
در نشستی که نماینده انجمن سبز اروپا و نماینده انجمن 
سبز ایران با مدیرعامل شــرکت آبفای استان اصفهان 
درخصوص طرح حل مشکالت زیست محیطی و بحران 
تامین منابع آبی پایدار با مدیریت و بازچرخانی پســاب 
شهری از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا داشتند مهندس 
هاشــم امینی گفت: پروژه تکمیل تاسیسات فاضالب 
شهرستان های مبارکه و لنجان با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در ازای تخصیص پســاب به شــرکت فوالد 
مبارکه اولین پروژه موفق کشــور در رابطه با بازچرخانی 
آب محسوب می شود و از پساب خانگی برای تامین نیاز 
 آبی بزرگترین شرکت تولید کننده فوالد کشور استفاده

 می شود.  رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای 
اســتان اصفهان با بیان اینکه اجرای پــروژه های آبفا با 
 همکاری بخش خصوصی در ازای تخصیص پســاب در

 ســال های اخیر در دستور کار این شــرکت قرار گرفته 
است اعالم نمود: اجرای پروژه های بخش آبفا با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در ازای تخصیص پســاب ، نه 
تنها منجر به رفع نیاز آبی شــرکت های سرمایه گذاری 
می شود بلکه کاهش آالینده های زیست محیطی را هم 
 دربر دارد که این امر تاثیر بســزایی در پاک نگه داشتن 

محیط زیست دارد.
 وی به اقلیم گرم و خشک اســتان اصفهان اشاره کرد و

 اظهار داشت: اســتان اصفهان دارای اقلیم گرم و خشک 
است  و میانگین بارندگی در اســتان در سال های اخیر 
 از 120 میلی متر بــه 100 میلی متر در ســال کاهش 
یافته است. با توجه به آنکه استان اصفهان دومین شهر 
صنعتی کشور محسوب می شود  و صنایع بزرگ به جهت 
رفع نیاز آبی خود چاره ای جز بازچرخانی آب ندارند در سال 

های اخیر شرکت آبفای استان اصفهان، همکاری الزم را با 
بخش خصوصی پیرامون سرمایه گذاری در پروژه آبفا و از 

سویی تخصیص پساب به آنها داشته است .
وی گفت: اگر با بخش خصوصی همکاری الزم را پیرامون 
پساب در ازای سرمایه گذاری در پروژه های آبفا داریم تنها 
به لحاظ وظیفه و رویکرد سازمانی نیست بلکه مسئولیت 
اجتماعی هم ایجاب مــی کند که بــه منظور کاهش 
آالیندگی محیط زیست و نیز استفاده بهینه از آب چنین 
 تدابیری مدنظر قرار گیرد تا از منابع کشور به بهترین نحو

 استفاده گردد.
مهندس امینی به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب 
در اســتان اصفهان پرداخت و عنوان کرد: هم اکنون 69 
 درصد جمعیت استان، تحت پوشــش شبکه فاضالب 
قرار دارد که این رقم معادل دوبرابر پوشش شبکه فاضالب 
در کشور است ولی با این وجود در سال های اخیر به جهت 
افزایش رفاه اجتماعی و سطح بهداشت مردم که در نهایت 
کاهش آلودگی محیط زیســت را دربر دارد طرح توسعه 
شبکه فاضالب با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در گوشه و کنار استان در دستور کار قرار گرفت. همچنین 
الزم به یادآوری اســت که مردم هم در جای جای استان 

خواهان برخورداری از خدمات شبکه فاضالب هستند.
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان به یکی دیگر 
از مزیت های بازچرخانی آب و اســتفاده آن در صنعت 
پرداخت و خاطرنشــان ساخت: در ســال های اخیر به 
دلیل وقوع خشکســالی ها، بســیاری از بهره برداران از 
آب، دچار مشکل شــدند که می توان در این خصوص به 
کشاورزان اشــاره کرد؛ به طوری که  بعضی از کشاورزان 
به صورت غیرقانونی اقدام به استفاده از پساب در بخش 

 کشاورزی می نمودند  و  این امر منجر به ایجاد  آلودگی های 
زیست محیطی می شــد. اکنون  با تخصیص پساب به 
واحدهای صنعتی دیگر کشاورزان نمی توانند زمینه های 

آلودگی محیط زیست را مهیا سازند.
 در ادامه این نشســت مجید علیــزاده نماینده انجمن 
مدیریت سبز ایران گفت : امیدواریم این تفکر)که باعث 
 می شــود با  اســتفاده از بازچرخانی آب نه تنها نیاز آبی

 بخش های مختلف تامین شــود بلکه محیط زیســت 
هم پاکیزه بماند( در میان ســایر ســازمان ها، نهادها و 
 شــرکت ها رواج یابد  و  این  استراتژیک میان بسیاری از

 دســتگاه ها عملیاتی گردد. وی افزود: مدیریت انجمن 
سبز اروپا درنظر گرفته که اجرای پروژه تکمیل تاسیسات 
فاضالب شهرســتان های مبارکه و لنجــان را در ازای 
تخصیص پســاب ،مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا 
این پروژه از لحاظ مالحظات زیست محیطی، اقتصادی، 
 مسائل اجتماعی و بهره گیری از تکنولوژی مورد بررسی

 قرار می گیرد و با توجه به بررسی هایی که صورت گرفته 
پیش بینی می شود این پروژه باالترین امتیاز را دریافت 

کند اما در آینده نزدیک نظر نهایی خود را اعالم می کنیم.
سپس ماکسیم گرتر نماینده انجمن سبز اروپا افزود: بسیار 
خوشحال هستم که به اصفهان آمدم و شانس بزرگی داشتم 
که توانستم از آن دیدن کنم.  ارزیابی ما از این پروژه بررسی 
مسائل زیست محیطی است که می خواهیم این پروژه را 
با توجه به اینکه در شرایط اقلیم گرم و خشک قرار دارد 
 از لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی بررسی کنیم اما

 می دانم با توجه به اهداف بلند مدتی که دست اندرکاران 
 این پروژه در دســتور کار قرار دادند مسائل اجتماعی و
 زیست محیطی این پروژه به خوبی رعایت گردیده است .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: امنیت 
کشور مرهون ایثارگری شهدا، جانبازان، آزادگان و تسلط و 

تیزبینی سربازان گمنام امام زمان )عج( است.
به گزارش ایرنا ، روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان روز دوشنبه به نقل از آیت ا... 
سید یوسف طباطبایی نژاد اضافه کرد: اکنون در بسیاری 
از نقاط جهان نزاع و درگیری اســت و عمده آنها توســط 
آمریکا و به خاطر ایران انجام می شــود، امــا در این میان 
کشــور ایران در امنیت کامل قرار دارد. وی این امنیت را 
مدیون ایثارگری شــهدا دانســت و گفت: یکی از عوامل 
ایجاد این امنیت، ایثارگری های جوانان ما در طول هشت 
ســال دفاع مقدس بود که با کمترین تجهیزات در مقابل 
 دنیای کفر ایستادند و همین امر قدرت بازدارندگی ایران را 

صد چندان کرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان که 
در دیدار با بانوان شاغل در بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
 استان اصفهان ســخن می گفت، از بنیاد شهید به عنوان 
مقدس ترین نهاد نام برد و گفت: ما هر چه به خانواده شهدا 
خدمت کنیم هنوز وظیفه خود را در قبال آنها انجام نداده ایم.

آیت ا... طباطبایی نژاد افزود: برای دشمن قابل تصور نبود 
که جنگ با ایران 8 سال به طول انجامد و نتواند یک وجب از 
خاک آن را تصرف کند، زیرا تا آن زمان ، در هر جنگی، بخشی 

از میهن عزیزمان واگذار شده بود.
امام جمعه اصفهان خاطر نشان کرد: خرمشهر پس از 19 
ماه به یکی از پادگان های مجهز دشمن تبدیل شد و باز پس 
گیری آن با کمترین امکانات، دشمن را چنان نا امید کرد که 

دیگر فکر حمله نظامی به ایران را از سر خود  بیرون کرد. وی 
گفت: شهدا رفتند تا جمهوری اسالمی در ایران بماند و مردم 

ایران بتوانند اسالم را در کشور پیاده کنند.
آیت ا... طباطبایی نژاد خدمت به خانواده شهدا را وظیفه 
همگان دانست و گفت: با خانواده هایی که فرزند و همسر 
خــود را در راه این میهن و این امنیت فــدا کردند، نباید 
جز با ســکوت، آرامش و محبت سخن گفت. وی خطاب 
 به کارکنان بنیاد شــهید گفت: شــما در خط مقدم این 
خدمت رســانی قرار دارید لذا در دیدار های خود سنگ 
صبور آنها باشــید و در حد امکان در جهت برطرف شدن 

مشکالت خانواده شــهدا قدم بردارید. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبری افزود: خانواده 
های شــهدا نباید دغدغه مالی داشــته باشــند 
بنابراین باید در راســتای کارآفرینی و خودکفایی 
مالی به آنها کمک کرد.  وی بر ضرورت برنامه ریزی 

فعالیت های فرهنگی برای خانواده شهدا تاکید کرد 
 و گفت: ممکن است در جامعه مشکالت فراوانی وجود 

 داشته باشد اما اگر این مشکالت فرهنگی در 
شــهدا  هــای   خانــواده 

دیده شود، بسیار ناپسند است. 
آیت ا... طباطبایی نژاد گفت: 
حفظ حرمت خون شهدا بر 

همگان واجب اســت و در این 
 امر از خانواده شــهدا انتظار بیشتری 

مــی رود، بنابراین بــا برنامه های 
فرهنگی، خانواده شهدا را در 

تربیت هرچه بهتر فرزندان آنها یاری کنید. در ابتدای این 
دیدار، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با ارائه گزارشی از فعالیت های این بنیاد گفت: استان اصفهان 
با دارا بودن 6 درصد جمعیت کشــور، 10 درصد جامعه 

ایثارگری را در خود جای داده است.
داریوش وکیلی افزود: استان اصفهان 23 هزار و 500 شهید، 
48 هزار جانباز و سه هزار و 500 آزاده تقدیم انقالب اسالمی 

ایران کرده است.
وی رسالت بنیاد شهید را در حوزه های شهید، خانواده شهدا 
و شهادت اعالم کرد و گفت: تبیین فرهنگ 
ایثار و شهادت و انتقال مفاهیم 
آن به نســل هــای آینده، 
تالش بــرای تکریم مقام 
شامخ شــهدا و خدمت 
 به خانواده شهدا و پویا 
نگه داشتن آنها در کارزار 
انقالب از جمله وظایف 

بنیاد شهید است.

رییس مجلس با بیان اینکه دیوان محاسبات، زمینه را 
برای تحقق مبارزه با فساد اداری فراهم کند گفت: سرعت 

توسعه در کشور در حال حاضر بسیار کم است.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی صبح دیروز 
در مراســم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دیوان 
محاسبات، گفت: دیوان محاسبات یک نهاد مورد اعتماد در 
حسابرسی کشور است.  قبال در دیوان ، اشکاالتی موجود 
بوده که در حال حاضر باید سعی شود  در  سیر تکاملی 

جدید این اشکاالت برطرف شود.
وی افزود: وقــوف ما به حســاب ها باید به روز شــود. 
تخلفات صاحب  منصب هایی که از قبل در پست خود 
بوده اند و بعد از آن از طریق دیوان محاسبات به مجلس 
اطالع رســانی شده است، حساســیت خاصی را ایجاد 

نمی کند، زیرا اطالع رسانی الزم است در زمانی انجام شود 
که صاحب منصب در پست خود باقی است، بنابراین وقتی 
آن متخلف از منصب کناره گیری کرد، آن وقت دستگاه 

قضایی باید برخورد کند.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه باید در برخورد با متخلفین 
سرعت را اولویت کار قرار داد، گفت: سرعت در کار کیفیت 
و التزام بخشی را باال می برد. تفریغ بودجه یکی از موارد 
خوبی بود که به سرعت انجام شد. باید در دیوان محاسبات 
سیستم برخط به روز و عملیاتی شود که سخت افزارهای 

آن از سوی مجلس تهیه شده است.
وی با تاکید بر اینکــه مدیران دیوان محاســبات باید 
هرازگاهی آموزش های الزم را ببیننــد، تصریح کرد: 
 در حال حاضر نیاز اســت مدیران دیوان محاســبات، 

آموزش های ویــژه و الزم را در این نهاد نظارتی ببیند و 
تالش شود که آموزش مدیران بنا بر شرایط قانون گذاری 

کشور انجام شود.
رییس مجلس اظهار کرد: با تخلفاتی که عامال و عامدا 
انجام می شود، باید برخورد جدی صورت گیرد و  دیوان 
محاســبات زمینه را برای تحقق مبارزه با فساد اداری 

فراهم کند.
الریجانی با بیان اینکه دیوان محاسبات نقش بسزایی در 
توسعه کشور دارد، افزود: سرعت توسعه در کشور در حال 
حاضر بسیار کم است، بنابراین دیوان محاسبات  نباید در 
نظارت و حسابرسی ترمز داشته باشد، البته الزم است با 
متخلفان حقوق های نجومی بدون اغماض برخورد الزم 

صورت گیرد.

امام جمعه اصفهان:

امنیت کشور مرهون ایثارگری شهدا
و تیزبینی سربازان گمنام امام زمان)عج( است

الریجانی در مراسم معارفه رییس جدید دیوان محاسبات:

سرعت توسعه کشور بسیار کم است

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در دیدار با نماینده انجمن سبز اروپا:

اولین پروژه موفق بازچرخانی آب کشور
اجرا می شود
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نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: بر اساس اهمیت 
و جایگاهی که باید برای اصفهان باشد و متاسفانه نیست، تالش 
داریم که بتوانیم اهمیت پروژه های عمرانی اصفهان را برای اعضای 
کمیسیون برنامه و بودجه که یک کمیســیون فرابخشی است، 
تبیین کنیم. حسینعلی حاجی دلیگانی، پیرامون انتشار خبری 

مبنی بر حضور اعضای کمیسیون...

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: تاکید 
ما بر این است که گلستان شهدای اصفهان از طرح یکسان سازی 
 قبور شــهدا دور بماند  و صرفا ساماندهی شــود.  داریوش وکیلی 
اظهار داشت: گلستان شهدا مکان و مأوایی برای حضور گسترده 
مردم و متوسل شدن به شهدا و گرفتن حاجات است. این مکان نیز 

همانند دیگر گلزارهای سراسر کشور است و نیاز به ساماندهی...

»قرار بود صبح روز عیــد غدیر برود 
خدمت آقا و درجه سرلشــکری اش 
را بگیرد. همه تبریک گفتند خودش 
می گفت: ”درجه گرفتن فقط ارتقای ســازمانی نیســت 
وقتی آقا درجه را روی دوشــم بگذارند، حس می کنم از من 
راضی هستند. وقتی ایشان راضی باشد امام عصر )عج( هم 
راضی اند. همین برایم بس اســت. انگار مزد تمام سال های 
جنگ را یکجا به من داده اند.” صبح روز بعد از خاکسپاری، 
خانواده اش نماز صبح را خواندند و از آن طرف رفتند بهشت 
زهرا)س(،  بر ســرمزار صیاد، اما پیــش از آنها کس دیگری 
هم آمده بــود؛» آقا« که فرمودند: ”دلم بــرای صیادم تنگ 
شده، مدتی است از او دور شــده ام.”« دل آقا برای صیادش 
تنگ شــده بود. البد مثل دل مــادر که تاب نمــی آورد... 
چندســال گذشــت تا »مادر« به »پاره تن« ملحق شود؟ 
از 21 فروردیــن 1378 و از آن روزی که یــک »قهرمان«، 
یک »فرمانده« شــجاع و تکرارنشــدنی مقابل چشــمان 
فرزندش درخون غلتیــد و به خاک افتاد تــا دیروز حوالی 
اذان ظهر که خبر رســید مادر همان قهرمــان، به فرزندش 
 در بهشت ملحق شــده، 17 سال طول کشــید ...17 سال

 بی تابی، دلتنگی و چشــم انتظاری ...دلتنگی برای پسری 
که امام امت در پیامــی در تاریخ 11 مــرداد 1365 درباره 
اوشــهادت دادند که: » با تعهد کامل به اسالم در طول دفاع 
مقدس از هیچ خدمتی خــودداری نکرده اســت.« »امیر 
ســرافراز ارتش اسالم و ســرباز صادق و فداکار دین و قرآن، 
نظامی مومــن، پارســا و پرهیزکارکه ســرزمین های داغ 
خوزســتان و گردنه های برافراشته کردستان، سال ها شاهد 
آمادگی و فداکاری این انســان پاک نهاد، مصمم و شــجاع 
 بود و جبهه  های دفــاع مقدس صدها خاطره از رشــادت و

 از خود گذشــتگی او حفظ کرده اســت..«   مادر یک »نابغه 
نظامی« ، یــک »استراتژیســت جنگ«،  یــک» مبارز« 
و »مجاهد« ، یک انســان صدیــق و بااخالق کــه آیت ا... 
بهاءالدینی درباره اش گفته بود : »بروید از صیاد شــیرازی 
درس زندگی بگیرید. اگر صیاد شــیرازی شــدید، هم دنیا 
را دارید و هم آخرت را...« و مادر این قهرمان همیشــه زنده 
 تاریخ این ســرزمین، روز گذشــته به فرزندش ملحق شد. 
» شهربانو شجاع« مادر شهید صیاد شیرازی پس از تحمل 
 یک دوره بیماری در بیمارســتان شمس الشــموس مشهد

  دار فانــی را وداع گفــت. مــادری کــه »صیاد« عشــق 
تربیت کرد... دل همــه ما برای »شــهربانو«ی ایران زمین 
تنگ خواهدشــد. هرچند مــی دانیم خــودش حاال حتما 
 به آرامش رســیده اســت. مادر صیاد به مالقات فرزندش

 می رود و دلتنگی ها تمام خواهد شــد ... باز ما می مانیم و 
هجوم شــرمندگی ها از روی شــهدا و خانواده هایشــان...  
خداحافظ مادر فرمانده، خداحافظ مادر قهرمان ، خداحافظ 
شهربانوی ایران زمین ... سالم ما را هم به »صیاد«ت برسان...

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به اصفهان می آیند

گلستان شهدا ساماندهی می شود

افزایش 60 درصدی
ورود گردشگر خارجی به اصفهان

ایران خشک شده اما؛

بحران آب، ربطی به مردم ندارد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

یارانه ۵0 نماینده مجلس حذف شد

ازبهشت آباد،آبی برای اصفهان گرم نمی شود

مادر شهید صیاد شیرازی به 
فرزندش ملحق شد؛

خداحافظ
مادر قهرمان
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اخبار کوتاهيادداشت

سیاست جهان

پس از واقعه تلــخ انفجار تروریســتی مونیــخ آلمان، در 
خبرها اعالم شــد که 8 نفــر از 9 قربانــی تیراندازی یک 
جوان 18 ســاله در مرکز خریدی در مونیخ آلمان مسلمان 
بودنــد. تیراندازی کــه مهاجــران و خارجیــان را هدف 
 قرار داد و از برنامه ریزی شــده بودن ایــن حمله حکایت 

دارد. 
 ایــن تنهــا بخشــی از همــه اتفاقاتی اســت کــه حول 
 محــور مســلمانان در چند ســال اخیــر در جهــان رخ 
می دهــد؛ ظهور و گســترش داعش در ســوریه و عراق و 
کشیده شدن آن به دیگر کشــورهای عربی با پرچم اسالم 
و انجام شنیع ترین جنایت های تاریخ بشریت بیش از پیش 
اسالم و مســلمانان را هدف اتهام های بی پایه و اساس قرار 

داد.
 ایــن در حالــی اســت کــه گــروه تروریســتی داعش 
 کــه تصویری بــی نهایــت افراطــی از اســالم را از خود 

نشــان می دهد، مسلمانان را هدف نخســت جنایت های 
 خود قرار داده اســت؛ بمب گــذاری انتحــاری در جمع 
هزاره های افغانستان که اغلب شیعه هستند و کشتار بیش 
از 80 نفر و زخمی شــدن صدها نفر دیگر، کشــتار الکراده 
عراق و ریختن خون بیش از صدها مســلمان تنها 2 نمونه 

بارز از مسلمان کشی داعشیان در چند ماه اخیر است. 
شــرایط به گونه ای در حال پیشــروی اســت که هنگام 
انتشــار اخباری از یک حادثه کشــتار یا تیرانــدازی و یا 
انتحــاری در هر نقطه از جهان، این مســلمانان هســتند 
که بر صندلی متهــم ردیف اول می نشــینند، تحلیل ها و 
گزارش ها درباره آن منتشر می شــود و دست آخر یا این 
فرضیه اثبات می شــود یا رد. اگر اثبات شود که نام حمله 
و اقدام تروریســتی بر روی آن گذاشــته می شــود  و در 
 صورتی که رد شود نیز این قربانیان هستند که مورد توجه 
قرار می گیرند نه فرد یا افراد مهاجم که اغلب شــهروندان 

افراطی همان کشورها هستند. 
در آمریکا نیز وضعیت بهتر از دیگر کشــورها نیســت. یک 
اســالم ســتیز افراطی خود را برای شــرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا آماده می کند؛ دونالد ترامپ در 
میان ناباوری ها به عنــوان نامزد جمهوری خواهان معرفی 
شد و قرار است 17 آبان ســال جاری با هیالری کلینتون 
از حزب دموکرات به رقابت بپــردازد، رقابتی که نتیجه آن 

اصال قابل پیش بینی و حدس و گمان نیست. 
ترامپ امــا خــود را یک 
مســلمان ســتیز معرفی 
کــرده اســت، وی ایده و 
پیشــنهاد ممنوعیت ورود 
مســلمانان به آمریــکا را 
پس از وقوع چنــد حمله 
تروریســتی در خاک این 
کشــور مطرح کــرد که با 
نیز  واکنش های متفاوتی 

مواجه شد. 
وی کــه همچنــان بر این 
پافشاری  خود  پیشــنهاد 
مــی کنــد و آن را تنها راه 
محافظــت از شــهروندان 
آمریکایی می داند به طور 
گســترده ای نظــر منفی 
مسلمانان در سراسر جهان 

را به خود جلب کرد.
اینکه غرب و رسانه هایش 
به طور غالــب عالقه مند 
است که مسلمانان را عامل 
حمــالت تروریســتی در 
کشــورها بداند و از افراط 
و خشــم موجود در میان 
شهروندان خود غافل شده 
است شاید موضوع تازه ای 
نباشــد اما اینکه نسبت به 

جنایتی که علیه مســلمانان آن هم از جانب پروپاگاندای 
غربی در جریان است بی توجهی نشان می دهد موضوعی 

قابل بررسی است. 
مســلمانان از نخســتین قربانیان افراط و تروریســم در 
جهان به شــمار می روند، افراطی که نقش و جایگاه دولت 
ها در گســترش آن به خوبــی دیده می شــود.تیراندازی 
مونیخ آلمــان نیز گواهی بر این موضوع اســت که با وجود 
سیل پناهجویان به این کشور، خشــم نهفته ای نسبت به 
خارجیان در این کشور وجود دارد که در نهایت به بروز این 

جنایت ها منجر می شود.
خشــمی که تا اندازه زیادی ناشــی از تبلیغات نادرســت 

حکومت ها ناشی می شود.

وزرای خارجه چهار کشــور عربی ضمن تکرار ادعاهای بی اســاس علیه 
ایران مدعی شــدند جمهوری اسالمی باید حســن همجواری با آنها را 
رعایت کند.»انور قرقاش« وزیر مشــاور در امور خارجــه امارات متحده 
عربی نشســت چهار جانبــه ای را با حضــور وزرای خارجه عربســتان 
ســعودی، امارات، بحرین، مصر و نیز دبیرکل اتحادیه عرب ریاست کرد. 
در این نشست چهار جانبه، بحران ناشــی از ایران و راه  های مقابله با نفوذ 
این کشــور در امور داخلی اعراب )ادعای این خبرگزاری( بررسی شده و 
بیانیه ای نیز به دنبال آن صادر شد.در این جلســه وزرای خارجه حاضر 
سخنان و بیانیه های منفی از سوی مقام های ایران علیه کشورهای عربی 
نیز بررسی شــد.در این بیانیه آمده اســت که کمیته چهارجانبه متوجه 
اقدام های تنش زای گســترده و جدی ایران و مداخلــه در امور داخلی 
اعراب شــده اســت. بیانیه این کمیته مطابق معمول مداخله ایران در 
امور کشــورهای عربی  را محکوم کرده و خواهان توقف آن شــده است. 
همچنین در این بیانیه تاکید شده اســت که رابطه با ایران باید بر اساس 
احترام به تمامیت ارضی دیگر کشورها و رعایت حسن همجواری باشد.

کشــورهای عربی اخیرا موجی را برای اتهام زنی به ایران وارد کرده اند و 
ادعا می کنند تهران در امور داخلی کشــورهای عربــی منطقه دخالت 
می کند. روزنامه »المدینه« عربستان ســعودی نیز شنبه ادعا کرد که به 
پیش نویسی که قرار اســت در پایان این اجالس کشورهای عربی قرائت 
شود، دست یافته است و در آن از ایران خواسته شده که از سیاست های 
تنش زا در کشورهای عربی دســت بردارد.روزنامه کویتی »الجریده« نیز 
در یادداشتی در هفته گذشته با دفاع از وجود داعش مدعی شد این گروه 

تروریستی می تواند حائلی برابر ایران شیعه باشد.

رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی درگذشــت بانوی ادیب، فاضل و 
پژوهشگر سرکار خانم مهدیه الهی قمشه ای را تسلیت گفتند.به گزارش 
گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نشر آثار آیت ا... العظمی خامنه ای، حضرت آیت ا...خامنه ای، رهبرمعظم 
انقالب اسالمی در پیامی درگذشت بانوی ادیب، فاضل و پژوهشگر سرکار 

خانم مهدیه الهی قمشه ای را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت بانوی ادیب، فاضل و پژوهشگر؛ ســرکار خانم مهدیه ی الهی 
قمشــه ئی فرزند محترم مرحوم عالم، عارف، حکیم و شــاعر برجســته 
و مترجم قرآن مجید مرحوم آقای حاج شــیخ مهدی الهی قمشــه ئی 
رحمه اهلل علیهمــا را به خاندان مکــرم و بازماندگان و همه ی آشــنایان 
با مراتب علمی و معنوی آن بانوی گرامی تســلیت عرض می کنم و علّو 

درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سّید علی خامنه ای
3 مرداد 1395

 معاون سیاســی رییس جمهــور در صفحــه توییتر، مطلبــی خطاب به 
سعودی ها منتشــر کرد.»حمید ابوطالبی« معاون سیاسی رییس جمهور 
خطاب به سعودی ها در توییتر خود نوشت:»تا رسیدن به نقطه بحرانی تان، 
صبر ما زیاد اســت، برای گفتگو خواهید آمد.« گفتنی است؛ چند روز پیش 
 عادل الجبیر وزیر امورخارجه جوان عربستان ســعودی در سخنانی بی مبنا 
گفته بود:»ما از حسن روحانی سیاســت اعتدالی را احساس نکردیم، بلکه 
سلسله اقدامات خصمانه ای را علیه  خودمان شاهد بودیم.عراق هم اینک به 
واسطه تروریســم، مداخالت ایران،فرقه گرایی و اوضاع اقتصادی از بحران 

شدیدی رنج می برد.«

رضا هاکان تکین، ســفیر جمهــوری ترکیه در ایران در یک نشســت 
 خبری در محل ســفارت خانه ترکیه در تهران بــا قدردانی از حمایت 
جمهوری اســالمی ایران از دولت ترکیه، این اقدام را نشانه ای از عمق 
رابطه دوجانبه بین تهران و آنکارا دانســت.با این حال ســفیر ترکیه از 
برخی از موضع گیری هــای داخلی در ایران پــس از کودتای نافرجام 
اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کرد.او این ابراز نگرانی را در پاســخ به سوال 
یک خبرنگار تــرک از ایراد برخی ســخنان در انتقــاد از رجب طیب 
اردوغان رییس جمهــوری ترکیه از تریبون های نمــاز جمعه در ایران 
بیان کرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهــران در خطبه های نماز 
جمعه اخیــر در تهران، ضمن حمایــت از موضع رســمی وزارت امور 
خارجه ایران در محکومیت کودتای اخیر ترکیه در نخســتین ســاعت 
های وقــوع آن ، گفته بود:»  معنــای مقابله با کودتا این نیســت که از 
رییس جمهور ترکیه انتقاد نداشته باشــیم من از این تریبون می گویم 
که آقای اردوغان 2 عذرخواهی دیگر بدهکار است. نخست عذرخواهی 
از قربانیان داعش در کل دنیا چون تنها دولتی بود که به داعش میدان 
داد، دفتر و بازارچه مرکزی در اختیار آنها قرار داد و نفت دزدی داعش 
را به تاراج برد.« او عذرخواهی دیگر اردوغان را متوجه مسلمانان جهان 
دانســت و گفت:»چرا ترکیه در برابر رژیم صهیونیستی منافقانه رفتار 
می کند. یک بار در برابر آنان می ایستد و بار دیگر از ایجاد روابط حسنه 

سخن به میان می آورد.«

سپهبد »ناصرخان جنجوعا« مشــاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان 
روز گذشته با علی شمخانی دبیر شــورای  عالی امنیت ملی کشورمان 
دیدار و در خصوص مسائل دوجانبه و تحوالت امنیتی در منطقه گفتگو 
کرد. سپهبد ناصرخان جنجوعا بعد از ظهر یکشنبه وارد تهران شد.وی 
در پاسخ به سفر سال گذشــته دریابان علی شــمخانی به پاکستان به 
کشورمان ســفر کرده اســت و عالوه بر مالقات با همتای ایرانی خود با 
دیگر مقامات عالی کشــورمان نیز دیــدار خواهد داشــت.گفتگو در 
خصوص موضوعات امنیتی مشــترک و راهکارهای گسترش و تقویت 
همکاری ها بین دو کشور از جمله اهداف اصلی این سفر است. این سفر 
با توجه به تحوالت سیاسی و امنیتی جاری در منطقه و تاثیر سازنده ای 
که همکاری مشترک و دوستانه دو کشور ایران و پاکستان می تواند در 
مدیریت بحران هــای منطقه ای به ویژه موضوع مبارزه با تروریســم به 

دنبال داشته باشد، دارای اهمیت قابل توجهی است.

بهمن شریف زاده از نزدیکان محمود احمدی نژاد در خصوص 
وضعیت رییس جمهور ســابق گفــت: پایــگاه مردمی  دکتر 
احمدی نژاد قابل انکار و تعجب نیســت. مخالفت های برخی از 
استانداران و فرمانداران برای انجام سخنرانی ایشان را می توان 

سندی دیگر از استقبال بی نظیر مردم از احمدی نژاد دانست. 
شریف زاده با بیان اینکه احمدی نژاد پایگاه اجتماعی باالیی دارد 
ونیاز به حمایت جریان های سیاسی ندارد، خاطرنشان کرد: وی 
پایگاه مردمی مستقل به دور از جریان های اصالح طلب و اصولگرا 
دارد و طبیعتا نیازی به حمایت از سمت این جریان ها ندارد.البته 

باید گفت که   او با هیچ جریانی در تقابل نیست.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه عملکرد 8 ساله احمدی نژاد و 
تفکرات وی گویای همه مسائل است، تاکید کرد: می بینیم که 
بدنه دو جریان اصالح طلبی و اصولگرایی در مسیری به سمت 
احمدی نژاد حرکت می کنند اما راس ایــن دو جریان متفاوت 

است.
 وی افزود: برخــی از اصولگرایان به احمدی نژاد رقبت نشــان 
داده اند،برخی دیگر خیر! اما اصالح طلبان در کل با ایشان مخالف 
هســتند و فقط در شــدت و حدت آن متفاوتند.البته جریان  

اقتصادی کارگزاران نیز با عملکرد احمدی نژاد مخالف  است. 

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امروز هواپیمایی نیروی 
زمینی ارتش)هوانیروز( در مسیر درســت گام برمی دارد و 
تاکنون هیچ ماموریتی به این یگان واگذار نشده که در انجام 

آن ناتوان باشد.
امیرسرتیپ احمدرضا پوردســتان فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در آیین رونمایی از شبیه ساز متحرک بالگرد تاکتیکی 
 209، یکی از ماموریت های اصلی نیروهای مســلح را حفظ

 آمادگی های دفاعی و نظامی دانســت و خاطر نشــان کرد: 
نخستین برکت این آمادگی این اســت که سطح اعتماد به 

نفس نیروها باال می رود.
وی دومین برکت آمادگی نظامی را ایجاد امنیت برای مردم 
عنوان کرد و گفت: از دیگر مزایای آمادگی نظامی نیروهای 
مســلح، بازدارندگی دشمنان اســت چرا که وقتی دشمن 
مشاهده می کند ما آماده ایم، شمشیرهایش را غالف می کند.

پوردستان در پایان به رونمایی از شبیه ساز متحرک بالگرد 
تاکتیکی 209 توسط ارتش کشورمان اشاره و با بیان اینکه 
 جمهوری اسالمی ایران جزو پنج کشور ســازنده این گونه

 شــبیه سازهاســت، تاکید کرد: امروزه قطعات بسیاری در 
زمینه بالگرد توســط متخصصان داخلی ساخته می شود و 
 یکی از جلوه های شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، همین 

شبیه سازها  هستند.

بیانیه ۴ کشور عربی علیه ايران

 رهبر معظم انقالب اسالمی 
درگذشت مهديه الهی قمشه ای را 

تسلیت گفتند

تويیت معنادار ابوطالبی خطاب به 
سعودی ها

قدردانی سفیر ترکیه از موضع 
رسمی ايران علیه کودتا

رايزنی شمخانی با مشاور 
امنیت ملی نخست وزير 

پاکستان

شريف زاده: 

احمدی نژاد پايگاه 
مردمی مستقل دارد

امیر پوردستان: 

با تهديد جنگ نیابتی 
روبرو هستیم

ارتشسیاستدیدگاه
سالک: 

ظريف وضعیت شیخ 
زکزاکی را پیگیری کند

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

يارانه ۵۰ نماينده مجلس 
حذف شد

عضو فراکســیون روحانیــت مجلس بر لــزوم پیگیری 
سرنوشت شیخ زکزاکی در جریان سفر وزیر امورخارجه 

کشورمان به نیجریه تاکید کرد.
حجت االسالم احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان، 
با اشاره به سرنوشت نامعلوم و نگران کننده شیخ زکزاکی 
رهبر شیعیان نیجریه، اظهار داشــت: یکی از برنامه های 
سازمان دهی شده توسط اســتکبار جهانی این است که 
مانع از گسترش پیام و رسالت کسانی شوند که به نحوی 
در مراکز علمی و دینی جمهوری اسالمی آموزش دیده اند؛ 
در کشــور نیجریه نیز این برنامه از طریق برخورد با شیخ 

زکزاکی دنبال شده است.
وی با اشــاره به آغاز ســفر آفریقایی وزیر امور خارجه و 
حضور وی در نیجریه از شب گذشته، ادامه داد: این قبیل 
سفرها می تواند مقدمه ای برای تقویت صدور پیام انقالب 
اسالمی در جهان باشد و به طور خاص مسئله سرنوشت 
شــیخ زکزاکی نیز باید پیگیری شــود. البته با توجه به 
مجموع مواضع و اظهارات، حتما وضعیت شیخ زکزاکی 
در این سفر مطرح خواهد شد، بنابراین ماهیت این سفرها 

می تواند مثبت باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه افراد 
پردرآمد را صرفا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی حذف 
کرده ایم گفت: 50 نفر از پذیرفته شدگان جدید مجلس شورای 
اســالمی قبال  یارانه دریافت می کردند که پس از نمایندگی، 
یارانه آنان حذف شــد. احمد میدری در ارتباط تلفنی با بخش 
خبری 21 شبکه یک ســیما اظهار داشت: امســال حداکثر 
 200 هزار نفر را برای حذف یارانه به ســازمان هدفمندی اعالم 
کرده ایم که مشخص شد یارانه بخش قابل توجهی از آنها قبال 
قطع شده است.وی با تاکید بر اینکه قانون مشخص کرده است 
که یارانه چه افرادی باید حذف شود، گفت: اعضای هیئت علمی و 
قضات از جمله این افراد هستند.میدری با اشاره به اینکه مجلس 
کد ملی همه نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی 
را اعالم کرده اســت، افزود: 50 نفر از پذیرفته شــدگان جدید 
مجلس شورای اسالمی قبال یارانه دریافت می کردند که پس 
از نمایندگی، یارانه آنان حذف شــده است. وی بااشاره به اینکه 
امسال یارانه هیچ کس به علت شاخص هایی مانند دارایی آنان 
حذف نشده است، گفت: در قانون مقرر شده است که سه دهک 
پر درآمد باید از دریافت یارانه حذف شــوند که با شاخص های 

مختلف می توان دهک های پر درآمد  را  شناسایی کرد.

پارلمان

پیشنهاد سردبیر: 
ظريف وضعیت شیخ زکزاکی را پیگیری کند

علمای بحرین موج بازجویی ها و بازداشت های اخیر را محکوم 
کردند.آنها با صــدور بیانیه ای اعالم کردنــد رژیم آل خلیفه با 
ســرکوب های خود به هدفش  نخواهد رسید و ملت بحرین به 
آرمان خود ایمان دارد. علمای بحریــن با صدور بیانیه ای موج 
بازجویی ها و بازداشــت های چند روز اخیر را محکوم کردند.بر 
اساس گزارش وبگاه »البحرین الیوم«، در این بیانیه آمده است: 
این بازداشت ها تالشی برای شکستن اراده تحصن کنندگان در 
مقابل منزل شیخ »عیسی قاسم« رهبر شیعیان بحرین و نیز 
 ایجاد رعب و وحشت در میان مردم اســت.در ادامه این بیانیه

 آمده است: این بازداشت ها به هدف خود نخواهد رسید و ملت 
بحرین به آرمان خود ایمان دارد و سیاســت های نظام نخواهد 
توانست از اراده ملت بحرین بکاهد.علمای بحرین تاکید کردند: 
حکومت با اقدامات سرکوبگرانه  خود، روز به روز اعتبار خود را از 

دست می دهد .

مقامات وزارت آموزش ترکیه اعالم کردند برای جایگزین کردن 
معلم های اخراجی هفته های گذشته، 20 هزار نیروی جدید 
استخدام می کنند.این معلم ها با ادعای همکاری یا طرفداری 
از فتح ا... گولن، مخالف سیاســی دولت ترکیه که در آمریکا به 
سر می برد، از کار اخراج شده اند.پس از کودتای نافرجام در روز 
15 جوالی سال جاری در ترکیه، دولت این کشور موج شدید 
تصفیه سیاسی مراکز دولتی و آموزشــی در این کشور را آغاز 
کرده است به گونه ای که نه تنها تا کنون ده ها هزار نفر در ترکیه 
دستگیر و یا از کار اخراج شده اند بلکه 15 دانشگاه، 354 مدرسه 
و همچنین 109 خوابگاه دانشجویی نیز در این کشور تعطیل 

شده است.

رســانه های آلمان، بامداد دوشــنبه گزارش دادند انفجار در 
رستورانی در »آنسباخ«، از شهرهای ایالت »بایرن« در این کشور 
دست کم یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشته است.یک 
منبع امنیتی در گفتگو با آسوشــیتدپرس ادعا کرد که عامل 
حمله در آنسباخ، یک مرد سوری 27 ساله بوده که با درخواست 

پناهندگی وی مخالفت شده بود.

با صدور بیانیه ای

علمای بحرين موج بازداشت ها را 
محکوم کردند

با ادعای ارتباط با فتح ا... گولن؛

ترکیه 2۰ هزار معلم را 
اخراج کرد

انفجار در رستورانی در »آنسباخ« آلمان؛

 مهاجم کشته شد

مسلمانان اولین قربانیان ترور بوده اند

پروپاگاندای ضد اسالمی غرب 

روز گذشته خبر رسید که آلمان بار ديگر در وحشت و اضطراب فرورفته اســت. اين بار منابع خبری از انفجار در 
رستورانی در شهر آنسباخ آلمان که به کشته و زخمی شدن چندنفر منجر شد، خبر دادند. خیلی طول نکشید تا 
رسانه های محلی اين کشور اعالم کنند که اين انفجار، تروريستی نبوده و آن طور که خبرگزاری ها خبر دادند، کار 

يک پناهجوی سوری بوده که به دلیل  مخالفت  با درخواست پناهندگی اش، دست به اين اقدام زده است...

شرايط به گونه ای 
در حال پیشروی 

است که هنگام 
انتشار اخباری از 

يک حادثه کشتار 
و يا تیراندازی و 

يا انتحاری در هر 
نقطه از جهان اين 

مسلمانان هستند 
که بر صندلی متهم 

 رديف اول 
می نشینند، تحلیل 

ها و گزارش ها 
درباره آن منتشر 
می شود و دست 

آخر يا اين فرضیه 
اثبات می شود يا رد

دکتر کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در حاشیه 
نشست تخصصی حقوق بشر اســالمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه جمهوری اســالمی ایران چه اقداماتی را در تبیین 
حقوق بشر اسالمی داشته است، گفت: تالش می کنیم تا تاثیرگذاری در 
شکل گیری اسناد  جدید  حقوق بشر داشته باشیم و حداقل در آنجایی 
که بین کشورهای اسالمی با حقوق بشر غرب اشتراک وجوددارد بر آنها 
تاکید کرده و در اسناد حقوق بشری آنها را تبیین کنیم تا سوء تفاهمات 
ناشی از عدم درک واقعیات موجود برطرف شود. غریب آبادی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا جانشینی برای احمد شهید مشخص شده است یا 

خیر،گفت: در حال حاضر کسی مشخص نشده است.

عباس پوریانی در حاشــیه مراســم تودیع و معارفه سرپرست جدید 
مجتمع قضایی شهید قدوســی در رابطه با اینکه آیا احکام متهمان 
پرونده تعرض به ســفارت عربستان صادر شده اســت یا خیر،گفت: 
جلسات دادگاه تشکیل شــد، در جلســه اول با توجه به اینکه تعداد 
متهمان 21 نفر بود و همه حرف های آنان  باید شنیده می شد به درازا 

کشید و آخرین دفاع از متهمان اخذ و جلسه به  روز دوم موکول شد.
وی افزود: قاضی آخرین دفاعیات را اخذ کرده و قطعا با اسناد و مدارک 
موجود در پرونده به صدور رای اقدام خواهد کرد. در هر صورت پرونده 

آماده برای صدور رای است و منتظر تصمیم قاضی هستیم.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر مطرح کرد:

جانشین  احمد شهید مشخص نشده
 ازپرونده تعرض به سفارت عربستان چه خبر؟

منتظر قاضی هستیم
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بازار

يادداشت خبر

مدیر کل گمرك اصفهان با اشــاره به کاهش تشــریفات 
صادرات گمرك اصفهان از 27 روز به ســه ساعت، گفت: 
در چهار ماهه نخست امسال، 23 هزار و 776 تن کاال به 
ارزش 96 ميليــون و 164 هزار دالر بــه گمرك اصفهان 

وارد شده است. 
اسداله احمدی ونهری با بيان اینکه طی چهار ماه نخست 
امســال از گمرکات استان اصفهان، تشــریفات صادرات 
472 هزار تن و به ارزش 262 ميليــون و 937 هزار دالر 
انجام داده است، بيان داشت: این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، از لحاظ وزن سه درصد و از حيث ارزش 

24 درصد کاهش داشته است.
وی عمده ترین کاالهاي صادراتــي از گمرك اصفهان را 
مواد پتروشــيمي به ارزش 62 ميليون و 735 هزار دالر 
با 24 درصد از کل صادرات گمرکات استان، آهن آالت و 
فوالد به ارزش 58 ميليون و 543 هزار دالر با 22 درصد، 
فرش و کف پوش به ارزش 32 ميليون و 562 هزار دالر با 
12 درصد، مصنوعات آهــن و چدن به ارزش 24 ميليون 
و 687 هزار دالر با 9 درصــد و محصوالت لبنی به ارزش 

14098043 با پنج درصد، بر شمرد.

بــه گفتــه مدیــر کل گمــرکات اصفهان، مهــم ترین 
کشــورهاي مقصد کاالهاي صادراتي گمــرك اصفهان 
عراق به ارزش 93 ميليــون و 947 هزار دالر با 36 درصد 
از کل صــادرات گمرکات اســتان اصفهان، افغانســتان 
بــه ارزش 59 ميليــون و 128 هزار دالر بــا 22 درصد، 
 پاکســتان بــه ارزش 36 ميليــون و 927 هــزار دالر با
 14 درصــد، ترکمنســتان بــه ارزش 18 ميليــون و

515 هزار دالر با 7 درصد و امارات متحده عربی به ارزش 
12 ميليون699 هزار دالر با پنج درصد هستند.

وی با اشــاره به اینکه در چهار ماهه نخســت امســال، 
 23 هــزار و 776 تــن کاال بــه ارزش 96 ميليــون و

164 هــزار دالر به گمرك اصفهان وارد شــده اســت، 
 گفت: این آمار در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل،
 از نظــر وزن پنــج درصــد و از حيــث ارزش 15 درصد

کاهش داشته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان در ادامه اظهار داشت: 
عمده ترین کشــورهاي صادر کننده بــه مقصد گمرك 
اصفهان، چين با 22 درصد، ایتاليا با 17 درصد، آلمان با 

13 درصد و کره جنوبی با هشت درصد بوده اند.

