر 

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

17- رای شماره 1451 مورخ 96/09/13  آقای محمد تقی قدیری   فرزند براتعلی  بشماره 
کالسه 0999 و به شماره شناسنامه 92 صادره به شــماره ملی 1141628856 نسبت به 
ششدانگ  یکباب ساختمان در حال ساخت  به مساحت 220/29  مترمربع از پالک  1928 
و 1929  فرعی از 72   اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 32711 مورخ 80/07/12 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره 1482 مورخ 96/09/14  آقای ســید محمد مراد درخشان   فرزند قپانی  
بشماره کالسه 3497 و به شماره شناسنامه 483 صادره به شماره ملی 5558725672 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 120/85  مترمربع از پالک  655  فرعی از 99   اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 428 دفتر 
698 و ثبت در صفحه 508 دفتر 401 ارائه قولنامه از مالک رسمی احمد شیرانی  مالحظه 

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

19- رای شماره 1467 مورخ 96/09/13  آقای عنایت اله آقاطاهری خوزانی  فرزند قدمعلی  
بشماره کالسه 1071 و به شماره شناســنامه 1531 صادره به شماره ملی 1142243486 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 192/45  مترمربع از پالک  
157 فرعی از 84   اصلی واقع در صحرای فتح اباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 54 دفتر 557 سند 38715 مورخ 91/04/04  و سند 38780 مورخ 

91/04/10 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 1468 مورخ 96/09/13  خانم طیبه سرخی خوزانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1072 و به شماره شناسنامه 10 صادره به شماره ملی 1141634643 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 192/45  مترمربع از پالک  157 فرعی 
از 84   اصلی واقع در صحرای فتــح اباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 595 دفتر 134 سند 38715 مورخ 91/04/04  و سند 38780 مورخ 

91/04/10 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 1569 مورخ 96/09/18  خانم زینب قرنی خوزانی  فرزند شکراله  بشماره 
کالسه 1144 و به شماره شناسنامه 3261 صادره به شماره ملی 1142260781 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 273 مترمربع از پالک  473 فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از روح اله قرنی 
طی سند 154347 مورخ 83/09/08 دفترخانه 73 و سند 143460 مورخ 82/01/30 و سند 

149679 مورخ 82/12/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 1541 مورخ 96/09/18  خانم مریم سرائیان ورنوسفادرانی  فرزند نوروز  
بشماره کالسه 0144 و به شماره شناسنامه 38 صادره به شماره ملی 1141056364 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 119  مترمربع از پالک  121 فرعی از 
87   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 50642 

مورخ 69/11/16  دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 1542 مورخ 96/09/18  آقای غالمرضا رستمی  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 0146 و به شماره شناسنامه 105 صادره به شماره ملی 1141044511 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 119  مترمربع از پالک  121 فرعی از 87   
اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 102765 

مورخ 76/12/21  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 1098 مورخ 96/09/11  آقای هادی شــیروی خوزانی  فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالسه 1270 و به شماره شناسنامه 12778 صادره به شماره ملی 1142342611 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 308/43  مترمربع از پالک  505 فرعی از 84  
اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

44390 مورخ 67/01/29  دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 1538 مورخ 96/09/18  آقای نوراله برونی  فرزند فزکی  بشماره کالسه 
1241 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره ملی 5759971417 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 85/71  مترمربع از پالک  890 فرعی از 99   اصلی واقع در جوی 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی خدیجه 
 بیگم مجیری طی سند 37906 مورخ 55/01/08  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 1530 مورخ 96/09/18  آقای جواد داورپناهی  فرزند قدمعلی  بشماره 
کالسه 0297 و به شماره شناســنامه 140 صادره به شماره ملی 1140939491 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 80  مترمربع از پالک  571 فرعی از 107 اصلی واقع 
در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی نصراله عموسلطانی طی ســند 17838 مورخ 47/02/07 و ســند 18878 مورخ 

47/10/26  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 1425 مورخ 96/09/13  آقای محمد معافی خوزانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 2621 و به شماره شناســنامه 537 صادره به شماره ملی 1285678141 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مســاحت 105/60  مترمربع از پالک  
112 فرعی از 116   اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 97220 مورخ 76/12/25  دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

28- رای شــماره 1417 مورخ 96/09/13  خانم افسانه کاوه ســدهی  فرزند علی محمد  
بشماره کالسه 2620 و به شماره شناســنامه 1390 صادره به شماره ملی 1818325470 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 105/60  مترمربع از 
پالک  112 فرعی از 116   اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 97220 مورخ 76/12/25  دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

29- رای شماره 1523 مورخ 96/09/18  خانم زهرا حسینی ورنوسفادرانی  فرزند حکمت 
اهلل  بشماره کالسه 1300 و به شماره شناسنامه 6632 صادره به شماره ملی 1142294358 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 168/80  مترمربع از پالک  
58 فرعی از 121   اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی مجید آزادگان طی ثبت در صفحه 575 دفتر 524 مالحظه و محرز 

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

30- رای شــماره 1522 مورخ 96/09/18  آقای فرج اهلل امیریوسفی  فرزند قدیر  بشماره 

کالسه 1299 و به شماره شناسنامه 1597 صادره به شماره ملی 1141253070 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 168/80  مترمربع از پالک  58 فرعی 
از 121   اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه 
از مالک رسمی مجید آزادگان طی ثبت در صفحه 575 دفتر 524 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 1777 مورخ 96/09/20  آقای اکبر تقی پور  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0933 و به شماره شناسنامه 463 صادره به شماره ملی 1141091623 نسبت به ششدانگ  
یکباب مغازه به مساحت 261/84  مترمربع از پالک  9 فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی 
شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از تعدادی وراث قنبر علی 
بختیاری به نام اردشیر و قدمعلی و اصغر که نامبرده فوت و وراث آن محمدرضا سعید و لیال 
و ملوک و میثم و راحله و خانم محترم بختیاری و سعید و کریم بختیاری مالحظه و محرز 

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

32- رای شــماره 1769 مورخ 96/09/20  خانم فاطمه بدیعی راد  فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 1001 و به شماره شناســنامه 344 صادره به شماره ملی 1290468801 نسبت به 
53/60 سهم از 139/60 سهم ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 139/60  مترمربع از پالک 
1280 فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 121489 مورخ 92/08/10 دفترخانه 62 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 1573 مورخ 96/09/18  خانم عصمت زمانی ورنوسفادرانی  فرزند رضا  
بشماره کالسه 1394 و به شماره شناســنامه 9914 صادره به شماره ملی 1140099302 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 101/64 مترمربع از پالک  578  فرعی از 157 
اصلی واقع در علی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 

6009348 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 1753 مورخ 96/09/20  خانم سهیال هارونی  فرزند محمود  بشماره کالسه 
1397 و به شماره شناسنامه 165 صادره به شماره ملی 1142218783 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 137/11 مترمربع از پالک  833  
فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 275 دفتر 117 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 1060 مورخ 96/09/09  آقای ابوالفضل قربانی خوزانی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 0902 و به شماره شناســنامه 2074 صادره به شماره ملی 1141223430 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 20/15 مترمربع از پالک  88 اصلی واقع در 
قرطمان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواطه از مالک رسمی مهدی 

بنکدار تقسیم نامه 41236 سال 48 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 1077 مورخ 96/09/11  آقای محسن حاجیان فروشانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1559 و به شماره شناسنامه 22550 صادره به شماره ملی 1140225073 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 205/85 مترمربع از پالک  194  فرعی از 107 اصلی 
واقع در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 2 

و 313 دفتر 399 و 221  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 1430 مــورخ 96/09/13  آقــای عبدالکریم باقری ورنوســفادرانی  
فرزند عباس  بشماره کالســه 1378 و به شماره شناســنامه 155 صادره به شماره ملی 
1140955764 نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 346/42 مترمربع از پالک  
225  فرعی از 122 اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 406 دفتر 505 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 1765 مورخ 96/09/20  آقای سید یحیی حسینی اندانی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0986 و به شماره شناســنامه 4124 صادره به شماره ملی 1140561855 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 170/25 مترمربع از پالک  
207  فرعی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 500 دفتر 79  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 1764 مورخ 96/09/20  خانم مرضیه اصغری اندانی  فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 0984 و به شماره شناسنامه 3109 صادره به شماره ملی 1142259269 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 170/25 مترمربع از پالک  207  فرعی از 
105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 131 

دفتر 392  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 1763 مورخ 96/09/20  خانم میمنت حسینی اندانی  فرزند سید حسین  
بشماره کالسه 0985 و به شماره شناسنامه 25 صادره به شماره ملی 1141622378 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 170/25 مترمربع از پالک  207  
فرعی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 500 دفتر 79  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 1762 مورخ 96/09/20  آقای ســید محمد هادی حسینی اندانی  فرزند 
سید حسین  بشماره کالســه 0987 و به شماره شناســنامه 1068 صادره به شماره ملی 
1141724359 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 170/25 
مترمربع از پالک  207  فرعی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 500 دفتر 79  و ثبت در صفحه 131 دفتر 392 و ثبت در صفحه 

500 دفتر 79  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 1767 مورخ 96/09/20  خانم زهرا طاهری اندانی  فرزند محمود  بشماره 
کالسه 1315 و به شماره شناسنامه 1130482006 صادره به شماره ملی 1130482006 
نسبت به 2/7 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 156/40 مترمربع از پالک  
209 و 207  فرعی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از مالک رسمی فاطمه السادات حسینی  ثبت در صفحه 376 دفتر 87 و دفتر 79 

صفحه 503 و صفحه 7 دفتر 111  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 1766 مورخ 96/09/20  خانم فاطمه سادات حسینی اندانی  فرزند سید 
حبیب  بشماره کالسه 0983 و به شماره شناسنامه 166 صادره به شماره ملی 1141454701 
نسبت به 3/3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 156/40 مترمربع از پالک  
209 و 207  فرعــی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 7 دفتر 111 و صفحه 376 دفتر 87 و صفحه 503 دفتر 79  مالحظه 

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

44- رای شماره 1564 مورخ 96/09/18  خانم طیبه پرنده خوزانی  فرزند عبداله  بشماره 
کالسه 0514 و به شماره شناسنامه 17700 صادره به شماره ملی 1140176552 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه متروکه به مساحت 350 مترمربع از پالک  71  
فرعی از 115 اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 84271 مورخ 69/08/03 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 1563 مورخ 96/09/18  آقای حسن ابراهیمیان خوزانی  فرزند تقی  بشماره 
کالسه 0511 و به شماره شناسنامه 10930 صادره به شماره ملی 114036227 نسبت به 5 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه متروکه به مساحت 350 مترمربع از پالک  71  فرعی 
از 115 اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
24446 مورخ 75/11/11 و ســند 79186 مورخ 68/05/05 دفترخانه 73  ثبت در صفحه 

402 دفتر 267 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
46- رای شماره 1808 مورخ 96/09/23  آقای محمدرضا باقری کرم ورنوسفادرانی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 1264 و به شماره شناسنامه 47 صادره به شماره ملی 1141008696 
نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 955/87 مترمربع از پالک  457  فرعی از 157 
اصلی واقع در علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت رد صفحه 173 

دفتر 408 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 1816 مورخ 96/09/23  خانم زهرا لطفی  فرزند حیدر  بشماره کالسه 
1357 و به شماره شناسنامه 383 صادره به شماره ملی 1141353083 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه متروکه به مساحت 52/76 مترمربع از پالک  1671  فرعی از 72 اصلی واقع 
در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 131934 مورخ 90/02/03 

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

48- رای شــماره 1048 مورخ 96/09/08  آقای عباس صانعی خوزانی  فرزند علی اصغر  
بشماره کالسه 1122 و به شماره شناســنامه 6604 صادره به شماره ملی 1142294072 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 80/50 مترمربع از پالک  338  فرعی از 114 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41183 مورخ 91/10/25 

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

49- رای شماره 1903 مورخ 96/09/26  آقای حجت کاظمی اندانی  فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 0982 و به شماره شناسنامه 1130140369 صادره به شماره ملی 1130140369 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 170 مترمربع از پالک  1342  فرعی از 114 
اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 287 دفتر 482 دفتر 5 صفحه 291 و 358 صفحه 461 دفتر 526 و صفحه 509 و 

دفتر 517 صفحه 553  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 2619 مورخ 95/02/30  آقای محسن خوشبخت فرزند مجتبی  بشماره 
کالسه 6717 و به شماره شناسنامه 1058 صادره به شماره ملی 1141724251 نسبت به 
ششدانگ  یکباب ساختمان  به مســاحت 104/60 مترمربع از پالک  152  فرعی از 114 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 299 دفتر 688 

سند 137832 مورخ 81/06/16 دفترخانه 76  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 5191 مورخ 95/04/30  خانم نجمه کبیریان  فرزند محمد تقی  بشماره 
کالسه 0860 و به شماره شناسنامه 3801 صادره به شــماره ملی 1141347040 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ســاختمان قدیمی به مساحت 227/75 مترمربع از 
پالک  152  فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
103841 مورخ 77/02/31 و سند 130607 مورخ 77/06/31 ثبت در صفحه 465 و 40 و 

4 و 128 دفتر 129 و 306 و 465  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 5190 مورخ 95/04/30  خانم مریم عسگری فر  فرزند اکبر  بشماره کالسه 
0861 و به شماره شناسنامه 1181 صادره به شماره ملی 1141214458 نسبت به 0/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان قدیمی به مساحت 227/75 مترمربع از پالک  152  
فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 103841 
مورخ 77/02/31 و سند 130607 مورخ 77/06/31 ثبت در صفحه 465 و 40 و 4 و 128 

دفتر 129 و 306 و 465  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 5189 مورخ 95/04/30  خانم عزت عابدی  فرزند اکبر  بشماره کالسه 
0859 و به شماره شناسنامه 219 صادره به شماره ملی 1141531275 نسبت به 3/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان قدیمی به مساحت 227/75 مترمربع از پالک  152  
فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 103841 
مورخ 77/02/31 و سند 130607 مورخ 77/06/31 ثبت در صفحه 465 و 40 و 4 و 128 

دفتر 129 و 306 و 465 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 3129 مورخ 95/03/12  خانم عزت عابدی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0848 و به شماره شناسنامه 219 صادره به شماره ملی 1141531275 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 103/72 
مترمربع از پالک  152  فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 137832 و 13256 مورخ 81/06/02 دفترخانه 305 و  ثبت در صفحات 299 و 

431 و 434 دفاتر 688 و 368 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شماره 3127 مورخ 95/03/12  آقای محسن خوشبخت  فرزند مجتبی  بشماره 
کالسه 0850 و به شماره شناسنامه 1058 صادره به شماره ملی 1141724251 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
103/72 مترمربع از پالک  152  فرعی از 114 اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 137832 و 13256 مورخ 81/06/02 دفترخانه 305 و  ثبت در 

صفحات 299 و 431 و 434 دفاتر 688 و 368 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 3128 مورخ 95/03/12  آقای مجتبی خوشبخت  فرزند عباس  بشماره 
کالسه 0849 و به شماره شناسنامه 65 صادره به شــماره ملی 1141526174 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
103/72 مترمربع از پالک  152  فرعی از 114 اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 137832 و 13256 مورخ 81/06/02 دفترخانه 305 و  ثبت در 

صفحات 299 و 431 و 434 دفاتر 688 و 368 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شــماره 1908 مورخ 96/09/26  آقای محمد تقی امینی  فرزند عباس  بشماره 
کالسه 1283 و به شماره شناســنامه 302 صادره به شماره ملی 1140945173 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 87 مترمربع از پالک  1580  فرعی از 99 اصلی واقع 
در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216520 مورخ 92/01/17 
و سند 216517 مورخ 92/01/07 ثبت در صفحه 452 دفتر 273  مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شــماره 4634 مورخ 96/04/26  خانم زینب مالکی خوزانی  فرزند عبدالخالق  
بشماره کالسه 0976 و به شماره شناسنامه 1129 صادره به شماره ملی 1141213931 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 173/30 مترمربع از پالک  
8  فرعی از 116 اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادارن بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 244791 مورخ 86/12/05  دفترخانه 77 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 4635 مورخ 96/04/26  آقای مرتضی محمدی خوزانی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1811 و به شماره شناســنامه 119 صادره به شماره ملی 1141442841 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 173/30 مترمربع از پالک  
8  فرعی از 116 اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادارن بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 112612 مورخ 82/04/26  دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

60- رای شــماره 2107 مورخ 96/09/27  خانم رویا جوالئی  فرزند احمدرضا  بشماره 
کالسه 1311 و به شماره شناسنامه 1130150224 صادره به شماره ملی 1130150224 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 98/32 مترمربع از پالک  764  
فرعی از 109 اصلی واقع در صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 6221 مورخ 93/11/14  دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه بعد 5 
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
61- رای شماره 2108 مورخ 96/09/27  آقای شکراهلل حاجیان  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 1312 و به شماره شناسنامه 925 صادره به شماره ملی 1141317230 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 98/32 مترمربع از پالک  764  فرعی 
از 109 اصلی واقع در صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

6221 مورخ 93/11/14  دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 1858 مورخ 96/09/25  آقای مصطفی مجیری  فرزند محمد صادق  
بشماره کالسه 1140 و به شماره شناسنامه 10293 صادره به شماره ملی 1142327760 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب زمین در حال ساخت به مساحت 124 مترمربع 
از پالک  321  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخــود جاری اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 53916 مورخ 96/03/17  دفترخانه 139 مالحظه و 

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

63- رای شــماره 1857 مــورخ 96/09/25  خانم محبوبه اصغری اندانــی  فرزند علی 
اصغر  بشماره کالسه 1139 و به شــماره شناســنامه 1130106411 صادره به شماره 
ملی 1130106411 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب زمین در حال ساخت 
به مســاحت 124 مترمربع از پالک  321  فرعی از 111 اصلی واقــع در صحرای نخود 
جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 53916 مورخ 96/03/17  

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

64- رای شماره 2095 مورخ 96/09/27  خانم عصمت رحیمی اندانی  فرزند کاظم  بشماره 
کالسه 1089 و به شماره شناسنامه 94 صادره به شماره ملی 1141562731 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 184/20 مترمربع از پالک  487  فرعی 
از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 147311 مورخ 82/09/12 و سند 10112 مورخ 84/06/29  مالحظه و محرز 

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

65- رای شماره 2096 مورخ 96/09/27  خانم منیژه مختاری فرزند علی  بشماره کالسه 
1091 و به شماره شناسنامه 10958 صادره به شــماره ملی 1142334449 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 184/20 مترمربع از پالک  487  فرعی 
از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 10112 مورخ 84/06/29 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 2094 مورخ 96/09/27  آقای حسن رحیمی اندانی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1090 و به شماره شناسنامه 29 صادره به شــماره ملی 1141509441 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 28/52 مترمربع از پالک  487  فرعی از 111 اصلی 
واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رســمی عصمت رحیمی ســند 147311 مورخ 82/09/12 مالحظه و 

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

67- رای شــماره 2202 مورخ 96/09/29  خانم فاطمه شــیربچه ورنوسفادرانی  فرزند 
قدمعلی  بشــماره کالسه 1307 و به شــماره شناســنامه 64428 صادره به شماره ملی 
0032963696 نســبت به ششدانگ  یکباب کارواش به مســاحت 352/70 مترمربع از 
پالک  3398  فرعی از 87 اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 30927 مورخ 54/05/21 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 2068 مورخ 96/09/26  آقای منصور مسعودیان  فرزند کرمعلی  بشماره 
کالسه 5425 و به شماره شناسنامه 432 صادره به شماره ملی 1141091313 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 138/75 مترمربع از پالک  112  

فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
118132 مورخ 78/12/03 دفترخانه 73 و ثبت در صفحه 532 و 542 و 548 و 545 دفتر 

338 و صفحه 543 و 546 دفتر 612  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 2067 مورخ 96/09/26  خانم بتول عسگری جوی آبادی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0931 و به شماره شناســنامه 198 صادره به شماره ملی 1142219119 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 138/75 مترمربع 
از پالک  112  فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 118132 مورخ 78/12/03 دفترخانه 73 و ثبت در صفحه 532 و 
 542 و 548 و 545 دفتر 338 و صفحه 543 و 546 دفتــر 613  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 2015 مورخ 96/09/26  خانم سمیه کاظمی اندانی  فرزند براتعلی  بشماره 
کالسه 1017 و به شماره شناسنامه 3791 صادره به شماره ملی 1142266060 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 156/07 مترمربع از پالک  
321  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 325211 مورخ 93/08/04 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
71- رای شماره 2014 مورخ 96/09/26  خانم فاطمه نساء داستان  فرزند عباس  بشماره 
کالسه 1015 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شــماره ملی 0901816906 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 156/07 مترمربع از پالک  
321  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 325211 مورخ 93/08/04 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
72- رای شماره 2128 مورخ 96/09/28  آقای محمد فائز  فرزند علیرضا  بشماره کالسه 
0831 و به شماره شناســنامه 11979 صادره به شــماره ملی 4433370800 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و مغازه متصله  به مساحت 137/49 مترمربع از پالک  62  فرعی 
از 173 اصلی واقع در اراضی شمال شــهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند  وکالتنامه 53569 مورخ 92/09/10 از مالک رسمی احمد صفری سند 18920 مورخ 

59/12/26 دفترخانه 59   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 2130 مورخ 96/09/28  آقای محمد فائز  فرزند علیرضا  بشماره کالسه 
0830 و به شماره شناســنامه 11979 صادره به شــماره ملی 4433370800 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 24/99 مترمربع از پالک  62  فرعی از 173 اصلی واقع 
در اراضی شمال شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  وکالتنامه 53569 
مورخ 92/09/10 از مالک رسمی احمد صفری سند 18920 مورخ 59/12/26 دفترخانه 

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

74- رای شماره 2129 مورخ 96/09/28  آقای محمد فائز  فرزند علیرضا  بشماره کالسه 
0832 و به شماره شناســنامه 11979 صادره به شــماره ملی 4433370800 نسبت به 
ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت 74/73 مترمربع از پالک  62  فرعی از 173 اصلی واقع 
در اراضی شمال شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  وکالتنامه 52569 
مورخ 92/09/10 از مالک رسمی احمد صفری سند 18920 مورخ 59/12/26 دفترخانه 

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

75- رای شماره 1880 مورخ 96/09/25  آقای امین کاملی اندانی  فرزند سیف اهلل  بشماره 
کالسه 1407 و به شماره شناسنامه 56 صادره به شماره ملی 1141705893 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 149/62 مترمربع از پالک  266  
فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند  197764 مورخ 89/03/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
76- رای شماره 1875 مورخ 96/09/25  خانم فرحناز عمادی اندانی  فرزند رحیم  بشماره 
کالسه 1127 و به شماره شناسنامه 48 صادره به شــماره ملی 1141693712 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 149/62 مترمربع از پالک  
266  فرعــی از 84 اصلی واقع در فتح آبــاد خوزان  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل ســند  197764 مورخ 89/03/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 7297 مورخ 96/06/12  خانم عفت مســیبی درچــه  فرزند محمد  
بشماره کالســه 0450 و به شماره شناسنامه 24 صادره به شــماره ملی 1141873907 
نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 104/14 مترمربع از پالک  25  فرعی از 
47 اصلی واقع در ولگان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از 
 مالک رسمی حلیمه خاتون پناهی ثبت در صفحه 33 دفتر 512 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شماره 7296 مورخ 96/06/12  خانم مریم مسیبی درچه  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0449 و به شماره شناسنامه 94 صادره به شــماره ملی 1141866171 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 79/30 مترمربع از پالک  25  فرعی از 47 اصلی واقع 
در ولگان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی حلیمه 

