
ذوب آهن اصفهــان اولین و بزرگترین کارخانــه تولیدکننده فوالد 
ســاختمانی و ریل در ایران اســت که با ظرفیت بیش از 2 میلیون 
تن محصول نهایی، انــواع مقاطع فوالدی ســاختمانی و صنعتی 
 را تولید می کند. محصــوالت کارخانجات این شــرکت، به بیش از

2۳ کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر می شود و در بازار داخل، 
این محصوالت در پروژه های بزرگی همچون برج میالد تهران، نیروگاه 
هسته ای بوشهر، سدهای بزرگ و مترو مورد استفاده قرار گرفته است. 
با ما همراه باشید با چندخبر از »ذوب آهن« که می خواهد همچون 

همیشه بر بام صنعت ایران بدرخشد:
حمايت قاطع نماينده مردم لنجان از طرح هاي اصالحي 

مديريت عالي  در ذوب آهن اصفهان
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی و مهندس سجاد، 
فرماندار این شهرســتان، ضمن حضــور در ذوب آهن اصفهان، با 
مدیرعامل و جمعی از مســئوالن این شــرکت دیدار و گفت و گو 

نمودند.
مهندس صادقی، مدیرعامــل ذوب آهن، طی ســخنانی، ضمن 
تمجیــد از رویکرد تعاملــی نماینده مردم شهرســتان لنجان در 
 مجلس و مسئوالن این شهرستان، گفت: یکی از اولویت های اصلی

ذوب آهن که با جدیت و عالقه تمام پیگیری می شــود، مســائل 
زیست محیطی است و در این راه با تمام توان اقدام می کنیم. ضمن 
اینکه تعامل خوبی با منطقه داریم و به دنبال افزایش آن هستیم؛ اما 

مشکالت نقدینگی و بدهی های این شرکت همچنان وجود دارد.
مدیرعامل ذوب آهن با اشــاره به پروژه هاي صورت گرفته در این 
شرکت جهت کاهش مصرف آب گفت : میزان مصرف آب ذوب آهن 
از زاینده رود، بسیار کمتر از سهم اختصاص یافته به این شرکت است 

و اقدامات مختلفي نیز در این خصوص در دست اقدام است.
وی افزود: در شــرایط کنونی، صنایع فوالدی با مشــکالت جدي 

بســیاری مواجه هســتند و ذوب آهن بــه دلیل تولیــد به روش 
 کوره بلند، نیاز به کک و زغال ســنگ دارد و مصائب بیشــتری را

تحمل می کند. در این شرایط سخت، متاسفانه سیاست های متخذه  
در زمینه زغال سنگ مبنی بر وضع تعرفه و محدودیت واردات نیز 
مشکالت را دوچندان نموده اســت؛ این در حالی است که ظرفیت 
تولید زغال داخلی جوابگوی واحد های تولید کک کشــور نیست؛ 
ضمن اینکه زغال داخلی به دلیل عدم مرغوبیت، باید با زغال وارداتی 

ترکیب شود تا کک مرغوبی حاصل نماید.
 کوهکن در این دیدار، بر حمایت از ذوب آهن اصفهان و طرح های 
اصالحی مهندس صادقی برای برون رفت این شرکت از مشکالت 
کنونی تاکید نمود و گفت: رونق و پیشــرفت این شرکت بر منطقه 
 تاثیر مســتقیم دارد و از طرفی اگر ذوب آهن با مشــکالت جدی

مواجه شــود، آثار زیانباری برای منطقه خواهد داشت؛ لذا قطعا از 
فعالیت ها و اقداماتی که به حل مشــکالت این شرکت بینجامد، با 

تمام توان حمایت می کنم.
نماینده محترم مردم لنجان در مجلس شــوراي اســالمي گفت: 
کمیسون صنایع و معادن مجلس، حمایت از صنایع و تولید داخلي 

را که منطبق بر سیاست هاي اقتصاد مقاومتي است، مدنظر دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: براي همکاري 
جهت حل مشــکالت این مجتمع عظیم صنعتي آماده هستیم و 
مسئله زغال سنگ نیز در اولین جلسه کمیته معدن این کمیسیون 

مطرح مي شود.
مهندس ســجاد، فرماندار شهرســتان لنجان نیــز در این دیدار، 
تعامالت ذوب آهن با منطقه را خــوب توصیف نمود و ضمن اعالم 
 حمایت از اقداماتــی که این تعامــالت را افزایــش داده و منافع

ذوب آهن ومنطقه را در پی داشــته باشــد، ابراز امیدواری نمود 
 که با رویکرد مدیریت این شرکت، شــاهد افزایش همکاری های

فی مابین باشیم.
به دليل رسيدگي و توجه ويژه به امور جامعه ايثارگري صورت 

گرفت:
 قدرداني مسئولين بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 

اصفهان از مديريت عالي ذوب آهن
مهندس داریوش وکیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان، دکتر ابراهیم یزدی مشاور استاندار در امور ایثارگران و هیئت 
همراه یکشــنبه ۳ مرداد ماه 95 ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان 
با مهندس صادقی، مدیرعامل شرکت دیدار و گفت و گو نموده و از 
مسئولین این شرکت به دلیل رسیدگي و توجه ویژه به امور جامعه 

ایثارگري قدرداني کردند.
مهندس صادقی در این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ 
ایثارگری گفت: مسئولین این شــرکت، توجه به کرامت انسانی را 
سرلوحه کار خود می دانند و لذا نسبت به جامعه ایثارگری که مقام 
واالیی نزد پروردگار دارند، نهایت احترام را دارند و تکریم آنها را وظیفه 

خود می دانند.
وی افزود: در این شرکت بر اساس قوانین، هرگونه اقدام الزم در حمایت 
و تکریم از جامعه ایثارگری صورت می گیرد و امور شهدا، جانبازان و 
ایثارگران شرکت با جدیت، پیگیر حل مشکالت و رسیدگی به  این 

عزیزان است.
مدیرعامل ذوب آهن همچنین با اشــاره به جایــگاه واالی فرهنگ 
ایثارگــری در ذوب آهن و پیشــینه این شــرکت در دفاع مقدس 
 گفت: موزه دفاع مقدس در ذوب آهن در دســت طراحی است که

سردیس های شهدای گرانقدر شرکت در آن نصب خواهد شد.
مهندس وکیلی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 
در این دیدار ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای مدیریت ذوب آهن 
اصفهان و تشکر از تعامل بسیار خوب مسئوالن این شرکت با بنیاد 

شهید و خانواده معظم شهدا و ایثارگران، گفت: تالشگران ذوب آهن، 
هم در عرصه صنعت و هم در فرهنگ  ایثارگري سرآمد هستند و باید به 
آنها خداقوت گفت.  وي افزود: شهدا جایگاه واالیي نزد پروردگار دارند و 
رسیدگي به خانواده شهدا و توجه به ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگري، 

موجب شفاعت نزد خداوند مي شود.  
دکتر یزدي، مشاور استاندار اصفهان در امور ایثارگران نیز طي سخناني 
ضمن یادآوري همکاري و تالش خوب ذوب آهن اصفهان در برگزاري 
یادواره شــهداي کارمند، گفت: مسئوالن این شــرکت همواره در 
چارچوب قوانین، به جامعه ایثارگري رسیدگي کرده اند و تمام استان 
اصفهان همان طور که در دفاع مقدس پیشتاز بودند، باید در اجراي 

این قوانین سرآمد باشند.                                                 
دکتر احساني از مسئولین امورا یثارگري استانداري اصفهان نیز طي 
سخناني،  ایثارگران را مصداق انفاق کنندگان دانست و گفت: ایثارگران 
در تمام امور الگوي ما هستند و حتي اقتصاد مقاومتي که مورد تاکید 

مقام معظم رهبري است نیز برگرفته از روحیه ایثارگري مي باشد. 
در این جلسه که دکتر نیاوند، مشاور مدیرعامل در  امور سازماندهي و 
نصرا... فلکي، مدیر حراست شرکت نیز حضور داشتند، دکترعباسي، 
معاون منابع انساني وا مور اجتماعي گفت: به حفظ و توسعه فرهنگ 
ایثارگري باور و اعتقاد کامل دارم و همگان مکلف هستیم به کساني 

که از جان خود انفاق نموده اند و خانواده آنها توجه و رسیدگي کنیم.
مهندس سلیماني، سرپرست امور شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت 
نیز طي سخناني، از مدیرعامل و مشاور فرهنگي، اجتماعي ایشان به 
جهت رسیدگي به امور ایثارگران ونگرش مثبتي که به این موضوع مهم 
دارند، قدرداني نمود و گفت : برخالف مشکالت مالي و اقتصادي ذوب 
آهن، برنامه هاي امور شهدا، جانبازان و ایثارگران این شرکت بسیار 
پربار و بیشتر از سایر ارگان هاست که حاصل توجه ویژه مدیریت عالي 

شرکت به این امر مي باشد.

 تمديد گواهينامه ISO 14001  ذوب آهن اصفهان
 بر اســاس این گــزارش، ممیــزي خارجي سیســتم مدیریت

زیست محیطي شــرکت مطابق با اســتاندارد ISO 14001، با 
موفقیت انجام گرفت.

مهندس عباس زاده، مدیر کیفیت شرکت، ضمن اعالم این خبر 
یادآور شــد که دومین دور ممیزي مراقبتي ایزو 14001، توسط 
سرممیزان موسسه SGS که هر 6 ماه یک بار انجام مي گیرد، در 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
در جلســه افتتاحیه این ممیزي که با حضور مدیرعامل محترم 
شرکت و معاونان ایشــان و مدیران مرتبط برگزار شد، مهندس 
صادقي ضمن برشمردن اقدامات گسترده و سرمایه گذاري هاي 
عظیم صورت گرفته در جهت صیانت از محیط زیســت و کاهش 
آالیندگي هاي ذوب آهن، گفت: این شرکت همواره توجه و رعایت 
الزامات زیست محیطي را سرلوحه کار خود قرار داده و امیدواریم 
با سرمایه گذاري هاي انجام شده و پروژه هاي در دست اجرا و عزم 
راسخ موجود در تک تک پرسنل شرکت، مشکالت باقي مانده نیز 

در اسرع وقت برطرف گردد.
در جلســه اختتامیه، سرممیز موسســه SGS، با تبیین اهداف 
اســتقرار اســتاندارد ایزو 14001 در شــرکت ها، افزود: براي 
 انجام این ممیزي در ذوب آهن براســاس منطق نمونه برداري،

12 مدیریــت کارخانه انتخــاب و فرآیندها، کنتــرل عملیات و 
مســتندات الزم مورد ارزیابي و بررســي قرار گرفت و با توجه به 
عدم مشاهده مغایرت عمده، تمدید این گواهینامه در ذوب آهن 

اصفهان مورد تایید قرار مي گیرد.
در این جلسه، از اقدامات مثبت شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان 
به منظور حفظ محیط زیست و رسیدن به استانداردهاي مربوطه 

توسط تیم ممیزي، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

چند خبر از ذوب آهن؛

ISO14001 از قدردانی مسئولين بنياد شهيد استان از مديريت عالی ذوب آهن تا تمديد گواهينامه
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زمزمه هایی برای انجام جراحی بزرگ در نظام آموزشی کشور 
پس از چند دهه آموزش تئوریک به گوش می رســد و تغییر 
شــرایط جذب بازار کار باعث شــده تا امروز هزاران نفر برای 
کسب مهارت های شغلی اقدام کنند. یکی دو سالی می شود که 

موضوع مهارت آموزی و لزوم افزایش...

دبیــر کل حزب ا...گفت: عربســتان با اســراییل ارتباط 
می گیرد و مجانی با آن روابطش را عادی ســازی می کند 
و بعد از آن، اسراییل را به رسمیت می شناسد و هماهنگی 
کرده و برای آن فتوای فقهی آماده می کند. او هشــدار داد 

که آنچه در عادی سازی روابط عربستان...

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان، از 
آمادگی این اتاق برای تاسیس دفاتر نمایندگی در خارج از کشور 
خبر داد. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از اصفهان، سید عبدالوهاب ســهل آبادی، دیشب در نشست 
سفیران جدید کشورمان با مسئوالن استان اصفهان، گفت: از 
سفرای جدید انتظار داریم که سفارتخانه تحت امر آنها، زمینه 
دست یابی به بازارهای جدید جهانی را برای فعاالن اقتصادی 
این استان فراهم کند. وی آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان را برای 
هرگونه همکاری با ســفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران 
در کشــورهای مختلف  اعالم کرد و افزود: برای تسهیل امور 

بازرگانی و ارائه خدمات...

همزمان با  سالروزشهادت امام صادق)ع(،  اجالسیه 
 590 شــهید روحانی اســتان اصفهان با محوریت
 150 شهید مدرسه علمیه امام صادق)ع( برگزارشد.

آیــت ا... مظاهــری، رییــس حوزه هــای علمیه 
 اصفهان، به مناسبت برگزاری این اجالسیه پیامی

صادر کردند که در متن این پیام آمده است: سالم و 

درود خداوند بر ارواح تابناک همه شهیدان راه حق 
و فضیلت و عبادت، خصوصا شــهدای روحانیت و 
حوزه های علمیه که پایه های دین و دین مداری را 
با خون های مطهر خود تثبیت و مستحکم ساختند.  
آنان با جهاد و مجاهــدت در دفــاع از ارزش های 

اسالمی و آرمان های تعالی بخش قرآن و عترت...

مدرک تحصیلی طرفدار 
ندارد!

تاسیس دفتر نمایندگی 
اتاق بازرگانی اصفهان 

در خارج از کشور

عربستان کجای معادله
در منطقه است؟

اصفهان هنوز موزه ای برای 
آثار هنرهای معاصر ندارد!

مديرعامل ذوب آهن:

 ظرفیت زغال سنگ  داخلی
 جوابگو نیست

شهردار اصفهان:

 هنر اصفهان، نام این شهر را
زنده نگه داشته  است

نماينده ولی فقيه در استان اصفهان:
حوادث  مقدم  خط  در  همواره  روحانیت 

انقالب حضور داشته است
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سيدحسن نصرا... :شش شغلی که پرطرفدارترين ها برای جوانان ايرانی  است؛

زاینده رود چند روزی زنده می شود
12

13

رييس مجمع نمايندگان استان اصفهان خبر داد:

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

رویای نقش جهان
ليگ آغاز شد و خبری از ورزشگاه نشد؛



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1920 | یکشنبه 10 مرداد 1395 | 26 شوال 1437

اخبار کوتاهيادداشت

دبیــر کل حزب ا...گفت: عربســتان با اســراییل ارتباط 
می گیرد و مجانی با آن روابطش را عادی ســازی می کند 
و بعد از آن اسراییل را به رسمیت می شناسد و هماهنگی 

می کند و برای آن فتوای فقهی آماده می کند.
او هشدار داد که آنچه در عادی ســازی روابط عربستان با 
اسراییل خطرناک تر از سایر مســائل است، گمراه کردن 
افکار عمومی از حیث فرهنگی و اندیشــه  اســت که این 

عادی سازی را همراهی ]و توجیه[ می کند.  
نصرا... تاکید کرد؛ جنایتی که در حق مردم یمن می شود، 
ناشی از فرهنگ و اندیشه سعودی و وهابی داعش و النصره 

هست، حتی اگر ]جبهه النصره[ اسمش را تغییر دهد.
نصرا... در ادامه صحبت هایش با اشاره به شرایط خاورمیانه 
گفت: منطقه در یکــی از بدترین دوره های خود به ســر 

می برد اما آنچه که وضعیت کنونی را بدتر می کند مواضع 
عربستان ســعودی اســت که روابط پشــت پرده خود با 

اسراییلی ها را به یک رابطه علنی تغییر داده است. 
ســفر ترکی الفیصــل رییس ســابق ســازمان اطالعات 
عربســتان به فلســطین اشــغالی و دیدارش بــا مقامات 

اسراییلی با موافقت دولت عربستان صورت می گیرد. 
در عربســتان اگر از طریق توییتر کســی اعتراضی بکند، 
1000 ضربه شــالق برای وی در نظر گرفته می شود، پس 
چگونه ممکن اســت یک شــخصیتی بدون هماهنگی با 
دولت این کشور خالف سیاســت های راهبردی آن اقدام 

کند!
دبیرکل حزب ا... خطاب به آل ســعود اعــالم کرد: اوضاع 
عربی جالب نیست و شــما که در بد شدن اوضاع همکاری 

داشــته اید از فرصت پیش رو سوء اســتفاده می کنید تا 
همکاری با دشمن را به شکل علنی عنوان کنید. 

وقتی عربســتان می خواهد با اســراییل هماهنگی کند 
 این به نفع اســراییل اســت و آنچه که رخ داده است برای 
عرب ها یا فلســطینی ها نه از لحاظ امنیتی و نه از لحاظ 
سیاسی فایده ای ندارد و عادی ســازی روابط عربستان با 

اسراییل مجانی و بدون هیچ امتیازگیری صورت می گیرد.
نصرا... در ادامه بر تالش عربستان برای عادی سازی رابطه 
با اســراییل تاکید کرد و گفت: اکنون عادی سازی روابط 
بین دو طرف صورت گرفته و عربســتان امــروز خود را در 
جهان عرب و اسالم به عنوان دولت اسالمی و دولت قرآن 
و دولت حرمین شــریفین می خواند و فردا اسراییل را به 

رسمیت می شناسد.
دبیر کل حزب ا... گفت: همــه باید موضع گیری کنند. این 

مسئله، موضوعی نیست که تعارف بردار باشد. 
در خصوص فلسطین، مقدســات و پذیرش اسراییل و به 

 رسمیت شناختن آن نباید تعارف کرد. 
علما و فقهــا و نخبگان در احزاب بداننــد که این موضع از 
جانب هر کسی در هر کشــوری از جمله عربستان، مصر، 
اردن، ایران، یمن و پاکستان  که باشــد باید مردود اعالم 
شود، باید محکوم شــود زیرا این مســئله به نفع دشمنی 
است که به ملت فلسطین و مقدســات تعرض و منطقه را 

تهدید می کند.
نصرا... ادامه داد: حتی اگر بدانیم که این حکام )سعودی( 
به حرف ما گــوش نمی کنند، باید بیان کنیــم که در نامه 
اعمالمان ثبت شود. آنها گزینه هایشان را تغییر نمی دهند 

و ما نیز همین طور.
تمســک ما به گزینه مقاومت بیشتر می شــود. حقیقت 
روشن است؛ در مســئله فلسطین حق وباطل کامال روشن 

است. 
حقیقت مثل خورشید درخشان اســت. فلسطینی ها نیز 

گزینه شان روشن است.
نصرا... گفت: متاســفانه عربســتان بر ادامه جنگ هایش 
 در میادین مختلف اصرار دارد و هر دســتی که به سویش 
دراز شده را رد می کند. دست گفتگو در یمن را رد می کند 

و می گوید باید تسلیم شوی. 
در بحرین مذاکره را رد می کنــد و می گوید باید خودت را 

]از معادالت[ حذف کنی.
 در ســوریه شــرط می گذارد و جنگ علیه ایران را ادامه 
می دهد. عربستان کجای معادله موجود در منطقه است؟ 
عربستان باب ]رابطه و مذاکره[ را فقط مقابل اسراییل باز 

می کند.

سید حسن نصرا... با اشــاره به جنگ عربستان علیه یمن 
و ســوریه و جنایت های آن گفت: باید فرهنگ سعودی و 
وهابی، داعش، القاعده و جبهه النصره را به فرهنگ قتل و 

ذبح تغییر نام داد.
 کســانی که ذبح می کنند و مردم بی گناه را چه در آلمان، 
چه در فرانسه به قتل می رســانند یا در افغانستان، عراق، 
فلســطین و ســوریه انفجار انتحــاری انجــام می دهند، 
وهابی هســتند. نصرا... با تاکید بر اینکه عربستان مخالف 

گفتگوهــای ملی در 
یمن، بحرین و سوریه 
است، گفت: عربستان 
بر ادامه جنگ در این 

کشورها اصرار دارد. 
بــه  همچنیــن  وی 
تحوالت بحرین اشاره 
کرد و گفــت: تابعیت 
شیخ عیســی قاسم را 
در بحرین لغو کردند 
و خواستار خروج وی 
از کشــور شــدند، اما 
بحرینی  معترضــان 
تاکنون مانع بازداشت 
آیت ا... شــیخ عیسی 

قاسم شدند.
دبیرکل حزب ا... وزیر 
خارجه عربســتان را 
»دیوانــه« توصیــف 
کرد و ادامه داد: وزیر 
عربســتان  خارجــه 
آمــده و به روســیه 
می دهــد  پیشــنهاد 

که اگــر از رییس جمهــور اســد صرف نظــر کنید، من 
ســهم خوبی از منطقــه به شــما می دهم.. چــه حرف 
خنده داری. مگر تو بر کل منطقه مســلط هســتی و همه 
سهم ها دســت توســت که یک ســهم به روســیه، یک 
ســهم به آمریکا و یک ســهم به فالنی و فالنی بدهی؟ تو 
دیوانــه ای؟ مجنونی؟ تو در موقعیتی نیســتی که ســهم 
بدهــی و معامله کنــی. نه تــو در این موقعیت هســتی 
نه پادشــاهت و  نــه اربابانت. عربســتان خــود را قیم و 
 حاکــم ملــت ســوریه می دانــد و از زبان مردم ســخن

می گوید.
پیشــنهادی که به روســیه درباره ســوریه )عدم حمایت 
روســیه از بشار اســد( داده اســت، مسخره اســت. ما به 
عربســتان می گوییم که امکان ندارد در این جنگ پیروز 
شــوید و شــروط خود را تحمیل کنید. تکبر نشان ندهید 
و کینه چشمان شــما را کور نکند. در حل مسائل منطقه 

شریک باشید.

به گزارش فارس، اردوغان در بازدید از مقر اصلی نیروهای ویژه 
ترکیه که در زمان کودتا مــورد اصابت گلوله قــرار گرفته بود، 
تاکید کرد کشــورهایی که باید از ترکیه بخاطر شکســت دادن 
کودتا تمجید می کردند، اکنون در کنــار طراحان و توطئه گران 

ایستاده اند. 
وی ضمن انتقادات تنــد از »جوزف ووتــل« فرمانده نیروهای 
آمریکایی در خاورمیانه گفت: تو چه کســی هستی؟ شما اکنون 
طرف کودتاچیان را گرفته اید. ووتل پیش تر گفته بود سرکوب 
 حامیان گولــن در ترکیه و خیل عظیم بازداشــت ها برعملیات 

ضد داعش، اثر منفی می گذارد.
 »بینالــی ایلدریــم« نخســت وزیــر ترکیــه نیــز در جمــع 
تظاهرات کنندگان علیه کودتاچیان از بسته شدن پایگاه هوایی 
»آکینجی« در آنکارا که از سوی کودتاچیان مورد استفاده قرار 

گرفته بود، خبر داد. 
وی تاکید کرد؛ تمامی پادگان های نظامی در اســتانبول و آنکارا 
که کودتاچیان از تانک ها، بالگردها و ادوات نظامی آن اســتفاده 
کرده بودند، تعطیل خواهند شــد. وی با اشــاره به پناهندگی 
»فتح ا...گولن« طراح اصلی این کودتا در آمریکاگفت: »دشمن، 

در آنکارا و استانبول نیست.« 

به گزارش ایلنا »جــان برنان« رییس ســیا اعالم کــرد که وی 
نســبت به آینده ســوریه چندان خوش بین نیســت و ادامه داد: 
 نمی دانم آیا ســوریه می تواند بار دیگر به عنوان یک کشور متحد

 وجود داشته باشد یا نه. این اظهارنظر برنان نخستین اعتراف یک 
مقام ارشد آمریکایی درباره ســوریه است که تاکید می کند بقای 

این کشور پس از پنج سال جنگ داخلی محتمل نیست. 
 برنان همچنین از عملیات نظامی روســیه در سوریه انتقاد کرد 
و افزود: آمریکا خواهان کناره گیری فوری بشــار اسد نیست بلکه 
تمایل دارد سازمان های دولتی سوریه به حال خود باقی بمانند تا 

بتوانند کشور را بازسازی و احیا کنند.

به گزارش ایرنا، ایــروان پایتخت ارمنســتان در ادامه تحوالت 
پیاپي امنیتي دو هفته گذشــته که پس از اشــغال ســاختمان 
 پلیس منطقه اربوني آغاز شــد، با حضور معترضان پرشــمار در 
 خیابان ها به نا آرامي گرایید و در جریان درگیري هاي شــبانه 

ده ها نفر زخمي و ۵0 تن نیز بازداشت شدند. 
 آناهید آیتایان ســخنگوي وزارت بهداشت ارمنستان اعالم کرد 
که ۶0 نفر در درگیري هاي شامگاه جمعه، مجروح شدند. شبکه 
دوم تلویزیون دولتي روسیه هم گزارش داد: هفت مامور پلیس 
نیز در درگیري ها زخمي شــدند که جراحت یکي از آنان بر اثر 
شــلیک گلوله بوده که براي درمان در بیمارستان بستري شده 

است واوضاع همچنان ملتهب است. 
این تظاهرات به نشانه حمایت از مردان مسلح در نزدیکی مرکز 
پلیس اشغال شــده ای برگزار مي شــود که از دو هفته پیش به 
پناهگاه تحت محاصــره گروگانگیران با چهــار گروگان تبدیل 
شده اســت.  گروگانگیران از دولت ارمنســتان خواسته بودند، 
 ژرایر ســفیلیان رهبر جنبش ضــد دولتي نووایــا آرمنیا را که 
گفته مي شود در نبردهاي منطقه مورد مناقشه قره باغ بین این 

کشور و جمهوري آذربایجان جنگیده است آزاد کند. 
وي براساس راي یک دادگاه به جرم نگهداري غیر قانوني اسلحه 

و مهمات به تحمل زندان محکوم شده است. 

به گزارش ایرنا، این اجــازه به معناي دادن تضمین بیشــتر به 
شــرکت هاي هواپیمایي در مورد ایران همزمــان با تالش این 
کشــور براي برقراري مجدد ارتباط تجاري با دیگر کشــورها به 

دنبال لغو تحریم هاست .
اداره کنترل دارایي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمریکا روز 
جمعه با صدور مجــوزي به هواپیماهاي ســاخت آمریکا اجازه 
توقف موقت در ایران را داد، بدین معنا که شــرکت هایي چون 
لوفت هانزا، ترکیش ایرالینز یا دیگر شــرکت هایي که غالبا به 
ایران پرواز دارند مي توانند براي این پرواز از هواپیماهاي ساخت 
آمریکا یا هواپیماهاي داراي قطعات یدکي ســاخت این کشور 
اســتفاده کنند.  ایران و قــدرت هاي جهان  ژوییه گذشــته به 
یک توافق هسته اي رســیدند که اجازه لغو تحریم های هسته 
ای علیه این کشــور را مي دهد هر چند که تحریم هاي آمریکا 
 در موضوعات دیگر به قوت خود باقي اســت اما ایــن توافق به 
شرکت هاي آمریکایي اجازه مي دهد براي فروش هواپیماهاي 
غیر نظامي به ایران مجوز دریافت کنند. این در حالی اســت که 
یک معامله پیشنهادي بین شرکت بویینگ و ایران خشم اعضاي 
کنگره آمریکا را برانگیخته و آنها قصــد جلوگیري از این معامله 
را دارند. مجوز صادر شــده در روز جمعه هیچ تاثیري بر معامله 

پیشنهادي با بویینگ نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا، »پي یرفردیناندو کازیني« رییس کمیســیون 
خارجي مجلس ســناي ایتالیا با اشــاره به وقایع تروریســتي 
اخیــر در اروپا گفت: داعــش دقیقا درپــي برانگیختن واکنش 
خشمگینانه اي از جانب غرب است که به جنگ تمدن ها و نبرد 
ادیان منجر شــود. وي اضافه کرد: حمله اخیر به یک کلیسا در 
فرانسه نشــان دهنده تحولي در راهبرد داعش براي حرکت به 

سوي برخورد  ادیان است. 
داعش از مدت ها پیــش در خاورمیانه چنیــن رویکردي را در 
پیش گرفته اســت و به صورت همزمان به جذب افراد از طریق 
فضاي مجازي ادامه مي دهد. کازینــي گفت: غرب نباید در این 
تله گرفتار شــود. هیچ کس نباید براي کسب یک مشت راي در 
انتخابات، مرتکب حماقت شود و از جنگ با اسالم صحبت کند. 

این دقیقا همان چیزي است که تروریست ها در پي آن هستند.

سخنگوی کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه »1۵ هزار روســتا با جمعیت کمتر از بیســت 
خانوار وجود دارند«، پیشــنهاد تجمیع این روســتاها را به 
منظور خدمات رســانی بهتــر مطرح کرد.علــی وقف چی 
عنوان کــرد:  در حال حاضر، 1۵ هزار روســتا زیر بیســت 
خانوار جمعیت دارند کــه جمعیت آنها حــدود ۳ درصد 
جمعیت روستاهاست. اگر بخواهیم خدماتی مثل آسفالت، 
 برق رسانی و  طرح هادی را به این روستاها برسانیم با توجه 
به وسعت و پراکندگی، هزینه بســیار سنگینی را متحمل 
خواهیم شد.وی با تاکید بر اینکه» روســتاهایی با ۵ یا 10 
خانوار نمی توانند به شاخص های توسعه از جمله آموزش و 
بهداشت دست پیدا کنند«، پیشنهاد تجمیع این روستاها 
را مطرح کرد. وقف چی خاطرنشان کرد: با تجمیع روستاها 
می توانیم خیلی از امکانات را به صورت مشترک در اختیار 
روســتاییان قرار دهیم و هزینه کمتری هم صرف کنیم. به 
عنوان مثال، برق رسانی به یک روستای 20 خانواری از نظر 
خط انتقال فرق چندانی با یک روســتای 1000 خانواری 
نمی کند؛ عالوه بر اینکه اکثر روســتاهای زیــر 20 خانوار، 

روستاهای دوردست هستند.

عباسعلی کدخدایی در رابطه با ارســال نامه ای از سوی وزارت 
کشــور به شــورای نگهبان مبنی بر کارشناســی انتخابات 
الکترونیک، گفت: نامه ای که از وزارت کشور به شورای نگهبان 
ارســال شــده، نامه تقاضای برگزاری جلســات کارشناسی 
بین کارشناســان وزارت کشــور و شــورای نگهبان در رابطه 
 با بحث انتخابــات الکترونیک اســت و چیز دیگــری  در آن 
مطرح نشده است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این 
کار هم اکنون در دســتور کار معاونت اجرایی و امور انتخابات 

شورای نگهبان قرار گرفته است. 
کدخدایی در رابطه با نگاه شورای نگهبان به انتخابات الکترونیک، 
اظهار کرد: نگاه شورای نگهبان از ابتدا به انتخابات الکترونیک 
مثبت بوده  اســت و آمادگی کامل  را هم در این زمینه داشته 
و دارد. شــورای نگهبان ســال ها قبل از وزارت کشــور، بحث 
الکترونیک را در تجمیع آرا  انجام داده است اما برگزاری انتخابات 
الکترونیک مستلزم پیش بینی زیرســاخت ها، اصالح قوانین 
 و مقدمات دیگری است که متاســفانه اینها در گذشته محقق 
نشــده بود. وی افزود: امیدواریم که هرچه زودتر این امکانات و 
اقدامات اولیه آماده شود، قوانین اصالح و زیرساخت ها فراهم شود 

و بتوانیم هرچه زودتر انتخابات الکترونیک را داشته باشیم.

اردوغان آمريکا را به حمايت از 
کودتا متهم کرد

ريیس سیا:

به آينده سوريه خوش بین نیستم

ارمنستان؛

پايتخت ارمنستان ناآرام شد

آمريکا اجازه پرواز هواپیماهاي 
ساخت اين کشور را به ايران داد

دام داعش برای ايجاد برخورد تمدن ها

سخنگوی کمیسیون کشاورزی پیشنهاد داد:

لزوم تجمیع روستاهای کمتر از 
بیست خانوار

سخنگوی شورای نگهبان:

نگاه مثبت شورای نگهبان 
به انتخابات الکترونیک

شورای نگهباندیدگاهدر حاشیه 
نايب ريیس مجلس:

 مکانیسم پرداخت حقوق 
ناعدالتی دارد

ريیس کمیته هسته ای مجلس:

اقدامات تنبیهی و تضمینی
 در قبال بدعهدی آمريکا 

مسعود پزشکیان با بیان اینکه »تنها باید برای پیگیری و تحقق 
ســه،چهار موضوع تالش کنیم«، اظهار داشــت: اگر همچون 
گذشته موضوعات زیادی را دنبال کنیم، همه ناقص مانده و به 
هیچ یک نمی رسیم . او همچنین بیکاری را یکی از اصلی ترین 
مشکالت دانست و گفت: ضروری است  در کشور  برای حل این 
معضل برنامه داشته باشیم. پزشکیان با بیان اینکه »برای حل 
مشکالت شاغالن هم باید اقدام کنیم«، اظهار کرد: متاسفانه 
در مکانیســم پرداخت حقوق ناعدالتی وجود دارد و موضوع 
حقوق های نجومی هم چندین سال اســت که وجود دارد. به 
یکی ۸00 هزار تومان و برای یکی دیگر 100 میلیون تومان در 
سیستم دولتی حقوق می دهیم! همچنین افرادی هم هستند 
که به جای سرمایه گذاری و ایجاد اشــتغال با داللی چندین 
میلیارد درآمد کســب می کنند، این موضوعات قابل کنترل 
بوده و می توانیم این روند را اصالح کنیــم. وی در ادامه گفت: 
 یک بازنشسته بعد از چندین سال کار و تالش، چگونه با درآمد

 ۸00 هزار تومانی زندگی کنــد؟ باید به جای معلول به دنبال 
علت باشیم و ســاختاری ایجاد کنیم که خائن، رشوه خوار، 

قاچاقچی، زمین خوار و ... وجود نداشته باشد.

مجتبی ذوالنور با اشــاره به بدعهــدی آمریکایی ها در 
انجام تعهداتشــان در اجرای برجام اظهار داشت: قبل 
از مذاکرات و حتــی در حین انجام مذاکــرات و بعد از 
مذاکرات هم مکررا مقام معظم رهبری بر بدعهدی، نیت 
باطل و مغرضانه دشمن تاکید فرموده بودند لذا ما باید 
در اجرای برجام قدم به قدم حرکــت می کردیم. وی با 
بیان اینکه اقدامات مــا در مقابل بدعهدی آمریکایی ها 
باید دو رویکرد مهم و اساسی داشته باشد، گفت:  ابتدا 
باید انجام اقدامات ما نســبت به بدعهدی آمریکایی ها 
تنبیهی و ثانیا تضمینی باشــد برای آنکــه از این پس 
آمریکایی ها و طــرف مقابل بدعهدی نکننــد و البته 
 طرف مقابل هم باید این رویکردها را در ما ببیند که اگر

 این طور نباشــد آنها هیچ وقت به تعهداتشــان عمل 
نمی کنند. وی افزود: قبل از انجام این اقدامات نیز ما باید 
به مجامع بین المللی اطالع رســانی کنیم و رسانه های 
دنیا را آگاه ســازیم که طرف مقابل به تعهداتش عمل 
نکرده و ما هم براســاس آنچه که منافع ملی ما را تامین 

می کند اقدام می کنیم.

پارلمان

پیشنهاد سردبیر: 
عربستان کجای معادله در منطقه است؟

سیدحسن نصرا... :

عربستان کجای معادله در منطقه است؟

دبیر کل حزب ا... لبنان در مراسم بزرگداشت شهید »حاج اسماعیل احمد زهری« با بیان اينکه عربستان در حال 
علنی کردن روابط پنهانی خود با اسرايیل است از همگان خواست در برابر اين خطر بزرگ موضع گیری کنند و اهمیت 

نبرد حلب را در سقوط  طرح های منطقه ای دانست.

متاسفانه عربستان بر 
ادامه جنگ هايش در 

میادين مختلف اصرار 
دارد و هر دستی  را که به 

 سويش دراز شده 
 رد می کند.

 ما به عربستان می گويیم 
که امکان ندارد در اين 

جنگ پیروز شويد و 
شروط خود را تحمیل 

کنید. تکبر نشان ندهید 
و کینه چشمان شما را 

کور نکند. در حل مسائل 
منطقه شريک باشید.

به گزارش گــروه بین الملل باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ 
رویتــرز در مطلبی دربــاره حمله ویروس اســتاکس نت 
به تاسیســات هســته ای ایران نوشــت: حمله ســایبری 
به تاسیســات هســته ای ایران آغازگر نســل جدیدی از 
جنگ ســایبری بود. این مسئله در مســتندی که درباره 
حمله سایبری به تاسیســات هســته ای نطنز در ایران با 
اســتفاده از ویروس اســتاکس نت تهیه شــده، به خوبی 
نشــان داده شــده اســت. فیلم مســتند »روز صفر« یا 
 »صفر روز« به بررســی هنجارها و قواعد ناشــناخته این

جنگ جدید می پردازد.
شــش ســال پیــش کارشناســان امنیــت ســایبری 
نــوع جدیــدی از یــک بدافــزار مخــرب را شناســایی 
کردنــد که تاسیســات هســته ای ایــران را هــدف قرار 

داده بــود. در مســتند روز صفــر، راوی داســتان بــه 
 آرامــی رد پای ایــن ویــروس را تــا آمریکا و اســراییل

 دنبال می کند.
نویسنده این گزارش مدعی اســت: ویروس استاکس نت 
از این لحاظ یک بدافزار غیر معمول بــود که باعث نابودی 
فیزیکی بخشــی از تاسیســات هســته ای ایران شد. این 
ویروس کنترلگرهای صنعتی ســانتریفیوژهای تاسیسات 
هســته ای نطنز را هدف قرار داد و تقریبا 20 درصد آنها را 

از کار انداخت.
با این حال، ســامانه اطالعاتی تاسیســات هسته ای نطنز 
همچنان از عملکــرد صحیح ســانتریفیوژها خبر می داد؛ 
چراکه اســتاکس نت به طور همزمان اطالعات عملکردی 
قدیمی تر )اطالعات مربوط به قبل از حمله سایبری( را در 

اختیار کارکنان تاسیسات هسته ای نطنز قرار می داد. 
»آموس یادلیــن« - رییس اســبق اداره اطالعات نظامی 
ارتش رژیم صهیونیســتی می گوید »هک« بهترین سالح 
است؛ چراکه دشمن متوجه نمی شــود چه اتفاقی در حال 
روی دادن اســت.  این گزارش در ادامه مدعی می شــود: 
این حمله سایبری گســترده با وجود موفقیت آمیز بودن، 

پیامدهای منفی زیادی را نیز با خود به همراه داشت.
در مســتند روز صفر به خوبی نشان داده شــده است که 
چطور روسیه و ســایر کشــورها با آگاهی از عملکرد این 
بدافزار، وارد جنگ سایبری جدیدی شدند که به هیچ وجه 
تابع هنجارهای بین المللی نیســت و در واقع، قواعد جدید 
 این جنگ، شــما را برای دفاع از خود به انجــام هر کاری

مجاز می کند.

 جزئیات جديد از استاکس نت
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بازار

يادداشت خبر

مدیــر اجرایی ســایت تخصصــی ســنگ )You stone( گفت: از 
 مجموع 27 میلیارد دالر گردش مالی ســنگ در جهان، سهم ایران

560 میلیون دالر است.
محمد رســا در چهارمین جلســه کمیســیون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهــان، با بیان اینکه صنعت ســنگ ایران ظرفیــت صادرات پنج 
میلیارد دالری سنگ در جهان را دارد، حضور پررنگ فعاالن صنعت 
سنگ اســتان اصفهان در نمایشــگاه های خارجی را خواستار شد. 
وی گفت: نمایشــگاه های بیــن المللی صنعت ســاختمان، فرصت 
 بسیار مناسبی برای بازاریابی و شناخت ســلیقه مشتریان است؛ اما

تولید کنندگان و صادرکنندگان ســنگ ایــران از این فرصت کمتر 
استفاده می کنند. رســا تصریح کرد: با توجه به روابط سیاسی و نیز 
مسافت نزدیک ایران با روسیه، کشــورمان می تواند در بازار روسیه 
حضور دائمی داشــته باشــد.  وی با اشــاره به نبود اطالعات دقیق 
درباره تعداد معادن سنگ و ظرفیت های آن در ایران، اظهار داشت: 
دسترسی به اینگونه اطالعات می تواند میزان تولید و صادرات سنگ 

را به طور دقیق مشخص کند.
مدیر اجرایی سایت تخصصی ســنگ )You stone( گفت: صنعت 
سنگ ایران ظرفیت گســترده ای برای صادرات به بازارهای خارجی 

دارد.
رسا گفت: صنعت سنگ ایران تا پنج ســال آینده می تواند 10 برابر 

ظرفیت موجود استخراج، فرآوری و صادرات داشته باشد.

مدير اجرايی سايت تخصصی سنگ:

سهم ايران از صادرات سنگ
560 میلیون دالر است

قیمت انواع اسپیکر در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
مدرک تحصیلی طرفدار ندارد!

Z506 اسپیکر الجیتک

کابل 2 متری برای اســپیکرهای جلو، کابل 5 متری 
بــرای اســپیکرهای عقــب، کابــل2/7 متــری برای 

اسپیکرمرکزی، کابل 2 متری برای اتصال لوازم جانبی
 سازگار با کنسول  های بازی خانگی و کامپیوتر 

350.00
0

تومان

Z906 اسپیکر الجیتک

نــوع اســپیکر: 5 بــه 1بــا قابلیت پخــش صدای
THX 360 درجه ای دارای گواهی نامه بین المللی

دارای 2 عدد ورودی اپتیکال دیجیتال

1.520.
000
تومان

Box Z6 - بلندگوی انرژی سیستم

کابل 3/5 میلی متری صدا، کابل USB 2.0 برای شارژ 
باتری

دفترچه راهنما

229.00
0

تومان

TSCO TS 2116U اسپیکر

توان خروجی اسپیکر: 2/5 وات
ساب ووفر: 1 عدد

 توان خروجی ساب ووفر: 5 وات

80.000
تومان

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفــت: ظرفیت تولید 
زغال ســنگ داخلی جوابگوی واحدهای تولید کک در صنایع 

فوالد نیست.
احمــد صادقی در جلســه مشــترک بــا نماینــده لنجان در 
مجلس، اظهــار داشــت: زغــال داخلی بــه دلیــل کیفیت 
 پاییــن، باید با زغــال وارداتی ترکیب شــده تــا کک مرغوب

حاصل شود.
وی اضافه کرد: در این شرایط ســخت، متاسفانه سیاست های 
متخذه در زمینه زغال سنگ مبنی بر وضع تعرفه و محدودیت 

واردات نیز مشکالت را دوچندان کرده است.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان تاکیــد کرد: در شــرایط 
 کنونــی، صنایع فــوالدی با مشــکالت جدی مواجه اســت و

 ذوب آهن به دلیل تولید به روش کوره بلند، مصائب بیشتری را
تحمل می کند. صادقی ادامه داد: یکــی از اولویت های اصلی 
ذوب آهن که با جدیت و عالقه تمام پیگیری می شــود، مسائل 

زیست محیطی است.
به گفتــه او مشــکالت نقدینگــی و بدهی های این شــرکت 

همچنان وجود دارد.
صادقی با اشــاره به طرح های این شــرکت بــه منظورکاهش 
مصــرف آب نیــز گفــت: میــزان مصــرف آب ذوب آهن از 
 زاینده رود، بســیار کمتــر از ســهم اختصاص یافتــه به این

شرکت است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی، در این دیدار 
گفت: برای همکاری به منظور حل مشکالت این مجتمع عظیم 

صنعتی آماده هستیم و مسئله زغال سنگ نیز در اولین جلسه 
کمیته معدن این کمیسیون مطرح می شود.

محســن کوهکن ریــزی اضافه کــرد: رونق و پیشــرفت این 
 شــرکت، بر منطقــه تاثیــر مســتقیم دارد و از طرفــی اگر

ذوب آهن با مشــکالت جــدی مواجه شــود، آثــار زیانباری 
برای منطقــه خواهد داشــت؛ لــذا از فعالیت هــا و اقداماتی 
 که به حل مشــکالت این شــرکت بینجامــد، با تمــام توان

حمایت خواهد شد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی 
افزود: ایــن کمیســیون، حمایــت از صنایع و تولیــد داخلی 
 را کــه منطبق بر سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتی اســت،

مدنظر دارد.

مديرعامل ذوب آهن:

 ظرفیت زغال سنگ  داخلی
 جوابگو نیست

زمزمه هایی بــرای انجام جراحی بزرگ در نظام آموزشــی 
کشــور پس از چند دهه آموزش تئوریک به گوش می رسد 
و تغییر شرایط جذب بازار کار باعث شده تا امروز هزاران نفر 

برای کسب مهارت های شغلی اقدام کنند.
یکی دو ســالی می شــود که موضوع مهارت آموزی و لزوم 
افزایش ســطح آمادگی هــای تخصصی و مهارت شــغلی 
جوانان برای ورود به بازار کار مطرح شــده و کارشناسان و 
مقامات دولتی معتقدند آموزش های تئوریک دانشــگاهی 
برای ورود به بازار فعلی کار کشــور کافی نیست و افراد باید 

توانمندی های جدیدی داشته باشند.
 هرچند این موضوع مخالفینی هــم دارد و برخی معتقدند 
 که دولت هــا با طــرح این مســئله که چــون کارجویان
 مهــارت ندارنــد، بیکار مانــده اند، ســعی در پوشــاندن

کم کاری ها و ضعف های خود دارند؛ اما به طور کلی شرایط 
جدید فعالیــت در اقتصاد ایران چنین مــی طلبد که افراد، 
تنها به مباحث تئوریک دانشگاه ها و مدارس بسنده نکرده و 

خود را به سایر علوم روز نیز مجهز نمایند.
به دلیل باال بــودن درصــد جمعیت جوان کشــور در پی 
جهــش تولدهــا در دهــه 60، امروز بــازار کار کشــور با 
 پیک تقاضــا بــرای کار مواجه بــوده و طبــق برآوردهای
 صورت گرفتــه، این رونــد ترافیــک تقاضا بــرای کار، تا

ســال های آینده نیز در اقتصــاد ایران باقــی خواهد ماند؛ 
بنابراین افرادی شانش بهتری برای اشتغال دارند که بتوانند 
عالوه بر مدارک دانشــگاهی، تخصص ها و توانمندی های 

دیگری را هم داشته باشند.
حال که سیســتم آموزشــی کشــور در دهه های گذشته، 
بدون توجه به تامین نیاز بازار کار نســبت به تعلیم و تربیت 
نیروی کار، بــه روش تئوریک اقدام کــرده و می کند، این 
خود افراد هســتند که باید داشــته های خود را برای ورود 
به بازار کار بیشــتر کنند؛ البته اخیرا برخی زمزمه ها درباره 
احتمال تغییــرات و جراحی اساســی در نظام آموزشــی 
 کشــور مطرح شــده که در صورت اعمال آن، دست کم در

ســال های نه چندان دور، افراد توانمندتری برای پذیرش 
تصدی های شغلی، راهی بازار کار کشور خواهند شد.

 کارشناســان مــی گوینــد جوانان بایــد به ایــن موضوع
توجه داشته باشند که امروز دیگر مدرک کارشناسی ارشد 
در رشــته های مختلف برای کارفرمایان جذابیتی ندارد و 
آنها باید خود را به تخصص های دیگری هم تجهیز نمایند. 
ترویج این دیدگاه در ســال های اخیر و در واقع ایجاد نوعی 
اجبار برای کارجویان واقعی، باعث شــده تــا افراد گرایش  
بیشــتری به یادگیری مهارت های شــغلی داشــته باشند 
و رفته رفته اهمیت کسب تجربه برای شــغل یابی، بیشتر 

خواهد شد.
 شــاید وقت آن رســیده باشــد که نظام آموزشــی کشور

آسیب شناســی جدی تری داشته باشد نســبت به اینکه 
چرا قریب به اتفاق دارندگان مدارک دانشــگاهی کشور، در 
ورود به بازار کار با چالش های اساســی مواجه می شوند. به 
طور مطلق نمی توان گفت که اینها تنها مســائل کارجویان 

 است و خودشان هســتند که باعث می شوند نتوانند شغلی
دست و پا کنند و نظام آموزشی درست عمل می کند.