نماینده مردم شــاهين شــهر، ميمــه و برخــوار گفت: بر 
اســاس اهميــت و جایگاهی که بایــد برای اصفهان باشــد 
 و متاســفانه نيســت، تــاش داریم کــه بتوانيــم اهميت

پروژه های عمرانــی اصفهــان را برای اعضای کميســيون 
 برنامــه و بودجــه که یک کميســيون فرابخشــی اســت،

تبيين کنيم.
حســينعلی حاجی دليگانی، پيرامون انتشار خبری مبنی بر 

حضور اعضای کميســيون برنامه و بودجه مجلس در 
اصفهان، اظهار کرد: براساس نيازی که حس 

می شــد، پيگيری هایی بــرای دعوت از 
اعضــای کميســيون برنامــه و بودجه 
مجلــس بــرای حضــور در اصفهان 
 و بازدیــد از طــرح هــای عمرانــی

صورت گرفت.
وی تاکيــد کــرد: هــدف اصلی از 
حضــور اعضــای این کميســيون 
مجلس، بررسی چهار موضوع اصلی 
اصفهان از جمله بحث آب شــرب و 

تنگناهایــی که شــبکه آب رســانی 
بزرگ اصفهان با آن مواجه هستند و در 

کل بحث  آب شرب استان و چالش هایی 
است که دراین رابطه وجود دارد.

حاجی دليگانی تاکيد کرد: 
قابــل  مســائل 

ســی  ر بر
یگــر  د

توسط اعضای کميســيون، صنعت هواپيماســازی مستقر 
در شــاهين شــهر اصفهان، متــروی اصفهان و شــهرهای 
پيرامونی از جمله شاهين شــهر بوده و موضوع آخر، مسائل 
مربوط به مشــکات بخش فاضاب استان اســت. وی ادامه 
داد: براســاس اهميت و جایگاهــی که باید بــرای اصفهان 
 باشد و متاســفانه نيســت، تاش داریم که بتوانيم اهميت

پروژه های عمرانی اصفهان را برای اعضای کميسيون برنامه 
و بودجه که یک کميســيون فرابخشــی و مهم است، 
تبيين کنيم. عضو کميســيون برنامه و بودجه 
مجلس دهم خاطرنشــان کرد: اميدواریم 
با بازدیــد اعضای کميســيون از طرح 
های عمرانی در دست اقدام اصفهان، 
گشایشــی  بــرای رفــع تنگناها در 
محورهای بيان شده حاصل شود. 
نماینده مجلس دهم، در پاســخ 
به اینکــه آیا اعضای کميســيون 
از مجلــس  بودجــه  و   برنامــه 

طرح هــای ملی در دســت اقدام 
و تکميل نشــده اســتان همچون 
ورزشــگاه نقش جهان و سالن سران 
اجاس، بازدید می کنند یا خير، گفت: 
بازدید از این پروژه ها در دستور کار 

نيست .

واردات بیش از 96 میلیون دالر کاال به گمرک اصفهان؛

چین، محبوب اصفهانی ها!
به دعوت حاجی دلیگانی:

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اصفهان می آيند

 چنــد ماهی اســت کــه قيمــت شــکر، کام مصــرف کنندگانش را
تلخ کرده است. قيمت شــکر که در حدود 2 هزار و 100 تا 2 هزا رو 300 
تومان بود، این روزها به 4 هزار تومان هم رســيده اســت. علی قنبری، 
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران، درباره وضعيت شکر و اینکه 
چرا قيمت ها دســتخوش تغيير شده اســت، گفت: واردات شکر به نحو 
 مطلوبی در حال انجام است و به لحاظ ذخایر استراتژیک هيچ کمبودی

وجود ندارد. از سویی در حال حاضر 55 هزار تن شکر از بندر امام در حال 
تخليه است و تا آخر هفته 70هزار تن شــکر دیگر وارد کشور می شود؛ 
همچنين تا آخر ماه آینده قرار است 30هزار تن شکر وارد کشور شود. لذا 
با این حجم از واردات، 155 هزار تن شــکر ذخيره خواهد شد و این عدد 
با توجه به توليد داخلی و وارداتی که از ســوی بخش خصوصی صورت 
می گيرد، بيش از حد نياز بازار اســت. هدف دولت این اســت که همواره 
عرضه بيش از تقاضا باشد تا قيمت ها تغييری نکند. وی با بيان اینکه تاکنون 
دليل منطقی برای افزایش قيمت شکر نيافته ایم، اظهار داشت: برخی ها با 
دالل بازی می خواهند قيمت ها را افزایش دهند تا به واسطه رشد نرخ ها، 
 سودی عایدشان شــود؛ اما تمام این دالل بازی ها با عرضه گسترده شکر

پایــان خواهد یافــت و اجــازه نمی دهيم ســودجویان باعــث برهم 
 خوردن بازار شــوند. ازاین رو هر فردی که شــکر احتکار کرده باشــد،
 به زودی ضرر زیادی خواهــد کرد؛ چرا که تــا 10 روز آینده قيمت بازار

کاهش پيدا می کند و به قيمت واقعی می رسد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی خاطرنشــان کرد: از آنجا که فروشندگان 
شکر متوجه شــدند دولت می خواهد ذخایر اســتراتژیک و شکری که 
 در بندر امــام در حال تخليه اســت، وارد بازار کند، از دو، ســه روز پيش

اعام کردند می خواهند موجودی های خود را وارد بازار کنند؛ بدین جهت 
حتی قبل از ورود شکر جدید،  قيمت ها کاهش پيدا می کند.

معاون وزیر نيــرو با بيان اینکه تامين آب شــرب کان شــهرهای 
کرمان، یــزد، شــيراز و اصفهــان به ســختی صــورت می گيرد، 
 گفت: مصرف آب و بــرق در روزهــای اخير به باالتریــن حد خود

رسيده است.
عليرضا دائمی در خصــوص آخرین وضعيت مصــرف آب و برق در 
کشور اظهارداشت: با دوام گرمای باالی 40 درجه در تهران و وجود 
گرمای هوای بيش از 50 درجه در بخش عمده کشور، ميزان مصرف 
در روزهای اخير در بخش آب و برق در سال های اخير، به بيشترین 
حد خود رســيده؛ به نحوی که رکوردهای ثبت شده مصرف به  ویژه 

در بخش برق، تاکنون در این صنعت سابقه نداشته است.
دائمی افزود: مصرف آب و برق کشــور در سال های اخير به باالترین 
حد خود رســيده و در این وضعيت، ریســک پایداری ارائه خدمات 

نيز بســيار افزایــش می یابــد. وی با 
اشــاره به افزایش مصرف آب شرب 
بــه حداکثــر ميــزان خــود گفت: 

بخشــی از این جهش مصرف، به دليل افزایش جمعيت و بخشــی 
مربوط به پایــداری گرمــا در دو هفته اخير بوده اســت؛ به نحوی 
 که مصرف آب شــرب در تهــران در روزهای اخير بــه 3 ميليون و

300 هزار مترمکعب رسيده است.
این مقام مســئول در وزارت نيرو با اشــاره به تامين آب شــرب در 
دیگر کان شــهرهای به جز تهران گفت: هم  اکنون در شــهرهای 
مرکزی کشــور همچون کرمان و یزد و اصفهان و شيراز، تامين آب 
به سختی انجام می شود. در شهر کرمان بخش عمده آب از منابع آب 
زیرزمينی تامين می شود و در شــهرهای اصفهان و شيراز، به دليل 

کاهش 
آب  ذخيــره 

در ســدهای تامين 
کننــده، در عرضــه 

محدودیــت  بــا  آب 
مواجه هســتيم؛ اما با این 
 وجود آب شــرب مردم را 

تامين کرده ایم.
از مــردم می خواهيــم برای 

تدوام خدمــات در مصرف آب 
صرفه جویی کنند.

شکر به زودی ارزان می شود

معاون وزير نیرو هشدار داد:

محدوديت عرضه آب
در اصفهان

آخرين قیمت ماشین ريش تراش

پارلمانگمرک

 کارشناســان می گوینــد در گذشــته به طور متوســط با
70 ميليون تومان، امکان ایجاد یک شــغل و با120 ميليون 
تومان، امکان ایجاد یک شــغل خوب و پایدار وجود داشت؛ 
ولی امروزه برای ایجاد شــغل در بخش هــای مختلف، باید 
ارقام متفاوتی هزینه کرد؛ به نحوی که پيش بينی می شــود 
حداقــل 150 ميليــون تومــان و حداکثــر 400 ميليون 
تومان بــرای ایجاد یک شــغل نياز باشــد. در همين رابطه 
ســيدحميد کانتری، معاون امــور تعــاون وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی، از ایجــاد بيش از 150 هزار شــغل 
 جدید با اســتفاده از ظرفيت تعاونی ها در سال 1395خبر

داده است. او می گوید هزینه ایجاد شغل در بخش خصوصی 
بين 150 تا 200 ميليــون تومان اســت؛ در حالی که این 
هزینه در تعاونی ها بيــن 50 تا 60 ميليــون تومان برآورد 
می شــود. کانتری همچنين از تدوین و ارائــه طرحی به 
صندوق توسعه ملی خبر داده که بر اساس آن، این صندوق 
20 درصد تســهيات خود را به صورت ریالــی در اختيار 
متقاضيان مشــاغل تعاونی قرار می دهد. آن طور که معاون 
 وزیر تعــاون گفته، در ایــن طرح پيشــنهادی، اختصاص

1000 ميليــارد تومان وام بــرای متقاضيــان فعاليت در 
تشــکل های تعاونی، درخواســت شــده و متقاضيان باید 
تاش کنند تا هزینه ایجاد یک شــغل بيش از 30 ميليون 
تومان نشــود. چندی قبل، معاون صنایع دستی و هنرهای 
ســنتی ســازمان ميراث فرهنگی نيز از اختصاص 50 هزار 
ميليارد ریال اعتبار برای ایجاد 140 هزار شــغل در بخش 
گردشگری و صنایع دستی خبر داده بود. بهمن نامور مطلق، 
هزینــه ایجاد یک شــغل در صنایع دســتی را 20 ميليون 
 تومان و در گردشــگری 70 ميليون تومان اعــام کرده و

گفته بود که برنامه سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، با هدف حمایت از طرح هایی اجرا می شود 
که کمتر از 50 درصد عمليات اجرایی آنها باقی مانده است 
و دولت باید برای ایجاد اشتغال در این بخش،اعتباری کافی 
در نظر بگيرد. به گفته معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، در 
 بخش صنایع دستی 200 تا 300 عنوان شغل وجود دارد که

اشــتغال زایی آنها باالســت و بــازار فروش خوبــی برای 
 محصوالتی نظيــر گليــم، ســفال، زیــورآالت و آبگينه

وجود دارد. وی همچنين از طراحی پروژه ای با مشــارکت 
وزارت ارتباطات و شــرکت پســت خبر داده که در صورت 
اجرا،کارگاه های صنایع دســتی می توانند محصول خود را 
به طور مستقيم به دست مصرف کننده برسانند.هم اکنون 
مزیت های اشتغال در بخش تعاون- صرفنظر از ارزان بودن- 

بيش از سایر بخش هاست.

کدام بخش ها ارزان ترين و بیشترين شغل را دارند؛

سراغ صنايع دستی برويد

نگاه روز

به گزارش خبرنگار ایمنا، طی چند ســال گذشته راهکارهایی 
همچون مصوبه 9 ماده ای احيای حوضه زاینده رود مطرح شد 
که به دنبال آن، به طرح هایی همچون بهشــت آباد و تونل سوم 
کوهرنگ به عنوان نســخه هایــی برای درمــان بحران حوضه 
 زاینده رود اشــاره شــده اســت؛ اما باید دید این طرح ها، برای

اصفهانی ها عایدی دارد یا شــهرهای دیگر سهم بيشتری از آب 
خواهند برد؟!

 به گفتــه مدیرعامــل کانون خبــرگان کشــاورزی اصفهان، 
 مطابق مصوبه چهارمين جلســه شــورای هماهنگی مدیریت

به هم پيوســته حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و سيزدهمين 
جلسه شــورای عالی آب در فروردین ماه 93، جمع آب موجود 
حوضه زاینده رود در شــرایط نرمــال بارندگــی، معادل یک 
 ميليون و 492 ميليون متر مکعب است.  اسفندیار امينی افزود:

به تفکيک آورد طبيعی زاینده رود 845 ميليون مترمکعب، تونل 
 اول کوهرنگ 293 ميليون مترمکعب، آورد تونل دوم کوهرنگ

224 ميليــون مترمکعــب و آورد تونل های چشــمه لنگان و 
خدنگستان 130 ميليون مترمکعب است. وی با اشاره به اینکه 
 آب تونل های دوم کوهرنگ و چشــمه لگنان و خدنگســتان و

30 ميليون مترمکعب از تونل اول کوهرنگ، با ســرمایه گذاری 
دولت ایجاد شده و وزارت نيرو مجاز بود آن را تخصيص دهد، گفت: 

اگر جمع این آب ها در زمان بارندگی های نرمال باشد و برداشت 
های غيرمجاز به صفر برسد، معادل 385 ميليون مترمکعب در 
سال است.  سوال این اســت که تخصيص های داده شده وزارت 

نيرو مطابق این مصوبات چقدر بوده است.
تخصیصات وزارت نیرو برای زاينده رود چقدر است؟

به گفته امينی، براســاس تخصيصات وزارت نيرو، 403 ميليون 
مترمکعب برای شرب اصفهان، 49 ميليون مترمکعب برای شرب 
کاشان، 98 ميليون متر مکعب برای یزد، 200 ميليون متر مکعب 
برای صنعت اصفهان، 303 ميليون متر مکعب برای مشترکين 
کشــاورزی اصفهــان و 237 ميليون متر مکعب برای اســتان 
چهارمحال است.  وی با اشــاره به اینکه جمع این تخصيص ها 
معادل یک ميليــون و 291 مترمکعب اســت، ادامــه داد: این 
تخصيص ها معادل 907 ميليون مترمکعب زیادتر از حد مجاز  

بوده و تمام این تخصيص آب ها هم اکنون درحال برداشت است.
سهم واقعی استان های فالت مرکزی از بهشت آباد و 

کوهرنگ سه چقدر است؟
 با توجه به برداشــت های آب که بعضــا از ســوی وزارت نيرو

تعریف شــده و همچنين برخی از برداشت های غيرمجاز، حال 
باید دید سهم استان های واقع در فات مرکزی ایران از دو طرح 

بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ چقدر است؟

مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان با اشاره به اینکه 
 بهشــت آباد قرار اســت در زمان افتتاح، معادل 580 ميليون

آب آوری در سال داشته باشــد، اظهار داشت: در مجموع معادل 
569 ميليــون متر مکعب بهشــت آباد، شــامل 180 ميليون 
 مترمکعــب به کرمــان و 152 ميليــون مترمکعب بــه یزد و

237 ميليون مترمکعب به چهارمحال و بختياری داده می شود.
 وی با بيــان اینکــه تنهــا 11 ميليــون مترمکعــب از طرح 
هشت آباد می ماند، افزود: اگر 98ميليون مترمکعبی را که یزد 
اکنون از حوضه زاینده رود می برد، به آن اضافه کنيم، می توان 
نتيجه گرفت کل آب حاصل از تونل بهشت آباد، صرف استان های 
یزد و کرمان و چهارمحال می شود؛ همچنين مقدار 87 ميليون 
مترمکعب در سال، به اضافه برداشت های غيرمجاز و 33 طرح 
کشاورزی در دست اجرای آن استان و طرح بن بروجن، همچنان 

از حوضه زاینده رود برداشت می شود.
امينی با اشاره به مصوبات شورای عالی آب بيان داشت: براساس 
این مصوبات، پس از راه اندازی تونل سوم کوهرنگ، 120 ميليون 
مترمکعب آب به حوضه وارد می شــود؛ بنابر ایــن از جمع آب 
حاصل از تونل های بهشت آباد و کوهرنگ سه که 700 ميليون 
متر مکعب می شــود، معادل250 ميليون مترمکعب به یزد و 
180 ميليون متر مکعب به کرمان و 237 ميليون متر مکعب به 
چهارمحال )جمعا 667 ميليون مترمکعب( تخصيص می یابد و 

برای اصفهان، تنها  33 ميليون مترمکعب باقی می ماند.
بهشت آباد، آبی به اصفهان نمی آورد

به گفته وی، براساس این تخصيص ها، تونل بهشت آباد نه تنها 
هيچ آبی برای اصفهان نمی آورد، بلکه آب تونل سوم کوهرنگ را 

نيز که اصفهان سال هاست منتظر آن است، با خود می برد.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان همچنين با اشاره 
به اینکه مطابق برنامه باید معادل 200 ميليون مترمکعب پساب 
فاضاب اصفهان جمع آوری و به منابع آب اضافه شــود، افزود: 
براین اساس آب پساب باید به صنعت اصفهان داده و جایگزین آب 

زاینده رود شود که این تصميم خود ایراداتی دارد.
وی با بيان اینکه صنایع، آب زاینــده رود را خریداری کرده اند و 
این تهاتر را قبول ندارند، گفت: وزارت صنایع نيز رسما نامه زده 
و این موضوع را رد کرده است. همچنين آب پساب فاضاب برای 

صنایع غذایی قابل استفاده نيست.
این تفاسير و آمارها حاکی از آن اســت که مردم اصفهان نباید 
بيهوده دل به طرح بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ خوش کنند؛ 
همچنين مردم استان های خوزستان، چهارمحال و بختياری، 
لرستان و یزد و کرمان و دیگران نباید بر این عقيده نباشند که این 

تونل ها برای استان اصفهان زده می شوند. 

اصفهان، يزد، کرمان و چهارمحال و بختیاری؛ کدام يک وارثان واقعی هستند؟

از بهشت آباد، آبی برای اصفهان گرم نمی شود

تونل بهشت آباد نه 
تنها هیچ آبی برای 
اصفهان نمی آورد، 
بلکه آب تونل سوم 
کوهرنگ را نیز که 

اصفهان سال هاست 
منتظر آن است، با 

خود می برد.

پیشنهاد سردبیر: 
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اصفهان می آيند

بیش از يک و نیم ماه از خشکی رودخانه زاينده رود می گذرد. اين روزها شرايط ّآبی اصفهان نگران کننده است و به 
دلیل خشکی رودخانه، چاه های فلمن که منبعی برای تامین آب شرب اصفهانی هاست، رو به خشک شدن است.

ES SL41 ريش تراش پاناسونیک مدل

تيغه مستقل و متحرك
 سيستم باال آوردن مو و برش مو

 تيغه مرتب کننده
 دریچه مخصوص شست و شوي آسان

229.00
0

تومان

 HC363C ريش تراش دوار رمینگتــون مدل
Clipper

مدت استفاده پس از شارژ: 40 دقيقه 
 منبع تغذیه: بــرق خانگی)با ســيم(، باتری قابل 

شارژ)بی سيم(
 اهرم باریک کننده برای تنظيم اندازه کوتاهی

227.00
0

تومان

ES GA20 ريش تراش نوسانی پاناسونیک، مدل

سر متحرك و قابل انعطاف به طرفين براي حرکت 
به روي کليه خطوط و انحناي صورت

داراي چراغ نمایشگر ميزان شارژ دستگاه

238.00
0

تومان

QG3362 ست اصالح فیلیپس

دارای قابليت مقاومت در برابر آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب

دسته ارگونوميک و امکان کوتاه کردن و بریدن مو    
تيغه اصاح سه لبه و خود تيز شونده خط زن

194.00
0

تومان
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حادثهيادداشت

از گوشه و کنار ايران

»ایران با پیشــینه هفــت هزار  ساله، تا 20 سال دیگر از بی آبی زاينده رود  
و خشکســالی نابود می شود و از 
آن بیابانی به جــای خواهد ماند 
که هیچ گیاه و جانــداری توان زندگــی در آن را نخواهد 

داشت.« 
این خبر را روزنامه »فایننشال تایمز« چندی پیش نوشت 
ولی هدایت فهمی، معــاون مدیرکل دفتــر برنامه ریزی 
کالن آب و آبفــای وزارت نیــرو در رابطه بــا این موضوع 
گفت:»گزارش هایــی که در مجالت، روزنامه ها و ســایر 
رســانه ها مطرح می شود معموال بر اســاس اعداد و ارقام 
دقیق و دســتاوردهای پژوهشی نیســت، بلکه بر مبنای 
مصاحبه ها و دریافت نظر افراد مختلف، جمع بندی هایی 

می شود. 
هر چند بحران آب و محیط زیســت در ایران جدی است 
اما اینکه بتوانیم نتیجــه بگیریم برای نمونه تا 20 ســال 

 دیگر کشور به دلیل تداوم خشکســالی ها از بین می رود، 
غیر علمی و غیر کارشناسانه است. 

زیرا اقدامات کارشناسی در کشــور ادامه دارد و بر مبنای 
دســتکم ســه گزارش ملی که زیر نظر ســازمان ملی در 
 ایران انجام شــده اســت تصویری از وضــع موجود و آتی 

وجود دارد.«
فهمی می گوید:»خشکســالی یک پدیده جهانی اســت 
و نمی توان با یــک عبارت تبلیغاتــی آن را برطرف کرد و 
 باید متخصصان درباره آن نظر دهند. هر چند این مســئله 
نفی کننده ابراز نظر آحاد مردم نیســت و آنان حق دارند 
در این زمینه ســوال کنند و از دســتگاه ها و متولیان امر 

مسئولیت بخواهند.«
مديريت بد، عامل بحران آب

ایران کشــوری با اقلیم عمدتا گرم و خشــک است. رشد 
ســریع جمعیت، مهــم ترین عامــل کاهش ســرانه آب 
تجدید شونده کشــور در قرن گذشته بوده است. جمعیت 

ایران در طی این هشــت دهه، از حــدود 8 میلیون نفر در 
 ســال 06-1300 به 78 میلیون نفر تا پایان سال 1392 

رسیده است.
بر این اساس میزان سرانه آب تجدید پذیر ساالنه کشور از 
میزان حدود 13000 متر مکعب در سال 1300 به حدود 
1400 متر مکعب در سال 1392 تقلیل یافته و در صورت 
ادامه این روند وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد. 
در صورتی که بحــران آب در ایران تحت تاثیر ســه عامل 
عمده است: رشد جمعیت، کشــاورزی ناموثر، مدیریت بد 

و عطش توسعه.
 با این وجود جمعیت ایران در قــرن نوزدهم میالدی زیر

 10 میلیون نفر تخمین زده می شود. 
 این در حالی اســت که در ســال 1979 جمعیت ایران به 
35 میلیون نفر و در دو دهه بعد از آن جمعیت ایران به دو 

برابر افزایش پیدا می کند. 
با این حال مصرف خانگی مردم از آب های زیر زمینی تنها 
هشت تا هفت درصد اســت که رقم باالیی محسوب نمی 
شود و با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب ایران در بخش 
کشاورزی است و مصرف خانگی ســهم کمی در استفاده 
از آب دارد، پــس مردم ایران نقش بزرگــی در بحران آب 

کشور ندارند.
مردم تنها 7 درصد آب موجود در کل کشــور را اســتفاده 
می کننــد و اگر بیســت درصد صرفه جویــی در مصرف 
 آنها محقق شــود صرفا 1/5 درصد آب کشــور نجات پیدا 
می کند.  بــا این وجود که تنها 12 درصد مســاحت ایران 
زیر کشت می رود، حدود 93 درصد مصرف آب مربوط به 

کشاورزی است. 
این در حالی اســت که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی 
 کشــور از راه کشــاورزی به دســت می آید و 17 درصد 

نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند. 
همچنین سازمان محیط زیســت سرعت استفاده از منابع 
 آب زیر زمینــی در ایران را در قیاس با اســتاندارد جهانی

 سه برابر بیشتر تخمین می زند.
  این برداشــت بی رویه عامل خشــکیدن 297 دشــت از
  600 دشــت ایران می باشــد و به خاطر عدم رســیدگی

به شــبکه انتقــال آب 35 میلیــارد متر مکعــب آب در 
مســیر انتقال هــدر مــی رود و مطابق گزارش شــرکت 
آب و فاضالب تا شــهریور ماه ســال 1394،  40 درصد از 
شبکه آب کشور فرســوده اعالم شــد و 13 درصد از کل 
 هدر رفتن آب ایــران، به موجب همین فرســودگی بوده 

است. 
این بدان معناست که حتی با باالترین راندمان و بهره وری 
ممکن در مصرف آب، برای تامین نیازهای شان آب کافی 
در اختیار نخواهند داشــت و بر این اساس کشور ایران در 

آستانه قرار گرفتن در بحران آب است. 
سال آبی خشک!

بنابر اعــالم زرگر معاون وزیــر نیرو،  میــزان بارندگی در 

ایران در 7 ماه از سال آبی 190 میلیارد متر مکعب معادل 
115 میلیارد متر مکعب در گســتره کشور بوده است. این 
میزان نسبت به بارندگی 39 ســال گذشته با 42 درصد و 
در مقایسه با بارندگی سال گذشــته با 44 درصد کاهش 

داشته است.
به گفته وی ســال هــای 1378 و 1379 میانگین بارش 
16 میلی متــر مکعب در اســفند و فروردین ســال های 
فوق خشک ترین سال ها طی 40 ســال گذشته بوده، اما 
این رقم در سال آبی امســال فقط 8 میلی متر بوده است. 
حجم آب موجود در پشت ســدها 14 میلیارد متر مکعب 
 برآورد شــده که نسبت به ســال گذشــته که نزدیک 2
 3 میلیــارد متر مکعب بــود،  نزدیــک 40 درصد کاهش

 نشان می دهد. 
جای خالی آب در برنامه توسعه 

خشکســالی منجر به وارد آمدن آســیب هــای جدی به 
محیط زیســت ایران شده اســت، این موضوعی است که 
برخی کارشناســان محیط زیســت درباره آن حرف می 
زنند؛ به طور مثال معصومه ابتکار رییس ســازمان محیط 

زیســت کشــور مسئله 
اصلی بحــران ریزگردها 
در اســتان خوزستان را 
خشک شــدن بخشی از 
تاالب هورالعظیم به علت 
عملیات حفــاری وزارت 

نفت ایران می داند. 
وی منشــأ بخش دیگری 
از ایــن ریزگردها را عراق 

معرفی  می کند. 
ایــن در حالی اســت که 
برخی، علل این بحران را 

فرا منطقه ای می دانند. 
همچنیــن در تابســتان 
امسال، در برنامه توسعه 
ششــم کشــور که ابالغ 
شد، به بحران کمبود آب 

اشاره ای نشده بود. 
ایــران از نظــر غالــب 
شــاخص های ناپایداری 
صــدر  در  محیطــی، 
لیســت جهانــی قــرار 

دارد.حتی برخی مقامات دولت جمهوری اســالمی ایران 
هم اذعان داشــتند که بــه موجب بحران خشکســالی و 
فرونشــت زمین و اتالف منابع آب زیرزمینی، تا ده ســال 
 آینده احتمال تعطیلی مطلق کشــاورزی در کشور وجود 
 دارد و با وجود وضعیت بدخیم منابع آب، امکان توســعه 
 فرصــت هــای شــغلی در شــرایط خشکســالی وجود

ندارد. 

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شــکار سازمان حفاظت 
محیط زیست از خلع ید نزدیک به 5000 هکتار از اراضی ملی که 
به بهانه پرورش و تکثیر گونه های جانوری وحشــی تصرف شده 

بود، خبر داد.
علی تیمــوری ، وضعیت طرح هــای تکثیر و پــرورش گونه های 
جانوری وحشی را تشــریح کرد و گفت: در ســنوات گذشته و به 
استناد ماموریت های تعیین شــده برای سازمان حفاظت محیط 
زیســت در ماده یک و بند »ت« ماده 6 قانون شکار و صید و فصل 
ششــم آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دستورالعمل های تکثیر و 

پرورش گونه های جانوری وحشی به استان ها ابالغ شد.
ارائه 62 مجوز تکثیر و پرورش طی 7 سال

وی با بیان اینکه در راستای این ماموریت، در فاصله بین سال های 
1386 تا 1392، 62 فقره مجوز برای تکثیر و پرورش انواع گونه ها 
صادر شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثر طرح های مذکور اقدام 

به اخذ اراضی ملی از منابع طبیعی جهت اجرای طرح های پرورش 
و تکثیر می کردند، به منظور اطالع از نحوه اجرای طرح ها و پایش 
فعالیت  های آنها در دی ماه ســال 94 طی بخشــنامه ای به کلیه 
استان ها، مقرر شــد تا وضعیت واحدهای تکثیر و پرورش دارای 

موافقت از سازمان محیط زیست بررسی شود.
اولتیماتوم سه ماهه برای پرورش دهندگان گونه های 

جانوری
مدیر کل دفترحفاظت و صید و شکار سازمان محیط زیست افزود: 
همچنین مقرر شد جهت تعیین تکلیف طرح هایی که تا آن تاریخ 
اقدامات اجرایی بــرای راه اندازی مراکز تکثیــر و پرورش صورت 

نگرفته بود، مهلت سه ماهه داده شود.
آزادی حدود 5000 هکتار از اراضی ملی

وی تاکید کرد: در این راســتا بــا هدف حفاظت از ســاماندهی 
طرح های تکثیر و پرورش و بهره برداری اصولی از اراضی ملی، طی 

هماهنگی بیــن ادارات کل حفاظت محیط زیســت و ادارات کل 
منابع طبیعی اســتان ها جمعا 4844 هکتار از اراضی ملی واگذار 
شــده به طرح های تکثیر و پرورش که فاقد فعالیت اجرایی بودند، 
خلع ید شد. مدیر کل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان محیط 
زیست با اشــاره به اینکه در راســتای اصالح سیاست گذاری های 
مرتبط با تکثیــر و پرورش گونه هــای جانــوری و هدف گذاری 
متناسب با ماموریت های قانونی ســازمان حفاظت محیط زیست 
صدور موافقت نامه های تکثیر و پرورش با اهداف تعریف شده قبلی 
متوقف شــد، اظهار کرد: به منظور پیگیری راهبردی که متضمن 
ایجاد ظرفیت های جدیــد برای حفاظت و بهره بــرداری پایدار از 
گونه های حاصل از تکثیر اســت، بازنگری و تدوین دستورالعمل 
جدید تکثیر و پــرورش گونه هــای جانوری در دســتور کار قرار 
 گرفت که پس از تکمیل و تهیه پیــش نویس نهایی، به ادارات کل

 محیط زیست استان ها ابالغ خواهد شد.

رییــس اداره نظارت بر حیــات وحــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست آذربایجان غربی گفت: دریاچه ارومیه و تاالب های اقماری 
آن، زیستگاه 10 هزار فالمینگو اســت که پیش بینی می شود در 

فصل مهاجرت تعداد آنها به بیش از 20 هزار قطعه برسد.
امید یوسفی افزود: امســال فقط 10 درصد بر تعداد فالمینگوهای 
اســتان اضافه شــده، اما به علت آبگیری مجدد دریاچه ارومیه و 
پرواز این دسته از پرندگان از تاالب های اقماری به حوضچه اصلی 
دریاچه ارومیه، تعداد آنها بسیار مشهودتر بوده و افزایش چشمگیر 

و حضور آنها در دریاچه تصور می شود. 
وی بیان کرد: در ســال های قبل به علت خشکسالی در پارک ملی 
دریاچه ارومیه اغلب فالمینگوها در مصب رودخانه ها و در مناطق 
پر آب فرود می آمدند که این موضوع امسال به همه نقاط دریاچه 

تعمیم یافته است. 
یوســفی ادامه داد: تاالب های ســولدوز، حســنلو، کانی برازان و 
پارک ملی دریاچه ارومیه، مهم ترین مکان زیســت فالمینگوها در 

آذربایجان غربی به شمار می رود. 
وی اظهار کرد: به علت افزایش و زیســت دوباره آرتمیا در دریاچه 
ارومیه، احتمال افزایش فالمینگو در تاالب های اســتان و دریاچه 

ارومیه دور از انتظار نیست. 
به گــزارش ایرنا، در ســال های قبــل از بروز بحران کــم آبی در 
 دریاچه ارومیه، این زیستگاه مکانی امن برای حضور فالمینگوها و

 تخم گذاری انــواع پرندگان آبزی در کشــور و حتی در خاورمیانه 
محسوب می شد. 

پیش از بروز بحران خشــکی دریاچه ارومیه، ساالنه 100 تا 200 
هزار قطعه فالمینگــو در پارک ملی دریاچــه ارومیه و تاالب های 
اقماری آن برای زمستان گذرانی و حتی در بهار برای جوجه آوری 

فرود می آمدند.

نماینده مــردم زابــل در مجلس شــورای اســالمی گفت: ســازمان 
 حفاظت محیط زیســت الزم است هوای آلوده، کاســتی ها و مشکالت 

محیط زیستی را بیش از پیش فریاد بزند.
احمدعلی کیخا در نشست بررســی اقدامات مقابله با گرد و غبار استان 
سیستان و بلوچستان، افزود: شرایط مردم در سیستان و بلوچستان بسیار 

نامطلوب است، بسیار سخت تر از آن چیزی که فکر می کنید.
وی اظهار کرد: به رغم اقداماتی که در این منطقه انجام شده، اما هنوز رفاه 
اجتماعی برای مردم فراهم نشده است و شــرایط به ویژه در زمان بحران 
غیرقابل تحمل است و به نظر می رسد برخی هنوز این وضع را به عنوان 

یک مسئله جدی نپذیرفته اند.
کیخا ادامه داد: زمانی که طوفان های شن در سیستان و بلوچستان آغاز 
می شــود گرد و خاک تا حلق و میان دندان های مــردم نفوذ می کند و 
 قطعا تحمل این شــرایط در طوالنی مدت و به طور مــدوام غیرممکن 

خواهد بود.
وی به وزش باد به ویژه بادهای 120 روزه در سیستان و بلوچستان اشاره 
کرد و گفت: وزش باد هم فرصت و هم تهدید اســت که برای هیچ کدام 
برنامه ریزی نشــده تا از فرصت آن استفاده شــود؛ تهدید آن نیز زندگی 

مردم را فلج کرده و برای آن هم برنامه ریزی نشده است.

یک قالده ببر در پارک حیات وحش شــهر پکن در چیــن به یک زن 
حمله کرد و او را کشت.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، یک قالده ببر سیبری در پارک حیات 
وحش در پکن به یک زن حمله کرد و او را کشت و یک نفر دیگر را نیز از 

ناحیه پا زخمی کرد.
 مقامات چینی می گوینــد که این حادثــه زمانی رخ داد کــه آنها در

  محوطــه توقــف کــرده و از اتومبیل پیاده شــده بودند. ایــن دو زن 
 که برای تماشــای پــارک از خودرو پیاده شــده بودند توســط ببرها 
مورد حمله قرار گرفتند و یکی از ببرها به ســمت یکی از این زن ها که 
برخالف مقررات داخلی پارک از ماشــین خارج شده بود حمله کرد و او 

را کشت.
 وقتی زن دیگر برای کمک به همراه خود، به ســمت وی رفت، یک ببر 
دیگر نیز به او حمله کرد، ولی خوشــبختانه این زن از چنگال ببر جان 

سالم به در برد و فقط از ناحیه پا مجروح شد.

 مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید ســازمان حفاظت محیط 
 زیســت گفت: هر کس عمدا جنــگل را آتش بزند به حبــس از دو تا 
پنج سال محکوم می شود و مجازات شروع به جرایم فوق نیز 6 ماه تا 

دو سال حبس است.
علی تیمــوری مدیرکل حفاظت و مدیریت شــکار و صید ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با اشــاره به آغاز فصل گردشــگری و گرما، 
همچنین آمار آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی جنگل ها، گفت: 
بر اساس بند )ه( ماده 13 قانون شــکار و صید، ایجاد یا فراهم کردن 
مقدمات آتش ســوزی در پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق 
حفاظت شــده و پناهگاه های حیات وحش بر اثر بی مباالتی یا عدم 
رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مستوجب 
جزای نقدی یا حبس از نود و یک روز تا ســه سال و در صورت تکرار، 

هر دوی این مجازات هاست.  

مدیرکل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفت: بازگشایی دایک مرزی 
در نقاط حساس ورودی آب به تاالب هامون با همکاری وزارت کشور و ستاد کل 
مرزیابی صورت گرفته است. سعید محمودی در جلسه بررسی وضعیت گرد و غبار 
استان سیستان و بلوچستان و تاالب هامون با اشاره به سبک بین المللی این تاالب 
گفت: هامون را به عنوان دوازدهمین ذخیره گاه زیست کره در فهرست یونسکو 

ثبت کردیم که مراسم اهدای دیپلم آن نیز در اردیبهشت ماه برگزار شد.
وی اظهار کرد: امسال آب بهتری در اثر سیالب رودخانه های سیستان، وارد تاالب 
هامون شد. بنابراین در بهار ســال 95 آبگیری خوب و وضعیت اکولوژی مناسب 
بود؛ به طوری که برخی پرندگان تــا چهار بار هم تخم گــذاری و جوجه آوری 
داشتند.مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اظهار کرد: امسال 
با توجه به اقدامات صورت گرفته در قســمت صابوری که کانون های گرد و غبار 
متمرکز هستند و حدود 200 هزار هکتار است کانون ها کنترل شدند و در قسمت 

هیرمند آب خوبی وجود دارد و تالش کردیم  از هدر رفت آب جلوگیری کنیم.

 اســب آبی یک جانور پســتاندار گیاه خوار ســاکن آفریقاست.
  تنهــا دو گونه اســب آبی وجــود دارد کــه در یــک خانواده 
 زیســتی مســتقل بــه نــام Hippopotamidae قــرار 

می گیرند.
اســب آبی معمولی که پس از فیل و کرگدن ســومین پستاندار 
بزرگ خشــکی زی است و اســب آبی کوتوله که جمعیت کمی 

دارد و تنها در غرب آفریقا زندگی می کند.
اســب های آبی جانورانی نیمه آبزی هستند که در رودخانه ها و 

برکه ها زندگی می کنند.
 این جانــوران در درازای روز بــا مانــدن در آب رودخانه یا در 
گل و الی، خود را خنک می کنند. این جانــوران بزرگ، 2/6 تا 
3متر درازا و  1/66 متــر بلندا دارند. وزن آنهــا در حدود 2/2تا 

2/8تن است.

اســب های آبی از دید ظاهری به پستانداران ســم دار مثل گراز 
شــباهت دارند ولی نزدیک ترین خویشــاوند آنهــا نهنگ ها و 
گرازهای دریایی هســتند کــه 55 میلیون ســال پیش نیای 

مشترکی داشتند. 
نیای مشــترک آنهــا 60 میلیون ســال پیش از ســم داران 

جفت سم،جدا شده بود.
 جفتگیری و زایمان آنهــا در آب روی می دهد.اســب آبی 

 از بدن درشــت و بشــکه مانندش و دهان و دندان بزرگ و
بدن بی مو و پاهای کنده دار و بزرگ و کوتاهش شناسایی 

می شود.
  اســب های آبی می توانند با ســرعت 48 کیلومتر در ســاعت
  در مــدت زمــان کوتاهی از یــک دونــده المپیکی پیشــی

 بگیرند. 

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان»پاما« از اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرســتان نطنز، مهدي صادقي سرپرســت  
این اداره گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت تشــکیل جلســه کارگروه 
مقابله با گرد و غبار در سطح شهرســتان، جلسه مذکور با حضور معاون 
فرماندار و بخشداران ، شــهرداران نطنز ، بادرود ،خالد آباد و طرق رود و 
 سایر اعضا با دستور کار بررسي وضعیت کانون هاي تخریب شده و مولد 
گرد و غبــار و راهکارهاي پیشــگیرانه از این پدیده طبیعــي   در محل 

فرمانداري نطنزتشکیل شد. 
 صادقي افزود: در این جلســه پــس از بحث و تبادل نظــر بین اعضای 
 کار گروه، طرح هایي از جمله راهکارهاي ا جرایي در راســتاي مقابله با

 ریز گردها ، پایــش از صنایع و معادن ، آموزش هاي زیســت محیطي 
مرتبط با ریز گردها در مراکز آموزشــي و ایجاد کمر بند فضاي سبز در 

محدوده خدمات شهري توسط دستگاه هاي ذي ربط به تصویب رسید.

درياچه ارومیه و تاالب های اقماری آن 
زيستگاه 10 هزار فالمینگو

 سازمان محیط زيست 
مشکالت را فرياد بزند

ببر يک زن چینی را در پارک 
حیات وحش شهر پکن دريد

 جريمه و حبس 
در انتظار آتش افروزان 

جنگل ها

بازگشايی دايک مرزی 
در ورودی آب به تاالب 

هامون

 بررسي وضعیت کانون هاي 
تخريب شده و مولد گرد وغبار در نطنز 

باغ وحش

اسب آبی

اولتیماتوم به پرورش  دهندگان گونه های جانوری

پیشنهاد  سردبیر: 
بحران آب، ربطی به مردم ندارد

مردم تنها 7 درصد 
آب موجود در کل 
کشور را استفاده 

می کنند و اگر 
بیست درصد صرفه 

جويی در مصرف 
آنها محقق شود 

صرفا 1/5 درصد آب 
 کشور نجات پیدا 

می کند. 

ايران خشک شده اما؛

بحران آب، ربطی به مردم ندارد
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5
اخباريادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
اعزام آزاد برای حج، شايعه است

 رييس پليس پيشگيري ناجا اقدامات »ايجابي« پليس را مهم تر از اقدامات
» سلبي«  عنوان کرد و گفت : آموزش همگاني و مشارکت عمومي شهروندان 

از اقدامات ايجابي پليس محسوب مي شود.
سردار محمد شــرفي در ديدار با معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
قوه قضاييه ضمن اشــاره به تعامل مثبت نيروي انتظامــي و قوه قضاييه، 
اظهار کرد : نيروي انتظامي به صورت تمام وقت در حوزه تهديدها و چالش 
 هاي موجود در زمينه آســيب هاي اجتماعي ورود پيدا کرده و با استفاده از 
ساز و کارهاي فرهنگي و اجتماعي به دنبال حل و کاهش معضالت اجتماعي 
است و با تاکيد بر اينکه ايجاد و توسعه امنيت به تنهايي بر عهده پليس نيست، 
بيان کرد: مردم در تامين امنيت مطلوب ســهم مهمي دارند و پليس براي 

تامين امنيت نيازمند مشارکت و همکاري مردم است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز با اشاره به اقدامات 
و دستاوردهاي مطلوب ناجا در برخورد و کاهش آسيب هاي اجتماعي گفت: 
بر اساس قانون اساسي اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح 

مجرمان از جمله وظايف قوه قضاييه است.

فرهنگستان در سال های اخير اقدام به بررسی کتاب های درسی در پايه های 
مختلف تحصيلی کرد تا از اين طريق بتواند استفاده از واژگان مصوب را در 
سنين پايين تر جا بيندازد. معاون گروه واژه گزينی فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، با اشاره به روند اين پژوهش می گويد: دوره های آموزشی در مدارس، 
آموزش ريشه ای است که از آن می توان به نحو احسن استفاده کرد. وی ادامه 
می دهد: از سال 75، زمان راه اندازی  گروه واژه گزينی فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی  ، طرحی با عنوان بررسی واژگان و رسم الخط منابع درسی آغاز شد. 
در اين طرح تعدادی از منابع و کتاب های درســی در سطوح مختلف مورد 
بررسی قرار گرفته و واژگان بيگانه آن احصا شــد. در فاز نخست اين طرح 
که سال 75 انجام شد، تعدادی از واژگان احصا و برابرنهادهای آنها به وزارت 
آموزش و پرورش اعالم شد تا اين وزارتخانه نسبت به تصحيح و تغيير واژگان 

بيگانه با واژگان زبان فارسی اقدام کند.
 در فاز دوم اين طرح، تعداد 207 کتاب درســی مورد بررسی قرار گرفت. در 
اين تعداد کتاب، بيش از 30 هزار واژه اســتخراج شد که از اين تعداد هشت 
هزار واژه بيگانه بودند  و در مرحله بعد که حدود يک ســال و نيم پيش آغاز 
شد، تعداد 363 عنوان کتاب درسی توســط کارشناسان مورد بررسی قرار 

گرفت. 

پلیس براي تامین امنیت نیازمند 
مشارکت و همکاري مردم است

حضور ۱۰هزار واژه بیگانه
در کتب درسی

خبرگزاری تسنيم؛ در مدتی که بررسی علت افزايش طالق توافقی 
بين زوج ها را آغاز کرديم، به سراغ کارشناسان و مسئوالن مختلف 
رفتيم و علت را از ديدگاه آنها جويا شديم و طبعا نظرات مختلفی 

برای افزايش طالق توافقی در جامعه ما بيان شد.
عده ای مشکل را در نبود مشاوره های قبل از ازدواج و ازدواج های 
بدون مشورت دختران و پسران جوان با يکديگر می ديدند و معتقد 
بودند همان افرادی که بدون مشورت با والدين و بزرگ ترها برای 
ازدواج با هم توافق می رسند، همان ها نيز پس از گذشت مدتی از 

آغاز زندگی مشترک، طالق توافقی می گيرند.
برخی کارشناســان نيز مشــکل را در پايين آمدن آستانه تحمل 
زوج های جوان می ديدنــد؛ زوج هايی که در مواجــه با کمترين 
ناماليمات زندگی مشــترک، عنان از کف می دهند و چاره را فقط 
در جدايی می بينند و به برکت فرآيند ســريع طــالق توافقی در 

دادگاه ها، جدا می شوند.
اما برخی متخصصان امــر نيز مشــکل را در دادگاه های خانواده 
می ديدند؛ آنها معتقدند بودند به قــدری فرآيند طالق توافقی در 

دادگاه های خانواده سريع است که گاهی اوقات زن و مرد از روی 
لج و لجبازی و عصبانيت لحظه ای، شب تصميم به طالق توافقی 

می گيرند و صبح تصميم شان به منصه ظهور می رسد!
در قانون حمايــت از خانواده، برای اينکــه زوج های جوان خيلی 
راحت از هم جدا نشــوند و پرچــم پايان زندگی مشترک شــان 
را در همان کيلومترهای اوليه باال نبرند، مراکز مشــاوره در کنار 
دادگاه های خانواده واقع شــد تا قضات بدون گواهی عدم امکان 
سازش اين مراکز حکم به طالق ندهند؛ اما نه تنها اين مراکز هدف 
قانون گذار را تاميــن نکرد بلکه بعد از چند ســال خود به يکی از 

داليل اصلی افزايش طالق های توافقی تبديل شد. 
از ســوی ديگر هم وقتی منتقدان انگشت اتهام را به سمت قضات 
بردند که چرا پرونده های طالق توافقی را سريع رسيدگی می کنند 
و در نوبت نمی گذارند؛ برخی مســئوالن قضايی از جمله معاون 
پيشگيری از وقوع جرم دستگاه قضا پاســخ دادند که دادگاه های 
خانواده به قدری شــلوغ هســتند کــه قضات نمی   رســند روی 

پرونده های طالق توافقی وقت بگذارند.

