
مجتمع فوالد مبارکه، بزرگ ترین مجتمع صنعتی ایران اســت، که در 
حاشیه شهر مبارکه استان اصفهان قرار دارد.

این مجتمع دارای ظرفیت تولید ساالنه میلیون ها تن، انواع محصوالت 
فوالدی تخت، گرم و سرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت 
0/۱8تا ۱۶ میلیمتر می باشد.با ما همراه باشید تا در جریان تازه ترین اخبار 

مربوط به این قطب صنعتی کشورمان قرار بگیرید.

با تالش مســئولین و متخصصیــن ناحیه فوالد ســازي و ریخته گري 
مداوم  براي اولین بار در کشــور ، فوالد مخصوص لوله انتقال گاز ترش 
 )API X۶0( تولید و افتخار دیگري به افتخارات شــرکت فوالد مبارکه 
افزوده شــد. این محصول با گرید داخلي 594۶  و به ســفارش شرکت 
 اکسین تولید شده و در آینده نزدیک کشور را از واردات این نوع محصول 
بي نیاز خواهد کرد . محمــد توحیدي مدیر تولید فــوالد  با اعالم این 
 مطلب ، گفت: سیکل تولید این محصول پیچیده بوده و در آن از آخرین 
تکنولوژي هاي روز دنیا استفاده شده است . عناصر تعیین کننده در این 
محصول سولفور و هیدروژن مي باشند که با استفاده از تجهیزات مدرن 
و دانش فني موجود موفق شدیم میزان این عناصر را در فوالد به حداقل 
مقدار و مطابق با نیاز مشتري کاهش دهیم . وي در پایان از مدیریت عالي 
شرکت در حمایت از انجام توسعه و نصب تجهیزات جدید کیفي و از کلیه 
تالشگران ناحیه فوالدســازي در واحدهاي کوره هاي قوس الکتریک، 
ســرویس پاتیل، جرثقیل ها، حمل مواد و جنبي، هماهنگ کنندگان 
تولید، ریخته گري مداوم، دفاترفني تولید و تعمیرات، واحدهاي پشتیباني 
همچون متالورژي و روش هاي تولید ، کنترل کیفي،  برنامه ریزي تولید 
و نســوز و همچنین از همکاران در واحد متالورژي ثانویه که با تالش و 

ایثار،  سهم زیادي در آماده به کاري تجهیزات کیفي داشته و دارند تشکر 
و قدرداني نمود. 

آیت ا... مهدوي نماینده مجلس خبرگان رهبــري و امام جمعه موقت 
اصفهان در دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدرداني به کارکنان 
این شرکت ، گفت: فوالد مبارکه به عنوان محور اقتصاد مقاومتي درکشور 
مطرح است .ایشــان افزود: مدت زیادي بود مي خواستم از قطب فوالد 
کشور  بازدیدي داشته باشم که به حمدا... در این ایام مبارک دهه کرامت 
که  متعلق به آقا علي ابن موسي الرضا)ع( است توفیق پیدا نمودم  از این 
شرکت بازدیدي داشته باشــم. از همین جا فرصت را غنیمت شمرده و 
دســت همه کارکنان عزیزي  را که در قسمت هاي مختلف  این شرکت 
و شرکت هاي اقماري فوالد مبارکه کار و تالش مي نمایند  مي فشارم و 

تشکر قلبي خودم را ابراز می کنم.
امام جمعه موقت اصفهان  تصریح نمود: امســال طبق فرمایشات مقام 
معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نام گذاري شد که در این 
خصوص فوالد مبارکه مي تواند نقش بسزایي داشته و کشور را در قطع 

وابستگي به نفت کمک نماید.
اگر مقایسه اي بین ایران و عربستان داشته باشیم متوجه مي شویم اگر 
اقتصاد ما مثل عربســتان فقط به  نفت وابسته بود با کاهش قیمت نفت 
در جهان، ما نیز مثل این کشور دچار بحران مي شدیم ولي  چون اقتصاد 
ما تنوع زیادي در زمینه هاي مختلف دارد  مي توانیم فرمایشــات مقام 
معظم رهبري را جامه عمل بپوشانیم و دراین راه  یکي از این شرکت ها،  

فوالد مبارکه اســت که در این زمینه مي تواند سهم بزرگي را در اقتصاد 
مقاومتي ایفا نماید.

ایشان دو راه  براي رسیدن  به اقتصاد مقاومتي توصیه نموده و ابراز داشتند: 
یکي اینکه تمام کارکنان فوالد دست به دست هم دهند و تولید را از نظر 
کمي و کیفي باال ببرند و با کسب دانش الزم، پرچم جمهوري اسالمي را 
در سراسر دنیا به اهتزاز در آورند و دیگر اینکه دقت بشود هیچ گونه خالف 
شرعی در هیچ بخشي انجام نشود . هر کس در فوالدمبارکه وظیفه دارد در 
جهت اصالح امور و اشکاالت از حضور روحانیت به عنوان دیدبان انطباق  
کارکرد شرکت با مسائل شرعي  بهره ببرد . بنابراین در همه مجموعه ها 
انطباق کاراجرایي با مسائل شرعي بایستي برقرار باشد و خوشبختانه در 

شرکت فوالد مبارکه  این امر برقرار است.
نماینده مجلس خبرگان رهبري افزود: براي ما و کشور یک افتخار است 
که کارکنان فوالد مبارکه همه به نحوي از افراد موثر در انقالب و نظام چه 
از لحاظ سابقه جبهه، خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و ... بوده اند و از 

مجموعه اي با این افتخارات،  انتظاري جز این نمي توان داشت.

مدیرعامل و مدیران خبرگزاري کار ایران )ایلنا(، به منظور آشنایي هرچه 
بیشتر با دســتاوردهاي فوالدمبارکه ضمن بازدید از خطوط تولید این 

شرکت با مدیرعامل و معاونان دیدار نمودند.
به گزارش خبرنگار فوالد، مسعود حیدري مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 
خبرگزاري کار ایران)ایلنا( با ابراز خوشــحالي از حضور در فوالدمبارکه 
گفت: خوشــحالم که امروز به همراه تیم خبرگــزاري، در فوالدمبارکه 
توانستیم از نزدیک عالوه بر آشنایي با خطوط تولید این شرکت صنعتي 
بزرگ، با مدیرعامل و معاونان این مجموعه دیداري داشته باشیم و بیش 

از پیش با فعالیت هاي این شرکت آشنا شویم.
حیدري در ادامه افزود: با توجه به اینکه ایلنا یک مجموعه مرتبط با حوزه 
کار و صنعت مي باشد، از مجموعه هاي صنعتي بسیاري تا به امروز بازدید 
داشته ایم، حتي واحدهایي که در بخش صنایع مادر کشور فعال هستند، 
اما در واقع عظمتي  را که این مجموعه بزرگ صنعتي دارد  درکمتر جایي 
مي توان ســراغ گرفت و نظیر آن را تا حدودي مي تــوان کارخانه هاي 
 مطرح و بنام خودروســازي ایــران) از لحــاظ تعداد پرســنل، میزان 
سرمایه گذاري، گردش مالي و تنوع محصوالت ( مقایسه کرد که صد البته 

تفاوت هاي اساسي بسیاري هم این مجموعه ها با هم دارند .
مدیرعامل ایلنا تصریح کرد: ما با این واقعیت روبرو هستیم که در بخش 
صادرات، به دالیلي به بازارهاي صادراتي توجه نشــده اما آنچه که ما از 
بازدید فوالدمبارکه متوجه شدیم این بود که نه تنها این شرکت در بخش 
صادرات قوي عمل کرده بلکه توانســته عالوه براثرگذاري در منطقه و 
کشور، در سطح بین المللي نیز بیشــتر مطرح گردد و استقبال خوب از 
محصوالت فوالدمبارکه در بازارهاي خارجي نشان از همین موضوع  دارد 
که امیدواریم با توجه به برنامه هاي توسعه اي که این مجموعه در حال 
انجام دارد، بتواند در رقابت با تولید محصــوالت ویژه در بین دیگر رقبا، 

گوي سبقت را  برباید.

حیدري خاطرنشــان کرد: آنچه که در این بازدید  براي من جالب بود و 
 حتي در مجموعه هاي بزرگ صنعتي دیده نمي شود) و حداقل خود من 
ندیده ام( این بود که  فوالدمبارکه عالوه بر اینکه در حوزه اطالع رساني در 
شاخه هاي مکتوب، ویژه نامه ها و هفته نامه فعال است  با  راه اندازی یک 
استودیوي تخصصي در مجموعه فوالدمبارکه در قالب رادیوي داخلي، 
هم اخبار مرتبط فوالدمبارکه را در اسرع وقت به اطالع کارکنان مي رساند 
و هم با ساخت و تولید برنامه هاي سرگرم کننده، فضاي مفرح و شادي 
بخشی در بین کارکناني که درخط تولید با آن شرایط سخت درحال کار 

هستند، ایجاد مي نماید.

بیست و هشــتمین دوره مســابقات قرآني شــرکت فوالد مبارکه به 
 عنوان یک حرکت فرهنگي بزرگ در سطح اســتان و کشور و جزئي از

 مسئولیت هاي فرهنگي شرکت فوالد مبارکه  ،  همزمان با دهه کرامت 
و با حضور مدیرعامل فوالدمبارکه و معــاون فرهنگي و مطبوعاتي اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمي اســتان اصفهان و  جمع بیش از  8 هزار 
 نفر از کارکنان و خانواده هاي شــرکت، در محل اردوگاه شهید بهشتي 

باغ ابریشم برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار فوالد، دکتر بهرام سبحاني مدیرعامل فوالدمبارکه 
با حضور در این محفل قرآنــي ، ضمن بازدید از مراحــل برگزاري این 
 مسابقه از دست اندرکاران آن تشکر نمود و گفت:  وقتي در چنین فضایي

 قرار مي گیریم ، متوجه دو نکته مي شویم ؛ یکي اثر رزق حالل که وقتي 
 کسي با عرق جبین، درآمد کسب مي نماید و رزق حالل سر سفره اش

 مــي آورد آن موقــع اثــرش آن اســت کــه اعضــاي آن 

خانــواده بــا قــرآن  انــس بیشــتري مــي گیرنــد و یک پوشــش 
 حفاظتــي بــراي خودشــان و خانــواده شــان ایجــاد مــی کنند 
و دوم  اثر متقابل این فضاي معنوي در بین خانواده ها که در محیط کار و 
تالش نمایان مي شود و من مطمئن هستم این توفیقاتي که فوالد مبارکه 

کسب مي نماید اثر همین معنویات و دعاي خیر این افراد است.  

با همت و تالش کارکنان آزمایشــگاه ناحیه آهن ســازي، آزمایشــگاه 
واحدشهید خرازي راه اندازي و مورد بهره برداري قرارگرفت.محمد حسین 
آقایي رییس آزمایشگاه ناحیه آهن سازي با اشاره به هماهنگي و همکاري 
به عمل آمده بین آزمایشگاه ناحیه آهن سازي ، واحد تولید شهید خرازي 
 و واحد طرح و توســعه و حمایت مدیر آزمایشــگاه ها ومدیریت ناحیه 
آهن سازي علي رغم مشکالت فراوان در زمینه ساخت آزمایشگاه  گفت: 
طراحي و تکمیل سکوي نمونه برداري از کامیون هاي مواد اولیه ورودي و 
تکمیل جاده کنار گذرسایت شهید خرازي وتهیه تجهیزات آزمایشگاهي 
 مناســب واحد مذکور نیز ، با توکل برخدا وهمت همکاران افتتاح شد و

 راه اندازي آزمایشگاه این واحد با موفقیت انجام گرفت.
وي افزود: با راه اندازي این آزمایشگاه ازمشکالت ترافیکي به وجود آمده 
در مسیر اصلي ناحیه آهن سازي جلوگیري به عمل آمده و ایمني تردد 
وسایل نقلیه سایت نیز افزایش یافته  و بدین صورت آمادگي آزمایشگاه 
براي ارائه خدمات  به خــط تولید ناحیه آهن ســازي و کلیه مواد اولیه 

خریداري شده فراهم گردیده است.
 رییس آزمایشــگاه ناحیه آهن ســازي  یادآور شــد: ظرفیت پذیرش 
نمونه گیري ازکامیون و تست انواع فرو آلیاژها ، آلومینیوم، روي، آهک، 
گندله و کنستانتره و ...  در این واحد بالغ بر 300 کامیون و تریلر مي باشد.

روزهای پربازدید فوالد مبارکه؛

نگاه رسانه ای فوالد مبارکه قابل تحسین است

براي اولين بار در کشور انجام شد؛

توليد فوالد مخصوص لوله 
انتقال گاز ترش 

آیت ا... مهدوي  نماینده مجلس خبرگان رهبري:

فوالد مبارکه به عنوان محور 
اقتصاد مقاومتي در کشور 

مطرح است

مدیرعامل خبرگزاري کار ایران:

نگاه رسانه اي مدیران فوالدمبارکه 
تحسين برانگيز است

حضور بيش از 8 هزار نفر 
در بيست و هشتمين دوره 

مسابقات قرآني فوالد مبارکه

افتتاح  آزمایشگاه واحد  
شهيد خرازي

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
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گردشگران در داالن سبز 
اصفهان ریشه می کنند
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شناسایی سه نقطه حادثه خیز آزادراه 
آزادگان، در مسیر اصفهان به تهران
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کاهش آب بدون درآمد استان 
اصفهان به حدود 17/5درصد

فضل ا...کفیل در کارگروه فرهنگی - اجتماعی شهرســتان 
که در فرمانداری اصفهان برگزار شــد با اشــاره به میزبانی 
اصفهان از چهارمین جشــنواره بین المللــی تئاتر معلوالن 
امیدآفرین در اصفهان اظهار داشت: اصفهان، تجربه خوبی 
در برگزاری جشنواره های گوناگون دارد این جشنواره نیز، 
ویژگی خاص بین المللی بودن را داراست.فرماندار اصفهان 
با اشــاره به آوازه شــهر اصفهان در دنیا اضافه کرد: چه بسا 
بسیاری از این افراد، سفر اولشان به اصفهان را تجربه کنند 
و با توجــه به آوازه ای کــه از اصفهان شــنیده اند انتظارات 
خاصی داشــته باشــند.وی با بیان اینکه تطبیق انتظارات 
این افراد و آوازه اصفهان با واقعیت، هنر ماست که باید این 
موضوع را محقق کنیم، خاطرنشــان کــرد: امروز که بحث 
گردشگری بسیار مورد تاکید اســت یکی از راه های تحقق 
این امر، برگزاری همین جشــنواره های بین المللی اســت.

کفیل با تاکیــد بر اینکه همه مســئوالن شهرســتان باید 
 انگیزه باالیی برای برگزاری این جشــنواره داشــته باشند 
تصریح کرد: همه دستگاه ها نه فقط احساس همکاری بلکه 
باید احســاس میزبانی کنند.فرماندار اصفهان با بیان اینکه 
قطعا کار کارشناســی برای برگزاری این جشنواره صورت 
گرفته اســت تصریح کرد: در حوزه اجرا نیز کمیته اجرایی 
باید وظایف همه دستگاه ها را تعریف و به آنها ابالغ کند.وی 
با اشاره به معضالت و کاستی های موجود در زمینه معلوالن 
اظهار کرد: برخی از کاستی ها، از جمله وضعیت ساماندهی 
و مناسب سازی مجموعه های مختلف برای معلوالن را داریم 
که این موضوع یک آسیب برای اصفهان است.کفیل با تاکید 
بر اینکه معلوالن، انتظار این کاســتی ها را از شهر اصفهان 
ندارند بیان داشــت: در فرصت باقی مانده تــا برگزاری این 
جشنواره که فرصت خوبی هم هســت باید این اشکاالت را 
بررســی کرده و آنها را برطرف کنیم.فرماندار اصفهان بحث 
مناسب ســازی اتوبوس های شــهری را امر مهمی دانست 
و عنوان کرد: میهمانان نباید با شــرایطی روبه رو شوند که 

باعث وارد شدن لطمه به وجهه شهر اصفهان شود. 

رسول زرگر پور شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات قرآنی »بیان« ، با اشاره به این موضوع که  در اصفهان اتفاقات قرآنی بی نظیری افتاده است ، گفت : از این پس اصفهان را به عنوان 
پایتخت قرآن یادآور می شویم. از سوی دیگر، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت:  اتفاق مهمی که در استان اصفهان که مهرماه شاهد آن خواهیم بود 

برگزاری هجدهمین اجالس شورای جهانی صنایع دستی به میزبانی اصفهان است. »اصفهان« این روزها در حوزه های مختلف می درخشد مثل همیشه . اصفهانی که پایتخت فرهنگ و تمدن و قرآن کشور است ...

فرماندار اصفهان:

به وجهه اصفهان لطمه نزنید
12

انبارداری در بازارهای 
اصفهان غیر استاندارد است

7

جست وجوي نان، در 
سرزمین دیگران

جوانان چهارمحال و بختياري سرگردان ميان بيکاری و آوارگی؛

اصفهان؛ پایتخت فرهنگ و قرآن ایران
این روزها همه اتفاقات خوب در نصف جهان می افتد؛

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

اصفهان را به دنیا معرفی کنیم اصفهان را پایتخت قرآنی کشور بنامیم
مدیر کل ميراث فرهنگی استان: استاندار در اختتاميه جشنواره قرآنی بيان:

13

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن پس از کســب دومین 
 طــالی المپیک توســط ســهراب مــرادی  گفت: 
جا دارد از ورزشــکاران المپیکی تقدیر کنم، سهراب 
مــرادی و کیانوش رســتمی در ســال هــای اخیر 
عضو باشــگاه ذوب آهن بودنــد، همچنین مجتبی 
عابدینی که عملکرد فوق العاده ای در شمشــیربازی 

 داشــت چنــد ســالی در ذوب آهــن عضویــت 
 داشته است. فکر می کنم این المپیکی ها ،بمب های 
ذوب آهن هستند. ما برخالف برخی از دوستان که با 
مبالغ میلیاردی بمب منفجر می کنند سعی می کنیم 
با پرورش چنیــن ورزشــکارانی بــرای مملکتمان 

افتخارآفرین شویم.  سعید آذری در رابطه...

آذری:
المپیکی ها بمب های ذوب آهن هستند

1211

خبر آخر
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یک فرانسوی که با انتشــار پیام هایی در شــبکه اجتماعی توئیتر، 
رییس جمهــور و نخســت وزیر فرانســه را تهدید به مــرگ کرده 
بود، به تحمل 5 ماه حبس محکوم شــد. دادگاه شــهر »بتون« در 
شهرستان پا-دو-کاله فرانسه روز شنبه از محکومیت یک فرانسوی 
به 5 ماه زندان به دلیل تهدید »فرانســوآ اوالند« و »مانوئل والس« 
رییس جمهور و نخست وزیر فرانســه به مرگ خبر داد. بنابر گزارش 
خبرگزاری فرانسه، این فرد به نام »گرگوری پاسکی« که پیش از این 
نیز به دلیل انتشار پیامی نژادپرستانه علیه »کریستین توبیرا« وزیر 
دادگستری پیشین فرانسه از حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی 
توئیتر محکوم شده بود، شــنبه به دلیل انتشار توئیت دیگری که در 
آن اوالند و والس را تهدید بــه مرگ کرده بود، به تحمل 5 ماه حبس 
محکوم شد.بر اساس این گزارش، این فرد حدودا 30 ساله مسئولیت 
نگارش توئیت های تهدیدآمیز خود را بر عهده گرفته؛ اما اعالم کرده 
که این تهدیدها، تهدید به مرگ واقعی نبوده و شیوه ای بوده که وی 
قصد داشته از طریق آن تمایل خود برای پایان فعالیت سیاسی اوالند 

و والس را اعالم کند.

کاخ سفید اعالم کرد که جو بایدن در ۲۴ اوت جاری )سوم شهریور( عازم 
ترکیه می شــود. کاخ ســفید با بیان این مطلب افزود: بایدن در این سفر 
با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور و بنعالی ییلدیریم، نخســت وزیر 
ترکیه دیدار کرده  و به بررسی مســائل مهم در روابط دو جانبه، مسائل 
مشترک به ویژه پرونده سوریه و جنگ علیه داعش خواهد پرداخت.این 
سفر در پی تنش بین دولت آمریکا و دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام 
صورت می گیرد.بایدن باالترین مقام آمریکایی است که از زمان کودتای 
نافرجام در ۱5 ژوئیه به ترکیه ســفر می کند. پیــش از او، ژنرال جوزف 
دانفورد به این کشور ســفر کرده بود.این ســفر بایدن، برای آرام کردن 
فضا و کاهش تنشی اســت که اخیرا در اظهارات مسئوالن ترکیه درباره 
موضع گیری واشنگتن در قبال تالش کودتا مشاهده شده است.نخست 
وزیر ترکیه نیز با اشاره به رفتار واشنگتن پس از کودتای ۱5 ژوئیه گفته 
بود که آمریکایی ها نسبت به روزهای اول پس از کودتای ۱5 ژوئیه، رفتار 
بهتری از خود نشان می دهند، در همین راستا قرار است جو بایدن، معاون 

رییس جمهور آمریکا ۲۴ اوت )3 شهریور( به ترکیه سفر کند.

رییس جمهوری مصــر تاکید کرد که تروریســم و فســاد دو عنصر 
بزرگ هســتند که برای تضعیف مصر به کار گرفته می شوند.به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک روســیه، عبدالفتاح سیسی، رییس جمهوری 
مصر در ســخنرانی خود با بیان اینکه تروریسم و فساد دو عنصر بزرگ 
هستند که برای تضعیف مصر و منهدم کردن اقتصاد آن به کار گرفته 
می شوند، تاکید کرد که بدون پشتیبانی مردم، دولت نخواهد توانست 
به تنهایی با این چالش برخورد کند. وی خاطرنشــان کرد: ضربه هایی 
که به بخش گردشگری وارد می شود چالش بزرگی را برای اقتصاد مصر 
ایجاد کرده و هدف از این ضربه ها تضعیــف دولت مصر و جلوگیری از 
پیشرفت آن بوده است.سیسی گفت که از زمان کاندید شدن وی برای 
ریاست جمهوری، مصر با بحران اقتصادی مواجه شده که نیازمند است 
تمامی مصری ها با آن مقابله کنند و دولت بدون پشتیبانی مردم، قادر 

نخواهد بود با این بحران کنار بیاید.

نامزد انتخابات آتی آمریکا در یکی از ســخنرانی های انتخاباتی خود، 
خیال بافی هایش در خصــوص مذاکره با ایران را تکــرار کرد.ترامپ با 
بیان ســخنانی مضحک و در ادامه رویاپردازی های بچگانه اش، مدعی 
شد: »به شما تضمین می دهم پیش از اینکه هواپیما به آمریکا بازگردد، 
آنها خواهند گفت: »با کمال میل!« شاید می پرسید چرا؟ به این خاطر 
 که من آنها را تهدید کردم و گفتم اگر پیشــنهاد مــن را قبول نکنند، 
تحریم ها را دو برابر خواهم کرد. سپس آنها مطیعانه بر سر میز مذاکره 
خواهند نشست.« او در ادامه سخنان مضحک و بی اساس خود مدعی 
شد: »ســپس به آنها خواهم گفت: رفقا مشــکلی پیش آمده است! ما 
حدود ۲0 هزار میلیارد دالر به شما بدهکاریم. ما می خواهیم این پول 
را به شما پس بدهیم. چقدر بد! من شب ها از غصه بازگرداندن این پول 
به شما خوابم نمی برد؛ اما چه کنیم؟! پول نداریم. هیچ پولی نداریم. ما 
قادر نیستیم بدهی ۱50 میلیارد دالری شما را بازگردانیم. هیچ پولی 

اینجا نیست!« 

رییس جمهور و نخست وزیر فرانسه 
تهدید به مرگ شدند

چرا جو بایدن به ترکیه می رود؟

سیسی: 

تروریسم و فساد برای تضعیف 
مصر به کار گرفته می شوند

خیال پردازی های بچگانه ترامپ
 در خصوص مذاکره با ایران

پیشنهاد سردبیر: 
تحت پوشش قرار گرفتن ۴۰۰ نفر از خانواده شهدای مدافع حرم

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی ترجیح داد درباره سخنان 
اخیر آیــت ا... علم الهدی - امــام جمعه موقت مشــهد - 
درمورد لغو کنســرت های این شــهر، صحبت نکند. علی 
جنتی در پایــان مراســم اختتامیــه چهاردهمین دوره 
جشــنواره بین المللی امام رضا )ع( در مشــهد مقدس، در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرسش که »نظر شما در 
مورد سخنان این هفته امام جمعه مشهد چیست؟« گفت: 
ترجیح می دهم وارد این مقوله نشــوم و خود را درگیر این 
موضوعات نکنم. امام جمعه مشــهد اخیرا با اشاره به اینکه 
کل شهر مشــهد، حرم امام رضا )ع( محســوب می شود، 
گفته بود: اینجا شهر زیارت است، شهر گردشگری نیست 
که مــا بخواهیم مراکز تفریحــی را در آن توســعه دهیم، 
مدیریت این شــهر باید روی مدیریت زیارت و شهر زیارتی 
برنامه ریزی کند، نه روی مدیریت گردشــگری. علم الهدی 
افزوده بــود: کنار گنبد امام رضا)ع( نمی شــود کنســرت 
برگزار کرد، این خالف حیثیت و هویت این شــهر اســت، 
تو کنســرت می خواهی، مشــهدی نباش، برو یک شــهر 
دیگر زندگی کن، اگر یک آدمی می خواهد در یک شــهری 
زندگی کند، در عملیات فرهنگی اش آزاد باشد، در تفریح و 
خوش گذرانی اش آزاد باشد، چرا یک شهر زیارتی را انتخاب 

کرده؟ این شهر را انتخاب کرده که زوار این شهر را بچاپد.

عضو هیات رییســه شورای شــهر تهران درخصوص حادثه 
خودســوزی یک مرد در ســاختمان شــماره ۲ شــورای 
 شــهر تهران توضیحاتی را ارائــه کرد. ابوالفضــل قناعتی، 
در این خصوص گفت: براســاس بررســی های انجام شده 
مشخص شد که یکی از شهروندانمان برای حل مشکالتش 
درخواست مساعدت و وام از شــهردار تهران داشته است و 
شهردار نیز دســتور رســیدگی به درخواســت این مرد را 
به قســمت روابط عمومی و ارتباطات مردمــی ارجاع داده 
است. وی افزود: متاسفانه مســئوالن مربوطه وی را مدام به 
مکان های مختلف ارجاع داده و این فرد اذیت شــده است و 
نهایتا این فرد صبح امروز)روز گذشته( پس از مراجعه مجدد 
به دفتر ارتباطات مردمی و عدم پاســخگویی مناسب برای 
بررسی درخواستش، اقدام به خودسوزی می کند.وی افزود: 
این فرد دو دختر داشته و در این حادثه از ناحیه دست، سینه 
و صورت دچار به میزان ۲0 درصد ســوختگی شــده است. 
شــهرام گیل آبادی رییس مرکز ارتباطات راهبردی و امور 
بین الملل شهرداری تهران گفت: این فرد به علت مشکالت 
روحی دســت به خودســوزی زده و تنهــا ۱5 درصد دچار 
سوختگی شده اســت.وی افزود: این فرد به دالیل مختلفی 
مطالبه پول و وام از شــهرداری تهران داشــت، در حالی که 
کمک به چنین افرادی وظیفه کمیته امداد و بهزیستی است.

واکنش وزیر ارشاد به سخنان اخیر علم الهدی؛

 صحبتی
 نمـی کنـم

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران؛

خودسوزی یک مرد در 
ساختمان شورای شهر تهران

شورای شهرقوه قضاییهواکنش
مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه تشریح کرد:

جزییات عفو 7۰5 نفر از محکومان 
به مناسبت سالروز امام رضا)ع(

زیباکالم :

روحانی خسرالدنیا واآلخره 
است!

عباســعلی صادقی مدیرکل عفو و بخشــودگی قوه قضاییه 
جزییات عفــو و تخفیف مجــازات 705 نفــر از محکومان 
دادگاه های عمومی و انقالب، ســازمان قضایــی نیروهای 
 مســلح و ســازمان تعزیــرات حکومتــی مشــمول عفو

 مقام معظم رهبری را تشــریح کرد.وی گفت:به مناســبت 
ســالروز میالد ثامن الحجج امام رضــا) ع (و دهه کرامت و 
سالروز حقوق بشــر اســالمی تعداد 705 نفر از محکومان 
دادگاه های عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح 
و سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو مقام معظم رهبری 
قرار گرفتند.صادقی افزود: درخواست عفو تعداد 973 نفر از 
محکومان مذکور در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه 
مورد رســیدگی قرار گرفت که تعداد 705 نفر واجد شرایط 
عفو تشخیص و پس از طی مراحل قانونی مشمول عفو قرار 
گرفتند. صادقی گفت: از تعداد 705 نفری که مشــمول عفو 
قرار گرفته اند 5۱3 نفر از محکومــان دادگاه های عمومی و 
انقالب، ۱88 نفر از محکومان ســازمان تعزیرات حکومتی و 
۴ نفر از محکومان ســازمان قضایی نیروهای مسلح هستند.

 صادقی همچنین گفــت: ۴7 نفر از عفو شــدگان زن، 5 نفر 
زیر ۱8 سال و 8 نفر از اتباع خارجی هستند.

صادق زیباکالم استاد دانشــگاه و فعال سیاسی اصالح طلب 
گفت: »مشــکل آقای روحانی از جایی شــروع می شود که 
بخش عمده ای از کســانی که به ایشــان رای دادند بیشتر 
دغدغه مســائل سیاســی، اجتماعی و فرهنگی داشتند و 
مسائل اقتصادی کمتر برای آنها مهم بود؛ در حالی که ظرف 
سه ســال گذشــته هر بار که آقای روحانی با مردم صحبت 
کردند عمدتا درباره مسائل اقتصادی بوده و یک کالم درباره 
مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نگفتند.«وی ادامه داد: 
»این موضوع باعث شــده آقای روحانی خسر الدنیا و اآلخره 
 شــود؛ یعنی به لحاظ اقتصادی که ایشــان خیلی نتوانسته 
برنامه های مثبت و موفقیت آمیزی داشته باشد. مهم ترین 
کاری که ایشان در حوزه اقتصادی کردند این بود که جلوی 
روند تخریبی که در دوران آقای احمدی نژاد شکل گرفته بود 
را گرفتند. به طور مثال تورم وحشــتناکی که در زمان آقای 
احمدی نژاد بــود را کاهش داده یا رشــد منفی اقتصادی را 
به سمت مثبت سوق داده اســت.«وی افزود: »اما در زمینه 
مســائلی که مردم متوجه آن بشــوند و با گوشت و پوست و 
اســتخوان خود آن را لمس کنند همچــون کاهش رکود یا 

بیکاری عمال کاری نکردند.«

دیدگاه

ویژهیادداشت

بین الملل

رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران از تحت پوشش قرار گرفتن حدود 
۴00 نفر از خانواده شهدای مدافع حرم خبر داد.

 سید محمدعلی شهیدی در مورد تعداد خانواده های شهدای مدافع حرم 
که تحت پوشش بنیاد شــهید و امور ایثارگران قرار دارند، گفت: ما آنچه 
را که ســپاه قدس اعالم می کند، بالفاصله تحت پوشش قرار می دهیم، 
اکنون تعــدادی بالغ بر ۲00 نفــر از خانواده های شــهدای مدافع حرم 
از کشــور خودمان را تحث پوشــش قرار دادیم و با توجه به تاکیدی که 
نسبت به خانواده شــهدای مدافع حرم فاطمیون که میهمان ما هستند، 

شده است؛ خانواده آنها نیز تحت پوشش قرار گرفته اند.
  وی ادامه داد: منتظر هســتیم تعدادی دیگری از شــهدای مدافع حرم، 
شهادتشان از سوی ســپاه قدس اعالم شــود تا خانواده آنها را نیز تحت 
پوشش قرار دهیم تا از خدمات بنیاد بهره مند شوند. رییس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در ارتباط با تعداد جانبازان مدافع حرم تحت پوشش بنیاد 
اظهار کرد: تعداد جانبازان کم بوده و به ۲0 نفر نیز نمی رسد، اما به هر حال 
آنها هم زیر پوشش بنیاد قرار می گیرند. وی در پاسخ به اینکه آیا خدمات 
ارائه شده به شــهدا و جانبازان مدافع حرم مانند دیگر شهدا و جانبازان 
است یا خیر؟ افزود: خدماتی که ارائه می شود، مانند بقیه خانواده شهدا و 
جانبازان است. شهیدی در مورد رزمندگان مدافع حرم اظهار کرد: بنیاد 
شهید و امور ایثارگران نسبت به کســانی که به عنوان رزمنده رفته اند و 

بازگشتند، موظف به ارائه خدمات نیست.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد: 

تحت پوشش قرار گرفتن ۴۰۰ نفر از 
خانواده شهدای مدافع حرم 

حسن روحانی صبح دیروز در سی امین ســفر استانی خود در 
جمع مردم یاســوج باز هم از »برجام« گفت. روحانی آمارهایی 
هم از رشــد اقتصاد ایــران داد . گزیده ای از ســخنان رییس 

جمهور در جمع مردم یاسوج را در ادامه بخوانید؛ 
*خوشــحالم به شــما مــردم غیور یاســوج اعــالم کنم که 
دیشب)شنبه شــب( مرکز آمار اعالم کرد رشد اقتصاد ایران در 
سه ماهه اول سال ۴/۴ درصد بوده و این آمار نشان غیرت شما 

جوانان است.
۲۴ مرداد سالروز تشــکیل دولت است. در کمترین زمان 
ممکن یعنی از روز ۱۲ مرداد روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
تا ۲۴ مرداد دولت یازدهم به همت مــردم و با یاری نمایندگان 
مجلس و در کمتریــن زمان ممکن در تاریخ انقالب اســالمی 

تشکیل شد.
دولت تاکنون ۴0 هزار شغل مســتقیم و ده ها هزار شغل 
 غیــر مســتقیم در زمینــه فناوری هــای نوین ایجــاد کرده

 است. 
تحصیلکــردگان دانشــگاهی ما بایــد در زمینه علــوم و فن 
آوری های جدید مثل بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی در سراسر 

ایران در این استان مشغول به کار شوند.
 برجام را اجرا و پیاده کردیــم و در برابر ۶ قدرت دنیا 30 
ماه ایســتادگی کردیم و دالورانــه دیپلمات های شــما برای 

سرزمین ایران افتخار آفریدند.
 درست است که اسراییل از پیروزی ما در برجام ناراحت 
است و درست است که کشورهای جنوبی ایران با کودک صفتی 

خود از پیروزی ملت ایران در برجام نگران و ناراحت هستند، اما 
ملت ما با ایســتادگی، اتحــاد و رهنمودهای رهبر توانســت 
پیروزی بزرگ سیاســی و تاریخی را به وجــود آورد و زنجیره 
 تحریــم را بــاز کنــد کــه بــاز شــدن تحریــم بــرای

 رشــد اقتصادی بود و اجــرای برجام بــه این دلیــل بود که 
دیوارهای تحریم برداشــته شــود تا ملت ایران،دانشمندان و 

اندیشمندان برای کشور ما رونق اقتصادی ایجاد کنند.
 خــوش بینی بــه برجام بــه معنــای خــوش بینی به 
ابرقدرت ها نیســت و ما به برجام خوش بین و به آمریکا بدبین 

هستیم.
 ممکن اســت عده قلیلی از اینکه تحریم ها برداشته شده 

باشد خوشایند نباشند؛ اما ملت ایران شاد و مسرور است.

رییس جمهور:

به برجام خوش بین و به آمریکا بدبینیم

مصطفی کواکبیان، گالیــه کرد که چرا بــه پرونده های 
مفتوح رییس جمهور سابق رســیدگی نمی شود و رییس 
مجلس هم از افزایش توهین و انتقادات به رییس جمهور 

کنونی گالیه کرد. 
 با ما باشــید تا در ادامــه گزیده ای از مهــم ترین اتفاقات 

روز گذشته بهارستان را بخوانید؛ 
اسراف هست یا نیست؟

شــفاهی  تذکــر  در  الرگانــی  موســوی   ســیدناصر 
خود گفت: اینکه بســیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی 
به عنوان کاندیدا در هیأت های نظارت بر شــوراها ثبت نام 
کنند و در این خصوص کاغذهای تبلیغاتی تکمیل شــود، 
اسراف محسوب می شــود و باید به این موضوع رسیدگی 

گردد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: لوایحی که در مجلس مطرح می شــود باید با امضای 
رییس جمهور باشــد و نکته دیگر اینکه ایــن لوایح باید 

توســط رییس جمهور و معاونانش در جلسه علنی اعالم 
وصول شــود این در حالی اســت که الیحه برنامه ششم 
در هفته تعطیالت اعالم وصول شــد و پیامــک آن برای 

نمایندگان ارسال شده است.
 الریجانــی در پاســخ به تذکر موســوی الرگانــی گفت: 
 بحــث ثبت نــام در انتخابــات ناظــران مجلــس در 
 شــوراها و مجامع بر اســاس آیین نامه صورت می گیرد.

بر این اســاس تاکید شــده که نمایندگان واجد شــرایط 
معرفی شــوند و در این خصوص خواندن اســامی اسراف 

محسوب نمی شود.
حمایت از روحانی

نماینده مردم تهــران درباره توهین بــه رییس جمهور از 
تریبون های رسمی کشــور در صحن علنی مجلس اخطار 

داد و رییس مجلس این اخطار را وارد دانست.
 محمود صادقــی طی اخطــاری گفت: بر اســاس اصل 
۱۱3 قانون اساســی، پس  از مقام  معظــم رهبری،  رییس  

جمهور عالی ترین  مقام  رسمی  کشــور است  و مسئولیت  
اجرای  قانون  اساســی  و ریاســت  قــوه  مجریــه  را جز در 
 اموری  که  مســتقیما به  رهبری  مربوط می شود، بر عهده  

دارد.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد هســتیم از تریبون های 
رسمی کشــور اهانت های صریح و آشــکاری به ریاست 
جمهوری می شــود. در شــرایطی که ما نیاز داریم برای 
پیگیری تعهداتی کــه در توافق نامه هســته ای بیگانگان 
به ما داده اند از دولت پشــتیبانی قاطعی بکنیم و در واقع 
حاکمیت یکپارچه و یگانه ای را در برابر بیگانگان نشــان 
بدهیم، اینگونــه اظهارات آن هم از تریبون های رســمی 
 کشــور مخالفت آشــکار با یکپارچگــی و یگانگی نظام

است.
از ریاست مجلس انتظار داریم در نطق خود به این مسئله 
اشــاره کرده و اجازه ندهیــم دولت ما در برابــر بیگانگان 

تضعیف شود.
رییس مجلس این اخطــار را وارد دانســت و گفت: ما در 
شــرایط فعلی نیازمنــد وفاق ملــی در درون هســتیم. 
مخصوصا به کار بردن برخی عبارات نســنجیده در مورد 
مقامات مسئول در کشــور و رییس جمهور کار نادرستی 

است و باید دقت الزم در این زمینه بشود.
قاضی  پور: رفاقت رؤسای کمیسیون ها با وزرا، 

کار دستشان می دهد
نماینده همیشــه خبرســاز ارومیه در تذکــری گفت که 
برخی از رؤسای کمیســیون ها با وزرا رفیق هستند، حتی 
ســوال هم پیگیری نمی کننــد و مطهری هم در پاســخ 

گفت:رؤسای کمیســیون ها توجه بیشــتری به سواالت 
نمایندگان بکنند.

قاضی پور تاکید کرد: جناب آقاي مطهري عزیزم)!( برخي 
از رؤساي کمیســیون ها با وزرا رفیق هستند و این رفاقت 
کار دستشان مي دهد و حتي سوال هم پیگیري نمي کنند 
ما از وزیر محترم کشور، جهاد کشاورزي و... سوال کردیم 
و فقط کمیســیون قضایي ســوال را به موقع در دســتور 
گذاشت. کمیسیون بهداشــت نیز بنابر دالیلي در آخرین 
ساعات، سوال از وزیر را از دســتور خارج کردند. مطهري 
در پاســخ به تذکر قاضي پور گفت: تذکر شما وارد است و 

کمیسیون ها باید به آیین نامه توجه کنند. 
ما مسئولیم

 امــا در تذکــری دیگــر، »فالحــت پیشــه« نماینــده
اسالم آباد غرب که چندی پیش مورد حمله تروریست ها 
قرار گرفت، گفت که »یک عــده از نمایندگان که به دلیل 
وظایف نظارتیشــان مغضوب واقع مي شــوند، واقعا حتي 
حقوقشــان را هم نمي تواند دریافت کنند. نه تنها منصبی 
ندارند بلکه حتي براي حقوقشــان هم بایــد دنبال همان 
کســاني بدوند که زماني به آنها تذکر مي دادند و ســوال 

مي کردند. 
ما هم روزي رأي نمي آوریم. من این را نمي خواهم بگویم 
وظیفه شماست؛ اما مي خواهم بگویم که اخالقا همه ما و 

به ویژه هیأت رییسه در این مورد مسئول است.«
الریجاني در پاســخ به این خواســته فالحت پیشه اظهار 
کرد: حتمــا پیگیري مي کنیــم و اگر مواردي باشــد که 

مراجعه کنند، دنبال خواهیم کرد.

 در روزی که رییس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد رفته بود تا در سی امین سفر استانی 
 کاروان تدبیر و امید، میهمان یاســوجی ها باشــد، در تهران و در بهارســتان، نمایندگان و زاینده رود 

رییس مجلس، به دفاع از رییس جمهور پرداختند.

در شرایط 
فعلی نیازمند 
وفاق ملی در 

درون هستیم. 
به کار بردن 

برخی عبارات 
نسنجیده در 
مورد مقامات 

مسئول در کشور 
و رییس جمهور 

کار نادرستی 
است و باید دقت 

الزم در این 
زمینه بشود

حاشیه های یک روز تابستانی بهارستان؛

مغضوبین!

از گالیــه نماینــده تهــران از پرونده هــای مفتــوح 
»احمدی نــژاد« تا اعالم وصــول طرح ســوال از وزیر 
علوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ ماحصل آنچــه بود که 
 در جلســه علنــی روز گذشــته مجلس به ریاســت 

»علی الریجانی« برگزار شد.
فضای مجلس به دلیل مقارن شدن با تولد امام رضا )ع( 

متفاوت از دیگر روزها آغاز شد.
اعضای ناظر مجلس در شــورای حــل اختالف و 
رسیدگی به شکایت استان ها انتخاب شدند. نمایندگان 
مردم در مجلس، اعضای ناظر مجلس در شــورای حل 
اختالف و رسیدگی به شــکایت اســتان ها را انتخاب 

کردند.
نماینــده مردم محــالت گفت: چــرا وزارت امور 
خارجه با ســفارتخانه های توهین کننده با شهروندان 

برخورد و اقدام مناسب نمی کند.
نماینده مردم اســالم آبــاد غرب گفــت: برخی 

نمایندگان دور نهــم که رأی نیاورده انــد، امروز حتی 
نمی توانند حقوقشان را دریافت کنند.