خاتون پناهی ثبت در صفحه 33 دفتر 512  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 9356 مورخ 96/07/26  آقای محمد سعید قاسمی  فرزند مهدی  بشماره 
کالسه 0613 و به شماره شناســنامه 3015 صادره به شماره ملی 1141339161 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه  به مســاحت 19/60 مترمربع از پالک  1075  فرعی از 122 
اصلی واقع در صحرای بزمکه وراهکوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 10774 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 2134 مورخ 96/09/28  آقای قدمعلی عیسایی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 1323 و به شماره شناســنامه 162 صادره به شماره ملی 114992902 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 14/90 مترمربع از پالک  1261  فرعی از 87 اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی رحیم اردی  ســند  10149 مورخ 29/09/22 دفترخانه 35 و سند 15633 مورخ 

36/06/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 1050 مورخ 96/09/08  خانم معصومه میرزایی خوزانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 1278 و به شماره شناسنامه 11531 صادره به شماره ملی 1140368321 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 176/90 مترمربع از پالک  101/1  فرعی از 
114 اصلی واقع در صحرای شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

14371 مورخ 93/12/27 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 2204 مورخ 96/09/30  آقای عبدالمطلب درخشان  فرزند بهرام  بشماره 
کالسه 1510 و به شماره شناسنامه 853 صادره به شماره ملی 5558773855 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 224 مترمربع از پالک  498  فرعی از 99 اصلی واقع 
در صحرای جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40093 مورخ 

86/03/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 1874 مورخ 96/09/25  آقای ابراهیم نجفی خوزانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 0042 و به شماره شناسنامه 179 صادره به شماره ملی 1141506866 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 204 مترمربع از پالک  1922  فرعی از 107 
اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 275 دفتر 508   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 2305 مورخ 96/10/05  خانم عشرت طاهری  فرزند سیدعباس  بشماره 
کالسه 4238 و به شماره شناسنامه 133 صادره به شماره ملی 1140923692 نسبت به 
ششدانگ  یکباب باغ به مساحت 1878 مترمربع از پالک  1088  فرعی از 130 اصلی واقع 
در کوشک  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل تقسیم نامه شماره 9050 سال 

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

85- رای شماره 2147 مورخ 96/09/29  آقای حســین خونساری ورنوسفادرانی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 4237 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 1140896202 
نسبت به ششدانگ  یکباب باغ به مساحت 2409 مترمربع از پالک  1152  فرعی از 130 
اصلی واقع در کوشــک  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل تقسیم نامه شماره 

9050 مورخ 40/05/08 دفترخانه 63 و  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 2295 مورخ 96/10/04  خانم فاطمه عابدی اندانی  فرزند اسداهلل  بشماره 
کالسه 1430 و به شماره شناسنامه 47 صادره به شــماره ملی 1141492121 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 308/50 مترمربع از پالک  358  فرعی از 111 اصلی 
واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
الواسطه از مالک رسمی حیدر مختاری ســند 38146 مورخ 41/10/11 دفترخانه 64 و  

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

87- رای شماره 1976 مورخ 96/09/26  آقای مجتبی حسینی اندانی  فرزند سید مصطفی  
بشماره کالسه 1238 و به شماره شناســنامه 164 صادره به شماره ملی 1289260761 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 236/40 مترمربع از پالک  9 و 14  فرعی از 
111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل طی سند 114587 مورخ 83/01/11 دفتر خانه 63 از مالک رسمی شهرداری خمینی 

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

88- رای شــماره 2208 مورخ 96/09/30  آقای کریم واحدی  فرزند حســین  بشماره 
کالسه 1526 و به شماره شناسنامه 215 صادره به شماره ملی 1141029979 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به اســتثنای ثمنیه اعیانی مساحت 293 مترمربع 
از پالک  367  فرعی از 122 اصلی واقع در بزمکه واره کــوه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شامل سند 46291 مورخ 83/06/28  دفترخانه 46 و  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 1828 مورخ 96/09/25  خانم لیال نجارپور ورنوسفادرانی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0232 و به شماره شناسنامه 1784 صادره به شماره ملی 1753576830 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای ثمنیه اعیانی مساحت 293 
مترمربع از پالک  367  فرعی از 122 اصلی واقع در بزمکه واره کوه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 46291 مورخ 83/06/28  دفترخانه 46 و  مالحظه و محرز 

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

90- رای شماره 9347 مورخ 96/07/26  آقای ابوالحسین صالحی خواه  فرزند نجفقلی  
بشماره کالسه 0432 و به شماره شناســنامه 461 صادره به شماره ملی 5759574361 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 176 مترمربع از پالک  864  فرعی از 111 
اصلی واقع صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 245 دفتر651 و  مالحظه و محرز گردیده است.
انتشار نوبت اول96/10/13
انتشار نوبت دوم 96/10/27

م الف:6270  آقای نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مفاد آراء
10/253 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرزگردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصلــه 15 روزدرروزنامه هــاي زاینده رود و اصفهــان امروزچاپ 
اصفهان آگهي میشودتادرصورتي که اشخاص نســبت به صدورسندمالکیت متقاضیان 
اعتراضي دارندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
شماره 20 فرعي از 2 اصلي فضل آباد

1 - راي شماره 139660302008005270 -  02 / 10 / 96 – محسن مجاهدي  فرزند 
رضا ششدانگ یک باب مغازه مفروزي ازپالک 20 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

30 مترمربع 
2- راي شماره 139660302008005275 -  02 / 10 / 96 – مرضیه السادات بطحائي 
فرزند سیدمحمود ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 20 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 239 مترمربع 
3- راي شماره 139660302008005277 -  02 / 10 / 96 – محسن مجاهدي  فرزند 
رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 20 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت 10 / 266 مترمربع 
4- راي شــماره 139660302008005334 -  03 / 10 / 96 – سمیه اسحاقي  فرزند 
محمدعلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزي مفروزي ازپالک 
20 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 10 / 266 مترمربع درازاء نصف مشاع از17 حبه 
وشصت ویک – یکصدوپانزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 20 . 2 انتقال عادي 

ازطرف محسن مجاهدي 
شماره 787 فرعي از 3 اصلي موغان

1- راي شماره 139660302008004624 -  27 / 08 / 96 – مسعوداسکندري شهرضا 
فرزند احمدرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 787 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت 36 / 203 مترمربع
تاریخ انتشارنوبت اول  12 / 10 / 96
تاریخ انتشارنوبت دوم  27 / 10 / 96

م الف: 893 سید اسداله موسوي  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
مفاد آراء

10/91 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  
واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرزگردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصلــه 15 روزدرروزنامه هــاي زاینده رود و اصفهــان امروزچاپ 
اصفهان آگهي میشودتادرصورتي که اشخاص نســبت به صدورسندمالکیت متقاضیان 
اعتراضي دارندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
شماره 1623 فرعي از 100 اصلي فیض آباد

1- راي شــماره 139660302008003923 -  26 / 07 / 96 – مهران پژوهش  فرزند 
مهدي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1623 فرعي از 100 
اصلي فیض آباد به مســاحت ششــدانگ 50 / 124 مترمربع درازاء 5 / 62 ســهم مشاع 
از1500 سهم ششدانگ پالک 1263 ، 100 انتقال عادي بیواسته بالسویه ازطرف حبیب 

اله واحسان متوسل 
 2- راي شــماره 139660302008003924 -  26 / 07 / 96 – مهســاپژوهي  فرزند 
مهدي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1623 فرعي از 100 
اصلي فیض آباد به مســاحت ششــدانگ 50 / 124 مترمربع درازاء 5 / 62 ســهم مشاع 
از1500 سهم ششدانگ پالک 1263 ، 100 انتقال عادي بیواسته بالسویه ازطرف حبیب 

اله واحسان متوسل 
تاریخ انتشارنوبت اول:   12 / 10 / 96
تاریخ انتشارنوبت دوم:  27 / 10 / 96

م الف:689  سید اسداله موسوي  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا   
فقدان سند مالکیت

10/604 چون آقای یوسف سلمانی سمسوری فرزند محمدرضا نسبت به 180 سهم مشاع 
3060900 سهم ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت وامضا شهود رسمًا 
گواهی شده و به تائید دفتر 21 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 180 
سهم مشاع از 3750 سهم مشاع از 455000 ســهم مشاع از 3060900 سهم ششدانگ 
زمین پالک 15316/30 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 951246-93/ب 
که در صفحه 95 دفتر 603 به نام نامبرده انتقال و ســابقه ثبت و صادر وتســلیم گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به 
علت جابجائی ســند مالکیت مفقود گردیده اســت وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
 نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه دراین آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 32878 مهدی شبان رئیس منطقه ثبت اسناد شرق 

اصفهان )231 کلمه، 3 کادر(
مزایده

10 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300209 شــماره پرونــده:  /573
9509983623100745 شماره بایگانی شعبه: 960220 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960220 مدنی که 
به موجب آن شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران منطقه اردستان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 230/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته به انضمــام مبلغ 6/985/000 ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 6/720/200 ریال و خسارت تاخیر تادیه در حق 
محکوم له آقای اصغر خباززاده اردستانی فرزند حسن وپرداخت مبلغ 11/500/000 ریال به 
عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. باتوجه به اینکه محکوم علیه طوعاً درصدد اجرای 
مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال مشارالیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش 
میرساند: تمامی 17131 سهم مشاع از 60000 سهم عرصه و اعیان پالک ثبتی به شماره 
1/14697 واقع در اردستان میدان پرستار خ 22 بهمن بعد از بیمارستان شهید بهشتی دفتر 
قبلی شرکت تعاونی مرغداران اردستان. ششدانگ ملک دارای مساحت 249/48 مترمربع 
عرصه که در آن ساختمانی به مســاحت 185/20 مترمربع در دو طبقه شامل زیرزمین و 
طبقه همکف با اسکلت دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و قدمت باالی 30 سال با اشتراک 
آب برق وگاز احداث شــده اســت با توجه به موارد مذکور تمامی 17131 سهم مشاع از 
60000 سهم ششدانگ پالک 1/14697 به مبلغ 243/260/200 ریال اعالم می گردد. 
متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از 
تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می گرد 
که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید کل بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
به قسمت اجرا تسلیم نماید تا نسبت به انتقال مورد مزایده به نام برنده اقدام گردد. تاریخ 
مزایده: 1396/11/11 روز چهارشنبه ســاعت 10 صبح مکان مزایده واحد اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان اردستان. م الف: 421 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان اردستان)309 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/540 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک 3635 فرعی از 10393 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد هاشــم پور فرزند 

رضا در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027008622 مورخ 1396/7/26 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/24 روز ســه شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:33405 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/602 آقای علی محمد نوحیان دارای شناســنامه شماره 7616 به شرح دادخواست به 
کالسه 957/96  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طاهره خموشی بشناسنامه 5343 در تاریخ 1395/11/02 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی محمد به شماره 
شناسنامه 7616 ، 2- جعفر به شماره شناسنامه 344، 3- عباس به شماره شناسنامه 187، 
4- ماشااهلل به شماره شناسنامه 8757 ، 5- جواد به شماره شناسنامه 7839  ، 6- معصومه 
به شماره شناسنامه 255 ، 7-  زهرا به شماره شناسنامه 301 ، 8- کبری به شماره شناسنامه 
144 ، 9- فاطمه به شماره شناسنامه 220 ، 10- حسن به شماره شناسنامه 221 ، همگی 
نوحیان به عنوان فرزندان متوفی بوده و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد . م الف: 727 /5/2/96 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان آران و بیدگل)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/578 نظر به اینکه خواهان آقای حسین حسن پور دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت سجاد ستوده فر به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 715/96 ثبت و برای تاریخ 
شنبه 97/01/18 ساعت 19/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجاکه خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر 
شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده و در 
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 716 /5/2/96 

مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف اران و بیدگل. )148 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/577 خانم ام البنین قدیری محمد آبادی دارای شناسنامه شماره 4، 3-619098978 به 
شرح دادخواست به کالسه 530  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حســین احمدی محمدآبادی فرزند حسن متولد 1353/05/10 
بشناسنامه 20 در تاریخ 1396/10/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آقای حسن احمدی محمدآبادی فرزند عباس به 
شماه شناســنامه 10 به عنوان پدر مرحوم ، 2- خانم معصومه باغبانی محمدآبادی فرزند 
محمدعلی به شــماره شناســنامه 21 به عنوان مادر مرحوم ،  3- خانم ام البنین قدیری 
محمدآبادی فرزند محمدعلی به شماره شناســنامه 4 به عنوان همسر دائمی حین الفوت 
مرحوم ، 4- آقای علی احمدی محمدآبادی فرزند حسین به شماره ملی 6190086918 به 
عنوان فرزند پسر مرحوم ، مرحوم دارای پدر ، مادر ، همسر و فرزند پسر می باشد .  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 

کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد . م الف: 719 /5/2/96 

رئیس شعبه چهارم دادگاه شهرستان آران و بیدگل)200 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

10/584 آقای علیرضا یوسفی دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه 
96/823 ح ش 2 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حاجیه یوسف زاده عطاآبادی  بشناسنامه 815 در تاریخ 1395/7/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- علیرضا 
یوسفی فرزند حســین به ش شناســنامه 33 متولد 1328 صادره از دهاقان)پسر متوفی( 
2- نصرت یوســفی فرزند حســین به ش ش 23متولد 1326 صــادره از دهاقان )دختر 
متوفی(3-کشور یوسفی عطا آبادی فرزند حســین  به ش ش 30 متولد 1323 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی(4-سکینه خاتون یوسفی عطا آبادی فرزند حسین به ش ش38 متولد 
1331 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می 
باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف:96/308  رئیس شعبه 

دوم دادگاه حقوقی  شورای حل اختالف دهاقان)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610463633300002 شــماره پرونــده:  10 شــماره درخواســت:  /580
9609983633301124 شماره بایگانی شعبه: 961139  در خصوص دادخواست خانم 
مهناز مهدور فرزند کیومرث به طرفیت آقای محمد اســکندری فرزند عوضعلی مبنی بر 
طالق به درخواست زوجه از جهت ترک زندگی مشترک وقت رسیدگی در تاریخ 1397/2/5 
ساعت 12/30 در شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی خمینی شهر واقع در خیابان پاسداران 
مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد ضمنا در همین جلسه استماع شهادت شهود 
 تعرفه خواهان به اســامی 1- عباس مهدوی فرزند محمد حسین به نشای خمینی شهر
 خ کهندژ خ شــمس تبریزی خ بهمن جنب استدیو مادر منزل شــخصی محمد حسین 
مهدوی 2- سارا ذلقی فرزند عزت اله به نشــای خمینی شهر خ کهندژ خ شمس تبریزی 
خ بهمن جنب اســتودیو مادر 3- فرهناز هلیلی فرزند مراد به نشانی خمینی شهر خ شهید 
میریان پالک 57، 4- قدرت اله هلیلی فرزند جمعه به نشانی خ شهید میریان پالک 57  می 
 باشد که مراتب اخیر حسب مجهول المکان بودن خوانده یک نوبت نشر آگهی می گردد. 
 م الف: 6507 شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی خمینی شــهر )173 کلمه، 

2 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی تیبا مدل 1389 به رنگ سفید به 
شماره پالک 13- 892 ی 66 و شماره موتور 8002433 
شــماره شاســی s 5810089002167  به نام غالمرضا 
فرجی خیرآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 

برگ سبز خودروی سواری دنا مدل 1394 به رنگ سفید 
به شــماره پالک 884 ل 81 ایران 53 و شــماره موتور 
  NAAW01HE7FE 147 شماره شاسی  H 0157495
به نام صادق صفدریان کرویه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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رییس مرکز فنی و حرفه ای شهرضا:
فنی و حرفه ای، متولی اصلی 

آموزش های مهارتی است
رییس مرکز آمــوزش فنی و  شهرضا
حرفه ای شــهرضا اظهار داشــت: مرکــز فنی و 
حرفه ای شــهرضا در نظر دارد در صورت تامین 
بودجه، تجهیزات مورد نیاز یک کارگاه ســفال و 
ســرامیک و لعاب کاری را تهیه کرده و به عنوان 
یک آزمایشــگاه در اختیار افراد عالقه مند برای 
 آمــوزش، پژوهــش، آزمایــش و خطــا قــرار

 دهد.
حســن ضیایــی ادامــه داد: آذر 95 دو کارگاه 
ســفال گری در مرکز فنی و حرفه ای شــهرضا 
افتتاح شد و تاکنون بیش از 200 نفر خانم و 30 
نفر آقا در حرفه سفال گری با چرخ برقی و نقش 
برجســته و 75 نفر خانم در حرفه نقاشــی روی 

سفال به صورت رایگان آموزش دیده اند.
وی تاکید کرد: ایجاد کارگاه های سفال گری در 
این مرکز، به دلیل انتخاب شدن شهرضا به عنوان 

شهر ملی سفال و سرامیک است.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای، 
متولی اصلی آموزش های مهارتی اســت، بیان 
کرد: هرگونه آموزش مهارت از طرف موسســات 
و افراد حقیقی بــدون مجوز، غیــر قانونی بوده 
 و در صــورت آمــوزش، برابــر قانــون برخورد 

می  شود.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان تاکیدکرد:

مراکز آموزشی؛ دومین نقطه 
مد نظر دشمن برای حمله

جانشــین فرمانــده ســپاه  نطنز
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در نطنز گفت: 
دشــمن از هیچ توطئه ای برای از پای درآوردن 

نظام و انقالب غفلت نکرده و نمی کند.
سرتیپ دوم پاسدار مجتبی فدا اظهار کرد: ترور 
مسئوالن نظام، جنگ تحمیلی، تحریم ها و جنگ 
نرم، از ابزارهایی بوده اســت که دشمن از اوایل 
پیروزی انقالب تاکنون از آنهــا برای ضربه زدن 
به مردم به عنوان ســرمایه های عظیم انقالب و 
ذخیره تمام ناشدنی نظام استفاده کرده تا آنها را 

از جمهوری اسالمی جدا کند.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه تالش امروز دشــمن بر 
این اســت که انقالب را با جنس خود شکســت 
دهد، بیان کرد: کانون خانواده، نخســتین نقطه 
حمله دشمن است که جبهه ضد انقالب با انواع 
فرهنگ های وارداتــی و تبلیغــات مختلف آن 
را هدف قــرار داده و به دنبال کــم کردن دامنه 

اعتقادات در خانواده هاست.
وی مراکز آموزشی را دومین نقطه مد نظر دشمن 
برای حمله عنوان کرد و گفــت: آمریکایی ها به 
عنوان سردمدار دشمنان نظام و انقالب، به دنبال 
الگوی خاص خــود برای ترویــج فرهنگ غربی 
هستند و این مراکز باید این تهدیدها را شناسایی 

و خنثی کنند.

معاون کارآفرینی اداره کل تعاون و کار 
استان:

نرخ بیکاری در گلپایگان 
۱۴درصد است

معاون کارآفرینی و اشــتغال  گلپایگان
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان گفت: سهم اســتان برای اشتغال زایی 
حدود 3۶0 میلیارد تومان اســت کــه تاکنون 
 ۱27میلیــارد تومان ایــن اعتبار جذب شــده

 است.
سیدجمال الدین میرهادی با بیان اینکه اکنون 
سه میلیون نفر در کشــور بیکار هستند و در هر 
ســال 900 هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور 
اضافه می شــود، خاطرنشــان کرد: نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی 2۸ دهم درصد بوده، 

زیرا رشته تحصیلی آنان مغایر با بازار کار است.
میرهادی با بیان اینکه نرخ تســهیالت در حوزه 
سرمایه ثابت شــش درصد و برای ســرمایه در 
گردش ۱0 درصد اســت، ادامه داد: سهم استان 
برای اشــتغال زایی حــدود 3۶0 میلیارد تومان 

بوده است. 
میرهادی با بیان اینکه در ســال جاری اعتبارات 
مشاغل خانگی اســتان 20 برابر نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است، اظهار کرد: براساس 
مصوبه دولت، 970 هزار فرصت شغلی در کشور 

باید ایجاد شود.
وی گفــت: با توجــه به اینکه ســهم اشــتغال 
شهرستان گلپایگان 33 میلیارد تومان بوده، نرخ 

بیکاری گلپایگان ۱۴درصد است.

برپایی همایش گرامیداشت 
شهید محمد کرمی در لنجان

یــادواره »آبــروی محله«  لنجان
فرمانده شــهید محمد کرمی، یکم بهمن ماه 
۱39۶، در ورزشگاه پردیس چمگردان برگزار 

می شود.

وی با بیان اینکه طرح اشــتغال فراگیر در شــهرهای زیر ۱0 هزار نفر و 
روستاها اجرا می شود، بیان داشــت: یکی از مشکالت اجرای این طرح، 
مهاجرت جمعیت فعال روستایی از روستاهاست که یکی از نقص های آن 
به شمار می رود و باید به آن توجه کرد؛ مورد دوم اجرای این طرح، تسهیل 
در پرداخت وام به درخواست کنندگان وام است که در بحث ضمانت شاید 
خیلی از روستاها سند مالکیت مناسبی نداشته باشند و این گونه مسائل 
موجب سرخوردگی سرمایه گذاری می شود. فراست تصریح کرد: یکی از 

مواردی که در این کارگروه ها باید مدنظر قرار گیرد بازدید از شهرستان ها 
و زمینه اشتغالی آنهاست که می تواند موجب اجرای بهتر این برنامه باشد.
در ادامه رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان با اشاره به اینکه 
این شهرستان دارای ۱۸ هزار بیمه شده است، اظهار داشت: در سال 95 و 
9۶ با توجه به عدم افزایش اشتغال در شهرستان، هم اکنون ۱2 هزار و 29۶ 
بیمه شده اجباری و حدود شش هزار بیمه شده اختیاری فعال هستند که 
به تفکیک شش هزار و 2۸3 نفر از آنها در حوزه صنعت، 5۸5 نفر در حوزه 

کشــاورزی و پنج هزار و ۴2۸ نفر در حوزه خدمات مشغول به کار بوده و 
متاسفانه در حوزه صنعت، واحدهای صنعتی با تمام ظرفیت کار نمی کنند. 
وی افزود: در سال اول برنامه ششم توسعه در قالب اشتغال فراگیر و در بستر 
حمایتی ابالغ شده است. ما از مسئولین بانکی تقاضا کردیم نهایت همکاری 
را با سرمایه گذاران داشته و با تسهیل حمایتی بتوانیم یک اشتغال فراگیر 
در شهرستان داشته باشیم.میثم سلیمانی با اشاره به رسته های منعقد 
شده در اشتغال فراگیر شامل بخش های کشــاورزی، صنعت، معدن و 
بازرگانی، بافت های فرسوده، خدمات سالمت، خدمات گردشگری، صنایع 
دستی، حمل و نقل، فناوری اطالعات و ارتباطات و فرهنگی و هنری اظهار 
داشت: امیدواریم در این رسته ها که 970 هزار شغل ایجاد خواهد کرد با 
منابع بانکی اختصاص داده شده برای این طرح، بالغ بر 200 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت بانکی و دو هزار میلیارد ریال اعتبارات بودجه ای و هشت 
هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بحث اشتغال تکاپو و پایدار 
را در مناطق روستایی فراهم کنیم.وی تصریح کرد: از 200 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت بانکی مورد اشاره، 3.5 درصد برابر با ۱۶ هزار و 529 میلیارد 
ریال آن مربوط به استان اصفهان است و اگر متقاضیان مشمول این طرح 
شوند، یارانه هم خواهند داشت. رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گلپایگان افزود: تسهیالت طرح تکاپو بر اساس نرخ مصوب شورای پول 
و اعتبار ۱۸درصد است که درصورت مشمول قرار گرفتن متقاضی برای 
دریافت یارانه تا سقف پنج میلیارد ریال در طرح های سرمایه در گردش 
و هفت میلیارد ریال طرح های توسعه ای و ۱0 میلیارد ریال طرح های 
ایجادی جدید تا 20میلیارد ریال مشــمول دریافت یارانه هستند که در 
شهرستان گلپایگان 333 میلیارد ریال سهم اعتبارات آن خواهد بود و ۱0 
درصد از این رقم طبق دستورالعمل در قالب سرمایه در گردش پرداخت 
خواهد شد.وی تصریح کرد: تا ســقف دو هزار و 500 میلیارد ریال از این 
تسهیالت در کارگروه اشتغال شهرستان به بانک معرفی می شود، تا سقف 
25 هزار میلیارد ریال در کارگروه اســتانی و باالی این مبلغ در کارگروه 

ملی تصویب می شود.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان:

۳۳۳ میلیارد ریال سهم اعتبارات طرح تکاپو در گلپایگان خواهد بود

گلپایگان رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان گفت: ۳۳۳ میلیارد ریال سهم اعتبارات طرح تکاپو در گلپایگان خواهد 
بود. حسین فراست فرماندار گلپایگان اظهار داشت: یکی از مشکالتی که به عنوان سد راه این امور باید به آن بپردازیم، موقعیت زمانی 
است که از دست می دهیم و با توجه به خارج شدن جمعیت روستایی از روستاها و اجرای طرح به شرط سکونت در روستا یکی از این 

مشکالت در این برهه زمانی همین مسئله است.