برخی اعتقــاد دارند نظــام آموزشــی ایران تنهــا بر پایه 
 حفظیــات و ارائــه دروس کــم کاربــرد بنا شــده و افراد

یاد می گیرند تا از دوره دبســتان نســبت به حفــظ و ارائه 
دروس، اقدام و در نهایت مــدرک تحصیلی دریافت نمایند. 
بنابرایــن در این وضعیت آنها متقاضی شــغل می شــوند؛ 
 اما بــازار کار و کارفرما دانســته ها و داشــته هــای آنها را

نمی پسندد و بسیاری از صاحبان ســرمایه معتقدند افراد 
با مدارک باالی تحصیلی، حتــی از انجام ابتدایی ترین امور 

شغلی نیز عاجز می مانند.
داليل ناکامی فارغ التحصیالن در کار

 امروز دیگر وقت آن رســیده کــه در مرحلــه اول، ارتباط 
بیــن اقتصاد و آمــوزش در ایران برقرار شــده و سیســتم 
آموزشی کشــور برای تامین نیازهای روز اقتصاد و بازار کار 

کشــور نیرو تربیت کند. دیگر زمان صــدور هزاران مدرک 
دانشــگاهی بی ارزش و بــدون ارتباط با بازار کار ســپری 
 و این مســائل در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته دنیا

حل شده است.
ســال ها هدررفت هزاران میلیارد ســرمایه گذاری کشور 
 و خانــواده هــا بــرای تحصیــالت تئوریک بس اســت و

بهتر اســت همگــی یــاد بگیریم کــه به آمــوزش های 
جدیدی نیازمندیم. متاســفانه طی دهه ها، افراد از طریق 
 گذرانــدن دروس دانشــگاهی، مدارکــی را دریافــت و از

بین مهارت ها، تنها به دریافت گواهینامه رانندگی بســنده 
کرده اند؛ در چنین شرایطی نمی توان انتظار شغل آنچنانی 

هم داشت.
اگر یک تیم ورزشــی برای حضــور در مســابقات تمرین 
 کافــی و آمادگــی الزم نداشــته باشــد، قطعا شکســت

خواهد خورد؛ بنابراین چگونه فکر می کنیم تنها با داشــتن 

یک مدرک دانشگاهی و گواهینامه رانندگی، باید در جایگاه 
مدیریت و مشــاغل باال قرار بگیریم؛ هر چنــد این دیدگاه، 
نفی کننده مسئولیت ها و کم کاری های سیستم آموزشی 
 کشــور در قبال تربیت نیــروی کار نیســت و تمامی این
 ضعــف هــا، باعث انباشــت بیــکاری در کشــور شــده؛

در حالی که برخی بنگاه ها آماده جذب نیروی کار توانمند، 
متخصص و صاحب مهارت هستند.

 اینکه سیســتم آموزشــی کشــور نیز در طول ســال ها 
 تحصیل افراد، به آنها می آموزد تنها با پشــت میزنشینی و

در اختیار گرفتن یک صندلی شــغلی می تواند آینده خود 
را تضمین کند و دیگر الزم نیست افراد به مشاغل بی شمار 
موجود کشــور حتی فکر هم بکنند، باعث شــده تا تقریبا 
همه جوانان بسیاری از مشاغل را اساســا کار در شان خود 
ندانند، برخی مشاغل برای آنها تمسخر آمیز باشد و همگی 
 آنها تقریبا لیست های مشــابهی برای جست و جوی شغل

داشته باشند.
 مشاغل پرطرفدار کدامند؟!

به گفته طهرانیان، هم اکنون در تهران 500 رشــته شغلی 
آموزش داده می شــود که از خیاطی شــروع می شــود تا 
صنایع دستی، آشــپزی، شــیرینی پزی، IT و رشته های 
 سنگین صنعتی. قرار است از این پس، آموزش ها بر مبنای
 تقاضا محوری پیش برود و بــازار کار و صنایــع،  نیازهای

هر سال را اعالم کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان تهران، با اشــاره 
به اینکه دریافت آموزش در برخی مشــاغل مانند تعمیرات 
دستگاه های الکترونیکی و موبایل، شــدیدا مورد استقبال 
کارجویان قرار گرفته است، گفت: افراد آموزش دیده در این 
بخش ها حتما پس از مهارت آموزی وارد بازار کار می شوند.

وی تصریح کرد: بــر پایه آمارهای موجــود، در حال حاضر 
عالوه بر رشته تعمیرات سیســتم های الکترونیکی، رشته 
 مراقبــت و زیبایــی )آرایش( هــم تقاضای باالیــی دارد؛

عالوه  بر آن در رشــته های طراحی دوخت و لباس نیز بازار 
کار خوبی داریم.

این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: همچنین اشتغال 
در صنایع غذایی، آشپزی، شــیرینی پزی و گردشگری نیز 
تقاضاهای بســیار زیادی برای دریافت مهارت های شغلی 
دارند. تفاهم نامــه ای نیز با آموزش و پــرورش داریم تا در 
تابستان بتوانیم آموزش های کوتاه مدت مهارت آموزی به 

افراد ارائه نماییم.
 طهرانیان معتقد اســت فــرد دیپلمه ای کــه در یک دوره

۴ ماهــه آمــوزش تعمیــر موبایل یــا یــک دوره 3 ماهه 
 آمــوزش تعمیــر ماشــین لباسشــویی حضــور یافته و
 مهــارت دارد، بــا فــردی کــه تنها یــک مــدرک دیپلم

دریافــت کــرده، متفــاوت اســت؛ بــه نحــوی کــه 
فــرد اولــی مــی توانــد مخــارج و معیشــت خــود 
نمایــد. تامیــن  دارد،  کــه  مهارتــی  طریــق  از   را 

همچنین زمینه های بهتری بــرای اینگونه افراد جهت کار 
وجود دارد.

شش شغلی که پرطرفدارترين ها برای جوانان ايرانی  است؛

مدرک تحصیلی طرفدار ندارد!

آبفا
معاون آب و آبفای وزير نیرو مطرح کرد:

 برداشت غیرمجاز
ازسفره های آب زيرزمینی

مشاور وزير نفت:

اصفهان، پايلوت انرژی سبز می شود

 معــاون آب و آبفــای وزارت نیــرو گفت: در ســال های گذشــته ما حدود
5۸ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت اســتاندارد، از سفره های زیرزمینی 

استفاده کردیم.
رحیم میدانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشــاره به ابعاد بحران آب 
در کشور و استفاده بی رویه از سفره های زیرزمینی، اظهار داشت: متاسفانه 
 در سال های گذشته منابع زیرزمینی آب با برداشــت بی رویه ۸6 درصدی

رو به رو بوده؛ حال آنکه استاندارد برداشت از آب زیر زمینی ۴0 درصد است.
وی افزود: امکان اینکه بتوان در کوتاه مدت این برداشــت را به اســتاندارد 
جهانی رساند، بسیار کم اســت؛ اما بنا داریم با برنامه های پیچیده و گسترده 

این میزان را حداقل به 60 درصد برسانیم.
معــاون آب و آبفا وزارت نیــرو گفت: طبیعت هوشــمند اســت و در برابر 
نامالیمت ها عکس العمل نشان می دهد؛  اگر میزان تاب آوری و آستانه تحمل 

منابع آب را رعایت کنیم، می توانیم هزاران سال از این منابع استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: ما تقریبا طی این ســال ها حــدود 115 میلیارد مترمکعب 
از ظرفیت آب های زیرزمینی اســتفاده کردیم و بخش عمده ای از نشســت 

زمین ها در برخی مناطق، ناشی از همین مسئله بوده است.
میدانی یاد آور شــد: قبال هنگام حفاری و کندن چاه ها در عمق 50 متری به 

آب می رسیدیم؛  اما اکنون این میزان به عمق 250 متری رسیده است.

مشاور وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت گفت: در نظر داریم اصفهان را به عنوان استان پایلوت 
)آزمایشــی( در به کارگیری فناوری جدید و انرژی ســبز در 
 کشور انتخاب کنیم. علی وکیلی، در دیدار با استاندار اصفهان

اضافه کرد: از این پــس الگوی مصرف مدیریــت انرژی، به 
استان ها واگذار می شود.  وی با تقدیر استقبال از برگزاری بین 
المللی بهینه سازی مصرف انرژی در اصفهان، اظهار امیدواری 
کرد که این همایش بتواند به اهداف مد نظر خود دست یابد. 

وی گفت: با توجه به مجموعه شــرایط و بررسی های صورت 
گرفته، اصفهان بهترین مکان برای برگــزاری این همایش 
است. همایش بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی از 27 تا 
30 مهر امسال در اصفهان برگزار می شود. استاندار اصفهان نیز 
در این جلسه گفت: مدیریت استان اصفهان، عزم خود را برای 
دستیابی به مصرف بهینه در بخش های مختلف جزم کرده و 

سیاست ما، حمایت از مصرف بهینه است.

انرژی

اگر يک تیم ورزشی 
برای حضور در 

مسابقات تمرين 
کافی و آمادگی 

الزم نداشته باشد، 
 قطعا شکست

خواهد خورد؛ 
بنابراين چگونه 

فکر می کنیم 
تنها با داشتن يک 
مدرک دانشگاهی 

و گواهینامه 
رانندگی، بايد در 
جايگاه مديريت 

و مشاغل باال قرار 
بگیريم

»دانشــگاه هنر در نظر دارد ارائه خدمات خوابگاهی خــود را از طریق 
مناقصه عمومی به افراد واجدالشرایط با سابقه فعالیت در این امور واگذار 
نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط مناقصه و دریافت 
اسناد و مدارک از تاریخ 95/5/10 لغایت 95/5/13 از ساعت ۸ لغایت 1۴ 
به امور قراردادهای دانشگاه هنر واقع در خیابان حکیم نظامی بن بست 

الدن ساختمان شماره 2 دانشگاه هنر اصفهان مراجعه نمایند«.

اطالعیه

دانشگاه هنر اصفهان
م الف: 3811 
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دريچهيادداشت

دانستنی ها

 در تاریکی شــب، بیشــتر حیوانات به النه های امن خود
پناه برده یا محــل دنجی برای خوابیدن پیــدا می کنند؛ 
 اما ســایر حیوانات که به آنها »شــب زی« مــی گوییم،

بیدار می شــوند و فعالیت خود را آغاز مــی کنند. ممکن 
اســت آنها برای بقا، به دمای خنک شب نیاز داشته باشند 
یا ترجیــح دهند در تاریکی پنهان شــوند تــا از جانوران 

شکارچی در امان بمانند.
شکارچی و شکار

 

گربه ها شــکارچی موش ها هســتند؛ آنها بــه صداهای 
 آهســته ای که محل طعمه را نشــان می دهــد، با دقت

گوش می دهند. موش ها نیز حس شــنوایی خوبی دارند؛ 
آنها به صدای شکارچیان خود توجه می کنند.

درجست و جوی گرما
 چال مارهــا نیازی به دیدن طعمه خــود ندارند؛ روی لب 
آنها حفره های مخصوصی به نام »چالــه« وجود دارد که 
دما را تشــخیص می دهند. مار می تواند از طریق حرارت 

بدن یک حیوان، او را دنبال کند.
زندگی در تاريکی

 حیوانات شب زی اغلب چشم ها و گوش های بزرگ تری 
دارند که به کمک آنها، راه خود را در تاریکی پیدا می کنند. 
قورباغه ها و وزغ ها باید در هوای خنک باشند تا پوستشان 
خشک نشود. آنها در هنگام روز از نور آفتاب دوری کرده و 

در شب بسیار فعال می شوند.
تارســیه ها )جانوران شب زی وحشــی که شبیه میمون 
هســتند، جزو کوچک ترین پریمات های جهنده در دنیا 
 می باشــند. این حیوانات فقــط درچند جزیره آســیای

جنوب شرقی، ازجمله فیلیپین، یافت می شوند( چشمان 
درشــتی دارند که به کمک آنها می تواننــد در تاریکی به 

خوبی ببینند.
روباه های فانک )روباهی کوچــک و حنایی رنگ که بومی 
عربستان و آفریقای شمالی است( گوش های بزرگی دارند 

و می توانند به خوبی بشنوند.
جنگل در شب

 حتی در جنگل آمریــکای جنوبی، بســیاری از حیوانات 
شب از خواب بیدار می شوند.

را یکدیگــر  کــش  عربــده  هــای  میمــون   وقتــی 
 صدا مــی زنند، صــدای آنهــا تــا فاصلــه 5 کیلومتری

شنیده می شود. 
ســر و صدای آنها موقع طلوع و غروب خورشید بسیار زیاد 
اســت و آنها با نعره های بلند خود یکدیگر را از محلشــان 

آگاه می کنند.
میمون جغدی یا دوروکولی، بین درختان جســت و خیز 

می کند و به دنبال حشره و میوه برای خوردن می گردد.
شیفت های کاری

  حیوانــات شــب زی کــه شــب هنــگام از النــه خود
 خارج می شــوند، از تمــام موجوداتی کــه در طول روز

فعال هستند، دوری می کنند؛ این بدین معناست که آنها 
یکدیگر را شــکار نمی کنند یا برای خوردن غذا با یکدیگر 

رقابت نمی کنند. 
بدین ترتیب، همه حیوانات می تواننــد با دوری کردن از 

یکدیگر، از همان درختان تغذیه کنند.
بمب های گندزا

 گند راسوها از شیوه خارق العاده برای دفاع از خود در برابر 
حمله دشمن استفاده می کنند. آنها از زیر دمشان مایعی 
بد بو را به بیرون می پاشــند. این مایع تنفس دشــمن را 

دشوار می کند و راسو فرصت فرار می یابد.
سگ های وحشی

 گرگ ها، شغال ها و دینگو ها )ســگ وحشی استرالیایی 
که گوش های کوتاه و دم پر مو و جارو مانند دارند( همگی 

جزو سگ های وحشی هستند.
آنها حــس بینایــی عالی و حــس بویایی خوبــی دارند. 
 این حــواس بــه آنها کمــک می کنــد طعمه خــود را

تعقیب کنند و همچنین می توانند بــه عنوان یک گله در 
کنار هم بمانند. 

زوزه های عجیب و غریب گرگ هــا در زیر نور ماه معروف 
است. 

این زوزه ها به سایر اعضای گله می گوید که کجا هستند و 
به حفظ ارتباطشان با یکدیگر کمک می کند. 

آنهــا از دم و صورتشــان نیز بــرای برقــراری ارتباط با 
 یکدیگر اســتفاده می کنند و به صورت گله ای به شــکار 

می روند.
شــغال ها و کفتارهــا هم الشــخورند و هم شــکارچی. 
 آنها هم خودشــان شــکار مــی کننــد و هم شــیرها را

دنبال می کنند تا شــکار آنها را بدزدند یا باقی مانده آن را 
بخورند. کفتارها شبیه سگ هســتند؛ اما جزو سگ های 

وحشی به شمار نمی روند.
سگ های زوزه کش

 دینگوها همانند گرگ ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر 

 زوزه می کشــند. آنها بــه تنهایی پســتانداران کوچک را
شــکار می کنند؛ اما برای شــکار طعمه بزرگ تر، به سایر 

دینگوها می پیوندند.
زندگی بیابانی

 

صحــرای آمریکای شــمالی در طــول روز بســیار گرم 
 است؛ بنابراین بیشتر حیوانات در شــب از النه های خود
 خارج می شــوند. آنها روزها را در النه ها یا ســوراخ های

زیر زمینی خنک سپری می کنند یا زیر سایه می خوابند. 
پوســت گوشــت های آنها نــازک اســت؛ در نتیجه رگ 
 های خونی به ســطح پوســت نزدیک ترند. این ویژگی به

خنک ماندن موجودات کمک می کند.
 نام و ویژگی های چند حیوان کــه در صحرا ها و بیابان ها 

زندگی می کنند:
 1- جغــد کوچــک: پرنــده ای کوچــک که طــول آن

20 سانتی متر است. این نوع جغد در اروپا، آسیای مرکزی 
و شمال آفریقا یافت می شود.

2- گند راسو: جانور گوشتخوار که بومی آمریکای شمالی 
است و به آن »اسکانک« هم می گویند.

 3- مرغ پشــه خوار: به این پرنده »شــاهین شــب« نیز
می گویند.

 4- کایــوت: جانــوری از خانــواده ســگ ها کــه بومی
دشــت های آمریکای شــمالی اســت و هم اندازه گرگی 

کوچک می باشند.
 5- مــوش جهنــده: جانــور پــادراز و جونده کــه بومی
 بیابان هــای جنــوب غربی ایــاالت متحــده و مکزیک

می باشد.
6- بچه روباه: چون جثه این روباه کوچک است، به آن بچه 
روباه می گویند. این جانور دارای اندامی الغر، پاهای بلند و 

باریک، پوزه باریک و دمی پشمالو و بلنداست.
پوشش بدن این جانور در طول ســال به دو رنگ متفاوت 
می باشد: در تابستان به رنگ قهوه ای روشن و در زمستان 

خاکستری مایل به نقره ای است.

وحشتناک ترین جانور روی زمین که زهر او شبیه به اسید است!
کشــنده ترین مار جهان، در جزیره ای واقع در 32 کیلومتری آن ســوی 
سواحل ســائو پائولوی برزیل ســکنی گزیده و زهر آن می تواند گوشت 

انسان را ذوب کند.
جزیره برزیلی مورد بحث، خالی از ســکنه بوده و فقط تعداد معدودی از 

دانشمندان برای مطالعه مارها ساالنه اجازه ورود به آن را کسب می کنند.

آیا تا به حال برایتان این ســوال پیش آمده که پنگوئن ها با اینکه 
همیشه در محیط های ســرد و یخبندان زندگی می کنند، چطور 

پر هایشان یخ نمی زند؟
  محققــان با مطالعــه دقیــق پــر پنگوئن هــای »هومبولت«

)Humboldt(، ساختارهای میکروسکوپی خاصی کشف کرده اند 
که مانع از یخ بســتن پر پنگوئن  ها در مناطق سرد قطب جنوب 
می شود. این ساختار باعث می شــود که پر این پنگوئن به ماده ای 

مقاوم در برابر یخ تبدیل شود.
 پنگوئن های هومبولت در سواحل سنگی ساحل غربی آمریکای 
جنوبی زندگی کرده و در اعماق آب های بسیار سرد شنا می کنند. 
این آب ها از اقیانوس منجمد جنوبی به ســمت شمال در جریان 
 هســتند؛ با این حال، بال های پنگوئن هــای هومبولت به ندرت

یخ می زند.
 محققان برای اینکه راز ضدیخ بودن ایــن پنگوئن ها را بفهمند، 
بال های آنها را با استفاده از یک »میکروسکوپ الکترونی روبشی« 
)Scanning Electron Microscope( بررســی کردنــد. 
میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروســکوپ خاصی است که 
با تابش اشعه الکترونی، شیء مورد مشــاهده را اسکن کرده و از 
 آن تصاویری تهیــه می کند. این نوع میکروســکوپ بــه اندازه

10 تا 500 هزار برابــر بزرگنمایی می کند و قــدرت تفکیک آن 
کمتر از یک تا 20 نانومتر است. آنها پی بردند که پر پنگوئن های 
 هومبولت، پُر اســت از تارهای بســیار ریز میکرومتری که در هم

گره خورده اند. این تارها مانع از تشــکیل کریســتال های آب و 
یخ در پر های پنگوئن های هومبولت شــده و در کنار هم شبکه 
 متراکمی از فیبر را تشــکیل می دهند کــه آب نمی تواند به آن

نفوذ کند. از طرف دیگر این ســاختار، ســطح پر را بسیار لغزنده 
می کند؛ بــه همین خاطــر یخ بــه آن نمی چســبد؛ همچنین 
حباب های هوا را به دام می اندازند. ایــن حباب ها به عنوان عایق 
عمل کرده و مانع از انتقال حرارت می شوند؛ همچنین نمی گذارند 

آب در سطح پر پنگوئن یخ بزند.
 اما محققان با مشاهده پر پنگوئن ها در مقیاسی کوچک تر، چین و 
چروک های ریزی هم در سطح این تار ها پیدا کردند. این فضاهای 
کوچک هم حباب های هوا را به دام انداخته و این حباب های هوا 
میزان ســطح تماس پر و قطرات آب را کاهــش می دهند؛ به این 

ترتیب، قطرات آب کمتر به سطح پر جذب می شوند.
 محققان می گوینــد می توانند بــا الگو گرفتن از این ســاختار، 
ماده ای ضد یخ بســازند. از این ماده می توان در روکش هواپیماها 
و همچنین در شیشه خودروها استفاده کرد. آنها در حال حاضر، 
غشایی متشــکل از نانوفیبرهای در هم فرورفته ای ساخته اند که 

می تواند به همان اندازه در مقابل یخ مقاوم باشد.

نتایج یک بررسی نشان می دهد افزایش ســطح اسید در آب اقیانوس ها 
می تواند بر میزان تخم ریزی ماهی تاثیر بگذارد.

بررسی های زیست محیطی حاکی از آن است که افزایش اسیدی شدن 
آب اقیانوس هــا، بر توانایی ماهی هــا برای تخم ریزی تاثیرگذار اســت. 
کارشناســان دریافتند باال رفتن سطح گاز دی اکســید کربن که سطح 
اســید در آب را افزایش می دهد، به کاهش میزان تخــم ریزی ماهی ها 

منجر می شود.
 Ocellated wrasse در این بررســی یک گونــه ماهی موســوم بــه
در آب های جنوبی ایتالیا مورد مطالعه قرار گرفت و مشــخص شــد بین 
 رفتارهــای اصلی و کلیدی جفت گیــری، در مناطقی که انباشــت گاز

دی اکسید کربن وجود دارد، با نواحی دیگر تفاوتی وجود ندارد؛با این حال 
جنس نر غالب، در سطوح باالتر گاز دی اکسید کربن، میزان پایین تری از 

جفت گیری را تجربه می کنند.
متخصصان همچنین اظهار داشــتند در حالی که بررســی های پیشین 
حاکی از آن بود که با اســیدی شدن ســطح اقیانوس، ماهی ها با تغییر 
رفتاری و اختالل در عملکرد حســی رو به رو می شــوند، در این مطالعه 
شواهدی از تاثیرات اسیدی شدن آب اقیانوس ها بر رفتارهای تخم ریزی 

ماهی ها در طبیعت به دست آمد.
پروفســور مارکو میالزو از دانشــگاه پالرمــوی ایتالیا گفت: بــا در نظر 
گرفتن اهمیت ماهی ها برای ثبات اکوسیســتم و امنیــت غذایی، این 
 نتایج، بر ضرورت انجام تحقیقات بیشــتر درباره تاثیر افزایش سطح گاز

دی اکسید کربن بر قدرت تخم ریزی تاکید دارد.

 کانگــورو جانــوری از راســته کیســه داران علف خــوار و از خانــواده درازپایــان
 )Macropodidae( است که در استرالیا و گینه نو زندگی می کند. کانگورو می تواند به 
کمک پاهایش پرش های بلندی انجام دهد که طول این پرش ها به سه متر هم می رسد. دم 
کانگوروها بلند و عضالنی است. نوع ماده این حیوان، دارای کیسه ای است که نوزاد کانکورو 
پس از به دنیا آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شــیر مادر تغذیه می کند تا به رشد کافی 
رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه شــود. نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثه ای بسیار 

کوچک دارد که قطر آن از دو سانتیمتر تجاوز نمی کند.
انواع کانگورو

کانگوروی قرمز، کانگوروی خاکســتری شرقی، کانگوروی خاکســتری غربی، کانگوروی 
بزشکل.

 گونه هــای بیابانی کانگوروهــای ماده، گاه مجبور هســتند کیلومترها مســافت را برای
به دست آوردن آب و غذا طی کنند که البته در این بین، نوزادان درون کیسه با خیال راحت 

زندگی می کنند.

 در خشکســالی ها و ســال های قحطی، کانگوروها یا اصال  تولید مثل 
نمــی کنندیا آن را بــه حداقل می رســانند و در برخــی گونه ها 

کانگوروی ماده قادر اســت فرایند تکوین تخم و تبدیل آن به 
جنین را بــه تاخیر بیندازد؛ تا زمانی کــه بچه کانگوروی 
درون کیســه ) joey   ( بمیرد یا از درون کیســه خارج 

شود.
یکی از نکات جالب و بــاور نکردنی در رابطه با کانگوروها این اســت که 
 کانگوروی مــاده می توانــد در تعیین جنســیت فر زنــدان خود نقش

داشته باشد؛ بدین صورت که او در جوانی )سال های اول تولید مثل( بیشتر 
دختر می زاید و تولید فرزندان نر را به ســنین باالتر موکول می کند؛ هر چند 
 مکانیسم این عمل هنوز شناخته نشــده اســت. نرها به مدت دو سال با مادر

می مانند؛ در حالی که ماده ها زمان بیشتری با مادر می مانند. 
نکات جالبی از زندگی کانگوروها

1- شهرت کانگوروها به خاطر داشتن کیسه ای است که فرزندان خود را در آن 
پرورش می دهند.

 mob 2- کانگوروها زندگی اجتماعی دارند و در قالب دسته ها یا گله هایی به نام

زندگی می کنند. هر mob از یک نر و چند ماده و فرزندان انها تشکیل شده است. گاهی 
از اجتماع چند mob دسته های بزرگ تری تشکیل می شود.

3- کانگوروها جزو چرندگان محسوب می شــوند و غذای آنها را علف و سایر سبزیجات 
تشکیل می دهد.

4- کانگوروی خاکســتری در هر پرش یا جهش قادر اســت حدود 
13/5 متر  جهش داشته باشد.

آنها می توانند مســافت زیادی را با ســرعت 
حدود 20 کیلومتر بر ســاعت بپیمایند و 
در صورت نیاز می توانند ســرعت خود 
را به حدود 70 کیلو متر برساعت هم 

برسانند. 
5- سن بلوغ کانگوروها دو سالگی 
 اســت و طول عمر آنهــا حدود

20 سال می باشد.

رییس اداره محیط زیســت شــهر تهران از تعطیلــی واحدهای 
آالینده پایتخت تا دو هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حســین بازگیر  گفت: در پایش های 
 صــورت گرفتــه، 10 کارواش و 10 واحد تولیــدی آبکاری که

با وجــود اخطاریه های قانونی، برای سیســتم پســاب و تصفیه 
فاضالب اقدام نکرده اند، تا دو هفته آینده پلمب می شوند.

وی ادامــه داد: واحدهای آالینــده از لحاظ آلودگــی آب، هوا و 
مدیریت پسماند مورد پایش قرارگرفته و اخطارهای قانونی نیز در 

این زمینه دریافت می کنند.
رییس محیط زیست شهر تهران با اشاره به آالیندگی معادن شن و 
ماسه افزود: برداشت شن و ماسه از معادن پایتخت، متوقف شده و 
اگر فعالیتی در حال حاضر صورت می گیرد، مربوط به بتون ریزی 

مصالح موجود آنان است.
بازگیر گفت: گودال های ایجاد شــده توســط ایــن معادن باید 

ساماندهی شده و تغییر کاربری شهری پیدا کند.
وی ادامه داد: شــهرداری تهران قرار اســت بــرای جلوگیری از 
گسســتگی و خطرات احتمالــی رودخانه کن، ایــن فضا را جزو 

ساختار شهر قرار دهد.

جانوری که زهرش بدن را ذوب می کند! 

چرا پنگوئن ها در دمای زير صفر 
يخ نمی زنند؟ 

تاثیر اسیدی شدن اقیانوس ها 
بر قدرت تخم ريزی ماهی ها

تعطیلی واحدهای آالينده پايتخت
تا دو هفته آينده

باغ وحش

پیشنهاد  سردبیر: 
جانوری که زهرش بدن را ذوب می کند! 

چرا بعضی از حیوانات در شب فعال هستند؟

کانگورو

مدیر کل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: برای نخستین بار جشنواره الگوهای 
 موفق مشــارکت های مردمی در حوزه محیط زیســت،

آبان ماه سال جاری برگزار می شود.
محمد درویش افزود: این جشــنواره با هدف شناســایی 
 و کشــف بهتریــن تجربه هــای موفــق ســازمان های
 مردم نهــاد که منجــر به ارتقــای توان محیط زیســت،
 تاب آوری ســرزمینی و ارتقای ســرمایه های اجتماعی

شده اند، برگزار می شود. 
وی اظهار کرد: اکنون 820 ســازمان مــردم نهاد محیط 
زیستی در کشــور وجود دارد که باال بردن کیفیت فعالیت 
آنها و جهت دهی بهتر به این فعالیت هــا، از دیگر اهداف 

برگزاری این جشنواره است. 
درویش ادامه داد: ســازمان های مردم نهاد، چشم و گوش 

سازمان محیط زیست هستند و می توانند حکم بال های 
ســازمان برای کمک به محیط زیست باشــند؛ از این رو 
توجه به آنها از ابتدای ریاســت معصومه ابتکار بر سازمان 

محیط زیست در برنامه قرار گرفت.
وی گفت: ســمن ها بدون هیچ ادعا و چشــم داشــتی، 
 گام هــای بزرگــی در راســتای حفــظ محیط زیســت

 برمی دارند و در نظر داریم در این جشــنواره، سمن هایی 
که ایده و تجربه ای نو در جهت ارتقا و حفظ محیط زیست 
ارائه می دهند، به عنوان الگوی موفق معرفی کرده و از آنها 

قدردانی کنیم.
مدیر کل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت 
محیط زیست افزود: چنین جشــنواره ای سال هاست که 
در کشورهای مختلف برگزار می شود. ما تالش می کنیم 
هر سال این جشــنواره را برگزار و حداقل 10 برگزیده را 

معرفی کنیم. 
وی ادامه داد: در نظر داریم از برگزیده های این جشــنواره 
 در همایش های مرتبط دعوت کنیم تــا تجربیات خود را

در قالب کارگاه های آموزشی ارائه دهند.
درویش گفت: شــورای سیاســت گذاری این جشنواره، 
 تشــکیل و شــاخص هــا بــرای انتخــاب برگزیــده ها

مشخص شده است. هفته آینده فراخوان آن اعالم می شود 
که بعد از آن، سمن ها یک ماه فرصت دارند آثار و تجربیات 
خود را به دبیرخانه جشــنواره در سازمان حفاظت محیط 

زیست ارائه دهند تا مورد داوری قرار گیرد.
به گفته وی در نظر داریم مراســم نخســتین جشــنواره 
الگوهای موفق مشــارکت مردمی در حوزه محیط زیست، 
با حضور معــاون اول رییس جمهوری و رییس ســازمان 

حفاظت محیط زیست برگزار شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیســت لرستان، از شــکار دو رأس بزکوهی توسط 
متخلفان زیست محیطی در این استان خبر داد. مهرداد فتحی بیرانوند افزود: 
ماموران یگان اجرایی شهرســتان دلفان، دو شــکارچی غیر مجاز دو رأس بز 
کوهی را دستگیر کردند. وی ادامه داد: در منطقه شکار وصید ممنوع چهار شاخ 
گرین، سه متخلف زیست محیطی اقدام به شکار دو راس بز کوهی کردند که با 

تالش ماموران حفاظت محیط زیست دلفان، دو نفر از این افراد دستگیر شد.
وی بیان کرد: از این افراد یک الشــه بزکوهی،2اسلحه غیر مجاز کالشینکف و 
تک لول ســاچمه زنی، مهمات و یک عدد دوربین چشمی کشف و ضبط شده 
است. فتحی بیرانوند گفت: یکی از شکارچیان نیز با یک الشه بز کوهی متواری 
شــده اســت. وی با بیان اینکه پرونده این متخلفان زیست محیطی به مراجع 
قانونی ارسال شده است، افزود: جریمه شــکار هر رأس بزکوهی 100 میلیون 
 ریال اســت که این افراد مکلف بــه پرداخت 200 میلیون ریال جهت شــکار

دو رأس بزکوهی هستند.

رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست، از 
اعزام محیط بانان به اتریش برای گذراندن دوره های آموزشی در اوایل شهریورماه 

خبر داد.
مجید شفیع پور،  با اشاره به سفر اخیر کارشناســان پارک های ملی اظهار کرد:  
 در اردیبهشــت ماه ســال جاری، یک گروه 12 نفره از مدیران پارک های ملی و

محیط بانان، برای گذراندن  دوره آموزشی مربوط به اکوسیستم های کوهستانی 
به اتریش اعزام شدند. وی از اعزام گروه دوم محیط بانان به اتریش خبر داد و افزود: 
دوره آموزشی جدید برای اکوسیستم های تاالبی و آبی برگزار می شود و 12 تن از 

محیط بانان کشور در ابتدای شهریور عازم می شوند.
رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: از کشورهای همکار دعوت می شــود برای آموزش به ایران سفر کنند که 
تاکنون تعداد بسیاری از متخصصان، از کشــورهای دیگر برای آموزش در ایران 

حاضر شده اند.

دو راس بزکوهی
در لرستان شکار شد

آموزش محیط بانان
  در اتريش

جشنواره الگوهای موفق مشارکت مردمی در حوزه محیط زيست برگزار می شود
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اخباريادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
اخذ کرايه کولر قانونی نیست

کلید اولیه آزمون دکترای تخصصی پزشکی منتشر و داوطلبان می توانند 
اعتراضات خود به ســواالت آزمون را تا تاریخ ۱۱ مرداد از طریق ســایت 
مرکز ســنجش آموزش پزشکی ارســال کنند.به گزارش میزان، آزمون 
کتبی ورودی رشــته های دکترای تخصصی )Ph.D( در ۵۹ رشته علوم 
پایه پزشکی، بهداشــت و تخصصی، ۲ رشته دندانپزشــکی و ۱۱ رشته 
مجموعه داروسازی پنجشنبه ۷ مرداد برگزار شد.در این آزمون ۷ هزار و 
۱۰۰ داوطلب شرکت کردند که از این تعداد ۴ هزار و ۶۵۰ نفر زن و حدود 
۲ هزار و ۵۰۰ نفر مرد بودند.کلید اولیه آزمون هم اکنون در سایت مرکز 
سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir به همراه فرم درخواست 
بررسی سواالت قرار گرفته است و داوطلبان می توانند اعتراضات خود به 
ســواالت آزمون را تا تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ از طریق این ســایت ارسال 
کنند.کلید نهایی آزمون در تاریخ ۱۶ مرداد منتشر می شود و داوطلبان 
واجد شــرایط از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ مردادماه می توانند نســبت به انتخاب 
رشــته محل اقدام کنند.آزمون مرحله دوم )مصاحبــه( در ۱۰ منطقه 

آمایشی )دانشگاه های علوم پزشکی( برگزار خواهد شد.

رییس مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســامی 
پرتقاضاترین رشــته های این دانشــگاه ها را در مقاطع مختلف 

اعام کرد.
به گزارش تابنــاک ، بهروز دانشــیان رییس مرکز ســنجش و 
پذیرش دانشــگاه آزاد اسامی در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران  
درباره پرطرفدارترین رشته های تحصیلی واحدهای مختلف این 
دانشــگاه گفت: معموال در مقطع کارشناسی و دکترای حرفه ای 
رشــته های دندانپزشکی ، پزشــکی، داروســازی، علوم تغذیه، 
علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی، مهندســی مکانیک، مهندسی 
پزشــکی، حقوق، عمران و معماری انتخاب می شــوند.رییس 
مرکز سنجش و پذیرش دانشــگاه آزاد اسامی درباره رشته های 
محبوب درمقطع کارشناســی ارشــد بیان کرد: این دســته از 
دانشــجویان بــه تحصیل در رشــته های حقوق، حســابداری، 
 مدیریت مالی، روانشناســی و عمران به ترتیب عاقه بیشتری را 
نشان می دهند.وی افزود: در مقطع دکتری رشته های مدیریت 
دولتی، مدیریت بازرگانی با گرایــش بازاریابی، حقوق خصوصی 
و کیفری، حســابداری، روانشناســی و معماری به ترتیب جزو 
پرطرفدارترین رشــته های انتخابی از سوی دانشجویان هستند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران ، پیش از این هم با مطرح شــدن 
رشته های حقوق، حسابداری و مدیریت، روانشناسی، مهندسی 
عمران، مدیریت اجرایی، مدیریــت بازرگانی، معماری، مدیریت 
دولتی، مهندسی برق، مهندســی کامپیوتر و مهندسی مکانیک 
به عنوان رشــته های پرتقاضا در مقطع کارشناسی ارشد، محمد 
میرزاده رییس دانشگاه آزاد اســامی تاکید کرده بود که  ضمن 
اهتمام ورزیدن برای افزایش ظرفیت این رشته ها، باید فکری به 

حال رشته های کم طرفدار کرد.

کلید اولیه آزمون دکترای تخصصی 
پزشکی منتشر شد

 پرتقاضاترين رشته های دانشگاه 
آزاد اسالمی اعالم شد

حبیب ا... مســعودی فرید در گفتگو با ایســنا در این باره 
گفت: متاســفانه تعدادی از کارشناســان خدمات سیار 
اورژانس اجتماعی در راســتای ورود به مسائل اجتماعی 
 مــورد ضرب و شــتم قرار گرفتنــد که علــت عمده این 
درگیری ها، موضوع مداخله اورژانس اجتماعی در رابطه 

با کودک آزاری بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشــته ۶۰۰ هزار تماس با 
اورژانس اجتماعی صورت گرفته اســت، اظهار کرد: 8/۵ 
درصد این تماس ها به علت کــودک آزاری و ۷/۵ درصد 
به علت همســرآزاری صــورت گرفته که این مســائل از 
بعد اجتماعی و مسائل ناشی از مشــکات خانواده، قابل 

بررسی است.
فرید در ادامه با اشــاره بــه  ضرورت واگــذاری خدمات 
بهزیســتی به بخش غیردولتی، گفت: استفاده از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد در بحث آسیب های اجتماعی به ما 
در پیشبرد برنامه ها کمک می کند که در این زمینه سعی 
داریم تا خدمات اورژانس اجتماعی و حوزه آسیب ها را به 

بخش غیردولتی واگذار کنیم.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور همچنین 
با اشــاره به تدوین سیاســت های رفاه اجتماعی کودکان 
توســط بهزیســتی نیز تصریح کرد: این طرح با اولویت 
کودکان در معرض آســیب در حــال تدویــن و پس از 
آن قرار اســت به شــورای عالی رفاه کشــور ارائه شود.

فرید با بیــان اینکه در بهزیســتی خدمات بــه کودکان 
و خانــواده با محوریت مــددکاری ارائه می شــود، افزود: 
در حــال حاضر اکنــون ۱۷۰ پایگاه خدمــات اجتماعی 
با حضور دو روانشــناس یا مددکار اجتماعی در سراســر 
 کشــور فعالیت داشــته و ۶۰ درصــد آنهــا غیردولتی 

هستند.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه شــناخت مناسبی از خانواده 
ایرانی نداریم، گفت: معاونت امور زنان ریاست جمهوری، 
شورای عالی انقاب فرهنگی و پژوهشکده زنان و خانواده 
باید شــاخص های مدنظر خانواده ایرانــی را مطرح کنند 
تا بتوانیم به تفسیر مناســبی از خانواده ایرانی دسترسی 

داشته باشیم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی یکی از مشکات 
موجود در بحــث خانــواده را عدم ارتباط تعریف شــده 
بیــن نهادهــای اجرایی و علمی دانســت و بــر ضرورت 
وجود این ارتباط تاکید و ضمن اشــاره به شــرایط حاکم 

بــر خانواده هــای 
ایرانی تصریح کرد: 
مســائل اقتصادی 
و اجتماعــی باعث 
افــراد  که  شــده 
کمتری  ســاعات 
را با خانــواده خود 
گذرانده و به دلیل 
به  آمــوزش  عدم 
افــراد حتــی این 
نیز  ساعات حضور 
بازدهی مشــخص 
و مناســبی ندارد.

فرید افــزود: عدم 
توجــه نهادهــای 
مختلــف از جمله 
رســانه ها، آموزش 
و پرورش و اقتصاد 
به نهــاد خانواده و 
عــدم توانمنــدی 

 خود خانــواده می تواند مشــکات بی شــماری را ایجاد
کند.

وی همچنین در باره وظایف ســازمان بهزیستی پیرامون 
مســائل خانواده و رســیدگی به آنها نیز گفت: مدلی که 
در سازمان بهزیســتی دنبال می کنیم بر پایه این هدف 
اســت که خانواده ها توانمندتر شــده و مشکاتشان نیز 
کاهش یابد، به همیــن منظور دو حیطــه اصلی فعالیت 
سازمان بهزیســتی ارتقای ســامت اجتماعی و کاهش 
بروز و شــیوع آســیب های اجتماعی در کنــار حمایت و 
توانمندسازی افراد آسیب دیده و همچنین پیشگیری از 

معلولیت هاست.
معاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی در پایان 
مراکــز شــبه خانــواده  گفــت: ۹۰۰۰ کــودک در 
بهزیســتی نگهــداری مــی شــوند کــه 8۵ درصــد 
 آنها، بدسرپرســت هســتند. عــاوه بر ایــن، می توان

 مهم ترین علت تک سرپرست شــدن خانواده ها را فوت 
یکی از همسران عنوان کرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور عنوان کرد:

واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی به بخش غیردولتی
رییس پلیس فتای اســتان البرز از دســتگیری یک باند 
هک و نفوذ خبر داد که اقدام به انتشار ایمیل و رمز عبور 

دو میلیون کاربر ایرانی در فضای مجازی کرده بودند.
ســرهنگ محمد اقبالی بــا اعام این خبــر اظهار کرد: 
 اعضای باند هــک و نفوذ که اقدام به انتشــار دو میلیون 
جی میل، ایمیــل و رمز عبور کاربــران ایرانی در فضای 

مجازی کرده بودند، دستگیر شدند.
وی در ادامه اعضای این باند را سه نفر اعام کرد و گفت: 
اعضای این باند ایمیل و جی میل افرادی را که هک کرده 
بودند در یک کانال تلگرامی به نام »جعبه اراذل« منتشر 
می کردند.سرهنگ اقبالی زمان فعالیت این باند را هشت 
ماه اعام کرد و گفت: ماموران پلیس فتای اســتان طی 
انجام اقدامات فنی، رصد، پایــش و مراقبت ها در فضای 
مجازی و با همکاری مقام قضایی موفــق به پیدا کردن 
سرنخ هایی شدند.رییس پلیس فتای استان البرز با تاکید 
بر اینکه پرونده در استان البرز تشکیل شده بود، گفت: دو 
نفر از متهمان در مشهد دســتگیر شدند و روند بررسی و 

رسیدگی پرونده به استان البرز واگذار شد.
وی در پایان گفت: افراد دســتگیر شده با قرار تامین آزاد 

شده اند.

رییس اتحادیه تاکسیرانی های شــهری کشور با تاکید بر 
اینکه اخذ کرایه کولر توسط تاکســی ها قانونی نیست، از 
همه رانندگان تاکســی درخواســت کرد ضمن استفاده 
 از سیســتم خنک کننــده، رعایــت حال مســافران را

بکنند.
مسعود طبیبی در گفتگو با ایسنا، گفت: اگر چه رانندگان 
تاکسی بابت روشــن کردن کولر خودروی خود مجبورند 
بنزین بیشتری مصرف کنند، اما نباید کرایه بیشتری را از 
آنها اخذ کنند.وی افزود: اتحادیه تاکسیرانی زمانی که قرار 
است نرخ کرایه تاکسی ها مشخص شود، نقشی در تعیین 
کرایه ها نداشــته و شوراهای اسامی شــهرها کرایه ها را 
تعیین می کنند. اعضای شوراهای اسامی شهرها بر اساس 
درصدی مشخص سالیانه نرخ کرایه ها را تعیین می کنند 
و توجه چندانی به معیشــت رانندگان تاکسی ندارند.وی 
افزود: اگر نــرخ گذاری ها با مبانی صحیح و کارشناســی 
انجام شــود، بســیاری از درگیری های میان مسافران و 
راننده ها برطرف می شود. باید مســائل جغرافیایی و... در 

نرخ گذاری ها لحاظ شود.

هکر ۲ میلیون ايمیل شخصی 
به دام افتاد

ريیس اتحاديه تاکسیرانی:

اخذ کرايه کولر قانونی نیست

اخبارکوتاه
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معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور از تالش بهزيستی برای واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی و حوزه 
آسیب ها به بخش غیردولتی خبر داد

معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزيستی کشور 

همچنین با اشاره به 
تدوين سیاست های رفاه 
اجتماعی کودکان توسط 

بهزيستی نیز تصريح کرد: 
اين طرح با اولويت کودکان 

در معرض آسیب در حال 
تدوين و پس از آن قرار 

است به شورای عالی رفاه 
کشور ارائه شود
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مدیرکل طرح های ملی وزارت ورزش و جوانان گفت: دو برنامه اصلی 
وزارت ورزش و جوانان برای اوقات فراغت جوانان، بیمه اوقات فراغت و 
پورتال اوقات فراغت است که هر دو در اواخر مرداد ماه رونمایی و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
محســن طایی ماهانی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: بیمه 
اوقات فراغت یکی از برنامه ها و طرح هایی اســت که وزارت ورزش و 
جوانان در نظر دارد تا اواخر مردادمــاه از آن رونمایی کند. این بیمه 
دو موضوع را تحت پوشــش قرار می دهد اول آسیب هایی که ممکن 
است در حین گذراندن اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان و افراد 
تحت پوشــش ایجاد شود و دوم اینکه بخشــی به نام قرض الحسنه 
پس انداز در این بیمه در نظر گرفته شــده اســت که خانواده ها و یا 
 خود فرد تحت پوشــش می تواننــد مبالغی را بــرای فرزندان خود 
پس انداز کنند که پس از چند ســال با ســود مطلوب بتوانند از آن 

برای سفر و ســایر برنامه های تفریحی خود استفاده کنند. وی ادامه 
 داد: مســئوالن و دولــت نباید در ســلیقه جوانان دخالــت زیادی 
داشته باشــند بلکه باید ســفره تنوع اوقات فراغت را برای جوانان 
فراهم آورند تــا هر جوانی بــا هر ســلیقه ای بتواند بــه راحتی به 
ســراغ تفریحات مورد نظر خود برود اما اصل کار را باید به دســت 
 جوانان ســپرد. مدیرکل طرح هــای ملــی وزارت ورزش و جوانان 
خاطرنشان کرد: جوانان نباید منتظر بنشینند تا مسئوالن برای آنها 
کاری انجام دهند بلکه خودشان باید وارد میدان شوند، ما نیز به عنوان 
متولیان و مسئوالن باید ساماندهی، نظم دهی و نظارت بر انجام بهتر 
امور را بر عهده داشته باشیم.طایی اظهار داشت: به عنوان مثال یکی 
از اقداماتی که هم اکنون در دســتور کار وزارت ورزش و جوانان قرار 
دارد این است که تاش داریم ورزش های مفرح را زیرمجموعه یکی از 
فدراسیون ها قرار دهیم تا آنها به ورزش های ارزان قیمت تبدیل شوند 

که امکان دسترسی و استفاده از آنها برای همه وجود داشته باشد.وی 
خاطرنشان کرد: اینکه هم اکنون نوجوانان و جوانان تمام اوقات فراغت 
خود را به همراه گوشی ها و وسایل ارتباط جمعی می گذرانند اتفاق 
خوبی نیست و معتقدیم گذران اوقات فراغت باید حالت جمعی داشته 
باشد و در این راســتا باید ورزش های مفرح، جمعی و بومی کشور را 
 دوباره احیا کرد.مدیــرکل طرح های ملــی وزارت ورزش و جوانان 
 تصریح کــرد: جوانــان نیازمند این هســتند فضایــی را در اختیار 
داشته باشــند تا هیجانات خود را تخلیه کنند و   باید این فضاها  در 
اختیارشــان قرار گیرد، همچنین هم اکنون در حــال برنامه ریزی 
برای فراغت روستایی هستیم.طایی در مورد سامانه اوقات فراغت 
نیز گفت: مشــکل اعتبارات پورتال اوقات فراغت حل شــده است و 
امیدواریم تا اواخر مردادماه بتوانیم به صورت پایلوت این پورتال را در 

سه استان راه اندازی کنیم.

