
8 ماه زندگی برای زاینده رود  
رهاسازی آب زاینده رود از ۱۵ آبان ماه تا ۲۰ خردادماه

آمار مرگ در اثر سرطان ۲ برابر حوادث رانندگی است
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دروازه بان پرافتخاری که ۴۷۹ ب��ازی در لیگ برتر انجام 
داده و دومین گلر برتر تاریخ فوتبال انگلیس��ی ها ازنظر 
حفظ دروازه  اش به روی حریفان است، در اوج پختگی از 
ترک چلسی بعد از یک دهه فعالیت سخن می گوید.»پیتر 

چک« از سال 200۴ تاکنون در خدمت...

هشدار سنگربان آبی های 
لندن به آقای خاص

اصفهان مقام نخست تولید گوشت 
مرغ در کشور را دارد 4

 با حضورحداد عادل، امروز
3 میراث ناملموس افتتاح  می شود  3

امام جمعه اصفهان : مکان 
آسایشگاه جانبازان مناسب نیست

راه اندازی کارناوال 
گل به مناسبت 
ایام دهه والیت 

پالک های پارسیان با عیار995 به 
تائید استاندارد نرسیده است

 تولید ۳ میلیون لیتر بنزین 
یورو ۴ برای کالنشهر اصفهان

۴ اجراي رایگان موسیقي از 
امروز در هنر سرای خورشید

آلودگی ذرات ریز به 
موادرادیواکتیو اثبات نشده است

 ثبت میراث فرهنگی نا ملموس 
برای تمام جوامع بشری است
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4

3

3

3
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اصفهان در انتظار شیخ 
بهایی دیگر با طومار جدید 

هرچ��ه ب��ه س��مت ش��رق اصفه��ان حرک��ت 
می کنیم روی دیگر س��که خشکس��الی نمایان تر 
می ش��ود، مردمی که خ��ود را کش��اورز می دانند 
 و هر دو س��ال یکب��ار اگر آب��ی باش��د می توانند

 زمین هایشان را زیر کشت ببرند، بیماری و ضعف 
به جان دام هایش��ان افتاده و زنبورهایش��ان جزء 
اولین جاندارانی بوده اند که از معرکه خشکسالی..

3

50درصد سرطان ها 
عالج می شوند 

اجرای طرح اشتغالی»تکاپو« در استان ها
 وزیر تعاون، کار و رفاه با اعالم اینکه درزمینه اش��تغال طرح های مفصلی داریم و 
مسئله را درس��ت تعریف کرده ایم، به اجرای طرح تکاپو در استان ها اشاره کرد و 
گفت: باید جنبش عظیم برای ش��نیدن صدای محرومان، فق��را و کارگران ایجاد 
ش��ود.گفت: باید تأثیر خدماتی که در وزارت تعاون، کار و رف��اه برای مردم انجام 

می دهیم ملموس شود، بنابراین در این راستا ایده سازی باید اثربخش باشد.وزیر 
تعاون، کار و رفاه کاس��تن از رنج مردم و افزایش رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه 
را از مهم ترین برنامه های وزارتخانه متبوعش برش��مرد و اظهار داشت: هم اکنون 

درجایی قرارگرفته ایم که باید فعالیت ها ...

س :مهر  [
]عک

رئیس انجمن آنکولوژی ایران از تشکیل 
کمیته ش��یمی  درمانی و ارائه داروهای 
باقیمت مناس��ب به بیماران خبر داد و 
گفت: سرطان معده شایع ترین سرطان 
در کشور اس��ت اما نیمی از این بیماران 
در مراحل پیش��رفته مراجعه می کنند.

محمدرض��ا ق��وام نصی��ری در نهمین 
همایش کلینیکال آنکولوژی در کتابخانه 
ملی گفت: سرطان برخالف سونامی این 
طور نیست که با شیوع کم شروع شده، 
زیاد ش��ود و س��پس کاهش یاب��د بلکه 
طبق آمارهای معتبر دنیا، س��رطان ها 
رو به افزایش هستند و ۵0 درصد آن ها 
قابل پیشگیری و درمان هستند بنابراین 

شباهتی با سونامی ندارند.
وی افزود: عنوان سونامی که به سرطان 
نسبت داده می شود به علت ضعف کاری 
خودمان و عدم فرهنگ س��ازی مناسب 

است همچنین نگرش عمیقی نسبت به 
وضعیت بهداشت و درمان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در کش��ورهای پیشرفته 
بودجه دولت صرف بهداش��ت، درمان، 
پژوهش و آموزش می ش��ود و س��رطان 
که بیماری های دیگر را نیز تحت الشعاع 
قرار می ده��د در جایگاه خاص��ی قرار 
دارد در کش��ور م��ا نی��ز ب��ه س��رطان 
اهمی��ت داده می ش��ود اما مش��کالت 
دیگری باعث می ش��ود تا مانند کاهش 
 مرگ ومیر در حوادث، س��رطان کاهش

 نیابد.قوام نصیری افزود: 2۵ هزار کشته 
بر اثر حوادث رانندگی در سال داشتیم 
درحالی که طبق آمار وزارت بهداش��ت 
در سال ۸۹، ۴۵ هزار نفر ساالنه به دلیل 
س��رطان فوت می کنند و این به معنی 
 دو براب��ر کش��ته های حوادث اس��ت و

بااینکه....
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 شماره مجوز )۳26۴50(
۱- موضوع مناقصه : اجرای کامل عملیات نصب کنتور و برقراری جریان گاز ، جمع آوری و تعویض  کنتور و 

رگوالتور در سطح شهرستان شهرضا و توابع 
۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ ۱393/۰8/۰4 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 6۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شصت و یک میلیون ریال (کد فراخوان:۱3763۰4
مناقص�ه گران م�ی توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پای�گاه اطالع رس�انی الکترونیکی ش�رکت 
گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  ی�ا ب�ا ش�ماره 
 تلف�ن ه�ای ۵-36۲7۱۰3۱-۰3۱  ام�ور ق�رار داده�ای ش�رکت گاز اس�تان اصفه�ان تم�اس حاص�ل

 فرمایند . 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت اول آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تا سقف مبلغموقعیتعملیاتردیف

تکمیل ساختمان اداری سازمان 1-
ضلع جنوبی ترمینال شرق شهرضااتوبوسرانی

 5/000/000/000 
پنج میلیارد ریال 

 250/000/000 ریال  

دویست و پنجاه میلیون ریال 

احداث مجموعه فرهنگی اختصاصی 2- 
خیابان مدینه بانوان 

 ۳/000/000/000

سه میلیارد ریال

150/000/000 ریال 

صدو پنجاه میلیون ریال

آگهی مناقصه عمومی 

شهرداری شهرضا

 شهرداری شهرضا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه های ذیل را  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 

 لذا پیمانکاران دارای صالحیت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱3  روز  پنج شنبه  مورخ ۱393/۰7/۲4    همه روزه 
بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱393/۰7/۲6جهت تسلیم 

مدارک  به دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند .
 مبالغ س�پرده ش�رکت در مناقص�ه به ص�ورت ضمانت نام�ه بانکی و ی�ا واریز وجه نق�د به حس�اب 3۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲  ش�هرداری ش�هرضا 

میباشد.
تاریخ گشایش اسناد : روز یک شنبه مورخ ۱393/۰7/۲7 در محل شهرداری 

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری 

نوبت اول 



يادداشت

اخبار کوتاه

شمخانی به نخست وزير سابق فرانسه:

ايجاد هرگونه ائتالف صرفاً رفتار 
تبلیغاتی غرب است

عصر ام��روز، نخس��ت وزیر پیش��ین فرانس��ه با علی ش��مخانی 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ای��ران، دی��دار و گفت وگو کرد. 
در ای��ن دی��دار ش��مخانی،صریح و بی پ��رده درب��اره عملکرد 
 اروپایی ها در ارتباط با داعش با این ش��خصیت فرانسوی سخن

 گفت.
ش��مخانی در دیدار دومینیک دوویلپن، نخس��ت وزیر پیش��ین 
فرانسه گفت: عدم توجه به حق حاکمیت کشورها و انجام اقدامات 
غیرمس��ئوالنه از س��وی ائتالف به اصطالح مبارزه با تروریسم و 
برخی کش��ورهای منطقه شرایط ش��کننده امنیتی و سیاسی را 

پیچیده تر خواهد کرد.
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: 
اذهان مردم خاورمیانه از معیارهای دوگانه غرب در قبال تروریسم 
جریحه دار بوده و حامیان این گروه ها باید در قبال اقدامات خود 
که منجر به کشته ش��دن غیرنظامیان و نابودی زیرساخت های 

اقتصادی عراق و سوریه شده است جوابگو باشند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره 
به ضرورت از بین بردن ریشه های شکل گیری تروریسم تکفیری 
و بس��ترهای سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی آن، ایجاد هرگونه 
ائتالف و اقدام مش��ابه را صرفاً در چارچوب رفتارهای تبلیغاتی 
قابل ارزیابی دانست و افزود: وضعیتی که شهر کردنشین کوبانی 
در شمال سوریه با آن مواجه اس��ت دلیل روشنی بر ناکارآمدی 
 ائتالف غرب و برخی کشورهای منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم

 است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری همکاری های گسترده 
میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد، ایران در 
چارچوب ان. پی.تی از تمام حقوق هس��ته ای خود باید برخوردار 

باشد و در این زمینه هیچ تبعیضی را نمی پذیرد.
وی با تأکید بر اراده جمهوری اسالمی ایران برای تداوم مذاکرات 
و دس��تیابی به توافق جامع در زمان تعیین ش��ده اظهار داشت: 
غرب می تواند فارغ از زیاده خواهی و توه��م و با احترام به حقوق 
هس��ته ای ایران و لغو تحریم های غیرقانون��ی از فرصت غیرقابل 
 تکراری که از س��وی جمهوری اس��المی فراهم گردیده استفاده 

نماید.
ش��مخانی با اش��اره به فرصت ها و ظرفیت های فراوان اقتصادی 
در ایران، خواستار گس��ترش همکاری میان جمهوری اسالمی 
 ای��ران و فرانس��ه و اتحادی��ه اروپا به وی��ژه درزمین��ه اقتصادی

شد.
فرانس��ه در  اس��بق  دومینی��ک دوویلپ��ن نخس��ت وزیر 
ای��ن دی��دار تنه��ا راه ح��ل مس��ئله هس��ته ای ای��ران را از 
طری��ق اس��تمرار مذاک��رات دانس��ت و تأکی��د ک��رد تواف��ق 
 نهای��ی هس��ته ای بی��ن ای��ران و 1+5 حائ��ز اهمی��ت خواهد 

بود.
وی راه حل مقابله با داعش در منطقه را طریق سیاس��ی و انجام 
گفت وگوهای مل��ی فراگیر در عراق دانس��ت و اف��زود: غرب در 
قبال گس��ترش افراطی گری در خاورمیانه اش��تباهاتی داش��ته 
 و اکنون نس��بت به جذب جوانان اروپایی به این گروه ها بس��یار 

گران است.
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سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد جمهوری اس��المی ایران و گروه 1+5 تا قبل از پایان 2
هفته آینده مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای را در وین خواهند داشت. »مرضیه افخم« افزود: 

هماهنگی ها در حال انجام است تا مذاکرات از سر گرفته شود.
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چهارمین نشست مشترک دولت و مجلس شب چهارشنبه 
به میزبانی بهارستانی ها برگزار و رؤسای دو قوه در نشست 
خبری مشترک بر همفکری و تعامل بین دو قوه برای حل 

مشکالت اقتصادی کشور تأکید کردند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
حسن روحانی در پایان نشست مش��ترک دولت و مجلس 
در جمع خبرنگاران در ارزیابی خود از این نشس��ت، گفت: 
همواره دیدار با نمایندگان مجلس برای ما مغتنم است. در 
این نشست دولت مسائلی را که فکر می کند به عنوان مسائل 
مهم و برنامه آینده اس��ت، مطرح می کند و نمایندگان نیز 
نکاتی را که موردنظرش��ان اس��ت، بیان می کنند تا اعضای 
هیئت دولت از این موارد مطلع باش��ند.رئیس جمهوری با 
اشاره به اینکه خوشبختانه در مسائل اقتصادی به یک نقطه 
ثبات و امید رسیده ایم و برای آینده و حل مشکالت اقتصادی 
کاماًل امیدواریم، افزود: البته مسائل اقتصادی پیچیده و زیاد 
هستند اما در یک سال گذشته خوشبختانه قدم های خوبی 
برای مهار رشد تورم و خروج از رکود برداشته ایم. البته مسئله 
اشتغال هم در پیشرو اس��ت که باید با ایجاد رونق در تولید 
این مشکل را نیز حل کنیم.روحانی اظهار داشت: در طول 
یک سال گذش��ته با مجلس درباره بودجه سال 93 و برخی 
موارد دیگر همفکری داشتیم و الزم است برای بودجه سال 
آینده کل کشور و برنامه ششم توسعه با یکدیگر تعامل فکری 

داشته باشیم و مسائل را با یکدیگر به پیش ببریم.

وی بابیان اینکه در برخی مسائل ملی و کشوری باید دارای 
نظر واحد باشیم، تصریح کرد: خوشبختانه دولت و مجلس 
در حل معضالت کشور همفکر هس��تند و این موضوع را در 

اظهارات رئیس مجلس و نمایندگان احساس کردیم.
رئیس جمه��وری مس��ائل و ناامنی های منطق��ه را یکی از 
محورهای شور و مش��ورت دولت و مجلس عنوان و تصریح 
کرد: خوشبختانه ایران کشور باثبات منطقه است و همیشه 
ایران به کش��ورهای منطقه به ویژه عراق، س��وریه، لبنان و 
افغانستان یاری رسانده است و ان شاءاهلل به کمک های خود 
ادامه می دهیم تا منطقه باثبات ش��ود.رئیس جمهوری در 
ادامه گفت: در مسئله مذاکرات هسته ای ایران هم اکنون در 
حال مذاکره است و قطعاً جمهوری اسالمی در چارچوب یک 
منطق حرکت می کند. امروز شاهدیم که جهان این منطق را 
قبول دارد و اکثر کشورهای جهان قبول دارند که تحریم ها 
علیه ایران یک رفتار ظالمانه بوده و فعالیت های صلح آمیز 
جمهوری اسالمی تحت نظر آژانس اس��ت. رئیس شورای 
عالی امنیت ملی اظهار داشت: در این رابطه باید گفت که در 
بخشی از مسائل با 1+5 به تفاهم و توافق رسیده ایم و بخشی 

باقی مانده که باید گفت وگوها ادامه پیدا کند.
رئیس جمهوری بابیان اینکه در مس��ائل سیاست خارجی 
داشتن صدای واحد بس��یار دارای اهمیت است و ان شاءاهلل 
این چنین خواهد بود، اظهار داشت: همواره جلسات مشترک 
مجلس و دولت مفید خواهد بود زیرا افکار به هم نزدیک تر 

شده و برنامه ها هماهنگ تر می شوند و این نشست هم این 
آثار را داشته و این جلسات برای همفکری و هماهنگی بیشتر 

بازهم ادامه پیدا می کند.
 دول�ت و مجلس برای حل مش�کالت اقتصادی 

کشور هم نظر هستند
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی هم در ادامه 
این نشس��ت خبری بابیان اینکه از دکتر روحانی و اعضای 

هیئ��ت دولت ک��ه دعوت 
مجلس را ب��رای حضور در 
این نشست پذیرفتند، تشکر 
می کنم، گفت:  این جلسه 
بس��یار خوب و مطلوب بود 
و در آن تعدادی از روس��ای 
کمیس��یون های مجل��س 
نظرات خود را در خصوص 
بهبود شرایط مطرح کردند 
و رئیس جمه��ور و برخی از 
اعض��ای هیئ��ت دولت نیز 
درب��اره ش��رایط اقتصادی 
کش��ور و اقدام��ات مثبت 
صورت گرفت��ه برای بهبود 
شرایط توضیحاتی را بیان 

کردند.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی افزود: خوش��بختانه یک 
هم نظری می��ان دول��ت و مجل��س برای حل مش��کالت 
اقتصادی وج��ود دارد که قطعاً این موض��وع باید در الیحه 
بودجه 94 و برنامه شش��م توس��عه موردتوجه ق��رار گیرد. 
از طرف دیگر با همفکری باید مس��یر اقتصادی کش��ور را 
به صورتی تعیین کنیم که مش��کل بی��کاری و تورم وضع 
بهتری پیدا کنند و فکر می کنم که اگر این مس��یر درست 
 طی شود، شرایط اقتصادی کشور را می توان کاماًل متحول

 کرد.
الریجانی با اش��اره به اینکه در این نشست همچنین درباره 
سفر اخیر رئیس جمهوری به نیویورک و مذاکرات هسته ای 
بحث شد، اظهار داشت: همچنین مسائل منطقه ای دارای 
اهمیت باالیی است که این موضوعات باید موردتوجه دولت 
و مجلس باش��د.رئیس مجلس شورای اس��المی برگزاری 
جلس��ات مش��ترک میان مجلس و دولت را مفید دانست 
و تصریح ک��رد: قطعاً بای��د از نگاه ها و نتایج این جلس��ه در 
پیش��برد اهداف کش��ور به ویژه تصویب بودجه سال آینده 

استفاده کنیم.

در نشست خبری مشترک رؤسای قوه مجريه و مقننه

الريجانی: شرايط اقتصادی کشور را می توان کامالً متحول کرد

روحانی: دولت و مجلس در حل معضالت کشور همفکر هستند

مذاکرات ایران و 1+5 هفته آینده در وین

ديپلمات آمريکايی:

روحانی به فضای مناسبات تهران 
- واشنگتن طراوت بخشید

دیپلمات آمریکایی با اش��اره به این که حس��ن روحانی رئیس 
جمهوری ایران در یک سال گذشته لحن تازه ای را وارد عرصه 
سیاست کرده و سخنانش با استقبال بی سابقه ای روبه رو شده 
اس��ت، گفت، همین لحن با ط��راوت، امی��د و خوش بینی در 
مناسبات دو کشور ایجاد کرده است. 'جان لیمبرت' سفیر سابق 
آمریکا در موریتانی با اشاره به این که 34 سال بدبینی میان دو 
کشور فضای تلخ و دشمنی های بی دلیلی میان دو ملت ایجاد 
کرده بود، گفت: در این سال ها برخوردهای تند و تحریک آمیز 
از س��وی سیاس��تمداران دو طرف به عادت تبدیل شده بود.

لیمبرت افزود: ما در یک س��ال اخیر کمتر ش��اهد شعارهای 
تند و تحریک آمیزی بوده ایم که مانع نزدیک شدن دو ملت به 
یکدیگر می شد، این خود نشانه تغییر فضای سیاسی میان دو 
کشور است.دیپلمات آمریکایی گفت: به نظرمن این فضای تازه 
زمینه را برای تفاهم بیشتر میان تهران - واشنگتن و تالش های 

جدی تر برای حل اختالفات فراهم کرده است.
يک فرمانده ارتش عراق :

اگر ايران نبود محاصره آمرلی 
شکسته نمی شد

سرهنگ مصطفی الطائی، از فرماندهان ارتش عراق در منطقه 
طوزخورماتو و آمرلی گفت: اگر داعشی ها دستشان به آمرلی 
می رسید، همه را قتل عام می کردند و اگر ایران نبود محاصره 
آمرلی شکسته نمی شد. این افس��ر عراقی که محبوب مردم 
و نیروهای مقاومت مردم��ی منطقه اس��ت، در آغاز یورش 
برق آس��ای داعش به موصل، مانند بس��یاری از فرماندهان 
غافلگیر شده و برخی فرماندهان خائن ارتش، تسلیم نشد، فرار 
هم نکرد و مهم تر از همه تسلیحات یگان تحت فرماندهی خود 
را نیز تحویل برخی ها ن��داد. وی که فرمانده یکی از گردان ها 
در استان موصل بود، بعد از س��قوط موصل و از هم پاشیدن 
ارتش در این منطقه، به نبرد با نیروهای داعش مشغول شد 
و در تمام 85 روز محاصره آمرلی در کنار مردم این منطقه و 
نیروهای داوطلب مردمی که از سراسر عراق آمده بودند، ماند. 
وی که در آمرلی 'عقید مصطفی' )سرهنگ مصطفی( صدایش 
می کنند،بابیان اینکه 'ایران نقش اول و مهم را در شکس��تن 
محاصره این منطقه داشت'، گفت اگر دست داعش به آمرلی 
می رسید، این شهر را با خاک یکسان و بی شک مردم شهر را 

قتل عام می کرد. 

بهبود امور رفاهی دانشجويان دانشگاه شهرکرد 
يکی از دغدغه های مهم است

دانشگاه شهرکرد يکی از بهترين 
دانشگاه های کشور است

سرپرست دانشگاه شهرکرد گفت: بهبود امور رفاهی دانشجویان دانشگاه 
شهرکرد یکی از دغدغه های مهم است.