نماینده مردم تهران گفــت: از پرونده های رییس 
جمهور سابق در قوه قضاییه 3 سال می گذرد؛ اما هنوز 

این قوه جوابی برای افکار عمومی ندارد.
نماینــده مــردم ارومیــه گفــت: دولــت پول 
گندم کاران آذربایجانی را نمی دهد که این موضوع باید 

هرچه سریع تر پیگیری شود.
نمایندگان مردم در مجلس »جمالی« و »نیکفر« 
را به  عنــوان ناظران مجلس در ســتاد ملــی کنترل و 

مبارزه با دخانیات انتخاب کردند.
نماینده مردم خمیــن در مجلس گفــت: دولت 
یازدهم در آزمون ســختی قرار دارد و باید با مفســدان 

اقتصادی قاطعانه برخورد کند.
نماینــده مــردم لنگرود درباره ســاخت و ســاز 

پرهزینه یک سد در کشور انتقاد کرد.

همه آنچه که در جلسه علنی دیروزبهارستان گذشت
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بازار

يادداشت ويژه

مستر کارت به ايران آمد

قیمت انواع
هدست/هدفون در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
مردم ايران چقدر پول نقد دارند؟

وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت 
بین الملل، قراردادی را با یکی از شــرکت هــای خارجی برای 
استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان، در ایران 

منعقد کرده است.
محمود واعظی در حاشــیه افتتــاح طرح های پســتی افزود:  
شرکت پست با انعقاد قراردادی توانســت موضوع توزیع کارت 
اعتباری بین الملل را با شــرکت ویژن کارت ایرانیان با ســقف 

اعتباری 10 هزار دالر روزانه داشته باشد.
واعظی با اشــاره به اینکه این کارت اعتباری بــا هر ارزی قابل 
تبدیل است، گفت: با استفاده از کارت های اعتباری بین الملل، 
مشــکالت مردم بــرای ســفرهای خارجــی و پرداخت های 

بین المللی، تا حدی حل خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت ملی پســت نیز گفت: حدود یک ســالی 
می شــود که روی بحث کارت هــای اعتبــاری بین الملل کار 

می کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
مهری افزود: اعتبـــار این کارت ها که شامل طرح های طالیی، 
نقره ای و برنـــزی است، نهایتا 10هـــزار دالر روزانه می شود 
که مردم می تواننـــد برای خریدهای خارجی، به راحتی از آن 

استفاده کنند.
مدیر عامل پســت گفت: امروز در دو واحد پستی، این خدمت 
را خواهیم داشت و در هفته دولت نیز در 150شهر این خدمت 

ارائه خواهد شد. 
وی افزود: ظرف دو ماه آینده، صفحه انگلیســی سایت تجارت 
الکترونیکی پســت را بر مبنای دو زبان طراحی خواهیم کرد و 

از این طریق، تجارت الکترونیکی نیز در کشور توسعه می یابد.

حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم به بیش از 37هزار 
میلیارد تومان رسیده است.

 بررســی ها نشــان می دهد حجم اســکناس و مسکوک 
در دست اشــخاص، در پایان ســال گذشــته به 37 هزار 
و 200 میلیــارد تومــان رســید. به ایــن ترتیب ســرانه 
اســکناس و مســکوک در دســت ایرانیــان بــه حــدود 
478 هزار تومان رســیده اســت. آمارهــای بانک مرکزی 
درخصوص میزان اســکناس و مسکوک در دســت افراد، 
داللت بر ایــن آمــار دارد؛ به ایــن ترتیب، هــر ایرانی در 
 ســال گذشــته 478هزار تومان پول نقد داشــته و سایر

دارایی اش به صورت چک پول و ســپرده هــای بانکی و... 
بوده اســت. پول نقد این روزها با فراگیر شــدن ابزارهایی 
ماننــد کارت هــای اعتباری، کاربرد پیشــین خــود را در 
داد و ســتدها و معامــالت از دســت داده اســت. در حال 
حاضر بســیاری از پرداخت های خرد مــردم و خریدهای 
 روزانه نیز بــا اســتفاده از کارت هــای اعتبــاری صورت

می گیرد؛ با این حال ابزاری مانند پول نقد نیز در محاسبات 
 عمومــی، اهمیت قابــل توجهی را داراســت. بررســی ها
 نشــان مــی دهــد پــول نقــد کارایــی خــود را برای

پرداخت ها در ایران از دست داده اســت؛ چرا که با توجه به 
ســطح عمومی قیمت ها، درشت ترین اســکناس ایران که 
10هزار تومانی اســت، برای پرداخت خریدهای متوســط 
جامعه ایرانی مانند پوشــاک و کفش و... چندان مناســب 

نیست.
در بســیاری از کشــورهای اروپایــی و پیشــرفته نیز که 
 ابزارهــای پرداخــت الکترونیــک گســترش فراوانــی

یافته اند اما، ارزش اســکناس های متداول در مقایســه با 
ایران بیشتر اســت. چک پول ها را می توان ابزاری دانست 
که در ســال های اخیر با هدف جبران نقص اسکناس های 
موجود در بازار ایران بــه کمک آمده اند؛ بــا این حال آمار 
سرانه اسکناس و مسکوک، بدون محاســبه چک پول ها از 
سوی بانک مرکزی برآورد شده است. در پایان سال 1393 
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، 35هزار و 170 
میلیارد تومان بود که این رقم با افزایشــی 5/8درصدی، به 

حدود 37 هزار و 200میلیارد تومان افزایش یافته است.
طی ســال های فعالیت دولت یازدهم، روند رشد اسکناس 
و مسکوک در دست اشخاص، رشــدی بسیار کمتر از مدت 
 مشــابه ســال های قبل را تجربه کرده اســت. درحقیقت

می توان چنین برآورد کرد که رشد دو رقمی حجم اسکناس 
و مسکوک در دســت افراد، طی این سه ســال به کمتر از 

6درصد محدود شده است.

سرانه پول نقد به ۵۰۰ هزار تومان نزديک شد؛

مردم ايران چقدر پول نقد دارند؟

نگاه روز

در پایان هفته بازارهای جهانــی، قیمت طال 3 دالر دیگر 
نیز کاهش یافت و به هــزار و 336 دالر رســید. در بازار 
داخل نیز در پی ریزش روز شــنبه قیمــت جهانی و عدم 
رشد معنادار دالر، شاهد کاهش 6هزارتومانی قیمت سکه 

نقدی بودیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهــان، بازارهای مالی 
در روزی که صدر اخبار رســانه ها در مــورد خوش بینی 
به تحقق رشــد 5درصــدی اقتصــاد در ســال جاری، 
انتخاب هیئت عامل صندوق توســعه ملی، سیاست های 
جدیــد وزارت نیــرو در اصــالح تعرفه هــا و راه اندازی 
نمایشــگاه ســاختمان کشــور، به صحبت های معاون 
اول رییس جمهــوری اختصاص داشــت، روزی خنثی و 

کم رمق را دنبال کردند. در معامالت ابتدای هفته، بورس 
رشد خفیفی را تجربه کرد؛ در بازار ارز قیمت ها رشد کرد 

و قیمت سکه نقدی و طال با کاهش مواجه شد.
افزايش مجدد تحرکات در گروه خودرويی

گروه خودرویی پس از چند هفته اســتراحت و پیشروی 
گروه های پاالیشــی، معدنی و فلزی در بازار، ابتدای هفته 
مجددا در صدر تقاضا قــرار گرفت و قیمت ســهام اکثر 

نمادهای این گروه، با افزایش مواجه شد.
حرکت صعودی جدیـــد گروه خودرو بــا تایید افزایش 
سرمایه پارس خودرو آغـــاز شـــد و به  ســرعت به سایر 

نمادها رسید.
نکته مهم معامالت شــنبه، افزایش حجــم معامالت در 

نماد ســایپا و مبادله بلوک 350 میلیونی این نماد بود که 
موجب افزایش توجه بازار به این نماد شد.

با این  حال یکــی از کارگزاران حاضر در تــاالر اصفهان، 
در گفت وگو بــا خبرنگار فارس اظهار کــرد: گروه خودرو 
حجم قابل قبولی از خود ثبت کرد؛ اما هنوز ســطوح مهم 
مقاومتی در این گروه شکسته نشــده و نمی توان حرکت 

مذکور را حرکتی پایدار تلقی کرد.
وی همچنین افزود: بــرای مثال ســطح 132تومانی در 
سایپا، منطقه پرتراکم قیمتی این نماد است که در صورت 
شکســت، می تواند نویدبخش آغاز روند صعودی در این 

نماد باشد.
در گــروه فلــزی نیــز شــاهد اســتراحت قیمتــی در 
اکثر نمادهــا بودیــم و با وجــود افزایــش قیمت ها در 
بازارهــای جهانــی و همچنیــن بهبــود تــراز تجاری 
فلزات اساســی در کشــور، قیمــت نمادهــای فوالدی 
و ســایر تولیدکننــدگان فلز، بــا اصالح مواجه شــد و 
فوالد مبارکــه نیــز به عنــوان بزرگ ترین نمــاد گروه، 
 معامالتی منفی را تجربه کــرد و قیمت آن به 131تومان

کاهش یافت.
بر اساس نظر کارشناسان، منفی شدن مجدد قیمت فوالد 
مبارکه در روزهای آتی، روند کلی ســهم را از صعودی به 

نزولی تغییر حالت خواهد داد.
 رشد آرام دالر

قیمت ارز در بازار اصفهان، از ابتدای روز شنبه مثبت شد 
و قیمت دالر در این بازار با 10 تومان رشــد نسبت به آخر 
هفته گذشــته، به 3 هزار و 545 تومان رســید. همزمان، 
قیمت ارز مبادله ای نیز 2 تومان رشد داشت و به 3هزار و 

106 تومان رسید.
در ســایر ارزها اما قیمت ها کاهشــی بود و یورو به 3هزار 
و 962 تومان رســید. پوند نیز در ادامــه روند نزولی خود 
4 هزار و 625 تومان معامله شــد که همچنان نســبت به 
قیمت روز جدایی انگلســتان از یورو، سطحی پایین تر را 

تجربه می کند.
 آخر هفته تلخ طال و کاهش قیمت سکه

در پایــان هفتــه بازارهــای جهانی، قیمت طــال 3دالر 
دیگر نیز کاهش یافــت و به هزار و 336 دالر رســید. در 
بازار داخل نیــز در پی ریزش قیمت جهانی و عدم رشــد 
معنــادار دالر، شــاهد کاهــش 6هزارتومانــی قیمــت 
ســکه نقــدی بودیــم. در بــازار اصفهــان همچنیــن 
 نیم ســکه و ربع ســکه به ترتیب 560 و 290هزار تومان

معامله شدند.
در بازار آتی، واکنش های منفی شــدیدتر بــود و قیمت 
سررســیدهای آتی بین 7 الــی 9 هزار تومــان کاهش 
یافــت. بیشــترین قیمت آتــی هم اکنون در سررســید 
 اردیبهشت، با یک میلیون و 165 هزار تومان ثبت شده که

فاصله ای 20هزارتومانی با سررســید اسفندماه دارد. در 
بازار آب شــده نیز هر گرم طالی 24 عیــار، 151 هزار و 

800تومان مورد معامله قرار گرفت.

بازارهای اصفهان در ابتدای هفته؛

قیمت فوالدمبارکه، منفی شد

گروه خودرويی 
پس از چند هفته 

استراحت و 
پیشروی گروه های 

پااليشی، معدنی 
و فلزی در بازار،  

ابتدای هفته 
مجددا در صدر 

تقاضا قرار گرفت 
و قیمت سهام 

اکثر نمادهای اين 
گروه، با افزايش 

مواجه شد

A4Tech HS-100 ای فور تک

40،000
تومان

49،000
تومان

A4Tech S-5 ای فور تک

29،0
00

تومان

Gigabyte GP-FORCE H3 Gaming گیگابايت

255،
000

تومان

Cooler Master CERES 500 Gaming کولر مستر

220،
000

تومان

اســتاندار اصفهان گفت: 12 بند از بندهای بســته حمایت از صادرات 
غیرنفتی، با پیشنهادهای استان اصفهان، برای اصالح، به وزارت صنایع، 
معادن و تجارت ارسال می شــود. گزیده ای از سخنان رسول زرگرپور در 

سی و نهمین جلسه شورای اداری را در ادامه می خوانید:
امیدوارم با اصالحیه ای که انجام خواهد شد، بسته حمایت از صادرات 
تکمیل شده و مورد اســتقبال صادرکنندگان قرار گیرد. این اصالحیه 
براساس نظرها و پیشنهادهای صادرکنندگان، پس از تصویب، به دولت 

ارائه می شود.
صادرکننــدگان به جــای حمایت مالی، خواســتار روانســازی و 
پاسخگویی سریع سازمان های دولتی مرتبط با صادرات هستند؛ از این رو 
بسته حمایتی صادرات، به طور دقیق در کمیته کارشناسی شورای گفت و 

گو، با حضور صادرکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یک عضو کمیسیون انرژی، از عملکرد وزیر نفت انتقاد کرد و گفت: 
زنگنه با عملکرد خــود، دارد مملکت را بر بــاد می دهد و در بعضی 

موارد، خیانت های وی از خیانت های شاه بیشتر است.
به گزارش موج، هدایت ا... خادمی طــی گفت و گویی درباره قرارداد 
IPC گفــت: قــرارداد IPC نکبت بارترین قرارداد اســت و کمتر از 
ترکمن چای نیست و مملکت را بر باد می دهد؛ زنگنه دارد به کشور 
خیانت می کند و این خیانت باالتر از خیانت های شاه مخلوع درباره 

سرمایه های ملی کشور است.
 IPC نماینده خوزســتان، ایذه و باغ ملک افزود: اگر وزیر بر قرارداد
پافشاری کند، تا شهریورماه طرح اســتیضاح وی را آماده می کنیم؛ 
این طرح رای می آورد و تعداد زیادی از نمایندگان، طرح اســتیضاح 

را امضا می کنند.

استاندار اصفهان:

ارسال بسته حمايت از 
صادرات غیرنفتی

خادمی: »زنگنه« استیضاح می شود؛

IPC قرارداد
نکبت بار است

معاون بهره برداری شــرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: میزان آب بدون 
درآمد اســتان اصفهان طی 9 سال گذشــته، به حدود 17/5درصد کاهش 

یافته است.
حسن غالمی با بیان این مطلب اظهار داشت: مقدار آب بدون درآمد شرکت 
آبفای استان اصفهان، در ســال 86 حدود 31 درصد بود که در سال گذشته، 
میزان آب بــدون درآمد آبفای اصفهان به حــدود 17/5درصد کاهش یافته 

است.
وی با بیان اینکــه راه اندازی و تجهیز دو اکیپ مســتقل نشــت یابی، تاثیر 
بسیاری در کاهش میزان مصرف آب بدون درآمد داشته است، افزود: طی 3 
سال گذشته، به طور متوسط ساالنه بیش از 150 لیتر در ثانیه با رفع نشتی، 
از میزان هدررفت آب کاسته شــده که این مهم، با راه اندازی و تجهیز اکیپ 

نشت یابی، میسر شد.
معــاون بهره بــرداری آبفای اســتان اصفهان، بــه برخی از عوامــل که در 
کاهش میزان آب بدون درآمد بســیار موثر بوده اســت، پرداخت و تصریح 
کرد: تعویض ســاالنه بیش از 40 هزار کنتور فرســوده آب، اصالح ســاالنه 
بیش از 150 کیلومتر شــبکه های توزیع آب، استانداردســازی و بهسازی 
ســاالنه بیش از 5 هزار فقره انشعاب فرســوده آب، تجهیز آزمایشگاه تست 
کنتور بــه تکنولوژی روز دنیا و تســت صــد درصدی تمامــی کنتورهای 
 نو خریداری شــده، برخــی از عوامل موثــر در کاهش میــزان مصرف آب

در اصفهان بوده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه، از مراحل پیشــرفت و روند رو به رشــد پروژه 
ماشین ریخته گری شــماره پنج ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم 

این شرکت، ابراز رضایت کرد.
بهرام سبحانی طی بازدید از این پروژه افزود: این پروژه در زمانی منطقی 

و معقول در حال اجرا و راه اندازی است.
وی گفــت: تالش نیروهــای این پروژه بر این اســت کــه مراحل نصب 
تجهیزات و راه اندازی، هرچه زودتر به مرحله نهایی برســد. سبحانی با 
بیان اینکه برنامه ریزی الزم برای بهره برداری از این پروژه در شــهریور 
سال گذشته انجام شــد، افزود: باید با انجام فعالیت های ناتمام بر اساس 

اولویت، کار را در زمان مقرر به پایان برسانیم.
وی با بیان اینکه راه اندازی جرثقیل ها به عنــوان یکی از کارهای عمده 
 باید انجام شــود، گفت: پیمانکار این پروژه باید در اســرع وقت، کارهای

باقی مانده را به پایان برساند و تست سرد و گرم ماشین انجام شود و پس 
از راه اندازی ماشــین ریخته گری با ذوب، عیوب و مشکالت نیز بررسی 

و رفع شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: به منظور حصول اطمینان از بهره برداری 
کامل ماشــین ریخته گری شــماره پنج، از طرف معاونت نیروی انسانی 
و بهره بــرداری، هماهنگی برای تامین نیروی متخصــص مورد نیاز این 
ماشین، برنامه ریزی شده اســت؛ تا هرچه زودتر این تجهیز، با ظرفیت 

اسمی در خط تولید قرار گیرد.

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

کاهش آب بدون درآمد استان 
اصفهان به حدود 17/۵درصد

مديرعامل فوالد مبارکه در حاشیه يک بازديد؛

رضايت از پیشرفت پروژه 
ماشین ريخته گری فوالدسازی

صنعتراه و شهرسازیآبفا
مدير راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

شناسايی سه نقطه حادثه خیز آزادراه 
آزادگان، در مسیر اصفهان به تهران

مدیر راهــداری اداره کل راه وشهرســازی اســتان اصفهان، از شناســایی 
ســه نقطه پرتصــادف در آزاد راه آزادگان در مســیر اصفهان-تهران خبر 
داد.فرزاد دادخواه، با اشــاره بــه اینکه منطقه مســکونی بختیار دشــت، 
ورودی شــرکت شــیر پگاه و پمپ بنزین قدس )هر ســه در شــمال غربی 
 شــهر اصفهان( از نقاط پر تصادف به شــمار می رود، اظهار داشت: با انجام

طرح هایــی مانند طرح کندروهــای طرفین مقاطعی، از میــزان تصادفات 
این سه نقطه کاســته خواهد شــد. مدیر راهداری اداره کل راه وشهرسازی 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کــرد: اقداماتــی در زمینه ایمن ســازی و 
آشکارســازی با اجرای خط کشــی، شــیارهای لرزاننده، نصــب گاردریل 
و تابلو نیز انجام شــده اســت. دادخواه گفــت: از ابتدای محــور از میدان 
استقالل به سمت شاهین شــهر، نســبت به روکش باند تندرو اقدام شد و 
امید اســت 6خطه شــدن محور و همچنین احــداث باندهــای کندروی 
 این محــور عملیاتی شــود؛ زیرا احــداث باندهای کندرو مــی تواند بخش

عمــده ای از ترافیــک محلی و دسترســی هــای موجود به محــور اصلی 
را کاهش دهــد تا تصادفــات کاهش یابد. مدیــر راهــداری اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان گفــت: آزاد راه آزادگان، از میدان اســتقالل 
در خروجی اصفهان شــروع و به سمت شاهین شــهر و پلیس راه ادامه دارد 
 که 14 کیلومتر از آن تا شــاهین شــهر به صورت 6خطــه و 7/5 کیلومتر از
شاهین شهر تا پل سلیمان خاطر)در شمال اصفهان( به صورت 4خطه است.
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يادداشت

يادداشت

ويژه

اخبار

به گزارش ایســنا، یک فعال محیط زیست با اشــاره به استفاده بیش از 
حد از کیســه های پالســتیکی در کشــورگفت: بر اســاس تحقیقات 
انجام شــده، با مصرف روزانه سه کیسه پالســتیکی توسط هر خانواده 
ایرانی، حدود 45 میلیون کیسه پالســتیکی در کشور مصرف می شود. 
حســین عبیری گلپایگانی در گفت وگو با ایســنا ادامه داد: کیسه های 
پالســتیکی و ظــروف یکبار مصــرف حــدود 400 تا 500 ســال در 
طبیعت مانــدگاری دارند و به راحتــی تجزیه نمی شــوند؛ همچنین 
 رها کردن این کیســه های پالســتیکی در زمین های کشاورزی باعث 
از بیــن رفتن حاصلخیزی زمین شــده و بــه گیاهان آســیب می زند. 
این فعــال محیط زیســت افــزود: بازیافت کیســه های پالســتیکی 
مشــکل آفرین اســت؛ ولی ظروف پالســتیکی که ضخیم هســتند، 
راحت تر تجزیه می شــوند و امکان بازیافت بیشــتری دارند. وی گفت: 
برای جلوگیری از آسیب رســاندن به محیط زیســت و کاهش مصرف 
کیســه های پالســتیکی، می توان از کیســه های پارچه ای جایگزین 
اســتفاده کرد یــا در مواقعی کــه مجبور به اســتفاده از کیســه های 
پالســتیکی هســتیم، می توانیم از آنها چندین بار و بــه مدت طوالنی 
 اســتفاده کنیم تا ایــن کیســه های پالســتیکی بالفاصله بــه زباله 

تبدیل نشود.
عبیــری بیان کرد: چندین ســال اســت کــه فعاالن محیط زیســت 
پیگیری می کنند که وزارت نفت، مواد نفتی را برای تولید کیســه های 
 پالســتیکی و ظروف یکبار مصرف در اختیار پتروشــیمی قرار ندهد و

به جای آن، برای تولید ظروف گیاهی سرمایه گذاری کند؛ ولی مسئوالن 
ســازمان توجهی به این امر ندارند. این فعال محیط زیست درباره تولید 
کیسه های تجزیه پذیر گفت: متاسفانه موسسه ملی استاندارد هنوز این 
کیسه های تجزیه پذیر را تایید نکرده اســت. عبیری در پایان گفت: در 
سال 2012 در اروپا تولید کیسه های پالستیکی و ظروف یکبار مصرف 

ممنوع اعالم شد و به جای آن، از مواد جایگزین استفاده می کنند.

به گزارش زیست بوم، بر اســاس مصوبه 16 مردادماه دولت درخصوص 
شرایط عمومی، ســاختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز، در 
تمامی قراردادهایی که بر اســاس این تصویب نامه منعقد می شــوند، 
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی الزامی می شود. بر اساس بند)ح( 
مــاده)3( این مصوبه، یکی از اصــول حاکم در تمامــی قراردادهایی که 
براساس این تصویب نامه منعقد می شوند، انجام مطالعات ارزیابی زیست 
محیطی و رعایت مقررات و مالحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و 

اجتماعی در اجرای طرح هاست.
گفتنی اســت هیئت وزیران در جلســه 95/5/13 به پیشــنهاد وزارت 
نفت و به اســتناد جزء )3( بند )ت( ماده )3( و مــاده )۷( قانون وظایف و 
اختیارات وزارت نفتـ  مصوب 1391ـ  و با توجه به مفاد سیاســت  های 
ابالغی بخش انرژی، بندهای )12(، )13( و )14( سیاســت  های اقتصاد 
مقاومتی و بندهــای )12(، )1۷( و )1۸( سیاســت  های کلــی برنامه 
 ششــم توســعه، ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری و با هدف توسعه 
 میدان  ها/ مخزن  ها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرح  های توسعه 
میادین/ مخازن جدید از اکتشــاف تا بهره  بــرداری و اجرای طرح  های 
صیانت از مخــازن )بهبود و افزایــش ضریب بازیافت( تا ســقف تولید 
اضافه روزانه یک میلیون بشــکه نفت خام و دویســت و پنجاه میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی، شــرایط عمومی، ســاختار و الگوی قراردادهای 
باالدســتی نفت و گاز را در 16 مــاده به تصویب رســاند. مصوبه دولت 
درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت 
 و گاز در تاریخ 16مردادماه  1395 توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول

رییس جمهوری ابالغ شد.

به گزارش پایگاه خبری دیده بانان محیط زیســت و حیات وحش ایران 
)iew(، نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی الر، حین گشت و کنترل، 
به یک خودروی ســواری مشکوک شــده و آن را متوقف نمودند. رییس 
 پارک ملی الر در این باره گفت: در بازرســی از این خودرو 9 عدد ماهی

قزل آالی خال قرمز کشــف و ضبــط و دو صیاد متخلــف در این رابطه 
دســتگیر شــدند. متهمین در تاریخ 95/5/11، مبلغ 2۷ میلیون ریال، 
 بابت زیان وارده به محیط زیســت ناشــی از صید غیرمجاز 9 عدد ماهی 
قزل آالی خال قرمــز )3 میلیون ریال بابت هر عدد ماهی(، به حســاب 

دولت واریز کرده و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.

به گزارش ایسنا، در ســال حدود 30 هزار رأس فیل آفریقایی به منظور 
خرید و فروش عاج هایشــان از بین می روند و امــروزه کمتر از 400 هزار 
رأس فیل در این منطقه باقی مانده اســت. گزارش ها حاکی از آن است 
که روند افزاینده شــکار فیل ها به منظــور خرید و فــروش غیرقانونی 
 عاج  ایــن حیوانات رو به کاهش اســت و آمار این شــکارها با ســرعت

غیرقابل قبولی باالســت. طبق گزارش سیســتم اطالعات تجارت فیل، 
)ETIS(، نرخ تجارت غیرقانونی عاج فیل در ســال های 2012 و 2013 
به باالترین میزان خود رسیده و تنها در سال 2014 رقم آن کاهش پیدا 
کرده اســت. باال بودن میزان شکار غیرقانونی، شــرایط را برای این گونه 
جانوری، به گونه ای کرده که نمی تواند زاد و ولد داشته باشد. در حقیقت، 
سطح شکار نســبت به دهه 2000 باالتر اســت و حتی ممکن است به 

انقراض برخی گونه های فیل ها منجر شود.

ايرانی ها روزانه 45 میلیون کیسه 
پالستیک مصرف می کنند

مطالعات ارزيابی زيست محیطی؛ 
شرط الزامی قراردادهای نفت و گاز

صید غیرمجاز ۹ قزل آالی خال قرمز 
در پارک ملی الر

 فیل های آفريقا همچنان 
کشتار می شوند

تصويربرداری از پلنگ ايرانی پس از 
شکار گاو در سیاهکل

پیشنهاد  سردبیر: 
دويدن »دونده ايتالیايی« در حمايت از »يوز ايرانی«

به گــزارش ایســنا، رییــس دفتر محیط زیســت و توســعه 
 پایدار وزارت ورزش و جوانان، با اشــاره به اجــرای پروژه ملی

»یوز و لــوت«، از دویــدن بی وقفــه کویرنــورد ایتالیایی در 
مسیرهای صعب العبور بیابان لوت با شعار حمایت از یوز ایرانی 
در شهریور ماه خبر داد. رضا شــجیع، ضمن اشاره به برگزاری 
اولین جلســه سیاســتگذاری پروژه ملی یوز و لوت، از  اجرای 
این پروژه توســط کویرنورد ایتالیایی در شــهریور ماه ســال 
جاری خبر داد و گفت: »مکس کالران«، دونده ایتالیایی االصل 
مســلمان، منحصر به فردترین کویرنورد جهان اســت. چون 
این ورزشــکار بدون توقف می دود، هیچ تیمــی او را همراهی 
نمی کند و کل مســیر را بدون مواد غذایی و صرفا با آب سپری 
می کند؛ بعد از هر دو ســاعت، 10 دقیقه استراحت می کند و 

مجددا به مسیر خود ادامه می دهد.

وی با بیان اینکه به مناســبت ثبــت جهانی بیابــان لوت در 
فهرست یونســکو، تصمیم به اجرای این پروژه گرفتیم، اظهار 
کرد: بدین منظور با همکاری کانون سبز فارس، از آقای مکس 
کالران دعوت کردیم که این پیشــنهاد مورد استقبال وی نیز 
قرار گرفت و حتی یک ســفر هم به ایران داشــت. این دونده 
اصرار دارد از مســیرهای ســخت و صعب العبور حرکت کند. 
رییس دفتر محیط زیســت و توســعه پایدار وزارت ورزش و 
جوانان، با اشــاره به اینکه یک سالی اســت که پروژه ملی یوز 
و لوت و دعوت از این دونده ایتالیایی شــروع شده است، گفت: 
شــعار »حمایت از یوز ایرانی« برای این اقدام انتخاب شــده 
است. شــجیع با اشــاره به اعالم حمایت هومن جوکار، مدیر 
پروژه ملــی یوزپلنگ و انجمن یوز پلنگ ایرانــی از این پروژه، 

تصریح کرد: »کالران« مســیر 450 کیلومتری بیابان لوت را 
با شــعار حمایت از یوز، بدون توقف می دود کــه این اتفاق در 

شهریور ماه محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه هفته گذشته جلسه شــورای سیاستگذاری 
این طرح با حضور دســتگاه های ذی ربط شامل وزارت ورزش 
و جوانان، فدراسیون فوتبال، سازمان حفاظت محیط زیست، 
ســازمان میراث فرهنگی، کانون ســبز فارس و حامیان مالی 
برگزار شــد، افزود: قصد داریم در نتیجه این اقــدام نمادین، 
بیابــان لوت و خطراتــی که این بیابــان را تهدیــد می کند و 
همچنین گونه ارزشمند یوزپلنگ و تهدیدات و مخاطرات آن  
را به جهانیان معرفی کنیم و امیدواریم که بتوانیم این حرکت 

را در یک گستره بین المللی اجرا کنیم.

یکی از گونه های حیوانی که در پارک های حیات وحش اصفهان مشــاهده 
شده، گربه کاراکال یا ســیاهگوش اســت. این گربه یکی از سنگین ترین و 
سریع ترین گربه های کوچک است و مطالعات ژنتیکی نشان می دهد که گربه 
طالیی آفریقایی و یوزگربه، نزدیک ترین خویشاوندان آن هستند. زیستگاه 
ســیاه گوش در ایران، مناطق بیابانــی و نیمه بیابانی به ویژه حاشــیه کویر 
مرکزی است. سیاه گوش ها اغلب جانورانی با وزن کمتر از 5کیلوگرم را طعمه 
خود می کنند. مهارت آنها در شــکار پرندگان هم ستودنی است. سیاه گوش 
می تواند با پریدن در هوا، همزمــان یک یا حتی چند پرنده را شــکار کند. 
ســیاه گوش ها می توانند به مدت طوالنی بدون آب زندگی کرده و آب بدن 
خود را تا حد زیادی از بدن شکار تامین کنند. سیاه گوش تک زی و به شدت 
قلمروطلب است. عمدتا شب گرد است؛ ولی گاهی، به ویژه در نواحی خنک تر، 

در روز هم دیده می شوند.

یکی از بوته های شورپســندی کــه در بیابان های اطــراف اصفهان 
می روید، »قیچ« اســت.  ایــن گیاه در متــون قدیمی گاهــی با نام 
»گواج« هم خوانده شده اســت. قیچ، درختچه ای با انشعابات چوبی 
فراوان اســت که ارتفاع آن، گاهی به 5 متر هم می رســد. قیچ، بومی 
مناطق خشک و نیمه خشــک  است و در خاک های شــور و قلیایی 
که دارای آهک فراوان هستند، به خوبی رشد می کند. این درختچه، 
گل های زردی دارد که عموما در اواســط اســفند باز می شوند. قیچ، 
 امروزه درمان دارویی ندارد؛ اما در گذشــته به عنوان داروی مسهل و

ضد کرم از آن اســتفاده می شــده اســت. در اوایل اردیبهشت ماه، 
میوه های این گیاه که ســه عدد بذر بالدار به ازای هر گل است، روی 
 شــاخه ظاهر می شــوند. بالدار بودن بذرها، به گیاه کمک می کند تا

به راحتی توسط باد جابه جا شده و تکثیر شود.

قیچگربه کاراکال

دويدن »دونده ايتالیايی« در حمايت از »يوز ايرانی«

خبر

به گزارش ایمنا، نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، 
چــادگان و بوئین میاندشــت در مجلس، درخصوص 
مســئله آب اصفهان اظهــار کرد: اصفهــان به دلیل 
موقعیت جغرافیایی، در منطقه خشک کشورمان قرار 
دارد و با کمبود جدی آب رو به روست؛ لذا حل مشکل 
آب می بایســت با همدلی، یکپارچگی و همبستگی 
مســئوالن و نماینــدگان اســتان اصفهــان صورت 
پذیرد. اکبــر ترکی، با اشــاره به جلســه نمایندگان 
مردم اصفهان با رییس مجلس، بیان داشت: طی این 
جلســه، طرحی را درخصوص حل مشــکل آب ارائه 
 کردیم که اگر عملی شود، آب شرب و کشاورزی تمام

شهرســتان های اصفهان تامین شــود. با این طرح، 
همانند احیــای دریاچــه ارومیه، تــاالب گاوخونی 

اصفهان نیز زنده خواهد شد.
عضو کمیســیون بهداشت مجلس شــورای اسالمی، 
درخصوص کاهش آب چشــمه لنــگان تصریح کرد: 
دولت  حــدود ۸50 میلیــون متر مکعــب آب را به 
 رودخانه چشــمه لنــگان اضافــه کرده؛ امــا حدود

یک میلیون و 290 هزار مترمکعب از آن خارج شــده 
اســت؛ بنابراین باید عدالت رعایت شود و دولت بیش 
از اضافه کــردن آب به حوضه زاینــده رود، آبی از آن 

استخراج نکند.
وی ادامــه داد: دولــت ۸5هزار متر مکعــب آب را به 
اســتان یزد اختصاص داده و در قســمت صنایع نیز 
مقداری برای استفاده کارخانه ها تخصیص داده است. 
ترکی، با اشاره به ساخت ویالهای غیرمجاز در مناطق 
مختلف اســتان اصفهان، بیان داشــت: هــر فعالیت 
اقتصادی که انجام می شــود، با توجه به سخنان مقام 
معظم رهبری، باید عدالت محور باشــد؛ اما متاسفانه 
عدالت در ســاخت و ســاز ســاختمان های عمران و 
ویالها رعایت نشده اســت. بنا داریم ساخت و سازها 
را کنترل کنیم تا با نظارت دقیــق، حق مردم رعایت 

شود؛ به طوری که سوددهی خوبی داشته باشد.
این نماینــده مجلس، درخصوص وجــود نیترات در 
آب شهرستان فریدن بیان داشــت: به خاطر مصرف 
بی رویه کودهای شــیمیایی و بارندگی کم، برخی از 
آب های زیرزمینی دارای نیترات باالیی هستند و در 
برخی مناطق، با تانکر به مردم آبرسانی می شود. وی 
در ادامه گفت: کارشناسان تالش کرده اند آب هایی را 
که بدون نیترات اســت، به آب شهرستان داران اضافه 
کنند و با به کارگیری دســتگاه تصفیــه آب، میزان 

نیترات آب را کاهش دهند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی:

آب فريدن، نیترات دارد

عکس روز

دانستنی

درحاشیه

به گزارش ایسنا، علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت شکار 
و صید سازمان محیط زیست، با اشاره به اینکه تعداد باغ های 
وحش، باغ های پرنــدگان و مراکز نگهــداری از حیوانات در 
ایران بیش از ۸5 واحد اســت، گفت: براساس آمار ارسالی از 
ادارات کل استانی، در کل کشــور 20 باغ وحش فعال وجود 
دارد و از این تعداد، 4 باغ وحش در کشور بدون مجوز هستند 
که مهلتی شــش ماهه در جهت تکمیل مدارک و ساماندهی 
جایگاه ها براساس دستورالعمل و کســب مجوز به آنها داده 
شده اســت. وی با بیان اینکه عدم تطبیق و بهینه سازی این 
واحدها با دســتورالعمل، برخورد قانونــی و تعطیلی آنها را 
در پی خواهد داشــت، اظهار کرد: بیش از 50درصد باغ های 
وحش در دوســال گذشــته فاقد مجوز بوده اند؛ اما در حال 
حاضر بیش از ۷5 درصد دارای مجوز بوده و بقیه تا شش ماه 

دیگر تعیین تکلیف خواهند شد.
مدیرکل دفتر حفاظت شــکار و صید سازمان محیط زیست، 
بااشاره به اینکه براساس آمار ارسالی از استان ها و بازدیدهای 

صــورت گرفته، وضعیــت تغذیه ای، بهداشــتی و جایگاهی 
16واحد دارای مجوز، متوســط تا خوب ارزیابی شده است، 
افزود: در این لیســت، باغ های وحشــی نیز وجود دارند که 
شرایط جایگاهی مناسبی برای گونه ها فراهم کرده و رویکرد 
 اصالح پذیر و تعاملی دارند؛ به همین دلیل در پایان ســال،

دو واحد از آنها به پاس رویکردهای تعاملی و بهینه سازی ها، 
به عنوان واحدهای نمونه سال معرفی می شوند.

به گفته تیموری، در این راســتا تالش می شــود تا از طریق 
انتقال گونه های مازاد پردیســان به صورت امانی به باغ های 
وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات دارای شرایط 
جایگاهی مناســب تر، گام بــه گام و گونه به گونه، شــرایط 
نگهداری گونه ها بهینه سازی شــود؛ البته انتقال گونه های 
مازاد پردیســان، صرفا بــرای واحدهــای دارای مجوز مورد 
تایید استان و سازمان درخصوص شــرایط بهینه نگهداری، 
امکان پذیر اســت. این کارشناس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت تاکید کرد: با اعمــال محدودیت هایــی در خرید، 

 فروش، ورود، صــدور، معاوضــه، مبادله، دریافــت و اهداء
 هر نــوع جانور وحشــی بــرای واحدهــای بــدون مجوز،
 به نوعی انجام اصالحات و اخذ مجوز برای واحدها ضروری و

الزم االجرا شده است.
تیموری در ادامه با اشــاره به وجود 20 بــاغ پرندگان فعال 
در کل کشــور، اظهار کرد: در راســتای پیگیــری، پایش و 
اصالحات به عمل آمــده، 10 واحد از این تعــداد، موفق به 
کسب مجوز از محیط زیست شــده اند. پیگیری و ساماندهی 
10 واحد دیگر به منظور طی روال ســازمانی وکســب مجوز 
 یا برخورد قانونی، در دســتور کار قرار دارد و تا پایان ســال

تعیین تکلیف خواهد شــد. طی بازدیدهــای به عمل آمده و 
گزارشات ارسالی از اســتان ها، وضعیت تغذیه ای و بهداشتی 
اکثر این واحدها قابل قبول ارزیابی شــده؛ ولی صرفا تکمیل 
مدارک و ارســال از ســوی اســتان ها به منظــور طی روال 

سازمانی، روند کارها را به تعویق انداخته است.
مدیرکل دفتر حفاظت شــکار و صید سازمان محیط زیست، 
در بخش دیگر گفت وگو دربــاره مراکز نگهداری از حیوانات، 
با اشاره به اینکه در کل کشور 3۷ مرکز نگهداری فعال وجود 
دارد، گفــت: از این تعداد 2۷ مرکز دارای مجوز هســتند که 
11 واحد طی دو ســال اخیر مجوز گرفته و 9 واحد در حال 
گذراندن روال ســازمانی، تکمیل مدارک و انجام اصالحات 
طی یــک مهلت شــش ماهه هســتند. وی افــزود: بیش از 
50درصد این مراکز، طی دو ســال قبل، فاقد مجوز بوده اند 
که با انجام نظــارت، بازدیدها و پیگیری هــای به عمل آمده 
و مجاب کــردن واحدها به رعایت اصول و ضوابط ســازمان، 
درحال حاضر بیش از ۷0 درصد واحدها دارای مجوز هستند.

مدیرکل دفتر حفاظت شــکار و صید سازمان محیط زیست، 
با اشاره به اینکه بیشــتر مراکز نگهداری از سوی شهرداری 
مدیریت شــده؛ در حالی که بیشتر باغ های وحش و پرندگان 
از سوی بخش خصوصی اداره می شوند، گفت: اگرچه تالش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت بر ســاماندهی وضعیت 
فضاهای نگهداری، غیــر قابل کتمان بوده اســت؛ اما چون 
بخش بزرگی از باغ های وحش و پرندگان کشور توسط بخش 
خصوصی اداره می شوند، بی تردید متاثر از وضعیت اقتصادی 
کشــور، خواســته و ناخواســته نمی توانند انتظارات محیط 
زیست را به منظور به سازی فضاهای نگهداری مرتفع سازند. 
وی در پایان اشــاره کرد عالوه بر همه این مشــکالت، اتمام 
فعالیت سیرک ها در کل کشــور، بار اضافه ای را بر دوش باغ 
وحش ها و سایر مراکز نگهداری حیوانات تحمیل کرده است. 
طراحی جایگاه و ساماندهی این گونه های جانوری، وظایفی 

است که این مراکز به دنبال اجرای آن هستند.

درباره باغ وحش ها و مراکز نگهداری از حیوانات، بايد وضعیت سال های گذشته اين واحدها را با وضعیت فعلی آنها 
مقايسه کنیم و اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی را نیز در نظر بگیريم.