۱۶ کوهنورد مفقود شده استان کهگیلویه و بویراحمد در ارتفاعات 
کوه دنا پیدا شــدند. به گزارش گروه جامعه خبرگــزاری میزان، ۱۶ 
کوهنورد اســتان کهگیلویه و بویراحمد که عصر روز جمعه در ۱۲ 
کیلومتری شهر سی ســخت در منطقه جان پناه، مسیر را گم کرده 
بودند توسط امدادگران هال احمر پیدا شدند.هیچ یک از کوهنوردان 

آسیب ندیده اند و همه در صحت کامل به سر می برند.

پیکر اصغر بیچاره، پیشکسوت سینما و عکاسی، پس از انتقال به ایران 
در بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد.

 به گزارش جام نیوز، به گفته تورج ژوله - فرزند این هنرمند - پیکر این 
هنرمند روز سه شنبه )پنجم مردادماه( به ایران منتقل و صبح پنج شنبه 
)هفتم مردادماه( به همــت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسامی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد.

»کن بری« صداپیشه نقش اصلی انیمیشن خاطره انگیز »آقای پستچی« در 
سن 8۳ سالگی درگذشت.

به گزارش ایسنا، »گاردین« نوشــت: »کن بری« که از سال ۱۹8۱ تا ۲۰۰۵ 
به جای »پت پستچی« و چندین شــخصیت دیگر در این سریال کارتونی 
صحبت می کرد، در سن 8۳ سالگی بر اثر ســرطان کبد درگذشت.»بری« 
صداپیشه انگلیسی با نام اصلی »لزلی هیوم« سال ۱۹۳۳ متولد شد. او در این 
سریال ترانه اصلی را خواند و راوی داستان بود. »بری« به جای تعداد زیادی 
از شخصیت های زن و مرد از جمله »پت پســتچی«، »خانم گوگینز«، »تد 
گلن«، »الف تامپسون«، »دوروتی تامپسون«، »پیترتیمز«، »جولیا پوتج«، 
»آرتور سلبی«، »سیلویا گیلبرستون« و ... صحبت کرد.این هنرمند در حوزه 
خوانندگی هم فعال بود و به همراه »فرد آســتر« و »بینگ کراســبی« یک 
آلبوم منتشر کرد. »بری« در چند سریال تلویزیونی دیگر همچون »جشن 

کریسمس« ایفای نقش کرده بود.

مديرکل طرح های ملی وزارت ورزش و جوانان:

رونمايی از پورتال اوقات فراغت 
جوانان

پیدا شدن 16 کوهنورد مفقود شده 
در ارتفاعات دنا

انتقال پیکر»اصغر بیچاره« به ايران
و تدفین در سکوت خبری

صداپیشه »پت پستچی« درگذشت

در حاشه

رویداد

پوکمون گو بازی رایانه ای است که برخاف بازی های دیگر که کاربران را به سکون 
می کشانند، آنها را مجبور می کند تا  به دنبال شکار پوکمون ها راهی خیابان ها و حتی 
خارج از شهر شوند. با باال گرفتن تب این بازی در دنیا، تحلیل های مختلف هم به دنبال 
آن روانه شدند. برخی نگاهی مثبت به آن دارند که بازی کننده های تنبل را مجبور به 
تحرک می کند. برخی دیگر نکات منفی آن را یادآور می شوند که فعالیت های معمول 
در برخی مکان ها را مختل کرده  و حتی چندین تصادف و حتی مرگ را به خاطر شکار 
پوکمون ها موجب شده است.اکنون زنان عربستانی که رفت و آمدشان در خارج از 
خانه به شدت محدود است، به دنبال راه حل هایی هستند که بتوانند در خیابان ها این 
بازی را دنبال کنند. قوانین سخت گیرانه ای در مورد رانندگی آنها وجود دارد، بسیاری 
از آنها بدون حضور یک مرد نمی توانند بیرون بروند. برخی از زنان و دختران سعودی 

این مرحله را پشت سر گذاشته  و  با رانندگانشان در »پوک استاپ«ها جمع شده اند. 

رییس سازمان حج و زیارت اعام کرد: اعزام های آزاد برای حج شایعه است و مردم 
برای ســفر به ســرزمین وحی فریب این وعده ها را نخورند. به گزارش  مهر، سعید 
اوحدی اعام کرد: اگر تبلیغاتی مبنی بر اعزام های آزادبر وجود دارد توصیه می کنیم 
مردم به دلیل عاقه ای که به زیارت دارند به دنبال این وعده های اغواکننده نروند.وی 
خاطرنشان کرد: با توجه به اشرافی که به موضوع دارم تاکید می کنم که اعزام های 
آزادبر حج کاری سخت و شاید غیرممکن است.رییس سازمان حج و زیارت گفت: 
در سال های گذشته حتی دیپلمات های ما که دارای گذرنامه ایرانی هستند امکان 
سفر از کشور محل ماموریت خود را در خارج  ازکشور به مناسک حج نداشتند.اوحدی 
با تاکید بر اینکه تجاوز به حریم قانون به معنای تجاوز به حق الناس است، گفت:  ما به 
عنوان سازمان حج و زیارت اجازه نخواهیم داد به حریم قانون و حق الناس در حوزه 

اعزام زائران تجاوز شود اما در این راه قطعا به کمک مردم نیاز داریم.

مسئول کمیته اطاع رسانی قرارگاه مرکزی اردوهای جهادی از ایجاد ۱۷۰ 
هزار شغل در مناطق محروم کشور خبرداد و گفت: امسال یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار نفر به اردوهای جهادی سراسر کشور اعزام می شوند.
فرشاد عالی به ایرنا اظهار کرد: اردوهای جهادی با حضور قشر جوان جامعه 
شروع به فعالیت کرده و درحال حاضر این نوع اردوها توسعه زیادی در بین 
همه اقشار جامعه پیدا کرده است.وی درادامه بیان کرد: اردوهای جهادی 
بیشتر در گروه سنی ۱۷ سال به باال شروع شده که دربین آنان دانش آموز، 
دانشــجو، فارغ التحصیل و خانواده ها دیده می شوند و همچنین افرادی از 
مشــاغل آزاد مانند کارگر، بنا ، نقاش ، گچ کار و افرادی تحصیل کرده مثل 
استاد دانشــگاه و عضو هیئت علمی ، معلم مدرســه و حوزه هم مشارکت 

گسترده ای دارند.

رییس سازمان امداد و نجات با اشاره به سیل و آبگرفتگی چند روز گذشته 
در اســتان های مختلف گفت: تاکنون، نزدیک به هــزار نفر از هم میهنان 
امدادرسانی شده اند.دکتر ناصر چرخســاز افزود: از چهارم مرداد، عملیات 
امداد رسانی در استان های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، 
خراسان رضوی و خراسان جنوبی انجام شده است. رییس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هال احمر افزود : بالغ بر ۳۰۰ نفر از این عزیزان را اســکان 
اضطراری دادیم که انتصقال به نقاط امن و تغذیه اضطراری جزو این  موارد 
بود. چرخســاز افزود: با توجه به اخطارهایی که ســازمان هواشناسی داده 
 تدابیر الزم در این اســتان ها اندیشیده شــده و در صورتی که مسافران با 
بارش های فراوان مواجه شدند در مسیل رودخانه ها قرار نگیرند  و از حضور 

در ارتفاعات نیز پرهیز کنند . 

دختران عربستانی و بازی »پوکمون گو« اعزام آزاد برای حج شايعه استايجاد 170 هزار شغل در مناطق محروماسکان اضطراری 300 نفر از هم میهنان

رییس شبکه هپاتیت کشــور با بیان اینکه شایع ترین راه انتقال 
هپاتیت در ایران از طریــق اعتیاد تزریقی اســت، تاکید کرد: 
اقداماتی که اکنون برای معتــادان مبتا به هپاتیت در زندان ها 
انجام می شــود، کافی نیست و باید درمانشــان رایگان شود.به 
گزارش ایسنا، دکتر ســید موید علویان درباره وضعیت انتقال 
هپاتیت در زندان هــا، گفت: شــایع ترین راه انتقال هپاتیت در 
ایران از طریق اعتیاد تزریقی اســت.وی با بیان اینکه از طرفی 
متاســفانه معتادان تزریقی هم فقیرند، هم در معرض خطرند 
و هم رفتن به زندان در میان آنها زیاد دیده می شــود، افزود: به 
هر حال اقداماتی که در کشــور برای اعتیاد انجام می شود، در 
راستای برنامه کاهش آسیب اســت. به این صورت که در قالب 
این برنامه به معتادان سرنگ داده می شود، از آنها در مراکز ترک 
اعتیاد نگهداری شــده، آموزش ترک اعتیاد بــه معتادان داده 

می شود و برای آنها متادون تراپی نیز انجام می شود.
300 میلیارد برای معتادان هزينه کنید، تا...

علویان افزود: در عین حال به نظر می رســد این اقدامات کافی 
نیســت و ما باید تصمیمی بگیریم تا درمــان هپاتیت را برای 
معتادان رایــگان کنیم. بر این اســاس طبق محاســبه ای که 
ما انجــام داده ایم، اگر درمــان هپاتیت را در ۱۰۰ هــزار نفر از 
جمعیت معتادان کشــور به صورت رایــگان انجام دهیم، ۳۰۰ 
میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشــت. حال باید توجه کرد 
که این میزان برای اینکه بتوانیــم ۱۰۰ هزار نفر را نجات دهیم 

و باعث توقف چرخه انتقال هپاتیت شویم، بسیار مفید است.
رییس شــبکه هپاتیت کشــور با بیان اینکه به هر حال بیمه ها 
اکنون درمان های مرتبط با هپاتیت را تحت پوشــش خود قرار 
داده اند، اظهار کرد: این در حالی اســت که افــراد معتاد تحت 
پوشــش بیمه قرار ندارند. به هر حال یکی از مشکات اصلی و 
یکی از چالش های ما بحث هپاتیت  در معتادان اســت.به گفته 
علویان نزدیــک به ۴۰ درصد معتادان تزریقی کشــور مبتا به 

هپاتیت  هستند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا ناجا 
با اشاره به ارســال ایمیل های جعلی تحت عنوان پلیس فتا 
برای کاربران گفت: ایمیل پلیس فتا تحت ســرورهای خود 
این پلیس اســت.به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، 
ســرهنگ علیرضا آذر درخش یکی از راه های جلو گیری از 
سوءاستفاده از کاربران را تشــخیص اصالت ایمیل دریافتی 
دانســت و گفت: کاربران ابتدا نسبت به بررسی دقیق آدرس 
ارســال کننده ایمیل و مطابقت کامل آن بــا آدرس ایمیل 
پلیس فتا اقدام کنند.وی ادامه داد: ســپس دقت نمایید که 
ایمیل ارسالی حتما از آدرس پســت الکترونیک تحت دامنه 
Police.ir ارســال شــده باشــد زیرا پلیس فتا هیچ گونه 
  Gmail ایمیلی تحت ســرویس دهنده های دیگــر مانند
Yahoo, hotmail و یــا ســایر میــل ســرورها ندارد.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم ســایبری پلیس فتا ناجا 
افزود: برای ارســال یک ایمیل جعلی نیز فرستنده نیازمند 

یک ســرور واقعی اســت. ولی آدرس اصلی را با یک آدرس 
جعلی که ممکن است وجود خارجی نداشته باشد، جایگزین 

می کند. بنابراین سر نخ ما آدرس سرور ارسال ایمیل است.
ســرهنگ آذردرخش با بیــان اینکه زمانی کــه یک ایمیل 
ارسال می شود باید حاوی ۲ آی پی آدرس باشد، گفت: یکی 
آی پی شــخص فرســتنده و دیگری آی پی سرور فرستنده 

است. 
از این رو با بررســی آی پی دوم که متعلق به ســرور اســت 
 می توان تشــخیص داد که ایمیل اصلی یا جعلی اســت.وی

در خصــوص نحوه شناســایی ایــن گونه ایمیــل ها گفت: 
 کاربران می توانند با اســتفاده از دستور ping آی پی سرور 
ارســال کننده ایمیل را بررســی کنند. بدین صورت که در 
قســمت cmd دســتور ping را تایپ کرده و در ادامه نام 
سایت یا دامنه مورد نظر را می نویســند. در این قسمت آی 

پی سایت نمایش داده می شود.

راهکارهای تشخیص اصالت ايمیل های ارسالی از پلیس فتادرمان هپاتیت در معتادان رايگان شود
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کنسرتيادداشت

اخبار

کتاب جدید آتوســا صالحی با عنوان »کوچ روزبه« توسط نشر 
افق برای کودکان منتشر و راهی بازار نشر شد.

کتاب »کوچ روزبه« نوشــته آتوســا صالحی نویســنده کودک 
و نوجوان، به تازگی توســط نشر افق منتشــر و راهی بازار نشر 
شده است. این کتاب یکی از عناوین »کتاب های فندق«، واحد 

کودک نشر افق است.
تصویرگری و طراحی داســتان این کتاب توســط حسام الدین 
طباطبایی انجام شــده اســت. »کوچ روزبه« یکی از کتاب های 
تصویری این ناشــر اســت که در آنها نقش نویسنده و تصویرگر 
 در ارائه و القــای مفهوم به بچه ها، تقریبا به یک میزان اســت و

جلوه های بصری کتاب، جایگاه مهمی در آن دارند.
کودکی که مخاطب این کتاب است، در خالل مطالعه صفحات 
آن، با شخصیتی به نام روزبه، از کوه و دره و جنگل می گذرد و با 
کوچ عشایر آشنا می شود. تجربه کردن یک داستان شاعرانه هم 

از دیگر نتایجی است که خواندن این کتاب دارد.
در قســمتی از این کتاب می خوانیــم: »امــا در راه گاهی هم 
گرگ ها زوزه می کشند. روزبه می ترســد و فرار می کند؛ اما پدر 
 نه. او گرگ ها را فراری می دهد! همــه از رود می گذرند. روزبه از

سیاه گوش جلو می زند و برنده می شــود؛ اما حنایی کجاست؟ 
نکند بیفتد توی رود و آب او را ببرد؟« ایــن کتاب با ۲۸ صفحه 
مصور رنگی، شــمارگان ۳ هزار نســخه و قیمت ۶۰ هزار ریال 

منتشر شده است.

 کنســرت موســیقی کــودک بــرای اولیــن بــار در اصفهان
برگزار خواهد شد.

   »کنســرت بــزرگ بــاب اســفنجی و دوســتان«، بــرای
اولین بار در اصفهان بــه روی صحنه خواهد رفــت. این برنامه 
 که ویژه گروه کودکان طراحی شــده، به صورت شاد و موزیکال

اجرا خواهد شد.
کنسرت بزرگ باب اسفنجی و کودکان، روز جمعه 15 مردادماه 
در تاالر کوثر اصفهان واقع در ســه راه حکیم نظامی، مجموعه 

ورزشی ۲۲ بهمن، تاالر همایش های کوثر برگزار می شود.
 عالقه مندان مــی توانند برای تهیه بلیت این برنامه، به نشــانی

 RASANECONCERT.COM مراجعــه نموده یا با شــماره 
تلفن ۰9۳5945۲۰۰۳ تماس بگیرند.

الگوی »تفریح من، بازی« با هدف بازی آســان، کم هزینه همراه با 
نشاط و سرگرمی، ویژه خانواده ها از سوی کمیته فرهنگ تفریح و 

نشاط 14 مرداد رونمایی می شود.
دبیر کمیته فرهنــگ تفریح و نشــاط، با بیان اینکــه برنامه های 
این کمیته خدماتی نیســت؛ بلکه بر اســاس گفتمان سازی و ارائه 
الگوســت، گفت: این الگو در ســه بخش عموم مــردم، نخبگان و 
تاثیرگذاران و همکاران ارائه می شــود؛ البته نیازمند پژوهش های 

بیشتر روی الگوی اصیل تفریح در اصفهان است.

مجتبی روانان با اشــاره به دو نمونــه از الگوهای اصیــل تفریح با 
عنوان های »تفریح من، کتــاب« و »تفریح من، بازی« که به  همت 
کمیته فرهنگ تفریح و نشــاط برنامه ریزی شــده، اظهار داشت: 
الگوی »تفریح من، کتاب« در حال اجراست و الگوی »تفریح من، 
بازی« از 14مردادماه رونمایی می شود که توجه به افزایش تفریح 
و نشــاط و خانواده گرایی، از مهم ترین اهداف این طرح اســت. وی 
افزود: هدف اصلی از الگــوی »تفریح من، بازی« آموزش ســبک 
زندگی ایرانی اســالمی در کنار تفریح فراگیر، کم هزینه، آسان و با 

کمترین امکانات برای شهروندان است.
دبیر کمیته فرهنگ تفریح و نشــاط، از هفته هــای هیجان انگیز 
پس از جشــن رونمایی از الگــوی »تفریح من، بــازی« در نقاط 
مختلف شــهر خبــر داد و اضافه کــرد: نقاط تفریحــی اصفهان 
 شناسایی شده و هر هفته، یک بازی به روش های مختلف، به مردم

آموزش داده می شود. روانان ادامه داد: دعوت خانواده ها به بازی های 
ساده، آسان و ارزان، از برنامه های کمیته فرهنگ تفریح و نشاط در 
راســتای ایجاد صمیمت، حضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر و 
گذران دقایقی پرخاطره اســت. وی، هاِگرِگری را نخستین بازی از 
طرح »تفریح من، بازی« در هفتــه اول اجرای این طرح عنوان کرد 
و گفت: هدف از معرفی بازی ها از سوی این کمیته، فرهنگ سازی 
بــازی، تولیــد و طراحی بازی متناســب بــا فرهنــگ و هویت 

ایرانی اسالمی است.
دبیر کمیته فرهنگ تفریح و نشاط، بازی های تیزچین، توپ چین و 
ببین و بگو را از دیگر بازی های تصویب شــده در طرح الگوی تفریح 

سالم با عنوان »تفریح من، بازی« عنوان کرد.
 روانان از ارائه ســه مدل ارائه در الگوی تفریح من، بازی خبر داد و

بیان کرد: مدل ها شــامل جشــن بزرگ، ارائه میدانی و مربی بازی 

است که جشــن های بزرگ، روزهای پنجشــنبه و جمعه تا پایان 
تابســتان، در 15 نقطه شــهر با حضور مردم و معاونین فرهنگی 
اجتماعــی اجرا می شــود. وی تصریح کــرد: در روش مربی بازی، 
مربیان با پوشــیدن لباس هــای مخصوص در محــدوده رودخانه 
زاینده رود و به طور مشخص از پل شهرستان تا ناژوان، بازی ها را به 

خانواده ها، آموزش و ارائه می دهند.
دبیر کمیته فرهنگ تفریح و نشــاط، از آموزش و ارائه روزانه تفریح 
من، بازی در مناطق شاخص شــهر اصفهان به سبک مدل میدانی 
خبر داد و گفــت: این مدل از آمــوزش، در اغلب نقــاط تفریحی 
شــهر اصفهان و مناطق 15گانه شــهرداری، به صورت عملیاتی و 
فراگیر نمودن تفریح من، بازی اجرا می شود.گفتنی است رونمایی 
 از الگــوی تفریح من بازی، بــا حضور مردم و مســئوالن در تاریخ

14 مردادماه، بعد از اذان مغرب در کوه صفه انجام خواهد شد.

سال هاست او را در نقش همسری مهربان و مادری دلسوز می بینیم. پوراندخت مهیمن یکی 
از مهربانانی است که حتی نمی توان به این فکر کرد که کسی پیدا شود که خاطره بدی از او 

در ذهن داشته باشد.

برای دهه شصتی ها 
خانم  همــان  مهیمن 
مهربــان و خوش چهره ای 
اســت کــه در ســریال 
آینه دیده شــد و بعد 
از آن در فیلم هــا و 
ســریال های زیادی با 
همان شکل و شمایل 
درخشــید و هرگــز 
کسی نپرســید چرا 
دیگری  نقش های  او 

بازی نمی کند؟ انگار همه مردم می دانند که او ذاتا مهربان اســت؛ چه در دنیای واقعی و چه 
مقابل دوربین.

مهیمن اما در ســریال »تا ثریا« که از شبکه آی فیلم بازپخش می شــود، نقشی متفاوت را 
بازی می کند؛ نقشی که نشــان داد کارگردانان می توانســتند در همه این  سال ها از دیگر 

ظرفیت  های این بازیگر هم استفاده کنند.
مهیمن به تازگی نوه دار شده و حال روحی خیلی خوبی دارد. درباره روحیه و حس خوب این 

روزهایش با او هم صحبت شدیم:
از حس جديدتان برايمان بگويید؛ به نظر خیلی هیجان زده هستید!

4۰ روز اســت که نوه دار شده ام؛ حس بســیار عجیب و غریبی اســت و از تجربه آن بسیار 
خوشحالم!

نوه پسری يا دختری؟
نوه پسری

بچه را می آورند پیش شما که از او مراقبت کنید؟
نه!  من به خانه پسرم می روم تا نوه ام را ببینم. ساعاتی که با او هستم، خیلی حال خوبی دارم 

و انرژی زیادی می گیرم.
نوه دختری با نوه پسری فرق دارد؟

چون دختر ندارم، نمی دانم!  فقط یک پســر دارم و داشــتن نوه دختری را تجربه نکردم؛ اما 
همین یکی به اندازه دنیا به من انرژی و حس خوب می دهد.

به نظر می رسد نوه  می تواند از مادربزرگ و پدربزرگ حمايت روحی و روانی کند. 
درست است؟!

دقیقا. وقتی پیش نوه ام هستم، حس و حالی دارم که واقعا نمی توانم بیان کنم.
دور هم بودن خانواده ها و اينکه چند نســل از يک خاندان کنار هم باشند، چه 

تاثیری در زندگی روزانه و روحیه افراد دارد؟
 اتفاق خیلــی بزرگی اســت. امید بــه زندگــی در آدم خیلی بیشــتر می شــود. دور هم

زندگی کردن و با هم بودن، زندگی را رنگی و جذاب می کند. من از روزی که نوه دار شده ام، 
حسی را تجربه می کنم که تاکنون آن را نمی شناختم و االن حالم خیلی خوب است.

با اين اوصاف االن آرزو نمی کنید که ای کاش فرزند بیشتر و در نهايت نوه بیشتری 
داشتید؟

حســرت گذشــته را نباید خورد؛ اما در این یک مورد، بله کاش بچه بیشتری داشتم تا االن 
نوه های بیشتری دورم بودند.

اما اين روزها که کال فرزندآوری در خانواده ها کم شده و زن و شوهرها به داشتن 
يک يا دو بچه رضايت می دهند.

شرایط اقتصادی خیلی سخت شده و مسلما خانواده  ها نمی توانند چندتا بچه داشته باشند. 
به نظرم مردم دوست دارند تعداد فرزندانشان زیاد باشد؛ اما شرایط مالی اجازه نمی دهد. هر 

بچه ای کلی هزینه دارد و کمتر خانواده ای می تواند آن را تامین کند.
اما شما احتماال به خاطر شرايط کاريتان به داشتن يک پسر رضايت داديد!

من کارم را خیلی دوست داشتم؛ برای همین چشــمم را روی خیلی چیزها بستم تا بتوانم 
بازیگری را ادامه دهم؛ البته پشیمان نیستم چون هنوز هم کارم را عاشقانه دوست دارم.

شما همیشه نقش  خانم های دلسوز، مهربان و خانواده دوست را بازی می کنید؛ به 
نظر می رسد در زندگی شخصی  همین روحیه را داريد.

گذشت و دوست داشــتن اصول زندگی من بوده و هست. دل من فقط جای عشق و محبت 
است و همین باعث شده تا مقابل آدم ها و اتفاقات، زیاد انعطاف داشته باشم. از خیلی چیزها 

که شاید برای دیگران آزردگی یا مشکل به وجود آورد، می گذرم.
اين خصلت، ذاتی است يا به مرور زمان به دست آورده ايد؟

بیشتر ذاتی است. مادرم بسیار مهربان بود و بزرگ شدن در کنار چنین مادری، روی ما تاثیر 
زیادی گذاشت. مادرم همه مردم را دوست داشت و با همه مهربانی می کرد و محبتش فقط 

مخصوص بچه  هایش نبود.
چند تا خواهر و برادر داريد؟

پنج تا خواهر بودیم و محیط خانه ما کامال زنانه بود. به نظرم محبت زنان با مردان فرق دارد و 
خانه ما سرشار از مهر و محبت بود.

پدرتان از داشتن پنج دختر چه حسی داشت؟
حس بسیار خوبی داشت. دخترها خیلی وابسته پدر و مادر هستند و معموال آنها را حتی بعد 
از ازدواج هم رها نمی کنند. ما به پدر و مادرمان وابســتگی شدیدی داشتیم. شش سال قبل 
مادرم فوت کرد؛ اما هنوز هم از این اتفاق غمگینم و نتوانستم جای خالی مادرم را بپذیرم؛ اما 
با تولد نوه ام حالم بهتر شده است. او از نظر عاطفی کمکم می کند غم از دست دادن مادرم را 

کمتر احساس کنم.
شما دوره ای بسیار پرکار بوديد. آن زمان که پسرتان کم سن و سال بود و سرکار 

بوديد، چه کسی از او مراقبت می کرد؟
من، مادرم و خواهرانم در یک ساختمان چند طبقه دور هم زندگی می کردیم و همه اعضای 
خانواده مراقب پسرم بودند؛ به همین دلیل او هیچ وقت احساس تنهایی نکرده و خدا را شکر 
از این نظر احســاس کمبود نمی کند. این از نتایج دور هم زندگی کردن است که این روزها 

نمی دانم به چه دلیل کم شده است.
شما را اين شب ها در ســريال »تا ثريا« می بینیم که از شبکه آی فیلم بازپخش 
می شود. نقش شما در اين سريال با ديگر نقش هايتان کامال فرق دارد و بر خالف 

همیشه، بدجنس هستید!  با اين روحیه چطور اين نقش را پذيرفتید؟
هر بازیگری در هر سن و سالی که باشد، دوست دارد نقش های متفاوت را تجربه کند. بازی 
در ســریال تا ثریا را پذیرفتم؛ چون در این سریال نقشــی دارم که با روحیات خودم کامال 

متفاوت است و به من این فرصت را داد تا تجربه متفاوتی داشته باشم.

»ساز دل، آواز دل« عنوان کنســرت های جدید حمید متبسم 
است که از 1۳ مرداد در اصفهان آغاز شده و ۳۰ مرداد در تهران 

به پایان می رسد.
 این کنســرت ها به ترتیب 1۳ مرداد در تاالر فرشــچیان شهر 
 اصفهان، ۲1 مرداد در تاالر اداره فرهنگ و ارشــاد شــهر آباده،
 ۲۲ مــرداد در تاالر فرهنگ  اداره فرهنگ و ارشــاد شــهر یزد،

۲7 مرداد در تاالر آفتاب شــهر اهواز برگزار می شــود  و آخرین 
 اجــرای تــور کنســرت های »ســاز دل، آواز دل«  در تاریــخ

۲9 و ۳۰ مرداد در تاالر رودکی شهر تهران خواهد بود.
خواننده تور کنســرت های حمید متبسم، حســین علیشاپور 
اســت که در کارنامه خود  ســابقه همکاری با کیهــان کلهر، 
مسعود شعاری، ارکستر سازهای ملی و بهروز غریب پور را دارد. 
همچنین بهنام معصومی در این کنســرت ها سازهای کوبه ای 
می نوازد. معصومــی نیز تا کنــون تجربه همکاری با حســین 

بهروزی نیا و ساالر عقیلی  را داشته است.
حمید متبســم در اوایل دهه هفتاد، گروه موسیقی »دستان« 
را به اتفــاق محمدعلی کیانی نژاد بنا گذاشــت. آلبوم »بامداد« 
تجربه ای متفاوت در آهنگســازی و تنظیم به شــمار می رفت 
کــه آهنگســازی آن برعهده حمید متبســم بــود و آوازش را 
بیژن کامکار خوانده اســت. این آلبوم نام متبســم را به عنوان 
آهنگســازی خوش ذوق، به جامعه موســیقی معرفی کرد. بعد 
از آن، متبســم آلبوم بوی نوروز را به خوانندگــی زنده یاد ایرج 

بسطامی، با گروه »دستان« انتشار داد.
متبسم به همراه گروه دســتان، کنســرت های متعددی را در 
خارج و داخــل ایران اجرا کردنــد که مهم تریــن آن اجراهای 
متعدد با شــهرام ناظری بود.آلبوم »ســفر به دیگر سو« و »ساز 
نو، آواز نو« حاصل ســال های همکاری متبســم و گروه دستان 
با ناظری بود. همــکاری با صدیق تعریف در انتشــار آلبوم »ماه 
عروس« و آخرین کار با ناظری با عنــوان »لولیان« هم از دیگر 

کارهای متبسم به شمار می رود.
متبسم به همراه گروه دستان از سال ۸5 تا پایان دهه نود به ارائه 
کنسرت هایی با ســاالر عقیلی و همایون شجریان پرداخت که 
حاصل این همکاری ها، انتشار آلبوم هایی مانند »قیژک کولی« 

و »به نام گل سرخ« بود.

کتاب جديد آتوسا صالحی برای 
بچه ها منتشر شد

برگزاری کنسرت »باب اسفنجی و 
دوستان« برای اولین بار در نصف جهان

14 مردادماه صورت می گیرد:

رونمايی از طرح »تفريح من، بازی« 
در کوه صفه تور کنسرت های »ساز دل آواز دل« از اصفهان تا تهران؛

 ساز متبسم با آواز علیشاپور
کوک می شود

چهره ها

پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان هنوز موزه ای برای آثار هنرهای معاصر ندارد!

بازيگر زن قديمی؛

چشمم را روی خیلی چیزها بستم تا بازيگری را ادامه دهم

آیین گشایش دو نمایشــگاه »آثار پیشــگامان هنر معاصر 
ایران« و »مروری بر نقاشی های قهوه خانه ای ایران« در موزه 

هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد. 
در ابتدای این آیین که با حضور هنرمندان و عالقه مندان به 
هنر معاصر همراه بود، محمدرضا رهبری که تا چند روز قبل، 
مدیریت موزه هنرهای معاصر اصفهان را عهده دار بود و اکنون 
می رود که بر مسند مدیریت تاالر هنر بنشــیند، به ایرادی  
سخت پرداخت. مدیر اسبق موزه هنرهای معاصر گفت: یکی 
از پرسش هایی که همیشه در موزه هنرهای معاصر اصفهان 
با آن مواجه هستیم، این اســت که معاصریت در این موزه در 
شــهر تاریخی اصفهان چگونه ممکن است؟! و پرسش دیگر 
این است که وقتی بخواهیم در اصفهان فعالیت هنری انجام 
دهیم، باتوجه به  سابقه تاریخی این شهر، این فعالیت باید چه 

سمت و سویی داشته باشد؟
مدیر فعلــی تاالر هنر اصفهــان افزود: این دو پرســش ما را 
 رسانده بود به اینکه نمایشگاه هایی برگزار کنیم که بتواند به

پرســش هایی این چنینی پاســخ دهــد؛ لذا بــرای اینکه 
به دنبال پاســخ پرســش معاصریــت بودیــم، تصمیم بر 
این شــد که مجموعه آثار نقاشــی، به ویژه نقاشــی معاصر 
ایــران در این موزه نمایش داده شــود. همچنیــن به دلیل 
پیشــینه تاریخی اصفهان و اینکــه  از کجا شــروع کردیم، 

چه ســیر تاریخی داشــتیم و تاریخ فرهنگ ما چه تحولی 
را ســپری کرده، طی مشــورتی کــه داشــتیم، تصمیم بر 
 این شــد که نمایشــگاه نقاشــی های قهوه خانه ای را نیز
 برگــزار نماییم و بــا گفت و گویــی که با مجیــد احمدی،

نمایشــگاه گردان این مجموعه انجام شــد، بــه این نتیجه 
رسیدیم که هر دو نمایشگاه یکجا دیده و بررسی شده و بولتن 

هر دو مجموعه نیز در کنار هم منتشر شود.
رهبری اظهار داشــت: امیدواریم این مدتی که نمایشــگاه 
برپاســت، الاقل هنرمندان بتوانند با این آثــار و درباره این 
 آثــار گفت و گو کننــد. این نــگاه که بخواهیم پیشــینه را

بررســی کنیــم کــه مــا از کجــا شــروع کردیــم و 
ســیر تاریخــی، مــا را بــه کجــا رســانده و پیشــگامان 
شــد باعــث  انــد،  داشــته  ای  پیشــینه   چــه   مــا 

گفت و گوهــا و برنامه ریزی هایی برای برگزاری نمایشــگاه 
های دیگری داشته باشیم؛ ازجمله گفت و گویی که با دکتر 
فخری داشتیم؛ به منظور برگزاری ورک شاپ های مجسمه 
با محوریت داستان های شاهنامه و به صورت مشخص هفت 
خوان که البته امیدوارم توســط مدیران آینده موزه به انجام 

برسد و امیدوارم  این نگاه ادامه داشته باشد.
 وی خاطرنشــان کرد: برای اینکــه بتوانیم گفــت و گوی
 علمی تری داشــته باشــیم، برای مجموعه نقاشــی های

قهوه خانه ای کــه البته می تــوان درباره این نوع نقاشــی 
ها بســیار حرف زد، از دو تن از پژوهشــگران درخواســت 
کردیــم دو مقاله پژوهشــی ارائــه دهند که ایــن دو مقاله 
در ابتــدای بولتــن آمده اســت. ایــن دو مقالــه تحلیلی، 
دربــاره نقاشــی قهوه خانــه ای و توســط جلیــل جوکار 
 و زینــب حکمــت، از مدرســان دانشــگاه هنــر اصفهان

نگارش شــده اند. البته می دانم بیش از این می شد مطلب 
علمی تولید و درباره آن گفت و گو کرد؛ اما خواستیم این فعال 

شروع بحث نباشد؛ نه این که بگوییم این تمام مطلب بود.
در ادامه آیین دو نمایشگاه آثار پیشگامان هنر معاصر ایران و 
مروری بر نقاشی های قهوه خانه ای ایران، معاونت فرهنگی 
 ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، بــه ارائه

مقدمــه ای دربــاره ایــن دو نمایشــگاه پرداخــت و بــا 
اشــاره به نمایشــگاه آثار پیشــگامان هنر معاصــر ایران، 
تاریخچــه ای از ظهــور هنــر نوگرایانــه بیــان کــرد و 
 آن را بــا دهــه بیســت شمســی و دوران پهلــوی دوم

مرتبط دانست و گفت: این دوره، همزمان است با راه اندازی 
دانشــکده هنرهای زیبای تهران، گشــایش نگارخانه های 
مختلف و اعزام فارغ التحصیالن هنر به اروپا برای آشــنایی 
با ســبک ها و مکاتب جدید هنری؛ که البته بازگشــت این 
هنرمندان و آشنایی آنها با هنر مدرن، همزمان می شود با ورود 
تفکر نو و مدرن به جامعه ایران در عرصــه هنر. این تقارن با 
چالش های جدی رو به رو بود و چالش میان سنت و مردم به 
شدت نمود یافت و این چالش ها آن قدر جدی شد که پیروان 
مکتب کمال الملک که  در عرصه هنر تابع ســنت بودند، به 
شدت با هنر مدرن مقابله نمودند و این مخالفت به شکل های 

مختلفی نمود یافت.
مهرداد کاظمی افزود: چالش بین هنر سنتی و هنر مدرن یا 
نوگرا، تا جایی پیش رفت که ایــن جدال بین دولتمردان نیز 
ورود یافت و نمونه جــدال ها این بود که وزیر کشــور وقت 
 به دلیــل توزیع کتابچه خــروس جنگی در دبیرســتان ها

اســتیضاح شــد؛ زیرا خروس جنگــی، رســانه نوگراها به 
حســاب می آمد. از آن طــرف نیز هنرمندان نوگــرا در پی 
 این بودنــد که مواریــث کشــور را در قالب حــرف های نو

معرفی کننــد و در حقیقت نوگرایان به این نتیجه رســیده 
بودند که از این بیان و این رسانه برای بیان و القای هنری خود 

استفاده کنند.
کاظمی خاطرنشــان کرد: این هنــر آن قدر جلــو می رود 
که انجمن و نشــریه خروس جنگی تشــکیل می شــود و 
 حتی در عنــوان انجمن نیز از کلمه خروس که نشــانه ای از
 طالیه داری و بیداری است، استفاده می کنند که این موضوع

نشــان می دهد هنر نوگرایی دور از مردم نیست، هنرمندان 
مدرن منفعــل نبودند و یک نــگاه کنش گــر و در ارتباط با 
مردم داشتند؛ همچنین نمادی از بیداری مردم است که در 
 آن مقطع می خواســت حرف جنبش نوگرایی را در جامعه

نهادینه کند.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: باید آسیب شناسی شود که چرا هنر نوگرا آن طور 
که باید، حمایت نشد و پیش نرفت و این هنرمندان و این هنر 
نوگرایانه جایگاه ویژه ای نیافت؛ البته معتقدم بخشی از علت 
به خود هنرمندان بازمی گردد که یک مقدار، آن رسالت مورد 
غفلت واقع شد؛ از آن جهت که ما به دنبال ذائقه سازی برای 
مردم نبودیم و شرایط را فراهم نکردیم؛ برای اینکه ذائقه مردم 
برای درک این جنبش نوگرا در حوزه های مختلف تجسمی 
 ایجاد شــود. معتقدم ذائقه ســازی اهمیت بســیاری دارد.

در مجموع اینکه هنر معاصر و جنبش نوگرایی جزئی جدا از 
مجموعه شهر نیست؛ بلکه با سابقه و پیشینه ای که دارند، باید 

مورد پذیرش قرار بگیرد.
وی ضمن اشــاره به این که اساســا فضا و محیط موزه هنر 
معاصر اصفهان با معاصریت همخوانی ندارد، گفت: این یک 
ضعف برای اصفهان به شــمار می رود که هنوز موزه ای برای 
 هنر معاصر ندارد و ان شــاءا... در برنامه های ما نیز قرار است
 پیگیری شــود؛ ولــی وضعیت موجــود اینگونه اســت که

 فعال این هویت شکل گرفته و موزه هنرهای معاصر در محل 
کنونی برپاست و ما نمی توانیم نسبت به معاصریت بی توجه 

باشیم.
در ادامه مراسم، از حســین زرگر، مسئول امور هنرمندان در 
موزه هنرهای معاصر اصفهان تقدیر  و از ســوی پرسنل این 

موزه، لوح سپاسی به محمدرضا رهبری اهدا شد.
در نمایشگاه »آثار پیشــگامان هنر معاصر ایران«، آثاری از 
ناصر اویسی، فرامرز پیالرام، پرویز تناولی، اردشیر محصص، 
حســین زنده رودی، محمد احصایی، رضا مافی، نامی پتگر، 
 فریده الشایی، منصوره حســنی، سیاوش کسرایی، موروش

شیشه گران، ایراهیم جعفری، بهرام دبیری، منوچهر معتبر، 
حســین محجوبی، علی اکبر صنعتی، ناصــر عصار، صادق 
تبریزی، ژازه تباتبایی، جالل شباهنگی، منصور قندریز، احمد 
اسفندیاری، ایران درودی، حسین کاشیان، ضیاءالدین امامی، 
مهدی ویشکایی، محمود جوادی پور، منوچهر نیازی، هانیبال 
الخاص، عین الدین صادق زاده و ابراهیم جعفری به نمایش 
 گذاشته شــده اســت؛ همچنین در »مروری بر نقاشی های

قهوه خانه ای ایــران«، آثاری از عبــاس نکویی فر، علی اکبر 
لرنی، جواد عقیلی، فتح ا... قوللر آغاسی، حسین قوللر آغاسی، 
 محمد فراهانی، رضا حمیدی، حســین همدانی و حســن

اسماعیل زاده)چلیپا(، در معرض دید عموم قرار دارد.
 نمایشــگاه »آثار پیشــگامان هنر معاصر ایران« در گالری 
شماره 1 و »مروری بر نقاشــی های قهوه خانه ای ایران« در 
گالری شــماره 5   موزه هنرهای معاصر اصفهان برپاســت و 
عالقه مندان می توانند به مدت یک ماه، از این دو نمایشگاه 

بازدید کنند.

در آيین گشايش دو نمايشگاه در موزه هنرهای معاصر اصفهان عنوان شد:

اصفهان هنوز موزه ای برای آثار هنرهای معاصر ندارد!

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1920  | July 31 ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و  ورزشی | شماره 1920 | یکشنبه  10 مرداد 1395 | 26  شوال 1437

يادداشت

يادداشت خبر

همزمان با ســالروز شــهادت رییس مکتب فقه جعفری اســتان 
چهارمحال و بختیاری سوگوار شهادت امام جعفر صادق )ع(شد.

به گزارش ایرنــا، مردم چهارمحــال و بختیاری روز گذشــته در 
مناطق شهری و روســتایی،با راه اندازی دســته های سینه زنی 
و زنجیرزنی در غم عــزای آن امام بزرگ اشــک ماتم ریختند. در 
مرکز اســتان نیز دســته های عزاداری با تجمــع در مقابل حرم 
امامزادگان حلیمه و حکیمه به ســوگواری در غــم آن امام همام 
پرداختند. مجالس سخنرانی و ســوگواری امام ششم )ع(و رییس 
مکتب فقه جعفری، بــا حضور خیــل عــزاداران در همه اماکن 
 مذهبی برپا شــد. جمعی از مبلغــان دینی نیز در ایام شــهادت 
امام جعفر صادق علیه السالم در نقاط مختلف استان به امر ترویج 
معارف اسالمی مشغول شدند. تبیین نقش امام صادق علیه السالم 
در زمینه توســعه علم و معرفت و بنیان گذاری تمدن اســالمی، 
برپایی مجالس عزاداری، برگزاری جلسات تفسیر قرآن با استفاده 
از متون معتبر و شــناخته شده، ترویج ســبک زندگی اسالمی و 

ارزش فرهنگ کار و تالش از فعالیت این مبلغان است.

فرماندار شهرســتان لردگان گفت: مجتمع پتروشیمی لردگان 
در نیمه دوم سال ۹۷ به بهره برداری می رسد.ابوالقاسم کریمی 
در گفتگو با خبرنگار تسنیم در لردگان اظهار داشت: ۹0 درصد 
کارگران شاغل در این کارخانه بومی و تنها 10 درصد متخصص 
غیربومی هســتند.وی با بیان اینکه این پروژه در نیمه دوم سال 
۹۷ به بهره برداری خواهد رســید، افزود: پتروشــیمی لردگان 
یک طرح ملی اســت که عملیات اجرایی آن از ســال 86 آغاز 
شده اســت.فرماندار شهرســتان لردگان بیان کرد: پتروشیمی 
لردگان با توجه به تولید ســاالنه 3 هزار تن کــود اوره می تواند 
زمینه صادرات، اشتغال و توسعه را در شهرستان لردگان فراهم 
 کند، پیش بینی می شــود روزانه 300 تریلی کود از این مجتمع 
بارگیری شود.کریمی با اشاره به بیمارستان شهرستان لردگان 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه این شهرســتان تنها دارای 
یک بیمارستان با ۹6 تخت اســت الزم است در راستای تکمیل 
پروژه های درمانی این شهرستان بیشتر تالش شود.وی با اشاره 
به بهره بــرداری از پروژه های درمانی در این شهرســتان گفت: 
پیش بینی می شود بیمارســتان مال خلیفه در نیمه دوم مرداد 
ماه سال جاری و ساختمان بیمارستان لردگان و بخش اورژانس 
لیدر تا پایان سال جاری و کلینیک تخصصی بیمارستان تا سال 

آینده راه اندازی  شود.

 فراخــوان نهمین جشــنواره شــاهنامه خوانــی و نقالــی مناطق 
زاگرس نشین در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گــزارش خبرگزاری صــدا و ســیما، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: عالقه مندان مــی توانند تا 
آخر مرداد آثار خود را به نشــانی دبیرخانه واقع در استان چهارمحال 
و بختیاری، شهرســتان لردگان، خیابان کمال الملک، اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی لردگان ارســال کنند.جواد کارگران افزود: نهمین 
 جشنواره شــاهنامه خوانی و نقالی مناطق زاگرس نشین در 2 بخش 
شــاهنامه خوانی با موضوع حماســی و پندهــا و مضامین اخالقی 
شاهنامه فردوسی برگزار می شــود.وی گفت: این جشنواره با حضور 
شاهنامه خوانانی از اســتان های اصفهان، ایالم، بوشهر، خوزستان، 
فارس، کهگیلویــه و بویراحمد، کرمانشــاه، کردســتان، همدان و 
چهارمحال وبختیاری نهم و دهم شهریور امســال در لردگان برگزار 

خواهد شد.

 فرمانده انتظامی لردگان از توقیف یک دستگاه خودروی حامل 1۴ 
کیلو و 800 گرم تریاک در محور یاسوج - لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال 
و بختیاری، خســرو نجفی گفت: ماموران نیروی انتظامی در محور 
یاسوج - لردگان به یک دستگاه خودروی ســواری زانتیا مشکوک 
شدند و پس از هماهنگی با مسئوالن قضایی خودروی متوقف شده 
را برای بازرســی بیشــتر به یگان انتظامی انتقال دادند.وی افزود: 
ماموران در بازرسی از این خودرو 1۴ کیلو و 800 گرم تریاک را که 
به طرز ماهرانه ای با استفاده از بطری های خالی نوشابه درون باک 
بنزین خودرو جا ســازی  شده بود کشــف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان لردگان تصریح کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیــرکل کمیته امداد چهارمحــال و بختیاری گفــت: در ۴ ماهه 
نخست امســال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته کمک های 

مردمی 10 درصد افزایش یافته است.
 علی ملــک پــور در گفتگــو با خبرنــگار تســنیم در شــهرکرد

 اظهار داشت: در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته کمک های مردمی 10 درصد افزایش و 56 میلیارد ریال 
جمع آوری شده است. بیشترین میزان کمک های مردمی به ترتیب 

در شهرستان های لردگان، شهرکرد و اردل جمع آوری شد.
مدیرکل کمیته امداد چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به میزان 
صدقات جمع آوری شــده بیان کرد: در این مدت 12 میلیارد ریال 
کمک های مردمی از محل صدقات جمع آوری شــده که بیشترین 
میزان صدقات به ترتیب در شــهرکرد، لــردگان و بروجن پرداخت 

شده است.

چهارمحال و بختیاری سوگوار 
سالروز شهادت امام ششم)ع( شد

فرماندار شهرستان لردگان:

پتروشیمی لردگان سال ۹7
به بهره برداری می رسد

 فراخوان نهمین جشنواره 
شاهنامه خوانی مناطق زاگرس نشین

فرمانده نیروی انتظامی لردگان:

۱۴ کیلوگرم مواد مخدر از باک يک 
خودرو کشف شد

مديرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

کمک های مردمی در چهارمحال و 
بختیاری ۱۰ درصد افزايش يافت

ســخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اسالمی از سفر اعضای این کمیسیون به استان چهارمحال 

و بختیاری در هفته جاری خبر داد.
محمدمهدی مفتح در گفتگو با ایســنا، اظهار کرد: یکی از 
برنامه های ما در کمیسیون، بازدید از استان ها و اطالع یافتن 
از شرایط عمومی هر استان به ویژه پروژه های مهمی است 
که در آنجا اجرایی می شود، چرا که ما باید در زمان تصویب 
بودجه در مورد تخصیص اعتبار هر استان تصمیم بگیریم.