شایان شاه محمدی در مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود بابیان اینکه 
بهبود امور رفاهی دانشجویان دانشگاه شهرکرد یکی از دغدغه های مهم 
است، اظهار داشت: بهبود امور تحقیقی و پژوهشی، بهبود امور رفاهی، 
پیگیری برای حل کمبودها و... از مهم ترین مواردی اس��ت که در حال 

پیگیری است.
وی ادامه داد: دانشگاه شهرکرد یکی از بهترین دانشگاه های کشور است 

که تاکنون توانسته در حوزه های مختلف عناوین بسیاری را کسب کند.
وی ادامه داد: اس��اتید و اعضای هیئت علمی این دانش��گاه از بهترین 
 اساتید کشور هس��تند که بس��یاری از آن ها در کش��ور شناخته شده

 هستند.
سرپرست دانشگاه ش��هرکرد بابیان اینکه دانشگاه ش��هرکرد در بین 
20 دانش��گاه برتر کش��ور قرار دارد، عنوان کرد: این دانشگاه درزمینه 

قبول شدگان تحصیالت تکمیلی رتبه برتری دارد.
وی بیان کرد: تمام تالش مسئوالن دانش��گاه ایجاد محیط سالم برای 
دانشجویان است تا بتواند استعدادهای دانش��جویان را درزمینه های 

مختلف شکوفا کرد.
 سرپرست دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه این دانشگاه درزمینه های 
ساختمان های ورزشی دارای جایگاه باالیی است، بیان کرد: وجود استخر 
شنا مجهز در این دانش��گاه یکی از امتیازهای بزرگ دانشگاه به  شمار 
می رود.وی بیان کرد: دانشجویان باید با تالش بسیار و بهره گیری از اساتید 
برجسته دانشگاه در کسب علم و دانش تالش بسیار کنند تا در کنار این 

تالش ها کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.
دانشگاه شهرکرد دارای هشت دانشکده است

معاون دانشجویي دانشگاه شهرکرد نیز در این مراسم با آرزوی موفقیت 
برای دانشجویان، عنوان کرد: این دانشگاه دارای هشت دانشکده شامل 

کشاورزی، علوم پایه، دامپزشکی، فنی و مهندسی، هنر و... است.
عطااهلل ابراهیمی ادامه داد: این دانش��گاه همچنین دارای پژوهشکده 
فناوری جنین دام، مرکز تحقیقات آب، پژوهشکده زیست فناوری و... 
است.وی با اشاره به اینکه این دانشگاه دارای مرکز رشد مجهز با امکانات 
بسیاری است، ادامه داد: زمینه توسعه کسب وکارها در واحد مرکز رشد 

این دانشگاه مهیا است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: روس��تای یاس��ه چای با 
قدمتی حدود 400 س��ال به عنوان یک��ی از مکان های 

تاریخی و گردشگری این استان محسوب می شود.
بهم��ن عس��گری بابی��ان اینک��ه 12 روس��تای هدف 
گردش��گری در این اس��تان وجود دارد، افزود: »یاس��ه 
چ��ای« به دلی��ل باف��ت ویژه در شهرس��تان س��امان، 
»سرآقاس��ید« ب��ه دلیل باف��ت ارزش��مند تاریخی در 
شهرس��تان کوهرنگ، »آتش��گاه« به دلیل وجود آبشار 
زیبا در شهرس��تان ل��ردگان و »دزک« در شهرس��تان 
کیار عالوه برقرار داش��تن قلعه امیر مفخم بختیاری در 

آن، بدان دلیل که دهخدا در زمان اقامت در این روستا 
شروع به نگارش لغت نامه کرد ازجمله روستاهای شاخص 
استان چهارمحال و بختیاری هستند.وی روستای بدون 
کوچه »یاس��ه چای« را شاخص ترین روس��تای استان 
دانست و اظهار کرد: روستای کوهستانی »یاسه چای« 
از توابع بخش سامان شهرستان شهرکرد، درنگاه نخست 
فاقد هرگونه خیاب��ان و معبر اس��ت، طاق های ضربی و 
چش��مه ای، داالن های تاری��ک اصلی و فرع��ی، فضای 
کالبدی و معماری خاص من��ازل، ویژگی منحصربه فرد 
این روستاست.عس��گری خاطرنش��ان کرد: این روستا 
هیچ کوچه ای ندارد و مردم این روستا از طریق 4 داالن 

سرپوشیده که درب همه خانه های روستا به داخل آن ها 
باز می ش��ود رفت وآمد می کنند.وی افزود: کمبود زمین 
برای س��اخت مسکن و ناامنی درگذش��ته سبب ساخت 
خانه های روستای یاسه چای به این سبک معماری شده 
است.به گفته وی، یاس��ه چای یک کلمه مرکب در زبان 
ترکی است که یاسو به معنی پهن و چای به معنی رودخانه 
است.مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 
اس��تان گفت: روستای »یاس��ه چای« یک بافت تاریخی 
ارزش��مند از دوره های صفوی تا قاج��ار دارد که تک تک 
خانه های آن مستندس��ازی و آسیب شناس��ی شده اند.

ریاحی بافت تمام سرپوش��یده این روستا را یک معماری 
درون گرا برشمرد و تصریح کرد: سقف های به هم پیوسته 
خانه های روستای یاسه چای در میان درختان حاشیه 
زاینده رود منظره ای زیبا به وجود آورده و سبب شگفتی 
هر بیننده ای شده اس��ت.وی افزود: داالن های قدیمی و 
معماری خاص، روستای یاسه چای را به یکی از روستاهای 
هدف گردشگری استان تبدیل کرده است.به گفته وی، 
بافت قدیمی روس��تا دارای چهار محله است که نام یکی 
از این محله ها در زبان ترکی »چرچیق« یعنی کوچه های 
پرپیچ وخم نام دارد که محله قدیمی تفنگ س��ازان بوده 
است.وی اظهار کرد: یاس��ه چای به علت قرار گرفتن در 
مسیر جاده های آس��فالت س��امان، پل زمانخان، تیران، 
ش��هرکرد، چادگان، بن و س��د زاینده رود دارای موقعیت 
فوق العاده ای برای جذب گردشگر است که بافت تاریخی 
روستا، حاشیه سرس��بز رودخانه در پایین دست روستا، 
آبشار دربند، صنایع دستی و سوغات محلی این روستا را 
به روستای هدف گردشگری تبدیل کرده است.به گزارش 
ایسنا، روستای تاریخی و گردشگری یاسه چای که اخیراً 
به ثبت ملی نیز رسیده است با 800 نفر جمعیت از توابع 
شهرس��تان س��امان و در ۶0 کیلومتری شهرکرد مرکز 

چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: در 
صورت پرداخت بدهی ها ما مش��کلی با عدم جابجایی موزه 

باستان شناسی شهرکرد نداریم.
حجت االسالم محسن غالمیان با اشاره به حرف وحدیث های 
فراوان چند روز اخیر درزمینه جابجایی موزه باستان شناسی 
ش��هرکرد اظهار کرد: مالکیت مکان موزه باستان شناس��ی 
 ش��هرکرد متعل��ق ب��ه س��ازمان اوق��اف و ام��ور خیری��ه

 است.
وی اف��زود: اج��اره این م��کان ماهان��ه 40 میلی��ون ریال 

اس��ت و اگر می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری این استان بتواند از پس این هزینه ها 
و همچنی��ن بدهی ه��ای قبلی خود به س��ازمان 
اوق��اف و ام��ور خیری��ه اس��تان بربیای��د، ما هم 
 مش��کلی برای عدم جابجایی این موزه نخواهیم 

داشت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
 گفت: ما امیدوار هس��تیم با تعامل این مسائل را

 برطرف کنیم.

مديرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی چهارمحال و بختیاری

مديرکل اوقاف و امور خیريه چهارمحال و بختیاری:

مشکلی با عدم جابجايی موزه باستان شناسی شهرکرد نداريم

400 سال بی کوچگی در »ياسه چای«

راه اندازی واحد صنعتی بیو اتانول 
سوختی در چهارمحال و بختیاری

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال 
و بختی��اری گفت: واح��د صنعتی بیو اتانول س��وختی 
با س��رمایه گذاری 909 ه��زار و ۶2۶ میلی��ون ریال در 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی می ش��ود.نعیم امامی 
اظهار کرد: واحد صنعتی بیو اتانول سوختی در شهرک 
صنعتی جونقان ایجاد می شود.وی با اشاره به راه اندازی 
این واحد صنعتی در مدت 3۶ ماه افزود: طرح بیو اتانول 
سوختی با مش��ارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
909 هزار و ۶2۶ میلیون ریال راه اندازی می شود.رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: این کارخان��ه در زمینی به مس��احت 900 هزار 
مترمربع با زیربنای 300 هزار مترمربع احداث می شود.

امامی خاطرنش��ان کرد: با بهره ب��رداری از کارخانه بیو 
اتانول س��وختی، زمینه اشتغال مس��تقیم 115 نفر در 

چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.

 برپايی نمايشگاه تخصصی 
نقاشی کودکان در شهرکرد

مدیرکل ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری گفت: 
نخستین نمایشگاه تخصصی نقاشی کودکان به مناسبت 
هفته کودک در نگارخانه ش��هید ش��هرانی شهرکرد از 
1۶ لغایت 20 مهرماه دایر اس��ت.جواد کارگران اظهار 
کرد: نقاش��ی زبان هم��ه هنرمندان اس��ت و برگزاری 
نمایش��گاه های نقاش��ی همزمان با هفت��ه کودک مهم 
ارزش��مند بودن آثار کودکان را ی��ادآوری می کند و به 
کش��ف و پرورش اس��تعدادهای آن ها در رشته نقاشی 
کمک می کند.وی افزود: نخستین نمایشگاه تخصصی 
نقاش��ی کودکان به مناس��بت هفته کودک در مجتمع 
فرهنگی هنری غدیر شهرکرد، نگارخانه شهید شهرانی 

گشایش می یابد.

اختصاص 18میلیارد ريال 
تسهیالت مشاغل خانگی به 

لردگان
فرماندار لردگان از تخصیص 18 میلیارد و 170 میلیون 
ریال تسهیالت مشاغل خانگی به این شهرستان خبرداد.

ابوالقاسم کریمی در جلس��ه کارگروه اشتغال لردگان، 
اظهار کرد: 18 میلیارد و 170 میلیون ریال تس��هیالت 

مشاغل خانگی به این شهرستان اختصاص یافت.
وی افزود: این اعتبارات به تفکیک دستگاه های اجرائی 
و بانک های عامل اعالم و مقرر ش��د که در اس��رع وقت 

پرونده ها تکمیل و به بانک عامل معرفی شوند.

همواره جلسات 
مشترک مجلس و 

 دولت مفید
 خواهد بود 

زيرا افکار به 
هم نزديک تر 

شده و برنامه ها 
هماهنگ تر 

می شوند 
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یادداشت

اصفهان در محاصره خشکسالی 

 اصفهان در انتظار شیخ بهایی دیگر 
با طومار جدید 

ب��ه گ��زارش ایس��نا هرچه به 
سمت ش��رق اصفهان حرکت 
می کنی��م روی دیگ��ر س��که 
خشکسالی نمایان تر می شود، 
مردمی ک��ه خود را کش��اورز 
می دانند و هر دو س��ال یکبار 
 اگ��ر آب��ی باش��د می توانن��د

 زمین هایش��ان را زیر کش��ت 
 ببرند، بیماری و ضعف به جان

و  افت��اده  هایش��ان  دام   
زنبورهایش��ان جزء اولی��ن جاندارانی ب��وده اند ک��ه از معرکه 

خشکسالی گریخته و کوچ کرده اند
کاهش شدید بارش ها نسبت به میانگین ده ساله، اجرایی شدن 
پروژه های غیر کارشناسی انتقال آب و عدم توجه به قدیمی ترین 
طومار سهمیه بندی آب )منسوب به شیخ بهایی( دست به دست 
هم دادند تا بحران کم آبی اصفهان هر لحظه جدی تر شود و اثرات 

غیر قابل جبرانی بر این استان بگذارد.
آب ش��رب ش��هری در اصفهان ه��ر روز با افت فش��ار و قطعی 
در مناط��ق مختلف ش��هر همراه اس��ت و آبیاری فضای س��بز 
ش��هری یکی از معضالت جدی ش��هرداری ش��ده ک��ه تنها به 
پساب تصفیه شده ش��هر وابسته اس��ت.اگر بتوانی اعتمادشان 
را جلب کن��ی برایت از فس��اد اجتماعی می گوین��د که حاصل 
خشکس��الی و بیکاری است و س��خت گریبانش��ان را گرفته و 
معیشتش��ان را مختل کرده اس��ت. هنوز حوادث سال گذشته 
را که در پی انتقال آب به ی��زد رخ داد را از یاد نب��رده اند و داغ 
آن اتفاقات هنوز بر چش��مان کش��اورزان هرند، اژی��ه و ورزنه 
نشس��ته اس��ت و اکثرش��ان به کارگری در ش��هرهای اطراف 
با دس��تمزد پایین رو آورده ان��د. می گویند در این یک س��الی 
 که گاوخونی خشک ش��ده، پس��اب تصفیه ش��ده اصفهان تنها

 می تواند نیمی از مس��یر ت��االب را طی کند. تع��داد زیادی از 
ساکنان منطقه به سرطان مبتال ش��ده اند و به تعبیر خودشان 
»سونامی سرطان« در شهرها و روستاهایشان به راه افتاده است. 
تعداد دش��ت های ممنوعه در شرق و جنوب ش��رقی اصفهان 
به علت برداش��ت بی رویه آب ه��ای زیرزمینی به ق��دری زیاد 
ش��ده اس��ت که دیگر آب باکیفیت از چاهی بی��رون نمی آید. 
در منطقه فری��دن ترک ه��ای حاصل از فرونشس��ت زمین به 
 ش��هر رس��یده و س��تاد بحران اس��تان چن��د خان��ه را تخلیه

 کرده است.
ش��اید اگر ش��یخ بهایی دیگری بیاید بتواند ب��ا طوماری جدید 
مشکل مدیریت آب حوزه زاینده رود را حل کند و اصفهان را از 

این دوره خشکسالی نجات دهد.
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برگزاري»جشن عاطفه ها« در مدارس استان
دیروز همزمان با سراسر کشور، “جش��ن عاطفه ها” در مدارس تمامي شهرستان های 
استان اصفهان برگزار شد و هدایاي نقدي و غیر نقدی دانش آموزان اصفهاني، به دانش 
آموزان نیازمند، جمع آوری شد.“جشن عاطفه ها” با مشارکت اداره کل کمیته امداد امام 
خمیني )ره( استان، اداره کل آموزش وپرورش استان و سازمان دانش آموزی استان در 

تمامي مدارس شهرستان های اصفهان برگزار شد. 

3

رئیس انجم��ن آنکولوژی ایران از تش��کیل کمیته 
ش��یمی  درمانی و ارائه داروهای باقیمت مناسب به 
بیماران خبر داد و گفت: س��رطان معده شایع ترین 
سرطان در کشور اس��ت اما نیمی از این بیماران در 

مراحل پیشرفته مراجعه می کنند.
محمدرضا قوام نصیری در نهمین همایش کلینیکال 
آنکولوژی در کتابخانه ملی گفت: سرطان برخالف 
سونامی این طور نیست که با شیوع کم شروع شده، 
زیاد شود و س��پس کاهش یابد بلکه طبق آمارهای 
معتبر دنیا، س��رطان ها رو به افزایش هستند و ۵۰ 
درصد آن ها قابل پیشگیری و درمان هستند بنابراین 

شباهتی با سونامی ندارند.
وی افزود: عنوان س��ونامی که به س��رطان نسبت 
داده می ش��ود به علت ضعف کاری خودمان و عدم 

فرهنگ سازی مناسب است همچنین نگرش عمیقی 
نسبت به وضعیت بهداش��ت و درمان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته بودجه دولت 
صرف بهداشت، درمان، پژوهش و آموزش می شود و 
سرطان که بیماری های دیگر را نیز تحت الشعاع قرار 
می دهد در جایگاه خاصی قرار دارد در کشور ما نیز 
به سرطان اهمیت داده می شود اما مشکالت دیگری 
باعث می شود تا مانند کاهش مرگ ومیر در حوادث، 

سرطان کاهش نیابد.
قوام نصیری افزود: ۲۵ هزار کش��ته ب��ر اثر حوادث 
رانندگی در س��ال داش��تیم درحالی که طبق آمار 
وزارت بهداشت در سال ۸۹، ۴۵ هزار نفر ساالنه به 
دلیل سرطان فوت می کنند و این به معنی دو برابر 
کشته های حوادث اس��ت و بااینکه مسئوالن مطلع 

امام جمع��ه اصفه��ان گف��ت: م��کان آسایش��گاه 
جانبازان اصفهان مناس��ب نیس��ت.آیت اهلل س��ید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار حجت االسالم سید 
حبیب اهلل حس��نی قائم مقام نماین��ده ولی فقیه در 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، ضمن تبریک اعیاد 
قربان و  غدیراظهار کرد: عنای��ت ویژه به وضعیت 
جانبازان خ��ود بهترین نوع تروی��ج فرهنگ ایثار، 
ش��هادت و جهاد اس��ت.وی بابیان اینکه متأسفانه 
باوجوداین اولویت، جانبازان مکان مناسبی ندارند، 

تصریح کرد: م��ن بارها و مکرراً تأکی��د کرده ام که 
شرایط جانبازان باالی 7۰ درصد بسیار ویژه است و 
به نحوی است که هرگز امکان ماندن در خانه برای 
آنان نیست و باید حتماً مکانی مناسب و در شأن این 

عزیزان آماده شود.
امام جمع��ه اصفهان افزود: محلی ک��ه جانبازان در 
آن به س��ر می برند باید بهترین م��کان چه ازلحاظ 
تجهیزات و چه دیگر امکانات رفاهی باش��د.وی در 
ادامه ضمن انتقاد از اینکه مکان آسایش��گاه شهید 

مطهری در جوار ش��رکت دخانیات اصاًل مناس��ب 
نیست، بیان کرد: باید مکان جانبازان دور از استقرار 

دخانیات باشد.
این مس��ئول در پای��ان اضافه کرد: من پیش��نهاد 
داده بودم که مکان اس��تقرار جانبازان باید در کنار 
رودخانه زاینده رود که بهترین م��کان در اصفهان 
است، باشد اما متأسفانه رودخانه اکنون خشکیده و 
ما باید جایی دیگر باید برای جانبازان مکان مناسبی 

تعبیه کنیم.

هستند اما آن طور که شایسته است مبنای کار قرار 
نمی دهند.

رئیس انجمن آنکولوژی ایران ادامه داد: اگر درمان های 
ضروری در مراحل ابتدایی انجام شود از دستگاه های 
رادیوتراپی به روز، داروهای شیمی درمانی مناسب و 
مراکز مجهز درمانی و دولتی اس��تفاده شود، میزان 
مرگ ومیر بر اثر س��رطان به نصف کاه��ش می یابد.

وی گفت: نیروی انس��انی کافی برای کنترل سرطان 
در کشور وجود دارد اما آنچه که نیاز داریم تجهیزات 
و داروهای ش��یمی درمانی مناسب اس��ت.وی ادامه 
داد: هم اکنون داروهای باکیفیت در دس��ترس است 
اما اینکه در سازمان های بیمه گر جای بگیرند و تعرفه 
داشته باشند، هنوز زمان الزم اس��ت.رئیس انجمن 
آنکولوژی ای��ران ادام��ه داد: همچنین ثب��ت موارد 
بدخیم سرطان در کش��ور به خوبی انجام نمی شود و 
وزارت بهداشت باید ثبت و تش��کیل کمیته بدخیم 
موارد س��رطانی را جدی بگیرد.ق��وام نصیری گفت: 
همچنین دستورالعمل آموزش��ی آنکولوژی ۸ سال 
است که در وزارت بهداشت معطل مانده است و بااینکه 
وزیر بهداش��ت قبلی آن را به امضا رساند اما معاونت 
آموزشی برای آن کاری نکرد و رادیوتراپیست های ما 
نمی دانند که اجازه شیمی درمانی دارند یا نه و آینده 
رزیدنت های ما مشخص نیست.وی افزود: اگر مشکلی 
این دس��تورالعمل دارد، وزارت بهداش��ت می تواند 
اعضای انجمن را بخواهد و در مورد مش��کل صحبت 
ش��ود؛ البته وضعمان نسبت به گذش��ته که مافیای 
ش��یمی  درمانی و داروهای هندی و پاکستانی وجود 

داشت در امان هستیم اما باید با جدیت دنبال شود.
وی از تشکیل کمیته شیمی  درمانی و ارائه داروهای 
باقیمت مناسب به بیماران خبر داد و گفت: سرطان 
معده شایع ترین سرطان در کشور است اما نیمی از این 

بیماران در مراحل پیشرفته مراجعه می کنند.

آمار مرگ در اثر سرطان ۲ برابر حوادث رانندگی است 

سرطان معده شایع ترین سرطان در کشور است

امام جمعه اصفهان : مکان آسایشگاه جانبازان اصفهان مناسب نیست

50درصد سرطان ها عالج می شوند 

یادداشت

زنان و زایمان بیشترین خون اهدایی 
استان را مصرف می کنند

مدیر اهداکنن��دگان اداره کل انتقال خون اس��تان اصفهان 
بابیان اینکه زنان و زایمان بیشترین خون اهدایی را در استان 
اصفهان مصرف می کنند، گفت: بیماران تاالسمی، سرطانی 
و مجروحان تصادفات دیگر مصرف کنندگان عمده خون های 

اهدایی در استان اصفهان هستند.
س��ید حس��ن طبیب پور در نشس��ت خبری که به مناسبت 
چهلمین س��ال تأس��یس س��ازمان انتقال خون تشکیل شد 
بابیان اینکه متأس��فانه مش��ارکت زنان در مراکز اهدا خون 
استان جایگاه خوبی را نسبت به دیگر استان های کشور ندارد، 
اظهار داش��ت: این در حالی است که در کش��ورهای اروپایی 
بیش از 6۰ درصد از مراجعه کنن��دگان به مراکز اهدای خون 

خانم ها هستند.
وی بابیان اینکه فرهنگ سازی در خصوص مشارکت زنان در 
اهدای خون استان امری ضروری است، ادامه داد: در این راستا 
دوره های آموزشی برای رابطین س��المت به ویژه در مناطق 
روستایی برای فرهنگ سازی اهدای خون در بین زنان برگزار 

می شود.

 1۲ هزار کالس درس استان 
نیاز به مقاوم سازی دارد

معاون اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: 
1۲ هزار کالس درس استان اصفهان نیاز به مقاوم سازی دارد.

س��ید مهدی میربد در آیین افتتاح مدرس��ه خیرساز مرحوم 
غالمی روستای اریسمان اظهار کرد: حدود ۴۵ درصد از ۲۵ 

هزار کالس درس استان اصفهان نیاز به مقاوم سازی دارند.
وی با اش��اره به اینکه این ۴۵ درصد ح��دود 1۲ هزار کالس 
درس را ش��امل می ش��ود، افزود: حدود ۴ هزار کالس درس 
استان اصفهان در آستانه تخریب قرار دارد که با ابالغ اعتبارات 
دولتی تنها می توانیم 1۰ درصد از این کالس ها یعنی حدود 

۴۰۰ کالس را مقاوم سازی کنیم.

انفجار مین در عروسی
فرماندار شهرستان هیرمند به تشریح انفجار مین در مراسم 
عروس��ی پرداخت.محمدپی��ری ،دراین باره افزود: براس��اس 
تحقیقات اولیه شیء شبیه به مین قدیمی که در زیر موزائیک 
محل آشپزی این عروس��ی مدفون بود احتماالً براثر حرارت 
ناش��ی از آتش پخت وپز به یک ب��اره منفجر ش��د.وی گفت: 
متأس��فانه یک کودک که در نزدیک محل حادثه بوده در دم 
کشته و حدود چهار نفر نیز مجروح ش��دند که حال عمومی 
یک نفر وخیم و سه نفر دیگر مطلوب گزارش شده است.رئیس 
شورای تأمین شهرس��تان هیرمند بابیان اینکه پس از وقوع 
این انفجار برخی ها با ش��ایعه پراکنی سعی در متشنج کردن 
جو آرام حاکم بر منطقه کردند این انفجار را به عامل انتحاری 
نسبت دادند، تصریح کرد: به هیچ وجه خبر انفجار توسط عامل 
انتحاری صحت ندارد و این موضوع در دست بررسی بوده و با 
این افراد برخورد خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به 
هم جواری شهرستان هیرمند با کشور افغانستان و تردد مرزی 
که در س��الیان قبل صورت می گرفته امکان ورود یکسری از 

چیزها از قبیل سالح و مهمات جنگی وجود داشته است.