بیش از 50 درصد 
باغ های وحش در 

دوسال گذشته 
فاقد مجوز بوده اند؛ 

اما در حال حاضر
اين میزان به نصف 
کاهش يافته و بقیه 

تا شش ماه ديگر 
تعیین تکلیف 

خواهند شد

یوزپلنگ- تانزانیاگوزن- آلمانتوکا- برزیل

مديرکل دفتر حفاظت شکار و صید سازمان محیط زيست:

مهلت 6 ماهه به باغ وحش های بدون مجوز
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مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
2/36 شــماره آگهــی: 139503902004000118 شــماره پرونــده: 
9204002004000348 و 9204002004000349 و 9204002004000350 
و 9204002004000347 و 9204002004000352 و  9204002004000351   
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9200935 و 9200937 و 9200938 و 
9200939 و 9200940 و 9200941 ، 1- ششدانگ یک واحد دفتر کار واقع 
در طبقه چهارم پالک ثبتی هشت و نه باقیمانده فرعی از هشتصد و چهل و 
 هفت و هشــتصد و چهل و هشــت اصلی  مفــروز و مجزا شــده از پالک

 هشت و نه مجزا شده از هشتصد و چهل و هفت و هشتصد و چهل و هشت 
اولیه اصلی مذکور به مساحت یکصد و سی و سه متر نود سانتی متر مربع 
و بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه پانزده تفکیکی واقع در جنوب 
رمپ زیرزمین دوم به مساحت یازده و نیم متر مربع و بانضمام ششدانگ 
یک واحد پارکینگ قطعه شانزده تفکیکی واقع در جنوب غربی زیرزمین دوم 
به مساحت یازده و نیم متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که ســند مالکیــت آن در صفحه 213 دفتر 
1307 امالک با شماره چاپی 033705 ذیل ثبت 242935 ثبت و سند صادر 
شده است 2- ششدانگ یک واحد تجاری واقع در شمال همکف به مساحت 
دویست و چهارده متر و هشتاد سانتی مربع پالک ثبتی ده فرعی از هشتصد 
و چهل و هفت و هشتصد و چهل و هشت اصلی باقیمانده مفروز و مجزی 
شده از پالک اصلی بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه یک تفکیکی 
واقع در شمال شــرق زیرزمین اول به مســاحت یازده و نیم متر مربع با 
قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که 
سند مالکیت آن در صفحه 246 دفتر 1307 ذیل شماره 242950 با شماره 
چاپی 033716 ثبت و سند صادر شده است 3- ششدانگ یک واحد دفتر کار 
واقع در جنوب طبقه همکف به مساحت شصت و شش و نیم متر مربع پالک 
 ثبتی یازده فرعی از هشــتصد و چهل و هفت و هشــتصد و چهل و هشت

 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک هشــت و نه فرعی از اصلی مذکور 
بانضمام ششــدانگ یک واحد پارکینگ قطعه دوم تفکیکی واقع در جنوب 
پارکینگ یک در زیرزمین اول به مساحت یازده و نیم متر مربع با قدرالسهم 
از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که سند مالکیت 
آن در صفحه 243 دفتر 1307 ذیل ثبت 242949 با شماره چاپی 033715 
ثبت و سند صادر شده است 4- ششدانگ یک واحد دفتر کار واقع در جنوب 
طبقه اول به مساحت یکصد و چهل و نه متر سی و سه سانتیمتر مربع پالک 
ثبتی دوازده فرعی از هشــتصد و چهل و هفت و هشتصد و چهل و هشت 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک هشــت و نه فرعی از اصلی مذکور 
بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه سه تفکیکی واقع در شمال شرق 
راه پله در زیرزمین اول به مســاحت یازده و نیم متر مربع با قدرالسهم از 
عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که سند مالکیت 
آن در صفحه 240 دفتر 1307 ذیل ثبت 242948 به شماره چاپی 033714 
ثبت و سند صادر شده است 5- ششدانگ یک واحد دفتر کار واقع در شرق 
طبقه اول به مساحت یکصد متر چهل و نه سانتیمتر مربع پالک ثبتی سیزده 
فرعی از هشتصد و چهل و هفت و هشتصد و چهل و هشت اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک هشت و نه فرعی از اصلی مذکور بانضمام ششدانگ 
یک واحد پارکینــگ قطعه چهار تفکیکی واقع در شــمال غــرب راه پله در 
زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهان که ســند مالکیــت آن در صفحه 237 دفتــر 1307 ذیل ثبت 
242943 به شــماره چاپی 033713 ثبت و ســند صادر شــده اســت 6- 
ششدانگ یک واحد دفتر کار واقع در جنوب طبقه اول به مساحت پنجاه و دو 
متر سی و شش سانتیمتر مربع پالک ثبتی چهارده فرعی از هشتصد و چهل 
و هفت و هشتصد و چهل و هشت اصلی مفروز و مجزی شده از پالک هشت 
و نه فرعی از اصلی مذکور بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه پنج 
تفکیکی واقــع در غرب زیرزمین اول به مســاحت یازده نیــم متر مربع با 
قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که 
ســند مالکیت آن در صفحه 234 دفتر 1307 ذیل ثبت 242942 به شماره 
چاپی 033712 ثبت و سند صادر شده است 7- ششدانگ یک واحد دفتر کار 
واقع در جنوب طبقه اول به مســاحت یکصد و چهل و نه متر و ســی و سه 
سانتیمتر مربع پالک ثبتی پانزده فرعی از هشتصد و چهل و هفت و هشتصد 
و چهل و هشــت اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک هشت و نه فرعی از 
اصلی مذکور و بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه شش تفکیکی 
واقع در جنوب راه پله در زیرزمین اول به مساحت یازده و نیم متر مربع با 
قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که 
ســند مالکیت آن در صفحه 231 دفتر 1307 ذیل ثبت 242941 به شماره 
چاپی 033711 ثبت و سند صادر شده است 8- ششدانگ یک واحد دفتر کار 
واقع در شرق طبقه دوم به مساحت یکصد متر و چهل و نه سانتیمتر مربع 
پالک ثبتی شانزده فرعی از هشــتصد و چهل و هفت و هشتصد و چهل و 
هشت اصلی مفروز و مجزی شده از پالک هشت و نه فرعی از اصلی مذکور 
و بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه هفت تفکیکی واقع در جنوب 
شرق زیرزمین اول به مساحت یازده و نیم متر مربع متر مربع با قدرالسهم 
از عرصه مشــاعی و مشــاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که ســند 
مالکیت آن در صفحه 228 دفتر 1307 ذیل ثبت 242940 به شــمار چاپی 
033710 ثبت و سند صادر گردید 9- ششدانگ یک واحد دفتر کار واقع در 
جنوب طبقه دوم به مساحت پنجاه و دو متر و سی و شش سانتیمتر مربع 
پالک ثبتی هفده فرعی از هشتصد و چهل و هفت و هشتصد و چهل و هشت 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک هشــت و نه فرعی از اصلی مذکور و 
بانضمام ششــدانگ یک واحد پارکینگ قطعه هشت تفکیکی واقع در شمال 
شــرقی زیرزمین دوم به مســاحت یازده و نیم متر مربع با قدرالسهم از 
عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که سند مالکیت 
آن در صفحه 225 دفتر 1307 ذیل ثبت 242939 و به شماره چاپی 033709 
ثبت و سند صادر گردیده 10- ششدانگ یک واحد دفتر کار واقع در غرب 
طبقه دوم به مساحت یکصد و بیست و یک متر هفتاد و هشت سانتیمتر مربع 
پالک ثبتی هیجده فرعی از هشتصد و چهل و هفت و هشتصد و چهل و هشت 
اصلی مجزی شــده از پالک هشــت و نه فرعی از اصلی مذکور بانضمام 
ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه نه تفکیکی واقع در جنوب پارکینگ هشت 
در زیرزمین دوم و بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه ده تفکیکی 
واقع در شمال شــرق زیرزمین دوم به مســاحت یازده و نیم متر مربع با 
قدرالهسم از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که 
ســند مالکیت آن در صفحه 222 دفتر 1307 ذیل ثبت 242938 به شماره 
چاپی 033708 ثبت و سند صادر گردید 11- ششدانگ یک واحد دفتر کار 
واقع در شرق طبقه سوم به مساحت یکصد متر و چهل و نه سانتیمتر مربع 
پالک ثبتی نوزده فرعی از هشتصد و چهل و هفت و هشتصد و چهل و هشت 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک هشــت و نه فرعی از اصلی مذکور و 
بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه دوازده تفکیکی واقع در غرب 
زیرزمین دوم به مســاحت یازده و نیم متر مربع و بانضمام ششدانگ یک 
واحد پارکینگ قطعه یازده تفکیکی واقع در شمال غرب راه پله در زیرزمین 
دوم به مســاحت یازده و نیم متر مربع با قدرالســهم از عرصه مشاعی و 
مشاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحه 219 
دفتر 1307 ذیل ثبت 242937 به شماره چاپی 033707 ثبت و سند صادر 
گردیده 12- ششــدانگ یک واحد دفتر کار واقع در جنوب طبقه ســوم به 
مساحت پنجاه و دو متر و سی و شش ســانتیمتر مربع پالک ثبتی بیست 
فرعی از هشتصد و چهل و هفت و هشتصد و چهل و هشت اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک هشت و نه فرعی از اصلی مذکور بانضمام ششدانگ 
یک واحد پارکینگ قطعه سیزده تفکیکی واقع در جنوب راه پله در زیرزمین 
دوم به مساحت یازده و نیم متر مربع بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ 
قطعه چهارده تفکیکی واقع در جنوب پارکینگ سیزده در زیرزمین دوم به 
مســاحت یازده و نیم متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات 

واقع در بخش پنج ثبت اصفهان سند مالکیت آن در صفحه 216 دفتر 1307 
ذیل شماره 242936 به شــماره چاپی 033706 ثبت و سند صادر گردیده 
اســت. توضیحًا پالک های 847/8 و 847/9 و 848 باقیمانده با هم تجمیع 
شــده و طبق صورتمجلس تفکیکی 7467 / ج مورخ 89/8/18 به پالک های 
فوق تفکیک گردیده است، با حدود پالک 847/8 و 847/9 و 848 باقیمانده: 
شمااًل در هفت قسمت که قســمت های دوم و چهارم شرقی است دیوار و 
ســوم  طبقــه  بــام  پشــت  بــه  اســت   پنجــره 
شرقًا اول دیوار است به پشت بام طبقه سوم دوم در دو قسمت که قسمت 
دوم شرقی است دیوار و پنجره است به داکت سوم در دو قسمت که قسمت 
دوم شرقی است دیوار و درب است به راه پله و آسانسور جنوبًا در چهار 
قسمت که قسمت دوم غربی و چهارم مورب غربی است دیوار و پنجره است 
به فضای پشت بام طبقه همکف و رمپ غربًا دیوار است به فضای پالک 849 
حدود پارکینگ 15 و 16 شمااًل و شرقًا و جنوبًا و غربًا خط مستقیم مفروض 
 است به محوطه پارکینگ حدود: پالک 10 فرعی: شــمااًل در دو قسمت که 
دوم مورب شرقی اســت دیوار به دیوار پالک های 848/2 و 848/7 شرقًا 
دیوار و پنجره اســت درب اســت به خیابان جنوبًا اول در ده قســمت که 
قسمتهای دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم شرقی است دیوار است به 
راه پله و راهرو و دوم دیوار اســت به راهرو سوم دیوار و پنجره است به 
فضای رمپ غربًا دیوار به دیوار پال ک849 )ســابق دیوار اشتراکی بوده( 
 حدود پارکینگ شــماره قطعه یک شــمااًل و جنوبــًا و شــرقًا و غربًا خط

 مستقیم مفروض است به محوطه پارکینگ حدود پالک 11 فرعی: شماالً اول 
در سه قسمت که قسمت دوم غربی است دیوار و درب است به راهرو و دوم 
در دو قسمت که قسمت اول شرقی اســت دیوار است براه پله و آسانسور 
شــرقًا دیوار به دیوار پالک های 848/3 و 484/4 جنوبًا به طور شکســته 
دیوار به دیوار پالک های 6 و 7 و 8 فرعی از 848 اصلی غربًا در سه قسمت 
که قسمت دوم جنوبی است دیوار است به راهرو حدود پارکینگ قطعه دوم 
 شــمااًل و جنوبــًا و شــرقًا و غربــًا خــط مســتقیم مفــروض اســت به

 محوطه پارکینگ حدود پالک 12 فرعی: شــمااًل اول دیوار است به فضای 
پالک 848/2 دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی است دیوار و پنجره 
است به نورگیر شرقًا در سه قسمت که قســمت دوم شمالی است و دیوار 
اشتراکی است با دفتر کار مجاور جنوبًا اول دیوار و درب است به راه پله و 
آسانسور دوم در پنج قسمت که قســمت اول غربی و دوم مورب غربی و 
چهارم مورب شرقی و پنجم شرقی است دیوار اشتراکی است با دفتر کار 
مجاور سوم در دو قسمت که قسمت دوم مورب غربی است دیوار و پنجره 
است به فضای پشت بام طبقه همکف و رمپ غربًا دیوار به فضای پالک 849 
حدود پارکینگ قطعه سوم شــمااًل و جنوبًا و شــرقًا و غربًا خط مستقیم 
مفروض اســت به محوطه پارکینگ حدود پالک 13 فرعی: شــمااًل در دو 
قسمت که قسمت دوم مورب شرقی است دیوار است به فضای پالک های 
848/2 و 848/7 شرقًا دیوار و پنجره اســت به فضای خیابان جنوبًا اول 
دیوار است به فضای پالک 848/3 دوم در دو قسمت که قسمت اول غربی 
است دیوار و پنجره است به داکت غربًا اول دیوار و درب است به راه پله و 
آسانسور دوم در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است دیوار اشتراکی 
است با دفتر کار مجاور سوم دیوار و پنجره است به نورگیر حدود پارکینگ 
قطعه چهارم شمااًل و جنوبًا و شــرقًا و غربًا خط مستقیم مفروض است به 
محوطه پارکینگ حدود پالک 14 فرعی: شمااًل دیوار اشتراکی با دفتر کار 
مجاور شرقًا اول در دو قسمت که قســمت اول مورب شمالی است دیوار 
اشتراکی است با دفتر کار مجاور دوم دیوار و درب است راه پله و آسانسور 
جنوبًا در سه قسمت که قســمت دوم غربی اســت دیوار و پنجره است به 
فضای پشــت بام طبقه همکف غربًا در دو قسمت که قســمت دوم مورب 
شمالی است دیوار اشتراکی  است با دفتر کار مجاور حدود پارکینگ شماره 
پنج شمااًل و جنوبًا و شرقًا و غربًا خط مســتقیم مفروض است به محوطه 
پارکینگ حدود پالک 15 فرعی: شــمااًل اول دیواری است به فضای پالک 
848/2 دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی است دیوار و پنجره است به 
نورگیر شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم شــمالی است دیوار اشتراکی 
است با دفتر کا ر مجاور جنوبًا اول دیوار و درب است به راه پله و آسانسور 
دوم در پنج قسمت که قسمت اول غربی و دوم مورب غربی و چهارم مورب 
شرقی و پنجم شرقی است دیوار اشتراکی است با دفتر کار مجاور سوم در 
دو قسمت که قسمت دوم مورب غربی است دیوار و پنجره است به فضای 
پشــت بام طبقه همکف و رمپ غربًا دیوار است به فضای پالک 849 حدود 
پارکینگ شش تفکیکی شمااًل و جنوبًا و شرقًا و غربًا خط مستقیم مفروض 
اســت به محوطه پارکینگ حدود پالک 16 فرعی: شــمااًل در دو قسمت که 
 قســمت دوم مــورب شــرقی اســت دیــوار اســت بــه فضــای 
پالک های 848/2 و 848/7 شــرقًا دیوار و پنجره اســت به فضای خیابان 
جنوبًا اول دیوار است به فضای پالک 848/3 دوم در دو قسمت که قسمت 
اول غربی است دیوار و پنجره است به داکت غربًا اول دیوار و درب است به 
راه پله و آسانسور دوم در سه قســمت که قسمت دوم جنوبی است دیوار 
اشتراکی با دفتر کار مجاور ســوم دیوار و پنجره است به نورگیر حدود 
پارکینگ قطعه هفت شمااًل و جنوبًا و شــرقًا و غربًا خط مستقیم مفروض 
است به محوطه پارکینگ حدود پالک 17 فرعی: شماالً دیوار اشتراکی با دفتر 
کار مجاور شرقًا اول در دو قسمت که قسمت اول مورب شمالی است دیوار 
اشتراکی است با دفتر کار مجاور دوم دیوار و درب است راه پله و آسانسور 
جنوبًا در سه قسمت که قســمت دوم غربی دیوار و پنجره است به فضای 
پشت بام طبقه همکف غربًا در دو قسمت که قسمت دوم مورب شمالی است 
دیوار اشتراکی اســت با دفتر کار مجاور و حدود پارکینگ شماره هشت 
شــمااًل و جنوبًا و شــرقًا و غربًا خط مستقیم مفروض اســت به محوطه 
پارکینگ حدود پالک 18 فرعی: شمااًل دیوار و پنجره است به پشت بام طبقه 
دوم شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم شمالی است دیوار اشتراکی است 
با دفتر کار مجاور جنوبًا اول دیوار و درب است به راه پله و آسانسور دوم 
در پنج قســمت که قســمت اول غربی و دوم مورب غربی و چهارم مورب 
شرقی و پنجم شرقی است دیوار اشــتراکی است با دفتر کار مجاور سوم 
دردو قسمت که قســمت دوم مورب غربی اســت دیوار و پنجره است به 
فضای پشت بام طبقه همکف و رمپ غربًا دیوار است به فضای پالک 849 
حدود پارکینگ قطعه نه و ده شــمااًل و جنوبًا و شــرقًا و غربًا خط مستقیم 
مفروض اســت به محوطه پارکینگ حدود پالک 19 فرعی: شــمااًل در دو 
قسمت که قسمت دوم مورب شرقی است دیوار است به فضای پالک های 
848/2 و 848/7 شرقًا دیوار و پنجره اســت به فضای خیابان جنوبًا اول 
دیوار است به فضای پالک 848/3 دوم در دو قسمت که قسمت اول غربی 
است دیوار و پنجره است به داکت غربًا اول دیوار و درب است به راه پله و 
آسانسور دوم در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است دیوار اشتراکی 
است با دفتر کار مجاور سوم دیوار و پنجره است به پشت بام طبقه دوم و 
نورگیر حدود پارکینگ قطعه یازده و دوازده شمااًل و جنوبًا و شرقًا و غربًا 
خط مستقیم مفروض است به محوطه پارکینگ حدود پالک 20 فرعی: شمااًل 
دیوار اشتراکی با دفتر کار مجاور شــرقًا اول در دو قسمت که قسمت اول 
مورب شمالی است دیوار اشتراکی اســت با دفتر کار مجاور دوم دیوار و 
درب است راه پله و آسانسور جنوبًا در ســه قسمت که قسمت دوم غربی 
است دیوار و پنجره است به فضای پشت بام طبقه همکف غربًا در دو قسمت 
که قسمت دوم مورب شمالی است دیوار اشتراکی است با دفتر کار مجاور 
حدود پارکینگ سیزده و چهارده: شماالً و جنوبًا و شرقًا و غربًا خط مستقیم 
مفروض است به محوطه پارکینگ که دوازده دفتر فوق به آدرس اصفهان- 
خ حکیم نظامی- نبش کوچــه اورنگ- )بانک آینده( طبق نظر کارشــناس 
رسمی عرصه ملک مذکور  چهارصد و چهل و چهار متر و هشتاد سانتیمتر 
 مربــع و زیربنای کل احداثی باســتناد پایــان کار صادره از شــهرداری

 منطقه 5 اصفهــان به شــماره 5/89/2977 مــورخ 1389/02/26 بالغ بر 
2322/80 متر مربع می باشد. اعیانی موجود در 7 طبقه مشتمل بر دو طبقه 
زیرزمین با کاربری پارکینگ و طبقه همکف شامل یک واحد تجاری و یک 

واحد دفتر کار و سه طبقه روی همکف شامل ســه دفتر کار در هر طبقه و 
طبقه چهارم مشتمل بر یک واحد دفتر کار می باشد. نمای خارجی مجموعه، 
 ترکیبی از سنگ و کامپوزیت آلومینیومی و کف و بدنه مشاعات و راهرو و 
طبقات و دستگاه پله با سنگ تراورتن عباس آباد و گرانیت مرغوب پوشیده 
شــده اســت . نرده های پله از نوع اســتیل و دربهای ورودی و داخلی و 
چهارچوب های واحدها از نوع چوبی مرغوب و پنجره های خارجی از نوع 
آلومینیومی با شیشه دو جداره می باشد. کف پارکینگ با موزاییک و بدنه 
ها با سرامیک مفروش شده است. سیستم سرمایش و گرمایش مجموعه، 
به صورت مرکزی شامل موتورخانه و چیلر بوده و فن کویل های زمینی در 
واحدها نصب گردیده است. مجموعه، مجهز به سیستم اطفاء و اعالم حریق 
و یک دستگاه  آسانسور می باشد. همچنین دارای اشتراکات آب و فاضالب 
و برق و گاز و تلفن می باشد. در حال حاضر، واحد تجاری به عنوان شعبه 
بانک آینده و کلیه واحدهای دفتر کار به صورت دفاتر سرپرستی این بانک 
 در حال بهره برداری است و مشــخصات واحدها به شرح ذیل می باشد:

 1- واحد تجاری در شمال طبقه همکف به پالک ثبتی 10 فرعی از 847 و 848 
بانضمام پارکینگ متعلقــه )قطعه یک تفکیکی( مســاحت این ملک تجاری 
214/80 متر مربع با دسترسی از خیابان حکیم نظامی می باشد. بر موجود 
ملک حدود 6 متر است. درب ورودی از نوع اســتیل است. کف ها با سنگ 
مرغوب عباس  آباد و بدنه ها با ترکیب ســنگ و نقاشی و کاغذ دیواری و 
ســقف بــا ســقف کاذب و نورپــردازی مفروش شــده اســت بــه مبلغ 
60/144/000/000 ریال 2- واحد دفتر کار واقع در جنوب طبقه همکف به 
پالک ثبتی 11 فرعی از 847 و 848 اصلی بانضمام یک واحد پارکینگ متعلقه 
)قطعه 2 تفکیکی( مساحت این دفتر کار 66/50 متر مربع است و مشتمل بر 
سالن و یک  آبدارخانه و سرویس بهداشتی اســت. کف واحد با سرامیک 
مرغوب 60 * 60 و بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ و کناف 
حجمی و نورپردازی مفروش شده است. آبدارخانه مجهز با کابینت ام دی 
 اف و ســایر تجهیزات الزم می باشــد بــه مبلــغ 4/455/000/000 ریال

 3- واحد دفتر کار واقع در غرب طبقه اول به پالک ثبتی 12 فرعی از 847 و 
848 اصلی بانضمام یک واحد پارکینگ متعلقه ) قطعه 3 تفکیکی( مساحت 
این واحد دفتر کار 149/33 متر مربع بوده و مشتمل بر سالن و دو اتاق مجزا 
شده با پارتیشن چوبی و آبدارخانه و ســرویس بهداشتی می باشد. کف 
واحد با سرامیک مرغوب 60 * 60 و بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف 
با رنگ و کناف حجمی و نورپردازی مفروش شده است. آبدارخانه مجهز 
بــه کابینــت ام دی اف و ســایر تجهیــزات الزم مــی باشــد بــه مبلــغ 
10/453/000/000 ریال 4- واحد دفتر کار واقع در شرق طبقه اول ) مشرف 
به خیابان حکیــم نظامی( به پالک ثبتــی 13 فرعــی از 847 و 848 اصلی 
بانضمام یک واحد پارکینگ متعلقه ) قطعه 4 تفکیکی( مساحت این واحد دفتر 
کار 100/49 متر مربع بوده و مشتمل بر ســالن و یک اتاق و آبدارخانه و 
 سرویس بهداشتی می باشــد. کف واحد با ســرامیک مرغوب 60 * 60 و

 بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ و کناف حجمی و نورپردازی 
مفروش شده است و آبدارخانه مجهز به کابینت ام دی اف و سایر تجهیزات 
الزم می باشــد به مبلغ 7/335/000/000 ریال 5- واحد دفتر کار واقع در 
جنوب طبقه اول به پالک ثبتی 14 فرعی از 847 و 848 اصلی بانضمام یک 
واحد پارکینگ متعلقه )قطعه 5 تفکیکی( مساحت این واحد دفتر کار 52/36 
متر مربع و مشتمل بر ســالن و یک اتاق مجزا شــده با پارتیشن چوبی و 
 آبدارخانه و سرویس بهداشتی می باشــد. کف واحد با سرامیک مرغوب

 60 * 60 و بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ و کناف حجمی و 
نورپردازی مفروش شــده اســت. آبدارخانه مجهز به کابینت ام دی اف و 
سایر تجهیزات الزم می باشد به مبلغ 3/927/000/000 ریال 6- واحد دفتر 
کار واقع در غرب طبقه دوم به پالک ثبتی 15 فرعــی از 847 و 848 اصلی 
بانضمام یک واحد پارکینگ متعلقه )قطعه 6 تفکیکی( مساحت این واحد دفتر 
کار 149/33 متر مربع بوده و مشتمل بر سالن و دو اتاق خواب مجزا شده 
با پارتیشن چوبی و آبدارخانه و سرویس بهداشتی می باشد. کف واحد با 
سرامیک مرغوب 60 * 60 و بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ 
و کناف حجمی و نورپردازی مفروش شده است. آبدارخانه مجهز به کابینت 
ام دی اف و سایر تجهیزات الزم می باشد 10/900/000/000 ریال 7- واحد 
دفتر کار واقع در شرق طبقه دوم ) مشرف به خیابان حکیم نظامی( به پالک 
ثبتی 16 فرعــی از 847 و 848 اصلی بانضمام یک واحــد پارکینگ متعلقه 
)قطعه 7 تفکیکی( مساحت این دفتر کار 100/49متر مربع بوده و مشتمل بر 
سالن و یک اتاق و آبدارخانه و ســرویس بهداشتی می باشد. کف واحد با 
سرامیک مرغوب 60 * 60 و بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ 
و کناف حجمی و نورپردازی مفروش شده است. آبدارخانه مجهز به کابینت 
ام دی اف و ســایر تجهیزات الزم می باشد به مبلغ 7/637/000/000 ریال 
8- واحد دفتر کار واقع در جنوب طبقه دوم به پالک ثبتی 17 فرعی از 847  
و 848 اصلی بانضمام یک واحد پارکینگ متعلقه ) قطعه 8 تفکیکی( مساحت 
این واحد دفتر کار 52/36 متر مربع بوده و مشتمل بر سالن و یک اتاق مجزا 
شده با پارتیشن چوبی و آبدارخانه و ســرویس بهداشتی می باشد. کف 
واحد با سرامیک مرغوب 60 * 60 و بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف 
با رنگ و کناف حجمی و نورپردازی مفروش شده است. آبدارخانه مجهز 
بــه کابینــت ام دی اف و ســایر تجهیــزات الزم مــی باشــد بــه مبلــغ 
4/084/000/000 ریال 9- واحد دفتر کار واقع در غرب طبقه سوم به پالک 
 ثبتی 18 فرعــی از 847 و 848 اصلی بانضمام دو واحــد پارکینگ متعلقه

 ) قطعات 9 و 10 تفکیکی( مساحت این واحد دفتر کار 121/78 متر مربع بوده 
و مشتمل بر سالن و آبدارخانه و سرویس بهداشتی می باشد. کف واحد با 
سرامیک مرغوب 60 * 60 و بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ 
و کناف حجمی و نورپردازی مفروش شده است. آبدارخانه مجهز به کابینت 
ام دی اف و ســایر تجهیزات الزم می باشد به مبلغ 9/855/000/000 ریال 
 10- واحــد دفتر کار واقع در شــرق طبقه ســوم ) مشــرف بــه خیابان 
حکیم نظامی( به پالک ثبتی 19 فرعی از 847 و 848 اصلی بانضمام دو واحد 
پارکینگ متعلقه ) قطعات 11 و 12 تفکیکی( مســاحت ایــن واحد دفتر کار 
100/49 متــر مربع بوده و مشــتمل بر ســالن و یک اتــاق و آبدارخانه و 
 سرویس بهداشتی می باشــد. کف واحد با ســرامیک مرغوب 60 * 60 و 
بدنه ها با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ و کناف حجمی و نورپردازی 
مفروش شده است. آبدارخانه مجهز به کابینت ام دی اف و سایر تجهیزات 
الزم می باشد به مبلغ 8/538/000/000 ریال 11- واحد دفتر کار واقع در 
جنوب طبقه سوم به پالک ثبتی 20 فرعی از 847 و 848 اصلی بانضمام دو 
 واحد پارکینــگ متعلقــه ) قطعــات 13 و 14 تفکیکی( مســاحت این واحد 
دفتر کار 52/36 متر مربع بوده و مشتمل بر سالن و آبدارخانه و سرویس 
 بهداشــتی می باشــد. کف واحد با ســرامیک مرغوب 60 *60 و بدنه ها 
با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ و کناف حجمی و نورپردازی مفروش 
شده است. آبدارخانه مجهز به کابینت ام دی اف و سایر تجهیزات می باشد 
و به مبلغ 4/841/000/000 ریال 12- واحد دفتر کار واقع در طبقه چهارم 
به پالک ثبتی 8 و 9 فرعی از 847 و 848 اصلی بانضمام دو واحد پارکینگ 
متعلقه )قطعات 15 و 16 تفکیکی( مساحت این واحد دفتر کار 133/90 متر 
مربع بوده و مشــتمل بر سالن و یک اتاق مجزا شــده با پارتیشن چوبی و 
آبدارخانه و سرویس بهداشتی و تراس رو باز مشرف به بام قسمت های 
عقب نشینی شده می باشد. کف واحد با سرامیک مرغوب 60 *60 و بدنه ها 
با کاغذ دیواری و رنگ و سقف با رنگ و کناف حجمی و نورپردازی مفروش 
 شده اســت. آبدارخانه مجهز به کابینت ام دی اف و ســایر تجهیزات الزم 
می باشد به مبلغ 11/312/000/000 ریال ملکی خانم اعظم الهی دوست که 
طبــق ســند رهنــی شــماره 10675 مــورخ 1386/3/7، 12762 مورخ 
1386/10/12 ، 16295 مورخ 1386/10/12، 16357 مورخ 1387/10/21 ، 
20949 مــورخ 1389/04/29 و 22588 مــورخ 1389/11/09 تنظیمــی 
دفترخانه 136 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک دارای بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 95/7/5 در 

اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- 
 چهار راه اول خیابــان الهور به مزایده گذارده می شــود. مزایده جمعًا از 
مبلغ پایه 143/481/000/000 ریال ) یکصد و چهل و سه میلیارد و چهارصد 
و هشتاد و یک میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مــورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی هــای مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
 صورت وجــود مازاد، وجــوه پرداختی بابــت هزینه های فــوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
 روزنامــه زاینــده رود چاپ اصفهــان مــورخ 95/5/25 درج و منتشــر
  مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایده بــه روز بعــد موکول
  می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده چــک تضمین بانک

 ملی به مبلــغ پایه در وجه اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان به همراه 
 تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده

 مزایده بایــد کل مبلغ خرید را تا پایــان وقت اداری همــان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف:13059 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)4494 کلمه، 50 کادر(
ابالغ رای

5/376 شــماره دادنامــه: 9509973637100110 شــماره پرونــده: 
9409983637100619 شماره بایگانی شــعبه: 940920 خواهان: آقای 
حمید بیاتی فرزند علی اکبر به نشانی خوانسار- خشکرود، خوانده: آقای 
محمد صادقی پور فرزند روضه به نشــانی داران- روســتای نهر خلج، 
خواســته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: دادگاه پس از وصول پرونده و 
جری تشریفات ختم دادرسی را اعالم و با اســتعانت از درگاه ایزد متعال 
به شــرح زیر مبادرت به اصدار رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست حمید بیاتی فرزند علی اکبر به طرفیت محمد صادقی پور فرزند 
روضه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 60/400/000 ریال به 
انضمام کلیه خســارات قانونی لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
ارائه رونوشت چک شــماره 876843 – 94/3/25 عهده بانک سپه و ارائه 
رونوشت گواهی عدم پرداخت و عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه خوانده 
علیرغم ابالغ الزم لذا خواســته خواهان را وارد دانسته مســتنداً به مواد 
198 و 515 و 502 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 60/400/000 ریال به عنوان اصل خواســته و به پرداخت 
مبلغ 2/520/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید لغایت وصول آن بر مبنای نرخ شاخص تغییر قیمت 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
م الف: 146 شعبه اول دادگاه عمومی دادگســتری خوانسار)246 کلمه، 3 

کادر( 
مفاد آراء

5/43 آگهی موضوع ماده 3قانــون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابرآراء شــماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی الحاق موادی  به 
 قانون  ساماندهی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات

 مالکانــه وبالمعــارض متقاضیان محرزگردیده اســت.لذا مشــخصات 
متقاضیان وامــالک مورد تقاضــا به شــرح زیربه منظوراطــالع عموم 
 دردونوبــت به فاصلــه 15 روزآگهی میشــوددرصورتی که اشــخاص
  نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند،

می توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دومــاه اعتراض خودرابه 
اداره ثبت اســنادوامالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
 ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرابه مرجع قضایی تقدیم

 نمایند.
1-رأی شماره139560302011000447 مورخ 1395/04/21آقای  مجید 
عرب فرزند  مجتبی  بشماره شناســنامه و کد ملی 1220020079صادره 
خوانســار در ششــدانگ یکقطعه زمین محل خانه  به مســاحت 244/43 
 متر مربع پالک شــماره 1083 فرعــی از 3 اصلی واقع دربخش ســه ثبت 

خوانسار
2-رأی شماره 139560302011000449 مورخ 1395/04/21 آقایسعید 
عرب فرزند  مجتبی بشماره شناسنامه129صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229956360 در ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 318/28متر 
 مربع پــالک شــماره 1083 فرعــی از 3 اصلــی واقع دربخش ســه  ثبت 

خوانسار
3- رأی شــماره 139560302011000451 مــورخ1395/04/21  آقای 
 محمدرضــا رضاســلطانی فرزنــد محمدباقــر بشــماره شناســنامه 4 
صادره خوانسار دارای شــماره ملی1229856201 درنیم دانگ مشاع از 
ششــدانگ  مزرعه شــورپالک شــماره 8 اصلی واقع دربخش  شش ثبت 

خوانسار
 1395/04 4- رأی شــماره 139560302011000453 مــورخ21/
 آقای  محمود ســلطانی فرزند  نعمت اله بشــماره  شناســنامه 6 صادره 
 خوانســار دارای شــماره ملــی1229561498 در51 متر مربع مشــاع

 ازکل ششــدانگ یکقطعه بــاغ پالک شــماره445 فرعــی از 9 اصلی واقع 
 دربخش  سه ثبت خوانسار خریداری مع الواســطه از مالک رسمی محمد

 سلطانی
5- رأی شماره 139560302011000455 مورخ1395/04/21 آقای مجتبی 
شاه محمدی فرزند  علی بشــماره شناسنامه 119صادره خوانسار دارای 
شماره ملی1229675401 در ششدانگ یکباب دکان  به مساحت58/09 متر 
مربع پالک شماره  1007 اصلی واقع دربخش دو ثبت خوانسار 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 شــماره ملــی1229675401 در ششــدانگ  یکباب ســاختمان به 
مســاحت 198/48 مترمربع پــالک شــماره2فرعی از1006 اصلی واقع 
دربخش  دو  ثبت خوانســار خریداری از مالک رســمی وراث علی شــاه 

محمدی
 7-  رأی شــماره 139560302011000459 مــوخ 1395/04/21 آقــای 
مهدی فاتحی فرزند مرتضی  بشــماره شناســنامه 15صادره خوانسار 
 دارای شــماره ملــی 1229925155 در ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
 مســاحت 351/29متر مربــع پــالک شــماره 371 فرعــی از53  اصلی 
واقع در بخــش پنج ثبت خوانســار  خریداری از مالک رســمی محمد تقی 

رضایت
8- رأی شماره 139560302011000462 مورخ 1395/04/21 آقای  سید 
تقی خاتمی فرزند حسینبشــماره شناســنامه30صادره خوانسار دارای 
شماره ملی 1229837124 در ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت300 
متر مربع پالک شــماره1064  فرعی از 16 اصلی واقع در بخش شش ثبت 

خوانسار  
بدیهی اســت 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 اسنادوامالک خوانسار 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1933  | August 15 , 2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1933| دوشنبه  25 مرداد 1395 | 12  ذی القعده 1437

اکرانيادداشت

پرسه درشهر

مراســم رونمایی از پوســتر و اکران خصوصی فیلم ســینمایی 
»حریر«، جدیدترین ســاخته ســینمایی فریال بهزاد، امشب 

ساعت ۱۹ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.
عوامل تولید »حریر« که فیلمی انســانی و با مضمون ســامت 
است، در این مراســم از فاطمه معتمدآریا، بازیگر مطرح سینما، 
تلویزیون و تئاتر کشور، به دلیل انسان دوستی و صلح طلبی اش 

تجلیل خواهند کرد. 
عاوه بر عوامل تولید این فیلم سینمایی، بسیاری از چهره های 

مطرح هنری در این مراسم حضور خواهند داشت. 
در تازه  ترین ســاخته فریال بهزاد، علیرضا جالی تبار، ژاکلین 
آواره، امیر صالحی زاده، روشنک عجمیان، آرزو ابی زاده، مجید 

مهدی زاده و... به ایفای نقش پرداخته  اند.
عوامل اصلی این فیلم سینمایی عبارتند از: 

نویســنده و کارگردان: فریال بهــزاد، تهیه کننــده: غامرضا 
آزادی، مدیــر فیلمبرداری: پیــام آزادی، مدیــر تولید: مجید 
فردی انور، صدابــردار: رضــا اردالن، دســتیار اول کارگردان 
 و برنامه ریــز: بابک ســیمانی، منشــی صحنه: ثریــا ریاحی،

انتخاب بازیگر: امیر شمس الدین حشــمت زاد، عکاس: حبیب 
مجیدی، طراح گریم: محمد ضیایی، موسیقی متن: فرید نوایی، 
مدیر تدارکات: سیدمهدی منیری، تدوین: نیما دبیرزاده، طراح 
صحنه و لباس: غامرضا آزادی و مشــاور رســانه ای: سید رضا 

منتظری.
در خاصــه داســتان ایــن اثــر ســینمایی آمــده اســت: 
 حریــر دختــری جــوان و بــا اســتعداد اســت کــه چاقی 
 بیش از حدش موانع زیادی را در زندگی برایش به وجود آورده.

مســئله ای که او نمی داند، این اســت که وقتی اعتماد به نفس 
داشته باشــد و خود را باور کند، می تواند به هر هدفی دسترسی 

پیدا کند...
این فیلم از اول تا پنجم شهریور ماه، در نخستین جشنواره فیلم 

سامت به نمایش در می آید.

اکران خصوصی فیلم »حرير«
 در آستانه جشنواره فیلم سالمت

پیشنهاد سردبیر:
ايران توانايی معرفی فرهنگ قديمی جهان را در خود دارد

النتــوری، ســومین اثــر رضادرمیشــیان، در مرحله اول 
از نظــر روایت داســتان، فیلــم تاثیرگذاری اســت. دلیل 
ایــن تاثیرگــذاری، پرداخــت درســت و کامــل در خط 
 روایی و هدایت گام بــه گام فیلمنامه اســت؛ عاوه بر این 
دوقطبی شــدن فیلم، یعنی تلفیق درام و مســتند، باعث 
شده خط اصلی داســتان و همچنین هدف فیلمساز حفظ 
شــود؛ از همین حیث فضای مســتند گونه فیلم، به هیچ 
وجه بــه درام و فضای قصــه ضربه وارد نکرده و توانســته 
اســت ارتباط درســتی با مخاطب بر قرار کند. از ســوی 
دیگر درمیشیان کوشــیده تا قصه ای با دو فضای متفاوت 
تعریف کند: فضــای اول، یک گروه خطرناک که کارشــان 
خفت کردن قشر مرفه جامعه است را نشــان می دهد؛ اما 
در دل همین فضای اول، قصه دوم رشــد پیــدا می کند و 
پاشا، سرکرده گروه النتوری، عاشق یک مددکار اجتماعی 
 به نــام مریم می شــود. فیلمســاز ما کوشــش کــرده تا 
ناهنجاری های اجتماعی را در دل هــر دو فضا به مخاطب 
نشــان دهد؛ از همین جهت تلخی های جامعه و بزهکاری 
و ازســوی دیگر قضاوت کردن آدم ها در قبال موضوع کلی 
فیلم، توانســته به پیشــبرد قصه کمک کند. ظاهر و شکل 

 النتوری عصبی است. فرمی که در فیلم مشاهده می شود،
نشان می دهد درمیشــیان ناهنجاری های جامعه اش را به 
خوبی درک کرده و واقعیت ها را طوری نشان داده است که 
یک گوشزد به حساب می آید. فیلمســاز به دنبال موضوع 
 مهم و خطیری رفته اســت؛ موضوع اسیدپاشــی و عشق،

مهم ترین بحث فیلم النتوری است. هوشمندی درمیشیان 
باعث شده این موضوع به درســت ترین شکل روایت شود. 
اگر چه قصه کمی دیــر راه می افتد؛ اما نیمــه اول فیلم در 
 خدمت نیمه دوم آن اســت. کاربرد نیمه اول فیلم، توانسته

شخصیت ها را به درستی معرفی کند و فضای مستندگونه 
و قضاوت هایی که می شــود، باعث شــده مخاطب منتظر 
اتفاق های اصلی بماند. با ورود مریم به داســتان، مخاطب 
هم قضاوت می کند؛ یا به پاشــا حق می دهــد یا به مریم. 
اساسا در نیمه دوم فیلم، زورگیری و خشونت از بین می رود 
و یک عشــق یک طرفه پیش می آید. عشق یک طرفه پاشا 
نسبت به مریم باعث می شود گره های فیلم محکم تر شود. 
 مهم ترین بخش کارگردانی درمیشیان، جسارتی است در

نشــان دادن زشــتی های جامعــه و بحث اسیدپاشــی. 
درمیشــیان ریســک کرده و صــورت مریم را که پاشــا 

روی آن اســید پاشــیده، به مخاطب نشــان مــی دهد. 
این ســکانس های مریم اگر چه مخاطب را مــی آزارد، اما 
واقعیتی اســت که درمیشــیان بــه ســادگی از آن عبور 
نکرده اســت و خواســته به مخاطبــش بگویــد آخر راه 
به اینجــا ختم می شــود. در ســکانس های آخــر، همه 
 قضــاوت هایی که از اول فیلم نشــان داده شــد، قابل فهم

می شود و بازگشــت به گذشته و نشــان دادن اینکه رابطه 
مریم و پاشا چگونه شــکل گرفته اســت، توانسته به همه 
چرایی های فیلم پاســخ دهــد. موضوع اصلــی این فیلم 
خشمگین، بخشــیدن اســت و اینکه در چه وضعیتی باید 
بخشید. کلیت فیلم در پایان بندی النتوری اتفاق می افتد؛ 
زمانی که مریم می گوید می خواهم بلند شــوم و کار کنم 
و حاال می توانم رضایت بگیرم. در ایــن پایان بندی، حس 
دلسوزی مخاطب جریحه دار می شود و اساسا مخاطب هم 
قاضی می شود برای حق دادن به پاشا یا مریم. فیلم، باطن 
عصبانی جامعه را به ما نشــان می دهد و قضاوت هایی که 
گاه از سر لجاجت و گاه از سر انسان دوستی و عقانی است. 
عقاید هر دو طیف در فیلم منعکس شده است و هوشمندی 
فیلمساز در به کارگیری درســت از فرم، باعث شده قصه از 
خرده روایت ها پرهیز کند و فیلم کاما در خدمت داستان 
اصلی باشد. پردازش دقیق شــخصیت ها، میزان سن ها و 
قاب هایی که با کات های ســریع به هم وصل می شــوند، 
فضای کلی فیلم را به مخاطب نزدیک کرده است؛ اما کلیت 
داستان نباید علتی شود که اسیدپاشی به امری خوشایند و 
عقده گشا تبدیل شود. بخشش مریم در اوج قصه، به شدت 
اخاقی اســت؛ اما می تواند غیر اخاقی هم باشد؛ چرا که 
همیشه بخششی در کار نیســت. این بخشیدن نباید تاثیر 

مخربی بر جامعه بگذارد.
انتخاب مریــم پالیزبان که دلیل کم کاری اش در ســینما 
مشخص نیســت و همچنین نوید محمدزاده، از مهم ترین 
دالیل جذابیت النتوری اســت. النتوری را باید در ســینما 
دید و از تک تک نماها، میزانســن دکوپاژ شده وکات های 

سریع حرفه ای اش لذت برد.
النتوری، ســومین فیلم رضا درمیشــیان، مملو از دغدغه 
است. این فیلم، با دغدغه قصه ای را روایت می کند که برای 
جامعه و مخاطب آشناســت؛ از همین جهت مخاطب هم با 

فیلم ارتباط برقرار می کند.
النتوری نه فیلم کمدی است، نه لحظات شادی آوری دارد. 
مهم ترین نکته فیلم، حقیقت گویی فیلمســاز است که به 
دور از تخیل و قصه ســرایی بی معنا، فیلمی ســاخته است 
که از دل جامعه و حوادث، به تصویر تبدیل شــده اســت. 
ســینمای ایران محتاج ســاخت این گونه فیلم هاســت؛ 
به این دلیل که بایــد خط قرمزها را به جوانان نشــان داد. 
ممنوعیت دیدن این فیلم برای سنین زیر شانزده سال ایده 
خوبی به نظر نمی رســد؛ چرا که به دلیل بلوغ زود رس در 
جوانان ایرانی، خیلی بهتر بود که این فیلم ممنوعیت سنی 
نداشــت؛ زیرا این فیلم در وهله اول، هشدار و زنگ خطری 

برای جوانان است.