وی افزود: آشنایی با پروژه ها، میزان پیشرفت آنها، آشنایی 
با مشکالت استان ها، محرومیت ها و عدم توسعه متناسب 
با امکاناتی که در بودجه دیده می شــود به ما کمک می کند 
تا بتوانیــم در زمان تصویب بودجــه تصمیم گیری بهتری 
داشته باشیم. از این رو برنامه ســفر و بازدید از استان ها را 
در کمیسیون برنامه و بودجه پیش بینی کرده ایم که به طور 
مستمر انجام خواهد شد.مفتح در پایان گفت که اولین سفر 
اعضای کمیســیون برنامه و بودجه به استان چهارمحال و 
بختیاری خواهد بود.به گزارش ایســنا، تعطیالت تابستانی 

مجلس از هفته گذشته به مدت دو هفته آغاز شده است.

 فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری 
از توقیف محموله یک میلیــارد و 300میلیون ریالی 
کاالی قاچاق در محور یاســوج - لــردگان خبر داد.

به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از پایگاه خبری 
پلیس چهارمحال و بختیــاری، غالمعباس غالمزاده 
با اشــاره به اجرای طرح مبارزه با قاچــاق کاال، گفت: 
مامــوران فرماندهــی انتظامی شهرســتان لردگان 
 با کســب خبــری در زمینــه قاچــاق کاال در جاده

 لردگان -یاســوج، این موضوع را به صورت جدی در 
دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از 
هماهنگی با مقام قضایی طی عملیات ایست و بازرسی 
در محور یاسوج- لردگان یک دستگاه کامیونت و یک 
دستگاه خودروی سواری سمند حامل کاال را متوقف 
کردند.غالمزاده گفت: در بازرسی از این خودرو ها ۷38 
ثوب انواع البســه و ســه هزار کیلو گرم مغز بادام فاقد 
مدارک گمرکی به ارزش یــک میلیارد و 300 میلیون 

ریال کشف و دو نفر نیز در این ارتباط دستگیر شدند.

سفر اعضای کمیسیون برنامه 
به چهارمحال و بختیاری

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

محموله يک میلیاردی کاالی 
قاچاق توقیف شد

اخبار کوتاه

استان چهارمحال و بختیاری اســتانی کوچک با ظرفیت های 
بسیار اســت که جاذبه های گردشــگری و آب و هوای خنک 
سرآمد ظرفیت این استان به شمار می رود.استان چهارمحال 
و بختیاری یکی از استان های گردشــگری و توریستی کشور 
به شــمار می رود که هرساله میزبان مســافران و گردشگران 
بســیاری اســت. این اســتان دارای جاذبه های گردشگری 
متعــددی بــوده و فصــل تابســتان فرصت مناســبی برای 
گشــت وگذار در این اســتان اســت.چهارمحال و بختیاری 
با داشــتن جاذبه های گردشــگری مختلــف از جمله تاالب، 
رودخانه، جنگل، کوهســتان های مرتفع و... هرســاله میزبان 
مســافران بســیاری است.انباشــت برف در ارتفاعات استان 
ســبب شــده معروف ترین رودخانه های دائمی جنوب غربی 
و مرکزی ایران یعنــی کارون و زاینــده رود در ارتفاعات این 
استان سرچشــمه گیرند. جنگل های بلوط، زالزالک و برخی 
دیگر از گیاهان پهن برگ و نیز آبشــارها، غارها، چشمه سارها 
با آب فراوان، مناطق حفاظت شده، گردشگاه ها و گرداب ها از 

دیگر عوامل طبیعی و اکو توریســم استان محسوب می شوند.
آب وهوای خنک، مســافران بســیاری را در طول تابســتان 
به اســتان چهارمحال و بختیاری می کشــاند که بیشتر این 
مسافران اهل استان خوزســتان و اصفهان و فارس هستند.در 
حال حاضر مسافران بسیاری به واســطه تعطیالت آخر هفته 
وارد اســتان چهارمحال و بختیاری شده اند و در نقاط مختلف 
این اســتان به ویژه  در شهرســتان های ســامان، کوهرنگ، 

بروجن و شهرکرد اقامت کرده اند.
هتل های شهر بروجن اتاق خالی ندارد

در منطقه سیاســرد بروجن مســافران بســیاری چادر برپا 
و اقامت چــادری را انتخاب کرده اند. در ورودی شــهرکرد در 
پارک الله نیز مســافران بســیاری از اســتان های خوزستان 
و فارس درچــادر اقامت کــرده اند.کمبود خدمــات یکی از 
مهم تریــن مشــکالت در زمان ورود بی شــمار مســافران و 
گردشــگران به این استان اســت که برخی مســافران از آن 
گالیه دارند.هم اکنون هزاران مســافر در پارک الله شهرکرد 

با برپایی چادر اقامت کرده اند اما متاســفانه خدمات ارائه شده 
در این پارک جوابگوی نیاز مســافران نیست. یکی از مسافران 
خوزســتانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 
هزاران مســافر در پارک الله شــهرکرد با برپایی چادر اقامت 
کرده اند اما متاسفانه خدمات ارائه شده در این پارک جوابگوی 
نیاز مســافران نیست.وی افزود: ســرویس های بهداشتی این 
پارک جوابگوی نیاز مســافران و گردشــگران نیســت و یک 
مسافر باید زمان بســیار طوالنی در صف بایســتد تا بتواند از 
 ســرویس بهداشــتی این پارک اســتفاده کند.وی در ادامه 
عنوان کرد: نبود جای پارک خودرو از دیگر مشــکالت اســت 
که باید مسئوالن مربوطه برای توســعه گردشگری منطقه به 
آن توجه کنند.یکی از مســافران اســتان فارس اظهار داشت: 
استان چهارمحال و بختیاری اســتانی بسیار زیبا با آب وهوای 
خنک اســت که هم اکنون میزبان مســافران و گردشــگران 
بســیاری اســت.وی ادامه داد: زیرســاخت های گردشگری 
در این استان همچنان نسبت به اســتان های دیگر از توسعه 
کمتری برخوردار است.وی افزود: باوجوداینکه جاده های مهم 
استان های دیگر کشــور چهار خطه هستند و استانداردسازی 
شــده اند اما  در حــال حاضر شــاهد این هســتیم که برخی 
جاده هــای پرتــردد این اســتان همچنان دوخطه هســتند 
و تصادفات بســیاری در آن اتفــاق می افتــد.وی بیان کرد: 
توســعه جاده ها نقش مهمی در  باال بردن رضایت مسافران و 

گردشگران این منطقه خواهد داشت.
 هتل های  چهارمحال و بختیاری رونق گرفتند

مدیر اتحادیــه هتــل داران چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
به اینکه هتل های این اســتان  رونق گرفته انــد، عنوان کرد: 
به واسطه ورود مسافران بی شمار به استان، بسیاری از اتاق های 
هتل ها پرشده اســت.فریدون رئیســی عنوان کرد: هتل های 
چهارمحال و بختیاری در ابتدای ســال و ماه های ابتدای سال 
کم رونق بودند و ســال پررونقی را در ابتدای سال آغاز نکرده 
بودنــد.وی تاکید کرد: هم اکنون ورود مســافران به اســتان 
افزایش پیداکرده اســت.مدیر اتحادیه هتل داران چهارمحال 
و بختیــاری بیــان کــرد: هم اکنــون هتل های شهرســتان 
کوهرنگ نیــز از رونق باالیی برخوردار شــده اند و هتل داران 
از ورود مسافران بســیار راضی هستند.بیشــترین مسافران 
به شهرستان های ســامان، شــهرکرد و بروجن سفرکرده اند. 
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان چهارمحــال و بختیاری 
نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به ورود مســافران و 
گردشگران به استان، اظهار داشــت: در حال حاضر بیشترین 
مســافران به شهرســتان های ســامان، شــهرکرد و بروجن 
سفرکرده اند.بهمن عسگری عنوان کرد: در حال حاضر بخش 
گردشگری در این اســتان از رونق برخوردار شده است و ورود 
مســافران و گردشــگران موجب رونق بازار شهرهای مختلف 
این استان شــده است.عسگری ســوادجانی گفت: 15 دفتر 
اطالع رسانی گردشگری و رزرواســیون اماکن اقامتی نیز در 
شهرستان های شهرکرد و ســامان برای راهنمایی گردشگران 

و مسافران با مجوز از این اداره کل در حال فعالیت هستند.

هم اکنون هتل های 
شهرستان 

کوهرنگ نیز 
از رونق بااليی 

برخوردار شده اند 
و هتل داران از 
ورود مسافران 

بسیار راضی 
هستند.بیشترين 

مسافران به 
شهرستان های 

سامان، شهرکرد 
و بروجن 

سفرکرده اند

شهرستان

پیشنهاد سردبیر: 
هتل ها اتاق خالی ندارند

 ورود مسافران بی شمار به استان چهارمحال و بختیاری موجب پر شدن اتاق های خالی بسیاری از هتل های اين 
استان شده و بخش گردشگری اين استان رونق گرفته است.

در نیمه تابستان گردشگری چهارمحال و بختیاری رونق گرفت؛

هتل ها اتاق خالی ندارند
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 نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد گفت: ترویج سبک زندگی اســالمی باید مورد توجه 

بیشتر قرار گیرد.
به گــزارش خبرنــگار مهــر، حجت االســالم محمــد علی 
نکونــام در خطبه هــای ایــن هفته نمــاز جمعه شــهرکرد 
با اشــاره بــه اینکــه ترویج ســبک زندگــی اســالمی باید 
مورد توجــه بیشــتری قرار گیــرد، اظهار داشــت: ســبک 
 زندگی اســالمی بایــد در جامعه بــه یک گفتمــان عمومی

تبدیل شود.
وی عنوان کرد: دشمنان اسالم و کشور به دنبال کمرنگ کردن 
ارزش های اسالمی در جامعه هستند و می خواهند که فرهنگ 
خودشــان را در جامعه ما ترویج دهند تا از این طریق به اهداف 

شوم خود برسند.
 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیاری و

 امام جمعه شــهرکرد بیان کرد: باید در این مســیر در مقابل 
تهاجم های فرهنگی دشــمن ایســتاد و اجازه نداد که آنها به 

اهدافشان برسند.
وی با اشاره به اینکه تقویت مبانی اعتقادی جامعه یک ضرورت 
به شمار می رود، تاکید کرد: در اســتان چهارمحال و بختیاری 
چند ســالی اســت طرح تقویت مبانی اعتقــادی برگزار می 
 شــود و این طرح نقش مهمی در تقویت مبانی اعتقادی مردم 

داشته است.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد ادامه داد: امسال نیز اجرای این طرح در شهرکرد آغاز 

شده است و اندیشمندان و استادان برجسته کشور در این طرح 
حضور پیدا می کنند.

وی گفــت:  بایــد تعالیم دینــی و قرآنــی به یــک فرهنگ 
عمومــی در جامعــه تبدیــل شــود. وی تاکید کرد: اســالم 
 واقعی را  بایــد به جهانیان شناســاند و این امر با خود اســالم

محقق می شود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
مــرداد   12 روز  داد:  ادامــه  شــهرکرد  جمعــه  امــام  و 
ســالروز تاســیس شــورای تبلیغــات اســالمی اســت که 
ایــن شــورا از ابتــدای تاســیس خــود تاکنون در مســیر 
 تحقــق آرمــان هــای انقالب اســالمی نقــش مهمــی ایفا

کرده است.

امام جمعه شهرکرد:

ترويج سبک زندگی 
 اسالمی در جامعه 

مورد توجه قرار گیرد

اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفــت: تونــل زره در جاده 
شهرکرد به کارون ۴، مرز مشترک این استان با خوزستان سال 

آینده به بهره برداری می رسد.
قاسم سلیمانی دشــتکی در بازدید معاون برنامه ریزی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی از روند ساخت تونل زره افزود: این تونل 
استان های مرکزی را به استان خوزستان متصل می کند.وی با 
اشاره به حفاری 800 متر از تونل زره افزود: طول این تونل یک 
هزار و ۴00 متر است و تالش می شــود تا اعتبار مناسبی برای 
تکمیل این طــرح اختصاص یابد.معاون برنامه ریزی ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی نیز در این بازدید نســبت به تســریع و 
تکمیل این طرح ابــراز امیــدواری کرد.حمیــد پورمحمدی 
 افزود: منطقه ای که تونل زره در آن احداث شــده از زیباترین و 
پرمخاطره ترین راه های کشــور اســت که عملیــات اجرایی 
 آن بــه همــت مســئوالن اســتان آغاز شــده و امید اســت 

به زودی تکمیل شود.
وی ادامــه داد: همــوار کــردن محورهــای مواصالتی نقش 
مهمــی در خدمت رســانی بــه مــردم دارد. با بهــره برداری 
 از ایــن تونــل فاصله شــهر ناغــان بــا شــلمزار 23 کیلومتر 
 کوتــاه تــر مــی شــود. بــا بهــره بــرداری از تونــل زره،

 استان های فالت مرکزی ایران به استان های جنوبی از طریق 
چهارمحال و بختیاری متصل می شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تونل زره سال آينده
به بهره برداری می رسد

رییس پلیس فرماندهی انتظامــی چهارمحال و بختیاری 
 گفت:واژگونــی یــک خــودرو در محــور کوهرنــگ به 

مسجد سلیمان یک کشته برجای گذاشت.
رحمت ا... نجفی در گفتگو با خبرنــگار فارس گفت: در این 
حادثه مرگبار یک نفر کشــته و یک نفر مصدوم شــد که 
توســط نیروهای اورژانس 115 به بیمارستان منتقل شده 
است.وی بیان داشت: با اعالم گزارش مبنی بر وقوع حادثه 
رانندگی در محور کوهرنگ به مسجد ســلیمان نیروهای 
امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند ولی متاسفانه یک 

نفر در این حادثه در دم جان باخت.
جــاده  در  ســواری  خــودروی   2 برخــورد    

شهرکرد - خوزستان سه کشته برجای گذاشت
 مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: برخورد 2 
خودروی سواری در جاده شــهرکرد - خوزستان سه کشته 
و 6 زخمــی برجای گذاشت.محســن ابراهیمــی در ادامه 
عنوان کــرد: این حادثه ظهر روز جمعه حوالی شــهرکیان 
به طاقانک در شهرستان شهرکرد بین 2 دستگاه خودروی 
ســواری زانتیا و پژو رخ داد که در این حادثه سه تن کشته 
و 6 نفر مصدوم شدند.وی گفت: پس از اعالم این حادثه به 
اورژانس 115 چهار دســتگاه آمبوالنس به محل اعزام شد 

و پس از اقدامات پیش بیمارســتانی، مصدومان این حادثه 
برای ادامه درمان به بیمارســتان آیت ا... کاشانی شهرکرد 
منتقل شــدند. علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس 

راهور اعالم نشده است.

 ۱۰ کشته و زخمی در حوادث 
جاده ای استان چهارمحال و بختیاری 

اخبار

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و 
بختیاری از اجرای طرح »رویش« در این کانون خبر داد.

فرزاد رحیمی در گفتگو با خبرنگار فــارس، اظهار کرد: طرح 
رویش برای اعضای کانــون پرورش فکری کودکان اســتان 
در حال اجراســت.مدیرکل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان چهارمحــال و بختیاری افزود: ایــن طرح به منظور 
شناسایی اعضای با استعداد کارگاه های مختلف در زمینه های 
فرهنگی، علمی، هنری و ادبی اجرا می شــود.وی با اشــاره به 
 اینکه طرح رویش در فصل تابستان سال جاری انجام می شود، 
عنوان کرد: این ارزیابی با اســتفاده از شاخص های استاندارد 
 صورت گرفته و این اعضــا در زمینه هــای مهارتی  گزینش 
شــده اند. اعضایی که دارای شــاخص های مورد نظر باشند 
آموزش های الزم بــه آنها ارائه خواهد شــد.رحیمی از اجرای 
برنامه های مختلف در مراکز فرهنگی و هنری شهرستان های 
این اســتان خبر داد و بیان داشــت: برگزاری کارگاه ساخت 
کاردستی با استفاده از اشیای دورریختنی یکی از فعالیت های 
مهم مرکز فرهنگی و هنری شهرستان بن است.مدیرکل کانون 
 پرورش فکری کــودکان و نوجوانان چهارمحــال و بختیاری 
تصریح کرد: با اجرای این طرح، اعضا می توانند با نگاهی جدید و 
خالقانه به مواد دورریختنی اشکالی با قالب های متفاوت هنری 
خلق کنند و از تجمع این اشیا در محیط زیست جلوگیری کنند.

مديرکل کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای طرح »رويش«

۱۳۰۰ چهارمحالی در 
بخش تولید عسل 
فعالیت می کنند

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: یک هــزار و 300 نفر در بخش تولید عســل در 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.
ذبیح ا... غریب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 
یک هزار و 300 نفر در بخش تولید عسل در چهارمحال 
 و بختیــاری فعالیت می کنند، اظهار داشــت: پرورش

 زنبور عســل از شــغل های پر طرفدار در این استان به 
شــمار می رود که نقش مهمی در اشــتغال بسیاری از 
مردم داشته اســت.  وی عنوان کرد: شــرایط اقلیمی 
استان چهارمحال و بختیاری به گونه ای است که زمینه 

پرورش زنبور عسل را  در آن فراهم کرده است.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 

با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ یکی از مهم ترین 
مراکز پرورش زنبور عسل اســت، افزود: هم اکنون در 
شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری بیش از 250 

نفر در حرفه زنبور داری فعالیت می کنند.
وی گفت: حدود 20 هــزار کلنی زنبور عســل در این 

شهرستان وجود دارد.
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به گزارش زومیت، بر همین اساس پژوهشگران این طرح 
برای نمایش توانایی هــای خود در این پروژه بخشــی از 
ســخنرانی فاینمن در این ارتباط را در حافظه اتمی خود 

کدگذاری کرده اند.
 با توجــه به گفته هــای اعضای گــروه از موسســه علوم 
نانو کاولی در دانشــگاه دلفت، نوشــتن داده هــا در این 
مقیــاس فوق العاده کوچک ) کــه در آن۱ کیلوبایت داده 
در فضایی با ابعاد ۹۶ در ۱۲۶ نانومترمربع ذخیره شــده 

است(، امکان ذخیره ســازی با تراکم ۵۰۰ ترابیت در هر 
اینچ مربــع )۹/۶8 ترابایــت در هر ســانتی متر مربع( را 
فراهم می کند، که ۵۰۰ برابــر بهتر از توانایی های بهترین 

دیسک های سخت کنونی موجود در بازار است.
پژوهشگر ارشــد این طرح تحقیقاتی، ســاندر اوته است 
که در رابطه بــا آن می گوید: از لحاظ نظــری، این تراکم 
ذخیره سازی امکان ذخیره تمام کتاب های تاریخ بشریت 
را در مســاحتی برابر با یک تمبر پســتی فراهم می کند! 

پژوهشگران برای ساخت مکانیزم رکوردشکن خود از یک 
میکروسکوپ تونلی روبشی )STM( اســتفاده کرده اند؛ 
ابزاری که دانشــمندان را قادر بــه تصویربرداری و اعمال 

تغییر روی مواد در سطح اتمی می سازد.
با پراب، آنهــا قادر به طبقه بندی و ســازماندهی فیزیکی 
اتم های کلــر روی یک صفحه مســی و حرکت دادن تک 
تک آنهــا برای ســاخت بلوک هایی از حافظــه ۶۴ بیتی 
شده اند، این بلوک ها در الگوهای باینری کدگذاری شده 
و عملکردی شــبیه  به کدهای QR مینیاتوری دارند. در 
تصویر منتشر شــده از آزمایش این پژوهشــگران که از 
اســکن دســتگاه ) STM96 نانومتر عرض، ۱۲۶ نانومتر 
طول( تهیه شــده، از یک حافظــه ۱ کیلوبایتی رونمایی 
شده است که بخشی از سخنرانی ریچارد فاینمن روی آن 
نوشته و ذخیره شده و کماکان مقدار زیادی از آن حافظه  

خالی باقی مانده است.
ســاندر اوته می گوید: می توانید آن را با یک پازل کشویی 
مقایسه کنید. هر بیت شامل دو موقعیت روی یک سطح 
از اتم های مس اســت و یک اتم کلر که قــادر به حرکت 
دادن آن بیــن ایــن دو موقعیت اتم های مس هســتیم. 
 اگر اتم کلر در موقعیت باال باشــد، یک سوراخ در زیر آن 
وجود دارد کــه آن را یک تلقی می کنیم. اگر ســوراخ در 
موقعیت باال باشــد و در نتیجه اتم کلر در موقعیت پایین 
قرار گرفته باشد، بنابراین این موقعیت می تواند به جایگاه 

بیت صفر تعلق گیرد.
از آنجا که به کمــک ایــن روش، داده ها در مقایســه با 
دســتگاه های ذخیره ســازی امروزی، در چنین مقیاس 
فوق العاده کوچکی نوشته می شود، این موضوع به صورت 
فرضی ممکن اســت با کاهش ابعاد مراکــز عظیم داده  و 
کوچکتر کردن گجت های روزمره، بهبود قابل مالحظه ای 
در بهره وری ذخیره ســازی و به خصوص کاهش مصرف 

انرژی ایجاد کند.
اما در حال حاضر بــا توجه به آنکه عملکــرد این حافظه 
مســتلزم پایین بودن دمای کاری آن اســت، بنابراین تا 
زمان بهره گیری این فناوری در ســرویس هایی همچون 
اســپاتیفای و نتفلیکس و دیگر ســرویس های اینترنتی 
بزرگ امروزی، زمــان زیادی باقی اســت. ســاندر اوته 
می افزاید: این حافظه در فرم فعلی خود تنها در شــرایط 
خأل و در دمای نیتروژن مایــع )۷۷ کلوین یا منفی ۱۹۶ 
درجه سلســیوس(، عمل می کنــد. بنابرایــن می توان 
گفت هنوز ذخیره ســازی واقعی داده در مقیاس اتمی در 

دسترس نیست.
اما مســلما با این دســتاورد یک گام بزرگ به این مرحله 
نزدیک تر شــده ایم. نتایج این یافته هــا در ژورنال نیچر 
نانو تکنولوژی منتشر شده اســت. پژوهشگران این طرح 
همچنین برای شــرح مراحل کار خود فایل های تصویری 
مختلفی را هم تولید و عرضه کرده انــد تا افراد عالقه مند 

بتوانند با کار آنها بیشتر آشنا شوند.

يادداشت

پژوهشگران دانشگاه دلفت هلند، با توسعه فناوری ذخیره سازی در مقیاس اتمی، امکان ذخیره حدود 9/6 
ترابايت داده را در يک ســانتی متر مربع فراهم کردند. دانشــمندان هلندی با اعمال تغییراتی در تک تک 
 اتم های کلر به منظور ذخیره يک کیلوبايت داده در آنچه که با عنوان »کوچکترين ديســک سخت«جهان 
شناخته می شود، موفق به نوشتن داده در کوچکترين مقیاس کنونی شده اند. اين دانشمندان در پژوهش خود 
از ريچارد فاينمن، فیزيکدان مشهوری که در سال ۱9۵9 سازمان دهی اتم ها را برای ذخیره اطالعات روی آنها 

پیش بینی کرده بود، الهام گرفته اند. 

اخبار

خودروی برقی

محققان کشــور توانســتند با یک عامل میکروبی گیاهی 
 که بــه روش بیولوژیکی تهیه شــده ترکیبــی مایع برای 

از بین بردن آفت های خرما های صادراتی تولید کنند.
 دکتر مســعود لطیفیان، دانشــیار پژوهشــکده خرما و 
میوه های گرمسیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص 
طرح خود با عنوان »بسته جامع تشخیصی-درمانی آفات 
انباری خرمای صادراتی« اظهار داشــت: ارزش صادرات 
خرمای ایران حدود ۱۷۴ میلیون دالر است از این رو الزم 

است درصدد برآییم تا این محصول حفظ شود.
وی با بیان اینکه حفظ کیفیت خرما در تجارت خارجی از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، عنوان کرد: آلودگی آفات 
یکی از مشکالت اساسی کاهش کیفیت خرمای صادراتی 
ایران اســت به همین دلیل در راســتای از بین بردن این 
آفات، بسته ای را طراحی کردیم تا این محصول ارزشمند، 
با آفت های موجود در انبار از بیــن نروند. لطیفیان افزود: 

در این طرح، از یک  عامل قارچی و کشــنده برای حشرات 
و عصــاره یک گیاه بومی که برای انســان بی ضرر اســت 

استفاده کردیم.
وی با بیان اینکــه در نهایت فرموالســیون مایعی برای از 
بین بردن آفات خرماهــای صادراتی به دســت آوردیم،  
ادامــه داد: از این ترکیــب می توان به جــای گاز » متیل 
بروماید« بهــره برد؛ زیرا این گاز عالوه بر اینکه ســالمتی 
 انســان را به خطر می اندازد، یکی از عوامل سوراخ کننده

الیه ازن است.
دانشــیار پژوهشــکده خرما و میوه های گرمســیری با 
بیان اینکــه  در حــال حاضــر از گاز »متیــل بروماید« 
 بــرای کنتــرل آفــات انبــاری اســتفاده مــی شــود،

 اظهار داشــت: این نوع گاز وارداتی است، همچنین طبق 
قانونی که از ســال ۲۰۱۵ وضع شده اســتفاده از این گاز 
برای کشــورهای صادرکننــده محصول محدود شــده و 

 کشــورهایی که از این گاز اســتفاده کنند اجازه صادرات
نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه ما توانســته ایم جایگزینی برای این نوع 
گاز در راستای از بین بردن آفات خرماهای صادراتی تولید 
کنیم، اظهار داشت: این ترکیب را )که ضرری برای انسان 
ندارد(می توان با دستگاه های ســم پاش روی خرماهای 

صادراتی پاشید.
لطیفیــان در خصــوص مزایــای ایــن آفــت کــش 
 گفــت: ایــن ترکیــب میکروبــی گیاهــی، قــدرت 
 کنترل کنندگــی باالیــی دارد و از نظر محیط زیســت

سالم است.
 دکتر مســعود لطیفیــان با اشــاره بــه تفــاوت هزینه 
از بین بــردن آفات انبارهــای خرماهــای صادراتی با گاز 
» متیــل بروماید« و مایــع بیولوژیک تولید شــده گفت: 
با اســتفاده از ترکیب ابداعی در از بین بــردن آفات تا ۷۰ 

درصد کاهش هزینه داریم.
 ایــن محقــق خاطــر نشــان کــرد: بســته جامــع 
تشــخیصی-درمانی آفات انباری خرما، حاصل یک دهه 
تالش و فعالیت علمی در پژوهشــکده خرمــا ومیوه های 

گرمسیری است.
این دانشــیار پژوهشــکده خرما و میوه های گرمسیری 
عنوان کرد: این تکنولوژی تشــخیصی-درمانی مطابق با 
استانداردهای جهانی برای تشخیص و درمان آفات انباری 
در جهت افزایش کیفیت خرمای صادراتی ارائه شده است. 
دانشیار پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری افزود: با 
استفاده از تکنولوژی تشــخیص جدید، ضمن  تسریع در 
صدور ضمانت نامه های صادراتی، هزینه های ســاالنه به 

مقدار ۳۵ درصدکاهش می یابد. 
 ازطرفــی بــا کاربــرد درمانــی بیولوژیکی ارائه شــده 
می توان درســال به مقــدار ۷۰ درصد هزینــه های ضد 
عفونی را کاهش داده و اســتفاده از گاز متیل بروماید را از 
چرخه ضدعفونی خرمای کشور حذف کرد. این طرح ثبت 
اختراع شده و برای ارائه در جشنواره بین المللی خوارزمی 

سال ۹۵ پذیرفته شده است.

ذخیره سازی در اندازه اتم محقق شد؛

جهان را در یک تمبر قرار دهید

توسط محققان ايرانی صورت گرفت؛

آفت کش گیاهی برای از بین بردن آفات خرماهای صادراتی تولید شد

یکی از محدودیت های اصلی محصوالت دنیــای فناوری مربوط به 
باتری  آنهاست. محققان اســترالیایی موفق به توسعه نوعی باتری با 
استفاده از گرافن با خصوصیاتی ویژه شده اند. گوشی ها، ساعت های 
هوشمند و دیگر گجت های بازار فناوری با وجود پیشرفت های زیاد در 
زمینه شارژ سریع و باال رفتن ظرفیت باتری هنوز مشکل انرژی دارند. 
از طرفی دیگر باتری های استفاده شده خیلی هم برای محیط زیست 
 ،Swinburne مفید به نظر نمی رســند. در استرالیا و در دانشــگاه
دکتر هان لین موفق به ساخت نوع جدیدی از باتری شده است. این 
باتری امکان انعطاف پذیری دارد، در مدت زمان بسیار کوتاهی شارژ 
می شود و می تواند میلیون ها بار به صورت کامل تخلیه شود. بنابراین 
از این باتری می توان برای مدت زمان بســیار طوالنی بدون آنکه در 
عملکرد آن اختاللی ایجاد شــود، اســتفاده کرد. این باتری توسط 
 گرافین ساخته شده و در مقایســه با باتری های لیتیومی دوستدار 
محیط زیست به حســاب می آید. گرافن  ورقه ای نازک به اندازه یک 
الیه اتم کربن است. این ماده شفاف با ویژگی های بی نظیر، کاربردهای 
فراوانی در صنایع دارد. ســاختار دو بعدی و نحوه قرارگیری اتم های 
کربن در کنار هم کــه مثل کندوی زنبورهای عســل بوده، ویژگی 
متمایز ظرفیت باالی ذخیره ســازی انرژی را به آن بخشیده است. 
هان لین به کمک فناوری پرینت سه  بعدی توانسته روشی ارزان تر 
برای تولید گرافن پیدا کند. انعطاف باال و شارژ سریع در کنار ظرفیت 
باالی ذخیر ه سازی  از ویژگی های این باتری است که باعث می شود 

به خصوص برای محصوالت پوشیدنی محصولی جذاب به نظر برسد.

 شــیائومی به تازگــی تیــزری را در یکــی از شــبکه های مجازی 
منتشــر کرده که خبر از معرفی اولین نســل از هدست های واقعیت 
مجازی این شــرکت می دهد. شرکت شــیائومی در ابتدای کار خود 
بیشتر به عنوان تولید کننده گوشــی های هوشمند شناخته می شد 
 Redmi Note و Mi 5 و در ادامه با معرفی گوشــی های خوبی مانند
 3 به ســهم خوبی از بازار گوشی های هوشــمند به خصوص در چین

 دست یافت. با این حال این شــرکت خیلی زود کار خود را توسعه داد 
و طیف وســیعی از محصوالت را روانه بازار کرد؛ از دستگاه های تهویه 
هوا گرفته تا اینترنت اشــیا. در هفته ای هم که گذشت شاهد معرفی 
اولین نســل از Mi Notebook Air های این شرکت بودیم که البته 
نکات زیــادی را از زبان طراحی مک بوک های اپــل قرض گرفته ولی 
 Redmi Pro قیمت پایین تری دارد. در همان مراسم، این شرکت از
 Redmi هم رونمایی کرد که گران ترین گوشــی هوشــمند از سری
اســت که تاکنون معرفی شــده و شــیائومی عملکرد درخشان این 
 گوشی را وعده داده اســت. با این حال اگر شایعات اخیر درست باشد، 
به نظر می رسد این شــرکت هنوز هم چیزهای بیشــتری برای ارائه 
به بازار دارد. شــیائومی به تازگی در یکی از صفحات مجازی رســمی 
 خود تیزرهایی از نســل اول محصول واقعیت مجازی خود منتشــر 
کرده است. طبق این تیزرها قرار است هدست واقعیت مجازی شیائومی 
اول ماه اوت )۱۱ مرداد( معرفی شود اما از آنجا که تمام متن های روی 
این تیزر به زبان چینی است هنوز مشخص نیست که آیا این شرکت 
قصد دارد تا هدســت واقعیت مجازی خود را خارج از چین هم عرضه 
کند یا خیر. از ســوی دیگر منابع خبری چینی مدعی شــده اند که 
شــیائومی همزمان با معرفی هدســت واقعیت مجازی خود، طیف 
وسیعی از نرم افزارها را هم برای کاربران این هدست عرضه خواهد کرد 
تا خیال کاربران در هنگام خرید این هدست از محتوای ارائه شده نیز 
آسوده باشد. واقعیت مجازی طی دو ســه سال اخیر تبدیل به یکی از 
کلیدواژه های پر کاربرد در دنیای فناوری شــده تا جایی که غول های 
فناوری دنیا از سامسونگ، سونی و اچ تی سی گرفته تا شرکت های بزرگ 
اینترنتی نظیر گوگل و فیسبوک سرمایه گذاری های گسترده ای روی 
آن  انجام داده اند. بسیاری از شرکت های کوچکتر نیز حاال محصوالت 
خود را در دامنه وسیعی از قیمت ها از محصوالت ساده الهام گرفته شده 
از گوگل کاردبورد با قیمت زیر ۱۰ دالر تا محصوالت پیشرفته تری نظیر 

Vive اچ تی سی و آکیولس ریفت به بازار عرضه می کنند.

بنابر تحقیقات صورت گرفته از ســوی ایتان مولیک، پروفســور 
دانشگاه پنسیلوانیا، وب ســایت کیک استارتر تا به امروز توانسته 
در ایجاد ۲۹۶۰۰ شــغل تمام وقت، ۲8۳ هزار شغل نیمه وقت و 
88۰۰ شرکت مختلف نقش داشته باشد. مولیک که برای سال ها، 
عملکرد کیک اســتارتر را تحت نظر داشته، متوجه شده که بیش 
از ۶۱ هزار پروژه موفقیت آمیز از ســال های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۵ در 
این وب سایت به انجام رســیده و کیک استارتر از جهات متفاوت، 
به تیم های مختلف یاری رســانده اســت. بنابــر تحقیقات وی، 
پروژه های کیک اســتارتر به صورت میانگین، ۲/۶۴ دالر به ازای 
هر دالری که خرج کرده اند کسب می کنند؛ با این حال، این آمار 
در حوزه غذا و طراحی محصوالت اندکی باالتــر از میانگین کل 
اســت. در مجموع، مولیک تخمین زده که کیک استارتر نزدیک 
به ۵/۳ میلیارد دالر برای صاحبان پــروژه و جامعه کاربری خود 
به ارمغان آورده اســت. گذشــته از انتشار فهرســتی شامل آمار 
تخمینی، مولیک می گوید بــه گفته ۳۷ درصــد از افرادی که با 
آنها صحبت نموده، پروژه هایشــان در کیک استارتر سبب شده 
تا به پیشــرفت در حوزه کاری خود برســند. ۲۱ درصد افراد هم 
می گویند که پس از به اتمام رساندن کمپین های جذب سرمایه 
موفقیت آمیز، قادر به کسب درآمد بوده اند. در همین حال برخی 
از فیلمسازان، موســیقیدان ها، نویســندگان و توسعه دهندگان 
بازی های ویدیویی گزارش داده اند که به لطف کیک اســتارتر و 
البته پروژه های خود، توانســته اند با ناشــران قرارداد امضا کنند. 
گذشته از اینها، مولیک اشــاره می کند که کیک استارتر نقشی 
مهم در موفقیت دســتگاه های محبوبی چون هدســت واقعیت 
مجازی آکیلس ریفت یا ســاعت هوشــمند Pebble داشــته 
 است. در واقع آکیلس بعد از جذب ســرمایه ۲ میلیارد دالری در 
کیک اســتارتر، در نهایت به یکی از زیرمجموعه های فیســبوک 
تبدیل شد و از ســوی دیگر Peblle، نقشــی اساسی در جذب 
مخاطبان به سمت ســاعت های هوشــمند ایفا کرد. با تمام این 
 تفاســیر، باید گفت که براساس آمار رســمی ارائه شده از سوی 
کیک اســتارتر، تعداد پروژه های غیرموفقیت آمیــز به مراتب از 
پروژه هایی که موفق به جذب ســرمایه مورد نیازشــان شده  اند، 
بیشتر اســت. در همین حال، از میان ۱۰۹ هزار پروژه ای که تا به 
امروز ســرمایه معین خود را جمع آوری کرده اند، به ازای هر ۱۰ 
پروژه، یکی از آنها قادر به تحقق اهداف خود و حمایت از افرادی که 

روی پروژه سرمایه گذاری کرده اند نبوده است.

کریدور خدمــات صــادرات محصوالت 
شــرکت های دانش بنیــان در معاونت 
علمی و فناوری قصــد دارد برای حضور 
شــرکت های فعال تولید کننده دارویی 
در اســپانیا تســهیالتی ارائه کنــد. به 
گزارش خبرنگار مهر، کریــدور صادرات 
در راســتای حمایت از شرکت های فعال 
در حــوزه دارو و صنایع مرتبــط اقدام به 
اعزام هیئت تجاری - فنی برای بازدید از 
بزرگترین رویداد فنــی و تجاری در حوزه 
دارویی جهان، نمایشــگاه CPHI که در 
کشور اســپانیا برگزار می شود، می  کند. 

حضور در هیئت هــای تجاری بین المللی 
همــواره از طرف دولت ها مــورد حمایت 
قرار گرفته اســت بر همین مبنا کریدور 
خدمات صادرات محصوالت دانش بنیان 
نیز به عنوان بازوی اجرایی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری در توســعه 
صادرات محصوالت دانش بنیان، از اعزام 
هیئت های تجــاری- فنی در راســتای 
توســعه صادرات محصوالت دانش بنیان 
حمایت می کند. اعزام این هیئت ها یا افراد 
می تواند با اهداف مختلفی نظیر توســعه 
بازار، رصد فناوری های مشابه و آموزش و 

کسب تجربه در حوزه های مختلف باشد. 
بر مبنای دســتورالعمل حمایت از اعزام 
هیئت، کریــدور صــادرات ۵۰ درصد از 
هزینه های هتل و 8۰ درصد از هزینه های 
بلیت هواپیما و هزینه حداکثــر ۲ نفر از 
نمایندگان هــر شــرکت دانش بنیان را 
تا ســقف ۴۰ میلیون ریال برای هر نفر و 
حداکثر 8۰ میلیون ریال برای هر شرکت 
حمایت می کند. مهلت ثبت نام برای اعزام 
هیئت تجاری تا پایان روز بیستم مردادماه 
است. ظرفیت حضور در اســپانیا ۲۰ نفر 

است.

گرافن جايگزين لیتیوم در باتری می شود؛

شارژ سريع تر، ظرفیت باالتر
در کنار عمر بیشتر

با حمايت کريدور صادراتی انجام می شود؛

حضور دانش بنیانی های 
دارويی در اسپانیا

شیائومی از محصول جديد خود می گويد؛

اين بار واقعیت مجازی هدف گرفته شد

کمک به راه اندازی 8800 شرکت فناوری؛

غذا و دارو آيا کیک استارتر موفق بوده است؟

راهنمای خرید

از لحاظ نظری 
اين تراکم 

ذخیره سازی 
امکان ذخیره 

تمام کتاب های 
تاريخ بشريت را 

در مساحتی برابر 
با يک تمبر پستی 

فراهم می کند

فروش هدفون های بلوتوثی و بیسیم برای اولین بار بیش 
از هدفون های ســیم دار شــد. این آمار به تازگی توسط 
شرکت NPD Group منتشر شــده و عنوان کرده است 
که برای اولین بار در تاریخ، هدفون های بیسیم ۵۴ درصد 
فروش دالری و ۱۷ درصد بازار ایاالت متحده آمریکا را به 

خود اختصاص داده اند.
هدفون های بیسیم بلوتوثی مدتی اســت که توانسته اند 
جایگاه مناســبی در بــازار محصــوالت الکترونیکی به 

دســت آورند. طبق آماری که اخیرا توســط موسســه 
NPD Group منتشرشــده، آمار فروش این هدفون ها 
برای اولین بار بیش از هدفون های ســیمی شــده است. 
این گزارش عنــوان کرده که هدفون هــای بلوتوثی، ۵۴ 
درصد از مجموع فــروش دالری هدفون ها و ۱۷ درصد از 
بازار آمریکا را در اختیار دارند. بــازار هدفون به طور کلی 
افزایش فروش ۷ درصدی را نســبت به مدت مشــابه در 
سال گذشــته تجربه کرده اما هدفون های بیسیم، با رشد 

دو برابری در این مدت روبه رو شده اند. کاهش قیمت این 
هدفون ها، یکی از دالیل موفقیت آنها در بازار بوده است. 
طبق آمار منتشر شــده، حدود ۳۰ درصد از هدفون های 
بلوتوثی فروخته شــده در نیمه اول سال ۲۰۱۶، قیمتی 

برابر یا کمتر از ۵۰ دالر داشته اند.
بن آرنولد مدیــر اجرایی بخش آنالیــز NPD در این باره 
می گوید: »افزایش تبلیغــات و معرفی محصوالت جدید 
 در بازار هدفون های بیســیم، باعث افزایــش فروش آنها 
شــده اســت. کاربران در حال حاضر، آینــده هدفون ها 
را در این نــوع از هدفون های بیســیم می بیننــد و اگر 
شــایعات در مورد حذف شــدن جک هدفون در آیفون 
 بعدی صحیح باشــد، شــاهد افزایش فروش در این بازار 

خواهیم بــود«. برندهــای Beats و LG در صدر جدول 
فروش هدفون های بلوتوثی قرار دارنــد. این دو برند، در 
مجموع ۶۵ درصد از فروش دالری این نوع از هدفون ها را 

در نیمه اول سال ۲۰۱۶ در اختیار دارند.
در   ،Skullcandy و   Jaybird و   Bose برندهــای 
رتبه هــای بعدی ۵ برند پرفــروش این بازار قــرار دارند. 
خبرهای منتشر شــده، حذف جک هدفون از آیفون ۷ و 
آیفون ۷ پــالس را تایید کرده اند. اپــل با حذف این جک 
قصد دارد خریداران را به استفاده از مبدل های الیتنینگ، 
هدفون هــای بلوتوثــی و هدفون های مجهــز به پورت 
الیتنینگ مجبــور کند. این تصمیم اپل بدون شــک در 

افزایش فروش هدفون های بلوتوثی تاثیر خواهد داشت.

آمار فروش هدفون ها منتشر شد؛

باز هم بیسیم بر سیم برتری يافت

عرصــه  بــه  خودروســازان  بیشــتر  ورود  بــا 
 خودروهــای برقی، رقابــت بیشــتری در این حوزه 
شــکل گرفته اســت. اخیــرا جنوویشــن، یکی از 
شــرکت های خصوصــی فعــال در این زمینــه، با 
خودروی الکتریکی خود موفق به شکســتن رکورد 

حداکثر سرعت خودروهای برقی شده است.
زومیت نوشــت؛ شــرکت خودروســازی آمریکایی 
جنوویشــن )Genovation( موفــق شــد رکورد 
جدیدی را برای حداکثر ســرعت یک خودروی تمام 

الکتریکی به جای بگذارد.
این شرکت به واسطه نسخه تمام الکتریکی شورولت 
کوروت، موفق بــه ثبت رکــورد ۳۳۰/8 کیلومتر بر 
ساعت در ایســتگاه فضایی کندی شــد. جنوویشن 
تمام قطعات متعلق به پیشرانه ۷ لیتری و ۵۰۵ اسب 
بخاری و سیستم انتقال قدرت کوروت را حذف کرده 
تا قطعات الزم سیستم پیشــران برقی را در خودرو 

نصب کند.
این کوروت برقی از بسته باتری ۳۳ کیلووات ساعتی 
در کنار دو موتور الکتریکی بهره می برد. بدین ترتیب 
کوروت الکتریکی به توانی برابر با ۶۰۰ اســب بخار و 
گشتاور ۶۳۷ نیوتن متری رســیده که آن را از نسخه 
اســتاندارد و بنزینی این خودرو توانمندتر و سریع تر 
می کند. جنوویشن اطالعاتی در خصوص وزن نهایی 
خودرو اعالم نکرده اســت اما می دانیم که مهندسان 
این شرکت موفق شدند نسبت وزن مشابه بنزینی را 

در این خودرو حفظ کنند.
این موضوع بدین معنی اســت که کوروت الکتریکی 
 فرمان پذیــری مشــابهی بــا بــرادر بنزینــی خود 
خواهد داشــت. جنوویشــن پیش تر و در ماه فوریه 
موفق شــده بود با کوروت الکتریکی به رکورد ۳۰۰ 

کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند.
حال این شــرکت پس از چند ماه رکــورد خود را به 
میزان ۳۰ کیلومتر بر ســاعت ارتقا داده است. نبود 
جعبه دنده در سیســتم انتقال قــدرت خودروهای 
برقی باعث شده است تا این دســته از وسایل نقلیه 
همواره در زمینه حداکثر سرعت توان رقابت با انواع 

بنزینی را نداشته باشند.
با این حال با پیشــرفت فناوری، ارائــه راهکارها ی 
جدید در حــوزه خودروهای برقی نیــز روزبه روز در 

حال سریع تر شدن است.
پیش از این، شــرکت ریمــاک در کرواســی،ثبت 
رکورد ۳۵۴ کیلومتر بر ســاعت را با خودروی برقی 
خود موســوم به کانســپت یک را  ادعا کرده بود. اما 
هنوز صحت این موضوع تایید نشــده و بدین ترتیب 
شــورولت کوروت برقی جنوویشــن صاحب رکورد 
بیشــترین میــزان ســرعت در میــان خودروهای 

الکتریکی  خواهد بود.

موتور الکتريکی در لباس شیر؛

کوروت برقی رکورد شکست

پیشنهاد سردبیر:
باز هم بیسیم بر سیم برتری يافت
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اخباريادداشت

امام جمعه کاشان، با اشــاره به حدیثی از امام صادق)ع( در بیان 
اهمیت نماز، افزود: این موضوع به قدری مهم اســت که امام در 
لحظات آخر عمر خود، در این باره ســخن می گوید و در جامعه 
شیعی، نماز باید ســرلوحه و در رأس همه کار های شبانه روزی 
 ما باشــد و شــیعه باید به فرصــت اول وقت نمازهــای واجب

اهمیت بدهد.
 آیت ا... عبدالنبی نمازی با اشــاره به ســخنان امــام صادق)ع(

ابراز داشــت: کســانی که فقط به زبــان ایمــان آورده  و ایمان 
 قلبــی ندارنــد، در رابطــه بــا زمین خــوردن ســایر مومنان

کنجــکاوی می کننــد. شــیعیان نبایــد در کارهــای دیگران 
کنجــکاوی و علیــه همدیگر افشــاگری کنند و هر کســی در 
 امور دیگران جســت و جو کنــد، خداوند در دنیــا و قیامت او را

رسوا می کند. وی در ادامه بیان داشت: امروزه جست و جو کردن 
و تجسس در امور دیگران، از آســیب های اجتماعی است؛ البته 
گاهی هم افراد موضوعاتــی را به دیگران نســبت می دهند که 

صحت ندارد.
نابســامانی در مديريت کشــور، باعث ناراحتی شهدا 

می شود
نمازی عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که باعث تاسف و ناراحتی 
مــردم و ارواح مطهر شــهدا و رزمنــدگان دوران دفاع مقدس 

می شود، نابسامانی در مواردی از سازمان ها و مدیریت هاست.
 وی با اشــاره بــه تشــییع پیکــر شــهدا در شــهر های ایران

تصریح کرد: در این ســال ها هرگاه اختالف یا مشکلی در کشور 
به وجود آمده است، ناگهان شــاهد اعالم تشییع پیکر تعدادی از 

شهدا هستیم که توســط کمیته تفحص کشف شده اند و حضور 
این پیکر ها، فضای اجتماعی و سیاسی شهرها را تغییر می دهد.