 با حضورحداد عادل، میراث ناملموس
 افتتاح می شود

لملل��ی می��راث فرهنگ��ی  اج��الس و جش��نواره بین ا
ناملموس)معن��وی( در اصفهان امروز و به طور رس��می آغاز 
به کار خواهد کرد. ای��ن اجالس با حضور مقامات اس��تانی و 
کش��وری و به منظور احترام به مقام شامخ ش��هدا از گلستان 
شهدای اصفهان و با حضور غالمعلی حداد عادل به طور رسمی 
افتتاح خواهد شد. در این مراس��م از پایگاه اینترنتی دوزبانه 

گلستان شهدا نیز بهره برداری می شود.
این مراسم از س��اعت 7 امروز) پنج ش��نبه 17 مهرماه  (آغاز 

می شود.

 4 اجراي رایگان موسیقي از امروز 
در هنر سرای خورشید

     همزمان با برپایی اجالس می��راث فرهنگی ناملموس، هنر 
سرای خورش��ید میزبان اجراي کنسرت موسیقي از ۴ کشور 
مختلف خواهد بود.مدیر هنر سرای خورشید ضمن اعالم این 
خبر گفت: کش��ورهاي کره جنوبي و ایران از برگزارکنندگان 
کنسرت در 17 مهرماه هس��تند.مصطفایي افزود: کشور کره 
جنوبي با یک اجرا و ایران با سه اجرا پذیراي عالقه مندان در 
این برنامه خواهند بود.وي خاطرنشان ساخت: این برنامه از 1۰ 
صبح لغایت ۲۳ شب به صورت رایگان ویژه عموم شهروندان 

محترم برگزار خواهد شد. 
و زمان اجراي هریک از این کنسرت هاي موسیقي را به شرح 
زیر است:اجراي موس��یقي گروه آریرانگ جون سئون از کره 
جنوبي، ساعت 1۰ تا 1۲ -اجراي موسیقي توسط گروه نغمه 
به سرپرستي اهتمام، از س��اعت 16 تا 1۸ -اجراي موسیقي 
آییني توسط گروه شیراز از ساعت 1۹ تا ۲1 -اجراي موسیقي 

آییني توسط گروه عرفان تهران از ساعت ۲1 تا ۲۳

 راه اندازی کارناوال گل
 به مناسبت ایام دهه والیت 

سرپرس��ت س��ازمان میدان ها و ساماندهي مش��اغل شهري 
شهرداري اصفهان از راه اندازی کارناوال گل به مناسبت ایام 
دهه والیت و برگزاری اجالس ICCN و هفدهمین جشنواره 

گل و گیاه، ماهیان زینتي و مشاغل خانگي خبر داد.
س��ید اصغر س��قاییان ن��ژاد اظه��ار داش��ت: به مناس��بت 
برگزاري اج��الس و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگي 
ناملم��وس و هفدهمی��ن جش��نواره گل و گی��اه، ماهی��ان 
زینتي و مش��اغل خانگي کارناوال گلي به ص��ورت نمادین و 
براي اولین ب��ار در اصفه��ان راه اندازی می ش��ود. وي اذعان 
 داش��ت: ای��ن کارن��اوال در ح��ال آماده س��ازی و تزیینات 

ویژه است .

اخبار کوتاه

SMS

مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان گفت: 1۸۰ نفر زندانی از طریق برنامه 
»یک شهر یک ضیافت« ویژه ماه رمضان آزاد شدند.

علی کلباسی در دومین همایش تجلیل از خیران اس��تان اصفهان با اشاره 
به ویژه برنامه »یک شهر ضیافت« اظهار کرد: رتبه این ویژه برنامه ماه رمضان 
بسیار باالبود و توانست رتبه 7۹ را در بین آثار استانی که اغلب بین رتبه ۳۰ 
تا ۴۰ قرار می گرفتند کس��ب و هم رده با ویژه برنامه »ماه عسل« شود.وی با 
اشاره به اینکه 1۸۰ نفر زندانیان از طریق این ویژه برنامه آزاد شدند، افزود: 
زندانیان با رقم های باالی بدهی توسط این برنامه آزاد شدند که بعضاً از سایر 

استان ها و حتی خارج از کشور بودند.
وی ادام��ه داد: در نظرس��نجی های صورت گرفت��ه این برنامه توانس��ت از 
گرایش به ماهواره در آن ساعت پخش دو درصد کم کند و این نشان دهنده 
تأثیرگ��ذاری یک برنام��ه در ماه مبارک رمضان بود.کلباس��ی با اش��اره به 
شبکه های ماهواره ای گفت: 1۸ هزار کانال تلویزیونی از طریق گیرنده های 
ماهواره باکیفیت بسیار عالی در ایران قابل دیدن است که البته ماهواره های 
خانگی توانایی نمایش ۳ هزار ش��بکه رادارند.مدیرکل صداوسیمای استان 

اصفهان بابیان اینکه ۳7۸ ش��بکه ماهواره ای فقط فیلم س��ینمایی پخش 
می کنند، افزود: تمامی این شبکه ها اهداف تغییر فرهنگ، توهم شیطانی، 
تغییر ادیان و برهنگی رادارند.وی اضافه کرد: ۳۸۰ ش��بکه ماهواره ای فیلم 
موس��یقی و کلیپ در طول ش��بانه روز پخش می کند و جوانان ما در چنین 

فضایی سیر می کنند.
کلباس��ی تصریح کرد: ۴1۹ ش��بکه ورزش��ی وجود دارد ک��ه عالقه مندان 
بسیاری را به خود جذب کرده  است اما این ش��بکه ها به دلیل اینکه هنگام 
ورزش حرکات رقص و قماربازی را نش��ان می دهند از شبکه های سراسری 
قابل پخش نیس��تند.وی ادامه داد: ۲7۳ شبکه مس��تند در بین شبکه های 
ماه��واره ای وج��ود دارند که البته ش��بکه های نس��بتاً خوبی هس��تند که 
توانس��ته اند قش��ر فرهیخته را به خود جذب کنند که در بین طرح مسائل 
علمی می خواهند ناکارآمدی اقتصاد اسالمی را مطرح کنند و بگویند اقتصاد 
اسالمی دیگر جوابگوی نیاز نیست.مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان با 
اشاره به فعالیت ۸۰ شبکه تُرک س��ت که علیه اسالم برنامه سازی می کند، 
تصریح کرد: ۲۵۲ ش��بکه کودک وجود دارد که همین ش��بکه های جذاب 

تغییر س��بک زندگی و ارتباط آزاد دختر و پسر وزندگی غربی را به کودکان 
آموزش می دهد.

وی با اش��اره به ۹۲ ش��بکه اقتص��ادی گفت: در ای��ن ش��بکه ها اصراف و 
تجمل گرایی و خرید ویال در سراس��ر دنی��ا را تبلیغ می کند ک��ه عماًل فرار 

سرمایه از کشور را به همراه دارد.
کلباس��ی در پایان با تأکید به س��اخت برنامه ه��ای تلویزیونی ک��ه بتواند 
جذب مخاط��ب کند، بیان ک��رد: در ش��بکه های ماهواره ای 1۰۴ ش��بکه 
 فارس��ی زبان مش��غول فعالیت هس��تند که هرکدام به نوع��ی انحراف خود

 رادارند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش جرائم زنان خبر 
داد و ازآنچه که به عنوان تنبیه جرم در نظر گرفته 
می شود به عنوان موضوعی یادکرد که دیگر متنبه 
کننده نیست.سردار محمدرضا مقیمی در نشست 
خبری که در چهارمین روز از هفته ناجا برگزار شد، 
بابیان اینکه پی جویی پرونده ه��ای معوقه یکی از 
برنامه های مه��م پلیس آگاهی اس��ت اظهار کرد:  
هیچ پرونده ای در پلیس آگاهی به بایگانی سپرده 
نمی ش��ود و حتی اگرچند س��ال هم از تشکیل آن 
بگذرد معنایش این نیس��ت که پرون��ده به بایگانی 
می رود و بسته می ش��ود. خاتمه کار ازنظر ما تنها 
زمانی است که پرونده کشف شود.وی بابیان اینکه 

در سال ۹۳ پایه کار را کشف پرونده های معوقه گذاشتیم گفت: از پرسنل 
بازنشسته خودمان نیز اس��تفاده می کنیم و درصورتی که نیاز باشد از فکر 

جدید و شیوه های جدید نیز استفاده خواهیم کرد.
تا زمانی که جنس مسروقه فروخته می شود، سرقت هم وجود 

دارد
وی بابیان اینکه تا زمانی که جنس مسروقه وجود دارد، سرقت هم وجود 
دارد، تصریح کرد: ما باید مثلث سارق، مالخر و فضای ارتکاب جرم را محدود 

کنیم تا بتوانیم به نتایج قابل قبول در این حوزه برسیم.
هدف پلیس، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران است

وی با اش��اره به بحث جرائم اقتصادی افزود: در این حوزه نیز بس��یاری از 
پرونده ها پیگیری ش��د و به نتایج خوبی دس��ت پیدا کردیم. هدف ما این 
است که امنیت س��رمایه گذاران را فراهم کنیم.رئیس پلیس آگاهی ناجا 
درباره اقدامات انجام ش��ده در حوزه جعل و کالهبرداری نیز تصریح کرد: 

بحث شرکت های هرمی و سازمان های 
لیزینگ��ی کالهبرداری ه��ای تلفن��ی 
ازجمله مواردی بود که روی آن تمرکز 
زیادی داشتیم و به کشفیات خوبی نیز 

رسیدیم.
برخورد با زمین خواری اولویت 

ویژه پلیس آگاهی
مقیمی با اشاره به پرونده زمین خواری 
اظهار کرد: این مباحث را در اولویت ویژه 
خود قراردادیم و جلسات زیادی نیز در 
این حوزه تشکیل ش��د تا سازمان های 
مربوطه پای کار بیایند که آخرین جلسه 
آن نیز با حضور وزیر کشور برگزار شد.مقیمی با اش��اره به 1۴ استانی که 
حدود 7۰ درصد جرائم کش��ور در آن ها رخ می دهد اف��زود: البته این 1۴ 
استان عمدتاً مرکز استان ها را شامل می شود و شهرهایی نظیر تهران بزرگ، 
مشهد، لرستان و استان های فارس، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی و 

غیره ازجمله آن هستند.
افزایش تعداد سارقان زن

مقیمی در ادامه بابیان اینکه عدد سارقان زن در حال افزایش است، تصریح 
کرد: از مجموع تمامی مجرمان حدود پنج درصد را زنان تشکیل می دهند 
که این رقم در حوزه سرقت بالغ بر دو درصد اس��ت این در حالی است که 
زمانی که خود من در معاونت مبارزه با سرقت خدمت می کردم رقم سارقان 
زن زیر یک درصد بود.وی با اشاره به بحث جمع آوری معتادان و ارتباط آن 
با سرقت تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که روی آن تأکید داشتیم بحث 

جمع آوری معتادان بود.

مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار بابیان اینکه تحقیقات محدودی درزمینه 
آلودگی ذرات گردوغبار به مواد رادیواکتیو در کشور انجام شده است ، گفت: تاکنون 

آلودگی ذرات ریز گردوغبار به مواد رادیواکتیو اثبات نشده است
ب��ه نق��ل پای��گاه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت، ضیاءالدین 
ش��عاعی مدیر س��تاد مل��ی مقابله ب��ا پدی��ده گردوغب��ار بابی��ان اینک��ه اخیراً 
در برخ��ی رس��انه ها خبرهای��ی مبن��ی ب��ر آلودگ��ی ذرات گردوغب��ار ب��ه 
م��واد رادیواکتیو منتشرش��ده اس��ت، گفت: بررس��ی ها و تحقیق��ات محدودی 
 ک��ه در ای��ن زمین��ه در کش��ور انجام ش��ده اس��ت، از ع��دم آلودگ��ی ذرات به 
 م��واد رادیواکتی��و در حدی ک��ه ب��ه محیط انس��انی آس��یب برس��اند حکایت

 دارد.
ش��عاعی گف��ت: ش��اید زمین��ه ای��ن ش��ایعات خبرهای��ی مبن��ی بر اس��تفاده 
ارت��ش آمری��کا از جنگ افزاره��ای آل��وده ب��ه م��واد رادیواکتی��و باش��د ک��ه 
 انتق��ال آن توس��ط ذرات ری��ز گردوغب��ار ب��ه کش��ور اثب��ات نگردی��ده 

است.
مدیر کمیته ملی مقابله با پدی��ده گردوغبار همچنین گفت: ب��ا توجه به اهمیت 
موضوع ستاد مقابله با پدیده گردوغبار در س��ازمان حفاظت محیط زیست برنامه 
مطالعات آلودگی های گردوغبار را با همکاری کشورهای همسایه تهیه نموده که 

انشااللهپس از اتمام پروژه و حصول نتیجه به استحضار عموم خواهد رسید.
وی گفت: نتایج مطالعات حکایت از این دارد که بسیاری از طوفان های گردوغبار 
که به صورت محلی و حتی چندین بار در اطراف تهران اتفاق افتاد، منش��اء محلی 
 و داخل��ی دارد که موض��وع آلودگی آن ب��ه م��واد رادیواکتیو اساس��اً موضوعیت

 ندارد.

رئیس پلیس آگاهی خبر داد:

برخورد با زمین خواری اولویت ویژه پلیس آگاهی
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مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان:

آزادی  180 زندانی از طریق برنامه »یک  شهر یک ضیافت« 

مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار

 آلودگی ذرات ریز گردوغبار به
 موادرادیواکتیو اثبات نشده است



اخبار کوتاهيادداشت

اصفهان مقام نخست تولید گوشت 
مرغ در کشور را دارد

استان اصفهان با داشتن باالترین ظرفیت مرغداری در کشور، 
مقام نخست را در تولید گوش��ت مرغ با تولید سالیانه حدود 
160 هزار تُن دارد. این اس��تان با داش��تن باالترین ظرفیت 
مرغداری در کش��ور مقام نخس��ت را در تولید گوش��ت مرغ 
با تولید س��الیانه حدود 160 ه��زار تن دارا اس��ت.با توجه به 
سرانه مصرف گوش��ت مرغ، بیش از 30 درصد مازاد تولید در 
استان وجود دارد که بخشی از این مازاد تولید از طریق خرید 
تضمینی جمع آوری و هم اکنون حدود 18 هزار تن گوش��ت 
مرغ منجمد در س��ردخانه های شرکت پش��تیبانی امور دام 
ذخیره شده است.با توجه به ظرفیت باالی تولید گوشت مرغ 
در اس��تان، افزایش صادرات این محصول در دستور کار قرار 
گرفته و خوشبختانه از ابتدای سال جاری بیش از یک هزار تن 
گوشت مرغ به ارزش 2 میلیون دالر از این استان به کشورهای 
همسایه صادر ش��ده و با تدابیر اندیشیده ش��ده، پیش بینی 
می شود صادرات گوشت مرغ استان تا پایان سال جاری به 10 

هزار تن افزایش یابد.

 رتبه نخست استان در تعداد 
ناوگان بار ، مجتمع هاي بین راهي 

هفتمین دوره آموزش��ي روش هاي تحقی��ق و پژوهش براي 
کارکنان هس��ته هاي گزین��ش وزارت راه و شهرس��ازي در 

اصفهان برگزار شد.
مدی��ر کل حمل و نق��ل و پایانه هاي اس��تان اصفهان گفت : 
نیروي انساني بزرگترین منبع  و سرمایه هر سازمان است که 
باید به نیاز هاي آن توجه شود تا کارایي بیشتري داشته باشد.

مهندس داری��وش اماني اصفه��ان را پایتخت حم��ل و نقل 
کش��ور دانس��ت و اظهار داش��ت : اس��تان اصفهان در تعداد 
ناوگان ب��ار ، مجتمع هاي بی��ن راهي ، تع��داد پایانه هاي بار 
و مس��افر و میزان بزرگراه ها و آزاد راه ها رتبه اول کش��وري 
را از آن خود کرده اس��ت و این مس��ئله اصفهان رابه  کریدور 
ش��مال به جنوب کش��ور تبدی��ل ک��رده اس��ت .وي افزود : 
90درص��د مس��افر و کاالي کش��ور از طریق ج��اده جابه جا 
مي ش��ود و ما در این بین موظفیم براي تامین امنیت بیشتر 
راه هاي مواصالت��ي زیر س��اخت الزم را در ج��اده ها تامین 
نماییم .مهن��دس اماني افزای��ش تلفات ج��اده اي را یكي از 
 بزرگترین معضالت کشور عنوان کرد  و گفت : خوشبختانه با 
هماهنگي هاي انجام شده با پلس راه کشور توانستیم میزان 
تصادفات را کاهش دهیم اما تا حل ش��دن نهایي این مشكل 

نیاز به تعامل و همراهي دیگر دستگاه هاي اجرایي داریم .

صادرات 20 درصدی فرش ماشینی 
آران و بیدگل به خارج از کشور 

مدیر هئیت امنای شهرک صنعتی س��لیمان صباحی آران و 
بیدگل گفت: در حال حاضر 20 درص��د از محصوالت فرش 

ماشینی این شهرستان به خارج از کشور صادر می شود.
حسنعلی اسماعیلیان اظهار داشت: هر ماه حدود دو میلیون 
و 500 هزار مترمربع فرش ماش��ینی در این ش��هرک تولید 
که بخش��ی از آن به کشورهای افغانس��تان، عراق، پاکستان، 

آذربایجان و اروپا صادر می شود.
وی همچنین افزود: حدود 10 هزار کارگر بصورت مستقیم و 
10هزار نفر بصورت غیرمستقیم در کارخانجات تولید فرش 

ماشینی شهرستان آران و بیدگل فعالیت دارند.
وی کمبود نقدینگی، مش��كل س��ند زمین، نب��ود مجموعه 
تفریحی و ورزشی ویژه کارگران و افزایش بی رویه قیمت مواد 
اولیه را از جمله مش��كالت صاحبان صنایع در این شهرستان 
ذکر کرد و گفت: با توجه به اینكه محصول فرش ماشینی در 
آران و بیدگل دارای مزیت رقابتی اس��ت و محصول برتر این 
شهرستان شناخته می شود بایستی مشكالت صاحبان صنایع 

رفع شود.

ارائه کارت ملی در زمان عرضه بلیت 
قطار اجباری شد

     به منظور جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در فروش بلیت های 
قطار و توزیع عادالنه بلیت، عرضه  بلیت قطارهای مس��افری 

فقط با ارائه  کارت ملی انجام می شود.
ش��رکت حمل و نقل ریلی رج��ا اعالم کرد: ارائ��ه   کارت ملی 
متقاضیان به هنگام خرید بلیت قطارهای مسافری برای ثبت 
کد ملی و تاری��خ تولد افراد در داخل برگه ه��ای بلیت الزامی 
است. این اقدام در راستای توزیع عادالنه بلیت، جلوگیری از 
ایجاد بازار سیاه و سوء استفاده احتمالی افراد سودجو صورت 
می گیرد. به دلی��ل ارتباط آنالین با س��ایت ثب��ت احوال  در 
صورتی که مشخصات افراد در کارت ملی غیر واقعی و جعلی 

باشد، به طور خودکار از صدور بلیت جلوگیری خواهد شد.

 بهار اقتصاد ايران فرا رسید
     وزیر اقتصاد با بیان اینكه نسبت به دو سال گذشته 10 درصد 
کاهش در تولی��د و 20 درصد کاهش در درآم��د ملی داریم، 
گفت: شرایط برای یک جهش بزرگ در اقتصاد ایران در حال 

آماده شدن است.
علی طیب نیا با اشاره به اینكه در س��ال های گذشته 3 دوره 
مدیریت کش��ور را پش��ت س��ر گذاش��تیم، اظهار داشت: در 
 دوره نخست س��ازمان ها به طور اقتضایی و بدون برنامه عمل

 می کردند و در دوره دوم دس��تگاه ها به دنب��ال برنامه های 
تفضیلی مكتوب رفتند ک��ه هیچ گاه به ط��ور کامل و دقیق 
اجرایی نش��د. وزیر اقتص��اد اظهارداش��ت: در دوره جدید ما 
تصمیم گرفتی��م از این پس رویكردی برنام��ه ای، قاعده مند 
و معطوف به عمل مبتنی بر برنامه را در پیش بگیریم. برنامه 
راهبردی وزارت اقتصاد با این هدف تدوین ش��ده و افتخار ما 
این اس��ت که 22 واحد مجموعه وزارت اقتصاد سال 93 را با 
برنامه شروع نمودند. وی به تش��ریح وضعیت عمومی اقتصاد 
کشور پرداخت و افزود: به اعتراف دوست و دشمن، نوساناتی 
که در اقتصاد ایران وجود داشت جای خود را به ثبات و آرامش 
داده و نشانه های این آرامش و اطمینان را می توان در کنترل 

نرخ تورم و ارز مشاهده کرد. 