نقد فیلم النتوری؛

 فیلمی که باید دیده شود!

فیلم برای سنین 
زير شانزده سال 

ايده خوبی به نظر 
نمی رسد؛ چرا که به 
دلیل بلوغ زودرس 
در جوانان ايرانی، 
خیلی بهتر بود که 

اين فیلم ممنوعیت 
سنی نداشت؛ زيرا 

اين فیلم، در وهله اول 
هشدار و زنگ خطری 

برای جوانان است

سرنوشــت ســاخت فیلــم 
و  نویســنده  ســینمایی 
کارگردان نام آشنای سینما 

هنوز مشخص نیست.
پرتوی، کارگردان،  کامبوزیا 
نویســنده  و  تهیه کننــده 
ســینما، درخصوص آخرین 
وضعیت فیلم ســینمایی »کامیون« گفت: این اثر جهت 
ســاخت، کماکان منتظر بودجه اســت و تا به این لحظه 

اتفاق خاصی رخ نداده است. 
گفتنی اســت »کامیون«، جدیدترین اثر بلند سینمایی 
 پرتوی پس از ده ســال اســت که او و مرتضــی متولی

به صورت مشترک تهیه می کنند.
 لوکیشــن هــای ایــن فیلــم در تهــران و کردســتان 

می گذرد.
داســتان »کامیون« در مورد راننده کامیونی اســت که 
در بازگشــت از ســفری تجاری، با خانواده آواره ای اهل 

کردستان برخورد می کند و با آنها همراه می شود.

نیمی از فیلمبــرداری جدیدترین فیلم کارگــردان »قیچی« به 
پایان رسیده است.

کریم لک زاده کارگردان سینما، درخصوص آخرین وضعیت فیلم 
ســینمایی »دختری در میان اطاق« گفت: بیش از 60 درصد از 
فیلمبرداری این فیلم انجام شــده و همزمان، کار تدوین را پیش 

می بریم.
وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شــده، بیســت و ششــم 
همین ماه، فیلمبرداری این اثر که لوکیشــن های آن در روستای 

خاکمردان نزدیک شهر خوی است، به پایان می رسد.

این کارگردان درباره ســاخت موســیقی دختری در میان اطاق، 
بیان کــرد: این فیلم بــه خاطر حــال و هوایی کــه دارد، نیاز به 

آهنگسازی ندارد و خود فیلم همه چیز را نشان می دهد. 
شایان ذکر است دختری در میان اطاق، از دو بازیگر مرد اصلی و 
یک بازیگر زن مکمل بهره می برد و رگــه های طنز دارد که قصه 
مردی مســن را روایت می کند که در مهمانســرایی با دوستانش 
مشغول به کار اســت. دخترش پس از حدود 25 سال زندگی در 
آلمان، به دیدارش می آید. این مرد به اتفاق دوســتانش در صدد 

طراحی نقشه هایی برای این دیدار برمی آیند...

فیلمبرداری »دختری در میان اطاق« از نیمه گذشت»کامیون« کماکان بالتکلیف است

بیشــتر او را به عنوان بازیگر می شناســیم؛ بازیگــری که در 
سریال های ارزشمندی حضور داشــته که از میان آنها می  توان 
به خاک سرخ، رقص پرواز و در چشــم باد اشاره کرد. در سینما 
هم در فیلم های متولد ماه مهر، این زن حرف نمی زند، آفتاب بر 

همه یکسان می تابد و... ایفای نقش کرده است.
الله اســکندری، نقاش زبردســتی هم هســت. با این هنرمند 
هم صحبت شــدیم و ســری زدیم به دوران کودکی اش؛ وقتی 
در شــهر تربت در کنار پدربزرگ پدری اش مشــق زندگی یاد 

می گرفت و از امروز گفتیم که هم بازیگر است و هم نقاش.
از رويای کودکی تان بگويید؟ چقــدر از آنها به واقعیت 

تبديل شدند؟
بچه  ها تخیلی قوی دارند. از روی نقاشــی هایی که می کشند، 
می توان فهمید که در ذهن آنها چه می گذرد. من هم مثل همه 

بچه ها رویاهایی داشتم.
منظور از رويا، آرزوســت؟! آرزوهايی که آنها را دنبال 

کرده و برای رسیدن به آنها تالش کرده ايد؟
از کودکی به نقاشی عاقه مند بودم و دوست داشتم در این حوزه 
فعالیت کنم. اولین تصویر ذهنی من از نقاشی، پدربزرگم بود که 
طراح فرش بود و همیشه در اتاقش مشغول کار بود. تصویر آن 
اتاق همیشه در ذهنم هست. وقتی بچه هستیم، اولین الگوهای 
ما، اعضای خانواده مان هستند. برای من این الگو پدربزرگم بود 
که از همان بچگی دوست داشتم وقتی بزرگ می شوم، شبیه او 
بشوم و نقاشی کنم. پدربزرگ و عمویم اولین آدم هایی بودند که 
تاثیر زیادی روی من داشتند و در واقع رویاها یا همان آرزوهایم 

را شکل دادند.
پس متعلق به خانواده   بزرگی بوديد که دور هم زندگی 

می کنند؟
ما پنج تا خواهر و برادر هستیم. اقواممان هم پرجمعیت بودند 
و هر کدام چهار، پنج تا بچه داشتند. وقتی بچه بودم، دور و برم 
خیلی شلوغ بود؛ اما من ترجیح می دادم بیشتر وقتم را در اتاق 
پدربزرگم سپری کنم. وقتی هم که به تهران آمدیم، تعطیات 

تابستان و عید را به شهرستان می رفتیم و کنار اقوام بودیم.
زندگی در خانواده   و اقوام شــلوغ چه تاثیری بر روحیه 

شما داشت؟
خیلی فضای خوبی بود. حدود ۱0 بچه همســن و سال در کنار 
هم بزرگ  شدیم؛ مثل االن نبود که بچه ها معموال در تنهایی و 
بدون بازی های خاصی بزرگ می شوند. وقتی بچه بودم، مدام یا 
مشغول دوچرخه سواری بودم یا با مادربزرگ و پدربزرگم به باغ 
می رفتیم. حتی بچه  های همسن و سال من که در تهران بزرگ 
شده اند، تجربه های خوبی را ندارندکه من از دوران کودکی دارم. 
نزدیکی به طبیعت خیلی به من کمک کــرد و تاثیر زیادی در 
انتخاب هایم داشــت. آنقدر دوران کودکی را دوســت داشتم 
که دلم نمی خواســت از آن عبور کنم و مثا ۱۱ ساله که بودم، 

می پرسیدند چند سالته؟ می گفتم ۹ سال!
گويا نزديکی به طبیعت آنقدر در ذهن شما پررنگ مانده 

که آن را در نقاشی های شما می  توان ديد؟
در طراحی نقاشی های شهری، تاش می کنم طبیعت را در آنها 
منعکس کنم. هر چند به دلیل مشغله کاری االن کمتر می توانم 
وقتم را در طبیعت ســپری کنم؛ اما آنچــه از کودکی در ذهنم 

مانده، الهام بخش است و همیشه ازآنها استفاده می کنم.
در حرفه بازيگری و نقاشی موفق هستید. چه عواملی 
باعث موفقیت شما شــده؟ خانواده يا توانمندی های 

فردی؟
همان طور که گفتم، پدر بزرگم خیلی روی من تاثیر گذاشــت. 
او همیشه مرا تشویق می کرد نقاشی بکشــم. زمانی که رشته 
گرافیک دانشگاه تهران قبول شدم، خیلی خوشحال شد؛ چون 
باالخره یکی از نوه  هایش راهش را ادامه می داد. مادرم نیز تاثیر 
زیادی روی من داشــت و دارد. بازنشســته آموزش و پرورش 
است و حدود 70 ســال دارد؛ اما هیچ وقت متوقف نشده و مدام 
راه  ها و مهارت های جدید را تجربه می کند. دو ســال قبل، رفت 
و فنون کامپیوتر را یاد گرفت. چند سال قبل با من در نمایشگاه 
نقاشی شرکت کرد و چندتا از تابلوهای نقاشی اش فروش رفت. 
نسل پدربزرگ و مادرم شــرایط راحتی برای زندگی نداشتند و 
به ســختی به عاقه مندی  های خود دســت می یافتند. نسل 
ما هم نسبت به نسل امروز ســختی  های خاص خود را داشت و 
مثل بچه های امروزی نبودیم که همه چیز برایشــان مهیاست. 

پدر و مادرهای امروزی تاش می  کنند با ثبت نام بچه هایشــان 
در کاس  های مختلف، آنها را نقاش، موزیســین و... کنند؛ اما 
معموال به نتیجه نمی رســند!  اما در دوره ما خانواده ها این قدر 
دنبال ما نبودند که قرار است چه کاره بشویم و به چه چیزهایی 
عاقه مندیم. بیش از هر چیز، رویاها و آرزوهایمان بود که ما را 
پیش می برد. پدر و مادرم هر دو دبیر آموزش و پرورش بودند و 
ما به شدت از آنها حســاب می بردیم و برای حرف آنها احترام 
قائل بودیم. واقعیت این است که من مدل تربیتی امروزی را زیاد 
نمی پسندم که فرزندساالری بر خانواده ها حاکم شده و والدین، 
امور خانه را براساس خواســته و میل فرزندشان می چرخانند. 
تجربه نشان داده هر قدر برای آرزوهایت بیشتر زحمت بکشی، 
قدر داشته هایت را بیشتر می دانی. شاید به همین دلیل است که 
نسل ما همه تاشمان را کردیم که به آرزوهایمان برسیم؛ بدون 

اینکه امکانات کافی داشته باشیم.
نیرويی  آرزوهايتان  به  رسیدن  يعنی 

درونی و خودخواسته بود؟
بلــه، در دوره ما برای نقاش شــدن 
به امکانات خاصی نیــاز نبود؛ یک 
دفترچه نقاشــی و چندتــا مداد 
رنگی کافی بود. ما با امکانات کم 
نقاشــی می کردیم و بهترین هم 
می شــد. کاس دوم راهنمایی 
بودم کــه نقاشــی ام در منطقه 
6، اول شــد و به عنوان جایزه، 
ما را بردند شــهرک سینمایی. 
آن موقــع تلویزیون ســریال 
هزار دســتان را نشان می داد 
و من خیلی دوســت داشتم 
بروم آن شــهرک را ببینم. 
وقتــی بازیگر شــدم و به 
عنوان بازیگر به شــهرک 
ســینمایی رفتــم، باورم 
نمی شــد در مقام بازیگر 
به شــهرکی پا گذاشته ام 
کــه روزی آرزویم دیدن 
آنجا بود. مــن در تمام 
زندگی ام تاش کرده ام 
به آرزوهایم برســم و از 

مسیری که طی کرده ام، راضی  هستم.
استادم، آقای حســین ماهر، همیشه می گفت نقاش ها کسانی 
هســتند که از هیچ، همه چیز خلق می کنند؛ پس می توانند در 
رشته های دیگر هم موفق شوند!  همین جمله به من جرئت داد 

رشته های مختلف از جمله بازیگری را تجربه کنم.
بازيگری در ادامه تجربه اندوزی  بود يا سرنوشت، شما را 

به اين سمت آورد؟
هر دو دخیل بودنــد. دوران بچگی خیلی آرام بــودم. خواهرم 
ســتاره، برعکس من خیلی برون گرا بود. هر کس او را می دید، 
می گفت: ستاره بازیگر می شــود. خواهرم یک ســال و نیم از 
من بزرگ تر بود؛ اما من همیشه پشت ســرش بودم. نسبت به 
او خجالتی بودم. از یک ســنی به بعد کم رویی اذیتم می کرد و 
بازیگری این فرصت را به من می داد که از خجالتی بودن، عبور 

کرده و بتوانم احساس و عواطفم را بیان کنم.
به نظر می رسد هدفمند زندگی کرده ايد؟

چند ماه پیــش 40 ســاله شــدم. در همه 
سال  های عمر تجربیات مختلفی را کسب 
کردم که برخی از آنها همراه با موفقیت 
بود و برخی نبود؛ اما هیچ  گاه به توقف 
و اینکه تجربه گرایــی را رها کنم، فکر 
نکردم؛ اما همیشــه ســعی کردم در 
موقعیت های بغرنج گیــر نیفتم. از 
مسیری که طی کرد ه ام، راضی ام. از 
همان کودکی چیزی که چشمم را 
می گرفت و از آن خوشم می آمد، 
به دســت می آوردم. شانس این 
را داشتم کنار کســانی باشم 
خوبی  آموزش هــای  کــه 
به مــن دادند و مــرا برای 
رســیدن به مســیر های 
راهنمایــی  درســت، 
کردنــد. در خانــواده ما 
معموال به ســن و سال 
زیاد توجه نمی شود و ما 
تاش می کنیــم هر روز 
تجربه جدیدی داشــته 
باشــیم و برای خودمان 

مانع تراشی نکنیم.

کافه  سوال

نشســتی با عنوان »اگر حقیقت زن باشــد چه؟« در »موسسه 
فرهنگی رویش دیگر سپاهان« برگزار خواهد شد.

ســخنران این نشســت، »آروین آذرگین«، مدرس و پژوهشگر 
حوزه فلسفه و روان شناســی بر مبنای اصول پدیدارشناسی و 
اسطوره شناســی اســت. با توجه به اینکه بعضی از فرهنگ ها، 
فیلســوفان و عرفا، زن را نماد حقیقت و معرفــت می دانند، در 
این سخنرانی، تا حد امکان، برخی از شباهت های شگفت انگیز 

میان »حقیقت« و »زن« مورد بررسی قرار می گیرد.
نشســت اگر حقیقت زن باشد چه، امروز ســاعت ۱8 تا 20 در 
»موسســه فرهنگی رویش دیگر ســپاهان«، واقــع در خیابان 
بزرگمهر، رو به روی بیمارستان صدوقی، ابتدای کوچه طاوسی، 

مجتمع اداری جام جم، طبقه اول، واحد 2 برگزار می شود.
عاقه مندان می توانند برای ثبت نام و کســب اطاعات بیشتر، 
به موسسه فرهنگی »رویش دیگر سپاهان« به نشانی اینترنتی  

rooyeshedigar.ir  مراجعه نمایند.

جشنواره »خانه و گلخانه« در اصفهان برگزار می شود.
جشــنواره »خانه و گلخانه« با هدف کارآفرینی و افزایش تولید 
داخلی، پنجشــنبه 28 مردادماه در اصفهان برگزار خواهد شد. 
براین اساس، فراخوان شرکت در این جشنواره، از ۱۹ مردادماه 
آغاز شــده و عاقه مندان می توانند برای جذب در زمینه گل و 

گیاه، تولیدات خانگی و هنرهای دستی ثبت نام نمایند.
جشــنواره »خانه و گلخانه« 28 مردادماه ســاعت ۱0 تا 23 در 
 ورودی 5 و 6 ســرای هشت بهشــت، واقع در چهارباغ عباسی،
 رو بــه روی ســینما فلســطین، کنار پــارک شــهید رجایی

برگزار خواهد شد.

کارگاه »قصه های شــنیدنی«، روزهای چهارشنبه در فرهنگسرای 
پردیس شاهین شهر برگزار می شود.

کارگاه »قصه های شــنیدنی« روزهای چهارشنبه از سوی سازمان 
فرهنگی ورزشی و تفریحی شاهین شهر برگزار خواهد شد.

این کارگاه با هدف احیای سنت قصه گویی و رشد خاقیت کودکان 
و نوجوانان و نیز آشنایی هرچه بیشــتر کودکان با افسانه های کهن 
ایرانی و قصص قرآنی با محوریت صداقــت، به برگزاری کارگاه های 
قصه گویی، قصه ها و افسانه های قدیمی، قصه های قرآنی جذاب و 

شنیدنی و قصه های کودکانه اقدام نموده است.
کارگاه »قصــه هــای شــنیدنی« چهارشــنبه ها ســاعت ۱8 در 

فرهنگسرای پردیس شاهین شهر برگزار می شود.
عاقه مندان براي حضور در این کارگاه، می توانند به فرهنگســرای 

پردیس واقع در شهرک پردیس شاهین شهر مراجعه کنند.

از سوی موسسه فرهنگی رويش ديگر سپاهان:

»اگر حقیقت زن باشد چه؟«
 بررسی می شود

28 مردادماه برگزار می شود:

جشنواره »خانه و گلخانه« در سرای 
هشت بهشت

چهارشنبه ها برپاست:

کارگاه »قصه های شنیدنی«
 در شاهین شهر

جشنواره

جشــنواره بین المللی فیلم روورتو با هدف آشنایی 
بیشــتر مردم با موضوعات تاریخی و آثار باســتانی، 
 همه ســاله ششــم تا دهم اکتبر در ایتالیــا برگزار

 می شود.
 داریــو دی باســی، یکــی از مدیــران برجســته 
 ایــن جشــنواره، در گفــت و گــوی اختصاصی با

»تینا میرکریمی«، گزارشگر رادیو ایران، به جشنواره 
بین المللــی فیلم »روورتو« اشــاره کــرد و در این 
 باره گفت: این جشــنواره که از ســال۱۹۹0 برگزار 
 می شود و هم اکنون بیســت و هفتمین دوره خود را

ســپری می کند، هدفــش ارائه اطاعــات عمومی 
بیشتر به مردم در حوزه باستان شناسی است.

 این فســتیوال می خواهد موضوع باســتان شناسی 
 فقط مختص مــردم نباشــد و عموم جامعــه را نیز

در بر گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه در بیشــتر تلویزیــون های 
دنیا، اثــری دربــاره باســتان شناســی ســاخته 
نمی شــود، افــزود: جشــنواره بین المللــی فیلم 
روورتــو، از این نظر کــه توانســته اطاعات خوب 
 و دقیقــی را بــه مــردم ارائه دهــد، بســیار موفق 

بوده است.
این مدیر جشــنواره، بخشی دیگر از ســخنانش را 
به فیلمســازان ایرانی اختصاص داد و بــا بیان اینکه 
کارگردانــان و تهیه کنندگان ایرانی تقریبا 8 ســال 
است که با این جشنواره همکاری می کنند، تصریح 
کرد: ایران جزو کشــورهایی اســت که مکان های 
تاریخی و باستانی فراوانی دارد؛ این کشور می تواند 
فرهنگ قدیمی جهــان را به تمامی دنیا، به شــکل 

صحیح معرفی کند.

جشنواره بین المللی فیلم روورتو؛

ايران توانايی معرفی فرهنگ 
قديمی جهان را در خود دارد

الله اسکندری:

نمی خواهم برای لحظه ای متوقف شوم

درمیشیان با ساخت اين فیلم ثابت کرد که دغدغه مند است و با پرداختن به داستان های جوان محور، توانسته است 
بحران های اساسی جامعه را به تصوير بکشد. کلیت اين فیلم، جامعه کنونی ما را نشان می دهد و اين مهم ترين دلیل 

برای موفقیت النتوری در اکران عمومی محسوب می شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
جست و جوی نان، در سرزمین دیگران

اتفاقات روز

رییس شــبکه دامپزشکی شهرســتان شــهرکرد گفت: 2 تن 
فرآورده خام دامی فاسد در این شهرستان کشف و ضبط شد.

محمــد یزدان بخش، اظهــار کرد: بــا توجه به بازرســی اکیپ 
 این ســازمان بیش از 2 هــزار کیلوگرم فرآورده خامی فاســد و

 غیر بهداشتی در شهرستان شهرکرد کشف و معدوم گردید.
وی بیان داشــت: شــبکه دامپزشــکی شهرســتان شــهرکرد 
 یک محمولــه دو تنی گوشــت بوقلمــون چرخ شــده منجمد 
غیر بهداشــتی و فاسد را کشــف و جمع آوری کرد.  یزدان بخش 
خاطرنشان کرد: اکیپ بازرســی فرآورده های خام دامی شبکه 
دامپزشــکی شهرستان شــهرکرد طی بازدید تصادفی از یکی از 
کارخانجات تولید و فرآوری فرآورده های گوشــتی شهرســتان 
شهرکرد محموله گوشت بوقلمون چرخ شــده فاسد را کشف و 
معدوم کردند. وی بیان داشت: رعایت نکات بهداشتی در راستای 
نگهداری مواد غذایی پروتئینی از اهمیت مهمی برخوردار است 
و تولیدکنندگان و مراکز عرضه مواد خامی پروتئینی باید به این 
نکات توجه کنند.  رییس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد 
ادامه داد: در راستای حفظ سالمت شهروندان بازرسان این نهاد 
به صورت پیوســته از مراکــز عرضه و توزیــع فرآورده های خام 
دامی بازرســی انجام خواهند داد و در صورت مشاهده تخلف با 

متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.

شهردار شهرکرد از نصب ۱۰۰ عدد سطل زباله فلزی در راستای 
توجه به پاکیزگی و نظافت شهر در معابر شهرکرد خبر داد.

نورا... غالمیان دهکردی اظهار داشــت: برای خریــد این تعداد 
سطل زباله افزون بر 2۰۰  میلیون ریال هزینه شده است.

 وی با اشــاره به اینکــه این اقــدام موجب کاهــش پراکندگی 
زباله های شــهری در معابر عمومی می شــود، گفــت: با نصب 
 و افزایــش ســطل هــای زبالــه، زمینــه تســریع در عملیات 
جمع آوری زباله شــهری فراهم خواهد شد.  شــهردار شهرکرد 
افزود:سطل های زباله اموال عمومی هســتند و مردم هم باید از 
آنها در برابر تخریب و صدمه محافظت کنند. غالمیان دهکردی 
گفت: شادابی و طراوت جامعه به سالمت افراد آن جامعه بستگی 
دارد و در این راستا نیازمند مسئولیت پذیری شهروندان هستیم.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد خبر داد:

2 تن فرآورده خام دامی فاسد 
کشف و ضبط شد

شهردار شهرکرد:

 نصب ۱۰۰ سطل زباله 
در معابر شهرکرد

نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: اراضی کشاورزی شهرستان لردگان چهارمحال 
و بختیاری با مشــکل کمبود آب مواجه شــده است.  
محمد خالدی اظهار داشــت: شهرســتان لردگان به 
عنوان قطب تولیــد محصوالت زراعــی چهارمحال 
و بختیاری به شــمار می رود که هم اکنــون اراضی 
کشاورزی این شهرستان با مشکل کمبود آب مواجه 

است. 
وی عنوان کرد: ســطح آب های زیــر زمینی در این 
شهرستان افت شدیدی داشته و بسیاری از چاه های 

کشاورزی این منطقه خشک شده است.
نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اســالمی 
ادامه داد: اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در این 

شهرستان باید با سرعت بیشتر اجرا شود.
وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت آب رودخانه های 
جاری در شهرستان می تواند زمینه توسعه باغداری و 

کشاورزی را در این منطقه رونق دهد.
 نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اســالمی

 ادامــه داد: بهــره گیــری از ظرفیــت هــای حوزه 
 کشــاورزی می تواند نرخ بیکاری را در این شهرستان 

کاهش دهد.

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری 
 چهارمحــال و بختیــاری ســطح آتش ســوزی در 
جنگل های شهرستان لردگان را حدود 2 هکتار اعالم 

کرد.
ســتار فرهادی اظهار کرد: به دنبال آتش ســوزی در 
جنگل ها و مراتع منطقه میالس از توابع شهرســتان 
لردگان در چهارمحال و بختیــاری حدود 2 هکتار از 

جنگل های این منطقه به خاکستر تبدیل شد.
وی تاکید کرد: این آتش ســوزی پس از 2 ســاعت با 
کمک مردم و نیروهــای امــدادی از منابع طبیعی و 
آبخیزداری، بســیج و نیروی انتظامــی به طور کامل 
مهار و از پیشروی آتش در مناطق متراکم جنگل های 

میالس و بروز خسارت های جدی جلوگیری شد.
فرهادی گفت: علت آتش سوزی از سوی کارشناسان 

منابع طبیعی و آتش نشانی در دست بررسی است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی؛

اراضی کشاورزی لردگان با 
مشکل کمبود آب مواجه است

حدود 2 هکتار از جنگل های 
لردگان در آتش سوخت

اخبار

 جوانــان چهار محــال و بختیــاري یا بیــکار هســتند و یا در 
جســت وجوي کار آواره غربــت مي شــوند و دوري از وطن و 
خانواده را تحمل مي کنند.در این اســتان آمار بیکاري از سوي 
مسئوالن ۳۵ هزار نفر اعالم شده اســت. متاسفانه افراد زیادي 
هستند که در خارج از اســتان و حتي کشورهاي همسایه براي 
یافتن کار مهاجرت مي کنند و برخي از آنها حتي به مدت شش 
ماه هم از خانواده هاي خود دور بوده اند و این در حالي است که 
اگر شغلي با درآمدي در خود اســتان پیدا مي شد الزم نبود که 

دوري از خانواده را تحمل کرده و آواره غربت شوند.
نبود شغل مناســب در چهارمحال و بختیاري ما را 

آواره غربت مي کند
یکي از افرادي که در خارج از اســتان چهــار محال و بختیاري 
مشــغول کار اســت اظهار کــرد: از آنجایــي که در اســتان 
چهارمحــال و بختیاري کار و شــغل مناســبي پیــدا نکردم 
مجبور شــدم به اســتان هاي دیگر ســفر کرده و جویاي کار 
باشــم.  وي شــغل خود را جوشــکاري عنــوان کــرد و بیان 
داشــت: جوشکاري از مشــاغل ســخت بوده؛ اما از آنجایي که 

بــراي مخارج زندگــي باید همــواره تالش کرد به این شــغل 
روي آوردم.وي دوري از خانــواده را طاقــت فرســا خوانــد و 
 گفت: اگر شــغل مناســب با در آمدي مناســب در استان پیدا 
مي شد مجبور به آواره شدن در دیار غربت نبودم.  وي همچنین 
تحصیالت خود را کارشناسي متالوژي صنعتي دانست و گفت: 
مدت ها بعد از فارغ التحصیل شدنم متاسفانه کاري پیدا نکردم 
و مجبور شدم با تمام سختي ها به خاطر کسب درآمد به خارج 

از استان سفر کنم.
 درد دل یک جوان بیکار به نماینده مجلس

نماینــده مردم شهرســتان هــاي شــهرکرد، بن و ســامان 
 در مجلــس از وضعیــت نامناســب اشــتغال در اســتان و 
تماس هاي مکــرر افراد جویاي کار در اســتان خبرداد و گفت: 
یکي از افرادي که جویــاي کار بود در پیامي بــه بنده اینگونه 
خطاب کرد که من مدت هاســت کســب درآمدي نداشــته 
و حتي براي خرید دو قرص نان محتاج شــده ام، من از شــما 
پولي نمي خواهــم فقط خواهــش مي کنم کــه کاري به من 
معرفي کنید که درآمدی هرچند کم و مختصر داشــته باشــد 

که شــرمنده زن و بچه خود نباشــم. من دیگــر حتي خجالت 
مي کشم که به شما پیام بدهم اگر توانســتید کاري پیدا کنید 
که یک عمر مــن و زن و بچه ام دعا گویتان هســتیم اگر هم نه 
بازهم برایتــان آرزوي موفقیــت داریم. اردشــیر نوریان بیان 
داشــت: اگر صنعت اســتان ما رو به پیشــرفت مي رفت و طي 
 آماري که قرار اســت ۵۰ واحد صنعتي اســتان تا پایان ســال

 راه اندازي شود محقق مي شد مشــکالت جوانان بیکار استان 
هم تا حدودي حل و فصل مي گشت. وي بیکاري را یک مشکل 
بزرگ دانســت و گفت: الزم است مســئوالن در این خصوص 
تصمیم جدي و بزرگي بگیرند و همه تالش خود را در راســتاي 

کاهش آمار بیکاري بکنند.
 آمار بیکاري در چهار محال و بختیاري به ۳۵ هزار 

نفر رسید
مدیر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعي گفت: چهــار محال و 
بختیــاري ۳۵ هزار نفــر بیــکار دارد که ۳۵ درصــد این آمار 
خانم و ۶۵ درصد آن آقایان هســتند. عبــاس جزایري اظهار 
کرد: از ۳۵ هزار نفر آمــار بیکاري ۱۳ هزار نفــر داراي مدرک 
تحصیلي دانشــگاهي و مابقي نیــز زیر دیپلم هســتند.  وي با 
اشــاره به اینکه در راســتاي اشــتغال به کار افرادي ثبت نام 
مي کنند تصریح کرد: در ســال گذشــته از تعــداد افرادي که 
درخواســت کار داده بودند یک هزار ۴۴۶ نفــر معرفي به کار و 
 در چهار ماهه نخست ســال جاري نیز 2۷۱ نفر مشغول به کار 
شــده اند.جزایري با بیان اینکه تســهیالت در حوزه اشــتغال 
۱۳۵ میلیارد تومان اســت عنوان کرد : براي بحث تســهیالت 
۱۳ میلیارد صنــدوق کارآفرینــي، 2 میلیارد کمیتــه امداد، 
 ۷ میلیــارد مشــاغل خانگي، ۹ میلیارد بســیج ســازندگي و

 ۶ میلیارد نیز به بهزیســتي معرفي شده است. جزایري تصریح 
کرد: در این استان یک هزار و ۹۷۰ نفر از بیمه بیکاري استفاده 
کرده اند که ۳۰۰ نفر آن بازگشــت به کار و یک هزار و ۷۰۰ نفر 

از بیمه بیکاري استفاده مي کنند.
 اشتغال، دغدغه این روزهاي جوانان

مدیر کل فني و حرفــه اي چهار محال و بختیــاري گفت: این 
روزها آمار بیکاري رو به افزایش مــي رود و انتظارات جوانان از 

زندگي بیشتر مي شود.
محمود تقي پور اظهار کرد: متاســفانه تناســبي بین خروجي 
دانشــگاه ها و ورود به اشــتغال وجود ندارد کــه در این زمینه 
الزم است تصمیمات مهمي اتخاذ شــود. وي تصریح کرد: اکثر 
جوانان امروزي تنها به دنبال گرفتن مدرک تحصیلي بوده و به 

دنبال گرفتن مهارت نیستند.
  تقــي پور با اشــاره بــه اینکــه بیکاري منشــاء بســیاري از 
آسیب هاي اجتماعي اســت بیان داشــت: بیکاري معضالتي 
چون فقــر، فحشــا و از هم گســیختن بنیاد خانــواده ها را به 
همراه دارد.  وي با تاکید بر اینکه سیاســت گــذاري در حوزه 
آموزش درست نبوده اســت اذعان داشــت: فارغ التحصیالن 
زیادي در این اســتان وجــود دارد که فاقد مهارت هســتند و 
 اگر دانشــگاه ها به ســمت آمــوزش مهارت هــاي فني پیش

 مي رفتند مشکل بیکاري نیز تا حد زیادي حل مي شد.

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
4/626 شــماره آگهــی: 139503902004000111 شــماره پرونــده: 
9000400200400300 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه 9000970 
، ششــدانگ یک بابخانه پالک شــماره پانصد و بیســت و چهار فرعی از 
پالک یکصد و چهارده اصلی به مســاحت چهارصد و هشــتاد متر ســی 
سانتیمتر مربع واقع در خورزوق برخوار بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان- خورزوق- بلوار قائم مقام- خیابان شهید پارسی- کوچه حسن 
شریفی- نبش کوچه شهید درویشی- پالک 2 که سند مالکیت آن در صفحه 
568 دفتر 287 امالک با شماره چاپی 885801 ذیل ثبت 63637 ثبت و سند 
صادر شده است با حدود: شمااًل دیواریســت به کوچه به طول 8/40 متر 
شرقًا اول دیواریست اشتراکی با پالک 571 فرعی به طول 13/90 متر دوم 
به دیوار خانه پالک 571 به طول 8/40 متر این قسمت جنوب مجاور است 
سوم دیوار به دیوار خانه پالک 572 به طول 20/05 متر جنوبًا دیواریست 
اشتراکی با خانه حســن رحیمی پالک 573 به طول 18 متر و غربًا درب و 
دیواریست به کوچه به طول 34/90 متر که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق محل مورد نظر یکباب منزل مسکونی به شماره پالک 114/524 دارای 
480/3 متر مربع عرصه و حدود 200 متر مربع اعیانی است که بخشی از  
آن در حدود 100 متر مربع مسکونی با دیوار خشتی و سقف طاق ضربی 
و مابقی با دیوارهای آجری و سقف تیرآهن جهت نگهداری دام و طیور می 
باشد. دیوارهای بخش مسکونی گچ و رنگ و منزل دارای سرویس بهداشتی 
و حمام می باشد ولی فاقد آشــپزخانه در محدوده سند محل می باشد. به 
عبارت دیگر سند فوق الذکر بخشی از منزل را در بر می گیرد. کف حیاط و 
اتاقها عمدتًا موزائیک و مابقی فاقد فرش کف می باشد. قدمت ساخت باالی 
30 سال و دارای انشعابات آب، برق و گاز است. در ضمن با توجه به ابعاد 
و بر مجاورین، منزل از ســمت غرب حداقل 50 متر مربع عقب نشینی دارد 
ولی با توجه به عدم استعالم شهرداری و نبود عرض نهایی کوچه شمالی 
مابقی عقب نشینی ها مشخص نیست ملکی آقای مرتضی اورنگی خرزوقی 
که طبق سند رهنی شــماره 23831 مورخ 86/3/31 تنظیمی دفترخانه 32 
اصفهان در رهن بانک قوامین واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک مورد 
نظر بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 95/06/29 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار 
راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ) یک 
میلیارد و بیست میلیون ریال( 1/020/000/000 ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/05/25 درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده بــه روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه 
مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:11546 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)597 کلمه، 6 کادر(
مزایده 

5/111 اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده اجرایی شماره 940412 ج 28 له آقای جمشید یزدانی 
و علیه آقای رسول خادم القرآنی، مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی به 
شماره پالک ثبتی 99/125/6787 بخش 16 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، 

سه راه ملک شهر، خیابان گلستان، خیابان پرستار، کوی بهارستان، پالک 
190، جلســه مزایده ای در تاریخ 95/6/8 روز دوشــنبه ساعت 9/30 الی 
10 صبح در محل اجرای احکام شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
واقع در )اصفهان خیابان نیکبخت 200 متر پایین تر از ســاختمان مرکزی 
دادگستری کل اســتان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، مجتمع اجرای احکام 
حقوقی، طبقه دوم( بر گــزار نماید. طالبین خرید می تواننــد 5 روز قبل از 
مزایده از ملک به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و کسانی حق شرکت در 
مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناســی را نقداً همراه داشته باشند 
مزایده از مبلغ کارشناســی شــروع و برنده فرد یا افرادی می باشــند که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس: 
ابعاد موقعیت ساختمان: از طرف شــمال به گذر و سه طرف دیگر به پالک 
مطابق کروکی ذیل محصور می باشــد و دارای ســه طبقه ساخت شامل 
پارکینگ و یک واحد مسکونی در همکف، دو طبقه دیگر هر کدام دارای دو 
واحد مسکونی مجزا که جمعًا دارای پنج واحد می باشد. آپارتمان مذکور 
در طبقه همکف به مســاحت 70/26 متر مربع، سه دانگ آن متعلق به آقای 
جمشید یزدانی با پالک ثبتی 99/6787 دفتر 909 صفحه 209 بخش 16 ثبت 
اصفهان شماره ثبت ملک 203617 به انضمام انباری به شماره 6796 فرعی 
به مســاحت 3/57 متر مربع، آپارتمان دارای هال و پذیرایی و آشپزخانه 
اوپن با کابینت MDF و بدنه کاشی و یک اتاق خواب کف ها سرامیک و بدنه 
اندود گچ و رنگ آمیزی شده است. سقف تیرچه بلوک و گچبری شده، دارای 
اشتراکات آب، برق، گاز و تلفن می باشد و سه دانگ دیگر آن متعلق به آقای 
رسول خادم القرآنی می باشــد با توجه به موارد فوق بررسی ابعاد و در 
نظر گرفتن کلیه جوانب و موقعیت محلی و قدمت ملک، ششدانگ آپارتمان 
یاد شــده به مبلغ )1/300/000/000 ( یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و 
سه دانگ آن آپارتمان ) سهم خواهان( به مبلغ ) 650/000/000( ششصد و 

پنجاه میلیون ریال ارزیابی و اعالم می گردد.  
م الف:13660 اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)388 

کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

5/158 شــماره آگهــی: 139503902004000128 شــماره پرونــده: 
9204002004000333 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9200872 ، به 
موجب سند رهنی 14567-89/10/27 و 18892-91/1/26 دفترخانه 217 
اصفهان له بانک ملت و علیه شرکت سبو زرین اسپادانا و قدرت ا... امیری 
اسفرجانی، تمامت ششدانگ یک باب خانه پالک 421 فرعی مجزی شده از 
یک اصلی واقع در هفتون بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 221/30 متر 
مربع که اسناد آن در صفحه 146 دفتر 13 و زیر شماره 3181 به نام قدرت 
ا... امیری ثبت و سند صادر شده است به نشــانی اصفهان خ معراج کوچه 
میثم بن بست شهید محمد محسنی پ 33 که حدود آن شمال به طول 10 متر 
درب و دیواری است به کوچه شرق به طول 22 متر دیوار به دیوار پالک یک 
اصلی باقیمانده جنوب به طول 10/12 متر دیوار به دیوار پالک یک اصلی 
باقیمانده غرب به طول 22 متر دیواری به دیوار پالک یک اصلی باقیمانده 
که طبق نظر کارشناس مساحت عرصه بر اساس سند 221/3 متر مربع که 
با توجه به اســتعالم گذر بندی شــماره 10/19080-89/10/4 شهرداری 
منطقه 10 اصفهان پس از عقب نشــینی مساحت باقیمانده ملک 211/3 متر 
مربع می گردد. اعیانی احداثی عبارت از طبقه همکف به مساحت حدود 155 
متر مربع شامل یک واحد مسکونی 2 خوابه و یک واحد پارکینگ بانضمام 
طبقه زیرزمین انباری به مســاحت 60  متر مربع ســاختمان با دیوارهای 
باربرآجری کناری و ســتون قوطی فلزی در وسط و سقف تیرآهن و تاق 
ضربی احداث گردیده کف ها سرامیک سقف و دیوارها سفید کاری درب 
و پنجره های خارجی فلزی و دربهای داخلی چوبی می باشــد ساختمان 
دارای سرویس بهداشتی حمام و آشپزخانه با کف سرامیک و دیوارهای 
کاشی کاری است کابینت آشپزخانه فلزی است عمر ساخت حدود 20 سال 
و ساختمان دارای انشــعاب آب و برق و گاز اســت. زیرزمین دارای کف 

سرامیک و دیوارهای کاشی کاری بوده به صورت کارگاه سرامیک سازی 
اجازه داده شده است از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 95/06/14 در 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- 
چهار راه اول خیابان الهور بــه مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ 
 پایه 1/790/000/000 ریــال ) یک میلیارد و هفتصد و نــود میلیون ریال( 
شــروع و بــه هــر کــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی نقــداً فروختــه مــی شــود.  الزم بــه ذکــر اســت 
از اعــم  گاز  بــرق،  آب،  بــه  مربــوط  هــای  بدهــی   پرداخــت 

 حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه 
مــورد مزایــده دارای آنها باشــد و نیز بدهی هــای مالیاتــی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریــخ مزایده اعــم از اینک رقم قطعــی آن معلوم 
شــده یا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکه 
پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابت 
 هزینه هــای فــوق از محل مــازاد به برنــده مزایده مســترد مــی گردد

 ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
95/05/25 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ  پایه 
مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی در وجــه اداره اجرا بابت پرونده 
کالســه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
 روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالک ســپرده 

نماید. 
 م الف:13871 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)421 کلمه، 5 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/373 شــماره صادره: 1395/43/259266 نظر به اینکه سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 6923 فرعی از 12 اصلی واقع در 
بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 138968 در صفحه 61 دفتر امالک جلد 696 به 
نام زهرا صیادی شهرکی تحت شماره چاپی مسلسل 667492 ب 91 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است ســپس وراث نامبرده به اسامی غالمرضا 
استکی)همسر( و ابوالفضل زمانی استکی) فرزند( به موجب گواهی حصر 
وراثت شماره 1076 مورخ 1395/03/09 شعبه دهم حصر وراثت با ارائه 
در خواســت کتبی به شــماره وارده 25010187 مورخ 1395/05/20 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 14668 
مورخ 1395/4/21 به گواهی دفترخانه 288 اصفهان رســیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به اســتناد 
 تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت

 آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد 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 تســلیم و رســید اخــذ نماید تــا مراتب صورتمجلــس و اصل

 ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد.
 م الف: 15140 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان )257 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/374  شــماره پرونــده: 139404002003001042/1 شــماره بایگانی 
پرونده: 9402163/1 شــماره آگهی ابالغیــه: 139503802003000053 
بدین وســیله به آقای مهدی شــجاعی فرزند اصغر شناسنامه شماره 84 
ســاکن اصفهان خیابان جی خ همدانیان خ محمدی کوچه گل به کدپســتی 
8673311 ابالغ می شــود ک بانک قوامین شعبه زینبیه جهت وصول مبلغ 

85/000/000 ریال به استناد چک شــماره 117453-غ / 46 بر عهده بانک 
ســپه شــعبه اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائیه 
به کالســه 9402163/1 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
 94/11/15 مامور، محل اقامت شــما به شــرح متن سند شــناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 15132 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/375 شــماره پرونــده: 139504002004000219/1 شــماره بایگانی 
پرونده: 9500578/2 شماره ابالغیه: 139505102004001662 بدینوسیله 
 به آقای علــی اســماعیلی و خانم توران ســلیمانی به نشــانی اصفهان-

 خ مولوی- خ پوریای ولی- بن بست شاهین- پالک 133 و شرکت فوالد مهر 
برتر نقش جهان به نشــانی اصفهان- خ استانداری- کوچه نهر فرشادی- 
ســاختمان 110 – کدپســتی 8145636616  بدهکاران پرونــده  که برابر 
گزارش مامور مربوطه نشانه های فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ 
می گردد که  برابر سند رهنی شــماره 9031 مورخ 92/11/13 تنظیمی در 
دفترخانه شماره 378  اصفهان، بستانکار بانک پارسیان مبادرت به صدور 
اجرائیه کالسه 9500578 را نموده که برابر آن مبلغ 7/200/000/000 ریال 
جهت اصل طلب و مبلغ 1/980/000/000 ریال بابت سود و خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1395/3/5 به مبلغ 4/002/102/722 ریال  و ذمه روزانه مبلغ 
8/425/479 ریــال و بیمه ملک به مبلغ 1/071/252 ریــال به انضمام کلیه 
هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل بدهکار می باشید.  لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در 
روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز 
مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف 
ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه تمامت 
ششــدانگ پالک 4999/7009   واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و قطعیت آن 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیــت ارزیابی و با برگزاری مزایده 
نســبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شــد و جز 
آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف: 15130 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)280 کلمه، 3 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

5/400 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ موستان در دشت بلقادی 
مشــهور به 7 قفیزی  شــماره 7593 فرعی از شــماره یک اصلی واقع در 
 میمه جزء بخــش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی بــه نام معصومه خاتون

 اســمعیلی فرزنمحمدابراهیــم در جریــان ثبــت اســت بــه علــت عدم 
حضور متقاضی یــا متقاضیان ثبت به عمــل نیامده اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیــر از مــاده15 قانــون ثبت و بــر طبــق تقاضــای نامبرده 
یــا نامبــردگان تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم درروز  شــنبه مورخه 
1395/06/13 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و به عمــل خواهد آمد 
 . لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن و مالکیــن اخطار

 می شــود در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابنــد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه 
 از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع
  ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید.