به طور قطع طالق توافقی علل و عوامل مختلفی دارد و نمی توان 
مشــکل را فقط در دستگاه قضا جســت وجو کرد؛ دستگاهی که 
حلقه آخر اين زنجيره اســت و زوجين برای عملی کردن تصميم 
خود بــه آن مراجعه می کنند. بنابراين برای بررســی ريشــه ای 
اين مشــکل بايد به قبل از اتخاذ چنين تصميمی و حتی قبل از 
ازدواج رجوع کــرد. بايد ديد چــه اتفاقی می افتــد که زوج های 
جوان ما که قبــل از ازدواج برای هم می مردنــد، خيلی زود تب 
 عشق شــان فروکش می کند و بعــد از چند وقــت توافقی طالق 

می گيرند.
با همه اينها، دســتگاه قضايی بــرای اينکه به عنــوان حلقه آخر 
زنجيره طالق توافقی بتواند جلوی رشد اين پديده ناخوشايند را 
که نهاد خانواده به عنوان اصلی ترين نهــاد اجتماعی را روز به روز 
تهديد می کند، بگيرد، تصميم گرفت مراکز مشــاوره پيش بينی 
شــده در کنار دادگاه های خانواده را اصــالح و تخصصی کند تا با 
ورود زوجين به اين مراکز، ابتدا مشکل شــان شناسايی و سپس 
برای آنها راهکار ارائه شــود؛ آن هم راهکاری که دوباره به زندگی 

مشترک شان برگردند.
برای رســيدن به همين منظور، دســتورالعملی اجرايی از سوی 
معاونت اجتماعی و پيشــگيری از وقوع جرم قوه قضاييه تدوين و 

بــرای تاييــد و تصويب 
نهايی بــه رييــس قوه 
قضاييــه ارســال شــد؛ 
دســتورالعملی که گفته 
اجرايی  اگــر  می شــود 
شــود درصد بســياری 
از وقــوع طــالق توافقی 
کاهش می يابــد و حتی 
گفته می شــود در برخی 
اســتان ها که اين مراکز 
بــه صــورت خودجوش 
کاهش  شدند،  راه اندازی 
بســيار  توافقی  طــالق 

چشمگير بوده است.
پس از همه اين حرف  ها 
و حديث هــا، خبرگزاری 
گرفت  تصميم  تســنيم 
علــت افزايــش طــالق 
توافقــی در ايــران را از 
ديــدگاه مــردم جويــا 
شــود؛ مردمی که شايد 

ديدگاه های شان علمی نباشــد اما قطعا به دليل مواجه عينی با 
واقعيت ها، حرف های زيادی برای گفتن داشته باشند.

 خوشــبختانه نظرســنجی تســنيم، با اقبال خــوب مخاطبان 
مواجه شــد و نظــرات مختلفــی را در خصوص علــت افزايش 
 طالق توافقی دريافــت کرديم؛ نظرهايی که برخی شــان حتی 
 موافــق طــالق توافقــی بودنــد و برخــی نيــز مشــکل را در 
مســائل اقتصادی و فرهنگی و تغيير نگرش دختران و پســران 

امروزی به مقوله ازدواج می ديدند.

لطفا زودتر جدا شوید!
اجراي فاز دوم پروژه بانک اطالعــات هويت ژنتيک ايران با 
نمونه گيري از مجرمين اســتان هاي اصفهان، البرز، تهران، 
 خراســان رضوي، خوزســتان و فارس به طور رسمي آغاز

 شد.
آغاز ثبت اين اطالعات ژنتيکی ، بر اساس تصميمات اتخاذ 
شــده در جلسه مشترک ســازمان پزشــکي قانوني کشور 
و ســازمان زندان ها و اقدامات تامينــي و امنيت از طريق 

ويدئوکنفرانس برگزار شد.
 اين جلســه با حضور قديرزاده مشــاور رييــس و مدير کل 
 حــوزه رياســت ســازمان پزشــکي قانوني، ورســه اي 
مديــرکل حفاظت و اطالعات ســازمان پزشــکي قانوني، 
 رئوفيــان رييس بانــک اطالعــات هويت ژنتيــک ايران، 
مهندس ضياء آذري مديرکل حوزه رياست و روابط عمومي 
سازمان زندان ها، تشــکريان مديرکل بهداشــت و درمان 
سازمان زندان ها و مديران کل زندان و پزشکي قانوني هاي 
استان هاي مشمول طرح و نمايندگان بانک ژنتيک تشکيل 

شد.
 همچنين در پی ابالغ دســتورالعمل تشکيل هيئت مديره
  بانــک اطالعــات هويــت ژنتيک ايــران توســط رييس
  قوه قضاييه،  اين بانک تشــکيل و در ابتدای کار، مقرر شد
  تا اطالعــات ژنتيکــی 10 هزار نفــر از مجرميــن در اين

 بانک قرار داده شود.

رييس ســازمان حج و زيارت اعالم کرد: اگر تبليغاتی 
 مبنی بر اعــزام آزاد برای حــج وجــود دارد توصيه 
می کنيم مردم به دليل عشقی که به زيارت دارند وعده 
های اغواکننده و خالی از واقعيت اين موسسات را باور 
نکنند. وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اشرافی که به 
موضوع دارم تاکيد می کنم که اعزام های آزادبر حج، 

کار سخت و شايد غيرممکن است.
رييس ســازمان حج و زيــارت گفت: در ســال های 
گذشــته حتی ديپلمات های ما کــه دارای گذرنامه 
ايرانی هستند امکان سفر از کشور محل ماموريت خود 

در خارج از کشور به مناسک حج را نداشتند.
اوحدی با تاکيد بر شايعه بودن موضوع آزادبرها تصريح 
کرد: ويزای عربستان ســعودی الکترونيک است و در 
اين قالب اصال امکان گرفتن ويزا از کشور ثالث وجود 

ندارد .

آغاز ثبت اطالعات ژنتیکی 
زندانیان

ريیس سازمان حج و زيارت:

اعزام آزاد برای حج، شايعه است

طالق  قطــع  طور  به 
عوامل  و  علل  توافقی 
و  دارد  مختلفــی 
نمی توان مشــکل را 
قضا  دستگاه  در  فقط 
کــرد؛  جســت وجو 
دســتگاهی که حلقه 
آخر اين زنجیره است 
عملی  برای  زوجین  و 
به  کردن تصمیم خود 

آن مراجعه می کنند

اتفاقات روز

تشويق دادگاه های خانواده به طالق توافقی، بی انگیزه شدن زوجین با شنیدن فساد های مالی در کشور، نبود آموزش 
زندگی مشترک در دبیرستان ها و دانشگاه ها و ريخته شدن قبح برخی ناهنجاری ها از جمله داليل افزايش طالق 

توافقی از نگاه مخاطبان تسنیم است.
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فقدان سند مالکیت
5/1 شــماره صــادره: 1395/43/242837 نظر به اینکه خانــم هاجیه خانم 
تاجمیر ریاحی فرزند عباس با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 6034 
به تاریخ 1395/3/19 دفترخانه 297 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
یک  پنجم از دو سهم مشاع از چهار سهم مشاع از پانزده سهم ششدانگ پالک 
شــماره 5/806 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان کــه در ذیل ثبت 4012 
صفحه 219 دفترجلد 33 امالک تحت شــماره چاپی ندارد صادر و تســلیم 
گردیده و به موجب سند انتقال شماره 64234 مورخ 1343/7/27 دفترخانه 7 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است.  
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 11889 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اســتان اصفهان ) 230 کلمه، 

3 کادر(
مزایده

4/477 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز 
چهارشنبه مورخ 95/5/20 از ســاعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 
030- ط همکف دادگستری شــهید نیکبخت( در خصوص کالسه 910136 
ش 9 له آقای حفیــظ اله محمدی فرزند محمد حســن علیــه آقای مصطفی 
فریزاده با وکالت آقای حمید رضا زارعی به نشــانی چهار راه هشت بهشت  
خ هشت بهشت شــرقی- چهار راه الهور- خیابان حمزه اصفهانی- انتهای 
خیابان رکن الدوله شرقی- نرســیده به اتوبان- جنب پالک 5- دفتر وکالت 
حمید رضا زارع جهت فروش 40/667 حبه از ششــدانگ پالک ثبتی 11895 
بخش 5 ثبت اصفهان به نشــانی خ مشــتاق دوم- خیابان بازارچه- کوچه 
کشــاورز- نبش بن بســت اول- ســمت چپ که اکنون در تصرف محکوم 
علیه اســت با وصف کارشناســی ذیل برگزار نماید. با این توضیح که طلب 
محکوم له 4/151/500/000 ریال می باشــد که با توجه به اینکه ششــدانگ 
ملک توسط کارشناس 7/350/000/000 ریال ارزیابی شده بانضمام هزینه 
 های اجرایی به میزان 40/667 حبه از 72 حبه ششدانگ در مزایده به فروش 
می رســد. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق قادر به 
بازدید از ملک خواهند بود تا با تودیع نقدی ده درصد قیمت پایه در جلســه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده است. هزینه 
های اجرایی بر عهده محکوم علیه اســت. اوصاف ملک بر اساس نظر هیات 
سه نفره کارشناسی، مشــخصات فنی و توصیف ملک مورد ارزیابی: ملک 
مورد ارزیابی یک باب منزل مســکونی دو نبش به آدرس اصفهان- خیابان 
مشتاق دوم- مقابل پل شهرســتان- خیابان بازارچه- کوچه شهید رسول 
کشــاورز- نبش اولین بن بست جنوبی می باشــد که مساحت عرصه ملک 
فوق مطابق با نامه اداره ثبت شــمال شــرق اصفهان برابر با 176/33 متر 
مربع می باشد. مطابق بازدید انجام شــده و محتویات پرونده اعیان احداثی 
به صورت ساختمان یک طبقه )زیرزمین 60- و پارکینگ( با زیربنای تقریبی 
155 متر مربع می باشد که عملیات ســفتکاری آن انجام گردیده است بدین 
صورت که اسکلت ساختمان به صورت بتن آرمه اجرا شده، سقف با تیرچه 
بلوک پوشش داده شده، آجر کاری زبره انجام گرفته، دیوارهای تقسیم گچ 
و خاک شده و سپس ادامه عملیات ساختمانی متوقف گردیده است. همچنین 
ساختمان مشتمل بر سالن پذیرایی، دو خواب، آشپزخانه اوپن و پارکینگ می 
باشد و دارای اشتراکات آب، برق و گاز می باشد. مشخصات ثبتی:  با توجه 
به محتویات پرونده و نامه اداره ثبت شمال شرق اصفهان به شماره 39897 

مورخ 91/6/13 ملک فوق دارای پالک ثبتی شماره 2 فرعی از 11895 اصلی، 
مورد ثبت به شماره 3331، صفحه 233، دفترجلد 31 دفاتر بخش 5 اصفهان 
با مالکیت آقای مصطفی فریرزاده و دارای ســند مالکیت اصلی با شــماره 
چاپی سری ت سال 73 // 223456 می باشــد و با توجه به اینکه پالک فوق 
قباًل به موجب نامه 978/85 ج / 6 مــورخ 85/9/11 توقیف گردیده فلذا مازاد 
اول ششدانگ ملک فوق نیز بازداشــت گردیده است. ارزیابی و تقویم بها: با 
عنایت به موارد فوق، پیشرفت فیزیکی ساختمان، ابعاد و مساحت عرصه و 
اعیان، موقعیت، کاربری، قیمت منطقه، قدمت، نوع سازه، دسترسی به شبکه 
شوارع و معابر، عرضه و تقاضا، بررســی جمیع جهات موثر بر ارزیابی و 
بالمانع بودن جهت نقل و انتقال، ارزش روز کل ششدانگ ملک مورد ارزیابی 
به مبلغ 7/350/000/000 )هفت میلیارد و ســیصد و پنجــاه میلیون ریال( 
 ارزیابی می گردد. م الف: 12102 شــعبه 9 اجرای احــکام کیفری اصفهان 

) 549 کلمه، 6 کادر(
اخطار اجرایی

5/4 شــماره: 941162 به موجب رای شــماره 2047 تاریــخ 94/11/29 و 
رای اصالحی 167 تاریخ  95/2/5 حوزه 7 شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ســید منصور احمدی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ چهارصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/15 لغایت تاریخ 
وصول در حق محکوم له مجید مهرعلیان به نشانی اصفهان خ آتشگاه نبش 
کوچه 20 مغازه خرما فروشی و پرداخت نیم عشر حق اجرا.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
 باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم

 کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12041 شــعبه 7 حقوقی 
مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 189 کلمه، 2 

کادر(
اخطار اجرایی

5/5 شماره: 1215/94 به موجب رای شــماره 112 تاریخ 95/2/7 حوزه 20 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
آقای علیرضا نعمتی فرزند عزیزاله شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و ده هزار ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهــا ) 729446 / 12-9219-

94/6/30 و 729447/ 9219-12- 94/7/30( لغایــت زمــان اجرای حکم و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له آقای ابراهیم قرهی قهی فرزند 
داراب شــغل آزاد به نشــانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده 
پخش آســیا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12042 
شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/6 شماره: 1859/94 به موجب رای شماره 112 تاریخ 95/1/24 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
میثم فدا به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 155/000 ریال بابت هزینه دادرسی به 

انضمام هزینه نشر آگهی با احتســاب مرحله اجرا در صورت لزوم به آن و 
نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/21 لغایت زمان 
اجرای حکم در حق محکوم له سیامک ســیار جورشری با وکالت آقای اکبر 
اصالنی به نشــانی اصفهان خیابان چهارباغ باال ســاختمان اداری مجتمع 
کوثر هتل پل فــاز 2 طبقه 6 واحد 837 و نیم عشــر دولتی. مــاده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
 محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
 کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12044 شــعبه 45 حقوقی 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 203 کلمه، 2 

کادر(
اخطار اجرایی

5/7 شماره: 921/94 به موجب رای شــماره 1197 تاریخ 94/7/29 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین محسنی میرآبادی فرزند مظاهر به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ سی و شــش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دویست و ده هزار ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ سیصد و بیست هزار 
ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از ) 93/9/30-20179237 
و 20179233-93/9/20( تــا زمان اجرای حکم در حق محکوم له محســن 
کدخدایی الیادرانی فرزند حســین به نشــانی خ اشــرفی اصفهانی )کهندژ( 
نبش کوچه 13 کیان صنعت و همچنین نیم عشــر حق اجــرا در حق اجرای 
احکام شــورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:12054 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 205 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/8  آقای محمدرضــا نریمانی دارای  شناســنامه شــماره 15 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  2079/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان نعمت اله نریمانی 
به شناسنامه 49 در تاریخ 1394/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمدرضا نریمانی، 
ش.ش 15 نسبت با متوفی فرزند 2- حسین نریمانی، ش.ش 2105 نسبت با 
متوفی فرزند 3- مهدی نریمانی، ش.ش 9763 نسبت با متوفی فرزند 4- داود 
نریمانی،ش.ش 1270266020 نســبت با متوفی فرزنــد 5- اکرم نریمانی 
زمان آبادی، ش.ش 1152 نســبت با متوفی فرزند 6- زهــرا نریمانی زمان 
 آبادی، ش.ش 1220 نســبت با متوفی فرزند 7- مریم نریمانی زمان آبادی،

 ش.ش 1522 نســبت با متوفی فرزند 8- فاطمه صادقی درمیانی، ش.ش 24 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
 به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12005 شعبه 10 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اســتان اصفهان )191 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/9  خانم طاهره طاهری آقالنی دارای  شناســنامه شــماره 52 به شــرح 
دادخواست به کالسه  2077/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم سلطان رضائی برزانی 

به شناســنامه 32 در تاریخ 1391/9/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- طاهره طاهری آقالنی 
، ش.ش 52 نسبت با متوفی فرزند 2- لیال طاهری آقالنی ، ش.ش 37 نسبت با 
متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12006 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف استان اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/10  آقای محمود ســرخوش دارای شناســنامه شــماره 1203 به شرح 
دادخواســت به کالســه  2104/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که محترم ریخته گران به شناسنامه 3938 
در تاریخ 1394/10/18 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمود سرخوش، ش.ش 1203 نسبت 
با متوفیه فرزند 2- علی اکبر ســرخوش، ش.ش 211 نسبت با متوفیه فرزند 
3- عذرا سرخوش، ش.ش 329 نسبت با متوفیه فرزند 4- فاطمه سرخوش، 
ش.ش 116 نسبت با متوفیه فرزند 5- سوسن زنجانی، ش.ش 34343 نسبت 
با متوفیه فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12007 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/11  آقای مجید صابریان دارای  شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست 
به کالسه  2175/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه نیکی بروجنی به شناسنامه 172 
در تاریخ 1394/10/18 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مجید صابریان، ش.ش 11 نســبت 
با متوفی فرزند 2- بهنام صابریان، ش.ش 9902 نســبت بــا متوفی فرزند 
 3- امید صابریان، ش.ش 153 نسبت با متوفی فرزند 4- حفیظ اله صابریان،

  ش.ش 64 نســبت با متوفــی همســر 5- خانم تــاج صابریــان بروجنی، 
ش.ش 6383 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12008 شعبه 
10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/12  آقای عبدالمجید توســلی کجانی دارای  شناسنامه شماره 27 به شرح 
دادخواســت به کالســه  2081/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی توسلی کجانی به 
شناســنامه 424 در تاریخ 1378/12/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عبدالمجید توســلی 
کجانی، ش.ش 27 نســبت با متوفــی فرزند 2- عبدالحمید توســلی کجانی، 
ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 3- مهشید توســلی کجانی، ش.ش 1242 
نســبت با متوفی فرزند 4- شهال توســلی کجانی، ش.ش 2 نسبت با متوفی 
فرزند 5- هما توسلی کجانی، ش.ش 1306 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 
م الف: 12009 شعبه 10 حقوقی  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(

وقتی فرآيند طالق توافقی در دادگاه های خانواده سريع است؛
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اکرانيادداشت

دريچه

 سال هاست که شهرستانی ها از نبود سالن های نمایش در شهرشان 
گالیه مندند.

سالیان ســال است مردم شهرســتان های مختلف کشــور از نبود 
سالن های نمایش مناسب برای اکران فیلم های سینمایی در شهرشان 
گالیه مند هستند و این گالیه را با دولت های مختلف مطرح کرده اند؛ 
اما هیچ گاه پاسخ قابل قبولی از مسئوالن نشنیدند و همچنان با این 

معضل فرهنگی دست و پنجه نرم می کنند.
به همین مناسبت به سراغ دو تن از پیشکسوتان سینمای ایران رفتیم 
تا نظر آنها را درباره این موضوع جویا شویم و راه حل خروج از وضعیت 

فعلی را مورد بررسی قرار دهیم.
علی معلم، تهیه کننده سینما، در خصوص شرایط نامناسب اکران 
فیلم های سینمایی در شهرستان ها گفت:  متاسفانه بعد از دهه شصت 
و هفتاد، هر روز وضعیت اکران در شهرستان ها بدتر شده؛ چون تعداد 
سالن های شهرستان خیلی کم است و به همان سالن های موجود هم 
رسیدگی نشده و اکنون آنها بسیار ضعیف هستند. همچنین پخش و 
چرخه فیلم در شهرستان ها خیلی بدتر شده و بسیاری از فیلم ها اصال 

به شهرستان نمی رسند.
تهیه کننده »گاوخونی« در خصوص راه حل خروج از شرایط فعلی 
 عنوان کرد: فعال کردن برخی از ســالن هایی که در شهرســتان ها

در اختیار اداره ها، سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز دولتی قرار دارد، یکی 
از راه های خروج از این وضعیت است؛ می شود حداقل در ساعت هایی 
 از روز، اینها را در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا به عنوان ســینما

مورد استفاده قرار گیرد.
معلم یادآور شد: این موضوع راه حل ســاده ای دارد؛ اما بحث اصلی 
مسئله مدیریت است. ما در ایران همه امکانات را داریم؛ ولی متاسفانه 

مدیریت استفاده از این امکانات خوب نیست.

مراسم اکران خصوصی فیلم ســینمایی »دزد و پری« به کارگردانی 
حسین قناعت، در پردیس کوروش با حضور عوامل و بازیگران فیلم 

و مخاطبان برگزار شد.
پس از امضای تابلوی فیلم توســط بازیگــران و برخی عوامل، همه 
 برای تماشــای فیلم به ســمت ســالن رفتند که قبــل از آغاز آن،

حســین قناعت گفــت: نمایــش فیلم هــای کودک در ســالن 
نمایــش، آن هم بــا حضــور مــردم، جــای خوشــحالی دارد؛ 
 چون آن قــدر فیلم هــا بخصــوص آنهایی کــه در ایــن بخش 
 ســاخته می شــوند، منتظر اکــران ماندند که چنین اســتقبالی 

مایه امیدواری است.  
ایــن کارگــردان ســینمای ایــران خاطرنشــان کــرد: دزد و 
 پــری را بســیار دوســت دارم و فکــر می کنــم بزرگترهــا هم

دوست داشته باشند. امیدوارم شما نیز از دیدن آن لذت کافی ببرید و 
از حضور تک تک شما تشکر می کنم. گفتنی است در این مراسم بهروز 
مفید، شــمس لنگرودی، حبیب اسماعیلی، نادر سلیمانی، حسین 
 قناعت، افشین سنگ چاپ، شهرام قائدی، هاشــم علی اکبری و...

حضور داشتند.

نمایش کمدی »فراموش نامــه«، از 24 تا 26 مــرداد ماه در مجتمع 
فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه می رود.

محمد کاظم شــیران، تهیه کننده این نمایــش، از برگزاری کمدی 
فراموش نامه در مجتمع فرهنگی هنری فرشــچیان خبر داد و گفت: 
سعید امیرسلیمانی، هنرمند باسابقه کشــورمان، کارگردان و بازیگر 
این نمایش است و سپند امیرسلیمانی و الهام پاوه نژاد، با ایفای نقش 

در فراموش نامه او را یاری می کنند.
 وی افــزود: نویســنده ایــن اثــر، فرهــاد نقدعلــی اســت و
 فراموش نامه، اولین کاری است که سعید امیر سلیمانی، بعد از اقامت

یک ســاله اش در خارج از کشــور، پس از بازگشــت به ایران به روی 
 صحنه برده اســت.عالقه مندان مــی توانند 24 تا 26 مــرداد ماه در

دو سانس 19 و 21، در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان، شاهد این 
نمایش کمدی باشند.

مخاطبان وقتی نام کمند امیرسلیمانی را می شنوند،  ناخودآگاه به یاد 
شــخصیت آذر می افتند؛ همان عروس استقالل طلب سریال »پدر 
ســاالر« که نقش بســزایی در تمام اتفاقات این مجموعه پر بیننده 
داشت. گرچه از سال 1374 و زمان پخش این سریال سال های زیادی 
گذشته، اما هنوز هم مردم آذر را فراموش نکرده اند. او این روزها سریال 
تلویزیونی »پریا« را به کارگردانی حسین سهیلی زاده روی آنتن شبکه 
سه دارد. امیرسلیمانی در این سریال، نقش گلی را بازی می کند که 
زندگی خوبی در کنار همسر و دو فرزندش دارد. او روانشناس است و 
تالش می کند با مشاوره صحیح، مشکالت مردم را حل کند. با او درباره 
سریال پریا و اینکه چرا دیگر سراغ کاراکترهای تابوشکن همچون آذر 

نمی رود،  به صحبت نشستیم:
در پريا نقش يک زن فعال را بازی می کنید که هم به زندگی 
شخصی اش می رسد و هم در کارش موفق است. در واقع گلی 
فردی است که زندگی اش در يک مسیر پیش می رود؛ بدون 
آنکه يک نقطه خاکســتری در آن شاهد باشیم. وقتی اين 
 نقش پیشنهاد شد، چه عاملی شما را برای بازی در اين اثر

ترغیب کرد؟
اگر بخواهم حقیقتش را بگویم، باید تاکید کنم آن قدر که حضور آقای 
ســهیلی زاده در مقام کارگردان، فیلمنامه خوب و حضور بازیگران 
حرفه ای برایم ویژه بود، خود نقش، شاخصه خاصی نداشت؛ درواقع 
نقش گلی هیچ پیچیدگی ای ندارد و از این دست نقش ها هم تا امروز 
زیاد بازی کرده ام و به جرئت باید بگویم جزو نقش های استاندارد من 
شده است. تنها دلیل من برای بازی در مجموعه پریا، حضور در یک 
اثر خوب، پر مخاطب و موقعیت کاری مناسب بود. در واقع کاراکتر گلی 

چیز عجیب و غریبی نبود!
يعنی برايتان مهم نبود نقشــی را بازی می کنید که هیچ 

چالشی به همراه ندارد تا شما را به وجد بیاورد؟
مگر می شود مهم نباشــد؛ ولی برخی مواقع وقتی شما به امتیازات 
کار نــگاه می کنید، متوجه می شــوید آن قــدر ویژگی های خوب 
 وجود دارد کــه نمی توانید بــه راحتــی از کنار آنها عبــور کنید.
 به همیــن دلیل مــن هــم بــازی در ســریال پریــا را پذیرفتم؛

در حالی که می دانستم همان کاراکتر آشــنا را برای مرتبه ای دیگر 
تکرار می کنم.

در سال های اخیر، شما بیشــتر نقش زنان مهربان را بازی 
می کنید؛ بدون آنکه اوج و فرودی در زندگی شــان پیش 
بیايد. آيا اين مسائه تصادفی پیش آمده يا خودتان چنین 

نقش هايی را دوست داريد؟
بخشی از این مســئله به چهره من برمی گردد که به درد نقش های 
مثبت می خورد. ممکن اســت هــر بازیگری در چهــره و لحنش 
ویژگی خاصــی باشــد کــه او را به ســمت نقش هــای تکراری 
 هدایت کند. به نظرم ایــرادی ندارد و این اتفاق بــرای هر بازیگری

پیش می آید؛ ضمن اینکه من بیشتر دوست دارم نقش های مثبت 
 بازی کنم تا نقش یک فرد معتاد را. بــا اینکه تعدادی از نقش هایم را 
تکرار می کنم، اما دوستشان دارم و با عالقه کارم را انجام می دهم. البته 
در فواصل چنین نقش هایی، گاهی پیش آمده که ایفاگر کاراکترهای 

منفی هم باشم.
شما در سريال پدر ساالر، با يک نقش تابوشکن خودتان را به 
مخاطبان معرفی کرديد. به همین دلیل انتظار می رفت ما شما 
را در چنین نقش هايی ببینیم که همراه با چالش فراوان باشد؛  

اما چرا اين اتفاق نیفتاد؟
 من بعــد از ایــن ســریال، در نقش های منفــی و پــر از چالش

بازی کردم؛  اما متاسفانه به اندازه سریال پدر ساالر دیده نشد.
قبول داريد هنوز هم نقش آذر در ذهن مردم باقی مانده؛ چون 

مقابل عمويش ايستاد تا بتواند استقاللش را به دست بیاورد؟
 بله، از این اتفاق خیلی خوشــحالم! این فرصت برای همه بازیگران

پیش نمی آید که بتوانند با بازی در یک نقش، چنین جایگاهی میان 
مردم پیدا کنند و برای همیشه در اذهان باقی بمانند.

چرا بعد از اين ســريال، به جای اينکه پر کار شويد، کم کار 
شديد؟

چون ازدواج کردم و مشغول زندگی و فرزندم شدم. راستش زندگی 
شخصی ام همیشه مهم تر از انجام کار هنری است.

نقش های مقابلتان در مجموعه پريا، بیشتر محمود پاک نیت 
و امیررضا دالوری است. بازی در مقابل اين بازيگران چطور 

بود؟
قبال با آقای پاک نیت کار کرده بودم و در این سریال افتخار آشنایی با 
آقای دالوری را داشتم. یکی از امتیازات سریال پریا، حضور بازیگران 

حرفه ای و یکرنگ بود و همین باعث شد مشکلی نداشته باشیم.
به نظرتان موضوع ســريال پريا چقدر قصه و دغدغه مردم 

جامعه امروز است؟
شــاید در گذشــته بیماری ایدز کمرنگ بود، امــا آمارهای اخیر 
نشان دهنده رشــد این بیماری در کشورمان اســت. ضمن اینکه 
وقتی این بیماری وارد کشــورمان شــد، اطالع رســانی درستی 
 درخصــوص آن صــورت نگرفــت. در حالــی که ایــن ویروس

ممکن اســت از راه خون و... وارد بدن شــود؛ اما فقــط به موضوع 
ارتبــاط جنســی پرداخته شــد؛ به همیــن دلیل ایــن بیماری 
همیشــه در تاریکــی پنهان مانــد. با توجــه به فراگیر شــدن 
 بیماری ایــدز، باید اطالعــات اولیــه را در اختیــار خانواده ها
 قــرار داد. االن زمــان آن اســت کــه مــردم با ایــن بیماری

آشنا شوند و بدانند در مواجهه با افراد مبتال چگونه برخورد کنند تا 
مسیر درست بهبود طی شود.

به نظرتان سريال، درباره اين بیماری هشدار الزم را به 
خانواده ها می دهد؟

بله، امیــدوارم این اتفاق خــوب بیفتد؛ البته 
هر چــه از ســریال بیشــتر بگــذرد، 

حتمــا پــر مخاطب تــر خواهد 
جامعــه عمــده  و   شــد 

کنجــکاو می شــوند تا این 
سریال را پیگیری کنند.

شما هم قبل از بازی 
در سريال، درباره 

بیماری  ايــن 
تحقیق کرديد؟
بله، چون نقش 

روانشناس را به عهده داشتم، الزم بود اطالعاتی داشته باشم.
در طول کار به اين موضوع فکر نکرديد ای کاش شما نقش 

پريا را بازی می کرديد؟
نه، چون خانم مستوفی اولین بازیگری بود که انتخاب شد و بعد هم 

برای ایفای نقش گلی با من صحبت شد. 
آنچه اهمیــت دارد، دیدگاه کارگردان اســت و آقای ســهیلی زاده 
 بــا درایــت همــه نقش هــا را

انتخــاب کرد. بــه نظرم 
درســت   همــه 
جــای  ســر 
قرار  خودشان 

گرفتند.

خواننده و آهنگســاز قدیمی حوزه راک در کشور، نخستین اجرای 
زنده خود را در تلویزیون تجربه می کند.

شهرام شعرباف که پس از سال ها توانسته مجوز فعالیت در ایران را 
بگیرد و انتشــار آلبوم »این خرقه بینداز« و برگزاری چند کنسرت 
پرهیجان در تهران، فعالیت های رســمی این هنرمند در سال های 
اخیر بوده، برای نخســتین بار روی آنتن زنــده تلویزیون به همراه 

اعضای گروهش به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
شهرام شــعرباف به همراه پویا شــمالی )باس( و ســیاوش امامی 
 )گیتار( و علی باغفر، قطعاتی از اوهام را به صورت زنده در این برنامه

اجــرا خواهنــد کرد.برنامه »باهمســتان« به تهیــه کنندگی الهه 
بهبودی و پیمان نوراســماعیلی، هر روز از چهارشنبه تا یکشنبه به 
صورت زنده، ساعت 22:40 و تکرار آن ســاعت 06:40 و 14:30 به 

وقت تهران، از شبکه جام جم پخش شود.

 با به اوج رســیدن گرمای تابســتان، بازار کنســرت های تابستانی نیز
داغ شده اســت. مردادماه امســال ســالن ها و مراکز فرهنگی هنری، 
 میزبــان کنســرت های پاپ، کالســیک، ســنتی و تلفیقــی زیادی

خواهند بود.
سالن میالد  نمايشگاه بین المللی

مازیار فالحی، زانیار خســروی به ترتیب 3 و 4 مرداد و محمد علیزاده ۵ 
تا 7 مردادماه در سالن میالد نمایشگاه بین المللی روی صحنه می روند. 
محســن یگانه نیز 11 و 12 و رضا یزدانی 1۸ مرداد اجرا خواهند داشت. 
امید حاجیلی که این روزها آلبوم »حاجیلیتو« را منتشر کرده، با اجرای 
قطعات همین آلبوم، 17 مردادماه کنســرت می دهد. مهدی مدرس، 
مهدی یراحی، فریدون آســرایی و فرزاد فرزین، به ترتیب 20، 21، 22و 
23 مرداد در همین ســالن به اجرا می پردازند. ســالن میالد نمایشگاه 

بین المللی،  1۵ مرداد نیز میزبان اجرای میثم ابراهیمی است.
برج میالد

گروه »دنگ شو«، 24 مرداد جدیدترین اجرای خود را در برج میالد روی 
صحنه می برد.

تاالر وحدت و تاالر رودکی
ناصر چشم آذر 1۸ و 19 مرداد در تاالر وحدت کنسرت می دهد؛ حسین 
صفامنش )گروه آرشــاویر( 3 مرداد در این تاالر به هنرنمایی می پردازد؛ 
کنسرت پیانو، ملودیکا و ســازهای ضربی همراه کر فیالرمونیک ایران 
13 و 14 همین ماه در تاالر وحدت برگزار می شود. ایرج رحمانپور 20 و 
21 مرداد در همین تاالر اجرا خواهد داشت. کامران منتظری و سیامک 
آقایی، کنســرت »باز عشــق« را 22 مرداد در تاالر وحدت روی صحنه 
می برند. »همنوازان حصار« )علی قمصری، پوریا اخواص، هاله سیفی زاده 

و بهرخ شورورزی( 2۵ مرداد در تاالر وحدت به هنرنمایی می پردازند.
 کــر فلــوت تهــران 6 و 7 مــرداد در تــاالر رودکــی بــه هنرنمایی

خواهد پرداخت؛ آرمان فهیمی 12 مرداد در همین سالن پیانو می نوازد؛ 
کنســرت »ســاز دل، آواز دل« نیز 29 و 30 مرداد در ایــن تاالر برگزار 
می شود. نگار و نیکا افاضل، 14 مرداد در سالن رودکی، رسیتال ویولن و 
پیانو می دهند. کنسرت »همنوازان حصار« )علی قمصری، پوریا اخواص، 
 هاله سیفی زاده و بهرخ شــورورزی( 1۵ و 21 همین ماه در همین سالن 
اجرا خواهند داشت. ســامان علیپور نیز 2۸ مرداد در این سالن کنسرت 

می دهد.
فرهنگسرای نیاوران

با تمدید کوارتت شهرداد روحانی، این رهبر ارکستر،12 و 13 مردادماه 
 در فرهنگســرای نیــاوران روی صحنه مــی رود؛ گروه »مرغ ســحر«

3 مــرداد در این ســالن بــه هنرنمایــی خواهد پرداخت؛ ســیمین 
 ســپهر 20 مرداد در همین فرهنگســرا برای بانوان اجــرا خواهد کرد؛

همچنین 6 مردادماه گروه »راش«  در این سالن به هنرنمایی می پردازند. 
لیلی افشــار 1۵ و 16 مردادماه در این ســالن، رسیتال گیتار کالسیک 
می دهد. کنسرت موسیقی »نغمه بهار« 1۸ مرداد برگزار می شود. گروه 

»ترنج« نیز 11 مرداد برای بانوان روی صحنه می رود.
تاالر ايوان شمس

کنسرت گروه »مهرســاز« و امیر اثنی عشــری، 14 مرداد در تاالر ایوان 
 شــمس برگزار می شــود. گروه »ترنگ« بــا اجرایی ســنتی و کردی

 29 مردادماه در این سالن برای عالقه مندان اجرا خواهد کرد.

سالن هايی که ديگر سینما نیستند؛

گاليه شهرستانی ها پايانی ندارد

اکران خصوصی »دزد و پری« 
برگزار شد

در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان؛

تماشای »فراموش نامه« را 
فراموش نکنید

راک بازی »شهرام شعرباف«؛ 
روی آنتن زنده تلويزيون نگاهی به کنسرت ها 

در روزهای گرم تابستانی

کافه سوال

پیشنهاد سردبیر: 
تماشای »فراموش نامه« را فراموش نکنید

گفت وگو با کمند امیرسلیمانی، بازيگر نقش گلی سريال »پريا«؛

چهره ام به درد نقش  های مثبت می خورد

مراســم تجلیل از فرهاد اصالنی و اهدای جایزه  بهترین بازیگر 
مرد جشنواره مســکو به او )به خاطر بازی در فیلم »دختر«(، 
 با انتقادهــای او و مریال زارعی از وضعیت ســینمای کشــور

همراه شد.
در ابتدای این مراســم کــه در ســینما آزادی برگزار شــد، 
ســیدرضا میرکریمــی، کارگــردان فیلم »دختــر«، ضمن 
قدردانــی از عوامل فیلــم و کســانی که در ســاخت فیلم به 
او کمــک کردند، گفــت: »به دلیــل گرفتاری هــای کاری و 
اتفاق ناگوار فوت عباس کیارســتمی، فرصت نشــد مراســم 
 افتتاحیــه ای بــرای فیلم برگــزار کنیــم؛ به همیــن دلیل
 تصمیم گرفتیم  مراســمی برگــزار کنیم تــا از عوامل فیلم،

به ویژه فرهاد اصالنــی که به نیابت از همــه بازیگران از جمله 
مریال زارعــی و ماهور الوند این جایزه را از جشــنواره مســکو 

دریافت کرد، تجلیل نماییم.«
پس از ســخنان میرکریمی و حضور چهره هایــی چون مریال 
زارعی، کمال تبریزی، فریدون جیرانــی و فرهاد اصالنی روی 
صحنه، کلیپی از مراسم اهدای جوایز فیلم دختر در جشنواره 

مسکو، برای حاضران پخش شد.
 در ادامــه، فرهــاد اصالنــی در ســخنانی گفــت: »خــدا را

شــکر می کنم که این افتخار نصیب من شــد؛ اما متاســفانه 
موفقیت این فیلم مصادف شد با درگذشت عباس کیارستمی 
که جای او نه تنها در ســینمای ایران، بلکه در سینمای جهان 

خالی خواهد بود.«
اصالنی در ادامه، با ابراز خوشــحالی از اینکه ســینمای ایران 

در جشــنواره های جهانی، از جنبه های مختلف فنی و هنری 
ارزیابی می شــود، گفــت: »قبــال در جشــنواره های جهانی 
جوایزی مثــل جایزه ویژه هیئــت داوران و جایــزه بزرگ به 
 فیلم های ایرانی اهدا می شــد که از جانب برخی افراد، سیاسی

تلقی می شد.«
بازیگر فیلم »یه حبه قنــد« در ادامه تصریح کــرد: »هرچند 
برخی از مدیران ما در سینما، موسیقی و دیگر هنرها، از همان 
روش های ناکارآمد قدیمی استفاده می کنند؛ اما دولت، دولت 

امید است و ما کماکان امیدواریم.«
در بخشــی دیگر از این مراســم، مریال زارعی، دیگــر بازیگر 
فیلم »دختــر«، ضمن تمجیــد و تجلیل فرهــاد اصالنی، به 
وضع پخش تیزرهای تلویزیونی این فیلم اشــاره کرد و گفت: 
 »نمی شــود گفت فیلم مــا تبلیــغ تلویزیونی نــدارد؛ چون
 هر از گاهــی چند پالن پخش می شــود و از بــس در این باره

حرف زده ایم، دیگر خاصیتش را از دست داده است.«
این بازیگر ادامه داد: »با وجود اینکه به انــدازه توانم برای این 
سینما زحمت کشیده ام، اما نمی دانم چرا باید در فیلمی بازی 
کنم که در سینماهای کشور نمایش داده شود، اما بعد بگویند 

پالن های شما در تیزر تلویزیونی پخش نمی شود.«
کمال تبریزی نیز که برای اهدای جایــزه فرهاد اصالنی روی 
صحنه آمــده بود، از فرصت اســتفاده کرد و بــا تمجید از این 
بازیگر گفت: »من تاکنــون با آقای اصالنــی کار نکرده ام؛ اما 
کارهایی کــه او می کند، ویژگی خاصــی دارد و آن اینکه او در 

کارهایش بازی نمی کند؛ بلکه نقش هایش را زندگی می کند.«

سخنگوی شورای صنفی، نمایش تازه ترین مصوبات این شورا 
را برای اکران عمومی اعالم کرد.

غالمرضا فرجی درباره مصوبات جلســه گفت:  در این جلسه 
مقرر شد فیلم »آاادت نمی کنیم« هفته آینده تعویض شود 
و به جای آن، فیلم »النتوری«، کار رضا درمیشــیان در گروه 

»آفریقا« به نمایش درمی آید.
وی اضافه کرد: در این جلســه قرارداد فیلم »آس و پاس« به 
کارگردانی آرش معیریان نیز ثبت شد و این فیلم بعد از فیلم 

»سایه«، به سرگروهی سینما ماندانا اکران خواهد شد.
به گفته او، »ایــن زن حقش را می خواهد« بــه کارگردانی 
 توکلی، دیگر فیلمی اســت که قراردادش در جلســه اخیر

ثبت شد و قرار است این فیلم، بعد از »آبنبات چوبی« در گروه 
کوروش اکران شود.

فرجی در پایان گفت: از آنجا که فروش بقیه فیلم ها باالست، 
آثار دیگر،  به اکران خود ادامه می دهند.

»النتوری« داستانی عاشقانه اســت که باران کوثری، نوید 
محمدزاده ، مهدی کوشــکی و بهرام افشاری، نقش اعضای 

گروه »النتوری« را  در آن ایفا کرده اند.
مریم پالیزبان نقش اصلی زن این فیلم است و رضا بهبودی، 
بهناز جعفری، فاطمه نقوی، پریوش نظریه، نادر فالح، اردشیر 
رستمی، حســین پاکدل، بهرنگ علوی، ســتاره پسیانی، 
ســیاوش چراغی پور، کاظم سیاحی، ســجاد تابش، یسنا 
میرطهماسب، وحید قاضی زاهدی، هادی احمدی، شهریار 
فرد، امیر حسین طاهری، امیر رضا رنجبران، میثم نوروزی، 

علیرضا خاتمی، رضا رباط جــزی و... از بازیگران »النتوری« 
هستند.

در فیلــم »آس و پاس« آخریــن ســاخته آرش معیریان، 
بازیگرانی از جمله محمدرضا شریفی نیا، محمدرضا هدایتی، 
ســحر قریشــی، حســام نواب صفوی، لیال بلوکات، میثم 
رستگاری، شهرام تیموریان، بهاره رهنما، مهران غفوریان و 

سامیار محمدی حضور دارند.
در خالصه داستان »آس و پاس« آمده است: »مرز کمرنگی 
بین واقعیت و خیال است. حسن آس و پاس، در مسیر وصول 
طلب پدر مرحومش از ملک ســلمان کالهبردار، در فضایی 
فانتزی تبدیل به شخصی رویایی می شود؛ اما عشق به دختر 

ملک سلمان، او را از ادامه ماموریتش باز می دارد و... .«
»این زن حقش را می خواهد« عنوان فیلمی ســینمایی به 
کارگردانی محســن توکلی اســت که پیش از این قرار بود 
 در جشــنواره ســی و چهارم فیلم فجر به نمایش درآید؛ اما

در نهایت توسط هیئت داوران این فستیوال پذیرفته نشد.
میترا حجار، کامران تفتی، لعیا زنگنه، افسانه پاکرو، روشنک 
عجمیان، مینا جعفرزاده، رســول توکلی و رضا آشــتیانی 

بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.
فیلمنامه این زن حقش را می خواهد، با نام قبلی »پانسیون«، 
مضمونی اجتماعی دارد و براساس داستانی واقعی به نگارش 
درآمده است. فیلم، داستان پایداری یک زن را روایت می کند 
که برای قصاص فردی که او را مضروب کرده، سعی در گرفتن 

حق قانونی اش از طریق مراجع قضایی دارد.

جدیدترین قراردادهای اکران  »النتوری« انتقاد مریال زارعی از وضعیت سینما

»النتوری« داستانی 
عاشقانه است 
که باران کوثری، 
نويد محمدزاده، 
مهدی کوشکی 
و بهرام افشاری، 
نقش اعضای گروه 
»النتوری« را در آن 
ايفا کرده اند

نمی شود گفت فیلم 
ما تبلیغ تلويزيونی 
ندارد؛ چون هر از 
گاهی چند پالن 
پخش می شود و 
از بس در اين باره 
حرف زده ايم، ديگر 
خاصیتش را از 
دست داده است
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يادداشت

آب و هوايادداشت

 کارشــناس هواشناســی اداره کل هواشناســی چهارمحــال 
 و بختیــاری از هجــوم ریزگردها به آســمان این اســتان خبر

 داد.
وی  ادامه داد: برای امروز نیز آسمانی صاف همراه با غبارآلودگی 
و در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد نســبتا شدید و برای فردا 
غبار صبحگاهی، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی 

خواهد شد.
وی افزود: بررســی نقشــه های پیش یابی هواشناســی، بیانگر 
عبور امواج ضعیف طی ســه روز آینده بر ســطح منطقه است و 
با فعالیت کانون های گرد و خاک در کشــور عراق شاهد کاهش 

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری خواهیم بود.
کارشــناس هواشناســی اداره کل هواشناســی چهارمحــال و 
بختیاری ادامه داد: همچنین طی ایــن مدت با توجه به افزایش 
سرعت وزش باد روی کشور عراق و تشــدید جریانات غربی در 
برخی ســاعات، پدیده گرد و غبار موجب کاهش دید و کاهش 

کیفیت هوا خواهد شد.
 وی تصریــح کــرد: بــا توجه بــه افزایــش شــدت وزش باد، 
 گردشــگران و افــراد حاشیه نشــین جنگل هــا در راســتای 
طبیعــی منابــع  جنگل  هــای  و  مراتــع  از   محافظــت 
  در برابــر آتش  ســوزی، از روشــن کــردن آتــش در مراتع و

 جنگل ها خودداری کنند.