عکس نوشت

60 روستای سمیرم با مشکل تامین آب شرب 
مواجه است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شهردار هرند اظهار کرد: برای ارائه  هرند
خدمات مطلوب شــهرداری ها و ایجاد پروژه های 
عمرانی، شهرســازی، فرهنگی و خدماتی، نیاز به 

منابع درآمدی و مالی وجود دارد.
حمیــد شــهبازی افــزود: در ســال های اخیر 

شهرداری ها با مشــکالت مالی رو به رو شدند و در 
این میان شهرداری های شرق اصفهان که از منابع 
مالی پایدار برخوردار نیستند با این مشکالت بیشتر 

دست و پنجه نرم می کنند.
شهردار هرند تصریح کرد: شهرداری های کم درآمد 

و کم جمعیت اکنون حتی در پوشش درآمد جاری 
خود نیز  دچار مشکل هســتند که کمک و عنایت 

ویژه مسئوالن را می طلبد.
وی در ادامه گفت: یکی از برنامه های شــهرداری 
هرنــد، ایجــاد منابــع مالی جدیــد و پایــدار با 
 مشارکت بخش خصوصی اســت که به جد دنبال

 می شود.
شهبازی بیان کرد: در این راســتا  ایجاد مجموعه 

فرهنگی، تفریحی و گردشــگری آفتاب در مزارع 
حســین آباد در غرب شــهر هرند در نظر گرفته 

شده است.
وی تصریح کرد: مجوزهای اولیه از سازمان میراث 
فرهنگی اخذ شــده است و شــهرداری برای اخذ 
دیگر مجوزهای الزم اقدام کرده و با سرمایه گذاران 
 مختلف بــرای اجرای طــرح وارد مذاکره شــده

  است.

 شهردار هرند:

مسئوالن به شهرداری های کم درآمد کمک کنند

مدیر شبکه بهداشت و درمان  اردستان
شهرستان اردستان با بیان اینکه عرضه و مصرف 
قلیــان در اماکن عمومی و ســفره خانه ها در این 
شهرستان ممنوع اســت، اظهار داشت: در حال 
حاضر تمــام ســفره خانه های عرضــه قلیان در 
اردســتان با همکاری دادســتان و پلیس اماکن 

تعطیل شده است.
مهیار حاجی مالیان افزود: قلیــان به عنوان قاتل 
خاموش در این سال ها بین جوانان به یک تفریح 

تبدیل شده است.
وی با اعالم اینکه از ابتدای سال تا کنون 20 واحد 
عرضه قلیــان با همــکاری اداره صنعت، معدن و 
تجارت و پلیس اماکن و با دســتور قضائی پلمب 
یا بسته شده است، تصریح کرد: بر اساس قانون، 
اماکن عمومی از جملــه چایخانه ها اجازه عرضه 
دخانیات را ندارند و عرضه مــواد دخانی از جمله 

قلیان در این اماکن نیز ممنوع است.
وی با ابراز اینکه واحدهــای صنفی چایخانه دار، 
قهوه خانه هــا و رســتوران ها فقط اجــازه ارائه 

ســرویس های مربوطه را دارند و هیچ گونه مجوز 
ارائه قلیان به آنها داده نشده است، گفت: چنانچه 
واحد صنفی اقدام به ارائه قلیان کند، برابر قانون 

برخورد و از ادامه فعالیت آن جلوگیری می شود.
حاجی مالیان بــا بیان اینکه بازرســان این واحد 
از ابتدای ســال جــاری تاکنون بیــش از ۱۶0 
ماموریت بازرســی انجام داده اند، افــزود: هیچ 
 موردی مبنی بر فعالیت چایخانه های بدون جواز 

وجود ندارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان:

در اردستان چایخانه  بدون مجوز وجود ندارد
فرمانــدار ســمیرم گفــت: ۶0  سمیرم
روستای این شهرستان به دلیل کاهش بارش های 
جوی و تداوم خشکســالی برای تامین آب شــرب 

آشامیدنی با مشکل روبه رو هستند.
محمدحسین نصرتی با اشــاره به کاهش بارش ها و 
ادامه خشکســالی در این منطقه افزود: با برداشت 
بی رویه آب و کاهش نزوالت درسال های اخیر، شاهد 

افت آب های زیرزمینی هستیم.
وی ضمن ابــراز نگرانــی از بحران کمبــود آب در 
شهرســتان گفت: عالوه بر ایــن 25درصد آب در 
خطوط انتقال و شبکه شــهرها و روستاها نیز هدر 

می رود.
وی گفت: همچنین بخش کشــاورزی در سمیرم با 
خشکسالی، تنش شــدید آبی و حتی قطع درختان 
مواجه بــوده و این معضل در شــرق شهرســتان 

بحرانی تر است.
نصرتی خاطر نشــان کرد: انتقــال آب از منابع آبی 
جنوب سمیرم، با توجه به اینکه آب آشامیدنی شهر 
و روستا و کشاورزی این شهرستان با مشکل جدی 

روبه روست، سبب تنش و مشکالت اجتماعی خواهد 
شد و این درحالی اســت که آب چندانی هم در این 

بخش از شهرستان موجود نیست.
فرماندار ســمیرم در پایان تاکید کرد: قبل ازاجرای 
طرح های انتقال آب، باید نیازهــای آبی مردم این 
شهرستان در بخش شرب و کشاورزی در نظر گرفته 
شده و در اولویت باشــد تا اقتصاد و معیشت مردم 
این خطه که به کشاورزی وابســته است، با مشکل 

مواجه نشود.

فرماندار سمیرم:

60 روستای سمیرم با مشکل تامین آب شرب مواجه است

فرمانده نیروی انتظامی تیران و کرون با اشاره به آمار کشفیات سرقت در شهرستان، تصریح  تیران
کرد: کشفیات سرقت احشام در 9 ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱29 درصد، کشف 
خودرو ۱00درصد، کشف محتویات داخل خودرو 7۱ درصد، کشف سایر سرقت ها ۶7 درصد، کشف سرقت 
از اماکن خصوصی ۱7 درصد و کشف سرقت موتورســیکلت ۴ درصد افزایش پیدا کرده است.سرهنگ علی 
صادقی خاطرنشان کرد: جیب بری در نه ماهه سال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۱00درصد، 
متعلقات خودرو 7۸ درصد، جرایم خشن 25 درصد و سرقت موتور سیکلت 22 درصد کاهش پیدا کرده است.

افزایش آمار کشفیات 
سرقت در تیران 

فرمانده نیروی انتظامی تیران 
خبرداد: جا

نا

فرمانداریبهداشت

آذین بندی، نصب بنر، برگزاری مسابقات  دهاقان
قرآنــی و دیگــر برنامه های شــاد در  همه روســتاهای 
شهرستان دهاقان برگزار می شود و در دستور کار دهیاران 

قرار دارد.
امیر صفرپور افزود: نواخته شــدن زنگ انقالب در تمامی 

مدارس روستاها و سخنرانی با موضوع انقالب و آرمان های آن برای آشنایی بیشتر دانش آموزان انجام خواهد 
شــد.وی اذعان کرد: افتتاح پروژه های عمرانی و اعزام اکیپ ویژه به روســتاهای دهاقان توسط هالل احمر 
و دامپزشــکی نیز در دســتور کار قرار دارد. رییس اداره جهاد کشاورزی دهاقان خاطرنشــان کرد: دیدار با 
خانواده های شهدا همچون سال های گذشــته در اولویت برنامه های دهه فجر قرار دارد تا یاد و نام شهدا زنده 
نگه  داشته شود. صفرپور در پایان تصریح کرد: انتخاب روستای نمونه در زمینه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی و 

معرفی کشاورزان نمونه و برتر نیز از جمله برنامه های دهه فجر محسوب می شود.

انتخاب روستای نمونه 
در زمینه کشاورزی 
دهاقان

رییس ســتاد مدیریت بحران استان  جندق
اصفهان گفت: زلزله 3.۴ ریشتری منطقه جندق از توابع 
خور و بیابانک بر اساس گزارشات موجود هیچ خسارتی 
نداشته است.منصور شیشــه فروش در خصوص زلزله 
3.۴ریشتری در جندق از توابع شهرستان خور و بیابانک 

اظهار داشت: این زلزله ساعت 20:2۸ توســط مرکز زلزله نگاری کشور ثبت شده است.وی با بیان اینکه 
عمق این زلزله 9 کیلومتر برآورد شده است، ابراز داشــت: بر اساس گزارشات موجود این زلزله خسارتی 

نداشته و فقط توسط مردم احساس شده است.
رییس ستاد مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر پیش بینی زلزله ای دیگر در 
اســتان اصفهان را نداریم، اضافه کرد: در صورت بروز حوادث احتمالی دستگاه های اجرایی استان برای 

خدمت رسانی به شهروندان، آمادگی کامل دارند.  

 زلزله جندق
  هیچ خسارتی
 نداشت

اخبار

مسئول آتش نشانی درچه:
بمب متحرک زیر پوست شهر 

درچه قربانی گرفت
مسئول آتش نشانی و خدمات  درچه
شهرداری شهر درچه گفت: خودروی گاز سوز، 
به دلیل استاندارد نبودن مخزن، طعمه حریق 
شده و سرنشین آن به بیمارستان انتقال داده 
شد.وحید عادلی،  نشت کپسول گاز مایع غیر 
اســتاندارد را دلیل انفجار خودرو اعالم کرد و 
افــزود: این نــوع خودروها ماننــد بمب های 
متحرک زیر پوست شهر هستند و باید برای این 

معضل چاره اندیشی شود.

مسئول فرهنگی اداره تبلیغات اسالمی 
دهاقان:

شناسایی ۴0 اثر چشمگیر از 
انقالب در دستور کار است

مســئول فرهنگــی اداره  دهاقان
تبلیغات اسالمی شهرستان دهاقان اظهار کرد: 
خداوند در زمان خلقت انسان، سرشت و ذات او 
را در مــدت ۴0 روز آفریــد و در روایات نیز به 

قداست عدد ۴0 اشاره شده است.
حســین حیدرزاده،  با بیان اینکه شناســایی 
۴0 اثر چشمگیر از انقالب  در دستور کار قرار 
گرفته،  اعالم کرد: حداقل ۴0 اثر محســوس، 
شایسته و چشــمگیر از انقالب اسالمی که در 
روســتاها تحول ایجاد کرده، شناســایی شده 
اســت تا  به شــکل هدفمندانه این تغییرات 
محسوس مشاهده شود.وی با اشاره به آبادانی 
روستاها با پیروزی انقالب، اذعان کرد: یکی از 
اهداف انقالب زدودن محرومیت از روســتاها 
بوده و در تمامی روســتاهای دهاقان نیز ستاد 
دهه فجر با محوریت دهیاران برگزار شده و از 
ظرفیت آموزش و پرورش، بســیج و شوراهای 
اسالمی استفاده می کنند. گفتنی است دهاقان 
در فاصلــه 9۶ کیلومتری جنوب غربی شــهر 
اصفهان در مرکز فالت ایران و در دامنه شرقی 

کوه های زاگرس واقع شده است.

 کارشناس طراحی لباس نایینی 
مطرح کرد:

علم و هنر؛ احیاگر صنعت 
هزارساله عبای نایین

ســحر غالمــی آهنگــران،  نایین
کارشناس طراحی لباس، از جمله هنرمندانی 
است که با نگاه علمی و ذوقی هنرمندانه سعی 
در حفظ این اصالت و هنر دارد. وی با بررسی و 
آزمون و خطا ها و همچنین بــا در نظر گرفتن 
اینکه هر طرح و برشــی روی عبای این پارچه 
سنتی قابل اجرا نیست، به طراحی لباس هایی 
برای بانــوان پرداخته که عالوه بــر کاربردی 

بودن، جدید و راحت و امروزی است.
وی بیان کــرد: هدف از طراحــی و اجرای این 
لباس ها، حفظ این هنر ارزشــمند ایرانی است  
که بتوانیم ساختار جدیدی از این نوع پوشش در 
فرهنگ کنونی را تلفیق و طراحی کنیم؛ هنری 
که توجه بیشــتر به آن، با دارا بودن جنبه های 
کارآفرینانــه، در اقتصــاد معیشــتی مردمان 
هنرمند نایین بسیار موثر بوده و از اضمحالل آن 
جلوگیری خواهد کرد.در سال های اخیر گام هایی 
موثر اما ناکافــی در راه احیا یا حداقل حفظ این 
صنعت زیبا برداشته شده که امید آن می رود با 
حمایت بیشتر دست اندرکاران خصوصا حمایت 
مالی از عبابافان، از انقراض این صنعت بی بدیل 

جلوگیری شود.

کارآفرینی
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مشکلی که باعث بروز این مسئله در این شرکت شده، به زعم افراد مطلع 
اخذ فرآیند فروش از مجموعه شرکت در چهارمحال و بختیاری است؛ تا 
جایی که مدیران شرکت پاک پی در استان عمال هیچ دخل و تصرفی در 
این امر ندارند که منجر به کاهش نقدینگی و تعدیل نیرو در این مجموعه 

تولیدی شده است.
یک منبــع آگاه در گفت وگو با خبرنگار فارس در شــهرکرد درخصوص 
مشکالت شرکت پاک پی اظهار کرد: روز گذشته جمعی از کارکنان مقابل 
در ورودی شرکت تجمع کرده  و به سیاست های بنیاد مستضعفان و شرکت 

مادر تخصصی تهران اعتراض کردند؛ چراکه جنبه تولیدی و اشتغال زایی 
شرکت را از بین می برد.

وی افزود: فرآیند فروش محصوالت شــرکت پاک پــی از چهارمحال و 
بختیاری گرفته شده و مجموعه شرکت در استان عمال نقشی در فروش 
محصوالت ندارد؛ به همین دلیل نقدینگی پایین آمده و تولید کم می شود 
که نتیجه آن تعدیل نیرو، اخراج کارگران و تبدیل شرکت به کارخانه است.

این منبع آگاه ادامه داد: اصل مشکل شرکت پاک پی از جایی آغاز شد که 
فروش محصوالت شرکت را از چهارمحال و بختیاری گرفتند و به پخش 

سراسری واگذار کردند، وقتی فروش از اســتان گرفته شود عمال دیگر 
هیچ نقشی در تولید و فروش نخواهیم داشت؛ بلکه هر چیزی که از مرکز 

خواسته شود باید تولید شده و به فروش برسد.
وی عنوان داشت: شرکتی که زمانی 250 نفر نیرو داشته و از شرکت های 
بزرگ و مهم استان به شمار می رفته است در حال حاضر به یک کارخانه 
تقریبا 100 نفره تبدیل شده که احتمال دارد 50 نفر دیگر از کارگران آن 

تعدیل و اخراج شوند.
این فرد در ادامه خاطرنشان کرد: کارگران شرکت پاک پی به تعدیل نیرو 

اعتراض دارند و در مقابل در کارخانه تجمع کرده اند.
وی اضافه کرد: مشکل به وجود آمده برای این شرکت طی نامه ای به اطالع 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
استانداری چهارمحال و بختیاری رســیده و اطالع رسانی صورت گرفته 
اســت؛ همچنین مراتب به فرمانداری،  اعالم و در شورای قشر و شورای 
مشاغل مطرح شده؛ ولی متاســفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته 
است. این منبع آگاه با اشاره به اینکه قرار است نماینده کارگران به اداره کل 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیــاری مراجعه کرده و در 
خصوص این موضوع بحث کنند، بیان داشت: شرکت پاک پی متعلق به 

بنیاد مستضعفان است ولی نصف سهام آن متعلق به شرکت پاک است.
وی با بیان اینکــه در هیئت مدیره و مدیریت این شــرکت از افراد بومی 
استان استفاده نشده و همین موضوع مشکل ســاز شده است، ادامه داد: 
تصمیم گیرنده افراد بومی چهارمحال و بختیاری نیستند و کسی نیست 

که از حق و منافع استان دفاع کند.
این فرد با تاکید بر اینکه مدیرعامل شرکت پاک پی از استان خوزستان و 
هیئت مدیره آن از اهالی تبریز، اصفهان، تهران و... هستند، تصریح کرد: 
هیچکس از چهارمحال و بختیاری در هیئت مدیره شرکت وجود ندارد 
در صورتی که هم اکنون از امکانات و زیرساخت های این استان استفاده 

می شود.
گفتنی است شــرکت پاک پی چهارمحال و بختیاری در قطب صنعتی 

شهرکرد، بلوار کارآفرینان، نبش گلستان 3 واقع شده است.

شنیده های نگران کننده؛

تعدیل نیرو در شرکت پاک پی چهارمحال و بختیاری

فارس: شنیده شده است که شرکت پاک پی چهارمحال و بختیاری بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کرده و ممکن است این روند در آینده 
هم ادامه داشته باشد، این موضوع باعث اعتراض پرسنل این شرکت شده تا جایی که این افراد در مقابل در ورودی کارخانه تجمع کردند.

 تعدیل نیرو در شرکت پاک پی چهارمحال
 و بختیاری

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 معاون سازمان بهزیستی چهارمحال 
و بختیاری:

زمینه گسترش اعتیاد در بانوان 
دور از ذهن نیست

 معــاون ســازمان بهزیســتی چهارمحــال 
و بختیــاری در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
شهرکرد، اظهار کرد: بر اساس بررسی هایی که در 
دو سال اخیر در خصوص اعتیاد در سطح کشور 

انجام شده است، وضعیت استان خوب نیست.
 شهرام مقدس با اشــاره به اینکه چهارمحال و 
بختیاری جزو اســتان هایی اســت که وضعیت 
نامناســبی در بحث اعتیاد دارد، افــزود: بانوان 
به واسطه اینکه برای اعتیاد نگرانی هایی دارند، 
حرمت هایی را در این فضا برای خود قائل هستند 
و احساس می کنند اعتیاد رفتار ناپسندی از طرف 
جامعه تلقی می شــود؛ درنتیجه می توان چنین 
استنباط کرد که مشکل حادی در حوزه اعتیاد 

بانوان در استان وجود ندارد.
معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
نگرانــی درخصوص اعتیــاد بانوان در اســتان 
می تواند مثل بقیه اســتان ها باشــد، ادامه داد: 
زمینه گسترش و گرایش اعتیاد در بانوان دور از 
ذهن نیست؛ همان گونه که این پدیده نسبت به 

سال های قبل افزایش داشته است.
مقدس با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی دو حالت 
را برای اعتیاد بانوان می توان متصور شد، عنوان 
داشت: ابتدا حالت سنتی اســت؛ برای مثال در 
خانواده هایی که فردی مثال پدر یا همسر معتاد 
بوده و زنــان به  نوعی به مواد مخدر دسترســی 
داشته باشند که یا همسر مشــوق این کار بوده 
است یا به اشکال مختلف می خواسته فشارهای 
همسرش را کاهش دهد و دچار اعتیاد شده است.

وی خاطرنشــان کرد: حالت دیگر این است که 
فرد به واسطه وجود بیماری های مزمن گرفتار آن 
شده است حتی در سنین میانه به باال و بزرگسالی 
ممکن اســت تحت عنوان مصرف دارو به مواد 

مخدر وابسته شده باشد.

 معاون آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری خبر داد:

 ارائه بسته تشویقی 
به سوادآموزان

 معــاون آمــوزش و پــرورش چهارمحــال 
و بختیاری اظهار کرد: شــاخص باســوادی کل 
استان در ســال 95 ،2/2 درصد رشد داشت که 
این رقم در مقایسه با سال 90 معادل 110 برابر 

تغییر داشته است.
مرتضی ارشــادی  در نظر گرفتن بسته تشویقی 
برای ســوادآموزان را از اقدامات و سیاست های 
دولت در راستای افزایش میزان باسوادی عنوان 
کرد و افزود: امروز 20 شرکت در مناطق و نواحی 
استان، 85 درصد فعالیت های برون سپاری ما را 

پوشش می دهند.
معــاون ســوادآموزی آمــوزش و پــرورش 
چهارمحــال و بختیاری، با بیــان اینکه در کنار 
بحث ســواد آموزی، در مراکز یادگیری محلی، 
حرفه های مختلــف نیز به افراد آمــوزش داده 
می شــود، اضافه کــرد: 85 درصــد اطالعات 
فارغ التحصیالن ابتدایی ســال 1353تا 1377 
، گروه سنی 10 تا 49 سال اســتان را در بانک 
سطح سواد ثبت کرده ایم؛ در حالی که میانگین 

کشوری این رقم 65 درصد است.
ارشادی تغییرات باسوادی چهارمحال و بختیاری 
را از ســال 90 تا 95 معــادل 2/2 درصد عنوان 
کرد و ادامه داد: درصد باســوادی کل استان از 
82/54درصد در ســال 90، بــه 84/74درصد 
در ســال 95 افزایــش یافته کــه در این میان 
شهرســتان های شــهرکرد و بروجــن باالتر از 

میانگین کشوری هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
رتبه 22 استان در سوادآموزی 

نیازمند کار بیشتر است
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در شــورای 
آموزش و پرورش این استان، اظهار کرد: ازجمله 
فاکتورهای موثر در افزایش ســطح سواد مردم، 
 شناســایی راهکارهای مختلــف در این زمینه 

است. 
وی با اشــاره به اینکه با شناســایی راهکارهای 
مختلف و اجرای موثر آن در بحث ســوادآموزی 
سطح سواد مردم چه به لحاظ کمی و چه کیفی 
ارتقا پیدا می کند، افزود: هم اکنون رتبه باسوادی 
در چهارمحــال و بختیاری در بین 31 اســتان 
کشــور 22 اســت که ارتقای این رتبه، نیازمند 
کار بیشتر در زمینه سوادآموزی در استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه 
ارتقای شاخص های توسعه ای در هر جامعه، در 
گرو توجه به آموزش و پــرورش در آن اجتماع 
است، ادامه داد: هرگونه اعالم تعطیلی یا تاخیر 
در آغاز به کار مدارس، بر عهده آموزش و پرورش 

است.