نماینــده ولی فقیــه در کاشــان اضافه کــرد: پیام این شــهدا 
این اســت کــه اگر جســم ما حضــور نــدارد، روح ما شــاهد 
 و ناظر بــه اعمالــی اســت که شــما انجــام می دهیــد. وی

اذعان کــرد: یکی از مســائلی که مدتی اســت افــکار عمومی 
 جامعه را به خود مشــغول کرده، فیش های حقوقی ســنگین و

غیر متعارف در بعضــی ســازمان ها و ادارات اســت و اضافه بر 
 آن، مشــکالتی اســت که در نظام اقتصادی و بانکداری کشور

وجود دارد. بعد از 37 سال ما نمی دانیم نظام اقتصادی و بانکداری 
کشور، چه زمانی باید اصالح شود.

سود های بانکی مايه تاسف است
نمازی با اشاره به ســخنان مقام معظم رهبری در رابطه با نظام 
تمدن اسالمی گفت: نظام تمدن اســالمی کجا و این فیش های 
حقوقی کجــا؟! فاصله بین اینهــا خیلی زیاد اســت و باال بودن 
 درصد سود وام ها و تســهیالتی که به صنایع یا بخش خصوصی

واگذار می شود و وجود پیچ و خم هایی در سیستم اداری که انسان 
را خسته می کند، از مشکالت سیستم اداری و بانکی کشور است. 
وی با مقایسه سیستم بانکداری در کشور های غربی، تصریح کرد: 
در صورتی که در کشورهای غربی ســود تسهیالت بسیار اندک 
است و گاهی در حد نیم یا یک دالر است، سودهای بانکی کشور 
ما، با وجود تخفیف فعلی، 18 درصد اســت که مایه تاسف بوده و 
اگر بخواهیم انقالب اسالمی به سمت تمدن اسالمی حرکت کند، 

با این مدیریت های ضعیف امکان پذیر نخواهد بود.

االســالم  حجــت 
در  حیدرمصلحــی، 
و  ســرداران  یادواره 
شهدای شــهر تیران 
افزایش  اظهارداشت: 
نقدینگی در کشــور 
فرصت و هــم تهدید 
اســت که یکی از تهدیدهای آن ایجاد نظام ســرمایه داری 
و بی توجهی به فقرا است که  نظام ســرمایه داری نباید در 

کشور ایجاد شود.
 وی افــزود: نقدینگــی بــرای رشــد اقتصــادی کشــور

استفاده شــود و مانع توسعه نظام ســرمایه داری در کشور 
شویم که نظام سرمایه داری و ســرمایه دار پروری و وجود 
فقرا در جامعه و بی توجهی به آنها زیبنده جامعه اســالمی 

نیست.
وزیر ســابق اطالعات بیان داشــت: بایــد از فرصت برجام 
برای ورود مواد مورد نیاز کارخانه ها اســتفاده کرد تا اینکه 

کارخانه ها فعال شود و کار و تولید کشور رشد پیدا کند.
 وی با اشــاره به اینکه ایســتادگی در برابر خــط مقاومت
 زمینه ســاز موفقیت و تحقق اهداف دشــمن می شــود،

تصریح کرد: دشــمن با استفاده از شــبکه های ماهواره ای 
فضاسازی می کند که دولت آمریکا را همه کاره عالم بدانند 
و مردم و مسئوالن را به ســمتی جهت دهند که از مقاومت 
دست بردارند و تسلیم اهداف و برنامه های دشمنان بشوند.

حجت االسالم مصلحی با بیان اینکه دشــمنان علیه نظام 
انقالب اســالمی همــواره توطئه می کننــد، تصریح کرد: 
انقالب اسالمی سرمنشا همه جهت دهی ها برای مقاومت 

در برابر دشمنان است که این مانع اهداف دشمنان است.

نطنز  امــام جمعــه 
گفــت: نهــاد نمــاز 
جمعه، دنبال حزب و 
جناح نیست و مسیر 
آن، مســیر قــرآن و 

عترت است.
م ســال ال  حجت ا

روح ا... امینی، در خطبه های نماز جمعه نطنز با بیان اینکه 
نماز جمعه تریبونی اســت که ســفیران الهی از آن پایگاه با 
مردمان روبه رو می شوند و ســخن می گویند، گفت: در نماز 
جمعه حجاب و حفاظ بین گوینده و شــنونده وجود ندارد و 

طبق فرمایش رهبر، نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است.
امینی با بیان اینکه نماز جمعه مروج و مبین ســبک زندگی 
ایرانی اسالمی است، اظهار داشــت: نماز جمعه گره گشای 

نیازهای ذهنی مخاطبان به ویژه نســل جوان در زمینه های 
اعتقادی، عملی و سیاسی است.

وی با اشــاره به اینکه نمــاز جمعه منبع آشــنایی مردم با 
جریان های سیاسی و توطئه دشــمنان است، تصریح کرد: 
نماز جمعه پایگاه بصیرت افزایی و مبارزه با کانون های فساد 

و فتنه برانگیز است.
خطیب جمعه نطنز با تاکید بر اینکه نهاد نماز جمعه دنبال 
حزب و جناح نبــوده و تنها تابع والیت اســت، تصریح کرد: 

مسیر نماز جمعه، مسیر قرآن و عترت است.
وی به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز  اشاره کرد و گفت: یکی 
از مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و تفکر 
بسیجی است که باید در قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
عناصر مومن کارآمد، بســیجی و فــارغ از متعلقات مالی و 

معتقد به شعار اقتصاد مقاومتی حضور داشته باشند.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس 
شورای اسالمی گفت: توسعه گردشگری در منطقه کاشان و آران 

و بیدگل مستلزم فعال تر شدن ظرفیت های مردمی است.
سیدجواد ســاداتی نژاد در اولین نشســت بررسی سیاست های 
راهبردی صنعت گردشگری شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: 
توسعه صنعت گردشگری منطقه کاشان و آران و بیدگل نیازمند 

تدوین یک برنامه  جامع است.
وی با بیــان اینکه در همه دنیــا، ورود گردشــگران، درصدی از 
آســیب های فرهنگی را نیز به دنبال دارد، تصریح کرد: آنچه در 
این میان مهم است، برنامه ریزی و بهره گیری از ظرفیت فرهنگ 
هر منطقه در جهت به حداقل رســاندن این آسیب هاست. وی 
با تاکید بر لزوم بهــره گیری از ظرفیت های مردمی در توســعه 
صنعت گردشگری منطقه، خاطرنشــان کرد: تشکیل کارگروه 
مردمی توسعه صنعت گردشگری می تواند در توسعه این صنعت 
در منطقه و همچنین اشاعه فرهنگ غنی کاشان و آران و بیدگل 

تاثیر بسزایی داشته باشد.
ساداتی نژاد، تدوین طرح جامع گردشــگری منطقه، شناسایی 
اولویت های صنعت توریســم، مدیریت منابع محــدود و ایجاد 
فرصت های جدیــد در جهت توســعه گردشــگری را از جمله 
موضوعاتی عنوان کرد که بایســتی در این کارگروه مورد بررسی 
و برنامه ریزی قرار گیرد. وی گفت: شناســایی مشکالت جاری 
در حوزه گردشگری و دســته بندی و اولویت بندی آن، توجه به 
مسائل راهبردی حوزه گردشــگری منطقه و ترسیم چشم انداز 
آینده گردشگری شهرستان آران و بیدگل، موضوعاتی است که 

بایستی از سوی کارگروه گردشگری شهرســتان آران و بیدگل 
دنبال شود. وی گفت: امیدواریم با تالش و مشارکت فعاالنه مردم 
منطقه، شهرســتان آران و بیدگل بتواند به جایگاه در خور شأن 

خود در حوزه گردشگری در سطح کشور دست یابد.
همچنین یک فعال میراث فرهنگی اظهار کرد: ثبت آثار تاریخی 
 کشــور از ســال 1310 آغاز شــده و از آن زمان تا کنون حدود

32 هزار اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. حسینعلی 
وکیل افزود: متاسفانه بسیاری از آثار تاریخی کشور، در چند دهه 
گذشته تخریب شده و در حال حاضر نیز تخمین زده می شود که 
حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد که از آن میان، 
تنها 32 هزار اثر به ثبت رسیده است. وی تاکید کرد: تشکل های 
مردم نهاد، بایستی موضوع ثبت آثار تاریخی را در اولویت کاری 
خویش قرار دهند. او همچنین زبان و لبــاس محلی، آیین های 
عزاداری و شــادمانی مردم، دریاچه نمک و ریگ بلند و معماری 
و نساجی منطقه کاشــان و آران و بیدگل را از جمله میراث های 
معنوی و طبیعی دانست که دارای ارزش ثبت ملی است و باید به 
آن توجه ویژه شود. وی تاسیس موزه را از جمله الزامات اساسی 
توسعه صنعت گردشگری در منطقه عنوان کرد و گفت: تاسیس 
 موزه می تواند حتی با کمترین تعداد از اشــیای تاریخی منطقه

انجام شود.
نخســتین نشســت بررســی سیاســت های راهبردی صنعت 
گردشــگری شهرســتان آران و بیدگل، به دعوت نماینده مردم 
کاشان و آران و بیدگل، در مجلس شورای اسالمی و میزبانی شهر 

زیرزمینی نوش آباد برگزار شد.

امام جمعه کاشان:

تمدن اسالمی کجا و این فیش های حقوقی کجا!

وزير سابق اطالعات:

نظام سرمايه داری نبايد در کشور ايجاد شود
امام جمعه نطنز:

 مسیر نماز جمعه، مسیر قرآن و عترت است

نماينده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل عنوان کرد :

توسعه صنعت گردشگری نیازمند تدوین برنامه جامع

 حجت االســالم قاســم باقریان در خطبه های نماز جمعــه این هفته
زرین شــهر گفت: وجود 22 میلیــارد کاالی قاچاق در کشــور، نابودی 

اشتغال و تولید ملی را به دنبال خواهد داشت.
امام جمعه زرین شــهر با تاکید بر حمایت از ظرفیت های داخلی کشور 
خاطرنشان کرد: ورود کاالی قاچاق به کشــور، به خودی خود تولیدات 
داخلی را در حاشیه قرار داده و بیکاری و آسیب های جدی دیگری را نیز 

به کشور تحمیل خواهد کرد.
خطیب نماز جمعه زرین شهر با بیان اینکه عده ای در کشور به بهانه های 
سیاسی، ســهل انگاری و مســائلی از این قبیل، از مردم غافل می شوند، 
متذکر شد: باید قدر مردم را دانست و با جان و دل برای آنها کار کرد و این 
را هم بدانیم که بســیاری از مردم ما، جز احترام از مدیران انتظار دیگری 
ندارند. وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب در خصوص خدمت 
 به مردم یادآور شــد: وقتی باالترین مقام کشــور، مردم را تحت عنوان

ولی نعمت یاد می کند، کوتاهی و سهل انگاری در قبال مردم از هیچ مدیر 
یا مسئولی پذیرفته نیست.

 امــام جمعه زرین شــهر در ادامــه با توجه بــه هجمه های دشــمنان
قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: اختالفات 
مذهبی یکی از شــگردهای دشــمنان برای برهم زدن آرامش در میان 
مسلمانان است. حجت االسالم باقریان، بصیرت و هوشمندی مسلمانان را 
امری ضروری دانست و تشریح کرد: اگر مراقب نباشیم، دشمن می تواند 
با نفوذ فرهنگی خود در میان امت یکپارچه و مسلمان ایران، بذر نفاق را 

کشت نماید.
خطیب نماز جمعه زرین شهر با اشــاره به شهادت ششمین اختر تابناک 
مکتب تشــیع امام صادق)ع( یادآور شــد: با تأسی از ســیره اهل بیت و 
عصمت طهارت)ع(، می توانیم از فراز و نشــیب هــای زندگی دنیایی به 
سالمت عبور کنیم. امام جمعه زرین شــهر در پایان افزود: آحاد جامعه 
باید وظیفه خود را نســبت به مکتب امام صــادق)ع( انجام دهند و دین 
خدا را یاری نمایند؛ چراکه در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری را 

متحمل خواهند شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی آران وبیدگل گفت: مهارت آموزی و 
توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای، بستر ساز اقتصاد مقاومتی است.

میثم نمکی، در دیدار با رییس مرکز فنی و حرفه ای آران و بیدگل به مناسبت 
روز ملی مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای، اظهار کرد: برنامه های آموزشی 

با رویکرد مهارت، فرصت ممتازی برای رونق بخشی به بازار کسب و کار است.
وی ادامه داد: ایجاد کارگاه های کوچک و بومی ســازی صنایع خرد، می تواند 

در پرورش نیروی انسانی مورد نیاز جامعه تاثیرات بسزایی داشته باشد.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی آران وبیدگل، با اشاره به اهمیت صنایع دستی 
در رونق اقتصاد هنر گفت: همکاری های مشترک اداره ارشاد، فنی و حرفه ای 
و میراث فرهنگی برای تشــویق هنرمندان و هنرآموزان از طریق حمایت از 
 مشــاغل خانگی و با صدور مجوزهای مهارتی، امکان توسعه این تولیدات را

دو چندان می کند.

امام جمعه شــهر مبارکه اظهار کرد: اگر ما به عقبــه تاریخی خود 
 نگاهی داشــته باشــیم، نه تنها در مسیر خدمت رســانی به مردم
 ثابت قدم می شــویم، بلکــه کارکــرد و عملکرد جهــادی خود را

تقویت می کنیم.
 حجت االســالم و المســلمین محمــد جــواد محمدی بــا بیان 
 اینکه مســئولیت داشــتن، افتخار و فرصت مغتنمی برای رشــد 
 و تعالی بشــر اســت، تصریح کــرد: باید قــدر این فرصــت ها را 
به خوبی بدانیم واز لحظات خدمت رســانی به مردم کمال استفاده 

را ببریم.
امام جمعه مبارکه افزود: کســانی که معاد و قیامت را همواره به یاد 
داشته باشند، هیچگاه خدمت شایســته به مردم را از یاد نمی برند و 

تمام تالش خود را انجام می دهند.

امام جمعه زرين شهر:

وجود ۲۲ میلیارد کاالی قاچاق 
نابودی تولید ملی را به دنبال دارد

مهارت آموزی، بستر ساز 
اقتصاد مقاومتی است

 مسئوالن قدر لحظات
خدمت رسانی به مردم را بدانند

کوتاه از شهرستان ها

تشکیل کارگروه 
مردمی توسعه 
صنعت گردشگری، 
می تواند در توسعه 
اين صنعت در منطقه 
و همچنین اشاعه 
فرهنگ غنی کاشان 
و آران و بیدگل تاثیر 
بسزايی داشته باشد

باال بودن درصد سود 
وام ها و تسهیالتی 
که به صنايع يا بخش 
خصوصی واگذار 
می شود و وجود 
پیچ و خم هايی در 
سیستم اداری که 
انسان را خسته 
می کند، از مشکالت 
سیستم اداری و 
بانکی کشور است

نماینده ولی فقیه در شهرســتان و امام جمعه دهاقان گفت: شبکه های 
آبرسانی فرسوده در روستاهای دهاقان، باعث هدر روی 30درصد از آب 

آشامیدنی مردم می شود.
 حجت االســالم اصغر رضوانــی در خطبه هــای نماز جمعــه دهاقان

اظهار داشــت: به علت شبکه های فرسوده آبرســانی که سال هاست در 
 زیر زمین قرار گرفته اند و همچنین چکه های آب، هدرروی در روستاها

دیده می شود. وی باتشکر از شهرداری دهاقان برای کمک به شهروندان 
 بعضی از محله ها اذعان داشــت: خانوده هایی که در حاشــیه جوی ها
 ســاکن بودند، با حفر چاه هــای فاضالب، از ورود فاضــالب ها به داخل

جوی ها جلوگیری کردند و شــهرداری هم در ایــن زمینه کمک های 
شایانی کرده است.

خطیب نماز جمعه دهاقان گفت: ماهنوز قدر آب را ندانسته ایم و باید در 
مصرف صرفه جویی کرد.

حجت االســالم رضوانی باتوجه بــه جوانانی که جویــای فضایل دینی 
هســتند، اظهار داشــت: حضرت امام جعفر صادق)ع( دوست داشتند 
جوانان یا عالم دینی باشــند یا به دنبال یادگرفتن دین باشــند. این امام 

همام به جوانانی که اهل فضیلت بوده اند، توجه خاصی داشتند.
وی خاطرنشــان کرد: حضرت امام جعفر صادق)ع( فرموده اند:»بهشت 
هشت در دارد که ســه در آن به ســوی قم باز می شــود و در این شهر، 
فرزندی از حضرت موسی)ع( می باشــد که اگر او شفاعت کند، شیعیان 

به بهشت می روند.«

امام جمعه نجف آباد گفت: نســل جــوان ایران را که آماج شــدیدترین 
شبیخون های فرهنگی و عقیدتی قرار گرفته اند، باید مظلوم ترین نسل 
تاریخ دانست که برخالف تمامی کم توجهی ها، اکثریت آنها همچنان در 

مسیر حق و درستی حرکت می کنند.
 حجــت االســالم مصطفی حســناتی، امــام جمعــه نجف آبــاد، در

خطبه هــای این هفتــه اظهار داشــت: همــه در برابر تهدیــد بزرگی 
 به نام بــاال رفتــن ســن ازدواج و میزان طــالق در بین نســل جوان،

مســئولیت داریم و هر کس باید در حد توان و مسئولیت خود، نسبت به 
ایجاد شرایط ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار تالش کند.

حسناتی با اشاره به سالروز شــهادت امام جعفر صادق خاطرنشان کرد: 
دغدغه همه دلســوزان دینی این موضوع است که در گرامیداشت شعائر 
مذهبی، تنها به مسائل قشری پرداخته نشود و مفاهیم ناب اسالمی نیز 
به شیوه هایی جدید و موثر، به مخاطبان انتقال داده شود. وی با اشاره به 
ســالروز والدت حضرت معصومه، امام رضا و هفته کرامت گفت: حضرت 
معصومه همانند زینب)س( بــا هدف دفاع از حریم والیــت و امامت در 
مسیر سخت هجرت گام برداشتند و هر کجا که توانستند نیز روشنگری و 

هدایت مردم زمان را در دستور کارقرار دادند.
امام جمعه نجف آباد افزود: قبله های اول و دوم مســلمانان در تســلط و 
ســیطره قومی ظالم، ستمگر و مســتبد قرار گرفته اند و در شرایطی که 
عزت زائرین خانه خدا تامین نمی شود، شرکت در این واجب الهی، دیگر 

معنایی نخواهد داشت.

امام جمعه دهاقان:

30درصد از آب روستايی دهاقان به خاطر 
شبکه های فرسوده هدر می رود

امام جمعه نجف آباد:

نسل جوان ايران، آماج شديدترين شبیخون های 
فرهنگی و عقیدتی قرار گرفته اند

دیدگاه

امام جمعه سمیرم گفت: هر نهادی وظیفه خود می دید اهداف انقالب را تبلیغ 
کرده و به ســازماندهی حرکت های مردمی بپردازد و این احساس مسئولیت 
تبلیغی توسط نهادهای مختلف، باعث ناهماهنگی شــده و لزوم وجود نهادی 

هماهنگ کننده را یادآوری مي نمود.
حجت االســالم حســین رجایی پور، در خطبــه های این هفتــه نماز جمعه 
 سمیرم با اشاره به اینکه در زمان ائمه)ع( شرایط برای گفتار حق موجود نبود،

تصریح کرد: در اواخر زندگی امام سجاد)ع( موجی به عنوان خونخواهی از امام 
حسین)ع( به وجود آمد.

وی گفت: در زمان بنی امیه فســاد به حدی بود که طرفــداران آنها از حکومت 

 روگردان شــدند و مردم به تنگ آمده بودند و امام باقر )ع( با استفاده از فرصت
به وجود آمده، شاگردانی تربیت و زمینه ایجاد دانشگاه مدینه را ایجاد کرد.

 امام جمعه ســمیرم با تصریح بر اینکه امــام صادق )ع( پس از پدر 33 ســال
امامت کرد، افزود: عمر مبارک ایشان 65 ســال بود و از فرصتی که ایجاد شد، 

توانست 4 هزار شاگرد تربیت کند.
به گفته وی، از شــاگردان امام صــادق )ع( 6 هزار و 400 کتــاب باقی مانده و 

ایشان به عنوان رییس مذهب معرفی شده است.
رجایی پور با بیان اینکه در زمان امام صادق )ع( قلمرو جهان اســالم گسترش 
پیدا کرده بود، ادامه داد: بیشتر مردم با حقیقت اسالم آشنایی نداشتند؛ اما علم 

در خانه امام جعفر)ع( و شاگردان ایشان ترویج می شد.
امام جمعه ســمیرم با اشــاره به فرارســیدن دهه کرامــت-والدت حضرت 
معصومه)س( تا والدت امام رضا)ع(- گفت: روز والدت حضرت معصومه)س( 
 روز دختر نامیده شــده اســت و دختران ما بایــد در پاکی، فضیلــت، ادب و
 والیت مداری هماننــد این بانــوی بزرگوار باشــند و ایشــان را الگوی خود

قرار دهند.
 وی خاطرنشــان کرد: یک دختر مسلمان باید وزین و ســنگین باشد و خود را

در معرض چشم های مسموم قرار ندهد.
رجایی پور به 12 مرداد ماه، سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اشاره کرد و گفت: هر نهادی وظیفه خود می دید اهداف انقالب را تبلیغ کرده 
و به ســازماندهی حرکت های مردمی بپردازد. این احساس مسئولیت تبلیغی 
توســط نهادهای مختلف، باعث ناهماهنگی می گردید و لــزوم وجود نهادی 

هماهنگ کننده را یادآوری مي نمود. شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی، 
نهادی بود که جهت هماهنگی و انسجام فعالیت های تبلیغی به وجود آمد. این 

نهاد در تاریخ 1359/05/12، با موافقت حضرت امام خمینی)ره( تشکیل شد.

امام جمعه سمیرم:

ترويج فرهنگ انقالبی، يکي از اهداف شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي است

پیشنهاد سردبیر: 
تمدن اسالمی کجا و اين فیش های حقوقی کجا!
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اخباريادداشت

زيبايی

وقتی دچار اختالل کبد چرب می شوید، ممکن است متوجه 
ابتال به آن در بدنتان نشوید. می خواهیم عالئم و نشانه های 
بارز برای ابتال به کبد چرب را بشناسیم که بدانیم وقتی کبد 
افراد مختلف چرب می شود، چه تغییراتی در بدنشان ایجاد 

می شود؟
 از عالئم شــایع ابتال به کبد چــرب می توان به مــوارد زیر

اشاره کرد:
تمايل به پرخوری: از نشــانه های اولیه ابتــال به بیماری 
 کبد چــرب، پرخــوری یــا احســاس گرســنگی در همه

زمان ها، عالوه بر داشــتن میل شــدید به مصرف قند است. 
تمایل بــه دریافت کالــری اضافــی به خصوص از ســوی 
کربوهیدرات های غنی از قند برای یک دوره طوالنی، منجر 

به تجمع چربی در کبد می شود.
اضافه وزن و چاقی: افرادی که اضافه وزن دارند، بیشــتر 
در معرض خطر ابتــال به کبد چــرب غیر الکلی هســتند. 
 بیش از یک ســوم جمعیت آمریکا چاق بــوده و کبد چرب

غیر الکلی در کمین آنهاســت؛ عالوه بر این، چربی احشایی 
یعنی افزایش چربی شــکمی و چربی دور کمر، یک نگرانی 

بزرگ بــرای افزایش شــاخص توده بدنی بــاالی عدد 30 و 
شــیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی اســت. چربی احشایی 
در واقع ارتباط مســتقیمی با ابتال به کبد چرب بخصوص در 

بزرگساالن دارد.
کلسترول باال: ســطح چربی خون بــاال از قبیل کلسترول 
ال دی ال و تری گلیســیرید ناشی از مصرف اسیدهای چرب 
ترانس و اشــباع، می تواند نشــانه چربی بیش از حد در کبد 

باشد.
دیابــت دارای  شــما  اگــر  ديابــت:  بــه   ابتــا 

تشــخیص داده شــده اید، اولویت باید انجام آزمایش برای 
تشــخیص کبد چرب غیر الکلی باشــد. در یک مطالعه روی 
100 بیمــار دیابتــی نــوع 2 و انجــام ام آر آی از کبد آنها، 
مشخص شــد 65 درصد از آنها دچار بیماری کبد چرب غیر 

الکلی هستند.
 فشــار خون باال: کســانی کــه مبتــال به کبــد چرب

غیــر الکلی هســتند، ســه برابــر بیــش از ســایرین در 
معــرض ابتال به فشــار خون باال قــرار دارند؛ بــرای همین 
 نظارت بر فشــار خــون و حفظ ســالمت قلــب، از راه های

پیشــگیری کننده از ابتال بــه کبد چرب غیر الکلی اســت. 
مشکالت قلب و عروق نیز از علل اصلی مرگ و میر در افرادی 

است که از کبد چرب غیر الکلی رنج می برند.
ابتای يکی از اعضای خانواده به کبد چرب: خطر ابتال 
به مرحله پیشرفته کبد چرب غیر الکلی در کسانی که اعضای 
 درجه یک خانواده شــان نیز به این بیمــاری مبتال بوده اند،

13 برابر بیشتر اســت. تحقیقات دیگری نیز نشان می دهد 
که برخی از افراد به طور ژنتیکی مستعد این بیماری هستند.

پیشنهادهای درمانی و پیشگیرانه
هیچ درمان اختصاصــی برای کبد چرب وجــود ندارد؛ ولی 
 با کنترل بیمــاری های زمینــه ای از قبیــل کاهش وزن،

چربی های خون، دیابــت یا قطع نمودن داروهای مســبب 
)قطعا با نظر پزشک معالج نه به طورخودسرانه(، می توانید از 

پیشرفت این بیماری جلوگیری کنید.
کم کردن وزن: با توجه بــه اینکه اکثر بیمــاران مبتال به 
کبد چرب غیر الکلی، چاق هســتند، کاهش وزن در کنترل 
این بیماری نقــش مهمی دارد. برای کاهــش وزن، انتخاب 
رژیم غذایی نیز باید به درســتی صورت پذیرد؛ زیرا کاهش 
وزن ســریع با رژیم هــای برق آســا، خود می تواند ســیر 
بیمــاری را بدتر کند. خیلــی از بیماران چاق کــه به تازگی 
متوجه کبد چرب خود شــده اند، به دلیل تــرس از عوارض 
این بیمــاری، به رژیم هــای غذایی ســخت روی می آورند 
که این بیماری را ریشــه کــن کنند؛ ولی عالوه بــر ابتال به 
 عوارض این نوع رژیم ها، گاه ســیر بهبود کبــد چرب را نیز

بدتر می کنند. انتخاب منطقی رژیم غذایی کاهش وزن، زیر 
نظر متخصص تغذیــه و با کاهش وزن نیم تــا یک کیلوگرم 
 در هفته توصیه می شــود. اگر شــما از افزایــش وزن زیاد

رنج می برید، جالب است بدانید که با کاهش وزن مختصر در 
حدود 10 درصد وزن اولیه، در بیشــتر مواقع سیر بیماری را 

نیز می توانید کنترل کنید.
انتخاب رژيم غذايی سالم: رژیــم غذایی پر کربوهیدرات 
که حــاوی میــزان قابــل توجهی ســبزی و میــوه و مواد 
غذایی پرفیبر باشــد، معمــوال بهترین انتخاب بــرای افراد 
مبتــال بــه کبد چــرب اســت. کاهــش چربــی مصرفی، 
 به ویــژه چربی هــای اشــباع شــده و جایگزینــی آنها با
 چربی های اشــباع نشــده کــه در روغن زیتــون و ماهی

وجود دارند، توصیه می گردد.
اســتفاده از نان و غالت ســبوس دار باید جدی گرفته شود. 
در نهایت تعیین مقدار مورد نیاز درشــت مغــذی ها، اعم از 
پروتئین، چربی و کربوهیدرات، بر اســاس شرایط افراد باید 

تنظیم گردد.
انجام ورزش و فعالیت بدنی منظم: چاقی به ویژه چاقی 
شکمی، نقش مهمی در افزایش خطر ابتال به کبد چرب دارد؛ 
بر همین اساس، داشــتن پیاده روی منظم به میزان حداقل 
30 تا 60 دقیقه در روز توصیه می شــود. اگر شما وقت رفتن 
به باشگاه ورزشی را ندارید، پیاده روی در مسیر کار یا پارک 

را می توانید جایگزین آن کنید.

از کجا متوجه شویم کبدمان چرب است؟
دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو، 
از ممنوعیت هرگونه تبلیغات دارو در مجالت، نشــریات عمومی و 
غیر تخصصی خبــر داد و گفت: هرگــز نمی توان بــه محصوالت 

ماهواره ای اعتماد کرد.
دبیر ســتاد مرکزی اطالع رســانی داروها و سموم ســازمان غذا و 
دارو افزود: از آنجا که نظارت بر داروها توســط سازمان غذا و دارو و 
وزارت بهداشت صورت می گیرد، فرآورده هایی که توزیع و مصرف 
آنها در داخل کشــور غیر مجاز اســت، چاره ای جز این ندارند که 
 برای ســودجویی و رســیدن به درآمد کالن، برای تبلیغات خود به 
شــبکه های غیر مجاز ماهواره ای مراجعه کنند و با توجه به اینکه 
نظارتی بر شــبکه های ماهواره ای غیرمجــاز و همچنین داروهای 
معرفی شده در این شــبکه ها وجود ندارد و درنتیجه کاالی قاچاق 
محسوب می شــوند،  مصرف آنها باعث ایجاد عارضه های بسیاری 

می شود.
به منــش گفت: مــوارد متعــددی از عــوارض خطرناک ناشــی 
 از مصــرف این فــرآورده هــا، به ســازمان غــذا و دارو توســط

مصرف کنندگان آن گزارش شده است.
گرامــی هــای  خانــواده  از  جــا  همیــن  در  افــزود:   وی 

درخواســت می شــود به منظور حفظ ســالمت خــود و فرزندان 
خود،  فریــب تبلیغات داروها و فرآورده های آرایشــی بهداشــتی 
 و مکملــی را کــه از طریق شــبکه هــای ماهــواره ای غیرمجاز 
 عرضــه مــی شــود، نخورنــد و از تهیــه این فــرآورده هــا جدا

خودداری کنند.
 به منش در ادامه به شــهروندان هشــدارداد: از هرگونــه ارائه دارو 
)از طریــق غیــر حضــوری، شــماره تلفــن و موبایــل( و موارد 
 مشــابه از نظر وزارت بهداشــت پرهیز کننــد و با موارد مشــابه

برخورد خواهد شد.
در حفــظ  کــرد:  درخواســت  از شــهروندان  پایــان  در   وی 

گوهر سالمت خود کوشا باشند و در این زمینه، هوشیار عمل کنند.

معــاون درمــان وزیــر بهداشــت، ضمــن تشــریح جزئیات 
استانداردهای ویزیت و مدت زمانی که پزشک باید برای ویزیت 
و مشــاوره بیماران زمان بگذارد، گفت: باال بــودن تعداد تقاضا 
 برای ویزیت، باعث می شود بیماران در نوبت های طوالنی انتظار
قرار گیرند و این موضوع، سطح کیفی خدمات را کاهش می دهد.

دکتر محمد آقاجانی درباره استانداردهای ویزیت و میزان زمانی 
 که طبق قانون، پزشــکان باید برای مشــاوره و ویزیت بیماران

وقت بگذارنــد، گفت: بر اســاس اســتانداردهای ویزیتی که در 
مصوبه هیئت وزیران آمده اســت، در بخش خصوصی، موسسات 
 غیر دولتی و دولتی که وابســته به وزارت بهداشــت نیســتند،

مدت زمان ویزیــت یک پزشــک عمومی 15 دقیقه، پزشــک 
متخصص 20 دقیقه، پزشــک فوق تخصص 25 دقیقه و ویزیت 

روانپزشک 30 دقیقه است.
 وی بــا بیــان اینکــه در بخــش دولتی هــم اســتانداردهایی

تعریف شــده که در این قالب فعالیت می کننــد، گفت: البته در 
موسسات دولتی وابسته به وزارت بهداشت، برنامه ای درخصوص 
ارتقای کیفیت ویزیت داریم که بر اســاس آن، پزشکان در مدت 
 یک ســاعت، باید هشــت بیمار و روانپزشــکان شــش بیمار را

ویزیت کنند.
 آقاجانی در پاســخ به اینکه آیا این قوانین از ســوی پزشــکان

رعایت می شــود، ادامه داد: اتفاقی که در این زمینه می افتد، به 
حجم بیماران در بخش دولتــی بازمی گردد؛ بر این اســاس، با 
 توجه به اینکه تعداد تقاضا برای ویزیت بســیار زیاد اســت، این

باال بودن تقاضا باعث می شــود بیمــاران در نوبت های طوالنی 
انتظار قرار گیرند و به دنبال آن، مراکز مجبورند در شــیفت یک 

پزشک، تعداد زیادی بیمار را در نوبت قرار دهند.
معاون درمان وزیر بهداشــت بــا بیان اینکه این موضوع ســطح 
کیفی خدمــات را کاهش می دهــد، اظهار کــرد: بنابراین ما در 
 برنامه حمایت از ویزیــت، به دنبال حل این موضوع هســتیم و 
تاســیس کلینیک های ویژه به تعــداد 250 کلینیک تخصصی، 
تالش بزرگی برای ایجاد زیرســاخت ها در این حــوزه و رفع این 

مشکل است.
آقاجانی با بیان اینکه مــا همچنین در قالب طــرح تحول نظام 
سالمت، ۹۷00 پزشــک متخصص و فوق تخصص را تمام وقت 
کردیم و این اقدام هم تالشــی برای همین مشکل است، گفت: 
البته به طــور قطعی، رفع این مشــکل به چندین ســال زمان، 
تامین نیروی انســانی متخصص و فوق تخصــص کافی و تامین 
زیرســاخت های فیزیکی یعنی کلینیک های جامــع نیاز دارد تا 

بتوان به این نیاز مردم، با توجه به استانداردها پاسخ داد.

محققان دانشــگاهی در کانادا، با بررســی اجســادی از 
ســال های 1۷00 تــا 1800 دریافتنــد دندان ها میزان 

کمبود ویتامینD  بدن را نشان می دهند.
بررسی های محققان دانشــگاه مک مســتر کانادا روی 
دندان  های اجســاد دفن شــده در شــهر کبک فرانسه،  
کــه   داد  نشــان 
ی   ی هــا ر هنجا نا
در  شــده  تشکیل  
دندان  از  الیه هایی 
که مواد زیر مینای 
در  اســت،  دندان 
طول سال ها حاکی 
از میــزان دریافت 

ویتامین D بدن است.
این کشــف بســیار قابل توجه اســت؛ چرا که اطالعاتی 
درباره کمبود ویتامین D منجر به شناسایی بیماری نرمی 
استخوان می شود و در پیشــگیری از این بیماری بسیار 

موثر است.
براســاس یافته های تیم دانشگاه مک مســتر، در حالی 
که به نظر می رســد این بیماری و مســائل مربوط به آن 
مغلوب شده است، اما هنوز هم یک میلیارد نفر در سراسر 
جهان درگیر این بیماری هستند. ســالمت دندان و لثه، 
بر سالمت بدن موثر اســت و از راه های دیگر هم می تواند 
نشــان دهنده ســالمتی افراد باشــد؛ مثل بیماری های 
 پوکی اســتخوان و آلزایمر که بر ســالمت دهان و دندان

تاثیر می گذارند.

در یک روز پر کار، جایگزین کردن غذاهای کنسروی بسیار راحت 
به نظر می رسد؛ اما اگر درباره خطرات این محصوالت  بیشتر بدانید، 

قطعا از مصرف مداوم آنها صرف نظر خواهید کرد.
ماده سمی بیسفنول آ: این ماده ســمی در غذای کنسرو شده 
موجود اســت که ناراحتی هایی مانند اختالالت عصبی، اختالالت 
تولید مثل، دیابت نوع 2 و خطر بروزسرطان، چاقی مفرط و... را به 

وجود می آورد. 

ابتا به ســرطان: طبق مطالعه صندوق جهانــی، بین مصرف 
گوشت کنسرو فرآوری شــده و بروز ســرطان ارتباط مستقیمی 

وجود دارد.
ماده نگه دارنده: غذاهای کنسرو شــده، حاوی مواد نگه دارنده 

مختلفی است که برای سالمتی بسیار مضر است.
نمک: مانع فاسد شدن مواد غذایی می شــود و به همین دلیل به 
میزان زیادی به کنسروها افزوده می شود؛ در حالی که مصرف زیاد 
نمک، سالمتی افراد، به ویژه کودکان و افراد مسن، زنان باردار و هر 

کسی را که از بیماری های مزمن رنج می برد، تهدید می کند.
مســمومیت با آلومینیوم: متاسفانه به علت ســبک و مقرون 
به صرفه بودن آنها، برای بســته بندی محصوالت ذکر شده از آن 
 اســتفاده می شــود. تراکم باالی آلومینیوم در بــدن، باعث بروز

بیماری  هایی از قبیل آلزایمر می شود.

 وقتی کدو تنبل می  خوریــد، تخمه هــای آن را دور نریزید؛ این
تخمه  ها عالوه بر مزه  خوبی که دارند، برای ســالمتی نیز بســیار 
سودمندند. تخمه  کدو یکي از انواع دانه هاست که   تنوع زیادي دارد. 
حدود 5 نوع تخمه  کدو داریم که ارزش تغذیه اي تمام آنها تقریبا با 
هم برابر است. با ارزش ترین نوع تخمه  کدو، تخمه  کدو تنبل یا همان 

کدو حلوایي است که کمي هم پهن تر از سایر تخمه هاي کدو ست.
منبع امگا3

تخمه  کدوي خام و روغن تخمه  کدو، حاوي یکي از بهترین انواع 
چربي به نام اسیدهاي چرب امگا3 هستند. این تخمه و روغن آن، 
مقداري امگا6 و ۹ هم دارند؛ از این رو مصرف حجم متعادلي از آن، 
به بیماران قلبي، دانش آموزان و دانشجویان، افراد افسرده، مادران 
شیرده و خانم هاي باردار براي رشد بهتر سلول هاي مغزي جنین 

آنها، توصیه مي شود.
  حفظ سامت پروستات

تخمه  کدو یکي از بهترین خوراکي ها براي حفظ ســالمت آقایان 
است. روي فراوان موجود در این دانه،  به حفظ سالمت پروستات 
کمک مي کند؛ ضمن اینکه مصرف منظم روغن تخمه  کدو مي تواند 
تا حد چشمگیري هم باعث کاهش خطر ابتال به بزرگي خوش خیم 

پروستات  شود. 
پیشگیری از پوکی  استخوان

استروژن،  روي،  منیزیم، امگا3 و ســایر ریزمغذي هاي موجود در 
 ،)HDL( تخمه  کدو و روغن آن، باعث افزایش کلسترول خوب خون
کاهش فشارخون، پیشگیري از گرگرفتگي، ســردرد و دردهاي 

مفصلي هم مي شود.

تخمه کدو و خواب راحت
تخمه  کدو سرشار از آمینواسیدي به نام تریپتوفان است. مصرف حد 
متعادلي از خوراکي هاي حاوي تریپتوفان مانند تخمه  کدو تنبل، 
مي تواند باعث افزایش ترشح سروتونین در بدن شود. سروتونین هم 

در بدن به مالتونین تبدیل مي شود. 
مالتونیــن،  نوعــي هورمون خــواب اســت که ترشــح مقدار 
مناســبي از آن در بــدن،  مي تواند به داشــتن خوابــي راحت تر 
کمک کند؛ به همیــن دلیل مصرف مقداري تخمــه  کدو  همراه 
تکــه اي میوه )به   دلیــل کربوهیدراتــي که دارد(  کمــي قبل از 
 خواب،  مي تواند به ترشــح بیشتر و بهتر ســروتونین و مالتونین

کمک کرده و باعث خواب راحت تري هم شود.

دراین نوشتار دالیلی را بر می شمریم که  چرا  شما باید روزی یک 
انبه بخورید.

1. با سرطان مبارزه می کند
به گزارش سالمت نیوز به نقل از سایت بازده، آنتی اکسیدان هایی 
مثل کوارسیتین، ایزوکوئرسیتین، آستراگالین، فیستین، گالیک 
اســید و متیل گاالت موجود در انبه، از بدن در برابر سرطان روده 

بزرگ، پستان، سرطان خون و پروستات محافظت می کند.
۲. کلسترول را متعادل نگه می دارد

انبه دارای میزان باالیی ویتامین ث، پکتین و فیبر اســت که به 
کاهش سطح کلسترول سرم خون کمک می کند. انبه تازه منبع 
غنی پتاسیم است- بخش مهمی از سلول ها و مایعات بدن- که به 

کنترل ضربان قلب و فشار خون کمک می کند.
3. پوست را پاک می کند

انبه منافذ پوســت  را باز کــرده و تازگی و طراوت به پوســتتان 
می بخشــد. این میوه با هر نوع پوستی ســازگار می شود. منافذ 
مسدودی که سبب ایجاد آکنه می شوند، توسط این میوه از بین 
 می روند. خیلی راحت یک انبه را برش های نــازک بزنید و آنها را

به مدت 10 تا 15 دقیقه روی پوســتتان بگذارید؛ ســپس دوش 
گرفته یا صورتتان را بشورید و نتیجه را ببینید.

4. بدن را قلیايی می کند
  انبه سرشار از اسید تارتاریک، اسید مالیک و کمی اسید سیتریک 

است که اساسا به حفظ ذخیر ه قلیایی بدن کمک می کند.
۵. به کاهش وزن کمک می کند

انبه دارای ویتامین ها و مواد مغذی زیادی است که باعث می شوند 
بدن احساس ســیری کند؛ همچنین این میوه فیبردار، فرآیند 
گوارش بدن را با ســوزاندن کالری اضافی بهبود می بخشــد و به 

کاهش وزن کمک می کند.
۶. ديابت را تنظیم می کند

نه تنها خود میوه، بلکه برگ های انبه نیز برای ســالمتی بســیار 
مفید هستند. برای افراد مبتال به دیابت، فقط 5 یا 6 برگ انبه را در 
یک ظرف بجوشانید و اجازه دهید به مدت یک شب در آب خیس 
بخورند؛ صبح جوشانده را صاف کنید و بنوشــید. این جوشانده 

سطح انسولین را در بدنتان تنظیم می کند.
انبه شــاخص گلوکز پایینی دارد )۴1-60(؛ بنابراین اگر کمی در 

خوردن آن زیاده روی کنید، سطح قند خونتان افزایش نمی یابد.

به داروهای ماهواره ای اعتماد نکنید

هر پزشک برای ويزيت بیمار چقدر بايد 
وقت بگذارد؟

دندان ها کمبود ويتامین D را نشان می دهند

خواص مغذی و شگفت انگیز 
تخمه کدو)۲(

چرا بايد انبه بخوريم؟)1(

به اين داليل غذای کنسروی نخوريد

خواص خوراکی ها

کسانی که در پی کاهش وزن هســتند، معموال  افتادگی و 
شل شدن پوست قســمت هایی از بدن را تجربه می کنند. 
این مشکل بیشتر در صورت، گردن، بازوها، شکم و ران اتفاق 
می افتد؛ اما راه چاره چیست؟ یک بدن زیبا باید سفت باشد و 
اگر پوست شما در شرایط خوبی نباشد، چنین چیزی شدنی 
نخواهد بود. سفت کردن پوســت باعث خواهد شد تا حس 
کنید سفر کاهش وزنتان را به خوبی به پایان رسانده اید. اگر 
می خواهید پوستتان سفت و خوش منظر باشد، به موثرترین 

راه هایی که باید به آنها رسیدگی شود، توجه کنید:
- مصرف آنتی اکسیدان ها

برای جلوگیری از شل شدن پوست پس از الغری، در رژیم 
غذایی خود به اندازه کافی از آنتی اکسیدان ها و روغن های 
ســالم اســتفاده کنید. خوردن میوه های تازه، سبزیجات، 
آجیل و روغن های ســالم کمک خواهد کرد پوست سالمی 

داشته باشید.
- نقش مکمل ها در شل شدن پوست

حتی اگر تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن را دریافت می کنید، 
در رژیم های کاهش وزن، از مکمل مولتی ویتامین استفاده 
کنید تا اطمینان داشته باشــید که هیچ ماده ضروری را از 
دست نداده اید. مطمئن شوید مولتی ویتامینی که استفاده 
می کنید، دارای ویتامین هــای A, C, K, E و ب کمپلکس 
باشد؛ زیرا این ویتامین ها برای سالمت پوست مهم هستند. 
مواد معدنی مانند سلنیوم، مس و روی، برای سالمتی پوست 
ضروری است. در این مبحث، نقش ویتامین های ذکر شده 
در ســالمت پوســت را توضیح می دهیم تا با مصرف آنها از 

چین و چروک و شل شدن پوست جلوگیری کنید:
- نقش پروتئین در پوست

کالژن و االســتین، دو ماده ای هســتند کــه در خاصیت 
االستیک و چاق نگه داشتن پوست موثرند.یک رژیم غذایی 
متعادل بــا پروتئین کافی داشــته باشــید؛ پروتئین برای 
 قابلیت ارتجاعی پوســت مهم اســت.کالژن از فراوان ترین

پروتئین های بدن است که در صورت کمبود پروتئین رژیم 
غذایی، کالژن تخریب شده و پوستی شل با چین و چروک 
پیدا خواهید کرد.یک رژیم غذایی بــا پروتئین هایی مانند 
پنیر، شــیر، حبوبات، دانه ها، آجیل و ماهی که همه حاوی 

کالژن و االستین هستند،در حفظ پوست موثرند.
- نقش ويتامین Bکمپلکس در پوست

این ویتامین در مواد غذایی جو، برنج، تخم مرغ و موز وجود 
دارد.کمبود ایــن ویتامین در مواد غذایی ســبب درماتیت 
 یا ریــزش مو می شــود. کرم هــای موضعی و پمــاد های

ساخته شــده با ویتامین های گروه B می تواند سلول های 
پوست را هیدراته کرده و التهابات پوست را از بین ببرد. 

برترين روش های سفت کردن 
پوست، پس از الغری!)۲(

پیشنهاد سردبیر: 
قرص های هورمونی سرطان زا هستند!

قرص های 
هورمونی، سرطان زا 
هستند

یکی از رایج ترین شیوه های پیشگیری از بارداری در دنیا، استفاده از 
قرص است. دو نوع قرص ضد بارداری وجود دارد: قرص های ترکیبی 
که حاوی استروژن و پروژســترون هستند و قرص های پروژسترونی 

که فقط حاوی پروژسترون بوده و استروژن ندارند.
دانشمندان دریافته اند که قرص های ترکیبی، ریسک ابتال به سرطان 
تخمدان و رحم را کاهش وخطر ابتال به ســرطان های دهانه رحم و 

پستان را افزایش می دهند.

اســتفاده طوالنی مدت از قرص های ترکیبی، خطر ابتال به سرطان 
دهانه رحــم را افزایش می دهد؛ اما اســتفاده کوتاه مــدت از قرص، 
تقریبا هیچ گونه اثر قابل توجهی ندارد. اگر زنی 5 سال از این قرص ها 
استفاده کند، دو برابر بیشتر از زنی که هرگز از قرص استفاده نکرده، 
در معرض ابتال به سرطان دهانه رحم قرار دارد. با این حال، در صورت 
قطع مصرف قرص ها این ریسک کاهش می یابد؛ به طوری که بعد از 

ده سال، هیچ گونه اثری از آنها باقی نمی ماند.