معــاون فرمانــدار شهرســتان کیــار از آتش ســوزی حدود 
 چهــار هکتــار از گون زارهــای منطقــه چزغــان شــلمزار

خبر داد.
کیانوش نادری در گفت و گو با ایسنا ،گفت: پس از شنیدن  خبر 
آتش سوزی، ســتاد مدیریت بحران شهرســتان به سرعت وارد 
عمل شد و تیم های امداد و اطفای حریق منابع طبیعی، محیط 
زیســت، نیروی انتظامی، هالل احمر به کمک نیروهای مردمی 
در دو ســاعت موفق به اطفای آتش و جلوگیری از آسیب بیشتر 

به مراتع منطقه شدند.
نادری تصریح کرد :در این آتش ســوزی که علــت آن تا کنون 
مشخص نشده اســت، حدود 4 هکتار از گون زارهای منطقه در 

آتش سوخت و از بین رفت.
وی ضمن سپاس از عکس العمل سریع اعضای مدیریت بحران 
شهرســتان در خاموش کــردن آتش، کمک های بســیار موثر 
مردمی را در کنتــرل و مدیریت بحران  قابل تقدیر و ســتایش 

دانست.

واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
رتبه برتر در توســعه دولت الکترونیک را در کشور کسب 
کرد. کارشــناس مســئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی استان گفت:بر اســاس ارزیابی های انجام 
شده از سوی اداره کل مطبوعات وخبرگزاری های داخلی، 
در میان 30 اســتان ،واحد مطبوعات ایــن اداره کل رتبه 
برتر را به خود اختصاص داد.مهدی طهماســبی افزود:در 
راستای توســعه دولت الکترونیک و سیاست های وزارت 
متبوع با تاکید بر انجام اعالم وصول الکترونیک نشــریات 
اســتانی،واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی 
اســتان تا پایان تیرماه 1395 با کســب 100 درصد انجام 
 کار در میان اســتان های کشــور برای دومین بار متوالی

 به عنوان برتر دست یافت.

هجوم ريزگردها به آسمان 
چهارمحال و بختیاری

حدود چهارهکتار از گون زارهای 
شلمزار در آتش سوخت

معــاون نظــارت بــر بهره بــرداری شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی اســتان چهارمحال و بختیاری 
 از آبرســانی ســیار بــه بیــش از 100 روســتا در

 چهارمحال و بختیاری خبر داد.
نوربخش حیدری در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: 
بیشترین آبرسانی سیار توســط تانکر به روستاهای 

لردگان، اردل و کوهرنگ انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه 90 درصد آبرسانی سیار مربوط 
به روســتاهای لردگان اســت، تصریح کــرد: هفت 
درصد از روستاهای اردل و ســه درصد از روستاهای 

کوهرنگ نیز به صورت سیار آبرسانی می شوند.
حیدری اظهار کرد: 4/5درصد جمعیت روســتایی 

استان به صورت سیار آبرسانی می شود.
 معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان با اشاره به 23 هزار متر مکعب توزیع 
آبرسانی سیار به صورت ماهیانه به مناطق روستایی، 
خاطرنشــان کــرد: وضعیت آبرســانی بــه مناطق 
 روســتایی به علت افــت آب هــای زیرزمینی، افت 
40 درصدی آب دشــت های اســتان، کوهســتانی 
 بودن مناطق روســتایی و فــرار آب، بهبود چندانی 

نخواهد یافت.

آبرسانی سیار به بیش از 100 
روستا در چهارمحال و بختیاری

 چهارمحال و بختیاری برای دومین بار درکشــور 
به عنوان برتر دست يافت؛ 

 کسب رتبه برتر واحد مطبوعات
در توسعه دولت الکترونیک

پیش بینی تولید سه هزار تن عسل در چهارمحال و بختیاری

اخبار کوتاه

به گزارش ایســنا ، خدابخــش مرادی نافچی در نشســت 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اظهار کرد: در 
زمینه مقابله با مواد مخدر باید از توان دستگاه های اجرایی 

استان استفاده بهینه شود.
وی با تاکید بر لزوم اجتماعی کردن مبــارزه با مواد مخدر، 
تصریح کرد: اجتماعی کردن؛ یعنی ایجاد بســتر مناســب 

 بــرای آنکه افــراد حس کننــد بایــد در زمینــه مقابله با 
مواد مخدر تالش نمایند. 

مرادی نافچی گفت: دانشگاه علوم پزشکی به دلیل داشتن 
مراکز بهداشتی و درمانی در همه شهرها و روستاها و پس از 
آن آموزش و پرورش، با عموم مردم استان در رابطه است و 
ظرفیت مناسبی جهت اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر 

دارد. مرادی خاطرنشــان کرد: تشــکل های مبارزه با مواد 
مخدر باید توانمندسازی شوند و شبکه سازی آنها در همین 

جهت مورد نظر است.
در ادامه این نشســت مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
 چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در ســه ماهه نخســت

 ســال جاری 28 بازدید دانشــگاهی انجام شده و 28 مورد 
اخطار کتبی نیز صادر شده است.

ســیده فاطمه حســینی تصریح کرد: عدم تکمیل یا عدم 
حضور تمام وقت پرســنل در مراکز و عــدم تطابق فضای 
فیزیکی برخی از مراکز با دســتورالعمل، از جمله مشکالت 
عمده بازدیدها بوده اســت.  وی خاطرنشــان کرد: افزایش 
حمایت از جامعه زنان به ویژه زنان سرپرســت خانوار و در 
معرض خطر و ارائه آموزش های  فنی و حرفه ای به 142 نفر 
از بهبود یافتگان مواد مخدر معرفی شده از طرف بهزیستی، 

از دیگر فعالیت های انجام شده کمیته درمان است.
در ادامه این نشســت مدیــرکل بهزیســتی چهارمحال و 
بختیاری، اظهار کرد: در سال جاری تیم های اجتماع محور 
بهزیســتی در مدارس و محله ها به آمــوزش فعالیت های 

پیشگیرانه اعتیاد پرداخته اند.
محمد میرزایی تصریح کرد: بازدیــد تیم های اجتماع محور 
از نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد، پخش محصوالت فرهنگی 
نظیر تراکت و بروشــور و برگزاری نشســت های تخصصی 
پیشــگیری از اعتیاد برای مدیران مدارس شهرستان اردل 
از جمله اقدامات بهزیستی در ســال جاری بوده است.  وی 
خاطرنشان کرد: برگزاری نشست اعتیاد و فرزندپروری برای 
زنان سرپرســت خانوار، چاپ و تکثیر هشت هزار بروشور با 
موضوع پیشگیری از اعتیاد و برگزاری 170 کارگاه آموزشی 
زندگــی و خانواده با همــکاری آموزش و پــرورش از دیگر 

اقدامات بهزیستی در سال جاری بوده است.

مدیــر عامل اتحادیــه زنبــورداران اســتان چهارمحال 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه آغــاز برداشــت عســل از 
زنبورســتان های اســتان، گفــت: پیش بینی می شــود 
 میــزان برداشــت عســل از کلنی هــای اســتان بــه

سه هزار تن برسد.
علــی قنبری بــا اعالم ایــن خبــر، اظهار کرد: اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری یکــی از اســتان های بکــر 
عســل زنبــور  پــرورش  ویــژه  پتانســیل  دارای   و 

محسوب می شود.
 وی افــزود: چهارمحال وبختیاری  بــا دارا بودن یک هزار 
و 300 نفر شــاغل در این بخش ، 160 هــزار کلنی زنبور 
عســل دارد که به همین نســبت در فصل بهار و تابستان 

 پذیرای زنبورهای مهاجر از اســتان های بوشــهر، فارس،
 کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان و خوزستان است.

  قنبری میزان برداشت عســل از هر کلنی زنبور عسل را
 12 کیلوگــرم ذکر کــرد و گفت: پیش بینی می شــود با 
احتساب زنبورســتان های مهاجر فعال در استان، میزان 

برداشت به 3 هزار تن برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد؛

لزوم اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در استان

در سال جاری 
تیم های اجتماع 

محور بهزیستی در 
مدارس و محله ها به 
آموزش فعالیت های 

پیشگیرانه اعتیاد 
پرداختند 

حادثه

پیشنهاد سردبیر: 
لزوم اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در استان

 معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر لزوم اجتماعی کردن مبارزه با 
مواد مخدر، گفت: اجتماعی کردن؛ يعنی ايجاد بستر مناسب برای آنکه افراد حس کنند بايد در زمینه مقابله با مواد 

مخدر تالش نمايند.
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حصر وراثت
5/13  خانم پروین دارابی دارای  شناسنامه شماره 2093 به شرح دادخواست 
به کالسه  2112/95  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان عبدالصالح دارابی به شناسنامه 1441 در 
تاریخ 1395/2/7 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به1- منیژه دارابی، ش.ش 707 نسبت با متوفی 
 فرزند 2- عارف دارابی، ش.ش 28 نسبت با متوفی فرزند 3- پروین دارابی، 
ش.ش 2093 نسبت با متوفی فرزند 4- اعظم دارابی، ش.ش 1069 نسبت با 
متوفی فرزند 5- طیبه دارابی، ش.ش 2095 نســبت با متوفی فرزند 6- علی 
اصغر دارابی، ش.ش 70 نســبت با متوفــی فرزند و الغیر. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. 
م الف: 12010 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/14  آقــای بهزاد غالف گر دارای شناســنامه شــماره 54235 به شــرح 
دادخواست به کالســه  2114/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد علــی غالف گر به 
شناســنامه 174 در تاریخ 1394/10/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- علیرضا غالف گر، 
ش.ش 920 نسبت با متوفی فرزند 2- مهرداد غالف گر، ش.ش 214 نسبت با 
متوفی فرزند 3- مهران غالف گر، ش.ش 818 نسبت با متوفی فرزند 4- امید 
غالف گر، ش.ش 54234 نســبت با متوفی فرزند 5- بهزاد غالف گر، ش.ش 
 54235 نسبت با متوفی فرزند 6- اشرف ســاتری، ش.ش 37239 نسبت با 
متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 12011 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/15  خانم سمیه ربیعی سمسوری دارای  شناسنامه شماره 1631 به شرح 
دادخواست به کالسه  2107/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا ربیعی سمسوری به 
شناســنامه 1 در تاریخ 1395/3/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محسن ربیعی سمسوری، 
ش.ش 1589 نسبت با متوفی فرزند 2- مجید ربیعی سمسوری، ش.ش 439 
نســبت با متوفی فرزند 3- مرضیه ربیعی سمسوری، ش.ش 12356 نسبت 
با متوفی فرزند 4- سمیه ربیعی سمســوری، ش.ش 1631نسبت با متوفی 
فرزند 5- صدیقه جوکار سمسوری، ش.ش 37604 نسبت با متوفی همسر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 12012 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/16  آقای سعید طاوسی دارای  شناسنامه شماره 663 به شرح دادخواست 
به کالسه  2070/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان اقدس خدابنده شهرکی به شناسنامه 99 
در تاریــخ 1392/6/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سعید طاوســی، ش.ش 663 نسبت 
با متوفی فرزند 2- حامد طاوســی، ش.ش 2394 نســبت بــا متوفی فرزند 
 3- حمید طاوسی، ش.ش 78400 نسبت با متوفی فرزند 4- علیرضا طاوسی، 
ش.ش 1900 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
 درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی
  دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی

  ظرف یــک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. 
م الف: 12013 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )146 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/17  آقای داود محبتی به  شناسنامه شــماره 654  به شرح دادخواست به 
کالسه 72/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان غالمحسین محبتی به شــماره شناسنامه 155 
در تاریخ 1395/4/7 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: داود محبتی)پسر( 2- الهه 
محبتی)دختر( 3- الهــام محبتی) دختر( 4- مهناز محبتــی) دختر( 5- مریم 
محبتی) دختر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 139 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف نایین) 

127 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

5/19 شــماره صــادره : 1395/43/251015 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 1086 فرعی از 427 و 13/428 واقع در بخش 14 
 ثبت اصفهان که طبق  رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب
  اصفهان بــه نام محمد جــان نثاری الدانی فرزند عباســعلی مفــروز و در

 جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت. اینک بنــا به دســتور قســمت اخیر مــاده 15 قانــون ثبت 
و طبق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پالک مرقــوم در روز شــنبه 
مــورخ 95/05/30 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و به عمــل خواهد 
 آمــد، لذا بــه موجــب این آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطار مــی گردد

 که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 95/05/05 
م الف: 12941 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)155 کلمه، 

2 کادر(
مفاد آراء

4/302 مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رســمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 
مستقردراداره ثبت اســناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 
3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی آگهی می شودودر روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی 
هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا 
شخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ 
نمایند واز تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 
به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه 

حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره 
ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رأی شماره 139560302021000046 مورخ 95/03/31  آقای علی لیالج 
نصراندی فرزند حسین بشــماره ملی 1189787555 ششدانگ یکبابخانه 
احداثی برروی قســمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 
ثبت اصفهان به مســاحت 493/42 متر مربع خریداری رسمی از خانم زهرا 

عامری.
2- رأی شماره 139560302021000050 مورخ 95/04/14  آقای سیداکبر 
شــاهمرادی فرزند عبدالحســین بشــماره ملی 0056430442 ششــدانگ 
یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1621 فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 177 متر مربع 

خریداری رسمی از سید ناصر شاهمرادیان.
 تاریخ انتشار نوبت اول1395/40/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم1395/05/05 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
مفاد آراء

4/536 آگهی آرا  صادره موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مســتقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک شهر ســتان نائین باستناد اسناد رســمی مالکیت مشاعی و 
 اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز

 نمــوده ، لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ومــاده 13 آئیــن نامــه 
اجرائــی آن نســبت بــه آراء صــادره در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی گــردد تــا در صورتــی کــه اشــخاص ذینفع بــه آراء 
 اعالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایســتی  پــس از انتشــار اولین

 نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند و معترض 
باید از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یــک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
 را از مراجــع قضائی اخذ و بــه اداره ثبت محل تحویل دهــد دراین صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
1- رای شماره 139560302031000057-95/2/26 آقای مجید حسن زاده 
محمدی فرزند حسن 8 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک 
ثبتی 3635  اصلی واقع درکشــتزار محمدیه  بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
ششــدانگ  784.80  متر مربع خریداری عادی از عباس شهریاری محمدی 

مالک رسمی 
2- رای شــماره 139560302031000058-95/2/26 خانــم اکرم حاجی 
آقا بیکی نائینی  فرزند علی 5 سهم ویک ســوم از یک سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 1308  اصلی واقع در بخش 1 ثبت نایین به 
مساحت ششدانگ 284 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه ازرقیه حاجی 

آقابیکی نائینی مالک رسمی
3- رای شــماره139560302031000090-95/4/13 خانم کبری بخشی 
محمدی فرزند کریم ششــدانگ قطعــه زمینی که درآن احداث بناشــده در 
 پالک ثبتی قســمتی از3394  اصلی واقع درمحمدیه  بخــش 2 ثبت نایین به 
مساحت 184.72 متر مربع خریداری رسمی مشــاعی از مصطفی سلطانی 

محمدی 
آقــای   95 /4 /13-139560302031000091 شــماره  رای   -4

محمدرضازندوانی فرزند مراد علی ششدانگ  مفروزی یکدرب گاراژ احداثی  
در پالک ثبتی قســمتی از2 فرعی از19586  اصلی واقع در زندوان بخش 2 
ثبت نایین به مساحت 46.68  متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از زهره 

زندوانی مالک رسمی
5- رای شماره 139560302031000092-95/4/13 خانم فاطمه پوربافرانی 
فرزند محمد علی ششــدانگ مفروزی یکبــاب خانه احداثــی در پالک ثبتی 
 قســمتی از 1 فرعی از 20528 اصلی واقع دربافران بخــش 2 ثبت نایین به

 مســاحت 357.80 مترمربع خریداری عادی مع الواســطه از علی رحمتی 
مالک رسمی

6- رای شماره 139560302031000093-95/4/14 آقای فضل اله شفیعی 
کمال آباد فرزند عبدالعظیم چهل وسه ســهم ویک پنجم ازیک سهم مشاع از 
72 سهم ششدانگ یکدرب خانه به پالک ثبتی 287 فرعی از 4129 اصلی واقع 
درروستای اسد آباد بخش 3 حوزه ثبت نایین بمساحت ششدانگ 625.87 

مترمربع خریداری عادی از محمد وعبدالعظیم شفیعی
7- رای شماره 139560302031000094-95/4/14 آقای عباسعلی شفیعی 
کمال آباد فرزند عبدالعظیم چهارده سهم ودوپنجم از یک سهم مشاع از 72 
سهم ششــدانگ یکدرب خانه به پالک ثبتی 287 فرعی از 4129 اصلی واقع 
درروستای اسد آباد بخش 3 حوزه ثبت نایین بمساحت ششدانگ 625.87 

مترمربع خریداری عادی از محمد وعبدالعظیم شفیعی
8- 139560302031000095-95/4/14 خانم عصمت شــفیعی کمال آباد 
فرزند عبدالعظیم هفت سهم ودودهم ازیک سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یکدرب خانه به پالک ثبتی 287 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اسد 
آباد بخش 3 حوزه ثبت نایین بمساحت ششدانگ 625.87 مترمربع خریداری 

عادی از محمد وعبدالعظیم شفیعی
9- 139560302031000096-95/4/14 خانم معصومه شفیعی کمال آباد 
فرزند عبدالعظیم هفت سهم ودودهم ازیک سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یکدرب خانه به پالک ثبتی 287 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اسد 
آباد بخش 3 حوزه ثبت نایین بمساحت ششدانگ 625.87 مترمربع خریداری 

عادی از محمد وعبدالعظیم شفیعی
10- رای شماره 139560302031000098-95/4/14 خانم صدیقه اسدی 
اسدآباد فرزند قربانعلی ششــدانگ قطعه زمینی که درآن احداث بناشده به 
پالک ثبتی 21 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اسد آباد بخش 3 حوزه 
ثبت نایین بمساحت 144 مترمربع خریداری عادی از وراث قاسم اسدی اسد 

آباد مالکین رسمی
11- رای شماره 139560302031000116-95/4/22 آقای رشید نوروزی 
فزند صفرعلی ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک 243 
اصلی واقع در روستای رسول آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین 
بمســاحت 598.50 مترمربع خریداری عادی از زهراشهریاری مرغچوئیه 

مالک رسمی
12- رای شماره 139560302031000117-95/4/22 خانم زهراشهریاری 
مرغچوئیه فرزند حیدر ششــدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی 
ازپالک 243 اصلی واقع درروستای رسول آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به 
ثبت نایین بمساحت 603.85 مترمربع خریداری رسمی مشاعی از صفرعلی 

نوروزی
13- رای شــماره 139560302031000118-95/4/22 آقــای مصطفــی 
کاظم زاده فرزند براتعلی ششــدانگ یکباب خانه به پــالک ثبتی 140 فرعی 
 4197 اصلی واقع درروستای نیستانک بخش 3 ثبت نایین بمساحت 60.85 
 مترمربــع خریداری مع الواســطه از وراث اســمعیل کریمیــان بالن مالک 

رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/20
م الف: 123 اباذر مهیمن رئیس  ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین 
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وینــدوز، سیســتم عامل پرطرفداری اســت نــه به این 
معنی که کاربــران آن را انتخــاب کرده انــد بلکه چون 
سیســتم عاملی بود که به صورت تجاری توانســت برای 
اولیــن بــار در ســال های 1995 تا 2000 میــادی به 
موفقیت های چشــم گیری دســت یابــد و  از آن به بعد 
نبض بازار را در دســت بگیرد. شــاید بتوان گفت ویندوز 
در بیش از 90 درصد دستگاه های دنیا هم اکنون در حال 
استفاده اســت. لینوکس به عنوان یکی از رقیبان ویندوز 
هم طرفدار پر و پا قرص بســیاری دارد اما از آن جهت که 

ویندوز، نرم افزارهای زیادی را این روزها تحت سلطه خود 
درآورده، رشد برای سیستم عامل های دیگر اندکی مشکل 
است اما دور از ذهن نیست. این مســئله را مایکروسافت 
به خوبی درک کرده اســت. از این رو بود که نســخه های 
انقابــی خانواده سیســتم عامل معروف خــود را )مانند 
نسخه هفت یا سون و حال نسخه ده یا همان Ten( هر از 

چند گاهی منتشر می کند تا از تعداد کاربرانش کم نشود.
به گزارش زومیت، حاال ویندوز 10 در آستانه یک سالگی 
اســت و مهلت مایکروســافت برای ارتقا ی رایگان به این 

نســخه در حال اتمام اســت. اما چرا باید تــا پیش از فرا 
رسیدن روز نهم مرداد به ویندوز 10 مهاجرت کنیم؟ اگر 
یک کاربر ویندوز ۷ یا ۸ بوده و پیــش از 9 مرداد در حال 
خواندن این مقاله هستید، کمتر از یک هفته برای ارتقای 
رایگان سیســتم عامل خود به وینــدوز 10 فرصت دارید. 
از روز نهم مــرداد آپدیت رایگان ویندوز 10 از دســترس 
کاربران خارج خواهد شد. پس از این مهلت زمانی مذکور، 
در صورت تمایل به داشــتن ویندوز جدید، باید همچون 
ســال های گذشــته برای خرید نســخه هوم یا خانگی 
آن 120 دالر و برای نســخه پرو یا حرفــه ای 200 دالر 
پرداخت کرده یا رایانه جدیــدی تهیه کنید که به صورت 

پیش فرض این نسخه از ویندوز را دارد.
هیچ دلیلی برای عــدم ارتقا به وینــدوز 10 وجود ندارد؛ 
هرچند باید جانــب احتیاط را از هر لحــاظ )چه از لحاظ 
امنیتی و چــه در زمینــه مراقبت هــای نرم افــزاری و 
ســخت افزاری( مدنظــر قــرار داد. در واقع اگــر پس از 
به روزرسانی این نســخه از آن راضی نباشید، می توانید به 

راحتی به نسخه پیشین ویندوز دانگرید یا نزول کنید.
در طول یک ماه اول پس از به روزرسانی ویندوز، می توانید 
به راحتی و با مراجعه به بخش تنظیمات و انتخاب گزینه 
آپدیت و امنیت و ســپس کلیک روی گزینه ریکاوری، به 
نســخه پیشــین بازگردید. اگر بیش از یک ماه از ارتقای 
ویندوزتان گذشــته باشــد نیز می توانید بــا بازگرداندن 
دســتگاه خود به تنظیمات کارخانه یــا نصب مجدد یک 
نســخه قدیمی تر، به وینــدوز پایین تر دانگریــد کنید. 
بنابراین اگر بزرگترین مانع بر ســر راه ارتقای ویندوزتان 
این اســت که ممکن اســت ویندوز 10 را نپسندید، بهتر 

است دلیل موجه دیگری بیابید.
توصیه می کنیم که وینــدوز 10 را نصب کرده و ســعی 
کنید پس از کار کــردن با آن در مورد مانــدن یا نماندن 
روی این نســخه تصمیم بگیرید. دالیل بســیاری برای 
ارتقا به ویندوز 10 وجود دارد که تمامی آنها به اســتفاده 
شما از کامپیوترتان بســتگی دارند. ویندوز 10 آخرین و 
برترین نسخه ویندوز اســت و طبیعتا روان ترین عملکرد، 
بهتریــن ویژگی هــا و باالتریــن امنیت را هــم در بین 
تمامی نسخه های این سیســتم عامل دارد. عاوه بر این، 
همان طور که پیش تر هم گفته شــده اســت، ویندوز 10 
یک »سرویس« اســت و این به معنای دریافت ویژگی ها 
و ارتقاهای بسیاری پس از ارائه اولین نسخه آن در جوالی 

2015 است.
تاریخ ارائه بزرگترین آپدیت ویندوز 10 نیز بســیار نزدیک 
است. نخســتین آپدیت ســاالنه این سیســتم عامل قرار 
اســت در روز 12 مرداد منتشر شــود. اگر پیش از 9 مرداد 
به این نسخه مهاجرت کنید، بدون آنکه هزینه ای بپردازید، 
ویژگی ها و ارتقاهای بسیاری را تجربه خواهید کرد، اما اگر 
تا پیش از تاریخ معین اقدام به آپدیت نکنید، دیگر ارتقا به 

ویندوز 10 برای شما بدون هزینه نخواهد بود.

يادداشت

يکی از دردسرهای همیشگی مايکروسافت نسخه های گذشته سیستم عامل معروف اين شرکت يا همان ويندوز 
است. هر گاه مايکروسافت اقدام به ارائه نسخه جديد می کند تا بتواند تمام کاربران خود را در پلتفورم جديدش 
ببیند، بايد زمان زيادی  به انتظار بنشیند  و عالوه بر آن، بسیار تالش کند. اين مسئله برای ويندوز XP و حاال هفت و 

هشت گريبانگیر مايکروسافت شده است. 

معرفی

بازار فناوری

دانستنی ها

عضو هیئت مدیره شرکت پست، از راه اندازی سرویس پست 
تلفنی )19۳( به صورت یکپارچه در تمام اســتان های کشور 
خبر داد و گفت: با استفاده از این سرویس، شهروندان خدمات 
شــهری را درب منازل دریافت می کنند. غامرضا نجاری در 
گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه سرویس پست تلفنی 
که امکان دریافت خدمات پســتی را از طریق تماس تلفنی  
درب منازل محقق می کند، گفت: از 10 سال پیش مقدمات 
راه اندازی این سرویس، انجام شــده بود اما تاکنون به دالیل 
مختلف، موفق به اجرای آن به صورت گسترده نشده بودیم. وی 
گفت: در ابتدا با توجه به محلی بودن این سرویس، هماهنگی و 
انسجامی برای آن وجود نداشت و عملکرد آن رضایت بخش 
نبود اما در دور جدید تصمیم بر این شد که سرویسی استاندارد، 
هماهنگ و یکپارچه در کل کشور راه اندازی شود تا عاوه بر 
خدمات پستی، ســایر خدمات عمومی مورد نیاز مردم را نیز 
ارائه دهد. عضو هیئت مدیره شرکت پســت از برون سپاری 

این پروژه در راستای سرعت بخشیدن به اجرای آن خبر داد و 
خاطرنشان کرد: هم اکنون مرکز تماس متمرکز 19۳ در تبریز 
راه اندازی شده اســت و تمام خطوط تلفن در سراسر کشور، 
در صورت تماس به این مرکز متصل می شوند. وی گفت: این 
سرویس بر مبنای یک استاندارد مشخص عملیاتی شده است 
و تیم های عملیاتی و اجرایی آن، آموزش های الزم را دیده اند. 
نجاری با اشاره به امکان دریافت خدمات پستی از طریق تماس 
تلفنی با شــماره 19۳ در این طرح، گفــت: عاوه برخدمات 
 پستی، سرویس های ویژه شهروندی با همکاری دستگاه ها و

 سازمان های مرتبط نیز از طریق 19۳ ، قابل ارائه به کاربران 
 خواهد بود کــه از جمله می تــوان به تهیه

 بلیت های قطار و هواپیما و خدمات نیابتی 
دولت اشــاره کرد. وی با تاکید براینکه این 
سرویس در کل کشور راه اندازی شده و دارای 
 رویه مشخصی اســت، ادامه داد: شهروندان 

می توانند با تماس تلفنی با سامانه 19۳، 
ســرویس های مدنظرشان 

را درب منــزل دریافــت 
کنند. این ســرویس در 
جهت کاهــش رفت و 
آمد شهری با استفاده 
فناوری  ابزارهــای  از 
اطاعات ایجاد شده 

است.

سومین دوره ماراتن برنامه نویسی موبایل شهریورماه 
در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. به گزارش 
خبرنگار مهر، ثبت نام برای حضور در ســومین دوره 
ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه کشور از15 تیر آغاز 
شده است و تا 15 شهریورماه  ادامه دارد. این مسابقات 
1۸ تا 20 شهریورماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار 
خواهد شد. ثبت نام در این مسابقات رایگان است و با 
توجه به محدودیت اجرای آن، عاقه مندان به حضور 
در این مسابقات باید در قالب گروه های 2 تا ۴ نفره از 
طریق آدرس goo.gl/HFfOVJ ثبت نام کنند. تیم 
داوری این مسابقات، از اساتید دانشگاه صنعتی شریف 
با مدیریت گروه فناوری اطاعات دانشــگاه صنعتی 

شریف انتخاب شده است.

تا 9 مرداد بیشتر فرصت نداريد

ده تایی ها آماده حرکت

پست تلفنی در کل کشور راه اندازی شد؛

دسترسی به خدمات ويژه شهروندی
شهريورماه در شريف برگزار می شود؛

سومین ماراتن از جنس 
برنامه نويسی موبايل

اگر به اطاع از نحوه کار توربوشــارژر ها و سوپرشــارژر ها عاقه 
دارید، در ایــن مقاله یکی از بهترین وب ســایت های موجود در 
زمینه آموزش نحوه عملکرد سیســتم های پرخــوران یا همان 
سوپرشارژ را معرفی کرده ایم. به نقل از زومیت، وب سایتی که در 
این مقاله معرفی می شود، ازجمله آسان ترین و جالب ترین راه ها 
برای یادگیری نحوه کارکرد سوپرشارژرها و توربوشارژرهاست. 
ایــن وب ســایت در نشــانی goo.gl/43DL2Y، به صورت 
خاصه و با کمک انیمیشــن ها، تصاویــر و توضیحات اندک اما 
واضح، کارکرد این دو فناوری را به طرز عالی شــرح داده اســت 
و مطالعه آن موکدا پیشــنهاد می شــود. این وب سایت که با نام 
»سوپرشــارژر در برابر توربوشــارژر« نام گذاری شده است، به 
کمک انیمیشــن ها، نمایی از کارکرد سوپرشــارژرها را نشــان 
داده اســت که می توان با کمــک مــاوس آن را چرخانده و از 
نمای نزدیک مشــاهده کرد. در این انیمیشــن اجزای مختلف، 
با برچسب  نشــان داده می شــوند و توضیحات الزم در زیر آن 
آورده شده اســت. فناوری سوپرشــارژر از میل بادامک متصل 
به تسمه، برای چرخش کمپرســور کمک می گیرد به گونه ای 
که هوا از طریق ورودی مکیده می شــود و فشار منیفولد ورودی 
را باال می برد و درنهایت هوای بیشــتری را به داخل پیشــرانه 
می فرســتد. از طرفی توربوشــارژرها از گاز های خروجی اگزوز 
برای چرخش کمپرســور اســتفاده می کنند. این وب ســایت، 
توسط وب سایت اســترالیایی تیروال گردآوری شده است که به 
فروش تایر مشغول است و در کنار این کار، نحوه عملکرد این دو 
نوع فناوری را نمایش می دهد. وب ســایت مذکور ابزاری بسیار 
مفید و جالب بوده و به واســطه آن می توانید اطاعات جامعی 
از نحوه عملکرد دو فناوری توربو و سوپرشــارژر به دست آورید.

وقتی تنها چند دقیقه به بلند شــدن هواپیمایی که قرار اســت 
با آن ســفر کنید باقی مانده باشــد، معموال به هر روشی برای 
کنار زدن ازدحام جمعیت و رســیدن به گیت مورد نظرتان فکر 
می کنید و تنها وســیله ای که برای کمک به شــما به ذهنتان 
خطور نمی کند، چمدان شماســت. در ایــن مطلب قصد داریم 
شــما را با ایده ای مبتکرانه به نام Modobag آشنا کنیم که در 
واقع ترکیبی از یک اسکوتر موتوردار و چمدان برای لباس های 
شماســت. به گزارش دیجیاتو، این چمدان قادر است با بیشینه 
سرعت 12 کیلومتر بر ساعت شــما را حمل کند و یک سیستم 
ترمز دو چرخ هم برایش در نظر گرفته شــده تا در صورت نیاز از 
آن اســتفاده کنید. اگر در این حین هم تصمیم به شارژ موبایل 
یا دیگر گجت هــای همراهتان گرفتیــد می توانید از پورت های 
شــارژ USB این چمدان اســتفاده کنید. در داخــل بدنه این 
محصول یــک موتور الکتریکــی 200 واتی جــای گرفته که از 
 باتری های لیتیومی کار گذاشته شــده درون آن تغذیه می کند.

 Modobag با هــر بار شــارژ می تواند مســافتی در حدود 9 
کیلومتر را طی کند که این رقم نیز براســاس بیشــینه وزن ۸1 
کیلوگرم برای سرنشین تعیین شــده و قطعا با افزایش وزن فرد 
کوتاه تر می گردد. وزن کلی این چمدان برابر با ۸ کیلوگرم عنوان 
شــده و ابعادش به اندازه ای اســت که درون محفظه های باالی 
سر شما درون هواپیما جای می گیرد. شرکت سازنده ادعا کرده 
که این محصول ســازگاری الزم را با استانداردهای تعیین شده 
از ســوی اداره امنیت حمل و نقل و همچنیــن اداره هوانوردی 

آمریکا دارد. 
ايده ای بی سرانجام

این چمدان قطعا می  تواند حرکت کردن در ســالن های بزرگ 
فرودگاهی را برای مســافران راحت تر نماید اما در واقعیت هیچ 
کارآیی یا فایــده  ای ندارد. حتما می  دانید بــا چمدانی که درون 
خود یک منبع تغذیه داخلی دارد نمی شود از گیت های امنیتی 
فرودگاه عبور کرد. از طرفی اگــر کادر امنیتی فرودگاهی فردی 
را در حال حرکت روی یک اسکوتر درون سالن ببینند قطعا وی 
را مورد بازجویی و مواخذه قرار خواهند داد. قیمت اولیه تعیین 
شده برای این چمدان متحرک در کمپین Indiegogo برابر با 
995 دالر اعام شده و طبق اعام شرکت سازنده اش، خریداران 
می توانند در ژانویه ســال آینده آن را تحویــل بگیرند. گفتنی 
 اســت که تا کنون نیمی از مبلغ تعیین شــده برای تولید انبوه

Modobag تامین شــده و هنوز یک ماه دیگر برای رســیدن به 
موفقیت باقی است. شــرکت ســازنده اعام کرده برای تولید این 

چمدان تنها به 50 هزار دالر نیاز دارد که به یقین رقم پایینی است.

 اخیرا اســناد تازه ای از یک پتنت جدید متعلق به سامســونگ 
به دســت آمده که نشــان می دهد این شــرکت مدت ها روی 

طرح های متفاوتی برای شارژ بیسیم کار کرده است.
 در این اســناد، طرح مربوط به ســه شارژر بیســیم ارائه شده و 
آن طور که به نظر می رسد، شــکل و شمایل کلی شان به مراتب 
بهتر از انواع دیسک مانند و فلتی است که هم اکنون توسط این 

شرکت به فروش می روند.
طبق عکس ها و البته اطاعات منــدرج در پرونده مربوط به این 
پتنت، هر سه شارژر مد نظر سامســونگ کمی از سطح، ارتفاع 
دارند و قادر خواهند بود که به صورت همزمان ساعت هوشمند 
و اسمارت فون شما را شــارژ نمایند. از قضا این دستگاه  ها امکان 
شــارژ دســتگاه هایی نظیر دوربین، عینک هــای الکترونیکی، 
اسمارت فون، تبلت، اســمارت واچ و دیگر گجت های پوشیدنی 
را هم دارند. این را هم اضافه کنیم که سامســونگ اوایل امسال 
یعنی در ماه ژانویه درخواســت ثبت این پتنت را ارائه کرده بود 
اما دفتر عائم تجاری و پتنت های آمریکا به تازگی اسناد مربوط 

به آن را منتشر کرده است.
هنوز مشخص نیست که این شارژرهای جدید دقیقا چه زمانی 
وارد بازار می  شــوند اما با در نظر داشتن این نکته که سامسونگ 
قصد دارد نوت ۷ را در تاریخ دوازدهــم مردادماه رونمایی کند، 
می  توان انتظار داشــت که همزمان، پرده از شارژر بیسیم جدید 

آن نیز برداشته شود.

موتوروال که دیگر به عنــوان زیرمجموعه ای از لنوو 
شناخته  می شــود، در تاریخ 1۴ جوالی از گوشی 
جدید خود به نام موتــو ای ۳ رونمایی کرد. هرچند 
تعدادی تصویر به همراه برخی از  مشــخصات فنی 
این گوشی منتشر شده  اما اشاره ای به مشخصاتی 
مانند حافظه داخلی و حافظه رم نشده است. زومیت 
نوشت؛ یکشنبه همین هفته، تعداد دیگری از تصاویر 
این گوشی از زوایای مختلف و همچنین مشخصات 
کامل تری از آن منتشر شده است. مشخصات فنی 
منتشر شــده، به حافظه داخلی این گوشی اشاره 
می کند که ۸ گیگابایت گزارش شده است. متاسفانه 
باز هم اطاعاتی در مورد حافظه رم موتو ای ۳ منتشر 

نشده و تنها امکان اســتفاده از کارت حافظه تا ۳2 
گیگابایت تایید شده است. در مورد پردازنده نیز در 
زمان معرفی به این نکته اشاره شــده بود که از یک 
پردازنده ۴ هسته ای در این گوشی استفاده خواهد 
شد. با توجه به اینکه Moto E3 یک گوشی میان رده 
با قیمت پایین خواهد بود، انتظار می رفت که از یک 
پردازنده ارزان قیمت در این گوشــی استفاده شود. 
طبق اطاعاتی که روز گذشته منتشر شد، استفاده 
از یک پردازنده یک گیگاهرتزی مدیاتک برای این 
گوشی تایید شــده و البته در مورد مدل دقیق آن 
اطاعاتی در دست نیست. از دیگر امکاناتی که این 
 Splash گوشی به آن مجهز است، پوشــش نانوی

Guard اســت که در برابر مــواد مختلف مانند 
آب از آن محافظت می کند. البتــه این بدان معنا 
نیســت که ضد آب باشــد. طبق اطاعات قبلی 
 Moto E3 ابتدا با قیمت 99 پوند در انگلســتان 
عرضه خواهد شــد. پیش از این، تاریخ عرضه این 
گوشی سپتامبر تخمین زده شــده بود اما اخیرا 
اطاعات منتشــر شــده، ماه اوت را برای عرضه 
E3 عنوان کرده اســت. در مورد عرضه این گوشی 
در ایاالت متحده خبری منتشــر نشده است اما با 
توجه به گرفتن تاییدیه FCC، باید منتظر اطاعات 
جدید در مورد عرضه Moto E3 در این کشور نیز 

باشیم.

عالقه مندان به فناوری های خودرو بشتابید؛

سوپرشارژر در مقابل توربو شارژر

انتشاراطالعات جديد از تازه رسیده موتوروال

اقتصادی ديگر از  
موتوروال به آمريکا رسید

چمدان ها اين بار وسیله حمل مسافران شدند؛

روی اين چمدان بنشینید!

سامسونگ در فکر ارتقای شارژرهای بیسیم خود است؛

توان بیسیم برای
تمام ابزارهای ديجیتالی

اخبار داخلی

فرهنگ فناوری

هیچ دلیلی برای 
عدم ارتقا به ويندوز 

۱۰ وجود ندارد؛ 
هرچند بايد جانب 

احتیاط را از هر 
لحاظ )چه از لحاظ 

امنیتی و چه در 
زمینه مراقبت های 

نرم افزاری و 
سخت افزاری( 
مدنظر قرار داد

نمایشگرهای سه بعدی بی نیاز از عینک، مدت هاست که 
وارد بازار شده اند و نمی  توان آنها را ایده ای تازه و نو قلمداد 
کرد. این نمایشــگرها در قالب محصوالت متنوعی نظیر 
موبایل، کنســول بازی و برخی تلویزیون  ها ارائه شده اند 
که البته مورد آخر شاید بزر گترین کاالی بهره مند از این 

پنل ها باشد.
بنابراین، خبر بد برای عاقه مندان به ســینما آنکه برای 
تجربه چنین تصاویری در سالن های سینما هنوز هم الزم 

اســت از عینک  های خسته کننده ای اســتفاده کنند که 
برای این منظور طراحی شده است.

با این همه، بــه لطف تاش های صورت گرفته از ســوی 
آزمایشــگاه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر MIT و یک 
موسســه علمی دیگر، این پیش نیاز احتمــاال در آینده 

نزدیک حذف خواهد شد.
تیم یاد شــده با همکاری هم، نوعی فناوری نمایشــگر را 
توسعه داده اند که به دوستداران ســینما امکان می دهد 

فیلم های ســه بعدی را در مقیاس سینمایی شان آن هم 
بدون نیاز به عینک مشاهده نمایند.

 Cinema 3D در بــاب این فنــاوری کــه MIT تیــم 
 نــام گرفتــه آورده اســت: کاری کــه فنـــاوری جدید 
انجام می دهد ایـــن اسـت کـــه چنـدیـــن دستگـاه 
parallax barriers )دســتگاهی کــه در مقابل یک 
منبــع تصویر نظیر نمایشــگرهای کریســتال مایع قرار 
داده می شــود و امکانی را برای بیننده فراهم می کند که 
بدون نیاز به اســتفاده از عینک  های ســه بعدی تصاویر 
 برجســته ای را مشــاهده نمایــد( را در یک نمایشــگر، 
اِنُکد می کند به نحوی که هر تماشاچی تصویری مطابق با 

موقعیت نشستن خود را دریافت کند.

در ادامه با  استفاده از تعدادی آینه و لنز در داخل سیستم 
اپتیک Cinema 3D این طیف از نماها در تمام ســالن 

تکرار می شوند.
در نظر داشــته باشــید که این فناوری با سیســتم های 
ســه بعــدی بی نیــاز از عینک کنونــی فــرق دارد چرا 
که در ایــن سیســتم ها کاربــران بایــد از یــک زاویه 
 معین بــه صفحه نــگاه کنند تــا تصاویر ســه بعدی را

مشاهده نمایند.
ایــن را هــم اضافه کنیــم که طبــق اعــام MIT این 
فناوری کاما هم برای تجاری ســازی آماده نیســت، با 
 این همــه محققــان امیدوارند کــه روزی رنگ حقیقت

به خود بگیرد.

تماشاچیان با چشم غیر مسلح هم می توانند سه بعدی ببینند؛
بعد سوم در سینما زنده شد

دســتگاه های گران قیمــت اپــل را نمی تــوان به 
مکان هــای دارای رطوبت برد، البته شــاید بتوانید 
با اپل واچ بــه چنیــن مکان هایی برویــد اما هرگز 
نمی توانید با آیفون یا آیپد خود زیر دوش آب بروید! 
امکان تشخیص رطوبت درگاه الیتنینگ در آخرین 
نســخه بتای سیســتم عامل iOS 10 تعبیه شده و 
 SE ظاهرا فقط در آیفون هــای 6 اس، 6 اس پاس و

عمل می کند.
به طور حتم شــما هم اطاع دارید کــه نمی توان به 
ســادگی آیفون یا آیپد گران قیمت را به مکان های 
دارای رطوبت برد. دستگاه های اپلی یاد شده در برابر 
آب مقاوم نبوده و در صــورت نفوذ مایعات یا رطوبت 
به داخل آنها باید با دستگاه خود خداحافظی کنید! 
با این حال، هنوز هم امکان نفوذ رطوبت به آیفون یا 
آیپد چند صــد دالری کاربران دور از ذهن نیســت. 
ظاهرا شــرکت اپل بــرای چنین مواقعــی تدبیری 

خاقانه اندیشیده است.
هنگامی کــه درگاه الیتنینگ آیفون یــا آیپد وجود 
رطوبت را تشخیص دهد، هشداری در این زمینه به 
کاربر نشان داده خواهد شــد. این ویژگی جدید در 
آخرین نســخه بتای سیســتم عامل iOS 10 تعبیه 
 SE 6 پاس وs، 6s شــده و ظاهرا فقط در آیفــون

عمل می کند.
به گزارش زومیت، در ماه گذشته، دفتر ثبت اختراع 
و عائم تجاری آمریکا )USPTO( امتیاز پتنتی برای 
مقاومت دستگاه های صوتی )آکوســتیک( در برابر 
مایعات را به شــرکت اپل اعطا کــرد. در این پتنت 
اشــاره شــده که اپل در آینده می تواند مقاوم کردن 
موارد دیگری غیر از دستگاه های صوتی را هم به این 

پتنت اضافه کند.
طبق اســناد پتنت یاد شــده، عاوه بر بلندگوهای 
)اســپیکر( دســتگاه، دیگــر روزنه هــای موجود 
 در آیفــون یــا آیپــد هــم در برابــر نفــوذ آب

مقاوم خواهند شد.
به خاطر اینکــه در حال حاضر ســخت افزاری برای 
دور کردن مایعــات از آیفون یا آیپد وجــود ندارد، 
احتمال می رود کــه راهکار نرم افــزاری موجود در 
سیســتم عامل iOS 10، اولین قدم شرکت اپل در 

این راستا باشد.

درگاه اليتنینگ اپل رطوبت را تشخیص می دهد؛

پیش از اتصال پورت
مراقب باشید

پیشنهاد سردبیر:
ده تايی ها آماده حرکت
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اخباريادداشت

کارگروه اشــتغال شهرســتان فریدونشــهر با حضور مسئول 
بسیج سازندگی ســپاه صاحب الزمان)عج( و معاونت صندوق 
 کارآفرینــی امید اســتان در محــل فرمانداری فریدونشــهر

 برگزار شد.
فرماندار فریدونشــهر در این جلسه  دســتور تشکیل کمیته 
شناسایی طرح ها توسط دســتگاه های اجرایی را صادر کرد و 
خطاب به مســئوالن گفت: اگر به روزمرگی گرفتار شــوید هم 
به مردم و هم به نظام خیانت کرده اید و جذب نکردن اعتبارات 

اختصاص یافته به اداره شما ، خیانت به مردم است.
ناصر اســدی با برند خوانــدن محصوالت لبنی شهرســتان 
 فریدونشــهر، بســته بندی و فرآوری شیر و ماســت را یکی از

 ظرفیت های این شهرســتان در حوزه اشتغال بیان کرد و دیگر 
ظرفیت  فریدونشهر در این حوزه را گردشگری خواند.