در بیست و سومین جشنواره تحقیقات 
علوم پزشکی رازی؛

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
رتبه نخست را کسب کرد

دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد، با کسب عنوان 
نخست در حوزه فعالیت های پژوهشی برای چهارده 
سال متوالی و رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی 
در بین دانشگاه های علوم پزشکی هم تراز در بیست 
و سومین جشــنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی، 
مورد تجلیل قرار گرفت.بیست و سومین جشنواره 
تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در بیست و پنجمین 
روز از دی مــاه جاری، با حضور معــاون اول رییس 
جمهور در دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 
برگزار شــد و از محققان برتر علوم پزشکی کشور، 
دانشگاه های علوم پزشکی برتر در حوزه تحقیقات، 
کمیته های تحقیقات دانشجویی برتر، مجالت برتر، 
مراکز تحقیقاتی برتر و محققان جــوان برتر علوم 

پزشکی کشور تجلیل به عمل آمد.

حضور کشتی گیران چهارمحالی 
در رقابت های کشتی فرنگی 

رقابت های عمومی کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان 
کشور و گرامیداشت جان باختگان کشتی سانچی به 
صورت همزمان در تهران و سیرجان برگزار شد که 
شش کشتی گیر نوجوان و هشت فرنگی کار جوان 
چهارمحال و بختیاری در ایــن رقابت ها به مصاف 
حریفان رفتند.الزم به ذکر است در بخش جوانان این 
رقابت ها که در خانه کشتی محمد بنا در تهران آغاز 
شد، سپهر جعفری در وزن 55 کیلوگرم، امیرحسین 
جعفریان و پوریا کاویانی در وزن 60 کیلوگرم، محمد 
کبیری، امیرحســام چلگردی و هادی مســلمی 
در وزن 63 کیلوگــرم، مهدی غیاثــی در وزن 67 
 کیلوگرم و علــی کبیری در 77 کیلوگرم کشــتی 

گرفتند.
همچنیــن مرتضــی نصیــری، کامــران نظری، 
امیرحســین جانی و محمد دانش، بــه ترتیب در 
وزن های 45، 48، 51 و 92 کیلوگرم و امیرمحمد 
یداللهــی و محمــد ابراهیمــی، هــر دو در وزن 
80کیلوگــرم، به عنوان نماینــدگان چهارمحال و 
بختیاری در مسابقات عمومی کشتی فرنگی بخش 

نوجوانان در سیرجان حضور داشتند.
الزم به ذکر است این رقابت ها در دو رده سنی، عصر 

دیروز با معرفی برترین ها پایان یافت.

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری 
خبر داد:

»میهمانی الله ها« مهم ترین برنامه 
کمیته ایثارگران در دهه فجر

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری، با بیان 
اینکه در سال گذشته طی جلساتی که با هم فکری 
اعضای ایــن کمیته داشــتیم، برنامه های مدون و 
خوبی در حوزه ایثار و شــهادت برگزار شد، اظهار 
کرد: امید اســت با برنامه ریزی بهتر در سال جاری 
بتوانیم برنامه هایی با کیفیت بهتر و در خور شــأن 

شهدا برگزار کنیم.
فریبرز نجفی محوری ترین و مهم ترین برنامه ها در 
این ایام را میهمانی الله ها )عطرافشانی و غبارروبی 
گلزارهای مطهر شــهدا( و تجدید میثاق با شــهدا 
دانست و گفت: باید این برنامه به نحوی برپا شود که 

در خور شأن و منزلت شهدا باشد.

رییس دانشگاه شهرکرد خبر داد:
رونمایی از سند راهبردی توسعه 
فرهنگی در هفته قرآن و عترت

رییس دانشگاه شهرکرد اظهار کرد: دانشگاه شهرکرد 
با همکاری اساتید برجسته قرآنی، اقدام به تدوین 
سند راهبری توسعه فرهنگی در استان کرد که برای 
تدوین و تنظیم این سند حدود 9 ماه زمان صرف شد. 
شایان شامحمدی افزود: این سند هم زمان با هفته 
قرآن و عترت در استان رونمایی می شود و همچنین 
در این هفته محافل انس با قرآن با حضور سه قاری 
ملی و بین المللی در دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.

وی در پایان از آغاز فراخوان ارسال مقاالت، کتب و 
پایان نامه های دانشجویی با موضوع قرآن و عترت در 

دانشگاه شهرکرد خبر داد.
 

 محدودیت ترافیکی 
در محور بروجن - زرین شهر

محور بروجن - سفید دشت - زرین شهر در محدوده 
کمربندی بروجن به سفید دشت، از دو روز پیش به 
مدت 10 روز به دلیل اجرای عملیات آسفالت، دارای 

انسداد کامل مسیر است.
تردد خودروها و وسایل نقلیه در این مدت از محور 

اصلی سفید دشت صورت می گیرد.

 اردشیر آخوندی، کارشناس میراث فرهنگی اظهار 
کرد: مردم چهارمحال و بختیاری بر اســاس شیوه 
معیشتی مبتنی بر دامداری، کشاورزی و باغداری، 
گیاهان وحشی مانند کرفس کوهی، شنگ، پاکالغ، 
چاووک، کنگر و غیره را پس از پختن با ماست مخلوط 
می کنند که به آن »تلیکه- تلیکــه« می گویند و از 
مخلوط شیر و دوغ نیز »گوره ماست« تهیه می کنند.

وی افزود: از گیاهانی مانند موچه، اوماج و با گیاهانی 
مانند ترشــک یــا ســلمان تره، »آش دوغ«، »آش 

ماست« و »آش کشک« می پزند.
کارشناس میراث فرهنگی با اشــاره به اینکه از آب 
کشک، کله جوش )کال جوش( تولید می شود، اضافه 
کرد: با رشته کردن خمیر هم آش برگ پخته می شود. 
آخوندی ادامه داد: »کاردی« نام گیاهی کوهی است 

که در پخت آشی به همین نام استفاده می شود.
کارشناس میراث فرهنگی افزود: نمونه هایی مانند 
کباب بختیاری، کباب قارچ، کباب مرغ و کبک تیهو، 
از خوش سلیقگی مردم استان در انتخاب نوع غذاست.

آخونــدی با اشــاره به طبــخ نان هــای محلی در 

چهارمحال و بختیاری اضافه کــرد: نان خانگی در 
تنور گلی یا تنور فلزی پخته می شــود و در شهرها 

عمومیت دارد.
وی با بیان اینکه فتیر )پتیر( نان بسیار نازکی است 
که عشایر و بختیاری ها روی ساج )توه، تابه( می پزند، 
ادامه داد: این نان در منطقــه چهارمحال به»پخه« 
 معروف اســت و به عنوان نــذری وســط آن حلوا 

می گذارند.

کارشناس میراث فرهنگی مطرح کرد:

خوش سلیقگی مردم چهارمحال در انتخاب غذاهای محلی
حجت االســالم محمد علی نکونام با اشاره به اینکه 
فعالیت هــای قرآنــی در چهارمحــال و بختیاری 
افزایش یابد، اظهار داشت: انگیزه ها و برنامه ریزی ها 
درراستای افزایش فعالیت های قرآنی در چهارمحال 

و بختیاری افزایش یابد.
وی تاکید کرد: باید تالش شود برگزاری فعالیت های 
قرآنی با محتوا در چهار محال و بختیاری مورد توجه 

بیشتر قرار گیرد و فعالیت های قرآنی ظاهری نباشد.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد بیان کرد: کارهای قرآنی ارزشمند 
است و باید تالش شــود فعالیت های قرآنی همراه با 

محتوا باشد.
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری 
و امام جمعه شــهرکرد ادامه داد: باید تالش کرد تا 
برنامه های قرآنی پر محتوا و تاثیرگذار در چهارمحال و 

بختیاری برگزار شود.
وی اظهار داشت: باید نظارت ها در این بخش افزایش 
یابد و تالش شــود که دســتگاه ها در مسیر اجرای 

فعالیت های قرآنی نقش پر رنگ تری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال کمرنگ کردن 
ارزش های اسالمی در جامعه اســت، ادامه داد: باید 
برگزاری برنامه هــای قرآنی و فرهنگــی در جامعه 

افزایش یابد. 
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری 
و امام جمعه شــهرکرد بیان کرد: باید تالش کرد که 
جوانان استان و کشــور با فرهنگ قرآن بیشتر آشنا 

شوند و در این مسیر حرکت کنند.

امام جمعه شهرکرد:

فعالیت های قرآنی در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: فرماندهی یگان حفاظت استان چهارمحال و بختیاری، 
با همکاری پلیس آگاهی شهرستان بن و کسب دســتور مقام قضائی، موفق به کشف و ضبط پنج عدد شیء 

تاریخی در منزل یک متخلف آثار تاریخی در شهرستان بن شد.
بهمن عسگری سوادجانی اظهار داشت: طی این عملیات تعدادی اشیای غیر مجاز نیز کشف و ضبط شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری افزود: از این تعداد اشیای 
کشف شده، دو عدد شیء، اصلی و مربوط به دوران اسالمی است.

اشیای تاریخی در 
چهارمحال و بختیاری 

کشف شد

مدیر کل میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیاری:

خبر
 

روحانیتمیراث فرهنگی

رییس اتحادیه طالی چهارمحــال و بختیاری اظهار کرد: 
افزایش قیمت طال در بازارهای ایران دلیل جهانی دارد.

 مســعود واحد با اشــاره به اینکه کاهش ارزش دالر در 
سطح جهانی باعث افزایش قیمت طال شده است، افزود: 
فاکتورهای دیگری نیز در افزایش قیمت طال موثر است، 

برای مثال تنش های موجود در هر گوشه دنیا که اثر مستقیم بر قیمت طال دارد، ناامن بودن بازارهای بورس 
مالی دنیا که توجه سرمایه گذاران را معطوف به بازار طال می کند، تورم موجود در اروپا و... .

رییس اتحادیه طال و جواهر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکــه پارامترهای زیادی بر قیمت طال موثر بوده 
و عامل افزایش یا کاهش قیمت این فلز زرد است، ادامه داد: شــخصا پیش بینی می کنم که احتمال افزایش 
قیمت طال تا عید نوروز وجود داشته باشد، ولی در کل در نیمه اول سال 2018 به طور میانگین با افزایش 12 

تا 13درصدی قیمت طال در بازارهای جهانی روبه رو هستیم.

رییس اتحادیه طالی چهارمحال و 
بختیاری خبرداد:

پیش بینی افزایش 
قیمت طال تا عید نوروز

یحیی حسین پور اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های پی درپی 
و کمبود مراتــع در چهارمحال و بختیاری از ماده 12، در ســال 
جاری بیش از 7 میلیارد تســهیالت با سود 4 درصد، بازپرداخت 
5ساله و وثیقه به صورت زنجیره ای در اختیار تشکل ها، اتحادیه ها، 

شرکت ها، صندوق  خورد زنان و عشایر قرار گرفته است.
وی افزود: بیش از 1/5میلیارد تومان ســرمایه در گردش با سود 
10درصد از محل صندوق توســعه ملی در سال جاری در اختیار 

افراد مذکور قرار گرفته است تا بتوان با افزایش تولید گوشت قرمز 
فشار بر مراتع را کاهش داد.

مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
خشکسالی مهم ترین مشکل عشــایر در چند سال گذشته بوده 
است، اضافه کرد: عشــایر نیازمند خرید گوشت قرمز تضمینی 
توسط دولت، تامین علوفه و جلوگیری از ورود دالالن به چرخه 

خرید تولیدات هستند.

حسین پور با بیان اینکه تعداد سرانه دام در چهارمحال و بختیاری 
پایین است، ادامه داد: با تنوع بخشی در زمینه محل درآمد عشایر 
مانند کشت گیاهان دارویی، می توان به معیشت این قشر کمک 

کرد.
وی گفت: سهم عشایر و روســتاییان چهارمحال و بختیاری در 
تســهیالت 1/5میلیارد دالری که مجلس شورای اسالمی ابالغ 

کرده است نیز جذب می شود.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
پرداخت تسهیالت با سود کم به عشایر

مدیرکل بیمه ســالمت چهارمحــال و بختیاری اظهار 
داشت: مجوز 15 هزار میلیاردی اسناد خزانه به دولت 
اجازه داده است با اولویت بیمه سالمت، بدهی بیمه های 
خصوصی و دولتی اســتان پرداخت و این مشــکالت 

مرتفع شود.
صفر فرامرزی با بیان اینکه نظام تحول سالمت با شــدت ادامه دارد، افزود: دولت با اجرای بیمه خدمات 
سالمت در نظام تحول، سهم پرداخت مردم برای تشخیص و درمان را تا 10 درصد در شهرها و 3 درصد 

در روستاها کاهش داده است.
مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به بیمه همگانی بیان کرد: با توجه به اینکه حدود 12 
هزار نفر بیمه همگانی بوده و در شهرهای بزرگ ساکن  هستند، محدودیتی برای این افراد ایجاد نشده اما 

باید به موسسات دولتی مراجعه کنند؛ زیرا مراکز خصوصی دچار کسری منابع هستند.

بدهی بیمه های 
خصوصی و دولتی 
پرداخت می شود
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 مدیرکل حفاظت محیط زیست
 استان اصفهان:

افزایش امکانات محیط بانی 
ضرورت دنیای امروز است

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: 
تغییر ســاح ســازمانی محیط بانان، تجهیز و 
افزایش امکانــات مانند تخصیــص خودروهای 
متناسب، به عنوان یک ضرورت جدی باید مورد 

پیگیری سازمان باشد.
رحمان دانیالی اظهار داشــت: اســتان اصفهان 
دارای چندین منطقه حفاظت شــده و شــکار 
ممنوع مختلف اســت که هریک با توجه به تنوع 
گونه های گیاهی و جانوری بی بدیل، می تواند در 

زمره برترین مناطق کشور قرار گیرد.
وی با بیان اینکه محیط بانان در مناطق حفاظت 
شــده اصفهان به شــکل شــبانه روزی خدمت 
می کنند، افزود: محیط بانــان در این مناطق با 
حداقل امکانات و نیرو به حفاظت از حیات وحش 
می پردازند و با وجود مشــکات مختلف، برآیند 

کاری مطلوبی دارند.
وی گفت: تبدیــل وضعیت نیروهای شــرکتی 
محیط بان، تغییر ســاح ســازمانی آنها، تجهیز 
و افزایش امکانات محیط بانــی مانند تخصیص 
خودروهای متناســب به عنوان یــک ضرورت 
جدی در دنیــای امروز، ملی شــدن اعتبارات و 
حقوق و مزایا و همچنین کمک ســازمان برای 
قرق اختصاصی در راســتای بهبود مناطق تحت 
مدیریت استان، از جمله مهم ترین اقداماتی است 
که باید در راستای رفع مشــکات محیط بانان 
انجام شــود و بخشــی از آنها هم اکنون در حال 

پیگیری است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:
 الیحه حمایت از محیط بانان 

در انتظار بازنگری مجلس است
فرمانده یگان ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: تاش ما برای تصویــب الیحه حمایت از 
محیط بانان در مجلس ادامــه دارد و امیدواریم 
پس از اصاحات و بازنگری های الزم به تصویب 

برسد.
ســرهنگ جمشــید محبت خانی اظهار داشت: 
تمام تاش ما در سازمان حفاظت محیط زیست 
این است که امور و مطالبات به حق  محیط بانان 
کشــور را پیگیری کرده و در رفع مشکات آنها 

تاش کنیم.
وی با بیان اینکه رفع مشــکات محیط بانان از 
دغدغه های کانتری رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیست و معاون رییس جمهور است، افزود: 
قرار اســت در ســال های آینده بودجه سازمان 
حفاظت محیط زیســت افزایش پیــدا کند که 
امیدواریم این روند در تحوالت حوزه محیط بانی 

نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
فرمانده یگان ســازمان حفاظت محیط زیست با 
تاکید بر اینکه محیــط بانان ۵۰ درصد نیروهای 
سازمان محیط زیست را تشکیل می دهند، ابراز 
داشت: بر همین اساس به نظر می رسد ۵۰ درصد 
بودجه ســازمان نیز باید در حــوزه محیط بانی 

صرف شود. 
وی ادامــه داد: امــروز در تمامــی بخش هــا و 
معاونت های ســازمان حفاظت محیط زیســت 
به این نتیجه رســیدیم که بایــد اقدامات عملی 
برای حمایت از محیط بانان انجام شود و آنها به 

امکانات روز مجهز شوند.

 رهاسازی یک قرقی ماده 
در شهرستان نجف آباد

یــک قرقی مــاده در زیســتگاه هــای طبیعی 
شهرستان نجف آباد زنده گیری و  رها سازي  شد.
به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان نجف آباد، یک پرنــده قرقی  ماده با 
اقدام به موقع و اطاع رسانی مالک یک مرغداری، 
انجمن دوســتداران میراث فرهنگی و طبیعی و 
هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نجف آباد، داخل این سالن مرغداري زنده گیري و 

در زیستگاه اصلي خود رهاسازي شد.
بهترین اقدام در چنین مــواردی اطاع دادن به 
موقع به نزدیک ترین پایگاه محیط زیست توسط 
مردم است تا قبل از هر آسیب جدي به شاه پرها، 
دم و دیگر اندام هاي داخلي، پرنده زنده گیري و 

در زیستگاه اصلي خود رهاسازي شود.
قرقی از پرندگان شکاری کوچک به شمار می رود 
که فقط در نقاط معتدل دیده می شــود و عموما 

یک پرنده مقیم به شمار می رود.
قرقی ها بسیار ســریع پرواز می کنند و پرندگان 
کوچک را با پرواز در باالی سرشان و شیرجه روی 

آنان شکار می کنند.

معلولیت در جامعه ما، با دلسوزی و ترحم و حقوق به دست نیامده ای گره 
خورده است که همواره از آن سخن به میان می آید. دید ما به معلوالن 
این گونه اســت که آنها نیاز به توجه دارند تا بتوانند از پس زندگی شان 
برآیند و همین که امکاناتی برای آســان شدن کارهایشان فراهم شود 
کفایت می کند؛ حال آنکه این توان یابان باوجود ناتوانی جسمی، از ذهن 
و روان سالمی برخوردارند که نیاز است به این بخش وجودی آنها توجه 
و از توانایی های آنها به بهترین شکل استفاده شود. به تازگی در استان 
اصفهان باشگاه خبرنگاران معلول در راستای فعالیت مستمر معلوالن 
تاسیس شده اســت. این خبری است که مدیر ســابق خانه مطبوعات 
استان اصفهان در رابطه با آن گفت: از آنجا که جامعه معلوالن از جهات 

مختلف دچار محرومیت و مظلومیت هستند، تصمیم گرفتیم این دیدگاه 
ترحم و دلسوزی را تغییر دهیم. منصور گلناری با بیان اینکه 1۰درصد از 
افراد جامعه را معلوالن تشکیل می دهند اما حتی یک درصد از امکانات 
در اختیار آنها نیســت، افزود: حس ترحم و توجه بــه معلوالن از روی 
دلسوزی کار شایسته ای نیست؛ آنها با وجود نقصی که در جسم دارند 
دارای ذهنی سالم هســتند و مانند ما فکر می کنند؛ بنابراین به جای 

ترحم، باید کاری برای آنها انجام داد. 
او در رابطه با تاسیس باشگاه خبرنگاران معلول در استان اظهار داشت: 
ما به این جمع بندی رســیدیم که اگــر افراد معلول را با اســتفاده از 
توانمندی هایشــان وارد جامعه کنیم، می توانیم هم به خودشان، هم 
مردم و هم به مســئوالن این توانمندی ها را ثابت کنیم تا این افراد به 
خودباوری برسند و جایگاهی نیز در جامعه به دست آورند. مدیر سابق 

خانه مطبوعات استان اصفهان با اشاره به آغاز به کار این باشگاه گفت: 
از دو سال پیش کار آموزش را در قالب خبرنویســی و مقاله نویسی با 
تعدادی از معلوالن آغاز کردیم. از حدود پنج شش ماه پیش نیز باشگاه 
خبری تحت عنوان »آســنا نیوز« تاسیس شــد که فعا در حد کانال 
تلگرامی است و به زودی پایگاه خبری آن افتتاح و راه اندازی می شود. 
گلناری تصریح کرد: وقتی این افراد به نقطه مطلوبی برســند آنها را به 
عنوان خبرنگار و نویســنده وارد محافل خبری مــی کنیم. او هدف از 
تاسیس این پایگاه را دیده شدن معلوالن در جامعه، باورشدن توانمندی 
های آنها و نیز فرهنگ سازی برای سایر معلوالن و ایجاد انگیزه در آنها 
دانست و گفت: به طور حتم تا دوسه سال آینده این اقدام اثر مطلوبی را 
در جامعه به دنبال دارد و باورمندی در سایر معلوالن با دیدن این افراد 
بیشتر خواهد شد. گلناری تعداد افراد آموزش دیده را 3۰ نفر عنوان کرد 
و با بیان اینکــه به دلیل نبود مکان و امکانات مناســب، تبلیغاتی برای 
این کار صورت نگرفته اســت، افزود: هرچند بهزیستی تا حدودی در 
این زمینه به ما کمک کرده و اتاقی را در اختیارمان قرار داده اســت که 
هرهفته جلساتمان را آنجا برگزار می کنیم، امیدواریم سایر ارگان ها و 

سازمان ها نیز در این زمینه به ما یاری 
برسانند. مدیر ســابق خانه مطبوعات 
اســتان اصفهان، از برگــزاری اولین 
جشنواره مطبوعاتی ویژه معلوالن خبر 
داد که از هفته آینده فراخوان آن اعام 
خواهد شد و در صورت مناسب بودن 
شرایط، اختتامیه آن اسفندماه برگزار 
می شــود. او با بیان اینکه احتماال این 
جشنواره به صورت بین المللی برگزار 
می شود، از تبلیغات به صورت مجازی 
در ســایر کشــورها گفت و اینکه این 
تبلیغات به سه زبان منتشر می شود و 
معلوالن کشورهای دیگر نیز می توانند 
در ایــن جشــنواره شــرکت کنند. 
گلناری به بخش ویژه این جشــنواره 

نیزاشــاره کــرد و گفــت: بخــش ویــژه نیــز بــرای افــراد 
 غیرمعلولــی برگــزار مــی شــود کــه مطالبــی دربــاره معلوالن 

نوشته اند.

باشگاه خبرنگاران معلول تاسیس شد؛

جایی برای باور معلوالن

توجه به معلوالن 
از روی دلسوزی 
کار شایسته ای 

 نیست؛  
 باید به جای 
 ترحم کاری 

 برای آنها
انجام داد

کاریکاتور  روز 

بازگشت دختر ربوده شده پس از 6 سال به خانه پدری

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس با بیان 
اینکه برای تسویه بدهی های بیمه سامت اقداماتی 
صورت گرفته است، گفت: ۷.۵هزار میلیارد تومان 
اوراق قرضــه برای پرداخت بدهی بیمه ســامت 

فروخته می شود.اکبر ترکی با بیان اینکه مشکات 
مالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در بحث طرح تحول سامت وجود دارد، افزود: مقرر 
شد با یک بسته کلی وضعیت را ساماندهی کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسامی تصریح کرد: براساس این بسته، درآمدهای 
نســبتا پایدار با تخصیص های 1۰۰درصدی برای 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه 

سامت در نظر گرفته می شود.
وی با بیان اینکه در این جلســه راهکارهایی برای 
کاهش هزینه های درمان ارائه شد، گفت: از جمله 
این راهکارها، تا ســقف تقریبــی 12۰ خدمت به 
صورت گلوبال بود که قرار شــد به تصویب وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش برسد.