دانشمندان یر این باور بودند که قرص های ترکیبی اثر غیر مستقیم 
بر  ســرطان دهانه رحم دارند. ایده آنها این بود کــه با توجه به اینکه 
زنانی که قرص مصرف می کنند، از نظر جنســی فعال تر هســتند، 
احتمال ابتال به عفونت HPV )ویــروس مقاربتی که می تواند موجب 
 سرطان دهانه رحم شــود( نیز در آنها باالتر است؛ اما تحقیقات اخیر

نشان می دهد که خطر ابتال به سرطان دهانه رحم، ارتباط مستقیمی 
با قرص های ترکیبی دارد.

اگرچه درمان اختصاصی برای کبد چرب وجود ندارد، ولی شما با کنترل بیماری های زمینه ای از قبیل کاهش 
وزن، چربی های خون، ديابت يا قطع نمودن داروهای مسبب )قطعا با نظر پزشک معالج نه به طورخودسرانه(، 

می توانید از پیشرفت اين بیماری جلوگیری کنید.
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پیشنهاد سفريادداشت

یکی از عواملی کــه باعث دگرگونی و تغییر دیدگاه افراد نســبت به 
زندگی و شخصیت فردی خود می شود، مسافرت کردن است چنانچه   
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، تامل و خوداندیشی را برایتان به 

ارمغان خواهد آورد.
آبشار آتشگاه 

 آبشــار آتشــگاه لردگان طوالنی ترین آبشــار ایران اســت که در 
چهارمحال و بختیاری خودنمایی می کند.

 این آبشار 3کیلومتری که به آبشــار مینیاتوری ایران معروف است، 
یکی از بی نظیر ترین جاذبه های طبیعی کشور به شمار می آید . این 
 آبشار در 190 کیلومتری شهرکرد و در40 کیلومتری شهر لردگان 
قرار دارد و به دره ای می ریزد که با پستی و بلندی های خود آبشارهای 
کوچک متعددی را ایجاد می کند و یکی از بی نظیرترین  جلوه های 

طبیعت را به وجود می آورد.
مسیر این آبشار از محل چشمه تا اتصال به رودخانه خرسان از فضای 
پرشیب و سرســبزی می گذرد که در آن می توانید انواع درختان و 

گیاهان جنگلی کمیاب   را  ببینید.
چشمه سرداب

اینجا چشــمه سرداب اســت.جایی که ســردی آبش دستان شما 
 را کرخت می کند، حتی اگر در دل گرمای تابســتان برای دیدن آن 
کوله بارتان را بسته  باشید  تا دمی در خنکای آن بیاسایید این چشمه با 
درجه برودت بسیار سرد ، سردترین چشمه ایران و یکی از پرآب ترین 

چشمه های ایران  است.
برای دیدن همه زیبایی های چشمه سرداب باید ابتدا به شهرستان 
اردل در اســتان چهارمحال و بختیاری سفر کنید و از آنجا در مسیر 

شهر »بازفت« حرکت کنید. 
در مسیر راه ابتدا به روستای  »کاج« و سپس به روستای »رستم آباد« 
می رسید.  اینجا همان جایی است که باید وارد روستا شوید و سپس در 

مسیر جاده خاکی دو کیلومتری به سمت  چشمه حرکت کنید. 
جاده ای که ابتدای آن ناهموار و پر از دســت انداز است اما اگر کمی 
 تحمل کنید جاده هموار می شــود. همراه با پیچ و خم های جاده از 

تپه ای که چشمه بر روی آن قرار دارد باال می رویم. 
 مسیر راه شــلوغ و خاکی و ســرباالیی اســت ولی وقتی به چشمه 

می رسید به یکباره تمام سختی راه را فراموش می کنید. 
در نگاه اول با رودخانه خروشانی مواجه هستید که از آب چشمه  نشئت 
گرفته و خروشان و دمان  در امتداد جاده می تازد. با دنبال کردن مسیر، 
به چشمه می رسید که آب آن از یک دهانه در زیر سنگ های باالی 
تپه با شــدت بیرون می آید،  بر روی ســطح زمین حرکت می کند 
 وبعد از روی ســنگ هایی که با ارتفاع زیاد برروی هم قرار گرفته اند ، 

پایین می ریزد و تشکیل رودخانه می دهد. 
جلوه ای باشکوه و دیدنی از مناظر دلفریب و خنکای آبی که سردی 
و گوارایی آن آرامشــی  وصف ناپذیر برای بازدید کنندگان به ارمغان 

می آورد. 

اگر از شهر خوی در استان آذربایجان غربی به ســمت چالدران از جاده 
 زرآباد حرکــت کنید در بیــن راه به منطقــه ای خواهید رســید به نام 
جهنم دره! جز کســانی که به قصد کوهنوردی و شــکار به این منطقه 

کوهستانی نزدیک می شوند کمتر کسی به سمت جهنم دره می رود.
این منطقه به قدری برای بومی ها حواشی دارد و با مسئله مواجه است که 

کسی برای گشت و گذار به این منطقه نمی آید. 
اما علت اینکه این منطقه تحت این عنوان نام گذاری شــده اســت این 
است که اطراف این منطقه را کوه های بلندی دربرگرفته و در دوران های 
گذشته تا ســال های اخیر مأمن کسانی بوده اســت که با حکومت های 
مختلف وقت خود مشکل داشته اند و در این منطقه صعب العبور از مردم 

عادی دور می شده اند.
جهنم دره، هم از نظر وضعیت فیزیکی و هم از نظر روانی به علت حضور 
افراد خاطــی در آن، برای مردم، منطقه ای منفور و خطرناک اســت.این 

منطقه در گذشته در محدوده جاده ابریشم قرار داشته است.
 کف جهنم دره رودی همیشه در جریان است. به علت وجود شیب بسیار 
تند ۷0 درجه این دره، سقوط در این دره برای شناسایی کامل آن بسیار 
خطرناک بوده و گروه های کوهنوردی خاصی که مجهز به وسایل کامل 
 کوهنوردی بودند، تا به حــال موفق به فتح آن شــده اند. چندین بار نیز 
عده ای  برای رفتن به این دره تالش کردند  که پــس از ناکامی و مرگ، 

حتی جنازه آنها  به علت صعب العبور بودن به دست خانواده آنها نرسید.
طول این دره 13 کیلومتر و عمق آن بین 1۷00تا۲۸00 متر متغیر است 
و حیواناتی وحشی چون خرس ، قوچ ، آهو ،گراز ،کفتار و… و  نیزپرندگانی 

چون عقاب و شاهین در این منطقه هنوز زیست می کنند.
جهنم دره هم از نظر وضعیت فیزیکی و هــم از نظر روانی به علت حضور 

افراد خاطی برای مردم  مکانی خطرناک محسوب می شود. 

سفر به بام ايران

قاب روز

فستیوال شب های موســیقی درحالی مردادماه در کاخ 
جهانی گلستان برگزار می شود که پیش از این برگزاری 
جشن ثبت جهانی این کاخ و اجرای یک کنسرت در آن 

جشن، با چالش هایی روبرو شده بود.
به گــزارش خبرنــگار مهر، یــک گروه موســیقی در 
روزهــای اخیر اعالم کــرد که قرار اســت فســتیوال 
 شــب های موســیقی از بیســتم تــا بیســت و نهــم 
مرداد ماه در کاخ جهانی گلســتان با حضور شــهرداد 
روحانــی، گــروه کامکارهــا و گــروه های موســیقی 
داخلــی و خارجی دیگــر برگزار شــود. حتــی برنامه 
اجرای این کنســرت ها نیز اعالم شــده اســت. اما گویا 
 مســئوالن برگزاری ایــن فســتیوال زودتــر از موعد 
اطالع رســانی کرده بودند چرا که کاخ گلســتان هنوز 
آماده اجــرای برگــزاری چنیــن برنامه ای نیســت و 
مســئوالن آن از اجرای این برنامه اظهــار بی اطالعی 
می کنند. از ســوی دیگر اداره کل پایــگاه های جهانی، 
مجوز برگزاری این فستیوال موســیقی را به مسئوالن 
برگزاری آن داده بود.در این باره فرهاد عزیزی مدیرکل 
دفتر پایگاه هــای میــراث جهانی توضیــح داد: مجوز 
برگزاری فستیوال موسیقی را داده ایم. ما برای برگزاری 
فستیوال موسیقی مشــکلی نداریم، تنها مسئله ما برای 
حضور گروه های فیلمبرداری در بناهای تاریخی اســت. 
برگزاری یک مراسم فرهنگی در میراث جهانی مشکلی 
نخواهد داشــت.اما آن طور که معــاون میراث فرهنگی 
کشور گفت باید این موضوع نهایی می شد سپس اطالع 
رســانی انجام می گرفت. محمدحســن طالبیان معاون 
میراث فرهنگی کشــور درباره این موضوع عنوان کرد: 
درباره اینکه این فســتیوال در کدام مکان تاریخی و به 
چه صورت  باید برگزار شــود، الزم است مجوز سازمان 
میراث فرهنگــی را بگیرنــد. هنوز نتیجــه نهایی این 
توافقات و اصولی که بایــد به آن پایبند باشــند، اعالم 
نشده است. برگزارکنندگان این برنامه می بایست فرآیند 
برگزاری فستیوال موسیقی را در مجموعه رعایت کنند.

در این رابطه مســئوالن کاخ گلســتان هنوز در جریان 
برگــزاری این برنامه نیســتند. پیش از ایــن، برگزاری 
فستیوال موســیقی در عمارت مســعودیه موجب شده 
بود تا دوســتداران میراث فرهنگی نسبت به ارتعاشات 
حاصــل از برگزاری کنســرت در بنای تاریخــی انتقاد 
 کنند.اما اکنون به نظر می رســد با مجوزی که سازمان 
میراث فرهنگی به برگزاری فستیوال شب های موسیقی 
داده، این سازمان چراغ سبزی را برای حضور گروه های 

موسیقی در محوطه های جهانی روشن کرده است.

فستیوال موسیقی داخلی 
در بنای جهانی

خبر

روزنامه مصــری Egypt independent مقاله جالبی درباره 
جاذبه های گردشگری ایران نوشته است که در ادامه، ترجمه این 

مقاله را مشاهده می کنید:
بعد از توافقات هسته ای حاصل شــده برای ایران در مذاکرات با 
شــش قدرت جهانی، ایران درهایش را به سوی تجارت جهانی 
گردشگری گشود.  خطوط هواپیمایی اصلی جهان مانند خطوط 
 هوایی کره، فرانســه و لوفت هانزا  مســیرهای خــود را به ایران

 افتتاح  کرده  یا گسترش داده اند و گروه های هتل های زنجیره ای 
مانند آکورهتل )نووتل، ایبیس( ایران را به عنوان مقصدی جدید 

درنظر گرفته اند .
این موج جدید گردشگران می تواند تهران را  به  عنوان قطب اصلی  
و نیز   مقاصد محبوب تاریخی دیگر از جمله  اصفهــان   را  رونق 
بخشد.در پایتخت ایران جاذبه های گردشگری اصلی وجود دارند 

که به گردشگر پیشنهاد می شوند .
موزه ملی ايران

برای عاشــقان هنر و تاریخ پیشنهادات بســیاری در موزه های 
 تهران وجــود دارد . اما جایی کــه حتما بایــد در این پایتخت 
تماشــا کنید موزه ملی اســت. این موزه بازدیدکنندگانش را به 
اعماق تاریخ ســرزمین پارس می برد با اشیایی متعلق به عصر 
باســتان و پیش از اســالم . ویژگی های این موزه آثــاری به جا 
مانده از عهد پارینه ســنگی ، نوســنگی و عصر برنز است که در 
معرض نمایش قرار دارد . ســاختمان دوم این مجموعه متعلق 
به اشیای دوره اسالمی است . ســاختمان اصلی این موزه توسط 
 معمار فرانســوی آندره گدار طراحی شــده کــه در قلب تهران 

قرار گرفته است .
بازار بزرگ تهران

فرش و قالیچه های معروف ایرانی در هر شــکل ، سایز و رنگی را 
می توانید در بازار بزرگ تهــران پیدا کنید . این بــازار تاریخی 
 مکان بســیار خوبی برای  عکاســان اســت . به همــان خوبی 
 فــرش  فروشــان، صنعتگــران نیــز به فــروش ســرامیک ، 
ظروف لعابی، کارهای قالب دوزی و سفال در بازار تهران مشغول 

هستند . ایران قطب بیش از 9 میلیون صنعتگر است .

برج آزادی

ســاخت برج آزادی به ســال 19۷1 )1349( باز می گردد. برج 
به صورت دو پا به باال منتهی می شــود و شــکل بسیار زیبایی را 
 به وجود آورده اســت . در بزرگترین میدان شهر این برج سفید با

 سنگ های مرمر که از اســتان اصفهان تهیه شده است هیجانی 
است برای گردشگران .
کاخ گلستان

 این بنا کــه به معنای کاخ گلهاســت در یونســکو ثبت جهانی 
شده  و  در مرکز تاریخی پایتخت قرار گرفته است.  این کاخ مجلل 
یکی از مکان های اقامت درباریان و پادشــاهان سلســله قاجار 
بوده اســت؛ خاندانی که از اواخر قرن 1۸ تا اوایل قرن ۲0 بر ایران 

حکومت می کردند و تهران را به پایتختی برگزیده بودند.  
این کاخ باشــکوه، شاهکاری اســت خیره کننده که شامل هنر 
و معماری ایرانی اســت . در مجموع کاخ گلستان شامل ۸ بنای 
مختلف اســت که در یک باغ قــرار گرفته اند . به نظر یونســکو 
 ادغام موفق هنر اروپایی با هنر ایرانی در این بنا بسیار چشمگیر

 بوده است.
برج میالد

 عنــوان بلندتریــن بــرج ایــران ،یکــی از ویژگی هــای این 
آسمان خراش است . ارتفاع آن به 435 متر می رسد و همچنین 
یکی از برج های بلند مخابراتی در جهان اســت . ساخت این برج 
به 11 سال پیش می رســد و در ســال ۲00۸ درهایش به روی 

بازدیدکنندگان باز شد . در باالی برج رستورانی با چشم انداز وسیع 
وجود دارد ، که در نوع خود بلندترین رستوران جهان است .

خیابان ولیعصر

مردان و زنــان همگی در طــول این خیابان بخاطر مغــازه ها و 
رســتوران هایش قدم می زننــد. طول آن 1۸ کیلومتر اســت، 
 خیابان اصلی و شــاهراه اساســی که شهر را به شــرقی ترین و 
غربی ترین بخش ها تقسیم می کند . همچنین جایی محبوب 
اســت برای گذران اوقات فراغت ، پارک های متعــددی در این 
خیابان وجود دارد ، از جمله پارک ملــت که بزرگترین پارک در 
خاورمیانه  اســت. خیابان ولیعصر مکان بزرگی است برای درک 

تهران مدرن!
خزانه جواهرات ملی

عالقه مندان، موزه جواهرات را به عنوان محلی می شناسند که 
تاریخ گنجینه جواهرات آن به قرن 14 می رســد . موزه در داخل 

بانک مرکزی ایران قرار گرفته است . 
اشــیای برجســته این مــوزه شــامل تــاج مجلــل از قرن 
19 و گــوی جواهــرات 40 کیلوگرمــی اســت کــه بــا 
 بیــش از 50 هــزار ســنگ گرانبهــا تزییــن شــده انــد .

 اما ســتاره همه اینها المــاس 1۸۲ قیراطی دریای نور اســت؛ 
بزرگترین الماس جهان همراه با الماس کوه نور که اکنون آن را در 

برج لندن می توانید تماشا کنید.

پیشنهاد سردبیر: 
جاذبه های تهران به قلم روزنامه معتبر مصری 

قلعه دراکوال در رومانی بری پامری در انگلیسگورستان گريفريارز در اسکاتلنددروازه جهنم در ترکمنستان

مکان های ترسناک و مرموز دنیا

راهنما

جهنم دره 

ماجراجويی

سوغاتی از استان ها )2(

بیشتر گردشــگران تمايل دارند که هنگام 
بازگشــت به خانه چیزی به عنوان يادگار به 
همراه داشته باشــند يا با هديه ای کوچک 

عزيزی را شاد کنند.
البته گاه خريد از اســتان ها برای کسی که 
شايد زياد آگاهی از سوغات آن استان ندارد 
کمی دشوار باشــد اما کمی جستجو درباره 
سوغاتی خاص هر استان شما را در خريدی 

بهتر ياری می کند.

شیراز
 در ســفر بــه شــیراز ظــروف ســفالی، مینیاتور،رنــد )نوعــی گلیم( ، 

 منبت کاری ها ، قلمزنی  و شیشه کاری می توانند سوغاتی های خوبی باشند.

سمنان
در ســفر به سمنان ظروف ســفالی و ســرامیکی، قالی، گلیم و 

نمدکاری می توانند سوغاتی های خوبی باشند.

رشت
در سفر به رشت  منبت کاری ها ،عروســک های کاموایی ، شال ، ظروف 

سفالی ، چهل تکه ،گلیم و جاجیم می توانند سوغاتی های خوبی باشند.

جاذبه های تهران به قلم روزنامه معتبر مصری

روستای ایســتا واقع در شهرستان طالقان شــاید مرموزترین 
روستای ایران باشد؛ روســتایی در خاک البرز که مردمانش در 
زمان توقف کرده اند. ســکوت حکمفرماســت و کسی کاری به 
کار کسی ندارد. در کوچه ها اثری از تکه آهن هایی که در شهر، 
»خودرو« نامیده می شــود نیســت. مردمانی که چون تابلوی 
نقاشی زندگی و آداب و رسوم گذشته را در عصر ارتباطات یدک 
 می کشــند. نه تنها شــب ها پای تلویزیون نمی نشینند که به 

شب نشینی هم اعتقادی ندارند.
عروسی و عزا ندارند و مراسمی چون جشن تولد، سالگرد ازدواج 
و... برای آنان معنا و مفهومی ندارد.متمول هســتند و از طریق 

فروش زمین های پدری شــان در تبریــز روزگار می گذرانند.
شناسنامه ندارند و جزو آمار جمعیت ایران به حساب نمی آیند. 

هیچ گونه خدمات دولتی را  هم دریافت نمی کنند.
اهالی روستای ایستا از امکانات رفاهی جدید مانند آب لوله کشی، 
گاز، برق، تلفن، رادیو، تلویزیون و... استفاده نمی کنند. کودکان  
این روستا به سبک سنتی و مکتب خانه ای با فراگیری دروسی 
همانند واجبات و محرمات فقهی، خوشنویســی و اصول عقاید 

باسواد  می شوند.
ساعت مچی و دیواری در محل زندگی »اهل توقف« وجود ندارد 

و سیمان و آهن در معماری خانه های آنان به کار نرفته است!

مرموزترين روستای ايران
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اخباريادداشت

خبر

شــهردار اصفهــان در دیــدار با هنرمنــد تئاتر شــهر، با 
 اشــاره به اینکه تئاتر اصفهــان از غنای فرهنگــی باالیی 
 برخوردار است، گفت: تئاتر از مولفه های مهم هنری اصفهان

به شمار می رود.
در این برنامه، شهردار اصفهان پیگیر وضعیت تئاتر اصفهان 
شد و گفت: امروز کشور درگیر خشکسالی است و استان ما 
نیز در مرکز کشور به شــدت با این مشکل دست به گریبان 
اســت و این امر باعث شــده تا اکثر بودجه های شهر، صرف 

عمران شده و به اندازه کافی برای هنر هزینه نشود.
وی ادامه داد: من از این امر احســاس نگرانــی می کنم؛ اما 
تا آنجا که در توان شــهرداری است، ســعی می کند از هنر 
اصفهان حمایت کند. شهردار اصفهان عنوان کرد: امروز هنر 
اصفهان است که نام این شــهر را زنده نگه داشته و این امر 
وامدار هنرمندان اصفهانی است و شهرداری اصفهان این امر 
را به طور کامل درک می کند و به دنبال حمایت و ارج نهادن 

به هنرمند اصفهانی است.
 وی تصریــح کرد: دعــا کنید تا کشــور از بحــران و رکود
 خــارج شــود و در آن روز، مــا در حــد تــوان، از هنرمند

تجلیل خواهیم کرد. جمالی نژاد ابــراز کرد: با وجود تمامی 
مشکالت، ما از پا ننشسته و هر روز در حال افتتاح پروژه ای 
هستیم و ســهم هنر و هنرمند اصفهانی نیز در این پروژه ها 

محفوظ است.
وی تصریح کرد: هنر در شــهرداری اصفهان ارج نهاده شده 
و هرگز تئاتر اصفهان فراموش نمی شــود؛ تئاتر اصفهان از 

مولفه های مهم هنری شهر است.
اکبر دباغیان در مورد تئاتر اصفهان، به شــهردار گفت: تئاتر 
اصفهان روزی دارای ارزش خاصی در بین مردم بود؛ آنچنان 

بود که توریست به اصفهان می آمد تا برنامه ما را تماشا کند.
وی افزود: تئاتر باغ نور، رکورد تماشاگر را در اصفهان شکست 
و این امر باعث شــده بود تا در  تهران، بلیــت نمایش های 
اصفهان به فروش برســد و اصفهان یک تئاتر شاخص دارد 
و ظرفیت آن را دارد تا برای خود یک مرکز همیشــگی تئاتر 

داشته باشد.
حسن اکلیلی نیز که در این جمع حضور داشت، گفت: تئاتر 
اصفهان باید در خور نام اصفهان باشد؛ آنچنان که گز اصفهان 
دارای مولفه های اختصاصی است، تئاتر اصفهان نیز این گونه 
اســت. وی ادامه داد: روزی تئاتر اصفهان دارای تماشاچی 
زیادی بود و از شــهرهای اطراف برای دیدن آن می آمدند؛ 
اما امروز با تمامی رونقی که در تئاتر اصفهان دیده می شود، 
مکتب کمدی تئاتر اصفهان دارای ســالن نیســت و هوادار 

خاص آن نمی داند برای تماشای آن، به کجا باید برود.

نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به اینکه مســئله قاچاق کاال یکی از دغدغه هــای مقام معظم رهبری 
اســت، گفت: حضرت آقا در این زمینــه بارها در جلســات متعدد به 
 مسئوالن هشــدارهایی داده اند که معموال در این زمینه سهل انگاری

صورت گرفته اســت. وی ادامه داد: هرچند که آقا بارها نگرانی خود را 
اعالم کرده اند، اما ســودهای صدها میلیاردی این عمل باعث تطمیع 

قاچاقچیان کاال شده و نمی گذارد آنها از این کار دست بردارند.
حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی، با اشاره به اینکه ساالنه بیش 
از ۲۵ میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور وارد می شود، خاطر نشان کرد: 
این موضوع صدمات جبران ناپذیری را در سال های اخیر بر پیکر اقتصاد 

کشور وارد کرده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی، در ادامه با 
اشاره به اینکه تجویز رهبر معظم انقالب برای درمان رکود و مشکالت 
اقتصادی کشور، مســئله اقتصاد مقاومتی اســت، تاکید کرد: اقتصاد 
مقاومتی این طور نیست که فقط خود رهبر انقالب و دولت کاری بکنند؛ 

بلکه رکن اصلی اقتصاد مقاومتی، مردم هستند.
 وی اضافه کــرد: دولت وظیفــه دارد بســتر را آماده کند؛ امــا اگر ما

می خواهیم برای فرزندان خود اشتغالی پایدار ایجاد کنیم، باید به دنبال 
مصرف کاالهای ایرانی برویم و تنها راه گشــتن چرخ صنعت، مصرف 
تولیدات داخلی است و با مصرف کاالی غیر ایرانی، توقع ایجاد اشتغال 
برای فرزندانمان، امری بیجاســت. رییس مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان، با اشاره به جلساتی که در چند روز گذشته با معاون وزارت نیرو 
و همچنین معاون اداره کل آب منطقه استان پیرامون جاری شدن آب 
در رودخانه زاینده رود داشته اســت، گفت: با پیگیری های انجام شده، 
مسئولین وزارت نیرو وعده دادند تا در مرداد ماه، چند روزی آب در بستر 

رودخانه زاینده رود جاری شود.
 وی همچنین ادامه داد: اما مســئله ای که وزارت نیرو همــواره بر آن

تاکید دارد، این اســت که اگر در شهرستان های حاشــیه زاینده رود 
خشکسالی است، چرا مردم به کشت برنج اقدام می کنند که ما با دلیل 
علمی و تحقیقات به آنها اثبات کرده ایم کــه برنج از محصوالتی مانند 
پیاز، سیب زمینی یا دیگر محصوالت نظیر هندوانه، آب بسیار کمتری 

را مصرف می کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان از آمادگی این اتاق 
برای تاسیس دفاتر نمایندگی در خارج از کشور خبر داد.

به گزارش گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، سید 
عبدالوهاب ســهل آبادی دیشب در نشست ســفیران جدید کشورمان با 
مسئوالن استان اصفهان، گفت: از سفرای جدید انتظار داریم که سفارتخانه 
تحت امر آنها، زمینه دســت یابی به بازارهای جدید جهانی را برای فعاالن 

اقتصادی این استان فراهم کند. 
 وی آمادگــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــرای هرگونه همــکاری با

سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران در کشورهای مختلف را اعالم کرد و 
افزود: برای تسهیل امور بازرگانی و ارائه خدمات مطلوب به فعاالن اقتصادی 
استان، عالقه مندیم در کشورهای هدف، دفتر نمایندگی تاسیس کنیم و 
 در این خصوص، به همکاری سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف

نیاز داریم. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به استقرار هشت هزار واحد تولیدی 
 در 67 شــهر صنعتی این اســتان، تصریح کــرد: برای خــروج از رکود و

پویــا شــدن بخــش هــای تولیــد، صنعــت و معــدن اســتان، بــه 
بازارهــای جدید جهانــی نیــاز داریــم. وی در ادامــه، آمادگــی اتاق 
بازرگانــی اصفهــان را بــرای میزبانــی از هیئــت هــای اقتصــادی 
 خارجــی جهــت گســترش همــکاری در زمینــه هــای مختلــف

اعالم کرد و از سفرای جدید کشورمان خواست زمینه جذب سرمایه گذاران 
ایرانی مقیم خارج از کشور را فراهم کنند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان نیز با اشاره به راه اندازی 
مرکز پنجره واحد سرمایه گذاری در این استان، خواستار فراهم شدن زمینه 
جذب سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در طرح های این استان شد و 
گفت: 4۵ طرح به ارزش یک میلیارد و 900 میلیون دالر در استان اصفهان 
 مصوب شــده اســت.  علی صبوحی تصریح کرد: تاکنون یــک میلیارد و

80 میلیون دالر برای اجرای این طرح ها جذب شده است.
مدیر نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان هم، با اشاره به تاثیر برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی در اقتصاد، گفت: انتظار داریم سفرای کشورمان 
در خارج از کشــور، زمینه جلب شــرکت های خارجی را برای شرکت در 

نمایشگاه های استان اصفهان فراهم کنند. 
رســول محققیــان افــزود: همچنین انتظــار مــی رود ســفارتخانه 
هــای ایــران بــا همــکاری در زمینه شــرکت نمایشــگاه هــای بین 
 المللی اســتان اصفهــان، زمینــه حضور فعــاالن اقتصادی اســتان در
نمایشــگاه های بین المللی کشــور محل ماموریت خود را فراهم کنند.
 در این نشســت، ســفرای جدید کشــورمان در قرقیزســتان، بوسنی و

هرزه گوین، تانزانیا، اوگاندا، نامیبیا، مقدونیه، زیمباوه، موریتانی و جمهوری 
آذربایجــان و همچنین سرکنســول جدید ســفارتخانه هــای ایران در 
شهرهای میالن ایتالیا، استانبول ترکیه، گونجو چین، قندهار افغانستان، 
آلماتی قزاقســتان و حیدرآباد هند، حضور داشــتند و فعاالن اقتصادی، 
 بازرگانی و گردشگری اســتان اصفهان، راهکارهای توســعه همکاری با

سفارتخانه های کشــورمان را بررســی و در این خصوص با سفرای جدید 
کشورمان تبادل نظر کردند.

 مدیر طرح ســیاره فیروزه ای، با اشــاره به اجرای طرح سیاره شهر
فیروزه ای  گفت: در این طرح ، 1۲دســتگاه اتوبوس فرســوده شهر 
اصفهان که از رده خارج شده بودند، با طراحي جدید و مناسب با سلیقه 
کودکان و نوجوانان، طراحی و در کاربري جدید، به سینما و کتابخانه 

تبدیل شده است.
علیرضا نفر اظهارکرد: 7 نقطه پرتردد شهر در میدان امام، پل خواجو، 
سپاهان شهر، بهارستان، حرم زینبیه، گلستان شهدای اصفهان و باغ 
غدیر، برای اکران اولین فیلم ساخته شده با موضوع مدافعان حرم با 
عنوان »هنگامه« در قالب طرح »سیاره فیروزه ای« ، برگزیده شده اند.

وی افزود: پرداخت هزینه بلیت برای این فیلم رایگان بوده و مردم با 
سوار شدن در اتوبوس، با صدای دالبی به تماشای آن می نشینند. در 
روز ابتدایی 3 ســانس برای اکران برنامه ریزی شده بود که باتوجه به 

استقبال مردمی، تا ۵ سانس هم افزایش یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این سیاره در ایستگاه 7 مرداد ماه نیز در 

گلستان شهدای اصفهان در جوار قبور شهدای مدافع حرم توقف کرد.
مدیر طرح سیاره فیروزه ای گفت: 3 سانس از ساعت 19تا ۲3 برای 
مجموعه های فرهنگی و عموم مردم پیش بینی و در ســاعت ۲۲، 
 نمایش فیلم با حضــور و روایت گری خانواده شــهدای مدافع حرم

انجام شد.

شهردار اصفهان:

 هنر اصفهان، نام اين شهر را
زنده نگه داشته  است

ريیس مجمع نمايندگان استان اصفهان:

زاينده رود چند روزی زنده می شود

تاسیس دفتر نمايندگی اتاق بازرگانی 
اصفهان در خارج از کشور

اکران اولین فیلم سیاره فیروزه ای 
در 7 نقطه شهر

همزمان با  سالروزشهادت امام صادق )ع(،  اجالسیه ۵90 شهید 
روحانی استان اصفهان با محوریت 1۵0 شهید مدرسه علمیه امام 

صادق)ع( برگزارشد.
آیت ا... مظاهری، رییس حوزه های علمیه اصفهان، به مناســبت 
برگزاری این اجالســیه پیامی صادر کردند کــه در متن این پیام 

آمده است:
ســالم و درود خداوند بر ارواح تابناک همه شــهیدان راه حق و 
فضیلت و عبادت، خصوصا شــهدای روحانیت و حوزه های علمیه 
که پایه های دین و دین مداری را با خون های مطهر خود تثبیت و 
مستحکم ساختند. آنان با جهاد و مجاهدت در دفاع از ارزش های 
اســالمی و آرمان های تعالی بخش قرآن و عترت، پیشقدم شدند 
و آنچه را در تبیین مکتب نورانی جعفــری عالمانه خود، آموخته 
و ترویج داده بودند، با دماء خویش به امضا رســانیدند و با اقتدا به 
امام صادق و سایر ائمه هدی علیهم السالم، با فداکاری و ایثارگری 
خــود و اعتالی کلمــه طیبه توحید و اســالم، شــرافت و عزت 
مســلمانان را تضمین کرده و حیات حوزه های علمیه را استمرار 

بخشیدند.
انقالب شکوهمند اسالمی و نهضت دینی امام راحل عظیم الشأن 
نیز یکی از میدان های آزمایش روحانیت بود و شهیدان با فضل و 
فضیلت حوزه ها در این عرصه خطیر، نقش برجســته خود را در 

پاسداری از حریم مقدس اسالم، به روشنی ایفا کردند.
اکنون یــادآوری و التزام به اهــداف واال و ارزشــمندی که خون 
 مطهر همه شهیدان و شهدای روحانیت برای تامین و تعمیق آن 

ریخته شده، وظیفه همه ماست.
رییس حوزه علمیــه اصفهان در ادامه پیام خــود تاکید کرد: این 
اهداف همان رسالت های خطیری اســت که پیامبران خداوند و 
راهنمایان بشریت نیز آن را با تمام وجود دنبال کرده اند. تهذیب و 
تزکیه نفوس، تعلیم و تعلم دین و معارف انسان ساز دینی، هدایت 
 به ســوی کمال و صراط مســتقیم، حکومت و عدالت اجتماعی،

مهم ترین برنامه هایی اســت که بنابر آیات شریفه قرآن، رسوالن 
الهی به دنبال آن بوده اند و پس از آنان، همه حق جویان و فضیلت 
خواهــان و عدالت طلبان، خصوصا شــهیدان راه حق و فضیلت و 
عدالت، برای آن به مجاهده پرداخته اند و تاوان تحکیم و توســعه 
این اهداف ارزشــمند و آرمان هــای متعالی تعالــی بخش را در 
میدان های مبارزه با ستمگران و مستکبران پرداخته اند. امروز نیز 
بی تردید، ادامه راه نورانی شــهیدان عزیز در گرو توجه و التزام به 
همین آرمان های بلند است و سعادت ما نیز با همین اهداف بزرگ 
پیوند خورده است. از خداوند تعالی توفیق بر مجاهدت برای این 
آرمان ها را مســئلت کرده و از او می طلبیم که مــا را نیز در زمره 

مجاهدان و شهیدان این راه قرار دهد.

روحانیت همواره در خط مقدم حوادث انقالب حضور 
داشته است

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در هشتمین اجالسیه شهدای 
روحانی و طلبه استان اصفهان، با اشــاره به پیشگامی روحانیت 
شــیعه در زمینه های مختلف اظهار داشــت: افتخار می کنیم که 
روحانیت شیعه اگر مطالب دینی را برای مردم بیان می کند، خود 

نیز در جبهه مقدم اجرای آن قرار دارد.
وی افزود: روحانیت شیعه این معنا را از فرموده های امام علی)ع( 
دریافت کرده است که ایشان فرمود: »من هیچ چیزی را به مردم 
توصیه نکرده ام؛ مگر اینکه خود آن را انجام داده ام و مردم را از هیچ 

کاری نهی نکرده ام؛ مگر اینکه خود آن را ترک کرده ام.«
امام جمعه اصفهان افزود: تنها شیعه به این موضوع مفتخر است 
که اگر روحانیت آن، عملی را توصیه می کند، خود در صف نخست 
اجرا قرار دارد؛ بر همین اساس روحانیون ما در زمان دفاع مقدس 
 نیز در صف مقــدم بوده اند. وی بیان کــرد: در زمان دفاع مقدس

۲۵ تا 30 هزار روحانی و طلبه در جبهه های جنگ حق علیه باطل 
حضور داشتند که حدود یک ششم آنها به شهادت رسیدند و این 

نشان دهنده همراهی روحانیت شیعه با مردم است.
آیت ا... طباطبایی نژاد تصریح کرد: مذهب ما راه و روش ائمه اطهار 
است و اینکه به ما صفت شــیعه جعفری را می دهند، به این دلیل 
اســت که در زمان امام صادق)ع(، اندیشه های مختلفی همچون 
معتزلی و شافعی وجود داشــت و برای مشخص شدن گروه های 
مختلف مذهبی، به هر کدام لقبی داده می شــد که به شیعیان، 
جعفری می گفتند. وی با اشــاره به ویژگی های شــخصیتی امام 
صادق)ع( گفت: همه گروه های علمی و مذهبی به دلیل عظمت 
علمی امام صادق)ع(، ایشــان را مــورد احترام قــرار می دادند و 
 آن حضرت، فرصــت خوبی بــرای تبلیغ و بیان علوم اســالمی

پیدا کرده بود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان بیان کرد: اینکه امام صادق)ع( 
همچون امام حســین)ع( قیام نکرد، نخست به دلیل اندک بودن 
تعداد یاران ایشــان بود و دلیل دیگر این بــود که موقعیت زمانی 
امام صادق)ع( به گونه ای بود که ایشــان باید به ســواالت علمی 
گروه های مختلف مذهبی پاسخ می دادند. وی خاطرنشان کرد: در 
زمان امام صادق)ع(، ۲40 ســال از ابتدای اسالم گذشته و علم و 
دانش وســعت پیدا کرده بود؛ بنابراین الزم بود ایشان پاسخگوی 
سواالت علمی باشــند؛ اما در زمان امام حسین)ع( مشکل اصلی، 
خالفت و فاســد بودن خلفا بود که این مســئله، مگر با شهادت 
امام حسین)ع( مشخص نمی شــد. گفتنی است در این اجالسیه 
که با حضور اجتماع گســترده طالب و روحانیون استان اصفهان 
و خانواده معزز شــهدا در مدرســه علمیه امام صادق)ع( برگزار 
شد، زرگرپور اســتاندار اصفهان، سردار ســلیمانی فرمانده سپاه 
 صاحب الزمان)عج( و جمعی از مســئوالن اســتانی و شهری نیز

حضور داشتند وهمزمان با این مراسم، پیکر مطهر یکی از شهدای 
گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس، در مدرسه علمیه امام 
صادق)ع( روی دوش مردم تشییع شــد. مالقات با خانواده های 
 شهدا، طراحی پوســتر، ســاخت یادمان و رونمایی از کتاب ویژه 
1۵0 شهید مدرسه علمیه امام صادق)ع( نیز از جمله برنامه هایی 

بود که در حاشیه این اجالسیه برگزار شد.

نماينده ولی فقیه در استان اصفهان:

روحانیت همواره در خط مقدم حوادث 
انقالب حضور داشته است

پیشنهاد سردبیر: 
زاینده رود چند روزی زنده می شود

مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهان گفت: ســاماندهی 
بوستان یزدی ها و ملک الشعرای بهار در دست اجراست.

 سیدرضا مبلغ با اشاره به اینکه رشد و توسعه شهر باعث 
افزایش انواع آلودگي هاي زیســت محیطــي و بصري 
شهري شــده اســت، اظهار کرد: در همین راستا باید به 
بوستان ها و فضاهاي سبز توجه بیشتری نشان داد؛ چرا 
که این فضاهــا با تاثیرگذاري بر کیفیت محیط زیســت 
شهري و ایجاد فضایي براي افزایش تعامالت اجتماعي، 

نقش با اهمیتي در توسعه پایدار شهري ایفا مي کند.
وی با تاکید بر اینکه ســاماندهی بوســتان های منطقه 
برای ایجاد فضایی شاد برای شــهروندان در دست انجام 
است، افزود: ســاماندهی بوســتان یزدی ها در خیابان 

امیدیه با اعتبار 630 میلیون ریال در دست اجراست.
مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه 
 این پروژه تاکنون 3۵ درصد پیشــرفت داشــته است،

عنوان کرد: ساماندهی بوســتان یزدی ها تا پایان سال 
جاری تکمیل می شود.

مبلغ با بیان اینکه ســاماندهی بوســتان ملک الشعرای 
بهار نیز 40 درصد پیشــرفت داشته اســت، اظهارکرد: 
 بوستان ملک الشعرای بهار در خیابان ولی عصر، با اعتبار

4۵0 میلیون ریال تا پایان ســال جاری به بهره برداری 
می رسد.

رییس بسیج دانشجویی استان اصفهان با اشاره به ارائه 
آموزش تخصصی به مســئوالن قســمت های مختلف 
بسیج دانشجویی در دانشگاه ها گفت: 400 دانشجوی 

اصفهان در دوره تخصصی خط امام)ره( شرکت کردند.
رضا غفوری بیان کرد: در فعالیت های بسیج دانشجویی 
در دانشگاه ها شــاهد بودیم که دانشــجویان بسیجی 
با وجود داشــتن انگیزه بســیار بــاال، نیازمند مهارت 
کار تشــکیالتی و کارگروهی هســتند و دانشــجویان 
بســیجی نیازمند تخصص هایی هســتند که در رشته 
تحصیلی آنــان وجود ندارد؛ برای مثــال افرادی که در 
حوزه فرهنگ فعالیت می کنند، الزم اســت تا با حوزه 
رسانه، نیازسنجی مخاطب، شــیوه برخورد با مخاطب 
 و شــیوه اجرای برنامه های فرهنگی آشنا شوند؛ چراکه
 ممکــن اســت ایــن افــراد تجربــه اجرایــی کمی

داشته باشند. 
وی ادامه داد: از ســوی دیگر در بخــش علمی با توجه 
به شعار سال و لزوم گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی، 
الزم بود برنامه هایی اجرا شــود و اجــرای این برنامه ها 
نیازمند ارائه یک سری اطالعات به مسئوالن بخش های 
مختلف بسیج دانشجویی در دانشگاه هاست؛ بنابراین با 
برگزاری دوره تخصصی»خط امام)ره(« تالش می شود 
مســائل مختلف به دانشــجویان انتقال داده شــود تا 

راهبردها و اهداف بسیج دانشجویی را دنبال کنند.

بوستان يزدی ها و ملک الشعرای 
بهار ساماندهی می شود

آموزش تخصصی مسئوالن بسیج 
دانشجويی اصفهان

بسیج جهاد کشاورزیشهرداری

افزايش دوبرابری کشت کلزا 
در اصفهان

تولید فراورده های لبنی غنی شده 
با ويتامین در اصفهان

 رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: کشت دانه 
روغنی کلزا در اصفهان در راســتای کاهش وابســتگی به 
واردات، دوبرابر شــده است. قدرت اهلل قاســمی با اشاره به 
کشت دو برابری دانه روغنی کلزا در اصفهان، اظهار داشت: 
این اقدام در راستای کاهش کشــور به وابستگی به واردات 
دانه های روغنی صورت گرفته اســت. وی با بیان اینکه در 
این راستا برنامه های مختلفی از سوی جهاد کشاورزی و در 
راستای ترغیب کشاورزان اجرایی شده است، تصریح کرد: 
ما به منظور رســیدن به خودکفایی در این عرصه، کاشت 
دانه روغنی کلزا را در دستور کار قرار دادیم. رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان به رشد صد درصدی تولید 
دانه روغنی کلزا در استان اصفهان اشاره داشت و گفت: این 
 رشــد دو برابری در 410 هکتار از زمین های زراعی استان

محقق شده است.
وی با اشاره به نیاز کشور به دانه های روغنی و لزوم تامین آن 
از سوی کشاورزان، گفت: اگر کشاورزان به کشت دانه های 
روغنی مورد نیاز کشور روی آورند، هم سودآوری بیشتری 
برای آنها و هم کاهــش خروج ارز برای کشــور را به همراه 
خواهد داشت. قاسمی بیان داشت: دانه های روغنی کلزا که 
در استان اصفهان کشت شــده، همچنان در حال برداشت 

است و هنوز کار برداشت تمام نشده است.

بیش از هزار و ۵00 کیلوگرم فراورده های لبنی غنی شده 
با ویتامین،  روزانه در اصفهان تولید می شود.

مدیرعامــل کارخانــه تولیــد محصوالت ســودمند و 
فراسودمند در اصفهان، با اشــاره به وجود بحران کمبود 
ویتامین  در کشور به ویژه در اصفهان، گفت: محصوالت 
فراســودمند با افزودن ریزمغذی ها، بدون هرگونه داروی 
شیمیایی و با نظارت معاونت غذا و دارو و اداره استاندارد، 
روزانه بیش از یک و نیم تن انواع محصوالت غنی شده با 
ویتامین، همچون شیر، شیر کاکائو، ماست و پنیر، در این 

کارخانه تولید می شود. 
علیرضا متین افزود: هم اکنون 9۵ نفــر در این کارخانه 

مشغول به فعالیت هستند.
مدیر کنترل کیفی محصوالت فراسودمند در اصفهان هم 
گفت: پس از انجام آزمایش های کیفی در این کارخانه و 
تایید ریز مغذی های افزودنی از طرف معاونت غذا و دارو 
و اداره اســتاندارد، دوباره در این کارخانه ریز مغذی های 
 ویتامین  آزمایش و بررســی و سپس محصوالت لبنی با

ریز مغذی های غنی شده تولید می شود.
رویا ســاده افــزود: مصــرف کنندگان هنــگام مصرف 
محصوالت فراســودمند به ویــژه لبنیات غنی شــده با 

ویتامین ، اطمینان کامل داشته باشند.

صنعت

پژوهشگران بسیج ســازندگی اســتان اصفهان، موفق به تولید هزار بستر 
نگهداری مرغ در منازل شهری با شرایط بهداشتی شدند.

مدیر بخش کشاورزی سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان امروز گفت: 
این  قفس ها با ابعاد 60 در 90 و ارتفاع 60 سانتی متر، مطابق با استانداردهای 

بهداشتی وصنعتی برای نگهداری مرغ در منازل است.
محسن دانشــور با اشــاره به اینکه این قفس ها در بین روستاییان مناطق 
محروم استان اصفهان به صورت رایگان توزیع شده است،  افزود: این قفس ها 
 با جنس فلزی، دارای آب خوری اتوماتیک، بســتر سه الیه پوشال دار، النه

تخم گذاری، کود قابل استحصال و  دان خوری ناودانی است.
وی گفت: قابلیت شست وشــو، رعایت نکات ویژه بهداشتی در تغذیه و آب 

مصرفی، نگهداری و جابه جایی آسان، از وی ژگی های این قفس است.

مدیرمنطقه 3 شــهرداری اصفهان درباره خانه تاریخی آیت ا... محقق که  در 
مجاورت مســجد آیت ا... محقق قرار دارد، گفت:  این خانه در بن بست و دور از 
دسترس همگان واقع شده بود که شهرداری منطقه 3 مبادرت به آزادسازی 
ضلع شــرقی این بنا و تبدیل آن به فضای ســبز کرد. حســین کارگر افزود: 
عملیات اجرایی روی ساختمان با سبک سازی بام، استحکام بخشی تیرهای 
چوبی و ایزوله کردن بام، همچنین اجرای تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی، 
ترمیم گچ بری ها و نقاشی نیم دایره های سردر ورودی و ترمیم درب ها با معرق 
زیبای آن، به اتمام رســیده اســت. وی ادامه داد: پس از ایزوله کردن قسمت 
 پایینی ســاختمان، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به آن، عملیات نماکاری

زیر ایوان در حال اجراست؛ همچنین عملیات رنگ کاری درب ها نیز در حال 
کار است و امیدواریم هرچه زودتر در اختیار مردم قرار گیرد.

خانه تاريخی آيت ا... محقق در اصفهان ترمیم می شودتولید هزار بستر نگهداری مرغ در اصفهان
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 
رويای نقش جهان

 در حالــی که مســئوالن زمان افتتــاح نقش جهــان را پیش از 
لیگ شانزدهم وعده دادند اما فصل شانزدهم هم آغاز شد و باز هم 

خبری از حضور سپاهان در نقش جهان نشد.
  لیگ شــانزدهم فوتبال ایران هم ســر رســید اما باز هم بدون

نقش جهان! و تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در هفته نخست 
لیگ برتر بدون اینکه رنــگ نقش جهان را ببیند، در ورزشــگاه 

فوالدشهر به میدان رفت.
این اتفاقات در حالی رقم خورد که ســال گذشته و با عقد قرارداد 
جدید اعالم شــد که دیگر انتظارها به سر می رســد و خرداد 95 
تاریخ افتتاح نقش جهان 100 درصد آمــاده خواهد بود. اما مانند 
همه این 20 سال گذشته خرداد به مرداد و مرداد به پایان تابستان 
رسید و مشخص نیست که آیا فصل زرد پاییز این بار زمان وصال 

زردهای سپاهان و نقش جهان می شود یا نه!
نقش جهان پیش از لیگ شانزدهم آماده بهره برداری 

می شود
حدود 20 روز پیش مصطفی مدبر مدیرعامل شــرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی با توجه به مشاهدات و مسائل فنی با اشاره 
به آخرین وضعیت نقش جهان ابراز امیدواری کرد که این ورزشگاه 
برای لیگ شــانزدهم آماده می شــود. وی اظهار داشت: ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان که پیش از این قرار بود در اردیبهشت ماه به 
بهره برداری برسد با کمبود اعتبارات عمرانی مواجه شد اما با قول 
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، با تخصیص 
بودجه و تامین اعتبار الزم، این ورزشــگاه به عنوان پروژه ای ملی 

پیش از شروع رقابت های شانزدهمین دوره لیگ برتر باشگاه های 
کشور در تابستان امسال به بهره برداری می رسد.