4
تولید بیش از ۱۱۴ هزار دستگاه خودرو در شهریور

    تولید انواع خودرو در شهریورماه جاری به 11۴ هزار و 9۷3 دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته رشد ۷3.5 درصدی را نشان می دهد در این مدت 9۷ هزار و 255 دستگاه خودرو سواری 

تولید شد که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته رشد ۷3درصدی نشان می دهد. 
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مدی��رکل اداره کل اس��تاندارد اس��تان اصفه��ان گفت: 
پالک هایی که اخیراً در بازار طالی اصفهان به نام پارسیان 
با عیار 995 بفروش می رسد، از سوی استاندارد مورد تائید 

قرار نگرفته است.
در مصنوع��ات طالی��ی چ��ون پالک ه��ای یادب��ود، 
تندیس،مدالیون که بنام عیار 995 در بازار عرضه می شود 
اداره کل اس��تاندارد بر روی طرح ونش��ان ، عی��ار ، وزن 
نش��انه گذاری نظارت و کنترل دارد که باید در این زمینه 

تمامی جوانب رعایت شده باشد.
غالمحسین شفیعی با اشاره به اینكه اخیراً پالک هایی در 
بازار طالی اصفهان به نام پارس��یان با عیار 995 بفروش 
می رسد که از س��وی اس��تاندارد مورد تائید قرار نگرفته، 

ادامه داد: در مصنوعات طالیی چ��ون پالک های یادبود، 
تندیس،مدالیون که بنام عیار 995 در بازار عرضه می شود 

نیاز به تأییدیه استاندارد است.
مدیرکل اداره کل استاندارد استان اصفهان، تصریح کرد: 
در ساخت این مصنوعات اداره اس��تاندارد بر روی طرح و 
نشان ، عیار ، وزن و نشانه گذاری نظارت و کنترل دارد که 

باید در این زمینه تمامی جوانب رعایت شده باشد.
وی تأکید کرد: برای هر محصولی چون مدالیون و پالک 

باید طرح و عالمت به تائید اداره استاندارد برسد.
وی با اش��اره به اینكه اداره اس��تاندارد ب��ر روی هرگونه 
محصولی که با عیار 995 تولید می ش��ود حساسیت ویژه 
دارد، بیان کرد: عی��ار ۷50،833 و 916 به ترتیب قیراط 
آن 18،20 و 22 اس��ت که عیار 995 صرف��اً در خصوص 
مصنوعات تولیدی خ��اص با ماهیت هن��ری یا فرهنگی 

خواهد بود.
ش��فیعی با اش��اره به اینكه عی��ار آلیاژ پالتین برحس��ب 
قسمت در هزار 850،900 و 950 اس��ت، ادامه داد: عیار 
آلیاژ پاالدیم نیز500 تا950 اس��ت و عی��ار آلیاژ نقره نیز 

8۴0،900 و 925 برحسب قسمت در هزار است.
مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان بیان داشت: برای 
درج هرگونه طرح و نش��ان ط��ال بای��د در کمیته نظارت 
 طالی اس��تان تصمیم گرفته ش��ود و به تائید این کمیته

 برسد.

 وزیر تع��اون، کار و رفاه ب��ا اعالم اینكه درزمینه اش��تغال 
طرح های مفصلی داریم و مسئله را درست تعریف کرده ایم، 
به اجرای طرح تكاپو در اس��تان ها اش��اره کرد و گفت: باید 
جنبش عظیم برای شنیدن صدای محرومان، فقرا و کارگران 

ایجاد شود.
علی ربیعی در گردهمایی آموزشی توانمندسازی مدیران 
کل س��تادی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه هدف از این 
نشست را برشی به اهداف و برنامه های این وزارتخانه برشمرد 
و گفت: باید تأثیر خدماتی ک��ه در وزارت تعاون، کار و رفاه 
برای مردم انجام می دهیم ملموس ش��ود، بنابراین در این 

راستا ایده سازی باید اثربخش باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه کاس��تن از رنج مردم و افزایش رفاه 
اجتماعی ب��رای آحاد جامع��ه را از مهم تری��ن برنامه های 
وزارتخانه متبوعش برش��مرد و اظهار داش��ت: هم اکنون 
درجایی قرارگرفته ایم که بای��د فعالیت ها را افزایش دهیم. 
مطمئناً این ام��ر در زندگی افراد بس��یار تأثیرگذار خواهد 
بود و کاس��تن از رنج مردم و افزایش رف��اه اجتماعی برای 
آحاد جامعه نعمت بزرگی اس��ت که خداوند در اختیارمان 
قرار داده است.ربیعی افزایش اثربخشی فعالیت ها را مورد 
تأکید قرارداد و افزود: وقتی عمل صالحی را انجام می دهیم 
و به زندگی و رشد انسان ها کمک می کنیم کاری ارزشمند 

انجام شده که این را باید مغتنم  بشماریم.
وی به تشریح  اقدامات این وزارتخانه پرداخت و گفت: بیان 

نكردن موفقیت ها یقیناً بی انصافی است. امروز نگاه به وزارت 
تعاون، کار و رفاه تغییریافت��ه و دیدگاه های این وزارتخانه 
پیرام��ون موضوعات مختل��ف مبن��ای تصمیم گیری ها و 
تصمیم س��ازی ها اس��ت.وزیر کار افزود: ام��روز در عرصه 
رفاه اجتماعی دولت دارای دو نش��انه است، یكی در بحث 
امنیت غذایی و دیگری در بحث بیمه ها اس��ت که در این 
 دو عرصه حرف اصل��ی و اساس��ی را ای��ن وزارتخانه بیان

 می کند.
ربیعی خاطرنش��ان کرد: امروز وقتی به دانشگاه می روم و 
صحبت می کنم مورد قضاوت مثبت هستیم. امروز منتقدین 
سیاست های دولت ها و منتقدین منصف نیز با قضاوت مثبت 
به این وزارتخانه نگاه می کنند و حاضرند با ما در موضوعات 

مختلف همكاری نمایند.

مديرکل اداره کل استاندارد استان اصفهان

پالک های پارسیان با عیار995 به تائید استاندارد نرسیده است
سیاست های جديد دولت در بخش اشتغال 

اجرای طرح اشتغالی»تکاپو«در استان ها

معاون وزیر نفت از آغ��از عرضه و توزی��ع بنزین پاک با 
استاندارد یورو ۴ در شهر اصفهان از روز جاری خبر داد 
و اعالم کرد: به زودی عرضه بنزین و گازوئیل یورو ۴ در 

مشهد مقدس هم آغاز خواهد شد.
عباس کاظمی از آغاز عرضه بنزین با استاندارد یورو چهار 
اتحادیه اروپا در کالنشهر اصفهان از  دیروز) چهارشنبه 
16 مهرماه (خبر داد و گفت: پس از عرضه و توزیع بنزین 
با اس��تاندارد یورو چهاردر تهران، کرج، تبریز و اراک، از 
دیروز عرضه این بنزین پاک در کالنش��هر اصفهان آغاز 

خواهد شد.
معاون وزیر نفت بابیان اینكه عرضه بنزین یورو چهاردر 
اصفهان به دنبال انجام تغییرات نرم افزاری در پاالیشگاه 
نفت اصفه��ان انجام گرفته به طوری ک��ه کیفیت تولید 
بنزین این پاالیشگاه از یورو دو فعلی به یورو چهار ارتقا 

یافته است .
همچنین   مدیر روابط عمومی پاالیشگاه اصفهان گفت: 
با تغییرات پاالیش��گاه اصفه��ان در واحدهای خوراک 
مجتمع بنزین س��ازی، در حال حاضر توان تولید حدود 
2 تا 3 میلیون لیتر بنزین یورو ۴ را تنها برای کالنش��هر 

اصفهان دارد.
صادق حاجیان با اش��اره ب��ه اینكه س��ه مجتمع بنزین 

سازی مهرماه سال گذشته برای تولید بنزین یورو ۴ در 
پاالیشگاه اصفهان راه اندازی شد، اظهار داشت: به دلیل 
تحریم ها کاتالیس��ت موردنیاز واحد سوم مجتمع سوم 
بنزین پاالیش��گاه اصفهان به طور کامل وارد مدار تولید 
نش��د و در آن برهه از زمان پاالیش��گاه نتوانست بنزین 

یورو ۴ تولید کند. 
وی بابیان اینكه البته سال گذش��ته پاالیشگاه اصفهان 
موفق به تولید بنزین مرغوب ش��د به گونه ای که یكی از 
پارامترها و مشخصات بنزین یورو ۴ را در تولیدات خود 
به دست آورد، افزود: بااین وجود به دلیل نداشتن برخی 
پارامترها در بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان فقط اعالم 
کرد که بنزی��ن پاک با برخی مش��خصات بنزین یورو ۴ 

تولید کرده است. 
مدیر روابط عمومی پاالیشگاه اصفهان با تأکید بر اینكه 
هنوز نیز مجتمع سوم بنزین سازی کاتالیست موردنیاز 
را به دست نیاورده اس��ت، تصریح کرد: ازآنجایی که این 
کاتالیس��ت در ایران تولید می ش��ود با توجه به آلودگی 
کالنشهر اصفهان و درخواست استاندار ، این پاالیشگاه 

اقدام ب��ه تغییرات��ی در واحدهای مختل��ف به خصوص 
واحدهای خوراک مجتمع بنزین سازی کرد. 

وی افزود: با این تغییرات پاالیشگاه توانست حدود 2 تا 
3 میلیون لیتر بنزین یورو ۴ با همان مش��خصات برای 

کالنشهر اصفهان تولید کند. 
حاجیان تأکید کرد: هن��وز کاتالیس��ت موردنظر برای 
واحد سوم مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه فراهم نشده 
البته این واحد با ۴0 درصد توان خود راه اندازی ش��ده و 

فعالیت می کند. 
وی با اش��اره ب��ه اینكه کاتالیس��ت یادش��ده مربوط 
به کش��ور آمری��كا اس��ت، اظهار داش��ت: ب��ه دلیل 
تحریم ها، کش��ورهای دیگر نی��ز این کاتالیس��ت را در 
اختیار پاالیش��گاه اصفه��ان قرار نمی دهن��د اما اکنون 
 این کاتالیس��ت در پژوهش��گاه صنعت نفت ایران تولید 

می شود. 
مدیر رواب��ط عموم��ی پاالیش��گاه اصفهان اف��زود: به 
دلی��ل اینكه آم��اده ش��دن ای��ن کاتالیس��ت طوالنی 
می ش��ود به احتمال ف��راوان تا اواخر امس��ال ی��ا اوایل 
س��ال آین��ده ای��ن کاتالیس��ت در اختیار پاالیش��گاه 
اصفهان ق��رار می گیرد و مجتمع س��وم بنزین س��ازی 
 نیز به طور کام��ل وارد م��دار تولید بنزین ی��ورو ۴ قرار

 می شود. 
وی در خصوص اینكه آیا بنزین یورو ۴ تولیدی پاالیشگاه 
اصفهان در اختیار دیگر اس��تان ها قرار می گیرد یا خیر، 
گف��ت: زمانی ک��ه فراورده ه��ای نفتی تولید می ش��ود 
پاالیش��گاه آن را تحویل ش��رکت پخ��ش فرآورده های 
اصفه��ان می ده��د البته این می��زان تولید پاالیش��گاه 
 اصفهان تنها تأمین کننده بنزین یورو۴ کالنشهر اصفهان

 است.

عرضه بنزين پاک در اصفهان آغاز شد

تولید ۳ میلیون لیتر بنزين يورو 4 برای کالنشهر اصفهان

     

وزیر نیرو با موافقت رهاس��ازی آب زاین��ده رود از 15 آبان 
ماه در اصفهان، گفت: تمامی چاه های غیرمجاز آب در دو 
استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان تا پایان امسال باید 

مسدود شود.
حمید چیت چیان در نشست شورای برنامه ریزی حوضه 
آبریز زاینده رود که با موضوع برنامه ریزی منابع و مصارف 
سد زاینده رود در سال آبی 9۴-93 برگزار شد، با تأکید بر 
لزوم کنترل برداش��ت های غیرمجاز آب در این دو استان، 
اظهار داشت: با توجه به خشكس��الی و کم آبی شدید این 
منطقه، مس��دود کردن چاه ه��ای غیرمجاز ب��ه مدیریت 
مصرف، منضبط ش��دن مصرف کنندگان، حفظ و تقویت 
منابع آب حوض��ه و درنهایت احیای زاین��ده رود منتهی 
خواهد ش��د. وی با تأکید بر توزیع عادالن��ه آب در حوضه 
زاینده رود گفت: طرح س��اماندهی برداشت از رودخانه در 
این استان ها باید اجرایی شود و تمامی برداشت های اضافه 
از منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین برداشت  های 
مازاد بر پروانه بهره برداری تا پایان مهرماه باید شناسایی و 

ساماندهی شود.
چیت چیان به لزوم تجهیز منابع آب استان به دستگاه های 
اندازه گیری اش��اره کرد و افزود: نصب تجهیزات کنترل و 
اندازه گیری در چاه ها و محل تحویل آب به بخش کشاورزی 
از ضرورت ها اس��ت و با همراهی معاون��ت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعتبار اجرای طرح در 
بودجه سال 9۴ باید دیده شود. 

معاون محیط زیس��ت طبیعي و تنوع زیس��تي س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در این نشس��ت به خشكس��الی 
و کم آبی حاکم بر اس��تان اصفهان اش��اره ک��رد و گفت: 
محیط زیست در حوضه زاینده رود به ویژه تاالب گاوخونی 
براثر کاهش 50 درصدی آب رودخانه ها آس��یب فراوانی 
دیده و در صورتی وضعیت در این حوضه سامان می یابد که 

مصرف بخش های مختلف کنترل شود. 
احمدعلی کیخا افزود: تغییر الگوی کش��ت از محصوالت 
صیفی به ش��توی و همچنین برنامه ریزی برای رهاسازی 

بخشی از آب زاینده رود در تابستان می تواند مؤثر باشد. 
س��ید رحیم س��جادي  معاون آب وخاک و صنای��ع وزیر 
 جهاد کشاورزي با اشاره به اینكه 50 در زمان حاضر فقط 
50 درصد نیاز کشاورزی منطقه آب در اختیار کشاورزان 
قرار می گی��رد گفت: با توجه به کمبود ش��دید آب الگوی 
کشت اس��تان را باید به س��مت تولید گلخانه پیش ببریم 
که برای نمونه یكی از کشاورزان اس��تان از روش گلخانه 
350 تن در هكتار یعنی 6 برابر کشت در زمین کشاورزی 

گوجه فرنگی برداشت کرده است. 
استاندار اصفهان نیز در این نشست بابیان اینكه 95 درصد 
برآوردهای وزارت نیرو در س��ال های آبی گذش��ته عملی 

شده است، تأکید کرد: در بهره برداری از سد زاینده رود دو 
مورد پایداری سد و ضریب اطمینان آب شرب مدنظر باشد، 
حداقل میزان پایداری سد 160 میلیون مترمكعب است 
و برای داش��تن ضریب اطمینان آب باالی 90 درصد و به 
مدت 1.5 سال باید 250 میلیون  مترمكعب آب در مخزن 

این سد باقی بماند. 
رسول زرگر پور با اشاره به پیگیری استانداری برای تغییر 
الگوی کشت اصفهان، افزود: در چند سال گذشته کشت 
برنج در اس��تان با 80 درصد کاه��ش از 20 هزار هكتار به 
3500 هكتار رس��یده، اما به هرحال حتی اگر نوع کشت  

نیز عوض ش��ود، بازهم باید 
حقا به کش��اورزان منطقه را 

تأمین کنیم. 
قاسم س��لیمانی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاري نیز در 
این نشس��ت، بر اقدام جدی 
ب��رای شناس��ایی چاه های 
غیرمج��از، جایگزین کردن 
استفاده از پس��اب در بخش 
صنع��ت و نظارت بیش��تر بر 
برداش��ت  های غیرمج��از در 
مسیر زاینده رود تأکید کرد. 

در این نشس��ت ب��ا تصویب 
اعضا مقرر ش��د در سال آبی 
9۴-93 از س��د زاین��ده رود 
ب��ه می��زان ۴10 میلی��ون 
مترمكعب برای آب ش��رب و 

صنعت اصفهان، 63 میلیون مترمكعب برای آب ش��رب و 
صنعت یزد، 85 میلیون مترمكعب برای کشاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری، 228 میلیون مترمكعب برای باغ ها، 
کانال ها، محیط زیس��ت، نهرهای س��نتی اصفهان و ۴00 
میلیون مترمكعب برای کشت پاییزه شرق اصفهان و حیات 
رودخانه اختصاص یابد. کل مصرف حوضه آبریز زاینده رود 
در س��ال آبی 9۴-93 حدود یک میلیارد و 186 میلیون 
مترمكعب خواهد بود و آورد س��د زاینده رود در سال آبی 
آینده 9۷9 میلیون مترمكعب می رس��د. طبق پیش بینی 
حجم مخزن سد زاینده رود در شهریور سال 9۴ نباید کمتر 

از 180 میلیون مترمكعب باشد. 
همچنین با رهاسازی آب از 15 آبان ماه، آب زاینده رود در 
شهر اصفهان تا 20 خردادماه سال آینده جاری خواهد بود. 
در این نشست معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، استاندار 
یزد، نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری، وزارت کشور، صنایع و معادن و نماینده 
کشاورزان استان های چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان 

حضور داشتند.

وزير نیرو اعالم کرد: رهاسازی آب زاينده رود از ۱5 آبان ماه تا 20 خردادماه 

چاه های غیرمجاز آب بايد مسدود شود
8 ماه زندگی برای زاینده رود  

دالر کمر طال را شکست
سخنرانی ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز 
عامل دیگری بود که از نگاه کارشناسان درافت قیمت 
طال مؤثر واقع شد.سیر نزولی قیمت طال در بازارهای 
جهانی، به جایی رسید که قیمت 1200 دالر در هر 
انس را هم شكس��ت و در روز دوش��نبه 6 اکتبر به 
1.193.60 دالر رسید. این افت چشمگیر قیمت طال 
از دسامبر 2013 تاکنون بی سابقه بوده و آن چنان 
سرمایه گذاران را ناامید کرد که در روز سه شنبه فلز 
زرد شاهد افزایش دوباره قیمت بوده و توانست مجدداً 
خود را به قیمت 1200 دالر برساند. قیمت هر انس 
طال در روز سه ش��نبه به 1206.0۴ دالر در هر انس 
رسید که در مقایس��ه با 5 روز گذشته 0.80درصد، 
در یک ماه گذش��ته ۴.85درصد، س��ه ماه گذشته 
8.39درصد و شش ماه گذشته ۷.۴۴درصدکاهش 
قیمت داشته است.کارشناسان دلیل افت باالی طال 
در روز دوشنبه را انتشار گزارش وضعیت بیكاری در 
آمریكا، افزایش میزان اشتغال متعاقب رشد اقتصادی 
در این کشور در ماه س��پتامبر و افزایش ارزش دالر 
عنوان کرده اند. طبق گزارش جدید، میزان بیكاری 
در آمریكا با رقم 5.9درصددر پایین ترین سطح خود 
در طول 6 سال اخیر قرار دارد. ایاالت متحده آمریكا 
در ماه س��پتامبر 28۴.000 عدد شغل ایجاد کرده 
اس��ت که این رقم در ماه اوت 180.000 عدد بوده 
اس��ت. ارقام مذکور پیش بینی های کارشناس��ان و 
اقتصاددانان که میزان ایجاد اش��تغال را 210.000 
عدد برآورده کرده بودند را نیز پش��ت سر گذاشت. 
کارشناس��ان آمریكایی تخمین زده بودند که نرخ 
بیكاری در آمریكا به رقم 6.1درصد برسد. نرخ بهره 
در آمریكا در راستای سیاس��ت های جدید، ممكن 
است با گزارش جدید زودتر ازآنچه تصور می رفت، 
افزای��ش پیدا کند. ای��ن امر می توان��د جایگاه دالر 
را تقویت و ط��ال را مجدداً ضعیف کند.کریس��توفر 
دمبیک، کارشناس ساکسوبانک دراین باره می گوید: 
افزای��ش ارزش دالر متعاقب سیاس��ت های جدید 
پولی آمریكا از مهم ترین دالیل افت بی سابقۀ ارزش 
طالست.کارشناسان پیش بینی می کنند که شكسته 
شدن قیمت 1200 می تواند روزهای بدتری را برای 
طال رقم بزند و احتمال کاهش قیمت آن به کمتر از 
1100 دالر در سه ماه پایانی سال جاری نیز وجود 
دارد.گفتنی اس��ت در مقابل افزای��ش ارزش دالر، 
س��ایر فلزات نیز حال وروز بهتری از طال ندارند. روز 
جمعه نقره به پایین ترین قیمت خود در طول ۴ سال 

گذشته رسید.

کل مصرف حوضه 
آبريز زاينده رود در 

سال آبی 9۳-94 
حدود يک میلیارد 

و ۱۸۶ میلیون 
مترمکعب خواهد 

بود و آورد سد 
زاينده رود در سال 

آبی آينده 9۷9 
میلیون مترمکعب 

می رسد



یادداشت
چیدمان سفالی عباس اکبری عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان 
از مجموعه »جام جم« این هنرمند در هشتمین س��مپوزیوم 'تراکوتای' شهر 'اسکی 
شهیر' ترکیه به نمایش درآمد.سمپوزیوم تراکوتای اسکی شهیر ترکیه از اختصاصی ترین 
رویدادهای کار با س��فال برای فضاهای شهری است که هنرمندان کشورهای مختلف 

در آن شرکت می کنند.
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هفتیادداشتنمایش »چیدمان سفالی« در ترکیه

  پایان اولین کاوش باستان شناسی 
بر روی تپه تاریخی سمیرم 

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان سمیرم گفت: اولین کاوش باستان شناسی در یک تپه 

تاریخی در شهرستان سیرم بخش حنا پایان یافت.
سجاد افش��اری افزود: این تپه تاریخی در یک محوطه تاریخی 

مربوط به هفت هزار سال پیش )دوره پیش ازتاریخ( هست . 
وی اظهار داش��ت : در جریان باستان شناس��ی صورت گرفته 
»ابزارهای سنگی« ، »پی های خانه«، »سفال های خردشده«و 

»دو اسکله انسان که در قبر خوابیده بودند« به دست آمد.
وی تصریح کرد: کار باستان شناسی این محوطه تاریخی به مدت 
یک ماه صورت گرفت.به گفته وی، باستان شناسی این محوطه 
تاریخی با حمایت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج )ع( برای 

اولین بار در کشور انجام شد. 

جشنواره »هنر علوی« در اصفهان 
برگزار می شود

جشنواره »هنر علوی« در روز عید سعید غدیر خم و به مدت سه 
روز در اصفهان برگزار می شود.جش��نواره »هنر علوی« امسال 
در دو رش��ته ش��عر و هنر گرافیک فعالیت خود را آغاز می کند 
و در سال آینده تعداد رش��ته ها برای حضور بیشتر هنرمندان 
افزایش می یابد. در جشنواره امس��ال ۳۰ نفر از هنرمندان برتر 
کشورمان درزمینه شعر و نیز ۳۰ گرافیست دعوت شده اند. هر 
یک از گرافیست ها در مدت یادش��ده، عالوه بر اینکه به یکی از 
ویژگی های امام علی)ع( می پردازند، یک پوستر نیز با مشارکت 
یکدیگر طراحی و ارائه می کنند. هر یک از شعرای دعوت شده 
نیز ع��الوه بر اینکه قطعه ش��عری در مدح و منقب��ت علی )ع( 
می س��رایند، یک قطعه شعر هم با مش��ارکت یکدیگر در مدح 
امیرالمؤمنین علی )ع( می س��رایند. از س��ایت جشنواره »هنر 

علوی« نیز در روز عید سعید غدیر خم رونمایی می شود.