تاریخ انتشــار :دوشــنبه 1395/05/25 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک میمه

جوانان چهارمحال و بختیاري سرگردان میان بیکاری و آوارگی؛

جست وجوي نان، در سرزمین دیگران

فارغ التحصیالن 
زیادي در این استان 
وجود دارد که فاقد 

مهارت هستند و 
اگر دانشگاه ها به 

 سمت آموزش 
مهارت هاي فني 
پیش مي رفتند 

مشکل بیکاري نیز 
تا حد زیادي حل 

مي شد
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اخباريادداشت

معرفی  شــرکت اپل در پاســخ به یکی از کاربــران ایرانی گفــت: در ایران 
هیچ کدام از محصوالتش را به فروش نمی رساند.

 چندی پیش، خبر اجرای طرح رجیســتری با هدف مبارزه با ورود 
گوشی های هوشمند قاچاق به کشور اعالم و در پی آن خبری مبنی 
بر جمع آوری گوشــی های آیفون منتشر شــد.  این موضوع در پی 
تصمیمی است که بر اساس آن تنها گوشــی هایی قابلیت فعالیت و 
خرید و فروش در کشور را داشته باشند که دارای نمایندگی در کشور 
هستند. به دلیل نبود نمایندگی اصلی شرکت اپل در ایران، ۹ شرکت 
آمادگی خود را بــرای ارائه خدمات پس از فروش شــرکت اپل اعالم 
کردند که برای رسمی شدنشان باید توسط این شرکت تایید شوند.  
یکی از کاربران ایرانی از شــرکت اپل تقاضای تاسیس نمایندگی در 
داخل کشور داشت. این شرکت در جواب کاربر ایرانی گفت دست به 

چنین کاری نمی زند و حاضر به انجام  این کار نیست.
کاربر ایرانی نوشــت:» ســالم ، من یك ایرانی هســتم! یك ایرانی 
که مي خواد از شــرکت اپل خواهش کنــه تا قبــل از اجرای طرح 
رجیستری موبایل های آیفون در ایران نمایندگی تاسیس کنه ، این 
 عادالنه نیســت که این همه کاربر در داخل ایــران از محصوالت اپل

 استفاده کنند و از هیچ گونه خدمات این محصوالت بهره مند نشن. 
وزارت ارتباطات ایران درحال اجرای طرح رجیســتری تلفن همراه 
است که اگر تا زمان اجرای این طرح شرکت اپل در ایران نمایندگی 
 اصلی ثبت نکنه تمام گوشــی های  ما کاربرانی که از آیفون استفاده

  مي کنیــم بدون رجیســتری فرض میشــه و از دســترس تمامی 
شبکه های موبایل ایران خارج میشــه از واحد پشتیبانی شرکت اپل 

خواهش مي کنم برای ما کاربران آیفون در ایران کاری کند«.
پاسخ شــرکت اپل:»اپل هیچ گوشی و دســتگاهی را در داخل ایران 
نمی فروشد. بر اســاس این طرح، همه گوشــی های آیفون توقیف 
می شــوند و اپل در مقابل این تصمیم کاری نمی تواند بکند. به ویژه 
گوشی هایی که از طریق بازار ســیاه و یا جاهای دیگر به داخل کشور 
وارد می شــود. من )و شــاید همه آمریکایی ها( به خاطر این مشکل 

متاسفم. با آرزوی موفقیت برای شما«.

دنیا دنیای نــوآوری در حوزه فناوری اســت. هــر روز در اخبار از 
 اختراعات جدیــد در حوزه های مختلف تکنولوژی می شــنویم و

 می خوانیــم. کمپانی های مطــرح خارجی ســالیانه محصوالت 
متعددی را معرفی می کنند و سعی دارند در بازار از سایر رقبا پیشی 
بگیرند. به همین دلیل هم طراحان ســعی می کنند روی جوانب 
مختلفی از این وسایل تمرکز داشته باشند، جوانبی که آنها را برای 
رقابت آماده تر کند. یکی از حوزه های بسیار مورد توجه، حوزه لوازم 
خانگی اســت. حاال یك مخترع ایرانی نیز سعی کرده به این رقابت 

وارد شود. در ادامه با تك شات همراه باشید.
یك مخترع ایرانی، علی اصغر کمالی سروستانی، موفق به ساخت 
ماشین ظرفشویی شده است که انرژی بســیار کمتری نسبت به 
سایر ماشین های ظرفشــویی مصرف می کند. کمالی در خصوص 
 طرح خود که آن را »ســاخت دســتگاه ظرفشــویی با سیســتم

 AirJet« نامیــده، اظهــار کــرده اســت کــه در حــال حاضر 
ماشــین های ظرفشــویی مصرف انرژی باالیی دارند و زمان مورد 
نیاز آنها برای شست و شوی ظرف ها به نســبت طوالنی است. به 
همین جهت نیز او تصمیم به ساخت دســتگاهی گرفته که انرژی 
مصرفی آن پایین تر باشــد.  کمالی در توضیح طرح خود گفت: در 
حال حاضر ظرفشویی ها حداقل 45 دقیقه زمان برای شست و شو 
نیاز دارند، ولی در طرح ظرفشــویی ایرانی این زمــان به ده دقیقه 
تقلیل خواهد یافت. بنابراین مصرف برق از سه کیلو وات ساعت به 
نیم کیلو وات ســاعت کاهش خواهد یافت که تقریبا 80 درصد در 
مصرف برق صرفه جویی می شود.این ظرفشویی آب گرم خود را از 
سیستم گرمایی منزل فراهم می کند و برای گرم کردن آب نیازی 
به برق یا گاز نخواهد داشت. کمالی افزود: زمان شست و شو در این 
ماشین ظرفشویی سه دقیقه و آبکشی هفت دقیقه خواهد بود. در 
نتیجه مصرف آب هم نسبت به رقبای خارجی کمتر خواهد بود و با 
این ماشین می توان 30 درصد در مصرف آب نیز صرفه جویی کرد. 
این طرح فعال در دست بررسی و آزمایش است و دو سال دیگر راهی 
بازار خواهد شد. در ساخت این ظرفشــویی به جای استیل از پلی 

اتیلن استفاده شده که کاهش قیمت دستگاه را نیز به همراه دارد.

روز گذشته شرکت SpaceX موفق شــد یکی دیگر از راکت های 
فالکون ۹ را با موفقیت روی سکوی شناور بر سطح دریا فرود آورد. 
این موشــك برای ارســال ماهواره مخابراتی ژاپنی به مدار زمین 
پرتاب شده بود. با این حساب، چهارمین فرود موفقیت آمیز شرکت 
فوق روی سکوی شــناور و پنجمین عملیات پیروزمندانه آنها در 
این زمینه طی ســال جاری میالدی رقم خورد. ظاهرا پرتاب این 
راکت برای SpaceX دردسر زیادی داشته، چون موشك فالکون 
۹ باید ماهواره JCSAT-16 را به مدار GTO زمین انتقال می داد، 
مداری که بیش از 32 هزار کیلومتر با ســطح زمین فاصله دارد و 
دستیابی به این فاصله نیازمند سرعت بسیار زیاد و مصرف سوخت 
 GTO باالست. به گفته شرکت یاد شــده، راکت هایی که به مدار
می روند در زمان برگشت با سرعت فوق العاده زیاد و گرمای شدید 
 مواجه  می شوند، ضمن اینکه سوخت بســیار کمتری نیز در آنها 
باقی مانده تا بتوانند دوباره موتورها را روشــن کــرده و عملیات 
 SpaceX فرود را با موفقیت انجام دهنــد. علی رغم این چالش ها
تاکنون توانسته ســه راکت را پس از ارســال به مدار GTO روی 
زمین بنشــاند و با این عملیات، تعداد فرودهای موفقیت آمیز آنها 
از شکست هایشان بیشتر شده، زیرا از بین 11 تالش شرکت مورد 
بحث برای فرود موشك طی دو سال گذشــته، شش فالکون ۹ به 
سالمت به سطح زمین بازگشــته اند. الزم به ذکر است با افزایش 
ذخیره موشــك های فرود آمده در انبارهای این شرکت، به زودی 
شاهد اســتفاده مجدد از آنها خواهیم بود. »ایالن ماسك« چندی 
پیش اعالم کرد قصــد دارد اولین راکت فرود آمــده روی زمین را 
دوباره به فضا پرتاب نماید و این اقدام احتماال در ماه ســپتامبر یا 
اکتبر رخ خواهد داد. طبق برنامه اسپیس اکس موشك فالکون ۹ 
که در ماه آوریل روی زمین نشســت برای عملیات خطیر پرتاب 
مجدد انتخاب شده اســت؛ هر چند که هنوز مشخص نیست چه 
محموله ای توســط آن حمل خواهد شــد. گفتنی است با ارسال 
مجدد راکت های فرود آمده به فضا، این شــرکت می تواند بخشی 
از مخارج جاری را پوشش داده و تا 30 درصد در هزینه های پرتاب 

موشك های خود صرفه جویی نماید.

اپل:درايراننمايندگینمیزنیم!

ماشینظرفشويیايرانیباقابلیت
مصرفانرژیکمتربهبازارخواهدآمد

موشکاسپیساکسبهمدارGTOرفتوبرگشت؛

تاکنونششفالکون9
رویآبفرودآمدهاند

شــرکت ۹1 ســاله Bang & Olufson محصول 
جدیدی بــه نــام BeoVision 14  را معرفی کرده 
 4K که دومین تلویزیون این شــرکت با رزولوشــن

محسوب می گردد.
 BeoVision 11 این دستگاه طراحی مربعی شکل
را به ارث برده و فضای پایین نمایشگر آن به سیستم 
صوتــی و بلندگوها اختصــاص دارد، ضمــن اینکه 
ساختار مشــبك و چوبی خروجی صدا در رنگ های 

مختلف عرضه می شود.
 BeoVision 14 یکی از ویژگی های منحصر به فرد
استفاده از چوب بلوط در ساخت آن است؛ به نحوی 
که چندین ردیــف از چوب این درخــت، خروجی 
بلندگوها را می پوشــانند، همچنین چارچوب اصلی 

دستگاه از آلومینیوم ساخته شده است.
به نقل از دیجیاتــو، محصول جدید B&O در ســه 
حالــت قابل اســتفاده خواهد بود: نصــب روی پایه 
متحرک، قرار گرفتن روی زمین با پایه ثابت یا نصب 

روی دیوار.
 عالوه بر این، سیســتم بلندگوی این دستگاه از نوع

 دو کاناله با آرایش ســه گانه اســت و پروفایل های 
مختلف صوتی مانند حالت فیلم یا حالت شــبانه در 

آن تعبیه شده اند.
جذاب تریــن ویژگــی BeoVision 14 در ایــن 
Android TV اســت که این تلویزیون از پلتفــورم 

 بهــره می گیــرد. یعنی می تــوان اپلیکیشــن های 
اندرویدی خاصی را روی آن اجرا کرده یا از ســامانه 
Google Cast برای ارســال محتوا از طریق تلفن 

همراه یا تبلت به تلویزیون استفاده نمود.
همچنین امــکان اتصال بلندگوهای بیســیم نیز به 
دســتگاه فوق وجود دارد. BeoVision 14 به پنل 
4K مجهــز بــوده و در دو انــدازه 44 و 55 اینچ به 
 HDR بازار عرضه می شــود اما ظاهرا از حالت تصویر

پشتیبانی نخواهد کرد.
به عقیده کارشناسان، عـدم پشتیبانی از HDR برای 
تلویزیـون 4K در سال 2016 نابخشـودنـی اسـت. 
بخصـــوص نمونـــه ای که بـا قیمـــت گـزافـی به 

فروش می رسد.
گفتنی اســت ایــن تلویزیــون نیز هماننــد دیگر 
محصوالت Bang & Olufson رده قیمتی بســیار 
باالیی داشته و برای مشتریان خاصی ارائه می گردد. 
مدل 40 اینچی BeoVision 14 برابر با 6700 دالر 
قیمت گذاری شــده و نمونه 55 اینچی آن به قیمت 

۹300 دالر فروخته می شود.

اندرويددرتلويزيونهایبیشتریقرارمیگیرد؛

روباتسبزنمايشمیدهد

پیشنهادسردبیر:
اززنگهشدارتادوچرخهيابدوستان

با راه اندازی نخســتین دیتاســنتر ابری بخش خصوصی در 
کشور، مقدمات انتقال سرور شبکه پیام رسان تلگرام به ایران 
فراهم شــد. به گزارش خبرنگار مهر، پس از الزام شبکه های 
پیام رسان و اجتماعی خارجی برای انتقال سرورهای خود به 
ایران، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سرویس 
دهنده روســی تلگرام که بیشــترین کاربر را در ایران دارد، 
باید سرور خود را تا کمتر از یك ســال آینده به ایران بیاورد. 
فریدون قاســم زاده، مدیرعامل دیتاســنتر ابــری ایران در 
مراسم بهره برداری از این دیتاسنتر، از فراهم شدن مقدمات 
انتقال ســرور تلگرام به ایران خبر داد و گفــت: پس از اینکه 
تلگرام ملزم به انتقال ســرور به ایران شــد هم اکنون دولت 
ایران چند ارائه دهنده خدمات دیتاسنتری خصوصی ایرانی 
را برای انتقال ســرور به ایران تعیین کرده است. مدیرعامل 
شــرکت دانش بنیان افرانــت با اشــاره به تعییــن مراکز 
 داده برای میزبانی ســرور تلگرام در ایران از ســوی دولت، 

خاطرنشــان کــرد: ســرورهای توزیــع شــده یکــی از 
اســتانداردهای معمــول دنیاســت و اگــر محدودیت های 
از  گــوگل  مثــل  شــرکت هایی  نبــود   تحریــم 
 ســال هــا پیــش ســرورهای خــود را در ایران مســتقر 
کــرده بودنــد. قاســم زاده گفــت: هم اکنــون کــه برای 
 برخی شــرکت ها از جمله تلگــرام، انتقال ســرور به ایران

 الزامی شده و تا پایان سال باید سرور خود را در ایران مستقر 
کنند، دولت ایران چند شــرکت از جمله افرانت را به عنوان 
ارائه دهنده خدمات دیتاســنتری خصوصــی ایرانی، برای 
میزبانی انتقال سرورهای تلگرام به ایران تعیین کرده است. 
استفاده از بستر سروری این دیتاســنتر داخلی برای ذخیره 
اطالعات کاربــران از جمله ایــن اهداف اســت. به گزارش 
مهر، بررسی های جهانی از اســتفاده کاربران فضای مجازی 
از شــبکه اجتماعی تلگرام نشــان می دهد که بالغ بر 80/5 
درصد کاربران این شــبکه را ایرانی ها تشــکیل می دهند. 

به نحوی کــه کاربران ایرانی از طریــق وب 44/3 درصد و از 
طریق موبایل80/5 درصد کاربران این اپلیکیشن پیام رسان 
هستند. این درحالی است که شبکه روسی تلگرام در کشور 

روســیه آن طور که باید محبوب نیست و11/3 
درصد کاربــران این شــبکه اجتماعی از 

طریــق وب و 5/5 درصــد کاربــران 
موبایل، روســی هســتند. کاربران 
ایتالیایی نیز رتبه ســوم استفاده 
کنندگان از تلگرام را بعد از ایران 
و روســیه در اختیــار دارند که 
البته اســتفاده از این اپلیکیشن 
پیــام رســان در این کشــور 
 میان یــك تــا 4/5 درصد اعالم 

شده اســت. محبوبیت شبکه پیام 
رســان تلگــرام در ایران بــه حدی 

چشمگیر اســت که حدود 12 درصد از 
 پهنای باند اینترنت کشــور در اختیار تلگرام 

 قرار گرفته و این ســایت در رتبه 14 در دسترسی از 
 طریق وب و رتبــه 20 از طریق دسترســی موبایل در ایران 

قرار دارد. براین اســاس شــورای عالی فضــای مجازی در 
جلســه خردادماه خــود مصوبه ای داشــت کــه طبق آن، 
شــرکت های خارجی پیام رســان کــه در داخل ایران 
 فعالیت دارند، برای ادامــه فعالیت خود ملزم 
خواهند شد تا همه اطالعات و فعالیت 
مرتبــط بــا شــهروندان ایرانی 
 را بــه داخــل منتقــل کنند.

 از این رو شــبکه تلگرام نیز 
بایــد اطالعــات کاربــران 
ایرانــی را به داخل کشــور 
ایــن  در  کنــد.  منتقــل 
 جلســه مقــرر شــد همه 
شبکه های پیام رسان برخط 
فعال کشــور ظرف یکســال 
 آینده انبارش یا ذخیره ســازی 
داده های )دیتا( خــود را در داخل 
 کشــور انجام دهنــد. مرکــز داده ابری 
)دیتا ســنتر کلــود افرانت( با حضــور محمود 

واعظی وزیر ارتباطات افتتاح شد.

باراهاندازیديتاسنترابری؛

مقدماتانتقالسرورتلگرامبهايرانفراهمشد

فناوری اطالعات

خودرو

شرکت خودروسازی هوندا برای اینکه در رقابت با خودروهای 
هم رده خود موقعیت خوبی کسب کند، به مقایسه و بررسی 
سوپراســپرت NSX با پورشــه ۹11 )موتور عقب( و فراری 
458 )موتور  وسط( پرداخته که این عمل با دمونتاژ کردن این 
خودروها همراه بوده اســت. با توجه به این موضوع که فراری 
458 به تولید خود خاتمــه داده و مدل 488GTB جایگزین 
آن شده است، نباید دستاوردهایی را که باعث شد تا 458 به 
مدت 6 ســال در خط تولید باقی بماند از یــاد برد. با توجه به 

متفاوت بودن هوندا از طراحی ایتالیایی فراری، این خودروساز 
می تواند چیزهای زیادی از فراری بیاموزد. به گزارش زومیت 
و به نقل از مجله  Autocar مهندســان آکــورا هوندا پس از 
خریداری فراری 458 به دمونتاژ کردن این خودروی ایتالیایی 
مشغول شده اند تا اتصاالت آلومینیومی این خودرو و همچنین 
قسمت های پیشرفته پیشرانه آن را مورد بررسی قرار دهند. 
پس از انجام این مراحل، قطعــات 458 را به مرکز تحقیق و 
توسعه خود در ژاپن برای انجام آزمایش های دقیق تر انتقال 

داده اند. از این رو NSX از نظر فنی بی شباهت به فراری 458 
نیســت؛ البته در این خودرو در قسمت های پیشرانه و انتقال 
نیرو از طرح های ویژه هوندا بهره گرفته اند. پیشــرانه ای که 
در 458 به کار رفته،  8 ســیلندر خورجینی تنفس طبیعی با 
حجم4/5 لیتر است. ولی NSX از پیشرانه متفاوت 6 سیلندر 
 خورجینــی، 3/5 لیتر حجم و مجهز به دو عدد توربوشــارژر 

بهره می برد. سوپراسپرت زیبای ساخت هوندا همچنین 
به یك جعبه دنده ۹ ســرعته دوکالچه 

مجهز شــده اســت. پیش از این 
نیز اخباری مبنی بر اســتفاده 
مهندســان هوندا از پورشــه 
 12C 911 و مك الرنGT3

برای مقایسه توانایی های سوپراسپرت NSX منتشر شده بود. 
ظاهرا هوندا وسواس زیادی در تولید بهترین خودروی این رده 
دارد و در هر مرحله از توســعه NSX به مقایسه آن با رقبای 

مطرح آلمانی، ایتالیایی و انگلیسی پرداخته است.

هوندامهندسیمعکوسمیکند؛

فراریدرلباسهوندا

به نقل از دیجیاتو، شــرکت shoka bell زنگ دوچرخه 
چند کاره ای ســاخته که عالوه بر زنگ، دارای سیســتم 
 رهیاب، دزدگیر و امکان اتصال به گوشــی هوشــمند نیز

 می باشــد. با اینکه این زنگ هوشــمند از نظر ابعاد فقط 
کمی از زنگ هــای عادی بزرگ تر اســت، امــا تمام این 
توانایی ها را به خوبی در یك بســته جمــع  و جور ترکیب 
کرده  اســت. این دســتگاه از 8 عدد المپ LED استفاده 

می کند که نور  آنها متناسب با نور محیط تنظیم می شود.
در قســمت باالیــی این المپ هــا مجموعــه ای دیگر از 
المپ های LED وجود دارد که با اســتفاده از یك فلش، 
به مسیریابی شــما کمك می کند و اتصال این دستگاه به 

تلفن هوشــمند، از طریق یك نرم افزار می تواند شما را در 
مسیرهای مختلف راهنمایی کند. این نرم افزار همچنین 
برای ســهولت رفت و آمد دوچرخه سوار سعی در انتخاب 
مسیرهای کم شیب دارد. عالوه بر تمام اینها، این نرم افزار 
در هنگام مسیریابی، مسیرهای مخصوص دوچرخه را نیز 

به خوبی شناسایی می کند.
در زمینــه دزدگیر و حفاظت از وســیله نقلیه شــما این 
 دســتگاه عملکرد خوبی از خــود به نمایــش می گذارد. 
همان طور که در جریان هســتید، حتی قوی ترین قفل ها 

نیز توسط سارقان، قابل شکستن هستند.
 بنابرایــن سیســتم های هشــداردهنده بــه بخشــی 

جدایی ناپذیر از دوچرخه های هوشــمند تبدیل شده اند. 
سیستم شــوکا )Shoka( از یك حسگر تشخیص دهنده 
 حرکت اســتفاده می کند کــه روی گیره فرمان ســوار

 شده است. در این سیســتم، دوچرخه سوار به جای آنکه 
زنگ گران  قیمــت خود را روی دوچرخــه رها کند، زنگ 

هوشمند را در داخل جیب یا کیف خود قرار می دهد.
زمانی  کــه فرمان دوچرخــه تکان بخورد، زنگ هشــدار 
شــروع به بوق زدن می کند. برد این هشداردهنده نیز به 

250 متر می رسد.
در نهایت نیز امکان انتخاب صداهــای مختلفی برای این 

زنگ هشدار وجود دارد.
بیشترین حد صدا نیز دو برابر یك زنگ معمولی است؛ اما 
شرکت شوکا که سازنده این گجت اســت پا را از این هم 

فراتر گذاشته است.
این شــرکت می گوید صدای این زنگ ســازگار با محیط 
اطراف آن اســت تا در زمانی که صدای اطراف کم است، 
صدای زیاد این گجت هوشــمند ســبب ایجاد مزاحمت 

برای عابران پیاده نشود.
یکی از برترین امکانات این قفل این است که نرم افزار آن 
که در تلفن هوشمند نصب اســت، اگر به اینترنت متصل 
باشد می تواند مســیر دوســتانتان را نیز بیابد و به کاربر 
این امــکان را می دهد تا دوســتان خود را کــه در فاصله 
 نزدیکی قرار دارند، یافته و دوچرخه سوار را به سمت آنها

 هدایت کند.
در کنار تمام امکاناتی که در باال به آنها اشــاره شد، برای 
کاربرانی که به تناســب انــدام خود اهمیــت می دهند، 
 این سیســتم اطالعاتی نظیر مســافت طی شــده، زمان 
صرف شــده و میزان دی اکسید کربن انتشــار نیافته را 
)البته بــرای طرفــداران حفاظت از محیط زیســت( نیز 
محاسبه می کند، ضمن اینکه محل پارک شدن دوچرخه 

را نیز روی نقشه عالمت گذاری می کند.
این زنگ 110 گرمی با اســتفاده از آهن ربا به گیره فرمان 

متصل می شود.
عمر باتری لیتیوم پلیمری این زنگ هوشــمند نیز 200 
ساعت است و با استفاده از پورت Micro USB قابل شارژ 

می باشد.
با توجه به اینکه یك شتاب ســنج، میکروفن و حسگر نور 
نیز در این زنگ تعبیه شده اســت، این میزان شارژپذیری 
برای این دستگاه بسیار عالی به نظر می رسد، ضمن اینکه 

از بلوتوث نسخه LE  4.1 نیز پشتیبانی می کند.
در حال حاضر تیم شــوکا به دنبال سرمایه ای برای شروع 

کار است.
هزینه های این پــروژه از 75000 دالر به 111000 دالر 
افزایش یافته اســت. پیش بینی می شــود که تحویل این 

دستگاه به متقاضیان از ماه مارس 2017 آغاز شود.
قیمت این زنگ هشــدار از ۹۹ دالر آغاز می شود و امکان 

انتخاب رنگ های مختلف نیز برای آن وجود دارد.

شرکتShoka bellپکیججديدیراارائهکردهاســتکهمیتوانیدبانصبآن،دوچرخهخودراتبديل
بهيکدوچرخههوشــمندکنید.اگردوچرخهشــمابهصورتپیشفرضبهتجهیزاتهوشــمندمجهز

نشدهاست،بهاينمعنینیستکهشماازاينويژگیهابیبهرهخواهیدبود.

دوچرخهبیجانخودرابهموجودیهوشمندتبديلکنید

از زنگ هشدار تا دوچرخه یاب دوستان

يکیازبرترين
امکاناتاينقفل

ايناستکه
نرمافزارآنکه

درتلفنهوشمند
نصباست،اگر

بهاينترنتمتصل
باشدمیتواند

مسیردوستانتان
رانیزبیابدوبه
کاربراينامکان

رامیدهدتا
دوستانخودراکه
درفاصلهنزديکی
قراردارند،يافتهو
دوچرخهسواررابه

سمتآنها
هدايتکند

نخستین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی ایران 
مربوط به یك شرکت دانش بنیان، توسط وزیر 
ارتباطات رسما افتتاح شد. به گزارش خبرنگار 
مهر ، نخستین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی 
ایران با ظرفیــت 20 هزار ســرور مجازی و با 
ســرمایه گذاری 40 میلیارد تومان با استفاده 
از توان داخلی در شــرکت دانش بنیان افرانت 
احداث شــد و توســط محمود واعظی وزیر 
ارتباطات رسما به بهره برداری رسید. حمایت 
از ایجاد مراکز داده )دیتاسنتر( به عنوان یکی 
از ارکان اصلی شــبکه ملی اطالعات، از جمله 
برنامه های مدنظر وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات اســت تا عالوه بر ارتقــای میزبانی 
خدمات اینترنتی مــورد عالقه کاربران ایرانی 
در دیتاســنترهای داخلی، ارتقــای امنیت و 
حریم شــخصی کاربران، افزایش ســرعت و 
کیفیت دسترســی و کاهش هزینه های تمام 
شده خدمات ارتباطی در کشور محقق شود. 
براین اساس با بهره برداری دیتاسنتر افرانت، 
امکان ذخیره ســازی 6 پتابایت اطالعات در 
 فضایی به وســعت 1500 متر مربع که شامل 
سالن های ســرور و تجهیزات زیرساخت آی 
تی با ظرفیت هزار سرور ابری می شود، فراهم 
شد. زیرســاخت برق دیتاســنتر به ظرفیت 

2 مگاوات از دو مســیر مجزای 20 کیلوولتی 
و از طریق دو دستگاه ترانســفورماتور تامین 
 می شــود. در راه اندازی این دیتاسنتر، میزان 
حمایت های دولت، معادل 16 میلیارد تومان 
بوده که از این رقم، حدود 60 درصد از ســوی 
صندوق نوآوری و شکوفایی و 40 درصد توسط 
وزارت ارتباطات و صندوق حمایت الکترونیك 

صورت گرفته است. 
همچنین مقرر شــد تعداد 100 عدد ســرور 
ابری به صورت رایگان برای مدت یك ســال 
به کارآفرینان معرفی شــده از ســوی وزارت 

ارتباطات واگذار شود.

توسطيکشرکتداخلی؛

نخستینديتاسنترابریدر
کشوربهبهرهبرداریرسید
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پیشنهاد سردبیر: 
فوالد مبارکه، برند شناخته شده ایران در عرصه جهانی است

اخباریادداشت

مدیــر جهاد کشــاورزی آران و بیــدگل از لوله گــذاری انتقال 
آب کشــاورزی در 280 کیلومتــر از اراضــی 96 مزرعه در این 

شهرستان خبر داد.
حسین فتاحی با اشاره به ضرورت اصالح روش های بهره برداری 
از منابع آبی، افزود: هم اکنون با توجه به محدودیت منابع آبی و 
نیز افزایش روز افزون تقاضای آب، اســتفاده صحیح از این مایع 
ارزشمند ضروری بوده و به همین دلیل سطح لوله گذاری انتقال 
آب کشاورزی در این شهرســتان برای ارتقای بهره وری مصرف 
بهینه آب افزایش یافته است. وی افزود: کاهش بیش از حد نشت 
در مقایسه با کانال های خاکی و بتنی، از بین بردن تبخیر و تعرق 
در مسیر انتقال، ســهولت حرکت ادوات کشــاورزی در مزارع و 
مدیریت انتقال آب بیــن منبع تغذیه و مزرعه هــا از مهم ترین 

مزایای انتقال آب با این لوله هاست.
مدیر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل بیان کرد: بــا توجه به 
 ظرفیت باالی روســتاهای این شهرســتان در بخش کشاورزی، 
برنامه های مناســبی به منظور حفظ اشــتغال موجود و توسعه 

بخش کشاورزی در روستاها در دست اجراست.
فتاحی ادامه داد: با اجرای طرح های نوین کشــاورزی و با انتقال 
دانش به داخل مزرعه ها، زمینه افزایش بهره وری در کشاورزی با 

استفاده از کارشناسان جهاد کشاورزی فراهم می شود.
وی هم چنین از تمام شدن طرح مطالعاتی اجرای 102 کیلومتر 
لوله گذاری در 39 مزرعه خبر داد و گفت: 39 مزرعه نیز در حال 

تکمیل مطالعات برای اجرای 36 کیلومتر لوله گذاری است.

دبیر دومین جشــنواره تئاتر کوثر نطنز، از حضور بازیگر مطرح 
ســینما و تلویزیون به  عنــوان میهمان ویــژه اختتامیه دومین 

جشنواره تئاتر استانی کوثر نطنز خبر داد.
علی ترابیان در جمع اصحاب رســانه اظهار کرد: محمود عزیزی 
از بازیگران مطرح ســینما و تلویزیون به عنوان میهمان ویژه در 
مراسم اختتامیه دومین جشــنواره تئاتر اســتانی کوثر حضور 
یافت.  وی افزود: بازی محمود عزیزی در ســریال هایی همچون 
 »لیلی با من اســت« و »ســتایش« بســیار مــورد توجه مردم

 قرار گرفت.
دبیر دومین جشنواره تئاتر استانی کوثر نطنز تصریح کرد: حمید 
ابراهیمی و عمار تفتی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون که به  
عنوان داور در دومین جشنواره استانی تئاتر کوثر حضور داشتند 
هم از دیگر میهمانان مراســم اختتامیه بودنــد و وحید ایمانی 
مجری برنامه متن، حاشیه شبکه سه هم اجرای مراسم اختتامیه 

را بر عهده داشت.

همزمان با ســالروز والدت با ســعادت حضرت ثامن الحجج امام رضا 
 )ع( جهیزیه 20 نوعروس توســط موسســه خیریه مردم نهاد آبشار 
عاطفه های کاشان تامین شــد. مدیر موسسه خیریه مردم نهاد آبشار 
عاطفه های کاشان افزود: این کاالها شامل فرش، یخچال، اجاق گاز، 

ماشین لباسشویی و دیگر لوازم اساسی منزل است.
 محمد رزاقــی ارزش این کاالهــا را افــزون بر 730 میلیــون ریال 
بیان کرد و افــزود: این مقدار جهیزیــه با کمک افــراد نیکوکار این 
شهرستان خریداری شد.  وی خاطرنشان کرد: این جهیزیه ها توسط 
20 دستگاه وانت در اقدامی نمادین و جشن اهدای جهیزیه ایرانی در 
ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل پس از گرداندن در خیابان های 
اصلی شهر کاشان، آماده تحویل به نوعروسان بی بضاعت زیر پوشش 
این موسسه است. موسسه خیریه مردم نهاد آبشار عاطفه های کاشان 
از ســال 89 فعالیتش را آغاز کرد و هم اکنون حدود 400 نفر از افراد 

بی بضاعت و تهیدست را زیرچتر حمایتی خود قرار داده است.

دو کامیون کشــنده حامل 46 تن برنج خارجی قاچــاق به ارزش دو 
میلیارد و 300 میلیون ریال در خمینی شهر توقیف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان خمیني شــهر گفت: ماموران یگان امداد 
 شهرســتان خمیني شــهر در راســتاي مقابله با ورود کاالي قاچاق و 
برخورد با قاچاقچیان کاال، طرح ایســت و بازرسي خودروهاي عبوري 
به این شهرستان را به مرحله اجرا درآوردند که به دو دستگاه کامیون 

کشنده مشکوك شده و آنها را متوقف کردند.
سرهنگ خســرو احمدي ادامه داد:پس از هماهنگي با مقام قضایي از 
این دو خودرو بازرسي به عمل آمد که  طی آن چهار هزار و 600 کیسه 
10 کیلویي برنج خارجي قاچاق فاقد هر گونه مدارك گمرکي کشــف 
شد. وی ارزش این محموله را دو میلیارد و 300 میلیون ریال دانست و 
اعالم کرد: در مجموع 46 تن برنج خارجي کشف ، دو دستگاه کامیون 

کشنده توقیف و سه متهم دستگیر که تحویل مراجع قضایي شدند.
وی در پایــان از شــهروندان خواســت در صورت مشــاهده هر گونه 
 فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کاالهاي ممنوعه توسط افراد 
فرصت طلب و سود جو، موضوع را از طریق سامانه تلفني فوریت هاي 

پلیسي 110 اطالع دهند.

اجرای لوله گذاری انتقال آب 
کشاورزی در آران و بیدگل

محمود عزیزی، میهمان ویژه 
جشنواره تئاتر کوثر

تامین جهیزیه 20 عروس کاشانی 
در موسسه آبشار عاطفه ها

توقیف برنج قاچاق
در خمیني شهر

رییس اداره آبفای شــهرضا گفت: با توجه به بحران آب در این 
شهرســتان، طرح »مروجــان مصرف صحیــح آب« با حضور 
کارشناسان در شــهرضا اجرا شــد. سیدمحمدحسین صالح، 
هنگام بازدید از نحوه اجرای این طــرح افزود: این طرح با هدف 
مصرف اصولی آب، فرهنگ ســازی و آگاه ســازی شهروندان 
برای مصرف بهینه آب، بررســی و کنترل مصارف غیرضروری 

و جلوگیری از هدر رفت آب اجرا شده است. 

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت حاد تامین آب آشامیدنی در 
شهرضا و به دلیل استمرار شرایط خشکسالی ناشی از کاهش60 
درصدی بارندگی و افت شــدید منابع آبی، طرح تشکیل گروه 
مروجان اصالح مصرف آب با تشــکیل پنج گروه ســیار در این 
 شهرســتان آغاز شــد. وی افزود: این طرح توســط پنج گروه 
دو نفره اجرا شــده اســت به طوری که این افراد به مکان های 
دارای هدر رفت آب مراجعه و توصیه های الزم را به شهروندان 

ارائه می کنند. 
رییس اداره آب و فاضالب شهرضا گفت: این گروه ها از یک ماه 
پیش آغاز به کار کرده و تاکنون تالش موثری داشــته اند. وی 
تصریح کرد: گروه مروجان در سطح شهر گشت زنی می کنند و 
در صورت مشاهده استفاده نادرست از آب مثل شست و شوی 
حیاط، کوچه، ماشین و نشتی کولرها با مراجعه به درب منازل 
و در نهایت ادب و احترام با شــهروندان گفتگو می کنند و نحوه 

استفاده صحیح آب شرب را به آنها آموزش می دهند .

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در نطنز عامل مهاجرت 

مردم این منطقه به شهرهای بزرگ است.
مرتضی صفاری در آیین تودیع و معارفه مدیر شــبکه بهداشت و 
درمان نطنز گفت: وضعیت بهداشــت و درمان شهرستان نطنز 
یکی از دلیل های مهم مهاجرت مردم از این شهرســتان است و 
مردم اذعان دارند که در شهرستان، پزشک و پاسخگویی مناسب 

در حوزه بهداشــت و درمان وجود ندارد. وی ادامه داد: امکانات 
خوب پزشــکی و حضور خیران بخش ســالمت را در شهرهای 
نطنز و بادرود شاهد هســتیم و در عین حال مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان باید با برنامه ریزی اقدام به رفع مشکالت 
و کمبودها کنند. وی بیــان کرد: با توجه بــه آب و هوای خوب 
منطقه و فضای مناسبی که وجود دارد باید به سمت گردشگری 
 سالمت در شهرستان گام برداریم و به گونه ای عمل کنیم که از

  شهرســتان های مجــاور نیز مــردم بــرای درمان بــه نطنز 
مراجعه کننــد و این امر شــدنی و امکان پذیر اســت. در ادامه 
 این آیین، سرپرســت جدید شــبکه بهداشــت و درمان نطنز 
اظهار داشت: ادامه طرح تحول سالمت در دو بیمارستان نطنز و 
بادرود و نیز ادامه هتلینگ اورژانس بادرود و بیمارســتان نطنز را 
پیگیری خواهیم کرد.علیرضا چاوش زاده افزود: راه اندازی بانک 
خون ، راه اندازی اتاق عمل بیمارســتان فاطمیه بادرود و مرکز 

تروما از اولویت های بهداشتی در نطنز و بادرود خواهد بود.

رییس اداره آبفای شهرضا:

طرح مرّوجان مصرف صحیح آب در شهرضا اجرا شد
نماینده مردم نطنز:

کمبود امکانات پزشکی، عامل مهاجرت مردم نطنز

خبر

با مسئوالن

معاون فرماندار آران و بیــدگل گفت: با توجه بــه بحرانی بودن 
وضعیت آب در این شهرســتان تغییر الگوی کشت، ضروری به 

نظر می رسد.
علی محمد یوســفیان در کارگــروه جهاد کشــاورزی و منابع 
طبیعی شهرســتان آران و بیدگل افزود: متاســفانه بیشتر نقاط 
کشور بخصوص شــهرهای کویری مانند آران و بیدگل با مشکل 
کم آبی روبه رو بوده و به مرز بحران رســیده انــد.  وی گفت: در 
راستای اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی، جهاد کشاورزی 

این شهرستان باید در زمینه تغییر الگوی کشت برنامه ریزی کرده 
و کشــت محصوالتی کم آب را جایگزین کند.  وی تغییر الگوی 
آبیاری را هم ضروری دانســت و ادامه داد: باید بــا برنامه ریزی 
صحیح، شکل آبیاری را از ســنتی و غرقابی به سوی آبیاری نوین 
تغییر دهیم و بحث کمبود آب را همراه با حفظ اشتغال موجود در 

بخش کشاورزی مدیریت کنیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل نیز در این جلسه 
با اشاره به تولید روزانه 80 تن شیر در این شهرستان اظهار داشت: 

متاسفانه دامداران برای فروش شیر مشکل دارند و کارخانه های 
تولید محصوالت لبنی از خرید محصول آنها طفره می روند.

حسین فتاحی به وضعیت نابسامان تولید گوشت سفید در کشور 
 و شهرســتان آران و بیدگل اشــاره کرد و گفت: به دنبال صدور

 بی رویه پروانه تولید گوشت سفید در ســطح استان، با افزایش 
تولید و به دنبال آن کاهش قیمت گوشت سفید مواجه هستیم. 
وی با اشاره به خشکسالی اخیر، گرانی علوفه و افزایش هزینه های 
تولید گوشت قرمز افزود: متاسفانه بسیاری از دامداران شهرستان 

ضررهای زیادی دادند و در نتیجه، رغبت آنها برای تولید به شدت 
کاهش یافته است.

رییس اداره دامپزشکی آران و بیدگل نیز با اشاره به اینکه این اداره 
در تامین ســالمت دام و طیور، نظارت دقیق بر چرخه تولیدات 
دامی ومقابله با بیماری ها نقش مهمی دارد افــزود: این اداره در 
 این راســتا اقدامات اساســی انجام داده و همواره در خط مقدم 

قرار داشته است.
احســان دشــتبانی با اشــاره بــه کشــتارهای غیر مجــاز در 
 شهرســتان و اقدامات موثری که در این رابطه انجام شــده است 
خاطرنشان کرد: مردم شهرستان به دلیل شــیوع بیماری های 
مشترك بین دام و انســان از مصرف گوشت های بدون برچسب 

کشتارگاه ها خودداری کنند.

معاون فرماندار آران و بیدگل:

تغییر الگوی کشت در شهرستان آران و بیدگل ضروری است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: اجرای »طرح 
ایراپن« در شــهرضا گام موثری در ارزیابی ریسک ابتال به 
بیماری ها به ویژه سرطان های شایع در مردان و زنان است.