وی از سرعت خوب پیشــرفت فیزیکی این ورزشــگاه خبرداد و 
بیان کرد:  به دلیل مشــکالت مالی و تامین نشدن بودجه به مدت 
دوماه یعنی فروردین و اردیبهشت کار متوقف شد و اکنون با یاری 
شــرکت فوالد در تالش هستیم ورزشــگاه را برای لیگ پیش رو 

آماده کنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با بیان اینکه 
سازه این ورزشگاه رو به اتمام و چمن آن به طور کامل آماده است، 
افزود: رختکن مراحل پایانی ساخت را می گذراند و در حال حاضر 
 روی محوطــه بیرونی تمرکز کرده ایم؛ با این شــیب پیشــرفت، 
هفته آینــده مناقصه نصب صندلی ســکوهای طبقــه دوم این 

ورزشگاه برگزار خواهد شد.
نقش جهان پايان تابستان امســال به بهره برداری 

می رسد
 اما درســت یک هفتــه پــس از اظهــارات مدبر، مهــدی تاج 
رییس فدراســیون فوتبال که بــرای دیدن دیدار ســوپرجام به 
اصفهان سفر کرده بود بازدیدی هم از ورزشگاه نقش جهان داشت 
و درباره شــرایط این پروژه به تســنیم گفت: زمان دقیق تکمیل 
ورزشگاه را به دلیل فنی بودن بحث، به صورت دقیق نمی دانم اما 
پیمانکاران این قول را داده اند تا این پروژه پایان تابســتان امسال 

برای برگزاری بازی آماده شود.
وی افزود: با توجه به روند پیشــرفت پــروژه، پیمانکاران در حال 

اجرای فاز دوم اســکلت ورزشــگاه هســتند تا  با اتمام محوطه 
کارگاهی، لیگ در این ورزشگاه شروع شود، عالوه براینکه چمن و 

طبقه نخست ورزشگاه به طور کامل آماده شده است.
رییس فدراسیون فوتبال گفت: تعبیه صندلی های طبقه دوم برای 
مراحل بعدی باقی می ماند اما به نظر من و بــا توجه به تجربیات 
 گذشــته بیش از 40 هــزار تماشــاگر در این ورزشــگاه حضور 
 پیــدا نمی کنند و این ظرفیــت در حال حاضر بهتر از ورزشــگاه

 15 هزار نفری فوالدشهر است.
 اما همان طور که از شــواهد برمی آمد لیگ شــانزدهم رســید و

 نقش جهان نرســید و در روزی که سپاهان نخستین دیدار فصل 
جدید خود را در فوالدشــهر برگزار کرد، مصطفــی مدبر بازهم 
بازدیدی دیگر از نقش جهان داشت تا شرایط را در آخرین جلسه 

هماهنگی  روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان تشریح کند.
پس از بازدید مدبر، این جلســه با حضور رسول زرگرپور استاندار 
اصفهان، طرفه معاون عمرانی اســتاندار، محمد سلطان حسینی 
مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان، مدیران شــرکت فوالد مبارکه 

و تعدادی دیگر از دست اندرکاران این پروژه برگزار شد.
نقش جهان در اسرع وقت به بهره برداری می رسد

اســتاندار اصفهان درباره نتیجه این نشست اظهار داشت: تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان برای مدیریت اســتان اهمیت ویژه ای دارد 
و باید همه دســت به دســت هم دهیم تا با همگرایی ایجاد شده 
بتوانیم مراحل پایانی فاز نخســت این پروژه را بعد از 20 الی 30 

سال به بهره برداری برسانیم.
وی با بیان اینکه طبقه اول این ورزشــگاه با ظرفیت 42 هزار نفر 
تکمیل شده است، اظهارداشت: در اســرع وقت و برای ادامه لیگ 

شانزدهم، ورزشگاه آماده برگزاری مسابقات خواهد شد.
 اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه برای تحویل ورزشــگاه در 
 کوتــاه تریــن زمــان ممکــن، فعالیت هــای شــبانه روزی 
صورت گرفته است، گفت: در ســال 94، 18 میلیارد تومان برای 
تکمیل ورزشــگاه هزینه شده اســت که در طول چند سال روند 

تکمیل پروژه بی سابقه بوده است.
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور هم در 
این جلسه با اشاره به همکاری و کمک مالی استان برای تکمیل به 
موقع این ورزشگاه از همکاری و کمک های شایان توجه استاندار 

اصفهان برای تکمیل ورزشگاه تشکر کرد!
به هرحال شرکت فوالد مبارکه به این امید که امسال تیم سپاهان 
در نقش جهان به میدان برود با وجود برخی محدودیت های مالی 

سال های اخیر، مشارکت در این پروژه عظیم را پذیرفت.
اما انگار قسمت سپاهان در لیگ شانزدهم هم ورزشگاه فوالدشهر 
اســت تا فوالدی که هزینه های تکمیلی این پروژه را تقبل کرده، 
مجبور به پرداخت اجاره ورزشگاه فوالدشــهر هم باشد. از سوی 
 دیگر برخــی بر این باور هســتند که مشــکالت مالی شــرکت 
فوالد مبارکه و تاخیر پرداخت ها در ابتدای فصل نیز بر کار ساخت 

ورزشگاه اثر گذاشته است. 
باید دید در نهایــت چه زمانی این پروژه آماده برگزاری مســابقه 
خواهد شد تا شاید فوالد مبارکه و تیم سپاهان هم به خواسته خود 
برسند و بتوانند حداقل نیمه دوم لیگ را در ورزشگاه اختصاصی 

خود میزبان حریفان باشند.

لیگ آغاز شد و خبری از ورزشگاه نشد؛

رویای نقش جهان

ريو2016

فرنگــی کار وزن 75 کیلوگــرم ایــران از عــزم خود برای کســب 
خوشــرنگ ترین مدال در المپیک خبر داد و گفت: امیدوارم با دعای 

خیر مردم به این هدف بزرگ برسم.
ســعید عبدولی دربــاره آخرین وضعیت خــود در آســتانه اعزام به 
رقابت های المپیک 2016 اظهار کرد: بعد از مسابقات جهانی 2015 
آمریکا خیلی با نظــم و انگیزه تمرین نمی کردم امــا با حضور مجدد 
محمد بنا در راس تیم ملــی، روحیه و انگیزه مضاعفــی پیدا کردم و 
با جدیت در تمرینــات، خودم را برای حضــور در المپیک به آمادگی 

مطلوب رساندم.
دارنده مدال طالی 2011 جهان افزود: طی 9 ماه گذشــته تمرینات 
سخت و پرفشــاری را با هدف کســب موفقیت در المپیک پشت سر 
گذاشــتیم و خوشــبختانه در حال حاضر همه نفرات اعزامی ایران به 
المپیک در شــرایط روحی و بدنی خوبی قرار دارند و آماده ایم با تمام 

وجود برای خوشحالی مردم به مصاف حریفان برویم.
عبدولی تصریح کــرد: پس از ناکامی در المپیــک لندن فقط با هدف 
حضور در ریو و رســیدن به مــدال المپیــک هر ســختی  را که در 
 تمرینات بود تحمل کردم و در حال حاضر نیز نمی خواهم اشــتباهی 

داشته باشم و این فرصت ارزشمند را از دست بدهم.
وی با اشــاره به ناکامــی اش در المپیک لندن گفت: مــن، اخالقی و 
باباجانزاده در المپیک قبلی نتوانســتیم به مدال برسیم اما امسال از 
تجربه بیشتری نســبت به 4 ســال پیش برخورداریم و بدون شک از 
هر نظر خود را آمــاده کرده ایم تا در ریو مدال آور باشــیم. امیدوارم با 
تالش خودمان و دعای خیر مردم بتوانیم در المپیک پیش رو ناکامی 
در المپیک لندن را جبران کنیم. المپیک مهم ترین میدانی است که 
هر ورزشــکاری آرزوی حضور در آن را دارد. المپیک مانند مسابقات 
جهانی نیســت که هر سال برگزار شــود و به راحتی بتوان  از کنار آن 

عبور کرد.
فرنگی کار وزن 75 کیلوگرم ایران افزود: نظــارت و جدیت محمد بنا 
نقش مهمی در بازســازی روحی من و حضور با انگیزه ام در تمرینات 
تیم ملی داشت. بنا همیشه با صحبت های خود مانع از این می شد که 

انگیزه ام را از دست بدهم.
وی تاکید کرد: البته من کاری به این مســائل ندارم و با تمام وجود در 
المپیک می جنگم و ســعی می کنم هیچ بهانه ای بــه داوران ندهم تا 
حقم پایمال شــود. مدال المپیک را در ویتریــن افتخاراتم کم دارم و 

می خواهم با کسب خوشرنگ ترین مدال دل هموطنانم را شاد کنم.

 در فاصله کمتر از یک هفته به شروع المپیک سی و یکم ،اقامتگاه کاروان 
ورزش استرالیا دچار آتش سوزی شد.

درحالی که ســی و یکمین دوره رقابت های المپیک از روز 15 مرداد به 
طور رسمی آغاز خواهد شد کاروان ورزش استرالیا یک اتفاق ناخوشایند 

را پشت سرگذاشت اما آسیبی به ورزشکاران آن وارد نشد.
اســترالیایی ها که چندی پیش اعــالم کرده بودند حاضــر به اقامت در 
دهکده بازی ها نیستند و به خاطر شــرایط نامناسب محل اقامت خود را 
تغییر داده بودند، با آتش سوزی محل اقامتشــان مواجه شدند که البته 
آسیبی به ورزشکاران نرســید و آتش نشــانان خیلی زود آتش را مهار 

کردند.

طی روزهای اخیر حواشــی زیادی پیرامون احســان حاج صفی و 
 تیم آینده اش رسانه ای شده است.انتشــار پست زیر توسط شجاع

 خلیل زاده این شــایعه  را که حاج صفی به سپاهان خواهد پیوست   
بیشتر سر زبان ها انداخت.باید منتظر ماند و دید سپاهان و حاج صفی 

نیز این خبر را تایید خواهند کرد یا خیر.

ملی پوش دســته 105 کیلوگرم وزنه برداری ایــران در المپیک 
درباره شــرایطش برای حضور در بازی های المپیک گفت: در طی 
ماه هایی که در اردو هستم تمرینات سختی را پشت سر گذاشته ام 
و امیدوارم در روزهای باقیمانده هم بــا برنامه ریزی که کادر فنی 
انجام داده اســت به آمادگی کامل برای حضــور در این رقابت ها 

برسم.
محمدرضا براری ادامه داد: در یک ضرب 191 و در دو ضرب 226 
 را در اردوهــا زده ام و اگر بتوانم کمی این رکــورد را افزایش دهم 
شانس باالیی برای کســب مدال خواهم داشــت. طی سال های 
گذشــته مجموع 415 تا 420 کیلوگــرم همــواره روی یکی از 
سکوهای جهانی و المپیک بوده است. من رکورد 417 کیلوگرم را 
ثبت کرده ام و اگر بتوانم همین وزنه ها را در روز مسابقه در المپیک 

هم ثبت کنم حتما روی سکو خواهم رفت.
ملی پوش دســته 105 کیلوگرم وزنه برداری ایــران در المپیک 
گفت: زحمات زیادی در این سال ها کشــیده ام و حاال دیگر وقت 
نتیجه گرفتن من اســت تا مزد زحماتم را در وزنه برداری بگیرم. 
وزنه برداری یک مدال به من بدهکار اســت و باید این بدهی را در 
المپیک وصول کنم. حداقل باید در کارنامــه ام دو طالی جهان و 
یک طالی بازی های آسیایی را داشته باشم، اما  به خاطر مشکالتی 

که برای من پیش آمد نتوانستم به این هدف برسم.
 براری درباه غیبــت ایلین، وزنه بــردار نامدار قــزاق در المپیک 
تصریح کرد: المپیک با ســایر میادین فرق می کنــد و همه برای 
بهترین نتیجه می آینــد، اما من هم تالش می کنــم با روحیه ای 
مضاعف به میدان بــروم و تنها به هدف خودم فکــر می کنم و به 

حریفانم کاری ندارم.

عبدولی:برای خوشرنگ ترين مدال 
به المپیک می روم

آتش سوزی در اقامتگاه کاروان 
ورزش استرالیا

حاج صفی سپاهانی شد؟ 

براری: وزنه برداری يک مدال 
به من بدهکار است

نشست حمایت و بدرقه رضا قاســمی دونده المپیکی 
اصفهان با حضور مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان، 
اصغــر آذربایجانــی ،رییــس کمیســیون فرهنگی، 
 اجتماعی و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر اصفهان، 
عبدالرســول یــزدی زاده رییس هیئــت دو و میدانی 
استان، رضا قاسمی دونده اصفهانی راه یافته به المپیک 
2016 ریو، حامــد احمدپور مربی قاســمی و پدر این 
ورزشــکار در دفتر شــهردار اصفهان برگزار شد.در این 
جلســه، حاضران به گفتگو در مورد مشــکالت موجود 
 و لزوم حمایت از ورزشــکاران دو و میدانی به خصوص 
رضا قاســمی پرداختند و رییس هیئــت دو و میدانی 
 استان شرایط فعلی قاســمی را بازگو و مشکالتی  را که 
سد راه این ورزشــکار اســت بیان کرد. در این نشست 
حامد احمدپور مربی اختصاصی ایــن دونده المپیکی 
نیز با شــهردار به صحبت پرداخت و رونــد تمرینات و 
مشــکالت ســخت افزاری برای بهتر آماده شــدن این 
ورزشــکار را بازگو کرد. همچنین پدر رضا قاســمی در 

مورد افتخارات پسرش سخن گفت.در پایان این نشست، 
رییس هیئت دو و میدانی اســتان به همراه شــهردار 
اصفهان از گرمکن هایی که قرار است قاسمی و مربی اش 
در المپیک ریو بپوشــند رونمایی کردند.سپس قاسمی 
با گذشتن از زیر قرآن، توسط شهردار اصفهان بدرقه شد 

و از او و مربی اش با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.
 پــس از پایــان یافتــن این نشســت، رضا قاســمی، 
حامد احمدپور و اصغر آذربایجانی بــه صورت نمادین 
با دوچرخه  شــروع به رکاب زدن کردند و رضا قاسمی 
توسط سعید ساکت مدیر طرح کمپین فرهنگ ترافیک 
شهر اصفهان، به عنوان حامی این کمپین انتخاب شد. 
در صورت موفقیــت این ورزشــکار در المپیک، پرچم 
»هوای اصفهان را داریم« که شــعار این کمپین است 
 همراه با پرچم ایران، توســط رضا قاســمی به نمایش

 در خواهد آمد.
 قاســمی بــرای دومین دوره اســت که در مســابقات 

دوی سرعت المپیک حضور پیدا می کند.

حضور همزمان سه تیم تبریزی در لیگ برتر؛ یعنی این فصل تیم های 
این شهر 6 بار روبروی هم قرار می گیرند. دربی بزرگ تبریز بین تراکتور 
و ماشین سازی، هفته چهارم برگزار می شــود و قبل از آن هم ماشین 
سازی و گسترش فوالد در اولین دربی فصل روبروی هم بازی می کنند.

چهره ویژه دربی این هفته تبریز، ســامان نریمان جهان است. بازیکنی 
که در هر سه تیم تبریزی بازی کرده و طی 3 هفته، باید روبروی دو تیم 

سابقش قرار گیرد. 
 نریمان جهان 4 ســال قبل گســترش فــوالد را به لیگ برتــر آورد و 
در لیگ برتر هم برای این تیم بازی کرد. بعد به تراکتورســازی رفت و 
در لیگ چهاردهم و موفق ترین فصل تاریخ تراکتورســازی، ستاره این 

تیم بود. 
حــاال او در بازگشــت ماشــین ســازی بــه لیــگ برتــر، راهــی 
 ایــن تیم شــده تا بــا ســومین تیم تبریــزی بــه موفقیت برســد. 
 نریمــان جهــان فصــل پیش نــه بــا پیراهــن تراکتورســازی و نه 
گســترش فوالد، روزهای خوبی را پشت سر نگذاشــت و شاید  انگیزه 
زیاد به واســطه  همین دو بازی، توانایی هایش را به مربیان ســابقش 

نشان دهد.

3 بازی، 2 انتقام!
در آستانه حضور در المپیک 2016؛

شهردار اصفهان دونده المپیکی را بدرقه کرد

فوتبال جهان

رستوران داران شــهر ناپل وعده دادند در صورتی که 
گونزالو هیگواین در تیم جدید خود مصدوم شود، به 

تمام مردم شهر پیتزای مجانی می دهند.
گونزالــو هیگوایــن که فصــل گذشــته در ناپولی 
بازی می کرد، رکــورد نقــل و انتقــاالت را در این 
 کشور شکســت و به یوونتوس پیوســت. این انتقال 
 حاشیه های زیادی در روزهای اخیر  به دنبال داشته 

است. 
جنگ لفظــی این بازیکن بــا رییس ناپولــی نیز در 
روزهای گذشــته به شــدت باال گرفته است. در این 
بین، صنف رســتوران داران ناپل نیز واکنش هایی در 

این زمینه داشتند. 
رییس یکی از بزرگترین رســتوران های شــهر ناپل 
اعالم کرده اســت در صورتی کــه گونزالو هیگواین 
در یوونتوس مصدوم شــود، به همه شهروندان یک 
پیتزای مجانی خواهــد داد. این اقدام در راســتای 
اعتراض شــدید مردم ناپل به ایــن بازیکن صورت 

گرفته است.
 مــردم ناپــل همچنیــن بعــد از اعتراض بــه این 
روی  را  آرژانتینــی  بازیکــن  عکــس   انتقــال، 
 ماشــین های حمل زباله قرار دادند و پالکاردهایی 
کــه  شــده  دیــده  شــهر  ســطح  در   نیــز 
در آن روی عکس این بازیکن کلمه »خائن« نوشــته 

شده است.
 به نظــر می رســد مــردم ناپــل از اکنــون منتظر 
مصدوم شدن هیگواین هستند تا بتوانند از خدمات 

این رستوران استفاده کنند.
این مهاجم 28 ســاله به احتمال زیاد در اولین دیدار 
خود برای یووه در هفته اول برابر فیورنتینا به میدان 
خواهد رفت و باید منتظر واکنش شــدید هواداران 

ناپولی در بازگشت به این شهر باشد.

 پیتزای مجانی به قیمت 
مصدوم شدن هیگواين!

فضای مجازیيادداشت

دو تیم مغلوب هفته آغازین لیگ برتر فوتبال در حالی به مصاف هم می روند که تیم 
ذوب آهن در تالش است با استفاده از امتیاز میزبانی، بر تیم سایپا غلبه کند.

ذوبی ها که با قهرمانی در ســوپر جام باشگاه های کشور، انگیزه مضاعفی پیدا کرده 
بودند، در دیداری غیر قابل پیش بینی برابر تیم سیاه جامگان مغلوب شدند تا عادت 
شروع بد خود در فصول گذشته را تکرار کنند.این تیم اصفهانی پس از مصدومیت 
قاســم حدادی فر که دوری هفت، هشــت ماهه این بازیکن را به همراه دارد، دچار 
چالش شده و کادر فنی این تیم به دنبال جذب بازیکنی است که بتواند جای خالی 
حدادی فر را پر کند.تیم ذوب آهن برای اینکه بتوانــد در جمع مدعیان لیگ جای 
داشته باشــد، باید از همین هفته های ابتدایی به دنبال کسب حداکثری امتیازات 
باشد.تیم سایپا که در هفته نخست لیگ برابر پرســپولیس مغلوب شد، در دیدار 
مقابل نماینده اصفهان حریف دست وپا بسته ای نیست، به ویژه اینکه حسین فرکی 

سرمربی این تیم، شناخت خوبی از تیم اصفهانی دارد.

پرداخت مبالغ میلیاردی در فوتبال دیگر به یک امر عادی تبدیل شــده اســت. 
االن مثل سه چهار سال گذشته نیست که انتشار قراردادهای بازیکنان حسابی 
سروصدا کند و تا چند روز نقل محافل شود. این روزها دیگر اگر ببینیم مقابل نام 
بازیکنی رقم میلیاردی نوشته نشده شک می کنیم که یک جای کار می لنگد. با 
این حال در همین شرایط بازیکنانی هســتند که شنیدن مبلغ پرداخت شده به 
آنها دیگر تعجب آور نیســت بلکه یک توهین به حساب می آید! در میان لیست 
استقاللی ها یک زوج میلیاردی حضور داشــتند. زوجی که به احتمال زیاد روی 
نیمکت خواهند نشست. امین حاج محمدی و کنعانی زادگان روی هم با احتساب 
مبلغ رضایت نامه بازیکن ســابق پرســپولیس بیش از دو میلیارد روی دســت 
استقالل خرج گذاشته اند. حاج محمدی فصل گذشته و کنعانی زادگان در اولین 
بازی این فصل نشــان دادند که می توانند پاشنه آشیل های خوبی برای یک تیم 

باشند، پاشنه آشیل های میلیاردی.

ذوب آهن- سايپا؛

 گذر فرکی به اصفهان افتاد
دردسر بزرگ استقالل در دفاع؛

پاشنه آشیل 2میلیاردی

مســعود حســن زاده یکی از بازیکنانی بــود که در نقــل و انتقاالت 
 پیش فصل حــرف و حدیث های زیــادی درباره اش وجود داشــت. 
حسن زاده سال گذشته در اکثر دیدارهای ذوب آهن نیمکت نشین بود 
و به همین خاطر با وجود قراردادی که با ذوب آهن داشت، قصد جدایی 
کرد. تیم های زیادی در لیگ برتر خواهان جذب حسن زاده بودند اما 
 درنهایت ذوب آهن ، او را به ســایپا فروخت. حســن زاده حاال باید در 
 هفته دوم لیگ برتــر با پیراهن ســایپا مقابل ذوب آهن قــرار گیرد. 
حســن زاده انگیزه زیادی برای بازی با ذوب آهن دارد؛ خصوصا اینکه 
ســایپا در بازی اول مقابل پرســپولیس در امر گلزنی ناکام بود و شاید 

حسن زاده اولین گل فصل تیم و خودش را به ذوب آهن بزند.

زمان انتقام فرا رسید پیکان به دنبال  طلسم شکنی؟نکونام در تیم ملی 

اتفاق روزقاب روز

 از روز 19 فروردیــن ســال 1390 کــه پیــکان در جریــان
 لیگ دهم حرفه ای برابر صبا برنده شــد دیگر هیچ گاه این تیم 
برابر صبا برنده نشد.صبا در این مدت 4 بار برابر تیم پیکان بازی 
کرده ودر این مدت صاحب 3 برد ویک مساوی شده است.صبا 
با نتایج  4 بر یک و 4 بر صفر، برابر پیکان در لیگ دوازدهم برنده 
شــد و در لیگ چهاردهم هم یک برد 1 بر صفر ویک مســاوی 
بدون گل برابر تیم مورد اشــاره داشته اســت و حاال پیکانی ها 
آماده گرفتن انتقام از تیمی به نام صبا هستند که مربی این تیم، 
صمد مرفاوی است؛ همان مردی که پیکان با حضور او در سال 

93 ولیگ چهاردهم حرفه ای به لیگ دسته اول سقوط کرد.

با اعالم رســمی کارلوس کی روش، جواد نکونام از این پس بر روی نیمکت تیم ملی 
خواهدنشســت و او را در راه رســیدن تیم ملی به جام جهانی کمــک خواهدکرد. 
 کی روش در صفحه فیس بوک خود نوشــت: »بــا رضایت و افتخاری بــزرگ، ما از 
 جواد نکونام دعــوت کرده  ایم تا به عنــوان مربی به کادر فنی تیم ملی اضافه شــود. 
جواد یک حرفــه ای تمام عیار اســت. او دورانــی تاریخی در تیم ملی داشــت و به 
 مثالی برای همه تبدیل شــد. معتقدیم نکونام می تواند آینده بزرگی به عنوان مربی 
داشــته باشــد، همان طور که مربیان جوان ایرانی در حال اثبات ارزش هایشــان 
هســتند. باور دارم جواد بــرای تیم ملی مهم خواهــد بود و او  نیــز فرصت خواهد 
 داشت توانایی هایش را در دوران جدید توســعه دهد. امیدواریم مذاکرات به منظور

 اضافه شدن نکونام به تیم ملی با موفقیت همراه باشد.«
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مفاد آرا
4/364 آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 52293-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي عباس اسحاق دواتگر  به 
شناسنامه شماره  475  کدملي 1287777619 صادره اصفهان فرزند  عبدالحسین  
نسبت به یک سهم مشــاع از 9سهم  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  
152/17  مترمربع از پالک شماره 426.3 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان که در صفحه 250 دفتر 152 مالک یک ســهم 

مشاع از 9سهم ششدانگ پالک مذکور را مالک می باشد
2- رای شماره 52448-1394/11/30 هیأت سوم خانم زهرا شهبازی دستجرده 
به شناسنامه شماره 51262 کدملي 1280940522 صادره اصفهان فرزند باقر 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 84/36 مترمربع 
از پالک شــماره639 فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 302 و 365 دفتر 494 و 405
3- رای شماره 52447-1394/11/30 هیأت ســوم آقاي محمدرضا مستری  به 
شناسنامه شماره 736 کدملي 1285557689 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 84/36 مترمربع از 
پالک شماره639 فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 302 و 365 دفتر 494 و 405
4- رای شماره 54386-1394/12/22 هیأت اول آقای محمدباقر فضائلی پور به 
شناسنامه شماره 16  کدملي 4172577687  صادره الیگودرز  فرزند  غالمحسن 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  221/70   مترمربع از پالک شماره 31  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسن 

ابراهیمی بابوکانی
5- رای شــماره 54402-1394/12/22 هیــأت اول آقــای اکبر طاهرســلطانی 
بردشاهی به شناســنامه شــماره 1446  کدملي 5759358413  صادره فریدن  
فرزند  نیازعلی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  60  مترمربع از پالک شماره 45  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

مرتضی رضائی
6- رای شــماره 54430-1394/12/22 هیأت اول خانم فاطمــه صغری آزادی 
مهرگانی  به شناســنامه شــماره 426  کدملي 1288692821  صادره اصفهان  
فرزند  قربانعلی نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  91/14  
مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی زینب نخودیان واصغرگلبان
7- رای شــماره 54431-1394/12/22 هیأت اول خانم زهرا آزادی مهرگانی  به 
شناسنامه شماره 473  کدملي 1289290245  صادره اصفهان  فرزند  قربانعلی 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت  91/14  مترمربع از 
پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی زینب نخودیان واصغرگلبان
8- رای شماره 54432-1394/12/22 هیأت اول  خانم جمیله آزادی مهرگانی  به 
شناسنامه شماره 1063  کدملي 1289368910  صادره اصفهان  فرزند  قربانعلی 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت  91/14  مترمربع از 
پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی زینب نخودیان واصغرگلبان
9- رای شماره 54517-1394/12/24 هیأت اول آقای احمد نریمانی  به شناسنامه 
شــماره 245  کدملي  1283623447  صادره اصفهان  فرزند رضا   ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 126/71  مترمربــع از پالک شــماره 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی ماهرانی 

ازموردثبت صفحه 296 دفتر 1099 امالک
10- رای شــماره 54573-1394/12/24 هیــأت اول آقای اکبر طاهرســلطانی 
بردشاهی به شناســنامه شــماره 1446  کدملي  5759358413  صادره فریدن  
فرزند نیازعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/10  مترمربع از پالک شماره 
45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

مرتضی رضائی
11- رای شماره 54753-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي محسن جعفری ولدانی  
به شناســنامه شــماره  26  کدملي 1290311927 صادره اصفهان فرزند  احمد  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  92/10  مترمربع از 
پالک شماره 990 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی قاسمعلی شریفی
12- رای شــماره 54752-1394/12/26 هیأت چهارم خانــم نرگس خانیان به 
شناســنامه شــماره  505  کدملي 1290470413 صادره اصفهان فرزند  حیدر  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  92/10  مترمربع از 
پالک شماره 990 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی قاسمعلی شریفی
13- رای شماره 54858-1394/12/27 هیأت چهارم  آقاي مرتضي شریفي رناني 
به شناسنامه شماره 67 کدملي 1290466051 صادره خمیني شهر فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152/78 مترمربع پالک شماره 
3231 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی سید مهدی اعتصامی
14- رای شــماره 54221-1394/12/19 هیــأت دوم  آقــای عبدالرحیم جوانی 
جونی  به شناسنامه شماره 1131  کدملي 1283035480  صادره اصفهان  فرزند 
نوروزعلی  ششدانگ ساختمان به مســاحت 170/76  مترمربع از پالک شماره 
1286 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 46217-54/3/18 دفترخانه 5 اصفهان
15- رای شماره 1351-1395/01/28 هیأت اول آقای براتعلی کبیری رنانی   به 
شناسنامه شماره 269  کدملي  1290116441  صادره خمینی شهر  فرزند اکبر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  118/86  مترمربع از پالک شماره 4029 فرعی از 
18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 269 الی284 و181 دفتر 643 و362 امالک
16- رای شــماره 1357-1395/01/28 هیــأت اول آقای بهروز نــوروزی  به 
شناسنامه شماره 6600  کدملي  1282845683  صادره اصفهان  فرزند نادعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  109 مترمربع از پالک شــماره 68   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عزیزاله زارع 

بهرام ابادی
17- رای شــماره 1358-1395/01/28 هیــأت اول  آقای عزت اله رســتمی  به 
شناسنامه شماره 5  کدملي  1159829268  صادره فریدن  فرزند علی ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت  141/12 مترمربــع از پالک شــماره 68   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن فتحی بهرام 

ابادی ازموردثبت صفحه 395 دفتر 1126 امالک
18- رای شــماره 1418-1395/01/29 هیأت اول آقای بهمن خدائی علی آبادی 
به شناســنامه شــماره  27  کدملي  5499704333  صادره تیران  فرزند  حسن  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/10   مترمربع از پالک شماره  206  فرعی از 
29  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 563 دفتر 1034 امالک
19- رای شــماره 1549-1395/01/30 هیــأت اول خانــم عصمت تــرکان  به 
شناسنامه شماره  63  کدملي 1289923851  صادره اصفهان  فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148/60  مترمربع از پالک 
شماره 3857  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 28545-86/4/16 دفتر 112 اصفهان
20- رای شــماره 1550-1395/01/30 هیأت اول  آقای محمد نصر ازادانی  به 
شناسنامه شماره  16  کدملي 1289803811  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148/60  مترمربع از پالک 
شماره 3857  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 28545-86/4/16 دفتر 112 اصفهان
21- رای شــماره 1849-1395/01/31 هیــأت چهارم  آقاي محمد هاشــمی به 
شناســنامه شــماره 32 کدملي 1091663270 صادره نجف آبــاد فرزند علی 
محمد نســبت به ششــدانگ  اعیانی یک باب خانه به مســاحت 180 مترمربع از 
پالک شماره304 فرعی6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از سندثبت شده در صفحه 297 دفتر 181
22- رای شــماره 1822-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي حســین جعفری به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 1289806845 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 320/14 مترمربع از پالک شماره 188 
فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 347 دفتر 288
23- رای شــماره 1725-1395/01/30 هیأت چهارم آقای شــهریار صمدی به 
شناســنامه شــماره 8964 کدملي 1170088295 صادره لنجان فرزند بختیار 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 270/31 مترمربع 
از پالک شــماره 508 فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که مع الواسطه از حاج حسین غفوری زاده که از مالکین می باشد 

راخریداری  نموده
24- رای شــماره 1726-1395/01/30 هیــأت چهارم  خانم بــدری براتیان به 

شناسنامه شماره 10897 کدملي 1283217880 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 270/31 مترمربع 
از پالک شــماره 508 فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که مع الواسطه از حاج حسین غفوری زاده که از مالکین می باشد 

راخریداری نموده
25- رای شماره 54741-1394/12/26 هیأت سوم آقاي احمد جان نثاری الدانی  
به شناســنامه شــماره  37287  کدملي 1282300288 صادره اصفهان فرزند  
حسن  نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  205/41  مترمربع از 
پالک شماره 1720 فرعی 3 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 94 دفتر 369
26- رای شماره 54706-1394/12/26 هیأت سوم  آقاي محمدجواد صادقیان  به 
شناسنامه شماره  8592  کدملي 1283195194 صادره اصفهان فرزند  صفرعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  178/85  مترمربع از پالک 
شــماره 397 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی علی سیفی
27- رای شماره 1708-1395/01/30 هیأت سوم آقاي اسماعیل امینی فیل آبادی 
به شناسنامه شماره 1714 کدملي 4679259809 صادره فارسان فرزند جمشید 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 93 مترمربع از پالک شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهاناز مالک رســمی 

صدیقه نهاوندی و محمد بلورفروشی
28- رای شماره 1898-1395/01/31 هیأت سوم آقاي رضاچگوئی چالبطانی به 
شناسنامه شماره 292 کدملي 1288985649 صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 191/20 مترمربع از پالک شماره63 
فرعی17 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی  ورثه جعفر  رضایی
29- رای شماره 1771-1395/01/30 هیأت ســوم  خانم طاهره ملک خویان به 
شناسنامه شــماره 1330 کدملي 1284998843 صادره  اصفهان فرزند خسرو 
نسبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 64/97 
مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی سید محمد حسینی
30- رای شــماره 1772-1395/01/30 هیأت ســوم  آقاي شــاهین دبیري به 
شناسنامه شماره 608 کدملي 1819196887 صادره آبادان فرزند یداله نسبت به 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 64/97 مترمربع پالک 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی سید محمد حسینی
31- رای شــماره 1901-1395/01/31 هیأت ســوم خانم صدیقه بختیاری به 
شناسنامه شــماره 9146 کدملي 1283200783 صادره اصفهان فرزند فتح اله 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 324/91 مترمربع از پالک شماره 
3309 فرعی 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 394 دفتر 869
32- رای شــماره 1747-1395/01/30 هیــأت ســوم  آقاي رضــا مداحی  به 
شناسنامه شــماره  26  کدملي 5419554704 صادره مبارکه فرزند  رمضانعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت  38/70  مترمربع از پالک شماره 
311 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند شماره ی 38439 – 1370/8/29 دفترخانه94
33- رای شــماره 4816-1395/02/28 هیأت دوم خانم اکــرم دهنوي رناني به 
شناســنامه شــماره 965 کدملي 1290593337 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 151/38 مترمربع پالک شماره 3166 فرعي از 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمورد ثبت 

صفحه 47 دفتر 800 امالک
34- رای شــماره 4832-1395/02/28 هیــأت دوم آقاي رضــا ابوطالبیان به 
شناسنامه شــماره 1418 کدملي 1284583651 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144/70 مترمربع پالک شماره469 فرعي از14 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

593 دفتر 868 امالک
35- رای شــماره 4838-1395/02/28 هیأت دوم  آقاي مصطفي محمد نظر به 
شناســنامه شــماره 1530 کدملي 1286334845 صادره اصفهان فرزند حیدر 
نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ ســاختمان به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به 
مساحت 30/40 مترمربع پالک شــماره836 فرعي از12 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان ازســند 142202-88/3/1 دفتر 64

 اصفهان
36- رای شــماره 4837-1395/02/28 هیأت دوم آقاي محســن محمد نظر به 
شناســنامه شــماره 2928 کدملي 1286708087 صادره اصفهان فرزند حیدر  
نسبت به دودانگ مشاع ازششــدانگ ساختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان به 
مساحت 30/40 مترمربع پالک شــماره836 فرعي از12 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان ازســند 142202-88/3/1 دفتر 64 

اصفهان
37- رای شماره 2807-1395/02/12 هیأت دوم  خانم فاطمه صادقي هسنیجه 
به شناسنامه شــماره 9 کدملي 1091876428 صادره نجف آباد فرزند حسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت124 مترمربع پالک 28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی عباس رضایی
38- رای شماره 4271-1395/02/25 هیأت دوم خانم زهرا مهرابي به شناسنامه 
شــماره 104 کدملي 5499418195 صــادره تیران فرزند محمد در ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 195/31 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رضا رضائی کوجانی 

ازموردثبت صفحه 351 دفتر 890 امالک
39- رای شــماره 4409-1395/02/26 هیأت دوم آقاي محســن مرتضائي به 
شناسنامه شماره 45 کدملي 6219659481 صادره فریدن فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 141/20 مترمربع پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسنعلی مزروعی
40- رای شــماره 4423-1395/02/26 هیــأت اول خانــم مهــري بهرامیان به 
شناسنامه شماره 335 کدملي 1290014841 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 202/34 مترمربع پالک 
شــماره682 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حیدرونادعلی بلوچی 
41- رای شــماره 4421-1395/02/26 هیأت اول آقــاي  محمد صادقیان رناني 
به شناسنامه شــماره 156 کدملي 1289955271 صادره اصفهان فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 202/34 مترمربع پالک 
شــماره682 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حیدرونادعلی بلوچی
42- رای شــماره 4467-1395/02/26 هیأت اول آقاي  اسماعیل منوچهریان به 
شناسنامه شماره 1431 کدملي 1818721708 صادره آبادان فرزند محمد علي 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 128/13 مترمربع 
پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی امیرهوشنگ مختاری تهرانی
43- رای شماره 4466-1395/02/26 هیأت اول خانم منیژه رءیسي به شناسنامه 
شماره 458 کدملي 1284439771 صادره اصفهان فرزند علي محمد نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 128/13 مترمربع پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

امیرهوشنگ مختاری تهرانی
44- رای شماره 4509-1395/02/26 هیأت اول آقاي مرتضي جعفري ولداني به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1290681181 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 183/60 مترمربع پالک شماره 499 فرعي از 36 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند 84/2/15-15980 

دفتر 112 اصفهان
45- رای شــماره 4602-1395/02/27 هیــأت اول آقاي کــوروش موگوئي به 
شناسنامه شماره 15 کدملي 1129866742 صادره فریدونشهرفرزند عبدالعلي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196 مترمربع پالک شماره 155 فرعي از16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 347 

دفتر 512 امالک
46- رای شــماره 4640-1395/02/27 هیــأت اول آقــاي  مهــدي ترکمنلو به 
شناسنامه شماره 260 کدملي 5499435618 صادره نجف آباد فرزند هوشنگ 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/25 مترمربع پالک 
شــماره 647 فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند 6780-91/11/18 دفتر 411 اصفهان
47- رای شماره 4639-1395/02/27 هیأت اول خانم الهام دادخواه به شناسنامه 
شماره 5945 کدملي 5499029717 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/25 مترمربع پالک شماره 
647 فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند 6780-91/11/18 دفتر 411 اصفهان
48- رای شماره 5135-1395/02/30 هیأت سوم  آقاي علی اکبر محمدی حسین 
آبادی به شناســنامه شــماره 0 کدملي 1270227459 صادره اصفهان فرزند 
سیف اله نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198 مترمربع از پالک 
شــماره163 فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند شماره ی 81583 – 1390/10/15 دفترخانه 25
49- رای شــماره 5172-1395/02/31 هیأت ســوم  آقاي رضا سوفسطائی به 
شناسنامه شماره 934 کدملي 1285339096 صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120/44 مترمربع از پالک شماره 
201 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند شماره ی 31950 – 1348/11/21 دفترخانه 5 اصفهان

50- رای شــماره 5133-1395/02/30 هیأت سوم آقاي احمد حبیب اللهی نجف 
آبادی به شناسنامه شماره 1213 کدملي 1090345097 صادره نجف آباد فرزند 
اسداله نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 222/50 مترمربع از 
پالک شماره 39 فرعی12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند 20304 – 1386/5/28 دفترخانه 105
51- رای شــماره 5184-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي حســینعلی کروندی 
رنانی به شناســنامه شــماره 19 کدملي 1289953902 صادره اصفهان فرزند 
مانده علی نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 94/11 مترمربع از پالک 
شــماره 1184/1  فرعی 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 559 دفتر 297 و سند انتقال شماره ی 

83575 – 2536/6/20 دفترخانه 7
52- رای شــماره 5185-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي حســینعلی کروندی 
رنانی به شناســنامه شــماره 19 کدملي 1289953902 صادره اصفهان فرزند 
مانده علی نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 167/56 مترمربع 
از پالک شماره 1187 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از سند شماره ی 37541 – 1329/2/20 دفترخانه 61 ثبت شده و 

در صفحه 567 دفتر 46 
53- رای شماره 5200-1395/02/31 هیأت سوم آقاي علیمردان جهانگیری به 
شناسنامه شماره 44 کدملي 6219841506 صادره فریدن فرزند هانی نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسین 

زارع بهرام آبادی 
54- رای شماره 4206- 1395/02/25 هیأت سوم  آقاي  اصغر رحماني دستنائي 
به شناسنامه شماره 39191 کدملي 1280817496 صادره اصفهان فرزند رحیم 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 188/39 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسن فتحی
55- رای شماره 5141-1395/02/30 هیأت ســوم آقاي غالمحسن میرزائی به 
شناسنامه شماره 4453 کدملي 1158993961 صادره فریدن فرزند عبداله نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 133/85 مترمربع از پالک شماره 66  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

عباس خلیلی عاشق آبادی
56- رای شــماره 5216-1395/02/31 هیــأت ســوم آقاي محمــود کریمی به 
شناسنامه شــماره 31 کدملي 1091940363 صادره نجف آباد فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/18 مترمربع از پالک شماره 
66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

سیدعباس حسینی
57- رای شــماره 5240-1395/02/31 هیأت ســوم  خانم صدیقه بختیاری به 
شناسنامه شــماره 9146 کدملي 1283200783 صادره اصفهان فرزند فتح اله 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 145 مترمربع از پالک شماره 
3309 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 394 دفتر 869
58- رای شماره 5242-1395/02/31 هیأت سوم آقاي مصطفی نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره 5 کدملي 1289878250 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 221 مترمربع از پالک شماره 55 فرعی37 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

عبدالرسول امین الرعایای کارالدانی
59- رای شماره 4872-1395/02/28 هیأت سوم آقاي رضا مداحی به شناسنامه 
شــماره 26 کدملي 5419554704 صادره مبارکه فرزند رمضانعلی نســبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 153/25 مترمربع از پالک شماره527 
فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 229 دفتر 264
60- رای شماره 4870-1395/02/28 هیأت سوم  آقاي عبدالحمید بکرانی باالنی 
به شناسنامه شماره 477 کدملي 1110499825 صادره فالورجان فرزند مرتضی 
نسبت به3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 335/20 مترمربع 
از پالک شــماره 149 فرعی6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از سند ثبت شــده در صفحات 289 و 277 و 286 و 280 دفتر 903 

و صفحه 144 دفتر 584
61- رای شــماره 4869-1395/02/28 هیــأت ســوم آقاي رســول توکلی به 
شناسنامه شماره 20 کدملي 1111432090 صادره گارماسه فرزند اکبر نسبت 
به3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 335/20 مترمربع از 
پالک شماره 149 فرعی6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از ســند ثبت شــده در صفحــات 289 و 277 و 286 و 280 دفتر 903 و 

صفحه 144 دفتر 584
62- رای شــماره 5121-1395/02/30 هیــأت ســوم  آقاي احمد ســنونی به 
شناسنامه شــماره 287 کدملي 4171951372 صادره الیگودرز فرزند محمود 
نسبت به 5 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 204 مترمربع 
از پالک شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حاج محمدبیات
63- رای شــماره 5120-1395/02/30 هیأت ســوم خانم صدیقــه احمدی به 
شناسنامه شماره 34 کدملي 4171966590 صادره الیگودرز فرزند رضا نسبت 
به یک دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 204 مترمربع از 
پالک شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حاج محمدبیات
64- رای شماره 8019-1395/04/03 هیأت چهارم خانم اعظم کبیري رناني به 
شناسنامه شــماره 438 کدملي 1290903530 صادره اصفهان فرزند براتعلي 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 205/91 مترمربع پالک شماره 1512 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

در صفحه 1094 دفتر 140
65- رای شــماره 7214-1395/03/29 هیأت دوم اقای ســید احمد صدیقی به 
شناسنامه شــماره 580 کدملي 1290341656  صادره اصفهان  فرزند سیدباقر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 166/73  مترمربع از پالک شماره 1242 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 224 و293 دفتر 1108و1126 امالک
66- رای شماره 6453-1395/03/13 هیأت سوم آقاي جواد تقی یار به شناسنامه 
شــماره 916 کدملي 1290474508 صادره اصفهان فرزند حســن نســبت به 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 251/40 مترمربع از پالک شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

حاج مهدی کریمی بهرام آبادی از سند ثبت شده در صفحه 205 دفتر 199
67- رای شــماره 5209-1395/02/31 هیــأت چهــارم خانــم زهرارحیمی به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 4669525182 صادره لردگان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/22 مترمربع از پالک شماره 508 فرعی 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

بتول هادیان و صدیقه موجودی مورد ثبت در صفحه 528 دفتر 242
68- رای شــماره 5139-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي احمدرضا ابراهیمی 
آفارانی به شناسنامه شــماره 36 کدملي 1290124884 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 37/90 مترمربع از پالک 
شــماره483 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که مع الواســطه از آقای محمدعلی بهرامی که در صفحه 526 دفتر 794 

مالک بوده خریداری نموده است
69- رای شــماره 5153-1395/02/30 هیــأت چهارم  خانم زهرا ســلیمانی به 
شناسنامه شــماره 467 کدملي 1284742539 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 55/38 مترمربع از پالک شماره 
933/1 فرعی26 اصلي که به پالک 24/7804 تبدیل شــده است واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک رســمی صغری 
جعفری که به موجب اسنادشــماره 78058 – 71/10/3 و 87757 – 72/10/21 

دفتر34
70- رای شــماره 28855-1393/11/27 هیــأت اول  اقای علــی اکبرگلرخی به 
شناسنامه شماره  24  کدملي   1291701508  صادره  اصفهان  فرزند  نوروزعلی  
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  200 مترمربع از 
پالک شماره  یک  اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند68588-88/5/6 دفتر 60 اصفهان
71- رای شــماره 28853-1393/11/27 هیــأت اول خانم زهــره کالنتری به 
شناسنامه شماره  107  کدملي   1092010815  صادره  نجف اباد  فرزند  رحمت 
اله نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200 مترمربع از 
پالک شماره  یک  اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند68588-88/5/6 دفتر 60 اصفهان
72- رای شــماره 52374-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي عبدالرسول کاظمی 
مهر به شناســنامه شــماره 839 کدملي 1284417727 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 243/93 مترمربع از پالک 
شــماره638فرعی40 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که به موجب سند شماره 30651 – 53/9/21 دفتر 11 اصفهان مالک یک 

سهم از 5 سهم ششدانگ می باشد
73- رای شــماره 54043-1394/12/15 هیأت ســوم خانم فاطمه مســتاجران 
گورتانی  به شناسنامه شماره  31  کدملي 1289961182 صادره اصفهان فرزند  
نعمت اله  نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  65/07  مترمربع از 
پالک شماره 449 فرعی 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سندثبت شده در صفحه 325 دفتر 492
74- رای شــماره 54570-1394/12/24 هیــأت اول  آقــای فرج اله روشــنی 
دستگردی به شناســنامه شــماره 769  کدملي  6299558288  صادره بروجن  
فرزند حسن  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 166/80  مترمربع از پالک شماره 

67  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک 
رسمی تقی برجی

75- رای شماره 54747-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي محمدحسین نوبهاری 
به شناسنامه شماره  583  کدملي 6219511557 صادره فریدن فرزند  ذبیح اله  
نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  94/06  مترمربع از پالک شماره 
2412 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

جعفر ملک محمدی
76- رای شــماره 54228-1394/12/19 هیأت دوم آقای ســهراب بخشــی به 
شناســنامه شــماره 4352  کدملــي 4171571200  صادره الیگــودرز  فرزند 
محمدرضا ششدانگ ســاختمان به مســاحت 166  مترمربع از پالک شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