 موسیقی ایران و جهان
گوش نصف جهان را می نوازد

همزمان ب��ا برگ��زاری جش��نواره و اجالس می��راث فرهنگی 
ناملموس در اصفهان، آثار مختلف موس��یقیایی از کشورهای 
کره جنوبی، روس��یه، هندوس��تان، آذربایجان و نیز موسیقی 
آیینی و س��نتی ایران در این ش��هر اج��را می ش��ود.این آثار از 
۱۷ مهرماه امس��ال به مدت س��ه روز در هنر س��رای خورشید 
شهر اصفهان اجرا خواهد شد. در روز نخس��ت، آثاری از کشور 
هندوستان، موس��یقی اصفهان، موس��یقی آیینی شیراز و نیز 
موس��یقی آیینی توس��ط گروه عرفان از تهران در چهار سانس 
اجرا می شود. موس��یقی گروه اول از کره جنوبی، اثر موسیقی 
کشور روسیه با عنوان سن پترزبورگ و یک موسیقی اصفهانی 
 نیز در قالب س��ه برنامه فاخر در هنر س��رای خورشید نواخته 

می شود. 

مجتمع فرشچیان 
 میزبان 22 برنامه

 در اجالس میراث 
ناملموس

    مدیر مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان 
از برپایی نمایشگاه میراث فرهنگی ناملموس در 
هفته جاری خبر داد.س��ید محمد قلمکاریان از 
اجرای ۲۲ برنامه فرهنگ ناملموس نامبرد و افزود: 
این برنامه ها اعم از نقالی خوانی، شاهنامه خوانی، 
قص��ه گویی، الالی��ی خوانی، اجرای موس��یقی 
های محلی به همراه نمایشگاه آثار فاخر صنایع 
دستی در س��ه بخش آموزشگاهی، نمایشگاهی 
و فروشگاهی انجام خواهد گرفت. وی بیان کرد: 
نمایشگاه میراث فرهنگی ناملموس در مجتمع 
فرشچیان از پنج شنبه شروع و تا شامگاه شنبه 
ادامه خواهد داشت. قلمکاریان ادامه داد: درصدد 
هس��تیم تا بتوانیم این مجتمع را به عنوان یک 
شاخص فرهنگی هنری به مکانی دائمی جهت 
نمایشگاه میراث فرهنگ ناملموس تبدیل نماییم. 
وی در پایان گفت: بخش نمایشگاهی به مدت سه 
روز از ۱۷ تا ۱۹ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۰ شب 
در محوطه مجتمع فرشچیان جهت ورود عموم 
آزاد است و بازدیدکنندگان می توانند به صورت 
رایگان از برنامه های جنبی و آموزشی نمایشگاه 
استفاده نمایند. شایان ذکر است؛ اجالس میراث 
فرهنگی ناملموس از ۱۷ تا ۲۰ در اصفهان برگزار 

می شود.

سهراب سپهری به 
دنبال احیای نقاشی 

ایرانی بود
عض��و دائم��ی انجم��ن نقاش��ان ای��ران 
گف��ت: س��هراب ب��ا نوآوری ه��ای خ��ود 
در نقاش��ی هایش ب��ه دنب��ال احی��ای 
 نقاش��ی ایرانی ب��ا ترکیب��ی از هن��ر مدرن

 بود.مهدی راحمی اظهار داشت: پس ازاینکه 
نقاش��ان مکتب »کمال المک« ش��یوه ها و 
س��بک های غربی را در نقاش��ی ایرانی رواج 
دادند، سپهری در آثارش با استفاده از سنت 
شرقی به ایرانی کردن این هنر بصری پرداخت.

 دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگی ناملموس در اصفهان گفت:  در حال 
حاضر ۱۰ اثر فرهنگی از می��راث فرهنگی 
ناملموس ایران به ثبت جهانی رسیده است که پرونده باران خواهی 

و بادگیرها در نوبت ثبت جهانی است.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، مسعود حسین میرزایی در نشست 
خبری خود با اهالی رس��انه اظه��ار کرد: ۳۲۷ می��راث فرهنگی 
نا ملموس در دنیا به ثبت جهانی رسیده و سهم جمهوری اسالمی 

ایران در این راستا ثبت مجموع ۱۰ اثر در این حوزه است.
وی بی��ان داش��ت: تعزی��ه، مهارت ه��ای س��نتی اس��تان های 
ف��ارس و کاش��ان، قالی ش��ویی مش��هد ارده��ال، ورزش 
ازجمل��ه لنج س��ازی  س��نتی  مهارت ه��ای  و   پهلوان��ی 

 ۱۰ میراث فرهنگی نا ملموس ایران بوده که به ثبت جهانی رسیده 
است.دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس 
خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱4 نیز پرونده باران خواهی به عنوان 
میراث فرهنگی نا ملموس جمهوری اسالمی ایران برای ثبت جهانی 

در نوبت بررسی قرار می گیرد.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران دارای مواریث فرهنگی 
نا ملموس بسیاری است، افزود: همچنین در سال ۲۰۱5 نیز پرونده 
باد گیر ها به عنوان میراث فرهنگی نا ملموس برای ثبت جهانی در 
نوبت بررسی قرار می گیرد.حسین میرزایی با اشاره به اینکه برخی 
از پرونده های میراث فرهنگی نا ملموس ایران مانند طب سنتی که 
برای ثبت جهانی شدن تهیه شده، مرجوع شده است، گفت: ثبت 

میراث فرهنگی نا ملموس برای تمام جوامع بشری است.
وی بابیان اینکه بیش از یک دهه است که جامعه جهانی به میراث 

فرهنگی نا ملموس توجه دارد، اضافه کرد: کنوانسیون ۲۰۰۳ در 
سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده و در راستای توجه به این 
میراث به این کنوانسیون استناد می شود.دبیر اجالس و جشنواره 
بین الملل��ی میراث فرهنگ��ی نا ملموس ب��ا تأکید ب��ر اینکه این 
کنوانسیون در قالب کمیته فرهنگی میراث فرهنگی نا ملموس به 
ثبت رسیده است، تصریح کرد: در واژگان بخش نا ملموس در مقابل 
ملموس قرار دارد و میراث نا ملموس یا معنوی نقطه مقابل میراث 
ملموس یا مادی است.وی گفت: جمهوری اسالمی ایران در راستای 
حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی نا ملموس در سال ۲۰۰۳ به این 
 ICCN کنوانسیون پیوسته است.حسین میرزایی بابیان اینکه
یا شبکه همکاری بین ش��هری برای محافظت از میراث فرهنگی، 
معنوی تنها س��ازمان بین المللی حکومت های محلی و نهاد های 
فرهنگی است، اظهار کرد: حفظ میراث فرهنگی نا ملموس جهان 
هدف این سازمان بین المللی است.وی با تأکید بر اینکه در دومین 
میزگرد بین المللی شهرداران در سال ۲۰۰8 در قاهره که به موضوع 
نقش زنان در محافظت از فرهنگ سنتی و تنوع فرهنگی اختصاص 
داشت، شهرداران حاضر در این رویداد به اتفاق آرا رأی به تأسیس 
این سازمان دادند، افزود: فعالیت و تالش های این سازمان معطوف 
به بررس��ی راهکار های خالق و کار آمد ب��رای محافظت از میراث 
فرهنگی نا ملموس و ارتباط جدایی نا پذیر آن با توسعه پایدار محلی 
است.وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف اصلی این سازمان این 
است که از طریق گفتمان بین فرهنگی نسبت به ایجاد و پی ریزی 
صلح فرهنگی مبتنی بر تفاهم و درک مشترک اقدام کند، تصریح 
کرد: از سال ۲۰۰8 موجودیت این سازمان مشخص می شود.دبیر 
اجالس و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس اضافه 

کرد: ۳۹ کشور به این شبکه پیوس��ته اند و این شبکه بین المللی 
بین شهری 65 عضو دارد و تعدادی از شهر ها نیز درخواست عضویت 
در این شبکه را داده اند که در این اجالس و جشنواره به عضو های 
این شبکه بین المللی اضافه می شود.وی بابیان اینکه اصفهان، شیراز 
و نیشابور از شهر های عضو این شبکه بین المللی بین شهری هستند، 
تأکید کرد: عضویت شهرداری اصفهان در س��ازمان ICCN در 
سال ۲۰۱۱ صورت گرفته است و حکومت های محلی می توانند به 

عضویت این سازمان دربیایند.
حسین میرزایی با تأکید بر اینکه شهرداری اصفهان در سه سالی 
که به عضویت این سازمان درآمده اس��ت، موفق شد که میزبانی 
اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس ۲۰۱4 را 
به خود اختصاص بدهد، ادامه داد: فعالیت رسمی ستاد اجرایی این 
اجالس و جشنواره در اصفهان از بهمن ماه سال گذشته آغازشده 
است و این ستاد ۱۱ کمیته و دو ش��ورای راهبردی و برنامه ریزی 
دارد.وی با اشاره به اینکه دبیر خانه ای نیز در راستای برگزاری این 
اجالس و جش��نواره بین المللی در اصفهان وجود دارد، گفت: در 
برنامه ریزی هایی که انجام شد، ابتدا الزم بود که در حوزه موضوعات 
اساسی این اجالس و جشنواره مشورت کنیم و موضوعاتی بررسی 
شود که دغدغه مسئوالن باشد.دبیر اجالس و جشنواره بین المللی 
میراث فرهنگی نا ملموس بابیان اینکه در گام نخست موضوعات 
بسیاری انتخاب شد، اظهار کرد: اما پس از شور و مشورت با مجمع 
جهانی چهار موضوع اصلی ب��رای اجالس مجمع عمومی انتخاب 
شد.وی به موضوعات این اجالس اشاره کرد و ادامه داد: پاسداری از 
میراث معنوی در برنامه ریزی شهری، نقش میراث معنوی در بهبود 
محیط زیست و کیفیت زندگی، راهکار های ترغیب گردشگری و 
میراث معنوی در ارتقای دیپلماسی مهارت و نقش میراث معنوی 
در سبک زندگی و هویت انسانی به عنوان چهار موضوع این اجالس 
است.حس��ین میرزایی با تأکید بر اینکه برگ��زاری اجالس زنان 
نیز برای نخستین بار توسط اصفهان پیش��نهاد داده شد تا نقش 
بارز زنان در حفظ و انتقال بین نس��لی میراث فرهنگی نا ملموس 
مشخص شود، تصریح کرد: نقش زنان در این عرصه بسیار پر رنگ و 
محوری است.وی با اشاره به اینکه دومین جشنواره میراث فرهنگی 
نا ملموس در اصفهان برگزار می شود، اضافه کرد: نخستین جشنواره 

میراث فرهنگی نا ملموس در کشور کره جنوبی برگزارشده است.
دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس بابیان 
اینکه ۳۰ نهاد در کنار ستاد برگزاری این اجالس و جشنواره با ما 
همکاری می کنند، تأکید کرد: هر یک از این نهاد ها در حوزه های 
تخصصی در راس��تای برگزاری این اجالس و جشنواره همکاری 

می کنند.

دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس

پرونده باران خواهی و بادگیرها در نوبت ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس

 ثبت میراث فرهنگی نا ملموس برای تمام جوامع بشری است

 گروه 
فرهنگ
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
اله  در  واقع   50/2373 شماره  پالک  طبقه  دو  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمودعلي عابدي فرزند 
حسینعلي و غیره درجریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
8/20 /1393 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب این آگهی 
بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار:1393/07/17 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 4878 / 3 واقع در موغان بخش 
یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي سید رحیم عمادي فرزند سیدموسي 
از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نیامده است  به عمل  ثبت است  و غیره در جریان 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 21 / 
8 / 1393 ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب این آگهی 
بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدشد0تاریخ انتشار: 1393/07/17 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
مزایده 

1038 شماره آگهی: 139303902004000136 شماره پرونده: 9100400200400258 
رهنی شماره 36199- استناد سند  به  و  اجرایی کالسه 9100711  پرونده  موجب  به 
مهر  بانک  له  اصفهان   129 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  تنظیمی   88/7/2
اعیان  و  دانگ عرصه  تمامی شش  و سعید جعفری  اسالمی  عبدالحسین  علیه   اقتصاد 
پالک شماره 1529 فرعی مجزی شده از 2267 اصلی باقیمانده به مساحت 142 مترمربع 
بهارستان- نشانی  به  بروجنی  جعفری  سعید  ملکی  اصفهان  ثبتی   6 بخش  در   واقع 
دفتر   56 صفحه  در  آن  مالکیت  سند  که  بهمن12-پ457  بهمن  فاز2-بلوک124-محله 
 254 شماره 59896 ثبت و صادر شده است با حدود آن بدین شرح می باشد شمال پی 
به پی پالک 1530 به طول 12 متر شرق پی به پی پالک 1528به طول 12 متر جنوب 
 اول پی است به خیابان به طول 10 متری دوم پی است به صورت پخ به محوطه میدان 
به طول 2/83 متر غرب پی است به کوچه احداثی به طول 10 متر که طبق نظر کارشناس 
 رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف گردیده محل مورد نظر به صورت مسکونی 
و دارای 142 مترمربع عرصه و 109/19 مترمربع اعیانی در یک طبقه ساخت به صورت 
ال شکل دارای پایان کار صادره از شرکت عمران بهارستان به شماره 77/1/20-288 
و با مشخصات فنی دیوارها از آجر باربر وسط از ستون فلزی سقف از تیرچه بلوک 
رنگ  با  چوبی  داخلی  دربهای  موزاییک  از  کف  روغنی  رنگ  و  گچ  از  داخلی   پوشش 
سیلر و کیلر پنجره ها از پروفیل آهنی و رنگ روغنی آشپزخانه کف از سرامیک و بدنه 
کاشی همراه با کابینت از جنس ام دی اف و پکیج آبگرمکن سرویس بهداشتی حمام و 
توالت و دستشوی کف از سرامیک و بدنه کاشی نمای ساختمان و دیوارهای حیاط از 
آجرنمای 5 سانتی بندکشی شده کف حیاط از موزاییک سیستم حرارتی بخاری گازی 
بنا حدود 15 سال دارای اشتراکات شهری یک کنتور برق   و برودتی کولرآبی قدمت 
بیمه می باشد و  فاقد  اعالم بستانکار  کنتور گاز می باشد و طبق  کنتور آب و یک  یک 
گرفته  قرار  رهن  در  اصفهان   129 دفتر   88/07/02-36199 شماره  رهنی  سند   طبق 
رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   93/08/05 مورخ  دوشنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از 

چهارراه حمزه اصفهانی-دست چپ- اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – 
 ساختمان اداره ثبت اسناد وامالک-طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 
قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار  که  کس  هر  به  و  شروع  ریال   777/500/000 پایه 
پیشنهادی فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق 
یا حق اشتراک و مصرف بدهی های مالیاتی و عوارض  انشعاب و  از حق  اعم  و گاز 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه 
از محل  فوق  بابت هزینه های  پرداختی  مازاد وجوه  مزایده در صورت وجود  از  پس 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
تاریخ 93/07/17 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی دیگری منتشر  چاپ اصفهان در 

نخواهد شد.م الف:15220 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ 

9310100350103697شماره  و   9310100350103698 ابالغنامه:  شماره   7/270
حقیقی:  شونده  ابالغ   930406 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350100347 پرونده: 
عابدینی  ملی-تراشکاری  بانک  کهندژ-مقابل  اصفهان-خ  نشانی  عابدینی  نصرا...   -1
سعادت-پ12  بست  بن   – آتشگاه-کوی  اصفهان-خ  نشانی  مستاجران  رسول   -2
تاریخ حضور: 1393/11/27 دوشنبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی صندوق مهر امام رضا)ع( به طرفیت شما در وقت 
ثانی  نسخه  پیوست  به  این شعبه حاضر شوید. ضمنًا  در  رسیدگی  فوق جهت  مقرر 
دادخواست و ضمایم ارسال میگردد.م الف:17398احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980351500380  ابالغیه: 9310100351503669 شماره  7/271 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930385 خواهان آرش علی نژاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 
قرارداد)مالی(  فسخ  تایید  خواسته  به  کیانی  مصطفی  و  سینا  امیر  و  جعفری  مهدی 
 15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 348 ارجاع و به کالسه 
 10:30 ساعت  و   93/9/23 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351500380
به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:17401 حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9109980359400946  ابالغیه: 9310100353002012 شماره  7/272 شماره 
مجید  علیه  بر  شکایتی  هاشمی  رضا  آقای  شاکی   911415 شعبه:  بایگانی  شماره 
جزینی به موضوع ضرب و جرح تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   104 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت  که  گردیده  ثبت   9109980359400946 کالسه  به  و  ارجاع   263 شماره  اتاق   2
رسیدگی آن 93/11/18 ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متشاکی و به تجویز ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور 
به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا متشاکی پس  میشود 
 اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:17406 

عرفان مدیردفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9109980364801247  ابالغیه: 9310100353002016 شماره  7/273 شماره 
مجید  آقای  علیه  بر  شکایتی  امانی  مهدی  شاکی   920986 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  غیرعمدی  بدنی  صدمه  ایراد  موضوع  به  جمشیدیان  مژده  خانم  و  صادق 

دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره 263 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
 11:00 ساعت   93/11/18 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9109980364801247
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن نامبردگان و به تجویز ماده 185 قانون 
انقالب و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا نامبردگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:17407 عرفان مدیردفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

7/274 شماره درخواست: 9310460352500012 شماره پرونده: 9309980352500841 
شماره بایگانی شعبه: 930946 در پرونده کالسه بایگانی 930946 این شعبه واقع در 
اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
طبقه 4 اتاق شماره 454 خواهان آقای شهریار مطوف فرزند حسن به طرفیت خوانده 
دارای وقت رسیدگی  تقدیم که  به خواسته طالق  فرزند آشم  آیدا سبیرا مطوف  خانم 
مورخه 1393/10/07 ساعت 11:30 میباشد نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  دادگاه  و دستور  درخواست خواهان  با  اعالم شده 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17409 شریعتی مدیر دفتر شعبه 

25 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

7/309 خانم گوهر خداوردی دارای شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست کالسه 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   410/93
که شادروان خدامراد عزیزی بشناسنامه 230 در تاریخ 93/6/11 اقامتگاه دائمی خود 
به:1- گوهر خداوردی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگی 
ش.ش  خدامراد،  فرزند  عزیزی  رضا   -2 متوفی(  )همسر   36 ش.ش  محمدآقا،  فرزند 
 1-007593-620 )فرزند متوفی( 3- داود عزیزی فرزند خدامراد، ش.ش 620-008505-6
متوفی(  )فرزند   234 ش.ش  خدامراد،  فرزند  عزیزی  گیالن   -4 متوفی(   )فرزند 
عزیزی  فرامرز   -6 متوفی(  )فرزند   3148 ش.ش  خدامراد،  فرزند  عزیزی  ایران   -5
خدامراد،  فرزند  عزیزی  فروزان   -7 متوفی(  )فرزند   708 ش.ش  خدامراد،   فرزند 
 ش.ش 1454 )فرزند متوفی( 8- کیومرث عزیزی فرزند خدامراد، ش.ش 46 )فرزند متوفی( 
عزیزی  زهرا   -10 متوفی(  )فرزند   11 ش.ش  خدامراد،  فرزند  عزیزی  طوران   -9
تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )فرزند   620-966779-1 ش.ش  خدامراد،  فرزند 
می نماید  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  سه  را  مزبور  درخواست  مقدماتی 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  سه  ظرف  آگهی   نخستین 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
ابالغ وقت رسیدگی

7/313 در خصوص پرونده کالسه 296/93 خواهان سروناز امانی دادخواستی مبنی 
بر تقاضای الزام خواندگان به انتقال سند پراید به شماره انتظامی 255و92ایران13 به 
طرفیت 1- آیت محسنی فرد 2- عباس استکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
با توجه به مجهول المکان بودن  مورخه 93/8/20 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18281 شعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9310100350703982 شماره پرونده: 9309980350700705  7/314 شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  پارسامنش  زیبا  خواهان   930798 شعبه:  بایگانی  شماره 

زیتان  فاطمه  و  بیات  محمدرضا  و  نیکفر  علیرضا  و  ناصحیان  محمدرضا  خواندگان 
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و جلب ثالث )مالی منقول و غیر منقول( 
 7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
 نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به 
کالسه 9309980350700705 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/19 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   10:30
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز   به 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و   پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  منشی  هاشمی  م الف:18288  گردد.   حاضر 

شهرستان اصفهان 
مزایده 

7/332 شماره آگهی: 139303902004000152 شماره پرونده: 8904002004000531 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 8900758 شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 
 4729/9 مجزی شده از شماره اصلی به مساحت 123/97 مترمربع واقع در بخش 4 
خیابان  از  سوم-بعد  اول-پالک  مشتاق  اصفهان-خیابان  آدرس:  به  اصفهان  ثبت 
ذیل   75 دفتر   115 صفحه  در  آن  مالکیت  سند  که  فانوس  رستوران   –  ابوالحسنی 
ثبت شماره 9794 امالک با شماره چاپی 112028 ثبت و صادر شده است با حدود: 
به  دیواریست  شرقًا  متر   7/55 طول  به  نیاصرم  مادی  انداز  گل  به  دیواریست   شمااًل 
قطعه زمین 4729/8 به طول 16/40 متر جنوبًا درب و دیواریست به پیاده رو خیابان 
جاده یزد به طول 7/5 متر غربًا دیوار به دیوار خانه پالک 4729 باقیمانده به طول 16/55 
متر که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق از سمت شمال به طرف مادی نیاصرم و 
از جنوب به خیابان مشتاق اول محصور شده واز سمت شرق به پالک ثبتی 4729/8 
 و غرب به پالک ثبتی 4729 باقیمانده ساختمان در چهار طبقه ، یک طبقه زیرزمین و 
 یک طبقه همکف و طبقه اول که از سمت جنوب به طول 4/5 متر عقب نشینی شده و 
ابعاد 5/25 متر در 7/5 متر و بقیه  از آن تراس بدون سقف به   طبقه دوم که قسمتی 
آن سقف دارد مساحت کل اعیانی حدود 420 مترمربع می باشد ساختمان اسکلت فلزی 
قسمتهای  بعضی  که  کاری شده  زیر سقف چوب  و  طاق ضربی  و  تیرآهن  سقفها   –
بدنه کینیتکس شده است.   آن احتیاج به تعمیر دارد کف طبقات سرامیک فرش شده – 
کف زیرزمین و بدنه تا ارتفاع حدود یک متر سنگ و بقیه تا زیر سقف سرامیک شده 
 1377/05/29-36550 شماره  رهنی  سند  طبق  که  نوربخش  یحیی  آقای  ملکی  است. 
از  می باشد  واقع  آبادی  فیل  قربانی  علی  آقای  رهن  در  اصفهان   62  دفترخانه 
رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1393/08/05 مورخ  دوشنبه  روز   12 الی   9 ساعت 
چهارراه اول خیابان الهور به مزایده  اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – 
 گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 9/006/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
پرداخت  است  ذکر  به  می شود.الزم  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد 
 بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
عوارض  و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  صورتی  در 
نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و   شهرداری 
وجود  صورت  در  مزایده  از  پس  آنکه  ضمن  است.  مزایده  برنده  عهده  به   باشد 
مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  هزینه های  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد 
مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا 
روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  صورت  در  و  می گردد  منتشر  و  درج   1393/07/17 
پایه  از  مبلغ ده درصد  مزایده  بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
اداری  وقت  پایان  تا  را  خرید  مبلغ  کل  باید  مزایده  برنده  ضمنًا  است.  الزامی   معتبر 
نماید. سپرده  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  حساب  در  مخصوص  فیش  طی  روز  همان 

م الف:18656 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اعالم مفقودی 

اسناد و مدارک دستگاه تراکتور چرخ زنجیری کوماتسو مدل D 65 E به شماره سریال 
41301 متعلق به شرکت هاماراگ که طبق سند شماره 3132 مورخ 64/7/30 به شرکت 

پلیه واگذار گردیده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

همایش دوچرخه سواری در اصفهان
رئیس هیئ��ت دوچرخه س��واری اصفهان 
گفت: همایش دوچرخه سواری به مناسبت 
هفته نیروی انتظامی، ساعت ۹ صبح روز 
فردا جمعه ۱۸ مهر ماه در اصفهان برگزار 

می شود.
کیوان لیمویی پیرامون برگزاری دهمین 
فراخان استان اصفهان امسال اظهار کرد: محل تجمع این همایش 
از ورزش��گاه تختی واقع در چهارراه تختی بوده ک��ه به قید قرعه، 
جوایز ارزنده ای از سوی هیئت دوچرخه سواری اصفهان به شرکت 

کنندگان اهدا می شود.
وی تصریح کرد: این همایش سال گذشته نیز با کمک و همکاری 
نیروی انتظامی استان و هیئت دوچرخه س��واری برگزار شد که با 
استقبال خوبی روبه رو بود، امسال نیز این همایش فقط ویژه آقایان 

بوده و درتمامی رده های سنی آزاد است.