حجت ا... تنهایی با اشــاره به اجرای طــرح »ایراپن« برای 
نخستین بار در کشور در شــهرضا اظهار داشت: 4 بیماری 
قلبی عروقی، سرطان، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت 
به همراه 4 عامــل کم تحرکــی، تغذیه ناســالم، مصرف 
دخانیات و الــکل مهم ترین علــل مرگ و میر ناشــی از 
بیماری های غیرواگیر هســتند که احتمال مرگ ناشی از 

بیماری های غیرواگیر را افزایش می دهند.
وی گفت: سازمان جهانی بهداشت، کنترل این بیماری ها و 
عوامل زمینه ساز آنها را به عنوان هدف اصلی برای کاهش 
25 درصد مرگ و میر ناشــی از بیماری هــای غیرواگیر تا 

سال 2025 تعیین کرده است.
رییس شــبکه بهداشــت و درمان شــهرضا بیان کرد: در 
برنامه ایراپــن خانه های بهداشــت، مراکــز و پایگاه های 
ســالمت، میزان احتمال خطر 10 ســاله بــروز حوادث 
کشــنده و غیرکشــنده قلبــی عروقــی، قلبــی و مغزی 
جمعیــت هدف برنامــه حتــی در زمانی کــه عالمت دار 
و بیمار نیســتند تعیین می شــود و متناســب بــا میزان 
احتمال خطر به دســت آمده اقداماتی برای پیشــگیری 
 از بــروز بیمــاری یا عــوارض آن انجــام می شــود. وی 
تصریح کرد: درگروه هــدف برنامه، افراد باالی 40 ســال 
برای ارزیابی خطر بیماری قلبی و عروقی، آســم و بررسی 

عوامل خطر و افراد باالی 50 سال برای غربالگری سرطان 
روده بزرگ و زنان 30 تا 70 ســال برای غربالگری سرطان 
پستان و دهانه رحم به مراکز ســالمت فراخوان می شوند. 
تنهایی با بیان اینکــه اجرای طرح ایراپــن گام موثری در 
ارزیابی ریســک ابتال به به بیماری ها به ویژه سرطان های 
شایع در مردان و زنان اســت، بیان کرد: در این طرح کلیه 
مراجعان در ارزیابی ریسک ابتال به سرطان از درصد امکان 

ابتال به این بیماری در 10 سال آینده با خبر می شوند. 
 وی تصریح کرد: از ابتدای اســفندماه ســال گذشــته تا 
پایان تیر ماه امســال 7 هزار و 626 نفــر در قالب اجرای 
 طرح ایراپن در شهرستان شــهرضا مورد ارزیابی سالمت

 قرار گرفته اند.
رییس شبکه بهداشت و درمان شــهرضا بیان کرد: تعداد 
3 هزار و 927 نفر از زنان 30 تا 70 سال شهرستان در این 
مدت در قالب اجرای طرح ایراپن مورد ارزیابی قرار گرفته 
و به »ماما« ارجاع داده شــده اند این در حالی اســت که 2 
هزار و 980 نفر از افراد 50 تا 70 سال مورد ارزیابی ریسک 

ابتال به سرطان روده بزرگ قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه با اجرای مراحــل مختلف طرح »ایراپن« 
در شــهرضا به تدریج تمامی مردم این شهرســتان دارای 
پرونده الکترونیک سالمت می شــوند، گفت: کل جمعیت 
شهرستان شهرضا 148 هزار و 306 نفر است که بر اساس 
جدول های زمان بندی شده تحت پوشش طرح »ایراپن«  

قرار می گیرند.

نماینده مردم شهرســتان فالورجان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: فوالد مبارکه برند شــناخته شده و مطرح 

صنعت ایران در عرصه بین المللی است.
حجت االســالم والمســلمین ســید ناصر موســوی در 
 دیدار با مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکــه افزود: با تالش 
شــبانه روزی کارکنــان و مجموعــه مدیریــت فــوالد 
 مبارکه افتخارات مهمی برای این شــرکت ثبت شــده و

  هیچ گونه وقفه ای در تولید فوالد ایجاد نشده است.وی با 
بیان اینکه فوالد مبارکه نام کشور را در جوامع بین المللی 
مطرح کرده اســت، افزود: شــرکت فوالدمبارکه اصفهان 
برندی مطرح در ســطح بین المللی اســت و بــا تولیدات 
 پیشــرفته خود، هر روز بــر ظرفیت تولیداتــش افزوده

 می شــود.  ســبحانی گفت:افزایش تولیــد در این بنگاه 
اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع وابستگی به خارج از کشور 
را به دنبال خواهد داشت.  وی افزود:تقویت صنایع داخلی 
و رونق صنعت کشــور بــا افزایش تولیدات این شــرکت 
محقق می شــود. نماینده مردم فالورجان با اشاره به لزوم 
حمایت از صنایع بزرگ و مــادر، گفت: فوالدمبارکه نقش 
تاثیرگــذاری در صنعت کشــور دارد و الزم اســت از این 
صنعت بزرگ حمایت شود.  وی گفت: فوالدمبارکه با همه 
نوساناتی که در صنعت کشور وجود داشته از خود عملکرد 
مناسبی به جای گذاشته اســت.حجت االسالم موسوی با 
اشاره به اختالف برخی از صنایع وابسته با فوالدمبارکه در 
زمینه قیمت محصوالت گفت:توجه به صادرات محصوالت 

فوالدمبارکه از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت و جزو 
ضروریات این بنگاه اقتصادی محسوب می شود. وی افزود: 
صادرات محصوالت فــوالد مبارکــه در دوره تحریم های 
ظالمانه غرب، باعث رفع نیازمندی های این شــرکت شد 
و از بروز مشــکالت جــدی برای این شــرکت جلوگیری 
کرد.نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: باید برای رفع شــائبه ســایر صنعتگران معترض، 
نشستی با آنها برگزار شود.حجت االسالم موسوی با بیان 
اینکه مجمع نمایندگان اســتان اصفهان جلســه ای را با 
حضور در فوالدمبارکه برگــزار خواهند کرد تا نمایندگان 
 مــردم، از نزدیک بــا این صنعت بزرگ آشــنا شــوند و 
توانمندی های این مجتمع صنعتی را مشاهده کنند.  وی 
با اشاره به انتشار برخی شــایعات بدون مدرك و سند در 
مورد میزان دریافت حقوق برخی اشــخاص و مســئوالن 
کشور گفت:هتک حرمت و آبروی اشخاص کار ناپسندی 
 اســت.حجت االســالم موســوی گفت: انعکاس و بیان 
این گونه مطالب، بدون تحقیق و بررســی درست نیست.

فــوالد مبارکه بــزرگ تریــن مجتمع صنعتی کشــور و 
تولیدکننده فوالد تخت در خاورمیانه اســت. این مجتمع 
فوالدی با سهم بیش از 50 درصدی در تولید فوالد کشور 
دارای ارزش فعلی 200هزار میلیارد ریال اســت. شرکت 
فوالد مبارکه با داشتن حدود 12 میلیون تن ظرفیت آهن 
اسفنجی بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان 

محسوب می شود.

رییس شبکه بهداشت شهرضا:

اجرای طرح »ایراپن« گام موثری در 
ارزیابی سرطان های شایع است

 نماینده مجلس:

فوالد مبارکه، برند شناخته شده ایران 
در عرصه جهانی است

فوالدمبارکه  با 
همه نوساناتی که 
در صنعت کشور 
وجود داشته از 
خود  عملکرد 
مناسبی به جای 
گذاشته است

در این طرح، کلیه 
مراجعان در ارزیابی 
ریسک ابتال به 
سرطان، از درصد 
امکان ابتال به 
این بیماری در 10 
سال آینده با خبر 
می شوند

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: تا 
 پایان امســال همه ســاکنان شهرســتان نطنز در قالب طرح 

»سامانه سیب« مورد غربالگری قرار می گیرند.
غالمحســین صدری با اشــاره به آغاز فعالیت سامانه یکپارچه 
بهداشت با عنوان »ســامانه ســیب« در نطنز اظهار کرد: این 
 طرح در راســتای اجرای طــرح تحول نظام ســالمت و لزوم 
مکانیزه شــدن تمامی پرونده های بهداشــتی به  منظور ارائه 

خدمات بهداشتی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در حــدود 20 روزی از کلیــد خوردن طرح 
در اســتان اصفهان می گــذرد، افــزود: تا پایان امســال همه 
 ســاکنان شهرســتان نطنز در قالب این طرح مورد غربالگری 

قرار می گیرند.

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی تصریح کــرد: با 
اجرای طرح »سامانه سیب« مردم از شناســنامه الکترونیکی 
ســالمت شــامل اطالعات کامل از بیماری ها، سوابق جراحی، 
واکسیناســیون و بیماری هــای مزمن برای درمــان بهره مند 

می شوند.
وی با اعالم رایگان بودن این خدمات گفــت: اطالعاتی که در 
سامانه وارد می شــود صرفا واردکردن عدد نیست بلکه ضمن 
 دریافــت خدمات بــه مراجعان، اطالعــات افراد در ســامانه

 ثبت می شود.
صــدری، موفقیت طــرح تحول نظــام ســالمت را در گروی 
رضایتمندی مردم از دریافت خدمات دانست و اضافه کرد: این 
سامانه با باالترین ســطح فناوری و استفاده از توان متخصصان 

مجرب کشور، از سال ها قبل اتفاق افتاده است که از نظر کیفی 
مورد رضایت است و ایده آل آن تا پنج سال آینده است.

وی همچنین با اشــاره به کمبــود نیروی متخصــص در این 
شهرستان اظهار کرد: تربیت نیروی انســانی بومی متخصص 
و متعهد جزو برنامه های بلندمدت وزارت بهداشــت و درمان 
است.معاون دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به اینکه 
ضریب ماندگاری پزشــکان غیربومی در مناطق پایین اســت، 

گفت: در توزیع نیروی انسانی اولویت با مناطق محروم است.
وی خاطرنشــان کرد: بــرای حل مشــکل کمبود پزشــک 
 در کوتاه مــدت، نیــروی انســانی را تامین می کنیم و ســعی 
 خواهیم کــرد اعزام نیــروی تخصصــی به این شهرســتان

 انجام شود.

طرح »سامانه سیب«
در نطنز تا پایان سال
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اخباريادداشت

زيبايی

  تحقیق جدید نشــان می دهد زنانی که زودتــر از موعد، زایمان 
می کننــد دارای مواد مغذی بیشــتری در شــیر خود هســتند.

تحقیق محققان دانشــگاه آرهوس دانمارک نشــان می دهد این 
 زنان در مقایســه با زنانی که بعــد از هفته ۳۷ بــارداری، زایمان 
می کنند دارای میزان بیشــتری از ریزمغذی هــا نظیر پروتئین، 

چربی و کربوهیدرات در شیر سینه شان هستند.
از آنجایی کــه در زایمان زودهنگام هنوز نوزاد کامال رشــد نکرده 
است از این رو شیر ســینه این مادران تا حدودی مغذی تر است و 

موجب ایجاد برخی باکتری های سودمند در روده نوزاد می شود.
مطالعه قبلی اثبات کرده اســت که شیر ســینه زنانی که زودتر از 
 موعد زایمان کرده اند متفاوت تر از شــیر ســینه زنانی است که

 به موقع زایمان کرده اند.
در حال حاضر مطالعه جدید نشــان می دهد شــیر ســینه زنانی 
که زودتر از موعد زایمــان کرده اند تنهــا دارای ترکیب متفاوتی 
از درشــت مغذی ها نیســت؛ بلکه ترکیب ریزمغذی های آن هم 

متفاوت است.
محققان با آنالیــز محتوای متابولیتی نمونه های شــیر ۴۵ زن در 
طول یــک دوره ۱۴ هفته ای بعــد از زایمان به این نتایج دســت 
یافتند. این بررســی جدید اثبات می کند چند هفته بعد از تولد، 

ترکیب شیر مشابه با یکی از شیرهای مربوط به نوزادان کامل بود.

  محققــان آمریکایــی دانشــگاه اســتنفورد در حالــی موفق به 
جمع آوری داده های گســترده ای از اطالعات DNAو همینطور 
بیماری های مختلف شــده اند که این آرشــیو هر روز در حال به 
روز رسانی است. دانشکده پزشکی دانشگاه آمریکایی استنفورد به 
 DNA منظور بررسی بیماری های ژنتیک، بانک اطالعاتی بزرگی از
و بیماری های هر شــخص را جمع آوری کرده که می تواند تحول 

عظیمی را در عرصه پزشکی به دنبال داشته باشد.
محققان استنفورد برای این منظور با غول تکنولوژی؛ یعنی گوگل 
هم پیمان شده اند تا علم پزشــکی و تکنولوژی با یکدیگر همگام 
شــده و با اســتفاده از بانک اطالعاتی آنالین به درمان بیماری ها 
بپردازند. با اســتفاده از این پروژه، محققان و پزشــکان می توانند 
تمامی اطالعات مربوط به ژنتیــک و همینطور DNA بیماران را به 
صورت ناشناس و برای بررسی های بیشــتر روی بانک اطالعاتی 

آنالین یا گوگل کلود ذخیره کنند.
پزشکان با اســتفاده از این روش به ســادگی می توانند اطالعات 
ژنتیکی بیمار خــود را به بانک اطالعاتی منتقــل کنند. این بانک 
 اطالعاتی به محققان و پزشــکان اجــازه می دهد تــا در درمان 
بیماری های مختلف از جمله ســرطان ها اطالعات بیشــتری در 
اختیار داشته باشــند. لیود ماینر، از دانشــکده پزشکی دانشگاه 
استنفورد در این رابطه می گوید: در سال های گذشته، اطالعاتی 
که از بیماری های مختلف در اختیار داشــتیم از هم گســیخته و 
 بسیار گســترده بود؛ اما اکنون با اســتفاده از این بانک اطالعاتی

 می توانیم موارد مشــابه را کنار یکدیگر قرار داده و می توان گفت 
تحول عظیمی در عرصه پزشکی رقم خواهد خورد.

ساخت این بانک ژنتیکی در حالی است که اطالعات آن تنها برای 
پزشکان و محققان دانشگاه در دســترس بوده و سرورهای آن نیز 

برای امنیت بیشتر در آمریکا قرار خواهند گرفت.

 نتایج یک مطالعه جدید آشکار ســاخته است که انتقال تب دنگی 
در آب و هوای گرمتر کاهش می یابد.

تحقیقات محققان دانشگاه ملی اســترالیا نشان می دهد احتمال 
انتقال دنگی در آب و هــوای گرمتر کمتر اســت؛ درحالی که در 
پژوهش های قبلی عنوان شــده بود که تغییر اقلیم علت احتمالی 
گسترش بسیار آســان این ویروس کشنده است.دنگی شایع ترین 
بیماری ناشی از پشه در دنیاســت که ساالنه بیش از ۲۰۰ میلیون 
نفر به آن مبتال می شــوند. نتایج مطالعه نشــان داد احتمال بروز 
اپیدمی دنگی در شرایط گرمایش آب و هوا در حال کاهش است؛ 
چراکه محل تولیدمثل پشه ها خشک تر شده و در نتیجه بقای آنها 
نیز کاهش می یابد.به گفته محققان، اپیدمیولوژی دنگی از طریق 
فعل و انفعــال پیچیده بین فاکتورهای اقلیمی، میزبان انســانی و 
 پاتوژن ها تعیین می شــود. دیوید هارلی، اســتادیار دانشگاه، در 
این باره می گویــد: »درحالی که تغییــر آب و هوا تهدیدی جدی 
برای بشریت محسوب می شود، اما به نظر می رسد موجب کاهش 

شیوع بیماری تب دنگی در برخی مناطق شود.«

 به گفته محققان، اســتانداردهای شــدیدتر کیفیت هوا می تواند 
جان هزاران موجود زنده را نجات دهد و از تعداد روزهای ناســالم 
 )ATS( »بکاهد.اخیرا طی گزارش »انجمن قفســه ســینه آمریکا

استانداردهای کیفیت هوا منتشر شد.
حــال آنهــا دریافتند بــا اعمــال ایــن اســتانداردها، در حدود 
9/۳۲۰مرگ کمتــر، ۲۱/۴۰۰ بحران مهم ســالمت کمتر) نظیر 
بستری شدن در بیمارستان یا حمله قلبی( و ۱9 میلیون روزهای 

ناسالم کمتر در طول سال رخ می دهد.
این ســازمان با همکاری دانشــگاه نیویورک، داده های مربوط به 
کیفیت هوا در ســطح آمریکا را از ســال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ بررسی 
کردند. در این بررسی ها، عمدتا به میزان ســاالنه دو منبع اصلی 
آلودگــی؛ یعنــی ازن )O۳( و ذرات کوچک تــر از ۲/۵میکرومتر 
پرداخته شد.سپس آنها تاثیرات ســالمت را در صورت رویارویی با 
این آالینده ها مورد بررســی قرار دادند.طبق این مطالعه، عمدتا 
ریسک ســالمت، ناشــی از آلودگی ازن اســت. هر دو آالینده ها 
ناشــی از منابعی نظیر اگزوز ماشین و تاسیســات صنعتی بودند.

 به گفته محققان در صورت رعایت اســتانداردهای کیفیت هوا در 
 شــهرها و مناطق،ســاالنه از مــرگ ۱۰ هــزار موجــود زنــده

 جلوگیری می شود.

 ســعی کنید همیشــه در کنار غذاهای گوشــتی بــه خصوص 
گوشــت های حیوانی از ترشــی اســتفاده کنید. این کار باعث 
پیشگیری از مبتالشدن شما به بیماری های قلبی عروقی خواهد 

شد و سوخت و ساز بدنتان را باال می برد.

نوعی شور خانگی به همراه غذای اصلی در بین اهالی کشور آلمان 
وجود دارد که برای ســالمت بدن و جلوگیری از بروز بیماری های 

قلبی و ابتال به سرطان بسیار مفید است.
گفتنی است؛ طرز تهیه این شور بســیار آسان است، برای درست 
کردن این شور تنها کافی اســت کلم را به قطعات دلخواه تقسیم 
کرده و آنــگاه در محلول آب و نمک قــرار داده، در بطری محتوی 
کلم و آب نمک را محکم بسته و در جای خنک قرار داده تا فرآیند 

تخمیر کلم انجام شود.
پس از ۱۰ روز این شور برای مصرف آماده است و به ویژه می توان 
آن را به همراه انواع غذاهای گوشتی مورد استفاده قرار داد تا فرآیند 
تخمیر غذا سریع تر صورت گیرد و از تبدیل گوشت به مواد سمی 

در روده جلوگیری شود.

کارشناسان به آن دسته از افرادی که برای الغر شدن از رژیم غذایی 
حاوی مقادیر فراوان آب میوه استفاده می کنند هشدار می دهند 
که مصرف بیش از حد این نوع فرآورده ها، می تواند باعث بروز انواع 
بیماری ها شود. آب میوه طبیعی با وجود کمک به کم کردن وزن 
و جذب مواد مغذی توســط بدن می تواند در دراز مدت باعث ابتال 
به سردرد، بروز خستگی و سرگیجه، از دست رفتن حجم عضالت، 
بروز مشــکالت کبدی و کاهش باروری در بانوان شود. بسیاری از 
افراد اکنون در جهان برای کاهــش وزن و درمان اختالالتی چون 
آســم و یا پســوریازیس از آب میوه به میزان زیاد در رژیم غذایی 

روزانه خود استفاده می کنند.
 از جمله مزایای آب میــوه و یا ترکیب میوه ها مــی توان کاهش

 چین و چروک، آبرسانی و لطافت پوست را نام برد.

کارشناســان به خانم های باردار و یا افرادی که به خاطر مشکالت 
کلیوی تحت دیالیز قرار دارند توصیه می کنند از مصرف آب میوه 
به میزان زیاد خودداری کنند؛ زیرا ممکن است بیماری آنها تشدید 

شود و یا در زنان باردار رشد جنین دچار اختالل گردد.

 گیــاه بادمجــان سرشــار از ویتامین هــای A، B۱، B۶، C و 
مواد معدنی از قبیل کلســیم، فســفر، مس، گوگــرد، منیزیم، 
پتاســیم، آهن و فیبرهای خوراکی اســت. بادمجان سرشــار از 
آنتی اکسیدان های قوی است و برای حفاظت از سلول های مغزی 

و کنترل سطح چربی ها در بدن تاثیر بسزایی دارد.
 برخی از خواص بادمجان عبارتند از:

- آنتی اکســیدان های قــوی موجود در بادمجــان خطر ابتال به 
سرطان را کاهش می دهد.

- بادمجان به دلیل ذخیره فیبر زیادی که دارد در پیشــگیری و 
درمان سرطان روده بزرگ بسیار موثر است. این خوردنی هنگام 
عبور از روده ها مواد سمی و شــیمیایی را جذب می کند و باعث 

پاکسازی روده از این مواد سرطان  زا می شود.
- بادمجان به دلیل ذخیره فیبر باالیی که دارد، برای کاهش وزن 

بسیار مفید است.
- بادمجان حاوی مقدار زیادی آب می باشد و می تواند ذخیره آب 
بدن را به میزان قابل توجهی تامین کند. به همین دلیل به سالمت 
پوست و مو کمک کرده، از چین و چروک های پوستی جلوگیری 

می کند.
- آهن موجود در بادمجان در درمان کم خونی موثر است.

- فیبر موجود در بادمجان، کلسترول خون را که عاملی برای ابتال 
به حمله قلبی و سکته است را کاهش می دهد.

- بادمجان از گرفتگی رگ  ها و بروز بیماری های قلبی جلوگیری 

می کند.
- جوشانده ریشه بادمجان در درمان آسم موثر است.

- بادمجان کالری کمی داشــته، مصرف آن باعث باز شدن عروق 
خونی شده و مقوی معده می باشد.

- فیبر باالی موجود در بادمجان، برای درمان یبوســت و کاهش 
کلسترول مفید  است.

- پتاســیم باال و ســدیم پایین موجود در بادمجان، برای کاهش 
فشار خون مفید می باشد.

- بادمجان بازکننده عروق خونی و تقویت کننده معده و ادرارآور 
است.

- خوردن بادمجان بوی عرق را در بدن از بین می برد.
- خاکســتر بادمجان به صورت مخلوط با ســرکه، برای معالجه 

زخم های جلدی موثر است.

اغلب افراد از خوردن شکالت لذت می برند و همه می دانند 
که خوردن آن در خلق وخــوی افراد تاثیر مثبت می گذارد، 
اما این تنها فایده شکالت نیست. در این مطلب با تاثیراتی 

که مصرف شکالت بر خانم ها می گذارد آشنا می شویم.
  شکالت از عوارض بارداری جلوگیری می کند

شــکالت تلخ می تواند به جلوگیــری از پره اکالمپســی 
کمک کند. پره اکالمپســی یکــی از چندیــن علل تولد 
نوزاد نارس است که متاسفانه جان بســیاری از نوزادان را 
می گیرد. این وضعیت در میان زنان بــاردار رخ می دهد و 
اغلب بــا افزایش فشــارخون نمــود پیدا می کنــد. وقتی 
فشــارخون زنان بــاردار افزایــش می یابد، این مســئله 
منجــر به تشــنج، لخته شــدن خون و آســیب بــه کبد 
می گــردد. در برخی از مــوارد نیز پره اکالمپســی موجب 

 توقف عملکرد کلیه ها می شــود. اما براســاس گزارشــات 
Annals of Epidemiology، تئوبرومیــن موجود در 

کاکائو می تواند از این بیماری جلوگیری کند.
  شکالت ســبب تقويت خلق وخوی رمانتیک 

زنان می گردد
دانشــمندان دو دانشــگاه آمریکایــی تاکیــد کردند که 
خلق وخوی رمانتیک زنان پس از خوردن شــکالت تشدید 
می شود. محققان دانشــگاه درکسل و پنسیلوانیا در آمریکا 
ثابت کردند که خوردن شــکالت سبب تقویت خلق وخوی 
رمانتیک زنان می گردد و به مردان پیشــنهاد دادند که از 

این واقعیت برای جلب توجه زنان استفاده کنند.
شــکالت خطر بروز حمله قلبی در خانم ها را 

کاهش می دهد
شکالت می تواند خطر بروز حمله قلبی در خانم ها را کاهش 
دهد. اغلب افراد از خوردن شــکالت لــذت می برند و همه 
می دانند که خوردن آن در خلق وخــوی افراد تاثیر مثبت 
می گذارد، اما این تنها فایده شــکالت نیســت، بلکه تنها 
تعداد کمی از محققان در گذشــته به تاثیر مثبت آن روی 
قلب و عروق پی برده بودند. امــروز فایده مفید دیگری نیز 
توسط دانشمندان انســتیتو کارولینسکای استکهلم سوئد 
کشف شده و آن این است که مصرف شکالت در زنان خطر 

ابتال به سکته را کاهش می دهد.

مطالعات نشان می دهد؛

 تاثیر زايمان زودهنگام 
 بر افزايش مواد مغذی شیر مادر

 بزرگ ترين بانک
 اطالعات ژنتیک آنالين در راه است

يافته های آزمايشگاهی نشان می دهد؛

 کاهش انتقال تب دنگی 
در آب و هوای گرم

به گزارش محققان؛

کاهش آلودگی هوا، ساالنه 
جان 10 هزار نفر را نجات می دهد

خواص شکالت تلخ برای خانم ها)2( بادمجان چگونه شما را الغر می کند؟

در خوردن آب میوه، زياده روی نکنید

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

احساس می کنید پوستتان به شفافی پوست دیگران 
نیســت و تیرگی آن شما را چند ســال پیرتر از آنچه 
هســتید، نشــان می دهد؟ از دیدن خودتان در آینه 
احساس بدی دارید؟ همه اینها نشان می دهد چندان 
که باید به زیبایی و شفافیت پوســت خود رسیدگی 
نمی کنید. البد با دیدن افرادی که پوســت درخشانی 
دارند، متعجب می شــوید و تصور می کنید راز خاصی 

در این درخشانی نهفته است.
به عالوه حتما بدون هیچ مراقبتی از پوســتتان فقط 
حسرت پوست های زیبا و شــفاف را می خورید. بهتر 
است به جای اینکه حسرت بخورید و خود را با دیگران 
مقایسه کنید، راه های حفظ شفافیت و زیبایی پوست 

را بدانید. 
بخور دادن را فراموش نکنید

 گل ختمی، گل پنیرک و گشنیز را به مقدار مساوی و
 به میــزان یک قاشــق غذاخوری با یک لیــوان آب، 
جوشانده و ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت بخور دهید. با این 

کار کمک بزرگی به شفافیت پوست کرده اید.
دم کرده جعفری و آشتی با پوست

یک قاشــق غذاخوری جعفــری را با یــک لیوان آب 
بجوشانید. سپس با مقداری آبلیمو مخلوط کرده و به 
صورت ناشــتا مصرف کنید. پس از چند وقت مصرف 
این دم کــرده اثر ضدلــک و شــفاف کنندگی آن را 

مشاهده خواهید کرد.
تاثیر پودر ثعلب

یک قاشــق چای خوری پودر ثعلب را با یک قاشــق 
غذاخــوری آب لیمو و دو قاشــق غذاخــوری گالب 
مخلــوط نماییــد و آن را روی صورت خود ماســک 
 کنید. پس از یک ساعت ماســک را از روی صورتتان

 بشویید.
 اســتفاده دوبار در هفته از این ماسک می تواند شما را 

امیدوار کند که پوستی شفاف خواهید داشت.
جوشانده گل زوفا را امتحان کنید

یک قاشــق غذاخوری گل زوفــا را بــا دو لیوان آب 
بجوشانید. از این ترکیب یک لیوان جوشانده گل زوفا 
حاصل می شود که آن را برای شفافیت پوست توصیه 

می کنیم.
شربت آب لیمو و عسل 

شــربت آب لیمو و عســل نیــز یکی دیگــر از موارد 
شفاف کننده پوست است که می توان به طور روزانه آن 
را مصرف کرد.به عالوه می توان آب کرفس و آب هویج 

را با آب لیمو مخلوط و به صورت روزانه استفاده کرد.

پوست خود را با 
مواد طبیعی شفاف کنید! )2(

 پیشنهاد  سردبیر: 
ماشین لباسشويی موجب ناباروری می شود!

ماشین لباسشويی 
موجب ناباروری 
می شود!

تحقیقات جدید کارشناسان نشــان می دهد استفاده از ماشین 
لباسشویی می تواند باعث ناباروری در افراد شود.

لباس ها مواد آالینده شــیمیایی در هوا و محیط زیست را جذب 
می کنند و با شســت وشو توسط پودرهای ماشــین لباسشویی 
 کــه دارای مواد ســمی و حساســیت زا هســتند، آلودگی وارد 
جریان های آبی شــده و به این ترتیب آب رودخانــه ها و دریا ها 
آلوده می شــود. مواد آالینده معموال ازوســایلی چون مبلمان، 

کامپیوتر، لوازم الکترونیکی و به ویژه وســایلی که دارای اجزای 
پالستیکی فتاالت هســتند به لباس ها چسبیده و با شست وشو 
و ورود به آب هــای آزاد می توانند اکوسیســتم محیطی را آلوده 
کرده و باعث بروز مشکالتی همچون کاهش احساسات، ناباروری 
و ضریب هوشــی کم در نــوزادان شــوند. فتاالت ها بــه عنوان 
 ماده شــیمیایی بســیار خطرناک در انواع کفپوش ها، ظروف و 
لیوان های یکبار مصرف ، البســه، افشــانه ها، پتو ، لحاف ، رنگ 

دیوارها و بسیاری از وسایل و ملزومات زندگی امروزه وجود دارند 
و به همین ترتیب نرخ نابــاروری در جوامع به ویژه کشــورهای 
صنعتی افزایش یافته است.کارشناســان بر این اســاس به افراد 
توصیه می کنند برای حفظ ســالمت حتی االمکان از محصوالت 
شــیمیایی در زندگی خود کمتر استفاده کنند، اســتفاده زیاد 
 از افشــانه هــا و پودرهای لباسشــویی بیش از حد نیــاز لباس،

 می تواند باعث بازگشت بیماری به اعضای خانواده شود.

همراه غذاهای گوشتی ترشی بخوريد

چای نمی نوشید
چای ســبز خواص چربی ســوزی دارد. محققان این خاصیت 
را به وجود ترکیبات کاتچین در چای ســبز نسبت می دهند. 
کاتچین ها گروهی از ترکیبات آنتی اکســیدانی هســتند که 
با افزایش سوخت وســاز بدن باعث چربی ســوزی می شوند و 
به تدریج ظرفیت چربی سوزی کبد را افزایش می دهند. اگرچه 
میزان زیاد و افراطی چای توصیه نمی شود؛ اما از فواید آن هم 

بی بهره نمانید.
به موقع نمی خوابید

 بســیاری از افراد، به اندازه کافی نمی خوابنــد. این عادت با 
گذشــت زمان موجب افزایش وزن، اضطراب، افســردگی و 
مقاومت در برابر انســولین می شــود و ممکن است به دیابت 
نوع۲، فشــار خون باال و بیماری های قلبی منجر شود. خواب 
شــبانه به تولید هورمون های چربی ســوز کمــک می کند؛ 
بنابراین باید ۷ یا 8 ســاعت در شــب بخوابید. بهتر است در 
ساعات پایانی شب تلفن همراه  خود را کنار بگذارید و با خیال 

راحت بخوابید.
به رژيم غذايی جديد خود عادت نکرده ايد

اگر تمام امیدتان را بر رژیم غذایــی پالئو یا برنامه های غذایی 
کم کربوهیدرات نهاده اید، بهتر اســت مراقب باشــید. اغلب 
رژیم هایی کــه در آنها بخشــی از مواد غذایی کنار گذاشــته 

می شوند، از تعادل الزم برخوردار نیستند. به عالوه، کسانی که 
از این رژیم های غذایی پیروی می کنند، بیشــتر مستعد ابتال 
به ســوء تغذیه خواهند بود. پس بهتر اســت برای داشتن یک 
رژیم غذایی مناســب با متخصص تغذیه مشورت کنید و بعد 

تصمیم بگیرید.
غذاهای حجیم می خوريد

صرف اینکه وعده غذایی شما سالم اســت، به این معنا نیست 
که نباید انــدازه لقمه های خود را کنترل کنید. به یاد داشــته 
باشید، حتی غذاهای مفید هم کالری دارند و نباید در خوردن 
افراط کنید. نصف بشقاب باید با سبزیجات پر شود و در نصف 

دیگر آن از پروتئین، غالت و مقداری چربی استفاده گردد.
آزمايش سوء تغذيه نمی دهید

خیلی ها به صورت ســاالنه تست کلســترول و دیابت را انجام 
می دهند؛ اما توجهی به عالئم فیزیکی ســوء تغذیه نمی کنند. 
میشــل لوی، متخصص تغذیه اهل اورنج کانتــی کالیفرنیا، 
 D معتقد اســت که افراد بایــد به طور مرتب ســطح ویتامین
بدنشــان را چک کنند. بســیاری از افــراد به لحــاظ منابع 
ویتامین ها و مــواد آلی دچار کمبود هســتند، بــدون اینکه 

نشانه ای از آن را بروز دهند.
چربی سالم نمی خوريد

مصرف چربی هــای ترانس، خطر ابتال بــه بیماری های قلبی، 

افزایش وزن و ســکته مغزی را افزایش می دهد، بنابراین اگر 
از مصرف آنها خودداری کنید، منطقــی خواهد بود؛ اما همه 
چربی ها مضر نیستند. مصرف چربی های سالم مانند بذر کتان 
و دانه ها کمک می کند که سالم تر باشید. مصرف چربی نه تنها 
به جذب ویتامین ها کمک می کند، بلکه شما را تا مدت ها سیر 

نگه می دارد. آجیل ها را در برنامه غذایی خود بگنجانید.
نحوه پخت غذا در رستوران را نمی پرسید

 سرآشــپزها معمــوال از چربــی و نمــک برای بهبــود طعم
 مواد غذایی اســتفاده می کنند؛ اما این مــواد لزوما در منوی 
غذا عنوان نمی شــوند. اگر می خواهید مراقب غذاهایی باشید 
که می خورید، بهتر است از نحوه پخت غذاها در رستوران نیز 

مطلع شوید.
سديم را ناديده می گیريد

آیا به مقدار ســدیم موجود در بســته بندی مواد غذایی توجه 
می کنید؟ اغلب اوقات، کســانی که مشــکل تغذیــه ندارند، 
از خوانــدن برچســب مواد غذایــی چشم پوشــی می کنند. 
آمریکایی ها به طور متوســط ۵۰درصد بیشــتر از مقدار مجاز 
روزانه نمک مصــرف می کننــد. بخش عمده این ســدیم از 
غذاهای فرآوری شــده مانند پنیر محلــی، همبرگر گیاهی و 

سس ساالد به دست می آید.
بیش از حد، سريع غذا می خوريد

احتماال سرتان شلوغ اســت و مجبورید سریع غذا بخورید؛ اما 
این کار مانع از کاهش وزن می شــود، چون بــه معده  فرصت 
نمی دهید غــذای مصرفی را پردازش کند. ایــن ترفند خوب 
است که بشقاب خود را به دو بخش تقســیم کنید. نیمه اول 
را بخورید و ۳۰ دقیقه به کار دیگری بپردازید. پس از ۳۰ دقیقه 

بازگردید و نیمه دوم بشقاب را بخورید.
میان وعده هــای ســالم را در دســترس خود 

نمی گذاريد
با در  دسترس گذاشتن میان وعده های سالم، خود را برای یک 
روز شــلوغ و غیر قابل پیش بینی آماده کنیــد. به عنوان مثال، 
می توانید در میز کار یا ماشین خود آجیل بدون نمک، سیب، 

موز یا نوشیدنی های پروتئینی داشته باشید.
بالفاصلــه پــس از پايــان کار، روی کاناپه دراز 

می کشید
حتما بعد از یــک روز طوالنــی در محل کار دوســت دارید 
تا رســیدن زمان خــواب روی کاناپه دراز بکشــید، حتی اگر 
می خواهید کتــاب بخوانید یا به صورت آنالیــن خرید کنید.

یافته های به دســت آمده از یک مطالعه جدید نشان می دهد 
به ازای هر دو ساعت تماشــای تلویزیون، خطر ابتال به دیابت 

و بیماری های قلبی به میزان ۱۵تا ۲۰درصد افزایش می یابد.
به اندازه کافی پروتئین نمی خوريد

مصــرف پروتئین کافــی به دو دلیــل مهم اســت؛ پروتئین 
ســیر کننده اســت، در نتیجه از پرخوری جلوگیری می کند، 
به عالوه بــه حفظ عضــالت کمک می کند. هــر قدر عضالت 
بیشتری داشته باشید، چربی بیشتری می سوزانید، حتی اگر 
در حالت استراحت باشید. حفظ توده عضالنی تا حد زیادی به 
ورزش کردن بستگی دارد؛ اما تا حدی نیز به مصرف پروتئین 

وابسته است.

خواب شبانه به 
تولید هورمون های 

چربی سوز کمک 
می کند؛ 

بنابراين بايد 7 يا 
8 ساعت در شب 

بخوابید. بهتر است 
در ساعات پايانی 

شب تلفن همراه خود 
را کنار بگذاريد و با 

خیال راحت بخوابید

عادتهاییکهبالیجانتانمیشود!

برخی عادات در شما وجود دارند که بدون اينکه بدانید ممکن است به زيبايی اندام و سالمتتان ضربه بزنند. الزم 
است بدانید که سبک زندگی شما چه اتفاقاتی را در بدنتان رقم خواهد زد. برخی از اين عادات به هیچ عنوان به نظر 
نمی رسند که مضر باشند؛ اما با مطالعه اين متن، از اشتباهات رايجی که به صورت روزانه مرتکب می شويد، آگاه شده 

و می توانید از پیامدهای آن جلوگیری کنید.
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يادداشت

قاب روز

پیشنهاد سردبیر: 
همه هتل های خوب، پر نیستند

به گزارش مهر، رییس جامعه هتلداران اعــام کرد: همه هتل های 
خوب در کشور پر نیستند. برخی از افراد فقط به هتل های تهران نگاه 
کرده و اعام می کنند که تمام هتل ها در ایران پر از مســافر است. 
جمشــید حمزه زاده، با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم میزان اشغال 
هتل ها در ایران افزایش داشــته یا کاهش، ادامه داد: کشور ما اکنون 
از لحاظ ظرفیت اشغال هتل ها، دو قطبی شده است؛ یعنی ظرفیت 
اشغال اســتان های تهران، یزد، اصفهان و شیراز رو به افزایش است؛ 
چون خارجی ها همیشه به این استان ها می روند؛ اما ظرفیت اشغال 

مابقی استان ها رو به کاهش است.
رییس جامعه هتلداران گفت: نفع برخی دوســتان در این است که 
اعام کنند هتل های کشور پر از مســافر است؛ منتهی واقعیت این 
اســت که همه هتل های خوب در ایران پر نیســتند. برخی فقط به 
هتل های تهران نگاه می کنند و اعام می کنند وضعیت خوب است؛ 
در حالی که آمار کشوری و کلی این طور نبوده و آمار اشغال هتل ها 

در کشورها زیر ۵۰ درصد است.
وی ادامه داد: حســن هتل های زنجیره ای به این اســت که معموال 
ظرفیت اشغال اتاق خود را تامین می کنند؛ اما در حوزه گردشگری 
داخلی، هتل ها در حال آســیب دیدن هستند؛ چون خانه مسافرها 
زیاد شده اند و وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده است، مردم هم به 
سمت استفاده از چادر ترغیب شده و کمتر به هتل می روند. رییس 
هتل های پارس، درباره میزان اشــغال این مجموعــه نیز گفت: در 
سال ۲۰۱۶ در ۴ استان، ظرفیت اشغال نســبت به قبل خوب بوده 
است. در این استان ها می توانیم بگوییم حدود ۶۰ درصد ظرفیت، 
 اشغال داشــته ایم. وی درباره اینکه برخی فعاالن حوزه گردشگری 
اعام می کنند در ســال های آینده ظرفیت اشغال هتل ها تکمیل 
شده اســت، گفت: مبنای قضاوت برخی دوســتان، هتل یا شهری 
 خاص اســت. آنها برخی از هتل ها را مورد قضــاوت قرار می دهند؛

به عنوان مثال اگر یکی از بهترین هتل های اصفهان پر باشد، همان 
هتل ماک بررسی قرار می گیرد.

اخبار

دانستنی های سفردیدنی ها

به گزارش ایسنا، محمدرضا مخبر دزفولی، درباره مصوبه راه اندازی 
دانشگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی که ســال ها پیش از سوی 
استاد فرشــچیان مطرح شــد، بیان کرد: آقای فرشــچیان سال ها 
به دنبال راه اندازی دانشــگاه صنایع دســتی بود و اگر از خود آقای 
فرشچیان هم بپرسید، می گوید اولین کسی که برای پیش برد این 

کار داوطلب شد،  خود من بودم.
کسی دیگر بار این مسئله را حل نکرده بود. استاد فرشچیان قبل از 
شــورای عالی انقاب فرهنگی، به همه دستگاه های مرتبط مراجعه 
کرده بود؛ اما هیچ اقدامی انجام نشــد. او با بیان اینکه شورای عالی 
انقاب فرهنگی این کار را انجام داد، گفت: این شورا محکم ایستاد، 
اساســنامه آن را هم تصویب کرد و اجرایی شــدن آن را به سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار کرد.
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی ادامه داد: این شورای عالی انقاب 
فرهنگی بود که کار را جلو بــرد؛ در حالی که پیش از این، هیچ کس 
دیگری این موضوع را حل نکرده بود. ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری باید این موضوع را پیگیری، ابعاد قضیه 

را بررسی و جلسات هماهنگی آن را برگزار کند.
مخبر دزفولی اظهار کرد: شــورای عالی انقاب فرهنگی، با افتخار 
اعام می کند که درخواست استاد عزیز و منحصربه فرد کشورمان در 
عرصه نقاشی و نگارگری را که سال ها متقاضی آن و روی زمین مانده 
بود، انجام داد و باید برای اجرایی شدن این موضوع تاش شود؛ اگر 
نیاز باشــد کار دیگری انجام دهیم، حتما این کار را خواهیم کرد. او 
افزود: اگر سازمان میراث فرهنگی بیش از اندازه در این زمینه تاخیر 
کند، ممکن اســت ما هم تجدید نظر کنیم؛ زیرا جهاد دانشــگاهی 
 و دانشــگاه آزاد نیــز متقاضی انجام ایــن کار هســتند و امکانات

قابل توجهی دارند که در اختیار استاد فرشچیان قرار دهند.

به گزارش ایســنا، یک برند لباس ایرانی با هدف معرفی میراث تاریخی 
»تیمره« و نجات این محوطه  باســتانی۴۰ هزار ســاله، فعالیت هایی را 
آغاز کرده است. ســنگ نگاره های تیمره که از قدیمی ترین آثار تاریخی 
و هنری دست ساخته بشرند، نقاشــی هایی هستند که برخی از اجداد ما 
در حدود ۱7 هزار ســال پیش در ناحیه ای بین استان مرکزی، منطقه 

گلپایگان و خمین، روی سنگ ها حک کرده اند. 
ســال ها بود که اخباری درباره تخریــب این ســنگ نگاره ها به گوش 
می رســید. متاســفانه ســنگ نگاره های این محوطه، مورد بی مهری و 
بی توجهی های زیادی قرار گرفته و در دهه های گذشــته، دســتخوش 
حوادث مختلفی شده  اند. با افزایش حساسیت های عمومی، در این باره 
اقدامات مردمی و خودجوشی مانند برگزاری سمینار و تشکیل زنجیره 
انسانی انجام شد و حاال گفته می شود که یک برند لباس ایرانی، کمپینی 

برای نجات تیمره به راه انداخته است.
به گفته مدیر این برند ایرانی، آنها مجموعه ای از فعالیت های اجتماعی 
را برای حمایت از کمپین نجــات تیمره آغاز کرده انــد. این فعالیت ها، 
مسابقه بزرگ طراحی لباس با موضوع تیمره، رونمایی از مجموعه لباس 
نجات تیمره، حفاظت فیزیکی از یکی از بزرگ ترین ســنگ نگاره های 
 ایران و فراخوان شــرکت در مسابقه ارســال فایل صوتی درباره تیمره را

شامل می شود.