۷.۵هزار میلیارد اوراق قرضه برای پرداخت بدهی بیمه سالمت فروخته می شود

بازی تلخ سرنوشت با زندگی کودکان سرراهی

مهمانان ناخواسته

ســرراهی بودن، برچســبی است که بر 
پیشــانی اقبــال کوتاه مســافرانی زده 
می شود که ناخواسته میهمان این دیار 

شده اند. 
سرنوشــت غم انگیز کودکان رها شده 
گاهی اوقات قبل از تولــد آنها رقم می 
خورد؛ درســت جایی کــه والدین آنها 
در گیرودار روزمرگی یا غرق شــدن در 
مشــکات و ناهنجاری ها، دعوتنامه ای 
شــوم را برای حضور آنها در این جامعه 

امضا می کنند.
زندگی برای این دست از کودکان خاصه 
می شود در یک نامه از سوی والدین که 
شــاید گناه یا توجیه خود از رها کردن 
کودکشــان را در قالــب جماتی کوتاه 
خاصه کرده اند و یا گاهــی بدون هیچ 
یادداشتی، بی تفاوت از میان مسئولیتی 
که باید به دوش بکشند شانه خالی می 
کنند و در حاشیه شهر یا مراکز درمانی، 

گوشه ای از وجود خود را رها می کنند.
تمام این وقایع می تواند گوشه ای از آغاز 
زندگــی این کودکان باشــد. روی دیگر 
زندگی برای این دســت از نوزادان وقتی 
نمایان می شود که شــرایط بد اقتصادی 
والدین آنها را وادار می کند برای تامین 

معاش و ادامه زندگی، آنها را 
به خانواده های بدون فرزند 

بفروشند. 
به هر حال این آســیب ها و 
نبود پشــتوانه ای به عنوان 
خانواده بــرای کودکانی که 
این گونــه مــورد بی مهری 
قرار می گیرند، باید توسط 
ســازمان و گروهی جبران 
شود؛ ســازمانی که بتواند 

نقش حمایتگــری را برای آنهــا در نظر 
بگیرد. مسئوالن بهزیستی استان اصفهان 
از پذیرش هر هفته یک کودک توسط این 
ســازمان خبر می دهند. مرضیه فرشاد 
مدیر کل بهزیســتی استان اصفهان می 

گوید؛ اینها ورودی شیرخوارگاه هستند؛ 
در حالی کــه 8۰درصد ایــن کودکان 
بدسرپرست هســتند و تنها 2۰ درصد 
آنها مجهول الهویه یا همان ســرراهی به 
حســاب می آیند که هیــچ اطاعاتی از 

والدین آنها در دست نیست.

اما مسئوالن بهزیستی استان اصفهان با 
ارائه آمــاری از ورودی کودکان به مراکز 
تحت پوشش این سازمان می گویند: در 6 
ماه اول امسال ۷۷ کودک زیر 3 سال و 33 
کودک باالی 3 سال به مرکز تحویل داده 

شدند که از این تعداد ۵ درصد آنها معلول 
هستند. این آمار نسبت به 6 ماه اول سال 
گذشته رشد داشته و این درحالی است 
که در اســتان اصفهان تنهــا یک مرکز 
شیرخوارگاه دولتی وجود دارد که تحت 

نظر بهزیستی است. 
این آمار توجــه همه را 
به ســمت زنگ خطری 
جلب می کنــد که همه 
مسئوالن باید نسبت به 

آن حساس باشند.
برخــی از کارشناســان 
حــوزه اجتماعی اعتقاد 
دارند رها کــردن فرزند 
یا ســپردن او به مراکز 
بهزیســتی مــی تواند 
دالیل متعددی داشته باشد. از بین این 
دالیل، رسیدگی به سهم بی تعهدی باید 
بیش از ســایر موارد باشــد، اما بررسی 

جوانب متعدد آن ضروری است. 
شــاید یکی از  ایــن دالیــل، فرزندان 

نامشروع یا ناخواسته  باشد. دلیل دیگر 
خانواده هایــی هســتند که نیــاز مالی 
دارند؛ یعنی فقر باعث می شود بچه های 
خودشان را رها کنند و نتوانند سرپرستی 
آنان را بــه عهده بگیرنــد. گاهی اوقات، 
نابســامانی خانواده نیز تاثیرگذار است؛ 
برای مثال زمانی که پدر یا مادر خانواده 
معتاد است یا ممکن است مجرم باشند. 

همه اینها می تواند تاثیرگذار باشد . 
اما باید به این واقعیت توجه داشــت که 
بحث گذاشتن فرزند بر ســر راه، زاییده 
زندگی شهرنشــینی  و درحال توســعه 
بودن جوامع اســت و این نوع پدیده ها و 
 مســائل، قبل از آن ظهور و بروز نداشته 

است.
شاید بتوان با کمی حمایت از خانواده ها 
و به دنبال آن پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعــی، ســهم زیــادی در کاهش 
اتفاقاتی از این دست داشت؛ اتفاقاتی که 
تا پایان عمر زندگی کودکان و والدین با 

آنها همراه است.

بازگشت دختر ربوده شده پس از 6 سال به خانه پدری

ممنوعیت خدمات آرایشی آقایان 
برای بانوان حتی در منزل شخصی

یگانه یونسی که بهمن ماه سال ۹۰ از مقابل منزل توسط افراد ناشناس ربوده شده بود، پس از 6 سال به خانه پدری بازگشت.
سارقان یگانه 6 سال پیش او را پس از سرقت به خانواده ای در ازای بدهی فروخته بودند و در خانواده دیگری که وی را به عنوان فرزند پذیرفته 
بودند، در شهر ری زندگی می کرد.بر این اساس خانواده مذکور پس از اطاع از موضوع سرقت یگانه، فورا وی را به خانواده یونسی تحویل دادند. 

مادر یگانه، با یادآوری روزهای سخت دوری از دخترش، استمرار انتشار عکس وی در این مدت در فضای مجازی را دلیل اصلی یافتن فرزندش عنوان کرد.

حادثه

معاون پیشگیری بهزیستی استان 
خبرداد: 

فعالیت 80 مرکز ترک اعتیاد 
در استان اصفهان

مراکز ترک اعتیاد در استان اصفهان درخصوص 
دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان با بیان اینکه 
3۷ مرکز از 8۰ مرکز ترک اعتیاد در استان در 
شهر اصفهان فعالیت دارد، گفت: 3 کمپ ترک 
اعتیاد مربوط به زنان اســت کــه  در اصفهان، 

کاشان و فوالدشهر فعالیت می کنند.
مجتبی ناجی افزود: 8۰ مرکز اقامتی در استان 
اصفهان با مجوز بهزیستی در استان فعال و 4۰ 
مرکز بدون مجوز هســتند که باید برای پروانه 
فعالیت و اســتانداردهای الزم  که شــامل به 
کارگیری افراد متخصص و پارامترهای ارزیابی 

است اقدام کنند.
معاون پیشگیری بهزیســتی استان اصفهان با 
تاکید بر اهرم های خانوادگــی یا اجتماعی در 
ترغیب زنان برای درمان افزود: فقط 6۰۰ نفر 
از زنان در سال به کمپ ها مراجعه می کنند و با 
توجه به اوج مصرف و بازگشت دوباره این افراد، 
ممکن اســت یک فرد برای چند بار به کمپ 

مراجعه کرده باشد.
وی گفــت: در بهترین روش هــای درمانی در 
فاصله یکسال بعد از ترخیص 1۵درصد احتمال 
پاک بودن افراد وجود دارد و 8۵ درصد معتادان 

دوباره به مصرف مواد برمی گردند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان 
خبرداد:

سرقت ۳ میلیاردی سایت 
همسریابی از حساب کاربران

رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطاعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهــان گفت: 
اشــخاصی با راه اندازی ســایت همســریابی، 
کاربران را فریب داده و اطاعات حساب بانکی 

1۵۰نفر از 12 استان کشور را سرقت کردند.
ســرهنگ مصطفی مرتضوی با اعام این خبر 
اظهار داشــت: یکی از این مجرمان که مردی 
2۹ســاله بود با راه اندازی ســایت همسریابی 
کاربران را فریــب داده و از آنها می خواســت 
اطاعات حساب بانکی خود را در درگاه جعلی 
که ســاخته بود وارد کنند و بــه محض اینکه 
کاربــران اقدام بــه ایــن کار می کردند متهم 

اطاعات حساب بانکی آنها را سرقت می کرد.
وی با بیان اینکــه تاکنون ســرقت اطاعات 
حساب بانکی 1۵۰ نفر از 12 استان شناسایی 
شــده که 1۵ شــاکی این پرونده از اصفهان 
هستند، افزود: متهم توانسته بود در مدت کمی 
مبلغ 3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب 

کاربران سرقت کند.

جزئیات پرداخت وام ۱۵ میلیونی 
ازدواج؛

وام ۱۵ میلیونی شامل کدام 
متقاضیان می شود؟

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان ضمن تشــریح جزئیات پرداخت وام 
1۵میلیونی ازدواج از ســال آینده، از پرداخت 
وام به بیش از یک میلیون زوج جوان در ســال 

۹6 خبر داد.
محمد مهــدی تندگویان  در پاســخ به اینکه 
آیا اعتبار مورد نیاز بــرای پرداخت وام ازدواج 
1۵میلیونی در بودجه ۹۷ تخصیص داده شده 
اســت، گفت: پیشــنهاد افزایش وام ازدواج از 
1۰ به 1۵ میلیون تومان برای اولین بار توسط 
مجلس شورای اســامی مطرح شد و سپس 
با دســتور رییس جمهور و بعد از بررسی های 
شــورای پول و اعتبار بانک مرکزی به تصویب 

رسید.
بنابراین به نظر می رسد همزمان با این تصمیم، 
محل پرداخت آن نیز توســط دســتگاه های 
مسئول مشخص شده است و بانک ها با استفاده 

از این بودجه، وام را پرداخت خواهند کرد.

اخبار

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان اظهار کرد: در ۹ 
ماهه ســال 13۹6، 816 نفر که در حوادث ترافیکی جان 
خود را از دســت دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان 
اصفهان ارجاع داده شــدند. این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که 8۵1 نفر بوده)1۹1 زن و 66۰ مرد(، 

4/1درصد کاهش داشته است. احمد ســلیمانی پور افزود: از مجموع تلفات حوادث ترافیکی سال جاری در 
استان اصفهان، 183 نفر زن و 633 نفر مرد بوده اند؛ بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با 4۷6 نفر در جاده های 
برون شهری، 2۹۹ نفر در مسیرهای درون شهری،12 نفر جاده های روستایی و 2۹ نفر در دیگر حوادث گزارش 
شده است. وی ادامه داد: همچنین در مدت فوق 1۹ هزار و ۹1۹ مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکی 
قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از این تعداد، ۵ هزار و 312 نفر زن و 14 هزار و 6۰۷ 

نفر مرد هستند.

روزانه ۳ نفر در 
جاده های استان 
اصفهان کشته می شوند

سرپرســت جمعیت هال احمر شهرستان اصفهان در 
جلسه هم اندیشــی اعضای خانه داوطلب این جمعیت 
با حضور معاون داوطلبان جمعیت استان و رییس اداره 
جذب و سازماندهی، به عملکرد خوب حوزه داوطلبان و 
خانه داوطلب این جمعیت در 1۰ ماهه سال جاری اشاره 

و اظهار کرد: طی این مدت خیرین و داوطلبان هال احمر اصفهان، ۵3 جهیزیه به نوعروسان و شش سری 
سیسمونی به خانواده های نیازمند و محروم اهدا کردند. شهریار انصاری با اشاره به ارتقای سطح سامت 
خانواده ها در مناطق محروم و کم برخوردار شهرستان با حضور کاروان های سامت جمعیت هال احمر 
افزود: سه کاروان به این مناطق از جمله محله لیمجیر رهنان، محله عرب نشین ملک شهر و محله شش راه 

قهجاورستان اعزام شدند و خدمات را متناسب با نیازسنجی صورت گرفته، ارائه دادند.

 اهدای جهیزیه 
 به نوعروسان 
مناطق محروم اصفهان 

سمیه حفیظی

فاطمه جبلی
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خونریزی دماغ، نشانه  بروز سرطان نیست

پیشنهاد سردبیر:

محققان در یک مطالعه جدید بین المللی مشترک بین دانشگاه چینی 
هنگ کنگ و بیمارستان Ann & Robert ، به نتایج جدیدی در مورد 
یادگیری زبان در کودکان ناشنوا دست یافتند. محققان در بیمارستان 
کودکان شیکاگو، یک الگوریتم یادگیری ماشــینی ایجاد کردند که با 
استفاده از اســکن مغز، می تواند به پیش بینی توانایی یادگیری زبان 
در کودکان ناشنوایی بپردازد که تحت درمان ایمپلنت کچالر)دستگاه 
الکترونیکی که می تواند صدا را به یک فرم رمزگذاری خاص از طریق یک 
پردازنده گفتار خارجی تبدیل کند( قرار دارند. در این تحقیق استفاده از 
هوش مصنوعی برای درک ساختار مغز در زمینه توسعه زبان، به کمک 
کودکان ناشنوا می آید. نتایج این یافته در مجموعه مقاالت آکادمی ملی 

علوم منتشر شده است.
»پاتریک ســی ام وانگ« دانشمند عصب شــناختی و  مدیر مرکز مغز 
و اعصاب دانشــکده چینی هنگ کنگ می گوید: »توانایی پیش بینی 
توسعه زبان از این جهت مهم است که اجازه می دهد پزشکان و مربیان 
با درمان از طریق به حداکثر رساندن یادگیری زبان برای کودک مداخله 
کنند. از آنجایی که مغز تمام توانایی های انسانی را پایه ریزی می کند، 
روش هایی که برای کودکان مبتال به کم شــنوایی اســتفاده می شود، 

می تواند در پیش بینی عملکرد و بهبود زندگی کودکان موثر باشد.
در حال حاضر ایمپلنت حلقوی، موثرترین درمان برای کودکان متولد 
شده با افت شنوایی است؛ زیرا سمعک برای این قبیل کودکان به اندازه 

کافی مناسب نیست. نتایج تحقیقات نشان می دهد که کاشت زودهنگام 
ایمپلنت کچالر بسیار مهم است. کاشــت حلزون ایمپلنت بسیاری از 
کودکان مبتال به کم شنوایی را قادر به درک گفتار می کند و در آینده 
موجب پیشــرفت مهارت ها برای موفقیت تحصیلی، رفاه اجتماعی و 

عاطفی و فرصت های شغلی حیاتی برای کودک می شود.
نانسی ام یانگ، مدیر موسســه کودکان لوری و جراح و استاد دانشکده 
پزشکی دانشگاه نورث وســترن گفت: تا کنون راه قابل اعتمادی برای 
پیش بینی اینکه آیا کودکان در معرض خطر گســترش زبان هستند، 
کشف نشــده اســت. مطالعه ما برای اولین بار به پزشــکان و مراقبان 
اطالعات مشــخصی در مورد چگونگی بهبود زبان ارائه می دهد که با 
توجه به رشد مغز کودک بالفاصله قبل از جراحی ممکن است. توانایی 
پیشــگیری کودکان در معرض خطر، اولین گام مهــم برای کمک به 
این کودکان معلول است که زمینه توســعه درمان ها در آینده فراهم 

خواهد شد.
ارین اینگوالسون، استادیار دانشگاه دولتی ایالت فلوریدا که در این پروژه 
به عنوان دانشجوی پسادکترا در دانشگاه نورث وسترن همکاری می کند 
نیز گفت: هدف ما از بین بردن شکاف در یادگیری زبان است که اغلب در 
کودکان مبتال به کم شنوایی در مقایسه با افرادی رخ می دهد که دارای 
شنوایی طبیعی هستند. توسعه زبان شنوایی و گفتاری به گوش و مغز 
بستگی دارد. از دست دادن شــنوایی در اوایل زندگی، موجب تحریک 
نشدن بخش شنوایی مغز می شــود که به ایجاد الگوهای غیر طبیعی 
رشد مغز می انجامد. وانگ توضیح داد: از MRI برای ضبط این الگوهای 
غیرطبیعی قبل از عمل جراحی کاشــت حلزون استفاده کردیم و یک 
الگوریتم یادگیری ماشــین برای پیش بینی توسعه زبان با درجه دقت 
نسبتا باال به کار بردیم. با وجود اینکه الگوریتم فعلی برای کودکان مبتال 
به اختالل شنوایی ساخته شــده است، تحقیق برای پیش بینی توسعه 

زبان در سایر جمعیت کودکان در حال اجرا است.

محققان دریافتند؛

پیش بینی یادگیری زبان در کودکان ناشنوا با کمک اسکن جدید مغز

دانستنی ها

اخـبار

 نشانه هایی که از بیماری 
حاد کبد خبر می دهد!

متخصص گوارش اظهــار کرد: امــروزه عارضه 
کبد چرب به دلیل تغییر سبک زندگی و کاهش 
تحرک بدنی در بین مردم شیوع پیدا کرده است.

دکترپیمان ادیبی در خصوص نشانه بی اشتهایی 
و ارتباطــش با عارضــه کبدی عنــوان کرد: هر 
بی اشتهایی دلیلی بر بروز عارضه کبدی یا نارسایی 
این عضو  نیست؛ بلکه اگر این عالئم همراه باکاهش 
شدید وزن باشد، احتماال فرد دچار بیماری سیروز 
کبدی شده اســت. این متخصص گوارش تاکید 
کرد: افرادی که دچار اضافه وزن هستند و کالری 
دریافتی بدن آنها به چربی تبدیل می شــود، در 
آینده دچار عارضه کبد چرب شــده و این مسئله 

باعث بروز مشکالت فراوانی در افراد می شود.

متخصص گوش، حلق و بینی:
خونریزی دماغ، نشانه  بروز 

سرطان نیست
متخصص گوش، حلق و بینــی گفت: علت ایجاد 
خون دماغ شدن در زمستان خشکی بینی است. 
بابک ســاعدی عنوان کرد: بر خالف آنچه بیشتر 
افراد گمان می کنند، خونریزی از دماغ نشــانه ای 
بارز مبنی بر بروز سرطان نبوده و خطرناک نیست.

ساعدی با اشــاره به اینکه خونریزی های خفیف 
و تکرار نشــده نیاز به آزمایش ندارند، عنوان کرد: 
خونریزی هایــی که به صورت شــدید و مداوم به 
ویژه در سالمندان مشاهده می شوند، به خون دماغ 
خلفی معروف هستند و می توانند نشانه ای از بروز 
بیماری های قلبی و عروقی یا مشــکالت انعقادی 

باشند.

متخصص پوســت و مو با بیان اینکه عامل تبخال نوعی ویروس 
است که ویروس تبخال انسانی نامیده می شود، گفت: این ویروس 
بر دو نوع است: یکی ویروس نوع یک که عامل اصلی تبخال دهان 
و اطراف لب هاســت و دومی ویروس نوع دو که مســئول اصلی 

تبخال ناحیه تناسلی است.
عبــاس درجانی تصریح کــرد: ویروس تبخــال از طریق تماس 
مستقیم با دانه های آبدار بیماری مثل بوسیدن یا تماس دست، 

انتقال قطرات تنفسی آلوده و تماس با ترشحات آلوده مثل بزاق 
دهان از فرد بیمار به فرد ســالم منتقل می شــود. این متخصص 
پوست و مو و استادیار دانشگاه با بیان اینکه این بیماری معموال 
در کودکان 1 تا 5 سال دیده می شود، افزود: دوره نهفته بیماری 
یعنی فاصله بین ورود ویروس به داخل بدن تا شروع عالئم بیماری 
3 تا 5 روز است و بعد از این مدت تب، ضعف عمومی، بی قراری، 
درد دهان و گلو شروع می شود، اگرچه در بعضی از کودکان ممکن 

اســت بیماری بدون عالمت باشــد.درجانی یادآور شد: تجویز 
داروهایی مثــل محلول های ضد عفونی کننــده و خنک کننده، 
کرم های ضدویروسی مثل کرم آســیکلوویر، مسکن و داروهای 
ضد خارش، داروهای ضدویروسی خوراکی یا تزریقی مثل آسیکو، 
مسکن و داروهای خارش و... صورت می گیرد. وی گفت: تبخال 
یک بیماری ویروسی مسری است که در اکثر مواقع بی خطر بوده 

و خودبه خود بهبود می یابد. 

متخصص پوست و مو:
ویروس تبخال، خودبه خود بهبود می یابد

 مقابله با سرطان از راه دور 
میسر شد

به تازگی محققان در پی گســترش سیســتم 
مبتنی بر اُولتراســوند هســتند که مــی تواند 
فرآیندهای ژنتیکی را در سلول های T و سلول 
ایمنی غیر تهاجمی از راه دور کنترل کند تا آنها 

سلول های سرطانی را شناسایی و از بین ببرند.
 برخالف شیمی درمانی که سلول های سرطانی 
را مــی کشــد، ایمونوتراپی روی ســلول های 
سیستم ایمنی عمل کرده و به آنها برای حمله 
به سرطان کمک می کند.  این گروه یک رویکرد 
نوآورانه برای استفاده از مکانیک ژنیک برگزیدند 
که بر چگونگی تغییر نیروهای جسمی و تغییرات 
خواص مکانیکی سلول ها و بافت ها بر بیان ژن 
تاثیر می گذارد و محیطی برای کنترل از راه دور 
ژن و فعال سازی سلول ایجاد می کند. محققان 
با اســتفاده از ســونوگرافی خواص مکانیکی 
سلول های T را تحریک و سپس سیگنال های 
مکانیکی را به کنترل ژنتیکی سلول ها تبدیل 

می کنند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت:
 30 درصد جوانان کشور 

فست فود می خورند
مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت گفت: 
براســاس آمارها، نیمی از جوانان و 20 درصد 
دانش آموزان ایرانی دارای اضافه وزن بوده و چاق 
محسوب می شــوند. زهرا عبداللهی با اشاره به 
اینکه چاقی در میان نوجوانان و جوانان افزایش 
یافته است، اظهار داشت: براساس آخرین آمارها 
20درصد دانش آموزان در مرحله چاقی و اضافه 
وزن قرار دارند. براین اساس از هر پنج دانش آموز 
مشــغول به تحصیل یک نفر چاق اســت. این 
درحالی است که 40تا 50درصد قشر جوان هم 
چاق  هستند. وی گفت: مهم ترین دلیل افزایش 
وزن در بین ایرانی ها، تغییر الگوی غذایی است. 
مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره 
به کم تحرکی افراد جامعه، تاکید کرد: عالوه بر 
اینکه هم وطنان مواد غذایی پر کالری را بیش از 
نیاز بدن  مصرف می کنند، شــاهد کم تحرکی 
آنها هســتیم. عبداللهی افزود: در حال حاضر 
30 درصد جوانان کشــور فست فود می خورند 
و تحرک بدنی کافی ندارند که باعث ایجاد این 

میزان چاقی در کشور شده است.