 شک به استفاده از جادوگر 
در لیگ برتر

رئیس کمیته اخالق فدراس��یون فوتبال 
گفت: به یکی دو نفر در رابطه اس��تفاده از 
جادوگر مشکوک هستیم و کمیته اخالق 
به صورت غیررسمی و پنهان در حال رصد 

کردن این موضوع است.
عل��ی اکب��ر محم��دزاده ، در خص��وص 
صحبت هایی که در مورد اس��تفاده مربی��ان و بازیکنان از جادوگر 
در لیگ برتر می شود، گفت: در زمینه اس��تفاده از جادوگر و رمال 
مواردی به گوش ما رسیده اما نمی توانیم بگوییم جادوگر در فوتبال 
ما وجود دارد یا نه. از دوستان درخواست داریم اطالعاتی که در مورد 
اس��تفاده مربیان یا بازیکنان از جادوگر و رم��ال دارند را در اختیار 
کمیته اخالق قرار دهند.محمدزاده با بیان اینکه استفاده از جادوگر 
و رمال خالف قانون و عرف جامعه است، تاکید کرد: به یکی دو نفر 
برای استفاده از جادوگر مشکوک هستیم و کمیته اخالق به صورت 
غیررس��می و پنهان در حال رصد کردن این موضوع است. کمیته 
اخالق به چیزی که باعث لطمه خوردن ب��ه آبرو و حیثیت فوتبال 
ایران شود، رسیدگی جدی خواهد کرد. باز هم می گویم استفاده از 
نیروهای غیرطبیعی خالف قانون است و در صورت مشاهده با آن 

برخورد خواهیم کرد.

انتشار آگهی واگذاری باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس تا پایان آذر

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: 
آگه��ی واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپولیس تا پایان آذر ماه امسال منتشر و 
تا پایان سال جاری این دو باشگاه خصوصی 
خواهند شد. میرعلی اشرف عبداهلل پوری 
حسینی در گفت و گو با رادیو سراسری، در 
خصوص واگذاری سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، افزود: در 
دنیای حرفه ای فوتبال، هیچ دولتی تیم داری نمی کند و با وجود 
مصوبات قانونی متاسفانه طی سالیان گذشته اراده ای برای واگذاری 
سهام این دو تیم وجود نداشت.رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
ادامه داد: با توجه به جلسات گوناگونی که با وزیران امور اقتصادی و 
دارایی، دادگستری و ورزش و جوانان و نیز کمیسیونهای مختلف 
دولت و کارشناسان برگزار شد، اراده دولت برای واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس قطعی شده و تا پایان آذر ماه امسال آگهی 
واگذاری این دو تیم منتش��ر و تا پایان امس��ال نیز این دو باشگاه 

خصوصی خواهند شد.

واکنش خواجه وند به گم شدن پول 
در باشگاه پرسپولیس

مهدی خواجه وند ، در م��ورد اینکه گفته 
می ش��ود قرارداد باشگاه پرس��پولیس به 
صورت یک طرفه با اسپانس��ر فس��خ شده 
است، اظهار داشت: چنین چیزی صحت 
ندارد و مذاک��رات ما برای ایج��اد تعاملی 
مناسب ادامه دار اس��ت. اگر قرارداد فسخ 
ش��ده بود دیگر مذاکره ای صورت نمی گرفت هر چند حق فس��خ 
قرارداد با باشگاه است.وی در واکنش به این مسئله که شایعه شده 
 از ۱3 میلیارد پولی که اسپانس��ر به باش��گاه تزری��ق کرده تکلیف 
5 میلیارد آن مشخص نیست و گم شده، خاطرنشان کرد: اسپانسر 
تا امروز نزدیک به ۱0 میلیارد تومان به باشگاه تزریق کرده که نوع 
پرداخت آن کاماًل مش��خص اس��ت. برای اولین بار باشگاه حساب 
دولتی دارد، خزانه دار در باشگاه مستقر است و ذی حساب هم همه 
چیز را زیر نظر دارد، با چنین شرایطی چنین فرضیه ای قابل تصور 
نیس��ت و احتمال این اتفاق هم وجود ندارد و هیچ پولی از باشگاه 
»گم« نشده است.سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره این مسئله 
که اسپانسر می خواهد محمد رویانیان را دوباره به باشگاه برگرداند، 
گفت: از این موضوع خبر ندارم اما با توجه ب��ه قراردادی که داریم 
اسپانسر نمی  تواند در انتخاب مدیرعامل یا چنین مسائلی دخالت 
داشته باشد و قدرت مانور هم ندارد. وظایف اسپانسر کاماًل مشخص 

است و فقط می تواند در بخش اقتصادی دخالت داشته باشد.

کی روش: می خواهم برای جانشینم 
میراث بگذارم

س��رمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران 
تأکید کرد قصد دارد برای جانشینش روی 
نیمکت تیم ملی فوتبال ایران میراثی باقی 

بگذارد.
کارلوس ک��ی روش که هدای��ت تیم ملی 
فوتب��ال ایران را ب��ر عه��ده دارد، وظایف 

مختلفی را بر عهده دارد. 
وی عالوه بر اطمینان دادن به کس��ب بهترین نتایج برای تیم روی 

توسعه فوتبال در این کشور نیز تمرکز کرده است.
وی اظهار داشت: جنبه های دیگری هم هستند که مانند آموزش 
عمل می کنند که زیرس��ازی، دیدگاهی که ما نس��بت به فوتبال 
بین المللی در تغییر و تحوالت آن داریم و به خصوص آمادگی برای 

آینده هستند.

6
تقدیر مجلس از کاروان ورزشی اینچئون

۱66 نماینده مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای از زحمات و تالش های کاروان ورزشی و 
بانوان ورزشکار محجبه تقدیر و تشکر کردند.کاروان ورزشی اعزامی کشورمان به بازی های 

آسیایی اینچئون کره جنوبی مقام پنجم این بازی ها را به خود اختصاص داد. 

دروازه بان پرافتخاری ک��ه ۴۷۹ بازی در لیگ برتر انجام 
داده و دومین گلر برتر تاریخ فوتبال انگلیس��ی ها ازنظر 
حفظ دروازه  اش به روی حریفان اس��ت، در اوج پختگی 

از ترک چلسی بعد از یک دهه فعالیت سخن می گوید.
»پیتر چ��ک« از س��ال 200۴ تاکن��ون در خدمت تیم 
استفوردبریجی است. او در مدتی بالغ بر یک دهه در ۴۷۹ 
بازی رسمی برای آبی پوشان چلسی بازی کرده است. اما 
به نظر می رسد دوران حضورش در تیمی که هدایت آن 
را »ژوزه مورینیو« بر عهده دارد،به اتمام رس��یده است.

در تمام دورانی که وی تیم انگلیس��ی را همراهی کرده، 
ش��ایعات زیادی در مورد ت��رک لندن انتش��اریافته اما 
همواره تعصب خود را به حضور در این تیم نش��ان داده 
اس��ت.اما اکنون که وارد 32 سالگی شده و در اوج تجربه 
و پختگی اس��ت، به نظر می آید کم کم در تدارک بستن 

چمدان هایش برای ترک چلسی می بندد.
علت این امر به خاطر مسائل باشگاه، مربیگری مورینیو، 
اختالف با بازیکنان و ... چیزهای ازاین دست نیست. بلکه 
به خاطر حضور »تیبو کورتوا« دروازه بان تیم ملی بلژیک 
در چلسی است که ظاهراً عرصه را برای دروازه بان چکی، 

تنگ کرده است.
چک و تصمیم به ترک استفموردبریج

چک به همی��ن دلی��ل در مصاحب��ه ای با یک 
ش��بکه رادیویی برای نخس��تین مرتبه از ترک 

استفموردبریج سخن گفت.
وی اظهار داش��ت: هنوز با 

هیچ کس در باش��گاه 

صحبت نک��رده ام. اما تص��ور می کنم آدم ه��ای که مرا 
می شناسند، خوب می دانند وضعیت موجود آن چیزی 
نیس��ت که تصورش را می کردم.دروازه بان چکی که تا 
فصل گذشته به عنوان گلر شماره یک محسوب می شد، 
از وقتی که آبی ها به سراغ کورتوا رفتند و این گلر را از تیم 
اتلتیکومادرید اسپانیا به خدمت گرفتند، تا حد گلر شماره 
2 تنزل جایگاه یافت.وی در فصل جاری تنها حضورش 
هفته قبل در بازی جنجالی با آرس��نال بود که آن هم به 

خاطر مصدومیت کورتوا بود.
هشدار سنگربان آبی های لندن به آقای خاص

سنگربان چک تبار تیم فوتبال چلس��ی از آمادگی خود 
برای ترک استمفوردبریج در صورت عدم تغییر شرایط 
او در این تیم خبر داد.پتر چک، سنگربان 32 ساله تیم 
فوتبال چلسی اعتراف کرد که از نیمکت نشینی مداوم 
خود در این فصل راضی نیس��ت و اگر قرار باشد تا پایان 
فصل به ایفای نقش به عنوان ذخیره تیب��ا کورتوا ادامه 

دهد، استمفوردبریج را ترک می کند.
ژوزه مورینیو، س��رمربی پرتغالی چلسی از ابتدای فصل 
س��نگربان بلژیکی پیش��ین اتلتیکومادرید را به چک 
کهن��ه کار ترجیح داده اس��ت و ظاهراً هم 
قصد ندارد که تغییری در جایگاه او در 

تیمش به وجود بیاورد.
چک که بیش از ۱0 فص��ل، از زمان 
جدایی اش از رن فرانس��ه در س��ال 
200۴، مرد ش��ماره یک چلسی بوده، 
 تأکی��د ک��رد هن��وز زم��ان

 

نیمکت نشین شدن او فرانرس��یده است.چک افزود: در 
ش��رایطی که فاصله زیادی تا ی��ورو 20۱6 باقی نمانده 
است و نباید از تیم ملی هم غافل شد، آن قدر وقت ندارم 
که بخواهم با نشستن روی نیمکت آن را هدر بدهم. اگر 
شرایط تغییر نکند و وضعیتم بهتر نشود،  آن وقت به فکر 

پیدا کردن راه حلی برای آن خواهم افتاد.
 دروازه بانی که س��ابقه انجام ۴۷۹ بازی برای چلسی را 
دارد، در سال 20۱2 با آبی پوشان فاتح لیگ قهرمانان شده 
و در سال 20۱3 نیز به مقام نخس��ت لیگ اروپا رسیده، 
نمی توان��د درک کند علت نیمکت نش��ینی  اش را درک 
کند.وی اظهار داش��ت:با توجه به این که بحث حضورم 
در تیم ملی مطرح است و جام ملت ها را در پیش داریم، 
نمی توانم راحت بنشینم، روی نیمکت بمانم و بازی نکنم.

وی افزود:اگر وضعیتم بهتر نشود، آن وقت باید این مشکل 
را به نحوی حل کنم.

چک در 32۷ بازی لیگ برای چلس��ی ب��ازی کرده و و 
در ۱62 دیدار نیز »کلین ش��یت« داشته و توپی از خط 

دروازه اش نگذشته است.
10 دروازه ب�ان برت�ر تاریخ لیگ برت�ر از نظر 

کلین شیت
فهرس��ت ۱0 دروازه بان ب��زرگ لیگ برت��ر انگلیس که 

کلین شیت های زیادی داشتند، به شرح زیر است:
۱- دیوید جیم��ز، 52۷ بازی در لیگ برت��ر، ۱۷2 بازی 

کلین شیت
2- پیتر چک ، 32۷ بازی ، ۱62 بازی کلین  شیت

3- مارک شوارس��ر، 50۸ بازی در لیگ برتر، ۱52 بازی 
کلین شیت

۴- دیوید س��یمن ، 3۴۴ بازی در لیگ برتر، ۱۴۴ بازی 
کلین شیت

5- نایجل مارتین، 3۷۱ ب��ازی در لیگ برتر، ۱۴0 بازی 
کلین شیت

6- ادوین فان درسار، 3۱3 بازی درلیگ برتر ، ۱36 بازی 
کلین شیت

۷-  په رین��ا، 2۸5 بازی در لیگ برت��ر، ۱3۴ بازی کلین 
شیت

۸- ب��راد فریدل، ۴۴۸ ب��ازی در لیگ برت��ر، ۱32 بازی 
کلین شیت

۹-پیتر اش��مایکل، 3۱0 بازی در لیگ برتر، ۱2۹ بازی 
کلین شیت

۱0- تیم ه��اوارد، 3۴۹ بازی در لیگ برت��ر، ۱20 بازی 
کلین شیت

گزارش از آخرین شرایط پیتر چک در چلسی

گلری با 16۲ کلین شیت
هشدار سنگربان آبی های لندن به آقای خاص
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اجرای ورزش باستانی 
در اصفهان

جوکار: خادم کشتی 
مرا احیا کرد

 حضورطهماسبی درتورنمنت
 بین المللی امارات

رئیس هیئت ورزش زور خانه ای و پهلوانی اس��تان اصفهان گفت: اجرای 
ورزش باستانی با حضور ۷0 نفر از باستانی کاران و ۱0 مرشد در میدان امام 
علی )ع( صورت می گیرد.س��ید رضا اخروی با اشاره به یکی از برنامه های 
این هیئت ورزش��ی در راس��تای برگزاری اجالس و جشنواره بین المللی 
میراث فرهنگی نا ملموس اظهار کرد: ورزش باس��تانی با حضور ۷0 نفر از 
باستانی کاران و ۱0 مرشد در دومین روز از روز برگزاری اجالس و جشنواره 
میراث فرهنگی نا ملموس در میدان امام علی )ع( اجرا  ش��د.وی به برنامه 
این هیئت ورزشی در روز افتتاحیه اجالس و جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگی نا ملموس اش��اره کرد و ادامه داد: در روز افتتاحیه این اجالس و 
جشنواره ۱0 مرشد هم خوانی دارند و تنها موسیقی ورزش باستانی را اجرا 
می کنند.اخروی تأکید کرد: ورزش پهلوانی و زور خانه ای از مواریث فرهنگی 
نا ملموس است و با برگزاری اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی 

نا ملموس، مردم دنیا با این ورزش آشنا می شوند.

دارنده مدال طالی کشتی آزاد بازی های آسیایی گفت: خوشحالم 
که بعد از چند س��ال زحمت و تالش مزد زحماتم را با مدال طالی 

بازی های آسیایی گرفتم.
میثم مصطفی جوکاردر خصوص کس��ب مدال ط��الی بازی های 
آس��یایی گفت: زحمت زیادی برای حضور در این رقابت ها کشیده 
بودم و خوشحالم با کسب مدال طال مزد زحمات و تالشم را گرفتم.

وی ادامه داد: بعد از المپیک پکن نتوانستم به حقم در کشتی برسم و 
سال ها در حاشیه بودم، اما با زحمات شبانه روزی و حمایت کادر فنی 

موفق شدم خودم را ثابت کنم و نشان دهم که هنوز تمام نشده ام. 
از رسول خادم و کادر فنی تیم ملی هم تشکر می کنم که با تمرینات 
خوب و راهنمایی های خود نحوه کشتی گرفتن من را احیا کردند. 
خادم اعتمادبه نفس خوبی به من و تمام کشتی گیران می داد و روحیه 

جنگجویی را در تمام ما تقویت کرد.

مکسول از تیم ملی برزیل خداحافظی کرد
مکسول مدافع برزیل در حالی در س��ن 33 سالگی از تیم ملی 
برزیل اعالم بازنشستگی کرد که تنها ۱0 بازی ملی در کارنامه اش 
دارد. وی همراه تیم ملی برزیل در ج��ام جهانی 20۱۴ حضور 

داشت و با این تیم به عنوان چهارمی این رقابت ها هم رسید.

مهاجم پرسپولیس به قرنطینه می رود
به دلیل نگرانی از ش��یوع ویروس ابوال، مهاجم مورد نظر پرس��پولیس هنگام 
ورود به تهران وارد قرنطینه وزارت بهداشت خواهد شد.محمد بانگورا مهاجم 
سیرالئونی که برای حضور در تمرینات پرسپولیس وارد تهران می شود، پیش از 
سفر به کیش و حضور در اردوی سرخپوشان راهی قرنطینه وزارت بهداشت شد.

کرار جاسم ممنوع الخروج شد
هافبک عراقی تیم فوتبال استقالل به دلیل پرداخت نکردن مالیاتش 
ممنوع الخروج شد.سید س��عید افجه ای سخنگوی باشگاه استقالل 
نیزگفت: قرارداد بازیکنان در این فصل به گونه ای بس��ته ش��ده که 
مالیات برعهده خودشان است و باشگاه زیر بارمالیات بازیکنان نمی رود.

امروز و فردا نمایندگان درقرائت گزارش فساد فوتبال

واکاوی »لوس و نُُنر« بار آوردن علی کریمی

چراغ های خطر برای رضازاده 
روشن شده است

حس��ین رض��ازاده اگ��ر می خواه��د در المپی��ک ریو هم 
محاسباتش مانند اینچئون اشتباه از آب درنیاید، باید هرچه 
زود تر تکلیفش را روش��ن کند و در یکی از این دو پس��ت با 

قدرت به کار خود ادامه دهد تا فرصت از دست نرود.
کمتر از یک ماه دیگ��ر رقابت های جهان��ی وزنه برداری در 
قزاقستان آغاز می شود و ملی پوشان کش��ورمان باید برای 
رقابت با رقبای خود به مصاف فوالد س��رد برون��د؛ اما این 
رقابت ها تفاوت فاحشی با رقابت های جهانی دو دوره گذشته 
دارد. آوردگاه قزاقستان جایی است که بزرگان وزنه برداری 
دنیا برای کسب سهمیه المپیک ریو به میدان می آیند و این 

مسأله اهمیت این رقابت ها را دو چندان کرده است. 
اگر همه کش��ور ها به رقابت های قزاقس��تان به چشم یک 
آوردگاه بزرگ برای کس��ب سهمیه المپیک نگاه می کنند، 
ایرانی ها با اندکی ترس و دلهره، چشم انتظار این مسابقات 
هستند؛ آن هم به یک دلیل مش��خص. کاروان وزنه برداری 
ای��ران در دو هفته گذش��ته � که در رقابت ه��ای بازی های 
آس��یایی به میدان رفته ب��ود � اصال نتوانس��ت انتظار ها را 
برآورده کند و با کس��ب تنها یک طالی از پیش مسجل در 
دسته فوق س��نگین و یک نقره حسابی، برنامه های حسین 
رض��ازاده ای که پیش از ای��ن بازی ها از کس��ب چهار، پنج 
مدال در این رقابت ها خبر می داد را به  هم بریزد تا بار دیگر 
سخنان وزیر را که در کنفرانس خبری یک ماه پیش گفته 
بود، رضازاده باید بین فدراسیون وزنه برداری و شورای شهر 

تهران، یکی را برگزیند، به اذهان متبادر کند. 
اما باید گفت، همواره در رقابت های جهانی وزنه برداری، دو 
س��ال منتهی به المپیک از اهمیت باالیی برخوردار است و 
همین   موجب می شود، رقابت های امسال قزاقستان مانند 
رقابت های 20۱0 ترکیه و 20۱۱ فرانسه از اهمیت باالیی در 
دنیا وزنه برداری برخوردار باشد و همه قدرت های وزنه برداری 

دنیا با تمام قوا در این رقابت ها شرکت کنند. 
اینجاس��ت که وزنه ه��ای افتاده از دس��تان ملی پوش��ان 
وزنه برداری ایران در بازی های آسیایی اینچئون، زنگ خطر 

را برای این رشته مدال آور کشورمان به صدا در می آورد. 
شرایط این روز ها وزنه برداری چراغ خطر را برای رئیس این 
فدراس��یون � که همچنان اصرار دارد دو کار را با هم انجام 
دهد � روش��ن کرده است. حس��ین رضازاده اگر می خواهد 
در المپیک ریو هم محاسباتش مانند اینچئون اشتباه از آب 
درنیاید، باید هر چه زود تر تکلیفش را روشن کند و در یکی 
از این دو پس��ت با قدرت به کار خود ادامه دهد تا فرصت از 