همه هتل های خوب، پر نیستند

اولتیماتومی برای اجرايی شدن 
پیشنهاد فرشچیان

فعالیت يک برند لباس ايرانی برای 
نجات »تیمره«

جال  الدین  همایی چهارشنبه ۱3 دی ماه سال  ۱۲7٨  در اصفهان  
به  دنیا آمد. پدرش  میرزا ابوالقاســم  محمد نصیــر، متخلص  به  
طرب  و جدش  ما محمدرضا همای  شــیرازی،  هر دو از شــعرا و 

دانشمندان  معروف  عصر خود بودند.
در این خانه که جــال الدین به دنیــا آمد، اتاقی بــود مزین به 
 نقاشی و آینه کاری که خط خوش پدر و پدر بزرگ جال الدین،

زینت بخش آینــه کاری های آن بود. باالی اتــاق و زیر آینه ها و 
دســته گل نقاشــی، حدیث نبوی »انا مدینه العلم و علی بابها« 
کتابت شــده بود و رو بــه روی آن در پایین گلــدان، آینه کاری 
 بســیار زیبایی اســت که این بیت از موالنا  نوشــته شــده بود:

از علی آموز اخاص عمل/ شیر حق  را دان منزه از دغل
محل تولد جــال الدین، در همیــن  اتاق بوده اســت. همایی، 
نویسنده، ادیب، شــاعر، ریاضی دان و مورخ بود و خانه اش که به 
دوره قاجار تعلق دارد، در اصفهان، خیابان نشــاط، محله پا قلعه، 
کوچه شــهید حمید صفایی واقع شده اســت. خانه استاد جال 
همایی که از دیدنی های اصفهان به شمار می رود، در سال ۱37۶ 
توسط سازمان میراث فرهنگی با شــماره ۱9۰3 در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رســید. این خانه، بنایی اســت یک اشکوبه با 
حیاط مربع شــکل که در دو جبهه غرب و جنوب آن، ساختمان 
قرار گرفته اســت. جبهه جنوبی دارای ایوان مرکزی بوده و باالتر 
از حیاط  قــرار گرفته و ۲ اتــاق 3 دری در دو طرف ایوان طراحی  
شده است. جبهه غربی نیز دارای محور تقارن است. شاه نشین در 
مرکز و ۲ اتاق 3 دری که توسط دو کفش کن به تاالر اصلی ارتباط 
می یابد، در دو طــرف آن قرار دارد. معاونــت فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری اصفهان در ســال ۱393 اعام کرد که به پیشنهاد 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و با همکاری شهرداری اصفهان، 
منزل مرحوم استاد همایی، از مفاخر فرهنگی معاصر اصفهان به 
خانه شعر و فرهنگ اصفهان نامگذاری و به کانون تکریم و ترویج 
شعر وادب فارسی و گفتمان سازی پیرامون مکتب ادبی اصفهان 
در حوزه های شــهری، ملی و بین المللی تبدیل می شــود. علی 
قاسمی، هدف از تاســیس این خانه را پاسداشت مفاخر و بزرگان 
شعر و فرهنگ دانست و افزود: چهره های ملی و بین المللی حوزه 

فرهنگ و ادب، در هیئت امنای این خانه حضور دارند. 

اگر زیاد به مسافرت و این ســو و آن سوی کشور یا حتی جهان 
می روید، شــاید بر حســب تجربه گردشــگری یا جهانگردی 
 خود، به هر حال با انواع اقامتگاه های موقت آشــنا شده باشید؛

در غیر این صورت راهنمای زیر می تواند برای شــناخت انواع 
اقامتگاه های مسافرتی به شما کمک کند.

 مســافرخانه: بیشــتر، کاربــرد خوابــگاه و اقامتگاهــی
 کوتاه مدت را دارد. معموال تخت در اتاقی مشــترک با دیگران

 قرار دارد. امکانات بهداشتی و خدماتی آن از قبیل دستشویی، 
حمام و آشــپزخانه، اغلب خارج از اتاق هاست و استفاده از آنها 

مشترک است.
مهمانســرا: مهمانپذیر یا مهمانخانه از دیگر اسامی آن است 
و در بیشــتر مواقع، اســتفاده از امکاناتی چون سرویس های 
 بهداشــتی و حمام که در مســافرخانه ها به صورت اشتراکی
 بهره بــرداری می شــود، در مهمانســراها جدا شــده و درون

اتاق های دوتخته قرار گرفته است. امکانات جنبی مهمانسراها 
نیز بیشتر از مسافرخانه هاست.

ُمِتل: اقامتگاه هــای بین جــاده ای، کوهســتانی، جنگلی، 
صحرایی یا ســاحلی، با توقفگاه هایی که بیشــتر در دیدرس 
مسافران اســت، به راهســرا یا متل معروفند. تفاوتشان با هتل 
بوتیک استفاده از سازه ها و مصالح ساختمانی از قبیل گچ، آجر 

و بلوک سیمانی است.
هتل: معموال با شــیوه ای مدرن تر اداره می شود و خدمات و 
امکانات جنبی پیشــرفته تر و بیشتری چون رستوران، استخر، 

ســالن اجتماعات یا البــی دارد. درجــه بندی آن بــا رعایت 
استانداردهای مشخصی صورت می گیرد که با ستاره تفکیک و 
مشخص می شود؛ ستاره بیشتر یعنی خدمات و امکانات بیشتر.
 هتل آپارتمان: برعکــس هتل، به جــای اتــاق، واحدها یا

سوئیت هایی برای اقامت اجاره داده می شود که کاما مستقل 
از واحدها یا سوئیت های دیگر است؛ اما همانند هتل، سرویس 
خدمات دارد و کارهایــی از قبیل نظافــت آن، در فاصله های 
منظم روزانه انجام می شــود. هتل آپارتمان معموال مبله است 

و امکانات آشپزی و وسایل مرتبط با آن نیز فراهم شده است.

خانه های تاريخی اصفهان:

خانه استاد جالل الدين همايی
آشنايی با انواع اقامتگاه مسافرتی؛

از مسافرخانه تا هتل

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، شــامگاه شــنبه در 
نشست هم اندیشــی با اصحاب رســانه، به مناســبت برگزاری 
هجدهمین اجاس شورای جهانی صنایع دســتی در اصفهان، 
اظهار داشــت: اصفهان دره حوزه فرهنگ، هنر و صنایع دستی، 

چون نگین درخشانی در ایران و جهان می درخشد.
فریدون ا... یاری با بیان اینکه انســان ایرانی در اســتان اصفهان 
چند ده هزار ســال پیش تاش خــود را برای ســاخت صنایع 
دست ســاز آغاز کرد، افــزود: ابزارســازی برای حیات بشــر و 
 زندگی وی ضــروری بود؛ امــا زمانی که این ابزارســازی با هنر

آمیخته شــد، جلوه هایی را نمایان ســاخت که به  روح بشریت  

تلطیف می بخشد. 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان، با اشــاره به اینکه 
اصفهان به لحــاظ آماری، یک ســوم صنایع دســتی جهان را 
داراست، بیان داشت: بر اســاس آخرین طبقه بندی، ۲97 رشته 
صنایع دستی در کشــور وجود دارد که در این میان، ۱99 مورد 

مربوط به اصفهان است.
وی با تاکید بر اینکه آمارنامه صنایع دستی اصفهان، برای معرفی 
این صنایع به نسل های آینده باید تهیه شود، ادامه داد: اصفهان 
جایگاه مهمی در صنایع دستی دارد. ســال گذشته ثبت جهانی 
اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دســتی و تبریز، به عنوان 

شــهر جهانی بافت فرش، واقعه بســیار مهمی بود که در ســال 
جاری ادامه پیدا کرد و مشــهد به عنوان شهر جهانی سنگ های 
قیمتــی و اللجین همدان به عنوان شــهر ســفال، ثبت جهانی 

شدند.
ا... یاری ثبت اصفهان به عنوان شهر جهانی را در دیپلماسی ایران 
بسیار مهم برشــمرد و ابراز داشــت: اتفاق مهم دیگر در استان 
اصفهان که مهرماه شاهد آن خواهیم بود، برگزاری هجدهمین 

اجاس شورای جهانی صنایع دستی به میزبانی اصفهان است.
وی، با اشــاره به اینکــه تاکنــون ۱7۴ نفر از ۲3 کشــور دنیا، 
برای شــرکت در این نشســت ثبت نــام کردند و گســتردگی 
کشــورها از قاره های آمریکا، اروپا، آســیا و اقیانوسیه  را شاهد 
هســتیم، ابراز داشــت: پنجاه درصد کشــورهای عضو شورای 
جهانی صنایع دســتی، از آسیا هســتند؛ چراکه این قاره، قطب 
صنایع دستی اســت و پس از آن، اروپا و آفریقا و دیگر قاره ها در 
رتبه های بعدی قرار می گیرند که میزان تمایل به حضور در این 

اجاس هم بر همین اساس است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، با اشــاره به اینکه این 
مجمع از ســوم تا ششــم مهرماه برگزار می شــود، بیان داشت: 
مهمانان شــورای جهانی، از  یکــم مهرمــاه در اصفهان حضور 
خواهند یافت و پایــان برنامه ها نیز حدود دهم مهرماه اســت؛ 
چراکه می خواهیم از ظرفیت این حجم از مهمانان خارجی، برای 

معرفی اصفهان پس از برگزاری اجاس استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در نمایشگاه های جانبی این اجاس، هنرمندان 
باید به معرفی صنایع دســتی خود پرداختــه و بازاریابی کنند، 
تصریح کــرد: تجــار و بازرگانــان بین المللــی در این اجاس 
جهانی حضــور دارند کــه امیدواریــم منجر بــه حضور جدی 
ایران در بازارهای جهانی شــود. ا... یاری با بیان اینکه 9 کمیته 
برای برگــزاری این اجاس پیش بینی شــده اســت و در قالب 
دبیرخانه اجرایی اجاس فعالیت دارنــد، تاکید کرد: باید از این 
فرصت برای معرفی نام ایران و اصفهان در دنیا اســتفاده کنیم 
 که انعقاد درســت این امر، نیازمند همدلی رســانه های گروهی 

نیز هست.

سوم تا ششم مهرماه، شاهد برگزاری هجدهمین اجالس شورای جهانی صنايع دستی با حضور مهمانانی از 
۵قاره در اصفهان خواهیم بود.

مهمانان شورای 
جهانی، از  يکم 

مهرماه در اصفهان 
حضور خواهند 

يافت و پايان 
برنامه ها نیز حدود 
دهم مهرماه است

مدير کل میراث فرهنگی استان:

اصفهان را به دنیا معرفی کنیم
به گــزارش ایرنا، می تــوان از مجموعــه قدیمي بازار 
 بزرگ تهــران، به عنــوان قلب گردشــگري پایتخت

یاد کرد.
بنــای مجموعه بــازار تاریخي تهران، به دوران شــاه 
طهماســب صفوي باز مي گردد. این بــازار، امروزه به 

بزرگ ترین مرکز تجاری ایران تبدیل شده است.
 قدیمــي تریــن بخش هــاي بــازار بــزرگ تهران، 
 عبارت است از بازار لباف ها، کرجي دوزها، سراج ها و

نعل چي ها که در زمــان فتحعلي شــاه قاجار، چهار 
سوق بزرگ و کوچک هم به آن اضافه شد.

در دوران ناصرالدین شاه، بازار تهران گسترش یافت و 
دارای راسته ها و تیمچه هاي بیشتري شد.

 در ایــن دوره، بخــش هاي اصلــي بازار نیز شــامل 
 بازار کفــاش ها، بــازار فرش فروشــان، بــازار امیر، 
بازار ســاعت فروش ها، بازار زرگرها، بازار عباس آباد، 
بازار بیــن الحرمین، چهار ســوق بــزرگ وکوچک، 
 بــازار آهنگرهــا، بــازار مســگرها، بــازار پاچنار و 
بازار چهل تن)مربوط به دوره فتحعلي شاه قاجار(، به 

بازار اصلی اضافه شد. 
گســترش بافــت شــهر و خیابــان کشــي ســریع 
تهران، معمــاري ســنتي بــازار را دچار آشــفتگي 
 کــرد؛ امــا هنــوز قســمت هــای قدیمی بــازار، 
ماننــد ســردر بــازار در قســمت ســبزه میــدان، 
 بــازار امیــر، چهــار ســوق بــزرگ، تیمچــه هاي 
حاجــب الدولــه، قیصریــه و مهدیــه و نیــز بــازار 
 کفاشان، فرش فروشــان، زرگرها، ســاعت فروشان،

بین الحرمین و امیر، پابرجا هستند. 
مي توان گفت که بناي اولیه ســبزه میــدان، مربوط 
به اوایل دوره صفوي اســت و حاجب الدوله در دوران 
 قاجار، تغییــرات عمــده اي در آن  به وجــود آورد؛

به گونه ای که به یکــي از مراکز مهم اجراي مراســم 
مذهبي در تهران تبدیل شد.

محــدوده بــازار تهــران و محله ســید اســماعیل، 
 دارای یــک آب انبار تاریخي اســت که ســاخت آن 
به دوران قاجــار برمی گــردد؛ اما چیــزي که بیش 
 از همه در ایــن آب انبار توجه گردشــگران را به خود 

جلب مي کند، مخزن بسیار بزرگ آن  است.
 مخزن ایــن آب انبار، ایــن روزها  حاجــب الدوله به

الدولــه  حاجــب  رســتوران  و  خانــه  قهــوه 
 شــده و اگــر ســري بــه ایــن آب انبــار بزنیــد، 
به طور حتم و براي دور کردن خستگي، ناهار یا چاي 

را در آنجا میل خواهید کرد.

بازار تهران؛ 
قلب گردشگري پايتخت

ايرانگردی

مناره های تاريخی اصفهان
منار ساربان

در شمال محله جویباره واقع شــده و متعلق به قرن ششم 
هجری شمسی است.

منار دردشت و بخت آغا
در خیابان عبدالرزاق واقع شــده و متعلق به قرن هشــتم 

هجری شمسی است.

منار چهل دختران
دومین منار تاریخی ایران، متعلق به قرن ششــم است که 

در محله جویباره واقع شده است.

منار جنبان
این منار متعلق به قرن هشــتم هجری است که در مسیر 

اصفهان به نجف آباد واقع شده است.

به گزارش ایســنا، قادر تقی زاده، معاون گردشــگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اردبیل، با بیان اینکه در بحث گردشگری عرضه 
و تقاضا وجود دارد، گفــت: در اینجا جاذبه و خدمات، 
عرضه هســتند و گردشــگر، تقاضا. وی با بیان اینکه 
زیرســاخت ها در گردشــگری حرف اول را می زنند، 
افزود: زیرســاخت های اصلی عاوه بر آب، برق و گاز، 
راه های ارتباطی دریایــی، ریلی، هوایــی و جاده ای 

هستند.  تقی زاده با بیان اینکه آمدن گردشگر نیازمند 
هزینه نیست؛ اما آوردن گردشگر نیازمند هزینه است، 
تصریح کرد: گردشــگری صنعت فرابخشــی است و 
دراین خصوص، دغدغه همه بخش ها و دستگاه ها باید 

برطرف کردن مشکات گردشگری باشد.
میراث فرهنگــی،  اداره کل  گردشــگری   معــاون 
صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، هماهنگی 
با پلیــس راه و راهــور را درخصوص ســهولت تردد 

گردشگران بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: اگر 
بخش خصوصی حضور نداشت، بسیاری از برنامه های 
ما در راستای توسعه گردشــگری انجام نمی شد. وی 
گفت: سازمان میراث فرهنگی، هیچ گونه بخشنامه و 
آیین نامه ای درخصوص عدم اجرای تور مختلط توسط 
آژانس های مجوزدار رســمی ندارد. تقی زاده در پایان 
اظهار کرد: اگر گردشگری یکی از اولویت های ماست، 

باید برای رفع مشکات آن بکوشیم.

بخش خصوصی؛ 
نجات بخش 

صنعت 
گردشگری
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اخباريادداشت

فضــای ورودی، اولین مکانی اســت کــه در نــگاه بیننده، از 
فضای داخل حکایت مــی کنــد و در ذهن او باقی مــی ماند. 
 آنچه حائزاهمیت اســت، این اســت که این ورودی باید دارای

ویژگی هایی باشد که در وهله و نگاه اول، فضای پشت خود را به 
بیننده معرفی کند و بیانگر کاربری فضایی باشــد که قرار است 

به آن وارد شویم.
در این راستا ساماندهی ورودی های شهر اصفهان در دستور کار 

مدیریت شهری قرار گرفته است.
شــهردار اصفهــان در ایــن بــاره مــی گویــد: ورودی های 
 اصفهان زیبنــده این شــهر تاریخی و اســطوره ای نیســت؛
 از این رو ســاماندهی 4 ورودی شــهر اصفهان در دســتور کار

قرار گرفته است.
مهدی جمالی نژاد که معتقد اســت ورودی های شــهر، پیش 
متن اصفهان هســتند، ادامه می دهد: اصفهان 11 ورودی دارد 
 که ســاماندهی 4 ورودی اصلی آن در اولویت کاری شهرداری

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ورودی شــمال شــهر اصفهان با اجرای تقاطع 
غیرهمسطح استقالل ساماندهی می شــود، اضافه می کند: به 
 دلیل قرارگیری دانشــگاه صنعتی در شمال شــهر، این ورودی

با عنوان »درگاه علم و فناوری« نامگذاری شده است.
شهردار اصفهان بیان می کند: این پروژه 3 ساله بود که از آذرماه 
سال گذشته به صورت جدی وارد فاز اجرایی شد و قرار است تا 
پایان سال به بهره برداری برســد؛ البته فاز اول آن اکنون آماده 

بهره برداری است.
جمالی نژاد اضافه می کنــد: پس از ســاماندهی ورودی علم و 
فناوری، ورودی تشریفات در محور فرودگاه ساماندهی می شود؛ 
چرا که با توجه به ورود گردشگران، این محور وضعیت مناسبی 

ندارد.
 وضعیــت ورودی هــای شــهر اصفهــان در حــال حاضــر

به گونه ای است که نشانه ای از ورود گردشگر و مسافر به درون 
شهر تاریخی اصفهان را در خود ندارد.
ورودی رويايی در شمال شهر

معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان نیز در این باره 
می گوید: پروژه مفصلی در میدان اســتقالل بــه عنوان ورودی 
علم و فناوری در حال اجراست که به منظور زیباسازی آن، طرح 

جامعی پیش بینی شده است.
سید جمال الدین صمصام شــریعت با بیان اینکه 12 مناره در 
ورودی استقالل ایجاد می شود، ادامه می دهد: طرح نورپردازی، 
جلوه های ویــژه، نمادهای حجمی، آب نمــا، ترکیب نور و آب، 
المان های معماری و 12 مناره برای ســاماندهی و زیباســازی 

ورودی شمال شهر در نظر گرفته شده است.
وی اضافه می کند: با اجرای این طرح، زیباسازی ورودی رویایی 
 در شــمال شــهر اصفهان ایجاد می شــود که در سطح کشور

بی نظیر خواهد بود.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
ورودی فرودگاه )تشریفات( نیز یکی از ورودی های اصلی برای 
ســاماندهی اســت، تصریح می کند: طرح نورپردازی درختان، 
نصب تصاویر شــهدا، رنگ آمیزی پل ها و تقاطع های مســیر 
فرودگاه و بدنه ســبز با درختکاری مسیر، برای دروازه تشریفات 

پیش بینی شده است.
صمصام شــریعت بیان می کند: بخشــی از این طرح در ســال 

گذشته اجرا شده و مابقی در سال جاری انجام می شود.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهــان بیان کرد: 
محوری نیز به موازات ورودی تشریفات در خیابان جی قرار دارد 

که در دست ساماندهی است.
صمصام شریعت گفت: محور جاده شیراز در بزرگراه دستجردی 
نیز یکی دیگر از ورودی های شــهر محســوب می شود که در 

اولویت ساماندهی قرار دارد.
پروژه اســتقالل به عنوان ورودی علم و فناوری، شامل 11 طرح 

است که اجرای آن در دو فاز برنامه ریزی شده است.

مدیر واحد ایمن سازی صنوف ســازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: بیشترین مشــکلی که در بازارهای اصفهان 
وجود دارد، انبــارداری های غیر اســتاندارد و فاقد هرگونه موارد 

ایمنی است که می تواند بسیار خطرناک باشد.
نورالدین میرممتــاز افزود: انبار نباید در بازارها باشــد؛ بلکه باید 
 در محیطی مناسب تعبیه شــود و چنانچه ضروری است در بازار

قرار گیرد، باید طبق دستورالعمل های ایمنی باشد.
وی افزود: متاســفانه اکثر انبارهای موجود در بازار، فاقد هر گونه 
موارد ایمنی اســت و با کوچک ترین حادثه ای، نه تنها کاالهای 
همان انبار در آتش می سوزد، بلکه احتمال انتقال حریق به دیگر 

مغازه ها هم وجود دارد.
وی یادآور شــد: البته ســازمان آتش نشــانی اصفهــان با توجه 
به باریــک بودن معابر بازارهــا، پیش بینی هــای الزم را با نصب 
هیدرانت های شــهری که به صورت ایســتاده در بازارها موجود 
بوده و جعبه های F که متصل به آب شــهری هستند، برای وقوع 

حوادث انجام داده است.
مدیر واحد ایمن سازی صنوف ســازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان گفت: جعبه های F که متصل به آب شــهری هستند، به 
تعداد قابل مالحظه و در دســترس با هماهنگی میراث فرهنگی، 
در بازارهــای اصفهان نصب شــده تــا در صورت وقــوع حادثه، 
 آتش نشــانی اصفهــان بتواند به نحو احســن از ایــن تجهیزات 

استفاده کند.
وی با بیان اینکه زمان اطفای حریق کوتاه است و باید با تجهیزات 
ایمنی مثل خاموش کننده ها در دسترس باشد، تاکید کرد: عموم 
مردم باید روش استفاده از خاموش کننده ها را بدانند تا در زمان 
وقوع آتش سوزی و رسیدن ماموران آتش نشانی، بتوانند هر چه 

سریع تر از شعله ور شدن آتش جلوگیری کنند.
میرممتاز یادآور شد: بیشترین مشــکلی که در بازارهای اصفهان 
وجــود دارد،  انبارداری هــای غیر اســتاندارد و فاقــد هرگونه 
موارد ایمنی اســت که می تواند بســیار خطرناک باشــد؛ از این 
رو بازاریان با توجه به نــوع کاربری و اجناس مغــازه های خود، 
 باید با کارشناســان مشــورت کنند تا بدانند به چه نوع سیلندر

خاموش کننده ای برای نصب در محل کار خود نیاز دارند.
وی اعالم کرد: بیشترین حوادث آتش سوزی در بازارها، به دلیل 

سیستم های برق کشی غیر استاندارد در مغازه ها رخ می دهد.

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

مناره ها چشم روشنی دروازه 
شمالی شهر می شود

مدير واحد ايمن سازی صنوف سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

 انبارداری در بازارهای اصفهان
غیر استاندارد است

پیشنهاد سردبیر:
اصفهان را پایتخت قرآنی کشور بنامیم 

عملیات بیولوژیک آبخیزداری در 600 هکتار از زمین های استان اصفهان به پایان 
رسید. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 
این عملیات با  300 میلیون تومان هزینه  در مناطق باالی 220 میلیمتر بارندگی 
شامل خوانسار، گلپایگان، فریدن و سمیرم اجرا شده  است. ابوطالب امینی افزود: 
این عملیات شامل بذرکاری  بوده که امســال برای هزار هکتار عملیات بیولوژیک 

آبخیزداری، 500 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
 وی افزود: تغذیه ســفره های زیر زمینی، هدف کنترل فرسایش و حفاظت خاک، 

افزایش نفوذ پذیری خاک و اشتغال زایی، از اهداف اجرای این طرح بوده است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: 
 با اجرای این طرح  بــرای هر هکتار،کاهش فرســایش خــاک از 15 تن به 8 تن

خواهد رسید و در هر هکتار، 530 متر مکعب آب استحصال و نفوذ داده می شود. 

 مدیرکل تبلیغات اســالمی استان اصفهان با اشــاره به ضرورت گسترش مفاهیم 
قرآنی در جامعه ابراز داشت: قرآن کریم مظهر غنا و بی نیازی از مظاهر مادی است 
و بر این اساس، در روایات نیز به این مطلب اشاره شده است که ثروتمندترین افراد، 

حافظان قرآن کریم هستند.
حجت االسالم رحمت ا... اروجی،  حفظ قرآن را مقدمه ای برای رسیدن به مفاهیم 
قرآن، تدبر در آیات آن و تســری محتوای آن در زندگی و جامعه برشــمرد و بیان 

داشت:  دریافت مفاهیم قرآنی به شکل صحیح، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه بر این اساس باید حفظ قرآن همراه با بصیرت افزایی را در جامعه 
ترویج دهیم، اضافه کرد: در دنیای امروز رفع صحیح و اصولی معضالت و مســایل 
اجتماعی، نیازمند دیدگاهی روشــن و با بصیرت اســت و  بر این اساس، حافظان 

قرآنی با بصیرت باید در اجتماع ورود پیدا کنند.

حفظ قرآن همراه با بصیرت افزايی، در جامعه ترويج شودعملیات بیولوژيک آبخیزداری در 600 هکتار از مراتع اصفهان

خبر

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: ناژوان داالن خوش منظر 
اصفهان است که گردشگران زیادی را جذب خود کرده است.

 حسن شــفیعی با اشــاره به اینکه ناژوان به عنوان یک داالن 
خوش منظر برای اصفهان مطرح اســت، اظهار کرد: ناژوان به 
معنی محلی در غرب اصفهان با بیشــه های انبوه از درختان 

ناژو کبوده زبان گنجشک و بومی است.
وی با اشــاره به اینکه نــاژوان به مســاحت 1200 هکتار در 
منتهی الیه شــمال غربی اصفهان اســت که توســط اراضی 
کشاورزی، باغهای دوســویه و رودخانه زاینده رود با توسعه 
شهری محصور شده اســت، افزود: محدوده طبیعی ناژوان از 
ســمت غرب به خمینی شهر و کوه آتشــگاه از سمت جنوب 
غرب به درچه و از ســمت جنوب به محله دنبه و دســتگرد 
منتهی شده اســت همچنین از جنوب شرقی به خیابان های 
سیمین ، باغ فردوس و از ســمت شرق به پل وحید و از سمت 
شــمال به محله های زهران، نصر آباد، کنــکان و منارجنبان 

منتهی می شود.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با تاکید بر اینکه ناژوان سر رشته 
اکثر مادیها اســت، عنوان کرد: حدود 10 مادی در شــمال و 

جنوب بوستان طبیعی ناژوان در جریان است.
شفیعی تاکید کرد: 7 مادی در شــمال رودخانه و 3 مادی در 

جنوب رودخانه قرار دارد.
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با اشــاره به اینکه طرح اراضی 
ناژوان به دلیل منابع طبیعی خود مورد توجه قرار گرفته است، 
تصریح کرد: طرح توســعه در اراضی ناژوان به معنای استفاده 
و بهره وری از منابع طبیعی ایــن محدوده در جهت گذراندن 

اوقات فراعت است.
وی با تاکید بر اینکه حفظ فضای ســبز حاشیه رودخانه یک 
سنت است، اظهار کرد: حفظ ناژوان در شکل و مضمون کنونی 
مسئولیتی عظیم اســت چرا که با یک برنامه ریزی هدفمند 
مانع از پیشروی و توســعه بی رویه اراضی کشاورزی و باغ ها 

می شود .
شــفعیی نگهداری از بوســتان های ایجاد شــده مهم تر از 
احداث آن دانســت،  افزود: بوســتانی که در اثر بی توجهی و 
عدم شناخت از عوامل آسیب رسان به انحطار می رود نه تنها 
 ضربه ای بر پیکر محیط زیســت خواهد بود بلکه سرمایه ای 

بی نظیری از دست می رود.
 مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: در شهرهای بزرگ مانند 
اصفهان باید موازنه و تعادل اکولوژیکی بین سازه ها با فضاهای 
ســبز به عنوان مهمترین فضاهای بیولوژیکی تصفیه کننده 

آلودگی ها بر قرار باشد.

مدير طرح ساماندهی ناژوان:

گردشگران در داالن سبز 
اصفهان ريشه می کنند

جانشــین پلیس آگاهی ناجا در بازدیــد از پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان، ضمن تبیین فرمایشــات مقــام معظم 
رهبری درخصــوص قاچاق کاال و در اولویــت قرارگرفتن 
مبــارزه با این پدیــده در ســال 95، اظهار کــرد: مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز و ســرقت در کنار آمــوزش و تربیت 
کارآگاهان و کارشناســان، از اولویت های اصلی ماموریتی 

پلیس آگاهی در سال 95 است.
سردار مسعود منفرد افزود: پلیس آگاهی، توسعه اقدامات 
اطالعاتی و علمی را به صورت هدفمنــد دنبال می کند و 

هدف ما رسیدن به جایگاه مناسب در این زمینه است.
جانشــین پلیس آگاهی ناجا خاطرنشــان کــرد: جرایم 
نوظهــور و در کنار آن پیچیده تر شــدن جرایــم با وجود 
 بســترها و زمینه هــای اجتماعــی ارتکاب جــرم، لزوم

بهره گیری از فناوری ها و تکنولوژی های نوین را در کشف 
جرم ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است.

وی ادامه داد: همواره در تالش هستیم پلیس آگاهی را به 
پیشــرفته ترین ابزار و تجهیزات مجهز کنیم تا کارآگاهان 
ما بتوانند با سهولت بیشــتری جرایم را کشف و مجرمان 

را دستگیر کنند.
ســردار منفرد در پایان، ضمن تقدیر و تشــکر از اقدامات 
بسیار خوب انجام شده در پلیس آگاهی استان اصفهان، بر 

استفاده از تجارب پیشکسوتان آگاهی تاکید کرد.

معاون آمــوزش و پژوهش هالل احمر اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه یکــی از بحث های مهــم و جدی در 
مدیریت بحران، آمادگی اســت، اظهار کرد: ضمن اعالم 

آمادگی، آموزش نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
امیر جاللیان بــا بیان اینکه نیازســنجی، طراحی، اجرا 
و پایش فعالیت های بخش آموزش، در ســطح اســتان 
به چهار دسته تقســیم می شــود، افزود: آموزش های 
همگانــی، تخصصی، ضمــن خدمــت و فعالیت های 
پژوهشی و آموزشــی، از جمله فعالیت های این بخش 

است.
 وی با اشــاره به اینکــه از موضوعات مهــم این بخش، 
آموزش همگانی اســت، گفــت: خوشــبختانه در این 
خصوص، نگرش هالل احمر یک نگرش ویژه  است و در 

سال جاری، آموزش ها دیگر چهره به چهره نیست.
جاللیان به آمار فعالیت های آموزش همگانی اشاره کرد 
و افزود: در سال گذشته برای 36هزار و 180 نفر آموزش 
صورت گرفته است. در سال جاری آمار تخصیص یافته 

در این خصوص 65 هزار نفر است.
جاللیان بــا بیان اینکه در ســه ماهه نخســت ســال 
 جاری شــش هزار و 410 نفر تحت آمــوزش همگانی 
قــرار گرفتند، اضافه کرد: در ســال گذشــته دو هزار و 

25نفر نجات گر تخصصی تربیت کردیم.

 به کارگیری پیشرفته ترين ابزار
 در پلیس آگاهی ضروری است

تربیت 2 هزار و 25 نفر نجات گر 
تخصصی در اصفهان

امداد و نجاتشهرداریناجا

 برگزاری سومین دوره مسابقه 
فضای سبز خانگی 

 اصفهان به استان سبز 
تبديل می شود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: سومین دوره مســابقه فضای سبز خانگی برای عموم 

شهروندان برگزار می شود.
احمد سلیمانی پور اظهار کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان در نظر دارد با هدف افزایش مشارکت 
شهروندان در توسعه فضای سبز و دستیابی به توسعه پایدار 
شهر اصفهان، مسابقه انتخاب برترین فضای سبز خانگی را 
برگزار کند. وی با بیان اینکه فضای سبز حیاط منزل و دیوار 
سبز، بام ســبز، بالکن ســبز از محورهای این مسابقه است، 
افزود: همچنین فضای سبز درون ساختمان، مدیریت آب در 
نگهداری فضای سبز و استفاده از گونه های مقاوم کم آبی، از 

دیگر محورهای این مسابقه است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
با اشاره به اینکه در این مســابقه به برندگان جوایز نقدی و 
 غیرنقدی اهدا می شــود، عنوان کرد: عالقــه مندان برای

ثبت نام می توانند با شماره تلفن 32651800 تماس حاصل 
نمایند یا به صورت حضوری بــه خیابان 22 بهمن، مجتمع 
اداری امیرکبیر، واحــد روابط عمومی ســازمان پارک ها و 

فضای سبز شهرداری اصفهان مراجعه کنند.
سلیمانی پور خاطرنشان کرد: عالقه مندان تا 25 شهریور ماه 

مهلت دارند برای حضور در این مسابقه ثبت نام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: با بهره برداری 
از پروژه گازرسانی به چهار شهر خور، جندق، فرخی، انارک 
و دو روستای چاه ملک و چوپانان، ضریب نفوذ گاز در بخش 
شهری استان به 100 درصد رسیده و اصفهان به استان سبز 

تبدیل خواهد شد.
ســید مصطفی علوی در آیین افتتاحیه عملیــات اجرایی 
گازرســانی به این شــهرها افزود: برای گازرســانی به این 
4شــهرکه در فاصله زیــادی از خط انتقال سراســری قرار 
گرفته انــد، دو گزینه پیش روســت: گازرســانی از طریق 
اجرای خطوط انتقال که با توجه به ایجاد  هزینه سرانه  336 
 میلیون ریال، مقرون به صرفه نبوده؛ لذا گاز رسانی از طریق
 ســی ان جی، با توجه به هزینــه کمتر آن در دســتور کار

قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در گازرســانی به روش سی ان جی، اجرای 
خط انتقال و خط تغذیه مورد نیاز نیســت؛ در صورتی که به 
شیوه اجرای خطوط انتقال، حدود 320 کیلومتر خط انتقال 

و 184 کیلومتر خط تغذیه مورد نیاز است.
علوی، با بیان اینکه برای اجرای ایــن پروژه به 250میلیارد 
ریال اعتبار نیاز اســت، اعالم کرد: با بهره بــرداری از پروژه 
گازرسانی به چهار شهر و دو روستای یادشــده، پنج هزار و 

132 خانوار از مزایای گاز برخوردار می شوند. 

انرژی

رســول زرگرپور ضمن خیرمقدم به میهمانان و نوجوانان 
برتر سراسرکشور در شــهر مناره های بلند اذان و پایتخت 
فرهنگ و تمدن نوین اســالمی، به اینکه این رویداد بزرگ 
ملی و قرآنی، ســومین رویداد بزرگی اســت که امسال در 
استان اصفهان برگزار می شود، اشاره نمود و اظهار داشت: 
امســال نیز همچون سال های گذشته، شــاهد نمایشگاه 
بزرگ قــرآن و عتــرت در اصفهان بودیــم و همچنین در 
نمایشگاه بین المللی قرآن تهران، نفیس ترین قرآن جهان 
اســالم که با هنر هنرمندان اصفهانی تهیه و ساخته شده 
بود، رونمایی شــد و امروز هم به حمدا... شــاهد برگزاری 

رویداد بزرگ قرآنی در اصفهان هستیم.
زرگرپور افــزود: بی جهت نخواهد بود کــه از امروز، عالوه 
بر صفاتــی که برای شــهر اصفهان ذکرکردیــم، پایتخت 
 قرآن را هم برای این شــهر نام ببریم. وی، ضمن تشکر از

دســت اندرکاران برگزاری این رویداد بزرگ قرآنی، گفت: 
 جای بســی افتخار اســت که  اســتان اصفهان، میزبانی 
بزرگ ترین رویــداد قرآنی کشــور را با حضــور بیش از 

500نفر از نخبگان قرآنی برعهده گرفته است.
استانداراصفهان، برگزاری این مســابقات معنوی را اتفاق 
مبارکی دانســت و تصریح نمود: این مســابقات می تواند 
موجب به کارگیری تعالیم قرآنی در زندگی نســل جوان 

شده و سیر جامعه را در مسیر تحول اخالقی قرار دهد.
وی خاطرنشــان کرد: قرآن کریم ظرفیت بســیار باالیی 
در اداره امورجامعه دارد و باید همه مســئوالن و مردم، با 
بهره گیری از آیات نورانی قرآن و عمل به آن، در گسترش 
معنویت در جامعه امــروز اهتمام ورزند که بســیار به آن 

محتاجیم.
 زرگرپــور ادامه داد: آشــنایی و انــس با مفاهیــم نورانی 

قرآن کریم، از مهم ترین ضرورت های فرهنگی و از وظایف 
آحاد جامعه اســالمی اســت و در این خصوص با توجه به 
 جایگاه رفیــع قرآن و انوار وحی الهی در توســعه و نشــر

آموزه هــای قرآن کریــم و تاکیــدات فــراوان حضرات 
معصومین در این زمینه، وظیفه دســت انــدرکاران این 

مسابقات دوچندان شده است.
شــناختی  بــا  نمــود:  تاکیــد  اصفهــان  اســتاندار 
کــه از پیشــینه اســتان اصفهــان از نظــر عشــق و 
 ارادت بــه کتــاب الهــی و خانــدان نبــوت داریــم و 
همچنیــن ظرفیت های اســتانی بــرای برگــزاری این 
مســابقات، یقین داریم که برگزاری این مسابقات، نشاط 

معنوی را در استان حاکم کرده است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم که به لطف الهی و با همت 
واالی همه هم اســتانی ها و مســئوالن، این مسابقات در 
سطح عالی و با شــکوهی خاص و متمایز از سایر مسابقات 

برگزارشده باشد.
زرگرپور، محور برگزاری مســابقات را عالوه برگســترش 
فعالیت های فرهنگــی و قرآنی، به کارگیــری آموزه ها و 
مفاهیــم قرآنی در زندگی فــردی و اجتماعی دانســته و 
افزود: قرآن کریم تنها منبع اســتخراج دستورات زندگی 
است و درواقع ترویج سبک زندگی قرآنی، مهم ترین هدف 

برگزاری این مسابقات است.
وی اشــاره کرد: مســابقات قرآنی به عنوان یــک رقابت 
مقدس، وسیله ای برای نزدیک تر شدن به روح قرآن کریم 
اســت؛ چنانچه معارف قرآنی زمینه ای برای رســیدن به 
سالمت، امنیت و عزت و ســامان یافتن زندگی مسلمانان 

در سایه تعالیم قرآن و عترت است.
زرگرپورافزود: بهترین راهکار ترویج ســبک زندگی قرآنی 
در جامعــه را پرداختن به فعالیت هــای قرآنی می دانیم؛ 
چرا که اگر این رفتــار در جامعه نهادینه شــود، نیازمند 
ســاختار ایرانی اســالمی اســت که خود این نیز نیاز به 
 یک زمینــه دارد و بهتریــن زمینه، قرآن کریــم و تعالیم

روح بخش آن است.
وی بــرای ابقــای فرهنــگ قرآنــی درجامعــه از طریق 
مســابقات کشــوری قرآن، رســانه هــا  و در درجه اول 
 صــدا و ســیما را دارای نقش مهمــی دانســت و افزود: 
معتقد هســتیم که باید از ابزارهای گوناگون برای انتقال 
مفاهیم و ارزش هــای قرآنــی در جامعه اســتفاده کرد 
و برای تشــویق جوانان بایــد ابتکار عمل داشــت و برای 
 تحقق مطالبــات قرآنی، نیاز بــه یک برنامــه بلند مدت 

احساس می شود. 
برای دســت یابی به این امر مهم، ســازمان های مختلفی 
باید با یکدیگر همیاری و مشــارکت داشــته باشند که در 
 رأس آنها آموزش و پــرورش و آموزش عالی قــرار دارند 
و با توجه بــه اینکه حفظ قرآن کریــم در دوران کودکی و 
نوجوانی بیش از ســایر دوران موثر و امکان پذیر اســت، 
وزارت آموزش و پرورش مهم ترین نقش را در این رابطه به 

عهده خواهد داشت.

استاندار در اختتامیه جشنواره قرآنی »بیان«:

اصفهان را پایتخت قرآنی کشور بنامیم 

مسابقات قرآن به 
عنوان يک رقابت 

مقدس،  وسیله ای 
برای نزديک تر شدن 

به روح قرآن کريم 
است؛چنانچه معارف 
قرآنی،زمینه ای برای 

رسیدن به سالمت، 
امنیت و عزت و 

سامان يافتن زندگی 
مسلمانان در سايه 

تعالیم قرآن و عترت 
است

در آين اختتامیه اولین جشنواره ملی قرآنی بیان، استاندار اصفهان، برگزاری مسابقات قرآنی بیان در اصفهان  را 
رويدادی بزرگ تلقی کرد و از ترويج سبک زندگی قرآنی، به عنوان مهم ترين هدف برگزاری اين مسابقات ياد نمود.
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پیشنهاد سردبیر: 
المپیکی ها بمب های ذوب آهن هستند

علی کریمی که میان اهالی فوتبال به جادوگر این رشته شهره است در 
صفحه اینستاگرام خود با انتشــار تصویری از لیال رجبی برای او پیامی 
نوشت. کریمی در این پیام نوشــت:» خسته نباشید خانم رجبی، همه 
مردم ایران قدر دان شما و دیگر ورزشکاران المپیکی که با وجود امکانات 

کم ولی با تالش و زحمت فراوان از رسیدن به مدال باز ماندن، هستن.«

پیغام جادوگر برای لیال رجبی؛ 

قدردان شما هستیم

ریو2016

با آغاز موفقیــت در کاروان ایران بازهم قضاوت ها نســبت به مدیریت 
ورزش تغییری نخواهد کرد .

قضاوت بیشتر ما مثل همیشه است. پیروزی ها را به حساب ورزشکار و 
مربی می نویسیم و شکست را به نام مدیران می زنیم.

1- احســان حدادی، از المپیک 2012 لندن به این طرف، مختصاتی 
بزرگ تر از یک ورزشــکار معمولی پیدا کرد، آنقــدر بزرگ که دیگر در 
چارچوب هیــچ یــک از برنامه  ریزی های فدراســیون دوومیدانی قرار 
نمی گرفت. خودش بــود و خودش. هر گاه دلش می خواســت تمرین 
می کرد و اگر دلش نمی خواســت نه تمرین می کرد نه مسابقه می داد. 
با این وجود اما او همچنان قهرمان ستایش شــده ما بود. همچنان اگر 
الزم بود در هر جدلی، منطق نیم بند او را به استدالل های فدراسیون و 

کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ترجیح می دادیم. نتیجه چه شد؟
حدادی آشــکارا و به هزار دلیل خودزنی کرد، امــا همین امروز هم اگر 
قرار باشــد برای شکســت او دنبال مقصر بگردیم، احتماال نام خودش 
 را پایین تر از رییس فدراســیون و کمیته ملی المپیک و فدراســیون و

 چه بسا رییس جمهور می نویسیم.
2-   تا پیش از بازگشــت علی مرادی، از فدراســیون وزنه برداری، جز 
حســین رضازاده و چند قهرمان عاصی و مصدوم و محروم چیزی باقی 
نمانده بود. وزارت ورزش و جوانان در دولت حســن روحانی، پایش را 
توی یــک کفش کرد که رضازاده باید بین شــورای شــهر و ریاســت 
فدراســیون یکی را انتخاب کند، احتمــاال با علم به اینکــه انتخابش 
فدراســیون نخواهد بود. رضــازاده که رفت، وزنه بــرداری جان دوباره 
گرفت. بهداد و کیانوش و ...که کارشــان به قهر و اعتصاب کشیده بود، 
لبخند زدند. ســهراب مرادی که خدا می داند چرا و چگونه محروم شده 

بود، برگشت و طالی المپیک گرفت.
3-  در تیراندازی دو دختر ایرانی ناباورانه به فینال المپیک می رســند، 
در شمشیربازی، فاصله قهرمان ما با فینال یک امتیاز می شود، فقط به 
اندازه یک ثانیه غفلت. دونده 100 متر ایران بــرای اولین بار در تاریخ 
از مرحله مقدماتی صعود می کنــد و به نیمه نهایی می رســد، والیبال 
در اولین تجربه المپیکی اش ســزاوارانه به مرحله یــک چهارم نهایی 
می رود... امــا در قضاوت های ما هیــچ کدام از ایــن موفقیت ها ربطی 
به مدیران ورزش ندارد. مــا قضاوت ها را قبل از المپیــک و قبل از هر 
مسابقه ای کرده ایم؛ موفقیتی اگر باشد مال ورزشکار است و اگر نباشد 

مدیران باید جوابگو باشند.
4-  سال هاســت با همین معیارهای دوگانه به هر اتفاقی نگاه می کنیم. 
علی دایی اگر به جایی برسد، تالش خودش بوده و اشتباهی اگر بکند، 
مدیــران مواظبش نبوده اند و مهره ســوزی کرده انــد. بدبینی ذاتی  ما 

نسبت به مدیران حکایت امروز و دیروز نیست. 