کرمعلی راعی دهقی
77- رای شماره 1565-1395/01/30 هیأت اول خانم عذرا یاوریان  به شناسنامه 
شماره  582  کدملي 4072106208  صادره خرم اباد  فرزند شاعباس ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 106  مترمربع از پالک شماره 28   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهــان ازمالک رســمی قربانعلی مزروعی 

ازموردثبت صفحه 248 دفتر 1070 امالک
78- رای شــماره 1882-1395/01/31 هیــأت چهارم خانــم معصومه خاتون 
رمضانی لمجیری به شناســنامه شــماره 465 کدملــي 1283462771 صادره 
اصفهان فرزند کریم نســبت به3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 143/20 مترمربع از پالک شــماره 443/1 فرعی40 اصلــي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی کریم رمضانی 

لمجیری فرزند علی
79- رای شماره 1881-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهره رمضانی لمجیری 
به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290755329 صادره اصفهان فرزند کریم نسبت 
به3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 143/20 مترمربع از 
پالک شــماره 443/1 فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی کریم رمضانی لمجیری فرزند علی
80- رای شــماره 54711-1394/12/26 هیأت ســوم خانم ام لیال علیجانی  به 
شناسنامه شماره  2053  کدملي 1290604177 صادره رنان فرزند  احمد  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  61/30  مترمربع از پالک شماره 3365 
فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی خانم علی عسگری
81- رای شماره 54098-1394/12/16 هیأت سوم  آقاي محمد امین الرعایایمینی  
به شناسنامه شماره  2050  کدملي 0051807181 صادره تهران فرزند  عزیزاله  
نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  163/59  مترمربع از پالک 
شــماره 575 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند شماره ی 38140 – 1389/8/8 دفترخانه 114
82- رای شــماره 54681-1394/12/25 هیأت ســوم  آقاي مجیــد احمدی  به 
شناسنامه شماره  1654  کدملي 1141116138 صادره خمینی شهر فرزند  لطیف  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92/50  مترمربع از پالک شماره 
45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

حسن جزینی
83- رای شماره 1652-1395/01/30 هیأت سوم خانم مهناز عسگری رنانی به 
شناسنامه شماره 364 کدملي 1290271526 صادره اصفهان فرزند جواد نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 372/33 مترمربع 
از پالک شماره 4348 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از سند ثبت شــده در صفحه 396 و 833 دفتر 601 و 83 و صفحه 

233 دفتر 593
84- رای شــماره 1651-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي حسن سهرابی رنانی 
به شناســنامه شــماره 9194 کدملــي 1283201267 صادره اصفهــان فرزند 
عبدالغفارنســبت به 5 دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
372/33 مترمربع از پالک شماره4348فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 396 و 833 دفتر 601 و 

83 و صفحه 233 دفتر 593
85- رای شــماره 1893-1395/01/31 هیأت ســوم  آقاي حمیدرضا مظاهری 
تهرانی به شناسنامه شماره 830 کدملي 1288911653 صادره اصفهان فرزند 
غالمرضا نســبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
203/70 مترمربع از پالک شــماره63 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  ورثه  جعفر  رضایی
86- رای شــماره 1894-1395/01/31 هیــأت ســوم  آقاي بهــرام طاهری به 
شناسنامه شــماره 1176 کدملي 1288771622 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 203/70 
مترمربع از پالک شماره63 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی ورثه جعفررضایی برزانی
87- رای شــماره 1895-1395/01/31 هیأت ســوم خانم اشــرف طالبیان به 
شناسنامه شــماره 1008 کدملي 4591293181 صادره شــاهرود فرزند ولی 
اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203/70 
مترمربع از پالک شماره63 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی جعفررضایی برزانی
88- رای شماره 1707-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي ابراهیم لری کفشرانی 
به شناسنامه شــماره 2 کدملي 1290002886 صادره اصفهان فرزند جعفرعلی 
نسبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 176/88 مترمربع از پالک 
شــماره 45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالک رسمی رباب مختاری
89- رای شــماره 3568-1395/02/20 هیــأت دوم آقاي اکبر مســتاجران به 
شناسنامه شماره 56 کدملي 1290093288 صادره اصفهان فرزند باقرنسبت به 
مالکیت4دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 122/78 مترمربع پالک 
شماره 9 فرعي از 9 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت صفحات 90و311 و139 دفاتر252 و35 و313 امالک
90- رای شــماره 3572-1395/02/20 هیأت دوم خانم طیبــه محمدي زهراني 
به شناسنامه شماره 1074 کدملي 1283011980 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 122/78 مترمربع پالک 
شماره 9 فرعي از 9 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت صفحه10دفتر378 امالک
91- رای شماره 4807-1395/02/28 هیأت دوم آقاي سعید کامران کوهانستاني 
به شناســنامه شــماره 42370 کدملي 1280312467 صــادره اصفهان فرزند 
مصطفي ششدانگ ســاختمان به مســاحت 201/60 مترمربع پالک شماره 559 
فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی مصطفی کامران کوهانستانی
92- رای شــماره 2921-1395/02/12 هیــأت دوم خانــم مریــم جانقربان به 
شناســنامه شــماره 23 کدملي 5129866339 صادره شــهرضا فرزند حسن 
ششدانگ ساختمان به مساحت143/50 مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع 
 در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی مصطفی

 رعنائی
93- رای شــماره 2911-1395/02/12 هیأت دوم آقاي حســین جمشــید نژاد 
به شناســنامه شــماره 40697 کدملي 1280832541 صــادره اصفهان فرزند 
مرتضي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  به مساحت 284/85 مترمربع پالک 
شــماره576 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی محمد حسن بی نوا
94- رای شــماره 2916-1395/02/12 هیأت دوم خانم زهرا کریمي کتایونچه 
به شناسنامه شماره 1131 کدملي 1284639606 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت 284/85 مترمربع پالک 
شــماره576 فرعي از27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی محمد حسن بی نوا
95- رای شــماره 2885-1395/02/12 هیأت دوم آقــاي  حیدر غدیري زهراني 
به شناسنامه شــماره 760 کدملي 1283256665 صادره اصفهان فرزند محمد 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 130/00 مترمربع پالک شماره333 فرعي از6 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت 

صفحه 251دفتر309 امالک
96- رای شــماره 2851-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  محمد خاني خوزاني به 
شناسنامه شماره 11206 کدملي 1140365071 صادره خمینی شهر فرزند صفر 
علي ششدانگ ساختمان به مساحت 118/80 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رضا ماهرانی

97- رای شماره 2536-1395/02/11 هیأت دوم اقای حسین ترکان به شناسنامه 
شــماره 8245  کدملي 1283191725  صادره اصفهان  فرزند محمد ششــدانگ 
مغازه وساختمان  به مســاحت  90/70   مترمربع از پالک شماره 45  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج جعفرعلی 

نصراصفهانی
98- رای شماره 4269-1395/02/25 هیأت اول آقاي علیرضا مصلحي بهارانچي 
به شناســنامه شــماره 1820 کدملي 1283014645 صادره خمیني شهر فرزند 
محمد علي ششدانگ مغازه به مساحت 22/09 مترمربع پالک شماره235 فرعي 
از 3 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 211و214 دفتر 786 امالک
99- رای شــماره 4549-1395/02/27 هیــأت اول خانم اکرم حســین زاده به 
شناسنامه شماره 1270875401 کدملي 1270875401 صادره اصفهان فرزند 
محمدحسین نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
109/50 مترمربع پالک شماره64  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی محمدبیات ازموردثبت صفحه 344 دفتر 149 امالک
ادامه در صفحه 15
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100- رای شماره 4545-1395/02/27 هیأت اول آقاي علي اکبر الماسي زفره به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 1189811456 صادره اردستان فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 109/50 مترمربع 
پالك شماره64  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی محمدبیات ازموردثبت صفحه 344 دفتر 149 امالك
101- رای شــماره 4657-1395/02/27 هیأت اول خانم زهره دادخواه تهراني 
به شناسنامه شماره 2038 کدملي 1285804775 صادره اصفهان فرزند حسن  
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تجاری به مساحت 179/45 مترمربع پالك 
شماره  31 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حسن ابراهیمی بابوکانی
102- رای شــماره 5192-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي ابراهیم شمسی به 
شناســنامه شــماره 295 کدملي 6219525884 صادره فریدن فرزند عباسقلی 
نسبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 138/50 مترمربع از پالك 
شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمدعلی محمدسلیمانی
103- رای شماره 5254-1395/02/31 هیأت سوم آقای مجید قانعیان سبدانی 
به شناسنامه شماره 1544 کدملي 1285799844 صادره اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 311/34 
مترمربع از پالك شــماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی صفر مانیان
104- رای شماره 5253-1395/02/31 هیأت سوم آقای مهدی قانعیان سبدانی 
به شناسنامه شماره 5538 کدملي 1292207681 صادره اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 311/34 
مترمربع از پالك شــماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی صفر مانیان
105- رای شماره 5252-1395/02/31 هیأت ســوم خانم اقدس ترکی لمجیری 
به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290418381 صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 311/34 
مترمربع از پالك شــماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی صفر مانیان
106- رای شماره 5250-1395/02/31 هیأت سوم  آقاي عباس رضائی برزانی 
به شناسنامه شماره 52837 کدملي 1280954795 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 68/99 مترمربع از پالك شماره 
8 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 149 دفتر 295
107- رای شماره 5251-1395/02/31 هیأت سوم آقاي عباس رضائی برزانی 
به شناسنامه شماره 52837 کدملي 1280954795 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 185 مترمربع از پالك شماره 
575 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند شماره ی 171547 – 1374/12/3 دفترخانه 77
108- رای شماره  5234-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي علی رمضانی لمجیری 
به شناسنامه شماره 553 کدملي 1283461897 صادره اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 303/65 مترمربع از پالك شماره 
627  فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 

مع الواسطه از سیدحسن احمدزاده که در صفحه 258 دفتر 170 مالک می باشد
109- رای شماره 5210-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي ایرج علی محمدی به 
شناسنامه شماره 2862 کدملي 5759235915 صادره فریدن فرزند میرزا نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/21 مترمربع از پالك شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک 

رسمی حسینعلی زارع
110- رای شماره 5144-1395/02/30 هیأت چهارم خانم پروانه آقابابائی دهقی 
به شناسنامه شماره 3 کدملي 1091993858 صادره نجف آباد فرزند غالمعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/14 مترمربع از پالك شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از 

مالک رسمی حسن امینی عاشق آبادی
111- رای شماره 3437-1394/02/19 هیأت اول  اقای غالمعلی محمدی نجف 
آبادی به شناسنامه شماره  407 کدملي   1090806876  صادره نجف آباد  فرزند 
علی نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ خانه  به مساحت  136/35  مترمربع از 
پالك شــماره  329  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 11 دفتر 964 امالك
112- رای شــماره 3438-1394/02/19 هیأت اول خانم زینــب میرخلف زاده 
به شناســنامه شــماره  1972 کدملي   1285150511  صــادره اصفهان  فرزند 
محمدجعفر نســبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ خانه  به مســاحت  136/35  
مترمربع از پالك شماره  329  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 248 دفتر 478 امالك
113- رای شــماره 3439-1394/02/19 هیأت اول آقای محمدجواد محمدی به 
شناسنامه شماره  3370 کدملي   1284973301  صادره اصفهان  فرزند غالمعلی 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ خانه  به مساحت  136/35  مترمربع از پالك 
شــماره  329  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 248 دفتر 478 امالك
114- رای شــماره 50204-1394/11/06 هیــأت اول خانم منیــژه مولوی  به 
شناسنامه شماره  53  کدملي 1199781207  صادره شــهرضا  فرزند شکراله  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/25 مترمربع از پالك شماره  535 فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمد نادری درباغشاهی  ازموردثبت صفحه 467 دفتر 105 امالك
115- رای شــماره 52402-1394/11/30 هیأت ســوم خانم معصومه عباسی 
پور به شناسنامه شــماره 1478 کدملي 1284675122 صادره اصفهان فرزند 
محمدتقی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148/16 مترمربع از 
پالك شماره 31  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی رضا ابراهیمی بابوکانی
116- رای شــماره 1428-1395/01/29  هیــأت اول اقــای محمــد صالحی به 
شناسنامه شماره  108  کدملي  5759739107  صادره فریدن  فرزند  صفرعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 130   مترمربع از پالك شماره  68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج حسن 

مهری دهنوی
117- رای شماره 1868-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي اسداله جعفری سبدانی 
به شناسنامه شــماره 1211 کدملي 1285478738 صادره اصفهان فرزند یداله 
نسبت به ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 30 مترمربع از پالك شماره31 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از 

احمد سلیمی که مالک می باشدخریداری نموده است
118- رای شــماره 1730-1395/01/30 هیأت چهارم آقــاي ابراهیم بهمنی به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 5649691843 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160 مترمربع از پالك شماره13 فرعی43 
اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 105763 

– 85/5/1 دفتر 9 اسناد رسمی
119- رای شــماره 4851-1395/02/28 هیأت دوم آقاي سجاد نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 239 کدملي 1290387079 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان گاراژ به مساحت 767/50 مترمربع 
پالك شماره 608و610 فرعي از40  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازپالك 608 فرعــی ازموردثبت صفحه 307 دفتر 725 امالك 

وازپالك 610فرعی ازموردثبت صفحه 313 دفتر 725 امالك
120- رای شماره 4852-1395/02/28 هیأت دوم آقاي  جواد نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 116 کدملي 1289095116 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان گاراژ به مساحت 767/50 مترمربع 
پالك شماره 608و610 فرعي از40  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازپالك 608 فرعــی ازموردثبت صفحه 307 دفتر 725 امالك 

وازپالك 610فرعی ازموردثبت صفحه 313 دفتر 725 امالك
121- رای شماره 4848-1395/02/28 هیأت دوم آقاي مرتضي نصراصفهاني 
به شناسنامه شــماره 32 کدملي 1290243484 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان گاراژ به مساحت 767/50 مترمربع 
پالك شماره 608و610 فرعي از40  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازپالك 608 فرعــی ازموردثبت صفحه 307 دفتر 725 امالك 

وازپالك 610فرعی ازموردثبت صفحه 313 دفتر 725 امالك
122- رای شــماره 2867-1395/02/12 هیأت دوم آقاي محسن مستاجران به 
شناسنامه شماره 8 کدملي 1290231036 صادره اصفهان فرزند اکبر ششدانگ 
ساختمان به مساحت227 مترمربع پالك شماره 464 فرعي از 15 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه50دفتر589 

امالك
123- رای شماره 2824-1395/02/12 هیأت دوم خانم صدیقه رضائي سوداني 
به شناســنامه شــماره 25 کدملي 1290117446 صادره اصفهــان فرزند امیر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 135/13 مترمربع پالك شماره328 فرعي از36 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

شعبانعلی خانی ازصفحه121 دفتر190 امالك
124- رای شــماره 2563-1395/02/11 هیأت دوم آقاي مهدي جعفري ولداني 
به شناسنامه شماره 4448 کدملي 1285076621 صادره  اصفهان فرزند محمد 
علي ششدانگ ساختمان به مساحت 173 مترمربع پالك شماره455 فرعي از 36 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

عباس شریفی ولدانی از مورد پشت صفحه 376دفتر 386 امالك
125- رای شــماره 4484-1395/02/26 هیأت اول خانم فاطمــه خاني ولداني 
به شناســنامه شــماره 12 کدملي 1290039623 صادره اصفهان فرزند محمد 

ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 329 مترمربع پالك شماره684 فرعي از36 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حاج اقا کشاورزی
126- رای شــماره 4494-1395/02/26 هیأت اول خانم فاطمــه خاني ولداني 
به شناســنامه شــماره 12 کدملي 1290039623 صادره اصفهان فرزند محمد 
ششدانگ سه باب مغازه متصله به مساحت 79 مترمربع پالك شماره684 فرعي 
از36 اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی حاج اقا کشاورزی
127- رای شــماره 4495-1395/02/26 هیأت اول خانم فاطمــه خاني ولداني 
به شناســنامه شــماره 12 کدملي 1290039623 صادره اصفهان فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/90 مترمربع پالك شماره684 فرعي از 36 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حاج اقا کشاورزی
128- رای شــماره 5249-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي فریبرز بدری زاده 
به شناسنامه شــماره 117 کدملي 1972027451 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/31 مترمربع از پالك شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

مهدی وحسن مارانی
129- رای شــماره 5161-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي ســیدنوراله اسدی 
وانانی به شناسنامه شماره 345 کدملي 4620194697 صادره شهرکرد فرزند 
سیدصادق نســبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 138 
مترمربع از پالك شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حسین شفیعی کوجانی
130- رای شماره 5160-1395/02/31 هیأت چهارم خانم زهراکیانی هرچگانی 
به شناسنامه شماره 2827 کدملي 0055976018 صادره تهران فرزند ذبیح اله 
نسبت به 3دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138 مترمربع از پالك 
شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک 

رسمی حسین شفیعی کوجانی
131- رای شماره 5159-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي اسداله جعفری سبدانی 
به شناسنامه شــماره 1211 کدملي 1285478738 صادره اصفهان فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/5 مترمربع از پالك شماره31 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

احمدسلیمی بابوکانی
132- رای شــماره 5158-1395/02/30 هیأت چهارم خانم روشــن شهبازی 
به شناسنامه شــماره 5956 کدملي 1751100431 صادره اهواز فرزند موسی 
نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/58 مترمربع از پالك شماره31 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

احمدسلیمی بابوکانی
133- رای شماره 5156-1395/02/30 هیأت چهارم  آقاي حبیب اله حیدری به 
شناسنامه شــماره 13 کدملي 1229735331 صادره خوانسار فرزند غالمرضا 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 119/50 مترمربع از پالك شماره 
751 فرعی26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 
مع الواسطه از مالک رسمی نادعلی شهبازی دستجردی که در صفحه 391 دفتر 

70 از مالکین می باشد خریداری نموده است
134- رای شماره 43796-1394/09/12 اقای اســداله کامران کوهانستانی به 
شناســنامه شــماره 1  کدملي 1290091870  صادره اصفهان  فرزند نعمت اله  
ششدانگ یکبابخانه به اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت  190/40   مترمربع 
از پالك شــماره  263 فرعی  از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه عزیزی کوهانستانی که کال به متقاضی 

واگذارشده ازموردثبت صفحه 149الی164 دفتر 968 امالك
135- رای شــماره 49404-1394/10/29 هیأت ســوم آقای محمــد خلجی  به 
شناسنامه شماره 632 کدملي 6219383151 صادره بوئین و میاندشت  فرزند 
علی شیر  از ششدانگ یک باب  ساختمان به مســاحت 99/58 مترمربع از پالك 
شماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی رباب ابراهیمیان
136- رای شــماره 39200-1394/07/27 هیأت دوم اقای علی ماهرانی برزانی 
به شناسنامه شماره  3311  کدملي  1282994352   صادره  خمینی شهر  فرزند  
رمضان ششدانگ ساختمان به مساحت 324/50  مترمربع از پالك شماره  240  
فرعی از  27  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 400 دفتر 389 امالك
137- رای شــماره 54508-1394/12/24 هیــأت اول خانم فاطمــه صادقی  به 
شناســنامه شــماره 50  کدملي  6219666062  صادره فریدن  فرزند اســداله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 85/47  مترمربع از پالك شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حیدرزارع 

بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 87   دفتر 48  امالك
138- رای شــماره 54839-1394/12/27 هیأت چهارم آقــای رمضان توکلی 
کوجانی به شناسنامه شــماره 7 کدملي 1290078696 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 230 
مترمربع از پالك شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهانمع الواسطه از مالک رسمی عباسقلی نجفی
139- رای شماره 1206-1395/01/26 هیأت دوم اقای احمد مارانی  به شناسنامه 
شــماره 441  کدملي  1283553848   صادره اصفهان  فرزند مهدی  ششــدانگ 
ساختمان  به مساحت  126  مترمربع از پالك شــماره 115   فرعی از 27  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 77/2/26-659 

دفترخانه 32 اصفهان
140- رای شــماره 1733-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي سیداحمد علم داری 
الیادرانی به شناسنامه شــماره 45502 کدملي 1280346337 صادره اصفهان 
فرزند سید عبداله نسبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
147/06 مترمربع از پالك شــماره 741 فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجــب صفحه 412 دفتر 918 از مالکین 

می باشد
141- رای شماره 1734-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي سیدمحمد علم داری 
الیادرانی به شناسنامه شــماره 48753 کدملي 1280376449 صادره اصفهان 
فرزند سید عبداله نسبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
147/06 مترمربع از پالك شــماره741 فرعی14 اصلــي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجــب صفحه 412 دفتر 918 از مالکین 

می باشد
142- رای شــماره 1722-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي حیــدر صباحی به 
شناسنامه شــماره 223 کدملي 6219555287 صادره فریدن فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 157/30 مترمربع از پالك شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

رسول و حسن جاللی
143- رای شــماره 5237-1395/02/31 هیــأت ســوم خانم زهره ســبزیان 
کوهانستانی به شناســنامه شــماره 21 کدملي 1290167524 صادره اصفهان 
فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/42 مترمربع 
از پالك شماره858 و 862فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 412 و 415 دفتر 495
144- رای شــماره 5118-1395/02/30 هیأت ســوم آقاي عبــاس کاظمی به 
شناسنامه شماره 744 کدملي 5499208999 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 156/50 مترمربع از پالك 
شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمدعلی محمدسلیمانی
145- رای شــماره 5122-1395/02/30 هیــأت ســوم خانم زهــرا جوانی به 
شناســنامه شــماره 1737 کدملي 1283039745 صادره اصفهان فرزند رحیم 
نسبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 163/80 مترمربع از پالك 
شــماره562فرعی25 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی جعفر قلعه گری از سند ثبت شده در صفحه 187 دفتر 624

146- رای شــماره 5211-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي ســعید عطاریان به 
شناسنامه شماره 1014 کدملي 0046135979 صادره تهران فرزند محمد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 248/02 مترمربع از پالك 
شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به 

موجب سند شماره 58625 – 90/7/11 دفتر86 مالک 3/10  می باشد
147- رای شماره 5212-1395/02/31 هیأت چهارم خانم مهستی عطاریان به 
شناسنامه شماره 4707 کدملي 0046342941 صادره تهران فرزند محمد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 248.02 مترمربع از پالك 
شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به 

موجب سند شماره 58625 – 90/7/11 دفتر86 مالک 3/10  می باشد
148- رای شــماره 22821-1393/09/30 هیأت سوم آقاي علی محمدزاده هلق 
به شناسنامه شماره  1194 کدملي 0492540276 صادره ری فرزند قلی نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 126 مترمربع از پالك شماره  یک اصلي 
واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی صغری 

زارعی هفدانی
149- رای شماره 26839-1393/11/07 هیأت دوم اقای محمد بختیاری رنانی 
به شناسنامه شــماره 211  کدملي   1289955824 صادره اصفهان  فرزند رضا 
ششدانگ مغازه و دو واحد مسکونی  به مساحت 102/25 مترمربع از پالك شماره  
714 فرعی از19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند7644-62/2/25 دفترخانه 91 اصفهان
150- رای شماره 26841-1393/11/07 هیأت دوم اقای محمد بختیاری رنانی 
به شناسنامه شــماره 211  کدملي   1289955824 صادره اصفهان  فرزند رضا 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 259/23 مترمربع از پالك شماره  370 فرعی 

از19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 
صفحه 88و91دفتر 346 امالك

151- رای شماره 30652-1393/12/13 هیأت دوم اقای عبداله میرزائی علویجه 
به شناســنامه شــماره  5117  کدملي   1090508247  صادره نجف اباد فرزند 
محمدعلی ششدانگ ساختمان به مساحت 82/15 مترمربع از پالك شماره  286  
فرعی از 27  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 107 دفتر 914 امالك
152- رای شــماره 5167-1395/02/31 هیأت چهارم خانم زهرا خلجي بلتیجه 
به شناسنامه شماره 6210030130 کدملي 6210030130 صادره داران فرزند 
محمدنسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 181/80 مترمربع پالك 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره 12405 مورخ 1393/03/01 دفتر خانه 424 اصفهان
153- رای شماره 54859-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي غالمعلي صادقیان به 
شناسنامه شماره 1425 کدملي 1290597911 صادره اصفهان فرزند یداله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 340/34 مترمربع پالك شماره 364 و 

363 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
154- رای شماره 52248-1394/11/29 هیأت ســوم خانم نسرین سلیمی پور  
به شناسنامه شماره  151  کدملي 1285588215 صادره اصفهان فرزند  عباس  
نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  163/22  مترمربع از پالك 
شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالک رسمی حسین رضایی
رای اصالحی

1- رای شماره 7620-1395/04/01 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش کارشناس 
و با عنایت به اینکه طبق گزارش وی راي هیأت تا کنون اجرا نشــده لذا مفاد راي 
صادره بدین شــرح اصالح مي گردد: نام و نام خانوادگی متقاضی محمدحسن 

باباصفری صحیح میباشد.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/04/26

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/05/10
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

مزایده 
پرونــده:  شــماره   9510116838300390 نامــه:  شــماره   4 /260
9309983759100768 شــماره بایگانی شــعبه: 940164 اجرای احکام شعبه 
سوم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 940164 
اجرایی شعبه سوم دادگاه خانواده و به موجب نیابت واصله از اجرای احکام شعبه 
اول دادگاه حقوقی شهرستان شاهین شهر له خانم نیلوفر دلیرپور فرزند محمد 
حسین با وکالت آقای علیرضا فضلی علیه آقای سعادت امجد زاده فرزند اصغر 
به خواســته تعداد 300 عدد ســکه تمام بهار آزادی بابت مهریه، مبلغ 890/000 
ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 
360/000 ریال بابت هزینه نشر آ گهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت 
فروش ســهم االرث محکوم علیه از پالك ثبتی 28 فرعی از 4547 اصلی بخش 2 
اصفهان به شرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارتست از سهم االرث محکوم 
علیه به میزان 16 حبه مشاع از 72 حبه پالك ثبتی 28 فرعی از 4547 اصلی بخش 
2 اصفهان کــه در اصفهان، خیابان چهار باغ پایین، خیابان جامی، کوچه شــهید 
معبودیان، پالك 14، طبقه اول، واحد 2 واقع شــده است. حسب نظریه هیئت سه 
نفره کارشناسان رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده 
اســت آپارتمان مذکور در طبقه اول، یک مجتمع سه طبقه ) سه واحد مجزا( که از 
دو طرف شمال و جنوب به بن بست می باشد. با سیستم سازه ای اسکلت بتن و 
سقف تیرچه بلوك و قدمت حدود 15 ســال که طبقه همکف به صورت پارکینگ 
با دو درب ورودی از شمال و جنوب و یک واحد 60- با نمای خارجی آجر نما و 
ســنگ، پارکینگ و حیاط با نمای داخلی دیوارها آجر نما و کف سنگ تیشه ای و 
درب ورودی پروفیل آهنی می باشد. مساحت آپارتمان مورد نظر 110/19 متر 
مربع به انضمام 5/57 متر مربع تراس مسقف اجرایی در جنوب، به انضمام شش 
دانگ پارکینگ واقع در طبقه همکف به مســاحت 15/79 متر مربع با قدرالحصه 
از عرصه و مشاعات می باشــد. آپارتمان مورد نظر دارای دو خواب با کمدهای 
دیواری ام دی اف، نمای داخلی رنگ روغنی و کف ســرامیک، آشــپزخانه اپن و 
بدنه و کف کاشــی ســرامیک با کابینت ام دی اف و قاب فلزی، سرویسها کاشی 
سرامیک، دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره بیرونی آلومینیوم با شیشه تک 
جداره، تراس مسقف در جنوب با کف سرامیک و یک شومینه در ضلع جنوب غربی 
سالن، سیستم سرمایش کولرآبی، گرمایش بخاری، امکانات گاز و آب مشترك و 
برق مجزا و دسترسی به واحد مورد نظر از طریق پله می باشد بر اساس نظریه 
هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارزش ششدانگ پالك مذکور مبلغ 
3/070/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که با توجه به گواهی حصر وراثت 
شماره 5729 مورخ 1394/10/30 شورای حل اختالف، سهم االرث محکوم علیه 
به میزان 16 حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی و عرصه از پالك ثبتی فوق 
می باشد لذا ارزش سهم االرث محکوم علیه معادل مبلغ 682/222/222 می باشد. 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالك مذکور دیدن کرده 
و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1395/05/25 ساعت 9/30 صبح در 
دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجــرای احکام حقوقی، طبقه اول، 
واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود 
که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.  م الف: 11005 اجرای احکام 

شعبه 3 دادگاه خانواده اصفهان ) 560 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/65 شماره صادره: 1395/43/253787 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتی شماره 500 فرعی از 40 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 19906 
در صفحه 198 دفتر امالك جلد  182 به نام ناصر فرهادی اصفهانی تحت شماره 
چاپی مسلسل 48551 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 139521702025002431 مورخ 1395/03/18 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 139901 
مورخ 1395/02/05 به گواهی دفترخانه 77 اصفهان رســیده است مدعی است 
که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده انــد  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
 می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیــت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید 
اخذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصل ســند مالکیت بــه ارائــه کننده 
ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی 
نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
 ارائه نشــود اقدام بــه صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 13480 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان ) 228 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/66 شــماره صادره: 1395/43/253783 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتی شــماره 497 فرعی از 40 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
19271 در صفحه 67 دفتر امالك جلد  171 به نام ناصر فرهادی اصفهانی تحت 
شماره چاپی مسلسل 325447 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 139521702025002434 مورخ 
1395/03/18 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
 139909 مورخ 1395/02/05 به گواهی دفترخانه 77 اصفهان رسیده است مدعی 
اســت که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  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 نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود

  می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیــت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید 
اخذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصل ســند مالکیت بــه ارائــه کننده 
ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی 
نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
 ارائه نشــود اقدام بــه صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 13477 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان ) 228 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/67 شــماره صادره: 1395/43/253802 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتی شــماره 2127 فرعی از 26 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
26783 در صفحه 112 دفتر امالك جلد  249 به نام ناصر فرهادی اصفهانی تحت 
شماره چاپی مسلسل 0 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 139521702025002432 مورخ 1395/03/18 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 139907 
مورخ 1395/02/05 به گواهی دفترخانه 77 اصفهان رســیده است مدعی است 
که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده انــد  لذا مراتب به اســتناد 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 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 13478 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان ) 228 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/68 شــماره صادره: 1395/43/253780 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتی شــماره 5530 فرعی از 12 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
37445 در صفحه 121 دفتر امالك جلد  345 به نام ناصر فرهادی اصفهانی تحت 
شماره چاپی مسلســل 897685/2 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 139521702025002429 
مورخ 1395/03/18 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن 
 ذیل شماره 139903 مورخ 1395/02/05 به گواهی دفترخانه 77 اصفهان رسیده

 اســت مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت جابــه جایــی مفقود 
گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنای ســند مالکیــت ملک فــوق را 
نموده اند  لــذا مراتب به اســتناد تبصــره یک اصالحــی ذیل مــاده 120 آیین 
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهی مــی شــود چنانچــه کســی مدعی 
 انجــام معامله نســبت بــه ملــک مرقوم یــا وجــود ســند مالکیت نــزد خود 
می باشد 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 رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 13479 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان ) 228 کلمه، 3 کادر(

ابالغ اجرائیه
5/63 محکوم له: هادی مجیدی فرزند حســین ســاکن نایین بلوار شهید مطهری 
خیابان مسجد الرسول نبش کوچه نهم، محکوم علیه: 1- احسان مرزبان 2- ثریا 
کریمی هر دو مجهول المکان، کالسه پرونده: 12/95 ش 2، موضوع )محکوم به( 
: مطالبه طلب، به موجب رای غیابی شــماره 90 مورخ 95/3/6 صادره از شــعبه 
دوم شورای حل اختالف نایین محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد 
و چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت 227/500 هزار تومان 
به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
 چک لغایت اجرای حکــم و پرداخت مبلغ 210 هزار تومان هزینه نشــر  آگهی در 
روزنامــه و پرداخــت نیــم درصــد محکــوم به بابــت نیــم عشــر دولتی در 
حــق دولت. لــذا نظــر بــه اینکه محکــوم علیــه مجهــول المــکان می باشــد 
موارد منــدرج در اجرائیه به اســتناد مــاده 73 قانــون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقــالب در امور مدنــی برای یکبــار در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی می گــردد تا محکوم علیــه پس از رویت و ظــرف ده روز 
نســبت به اجرای مفاد اجرائیــه اقدام نمایــد در غیر این صــورت وفق مقررات 
 قانونــی و از طریق دایــره اجرای احــکام عملیــات اجرائی انجام خواهد شــد. 

م الف: 144 شعبه 2 شورای حل اختالف نایین ) 202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/64 شــماره صادره: 1395/43/253529 نظر به اینکه  خانم شــیال سهرابی و 
اصغر طهمورث با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره 25008663 مورخ 
95/05/05 دفترخانه 261 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت ششدانگ 
پالك شــماره 14598 فرعی از 25 اصلی واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که در 
ذیل ثبت های شــماره 206803 و 228059 صفحــات 595 و 266 دفاتر 803 و 
1017 تحت شــماره چاپی 769766 ب 91 و 796765 ب 91 که طی ســند انتقال 
 29581-92/03/05 بالسویه به نام مالکان صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته

 که ســند مالکیت مرقوم در اثــر جابجایی مفقــود گردیــده و تقاضای صدور 
ســند مالکیــت المثنــی نموده اســت. لــذا دفترچــه ســند مالکیت مذکــور از 
درجــه اعتبــار ســاقط و مقتضــی اســت چنانچــه ســند مالکیــت مفقودی 
جهت انجــام هر گونــه معامله بــه آن دفترخانه ارائــه گردید از انجــام معامله 
خــودداری و آن را جهــت اعمال مقــررات به این اداره ارســال نمائیــد. انجام 
هر نــوع معامله با ســند مالکیت المثنــی موکول به اســتعالم از ایــن اداره می 
 باشــد.  لذا مراتب به اســتناد تبصــره یک اصالحی ذیــل مــاده 120 آیین نامه

 قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
 یا سند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و

 اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 13476 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان ) 282 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
5/69  آقای ابوطالب شــاهکرمی دارای شــماره شناســنامه 16674  به شــرح 
دادخواست به کالســه 404/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه خانم شاه کرم بیدهندی فرزند 
اقانصراله به شماره شناسنامه 8145 در تاریخ 90/11/27 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- امیرحسین شاهکرمی 
فرزند ابوالقاسم، ش.ش 18 صادره از خوانسار )فرزند پسر متوفی( 2- ابوطالب 
شاهکرمی فرزند ابوالقاســم، ش.ش 16674 صادره از خوانســار ) فرزند پسر 
 متوفی( 3- کبری شــاه کرمی فرزند ابوالقاســم، ش.ش 13 صادره از خوانسار

 ) فرزند دختر متوفی(. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به 
شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 
 صادر خواهد شــد. م الف: 121 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار

) 163 کلمه، 2 کادر(  
مفاد آراء

5/43 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

نمایند.
1-رأی شماره139560302011000447 مورخ 1395/04/21آقای  مجید عرب 
فرزند  مجتبی  بشماره شناسنامه و کد ملی 1220020079صادره خوانسار در 
ششدانگ یکقطعه زمین محل خانه  به مســاحت 244/43 متر مربع پالك شماره 

1083 فرعی از 3 اصلی واقع دربخش سه ثبت خوانسار
2-رأی شــماره 139560302011000449 مــورخ 1395/04/21 آقــای 
 ســعید عرب فرزند  مجتبی بشــماره شناســنامه129صادره خوانسار دارای 
 شماره ملی1229956360 در ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 318/28

 متر مربــع پــالك شــماره 1083 فرعــی از 3 اصلی واقــع دربخش ســه  ثبت 
خوانسار

3- رأی شماره 139560302011000451 مورخ1395/04/21  آقای محمدرضا 
رضاســلطانی فرزند محمدباقر بشماره شناســنامه 4 صادره خوانسار دارای 
شــماره ملی1229856201 درنیم دانگ مشاع از ششــدانگ  مزرعه شورپالك 

شماره 8 اصلی واقع دربخش  شش ثبت خوانسار
4- رأی شــماره 139560302011000453 مــورخ1395/04/21 آقای  محمود 
سلطانی فرزند  نعمت اله بشماره  شناســنامه 6 صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229561498 در51 متر مربع مشــاع ازکل ششــدانگ یکقطعــه باغ پالك 
 شــماره445 فرعی از 9 اصلی واقــع دربخش  ســه ثبت خوانســار خریداری

 مع الواسطه از مالک رسمی محمد سلطانی
5- رأی شــماره 139560302011000455 مــورخ1395/04/21 آقای مجتبی 
شاه محمدی فرزند  علی بشماره شناسنامه 119صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229675401 در ششــدانگ یکباب دکان  به مساحت58/09 متر مربع پالك 
شماره  1007 اصلی واقع دربخش دو ثبت خوانســار خریداری از مالک رسمی 

وارث علی شاه محمدی 
6- رأی شــماره 139560302011000457 مــورخ1395/04/21  آقای  مجتبی 
شاه محمدی فرزند علی بشماره شناسنامه 119صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229675401 در ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 198/48 مترمربع 
پالك شماره2فرعی از1006 اصلی واقع دربخش  دو  ثبت خوانسار خریداری از 

مالک رسمی وراث علی شاه محمدی
7-  رأی شــماره 139560302011000459 مــوخ 1395/04/21 آقــای مهدی 
فاتحی فرزند مرتضی  بشماره شناسنامه 15صادره خوانسار دارای شماره ملی 
1229925155 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 351/29متر مربع پالك 
شماره 371 فرعی از53  اصلی واقع در بخش پنج ثبت خوانسار  خریداری از مالک 

رسمی محمد تقی رضایت
 8- رأی شــماره 139560302011000462 مــورخ 1395/04/21 آقــای

  ســید تقی خاتمی فرزند حسینبشماره شناســنامه30صادره خوانسار دارای 
شــماره ملی 1229837124 در ششــدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت300 
 متر مربع پــالك شــماره1064  فرعی از 16 اصلــی واقع در بخش شــش ثبت

 خوانسار  
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 10 /1395/05

تاریخ انتشارنوبت دوم 1395/05/25    
 م الف: 118  شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسنادوامالك خوانسار     
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شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در کنار اجرای پروژه های 
 بزرگ از ســرعت اجرای طرح های محله محور در مناطق 
کم برخوردار کاســته نمی شــود، گفــت: محله محوری 

کلیدواژه مهم فعالیت های شهرداری است.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
مهدی جمالی نژاد در حاشیه بیســت و هفتمین برنامه از 
سری برنامه های »هر هفته چند افتتاح« با بیان اینکه این 
هفته بهره برداری از پروژه های خیابان ســازی، راه اندازی 
مجموعــه تجاری میثــم، پیاده روســازی در خیابان های 
 منطقه و توســعه معابــر با اعتبــار 16 میلیــارد تومانی 
انجام شد، اظهار داشــت: با توجه به کمتر برخوردار بودن 
منطقه 10 طی چندمین بار در طرح هر هفته چند افتتاح 
بر آن شــدیم تا باز هم در این منطقه به افتتاح طرح های 

عمرانی بپردازیم.
وی در ادامه با بیــان اینکه تعدادی از ورودی های شــهر 
اصفهان در منطقه 10 واقع شده که  ورودی های تشریفاتی 

شهر نیز به حســاب می آیند، بیان داشت: باید 
توجه داشــت که پس از اتمام پروژه تقاطع 

غیر همســطح اســتقالل، ســاماندهی 
ورودی های این منطقه را در دســتور 

کار قرار خواهیم داد.
مدیر منطقه 10 شــهرداری 

ماهه  سه  عملکرد  بهترین 
را داشته است

شـــــهردار اصــــفهان 
همچنیــن بــه اجرای 
رتـــبه بندی  طــرح 

شــهرداری های مناطق 
مختلف بر اســاس فعالیت 

عمرانــی،  زمینه هــای  در 
فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد 

و افزود: در این طرح که طی ســه 
ماهه نخست ســال جاری برگزار شد 

مدیر منطقــه 10 شــهرداری اصفهان 
بهترین عملکرد را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز منطقه 10 
شهرداری اصفهان پایین اســت، ادامه داد: در 

این راســتا به منظور افزایش این سرانه در 
همه مناطق شهرداری، استفاده از پساب 

شمال اصفهان نیز در دستور کار است.
مرکز  همایش های امام خامنه ای 

به بهره برداری می رسد
در  ادامــه  در  جمالی نــژاد 

خصوص برنامه شــهرداری 
تامیــن  خصــوص  در 

اعتبار بهره بــرداری از 
مرکــز همایش هــای 

امــام  بین المللــی 
خامنه ای و روند اســتفاده 

از اعتبــارات دولتــی تاکید 
کرد: در این زمینــه باید توجه 

داشــته باشــیم ما هنــوز امید به 
بهبود وضعیت اقتصادی دولت داریم 

چرا که هنوز این پــروژه به بیش از 100 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اعتبارات 
شهرداری در حد ســالن اجالس نیست، گفت: 

باید توجه داشته باشــیم که پروژه فعال است و با اعتبارات 
شــهرداری اصفهان پیش می رود و امیدواریم بخش های 

مشارکتی نیز با همکاری دولت فعال شود.
شهردار اصفهان زمان بهره برداری از این مرکز را نیز نیمه 

نخست سال 96 اعالم کرد.
عمر ناوگان اتوبوسرانی از 8 به 4 سال می رسد

وی در خصوص ســوخت ســبز نیز گفت: در کالن شهرها 
باید به سمت شهرهای دوســتدار طبیعت حرکت کنیم و 
از این رو فرهنگ ســازی بهترین ابزار رسیدن به این شهر 

است که شــهرداری اصفهان ماه هاســت این طرح را آغاز 
کرده است.

جمالی نــژاد همچنیــن بــه وضعیــت خوب نــاوگان 
 اتوبوســرانی شــهرداری اصفهان در بین بســیاری از 

کالن شــهرهای کشور اشــاره و اضافه کرد: در سال 
 گذشته بیش از 200 و در سال جاری اعتبار برای 

خرید بیــش از 500 دســتگاه اتوبــوس را در 
دســتور کار داریم که این امــر عمر ناوگان 

اتوبوســرانی را نیز از 8 به 4 سال کاهش 
خواهد داد.

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان گفت: بیش از 10 
پروژه شــاخص دیگر در منطقه در دست احداث است که 
امیدواریم تا پایان ســال نیز این پروژه ها بــه بهره برداری 

برسد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
عبدالرســول امامی در حاشــیه آییــن بهره بــرداری از 
پروژه های منطقه 10 که در قالب بیست و هفتمین برنامه 
از سری برنامه های »هر هفته چند افتتاح« برگزار شد، 
اظهار کرد: خیابان حکمــت حدفاصل خیابان های 
میثم تا زرین کوب به طــول 520 متر و با هزینه 
60 میلیــارد ریال و پروژه خیابــان 12 متری 
محله گرکان به طول 300 متر و هزینه 25 
میلیارد ریال حدفاصل خیابان های میثم 

تا گرکان به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: همچنیــن عملیات اجرایی 
مجتمع تجــاری اداری میثم نیز به مســاحت 
2هزار و 800 متر با اعتبار 50 میلیارد ریال تکمیل 

شد.
مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان ادامــه داد: به جز 
این سه پروژه بیش از 10 پروژه شــاخص دیگر در منطقه 
در دست احداث اســت که امیدواریم تا پایان سال نیز این 

پروژه ها به بهره برداری برسد.

وی اضافه کرد: افتتاح چنیــن پروژه هایی در منطقه های 
محروم سطح و بافت منطقه را ارتقا می دهد.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان گفت: توســعه معابر شهری بر 
اساس طرح تفصیلی شــهر صورت می گیرد و به طور حتم 
رویکرد محله محــوری زمانی می تواند عملیاتی شــود که 

زیرساخت های توسعه در دل محالت وجود داشته باشد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
اصغر آذربایجانی در حاشیه آیین بهره برداری از پروژه های 
منطقه 10 کــه در قالب بیســت و هفتمین برنامه 
از ســری برنامه های »هر هفته چنــد افتتاح« 
برگزار شــد، اظهار کرد: امروز شــاهد اجرای 
پروژه در مناطق محــروم دو خیابان و یک 
مجموعه تجاری اداری در محله گرکان 
در راســتای توزیع عادالنه خدمات و 

عدالت محوری هستیم.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: 
ســرعت در افتتاح پروژه ها به خصوص در مناطق 
حاشــیه ای بســیار امیدوار کننده اســت و ایجاد 
 انگیزه مضاعــف برای  انجام کارهــای پر ثمرتر 

می کند.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان، ایــرج مظفــر 
در حاشــیه آییــن بهره بــرداری از 
پروژه های منطقــه 10 که در قالب 
بیســت و هفتمیــن برنامــه از 
ســری برنامه های »هر هفته 
چند افتتاح« برگزار شــد، 
اظهار کــرد: ســرعت در 
افتتــاح پروژه ها به خصوص 
در مناطق حاشــیه ای بســیار 
امیدوارکننده است و سبب ایجاد 
انگیزه مضاعف برای کارهای پر ثمر 

می شود.
وی با اشــاره به احــداث پــروژه تقاطع 
غیرهمســطح 25 آبــان تصریــح کــرد: 
 تاکنــون پــروژه عظیــم 25 آبان پیشــرفتی 
بیــش از 95 درصد داشــته و به مــرور در حال 
 بازکردن داربســت های فلزی این ســازه هســتیم 
 تا بــه یــاری خداوند پایــان مردادمــاه بــه بهره برداری 

برسد.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
معتقدیم هرچه برای مردم کار کنیم باز هم کم است، ادامه 
داد: این فعالیت ها نتیجه ســاعت ها تالش، طرح، نقشه و 
برآوردهایی است که به پروژه تبدیل و پس از آن در حوزه 
عمران به پیمانکار ســپرده می شود که در این مرحله برای 
نظارت هــای کیفی و کمی فعالیت اصلــی معاونت عمران 

شهری آغاز می شود.

شهردار اصفهان در بیست و هفتمین برنامه هر هفته چند افتتاح مطرح کرد؛

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی محله محوری کلید واژه مهم فعالیت های شهرداری
شهر اصفهان:

زیرساخت های توسعه باید در دل 
محالت وجود داشته باشد

مدیر منطقه 10 شهرداری 
اصفهان خبر داد:

بهره برداری از بیش از 10 پروژه 
در منطقه 10 تا پایان سال جاری

معاون عمران شهری 
شهرداری اصفهان:

افتتاح پروژه های 
شهری در اسرع 
وقت انگیزه مضاعف 

ایجاد می کند

چشمه معرفت

هر وقت کسی شــما را اذیت کرد و یا از کســی ناراحت شدید، 
نمیخواهد به کسی بگویید بلکه استغفار کنید، هم برای خودتان 
هم برای کسی که شــما را اذیت کرده اســت. بگو بیچاره کار 
بدی کرده است اگر فهم داشت نمیکرد. وقتی استغفار میکنی 
خداوند دوســت دارد و خیلی تالفی میکنــد. اگر قلبت حاضر 
نیست استغفار کند با زبان اســتغفار کن آن وقت یکدفعه دلت 
نرم میشود. اگر دو سه مرتبه این کار را کردی دیگر غم نمیتواند 
شما را بگیرد چون راهش را بلد هســتی. استغفار امانگاه انسان 
است. یعنی پناهگاه، وقتی گفتی استغفراهلل در پناه خدا هستی.   
                                                                                                            حاج اسماعیل دوالبی
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