نماینده عالی دولت در شهرســتان با اظهــار اینکه به علت بعد 
مسافت شــرایط شهرستان فریدونشــهر خاص است، گرایش 
روستاهای فریدونشهر را به کشاورزی و دامداری دانست و از نمود 
نداشتن صندوق کارآفرینی امید در فریدونشهر سخن گفت. وی 
هنر مسئوالن را جذب سرمایه و رفع گره های موجود در این مسیر 
دانست و اظهار کرد: با هر اداره ای که در این مسیر کم کاری کرده 

و یا گره در کار سرمایه گذاری بیاندازد،  برخورد خواهیم کرد.
عملکرد بد برخی مسئوالن ارشد استان باعث شده 

نتوانیم  سرمايه گذار جذب کنیم
فرماندار فریدونشهر گفت: تنگ نظری مرکز استان و عملکرد بد 
برخی مسئوالن ارشد استان باعث شده نتوانیم سرمایه گذار را 

جذب کنیم در حالی که همین سرمایه گذار به راحتی در استان 
های دیگر جذب شده و همه مشکالت از جلوی پای او برداشته می 
شود؛ چگونه در استان های دیگر این امر ممکن است و در استان 
اصفهان امکان پذیر نیست؟وی افزود: ما از این حیث از استان های 

دیگر بسیار عقب مانده ایم.
استقبال مردم فريدونشهر از طرح های خود اشتغالی

معاون صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان دیگر میهمان این 
جلسه بود. 

وی بــا بیان اینکه در ســال ۹۴ مردم فریدونشــهر اســتقبال 
خوبی از طرح های خانگی و خوداشــتغالی داشــتند افزود: در 
ســال گذشــته این طرح ها ۵۰ درصد از اعتبارات این صندوق 
را تشــکیل مــی داد، امــا در اعتبارات ســال ۹۵ ایــن میزان 
 ۳۰ درصــد تعیین شــده و ۷۰ درصــد دیگر از اعتبــارات به 
طرح های کارفرمایی، پشــتیبانی و برند اختصاص یافته است 
که تاکنون طی چهار ماهه ابتدایی ســال، ۴۵ درصد از اعتبارات 
 خوداشتغالی سال ۹۵ در شهرستان فریدونشــهر در قالب وام

 به متقاضیان پرداخت شده است.
حمايت بیشتر از اشتغال زايی در روستاها

هراتیان ضمن اظهار اینکه در ســال ۹۵ سقف وام خوداشتغالی 
 تــا ۳۰۰ میلیون ریــال اســت از حمایــت ویژه صنــدوق از

 اشتغال زایی در روستاها خبر داد و گفت: صندوق، این آمادگی را 
دارد که در اشتغال زایی روستایی، مراحل مختلف سوددهی شغل 
مانند تولید، بسته بندی و توزیع را فازبندی کرده و برای هر فاز یک 

وام جداگانه پرداخت کند.

امام جمعه شهرضا در 
جلسه ســتاد احیای 
امر به معروف و نهی از 
منکر این شهرســتان 
اظهار کرد: اقامه امر به 
معروف و نهی از منکر 
در جامعه زمینه اصالح 
امور و عمل به ســایر واجبات را فراهم می کند. حجت االسالم 
سیف ا... یعقوبی تصریح کرد: اقامه این دو فریضه الهی شرایط 
و احکامی دارد که عدم رعایت آنها باعث می شود شاهد نتیجه 
معکوس باشیم، بنابراین آمران به معروف و ناهیان از منکر باید 
به تمام احکام و شــرایط این فریضه واقف باشند. امام جمعه 
شهرضا خاطر نشــان کرد: اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
بسیار مهم و ضروری اســت، اما اجرای این فریضه نباید منجر 

به خدشته دار شدن آبروی افراد شــود. یعقوبی گفت: اجرای 
دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارای سه درجه مرتبه 
قلبی، تذکر لسانی و مرتبه عملی است که از این مراحل تذکر 
لســانی وظیفه عمومی مردم و مرتبه عملی وظیفه پلیس و 
نیروهای امنیتی است. وی تصریح کرد: حضور پلیس در جامعه 
و انظار عمومی باعث کاهش ناهنجاری های اجتماعی و جرایم 
می شود، مردم به پلیس خوش بین هستند و با دیدن ماموران 
انتظامی احساس امنیت و آرامش می کنند. امام جمعه شهرضا 
اظهار کرد: نباید در اجرای این فریضه افراط و تفریط شــود، 
غالب افراد جامعه ما با تذکر ساده زبانی متذکر شده و رفتار خود 
را اصالح می کنند. یعقوبی تصریح کرد: بد حجابی و بی حجابی 
از جمله منکراتی است که به دلیل تاثیر فرهنگ غربی بر شئون 
زندگی مردم ایجاد شده است و برای مقابله با آن باید اقدام به 

ترویج فرهنگ اسالمی و بیان احکام و شرایط دینی کنیم.

رییس اداره صنعت، 
معدن و تجارت آران 
و بیدگل گفت: آران 
و بیدگل قطب تولید 
در  ماشــینی  فرش 
است. حسین  کشور 
حاجــی زاده گفت: 
متوســط تولید فرش ماشــینی در آران و بیدگل ساالنه 
۴۵ میلیون متــر مربع بوده که این تولید نشــان دهنده 
۵۰ درصد از تولید فرش ماشینی کشور است. وی اظهار 
کرد: هم اکنون ۷۰۰ شــرکت تولیدی در آران و بیدگل 
فعال است که ۵۰۰ واحد آن فقط به تولید فرش ماشینی 
مرغوب می پردازنــد. حاجــی زاده خاطر نشــان کرد: 
فرش های ماشینی آران و بیدگل در رنگ ها و نقش های 

مختلف بــا کیفیت های متفاوت از ۴۴۰ شــانه تا 12۰۰ 
شانه بافته و در بازار عرضه می شود. وی با اشاره به اینکه 
هم اکنون بیش از ۳۰ درصد از منسوجات آران و بیدگل 
به کشــورهای دیگر صادر می شــود، افــزود: در صورت 
برداشته شدن موانع تولید این میزان تا ۵۰ درصد قابلیت 
افزایــش دارد. وی کمبود مواد اولیه، نبود بازار مناســب 
فروش و موانع صادراتی را مهم ترین موانع تولید و عرضه 
بیشــتر فرش آران و بیدگل بیان کرد و گفت: امیدواریم 
با اجرایی شدن ســند برجام این مشــکالت کمتر شود. 
حاجــی زاده در ادامه با اشــاره به اینکه هم اکنون ســه 
شــهرک فعال صنعتــی در آران و بیدگل فعال اســت، 
افزود: بیش از 1۵ هزار کارگر و کارفرما در این شهرک ها 
 اشــتغال به کار دارند و به همین دلیل آمــار بیکاری در

 آران و بیدگل از آمار استانی کمتر است.

نماینده مردم شــاهین شــهر و میمه و برخوار در جلســه 
شورای اداری شهرستان با اعالم اینکه با همکاری مسئوالن 
 و پیگیــری های فــراوان، حقانیــت ســهم ارزش افزوده

 شاهین شهر به اثبات رســید گفت: بر اساس قانون، سهم 
ارزش افزوده واحدهای تولیدی باید در محل استقرار واحد 

تولیدی هزینه شود. 
وی با بیان اینکه مبلغ ۹ میلیاردتومان اعتبار ســهم ارزش 
افزوده شهرســتان چندین ماه در اصفهان بلوکه شده بود 
خاطرنشــان کرد: با پیگیری و برگزاری جلســات متعدد 
و مفصل، سند ســهم ارزش افزوده از ســوی دفتر حقوقی 

ریاست جمهوری به استانداری ابالغ شد.
حســینعلی حاجی دلیگانی از تصویب یک فوریت الیحه 
منطقه ویژه اقتصادی با گرایش صنعت هوایی در شــاهین 
شــهر خبرداد و اعالم کرد: با پیگیری های فراوان از اعضای 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دعوت شده تاطی هفته 
آتی از برخی طرح های عمرانی اصفهان و شهر شاهین شهر 
بازدید نمایند. بازدید از صنایع هواپیما سازی هسا و بررسی 
مشــکالت این واحد صنعتی، بررســی طرح منطقه ویژه 
اقتصادی، خط متروی شــاهین شهر به اصفهان و بالعکس 
و خط انتقال آب و فاضالب از جمله موضوعاتی اســت که 
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شاهین شهر 

مورد بررسی قرار خواهند داد.
وی با اشاره به موضوع و مشــکل کم آبی در استان و به ویژه 
شهرستان و با تاکید بر صرفه جویی و مصرف بهینه در همه 

بخش ها خاطرنشــان کرد: مسئوالن اســتان و شهرستان 
عدالت را در توزیع آب رعایت کنند تا مردم مناطق مختلف 

آب شرب کافی در دسترس داشته باشند.
نماینده شهرستان در مجلس دهم به برداشت بی رویه آب 
در باالدست و مشکل کم آبی روستاییان شهرستان نیز اشاره 
 کرد و با بیان اینکه نباید اجازه دهیــم حتی یک درخت از 
بی آبی خشک شــود افزود: در منطقه باالدست کشاورزان 
قصد دارند سطح زیر کشت خود را به نه هزارو  ۷۰۰ هکتار 
افزایش دهند که مسئوالن باید به این مقدار افزایش سطح 
زیر کشت با روش ســنتی نظارت و توجه بیشتری داشته 

باشند.
حضور مديران در نمــاز جمعه موجب دلگرمی 

مردم  به نظام می شود
فرماندار شاهین شــهر و میمه در این جلسه با گرامیداشت 
پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، نماز جمعه را عامل تحقق وحدت و همدلی 
دانســت و  از حضور کم رنگ مدیران و مســئوالن در نماز 

جمعه ابراز تاسف کرد.  
وی توســعه روســتایی را گامی در جهت تحقــق اقتصاد 
مقاومتی عنــوان و اظهــار کرد: عــدم وجــود آب کافی 
و پاســخگو نبودن ســامانه، دو معضل اساســی اســت 
 که بــا توجه بــه حجــم 2۶ درصــدی آب مخزن ســد

 زاینــده رود و گرمای هوا، اصالح الگــوی مصرف و مصرف 
بهینه آب ضروری می باشد.

فرماندار فريدونشهر:

روزمرگی مسئوالن، خیانت است

امام جمعه شهرضا:

امر به معروف بدون رعايت شرايط، نتیجه معکوس دارد
ريیس اداره صنعت، معدن و تجارت:

آران و بیدگل قطب تولید فرش ماشینی کشور

نماينده شاهین شهر و میمه:

مسئوالن در توزیع آب عدالت را رعایت کنند

معاونت حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری کاشــان، از آغاز طرح 
ساماندهی پایانه مسافربری شهر کاشان خبر داد.

 محمدمســعود چایچــی در حاشــیه آغــاز طرح ســاماندهی و 
منظم سازی پایانه مسافربری کاشان، اظهار داشت: این طرح با هدف 
حفاظت فیزیکی پایانه، نظم بخشــی به اتوبوس های مسافربری و 
پارکینگ خودروهای مراجعان از تاریخ اول مرداد ماه اجرایی شده 

است.
وی با بیــان اینکه این طرح با مصوبه شــورای شــهر و هماهنگی 
 شــهرداری کاشــان صــورت گرفتــه اســت، تصریــح کــرد:

  موضوعــات مربوط بــه ســاماندهی وضعیت محوطــه داخلی 
پایانه از سال گذشــته مطرح بوده و اکنون به مرحله اجرا درآمده 

است.
معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری کاشــان افزود: در این 
 طرح محل پارک خودروهای ســواری و موتورســیکلت ها، پارک

 اتوبوس های مسافربری و ایستگاه تاکسی های ویژه پایانه از یکدیگر 
تفکیک و پارکینگ پایانه به بخش خصوصی واگذارشده است.

چایچی با اشاره به حضور گردشــگران داخلی و خارجی در منطقه 
کاشــان، تاکید کرد: مکان هایی مخصوص پیاده و ســوار شــدن 
مسافران در پایانه پیش بینی شده است و تعاونی های مسافر بری 

نباید در سطح شهر اقدام به سوار و پیاده کردن مسافران کنند.

رییــس اداره ورزش و جوانــان چادگان گفت: جشــنواره ماهیگیری با 
حضور 2۰۰ ماهیگیر از اســتان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و 

شهرستان های همجوار در مجتمع شهرداری چادگان برگزار شد.
مهدی نجاری گفت: این جشنواره با همکاری شهرداری چادگان، هیئت 
 همگانی استان اصفهان، اداره ورزش و هیئت همگانی چادگان به مدت

 یک روز در حاشیه رودخانه زاینده رود برگزار شد که در پایان به نفرات اول 
تا سوم جوایزی اهدا و به ۵۰ نفر از شرکت کنندگان در این جشنواره نیز به 

قید قرعه جوایزی داده شد.
نجاری افزود: با توجه به پتانسیل های شهرستان از مسئوالن   استان انتظار 
داریم در تامین اعتبارات جشنواره ها، عنایت ویژه ای به شهرستان چادگان 
داشته باشــند تا اداره ورزش و جوانان بتواند در این راستا سرمایه گذاری 

کرده و در فصل پاییز نیز این گونه جشنواره ها را برگزار کند.

مدیر اداره بهزیســتی شهرســتان تیــران و کرون گفــت: تولیدات 
مددجویان بهزیستی تیران و کرون به نمایش گذاشته شد.

اکبر حاجی عرب اظهار کرد: تولیــدات محصوالت هنری مددجویان 
بهزیستی شهرســتان تیران و کرون در اداره بهزیستی واقع در شهر 
تیران در معرض نمایــش عموم قرار گرفته اســت. وی افزود: در این 
نمایشــگاه آثار تولیدات هنری مددجویان شــامل گل های تزیینی، 
گلدان، صنایع دستی و تزیینات روی میز در معرض نمایش قرار گرفته 
است. حاجی عرب اضافه کرد: معلولیت، محدودیت نیست و با تالش 
و پشت کار می توان با معلولیت نیز زندگی خود را به جلو هدایت کرد 
و تولیدات محصوالت هنری مددجویان بهزیستی شهرستان از قبیل 
همین افراد هستند. وی تصریح کرد: عالقه مندان می توانند در وقت 
اداری به اداره بهزیستی شهر تیران مراجعه و از نمایشگاه بازدید کنند.

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان خبر داد:

آغاز طرح ساماندهی
پايانه مسافربری در کاشان

برگزاری جشنواره 
ماهیگیری در چادگان

برگزاري نمايشگاه تولیدات 
مددجويان بهزيستی تیران

کوتاه از شهرستان ها

برداشت بی رويه در 
 باال دست
 مشکل ساز است،  
نبايد اجازه دهیم 
حتی يک درخت از 
بی آبی خشک شود

ناصر اسدی با برند 
خواندن  محصوالت 
 لبنی   فريدونشهر، 
بسته بندی و 
فرآوری شیر و 
ماست را يکی از 
ظرفیت های اين 
شهرستان در حوزه 
اشتغال بیان کرد

 نماینــده مــردم نطنــز، بــادرود و قمصــر گفــت: پرداخت 
 حقوق هــای نجومی ناشــی از ضعــف قانون و عــدم نظارت 

دستگاه ها  بوده است.
مرتضی صفاری نماینده مردم نطنــز، بادرود و قمصر در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان نطنز، 
با اشاره به پرداخت های نجومی برخی از مدیران و تاکید رییس 
جمهور مبنی بر شفافیت اطالعات و برخورد با  مدیران متخلف 
 اظهار داشــت: با توجه به اینکه طی چند هفته اخیر رســانه ها

 به وفور به طرح این موضوع پرداختند و افکار عمومی نیز منتظر 
 پاسخ مســئوالن بود، مجلس شورای اســالمی بالفاصله دست 
به کار شــد و مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در 
خصوص بررسی فیش های حقوقی نامتعارف با همکاری سازمان 
بازرسی کل کشــور، دیوان محاسبات کل کشــور، با برگزاری 

جلسات متعدد اقدام به تهیه گزارش جامع و کاملی کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در 
این گزارش یک ارزیابی کلــی از موضوع به صورت دقیق صورت 
گرفت و آنچه که از حقوق های نجومی مســتفاد گردید، ناشی 
از ضعف قانون و عدم نظارت دســتگاه ها بــوده که خوب عمل 

نشده بود.
نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس افزود: نباید در پرداخت 
حقوق های نامتعارف تفسیر به رأی کرد زیرا این افراد به سبب 
خأل قانونی و شکاف و روزنه هایی که در بخشنامه و قانون وجود 

داشته است مبادرت به انجام این کار کرده اند.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم تصمیم دارد با ارائه الیحه ای جامع 
به مجلس، منافذ قانونی را ببندد تا دیگر مجال و فرصتی جهت 

دریافت حقوق های کالن برای افراد وجود نداشته باشد.
صفاری تصریح کرد: باید دستگاه های نظارتی قوی تر از گذشته 

عمل کنند تا شاهد چنین اتفاقی در جامعه اسالمی نباشیم.

حجت االسالم والمســلمین ســید احمد مهدی نژاد در جلسه 
 درس اخالق خــود در جــوار بــارگاه ملکوتی امامزاده ســید 
داود )علیه الســالم( با اشــاره به اهمیت احترام بــه پدر و مادر 
 گفت: نیکی به پدر و مادر از جمله اصولی است که خداوند از آن

 چشــم پوشــی نمی کند و نگاه اخم آلــود یا تندی بــه آنان 
بخشیدنی نیست.

 امام جمعه خور نیکــی به والدین را مختص زمــان حیات آنان 
ندانســت و افزود: گاهی اوقات بعد از فــوت والدین به علت بی 
توجهی یا دیگر کارها،عاق والدین شــامل حال انسان می شود، 
تازمانی که زنده ایــم مدیون پدر و مادریم و بایــد به آنها نیکی 
کنیم تا دچار عاق والدین نشــویم. وی با اشاره به زحمات شبانه 
روزی والدین برای فرزندان خاطر نشــان کرد: اگر کســی بداند 
والدین برای بزرگ کردن فرزندان چه زحماتی را متحمل شده 

اند هرگز به آنها» نه«  نخواهند گفت. 
حجت االسالم والمســلمین مهدی نژاد وفای به عهد را از دیگر 
وظایفی عنوان کرد کــه خداوند کســی را از آن معاف نکرده و 

افزود: وفای به عهد بر همه واجب و از اخالق دینی است.
  وی پیمان با خدا، قرآن، انقالب و شــهدا و والیــت را از جمله 
 عهد هایی دانست که هیچ گاه دســت از آن نخواهیم برداشت و 

بر آنها استوار و ثابت قدم خواهیم ماند.
 این استاد درس اخالق در ادامه ســخنان خود مالک سنجش 
افراد را حق عنوان کرد و افزود: افراد را با حق بســنجیم و حق را 
محور در نظر بگیریم، هر کس از حق انحراف پیدا کند او را نفی 

می کنیم.

نماينده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس گفت:

پرداخت حقوق های نجومی 
ناشی از ضعف نظارت دستگاه ها

امام جمعه خور بیان کرد:

مالک سنجش افراد، حق است

دیدگاه

امام جمعه بادرود گفت: نماز جمعه عامل خنثی کردن توطئه های دشــمنان 
در فتنه های ۷8و 88 بود.

 حجت االسالم علیرضا قاســمی امام جمعه بادرود در نشســت اعضای ستاد 
نماز جمعه با رؤسای ادارات بخش بادرود گفت: نماز جمعه روز تجدید بیعت با 

مقام شامخ والیت است.
وی از حضور مســئوالن ادارات در نماز جمعه بادرود تقدیر کرده و خواســتار 

شرکت همگان در میعادگاه نماز جمعه شد.
قاســمی افزود: امامان جمعه در سراســر کشــور منصوب رهبری بوده و باید 

سیاست های رهبری را ترویج و پیاده کنند.

 وی گفت: ارتباط بــا دفتر نماز جمعه بایســتی به صورت مســتمر باشــد و
 امام جمعه نیز به عنوان زبان گویای بخش، پیگیر مطالبات مردم و مســئوالن 

خواهد بود.
امام جمعه نطنز برپایی نماز جمعه را عامل خنثی کردن توطئه های دشمنان 
در فتنه ها دانســت و افزود: در حال حاضر در 8۷ نقطه و شــهرهای اســتان 

اصفهان نماز جمعه برگزار می شود.
همچنین حجت االسالم محمد میرزایی امام جمعه موقت بادرود در سخنانی 
با تقدیر از زحمات دست اندرکاران ســتاد نماز جمعه به انتقاد از برخی مسائل 
پرداخت و گفت: در نماز جمعه عالوه بر تقدیر از زحمات مدیران تالشگر، باید 

مدیران کم کار را استیضاح و مورد بازخواست قرار داد. 
 وی گفــت: نمــاز جمعه عصــاره نماز جماعــات اســت و برآینــد آن باید از

 نماز جماعت بیشتر باشد.
امام جمعه موقت بادرود با اشــاره به اینکه یکی از ملزومــات مهم نماز جمعه، 
مکان آن است افزود: سیســتم گرمایشی و به ویژه سرمایشــی هیئت امنای 

حسینیه مرکز شهر، زیبنده نمازگزاران نیست.
میرزایی از نبود سیســتم بایگانی حاوی خطبه های نماز جمعه، ســخنرانان 

پیش از خطبه، تصاویر امامان جمعه و ... انتقاد کرد.
وی رویکرد فرهنگی ســتاد نماز جمعه را ســتود و گفت: رویکرد شورای شهر 

 بادرود عموما فرهنگی اســت و از رویکرد عمرانی غافل شــده اســت و انتظار
 می رود در این زمینه هم اقداماتی صورت گیرد.

امام جمعه موقــت بادرود بحــث زکات، خمس، پرداخت وجوهــات و وقف و 
موقوفات را از دیگر مسائل فراموش شده فرهنگی منطقه دانست.

وی امامزاده آقاعلی عبــاس را دارای پتانســیل باال عنوان کــرد و گفت: این 
امکانات موجود در شأن زائران و مسافران نیست و باید با همکاری امام جمعه و 

سایر مسئوالن در جهت تقویت امکانات آستان مقدس اقدام شود.
میرزایی بیان داشت: حضور روســتاییان در نماز جمعه بادرود کم رنگ است و 

باید جهت حضور آنان اقدامات اساسی صورت گیرد.

امام جمعه بادرود:

نماز جمعه، توطئه های دشمنان را خنثی می کند

پیشنهاد سردبیر: 
روزمرگی مسئوالن، خیانت است
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اخبار پزشکیيادداشت

زيبايی

 شــیر گاو یــک گزینــه مناســب و قدیمی و سرشــار از 
ویتامین هــای آ، دی و ث بــه عالوه کلســیم برای حفظ 
سالمت قلب است. چربی اشباع  شده و کلسترول موجود در 
شیر کامل و حتی شیر دو درصد باعث خنثی  سازی مزایای 
سالمتی این نوع از شیر می  شــود. با این حال کسانی که 
به عدم تحمل الکتوز مبتال هســتند و یا به پروتئین های 
خاصی در شــیر آلرژی دارند، یا گیاه خوارند، می توانند به 
سادگی شــیرهای دیگر را جایگزین این نوع شیر کنند و از 

مزایای سالمتی مشابه آن سود ببرند.
شیر گاو ارگانیک: شیر گاو مجموعا 146 کالری، 5 
گرم چربی اشباع شــده  و 24 میلی گرم کلسترول در هر 
 فنجان دارد. این نوع شــیر منبــع فوق العــاده پروتئین

 و مواد مغذی است و یک فنجان از آن یک سوم نیاز روزانه 
به کلســیم را برطــرف می کند. عــالوه بر این شــیر گاو 
ارگانیک، به طور قابل توجهی خواص ضد التهابی دارد و آن 
هم به خاطر اسیدهای چرب امگا 3 موجود در آن است  که  

برای بهبود سالمت قلب مفید است.
اما زمانی که بحث ســالمتی قلب 
مطرح می  شــود، ایــن را  نیز باید 

گفت که لبنیات پرچــرب باعث بروز 
مشــکالتی برای قلب می  شوند. به عقیده 

 متخصصــان انجمن قلــب آمریــکا چربی 

اشباع  شده موجود در رژیم غذایی سطح کلسترول بد را باال 
می  برد و همین باعث ایجاد بیماری قلبی و ســکته مغزی 
می  شــود. بهتر است بدانید که یک  کاســه شیر کم  چرب 
حاوی 83 کالری و 5 میلی  گرم کلســترول است و چربی 
اشباع  شــده ندارد. عالوه بر این، شــیر گاو حاوی پتاسیم 

است که می  تواند از فشارخون باال جلوگیری کند.
شــیر گاو خام: برخی تصور می کننــد که مصرف 
شیر خام غیر پاستوریزه خواص سالمتی بیشتری دارد در 
حالی که این نوع شــیر سرشــار از چربی اشــباع شده و 
کلسترول و مضر اســت. متخصصان بر این باورند که زنان 
باردار و کودکان به هیچ وجه نباید شیر خام و یا محصوالت 
لبنی ساخته شده از این نوع شیر را استفاده کنند. عالوه بر 
این، شــیر خام منبع باکتری های مضر مانند ســالمونال، 
لیستریا، و ای کوالی است و افراد با سیستم ایمنی ضعیف و  
در معرض خطر ابتال به بیماری های ناشــی از مواد غذایی 

خام، به هیچ وجه نباید این نوع شیر را مصرف کنند.
شیر سويا: این نوع شیر در هر فنجان تنها 80 کالری 
و 4 گرم چربی دارد و یک جایگزین عالی برای شــیر گاو و 
برای کسانی اســت که از عدم تحمل الکتوز رنج می برند. 
شیر ســویا در هر فنجان 7 گرم پروتئین دارد و برای حفظ 
سالمت قلب یکی از بهترین گزینه هاست. البته اگرچه این 
نوع شیر سرشــار از مواد معدنی، چربی های اشباع نشده، 
ویتامین ها و فیبر است،  اما باید در 

 انتخــاب آن، نوع غنی شــده با کلســیم، بدون شــکر و 
غیر شیرینش را انتخاب کرد.

شــیر کنف: این شــیر را از دانه  های گیــاه کنف 
می  گیرند. اگر دچار عدم تحمل الکتوز هســتید و به سویا 
آلرژی دارید این شیر جایگزین خوبی است. یک  کاسه شیر 
کنف حاوی 80 کالری، 5گرم چربی اشــباع  شده و بدون 

کلســترول است. شیر 
کنــف از نظــر طعم و 
غلظت شبیه شیر بادام 
از  سرشــار  و  بــوده 
اسیدهای چرب امگا 3، 
به خصوص اســید آلفا 
لینولنــــیک بـــرای 
ســالمتی قلب است. 
این شیر منبع خوبی از 
کلسیم و منیزیم است. 
جذب منیزیم کافی، به 
نرمــال نگه  داشــتن 
 ضربــان قلــب کمک 
می  کند، در حالی  که 
منیزیم  ناکافی  جذب 
منجر بــه ضربان  های 
قلــب نامنظــم مانند 
فیبریالسیون دهلیزی 

می  شود.
شــیر نارگیل: 
و  شــیر  نــوع   ایــن 
اضافــه کــردن بلغور 
جوی دو ســر بــه آن 
برای  بهترین گزینــه 
صرف صبحانه اســت. 
یــک فنجــان شــیر 

نارگیل شیرین نشده تنها حاوی 4 گرم چربی اشباع است. 
عالوه بر این، شیر نارگیل حاوی اسیدهای چرب با زنجیره 
 متوسط است که مزایای زیادی برای سالمتی دارد و از بروز

 بیماری های قلبی پیشگیری 
می کند.

شــیر برنج: شــیر برنج 
 به طــــور طبیــعی ســــرشار از 
کربوهیدرات  هاست که مصرف آن برای 
سالمت قلب توصیه نمی شــود. بر اساس 
 مطالعــات، میــان رژیــم  هــای سرشــار از 
کربوهیدرات   و خطــر ابتال به دیابت و بیماری 
قلبی رابطه مســتقیم وجود دارد. ضمن 
آنکه شیر برنج پروتئین چندانی هم 
ندارد. پس ســعی کنید  با خوردن 
دیگر مواد غذایی پروتئین کافی را به 

بدن خود برسانید.

بهترین و بدترین
 انواع شیر برای سالمت قلب

 معاون درمان وزارت بهداشــت با بیان اینکه،پزشکی  همواره با 
حوادث ناخواســته همراه اســت، گفت: نظارت  بر بیمارستان ها، 

تشدید خواهد شد.
دکتر محمد آقاجانی در اجالس معاونان درمان دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشــور، با بیان اینکه ما قول انجام سه اقدام را در 
آغاز کار وزارت بهداشــت در این دولت داده بودیم، اظهارداشت: 
تابســتان ۹5 زمان اجرای این وعده هاســت. به گفتــه وی، این 
وعده ها در زمینه اعتباربخشــی، اصالح صدور پروانه موسسات 

پزشکی و سطح بندی خدمات بود.
معاون وزیر بهداشت در زمینه کمبود اعتبار برای برنامه پزشکان 
مقیم بیمارســتان  ها نیز گفت: تالش می کنیم که اعتبارات الزم 
در این زمینه را تامین کنیم و این برنامه ادامه داشته باشد. معاون 
درمان وزارت بهداشــت در ادامه با اشــاره به موضوع خطاهای 
پزشکی، گفت:  پزشکی  همواره با وقوع حوادث ناخواسته همراه 
است. البته این موضوع به معنای آن نیست که به حقوق بیماران و 

مردم بی توجه باشیم، بلکه باید آنها را پیگیری کنیم.
آقاجانی ادامه داد: در این زمینه نظارت های پیشــرفته ای را برای 
بیمارستان ها تهیه کرده ایم و نظارت  در این زمینه تشدید خواهد 
شــد. در عین حال همه باید توجه کنیم که خطاهای پزشکی را 
کاهش داده و عوارض درمان هــا را به موقع کنترل کنیم تا ایمنی 
بیمار از طریق نظارت های دقیق تر و با اعتباربخشی جدید بیش 

از پیش تامین شود.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم حمایت بیمه ای 
از زوجین نابارور تاکیــد کرد و افزود: حمایــت بیمه ها از زوجین 

نابارور در افزایش نرخ جمعیت بسیار موثر است.
احمد حمزه در مورد آمارهای ســازمان بهداشــت جهانی مبنی 
 بر اینکه میزان تــوان بارداری زنــان ایرانی رو به کاهش اســت، 
تصریح کرد: متاسفانه ناباروری در جامعه رو به افزایش است از این 
رو نیاز است این موضوع به عنوان زنگ خطری جدی تلقی شده و 
حمایت های اقتصادی و بیمه ای از زوجین نابارور در دســتور کار 

قرار گیرد.
وی، بر لزوم حمایت اقتصادی و بیمــه ای از زوجین نابارور تاکید 
کرد و یادآور شد: متاســفانه به دلیل هزینه باالی درمان ناباروری 
شرکت های بیمه ای تمایل چندانی برای حمایت از درمان این افراد  
ندارند بنابراین می طلبد تدابیر الزم برای تحقق حمایت بیمه ای از 
درمان ناباروری اندیشیده شود. حمایت بیمه ها از زوجین نابارور 
در پایداری خانواده ها و همچنین جلوگیری از طالق و کاهش نرخ 

جمعیت بسیار موثر است.
حمزه بر لزوم توجه به سیاست های افزایش جمعیت تاکید کرد و 
ادامه داد: توجه به سیاست های افزایش جمعیت در جلوگیری از 

کاهش زاد و ولد و پیرشدن جمعیت بسیار موثر است.
وی عوامل ارثی، ژنتیکی، تحصیلی و محیطی را در بروز ناباروری در 
کشور بسیار موثر دانست و تصریح کرد: عالوه بر این موارد افزایش 
سن ازدواج و همچنین افزایش تولید محصوالت تراریخته در بروز 

ناباروری ها نقش عمده ای دارد.
حمزه بر لزوم انجام اقدامات موثر برای کاهش سن ازدواج در جهت 
افزایش رشــد جمعیت کشــور تاکید کرد و گفت: تحقق این امر 
نیازمند  رفع مشــکالت اقتصادی جوانان به ویژه معضل بیکاری 

و تامین مسکن است.

مطالعــه مشــترک 
دانشــگاه  محققان 
واشــنگتن آمریکا و 
در  برسیا  دانشــگاه 
ایتالیا نشان می دهد 
میزان  کــه  افرادی 
مصرفــی  کالــری 
روزانه  خــود را 10 تا 
20 درصد کاهش می دهند به مدت 2 سال، عالئم التهاب 

مزمنشان کاهش می یابد.
درحالی که مطالعات قبلی نشــان داده بــود رژیم دارای 
محدودیــت کالری ممکن اســت برای سیســتم ایمنی 

مضر باشد، مطالعه جدید نشــان داده رژیم غذایی محدود 
شــرکت کنندگان ایــن تحقیق بــه سیســتم ایمنی یا 

توانایی شان در مقابله با عفونت ها آسیب نرسانده است. 
دکتر لوگی فونتانا، در این بــاره می گوید: »کاهش عالئم 
التهاب از نشــانه های داشتن ســالمت بهتر است. چراکه 
التهاب در ابتال به بیماری قلبی-عروقی، سرطان و افزایش 

سن نقش اثبات شده ای دارد.« 
در این مطالعه 220 فرد ســالم شرکت داشتند که گروهی 
از آنان رژیم غذایی طبیعی خــود را ادامه داده و گروه دیگر 
مجبور به کاهش روزانه 25 درصد از کالری مصرفی شــان 
شدند که پس از گذشت شــش ماه از شروع مطالعه،میزان 
 کالــری مصرفی آنــان در روز بــه 480 کالــری کاهش 
پیدا کرد.  پس از گذشت دو ســال مشاهده شد افرادی که 
رژیم غذایی محدود را دنبال کرده بودند با کاهش ســطح 

نشانه ها و عالئم التهابی روبرو شده اند. 

معمول ترین  و  اولین 
دلیــل عــرق کردن 
در خــواب، باال رفتن 
دمای بــدن به خاطر 
است.  محیط  گرمای 
دمای بــدن در طول 
خواب متغیر اســت، 
بیشــتر افراد حوالی 
صبح، یعنی حدود ساعت چهار، کاهش موقت دمای بدن 

را تجربه می کنند.
  عالوه بــر این در طــول مراحلی از خواب، ممکن اســت 
سیستم عصبی خودکار )که مســئول کنترل دمای بدن، 

فشــارخون، ضربان قلب و دیگر فاکتورهاســت( سرعت 
گرفته و منجر به تعریق شود.

 البته اختالالت خــواب نیز می تواند به عرق های شــبانه 
منجر شود.

شــایع ترین اختالل خواب، مشکالت تنفســی در خواب 
اســت. ایســت تنفســی در خــواب، می توانــد موجب 
برانگیختگــی و بیرون ریــزی کورتیزول)کــه هورمــون 
 طبیعی بدن اســت( شــود تــا تنفس طبیعــی را ممکن 

کند. 
در بچه ها نیز تنفس نامناســب مربوط بــه اختالل خواب 

می تواند به شکل خواب ناآرام و پرالتهاب بروز کند.
خانم هــا نیــز ممکــن اســت در آســتانه یائســگی با 
برافروختگی های شــدید مواجه شــوند، در این دوره نیز 
خطر ایســت تنفس در خواب، به خاطر کاهش استروژن و 

پروژسترون افزایش می یابد.

اداره ســالمت  رییــس 
نوزادان وزارت بهداشــت 
از ادامه راه انــدازی بانک 
شــیر مادر در استان های 
اصفهان، مشــهد، تهران 
و شــیراز خبــر داد و در 
عیــن حــال نســبت به 
تغذیه نــوزادان با شــیر 
غیرپاســتوریزه از سوی 
ســایر مادران هشــدار داد. دکتر محمد حیدرزاده  در خصوص 
ضرورت راه اندازی بانک شیرمادر در کشور گفت: بانک شیرمادر 
یکی از الزامات نوزادان نارس است،  چراکه شیر خشک هیچ وقت 

نمی تواند ضامن نجات نوزادان نارس باشد. 
 این نوزادان در هنگام تولد، وزن بســیار کمی دارند و حداقل سه 
ماه زودتر به دنیا آمده اند و مصرف شــیر خشــک احتمال پارگی 

روده ها در آنان را  باال می برد.
وی افزود: برخی مادران هم به دلیل مشــکالتی مانند اضطراب 
ممکن است شیر نداشته باشــند؛ در نتیجه باید به نوزاد آنها  شیر 

پاستوریزه مادر  داده شود. 
 در بانک شیرمادر، مانند بانک خون، مادرانی که شیر زیادی دارند، 
می توانند آن را  اهدا کنند. این شیر ابتدا از لحاظ عفونت و میزان 
چربی و قند  و نیز  احتمال وجود آب بررســی می شود و در نهایت 
پاستوریزه شده  و در شیشــه های مخصوص در دمای منفی 20 

درجه سانتی گراد نگهداری می شود.  
حیدرزاده با اشــاره بــه عقب بودن ایــران در زمینــه راه اندازی 
بانک های شیر مادر نسبت به سایر کشــورها، اظهار کرد: در حال 
حاضر برزیل 200 و اروپا  حدود 170 بانک شــیر مــادر دارد. در 
منطقه ما نیز  بعد از یکی از کشــورهای عربی، دومین کشــوری 
هستیم که بانک شــیر مادر را راه اندازی و تالش  کرده ایم از تمام 
استانداردهای بین المللی استفاده کنیم. تقریبا تمامی استان های 

ما نیازمند راه اندازی یک بانک شیر مادر در مرکز استان هستند.
به گفته رییس اداره نوزادان وزارت بهداشت،  استان های اصفهان،  
مشــهد، تهران و شــیراز در گام های بعدی به ایــن بانک مجهز 

می شوند.
وی ادامه داد: مادران تا زمانی که به نوزاد شیر می دهند،  می توانند 

آن را اهدا کنند.
 قبال مادرانی که بیشتر از نیاز نوزاد شــیر داشتند، دایه می شدند 
ولی امروز با توجه به  اینکه انتقال عفونت های ویروســی از طریق 
شــیر مادر  افزایش پیدا کرده اســت و در عین حال  در بعضی از 
مناطق  به صورت بومی عفونت های ویروســی مثل هپاتیت و ... 
وجود دارد، توصیه نمی شــود کــه نوزادان از شــیر مادر دیگری 
استفاده کنند و بهتر اســت درصورت نیاز، از بانک های شیر مادر 

استفاده شود.

بامیه یک گیاه بومی آفریقایی است و به دلیل خواص بسیار زیاد آن 
پژوهشگران توصیه می کنند که نباید در مصرف آن کوتاهی  کرد. 

بامیه گیاهی است  با فواید غذایی بسیار، زیرا یک بشقاب بامیه خام، با 
داشتن فقط 10 میلی گرم چربی، دارای  30 کالری است که حاوی 
3گرم فیبر، 2 گرم پروتئین، 57 میلی گرم  منیزیم و 21 میلی گرم 

ویتامین سی می باشد.
همه این ویژگی ها موجب شده تا انواع مختلف بامیه خام، سرخ شده  
آب پز یا پخته آن  به یک قهرمان تعادل غذایی تبدیل شود. در زیر به 

فواید بامیه اشاره می کنیم:
 کاهش عوارض آسم

بامیه ازســبزیجاتی اســت که سرشــار از ویتامین سی هستند و 
 براساس پژوهشی که ســال 2000 در مجله پزشــکی آمریکایی 
»thorax «منتشر شد، ویتامین سی در مقابله باعوارض آسم به ویژه 

در کودکان تاثیر دارد.
کاهش کلسترول

بامیه به دلیل داشتن فیبرزیاد به راحتی از معده عبورمی کند و در 
تنظیم کلســترول نیز نقش مهمی دارد. عالوه بــر آن بامیه  فاقد 
کلسترول بوده  و میزان چربی آن  کم است.استفاده روزانه 20 گرم 
بامیه برای چندین هفته به کاهش محســوس کلسترول بد خون 

منجر می شود.
کنترل ديابت

  »ISRN Pharmaceutics« درپژوهش جدید مجله آمریکایی
برخی پژوهشگران به  موش های آزمایشگاهی آب بامیه پخته شده 

دادند که به دنبال آن میزان قند خون آنان به شــکل محسوســی 
کاهش یافت.

 تقويت سیستم ايمنی بدن
ویتامین سی موجود دربامیه، با تاثیر بر گلبول های سفید، سیستم 
ایمنی بدن را تحریک می کند.بامیه همچنین به دلیل دارا بودن آنتی 

اکسیدان ها ضد چین و چروک است .
جلوگیری از بروز بیماری های کلیوی

استفاده پی درپی ازبامیه در حفظ سالمتی کلیه ها تاثیر دارد.پژوهش 
مجله پزشکی »Jilin« حاکی است افرادی که روزانه بامیه استفاده 
می کنند در مقایسه با دیگران) به ویژه افراد مبتال به دیابت(، دو بار 

کمتر به بیماری های کلیوی مبتال می شوند.

تابستان که می رســد هیچ چیز به اندازه آب میوه های خنک، 
گوارای وجود نمی شــود. خیلی از ما صرفا برای خنک شدن و 
یا در نهایت برای تقویت چشــم ها آب هویج می خوریم. اما آیا 
می دانید که این نوشیدنی برای سالمت دهان مفید است و به 

تسکین اختالالت گوارشی کمک می کند؟
آب هويج برای ارتقای سالمت دهان و دندان

هویج خام برای تمیز شــدن دنــدان ها و لثه ها موثر اســت. 
اگر قصد دارید هویــج را آب گیری کرده و نــوش جان کنید 
قدم بزرگی در ارتقای ســالمت دهان و دندان برداشــته اید. 
چون آب هویــج باعث تقویت دنــدان ها و لثه ها می شــود و 
جریان خــون را  در دهان افزایش می دهــد. مصرف آب هویج 

 ازثابت شــدن باکتری ها روی دندان هــا جلوگیری می کند. 
به یاد داشته باشید که هویج همچنین حاوی فلوئور است. این 
عنصر برای پیشگیری از پوســیدگی دندان ها مفید بوده و به 

حفظ مینای آن  کمک می کند.
آب هويج برای افزايش اشتها

محققان به این نتیجه رســیده اند افرادی کــه به تازگی عمل 
جراحی انجام داده اند و دوره نقاهت را می گذرانند و یا افرادی 
که از مشــکالت گوارشــی رنج می برند با مصــرف آب هویج 
اشتهای بهتری پیدا می کنند. آب هویج یک گزینه فوق العاده 

برای کودکانی است که دندان در می آورند. 
آب هويج برای مقابله با يبوست

هویج حاوی میزان قابل توجهی فیبر اســت که حجم مدفوع 
را افزایــش داده و عملکرد روده ها را بهبود مــی دهد. عالوه بر 
این، آب گرفته شده از این ســبزی نارنجی رنگ باعث کاهش 
دل دردهای ناشی از مسمومیت می شود و مشکالت مربوط به 

معده و اسیدیته معده را کاهش می دهد.
هويج برای تاثیر ديورتیک آن

هویج، دیورتیک )ادرارآور( اســت. چون از میــزان زیادی آب 
تشکیل شده است. بنابراین برای افرادی که از احتباس آب رنج 
می برند و همچنین افرادی که در معرض ادم )ورم دســت و پا( 
یا مشکالت کلیوی قرار دارند مفید است. مصرف یک لیوان آب 
هویج به صورت ناشتا باعث پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه و 

تسهیل دفع آن می شود.

نظارت بر بیمارستان ها تشديد 
می شود

زنگ خطر ناباروری 
در ايران به صدا در آمده است

کاهش التهاب با کم خوری

چرا نبايد از خوردن بامیه غافل 
شويم؟!

چرا بايد هر روز آب هويج 
بخوريم؟

چرا در خواب عرق می کنیم؟

هشدار وزارت بهداشت 
درباره تغذيه نوزادان با شیر غیرمادر

خواص خوراکی ها

امــا زمانی کــه بحث 
مطرح  قلب  ســالمتی 
می  شــود، اين را بايد 
گفت که لبنیات پرچرب 
باعث بروز مشــکالتی 
برای قلب می  شــوند. 
به عقیــده متخصصان 
آمريکا  قلــب  انجمن 
چربی اشــباع  شــده 
موجود در رژيم غذايی 
بد  کلســترول  سطح 
را باال می  بــرد و همین 
باعث بیمــاری قلبی و 

سکته مغزی می  شود.

در بیشتر موارد بی توجهی به سالمت مو باعث ریزش 
و از دست دادن مقدار زیادی مو می شود و مو ها نازک 
و شــکننده می شــوند. اگر به تازگــی متوجه ریزش  
موهایتان شــده اید باید مراقبت جدی را شروع کنید. 
همه چیزهایی که برای مراقبت مو به آن نیاز دارید در 
خانه پیدا می شــود. فقط کافی است با مراقبت دقیق 

روزانه مو های از دست رفته را بازگردانید.
آب پیاز

شما ممکن اســت به طور روزانه پیاز فراوانی در تهیه 
غذا استفاده کنید اما عالوه بر این می توانید از آب پیاز 
به طور مشــخص به عنوان یک داروی ضد ریزش مو 
استفاده کنید. آب پیاز را بگیرید و روی کف سر بمالید. 
اجازه بدهید یک شب روی پوست سرتان بماند و صبح 

روز بعد آن را بشویید.
چای سبز

چای سبز نه  تنها درکاهش وزن موثر است بلکه برای 
رفع ریزش مو نیز بسیار تاثیر دارد. برای این کارکمی 
چای ســبز را دم کنید یا از بسته های فوری چای سبز 
اســتفاده کنید. پس از دم کردن چای و خنک شدن 
آن، پوست ســر را با این مایع ماساژ دهید و مثل مورد 
باال بگذارید تمام شب روی پوست سرتان بماند سپس 
آن را بشــویید. این کار را باید حداقل هفته ای یک بار 

انجام  دهید.
استفاده  از پودر کاری

اگر فکر می کنید کاری فقط یــک طعم دهنده غذای 
هندی اســت باید با خواص ویژه کاری برای سالمتی 
نیز آشنا شوید. شــما می توانید با تهیه یک تونیک با 
پودر کاری یک داروی ضد ریزش مو تهیه کنید. برای 
این کار می توانید پودر کاری را با روغن کنجد یا روغن 
زیتون و بادام مخلوط کنید و به پوســت ســر بمالید. 
همچنین ترکیب تخم مرغ و پودر کاری یک ماســک 

موی عالی است.
ترکیبی از همه روغن ها

به خاطر شستشــوی زیاد بــا شــامپو و آلودگی های 
محیطی و هــوا،  موها روغن های اساســی و مورد نیاز 
خود را از دســت می دهند. برای بهبــود این وضعیت 
خوب اســت ترکیبی از انواع روغن های آفتابگردان، 
زیتون، کنجد و هر روغن دیگری کــه در خانه دارید 
درســت کنید. بهترین روغن ها زیتون، نارگیل، بادام 
و کرچک اســت. ترکیب این روغن ها بــرای کاهش 
خشــکی مو و به دســت آوردن موهای از دست رفته 

بسیار موثر است.