حصروراثت
10/583 آقای حسین فروزنده دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه 
96/821 ح ش 2 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نصرت چله  بشناسنامه 95 در تاریخ 1396/1/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- محمد فروزنده فرزند اسفندیار 
به ش شناسنامه 72 متولد 1342 صادره از دهاقان)پسر متوفی( 2- مهدی فروزنده فرزند 
اسفندیار به ش شناسنامه 54 متولد 1344 صادره از دهاقان )پسر متوفی(3-حسن فروزنده 
فرزند اسفندیار  به ش شناسنامه 110 متولد 1359 صادره از دهاقان )پسر متوفی(4-ماشااله 
فروزنده فرزند اسفندیار به ش شناســنامه58 متولد 1352 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
5- اصغر فروزنده فرزند اسفندیار به ش شناسنامه49 متولد 1358 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی(6- حسین فروزنده فرزند اسفندیار به ش شناسنامه33متولد 1346صادره از دهاقان 
)پسرمتوفی( 7- محترم فروزنده فرزند اسفندیار به ش شناسنامه73متولد1337 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( 8-گلندام فروزنده فرزند اسفندیار به ش شناسنامه297 متولد 1338 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( 9-زهرا فروزنده فرزند اسفندیار به ش شناسنامه56متولد 
1349 صادره از دهاقان )دختر متوفی(متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می 
باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 96/305 شعبه 

دوم دادگاه حقوقی  شورای حل اختالف دهاقان)239 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/571 آقای مجید کریمی دارای شناسنامه شــماره 10 به شرح دادخواست به کالسه  
880/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی کریمی  قرطمانی به شناسنامه 10 در تاریخ 1395/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عصمت کریمی قرطمانی 
فرزند محمدرضا، ش.ش 5 )همســر( 2- مصطفی کریمی قرطمانی فرزند علی، ش. ش 
40 )فرزند( 3- مجید کریمی فرزند علــی، ش.ش 10 )فرزند( 4- محمد ابراهیم کریمی 
فرزند علی، ش.ش 19 )فرزند( 5- اعظم کریمی قرطمانی فرزند علی، ش.ش 2 )فرزند( 
6- شهناز کریمی فرزند علی، ش.ش 9 )فرزند( 7- زهرا کریمی  فرزند علی، ش.ش 15 
)فرزند( 8- زهره کریمی قرطمانی فرزند علــی، ش.ش 153 قرطمان ) فرزند( 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: 6492 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/570 آقای قنبرعلی زاهدیان ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شماره 606 به شرح 
دادخواست به کالسه  889/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان کرمعلی زاهدیان به شناســنامه 140 در تاریخ 1396/9/29 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- رجبعلــی زاهدیان فرزنــد کرمعلــی، ش.ش 137 )فرزند( 2- قنبرعلــی زاهدیان  
ورنوسفادرانی فرزند کرمعلی، ش.ش 606 )فرزند( 3- احمدرضا زاهدیان فرزند کرمعلی، 
ش.ش 408 )فرزند( 4- عبدالرضا زاهدیان فرزند کرمعلی، ش.ش 84 )فرزند( 5- مریم 
زاهدیان فرزند کرمعلی، ش.ش 1948 )فرزند( 6- ربابه زاهدیان ورنوســفادرانی فرزند 
کرمعلی، ش.ش 113 )فرزند( 7- بتول زاهدیان فرزنــد کرمعلی، ش.ش 155 )فرزند( 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: 6496 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/568 آقای محمد حسین پریشانی فروشــانی دارای شناسنامه شماره 1586 به شرح 
دادخواســت به کالسه  884/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان احمدرضا پریشانی فروشــانی به شناسنامه 76 در تاریخ 
1396/10/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- ایران لطفی فروشانی فرزند عبدالرحیم، ش.ش 9 )همسر( 2- محمد حسین 
پریشانی فروشانی فرزند احمدرضا، ش.ش 1586 )فرزند( 3- محسن پریشانی فروشانی 
فرزند احمدرضا، ش.ش 593 )فرزند( 4- مریم پریشانی فرزند احمدرضا، ش.ش 3057 
)فرزند( 5- مرضیه پریشانی فروشانی فرزند احمدرضا، ش.ش 878 )فرزند( 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: 6488 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/566 آقای محسن پناهی درچه دارای شناســنامه شماره 113 به شرح دادخواست به 
کالسه  842/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بتول شاه نظری درچه به شناسنامه 261 در تاریخ 1396/2/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محسن پناهی 
درچه فرزند جعفر، ش.ش  113 )فرزند( 2- رسول پناهی درچه فرزند جعفر، ش.ش 129 
درچه )فرزند( 3- محمدرضا پناهی درچه فرزند جعفر، ش.ش 93 )فرزند( 4- مریم پناهی 
درچه فرزند جعفر، ش.ش 71 درچه )فرزند( 5- عزت پناهی درچه فرزند جعفر، ش.ش 19 
)فرزند( 6- اشرف پناهی درچه فرزند جعفر، ش.ش 80 )فرزند( 7- زهرا پناهی درچه فرزند 
جعفر، ش.ش 320 )فرزند( 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6498 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/574  آقای اصغر کبریائی زاده دارای شناســنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به 
کالسه  506/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اکبر کبریائی زاده به شناسنامه 8 در تاریخ 96/2/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 3 پسر و یک دختر و 
یک همسر دائمی که عبارتند از: 1- محمد علی کبریائی زاده به شماره شناسنامه 7 متولد 
50/6/30 صادره از اردســتان فرزند متوفی 2- مهدی کبریائی زاده به شماره شناسنامه 
)ملی( 0066432383 فرزند متوفی 3- اصغر کبریائی زاده به شماره شناسنامه 11  متولد 
46/9/5 صادره از اردستان فرزند متوفی 4- اعظم کبریائی زاده به شماره شناسنامه 6572 
متولد 61/6/11 صادره از تهران فرزند متوفی 5- حمیده کبریائی زاده کچورســتانی به 
شماره شناسنامه 4 متولد 25/9/1 صادره از اردستان همسرمتوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت 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: 422 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/575 آقای ســید جواد مظلوم طبایی به شناسنامه شــماره 65 به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواست شــماره 560/96 تقدیم این دادگاه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان منور بیگم مظلوم طبایی به شناسنامه شماره 526 در تاریخ 
90/10/18 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- سید 
حسین مظلومی طبائی زواره، ش.ش 116 فرزند سید محمد )فرزند( 2- سید جواد مظلومی 
طبائی زواره، ش.ش 65 فرزند سید محمد )فرزند( 3- ســید رضا مظلومی طبائی زواره، 
ش.ش 54 فرزند ســید محمد )فرزند( 4- نیره مظلومی طبائی زواره، ش.ش 146 فرزند 
سید محمد)فرزند( 5- طاهره مظلومی طبائی زواره، ش.ش 131  فرزند سید محمد)فرزند(. 
پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه 
یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 6364 سرانجام در تاریخ 96/10/24 وقت فوق العاده 

شعبه اول شورای حل اختالف زواره بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه 
پرونده گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشــخاص یاد شده در باال بوده و 
وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشــاد را پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر 
ترکه تعلق می گیرد. م الف: 423 شــعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

زواره)224 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/576 آقای سید حسن کشاورز به شناسنامه شماره 4 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و رونوشت ورثه درخواست شــماره 561/96 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان سید رحیم کشاورز ده نویی به شناسنامه شماره 87 در تاریخ 96/7/34 در 
اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- سید حسن کشاورز، 
ش.ش 4 فرزند سید رحیم )فرزند( 2- سید علی کشــاورز، ش.ش 160 فرزند سید رحیم 
)فرزند( 3- بتول کشاورز ده نو، ش.ش 8 فرزند سید رحیم )فرزند( 4- فاطمه کشاورز ده 
نوی، ش.ش 2 فرزند سید رحیم )فرزند( 5- طاهره کشاورزی، ش.ش 3 فرزند سید رحیم 
)فرزند(. پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا رســمی حسب گواهی متصدی مربوطه و 
مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث در تاریخ 96/10/24 وقت فوق العاده شعبه اول شورای 
حل اختالف زواره بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می 
نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شــده در باال بوده و وارث دیگری ندارد 
 و دارائی آن روانشاد را پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد. 
م الف: 424 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف زواره)215 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
10/569 شماره: 96 /166 حل 3 به موجب رای شماره 762 تاریخ 96/6/28 حوزه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه علی محمد صادقی 
ورنوسفادرانی فرزند حسین علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 2/050/000 ریال بابت خسارات دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/10/25 لغایت زمان اجرای حکم 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی اســت. در حق محکوم له علیرضا کیان پور 
فرزند عبدالرضا به نشانی خمینی شهر  خ امام شمالی ک ش دباغی بن بست گلبهار3، 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 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:6495 شعبه سوم 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )193کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/572 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2512/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/10 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
1396/12/14، مشــخصات خواهان: قدرت اله جعفری فرزند قدمعلی به نشانی خمینی 
شهر خ مدنی غربی پ 209 بر خیابان روبروی مجتمع آفتاب گچ بری نمونه،  مشخصات 
خوانده: رجبعلی خسروی فرزند غالمحسین،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 6490 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/582 کالســه پرونده: 1212/94 ش حل 1 شــماره دادنامه: 418-95/6/27 مرجع 
رسیدگی: شورای حل اختالف حوزه یک خمینی شهر به نشانی خیابان پاسدارن مجتمع 

شــورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: فروزان خداوردی حســنوند با وکالت خانم 
سعیده رحیمی به نشــانی اصفهان خ طیب نبش خ میرداماد ســاختمان 7 واحد 9 و فریبا 
مرادی به نشــانی تیران عسگران خ امام خمینی جنب بانک کشــاورزی پ 51، خوانده: 
اسماعیل خداوردی حسنوند فرزند اسکندر به نشــانی مجهول المکان، موضوع: مطالبه 
نفقه، در خصوص دادخواست خواهان خانم فروزان خداوردی حسنوند با وکالت خانم ها 
سعیده رحیمی و فریبا مرادی به طرفیت آقای اسماعیل خداوردی حسنوند فرزند اسکندر 
به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 94/5/12 لغایت زمان صدور حکم دادگاه از توجه 
به سند ازدواج شماره 12892-92/12/13 دفتر ازدواج خمینی شهر و احراز رابطه زوجیت 
فی مابین طرفین وا ینکه خوانده در جلسه شورا حاضر و در مقابل ادعای خواهان دفاعی 
به عمل نیاورده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته و مستندا به مادتین 1106 و 
1111 قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس رســمی که ازهرگونه اعتراض مصون 
مانده است خوانده را به پرداخت جمعا مبلغ 96/880/000 ریال بابت نفقه خواهان از تاریخ 
94/5/12 لغایت 96/5/31 و مبلغ 1/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و پرداخت 
مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به 
عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید و از تاریخ 96/6/1 لغایت زمان 
اجرای حکم پرداخت ماهیانه 4/200/000 ریــال در حق خواهان و پرداخت مابه التفاوت 
هزینه دادرسی در حق صندوق دولت. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز 
 از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 6502 شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/581 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1028/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 صبح روز دوشنبه مورخه 
1396/1/27، مشــخصات خواهان:  مهدی مهرابی فرزند اصغر به نشانی اصفهان کنار 
گذر اتوبان خرازی خ شهیدان غربی دست چپ بن صاحب الزمان 10 مجتمع اول پ 112 
واحد 5،  مشخصات خوانده: مجید کبیری پور،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 6505 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )173 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/567 شماره صادره: 960720671583879 – 96/10/24 وراث مرحوم زهرا غفاری 
ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت پنج حبه و یک سوم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان آن از پالک شماره 577 فرعی از 120 
اصلی  واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 404 دفتر 642 امالک 
ذیل شماره 137123 ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اظهار گردیده که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده اســت و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الــف: 6500 اداره ثبــت اســناد و امــالک خمینــی شــهر )226 کلمــه، 

3 کادر(
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افشاگری جباری؛ 
به شفر گفته بودند من نباشم

خبر فســخ یک طرفه قرارداد مجتبی جباری 
توسط باشگاه استقالل 
شــوکه  را  همــه 
کرد. جبــاری در 
گفت وگو با رادیو 
تهران توضیحاتی 
درباره ایــن اتفاقات 
مطرح کرد:هیچ دلیل 
قانع کننده ای برای کنار گذاشتنم از استقالل 
اعالم نشده است. مدعی شدند شفر تمایلی به 
حضور من در تمرینات نداشته است که آقای 
شفر هم گفت چنین اظهارنظری نکرده است. 

شــفر به من گفت که از همان ابتدا به او اعالم 
شده بود، رحمتی می تواند در تمرینات شرکت 
کند، اما جباری چنین حقی نــدارد و کارش 

تمام است!

 کارشــناس فوتبال اصفهان در گفت وگو با فارس 
در رابطه بــا وضعیت این روزهای طالیی پوشــان 
گفت: سپاهان مشکالت عدیده ای دارد که بخشی 
از آنها فنی و مدیریتی است و بخش دیگر مربوط به 
اتاق فکر ســپاهان و بازیکنان است و این مشکالت 
نیاز به یک بحث کارشناســی دارد که همه عوامل 
ناکامی سپاهان را در 
فصل  ایــن 

کنار هم دیده و کارشناسی کند و صرفا نباید به یک 
بازی اکتفا کرد.

امرا... سلطانی ادامه داد: وقتی یک تیمی نمی تواند 
19 هفته امتیازات الزم را کسب کند و توان این را 
ندارد که دو بازی پیاپی را برنده شود یا بازی خارج از 
خانه را مدیریت کند، مشخص می شود اشتباهات 
اســتراتژیکی در دو ســال اخیر در باشگاه سپاهان 
اتفاق افتاده اســت که خروجی این صرفا  نسبت به 

بازی دربی نیست.
وی افزود: موفقیت ذوب آهن 

در نیم فصل دوم تصادفی نیست و نقطه مقابل آن، 
ناکامی ذوب آهن نیز تصادفی نیســت و پشت این 

موفقیت و ناکامی دالیلی وجود دارد.
سلطانی راجع به مشکالت ســپاهان گفت: مشکل 
عمــده را در این می بینم که روند تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری در رأس مدیریتی باشگاه دچار مشکل 
اســت و افرادی در هیئت مدیره هستند که سابقه 
مدیریتی در فوتبال و تصمیمــات کالن ندارند و به 
دلیل مناسبات سیاســی وارد هیئت مدیره شده اند 
و این به تیم آســیب می رساند؛ 
طاهــری، مدیرعامل باشــگاه، 
دارای اعتبار ورزشــی اســت و 
وزنه خوبی در این تیم محسوب 

می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: اعضای 
کمیته فنی سپاهان توانایی الزم 
را ندارند و افراد زیــادی در زمره 
پیشکسوتان ذوب آهن هستند که 
می توانند در این جایگاه قرار گیرند 
و خروجی این کمیتــه این خواهد 
بود که تیمی بســته شود که در حد 
و اندازه های باشگاه سپاهان نیست 
و در حد مدعی تیم هــای قهرمان و 
تیم هایی که برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمان هستند، بسته نشده است و در 

حد یک تیم رده هفتم تا یازدهم جدول بسته شده 
و خروجی کار طبیعی است و نباید از سپاهان انتظار 

چندانی داشته باشیم.
این کارشــناس فوتبــال ادامه داد: تیم ســپاهان 
مهره های مناسب را ندارد و در برخی پست ها دچار 
مشکل اســت و بار فنی الزم را ندارد و اینکه در یک 
بازی پیروز می شود را استثنا بدانید، سپاهان هنوز 
نتوانســته در خارج از خانه نتیجه مطلوبی بگیرد و 
کرانچار همانند مربیان ســنتی با سپاهان برخورد 
می کند، همکارانش در ســطح بسیار نازلی هستند 
و تیم بسیار بد بسته شده اســت.وی تصریح کرد: 
باید در کادر فنی پاالیش الزم صورت گیرد و نفرات 
در کادر فنی تغییر کنند و افراد حرفه ای تر بیایند تا 
بتوانند تغییر و تحول ایجاد کنند؛ چراکه کار شایانی 
این کادر فنی و بازیکنان برای ســپاهان نمی توانند 
انجام دهند.ســلطانی در مورد تغییر سرمربی نیز 
گفت: در این بخــش چه کرانچار چــه مربی دیگر 
نمی تواند این تیــم را به توقعاتی کــه وجود دارد 
برســاند، به نظر من متهم ردیف اول در این بحران 
فقط مربی نیست و کسانی هستند که اطراف کرانچار 
این بازیکنــان را به وی معرفــی کردند که کیفیت 
الزم را ندارند و سهم کرانچار به جهت اینکه تیم را 
او بســته است، از همه 

بیشتر است.

کارشناس فوتبال اصفهان:

هیئت مدیره سپاهان بر اساس مناسبات سیاسی انتخاب شده است

علی کفاشیان از فوتبال برنمی گردد

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک عالقه ای برای 
بازگشت به جایگاه سابق خود نشــان نداد.قبل از 
ورود علی کفاشیان به فوتبال، اهالی ورزش او را به 
عنوان یک مدیر المپیکی می شناختند. این مدیر 
خوش خنده که حاال خودش را فوتبالی می داند، 
فقط به عنوان یک رای دهنده در مجمع انتخاباتی 

کمیته ملی المپیک حاضر بود.
علی کفاشــیان تا همین دیروز هم یکی از اعضای 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک محسوب می شد 

و در گذشته هم ســابقه دبیرکلی این کمیته را در 
کارنامه دارد.

با اینکــه بعد از انتخــاب او به عنوان کارشــناس 
خبره، پیش بینی می شــد کفاشــیان بــار دیگر 
قصد ورود جدی به انتخابات کمیته ملی المپیک 
را دارد؛ اما به نظر می رســد نایــب رییس فعلی 
 فدراسیون فوتبال دیگر قصد جدایی از این رشته را 

ندارد.
کفاشیان می توانست با گرفتن مجوز ایثارگری بار 

دیگر برای دبیرکلی وارد گود شــود یا حتی بدون 
این مجوز هم برای نایب رییســی امکان ورود به 
انتخابات را داشــت. با این حال همانطور که او در 
مصاحبه هایش گفته بود، برای هیچ پستی نامزد 
نشد و ماموریتش در کمیته ملی المپیک به پایان 
رسید.حاال بعد از سال ها کفاشیان دیگر ارتباطی 
به کمیته ملی المپیک نخواهد داشــت و باید دید 
در آینده برای بازگشــت به این کمیته وسوســه 

می شود یا خیر.

علی کفاشیان از فوتبال برنمی گردد 

افشاگری روز

وعده وکیل خارجی؛ 
 محرومیت پرسپولیس 

کم می شود
باشگاه پرسپولیس پس از محرومیت از سوی 
فیفا یک وکیل سوئیسی 
را اســتخدام کرده 
بــود تــا بتوانــد 
کارهــای مربوط 
به باز شدن پنجره 
نتقاالتــش را  نقل وا
پیگیری کند که این وکیل 
حاال خبرهای خوبی به مدیران باشــگاه داده 
است. وکیل سوئیســی به باشگاه پرسپولیس 
امیدواری هایــی مبنــی بر باز شــدن یکی از 

پنجره های نقل وانتقاالت این تیم داده است.
حمیدرضا گرشاســبی، مدیرعامل باشــگاه 
پرســپولیس هم به دنبال فراهم کردن زمینه 
تمدید قرارداد با بازیکنان فعلی این تیم است. 

خبر روز

اجازه ساخت ورزشگاه جدید 
چلسی صادرشد

شهرداری لندن ســرانجام اجازه ادامه ساخت 
ورزشــگاه یک میلیارد 
پوندی چلســی که 
با شــکایت یکی از 
ســاکنان اطراف 
ورزشــگاه، ساخت 
آن متوقف شــده بود، 
صادر کرد.یکی از ســاکنان 
اطراف ورزشگاه جدید چلســی ادعا کرده بود 
که این ورزشــگاه مانع از تابش نور به خانه آنها 
می شود و براساس قانون »حق نور«، شهرداری 
لندن مانع از ادامه ساخت این ورزشگاه شد؛ اما 
شــهرداری منطقه فوالم و همراسمیت دستور 
داد که باشگاه چلسی می تواند حق نور مربوط 
به این خانه را بخرد و تکمیل ســاخت آن ادامه 
پیدا کند.ایــن خانواده پیش از ایــن حاضر به 
فروش حق نور نشده بود؛ اما با دستور شهرداری، 
آنها مجبور به فروش هستند و به دادگاه عالی هم 
نمی توانند شکایت کنند؛ البته این خانواده اعالم 
کرد که به دنبال راهی قانونی برای توقف دوباره 
ساخت ورزشگاه چلســی خواهد بود؛ اما تا آن 
زمان، مسئوالن چلسی می توانند بدون نگرانی 

به ساخت ورزشگاه جدیدشان ادامه بدهند.

فوتبال جهان

 اکبر ایمانی ، هافبک ملی پــوش ذوب آهن درباره حضور در تیم 
ملی گفت: »خب بعد از هر بازی به اردو می رویم و  در اردوی تیم 
 ملی امکانات خیلی حرفه ای اســت و واقعا بدن هایمان سرحال

 می شود. این را جدی می گویم که برنامه ریکاوری تیم ملی واقعا 
باعث می شود بدن هایمان سرحال و شاداب شود.«

ریکاوری تیم ملی، سرحالمان می کند
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 هافبک تیم فوتبال پرسپولیس درباره جدایی طارمی از این تیم 
گفت: قبل از هر چیز نباید فراموش کنیم که مهدی چقدر بازیکن 
بار ارزشــی برای تیم بود و در مدت حضورش در پرسپولیس چه 
گل های مهمی را به ثمر رساند. امیری ادامه داد: طارمی زحمات 
زیادی برای پرسپولیس کشیده و باید به تصمیم او احترام گذاشت.

واکنش امیری به رفتن طارمی
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شخصیت جدید قلعه نویی؛ 
زبان مردم!

روزنامه شهروند دســت روی سوژه جالبی گذاشته 
اســت. تغییر رفتار قلعه نویی و اینکه او در صفحه 
اینستاگرام و مصاحبه هایش خود را به عنوان فردی 
نشان می دهد که مســائل و مشکالت اجتماعی را 
دنبال می کند و حرف هایش را بدون تعارف می زند. 
جالب اینکه این روزنامه ســراغ امیــر حاج رضایی 
مخالف و منتقد سرمربی ذوب آهن در طول سال های 
گذشته رفته و حاج رضایی از تغییر رفتار ژنرال دفاع 
کرده و گفته:»دلیل اصلی تغییرات مثبت قلعه نویی را 
رسیدن او به سن پختگی و باتجربه ترشدن می دانم. 
شور و انرژی سال های اول قلعه نویی در فوتبال ایران 
با کسب افتخارات زیاد و کسب ٥ جام باعث شده او 
این روزها آرامش زیــادی را تجربه کند. قلعه نوعی 
از جنوب شهر آمد و مســیر موفقیت را طی کرد و 
حاال که از مطرح ترین و موفق ترین مربیان فوتبال 
ایران است، با تغییر مسیر خود، در کنار مردم قرار 
گرفت. قلعه نویی چه بخواهد چه نخواهد، جامعه به 
حرف های او توجه می کند و او هم به خوبی می داند 

باید چه بگوید و چه کند تا مردم راضی باشند.«

در حاشیه

 هندبالیست های اصفهانی
 راهی کره جنوبی می شوند؛

 قرق تیم ملی توسط اصفهانی ها
هجدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملت های 
آســیا در روزهای آینده به میزبانی کره جنوبی 
برگزار خواهد شد و کادر فنی تیم ملی هندبال، 
اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها را اعالم کرد 
که ورزشــکاران اصفهانی حضور پرتعدادی را در 
این لیست دارند.ا... کرم استکی، سجاد استکی، 
سید علیرضا موسوی، محســن باباصفری، امین 
کاظمی و میالد مسائلی، اصفهانی هایی هستند 
که در این لیســت جای گرفتــه و در پیکارهای 
قهرمانی آســیا برای موفقیت تیــم ملی تالش 
می کنند؛همچنیــن علیرضا رحیمی و شــهداد 
مرتجی نیز به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی 
هندبال حضور داشته و بروت ماچک را همراهی 
می کنند.مجتبی حیدرپور، افشین صادقی، امین 
یوســفی نژاد، مهرداد صمصامی، جالل کیانی، 
محمد قاســمی، مهدی بیجاری، سالمان بربط، 
علی رحیمی، شاهو نصرتی، سعید حیدری راد و 
پویا نوروزی نژاد سایر ملی پوشانی هستند که تیم 

ملی ایران را در این رقابت ها همراهی می کنند.