دست نرود.
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نکته جالب ماجرا اینجاست که یک نماینده در 
حالی درباره امری چنین جزئی در حوزه بزرگ 
ورزش ایران اظهار نظر می کند که چندین و چند 
ماه است، یک پرونده بزرگ حساس با نام »فساد 
در فوتبال« در مجلس شورای اسالمی باز شده 
 و نماینده ها، قرائت گ��زارش آن را به امروز فردا 
می اندازند.درگیری ه��ای عل��ی کریمی و علی 
دایی در س��ال های گذش��ته، ف��راز و فرود ها و 
ش��دت و ضعف های��ی داش��ته اس��ت؛ ام��ا 
بی  گمان س��خنان چند روز پی��ش کمال الدین 
پیرم��ؤذن، نماین��ده مردم اردبی��ل در مجلس 
ش��ورای اس��المی، فراز جدی��دی در تاریخچه 
 درگیری این دو س��تاره بزرگ فوتبال ایران باز

 کرده است. چند روزی است،  یک ویدئو  کوتاه از 
سخنرانی کمال الدین پیرمؤذن، نماینده مردم 
اردبیل در مجلس شورای اس��المی � که از قضا 
از ش��بکه خبر هم پخش ش��ده � در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود که در محافل 
ورزشی هم بحث های فراوانی را برانگیخته است؛ 
جایی که نماینده م��ردم اردبیل، احتماال مانند 
همه اردبیلی هایی که علی دایی را چیزی فرا تر از 
یک اسطوره می ستایند، به وزیر ورزش و جوانان 

تذکر داده که »این چه رویه ورزشی است آقای 
وزیر که علی دایی ش��هریار فوتبال را مظلوم و 
علی کریمی را لوس و نُُنر کرده و خارج از ظرفیت 
ایشان به وی مسئولیت می دهید، که به احتمال 
زیاد خس��ران آور خواهد بود «. پیش از این هم 
می شد، حدس زد که نمایندگان مجلس به دلیل 
اتفاقات رخ داده در هیئت مدیره پرسپولیس و 
حاشیه های فراوان این تیم که ناشی از تصمیمات 
نماینده  تام االختیار وزیر در امور دو باشگاه بزرگ 
پایتخت بود بحث تذکر و پرسش از وزیر ورزش 
را پیش بکشند اما هیچ گاه کسی گمان نمی کرد 
که وزیر ورزش به دلیل نقشش در »لوس و نُُنر« 
بار آوردن علی کریمی و »مظلوم« واقع ش��دن 
علی دایی، مورد انتق��اد نمایندگان مجلس قرار 
گیرد. البته از مجلسی که رئیس سازمان محیط 
زیست را به دلیل »مگس های سفید« به مجلس 
فرا می خواند، هیچ بعید نیس��ت که وزیر را هم 
به دلیل »لوس« ش��دن علی کریمی استیضاح 
کند. گفتن ندارد که س��خنان نماینده مجلس 
کش��ورمان از چندین و چند جه��ت مورد نقد 
شدید اس��ت. اظهار نظر یک نماینده مجلس در 
امور جزئی  یکی از رشته های ورزشی همان  قدر 

عجیب است که ارتباطات دادن این امور جزئی 
به وزیر! البته شاید آقای پیرمؤذن بهتر از پشت 
پرده ورزش ایران خبر دارن��د، ولی تصور اینکه 
انتخاب دستیارهای س��رمربی تیم ملی فوتبال 
ایران هم با نظر ش��خص وزیر صورت می گیرد، 
 موضوع��ی اس��ت ک��ه در مخیله کمتر کس��ی 
می گنج��د. نکته جال��ب ماجرا اینجاس��ت که 
ی��ک نماین��ده در حال��ی درباره ام��ری چنین 
جزئ��ی در ح��وزه ب��زرگ ورزش ای��ران اظهار 
نظ��ر می کند ک��ه چندی��ن و چند ماه اس��ت، 
یک پرون��ده بزرگ حس��اس با نام »فس��اد در 
فوتبال« در مجلس ش��ورای اسالمی باز شده و 
 نماینده ه��ا، قرائت گزارش آن را ب��ه امروز فردا 
می اندازند. پی��ش از جام جهانی اعالم ش��د که 
گزارش این پرونده آماده ش��ده اما قرائت آن به 
پس از جام جهانی موکول ش��د و از جام جهانی 
به بعد از بازی های آس��یایی و تا به امروز، هنوز 
نشانه ای از اراده مجلس برای خواندن این پرونده 
وجود ندارد، ولی مسأله ای نظیر برکناری دایی 
و حضور کریمی در تیم مل��ی از چنان اهمیتی 
برخوردار است که حتی بش��ود به  خاطر آن به 

وزیر هم تذکر داد. 

مهدی طهماسبی پاورلیفتراصفهانی برای 
حضورمقتدرانه درتورنمن��ت  بین الملللی 

w.p.aآسیا کاپ 20۱۴عازم امارات شد.
این مسابقات که باحضور ۱3کشورآسیایی 
ازروز 2۴لغایت2۹مهرم��اه ۱3۹3مطاب��ق 
با۱6تا2۱اکتبر20۱۴می��الدی دردوب��ی 
برگزارخواهد ش��داز اعتب��ار و ارزش باالیی 
برخورداراس��ت ودرحد بازی های آسیایی 
محسوب می ش��ود.    طهماس��بی ،جوان با 
اخ��الق وشایس��ته اصفهانی ک��ه قهرمانی 
۱3دوره مس��ابقات کش��وری، پن��ج عنوان 
قهرم��ان قهرمان��ان کش��وررادرکارنامه 
درخشان خود دارد وعنوانداربهترین جوان 
ورزشی سال ۱3۸۸ایران را به نام خود ثبت 
کرده،  بادارابودن عناوین آس��یایی ،ازجمله 
قهرمان قهرمانان 200۹آسیا)هندوستان( 
نای��ب قهرمان مس��ابقات آس��یایی 20۱0 
)مغولس��تان( قهرمان مس��ابقات آسیایی 
20۱3 )ای��ران( وکس��ب عن��وان بهترین 
پاورلیفت��ر س��ال ۱3۹2عزم خ��ود راجزم 
ک��رده تاباردیگ��ر باپایمردی وایس��تادگی 
دربرابرحریفان بزرگسال وقدرآسیایی برای 

زادگاهش)اصفهان(وایران اس��المی افتخار 
آفرینی کند.ش��ایان ذکر اینک��ه این جوان 
برومند اصفهانی بخاطر عشق وعالقه ای که 
به شرکت دراین چنین مسابقات درتورنمنت 
های بین المللی دارد حاضر ش��ده باهزینه 
شخصی راهی کش��ور امارات ش��ود. گروه 
ورزش زاینده رود آرزو می کند طهماس��بی 
از این تورنمنت  نیز س��ربلند بیرون آید وبا 
دست پر به میهن عزیزمان ایران بازگرددودل 
 مردم خونگرم وورزشدوست اصفهان راشاد

 کند. 
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مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   2074

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز 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 2 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 
صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
فرزند  محبیان  اله  روح   93/03/31 مورخ   139360302015002514 شماره  رای   -  1
مرتضی نسبت به 29/5 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  رمضانی  فاطمه   93/03/31 مورخ   139360302015002524 شماره  رای   -  2
فرزند یداله نسبت به 17/79 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  دهقانی  اله  روح   93/05/25 مورخ   139360302015003945 شماره  رای   -  3  
فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/72 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
4 - رای شماره 139360302015003948 مورخ 93/05/25  احمد رضا زمانیان ریزی 
فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172/87 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  فاطمه   93/05/26 مورخ   139360302015003961 شماره  رای   -  5
به مساحت 187/51  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  فرزند مصطفی نسبت 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015003963 مورخ 93/05/26 ناصر سبکتکین ریزی فرزند 
مترمربع  به مساحت 187/51  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  محمد نسبت 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  ناصر   93/05/26 مورخ   139360302015003964 شماره  رای   -  7
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45/63 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015003966 مورخ 93/05/26 بهرام سلیمیان ریزی فرزند 
رجبعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/31 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سیدی  اصغر  علی  سید   93/05/26 مورخ   139360302015003967 شماره  رای   -  9
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  علی  سید  فرزند  ریزی 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   237/53

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  ذبیحی  مریم   93/05/26 مورخ   139360302015003969 شماره  رای   -  10
ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 237/53 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015003972 مورخ 93/05/26 عباس علی احمدیان کله 
مترمربع   720/05 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسنعلی  فرزند  مسیحی 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی حسینعلی احمدیان باغبادرانی.
12 - رای شماره 139360302015003976 مورخ 93/05/26 اعظم وکیل باشی فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/40 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015003977 مورخ 93/05/26  افشین ضیائی چم گردانی 
اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169/12 مترمربع مفروزی از  فرزند فتح 
پالک 103/139 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی رضا ضیائی چمگردانی و خانم ضیائی چمگردانی.
ریزی  جبرائیلی  مجید   93/05/26 مورخ   139360302015003979 شماره  رای   -  14
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/02 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  حسین  عبدالعلی   93/05/26 مورخ   139360302015003981 شماره  رای   -  15
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4 به  نسبت  عزیزاله  فرزند  بیستگانی 
213/34 مترمربع مفروزی از پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی صفرعلی کریمی بیستگانی.
رجبی  جان  سلبی   93/05/26 مورخ   139360302015003982 شماره  رای   -  16
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  حسن  فرزند  بیستگانی 
213/34 مترمربع مفروزی از پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی صفرعلی کریمی بیستگانی.
پرکم چرمهینی  امراله  رای شماره 139360302015004406 مورخ 93/06/12    -  17
مفروزی  مترمربع   392/65 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  درویش  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی.
18 - رای شماره 139360302015004408 مورخ 93/06/12  فاطمه رجب زاده ریزی 
مترمربع مفروزی  به مساحت 100/06  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند حیدرعلی نسبت 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حیدرعلی رجب زاده ریزی.
ریزی  فردی  مهدی   93/06/13 مورخ   139360302015004431 شماره  رای   -  19
فرزند حسن نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی سعید زاده.
20 - رای شماره 139360302015004432 مورخ 93/06/13  مریم ضیایی ریزی فرزند 
محمد جعفر نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی سعید زاده.
21 - رای شماره 139360302015004436 مورخ 93/06/13  فخرالزمان نکوئی ریزی 
فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 254/22 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
22 - رای شماره 139360302015004437 مورخ 93/06/13 ابوالفتح زارعی چم گردانی 
فرزند علی یار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/70 مترمربع مفروزی از 
پالک 103/154 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی علی اصغر زارعی چمگردانی.
23 - رای شماره 139360302015004441 مورخ 93/06/13  محمد شهباز گهروئی 
فرزند عبدالوهاب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 478/36 مترمربع مفروزی از 
پالک 372 - اصلی واقع در کاهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی منصور رنجبر کاهریزی.
24 - رای شماره 139360302015004443 مورخ 93/06/13  عباسعلی ضیائی ریزی 
فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/24 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015004446 مورخ 93/06/13  محمد تقی آرام چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   327/46 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  اله  لطف  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عیدی محمدی.
26 - رای شماره 139360302015004461 مورخ 93/06/13  محمد رضا باقری فرزند 
امیرقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171/59 مترمربع مفروزی از پالک 
104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.

بیستگانی  27 - رای شماره 139360302015004480 مورخ 93/06/13 رضا موذنی 
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 208/45 مترمربع مفروزی 
از پالک 339/1 واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی حسن قاسمی بیستگانی.
28 - رای شماره 139360302015004482 مورخ 93/06/13 یوسف یعقوبی چرمهینی 
فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 464/49 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  امین  در  واقع  پالک 379/1- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
ریزی  بیگی  اله  سیف   93/06/13 مورخ   139360302015004483 شماره  رای   -  29
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/80  فرزند حبیب 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  بهاره   93/06/13 مورخ   139360302015004484 شماره  رای   -  30
فرزند محمد ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/80 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015004485 مورخ 93/06/13  روح اله بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 298/59 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  داودی  93/06/13 مصطفی  مورخ  رای شماره 139360302015004486   -  32
داود نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
33 - رای شماره 139360302015004487 مورخ 93/06/13  ابراهیم بیات فرزند محمد 
مترمربع   188/14 به مساحت  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  به  نسبت 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34 - رای شماره 139360302015004488 مورخ 93/06/13 امیر بهفر اسد اللهی فرزند 
دبیر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
35 - رای شماره 139360302015004499 مورخ 93/06/15  اصغر بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/40 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015004500 مورخ 93/06/15  اصغر بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/11 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  93/06/15 محترم سلیمیان  مورخ  رای شماره 139360302015004510   -  37
فرزند عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/04 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  بیگی  اله  حبیب   93/06/15 مورخ   139360302015004512 شماره  رای   -  38
فرزند سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/04 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39 - رای شماره 139360302015004513 مورخ 93/06/15 روح اله بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180/92 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015004521 مورخ 93/06/15 پنج علی پرکم چرمهینی 
اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 624/89 مترمربع مفروزی از  فرزند نبی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی حیدر محمدی چرمهینی.
41 - رای شماره 139360302015004524 مورخ 93/06/15 بتول رجائی ریزی فرزند 
رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19/58 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015004529 مورخ 93/06/15 اصغر سلیمیان ریزی 

 125/41 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
ریزی  باقری  خدیجه   93/06/15 مورخ   139360302015004531 شماره  رای   -  43
فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/41 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
کله  شهریاری  گوهر   93/06/15 مورخ   139360302015004538 شماره  رای   -  44
مسیحی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 738/19 مترمربع مفروزی 
از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی غالمرضا شهریاری کله مسیحی.
فرزند  سلیمیان  محمد   93/06/15 مورخ   139360302015004546 شماره  رای   -  45
 314/34 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/5 به  نسبت  مصطفی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  آقاجانی  فاطمه   93/06/15 مورخ   139360302015004547 شماره  رای   -  46
فرزند حسینقلی نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314/34 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
47 - رای شماره 139360302015004548 مورخ 93/06/15  فاطمه سادات چاهوشی 
ریزی فرزند سید حاجی آقا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/58 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
48 - رای شماره 139360302015004549 مورخ 93/06/15  مسعود امینی زاده فرزند 
عبدالکریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  صادقی  مهدی   93/06/15 مورخ   139360302015004559 شماره  رای   -  49
مترمربع   563/67 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  مسلمانی 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی صادقی.
ریزی  سلیمیان  احمد   93/06/15 مورخ   139360302015004562 شماره  رای   -  50
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/99 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
51 - رای شماره 139360302015004563 مورخ 93/06/15  مسلم مومنی قلعه قاسمی 
فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178/95 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی محمد باغبانی ریزی.
ریزی  عبدالهی  محمد   93/06/15 مورخ   139360302015004564 شماره  رای   -  52
فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224/92 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  نمازیان  خیراله   93/06/15 مورخ  رای شماره 139360302015004565   -  53

از  یکبابخانه به مساحت 273/03 مترمربع مفروزی  فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
چرمهینی  پدرام  حسن   93/06/15 مورخ   139360302015004566 شماره  رای   -  54
مفروزی  مترمربع   1272/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  قاسم  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی چرمهینی.
فرزند  انتظاری  پریسا   93/06/15 مورخ   139360302015004568 شماره  رای   -  55
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/69 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
انتظاری فرزند  56 - رای شماره 139360302015004569 مورخ 93/06/15 محبوبه 

منوچهر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/69 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/07/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ 93/07/17

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مفاد آرا

تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   2075
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز 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 2 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 
صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ادیبی سده فرزند  1 - رای شماره 139360302015002503 مورخ 93/03/31 اصغر 
حسن نسبت به 18/20 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015002517 مورخ 93/03/31 منصور عباس زاده ریزی 
فرزند علیرضا نسبت به 16/65 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
اشیانی  اکبری  اصغر    93/03/31 مورخ   139360302015002519 شماره  رای   -  3
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  به 25/25 سهم مشاع  فرزند علی نسبت 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  ابراهیم   93/04/31 مورخ   139360302015003381 شماره  رای   -  4
فرزند حاجی محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/76 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  عطائی  ابوالقاسم   93/05/18 مورخ   139360302015003700 رای شماره   -  5
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/36 مترمربع  حیدر نسبت به چهاردانگ مشاع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015003701 مورخ 93/05/18 توران فردی فرزند محمد 
مترمربع   161/36 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  علی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015003702 مورخ 93/05/18  محمد علی بیرقدار فرزند 
از  مفروزی  مترمربع   167/55 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  قلی  مرتضی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی محمود میرصفائی ریری.
8 - رای شماره 139360302015003704 مورخ 93/05/18  وحید توانگر ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   217/18 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  نوراله 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رای شماره 139360302015003705 مورخ 93/05/18 محمد شهیدی چرمهینی   -  9
فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 753/31 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/5 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد حیدریان چرمهینی.
نظری خشوئی  رای شماره 139360302015003707 مورخ 93/05/18  وهاب   -  10
فرزند حیدر نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87/65 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015003708 مورخ 93/05/18  حبیب اله توانگر ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   281/72 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  زارعی  محمد   93/05/19 مورخ   139360302015003710 شماره  رای   -  12
ابوالفتح نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188/37 مترمربع مفروزی از پالک 
103/154 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی علی اصغر زارعی چمگردانی.
13 - رای شماره 139360302015003711 مورخ 93/05/19  محمد علی صالحی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 203/43  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  عباس  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015003712 مورخ 93/05/19 درخشنده صدیقی قلعه 
مترمربع   144/44 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رمضان  فرزند  آقائی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  نجفی  شهناز   93/05/19 مورخ   139360302015003718 شماره  رای   -  15
مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/77 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عابدی  قنبرعلی   93/05/19 مورخ   139360302015003720 شماره  رای   -  16
مترمربع   157/27 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  باباشیخعلی 
مفروزی از پالک 603- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
عابدی  قنبرعلی   93/05/19 مورخ   139360302015003721 شماره  رای   -  17
مترمربع   222/18 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  باباشیخعلی 
مفروزی از پالک 603- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
آفرین  حسین  محمد   93/05/19 مورخ   139360302015003722 شماره  رای   -  18
فرزند صفدر نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183/16 مترمربع مفروزی 
از پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی علی مهدیزاده بیستگانی.
پندار  آذر  پسند  دل    93/05/19 مورخ   139360302015003725 شماره  رای   -  19
فرزند مهدی قلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/52 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  آغیلی  صغری   93/05/19 مورخ   139360302015003726 شماره  رای   -  20
عباسقلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/52 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
محمدی  علی  صفر   93/05/19 مورخ   139360302015003727 شماره  رای   -  21
مترمربع   1906/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  قاسم  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 379 - اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
چرمهینی  بابائی  علی   93/05/19 مورخ   139360302015003731 شماره  رای   -  22
از  مفروزی  مترمربع   439/16 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
23 - رای شماره 139360302015003732 مورخ 93/05/19  خداداد عابدی چرمهینی 
فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 404/41 مترمربع مفروزی از 
پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
ریزی  خدابخشی  علی   93/05/19 مورخ   139360302015003736 شماره  رای   -  24
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 330/86 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015003737 مورخ 93/05/19 عذرا حاجی علی اکبری 
فرزند احمد نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/66 مترمربع مفروزی از پالک 

107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 
مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

بابائی چرمهینی  تیمور  26 - رای شماره 139360302015003740 مورخ 93/05/19 
از  مفروزی  مترمربع   261/38 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
27 - رای شماره 139360302015003742 مورخ 93/05/19  سپیده نظافت قلعه قاسمی 
فرزند حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/03 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015003743 مورخ 93/05/19 علیرضا ظهیری نوگورانی 
فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/03 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015003744 مورخ 93/05/19 رسول اله عطاری ریزی 
فرزند مانده علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/76 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مانده علی عطاری ریزی.
ریزی  سلیمیان  فخری   93/05/19 مورخ   139360302015003745 شماره  رای   -  30
 147/76 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  نسبت  مرتضی  فرزند 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مانده علی عطاری ریزی.
31- رای شماره 139360302015003750 مورخ 93/05/19 حجت زارعی چمگردانی 
فرزند غالمرضا نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 329/27 
مترمربع پالک 103/92 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی مانده محمد علی رضائی چمگردانی .
32 - رای شماره 139360302015003890 مورخ 93/05/25  عربعلی کریمیان کاکلکی 
فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 91/74 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی محمود میرصفائی ریزی.
33 - رای شماره 139360302015003894 مورخ 93/05/25 خدابخش حاجی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   617/28 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
چم  نوروزی  عبداله   93/05/25 مورخ   139360302015003899 شماره  رای   -  34
مترمربع   196 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عبدالخالق  فرزند  یوسفعلی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
حصیری  رمضانعلی   93/05/25 مورخ   139360302015003903 شماره  رای   -  35
مترمربع   17/78 مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  مهدی  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
36 - رای شماره 139360302015003904 مورخ 93/05/25  محمد علی سلیمیان ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/51 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015003908 مورخ 93/05/25  علی یار محمدی چرمهینی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 856/60 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس جوادی چرمهینی.
فرزند  صمدی  احمد   93/05/25 مورخ   139360302015003910 شماره  رای   -  38
پالک  از  مفروزی  مترمربع   191/67 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  مجتبی 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39 - رای شماره 139360302015003914 مورخ 93/05/25 زهرا سلطانی کله مسلمانی 
فرزند هرمز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 276/48 مترمربع مفروزی از پالک 
348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی لطفعلی سلطانی کله مسلمانی.
40 - رای شماره 139360302015003916 مورخ 93/05/25  محمد باقر اسدی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   196/49 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  اسداله 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139360302015003917 مورخ 93/05/25 خدیجه مختارزاده ریزی 
فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/36 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015003918 مورخ 93/05/25  تمار طالبیان ریزی فرزند 
از پالک  محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/36 مترمربع مفروزی 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عابدینی  علی  حسن   93/05/25 مورخ   139360302015003919 شماره  رای   -  43
چمگردانی فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/10 مترمربع 
مفروزی از پالک 103/27 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس براتی چمگردانی.
44 - رای شماره 139360302015003923 مورخ 93/05/25 حسنعلی پور طهماسبی 
مترمربع   243/54 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ماندنی  مرحوم  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ابراهیم سلیمیان ریزی  45 - رای شماره 139360302015003924 مورخ 93/05/25 
فرزند عبداله نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110/69 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  نوری  جالل    93/05/25 مورخ   139360302015003926 شماره  رای   -  46
عبدالحسین نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 260/40 مترمربع مفروزی از پالک 
الواسطه خریداری  321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