4 روش برای جلوگیری
 از ريزش مو

پیشنهاد سردبیر: 
آيا ماساژدرمانی تاثیری در تسکین اضطراب دارد؟
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آيا ماساژدرمانی 
تاثیری در تسکین 
اضطراب دارد؟

اگر گرفتار  یکی از شایع ترین مشکالت سالمت روانی یعنی تشویش هستید شاید یکی از بهترین روش هایی که می تواند به شما کمک کند، ماساژدرمانی باشد. استفاده طوالنی و مرتب از این روش 
باعث افزایش حس آرامش شده و اثرات مضر استرس را از بین برده و از طرفی ماساژ می تواند اثرات فیزیکی و روان شناختی ناشی از تشویش را تسکین دهد. روش های زیادی وجود دارد که طی آن 
افراد می توانند از مزیت های ماساژدرمانی بهره مند شوند. برای مثال، برخی تحقیقات نشان می دهد ماساژ مداوم و مرتب باعث تسکین سیستم عصب سمپاتیک می شود. همان طور که می دانید در 
واکنش به استرس، تغییراتی در سیستم های بیولوژیکی بدن رخ می دهد )مثال ضربان قلب زیاد شده و تنفس تندتر می شود(، عالوه بر آن سیستم عصب سمپاتیک هم طی دوره های بروز تشویش، 
فعالیت بیشتری خواهد داشت. گفته می شود که ماساژدرمانی می تواند به شما کمک کند تا از شریک سری مشکالت سالمت مرتبط با تشویش )از جمله سردرد و بی خوابی( خالص شوید. شواهد 
دیگری هم وجود دارد که نشان می دهد انجام ماساژ باعث کاهش تشویش در افرادی می شود که دچار فیبرومیالژیا )یا سندروم درد عضالنی( هستند. این کار  در افرادی که سابقه سکته مغزی دارند 

و نیز افرادی که از روش های درمانی مختلف مانند رادیوتراپی و شیمی درمانی برای درمان سرطان استفاده می کنند، به کاهش عالئم تشویش می انجامد.
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پیشنهاد سفريادداشت

یکی از عواملی که باعث دگرگونی و تغییر دیدگاه افراد نسبت به زندگی 
و شخصیت فردی خود می شود، مسافرت کردن است. همانطور که 
سعدی در یکی از غزلیات خود می فرماید: »بسیار سفر باید تا پخته 
شــود خامی.« در اینجا قصد داریم تا چند مقصد مسافرت را به شما 
معرفی کنیم که دقایق زیادی از تفکر و تامل و خوداندیشی را برای تان 

به ارمغان خواهد آورد.
کیوتو، ژاپن

این شهر آرام که برای مدتی حدود هزار سال پایتخت ژاپن بوده، مکان 
معرکه ای برای جدا شدن از فشار زندگی روزمره است. باید زمانی را 
به گشت و گذار در میان ســایت های میراث جهانی یونسکو در این 
شهر بگذرانید که شامل باغ های انعکاسی و معابد خیره کننده است. 
کیوتو کامال برعکس شهر پرشتاب و دیوانه وار توکیو؛ یعنی پایتخت 
فعلی ژاپن، شهری آرام است. شهری مناسب برای توقف کردن و تفکر 

و تامل جدی در یک مکان به شدت معنوی.
کیپ تاون، آفريقای جنوبی

این شــهر که در جنوبی ترین رأس آفریقا قرار دارد، شما را از حصار 
راحتی خود خارج می کند تا بی عدالتی با طعم نژادپرستی که در این 
مکان رخ داده است را بشناسید. تالش ها و رهبری نلسون ماندال برای 
بیرون بردن کشورش از سایه  تبعیض، الهام بخش شما خواهد بود و 
می توانید آن را به نوبه  خود در هویت فرهنگی تان، در جامعه خود و در 

دنیا  منعکس کنید.
سانفرانسیسکو ،  اياالت  متحده آمريکا

این شــهر با آغوش باز به همه  مردم با شــیوه های زندگی متفاوت 
خوش آمد می گوید و به کسانی که از دروازه طالیی آن وارد می شوند 
نیز همین را می آموزد. سخت است که این شهر را از خلیج ببینید و 
انگیزه ای را برای کســب تجربیات جدید حس نکنید. تجربیاتی که 
افق دید شما را گسترش خواهند داد و شمارا روشن فکرتر می کنند. 
فرقی ندارد که غذای جدیدی را تجربه کنید یــا خودتان را در یک 
محله با فرهنگ غریبه غرق کنید؛ در هر صورت سانفرانسیسکو شما 

را روشن فکرتر و در رفتار با مردم، شکیباتر خواهد کرد.

حفره ها و تنگناهای عمیق، سرشــار از سکوت و سیاهی  و حتی 
گاهی صدای جانورانی چــون خفاش هــا در داالن های تنگ ، 

همیشه مکان هایی هیجان انگیز برای ماجراجویی بوده اند.
غار پَراو، در ۱۲ کیلومتری شــمال شــرقی کرمانشــاه نزدیک 
روســتای چاالبه، در ارتفــاع ۳۰۵۰ متری میــدان جنوبی قله 
کوه پراو بــا ۷۵۱ متر عمق و۲۶ حلقه چــاه، یکی از عمیق ترین 
 و صعب العبورتریــن غارهای جهان اســت.عمیق ترین چاه پراو

 ۴۲ متر عمق دارد، دهانه  ورودی غار کامال چاهی اســت و ورود 
به آن به گردشــگران معمولی و حتی غارنــوردان غیرحرفه ای 

اصال توصیه نمی شود.
برودت دمــای هوا در پراو بــه دلیل آب جاری داخــل آن،) که 
حاصل ذوب شــدن یخچال های زیرزمینی است( می باشد، این 
دما همیشــه بین یک و ســه درجه ســانتی گراد است و همین 
مسئله پیمایش غار را ســخت می کند. جدا از این، گذرگاه های 
تنگ و خرچنگ روها، ریزشــی بودن برخی از قسمت های غار، 
تراورس های خطرناک و چاه های عمیق، پراو را در دنیا به غاری 
صعب العبور و ســخت تبدیل کرده، به  طوری کــه پنج غارنورد 
ایرانی جان خود را در این غار از دست داده اند و اجساد برخی از 

آنها هیچ وقت به بیرون از غار منتقل نشده است.

 سفر به اين شهرها، نگرش شما 
به زندگی را تغییر می دهد

قاب روز

نماینــده اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری در شهرستان فریدونشــهر از کشف چند قطعه 
سفال با قدمت بیش از چهار هزار سال پیش از میالد مسیح 

در این شهرستان خبر داد.
 محســن محمدی در گفت و گو بــا ایرنا اظهارکــرد: این

  سفال های باســتانی در جریان عملیات ســطح االرضی، 
روی تپه های یکی از روســتاهای شهرســتان فریدونشهر 
کشف شد.وی افزود: این ســفال ها منقش و از دوره مس و 
سنگ می باشــد و رنگ های به کار رفته برای نقوش آن از 

موادعالی حیوانی است.
 نماینــده اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
فریدونشــهر  در  اصفهــان  اســتان  گردشــگری   و 
 با اشــاره به اینکه عملیات کاوش در این تپه انجام نشــده،

 تاکید کرد: پس از مرحله آزمایش روی ســفال های کشف 
شــده و جمع آوری داده های خام )دیتاها(، عملیات کاوش 

روی این تپه انجام خواهد شد.

بر اساس تصمیم ســازمان هواپیمایی کشور هر شرکت 
هواپیمایی داخلی و خارجی که اقدام بــه جذب و ورود 
گردشگر خارجی به کشور کند، اجازه پرواز ویژه از سازمان 

هواپیمایی کشور می گیرد.
 مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات 
هوانوردی سازمان هواپیمایی، در خصوص مشوق های 
گردشــگری ســازمان هواپیمایــی، گفت: بر اســاس 
تصمیمی که گرفتیم، به شرکت هواپیمایی چه داخلی 
و چه خارجی اعــالم کرده ایم اگر طــوری برنامه ریزی 
 کنند که مســافر و گردشــگر خارجی وارد کشور شود، 
 عالوه بــر موافقت نامه هــای هوایی که با کشــورهای 
 مختلــف داریم به آنهــا اجازه پــرواز به صــورت ویژه

  می دهیم تا بتوانند گردشــگر خارجی را وارد کشــور 
کنند.

 دهقان افزود: بحث ورود گردشــگر به کشــور برای ما
  دارای اهمیــت زیــادی اســت و عامــل مهمــی در
  رشد اقتصادی محســوب می شــود. وی، توضیح داد:
  ایــن تصمیــم درحالــی گرفته شــده اســت که در
  بحــث  پروازهــای خروجــی تــا جایی کــه بتوانیم

 ســخت می گیریم و اجازه مانور ایرالین های خارجی را 
نمی دهیم.

کشف سفال های باستانی 
در شهرستان فريدونشهر

 اجازه پرواز ويژه 
به شرکت های هواپیمايی  فعال

اخبار کوتاه

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیا و بهره برداری 
از بناهــا و اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: بر اســاس تکلیف 
مشخص شده از ســوی دولت ،امســال واگذاری ۱۵۰ بنای 
تاریخی به بخش خصوصی در دســتور کار این صندوق قرار 

گرفته است .
 محمدرضا پوینده بیان کرد: از خردادماه ســال گذشــته تا 
خردادماه امسال تعداد ۵۰ بنای تاریخی در ۲۳ استان کشور به 

بخش خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: از این تعداد ۳۱ بنا در سال گذشته و ۱9 بنا در چهار 
ماهه نخست امسال به بخش خصوصی واگذار شده که با توجه 
به روند حرکت در این بخش، امسال این مهم محقق می شود.

پوینده با بیان اینکه طرح واگــذاری بناهای تاریخی به بخش 
خصوصی یک طرح پویا برای احیا و فعال شدن بناهای تاریخی 
در کشور است اظهارداشت: برای واگذاری یک بنای تاریخی به 
بخش خصوصی بر اساس قوانین و توسط کارشناسان ما هزینه 
مرمت هر بنا مشخص و سپس مدت زمان واگذاری آن مقرر 

می گردد.

وی اضافه کرد: هر بنا، بر اساس توانمندی ها و پس از شرکت 
در یک مزایده دو مرحله ای و بــا پرداختن ماهیانه یک اجاره 
مختصری به بخش خصوصی واگذار می شود و در مدت زمان 

واگذاری،  نظارت بر بناهای تاریخی انجام خواهد شد .
وی  ادامه داد: بر اســاس تفاهم نامه با معاونت سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی کشور، بنا شده از محل صندوق توسعه ملی 
تســهیالتی در اختیار ســرمایه گذاران بناهای تاریخی قرار 
گیرد، اما صندوق احیا تاکنون نســبت به پرداخت تسهیالت 
در این زمینه اقدام نکرده است.پوینده عنوان داشت: همچنین 
بر اساس تفاهم نامه با معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی 
کشور، قرار اســت اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در قالب 
تســهیالت 9 درصد به هنرمندان و تولید کنندگان صنایع 
دستی برای راه اندازی کارگاه، فروشگاه و بازارچه های صنایع 

دستی در بناهای تاریخی اختصاص داده شود.
پوینده افزود: با توجه به رکود بخش صنعت در کشور، استقبال 
سرمایه گذاران برای واگذاری بناهای تاریخی بسیار خوب است 
به طوری که تاکنون سرمایه گذاران از واگذاری بناهای تاریخی 

بسیار رضایت دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر درخواســت بــرای واگذاری 
بناهای تاریخی از سوی بخش خصوصی بسیار زیاد است گفت: 
ایرانیان مقیم خارج از کشور بسیار عالقه مند به سرمایه گذاری 
و کمک به میراث فرهنگی در واگذاری بناهای تاریخی هستند 
که تالش می کنیم اطالعات بناهای تاریخی کشور را به صورت 
بسته های سرمایه گذاری آماده و به سرمایه گذاران اعالم کنیم.

 وی با بیان اینکه کشور ایران در بخش گردشگری در رتبه ۴۶ 
دنیا قرار دارد اضافه کرد: اگر از ظرفیت های گردشگری ایران 
به نحو مطلوبی استفاده شود، کشــور ما از درآمد نفت بی نیاز 
می شود، اما متاســفانه هنوز مدیرانی در کشور هستند که با 

گردشگری و رونق این بخش مشکل دارند.
پوینده ادامه داد: امروزه گردشگری یکی از صنعت های مهم 
و درآمد زا در جهان اســت که فرصت های شغلی بسیاری را 
ایجاد می کند که ما در کشور نیز باید گردشگری را در چارچوب 

توسعه پایدار، جایگزین کنیم.
وی گفت: گردشــگری نیاز به هماهنگی و همکاری دارد که 
مجلس در حوزه قانــون گذاری و نیــروی انتظامی در حوزه 
امنیت گردشگری باید کمک کنند تا کشور ایران بتواند سهمی 

متناسب با جایگاه خود را به دست آورد.
 سهم ويژه برای بوتیک هتل ها در کشور

مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی 
و فرهنگی بیان کرد: بر این باورهستیم که باید ظرفیت ایجاد 

بوتیک هتل ها در نقاط 
مختلف کشور به ویژه 
جوامع محلی و برخی 
از مناطــق و مقاصد 
طبیعی گردشــگری 
ایجاد شود زیرا امروز 
ایــن مراکــز اقامتی 
بســیار مــورد توجه 

گردشگران است.
اظهارداشت:  پوینده 
بسیاری از گردشگرانی 
که بــه کشــور ایران 
سفر می کنند عالقه 
مند بــه اقامــت در 
خانه هــای تاریخی و 
ســنتی ما هستند و 
روستاها و استفاده از 
خانه های مردمی در 

 روستاهای کشور یک ظرفیت مهم در این بخش است که باید
 فعال شود.

وی با بیان اینکه بوتیک هتل ها در بسیاری از کشورهای جهان 
تجربه خوبی اســت ادامه داد: امروزه بســیاری از گردشگران 
خارجی و حتی داخلی کشور ما اقامت در مکان های تجاری 
را نمی پسندند و ما نیز باید در صنعت گردشگری، بر اساس نیاز 
مخاطب خود حرکت کنیم تا شاهد افزایش جذب گردشگر 

باشیم.

از خردادماه سال گذشته 
تا خردادماه امسال تعداد 

50 بنای تاريخی در 23 
استان کشور به بخش 
خصوصی واگذار شده 

است.از اين تعداد 31 بنا 
در سال گذشته و 19 بنا در 
چهار ماهه نخست امسال 
به بخش خصوصی واگذار 

شده است 

پیشنهاد سردبیر: 
کشف سفال های باستانی در شهرستان فريدونشهر

مديرعامل و ريیس هیئت مديره صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاريخی و فرهنگی گفت: بر اســاس 
تکلیف مشخص شده از سوی دولت ،امسال واگذاری 150 بنای تاريخی به بخش خصوصی در دستور کار اين صندوق 

قرار گرفته است .

ابوالهول پیکره بودامعبد رامسسپیکره شاپور اول

پیکره های تاريخی بزرگ جهان

جایزه ۱۰۰ هزار پوندی بهترین موزه سال ۲۰۱۶ به یک موزه در 
شهر لندن رسید.

 موزه »ویکتوریــا و آلبرت« در شــهر لندن، جایــزه ۱۰۰ هزار 
 پوندی )بیش از ۴۷۰ میلیون تومان( بهترین موزه ســال ۲۰۱۶

 را از آن خود کرد.
این جایزه گران قیمت طی مراسمی در موزه تاریخ طبیعی لندن و 
از سوی »کیت میدلتون« دوشس کمریج  به »مارتین راث« رییس 

موزه »ویکتوریا و آلبرت« اعطا  شد.
موزه »ویکتوریــا و آلبرت«  از برتریــن موزه های جهان به جهت 
داشتن ذخایر غنی آثار هنری به شمار می رود و موفقیت این موزه 

در دریافت این جایزه معتبر بیشتر مرهون پروژه بازسازی گالری ها 
و همچنین برپایی چندین نمایشگاه بسیار پرفروش است. ضمن 
اینکه این موزه در ســال ۲۰۱۰ به رکورد جذب بیش از ۴9۳ هزار 

بازدیدکننده از 8۷ کشور دست یافت.
در این موزه آثار شاخص و ارزشمندی از ایران نیز وجود دارد. آثاری 
چون فرشی اردبیلی که در گذشته در بقعه شاه صفی الدین پهن 
بود و در زمان شاه طهماسب اردبیلی به شاه عثمانی هدیه داده شد 
و بعد٬ در قرن ۱۷ نیز آنها این فرش را به دولت بریتانیا فروختند. 
نقاشی از زنان در دوره قاجار، تابلوهای مینیاتور و خط نستعلیق، 

ظروف و مجسمه های سفالی در این موزه دیده می شود.

راهنما

غار قاتل

»ويکتوريا و آلبرت«، برترين موزه جهان در سال 2016 

ماجراجويی

خريد سوغاتی از اروپا)2(

بیشــتر گردشــگران تمايل دارند که هنگام 
بازگشت به خانه چیزی به عنوان يادگار به همراه 
داشته باشند،يا با هديه ای کوچک عزيزی را شاد 

کنند.
البتــه گاه خريد از کشــورهای خارجی ممکن 
است برای کسی که شــايد به زبان مقصد و حتی 
انگلیسی تســلط ندارد کمی دشــوار باشد، اما 
جست وجو درباره سوغاتی خاص هر کشور شما 

را در خريدی بهتر ياری می کند.
اروپــا به عنوان يکــی از مقصدهــای محبوب 
گردشگری دنیا دارای سوغاتی های خاص و ويژه 

است.

ايرلند
در ایرلند خرید ســی دی موزیک ســنتی ایرلندی،ژاکت های 

دست دوز و کریستال های »واترفورد« پیشنهاد می شود.

مجارستان
 در سفر به مجارستان،پیشــنهاد ما خریداری ظروف سرامیکی »هرند«

 می باشد . عروسک های چوبی پیشنهاد دوم است.

اتريش
خریدهای سنتی از اتریش شــامل عتیقه جات،نقره ، طال و محصوالت 

پشمی می شود.

مديرعامل صندوق احیای بناهای تاريخی خبر داد :

واگذاری 150 بنای تاریخی در سال 95
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ويژهيادداشت

اخبار کوتاه

خبر

مســئول کمیته تولیدات کشــاورزی و صنایع تبدیلی اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: برندســازی زعفــران در اصفهان و 
ایجاد کارخانه ای برای برندســازی ایــن محصول، توجیه 

اقتصادی ندارد.
مجتبی معقول اظهار داشــت: با توجه بــه تولید ۳۰۰ تن 
 زعفران در ســطح کشــور، ۲۵۰ تن آن تنها در خراســان

تولید می شود و ۵۰ تن مابقی، تولیدات سایر استان هاست. 
وی در پاسخ به اینکه چرا زعفران اصفهان به نام کشورهای 
اروپایی از جمله اســپانیا به فروش می رســد، ادامه داد: در 
اصفهان تنها سه تن زعفران تولید می شــود که بخشی در 
اصفهان و بخشــی به صورت فله ای در خراســان به فروش 
می رسد و این در حالی است که اسپانیا تنها یک تن زعفران 
تولیدی دارد؛ اما به دلیل ضعف در برندسازی و عدم حمایت 
دولت از زعفران کاران، زعفران های صادراتی از ایران، به نام 

اسپانیا به فروش می رسد.
مســئول کمیته تولیدات کشــاورزی و صنایع تبدیلی اتاق 
بازرگانی اصفهان اعالم کرد: تولید زعفــران در اصفهان به 
اندازه ای نیست که کارخانه ای صرفا برای برندسازی زعفران 
اصفهان، در این زمینه فعالیت کند. وی در پاسخ به این سوال 
که چرا زعفران را مشروط بر اینکه به نام ایران فروخته شود، 
به کشــورهای اروپایی صادر نمی کنید، ادامه داد: این اقدام 

باید از سوی دولت انجام می شد.
معقول با این پیشــنهاد که بــه دنبال کاشــت زعفران در 
زمین های کشاورزی شرق اصفهان هســتیم، اعالم کرد: با 
توجه به اینکه امروز با بحران آب مواجهیم و کاشت زعفران 
به آبیاری زیادی نیــاز ندارد، توصیه می کنیم کشــاورزان، 
 با کاشــت زعفران هــم زمینــه درآمدزایی را بــرای خود

فراهم کنند؛ ضمن اینکه با این اقدام، دیگر نیاز به اختصاص 
آب به کشاورزان در فروردین ماه نیست.

وی در این ارتباط که با توجه به اینکــه هم اکنون در حوزه  
برندسازی و صادرات زعفران بسیار ضعیف عمل کردیم، آیا 
بسترسازی برای فروش زعفران و صادرات آن فراهم شده که 
اتاق بازرگانی چنین پیشنهادی به جامعه کشاورزان می کند 
یا قرار است مثل کاشت ســیب زمینی در غرب، بسیاری از 
محصوالت روی دســت کشــاورز بماند، ادامه داد: تاکنون 
اقدامی در این خصوص انجام نشــده و الزم است مسئوالن 
مربوطه، با همکاری و هماهنگی، در حوزه تولید و بازار فروش 
زعفران وارد شوند. وی با بیان اینکه کشت گلخانه ای زعفران 
 یکی دیگــر از برنامه های اتــاق بازرگانی اســت، ادامه داد:

در حال حاضر این اقدام در دست انجام است.

مســئول بهداشــت محیط مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان 
گفت: در یک بــازه زمانی پنج ماهــه، بیش از ۱۰ هــزار کیلوگرم 
 مواد غذایی فاســد، تاریخ گذشــته و غیرقابل مصرف، در انبارهای

بهداشت محیط، نگهداری و با تنظیم صورت جلسه مربوطه و اخذ 
تاییدیه، معدوم سازی شد.

شهرام احتشامی با اشــاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم مواد 
غذایی فاسد، تاریخ گذشــته و غیرقابل مصرف معدوم سازی شد، 
اظهار داشت: در این راستا از معاونت دادسرای عمومی شهرستان 
و با همکاری شهرداری منطقه، انبارها تخلیه و این مواد غذایی فاسد 

جهت معدوم سازی، به محل دفن زباله شهرستان منتقل شد. 

 اصفهان در آســتانه ســالروز شــهادت امام جعفــر صادق)ع( 
میزبان پیکر مطهر ۵ شــهید گمنام ۸ ســال جنــگ تحمیلی 

می شود.
براســاس اعالم اداره کل بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش های 
 دفاع مقدس اســتان اصفهان، مراســم تشــییع پیکــر مطهر

۵ شهید گمنام هشت سال جنگ تحمیلی، روز پنجشنبه، هفتم 
مردادماه، در آســتانه سالروز شــهادت امام جعفر صادق)ع( در 

شهر اصفهان برگزار می شود.
 پیکــر مطهر ایــن شــهدا از ســاعت ۱7:۳۰ روز پنجشــنبه، 
هفتم مرداد، از میدان فیض به سمت گلســتان شهدا، بر دوش 

مردم والیتمدار و ایثارگر اصفهان تشییع می گردد.
مــکان تدفین ایــن شــهدا، شــهرهای زیــار، حبیــب آباد 
 منطقه برخوار و ســتاد فرماندهی ناجا اعالم شــده اســت که

4 شــهید در بوســتان شــهرهای زیار و حبیب آباد روز شنبه، 
 نهم مردادمــاه، در ســالروز شــهادت امام جعفر صــادق)ع( 
 تشــییع می شــوند و یک شــهید دیگر نیــز روز دوشــنبه،

یازدهم مردادماه، در ستاد فرماندهی ناجا تدفین خواهد شد.

بیش از 6۰ هزار گردشــگر خارجی از ابتدای ســال تا کنون از استان 
اصفهان دیدن کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، 
با اشــاره به رشــد 6۰  درصدی ورود گردشــگر خارجی به اصفهان 
 گفت: ورود این تعداد گردشــگر در مدت ۱۰ سال گذشته به اصفهان

بی سابقه بوده است.
فریدون الهیاری با اشــاره به اینکه بیشــترین گردشــگر مربوط به 
کشــورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، نروژ، چین و شــرق آسیا بوده اند، 
افزود: مجموعه های تاریخی میدان امام، چهلستون، بازارهای سنتی 
و پل های تاریخی اصفهان، بیشترین آمار بازدید گردشگران را به خود 

اختصاص داده است.
استان اصفهان با ۲۰ هزار بنای تاریخی ثبت شده جهانی و ملی، جزو 

۱۰ شهر برتر جاذبه های گردشگری دنیا قرار گرفته است.

 یک مخترع اصفهانی از ساخت قایقی در اصفهان خبر داد که هرگز در آب 
غرق نمی شــود. ابوطالب صالحی اظهار داشــت: تحقیقات روی ساخت 
یک نوع شــناور ماهیگیــری کامپوزیتی با قابلیت شــناوری مطلق روی 
آب صورت گرفت که این شــناور عالوه بر غرق نشــدن، مزایای مضاعفی 
 نسبت به شــناورهای رایج دارد. وی بیان داشــت: این قایق ماهیگیری،
 به طور کامل از کامپوزیت متریال با کیفیت باال طراحی و ساخته شده است و

قصد داریم پس از اتمام تســت ها و اخذ مجوز موسسه رده بندی، به تولید 
انبوه اقدام کنیم. این مخترع اصفهانی اعالم کرد: با توجه به قشر عظیم و فعال 
ماهیگیر در سطح کشور، بر آن شدیم تا با یک سلسله طرح های تحقیقاتی 

برگرفته از جدیدترین دانش فنی روز،  این قشر زحمت کش را یاری کنیم.
وی بیان داشــت: در این رابطه طرح های متعددی از قایق های ماهیگیری 
مدرن )کوچک ترین به طول هفت متر و بزرگ ترین به طول 6۵ متر( در این 

شرکت طراحی شده و  در حال حاضر، در جریان انجام امور تحقیقاتی است.

علی بصیرپــور معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشــاره به تشــدید بحران آب در روزهای 
گرم ســال اظهار کرد: در حال حاضــر ۲۳ درصد از کل ظرفیت 
ســد زاینده رود، آب دارد که تقریبا می توان گفت سد زاینده رود 

خالی است.
وی افزود: اگر در استان اصفهان به مصرف آب دقت نکنیم، قطعا 
به بحران برخواهیم خورد؛ چراکه بارش ها بسیار کم شده و سد 

زاینده رود هم آبی ندارد تا بحران آب را رفع کند.
 معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان،

درخصوص جاری شــدن دوبــاره آب در رودخانــه زاینده رود 
تصریح کرد: باز کردن آب ســد زاینده رود و جاری شــدن آب 
 در این رودخانه، بســتگی به بارش های فصل پائیز دارد و هنوز

در رابطه با جاری شدن آب تصمیم گیری نشده است.
وی تاکید کرد: در ســال 9۵ و 96 برنامه ای برای آب زاینده رود 
تدوین نشده اســت؛ اما همه شــرایط آب اســتان اصفهان به 

بارش های فصل پائیز و زمستان بستگی دارد.
 بصیرپــور در خصــوص برداشــت آب از ســد زاینــده رود در 
اســتان چهارمحال و بختیاری، خاطرنشــان کرد: مردم استان 
چهارمحال و بختیاری برای برداشــت آب از سد زاینده رود، یک 
ســری مجوزهایی دارند که این مجوزها قبال به آنها داده شــده 

است.

روزانه بیش از 7۰۰۰ تن پســماند خانگی و ســاختمانی، در شهر 
اصفهان تولید می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان، با اعالم 
اینکه مدیریت اجرایی پســماندهای عادی به عهده شــهرداری 
است، گفت: پســماندهای عادی در ۲ بخِش پسماندهای خانگی 
و ســاختمانی تعریف می شــود و در حال حاضر در شهر اصفهان، 
روزانه حدود ۱۰۰۰ تن پســماند خانگی از ســطح شــهرو حدود 
 6۰۰۰ تن پسماند ساختمانی و عمرانی حاصل از ساخت و سازها یا

فعالیت های عمرانی جمع آوری می شود.
 امیر حســین کمیلی با اشــاره به اینکــه از ۱۰۰۰ تن پســماند

جمع آوری شده از ســطح شــهر اصفهان، فقط حدود ۱۲ تن آن 
قابلیت بازیافت دارد و بقیه تبدیل به ضایعات می شود، افزود: با انجام 
عملیات پردازش روی این زباله ها در کارخانه کود آلی، مواد بازیافتی 
که قابلیت جداسازی دارند، از آنها جدا می شود و مواد آلی)موادی 

که پایه طبیعی دارد( جدا و به کود کمپوست تبدیل می شود.

پایگاه اورژانس فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان با تجهیزات کامل 
راه اندازی شد.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، با اعالم این 
خبر گفت: این پایگاه در محل سالن پروازهای داخلی با آمبوالنس و 
 تجهیزات تخصصی کامل، راه اندازی شــده و آمــاده ارائه خدمات

۲4 ساعته به مسافران و موارد اورژانس احتمالی در فرودگاه است.
 غفور راســتین افــزود: تامین فضای فیزیکی توســط فــرودگاه

صورت گرفته و تجهیزات تخصصی، رفاهی و اداری مورد اســتفاده 
 در ایــن مرکز جدید اورژانس، توســط مرکز فوریت های پزشــکی

تامین شده است. 
وی با بیان اینکه این مرکز پاسخگوی موارد اورژانسی احتمالی است، 
گفت: هــدف از راه اندازی پایگاه اورژانس در فرودگاه، امدادرســانی 
به مصدومــان حوادث احتمالی و بیماران اســت کــه در این مکان 
نیازمند انجام اقدامات اورژانســی هســتند و برای کمک رسانی، از 
 تجهیزات تخصصی و ویژه ای اســتفاده می شــود که در این مرکز،

به همت اورژانس اصفهان مستقر شده است  .

رییس انجمن صنایع همگن ســنگ استان اصفهان گفت: 
هیئت ایتالیایی که قرار بود تیرماه برای عقد قرارداد خرید 

سنگ به اصفهان بیاید، از سفر بازماند.
رضا احمدی، رییس انجمن صنایع همگن ســنگ استان 
اصفهان گفت: بازار داخلی ســنگ در حال حاضر در رکود 
شدید به سر می برد و تا ۲ ســال آینده هم امیدی به بهبود 

آن نیست.
وی  اظهار داشت: اردیبهشت ماه امسال در نمایشگاه سنگ 
در اصفهان، انجمن سنگ این استان تفاهم نامه ای با هیئت 
ایتالیایی منعقد کرد و قرار شد این هیئت، تیرماه برای عقد 
قرارداد نهایی به اصفهان بیاید؛ اما به دلیل محدودیت های 
ناشی از تحریم های قبلی، این هیئت تجاری نتوانستند به 

ایران سفر کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به گشایش هرچه زودتر درهای 

صادرات تصریح کرد: این محدودیت ها در حالی است که ما 
کنسرسیوم صادرات سنگ در استان اصفهان را برای رونق 

صادرات تشکیل داده ایم. 
این کنســریوم بــه صورت خودجوش تشــکیل شــده و 
۲۰ واحــد تولیــدی اســتان کــه دارای تــوان صادراتی 
 هســتند، در آن عضوند و تعدادی از مشــتریان خارجی را

دعوت کرده اند.
 رییــس انجمن صنایــع همگن ســنگ اســتان اصفهان 
 بیان کــرد: توجه به صادرات ســنگ مهم اســت؛ چراکه 
 بــازار داخلی ســنگ در حــال حاضــر در رکود شــدید

به ســر می برد و تا ۲ ســال آینده هم امیدی به بهبود آن 
نیست.

وی با اشــاره به رکود داخلی گفت: بیشــتر کارخانه های 
ســنگ به صورت دپوی ســنگ در آمده اند و تولیدات آنها 
به اندازه یک ســال در انبار مانده اســت و بعضــی دیگر از 
واحدها، بــا دریافت چک های طوالنی مــدت کاالی خود 
را می فروشــند که این موضوع، تامین نقدینگــی آنها را با 

مشکل مواجه کرده است.
احمدی ادامــه داد: قیمت ها هــم در اثر رکود شکســته 
 شــده و نرخ هــا در مــواردی تــا ۳۰ یــا 4۰ درصــد

کاهش داشــته اند؛ در حالی که هزینه های تولید به همین 
میزان افزایش پیدا کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات سنگ استان، 
بیشــتر به کشــورهای همجوار از جمله عراق، آذربایجان، 
ترکیه و ترکمنستان اســت و صادرات سنگ به کشورهای 

حوزه خلیج فارس، تقریبا متوقف شده است.
 رییس انجمــن صنایع همگن ســنگ اســتان اصفهان،

با بیــان اینکه حــدود 7۰ درصد از دســتگاه های فرآوری 
سنگ استان فرسوده اســت، اظهار داشت: تنها ۲۰ درصد 
از دستگاه های ما، سنگ با قابلیت صادرات تولید می کنند 
 و ماشــین آالت بقیه واحدها باید به روز شــود تا بتوان از

خام فروشی جلوگیری کرد.
وی با بیــان اینکه صادرات ســنگ خــام تقریبــا ۳ برابر 
ســنگ فرآوری اســت، گفت: برای جلوگیری از آســیب 
 بخش معدن، در حیــن اینکه جلوی صــادرات خام مواد

گرفته می شود، باید ماشین آالت هم به روز شود.

مسئول کمیته تولیدات کشاورزی و صنايع تبديلی 
اتاق بازرگانی اصفهان:

برندسازی زعفران در اصفهان 
صرفه اقتصادی ندارد

1۰۰۰۰ کیلوگرم مواد غذايی فاسد 
در اصفهان معدوم شد

در آستانه سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع(

اصفهان میزبان پیکر مطهر ۵ شهید 
گمنام می شود

افزايش 6۰ درصدی ورود 
گردشگر خارجی 

به اصفهان

ساخت قايق منحصر 
به فرد، توسط محققان 

اصفهانی

معاون آب منطقه ای اصفهان:

آبی پشت سد زاينده رود نمانده است

مديريت هزاران تن پسماند 
در اصفهان

را ه اندازی پايگاه اورژانس فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان

ريیس انجمن صنايع همگن سنگ اصفهان:

بازار داخلی سنگ 
در رکود شديد است

صنعت و معدن

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: تاکید ما بر این اســت که گلســتان شــهدای 
اصفهان از طرح یکسان ســازی قبور شهدا دور مانده و 

صرفا ساماندهی شود.
داریوش وکیلی اظهار داشت: گلســتان شهدا مکان و 
ماوایی برای حضور گســترده مردم و متوسل شدن به 
شــهدا و گرفتن حاجات اســت. این مکان نیز همانند 
دیگر گلزارهای سراسر کشور است و نیاز به ساماندهی 

دارد.
وی افــزود: قســمتی از ســاماندهی در بخش هایی 
از گلستان شــهدای اصفهان انجام شــده و اکنون هم 
 به دنبال تعویض ســنگ های قبور شــهدا هستیم که

بر اثر فرسودگی و برودت هوا دچار آسیب شده اند؛ به 
این منظور که شکلی زیبا و دلپســند به خود بگیرد و 
مردم با حضور در این مکان، در کنار افزایش معنویت، 

از فضا نیز لذت بیشتری ببرند.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: تاکید مــا بر این بوده که گلســتان شــهدای 
اصفهان از طرح یکسان ســازی قبور شهدا دور مانده و 
صرفا ساماندهی شــود؛ بنابراین عینا همان نوشته ها 
و مطالبی که روی قبور قبلی شــهدا وجود داشت، در 

سنگ مزارهای جدیدشان نیز حک خواهد شد.
وی با اشاره به درخواست خانواده شهدا برای تعویض 
ســنگ قبور شــهیدان ادامه داد: برخی از سنگ های 
موجود دچار شکستگی و ترک شــده  و از بین رفته اند 
و به دنبال آن خانواده های شهدا درخواست های زیادی 
مبنی بر تعویض سنگ داشــتند و ما در همین راستا 
انجام وظیفه خواهیم کرد؛ نه اینکه به طور کلی شکل 

گلزار شهدا و قبور را تغییر دهیم.
وکیلی تصریح کــرد: مــا معتقدیم فرهنــگ ایثار و 
شهادت روی ســنگ  قبور شــهدا حک شــده و این 
نوشــته ها برخاســته از جان اســت و به دل انســان 
می نشــیند؛ بنابراین تــالش داریم همیــن مطالب 
را در ســنگ های جدیــد بیاوریم و حتــی االمکان از 
یکسان سازی قبور و حک کردن مشــخصات و تاریخ 
تولد و شــهادت هر شــهید روی آن، مانند کاری که 
در شــهرهای دیگر انجام می شــود، خودداری کنیم؛ 
چون این مطالب، بیانگر تاریــخ دفاع مقدس و انقالب 

اسالمی است.
وی با اشــاره به نیــاز گلســتان شــهدا در ارتباط با 
تغییــر شــکل کاربــری خاطرنشــان کــرد: اکنون 
وضعیت هندســی قطعات گلزار شــهدا شکل گرفته 
 و تغییــر نخواهد کرد؛ تنها روی هر قطعه کف ســازی

انجام خواهد گرفت و ســنگ های جدیــد جایگزین 
سنگ های فرسوده خواهد شد.

 مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران اصفهان
بیان کرد: ســعی کردیم با اســتفاده از مبلغی که در 
اختیار داریم، مرحله به مرحله ســاماندهی گلســتان 
شــهدا را انجام دهیم و مکانی زیبا همراه با معنویت را 

برای حضور خانواده ها فراهم آوریم.

 بنیاد شهید

در ســایه برجام، موانع صادرات فــرش ایران به آمریکا برداشــته 
 و دروازه هــای این کشــور بــرای ورود دســتباف هــای ایرانی

گشوده شد.
در سه ماهه نخست امســال ۲7 تن فرش دســتباف به ارزش دو 
میلیون دالر، از استان اصفهان به ۱۳ کشور ازجمله آمریکا، کویت، 
 امارات و قطر صادر شــده کــه در میان بازارهای هــدف، آمریکا با

۳۳ درصد،  بیشترین سهم را داشته است. 
در این مدت، در مجموع بیش از دو هزار تن فرش دستباف به ارزش 
66 میلیون دالر از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته، از نظر وزنی حدود ۱۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۳9/۸ درصد 
رشد داشته و این در حالی است که میزان صادرات فرش دستباف 
 در ســه ماهه اول ســال گذشــته، حدود 9۰۰ تن به ارزش حدود

47 میلیون دالر بوده است. 
این روند نشان دهنده شروعی دیگر برای رونق بازار فرش ایرانی بعد 
از چند دهه رکود است و چشم انداز روشنی را از این صنعت اصیل و 

هویت بخش ایرانی ترسیم می کند.
گرچه مشــکالت و موانع صدور فرش ایرانی و سیر نزولی رونق این 
صنعت، از دهه 6۰ شکل گرفت، اما مصوبه سال ۸9 کنگره آمریکا 
مبنی بر ممنوعیت واردات هرنوع فرش دستباف ایرانی به این کشور، 

به این روند دامن زد. 
بر اســاس این مصوبه، حتی از طریق کشور ســوم هم امکان ورود 
 قالی دســتباف ایرانی بــه آمریکا وجود نداشــت و فــرش ایرانی

به اجبار وارد دوران رکود شد.
این در حالی اســت که آمریکا همواره به عنوان بــزرگ ترین بازار 
صادراتی قالی دســتباف ایرانی مطرح بوده و تا ســال ۸۸ و قبل از 
اجرایی شدن قانون ممنوعیت ورود قالی ایرانی به این کشور، رتبه 
 نخست وارد کنندگان فرش های دستباف ایرانی را با سهمی بیش از
 ۱6/۵ درصــد و بــه ارزش نزدیک بــه ۸۲ میلیــون دالر، به خود

اختصاص می داد.
فرش ایران یک برند شــناخته شــده در جهان و به ویژه کشــور 
آمریکاســت. گرچه رقابت دیگر کشــورها از جمله چین، هند و 
پاکستان، در پیشی گرفتن از ایران برای به دست آوردن بازار فرش 
دنیا جریان دارد؛ اما هنوز هیچ کشوری نتوانسته در این میدان به ویژه 

در زمینه تولید فرش های هنری، با چیره دستان ایرانی رقابت کند. 
فرش ایرانی که همواره از لحــاظ هنر و کیفیت، حــرف اول را در 
دنیا زده اســت، اکنون با مشــکالت عدیده ای از جمله باال بودن 
قیمت مواد اولیــه، بهای تمام شــده، ضعف سیســتم نظارت بر 
کیفیت، موانع صادرات، شــناخت بازارهای هدف و به روز رسانی 
 طرح ها و نقش هــا با توجه به نیازها و ســلیقه هــای متقاضیان

روبه روســت؛ از طرفی شــرایط جهانی تغییر یافته و پس از توافق 
برجام، زمینه های رشــد و توســعه این صنعت فراهم شــده؛ لذا 
دســت اندرکاران تولید، فــروش و صادرات فــرش معتقدند که 
اکنون باید با ارائــه طرح های جدید و حفــظ کیفیت باالی فرش 
 ایرانی، رونــق از دســت رفته این صنعــت را در همــه بخش ها

احیا کرد. 
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف استان اصفهان، با اظهار 
خرسندی از فضای پسا برجام و از سرگیری صادرات فرش ایران و 
استان اصفهان، ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع و مشکالت، حذف 
قوانین دست و پاگیر و حمایت دولت، صنعت بی بدیل دست بافته 

های ایرانی جایگاه خود را در تولید و صادرات این کاال باز یابد. 
منوچهر طالیی افزود: متاسفانه مشکالت و موانع زیادی بر سر راه 
صادرکنندگان قرار دارد و یکی از مهم ترین آنها، نبود خدمات ارزی 

بانک های کشور و سهولت انجام مبادالت ارزی است. 
طالیی ادامــه داد: عوض شــدن زود بــه زود قوانین صــادرات، 
 حمایت نشــدن، بــاال بــودن دســتمزدها، قیمت مــواد اولیه و
 تعرفه های گمرکــی بر مــواد اولیــه و نهایتا باال بــودن قیمت

تمام شده فرش نسبت به سایر نقاط جهان، از دیگر مشکالتی است 
که صادرات این کاال را تحت تاثیر قــرارداده و مانع گرمی بازار این 

صنعت شده است . 
 وی اظهــار کــرد: متاســفانه بــا اعمــال تحریم هــا و کاهش

حمایــت هــای دولــت از اتحادیــه هــا، طــی دهــه هــای 
گذشــته اعضــای ایــن مجموعه بــه تدریــج کم شــدند؛ به 
 طوری که هــم اکنــون تعــداد مراجعــه کننــدگان، از حدود

بیش از ۱۳۵ نفر، به ۱۰ نفر رسیده است. 
طالیی اضافه کرد: ایــن خود به معنی کاهش نظــارت بر فعالیت 

صادرکنندگان، نــزول کیفیت 
فرش های صادراتی و خدشه دار 

شدن برند فرش ایرانی است.
دبیــر اتحادیــه صادرکنندگان 
اســتان  دســتباف  فــرش 
اصفهان اعالم کرد: متاســفانه 
 بــا اعمــال تحریــم هــا در

گذشــته،  هــای  ســال 
بــه  صادرکننــدگان 
از فــرش   صــادرات 
 کشــور هــای حاشــیه ایران

اقدام کردند و ایــن موضوع، به 
رونق صادرات فرش کشورهای 
 همســایه و رکود فــرش ایران

منجر شد. 
طالیــی افــزود: تنهــا آماری 
 که از صــادرات فرش اســتان

وجود دارد، آمــار اعالم شــده از گمرک اســتان و فــرش هایی 
 اســت که از گمرک و فــرودگاه اصفهان صادر شــده اســت. وی

تصریح کرد: به دلیــل کوچک بودن پروازها و کمبــود امکانات در 
فرودگاه اصفهان، بیشتر صادرکنندگان از فرودگاه امام)ره( و فرودگاه 
شــیراز اقدام به صادرات این کاال می کنند و این خود باعث پنهان 
ماندن جایگاه واقعی اســتان اصفهان در صادرات فرش می شود. 
طالیی، خواستار حمایت دولت و ارائه تسهیالت و یارانه برای رونق 
دوباره و بیشتر فرِش ایران و اصفهان شد و گفت: توجه بیشتر به این 
صنعت، هم هنر و برند ایران و ایرانــی را در جهان حفظ کرده و هم 

کمک شایانی به اقتصاد، اشتغال و درآمدهای ارزی کشور می کند.

در سايه برجام؛

فرش ایران؛ یک برند شناخته شده در جهان 

پیشنهاد سردبیر: 
گلستان شهدا ساماندهی می شود

مدير کل بنیاد شهید و امور ايثارگران اصفهان:

گلستان شهدا ساماندهی 
می شود

به دلیل کوچک بودن 
پروازها و کمبود امکانات 

در فرودگاه اصفهان، 
بیشتر صادرکنندگان 
از فرودگاه امام)ره( و 

فرودگاه شیراز اقدام به 
 صادرات اين کاال

می کنند و اين خود باعث 
پنهان ماندن جايگاه 

واقعی استان اصفهان در 
صادرات فرش می شود
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

چه کسی مقصر است؟!