رییس هیئت کبدی استان اصفهان:
شناخت مردم از کبدی، محدود 

به ماجرای آقای مربی است
رییس هیئت کبدی استان اصفهان در خصوص 
وضعیت رشــته کبدی در اصفهان اظهار داشت: 
مشکل اصلی این رشته بحث بودجه و اعتبارات 
اســت، مکان تمرینی خاصی نداریم و یک سالن 
را اجاره کرده ایم؛ اما ســالنی نیست که مناسب 
ملی پوشــان و قهرمانان اســتان اصفهان باشد. 
مردم شــناخت خوبی از رشــته کبدی ندارند و 
تنها شــناخت مردم از کبدی بــه صورت منفی 
 و از ماجرای روسری ســر کردن مربی تایلندی

 است.
سید احمد حجازی با اشــاره به صعود تیم های 
کبدی استان اصفهان به مرحله پایانی لیگ کشور، 
افزود: مســابقات نیمه نهایــی و نهایی لیگ برتر 
کبــدی در دو بخش آقایان و بانــوان را پیش رو 
داریم که مسابقات بانوان 4 الی 11 بهمن  ماه در 
مشهد و رقابت های آقایان 6 الی 10 بهمن  ماه در 
کرج برگزار می شود؛ تیم خوبی در بانوان داریم و 

احتمال می رود فینالیست شود.

منهای فوتبال

پیشخوان

کمال کامیابی نیا بار دیگر از ناحیه کتف، دچار مصدومیت 
شــد تا باعث نگرانی اعضای کادر فنی سرخپوشان شود. 
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که زمان زیادی از تمرینات 
ابتدایی فصل را به دلیل جراحی کتفش از دست داده بود،  
بار دیگر با همان آسیب دیدگی روبه رو شد.کادر پزشکی 

پرسپولیس که تصور نمی کرد کتف کامیابی نیا پس از انجام عمل جراحی، مجددا دچار آسیب شود قرار است 
معاینه دقیقی روی این بازیکن انجام دهند. از این رو پس از فروکش کردن التهاب و تورم ایجاد شده روی کتف 
کامیابی نیا، آزمایش MRI گرفته می شــود تا مدت زمان دوری این بازیکن از میادین مشخص شود.همین 
موضوع باعث نگرانی کادر فنی سرخپوشان شده است تا کامیابی نیا با دوری چندماهه از میادین فوتبالی مواجه 
نشود.هافبک مصدوم پرسپولیس که بازی با گسترش فوالد تبریز را در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر به 

دلیل محرومیت از دست داده، چند روزی را استراحت مطلق خواهد کرد.

نگرانی کادر فنی 
پرسپولیس به خاطر 
کامیابی نیا

باشگاه التزیو در فصل نقل  و انتقاالت تابستانی در صدد 
به خدمت گرفتن ســردار آزمون، مهاجم ایرانی روبین 
کازان بود که این اتفاق صــورت نگرفت. به گزارش وب 
سایت نود و  به نقل از پایگاه اینترنتی کالچو، اکنون بار 
دیگر این باشگاه ایتالیایی مذاکراتش را با خلیل آزمون، 

پدر و مدیر برنامه های سردار آزمون از سر گرفته است. این مذاکرات اواخر سال گذشته میالدی شروع و 
در کریسمس به صورت جدی دنبال شد.باشــگاه روبین کازان، تیم فعلی آزمون شرایط بسیار بد مالی را 
تجربه می کند و حتی چند ماهی است که حقوق بازیکنان خود را پرداخت نکرده است و همین دلیل باعث 
شده که برخی از بازیکنان شاخص روبین کازان مانند یوهان ام ویال این تیم را ترک کنند. با توجه به این 
که سردار آزمون در جام جهانی ۲01۸ روسیه باید به میدان برود، از هم اکنون باشگاه التزیو مذاکراتش 

را آغاز کرده تا بتواند این بازیکن را با مبلغی در حدود ۲0 میلیون یورو برای تابستان به خدمت بگیرد.

آزمون – التزیو؛
  دوباره کلید
 خورد

 صالحی امیری بدون 
رقیب رییس  شد

 واکنش عضو کمیته 
انضباطی بــه حرف های 
برانکو در مورد جباروف: 
یک بار دیگر مصاحبه کند 

احضار می شود

 تمدید دو ســاله در 
انتظار شفر

کابینه تغییر 
تبریز در انتظار

  قاب روز

چای سرد آقای تاج!
رییس فدراســیون فوتبال در انتخابات کمیته ملی المپیک با اســتقبال خوبی از ســوی 
 اعضای مجمع مواجه نشد. تاج که شــاید تصور می کرد با توجه به رابطه نسبتا مساعد با

 صالحی امیری یکی از 6 کرسی هیئت اجرایی را کسب کند، در طول مجمع با خیال راحت 
چای می نوشید؛ اما در پایان با چهره ای درهم آکادمی ملی المپیک را ترک کرد. با اینکه 
رییس فدراسیون فوتبال در بین مردم چهره شناخته شــده ای به حساب می آید؛ اما در 
مجامع ورزشی همواره یک نگاه ضدفوتبال وجود دارد که این بار باعث شد تاج در انتخابات 

شکست بخورد.

پیشکسوت و پرافتخارترین ورزشکار تاریخ ایران که منتقد تند و تیز محمدپوالدگر 
بود، گفته است که در یک نشست صمیمانه مشکالتش با رییس فدراسیون تکواندو 
برطرف شده اســت!هادی ســاعی پس ازانتخابات کمیته ملی المپیک در جمع 
خبرنگاران گفت: برخی از خبرگزاری ها اعالم کرده اند که هادی ســاعی به دلیل 
اختالف بر سر تعداد آرا اعتراض کرده است، اما این گونه نبود و من اصال پرخاشگری 
یا بحثی با کسی نداشتم. حتی از یک رای هم که اشتباه شده بود گذشتم چون در 
هر صورت رای گیری ما به دور دوم کشیده می شد.او در مورد مشکالت خود با محمد 
پوالدگر نیز گفت: در نشست صمیمانه ای که با او داشتیم مشکالت خود را برطرف 
کردیم؛ چرا که من و رییس فدراسیون تکواندو مشکالت شخصی نداریم و تنها در 
مسائل کاری اختالف سلیقه داشتیم. ساعی در پاسخ به این سوال که آیا سمتی هم 
برای او در این نشست تعیین شد، گفت: تنها اختالف نظرهای خود را بیان کردیم و 
به یک نتیجه مشترک رسیدیم و اصال بحثی در این مورد که سمتی در فدراسیون 
یا بخش فنی داشته باشم، نداشــتیم.عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در 
مورد نتایج تکواندوکاران ایران در مسابقه های گرنداســلم و گرندپری نیز گفت: 
دوست ندارم این مســئله را بگویم؛ اما حس می کنم تکواندوکاران ایران به باختن 
عادت کرده اند که از نظر من اصال درست نیست؛ البته فکر می کنم مهدی بی باک 
نیز در این مسیر تنهاست و یک دســت هیچ گاه صدا نداشته است. تکواندوکاران 
ایران از بهترین های جهان هستند و اگر کمی بیشتر به آنها توجه شود، می توانند 

موفق باشند.   

طی یک نشست صمیمانه؛

اختالفات ساعی با پوالدگر رفع شد

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی واگذاری 

پارکینگ ضلع جنوب و جنوب غربی 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( 

به صورت اجاره بهای ماهیانه 

متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و یا 
با شــماره تلفن 37924005- 031 تماس 

حاصل فرمایند. 
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خالصه این چرخه ای بود که در کتاب های ابتدایی آموزش دیدیم و حاال 
همگی نشســته ایم و می گوییم چرا آلودگی هوای اصفهان از تهران هم 

بیشتر است؟
هیچ کدام از دولت ها به فکر آب استان اصفهان نبوده اند!

در این بین، غیر از مردم که کاری از دستشــان بر نمــی آید، تعدادی از 
مسئولین استانی نیز مکررا پیگیر جریان آب اســتان هستند. به تازگی 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با انتقاد از تکمیل و اجرا 
نشدن طرح های آب رسانی به این استان گفت: مسئوالن نسبت به تامین 
آب استان اصفهان که یک دهم جمعیت کشور را در خود جای داده است، 
دوراندیش باشند و قبل از بروز مشکالت جدی، چاره  اندیشی کنند. وی 
افزود: همزمان با سفر رهبر معظم انقالب به اصفهان در سال 1381، مبلغ 
30 میلیارد تومان به پروژه تونل ســوم کوهرنگ اختصاص یافت. وی با 

بیان اینکه طول این تونل 24 کیلومتر است، افزود: بنده در دوران ریاست 
جمهوری آقای احمدی نژاد گفتم این تونل در حال تکمیل است، قدری 
دیواره  های آن ریزش دارد و برای آبگیری باید ســد مربوط به این پروژه 
احداث شود و این کار سه ســال به طول می انجامد؛ اما این پروژه اجرایی 
نشد. امام جمعه اصفهان که در دیدار با حجت االسالم و المسلمین علی 
یزدان پرست، مشاور فرهنگی و دینی وزیر نیرو و همچنین مدیر عامل برق 
منطقه ای استان اصفهان سخن می گفت، افزود: حتی قرارگاه خاتم االنبیاء 
اعالم آمادگی کرده بود که این سد را می ســازد و بعدا پول آن را دریافت 
می کند اما با وجود مزایای اجرای آن و انتقال 250 میلیون متر مکعب آب 
به اصفهان که می توانست یک خدمت ماندگار برای مردم باشد، این طرح 
اجرایی نشد. وی با بیان اینکه اســتان اصفهان در همه زمینه ها یک دهم 
کشور سهم دارد، اضافه کرد: استان اصفهان شهدای زیادی را تقدیم انقالب 
اسالمی کرده اســت و در تولید برق و بسیاری از زمینه ها یک  دهم کشور 
سهم دارد. وی افزود: اصفهان به اندازه 15 اســتان کشور یعنی به اندازه 
نصف کشور مالیات پرداخت می کند و یک استان معمولی نیست.آیت ا... 
طباطبایی نژاد بیان کرد: بنابراین برای یک  دهم کشور باید به فکر تامین 
آب بود اما هر دولتی که روی کار  آمده، به این مسائل بی توجهی کرده است.

استعفای دسته جمعی چه شد؟
چندی پیش نیز نمایندگان استان در صحبت های خود خبر از استعفای 
دســته جمعی داده بودند. تقریبا در اوایل دی ماه بود که حجت االسالم 
موسوی الرگانی در نشست نمایندگان استان اصفهان با استاندار، ضمن 
اشاره به اختصاص هفتاد و چهار میلیارد تومان برای اجرایی شدن طرح 
تونل سوم کوهرنگ، گفته بود: »تخصیص این اعتبار، آبکی است. رییس 
جمهور در جمع مردم اصفهان قول حل مشکالت زاینده رود را داده بود اما 
هیچ اتفاقی رخ نداد. در صورت حل نشدن این موضوع احتمال استعفای 
دسته جمعی نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی وجود 
دارد«. بعد از این جریــان مردم اصفهان اندکی تســلی یافتند و از اینکه 
نمایندگان مجلس به فکر مردم هســتند خوشحال شدند؛ اما حال بعد از 
گذشــت حدود یک ماه از این ماجرا، هنوز هیچ خبری از استعفای دسته 
جمعی نیست و چه بسا تعدادی از این نمایندگان در همان روزها این خبر را 
جسورانه تکذیب کردند و شاید ترسیدند خبر استعفای دسته جمعی شان 
باعث شود منافعشــان به خطر بیفتد. با این حال کشاورزان غرب استان 

اصفهان هنوز منتظر جاری شدن جرعه ای آب در زاینده رود هستند!

یک ضرب المثل قدیمی هست که می گوید: »بگو نبین، چشممو هم مي ذارم، بگو نشنو در گوشمو مي گیرم؛ اما اگر بگي نفهم، نمي تونم !« هر چند 
در مثل جای هیچ مناقشه نیست اما این ضرب المثل حکایت حال ما و شهرمان شده. آب زاینده رود قطع شد و به تبع آن، دمای اصفهان زیاد شد 

و رطوبت کم ومحیط زیست آلوده و ... 

فرزانه مستاجران

استعفای دسته جمعی چه شد؟

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

سومین نماز باران در مسجد 
جامع اصفهان اقامه می شود

در ســال جاری، نزول رحمت الهی در اصفهان 
بســیار ناچیز بوده و این مورد نیز سبب ایجاد 
خشکسالی بیشتر در اصفهان شــده است؛ در 
همین راســتا و با هدف جلب رحمت و مغفرت 
خداوند برای نــزول باران، نماز استســقا اقامه 
می شود. این نماز صبح روز جمعه 29 دی ساعت 
9:30 و برای ســومین بار به امامت آیت ا... سید 
ابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری، 
در جوار حرم مقبره عالمه مجلسی)ره( اصفهان 
و در مســجد جامع اصفهان اقامه می شود. در 
نماز طلب باران هفته های گذشته اقشار مختلف 
مردم مانند جوانان، کودکان، زنان و افراد مسن 
حضوری پر رنگ داشــتند و برای نزول رحمت 
الهی دســت به دعا بردند. برای سومین بار نیز 
مردم اصفهان گرد هم جمع می شوند و برای این 

رحمت الهی نماز اقامه می کنند.

به میزبانی استاندار اصفهان؛
 مراسم یادبود شیخ مظاهری 
در مسجد سید برگزار می شود

مســجد ســید اصفهان میزبان مجلس یادبود 
چهره ماندگار تبلیغ حجت االسالم شیخ مهدی 
مظاهری اســت. این برنامه از ســوی استاندار 
اصفهان امروز از ساعت 9 الی 11 برگزار می شود. 
حجت االسالم مظاهری پنجشنبه 21 دی  ماه 
پس از تحمل دوره ای بیمــاری دار فانی را وداع 
گفت و صبح روز شنبه 23 دی ماه روی دستان 
خیل دوستداران این عالم جلیل القدر، تشییع و 

به خاک سپرده شد.

رتبه سوم اصفهان در جذب 
معلمان حق التدریس

بیش از 900 معلم خرید خدمات آموزشــی و 
حق التدریس جذب آموزش و پرورش اصفهان 
شدند. رییس گروه طرح و بر نامه ریزی آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: در سال تحصیلی 
96-97بیش از 200معلم حق التدریس جدید 
برای آموزش در مقاطع پیش دبســتانی جذب 
آموزش و پرورش استان شدند. علیرضا عابدی 
با بیان اینکه ایــن افراد از معلمــان قراردادی 
ســال 91 آموزش و پرورش بودند که براساس 
مصوبه مجلس جذب شــدند، افزود :80درصد 
این نیروهای جذب شده را معلمان زن تشکیل 
می دهند. وی همچنین از جذب بیش از 700 
معلم خرید خدمات آموزشی در استان خبر داد 
و گفت: این افراد هم اکنون  در 156مدرسه به 
بیش  از 36هزار دانش آموز آموزش می دهند.

استان اصفهان در جذب معلمان حق التدریس و 
خرید خدمات آموزشی رتبه سوم کشور را دارد.

 دوازده كانكس جدید
از اصفهان به كرمانشاه رفت

پویش تهیه و ارســال کانکس های مسکونی و 
تحصیلی به مناطق زلزله زده  کرمانشــاه که از 
هفته های پیش در بنیاد نیکوکاری دست های 
مهربان کلید خــورده بود، روز پنجشــنبه 21 
دی ماه 96 با ارســال اولین محموله از شــعبه  
اصفهان، وارد فاز اول خود شد. 12 کانکس که 
توسط شعبه مرکزی و شعبه اصفهان تامین شده  
بود، پس از تجمیع در شــعبه  اصفهان، توسط 
واحد حمل ونقل این بنیاد و با همراهی بازرس 

ناظر ویژه به مناطق زلزله زده ارسال شد.
ایــن کانکس ها بالفاصلــه پــس از تخلیه، به 
نیازمندتریــن خانواده هایی که توســط واحد 
تحقیق و پژوهش »دست های مهربان« با کمک 
برخی از مسئولین سرپل ذهاب شناسایی شده اند 
تحویل داده شد.شایان ذکر است بنیاد نیکوکاری 
دســت های مهربان در روزهای ابتدایِی پس از 
زلزله، با ارسال 30 محموله از کمک های غذایی، 
وسایل گرمایشی، چادر، پوشــاک و پتو و مواد 
بهداشتی، پروژه  کمک به زلزله زدگان کرمانشاه 
را آغاز کرد و هم اکنون این پروژه با اجرایی شدن 
فاز اول ارسال کانکس های مسکونی و تحصیلی 

ادامه دارد.

رییس حوزه علمیه اصفهان:
مسئوالن،ابعاد حادثه آتش سوزی 

نفتكش ایرانی را بررسی كنند
 آیت ا... حســین مظاهری،  رییــس حوزه علمیه 
اصفهان، با صدور پیامی درگذشت هم وطنانمان 
در حادثه آتش سوزی کشــتی نفت کش ایرانی را 

تسلیت گفت.
در این پیام چنین آمده اســت: »حادثه غم انگیز 
آتش سوزی کشتی نفت کش ایرانی که به درگذشت 
تاســف بار جمعی از هم وطنان گرامی و کارکنان 
خدوم آن کشتی انجامید، مصیبتی سنگین است؛ 
با اظهار تسلیت به خانواده های عزادار و داغدار از 
خداوند تعالی رحمت و مغفرت جان باختگان و صبر 
و بردباری بازماندگان را مسئلت کرده و امید است 
مسئوالن با دقت و تالش ابعاد این حادثه را بررسی 

و در تسکین داغ مصیبت دیدگان اقدام کنند.«

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:
پاتک پلیس فتا به 2 سایت 
فیشینگ در شمال كشور

فرمانده انتظامی اصفهان عنوان داشت: به دنبال 
شکایت 5 نفر از شهروندان اصفهان مبنی بر سرقت 
اینترنتی از حساب بانکی آنها، موضوع در دستور 
کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و کارشناسان 
با انجام تحقیقات خــود دریافتند مال باختگان به 
طور همزمان از یک سایت فیشــینگ که دارای 
درگاه بانکی جعلی بود، اقدام به خرید شارژ تلفن 
همراه کردند. ســردار  مهدی معصوم بیگی بیان 
داشــت: پس از اینکه کاربران اطالعات حســاب 
خود را در ایــن درگاه جعلی وارد می کردند متهم 
با مشاهده موجودی حســاب آنها اقدام به سرقت 
اطالعــات بانکی می کرد کــه در ایــن زمینه از 
شاکیان استان اصفهان بالغ بر 500 میلیون ریال 
سرقت شــده بود. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
تحقیقات درباره ســرقت های احتمالی این متهم 
در دیگر استان های کشور ادامه دارد، اظهار داشت: 
تحقیقات صورت گرفته و حســاب های به دست 
آمده نشان می دهد که متهم اطالعات بانکی بیش 
از هزار نفر از کاربران در نقاط مختلف کشور را به 
سرقت برده و مبلغ کل وجوه برداشت شده توسط 

وی نیز 4 میلیارد ریال بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان:
پلیس، هوشمندانه مراقب 

فتنه های دشمن است
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در آیین 
صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی استان، ضمن 
تســلیت حادثه جان باختن دریانوردان کشتی 
نفتکش سانچی اظهار داشت: طی روز های گذشته 
ملت ایران شــاهد برخی ناآرامی ها در کشور بود 
که توسط دشــمنان قســم خورده نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران طراحی شده بود.
سرهنگ حسین حسین زاده با بیان اینکه آمریکا 
بعد از پیروزی انقالب از هیچ تالشی برای براندازی 
نظام اســالمی ایران دریغ نکرد، گفت: از کودتای 
نوژه گرفته تا ناآرامی های خوزستان، نقشه تجزیه 
کردن کشور و استفاده از بدنام ترین و روسیاه ترین 
گروهک تروریســتی جهان یعنــی منافقان که 
بیش از 17هزار نفر از انســان های مومن، متدین، 
متفکر، اندیشمندان و خدمتگزاران کشور را ترور 
کردند و ایجاد تفرقه و فتنه در سال های 78 و 88 
و در تمام این روز های ســخت، مــردم ایران پای 
 آرمان ها و ارزش های نظام ایستادند و خم به ابرو 

نیاوردند.
وی با بیان اینکه پلیس هوشمندانه مراقب فتنه های 
دشمن است و هرگز اجازه نا امن کردن جامعه را 
به هیچ شخص یا گروهی نخواهد داد، افزود: آمریکا 
و ایادی آن بدانند که دلیرمردان نیروی انتظامی 
در تمام مراحل و روز های ســخت در رکاب مقام 
معظم رهبری و در خدمت مردم با بصیرت ایران 

عزیز هستند.

مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: با توجه 
به ارائه شــواهد و مدارک مبنی بــر وجود برخی 
نقوش باستانی صخره ای در منطقه مرکزی استان 
اصفهان و در محدوده شهر میمه از توابع شهرستان 
شاهین شهر و میمه، تیم متشکل از باستان شناسان 
در پاییز امسال جهت بازدید و شناسایی محل عازم 
شهر میمه شد و در بازدید از محیط، به کشف برخی 
نقوش صخره ای که در اصطالح علم باستان شناسی 
»نگارکند« خوانده می شــود، دست یافت که این 
نقوش عمدتا در محدوده روســتای گردشــگری 
»حســن رباط« از توابع میمه بوده است. فریدون 
الهیاری تصریح کرد: دیوار نگاره هایی که از 5هزار 

سال پیش در حوالی روســتای میمه کشف شده 
اســت، از راه های ارتباطی قبل از دوران آریایی ها 
در فالت مرکزی ایران خبر می دهد.وی در رابطه 
با نقوش صخره ای کشف شده اظهار داشت: نقوش 
مذکور حاکی از  آن اســت که مســیرهای جدید 
ارتباطی اقتصادی و فرهنگی مردم فالت مرکزی 
ایران از 5 هزار ســال قبل تا دوران اسالمی وجود 
داشته اســت.به گفته این مقام مســئول، نقوش 
صخره ای شامل نقوش حیوانی و انسانی است که 
در محدوده روستای »حسن رباط« از توابع میمه 
کشف شده است. مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان ادامه 
داد: در کنار این نقوش، تصاویــری از حیوانات و 
انســان ها، همچنین کتیبه هایی شــامل آیاتی از 
قرآن کریم و واژگانی نیز در زبان فارســی و عربی 

وجود داشته است؛ به گونه ای که بررسی اولیه این 
دیوارنگاره ها، نشانگر خط سیر مشخصی است که 
راه های ارتباطی در عصر باستان را نشان می دهد.