شده از مالک رسمی حسن نوری دورباطی.
47 - رای شماره 139360302015003937 مورخ 93/05/25  نوراله عزیزی ملک آبادی 
فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 444/92 مترمربع مفروزی از پالک 
320- اصلی واقع در ملک آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی عزیزی ملک آبادی.
48 - رای شماره 139360302015003938 مورخ 93/05/25  غالمرضا قدیمی چرمهینی 
فرزند عزیزاله نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/24 مترمربع مفروزی از 
پالک 370/26 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
49 - رای شماره 139360302015003939 مورخ 93/05/25  قربان صادق زاده ریزی 
فرزند محمد نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 254/91 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
50 - رای شماره 139360302015003940 مورخ 93/05/25  حمزه علی علی محمدی 
چرمهینی فرزند قاسم نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 929/02 مترمربع مفروزی 
 از پالک 379 - اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
51 - رای شماره 139360302015003941 مورخ 93/05/25  اصغر صفائیان ریزی 
از  به مساحت 147/66 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به  ششدانگ  فرزند جعفر نسبت 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
52 - رای شماره 139360302015003942 مورخ 93/05/25  مجتبی بیگی ریزی فرزند 
مترمربع  به مساحت 149/71  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  حسن نسبت 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
53 - رای شماره 139360302015003943 مورخ 93/05/25  اعظم سلیمیان ریزی فرزند 
مهدیقلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/71 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ   93/07/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه  مورخ  93/07/17
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امام صادق)علیه السالم( فرمودند: 
كس��ى كه در روز عيد غدیر، دو ركعت نماز بخواند و بهتر این اس��ت كه 
نزدیك ظهر باشد كه آن ساعتى است كه اميرالمؤمنين)ع( در آن ساعت 
در غدیر خم به امامت منصوب شد، )هر كه چنين كند( همانند كسى است 

كه در آن روز حضور پيداكرده است.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شواهد جدید و روزافزونی به دست آمده که برخی از داروهای رایج در بازار می توانند اثر 
ضد سالخوردگی داشته باشند و طول عمر مردم را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

شاید تصور کنید که داروهای کند کردن روند پیری از آن ایده های علمی-تخیلی است 
که بشر در آینده به آن دست خواهد یافت، ولی واقعیت این است که این داروها هم اکنون 
وجود دارند، البته در قالب داروهای ارزان قیمتی که ده ها سال است برای اهداف دیگر از 
آن ها استفاده می شود. میلیون ها نفر در سراسر جهان به طور روزمره داروهای ضد پیری 

مصرف می کنند )فقط نمی دانند آنچه می خورند داروی ضد پیری است(.
 برایان کندی، دانش��مند علوم س��المندی، هفته گذشته در س��مپوزیوم بین المللی

 علوم سالمندی در بازل سوئیس، جایی که نتایج تحقیق ارائه شد، گفت: »ما هم اکنون 
پیری را درمان می کنیم. سال ها بود که در مورد سالخوردگی تحقیق می کردیم، فقط 

خودمان نمی دانستیم«.
افزایش 14 درصدی عمر

یکی از نویدبخش ترین این داروها بر ترکیبی به نام راپامایسین مبتنی است. این دارو 
اولین بار برای سرکوب سیستم ایمنی در گیرندگان عمل های پیوند اعضا استفاده شد، 
و بعدتر مشخص شد که می تواند طول عمر مخمرها و کرم ها را هم بیشتر کند. در سال 
1388/2009، موش ها نیز به این فهرست اضافه شدند و دانشمندان دریافتند که این 
دارو می تواند تا 14 درصد طول عمر جانور را افزایش دهد، حتی اگر شروع مصرف دارو 

در روز شش صدم عمر موش باشد که متناظر با 60 سالگی انسان است.
این کشف منجر به انفجاری در پژوهش ها در مورد فواید احتمالی دیگر ترکیبات مشابه 
شد.  سالخوردگی سیس��تم ایمنی یکی از عمده ترین دالیل بیماری و مرگ است. به 
همین دلیل است که سالمندان آسیب پذیری بیش��تری در برابر عفونت دارند و پاسخ 

ضعیف تری در برابر واکسیناسیون نشان می دهند.
ولی ثابت شده که این پاسخ ضعیف برای بررسی س��الخوردگی مفید است، چراکه به 
کمک آن راحت تر می توان سالمت سیستم ایمنی را بازخوانی کرد. یکی از پژوهشگران 
نوارتیس به نام جان مانیک می گوید: »در انسان ها نمی توانید آزمایش های بالینی چند 
دهه ای انجام دهید«. ش��رکت او به جای این کار به دنبال چیزی بود که بتواند نتایج را 

سریع تر نشان دهد.
آن ها به 218 نفر، یک دوره شش هفته ای از داروی اورولیموس دادند، و بعد از یک فاصله 
دوهفته ای، به آن ها واکس��ن آنفلوانزا تزریق کردند. در مقایس��ه باکسانی که دارونما 
دریافت کردند، اورولیموس پاسخ ایمنی شرکت کنندگان را )که برحسب سطح پادتن در 
خون آن ها اندازه گیری شد( تا 20 درصد و به 2 از 3 رده واکسن آزمایش شده افزایش داد.

از 3 دوز آزمایش ش��ده اورولیم��وس، باالتری��ن دوز منج��ر به خس��تگی و زخم های 
دهان می ش��د، درحالی که دو دوز پایین تر عوارض جانبی قابل مش��اهده ای نداشتند. 
آزمایش های پیشین روی موش با راپامایسین نش��ان داده اند که عملکرد این خانواده 
از داروها از طریق ممانعت از پروتئین mTOR اس��ت. همچنین به نظر می رسد که 
محدودیت کالری )استراتژی تالش برای زندگی طوالنی تر از طریق خوردن کمتر( هم 

بر پروتئین mTOR تأثیر می گذارد.
پروتئین mTOR در حس س��طح مواد مغذی در دس��ترس س��لول ها کاربرد دارد، 
درنتیجه یک ایده این است که وقتی دچار قحطی می شویم، سلول ها وارد حالت حفاظت 
از انرژی می شوند که می تواند عوامل ضد سالخوردگی را فعال کند و سیستم ایمنی هم 

از آن جمله است.
مانیک تأکید می کند که این تحقیق باید بارها تکرار شود و تنها با پژوهش های درازمدت 
می تواند به این سؤال اصلی پاسخ داد که آیا داروها فرد را سالم تر نگاه می دارند یا خیر. 
همچنین مسئله عوارض جانبی به غیراز موارد دیده ش��ده در آزمایش هم وجود دارد. 
به نظر می رسد که س��طوح باالی راپامایسین استفاده ش��ده در عمل های پیوند عضو، 
متابولیزم فرد را وارد مرحله پیش دیابت کنند )بیماری ای که شاید اثر ضد سالخوردگی 

ارزش آن را نداشته باشد(.
به گفته الکس ژاورونکوف، مدیرعامل ش��رکت InCilico Medicine در بالتیمور 
مریلند که در حوزه زیست فناوری مش��غول است، در حال حاضر، نشانه امیدوارکننده 
این است که داروهای ضد سالخوردگی، دست کم در سیستم ایمنی انسان و موش اثر 

مشابهی می گذارند.
داروهای روزمره

و داروهای ضد سالخوردگی تنها حاضرین این میدان نیستند. پرکاربردترین دارو برای 
دیابت نوع 2، متفورمین است که آن هم به نظر می رس��د طول عمر خیلی از جانوران 

کوچک )ازجمله موش( را تا 5 درصد افزایش دهد.
هیچ آزمایش��ی بر روی متفورمین به عن��وان یک داروی افزایش طول عمر در انس��ان 
انجام نش��ده، ولی تحقیق جدیدی اشاره کرده که شاید اثر مش��ابهی داشته باشد. این 
تحقیق برای مقایسه متفورمین با یک داروی دیگر دیابت با استفاده از اطالعات 180هزار 
بیمار انگلیسی طراحی شده بود. برای تشخیص تفاوت بین داروها، افرادی که از آن ها 
استفاده می کردند با دیگرانی مقایسه شدند که دیابت نداشتند و عوامل سنی و سالمتی 

مشابهی داشتند، و سپس آن ها را به مدت 5 سال تحت نظر قراردادند.
تعجب برانگیز این بود که آمار مرگ ومیر مبتالیان دیابت استفاده کننده از متفورمین 
نه تنها 5 درصد کمتر از دریافت کنندگان دیگر داروها بود، بلکه حتی 15 درصد کمتر از 
افراد سالم و غیر مبتالبه دیابت بود که از هیچ دارویی استفاده نمی کردند. نیر بارزیالی، 
رئیس موسسه تحقیقات سالمندی در کالج آلبرت اینشتین در نیویورک می گوید: »این 
نشان می دهد که ما هم اکنون دارویی داریم که می توانیم به طور بالقوه آن را برای همه 

مردم استفاده کنیم«.
دیگر داروهای مشابه هم احتماالً در این فهرس��ت می گنجند. آسپیرین با دوز پایین 
و استاتین به طور گسترده توسط افراد س��الم برای کاهش خطر ابتال به بیماری قلبی 
استفاده می شوند. هردوی آن ها طول عمر حیوانات را افزایش دادند و به نظر می رسد 

که اثر ضدالتهاب داشته باشند.
به گفت��ه کندی، رئیس موسس��ه تحقیقات س��المندی ب��اک در نوات��وی کالیفرنیا، 

التهاب یکی از 
ی  م ه��ا نیز مکا

احتمال��ی پش��ت 
فرایند پیری اس��ت 
و ش��اید آس��پیرین و 

اس��تاتین به این دلیل 
قلب��ی  داروه��ای 

ی  ثر مو
هستند 

که میتوانند تا حدودی سالخوردگی را کند کنند.
به عقیده خیلی از سخنرانان کنفرانس، این خبر خوبی است که احتماالً همین مکانیزم 
پشت بیماری های اصلی سالخوردگی مانند بیماری های قلبی، سکته و زوال عقل است؛ 
چراکه به این ترتیب خواهیم توانس��ت هم طول عمرمان را افزای��ش دهیم و هم دوره 
سالمتی خود را. درواقع، تصور یک عامل مؤثر افزایش طول عمر که بتواند بدون تأخیر 
یا نقصان کار کند، کار سختی است. برای مثال کشف شده که راپامایسین، زوال شناخت 

را که از تبعات پیری است در حیوانات کاهش می دهد.
تا اینجای کار برخی پژوهش��گران قانع شده اند و اس��تفاده از ترکیبات مختلف داروها 
)ازجمله دوز پایین راپامایسین( را آغاز کرده اند. بالگوسگلونی یکی از این افراد است: 
»من خیلی ها را در همین همایش می شناسم که این داروها را مصرف می کنند. هیچ 
پزش��کی چنین حرکتی را توصیه نمی کند، چراکه خطر بالقوه ابتال ب��ه دیابت در اثر 

استفاده از راپامایسین بیش از فایده ضد پیری آن است.«
بااین وجود، به گفته ژاورونکوف ای��ن واقعیت که داروهای ضد پیری در دس��ت تهیه 
هستند، به خودی خود نشان دهنده این هستند که حوزه تا چه حد پیشرفت کرده است. 

»این اولین باری است که دارو به سراغ پیری آمده است«.
توجه: مطلب فوق گزارش برخی تحقیقات دارویی اس��ت و به هیچ عنوان دلیلی برای 
استفاده خودسرانه از داروهای نام برده نیست. استفاده از هر یک از داروهای فوق حتماً 

باید زیر نظر پزشک انجام شود.

امروزه نم��د این هن��ر صنعت کهن 
ایرانی، کاربردهای فراوانی در زندگی 
یافته است و توانس��ته در بسیاری از 
خانه ها جایی برای خود باز کند؛ وجود 
گالری های نمد چهارمحال و بختیاری 
در بسیاری از کشورها حکایت از عالقه 
مردم دنیا به این هن��ر دارد.نمد یکی 
از صنایع دس��تی بومی چهارمحال و 
بختیاری است، شاید وقتی اسم نمد 
به گوش مان می خورد اولین چیزی به 
ذهن مان می آید کاله نمدی، پادری 
نمدی ی��ا تن پوش نمدی اس��ت ولی 
امروزه این هنر کاربردهای فراوانی در 
زندگی پیداکرده است و در بسیاری از 
خانه ها جایی برای خود بازکرده است.

بی��ش از 30 ن��وع محص��ول نمدی 
جدید از کیف لپ تاپ، کیس��ه خواب، 
رومی��زی و روکش صندل��ی گرفته 
تا زی��ورآالت نم��دی در ب��ازار دیده 
می ش��ود و ام��روز دیگ��ر ب��ه تولید 
 کاله نم��دی و پ��ادری نم��دی اکتفا

 نش��ده اس��ت.    محص��والت نمدی 
ب��ه دو صورت س��اده و نقش دار تهیه می ش��ود ولی 
ازآنجایی ک��ه ط��رح دادن به نم��د به دلی��ل بافت 
و س��اختار خاص آن کاری دش��وار اس��ت بیش��تر 
 نمده��ای موج��ود در ب��ازار طرح های س��اده تری

 دارند.
بش��ر در طول زمان آموخته که چه طور می تواند از 
پشم گوس��فند لباس نمدی برای حفاظت در برابر 

سرما و گرما و مصون ماندن از حیوانات بسازد.
حتی در ادبی��ات ش��فاهی مردمان بختی��اری نیز 

حکایاتی از نمدمالی وجود دارد.
نمدمالی مراحلی دارد: در مرحله نخست توده پشم به 
ارتفاع یک متر در محلی انباشته می شود، سپس با آب 
سطح را خیس کرده و پشم خیس خورده را لوله کرده 
و پس از لگدکوب کردن یا فش��ردن به مدت 2 تا 3 
س��اعت آن را بازکرده و  با آب و صابون نمد را مالش 
می دهند.      کاله نمدی درگذش��ته جز لباس های 
محلی بس��یاری از مردمان چهارمح��ال و بختیاری 
بوده اس��ت.  یکی از نمدماالن شهرکردی که سابقه 
دیرینه ای در این حرفه دارد می گوید درآمد نمدمالی 
چندان باال نیس��ت ولی از آن راضی هس��تم.وی از 
مش��کالتی که با آن ها روبه رو است، می گوید: اینکه 
نزدیک به 4 سال است که نتوانس��ته وامی دریافت 
کند تا کارگاه خود را توسعه دهد و از کمبود فضا برای 
توس��عه محصوالت نمد گالیه می کند و می گوید به 

دلیل نداشتن دس��تگاه حالج زن برقی کار حالجی 
پشم را به س��ختی انجام می دهیم که اگر وامی برای 
تهیه این دستگاه بتوانیم دریافت کنیم این مشکل 
رفع می ش��ود.این نمدمال  می گوید: پشم موردنیاز 
ب��رای تولید نم��د را از بروجن خری��داری می کنیم 
و محص��والت نم��دی تولی��دی در کارگاه ازجمله 
زیراندازهایی مانند پادری نمدی وزیرم نقلی، عرق گیر 
و زین اسب را به بروجن می فروشیم.مهرداد رئیسی 
اظهار کرد: تولید نم��د در چهارمح��ال و بختیاری 
سابقه دیرینه ای دارد و به زمانی بازمی گردد که بشر 
دامپروری را آغاز کرد.وی بابیان اینکه تولیدات نمدی 
استان حرف اول را در کشور می زند، افزود: به لحاظ 
تنوع در تولید این محصول، چهارمحال و بختیاری 
قطب تولید نمد در کش��ور به ش��مار می رود.معاون 
صنایع دس��تی چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان 
کرد: حرفه نمدمالی در دو شهرس��تان ش��هرکرد و 
بروجن از روزگار قدیم رواج داش��ته اس��ت و امروز 
عالوه بر تولید نمد سنتی، نمد نوین نیز به بازار آمده 
و بازارپسندی خاصی در کشور و حتی دنیا پیداکرده 
است.رئیسی گفت: امروز حتی فارغ التحصیالن رشته 
صنایع دستی نیز به این هنر قدیمی روی آورده اند و در 
 کارگاه های نمد در سطح استان مشغول به فعالیت 
هس��تند.وی افزود: ی��ک کارگاه تولی��دی نمد نیز 
برای حمایت از این هنر در اختیار فعاالن این رشته 

قرارگرفته تا در تولید نمد و اشتغال زایی 
مؤثر واقع شوند.

مع��اون صنایع دس��تی چهارمح��ال 
و بختی��اری گف��ت: ای��ن ف��رد به ن��ام 
علی اصغر علیاری نخس��تین ش��خصی  
اس��ت ک��ه ب��ا ن��وآوری، خالقی��ت و 
تغیی��ر کارب��ری نم��د، تولی��د جلیق��ه 
 نمدی وی توانس��ته نش��ان یونس��کو را 
دریافت کند.رئیس��ی خاطرنش��ان کرد: 
دریافت نشان یونسکو ضوابط خاصی دارد 
ازجمله تولید محصول باید بومی باش��د، 
ن��وآوری و خالقیت در تولی��د محصول 
دیده ش��ود و داش��تن کاربری، کیفیت 
و قیمت مناس��ب و نداش��تن آالیندگی 
 ب��رای محیط زیس��ت از دیگر ش��رایط

 است.
وی گفت: افرادی ک��ه در حرفه نمدمالی 
فعالیت دارند برای دریافت وام به منظور 
توس��عه کارگاه  و ص��ادرات محص��والت 
نم��دی می توانند با مراجع��ه به صندوق 
مهر امام رضا )ع( و صندوق توسعه تعاون 
نس��بت به دریافت وام اقدام کنند.معاون 
صنایع دس��تی چهارمح��ال و بختی��اری ادامه داد: 
سال گذش��ته 314 هزار دالر نمد از استان به امریکا 
صادر شد که بیشتر محصوالت نمدی که تاکنون به 
خارج از کش��ور صادرشده اس��ت، فرش های نمدی 
با طرح های نوین بوده است.رئیس��ی گفت: یکی از 
برنامه های ما تا پایان امسال اعزام فعاالن نمد استان 
به نمایشگاه های بین المللی ایتالیا و آلمان است تا این 
افراد بتوانند محصوالت نمدی خ��ود را در بازارهای 
جهانی عرضه کنند و به فروش رس��انند.وی افزود: 
در حال حاضر تولیدات نمدی اس��تان از دو مس��یر 
یکی خرید این تولیدات توس��ط مس��افران ورودی 
به استان و دیگری فروش تولیدات نمدی استان به 
 اس��تان های دیگر از چهارمح��ال و بختیاری خارج 
می ش��ود.معاون صنایع دس��تی چهارمح��ال و 
بختیاری گفت: یکی از اقدامات در دس��ت پیگیری 
تش��کیل صن��ف صادراتی صنایع دس��تی اس��تان 
 اس��ت تا صادرات نمد توسط گمرک اس��تان انجام

 شود.رئیسی خاطرنشان کرد: بسیاری از محصوالت 
نمدی اس��تان به ویژه فرش های نمدی ب��ه آمریکا 
صادر می ش��ود که طرفداران زیادی نیز یافته است 
که امیدواریم در کنار زنده مان��دن این هنر بتوانیم 
درآمدزایی ای��ن هن��ر را افزای��ش داده و درفروش 
 این محص��ول در خ��ارج از کش��ور فعال ت��ر عمل

 کنیم.

داروهای روزمره ای که عمر را افزایش می دهند

 فرش های نمدی به آمریکا صادر می شود

درخشش هنر نمدمالی در آن سوی مرزها

 به هنگام اش��غال روسیه توس��ط ناپلئون دسته ای 
از س��ربازان وی ، درگیر جنگ ش��دیدی دریکی از 
شهرهای کوچک آن سرزمین زمستان های بی پایان 
بودند که ناپلئون به طور تصادفی ، از س��ربازان خود 
جدا افتاد . گروه��ی از قزاق ه��ای روس، ناپلئون را 
شناسایی کرده و تا انتهای یک خیابان پیچ درپیچ او را 
 تعقیب کردند . ناپلئون برای نجات جان خود به مغازه 
پوست فروشی ، در انتهای کوچه  بن بستی پناه برد . او 
وارد مغازه شد و نفس نفس زنان و التماس کنان فریاد 
زد : خواهش می کنم جان من درخطر است ، نجاتم 
دهید . کجا می توانم پنهان ش��وم ؟ پوس��ت فروش 
پاس��خ داد عجله کنید . اون گوشه زیر اون پوست ها 
قایم شوید و ناپلئون را زیر انبوهی از پوست ها پنهان 
کرد . پس ازاین کار بالفاصله قزاق های روس��ی از راه 
رسیدند و فریاد زدند : او کجاست ؟ ما دیدیم که وارد 
این مغازه شد . علی رغم اعتراض پوست فروش قزاق ها 
تمام مغازه را گشتند ولی او را پیدا نکردند و با ناامیدی 
ازآنجا رفتند. مدتی بعد ناپلئون از زیرپوست ها بیرون 
خزید و درس��ت در همان لحظه س��ربازان او از راه 
رسیدند . پوس��ت فروش به طرف ناپلئون برگشت و 
پرسید : باید ببخش��ید که از مرد بزرگی چون شما 
چنین س��ؤالی می کنم اما واقعاً می خواستم بدونم 
که زیر آن پوس��ت ها بااطالع از این که شاید آخرین 

لحظات زندگی تان باشد چه احساسی داشتید ؟
 ناپلئون ت��ا حد ام��کان قامت��ش را راس��ت کرد و 
خشمگینانه فریاد کشید : با چه جراتی از من یعنی 

امپراتور فرانسه چنین سؤالی می پرسی؟
 محافظی��ن ای��ن م��رد گس��تاخ را بی��رون ببرید، 
چش��م هایش را بس��ته و اعدامش کنی��د. خود من 

شخصاً فرمان آتش را صادر می کنم .
 سربازان پوست فروش بخت برگشته را به زور بیرون 
برده و در کنار دیوار با چشم های بس��ته قراردادند . 
مرد بیچاره چیزی نمی دید ول��ی صدای صف آرایی 
س��ربازان و تفنگ های آنان که برای ش��لیک آماده 
می شدند را می ش��نید و به وضوح لرزش زانوان خود 
را حس می کرد . س��پس صدای ناپلئون را شنید که 
گلویش را صاف کرد و با خونسردی گفت : آماده ..... 
هدف ..... ب��ا اطمینان از این که لحظات��ی دیگر این 
احساسات را هم نخواهد داش��ت، احساس عجیبی 
سراسر وجودش را فراگرفت و به صورت قطرات اشکی 
از گونه هایش سرازیر شد. سکوتی طوالنی و سپس 
صدای قدم هایی که به سویش روانه می شد... ناگهان 

چشم بند او باز شد.
 او که از تابش یکباره آفتاب قدرت دید کاملی نداشت  
در مقابل خود چشمان نافذ ناپلئون را دید که ژرف و 

پرنفوذ به چشمان او می نگریست. 
سپس ناپلئون به آرامی گفت : حاال فهمیدی که چه 

احساسی داشتم؟
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