درحالی که همه نگاه ها در مــورد قرارداد بازیکنــان معروف، به 
شفاف سازی معطوف شــده است، به نظر می رســد قراردادهای 
اشــتباه با بندهای غلط، ضررهای میلیاردی را متوجه استقالل و 

پرسپولیس کرده است.
قرارداد کنعانی زادگان با اســتقالل درحالی به مشــکل برخورد 
که این بازیکن مدعی بود به پرســپولیس تعهدی ندارد و بازیکن 
آزاد اســت. او حتی به تقابل کالمی با باشگاه قبلی خود برخاست 
و چند روز را در جنگ ســپری کرد؛ اما در نهایت معلوم شــد که 
بازیکن کامال آزاد هم نبوده و اســتقالل باید مبلغ زیادی را برای 

رضایت نامه به پرسپولیس پرداخت کند.
 اشتباه در بررســی قرارداد و شاید عدم اســتعالم صحیح، وسط 
نقل و انتقــاالت و درحالی که پرســپولیس، وحید امیــری را از 
چنگ اســتقالل درآورده بود، موجب شــد باشــگاه اســتقالل 
برای کنعانــی زادگان بــه اندازه امیــد ابراهیمــی هزینه کند.
 در واقع اســتقالل به انــدازه یــک مدافع ملی پــوش  فیکس،

پول داد و کنعانی زادگانی را خرید که به همراه ملوان بندرانزلی، 
به دسته اول سقوط کرده بود.

 در این میان، باشــگاه پرسپولیســی که نتوانســت بــه موقع از 
دارایی های خود دفاع کند نیز مقصر اســت و معلوم نیســت چه 

قراردادی نوشــته بودند که هــم کنعانی زادگان و هم باشــگاه 
استقالل را دچار توهم کردند.

سجاد شهباز زاده
باشــگاه استقالل درســت مثل باشــگاه پرســپولیس، در عقد 
قرارداد شفاف با ســجاد شــهباززاده، دچار اشــتباه بود. سجاد 
در همه ماه های گذشــته تصور می کرد کــه می تواند یک طرفه 
قراردادش را فســخ کند. البته دســت آخر مشــخص شد که او 
نمی توانســته قراردادش را فســخ کند؛ اما این ماجــرا به حدی 
باال گرفــت و کش پیــدا کرد کــه اســتقالل، ســجادی را که 
منصوریان می خواست، از دســت داد و برای رضایت نامه سجاد 
 هم تنهــا ۷۰۰ میلیون، آن هم از طلب ســجاد به دســت آورد؛
 در حالی که می توانســت با ترانســفر این بازیکن بــه ترکیه -یا
 به قول خودشــان دروازه های اروپا- حداقــل دو برابر این پول را

به دست آورد.
رامین رضائیان

قرارداد رامین رضائیان از آن قراردادهایی بــود که باید آنها را در 
تاریخ ثبت کرد؛ تا جایی که هنوز هم کســی نمی داند چطور به 
ریزه اســپور پیوســت و چگونه بیش از یک ماه تمــام، برانکو و 
پرســپولیس را ســرکار گذاشــت و از همه بدتر، چگونه مدیران 

پرســپولیس، هر روز قول بازگشــت او را با توجه به قراردادش به 
برانکو می دادند.

رضائیــان همچنان درگیــر قرارداد اســت؛ اما اینجــا هم بحث 
عــدم شــفافیت وجــود دارد و معلوم نیســت چگونه قــرارداد 
 او تنظیــم شــده که خــودش تصــور می کــرد قــراردادش
 تمام شده؛ پرســپولیس تصور می کرد قرارداد او یک سال دیگر

دوام دارد؛ ســازمان لیگ خیال کرد که مــی تواند مجوز جدایی 
بدهد و همان ســازمان لیگ، دو روز بعد تصور کرد که نمی تواند 

جدایی را تایید کند.
معجونی بود قــرارداد رضائیان که هــر کس آن را بــه گونه ای 
 تعبیر کــرد و البته پرســپولیس این وســط بیــش از دیگران

ضرر کرد.
قراردادهای دو و سه ساله

 پرســپولیس با چنــد بازیکن جــوان و آینــده دار، قراردادهای 
دو و ســه و چهار ســاله منعقد کرد که ایــن کار با نظــر برانکو 
 صورت گرفــت؛ امــا اســتقالل تقریبــا در تمــام قراردادهای

 بلند مدت دچار آسیب شدید مالی شــد. این باشگاه با طالب لو، 
شهباززاده، مظلومی و پروپئیچ قرارداد دو ساله بسته بود و در سال 
دوم، همه آنها را کنار گذاشــت و حدس بزنیــد چگونه این کار را 

کرد؟!
 استقالل موظف اســت با توجه به قرارداد، به همه این بازیکنان 
و مربیان تــاوان داده و بابت امســالی که اصــال کاری نمی کنند 
 هم به ایــن بازیکنان پــول بدهــد. پروپئیچ که تا دینــار آخر را

خواهد گرفت؛ آن هم از طریق شــکایت از فیفا. بقیه هم به شکلی 
 دیگر، هم خودشــان متضرر شــدند و هم باشــگاه در قبال آنها

ضرر کرد. بدتــر از همه اینجا بود که اســتقالل باز هــم با وجود 
اشتباهات و تاوان بسیار ســنگینی که داد، نه تنها همان اشتباه، 

بلکه بدتر از آن را تکرار کرد.
اســتقالل این بار، با رحمتی و خســرو حیدری قرارداد بست که 
در آخرین روزهای فوتبالشــان هســتند و پول زیادی هم بابت 
نامشــان دریافت می کنند.  اگر آنها با امثــال نورافکن و رمضانی 
و... قرارداد بلند مدت می بســتند، قیمت ارزان و جوانی و انرژی 
 و یادگیری آنها می توانســت در آینده، تا ســال ها اســتقالل را

بیمه کند؛ اما بازیکن بــزرگ اوال در معــادالت مربیان متفاوت 
 بســیار فرق می کننــد و ثانیا انگیــزه و انــرژی و یادگیری آنها

بسیار کم است.
نه کمیته فنی و نه واحد حقوقی

معلوم نیســت واحد حقوقی و کمیتــه فنی که ایــن قراردادها 
را برای پرطمطراق ترین باشــگاه های ایران بســتند که مدعی 
افتخــارات زیادشــان بوده و هــر کــدام، آنها را بــه رخ دیگری 
 می کشــند، کجای ایــن قراردادها بــوده اند و چگونه شــده که

تا این حد، استقالل و پرســپولیس، بابت قرارداهای فشل خود با 
بازیکنان و مربیان، ضرر مالی و فنی داده انــد. در واقع باید به این 
موضوع و آنهمه اشتباه رسیدگی کرد. امروز موضوع اصلی، هزینه 
زا بودن بازیکنان نیســت یا رقم درآمدهای آنهــا که بعضا الیق 
گرفتن آن هم هســتند؛ بلکه به نظر می رسد اینهمه خطا در عقد 
قراردادها، بیشتر برای این باشــگاه ها هزینه دارد و موجب پرتی 

بیت المال می شود تا خرید بازیکنی مثل طارمی یا ابراهیمی.

ضررهای میلیاردی سرخابی ها، با قراردادهای اشتباه؛

چه کسی مقصر است؟!

ريو2016

موج انتقاد از لباس های فرم ایران برای حضور در مراســم افتتاحیه 
رقابت های المپیک ریو، تمام صفحات مجازی را در برگرفته اســت. 
کاربران، مدیران و ورزشکاران، همگی به این سوژه، انتقادات تند و البته 
طعن آمیزی داشــتند؛ تا جایی که وزیر ورزش هم کیفیت نامناسب 

لباس ها را پذیرفت و قول تعویض و بهبودی آنها را داد.
تیم ملی والیبال ایران، به عنوان اولین نفرات اعزامی به المپیک، بامداد 
امروز راهی ریو خواهند شــد و فرصتی برای تعویض لباس های آنها 
نخواهد بود. دیروز هم آخرین تمرین آنها برگزار شــد تا خود را آماده 
سفر به المپیک کنند. ضمن اینکه لباس ها از لحاظ کیفی و طراحی، 
کیفیت مناسبی نداشت،  اکثر بازیکنان و کادرفنی هم لباس هایی 
به اندازه خودشان نداشــتند. آنها فرصتی هم برای تعویض یا ترمیم 
لباس ها نخواهند داشت و پوشیدن آن برای بازیکنان و البته کادرفنی 
تقریبا غیرممکن اســت. البته قول هایی داده شــده مبنی بر اینکه 
لباس های جدید با اندازه جدید به دست والیبالیست ها در ریو برسد که 
به گفته خودشان این موضوع غیرممکن به نظر می رسد و در صورت 
نرسیدن لباس های جدید به کاروان والیبال، آنها شرایط حضور در رژه 

را نخواهند داشت.

 لیونل مسی ، مهاجم تیم ملی آرژانتین که رفته رفته برای شروع فصل 
جدید رقابت های اللیگا آماده می شود، تصویری از خود منتشر کرده 
که وی را با موهای نقره ای نشان می دهدکه یادآور نقره هایی است که 

در دو سال اخیر کسب کرده است.

ملی پوش المپیکی تنیس روی میز ایران گفت: المپیک فقط اسمش 
بزرگ است و هیچ استرسی برای آن رقابت ها ندارم.

نوشــاد عالمیان در مورد اردوی تیم ملی تنیس روی میز در آستانه 
 المپیک، اظهار داشــت: فشــار تمرینــات هنوز آنچنــان که باید،

کم نشده است و همچنان پرفشار در اردو هستیم.تا آغاز بازی ها حدود 
دو هفته مانده و قبلش چند روزی استراحت خوبی داشتیم تا بدنمان 
برای رقابت ها آماده شــود. خوب تمرین کرده ایم و فکر می کنم در 

المپیک هم نتایج خوبی را کسب کنیم.
 وی در پاسخ به این سوال که برای حضور در دومین المپیک خود آیا 
همچنان اســترس دارد، یا خیر، گفت: در المپیک اولی هم استرس 
نداشتم. برای من المپیک همانند مسابقات دیگر است و به المپیک 
فراتر از رقابت نگاه نمی کنم؛ اما به هرحال مسابقات سختی است و همه 

کسانی که آماده اند، انتخاب شده اند و جزو  نفرات برتر جهان هستند.
 نابغه تنیس روی میز ایــران در مورد اینکه فکــر می کنی چه قدر 
 متفــاوت از دوره قبل ظاهر شــوی، گفــت: نمی توانــم چیزی را

پیش بینی کنم؛ فقط تالشم این است که بهترین بازی ها را در المپیک 
ریو به نمایش بگذارم.

 عالمیان در مورد مســابقات صلح و دوســتی و باخت دوباره به نیما 
برادرش، گفت: بازی های خوبی قبل از المپیک بود. به نظر من اگر این 
مسابقات هر ماه برگزار شود، کمک زیادی می کند تا بازیکنان جوان 
هم با انگیزه زیادی بیایند. در مورد باخت دوباره به نیما هم باید بگویم 

که مقابل من خیلی خوب بازی می کند و برنده هم شد.
 وی دربــاره  اینکه ریــو،  اولین المپیــک نیما خواهد بــود و او چه 
قدر می تواند در ایــن راه کمکش کنــد، گفت: چیزهایــی که بار 
اول تجربــه کردم، به او گفتم و گوشــزد کردم که این مســابقه هم 
 با ســایر رقابت ها تفاوتی ندارد و فقط اســمش یک مقــدار بزرگ

 است.

سرپرســت کاروان ورزشــی اعزامی به بازی هــای المپیک ۲۰۱۶ 
ریودوژانیرو، اتاق های مربوط به اعضای این کاروان در دهکده بازی ها 
را تحویل گرفت. اصغر رحیمی، سرپرســت کاروان ورزشی ایران در 
المپیک ۲۰۱۶، بامداد دیروز اتاق های مربوط به ورزشــکاران و کادر 
فنی ایران در دهکده بازیها را از مسئوالن ستاد برگزاری تحویل گرفت.

اتاق های کاروان ورزشــی ایران، در ســه طبقه ) طبقات ۶ ، ۷  و ۸( از 
بلوک شماره ۲ مجموعه شماره یک دهکده ورزشکاران واقع شده که 

کشورهای نروژ و فیلیپین نیز در آن بلوک اسکان دارند.
به گفته سرپرســت کاروان ورزشــی ایران، تمامی امکانــات الزم و 
تجهیزاتی که میزبان از قبل برای راحتی ورزشکاران و مربیان قولش را 

داده بود، فراهم شده و فعال کمبود خاصی مشاهده نمی شود.

لباس ها اندازه نیست؛

احتمال غیبت والیبالیست ها
 در رژه المپیک

 لیونل مسی و موهايی که رنگ
نايب قهرمانی دارد

نوشاد عالمیان: المپیک فقط 
اسمش بزرگ است!

توسط سرپرست کاروان ایران؛

اتاق های کاروان ايران در دهکده 
المپیک تحويل گرفته شد

فروش 100 هزار بلیت المپیک ريو 
در کمتر از 5 ساعت

ایــران فوتبــال  جدیــد   فصــل 
شروع شــده؛ ولی ســرمربی تیم ملی 
هنوز به کشــور بازنگشته است تا لیگ 

شانزدهم در غیاب او آغاز شود.
 فوتبال ایران قدم در لیگ شــانزدهم 
 گذاشــت؛ امــا بــاز هــم یــک نفر

غایب اســت و او کســی نیســت جز 
کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیم 
ملی که قــرار بود تا قبــل از آغاز لیگ 
شــانزدهم، به ایران بازگــردد؛ اما این 
اتفــاق نخواهد افتاد تا مــرد پرتغالی، 

دست کم در هفته اول غایب باشد. دلیل طوالنی تر شدن غیبت کی روش البته بیماری پدرش 
عنوان شده اســت و با در نظر گرفتن مالحظات انســانی، این عذری موجه برای غیبت مرد 
 پرتغالی به نظر می رســد؛ اما نکته اینجاست که سابقه ســرمربی تیم ملی از این نظر آنقدر

بد اســت که توجیه اخیر او هم برای کمتر کســی قابل باور و پذیرفتنی است. کی روش در 
گذشــته، بارها و بارها در مقاطع حســاس لیگ غایب بوده و به دفعات، با بی تفاوتی از کنار 
تنور داغ مسابقات باشگاهی فوتبال ایران گذشته است. همین سوءسابقه هم باعث می شود 
تا غیبت اخیر او، ولو آنکه موجه باشــد، ناموجه جلــوه کند و تیغ تیز انتقــاد، به خاطر این 

اهمال کاری جدید، بار دیگر به سمتش نشانه رود.

خبری از کی روش نیست

در حاشیه

 لیگ برتر فوتســال دو روز دیگر آغاز می شــود؛ ولی
به خاطر کوتاهی کمیته فوتسال، هنوز تکلیف خیلی 
از تیم ها مشــخص نیست و شــرایط ابهام آمیزی بر 

لیگ حاکم است.
از همــان زمانی که اکثــر تیم های لیــگ برتری، با 
شروع مســابقات لیگ در اردیبهشت و خردادماه، به 
بهانه های مختلف مخالفت کردند و کمیته فوتســال 
 هم به ســادگی در مقابل این مخالفــت کوتاه آمد،

قابــل پیش بینی بود که مشــکالت مالــی و تعیین 
بودجه، صرفا بهانه هایی برای خرید زمان از ســوی 
باشگاه ها هستند و این باشــگاه ها در واقع هیچ اقدام 

عملی برای حل مشکالتشان نخواهند داشت.
 لیــگ برتر فوتســال قــرار اســت روز پنجشــنبه

این هفته آغاز شود؛ ولی اتفاق خنده دار این است که 
اکثر تیم ها، مدارک خود را تحویل کمیته فوتســال 
نداده اند و تاریــخ تحویل مدارک برای ســومین بار 
تمدید شــده اســت. در واقع تاریخ ۳۱ تیرماه برای 
تحویل مدارک تیم ها مقرر شــده بود؛ ولی با وجود 
تهدیدهای مسئوالن سازمان لیگ، این تاریخ دو بار و 
تا پایان  دیروز  تمدید شد که با این رویه امکان دارد 

۲۴ ساعت دیگر هم به تیم ها فرصت داده شود.
در حال حاضــر حدود ۷ تیــم، مدارک خــود را به 
کمیته فوتســال تحویل نداده اند و دو تیم هم برای 
 شرکت در مســابقات لیگ، در وضعیت نامشخصی

به سر می برند. 
میثاق تهران که در ســه، چهار ســال اخیر همواره 
آخرین تیمی بود که کارش را بــرای حضور در لیگ 
 شــروع می کرد و از مشــکالت مالی رنــج می برد،

به تازگی امتیاز خود را به شــهر قزوین منتقل کرده؛ 
ولی خریداران جدید هم تا روز گذشته مدارک خود 

را تحویل نداده بودند.
سیدرضا افتخاری، مســئول کمیته فوتسال در چند 
ســال اخیر همواره از »برقراری نظــم و آرامش« در 
لیگ، به عنــوان یکی از نقاط مثبــت کارنامه کاری 
خود یاد کرده؛ در حالی که نظم فعلی لیگ فوتســال 
ســه روز مانده تا شروع مســابقات، نیازی به توضیح 

بیشتری ندارد. 
به نظر می رســد کمیته فوتســال با کنار گذاشــتن 
تهدیدهــای »توخالــی« در رســانه ها و پیدا کردن 
راه های جایگزین مناســب برای برخورد با تیم های 
متخلف، می توانــد »میخ نظــم« را از همین ابتدای 

لیگ، محکم تر بکوبد.

فوتسال در ابهام؛

میخ نظم را محکم بکوبید

قاب روزيادداشت

پایگاه اطالع رسانی ریو ۲۰۱۶، در آستانه برگزاری سی و یکمین دوره 
بازی های المپیک اعالم کرد که ۱۰۰هزار بلیت این دوره از بازی ها، در 

کمتر از پنج ساعت به فروش رفته است.
مسئوالن ریو ۲۰۱۶ اعالم کرده اند که بلیت های رقابت های فوتبال، 

والیبال ساحلی و تنیس ، سریع تر از بقیه بلیت ها به فروش رفته اند.
 »دونوان فرتی«، رییس بخــش فروش بلیت المپیــک ریو ۲۰۱۶

در این باره، با اظهار خرسندی از حجم باالی فروش بلیت بازی ها در 
طول چهارساعت و نیم، گفت: ما می دانیم که برزیلی ها بلیت ها را در 

لحظه آخر می خرند؛ اما این خرید ما را بسیار شگفت زده کرد!

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان  ) ارقام برآوردوتضمین به ریال (

*- محل دريافت اسناد مناقصه :    اداره حقوقي و قراردادهاي شرکت آب وفاضالب روستایي استان اصفهان 
واقع درمیدان جهاد

* - محل تحويل پاکات پیشنهاد قیمت :  دبیرخانه شــرکت آبفار اصفهان تلفــن  32363066  دورنگار 
 32369023

  * - تاريخ فروش اسناد :  از تاريخ 06 /95/05  لغايت 95/05/14
  * -  آخرين مهلت تکمیل و تحويل پیشنهادات :  ساعت  14:00 مورخ  26 /95/05

    * - تاريخ جلسه مناقصه :   چهارشــنبه مورخ  27 /95/05ساعت 9 صبح درمحل سالن جلسات 
شرکت 

ضمناً آگهي درسایت شرکت به نشاني www.Abfar-isfahan.ir   و پایگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني  
IETS.MPORG.IRدرج گردیده است . 

ف
محلمبلغ  تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهردي

 تامین اعتبار

 خرید و بارگیری و حمل و تخلیه لوله 1
پلی اتیلن در سایزهای مختلف جهت 
شهرستانهای استان اصفهان مطابق   

95-۸۸9

کلیه 
تولیدکنندگان

 و تامین کنندگان 
مجاز

عمرانی۲۸۱.۰۰۰.۰۰۰ 5.۶۱۷.9۴۸.۰۰۰

  خرید و بارگیری و حمل و تخلیه لوله 2
پلی اتیلن در سایزهای مختلف جهت 
مجتمع ۲۲ روستائی گلسار خوانسار  

95-۸9۱

کلیه 
تولیدکنندگان

 و تامین کنندگان 
مجاز

عمرانی۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱5.۰۰۰.۰۰۰ 

آگهی مناقصات عمومی
 شماره 891-95و889- 95» يك مرحله اى«

شرکت آب و فاضالب روستائی استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات 
 بیشــتر به ســایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بــه آدرس

 www. mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به 
آدرس www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و یا با شــماره 

تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شــماره تلفن امور قراردادهای مدیریت امور پشــتیبانی دانشگاه در 

خصوص توزیع اسناد مناقصه: 031-37924006 
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص مسائل 

فنی و نظارت پروژه: ۰۳۱-۳۷9۲۳۸5۳ 
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص برآورد 

پروژه: 031-37924145 
شــماره تلفن امور قراردادهای شبکه بهداشــت و درمان شهرستان 

لنجان: 031-52235767 

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 
احداث آزمايشگاه مرکزی و موتورخانه 

آزمايشگاه شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان لنجان به صورت سرجمع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 3776

غایب روز

کميسيون معامالت شرکت آب و فاضالب روستايي 
استان اصفهان
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مفاد آراد
245/ 4 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آرارء صادره هیئت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 
 مدت مذكور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد

 شد .
 1-  رای شــماره 20833 مورخ 94/12/27 هیات اول آقاي مرتضي حسین پور 
دنبه فرزند حسنعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 99/62مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســینعلی 

حیدری دنبه خریداری شده است
2- رای شــماره 752 مورخ 95/1/20 هیات دوم  آقاي هیبت اهلل رفیعي طاقانکي 
فرزند یداهلل نسبت به  ششدانگ یك باب خانه به مساحت 186/60 مترمربع پالك 
شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری 

شده است
3- رای شــماره 20562 مــورخ 94/12/22 هیات اول آقــاي احمدرضا عربیان 
حسین آبادي فرزند اكبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 48/29 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره  1902 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای شــماره 19737 مورخ 94/11/29 هیات دوم  آقاي محمدرضا دوســتي 
ایراني فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یکباب خانه مســکونی به مساحت 
148/59 مترمربع پالك شــماره 131 فرعــي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
5- رای شــماره 19170 مورخ 94/11/17 هیات اول آقــای حمید ریاحي فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151/55 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره348 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
6- رای شماره 19169 مورخ 94/11/17 هیات اول خانم زهرا براآني دستجردي 
فرزند ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
151/55 مترمربع مفروزی از پالك شــماره348 فرعــي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
7- رای شماره 1158 مورخ 95/1/25 هیات دوم  خانم بتول زماني فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 241/22 مترمربع 
پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد علی ابراهیمی خریداری 

شده است
8- رای شماره 1157 مورخ 95/1/25 هیات دوم  آقاي محمود رحماني خواجویي 
فرزند رمضان نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 
241/22 مترمربع پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد علی 

ابراهیمی خریداری شده است
9- رای شماره 20567 مورخ 94/12/22 هیات دوم  آقاي سید حسن درخشنده 
فرزند سیدتقي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 112/90مترمربع پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد علی ابراهیمی خریداری 

شده است
10- رای شــماره 753 مورخ 95/1/20 هیات دوم  آقــاي قربانعلي امیني فرزند 
حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 170 مترمربع پالك 
شماره 217 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
11- رای شــماره 19725 مورخ 94/11/28 هیات اول آقاي رســول لطفي دنبه 
فرزند فتح اله نســبت به ششــدانگ یکبابخانــه  به مســاحت 251/64 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786  اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن دهقانی 

خریداری شده است
12- رای شماره 18980 مورخ 94/12/12 هیات دوم  آقاي یوسف علي مرادي دو 
مکاني فرزند محمد نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 73/47 مترمربع 
پالك شــماره 99فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شــماره 20806 مورخ 94/12/26 هیات اول خانم طیبه بصیري مقدم 
فرزند اكبرنسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 107 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 1907 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است گردیده است
14- رای شــماره 20797 مــورخ 94/12/26 هیــات اول  آقاي علــي آقا كریمي 
دستجردي فرزند حسینعلي نســبت به 4/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 142مترمربع مفروزی از پالك شماره 128 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای شــماره 20798 مــورخ 94/12/26 هیــات اول  خانم عــزت بي ننده 
دهاقاني فرزند رضا نسبت به 1/8 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
142مترمربع مفروزی از پالك شماره 128 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
16- رای شــماره 1569 مورخ95/1/29 هیات اول  آقاي عادل رحیمي پردنجاني 
صادره فارسان فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 64 
مترمربع پالك شماره1 فرعي از2889 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سیف اهلل 

كارگر سیچانی خریداری شده است
17- رای شماره 16699 مورخ94/9/20 هیات دوم  آقاي  حسین مرادخاني فرزند 
جعفرقلي نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 155/33 مترمربع 
پالك شــماره 68 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم مهری موسوی 

خریداری شده است
18- رای شماره 20274 مورخ94/12/14 هیات دوم آقاي مهدي كاویاني فرزند 
یداله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت 109/10 
مترمربع پالك شــماره  4155 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم خاتون مجیدی 

خریداری شده است
19- رای شــماره 20275 مــورخ94/12/14 هیات دوم خانم شــهین خان دائي 
دستجردي فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ .یکباب خانه . به 
مساحت 109/10 مترمربع پالك شــماره  4155 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

خاتون مجیدی خریداری شده است
20- رای شــماره 16726 مورخ94/9/21 هیات دوم خانم افســانه چراغي خیر 
ابادي فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  به 
مساحت 95/11 مترمربع پالك شماره372 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای حسین متقی دستجردی خریداری شده است
21- رای شماره 16727 مورخ94/9/21 هیات دوم آقاي ولي اهلل امیري ساماني 
فرزند نبي اهلل  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه دو طبقه  به 
مساحت 95/11 مترمربع پالك شماره372 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای حسین متقی دستجردی خریداری شده است
22- رای شــماره 17831 مورخ94/10/11 هیات دوم  آقــاي داریوش عبداللهي 
خراجي فرزند نگهدار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/86 مترمربع 
پالك شماره392 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای شماره 608 مورخ95/1/17 هیات اول آقاي حسین وكیلي فرزند یوسف 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118/30مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
24- رای شماره 20765 مورخ94/12/25 هیات اول آقای امیرمحمد فتوحي فرزند 
حسن نســبت به 0/6 دانگ مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
25- رای شــماره 20767 مورخ94/12/25 هیات اول آقای حمید فتوحي فرزند 
عباسعلي نسبت به 1/5 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
26- رای شــماره 20766 مورخ94/12/25 هیات اول خانــم زهرا فتوحي فرزند 
عباسعلي نسبت به 0/75 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
27- رای شــماره 20770 مورخ94/12/25 هیات اول خانم آزیتا فتوحي فرزند 
حسن نسبت به 0/3 دانگ مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
28- رای شماره 20769 مورخ94/12/25 هیات اول آقای علیرضا فتوحي فرزند 
حسن بر 0/6 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
29- رای شــماره 20768 مورخ94/12/25 هیات اول آقای سعید فتوحي فرزند 
عباسعلي نسبت به 1/5 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
30- رای شــماره 20764 مورخ94/12/25 هیات اول خانم شهناز فتوحي فرزند 
عباسعلي نسبت به 0/75 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
31- رای شــماره 15632 مــورخ94/8/26 هیات اول خانــم معصومه صیادي 
شهركي فرزند حســین علي نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
152/79 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای احمد كارگر خریداری شده است
32- رای شماره 768 مورخ95/1/21 هیات  دوم  آقاي مهدي عابدنیا فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه باستثناء منافع و خیار فسخ آن موضوع  رای مادام 
الحیوه محمود عابدنیا و فاطمه صغری عابد دنبه پدر و مادرش با ایشان و پس از 
فوت تابع عین است به مساحت 172/35مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است
33- رای شــماره 20484 مــورخ94/12/20 هیــات دوم آقاي اســمعیل وحید 
دستجردي فرزند حیدرنســبت به  ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 220/12 
مترمربع پالك شــماره  4428 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
 34- رای شــماره 572 مورخ95/1/16 هیات اول آقاي احمد طهماســبي بوئیني 
فرزند علي اصغر نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 110/75 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن 

بقولی خریداری شده است
35- رای شــماره 20801 مــورخ94/12/26 هیات اول  خانم نصرت حســیني 
زفره فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
158/02مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعــي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است
36- رای شــماره 20800 مــورخ94/12/26 هیات اول  آقاي مرتضي حســیني 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/02 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای احمد انواری خریداری شده است
37- رای شماره 19626 مورخ94/11/27 هیات اول  آقاي نعمت اله تقیان فرزند 
جمشید نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 75/30 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 976 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای شماره 20490 مورخ94/12/20 هیات دوم آقاي محمدباقر بقائي حسین 
آبادي فرزند محمود نســبت به ششدانگ  به مســاحت 153/01 مترمربع پالك 
شــماره 8 فرعي از1680 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت مشاعی اولیه مفروز گردیده است
39- رای شماره 20272 مورخ94/12/14 هیات دوم  آقاي عباس مظاهري فرزند 
زین العابدین نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 180/70 مترمربع پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری خریداری شده است

40- رای شماره 20826 مورخ94/12/27 هیات دوم  خانم سهیال حیدرپور فرزند 
هوشنگ نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117/53 
مترمربع پالك شــماره 66 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
41- رای شماره 20825 مورخ94/12/27 هیات دوم  آقاي ابراهیم محمدابراهیمي 
فرزند اكبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/53 
مترمربع پالك شــماره 66 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
42- رای شــماره 161 مورخ95/1/9 هیــات دوم  آقاي  مســعود دهقان فرزند 
محمدعلي نسبت به ششدانگ .یکباب خانه  به مســاحت 158/34 مترمربع پالك 
شماره 4677 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای فتح اهلل احمدی خریداری شده است

43- رای شماره 20286 مورخ94/12/14 هیات دوم  آقاي محمد حسیني تشنیزي 
فرزند سید آقارضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 200/46 مترمربع 
پالك شماره131 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سیف اهلل دهخدا 

خریداری شده است
44- رای شــماره 20485 مورخ94/12/20 هیات دوم  آقــاي غالمعلي میرزائي 
تشــنیزي فرزند بندعلي نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/66 
مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری 

خریداری شده است
45- رای شــماره 19503 مورخ94/11/25 هیــات اول آقاي رضــا نعمت الهي 
فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 185 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
46- رای شماره 19504 مورخ94/11/25 هیات اول  خانم نفیسه علي عسکریان 
دســتجردي فرزند رجبعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 145 مترمربع مفروزی از پالك شماره 185 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
47- رای شــماره 20483 مورخ94/12/20 هیات دوم آقاي رضا رحیمي لنجي 
فرزند علي نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه .به مساحت 151/81 مترمربع پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای محمد تقی دهخدا 

خریداری شده است
48- رای شــماره 20482 مورخ94/12/20 هیات دوم  آقاي عباس بنائي فرزند 
محمد علي نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله  به مساحت 292/32 
مترمربع پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای احمد اســماعیلی 

خریداری شده است
49- رای شــماره20252 مورخ94/12/13 هیات دوم  آقاي بــرزو علیجان زاده 
فرزند علیخان نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 182/80 مترمربع پالك 
شماره 324 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
50- رای شــماره19592 مورخ94/11/26 هیات اول خانم رقیه سلطان چلمقاني 
فرزند محمود نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 26/8 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
51- رای شماره19505 مورخ94/11/25 هیات اول آقاي محمد عبد موالئي فرزند 
علي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 229/70مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیــع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عباس اســماعیلی دنارتی 

خریداری شده است
52- رای شماره19473 مورخ94/11/24 هیات اول  خانم رضوان حیدري هراتمه 

فرزند كریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196/33مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
53- رای شماره1162 مورخ95/1/25 هیات دوم  خانم اعظم تركمان فرزند علي 
اكبر نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 165/34مترمربع پالك شماره 
4421 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
54- رای شــماره19544 مورخ94/11/25 هیات دوم خانم اعظــم كیاني فرزند 
قاسمعلي نســبت به ششدانگ یك باب خانه به مســاحت 114/55مترمربع پالك 
شــماره 3 فرعي از 2958 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
55- رای شــماره19632 مورخ94/11/27 هیات اول  آقاي محســن مستاجران 
گورتاني فرزند رجبعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 53/82 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای میرزا حسن بزی دستجردی خریداری شده است
56- رای شماره4706 مورخ95/3/25 هیات اول  آقاي سیامك جاني قربان فرزند 
اسفندیارنسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 927 مترمربع مفروزی 
از  پالك شماره 1129 فرعي از2249 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم فرحناز 

مغزیان خریداری شده است
57- رای شــماره1013 مورخ95/1/23 هیات اول  آقاي حســن كریمیان فرزند 
اسداله نسبت به179 سهم مشاع از 336 سهم مشاع از 1444 سهم مشاع از 5778 
سهم شش دانگ پالك شماره 1127 فرعي از 2249 اصلي واقع در اصفهان بخش 
6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

زهرا باقری خریداری شده است
58- رای شــماره18870 مورخ94/11/10 هیات اول  خانم اكرم رشیدي حسین 
آبادي فرزند علي محمد نســبت به دو دانگ مشــاع از شــش دانگ یکبابخانه به 
استثنای بهای 1/35 حبه اعیانی یکبابخانه به مساحت 159/15 مترمربع مفروزی 
از  پالك شماره 1فرعي از1920 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم اكرم رشیدی 

حسین آبادی و آقای حسن حمزه ئی حسین آبادی خریداری شده است
59- رای شماره18871 مورخ94/11/10 هیات اول آقای محسن حمزه ئي حسین 
آبادي فرزند جعفر نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به استثنای 
بهای 4/30 حبه اعیانی یکبابخانه به مساحت 159/15 مترمربع مفروزی از  پالك 
شــماره 1فرعي از1920 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم اكرم رشیدی حسین 

آبادی و آقای حسن حمزه ئی حسین آبادی خریداری شده است
60- رای شــماره767 مورخ95/1/21 هیات دوم خانم اختر شــادكام خراطیان 
فرزند تقي نسبت به  دوحبه و 134 حبه از 495 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شــماره 1فرعي از3602 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
61- رای شماره759 مورخ95/1/20 هیات دوم  خانم فخري فیاض فرزند مهدي 
نسبت به  یك و چهار  حبه از 11حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  باستثناء بهای ثمنیه 
اعیانی آن  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
62- رای شــماره765 مورخ95/1/21 هیات دوم  خانم ملوك سادات سیدباقري 
دستجردي فرزند سیدمیرزا نسبت به دو حبه 34 حبه از 55 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه باستثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 665/85 مترمربع 
پالك شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
63- رای شــماره766 مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي محمد فیاض دستگردي 
فرزند مهدي نسبت به  دو حبه و 8 حبه از 11 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب 
خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
64- رای شماره761 مورخ95/1/21 هیات دوم  خانم فروغ السادات سیدباقري 
دستجردي فرزند سید میرزا نســبت به  دوحبه  و 34 حبه از 55حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ  یکباب خانه  باســتثناء بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 665/85 
مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

65- رای شــماره762 مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي موسي فیاض دستکردي 
فرزند سیدعلي نســبت به ســیزده حبه و 103 حبه از 165 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
66- رای شــماره760 مورخ95/1/21 هیات دوم  خانم رفعت فیاض دستگردي 
فرزند مهدي نسبت به یك حبه و 4حبه از 11 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب 
خانه  باستثناء بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 
1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شماره764 مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي  بهروز شادكام پور فرزند 
تقي نسبت به 4 حبه و 268حبه از 495 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب خانه  
به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
68- رای شــماره758 مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي رضا فیاض دستجردي 
فرزند سیدعلي نســبت به ســیزده حبه و 103 حبه از 165 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
69- رای شــماره757 مورخ95/1/21 هیــات دوم  آقاي  ســیدمرتضي فیاض 
دستگردي فرزند سیدعلي نسبت به  سیزده حبه و 103 حبه از 165 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي 
از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
70- رای شــماره763مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي مسیح فیاض دستجردي 
فرزند سیدعلي نســبت به ســیزده حبه و 103 حبه از 165 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
71- رای شماره15477مورخ94/8/23 هیات دوم  آقاي  حسین رسولي فر فرزند 
خداداد نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه مسکونی به مساحت 
104/73 مترمربع پالك شماره 383 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
72- رای شــماره15478مورخ94/8/23 هیــات دوم  خانم فاطمــه زارعي نژاد 
دستنائي فرزند درویش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی 
به مساحت 104/73 مترمربع پالك شــماره 383 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
73- رای شماره14977مورخ94/8/12 هیات اول  خانم طیبه علیزاده طالخونچه 
فرزند علي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 147/56مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 624 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

74- رای شماره15562مورخ94/8/24 هیات دوم  آقاي هیبت اله تركي هرچگاني 
فرزند صادق نســبت به ششــدانگ یکباب خانه مســکونی  به مساحت 152/75 
مترمربع پالك شماره 4786اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای سید مرتضی هاشمی 

خریداری شده است
75- رای شماره15339مورخ94/8/20 هیات اول  آقاي محمود كوچکیان فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 21/04 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه ازآقای احمد انواری 

خریداری شده است
76- رای شماره14580مورخ94/8/4 هیات اول  آقاي ابراهیم عنایت دستجردي 
فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 64/90 مترمربع پالك 
شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســین ملك محمد 

دستجردی و خانم مهری ملك محمد دستجردی خریداری شده است
77- رای شــماره17638مورخ94/10/7 و رای اصالحی شماره19980 مورخ 
94/12/4 هیات اول خانم شــهناز بهرامي فرزند نوروزعلي نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سه - بیستم آن مفروزی از پالك شماره 
41 فرعی از 4999 اصلی بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
78- رای شــماره6819مورخ94/4/11 هیات اول  آقاي فرهاد قاسم پور فرزند 
خداكرم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71/38 مترمربع  مفروزی 

از پالك شــماره 4497 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

 79- رای شماره12576مورخ94/6/30 هیات دوم  خانم حدیث عابدي كچي فرزند 
جعفر نســبت به 19/3 سهم مشاع از 115/8 سهم ششــدانگ یك باب خانه چهار 
طبقه به مساحت 114/58 مترمربع پالك شــماره  2955 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
80- رای شماره12577مورخ94/6/30 هیات دوم  خانم زهرا عابدي كیچي فرزند 
جعفر نسبت به77/2 سهم مشاع از 115/8 سهم ششدانگ یکباب خانه 4 طبقه  به 
مساحت 114/58 مترمربع پالك شــماره  2955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
81- رای شماره12620مورخ94/6/31 هیات دوم  خانم الهه عابدي كچي فرزند 
جعفر در19/3 سهم مشاع از 115/8سهم ششدانگ یکباب خانه 4 طبقه  به مساحت 
114/58 مترمربع پالك شماره  2955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

82- رای شــماره14960مورخ94/8/12 هیات اول آقاي ناصر صنیعي سیچانی 
فرزند علي نسبت به ســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
73/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3961 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
83- رای شماره14961مورخ94/8/12 هیات اول خانم ملیحه ساعي نژاد فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73/20 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3961  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
84- رای شــماره14872مورخ94/8/10 هیات اول آقاي بهــرام نقي زاده فرزند 
رمضان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74/17 مترمربع پالك شماره 
73 فرعي از3141 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروزگردیده است
85- رای شــماره 20467مورخ94/12/20 و رای اصالحی شماره 3224 مورخ 
95/2/22 هیات اول  آقاي اردون فیاض كتکي فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ 
یکباب كارگاه به مساحت 50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 99 اصلي واقع در 
اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای عباسعلی ردانی پور خریداری شده است
86- رای شــماره20417مورخ94/12/19 هیات اول آقای ناصر بهرامي فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 123/5 مترمربع 
پالك شماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
87- رای شــماره20416مورخ94/12/19 هیات اول خانم احترام بهرامي فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 123/5 مترمربع 
پالك شماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
88- رای شــماره3733مورخ93/3/21 و رای اصالحی شــماره 19973 مورخ 
94/12/4 هیات اول خانم مطلب كیانی هرچگانی فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یکقطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 122 متر مربع پالك شماره 108 
فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم سکینه علی عسکریان  خریداری 

شده است
89- رای شــماره20762مورخ94/12/25 هیــات اول  آقــاي غالمرضا بهرامي 
كركوندي فرزند قربانعلي نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 131/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 85 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای مرتضی قمشه دستجردی خریداری شده است
90- رای شماره20763مورخ94/12/25 هیات اول  خانم عشرت شاطالبي حسین 
آبادي فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
131/90 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 85 فرعــي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای مرتضی قمشه دستجردی خریداری شده است
91- رای شماره19537مورخ94/11/25 هیات دوم  خانم ناهید رحیم زاده فرزند 
حسینقلي نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 262/20مترمربع پالك 
شــماره 12فرعي از 1774اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
92- رای شماره15206مورخ94/8/17 هیات دوم  خانم نازي رحیم زاده فرزند 
حسینعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 213/10 مترمربع 
پالك شــماره 12فرعي از1774 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
93- رای شماره18160مورخ94/10/21 هیات دوم  خانم فاطمه رجبي بیستگاني 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 260 مترمربع پالك شماره 
30 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
94- رای شماره20761مورخ94/12/25 هیات اول  آقاي ایرج مختاري جونقاني 
فرزند نادر قلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194/80 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
95- رای شــماره20474مورخ94/12/20 هیات دوم خانم فخري طاهري دولت 
آبادي فرزند رجبعلي نســبت به ششــدانگ یك باب خانه  به مســاحت 207/02 
مترمربع پالك شماره  4421 باقیمانده اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

96- رای شماره18754مورخ94/11/8 هیات دوم خانم بدري شاه طالبي حسین 
آبادي فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
175/30 مترمربع پالك شماره 1887 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

97- رای شماره18753مورخ94/11/8 و رای اصالحی شماره 67 مورخ  95/1/4  
هیات دوم  آقاي حسن جوادي حســین آبادی فرزند جواد نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 175/30 مترمربع پالك شماره 1887 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
98- رای شــماره20288مورخ94/12/14 هیات دوم  خانم لیال كریمیان كاكلکي 
فرزند رجبعلي نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ باستثناء بهای ثمنیه اعیانی 
آن   به مساحت 139/73 مترمربع پالك شماره 36 فرعي از 4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
99- رای شماره20287مورخ94/12/14 هیات دوم  آقاي علیمردان پناه پوریان 
فرزند محمدحسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ باســتثناء بهای ثمنیه 
اعیانی آن   به مســاحت 139/73 مترمربع پالك شماره 36 فرعي از 4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
100- رای شماره20481مورخ94/12/20 هیات دوم  خانم رضوان اسدي فرزند 
بختیار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92 مترمربع پالك شماره1484 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه به موجب بیع 
نامه عادی و مع الواسطه ازآقای عبدالکریم شــفیعی پور چومی خریداری شده 

است
101- رای شــماره3284مورخ95/2/25 هیات دوم  خانم پري ســیما ســعیدي 
قرآني فرزند ضیاءالدین نسبت به  ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 479/70 
مترمربع پالك شماره 113 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه ازآقای عباســعلی زارعی 

خریداری شده است
102- رای شماره20811مورخ94/12/26 هیات اول   آقاي اسمعیل نوري لنجان 
نوكابادي فرزند رجبعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 172/40 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 23 فرعي از 4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
103- رای شــماره16734مورخ94/9/21 هیــات دوم  خانم مهنــاز خدادادیان 
زغماري فرزند محمد نســبت به ششــدانگ یکباب خانه مســکونی دو طبقه  به 
مساحت 96/69 مترمربع پالك شماره 63 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
104- رای شــماره20386مورخ94/12/17 هیــات دوم  آقاي  حســینعلي نصر 
اصفهاني فرزند حیدر نســبت به  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 
141/95 مترمربع پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
105- رای شــماره2260مورخ95/2/5 هیات اول  خانم حشــمت علي دوســت 
قهفرخي فرزند علي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
127 مترمربع پالك شــماره 392 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

شهین متقی دستجردی خریداری شده است
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106- رای شــماره2256مورخ95/2/5 هیات اول  آقــاي خدارحم برات پوريان 
فرزند عیدي محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
127 مترمربع پالك شــماره 392 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

شهین متقی دستجردی خريداری شده است
107- رای شــماره1680مورخ95/1/31 هیات اول آقاي محمد عبداللهي فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 156 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 166 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
108- رای شــماره4406مورخ95/3/13 هیات دوم  آقاي علیرضا ترکي فرزند 
درياقلي نسبت به ششدانگ يك باب خانه چهار طبقه  به مساحت 115/90 مترمربع 
پالك شــماره 3 فرعي از 4500 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
109- رای شــماره3294مورخ95/2/25 هیات اول  آقاي اسماعیل ثالثي فرزند 
محمدابراهیم نسبت به ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 140/5 مترمربع 
پالك شــماره 1476 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

110- رای شماره20291مورخ94/12/14 هیات دوم خانم پريوش اسدي آقبالغي 
فرزند نبي اله نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 115/87 مترمربع پالك 
شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای يداهلل هاديان خريداری شده است

111- رای شماره3607مورخ95/2/29 هیات دوم  خانم بدري هاروني کار الداني 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 147/92 مترمربع پالك 
شــماره1 فرعي از3621 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
112- رای شماره4414مورخ95/3/14 هیات دوم  خانم خديجه پورجم علويجه 
فرزند اسماعیل نســبت به  پنجاه و نه سهم مشــاع از يکصد و سی و چهارسهم 
ششدانگ  به مساحت 136 مترمربع پالك شــماره39 فرعي از4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
113- رای شماره4415مورخ95/3/14 هیات دوم  آقاي  مسیب شهسواري فرزند 
عباس نسبت به هفتاد دو پنج  سهم مشاع از يکصد و سی و چهار  سهم ششدانگ  
به مساحت 136 مترمربع پالك شماره39 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
114- رای شماره4556مورخ95/3/20 هیات دوم  خانم مريم غفاريان دستجردي 
فرزند اصغر نسبت به ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 100/23 مترمربع پالك 
شــماره 91فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای محمد باقر وحید 