وی بیان داشــت: این دیوار نگاره ها نشان می دهد 
راه های ارتباطی در عصر باســتان کــه به پیش از 
دوران آریایی ها می رســد در فالت مرکزی ایران 
وجود داشــته اســت.این خبر در حالی است که 
اگر این نقوش مربوط به 5 هزار سال قبل تا دوران 
اســالمی باشــد، آیات قرآنی مربوط به دوره های 
مذکور نیست. مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در رابطه 
با موضوع مذکور، خبر درج شــده را اشتباه اعالم 
کرد و در توضیح آن گفت: در این مکان یک سایت 
باستانی وجود دارد که  از سه هزار سال قبل از میالد 
شروع شده است و تا دوره قاجار ادامه پیدا می کند و 

مختص به یک دوره تاریخی خاص نیست. فریدون 
الهیاری تصریح کرد: طبق بررســی پژوهشگران 
باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری این احتمال وجود دارد که 
نگارکن ها مربوط به سه هزار ســال قبل از میالد 
باشند. وی اذعان داشت: به گفته این پژوهشگران 
این آثار در دوره های مختلف تاریخی ادامه داشته 

و فقط مختص به یک دوره نیست.
پیوند»نگارکند«های کشف شده با بخش 

سدکوچری گلپایگان 
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان خاطرنشان ساخت: در 
این آثار نمونه هایی از آیات قرآن نیز مشاهده شده 
است که نشان از این موضوع دارد که »نگارکند«ها 

مربوط به دوره اسالمی است. 
الهیاری با اشــاره به اینکه این آثار تــا بعد از دوره 
اسالمی هم ادامه داشــته اســت، یادآور شد: به 
احتمــال زیاد بیــن »نگارکند«ها با بخش ســد 

کوچری گلپایگان پیوندی وجود دارد.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی  در خصوص پیگیری وجود آیات قرآن در بین نقوش باستانی روستای»حسن رباط« اصفهان تاکید کرد:

»نگاركند«ها مختص به یک دوره تاریخی خاص نیست

مدیرعامــل ســازمان میادیــن و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: این ســازمان به 
عنوان متولی بازارهای روز کوثر، سال 
گذشــته نخستین جشــنواره کاالی 

ایرانی را با همکاری بهره برداران و تولیدکنندگان برتر اســتانی و کشــوری در شهر اصفهان، در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برگزار کرد.کشاورزراد با بیان اینکه بررسی ها 
نشان داده ایجاد بازارهای روز توانسته رضایت مردم را به دست آورد، افزود: با توجه به استقبال شهروندان 
از این جشنواره، دومین جشنواره کاالی ایرانی در بازارهای روز کوثر از 25 دی ماه آغاز شده و تا تیر ماه 
سال آینده نیز ادامه دارد. وی  تصریح کرد: با هدف قدردانی از شهروندان به دلیل اعتماد آنان به کاالهای 

داخلی، جوایزی به ارزش 2 میلیارد تومان به برندگان دومین جشنواره کاالی ایرانی اهدا خواهد شد. 

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان در بیســت و چهارمین 
نشست تخصصی فضای ســبز کالنشهرهای 
کشور که به میزبانی اصفهان در حال برگزاری 
است، گفت: همه ســاله از روزهای 24 تا 28 

دی ماه، اصفهان میزبان برگزاری نمایشگاه کشاورزی اســت، بر این اساس طبق تفاهم نامه  سازمان پارک ها 
و شرکت نمایشــگاه های بین المللی، قرار شد همزمان با برگزاری نمایشگاه کشــاورزی، کنگره ای پیرامون 
تکنولوژی های نوین فضای ســبز شــهری با توجه به تغییرات اقلیمی و منابع آب پایدار، برگزار شــود.فروغ 
مرتضایی نژاد افزود: محورهای اصلی بیست و چهارمین نشســت تخصصی فضای سبز کالنشهرهای کشور، 
درخصوص منابع آب پایدار و ایده های نو بر فضای سبز شهری است که در این راستا تبادل نظرهای علمی و 

اجرایی انجام می شود.

 مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری خبرداد:

 برگزاری دومین جشنواره 
كاالی ایرانی در بازارهای كوثر 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری:

ایده های نو برای حفظ 
فضای سبز بررسی می شود

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان اظهارکرد: مطابق با بند 24 
ماده 55 قانون شــهرداری ها، امکان راه اندازی برخی از مشاغل 
مانند دفاتر روزنامه و وکالت با تعیین شرایطی در ساختمان های 

مسکونی وجود دارد.
مسعود حیدری با بیان اینکه مستاجر نمی تواند در ملک اجاره ای 
این مشاغل را دایر کند، اظهارکرد: گاهی دیده شده که مستاجر 
ملک مسکونی را اجاره کرده و آن را به دفاتر مهندسی و... تبدیل 

و مشکالتی را برای همســایگان و سایر شهروندان ایجاد می کند 
که غیرقانونی اســت. مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: صاحبان مشاغل باید شرایط طرح تفصیلی را رعایت کنند، 
به عنوان مثال طبق طرح تفصیلی میــزان پارکینگ الزم برای 
یک مطب پزشکی بیشتر از واحد مســکونی است؛ به طوری که 
هر مطب پزشکی به ازای هر 50 مترمربع باید دو واحد پارکینگ 

داشته باشد.

حیدری با بیان اینکه صاحبان دفاتر مهندســی باید برای محل 
فعالیت خود مجوز کاربری مختلط دریافــت کنند، گفت: طبق 
طرح تفصیلی، اســتقرار مطب پزشکی در مجتمع های مسکونی 
به هیچ وجه مجاز نیست و باید کل این مجموعه پزشکی باشد؛ اما 
گاهی مشاهده می شود که مطب های پزشکی در ساختمان های 
مسکونی دایر شده و باعث اذیت و آزار دیگر واحدها می شوند که 

این اقدام غیرقانونی است.

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان:
استقرار مطب پزشكان در مجتمع های مسكونی، غیرقانونی است

آلودگی بیش از حد هوای اصفهان در پی جاری نشدن زاینده رود؛

استعفای دسته جمعی چه شد؟

معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم در اصفهان، 
میزبان دومین سمینارهای علمی والیت فقیه با هدف آشنایی طالب و اساتید با 
روش های علمی برای معرفی اسالم به نظام های فکری دنیاست.حجت االسالم 
قطبی رییس دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه در اصفهان، با اشاره به روند 
تاریخی جهان و گذار از دوره مدرن به پســت مدرن و گسترش نسبی گرایی و 
شکاکیت و ایجاد این باور در انسان برای مراجعه به معنویت، گفت: اکنون وارد 

عصر ترانس مدرن یا پساپست مدرن می شویم که طبق آینده نگاری ها، یک نقطه 
مشترک بین تفکرها و اندیشه های دینی مختلف وجود دارد و آن، رسیدن بشر به 
نقطه ای است که بازگشت به معنویت و هسته مرکزی عصر ترانس مدرن نامیده 
می شود. وی ادامه داد: روح ترانس مدرن و ظرفیت فضای مجازی، نوعی نقطه 
تالقی ایجاد کرده که مرزهای گفتمانی بر مرزهای جغرافیایی حاکم شده است. 
وی با اذعان به اینکه مفهوم مسلمان بودن محدود به مرز ایران نیست و یک مرز 
گفتمانی است، تصریح کرد: هر چقدر اندیشه ای قوی تر باشد، شتاب وگستره 
بیشتری دارد و چون والیت فقیه اندیشه سیاسی اسالم است که بالندگی و تجلی 

آن در این دوره از تاریخ تحقق یافته، باید از فرصت فضای مجازی برای تبیین آن 
استفاده کنیم.  لذا برگزاری دومین سمینارهای علمی والیت فقیه در اصفهان 
با این هدف است که معرفی تفکر اسالمی و والیت فقیه به نظام های فکری دنیا 
توسط طالب و اساتید، با تبیین مفهوم، پیشینه تاریخی و جایگاه قانونی باشد تا 
شبهات برطرف شود و تبیین کارآمدی نیز درقالب پنج نشست علمی با حضور 
اساتیدی از سراسر کشور برگزار می گردد. قطبی با اشاره به اینکه آینده پژوهان 
به این استنباط رسیده اند که انسان در این دوره تالش می کند تا به چشمه های 
عمیق معنویت برسد، یادآور شد: کسانی که درخصوص ادیان الهی و به ویژه اسالم 

زیرساخت های عمیق فکری نداشته باشند، ممکن است جذب فرقه های کاذب 
مثل شیطان پرستی و جن پرستی شوند و کسی که اندیشه اسالمی را درست 
فهمیده باشد و زیر چتر والیت فقیه قرار گیرد، بیشترین منادی معنویت را خواهد 
داشت. حجت االسالم قطبی بیان داشت: هر سمینار در سه بخش و دو قسمت 
45 دقیقه ای به ارائه محتوا می پردازد. وی از ثبت نام 600 طلبه در سامانه ای که 
بدین منظور راه اندازی شده است، خبر داد و افزود: سلسله سمینارهای علمی 
والیت فقیه از امروز تا 3 اسفند در اصفهان برگزار می شود و به شرکت کنندگان 

در جلسات آموزشی، گواهی پایان دوره ارائه می شود. 

رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در اصفهان:
از فرصت فضای مجازی برای تبیین والیت فقیه استفاده كنیم

اعظم حاجی رضازاده

فرزانه افسرطه
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امام  صادق  عليه  السالم :
هرگاه كسى از شما كارى كرد، محكم   كارى كند.
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۳- با افرادی که دارای شــخصیت های 
متفاوت هستند، دوست شوید

همان طــور که در مــورد اول اشــاره کردیم، 
آشنایی با سایر طرز تفکرها تاثیر زیادی روی 
خالقیت می گذارد. اغلب افراد با کسانی ارتباط 
برقرار می کنند که از همه نظر به هم شــباهت 
دارند. انجام چنین کاری شــاید راحت به نظر 
برســد؛ اما تاثیر مثبتــی روی افزایش میزان 
خالقیت نمی گذارد. افــراد زیادی در نزدیکی 
ما وجود دارند که با شــیوه ای متفاوت زندگی 
می کنند. مالقات کردن با این افراد، آشنایی با 
طرز تفکر و شیوه  زندگی آنها دیدگاه جدیدی از 

دنیای اطراف آشکار می سازد. 
۴- زمان بیشتری را در طبیعت باشید

فاصله گرفتن از روال عادی زندگی حتی برای 
مدت کوتاه روی عملکرد مغز تاثیر می گذارد. 
بنابراین هــر موقع فرصت داشــتید از دنیای 
تکنولوژی و سر و صدای شهری فاصله بگیرید 
و به طبیعت بروید تا انگیزه بیشتری برای کار 

کردن پیدا کنید.
۵- مدیتیشن کنید

ســکون ذهنی، کمک می کنــد فکرهایی که 
برای مــدت طوالنی در ذهنتان مانده اســت 
از بین ببرید. زمانی که به طــور دائم در مورد 
اتفاقات زمان گذشــته یا آینده فکر می کنید، 
مغزتان نمی تواند روی شــرایط فعلی تمرکز 
کند. مدیتیشــن یک راه عالی بــرای تمرین 
ســکون ذهنی اســت. تمرینات مدیتیشن به 
مغز اجازه می دهند که فقط شــرایط فعلی را 
در نظر بگیرد و روی حال تمرکز کند. درنتیجه 
بهتر می تواند از اطالعات ذخیره  شده در سایر 
قسمت های خود استفاده کند و همین موضوع 

باعث افزایش خالقیت می شود.
۶- به اندازه  کافی بخوابید

کمبود خواب، دشــمن اصلی خالقیت است. 
زمانی که فردی خسته باشد نمی تواند از تمام 
انرژی مغز خود اســتفاده کند. عــالوه  براین 
خســتگی میزان یادگیری را کاهش می دهد 
درنتیجه در صورت لــزوم نمی توانیم از تمام 
اطالعاتی کــه یاد گرفته ایم اســتفاده کنیم و 
درنتیجــه عملکرد خوبی ارائــه نخواهیم داد. 
داشتن خواب کافی نقش پررنگی روی میزان 

خالقیت ایفا خواهد کرد.

مهارت زندگی

راه هایی برای تقویت تفکر 
خالقانه )2(

 یاد محبوب
خداوند، ایوب پیامبر را نعمت های بسیار  داد تا جایی که نوشته اند: 
پانصد جفت گاو نر برای شــخم زمین های زراعتی داشت و صدها 
بنده زر خرید خانواده دار داشــت که کارهای زراعتــی او را انجام 
می دادند. شترها ی بارکش او را سه هزار و گله گوسفند او را هفت 
هزار نوشته اند. هم چنین خداوند سالمتی و نعمت و اوالد بی شمار 
به او عطا فرمود و در همه حــال  حامد حق بود و حتی در دو کار که 
اطاعت حق در آن بود سخت ترین را انتخاب و عمل می کرد؛ اما با 
همه این توصیفات که در شــرح حال ایوب نوشــته اند، بدون آنکه 
گناهی از او ســر زده باشــد برای باال رفتن مقام و درجاتش مورد 
امتحان قرار گرفت تا جایی که همه نعمت ها را خداوند از او گرفت 
و بدنش هم به مرضی که نمی توانســت مداوا کند، مبتال شــد. با 
همه ســنگینی بالء هیچگاه یاد خدای و حمد و ستایش او را ترک 
نمی کرد تا اینکه شیطان وسوســه خود را در ذهن عیال او انداخت 
و زن شروع به شکایت از وضع ناهنجار کرد و گفت: همه ما را ترک 
کردند و هیچ نداریم. ایوب فرمود: هشتاد سال نعمت های الهی به ما 
رسید ، حال به هفت سال بالء نباید به خداوند اعتراض کرد و باید در 
همه حال به یاد او بود! آن قدر زن اعتراض و اشکال کرد و طرح های 
غیر معقول داد تا ایوب ناراحت شــد! فرمود: از پیش من دور شو که 
دیگر تو را نبینم. چون زن رفت ایوب خود را تنها و بی پرســتار دید 
و ســجده الهی کرد و به مناجات خدای پرداخــت و خداوند دعای 
ذاکر و حامدخود را مســتجاب کرد و همه نعمت هــا را دوباره به او 
عطا  فرمود! زن ایوب پیش خود فکر کرد او مرا  از پیش خود رانده، 
صالح نیست او را تنها بگذارم، چون پرســتاری ندارد، از گرسنگی 
تلف می شــود. چون به جایگاه ایوب بیامد اثری از ایوب ندید، فقط 
جوانی را مشاهده کرد، شــروع به گریه کرد. جوان گفت: چرا گریه 
می کنی، گفت: شوهر پیری داشتم آمدم او را نیافتم. فرمود: اگر او 
را ببینی می شناســی؟ گفت: آری چون به جوان خوب نگریســت 
 دید شــباهت به شــوهرش دارد، آن جوان گفت: من همان ایوب

 هستم.

باغ 
کاغذی

کتاب »دلهره هــای کودکی« اثر آلیس میلر بــا ترجمه امیر               
سهرابی نیک مشــتمل بر 175 صفحه از سوی انتشارات نشر 
نو چاپ و روانه بازار کتاب شــده است.در قســمتی از کتاب 
»دلهره های کودکی« می خوانیم: »ســرکوب کردن و واپس 
راندن خشم ناشــی از آزارهای بی رحمانه در دوران کودکی، 
بســیاری از افراد را وا می دارد هم زندگی خود و هم زندگی 
دیگران را نابود کنند. آنها به خاطر عطــش ناخودآگاه برای 
انتقام گیری ممکن اســت در کارهای خشونت آمیز شرکت 

کنند و خانه ها و مغازه ها را بسوزانند و به دیگران حمله کنند 
و آسیب های جسمی به آنها وارد سازند. چنین افرادی از این 
خرابکاری ها به عنوان بهانه ای استفاده می کنند تا واقعیت را 
از خود پنهان دارند و از احساس درماندگی دوران کودکی شان 
در امان بمانند.« کتاب » دلهره های کودکی « مشتمل بر سه 
فصل با عناوین »ماجرای کودک با استعداد و داستان درمان گر 
شدن ما«، »افسردگی و خودنمایی: دو شکل مرتبط انکار« و 

»دور باطل خوارشماری « است.

دلهره های کودکی یاد خدا

فریبورگ » آلمان « تاســیس در ســال 1120 
میالدی

»زوم روتن بارن« به معنای خــرس قرمز ، قدیمی ترین 
هتل در آلمان است که قدمت آن به سال 1120 میالدی 
باز می گردد. این هتــل حتی پیش از آنکــه فریبورگ 
چهره شهر به خود بگیرد و رســما معرفی شود تاسیس 
 شده اســت. تاسیس شــهر فریبورگ به ســال 1457 

باز می گردد.
برکشیر » انگلســتان« تاسیس در سال 11۳۵ 

میالدی
»اولد بل« امروزه یک هتل مدرن 5 ستاره است، اما هنوز 
قسمت هایی از آن دســت نخورده باقی مانده و طراحی 
اولیه سال 1135 آن حفظ شده است. این هتل 45 دقیقه 
از مرکز شهر لندن فاصله دارد. عنوان بل به معنای زنگ 
به این دلیل روی این هتل قرار گرفته اســت؛ چرا که در 
گذشته زمانی که افراد مهمی به این دهکده می آمدند و 

در این میهمان خانه اقامت می کردند ، زنگی از این هتل 
به صدا در می آمد که به راهبه های اطراف اطالع داده شود 

که اشخاص مهمی برای بازدید از آنها آمده اند.
گرندهام » انگلستان « تاسیس در سال 120۳ 

میالدی
هتل »انجل انــد رویال« در ســال 1203 به عنوان یک 
مســافرخانه برای اقامت شــوالیه ها مورد استفاده قرار 
می گرفت. امروزه رسپشن هتل تورهایی برای گردش در 
قســمت تاریخی هتل برگزار می کند. گفته می شود در 
طول تاریخ در این هتل 7 پادشاه اقامت داشته از این رو 

هتل انجل اند رویال از شهرت خاصی برخوردار است.
کلن » آلمان« تاسیس در سال 12۴۶ میالدی

اگرچه این هتل یکی از قدیمی تریــن هتل ها در آلمان 
است، اما چیزی که آن را مطرح کرده رستوران درجه یک 
است. رستوران هتل سانکت پیتر در بین 100 رستوران 

برتر کشور آلمان قرار دارد.

قدیمی ترین هتل های جهان
دانستنی ها

حرف حساب

کاش جای کبوترها بودم!
دلم می خواهــد یک لحظــه از ایــن قطارها و 
ماشین ها و آدم ها که دارند با سرعت سرسام آوری 
به نمی دانم کجا می روند، جدا شوم و توی یکی از 
همین عصرهای پنجشنبه پاییزی، آرام راهم را کج 
کنم بیایم طرف شما. دلم می خواهد یک جوری 
می شد که این بندها نباشد، اقال برای یک روز، تا با 
خیال راحت بیایم خدمت شما و به هیچ چیز غیر 
از خود خود شما فکر نکنم، فقط بیایم یک گوشه 
از حرم، مثل یکی از همیــن کبوترهای تان، یک 

جای دنج کز کنم و چشم بدوزم به پنجره فوالد
 »پنجره هشتم«
 عبدالرحیم سعیدی راد

پسربچه پناهنده سوری به آرزویش رسید

شبکه های اجتماعی ابزار قدرتمندی هستند و اگر به درستی از آنها 
اســتفاده شــود می توانند زندگی افراد را تغییر دهند و کمک کنند 
زندگی بهتری داشته باشند. یکی از کسانی که به تازگی از قدرت آن 
در جهت مثبت بهره مند شده، یک پسربچه پناهنده 12 ساله سوری 
به نام محمد حسین است.تصویر این پسربچه در حالی که با حسرت 
به پنجره یک باشگاه محلی خیره شــده بود در شبکه های اجتماعی 
منتشــر شــد. همان طور که این عکس غم انگیز به صورت ویروسی 
منتشر می شد، صاحبان این باشگاه در ترکیه تصمیم گرفتند پسربچه 
را پیدا کنند و به او عضویت مادام العمر و رایگان باشگاهشــان را ارائه 
دهند. آنها او را در حال واکس زدن کفش ها مشاهده کردند، شغلی که 
از چهار سال پیش بعد از فرار از جنگ سوریه به ترکیه تا به حال انجام 
می داد.محمد حسین با خوشحالی به خبرنگار محلی گفت: »همیشه 
آرزو داشتم وزنم را کم کنم و حاال مطمئنم که با ورزش می توانم« او 

اجازه دارد از همه تجهیزات باشگاه استفاده کند.

جدول شماره 2334

افقی
1- فرآورده اي از گوشــت - دستوري نظامي به 

سرباز حامل تفنگ
2- برتر و باالتر از دیگران - کنایــه از فرد لئیم 

و بخیل
3- راه شــاعرانه - حکمیت - پول سابق ایتالیا 

- مادر عرب
4- عدد ملیون در صنعت برق - همسایه سولقان 

- پاکي و سادگي - ماه شب چهارده
5-نام پــر طرفدار - شــهر باباطاهــر عریان - 

بخشنده
6- درک کردن - همنشــین برهمن - پزشک 

دستیار
7- دو سوم بره - جگر - الغر - نهر بزرگ

8- سرزمین افراسیاب - کاشف گردش خون
9- حاصل فرآوري چغندر قند - غارت - پایتخت 

اوکراین - اندک
10- آنچه مهم باشد - قافیه شهر - کثیف

11- مزرعه آخرت - ادامه داشتن - مسیحي
12- قابل توجه - از توابع تبریز - سوز دل - آسان

13- پشوند پوشاک - دژ حاکم نشین - مساوي 
- فوت و فن کار

14-دقیق و موشکاف - پست و دون
15- مادر رستم - نسخه و کپي

عمودی
1- شهري در مسیر تهران به سمنان - خوشحال

2- کنایه از شخص با نفوذ - با تجربه
3- شالوده - کلمه شرط نما - بازسازي و مرمت 

- بازي اهالي برره
4- عنوان اشراف بریتانیا - برادر شیرازي - حرف 

آخر - تمدني در عراق باستان
5- تاج و گل - آتش افروز بیست و پنج توماني - 

مکمل نان و کره 
6-واژه بیگانه به معني مشــترک کاال و خدمت 

خاص - گرم تر از گرم - سوار کردن و نشاندن
7- درختي که نمادي ملي لبنان اســت - تلخ - 

نشان دادن - پاسخ منفي
8- ضرورت پیک نیک - میداني بزرگ در تهران

9-  رود آرام روسیه - پیش نویس قانون - دل آزار 
کهنه - ناسپاسي

10- قوم فرانســوي زبان بلژیــک - گاو پر مو - 
پایتخت لسوتو در جنوب آفریقا

11- مشــخص و بلند مرتبه - کلمه تحسین - 
وسیله آب کوبیدن

12-  قلعه فلزي مرتجع - درخت زبان گنجشک 
- در گذشتن - رشد و بالندگي

13- یار سوزن - کنسرو برق - مقداري غذا براي 
مصرف یک نفر - بانک ندا

14- خوش برخورد و بشاش - چاپلوس
15- همراه دائمي شلوار - گفت و گو
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سرنشینانی که دیگر پیدا نشدند

کشتی ماری سلســت در ســال 1860 در »نووا اســکوتیا« به آب 
انداخته شــد. نام اولیه این کشــتی »آمــازون« و طــول آن 103 
فوت بود و 280 تن وزن داشــت. به مدت ده ســال ماری سلســت 
پشت ســر هم گرفتار حوادث متعددی شــد و این کشتی صاحبان 
مختلفی داشــت تا اینکه ســرانجام در یک حراجی در نیویورک به 
قیمت سه هزار دالر فروخته شــد. صاحب جدید، تعمیرات اساسی 
 روی آن انجــام داد و با نــام جدید »مــاری سلســت« آن را به آب

 انداخت.
کاپیتان جدید بنجامین بریگز 37 ساله بود که به همراه همسر و تنها 
دخترش و به اتفاق خدمه، سوار کشتی شد و در نوامبر 1872 به سمت 
ایتالیا راه افتاد. هیچ یک از سرنشینان کشتی دیگر  دیده نشدند. مدتی 
بعد کشتی سرگردان در اقیانوس پیدا شــد و هیچ اثری از خدمه اش 
در آن دیده نمی شــد ولی هیچ کس در آن نبود و تمام مدارک به جز 

گزارشات روزانه کاپیتان ناپدید شده بود. 

  قاب روز

درختانی که انسان شدند

سیره بزرگان
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