دستجردی خريداری شده است
115- رای شــماره20819مورخ94/12/26 هیات دوم  آقــاي  منصور احمدي 
تیشــنیزي فرزند عزيزاله نســبت به ششــدانگ يکباب خانه  به مساحت 82/20 
مترمربع پالك شماره 133فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده 

است
116- رای شماره2752مورخ95/2/10 هیات دوم  خانم فرزانه مرادزاده فرزند 
مراد نسبت به  ششــدانگ يکباب مغازه به مساحت 36/12 مترمربع پالك شماره 
1186فرعــي از 2248 اصلي واقــع در اصفهان بخش6 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از مورثــه مونس چم انگیز 

خريداری شده است
117- رای شــماره19726مورخ94/11/28 هیات اول آقــاي حجت اله مختاري 
کرچگاني فرزند عبدالکريم نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 116 مترمربع 
پالك شــماره 22 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
118- رای شــماره2903مورخ95/2/14 هیات اول  آقاي فرشید مرداني کراني 
فرزند مهراب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
125/67 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4427 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
119- رای شماره18370مورخ94/10/30 هیات اول  خانم اقدس جهانباني وشاره 
فرزند سرفراز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای 
بهای سه - بیســتم اعیانی آن به مســاحت 118/26 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
120- رای شــماره19737مورخ94/11/29 هیات دوم آقاي محمدرضا دوستي 
ايراني فرزند غالمرضا نســبت به  ششــدانگ  يکباب خانه مسکونی به مساحت 
148/59 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقايان 

ابوالقاسم و حسین و احمد )وحید ( خريداری شده است
121- رای شماره1557مورخ95/1/28 هیات اول آقاي محمدحسین جباري وافق 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 69/60 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 1 فرعي از 2944 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
122- رای شماره18763مورخ94/11/8 هیات دوم  آقاي حبیب اله رمضان پور 
فرزند علي نسبت به ششدانگ مغازه جوشــکاری  به مساحت 291/35 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

احدی از ورثه مرحوم علی رمضان پور مفروز گرديده است
123- رای شــماره18368مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم صديقه سبزواري 
فرزند ابوالقاسم نســبت به  يك دانگ و نیم مشاع ازششــدانگ يك باب خانه دو 
طبقه  به مساحت 176/95 مترمربع پالك شماره6200 فرعي از5000اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
124- رای شــماره18366مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم سمانه سلیمان پور 
فرزند حسین نسبت به نه حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه دو طبقه  
به مساحت 176/95 مترمربع پالك شــماره6200 فرعي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
125- رای شــماره18367مورخ94/10/30 هیات دوم  آقاي بشیر سلیمان پور 
فرزند حسین نسبت به  يك دانگ و نیم مشاع ازششــدانگ يك باب خانه دو طبقه  
به مساحت 176/95 مترمربع پالك شــماره6200 فرعي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
126- رای شــماره18343مورخ94/10/29 هیات دوم  آقاي حسین سلیمان پور 
فرزند تقي نســبت به  يك دانگ و نیم مشاع ازششــدانگ يکباب خانه دو طبقه  به 
مســاحت 176/95 مترمربع پالك شــماره6200 فرعــي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
127- رای شــماره18365مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم بنفشه سلیمان پور 
فرزند حسین نســبت به نه حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب خانه دو طبقه  
به مساحت 176/95 مترمربع پالك شــماره6200 فرعي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
128- رای شــماره19214مورخ94/11/17 هیــات دوم  آقــاي  اصغر رمضان 
پور دنبه فرزند علي نسبت به ششــدانگ يکباب خانه قديمی به مساحت 266/75 
مترمربع پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان احدی از ورثه مرحوم علی رمضان پور مفروز گرديده است
129- رای شــماره19215مورخ94/11/17 هیات دوم  آقاي محمد رضا فاضلي 
فرزند محمود نسبت به  ششدانگ  يك قطعه ملك  به مساحت 1365/50 مترمربع 
پالك شــماره 27 فرعي از 2251 اصلي واقع در اصفهان بخش6حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
130- رای شــماره19222مورخ94/11/18 هیات دوم  خانــم توران نصوحي 
دهنوي فرزند قاسمعلي نســبت به  ششــدانگ يکباب خانه  به مساحت 119/73 
مترمربع پالك شماره 113فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی 

وحید دستجردی خريداری شده است
131- رای شــماره19220مورخ94/11/18 هیات دوم  خانم ســعیده رحمانیان 
حســین آبادي فرزند غالمرضا نسبت به  ده حبه و بیســت و شش صدم حبه از 
72 حبه  ششدانگ  يك باب خانه باستثناء بهای  ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 386 
مترمربع پالك شماره  2901 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
132- رای شماره19219مورخ94/11/18 هیات دوم  آقاي  داود رحمانیان حسین 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به بیست حبه و پنجاه و هشت صدم حبه از 72 حبه  
ششدانگ  يك باب خانه باستثناء بهای  ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 386 مترمربع 
پالك شماره  2901 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
133- رای شــماره19218مورخ94/11/18 هیات دوم  آقاي داريوش رحمانیان 
حسین آبادي فرزند غالمرضا نسبت به بیست حبه  و پنجاه و هشت صدم حبه از 
72 حبه  ششدانگ  يك باب خانه باستثناء بهای  ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 386 
مترمربع پالك شماره  2901 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
134- رای شــماره19217مورخ94/11/18 هیات دوم  آقــاي  فرهاد رحمانیان 
حسین آبادي فرزند غالمرضا نسبت به بیست  و هشت  حبه و پنجاه و هشت صدم 
حبه از 72 حبه  ششدانگ  يك باب خانه باستثناء بهای  ثمنیه اعیانی آن . به مساحت 
 386 مترمربع پالك شــماره  2901 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت
  ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گرديده

 است
135- رای شــماره19542مورخ94/11/25 هیات دوم  خانم زهره آقابابابزرگ 
فرزند محمدعلي نســبت به ششــدانگ يك باب مغازه  به مســاحت 35 مترمربع 
پالك شــماره 99اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم  بتول طوسی زاده خريداری 

شده است
136- رای شماره19540مورخ94/11/25 و رای اصالحی شماره 19541 مورخ 
94/11/25 هیات دوم  خانم زهره آقابابابزرگ فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ 
يکباب مغازه  به مساحت 33/80 مترمربع پالك شماره99 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم  بتول طوسی زاده خريداری شده است  
137- رای شــماره18306مورخ94/10/29 هیات دوم  آقاي  حبیب اله سعیدي 
مسینه فرزند سیف اله نسبت به بیست و هشت حبه  وچهار و پنجم حبه مشاع از72 
حبه  ششدانگ يك باب خانه  به مســاحت 93/28 مترمربع پالك شماره23666 
فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
138- رای شماره18307مورخ94/10/29 هیات دوم آقاي  نصراله سعیدي مسینه 
فرزند سیف اله نسبت به بیست و هشت حبه وچهار و پنجم حبه مشاع از72 حبه  
ششدانگ يك باب خانه  به مســاحت 93/28 مترمربع پالك شماره23666 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
139- رای شماره18308مورخ94/10/29 هیات دوم  خانم حمیده سعیدي فرزند 
سیف اله  نسبت به چهارده حبه ودو پنجم حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ يکباب 
خانه  به مساحت 93/28 مترمربع پالك شماره23666 فرعي از5000 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
140- رای شماره18298مورخ94/10/29 هیات دوم  آقاي سعید دل گرم شمس 
آبادي فرزند نجفقلي نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 88/36 مترمربع 
پالك شــماره 41فرعی از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم فاطمه شاهی 

دستجردی  خريداری شده است
141- رای شماره18173مورخ94/10/21 هیات دوم  آقاي فرامرز مرادي فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ يکباب خانه دو طبقه به مساحت 128/69 مترمربع پالك 
شــماره 63فرعي از 5000اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
142- رای شــماره18179مورخ94/10/21 هیات دوم  خانم عفت قديري طادي 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ يکباب خانه مسکونی  به مساحت 66/46 مترمربع 
پالك شماره 3090 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
143- رای شــماره18752مورخ94/11/8 هیــات دوم  آقاي هوشــنگ حاتمي 
سولگاني فرزند علي مردان نسبت به ششدانگ  يکباب خانه به مساحت 221/48 
مترمربع پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از میرزا حسن 

بزی دستجردی خريداری شده است
144- رای شماره18381مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم مهتاب رضائي فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه دو طبقه . به مساحت 
125/55 مترمربع پالك شماره3083 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

145- رای شــماره18382مورخ94/10/30 هیــات دوم  آقاي حســین نیکخواه 
باغبادراني فرزند علي  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه دو طبقه  
به مساحت 125/55 مترمربع پالك شماره3083 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
146- رای شــماره18977مورخ94/11/12 هیات دوم  آقاي  عبداله جوشــقاني 
حسین آبادي فرزند غالمرضا نسبت به 99  سهم مشاع از 170 سهم ششدانگ يك 
باب خانه دو طبقه  به مساحت 150/50 مترمربع پالك شماره134 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
147- رای شــماره18976مورخ94/11/12 هیات دوم  آقاي مجید جوشــقاني 
حسین آبادي فرزند غالمرضا نسبت به 71 سهم مشاع از 170 سهم ششدانگ يك 
باب خانه دو طبقه  به مساحت 150/50 مترمربع پالك شماره134 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
148- رای شــماره18379مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم فاطمه زارع فرزند 
غضنفر نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 140/70 مترمربع پالك شماره 
130 فرعي از 4492 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
149- رای شماره18223مورخ94/10/22 هیات اول  آقای نادر شريف زاده فرزند 
افراسیاب نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 110/25 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 11 فرعي از 2933 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
150- رای شــماره18221مورخ94/10/22 هیات اول خانم پروانه شريف زاده 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 110/25 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 11 فرعي از 2933 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
151- رای شــماره18156مورخ94/10/21 هیات اول  آقاي محمود مال باشــي 
فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 140 مترمربع پالك 
شماره 2856  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است 
152- رای شــماره17893مورخ94/10/14 هیــات اول  آقاي ذبیــح اهلل مولوي 
وردنجاني فرزند مهديقلي نســبت به ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 77/83 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 134 فرعي از 4858 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است 
153- رای شــماره18356مورخ94/10/30 هیات اول  آقاي محمود پیش خوان 
فرزند محمد علي نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 127/89مترمربع 
مفروزی از  پالك شماره 1 فرعي از1020 اصلي واقع در اصفهان بخش5  حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده 

است
154- رای شماره18756مورخ94/11/8 هیات دوم آقاي علي اکبر هونجاني فرزند 
اسکندر نسبت به ششــدانگ يکباب خانه  به مســاحت 127/124 مترمربع پالك 
شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از محمد شــیخ دستجردی 

خريداری شده است
155- رای شماره19589مورخ94/11/26 هیات اول خانم فاطمه يعقوبي سنجره 
ئي فرزند عباسعلي نســبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 75/65مترمربع 
 مفروزی از پالك شــماره 3083  اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت
  ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گرديده

 است
156- رای شــماره19584مورخ94/11/26 هیــات اول  خانــم فاطمــه محمدي 
برنجگاني  فرزند علي يار نســبت به ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 176/55 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 33 فرعي از 4479 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
157- رای شــماره19230مورخ94/11/18 هیات اول  آقاي مرتضي رحمانیان 
حســین آبادي فرزند رحیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به 
مساحت 302/33 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2952 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
158- رای شماره19232مورخ94/11/18 هیات اول  خانم مهري مهرعلیان فرزند 
حیدر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 302/33 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 2952 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
159- رای شــماره20813مورخ94/12/26 هیات اول آقاي ابراهیم جمشــیدي 
فرزند حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 130 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2799 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
160- رای شماره20812مورخ94/12/26 هیات اول خانم فريبا درخشان مبارکه 
فرزند کريم نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 130 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2799 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 

بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 
مفروز گرديده است

161- رای شماره19473مورخ94/11/24 هیات اول خانم رضوان حیدري هراتمه 
فرزند کريم نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 196/33 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
162- رای شــماره19998مورخ94/12/5 هیات اول آقای  اکبر عسکري فرزند 
نوروز نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 136/75 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم 

حیدری دنبه خريداری شده است
163- رای شــماره19997مورخ94/12/5 هیات اول خانــم اعظم حیدري فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 136/75 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم حیدری 

دنبه خريداری شده است
164- رای شماره20268مورخ94/12/14 هیات دوم خانم طیبه زارع دستگردي 
فرزند عبدالصمد نسبت به يك دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
372/45 مترمربع پالك شماره 467فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
165- رای شماره20269مورخ94/12/14 هیات دوم آقاي احمد کارگر دستجردي 
به شناسنامه فرزند علي نسبت به  پنج دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 372/45 مترمربع پالك شماره 467فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
166- رای شــماره19249مورخ94/11/18 هیــات اول آقــاي محمد اســمعیل 
اسماعیلي فرزند رضا نسبت به ششدانگ ســاختمان به مساحت 167 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 134 فرعي از 4852 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
167- رای شماره19722مورخ94/11/28 هیات اول آقاي رضا محمديان سیچاني 
فرزند کريم نسبت به ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 75/62 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 99  اصلي واقع در اصفهان بخش6  حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اسماعیل اسماعیل 

دنارتی خريداری شده است
168- رای شماره19261مورخ94/11/18 هیات اول خانم عادله مهدي خشوئي 
فرزند موسي بر ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 56 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 3056  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
169- رای شــماره19175مورخ94/11/17 هیات اول آقاي خــداداد علي دادي 
شمس آبادي فرزند رحمت اهلل نسبت به ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
93/26 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعــي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
170- رای شــماره18369مورخ94/10/30 هیات اول آقاي حیدرعلي يوســفي 
وشاره فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به 
استثنای بهای سه - بیســتم اعیانی آن به مساحت 118/26 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
171- رای شــماره16938مورخ94/9/25 هیــات اول  خانم لیلــي منصوريان 
قمبواني فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
58/50مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3284 فرعــي از5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
172- رای شماره16931مورخ94/9/25 هیات اول  آقاي حسین تقي زاده فرزند 
عباسعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 58/50 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3284 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
173- رای شــماره19645مورخ94/11/27 هیات دوم  آقاي  عبدالحسین وحید 
دستجردي فرزند رضا نسبت به  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 297 مترمربع 
پالك شماره 118فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
174- رای شماره18384مورخ94/10/30 هیات دوم آقاي علیرضا قاسمي علي 
آبادي فرزند غالمرضا نســبت به نودو پنج و پنجاه و پنج صدم  ســهم مشاع از 
163/80 سهم ششدانگ يك باب خانه دو طبقه  به مساحت 169/1 مترمربع پالك 
شــماره 96فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
175- رای شــماره18383مورخ94/10/30 هیات دوم آقاي سعید قاسمي علي 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به  بیست و هشت و بیست و پنج صدم سهم مشاع 
از 163/80 سهم ششدانگ يك باب خانه دو طبقه  به مساحت 169/1 مترمربع پالك 
شــماره 96فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
176- رای شماره4171مورخ94/3/28 هیات اول آقاي رضا کاله دوزان فرزند 
محمدعلي نســبت به ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 19/20مترمربع 
 مفروزی از پــالك شــماره  843 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت
  ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گرديده

 است
177- رای شماره3713مورخ94/3/20 هیات اول خانم اقدس آقاجان دستجردي 
فرزند باقر نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مســاحت 116مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 33 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
178- رای شــماره13818مورخ94/7/19 هیات دوم  آقــاي  رضا قائدان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 380/43مترمربع پالك شماره 
35 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
179- رای شماره10283مورخ94/5/14 هیات اول  آقاي علي خاکي دستجردي 
فرزند باقر نسبت به ســه دانگ مشاع ازششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
188/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4428 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
180- رای شماره10284مورخ94/5/14 هیات اول  خانم نسرين بهاريان دستنائي 
فرزند اسداله نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
188/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4428 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
181- رای شماره9976مورخ94/5/13 هیات اول  خانم بتول دهقان حسین آبادي 
فرزند عزيزاله نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 81/96مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 27 فرعي از 3124 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که بــه موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از ورثه آقای رحیم 

غالمی حسین آبادی خريداری شده است
182- رای شماره16880مورخ94/9/24 هیات اول  آقاي حافظ عظیم زاده فرزند 
پنجعلي نسبت به ششــدانگ يکبابخانه  به مساحت 127/36مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای جعفر دهقانی 

خريداری شده است
183- رای شماره17871مورخ94/10/13 هیات اول  آقاي ابراهیم نظري فرزند 
حسینعلي نســبت به ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 44/76 مترمربع 
 مفروزی از پالك شــماره  4260 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت

  ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گرديده 
است

184- رای شماره17874مورخ94/10/13 هیات اول  خانم اقدس حسن نژاد فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 122/84 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4455 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
185- رای شــماره16910مورخ94/9/24 هیــات دوم  خانــم عصمــت برااني 
دستجردي فرزند حسین نسبت به دو سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ يك باب خانه 
مسکونی به مساحت 279/50 مترمربع پالك شــماره 452فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
186- رای شــماره16909مورخ94/9/24 هیــات دوم  آقــاي  اصغــر توکلــي 
دســتجردي فرزند ابوالحسن نسبت به سه سهم مشــاع از 5 سهم ششدانگ يك 
باب خانه مسکونی به مساحت 279/50 مترمربع پالك شماره 452فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
187- رای شماره16683مورخ94/9/19 هیات دوم آقاي  اکبر کريمي فرزند لطف 
اله نسبت به ششــدانگ  يکباب خانه  به مســاحت 118/54مترمربع پالك شماره 
87فرعي از 4348اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
188- رای شــماره3043مورخ95/2/18 هیات اول آقاي حبیب اله صفري حسن 
آبادي فرزند علي اکبر نسبت به ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 79/27 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 37 فرعي از 4485 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
189- رای شــماره3093مورخ95/2/19 هیــات اول خانــم رضوان راســتگو 
دستجردي فرزند محمود نســبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 106/90 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 333 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
190- رای شماره2755مورخ95/2/10 هیات دوم آقاي  سعید خوش خلق فرزند 
اصغر نسبت به ششــدانگ  يکباب خانه مخروبه  به مساحت 275 مترمربع پالك 
شــماره2249اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ســید جالل ابو صدرا خريداری 

شده است
191- رای شماره3571مورخ95/2/28 هیات اول خانم زيور کريمي بابااحمدي 
فرزند رحیمعلي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 73/13مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره  3060 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
192- رای شــماره3290مورخ95/2/25 هیــات دوم آقاي سیدحســن زهرويه 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ .يك باب خانه  به مساحت 224/72مترمربع پالك 
شماره1808 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای فضل اهلل اسدی مارنه خريداری 

شده است
193- رای شماره3625مورخ95/2/29 هیات اول آقاي ناصر خضري فرزند فیض 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 204/94 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1458فرعي از5000  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
194- رای شــماره3626مورخ95/2/29 هیات اول خانم زهــرا خضري فرزند 
فتحعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 204/94 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1458فرعي از5000  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
195- رای شــماره3270مورخ95/2/24 هیات دوم خانم زهرا آقاداود مارناني 
فرزند صادق نسبت به ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 161/05 مترمربع پالك 
شماره 335فرعي از 4999اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
196- رای شــماره3570مورخ95/2/28 هیــات اول خانــم صديقــه صفريان 
دستجردي فرزند علي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 167/5مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
197- رای شــماره3288مورخ95/2/25 هیات دوم  آقاي علي عبداله زاده ريزي 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك باب انبار  به مساحت 367/01 مترمربع پالك 
شــماره73 فرعي از 4485اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
198- رای شــماره1639مورخ95/1/29 هیات اول آقاي حسین چراغ اصفهاني 
فرزند محمدعلي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 158 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره  99 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اســماعیل اسماعیل دنارتی 

خريداری شده است
199- رای شماره3239مورخ95/2/23 هیات اول آقاي محمد براتیان دستگردي 
فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 138/52 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3762اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده

 است
200- رای شــماره3485مورخ95/2/27 هیات اول خانم ناهیــد کالنتري نجف 
آبادي فرزند اکبر نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
138/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3762 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
201- رای شــماره3623مورخ95/2/29 هیات اول آقاي علي تاتار ريزي فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 178 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره28 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای فیض اله 

برزويان دستجردی خريداری شده است
202- رای شماره3598مورخ95/2/28 هیات دوم  خانم فاطمه حداديان فرزند علي 
اکبر نسبت به ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 235/60 مترمربع پالك شماره  
1767 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حاجی بابا طراوت خريداری شده است
203- رای شــماره1005مورخ95/1/23 هیات اول آقاي حیدر کیاني هرچگاني 
فرزند محمدتقي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 98 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 243 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد آموزگار 

خريداری شده است
204- رای شــماره1563مورخ95/1/28 هیات اول آقاي مجیــد حیدري فرزند 
محمدعلي نســبت به ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 56/92مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 185 فرعي از 4796 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
205- رای شــماره14226مورخ94/7/28 هیات دوم آقاي ابوالقاســم سبز علي 
يان دســتجردي فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ به مساحت 
147/95 مترمربع پالك شماره  4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

206- رای شــماره14227مورخ94/7/28 هیــات دوم خانــم فاطمــه صابري 
دستجردي فرزند حســین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ به مساحت 
147/95 مترمربع پالك شماره  4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

207- رای شــماره3279مورخ95/2/24 هیات دوم آقاي علي محمد ســالمتیان 
فرزند محمدنسبت به  ششــدانگ  يك باب خانه باستثناء سه بیستم اعیانی آن  به 
مساحت 103/94 مترمربع پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
208- رای شــماره3086مورخ95/2/19 هیات اول خانم مهین بهزادي تشنیزي 
فرزند خدامراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 158/70 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 23 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
209- رای شــماره3087مورخ95/2/19 هیات اول آقای حسن بهزادي تشنیزي 
فرزند عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
158/70 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 23 فرعــي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
210- رای شماره2762مورخ95/2/10 هیات دوم  خانم فريده بصیري نژاد فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 173/03مترمربع پالك شماره 
86 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
211- رای شماره4436مورخ95/3/14 هیات دوم  خانم اعظم کشاورزيان صادق 
آبادي فرزند عبداله نسبت به ششدانگ يك باب خانه مسکونی  به مساحت 91/80  
مترمربع پالك شماره 66فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

212- رای شماره19992مورخ95/12/5 هیات اول  آقاي عزيز اله آراسته صالح 
کوه فرزند عبدالعلي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 154/43 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حسن دهقان 

خريداری شده است
213- رای شماره4435مورخ95/3/14 هیات دوم آقاي محمدحسن مؤمني فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ  واحد مسکونی و تجاری  به مساحت 67/31 مترمربع 
پالك شماره   2964 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
214- رای شماره1153مورخ95/1/24 هیات دوم خانم طیبه فتحي فرزند حسین 
قلي نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 51/16 مترمربع پالك شماره 
4485/5 فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/4/21
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/5

م الف: 11061 اعظم قويدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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موفقیت 

کودک

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم: نعنا خشک،کشک و آب به 
میزان الزم،حبوبات پختــه  از هر کدام یک 
پیمانه،سبزی آش نیم کیلو،روغن به میزان 
الزم،ســیر یک بوته،پیاز بزرگ 2 عدد،آرد 2 
قاشق غذاخوری،رشته آشی 200  گرم،نمک 

و زرد چوبه به میزان الزم.
طرز تهیه: قبل از شروع هر کاری یک 
قابلمه را تا نیمه آب می ریزیم و می گذاریم تا 
آب  جوش بیاید.پیازهــا را خرد کرده و بدون 
روغن روی حرارت مالیم قــرار می دهیم تا 
آبش کشیده شــود. پس از آن روغن را اضافه 
می کنیم و می گذاریم تا طالیی شــود. بعد 
پیازهــا را از روغن در می آوریــم  و در ظرف 

دیگری می ریزیم .در تابه  کمی روغن ریخته 
 ســپس چند قاشــق نعنــا بــه آن اضافه 
کــرده ،کمی تفت مــی دهیم و حــرارت را 
خاموش می کنیم. در همــان تابه که پیاز را 
سرخ کرده بودیم سیر را داخل روغن داغ رنده 
می کنیم و به آن کمــی زرد چوبه می زنیم و 

تفت می دهیم.
بعد آن دو قاشــق آرد را ریختــه و خیلی کم 
تفت می دهیم و دو قاشــق از نعنــا داغ و دو 
 قاشــق از پیاز داغ را اضافه و بــا هم مخلوط 

می کنیم و می گذاریم کنار.
 وقتی کــه آب  در حال جوش بــود حبوبات 
پختــه شــده را داخــل قابلمه مــی ریزیم 
و می گذاریــم تــا ده دقیقه بجوشــد، بعد 
 ســبزی را هم به آن  اضافه می کنیم.دوباره

 می گذاریم تا بجوشــد وقتی که جوش آمد 
پیــاز داغ، ســیر داغ، نعنــا و آرد راکه تفت 
 داده بودیــم به مــواد داخل قابلمــه اضافه 
می کنیــم و مــی گذاریم تا بیســت دقیقه 
 بجوشد.در  ده دقیقه آخر هم رشته را اضافه 

می کنیم  و اجازه می دهیم  که  جا بیفتد.

کتاب نفس و روح در فلسفه اسالمی و آیات و 
روایات به قلم »حســن معلمی« را انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی چاپ و 

روانه بازار نشر کرده است.
 بررسی نفس و روح در فلسفه و آیات و روایات 
کاری است که به صورت یکجا و منسجم صورت 
نگرفته اســت در صورتی کــه الزم و ضروری 
اســت؛ زیرا در پرتو آیات و روایات نقاط قوت و 

ضعف کار فلسفی در باب نفس روشن و تکمیل 
می گردد و با استفاده از نگاه عقلی به نفس و روح، 
تفسیر آیات و روایات دقیق تر و عمیق تر صورت 

می گیرد. 
در این کتاب روش بحث ترکیبی است از روش 
نقلی در بــاب روایات و عقلــی در باب مطالب 
فلسفی و از تحلیلی عقلی در جمع بندی مطالب 
استفاده شده و روش جمع آوری اطالعات نیز 

کتابخانه ای است.
این کتاب دارای چهار فصل با عناوین»حقیقت 
نفــس در فلســفه اســالمی و آیــات و 
روایات«،»تجــرد، حرکت و تکامل و اقســام 
و قــوا و درجات نفــس در فلســفه و آیات و 
روایات«،»حــدوث نفس در فلســفه و آیات و 
روایات«و»نفــس و معاد در فلســفه و آیات و 

روایات«.
معلمــي  حســن  تالیفــات  از   برخــي 
عبارتند از: »نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه 
اسالمي«،»نگاهي به معرفت شناسي در فلسفه 

غرب«،»باید و نباید از دیدگاه شهید مطهري«.

راز موفقیت مردان بزرگ و ســرکامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، کوشش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

- استقامت و پشتکار
صبر و شکیبایی و استقامت و بردباری از شیوه مردان 
بزرگ و کامیاب جهان است. صبر و شکیبایی که یک 
فضیلت عالی انسانی است گاهی با یک رذیله اخالقی 
به نام سســتی و تنبلی، دســت روی دست گذاردن، 
تن بــه تقدیر و قضــا دادن و زیربــار هرگونه تعدی و 
ستم رفتن اشتباه می شــود. در صورتی که شکیبایی 
و بردباری و اســتقامت و پشــتکار، ضامن سعادت و 
کامیابی است و بی حالی و بی عاری و سستی و تنبلی 

موجب تیره روزی و بدفرماجی.
سرگذشت سکاکی دانشمند قرن هفتم هجری بسیار 
جالب است. وی در سی سالگی تحصیل را آغاز نمود. با 
اینکه آموزگار او از موفقیت وی مایوس بود، او با شور و 

پشتکار عجیبی مشغول تحصیل شد.
آموزگار برای درک هوش و زمینه فهم وی مسئله ساده 
ای را طرح کرد و آن یک مسئله از فقه شافعی بود که 

پوست سگ با دباغی پاک می شود و استاد آن را چنین 
مطرح ساخت:» پوست سگ با دباغی پاک می شود« 
ســکاکی آن را زیاد تکرار کرد و با شــور و شوق آماده 
درس پس دادن بــود. فــردای آن روز معلم در میان 
انبوهی از شاگردان از سکاکی پرسید که مسئله دیروز 
چه بود؟ ســکاکی ناگهان گفت: » سگ  گفت: پوست 

استاد با دباغی پاک می شود« 
در این لحظه شلیک خنده شاگردان و معلم بلند شد. 
اگرچه روح آن نوآموز سالمند به اندازه ای توانا بود که 
از این عدم موفقیت در امتحان شکســت نخورد و ده 
ســال تمام در این راه گام برداشــت  ولی به علت باال 

بودن سن، تحصیل او رضایت بخش نبود.
روزی برای حفظ درس به صحرا رفته و اثر ریزش باران 
را روی صخره ای مشاهده کرد. او از دیدن این منظره 
پند گرفت و گفت: هرگز دل و روح من سخت تر از این 
سنگ نیست. اگر قطرات دانش بسان آب باران در دل 
من ریزش کند، به طور مسلم اثر نیکویی در روان من 

خواهد گذارد«.
او به شهر بازگشــت و با شــور زائد الوصفی مشغول 
تحصیل شد و بر اثر استقامت و پشتکار، یکی از نوابغ 

ادبیات عرب  شد. وی کتابی در علوم عربی انتشار  داد 
که مدت ها محور تدریس در دانشــکده های اسالمی 

بود.
کسانی که مشغول کارهای اجتماعی هستند بیش از 
دیگران به صبر و حوصله و ثبات و استقامت نیازمندند 
و بدون بردبــاری هرگز گامی به پیــش نخواهند برد.

یکی از دوســتان کارالیل جلد اول تاریخ فرانسه را از 
وی عاریت گرفت و این نسخه منحصر به فرد در خانه 
دوست وی بر اثر اشــتباه خدمتگزار خانه طعمه آتش 
شد ولی او با صبر و استقامت کامل تمام کتاب را دوباره 

نوشت.
هاروی، کاشــف گردش خون در بدن، هشــت سال 
مشغول آزمایش بود تا  به نظریه اش یقین و اطمینان 
پیدا کرد سپس آن را با دالیل ساده ابراز نمود. صدای 
مخالفت از هر طرف بلند شــد. گروهی او را مجنون و 
دیوانه خواندند و دوســتانش وی را ترک کردند. او با 
کمال ثبات و استواری به دفاع از عقیده خود پرداخت و 

اکنون کشف وی یکی از مسلمات علوم طبیعی است.
)برگرفته از کتاب رمز پیروزی مــردان بزرگ اثر آیت 

ا... سبحانی(

اغلب مردم می پرسند آیا شوینده ها قادرند لباس   
ها را عالوه بــر زدودن کثیفی و لک ضدعفونی 
هم بکنند؟ در پاســخ باید گفت معموال لباس 
بزرگترها کمتر به خون و ادرار آلوده می شــود 
اما اگر لباس  کودک آغشــته به ادرار یا مدفوع 
یا استفراغ است، نباید همراه سایر لباس ها در 

ماشین  لباسشویی شسته شود...
این لباس   ها باید جداگانه ابتــدا کامال با آب و 
مواد شوینده پاک شــوند و بعد  آنها را با درجه 
حرارت باال در ماشــین لباسشــویی شست یا 
حتی جوشاند و اتو زد تا کامال ضدعفونی شوند. 
می توان از چند قطره محلول ضدعفونی کننده 
نیز اســتفاده کرد اما جوشــاندن و شستن با 

درجه حرارت بــاالی ۶0 درجه بســیار بهتر 
است زیرا امکان اینکه پوســت کودک به مواد 
ضدعفونی کننده حساسیت نشان دهد، باالست 

و نباید ریسک کرد.
برخی افراد تصور می کنند پهن کردن لباس  زیر 
نور آفتاب، آن را ضدعفونی می کند  البته  شاید 
آفتاب تند تابستان تا حدی در این زمینه کارساز 
باشد ولی آفتاب  در دیگر اوقات معموال لباس ها 

را ضدعفونی نمی کند. 
بهترین کار این اســت که لباس   ها را با آب داغ 
باالی ۶0 درجه سانتی گراد بشویید و بعد سریع 

از ماشین لباسشویی خارج کنید .
در مورد لباس  های نو، اجباری بر شستن قبل 
از استفاده نیست زیرا عوامل دفاعی روی پوست 

سالم مانع از انتقال عفونت به بدن می شود. 
در صورتی که فردی پوســت حساسی دارد یا 
دچار ضایعه های پوستی، جوش و خراش باشد یا 
سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشد، از آنجا که به 
هر حال دست های آلوده با لباس  های نوتماس 
داشته است، بهتر است لباس  ها شسته ، اتو و بعد 

استفاده شوند.

طرز تهیه 
آش رشته 40 دقیقه ای

آیا پودر ماشین لباسشویی
 لباس ها را ضدعفونی می کند؟!

عکس نوشت

یک پیراشکی در پیراشکی ســازی دام در لندن درست 
شده که گران ترین پیراشکی جهان شناخته شده است.
این پیراشکی با زعفران، خمیر کروسانت کره ای و خاویار 
درست شده است و  روی آن گرده طال ریخته می شود. روی 
این پیراشکی شکالت های خاصی گذاشته شده است که 
به لوبیا های تاییتی مشهور هستند و قیمت خیلی باالیی 
دارند.گفتنی است این پیراشکی بخاطر موادی  که در آن 

استفاده می شود حدود 2 هزار دالر قیمت دارد.

این پیراشکی
 2 هزار دالر قیمت دارد 

 نفس و روح 
در فلسفه اسالمی و آیات و روایات

با رژیم غذایی
 ستارگان هالیوود الغر شوید)1(

روش هایی برای
 مسئولیت پذیر کردن فرزندان)4(

کم مصرف ترین خودروی جهان 
که از نوع الکتریکی است، توسط 
فارغ التحصیالن دانشــگاه فنی 

مونیخ آلمان ساخته شد.
گروهــی از فــارغ التحصیــالن 
دانشــگاه فنــی مونیــخ آلمان، 
خودروی الکتریکــی را طراحی 
کرده اســت که با اندکــی انرژی 
قادر به طی مسافت قابل توجهی 
اســت. این خودرو به عنوان  اتومبیل بهینه جهان در کتاب گینس ثبت 
شده است. نمونه نخســت این خودرو در ســال 20۱۴ طراحی شد که 
بعداز اعمال تغییرات مختلف به شــکل اتومبیل برقــی بهینه جهان در 
آمد.  مهندسی این خودرو به گونه ای اســت که کمترین اصطکاک را با 
سطح زمین ایجاد می کند.در ابتدا مصرف انرژی این خودرو هزار و ۱۴2 
کیلومتر بر کیلو وات ســاعت بود اما با اصالحات انجام گرفته بر روی آن، 
مصرف انرژی این خودرو به هزار و 2۳2 کیلومتر بر کیلو وات ســاعت که 
معادل مصرف  حدود0/009۱ لیتر بنزین در ۱00 کیلومتر است، رسید.  
به عبارت دیگر با احتساب محاسبات فنی یعنی خودروی فعلی با مصرف 

یک لیتر بنزین می تواند مسافتی  ۱0 هزار و 9۵۶ کیلومتری  را بپیماید.

نخستین جفت روی تراشه دنیا تولید شــد تا دانشمندان با دید 
بازتری به بررسی عوامل تولد نوزادان نارس بپردازند.دانشمندان 
دانشگاه پنسیلوانیا با تولید نخستین جفت روی تراشه دنیا تحولی 
 بزرگ در علم پزشــکی مدرن ایجاد کردند. آنچه کــه آنها ارائه 
کرده اند نمایشــی کامل از فرآیند انتقال مــواد مغذی از طریق 

جفت به جنین را مدل سازی می کند.
این دســتگاه کوچک که تنها به اندازه یک حافظه فلش، بزرگی 
دارد متشکل از دو الیه سلول های انسانی است که فعل و انفعاالت 

میان مادر و جنین را مدل سازی می کند.
در ســاختار جفت روی تراشــه از ریزکانال های حاوی مایعات 
استفاده شده تا دانشــمندان بتوانند چگونگی انتقال مولکول ها 

میان مادر و جنین را به دقت مورد بررسی قرار دهند.
همچون ســایر اندام هایی که تاکنون بر روی تراشــه تولید شده 
اســت  و  از آن جمله می توان به شــش، روده و چشم اشاره کرد. 
جفت روی تراشه تقلید هنرمندانه ای از طبیعت موجود در بدن 
مادر اســت، جایی که مواد غذایی مورد نیاز نوزاد از بدن مادر و از 
 راه جفت تامین می شود. تا پیش از این، دانشمندان با استفاده  از 

راه های دیگری به مطالعه این فرآیند می پرداختند.
تولید جفت روی تراشه بخشی از تالش دانشــمندان در آمریکا 
برای تشخیص عوامل تولد نوزادان نارس اســت تا بدین ترتیب 
 شــیوه های موثری برای جلوگیــری از بروز این گونــه تولدها
  ارائه شــود.تحقیقات نشــان می دهد نوزادانی که نارس به دنیا

  می آینــد در آینده دچــار مشــکالت مختلفــی در ارتباط با 
سالمتی شان می شوند.

کشــف جدید دانشمندان 
دانشــگاه جنوب کالیفرنیا 
حاکــی از آن اســت کــه 
اســتخوان دار  ماهی های 
نخســتین هم بــه آرتروز 
مبتال بوده اند. این یافته ها 
می تواند بــه جلوگیری و 
درمان سریع تر این عارضه 
کمک  مفصلــی  دردناک 
کند. این یافته ها با باورهای کلی در مورد اینکه مفاصل سینوویال یا 

زاللی با ورود مهره داران بر روی خاک تکامل یافته اند، مغایر است.
برای مثال، زانوها و استخوان ران انسان که به شدت مستعد آرتروز 

هستند، از مفاصل زاللی برخوردارند.
به گفته محققان، مشاهده نخســتین مورد ابتال به آرتروز در یک 
گورخرماهی می تواند رویکردهای جدیدی را به ســوی شناسایی 
درمان هــای جدید برای آرتروز کــه با وجود فراگیــر بودن، هنوز 
درمانی به جز جایگزینی مفصل برای آن شــناخته نشده، معرفی 

کند.
آنها دریافتند که مفاصل خاصــی در فک و باله های گورخرماهی از 
ویژگی های مشابه مفاصل زاللی در پســتانداران برخوردارند. این 
شباهت از آن جهت منطقی اســت که مقاومت در برابر آب، فشار 
قابل توجهی بر مفاصــل وارد می کند. بیــش از ۵2 میلیون نفر یا 
حدود 2۳ درصد از بزرگساالن جهان دچار بیماری آرتروز هستند. 

این تعداد ممکن است تا سال 20۴0 به 78 میلیون نفر برسد.
مهره داران دارای چهار دســت و پا از ماهی هــای لبه بالگان تکامل 
یافته اند. در حال حاضر هیچ مدل آزمایشگاهی از این ماهی وجود 
ندارد، از این رو دانشــمندان بر روی گورخرماهــی تمرکز کردند 
 که عضوی از ماهی هــای تکامل یافته تر پرتوبالگان اســت.آنها از 
سی تی اســکن و ابزارهای ژنتیکی اســتفاده کرده و دریافتند که 
دو نوع ماهی پرتوباله دارای مفاصل زاللی هســتند که پروتئینی 
مشابه نوع روان کننده مفاصل انسان موسوم به »لوبریکان« تولید 
می کنند.تحقیقات پیشین نشان داده بود که انسان ها و موش ها ی 
فاقد پروتئین لوبریکان بسیار ســریع تر به آرتروز مبتال می شوند.

محققان دریافتند که حذف این ژن از ژنوم گورخرماهی باعث بروز 
آرتروز در فک و باله این موجود شد.

اگر شما هم به دنبال 
بهتریــن رژیــم های 
غذایــی هســتید، به 
رژیم های ستاره های 
هالیوود کــه در اینجا 
برایتــان آورده ایــم، 

نگاهی بیندازید...
1.بیانسه

 رژیم غذایی که بیانســه برای کاهش وزن خود در 
سریال »دختران رویایی« به کار گرفت، مدتی توجه 
رسانه های زیادی را به خود جلب کرد. رژیم غذایی 
او شامل آب لیمو، آب، شــربت افرا و فلفل قرمز بود. 
او پس از این رژیم نیز انواع گوشت ها را از رژیم خود 

حذف کرد و گیاه خواری را در پیش گرفت.
 2.گویینت پالترو

 گویینت پالترو هیچ وقت حقایق زندگی و مســائل 
مربوط به ســالمتش را از دیگران پنهان نکرد. او به 
دلیل آلرژی و مشکالت معده ای که دارد، تمام مواد 
غذایی حــاوی گلوتن، لبنیات و گوشــت قرمز را از 
رژیم غذایی خود حذف کرد. او این رژیم را به مدت 
2۱ روز ادامه داد و در نتیجــه به هدف ایده آل خود 
رسید. مســلما برای زیبایی باید زحمت کشید، غیر 

از این است؟
 3.اولیویا مان

 امان از دست گذر زمان! اولیویا مان که از باال رفتن 
ســن دل خوشــی ندارد، به دنبال بهترین اکسیر 

جوانی می گردد. 
او برای از بین بردن چیــن و چروک صورتش، رژیم 
غذایی ژاپنی ها را پیش گرفته اســت. اولیویا اخیرا 
در مصاحبــه ای گفت کــه از ســیب زمینی ژاپنی 
برای کاهش وزن و جوان ماندن پوســتش  استفاده 
می کند. او می گوید: » ســیب زمینــی هایم را از 
فروشگاه ژاپنی می خرم ســپس یک سیب زمینی 
شــیرین را به تکه های ریز تقســیم می کنم، آن را 
 در روغن زیتــون و دارچین خوابانــده و بعد در فر 
قرار می دهم. معموال روزی دو تــا از آنها را مصرف 
می کنم.می دانم که قرص هــای ویتامین و مکمل 
زیادی وجود دارد اما ترجیح مــی دهم که آنها را از 

منابع طبیعی به دست آورم.«
4.سارا میشل گلر

 یکی از رژیم های سالمی که سارا میشل گلر از مادر 
بزرگش به ارث برده اســت، رژیم غذایی سوپ کلم 
اســت. او این رژیم غذایی را هر روز دنبال می کند و 
معتقد اســت که یکی از بهترین منابع غذایی است. 
او ســوپ کلم را به این دلیل انتخاب کرد که حاوی 
سبزیجات کم کالری است و موجب کاهش وزن نیز 

می شود.

کارهای منــزل از نظر  
والدین کارهایی کوچک 
و تکراری هســتند که 
 همیشــه در خانه انجام 
می شــوند، اما در نظر 
بســیاری از کــودکان 
ایــن کارهــا بســیار 
 مشکل و ناخوشایند هستند  و معموال  انجام آنها با بحث و 
جدل های زیادی همراه است. برای واگذاری کارهای منزل 

به کودکانتان نکات زیر را در نظر بگیرید.
3- به خاطر داشته باشید کلید کار »سادگی« است:

 کودک خردســال عادت دارد به محدوده کوچکی توجه 
کند. بنابراین انجام کارهایی را به  او  بسپارید که در محدوده 

کوچکی  باشد تا    او   را خسته نکند.
 4- دقیقا مشــخص کنید انتظار دارید چه کاری

 انجام دهد: 
درواقع به  او   نشان دهید چگونه  آن کار را انجام دهد. 

 5- تا جایی که ممکن اســت کارهای  او   را اصالح 
نکنید: 

 تصحیح کردن، ناخــودآگاه این پیــام را به کودک منتقل 
می کند که تالشــش به اندازه کافی خوب نبوده اســت. 
بنابراین به جای توجه به مقدار کاری که انجام داده اســت، 
به تالشش توجه کنید و از سرزنش کردن  او نیز بپرهیزید. 
 ســرزنش کردن سبب می شــود کودک تصور کند هرگز 
 نمی تواند شــما را راضی نگه دارد بنابراین دست از تالش

 بر می دارد. به یاد داشته باشید با گذشت زمان، کودک در 
کارهایش مهارت پیدا می کند، بر آنها مسلط می شود و از 

عهده انجام کارها بهتر بر می آید.
6- به جای جمالت منفی از جمالت مثبت استفاده 

کنید:
 مثال به جای  گفتن »اگر لباس های مهمانی را درنیاوری...« 
از این عبارت استفاده کنید » اگر می خواهی بازی کنی اول 
باید لباس های مهمانی را درآوری.« بدین ترتیب  وقتی چند 
بار این جمالت را تکرار کنید، انجام این کارها برای کودک به 
شکل عادت در می آید و دیگر نیازی نیست کارها را  به طور 

مرتب به او یادآوری کنید.
7- به  او بیاموزید که عواقب اشتباه یا سهل انگاری 

خود  را بپذیرد: 
کودک باید از انتخاب خود درس بگیرد. بنابراین کاری کنید 
عواقب سهل انگاری یا اشتباهش را بپذیرد. به عنوان مثال اگر 
 کودک از جمع کردن اسباب بازی هایش در اتاق پذیرایی

 سر باز می زند، اســباب بازی ها به مدت دو روز از دسترس 
او دور نگه داشته شــوند، اگر لیوان شــیر را می ریزد، به او 
دستمالی برای تمیز کردن داده شود یا اگر به خاطر اتالف 
وقت، سرویس را از دست می دهد، با اتوبوس به مدرسه برود.

کم مصرف ترین خودروی جهان 
ساخته شد

نخستین جفت دنیا روی تراشه 
به دنیا آمد

ماهی ها هم آرتروز می گیرند! 
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