 ســریع ترین مرد جهــان پــس از صعــود به مرحلــه نیمــه نهایی 
دوی 100 متر المپیک 201۶، تاکید کرد که چشــم به کسب سومین 

مدال طالی المپیکی خود در این ماده دارد.
اوســین بولت پس از صعــود از مرحلــه اول دوی 100 متــر المپیک 
ریودوژانیرو و راهیابی بــه مرحله نیمه نهایی با ثبــت زمان 10 ثانیه و 
هفت صدم ثانیــه درباره عملکــردش گفت: راضی ام. خوشــحالم که 
همچنان می توانم بــه رقابتم ادامه دهم. قطعا ایــن بهترین عملکردی 
نبود که می توانستم ارائه کنم. احســاس می کنم کمی ضعف داشتم و 
آهســته بودم. البته فکر می کنم که دلیلش برگزاری مسابقه در صبح 
بود، چون من به مسابقه دادن در این زمان از روز عادت ندارم. امیدوارم 
دفعه بعد بهتر بدوم. بولت در پاســخ به این پرســش کــه آیا می تواند 
ســومین مدال طالیش در دوی 100 متر المپیک را هــم ببرد، گفت: 
هدف من همیشــه قهرمانی بوده اســت. به همین دلیل هم االن اینجا 
هستم و این همان ذهنیتی است که هنگام ورود به پیست دارم. همیشه 
با تمام تمرکزم ســعی کرده ام بهترین عملکردم را ارائه کنم. به همین 

دلیل در مرحله نیمه نهایی انتظار عملکردی بهتر را از خود دارم.

رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری گفت: به نظرم دستیابی ایران به 
سومین مدال طال در المپیک ریو دور از دســترس نیست و این مسئله 
می تواند وزنه برداری ایران را جاودانه کند.  تاماش آیان درباره قهرمانی 
سهراب مرادی در وزن 94 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری المپیک ریو 
اظهار داشــت: از اول هم گفته بودم که مرادی شــانس اصلی قهرمانی 
است. خوشحالم ایران تا کنون دو مدال طال به دست آورده و این نشان 
می دهد که در کشور ایران ســرمایه گذاری خوبی صورت گرفته است.  
وی در ادامه افزود: به نظرم طالی ســوم ایران در مسابقات وزنه برداری 
 المپیــک 201۶ دور از دســترس نیســت و می تواند ایــران را در این 
رشته ورزشی جاودانه کند.  رییس فدراســیون جهانی وزنه برداری در 
پایان تصریح کرد: برای فدراســیون جهانی مهم نیست که کدام کشور 
مدال طال می گیرد. ما خواســتار ورزش پاک هســتیم و امیدوارم این 

مسئله بهتر از قبل شود و پیشرفت بیشتری داشته باشد.

پیروزی های المپیک
 به نام چه کسی؟

بولت: برای بردن مدال طالی المپیک 
به ریو آمده  ام

 آیان: طالی سوم ایران 
دور از دسترس نیست

فضای مجازی

 موندو دپورتیــوو مدعی شــد که باشــگاه منچسترســیتی با
 کلودیو براوو برای انتقال این گلر اهل شــیلی به اتحاد به توافق 

رسیده است.
حدود یک ماه از حضور گواردیوال در تمرینات ســیتی می گذرد 
و به نظر می رســد عملکرد جو هارت نتوانسته آنطور که باید نظر 
پپ را به خود جلب کند. در حقیقت دروازه بانی مدنظر پپ است 
 که بتواند با پاهایش به خوبی کار کند و با دفاع پاســکاری انجام 

دهد.
در حالی که در ابتدا مارک آندره تراشــتگن در لیست خرید پپ 
بود، ولی با رد پیشنهاد توســط گلر آلمانی، حال به نظر می رسد 
سیتیزن ها با کلودیو براوو به توافق رسیده اند. رقم فسخ قرارداد 
براوو 42 میلیون یوروســت ولی بارســا با 25 میلیون یورو نیز 

راضی به فروش او خواهد شد.

ژوزه مورینیو، سرمربی منچســتریونایتد مدعی شد که به ممفیس 
دیپای ایمان دارد و هافبک هلندی می تواند درتیمش موفق باشد.

دیپای فصل گذشــته تحت هدایت فان خال عملکرد ضعیفی داشت 
و نتوانست در حد و اندازه انتظارات ظاهر شــود. در حالی که انتظار 
می رفت او در تابستان از منچســتریونایتد جدا شده و به تیم دیگری 
بپیوندد، حال مورینیو عنوان کرد که قصــد دارد او را حفظ کند و به 

اوج برگرداند.
ســرمربی پرتغالی گفت:» البته که من ممفیــس را می خواهم و او 
بخشــی از ترکیب من خواهد بود. نمی خواهم درباره فصل گذشــته 
صحبت کنیم ولی من بازیکنی که در آیندهوون و جام جهانی دوسال 
پیش بازی می کرد را به خاطر دارم. با آن ذهنیت قصد دارم ممفیس 
را حفظ کنم. من به او ایمان دارم مخصوصا وقتی که می بینم پســر 

خوبی است و بسیار  حرفه ای. به حرف منتقدین کاری ندارم.« 

گلر بارسا 
به منچستر سیتی می رود

مورینیو:
 دیپای به اوج بازخواهد گشت

 دروازه بــان برزیلی تیم فوتبال ســپاهان نســبت به صحبــت های اخیر 
حسین چرخابی سرمربی سابق این تیم واکنش نشان داد.

اولیویرا در مورد حرف هــای اخیر چرخابی می گوید: انتقاد خوب اســت 
ولی چرند گویی مضحک است. اگر کســی دنبال راهنمایی و کمک کردن 
است می تواند به جای صحبت در رســانه ها به طور خصوصی با سرمربی 
تیم صحبت کند. او ادامه می دهد:روی صحبت من با کسی است که به من 
می گوید خروج از دروازه را بلد نیستم.دوســت عزیز شما در حدی نیستید 
 که در مورد من صحبت کنید چه برسد به انتقاد.منی که کل گذشته ام را در 
ســری آ برزیل و در تیم قهرمان برزیل ، قهرمان جام باشگاه های جهان و 
لیگ برتر پرتغال بوده ام که شــما آرزوی دیدن این ســطح از بازی ها را به 

عنوان تماشاگر در ورزشگاه دارید.

لی اولیویرا: چرخابی در حد من نیست یادگار، نقش جهان نمی شود
دفاع ژنرال از برانکو: 

وصله داللی به او نمی چسبد

بــه  پوگبــا  یورویــی  میلیــون   105 انتقــال 
منچســتریونایتد و رفتــن گونســالو ایگوایــن با 
 مبلــغ 90 میلیون یــورو به یوونتوس، شــاید دیگر 
جنبه های زشت فوتبال را بیشــتر از ابعاد زیبای آن 

برجسته کرده است.
زمانی که میــالن ایتالیا در ســال 1992 با پرداخت 
15/2 میلیــون یورو، رکــورد بازار نقــل و انتقاالت 
جهان را بــا خریدن »جــان لوئیجــی لنتینی« از 
تورینو شکســت، واتیــکان، این اتفــاق را »توهین 
به منزلــت کار و تــالش در جامعــه« توصیف کرد. 
البته به این اظهــار نظر کلیســا، در آن زمان کمی 
با دیده ریاکارانه نگاه شــد.  البتــه انتقال لنتینی در 
تابســتان آن ســال، ســومین بار، رکورد بازار نقل 
و انتقــاالت را شکســت. قبــل از آن همین میالن 
بــا خریــد ژان پیر پاپــن و البتــه یووه بــا امضای 

قرارداد با جــان لوکا ویالی، لقب گــران ترین خرید 
تاریخ را از آن خود کــرده بودند.  خیلــی ها انتقال 
 لنتینی را تنهــا به جنگ بین ایــن دو رقیب مربوط

 می دانســتند و معتقد بودند شــاید ایــن بازیکن 
جــوان ارزش پرداخت چنیــن رقم گزافــی در آن 
 زمان را نــدارد. بــه هر حــال، این ارقــام طی این 
24 سال بسیار بی پرواتر و ســنگین تر شده و شاید 
دیگر پرداخــت چنیــن مبالغی، ابر ســیاهی روی 

خورشید زیبای فوتبال پوشانیده است.
 تنها دقایقی از نیمه شــب دوشــنبه گذشــته بود 
که باشــگاه منچســتر یونایتد، با انتشــار بیانیه ای 
خبــر از توافق 105 میلیــون یورویی بــا یوونتوس 
برای انتقال پل پوگبــا داد. از منظــر فوتبال و نگاه 
 اقتصــادی، دالیل زیــادی بــرای توجیــه چنین 
هزینه های ســنگینی وجــود دارد. پوگبــا یکی از 

بهترین هافبک های حال حاضر دنیای فوتبال است 
و قاعدتا، سال های درخشانی پیش روی او قرار دارد.

 همچنین، او یکی از پول سازترین ورزشکاران حال 
حاضر دنیا به حساب می آید و از منظر فروش کاال و 
معامالت تجاری، می تواند فواید اقتصادی بســیاری 
برای شیاطین سرخ به همراه داشــته باشد. احتماال 
او حتی بدون بردن یک جام با پیراهن منچســتر هم 
می تواند این مبلغ را به خزانه باشــگاه بازگرداند.  اما 
از منظر انسان دوســتانه، هیچ جای دفاعی در مورد 
این انتقال، خصوصا در شــرایط فعلــی اقتصادی و 
سیاســی جهان وجود ندارد. مصاحبه آرسن ونگر در 
 مورد نابرابر بودن شرایط انســانی این انتقال و مبلغ 
جابه جا شده با توجه به شرایط فعلی بشریت، کامال 

قابل تامل است.
  در واقع، رئــال مادریــد، بارســا، بایــرن مونیخ ،

 منچستر یونایتد و پی اس جی، ارقامی را برای خرید 
بازیکنان پرداخت می کنند که باعث نگرانی همگان 
شــده اســت و به قول آرســن ونگر، با روند طبیعی 

زندگی بشریت کامال در تضاد است.

درحاشیهقاب روز

امیر قلعه نویی در آخرین مصاحبه اش درباره مسائل مختلفی صحبت 
کرده اســت. حتی درباره بازیکنان خارجی پرسپولیس و اتهام داللی 
به برانکــو.  او می گوید:»عادت ندارم در مورد مســائل تیم های دیگر 
صحبت کنم و یا دخالتی داشته باشم، اما در این مورد باید بگویم، این 
وصله ها به برانکو نمی چسبد. سرمربی پرسپولیس آنقدر اخالق مدار 
و خوب است که این وصله ها با او نمی چسبد. آقایان همان پروسه ای 
که علیه قلعه نویی به کار بردند، این بار می خواهند بر سر برانکو پیاده 
کنند. پروژه امروز زمین زدن برانکوســت. آنها چیزی گیر نیاورده اند، 
اکنون گیر داده اند به برانکو. خاطرتان هســت که در دو سال گذشته 
چه کارهایــی علیه من کردند. ایــن آدم ها همان هایی هســتند که 

میکروفون و قلم دارند.«

مدیرکل اداره ورزش و جوانان اســتان آذربایجــان درباره آخرین وضعیت 
بازســازی و ترمیم ورزشــگاه یادگار امام)ره( تبریز گفت: همه کارها طبق 
برنامه پیش می رود و مشکلی نیست. هواداران فوتبال تبریز نگران نباشند، 
ان شاءا... طبق برنامه ورزشگاه، برای هفته پنجم لیگ برتر آماده می شود و 

بازی تراکتورسازی و پرسپولیس افتتاحیه خواهد بود.
جمشید نظمی صحبت هایش را این طور ادامه می دهد: یک سوم لوله ها 
 در زمین کار گذاشته شده است. تا آخر هفته هم عملیات لوله گذاری انجام 

می شود. چمن هم رولی است و زمان زیادی برای نصبش الزم نیست.
 نظمی درباره ابــراز امیدواری امیر قلعــه نویی در مورد تکرار مشــکالت 
 نقش جهان برای یــادگار تاکید می کند: این طور نمی شــود. قلعه نویی و 

تراکتوری ها نگران نباشند. یادگار هرگز مانند نقش جهان نمی شود.
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  مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن پس از کســب دومین 
طالی المپیک توســط ســهراب مرادی  گفت: جا دارد از 
ورزشــکاران المپیکی تقدیر کنم سهراب مرادی و کیانوش 
رستمی در سال های اخیر عضو باشــگاه ذوب آهن بودند. 
همچنین مجتبی عابدینی که عملکرد فــوق العاده ای در 
شمشیربازی داشــت چند ســالی در ذوب آهن عضویت 
 داشــته اســت. فکر می کنم این المپیکی هــا بمب های 
ذوب آهن هستند. ما برخالف برخی از دوستان که با مبالغ 
میلیاردی بمب منفجر می کنند سعی می کنیم با پرورش 

چنین ورزشکارانی برای مملکتمان افتخارآفرین شویم.
سعید آذری در رابطه با اینکه این روزها کمتر مصاحبه می 
کند، اظهار داشت: سعی کردم در روزهایی که لیگ تعطیل 
است و درگیری کمتری نســبت به تیم بزرگساالن داریم، 
برخی از پروژه هــا را پیگیری کنیم. ما یــک زمین چمن 
مصنوعی در دست ساخت داریم که برای تمرین تیم بانوان 

و تیم های پایه ذوب آهن پایگاه خوبی خواهد شد.
  این زمیــن بــزرگ ترین زمیــن چمن مصنوعــی ایران

 می شود. همچنین ورزشگاه ملت اصفهان که محل تمرین 
تیم ها در زمان برگزاری لیگ قهرمانان اروپاست، از نظر نور 

مشکالتی داشت که در حال رفع کردن آن هستیم. 
از روند تیم راضی هستیم

مدیرعامل ذوب آهن درباره کسب پنج امتیاز از چهار هفته 

نخســت لیگ برتر تصریح کرد: از روند تیــم کامال راضی 
هستم. ما مقابل گســترش فوالد فوتبال رو به جلو و خوبی 
را ارائه دادیم. متاســفانه تالش بازیکنان همراه با برد نشد. 
سرمربی ما تمام تمرکزش را روی مســائل فنی گذاشته و 
دنبال جذب دو بازیکن دیگر هم اســت. امیدواریم با اضافه 
شــدن این دو بازیکن بعد از تعطیلی های تیم ملی فوتبال 

بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
ذوب آهن می توانســت ملی پوشان بیشتری 

داشته باشد
آذری درباره دعوت ســه بازیکن از ذوب آهــن به تیم ملی 
گفت: رشــیدمظاهری، مرتضی تبریزی و احســان پهلوان 
قطعا حقشــان بوده که به تیم ملی دعوت شــوند. البته از 
نظر من می توانســتیم نمایندگان بیشــتری در تیم ملی 
داشــته باشــیم. مثال مهدی مهدی پور عملکرد خوبی در 
 هفته های اخیر داشــته اســت؛ اما باید به نظــر کادر فنی 
تیم ملی احترام بگذاریم. بازیکنان ما باید بدانند از فرصتی 
که کی روش به آنها داده استفاده کنند. قطعا کی روش باز 

هم به آنها فرصت خواهد داد. 
احتماال دو بازیکن خارجی می گیریم

 وی دربــاره اینکــه دو بازیکــن جدید ذوب آهــن در چه 
 پســت هایی هســتند و آیا ایرانی هســتند یــا خارجی 
بیان داشــت: من فقط گفتم کــه دو بازیکــن جذب می 

کنیم و اصال صحبتی درباره پســت آنها نکردم. این موضوع 
تشــخیصش با یحیی گل محمدی اســت. فکــر می کنم 
ظرف امروز و فردا گل محمدی لیســت خود را برای جذب 

بازیکنان جدید ارائه می کند.
 این طــور که اطــالع دارم هنوز بــه جمع بنــدی نهایی 
نرســیده؛اما به احتمال فــراوان ایــن دو بازیکن خارجی 
هستند. چون در ســفری که یحیی به برزیل رفته بود بازی 
چند بازیکن را پســندیده و همچنین فیلم 20 بازیکن را از 
سری Aو ســریB برزیل دریافت کردیم و سرمربی هم به 
صورت دقیق آنهــا را آنالیز کرد. قطعــا بهترین گزینه ها از 

میان این تعداد بازیکن جذب ذوب آهن می شوند.
این وصله ها به گل محمدی نمی چسبد

آذری در واکنش به شــایعاتی مبنی بر اینکه گل محمدی 
در سفر به برزیل بیشتر به تفریح پرداخته تا جذب بازیکن 
 خاطرنشــان کرد: برای افرادی که از این شــایعات درست

 می کنند متاسفم. 
برخــی مــی خواهنــد از آب گل آلــود ماهــی بگیرند، 
 امــا نمــی دانند که مــا گــرگ بــاران دیده هســتیم و 
می دانیــم که چه کســی با چــه هدفی مــی خواهد این 
شایعات را درســت کند. گل محمدی قطعا در برزیل تمام 
وقتش را دنبال جذب بازیکن جدیــد و باکیفیت بود. حتی 
چند بــازی را از نزدیک مشــاهده کرده و فیلــم بازیکنان 

 زیادی را دریافت کرده بود. متاســفانه می خواستند برای 
یحیی گل محمدی و باشــگاه ذوب آهن حاشــیه درست 
کنند؛ اما ما ضمن رعایت اصولمان، پشــت مربی ایستادیم 
و باز هم خواهیــم ایســتاد. معتقــدم گل محمدی یکی 
از فنی تریــن و پاک ترین مربیان فوتبال کشــور اســت. 
 مطمئنــم گل محمــدی بــا آوردن ایــن دو بازیکن تیم 

محکم تری را بعد از تعطیالت لیگ به زمین می فرستد.
می گفتند اشــتباه کــردی حــدادی فر را 

نگه داشتی
وی درباره شــروع ضعیــف ذوب آهن در لیــگ برتر مثل 
سالیان اخیر و دالیل این موضوع خاطرنشان کرد: فراموش 
نکنید که ذوب آهــن در این فصل دچــار تغییرات زیادی 
شده؛ متاســفانه ســتاره تیممان را با بدشانســی تمام از 
 دست دادیم. یکســری آدم های معلوم الحال ابتدای فصل 
می گفتند که آذری نبایــد حدادی فر را نگه می داشــت 
 ولی االن که به زمیــن می رویم خالء حــدادی فر را حس 
می کنیم. تازه می فهمیم قاســم چه فوتبالیســت بزرگی 
از نظر فنی و اخالقی اســت. مهدی رجب زاده هم، چنین 
نقشــی را در ذوب آهــن دارد. اینها برای تیــم ما جواهر 
هستند. یکســری آدم مریض همیشــه همه جا هستند و 
می خواهند برای ذوب آهن حاشــیه درســت کنند؛ اما ما 
امیدواریم با تجهیزاتی که در ورزشگاه ملت از نظر پزشکی 
فراهم کردیم حدادی فر بتواند هر چه ســریع تر به میادین 

باز گردد.
پرسپولیس باید پول ما را بدهد

مدیرعامــل ذوب آهــن در پایــان درباره اینکــه باالخره 
موفق شد طلب این باشگاه را از پرســپولیس بر سر انتقال 
صادقیان و مســلمان دریافت کند یا خیر عنوان کرد: طی 
یک هفته گذشته جلســاتی را با اسدی دبیرکل فدراسیون 
 و همچنین کاظمی سرپرســت ســازمان لیگ داشــتم. با 
حســن زاده رییس کمیته انضباطی هــم تلفنی صحبت 
کردم. نامه ای خطاب به دبیرکل فدراسیون تنظیم کردیم 
و در همین راســتا اســدی نیز تاکید دارد تا قبل از شروع 
 دوباره لیگ بتوانیــم طلب خود را از پرســپولیس بگیریم.

 در غیر ایــن صورت تاکیــد کردیم که کمیتــه انضباطی 
باید حق و حقوق ما را از پرســپولیس بگیرد. با طاهری نیز 
چند باری صحبت کردم امــا آنها ابهاماتی داشــتند که با 
نظر ســازمان لیگ این ابهامات هم رفع گردید و مشخص 
شــد که ذوب آهن طلبــش را باید به مبلــغ 350 میلیون 
تومان از پرســپولیس دریافت کند. نظر سرپرست باشگاه 
 پرسپولیس هم همین است که پول را پرداخت کند؛ اما اگر

  این بار نتیجه ندهد کمیته انضباطــی تعیین می کند که 
 مــا چگونــه ایــن پــول را بگیریــم. فکــر مــی کنــم

  از طریــق درآمدهایی که اخیرا پرســپولیس و اســتقالل 
برای خودشــان ایجاد کردند محدودیتی بــرای پرداخت 
نداشته باشــند. پرسپولیس در مســیر خوبی قرار گرفته و 
من هم برای آنها آرزوی موفقیت دارم؛ اما امیدوارم این بار 

دیگر مشکل ما حل شود.

کار جالب محمد بنا
در زمان وزن کشــی کشــتی فرنگی المپیک در اســتندی که پرچم کشــورها 
روی آن قرار داشــت، پرچم ایران و اســراییل در یک بخش قــرار گرفته بود که 
 محمد بنا بــا جابه جا کردن پرچــم ایران و هند از همنشــینی پرچــم ایران با 

رژیم اشغالگر قدس جلوگیری کرد. 

در دنیای فقر، بیکاری و ترور؛

انتقال 105 میلیون یورویی؛ توهین به بشریت

آذری: 

المپیکی ها بمب های ذوب آهن هستند
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مفاد آراء
380/ 5 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات 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 شــماره 51984-1394/11/25 هیأت دوم اقای فتح الــه حیدری رنانی  به 
شناسنامه شماره 134  کدملي 1289983542  صادره اصفهان  فرزند  علی ششدانگ  
ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت 96/57  مترمربع از پالک شماره 
773/4 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 452و458 دفتر 660 امالک
2- رای شماره 54103-1394/12/16 هیأت چهارم آقاي محمد ثقفیان  به شناسنامه 
شــماره  51618  کدملي 1280406011 صادره اصفهان فرزند  حســین  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  48/58  مترمربع از پالک شماره 297 فرعی 
15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ی 

79509 – 1389/12/28 دفترخانه 25 اصفهان
3- رای شماره 1851-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي مجتبی شهبازی دستجرده 
به شناسنامه شماره 1091 کدملي 1284708497 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 108/20 مترمربع از پالک شماره751فرعی26 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از آقای نادعلی 

شهبازی فرزند علی نقی از مورد ثبت در صفحه 392 دفتر 70 امالک 
4- رای شــماره 1878-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي مرتضی سیفی رنانی به 
شناسنامه شماره 361 کدملي 1290228000 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/14 مترمربع از پالک شماره3768فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی خانم 
طاهره ناجی مالک 496 سهم از 796سهم دو دانگ مورد ثبت در صفحه 429 دفتر 304

5- رای شــماره 3576-1395/02/20 هیــأت دوم خانم بتول صادقیــان رناني به 
شناســنامه شــماره 11344 کدملي 1283223414 صادره اصفهــان فرزند یداله 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 194 مترمربع پالک شماره648 فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد آقاجانیان 

صفحه 269دفتر93 امالک
6- رای شــماره 4729-1395/02/28 هیأت دوم آقاي حمید آهویي به شناســنامه 
شماره 67015 کدملي 1281771449 صادره اصفهان فرزند عبدالرزاق ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 83/69 مترمربــع پالک شــماره144 فرعــي از14 اصلي 
واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 

48و471و266و394و452دفتر 908و753و290و821و308 امالک
7- رای شــماره 4735-1395/02/28 هیأت دوم خانم ســرور قهرمان شهرکي به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 4622335468 صادره کیان فرزند کرمعلي  نسبت به 
سه  دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 193/69 مترمربع پالک شماره 
574 فرعي از25 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 372 دفتر 587 امالک
8- رای شــماره 4738-1395/02/28 هیــأت دوم آقاي  ناصر قهرمان شــهرکي 
به شناســنامه شــماره 1407 کدملي 1286523303 صادره اصفهان فرزند خالق  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 193/69 مترمربع پالک 
شــماره574  فرعي از25 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 369 دفتر 587 امالک
9- رای شــماره 2582-1395/02/11 هیأت دوم آقاي محمد نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 114 کدملي 1290053588 صادره نصرآباد فرزند علي  ششدانگ 
ساختمان به مساحت 150/05 مترمربع پالک شماره147/1 فرعي از 5 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحه9دفتر576
10- رای شــماره 2548-1395/02/11 هیأت دوم آقاي شکراله رضایي برزاني به 
شناسنامه شماره 60 کدملي 1290140812 صادره خمینی شهر فرزند علي محمد 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 210/92 مترمربع پالک 
شــماره 442 فرعي از16 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از موردثبت صفحه402دفتر61 امالک
11- رای شــماره 2541-1395/02/11 هیــأت دوم خانم مهــري ماهراني برزاني 
به شناســنامه شــماره 2675 کدملي 1282986457 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به  یکدانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 210/92 مترمربع پالک 
شــماره442فرعي از 16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه402دفتر61 امالک
12- رای شــماره 4268-1395/02/25 هیأت اول آقاي  فتح اله عباســي ولداني به 
شناسنامه شماره 5 کدملي 1290261814 صادره اصفهان فرزند عباس ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 106 مترمربع پالک شــماره 265فرعي از36 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس عباسی ولدانی

13- رای شــماره 4369-1395/02/26 هیأت اول آقاي  سیدمحمدحسین حسیني 
رناني به شناســنامه شــماره 403 کدملي 1290289433 صــادره اصفهان فرزند 
سیدکریم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 169 مترمربع پالک شماره 1220فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

مهدی بهرامیان ازموردثبت صفحه 222 دفتر 50 امالک
14- رای شماره 4504-1395/02/26 هیأت اول خانم زهرا مقاره عابد به شناسنامه 
شماره 1057 کدملي 1284890368 صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/40 مترمربع پالک شماره534 فرعي از 
6 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

174 دفتر 536 امالک
15- رای شماره 4501-1395/02/26 هیأت اول آقاي  مهدي قاري پور به شناسنامه 
شماره 1303 کدملي 1285701658 صادره اصفهان فرزند حبیب اله نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 141/40 مترمربع پالک شماره534 
فرعي از 6 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 174 دفتر 536 امالک
16- رای شــماره 4585-1395/02/27 هیأت اول خانم ســبزه گل محمدي شمس 
آبادي به شناسنامه شــماره 1098 کدملي 4620508101 صادره شهرکرد فرزند 
خدایار ششدانگ یک باب خانه به مساحت 431 مترمربع پالک شماره 191 فرعي از 
40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

نعمت اله حیدرنام 
17- رای شماره 5170-1395/02/31 هیأت سوم آقاي غالمرضامیرمحمدطاهری 
نیم آوری به شناسنامه شــماره 823 کدملي 1284651452 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 131/88 مترمربع از پالک 
شــماره34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی مسیب قاسمی
18- رای شماره 5171-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي محمدابراهیم حیدری به 
شناسنامه شماره 145 کدملي 4622713543 صادره شــهرکرد فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 259/60 مترمربع از پالک شماره32 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسن 

وحسین حقیقی زاده مارچینی
19-رای شماره 5201-1395/02/31 هیأت سوم آقاي مجیدشیرزادفر به شناسنامه 
شماره 3408 کدملي 1285019482 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 73/20 مترمربع از پالک شــماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسن زارع بهرام 

آبادی از سند ثبت شده در صفحه 173 دفتر 199 
20- رای شماره 5137-1395/02/30 هیأت سوم خانم فخری مرادیان به شناسنامه 
شماره 4 کدملي 1111158691 صادره فالورجان فرزند قدیرعلی نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 97/81 مترمربع از پالک شــماره45 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فتح اله آقابابائی
21- رای شماره 5226-1395/02/31 هیأت سوم آقاي محمد مددکن به شناسنامه 
شماره 1642 کدملي 1285822188 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 136/50 مترمربع از پالک شماره31 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رمضان طاهری
22- رای شــماره 5130-1395/02/30 هیــأت ســوم آقــاي بهرام فتحــی رنانی 
به شناســنامه شــماره 1429 کدملي 1290525587 صادره خمینی شــهر فرزند 
مصطفی نســبت به ششــدانگ یک باب کارگاه به مســاحت 102 مترمربع از پالک 
شماره2314فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 252 دفتر 63 از مالک رسمی رسول بهشتی دهکردی
23- رای شماره 4862-1395/02/28 هیأت سوم آقاي محمد واعظی به شناسنامه 
شماره 73 کدملي 1289895333 صادره اصفهان فرزند باقرنسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 333 مترمربع از پالک شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 
87 و 96 دفتر 48 از مالک رسمی اسداله وعباسعلی ومحمدعلی )فهیمی عاشق آبادی(

24- رای شــماره 4865-1395/02/28 هیــأت ســوم خانم ناهید پهلــوان زاده به 
شناسنامه شماره 33 کدملي 1159484929 صادره فریدن فرزند غالمحسین نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 333 مترمربع از پالک 
شــماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 
ثبت شده در صفحات 87 و 96 دفتر 48 از مالک رسمی اسداله وعباسعلی ومحمدعلی 

)فهیمی عاشق آبادی(

25- رای شماره 5220-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي محمود اکبری به شناسنامه 
شــماره 316 کدملي 1290320993 صادره اصفهان شــهر فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 329/64 مترمربع از پالک 
شماره3564فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که در صفحه 377 دفتر 485 مالک 228 4/10 سهم بوده است
26- رای شماره 5219-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي جواد اکبری به شناسنامه 
شــماره 691 کدملي 1290410739 صادره خمینی شــهر فرزند حســن نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 329/64 مترمربع از پالک 
شماره3564فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که در صفحه 377 دفتر 485 مالک 228 4/10 سهم بوده است
27- رای شماره 5207-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي عباس خاکی به شناسنامه 
شــماره 13 کدملي 1289953848 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 171/37 مترمربع از پالک شماره 3106 فرعی 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مالک 200 سهم از 575 

سهم 5 قفیز مشاع از 7/5 قفیزششدانگ می باشد
28- رای شــماره 5140-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي مهــدی خانی ولدانی به 
شناسنامه شماره 1188 کدملي 1283508893 صادره ولدان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 228/54 مترمربع از پالک شماره106فرعی36 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب ســند 

شماره ی 97560 – 91/5/3 دفتر 160 اصفهان مالک می باشد
29- رای شــماره 3434-1394/02/19 هیأت اول اقای کریم امیریان فارســانی به 
شناسنامه شماره  3906 کدملي   4678989064  صادره فارسان  فرزند غالمحسین 
ششدانگ خانه  به مساحت  227/50  مترمربع از پالک شماره  708  فرعی از 5  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 78 

دفتر 28 امالک
30- رای شــماره 7374-1395/03/29 هیــأت اول خانم طیبه جعفــری ولدانی  به 
شناسنامه شماره 1958 کدملي 1288126182 صادره اصفهان فرزند حسین  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 110/50 مترمربع از پالک 
شــماره 582  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی بانوربابه فخاری
31- رای شــماره 7375-1395/03/29 هیأت اول خانم اعظم جعفــری ولدانی  به 
شناسنامه شــماره 2139 کدملي 1290605025 صادره خمینی شهر فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 110/50 مترمربع از 
پالک شماره 582  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی بانوربابه فخاری
32- رای شــماره 7398-1395/03/29 هیأت اول خانم ثریا بابائی  به شناســنامه 
شــماره 442 کدملي 6479575423 صادره همــدان فرزند  اروجعلی  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 240 مترمربع از پالک شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اکبرگل شیرازی ومرتضی کشانی

33- رای شــماره 7416-1395/03/30 هیــأت اول خانم طاهره نصــر اصفهانی  
به شناســنامه شــماره 5293  کدملي 0037020821  صادره تهران  فرزند عباس  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  86/50 مترمربع از پالک شماره  394  فرعی از  5  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

30و33و39 دفتر 7 امالک
34- رای شماره 7429-1395/03/30 هیأت اول اقای پدرام پژوهش  به شناسنامه 
شــماره 14  کدملي 4621836439  صادره شــهرکرد فرزند منوچهر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 70 مترمربع از پالک شــماره  831  فرعی از  40  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا بدون 

ذکرسایرمشخصات ازموردثبت صفحه 58 دفتر 172 امالک
35- رای شــماره 7339-1395/03/29 هیــأت اول اقــای علیرضــا حیدریان  به 
شناسنامه شماره 348 کدملي 1290288887 صادره اصفهان  فرزند حسن ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 320/45  مترمربع از پالک شماره  3252 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه ترکی 

ازموردثبت صفحه 59 دفتر 67 امالک
36- رای شــماره 7355-1395/03/29 هیأت اول اقای حمداله یوســفی اشــنا  به 
شناسنامه شماره 1 کدملي 6479851005 صادره همدان  فرزند سیف اله ششدانگ 
یکباب کارگاه موزائیک سازی به مساحت 916  مترمربع از پالک شماره 64  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدبیات 

ازموردثبت صفحه 344 دفتر 149 امالک
37- رای شــماره 7360-1395/03/29 هیأت اول خانم نســرین اقــا امینی ها  به 
شناســنامه شــماره 43006 کدملي 1280318783 صادره اصفهــان  فرزند رضا 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/40  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی عبدالحسین زارع 

بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 90 دفتر 48 امالک
38- رای شــماره 7228-1395/03/29 هیــأت دوم اقای سیدمحســن معنوی به 
شناسنامه شــماره 310 کدملي 1283661411  صادره اصفهان فرزند سیدحسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 140/16  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رحیم زارع 

ازموردثبت صفحه 87و96دفتر48امالک
39- رای شــماره 6430-1395/03/13 هیأت دوم اقای حیدرحسینی کوهانستانی  
به شناسنامه شــماره 6  کدملي  1290078912  صادره اصفهان  فرزند سیدمیرزا 
نسبت به دودانگ مشــاع از  ششدانگ ساختمان به مســاحت 156/59  مترمربع از 
پالک شماره 287 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 88309-72/6/28 دفتر 5 اصفهان
40- رای شماره 6433-1395/03/13 هیأت دوم خانم زهرا شفیعیه  به شناسنامه 
شماره 17884  کدملي  1292332247  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا نسبت به 
یک دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 156/59  مترمربع از پالک شماره 
287 فرعی از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان  

ازسند 128496-84/6/28 دفتر 64 اصفهان
41- رای شــماره 6431-1395/03/13 هیأت دوم خانم فاطمــه کاظمی زهرانی  به 
شناســنامه شــماره 1514  کدملي  1283259842  صادره اصفهان  فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مســاحت 156/59  مترمربع از 
پالک شماره 287 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 88309-72/6/28 دفتر 5 اصفهان
42- رای شــماره 6421-1395/03/13 هیــأت دوم اقای غالمرضــا امانی بنی  به 
شناسنامه شماره 268  کدملي  4679323663  صادره شهرکرد  فرزند مشهدی علی 
اکبر نسبت به پنج دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 183/15  مترمربع از 
پالک شماره 169 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 17161-85/5/9 دفتر 105 اصفهان
43- رای شماره 6424-1395/03/13 هیأت دوم اقای عبدالحسین عسگری لمجیری  
به شناسنامه شماره 4  کدملي  1290311110  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
ساختمان به مساحت 257/40  مترمربع از پالک شماره 431 فرعی از 40 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 469 دفتر 

977 امالک
44- رای شــماره 7247-1395/03/29 هیأت دوم اقای رســول مزروعی سبدانی  
به شناسنامه شــماره 2736 کدملي 1285931696  صادره اصفهان  فرزند شعبان 
ششدانگ ساختمان به مساحت 116/50  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صفرمانیان سبدانی

45- رای شــماره 7224-1395/03/29 هیــأت دوم خانــم صدیقه محمدی شــیخ 
شبانی به شناسنامه شــماره 1768 کدملي 4620922791  صادره شهرکرد فرزند 
محمدحسین ششدانگ ساختمان به مســاحت 69/51  مترمربع از پالک شماره 67  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

سیدمحمدحسینی
46- رای شماره 7227-1395/03/29 هیأت دوم اقای کیومرث رستمی به شناسنامه 
شماره 11 کدملي 1159781885  صادره فریدن فرزند امراله ششدانگ ساختمان به 
مساحت 126  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدبیات
47- رای شماره 7206-1395/03/29 هیأت دوم اقای عبدالمجید صباغی رنانی  به 
شناسنامه شماره 65 کدملي 1290238057  صادره اصفهان  فرزند یداله ششدانگ 
مغازه به مســاحت 64/90  مترمربع از پالک شــماره 815 فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 557و320 

دفتر 454و939 امالک
48- رای شماره 7205-1395/03/29 هیأت دوم اقای عبدالمجید صباغی رنانی  به 
شناسنامه شماره 65 کدملي 1290238057  صادره اصفهان  فرزند یداله ششدانگ 
ساختمان به مساحت 192/93  مترمربع از پالک شماره 77 فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 494 دفتر 

805 امالک
49- رای شــماره 4469-1395/02/26 هیأت اول خانم آمنه احمدیان به شناسنامه 
شماره 733 کدملي 1198963980 صادره شهرضا فرزند عوضعلي ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 182/80 مترمربع پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی امینی
50- رای شــماره 43742-1394/09/12 هیأت اول اقای مرتضــی ترک الدانی   به 
شناســنامه شــماره 37043  کدملي 1282297831  صادره  اصفهان  فرزند  علی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  307/50   مترمربع از پالک شماره  341 فرعی از 15  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

298 الی 313و338 دفتر 482و681 امالک
51- رای شــماره 47560-1394/10/17 هیأت اول آقای ســید مهــدی احمدی  به 
شناسنامه شماره 189 کدملي 1141527413 صادره خمینی شهر   فرزند سید حسن  
مقدار ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111/91 مترمربع از پالک شماره 68 

اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کســر از مالکیت 
آقای علی کشانی

52- رای شــماره 48965-1394/10/27 هیــأت دوم اقــای مرتضــی حاجیان به 
شناسنامه شماره 6  کدملي 1289943524  صادره اصفهان  فرزند  حسینعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  186/20 مترمربع از پالک 
شماره 46 فرعی از 4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  

ازموردثبت صفحه 328 دفتر 312 امالک
53- رای شماره 48966-1394/10/27 هیأت دوم خانم بهشته حاجیان به شناسنامه 
شماره 6978  کدملي 1292000856  صادره اصفهان  فرزند  مرتضی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  186/20 مترمربع از پالک شماره 
46 فرعی از 4 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان  

ازموردثبت صفحه 328 دفتر 312 امالک
54- رای شــماره 50235-1394/11/06 هیأت اول اقای ناصر دادخواه تهرانی  به 
شناسنامه شماره  20158  کدملي 1282670271  صادره  اصفهان فرزند منصور  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  293/67  مترمربع از 
پالک شماره 1118 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 125و573و576 دفتر 527و572 امالک
55- رای شــماره 50234-1394/11/06 هیــأت اول خانم محبوبه مشــایخی  به 
شناسنامه شماره  2015  کدملي 1284780961  صادره  اصفهان فرزند محمدعلی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  293/67  مترمربع از 
پالک شــماره 1118 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 125و573و576 دفتر 527و572 امالک
56- رای شــماره 54424-1394/12/22 هیــأت اول اقای مهدی نصــر ازادانی به 
شناسنامه شــماره 1840  کدملي 1284678741  صادره اصفهان  فرزند  شکراله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  203/73  مترمربع از پالک شماره 508  فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

431 دفتر 855 امالک
57- رای شماره 54533-1394/12/24 هیأت اول اقای محسن عزیزی  به شناسنامه 
شــماره 224  کدملــي  4650387434  صادره بروجــن  فرزند بهرام  ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 297/85  مترمربع از پالک شــماره 634 فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 84/11/18-16509 

دفترخانه 105 اصفهان
58- رای شماره 54232-1394/12/19 هیأت دوم اقای محمدحسین نصراصفهانی 
به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290431310  صــادره خمینی شــهر  فرزند 
عبدالرحیم  ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 151/67  مترمربع از پالک شماره 
268 فرعی از 7 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 326 دفتر 1039 امالک
59- رای شماره 1562-1395/01/30 هیأت اول اقای کاظم سهرابی  به شناسنامه 
شماره  271  کدملي 1290047073  صادره اصفهان  فرزند رضا  ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 260/25  مترمربع از پالک شــماره 2515  فرعی از 18   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی کاظم سهرابی که 

بنامش درجریان ثبت است
60- رای شــماره 1880-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي رمضان مارانی برزانی 
به شناسنامه شماره 57 کدملي 1290070921 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 197 مترمربع از پالک شماره165فرعی16 
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شــماره 

18935 – 85/12/12 دفتر 105  
61- رای شــماره 1836-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهرا صادقی برزانی به 
شناســنامه شــماره 0 کدملي 1130037096 صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 362/30 مترمربع از پالک 
شماره864فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که به موجب سند شماره 277075 – 90/10/13 از مالک رسمی 2حبه از6حبه از72 

حبه می باشد مورد ثبت در صفحه 500 دفتر 413
62- رای شــماره 1835-1395/01/31 خانم مریم ماهرانی برزانی به شناســنامه 
شماره 0 کدملي 1270878069 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 362/30 مترمربع از پالک شماره864فرعی16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان که در صفحه 500 

دفتر 413 مالک 2حبه می باشد
63- رای شــماره 1834-1395/01/31 هیأت چهارم خانم صدیقه رضائی برزانی 
به شناسنامه شــماره 3491 کدملي 1282992546 صادره اصفهان فرزند صادق 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 362/30 مترمربع از 
پالک شــماره864 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که به موجب سند شــماره 95057 – 65/4/14 دفتر 77 و صفحه 500 دفتر 

413  مالک 6 حبه و2حبه  می باشد
64- رای شــماره 54709-1394/12/26 هیأت ســوم آقاي ابوالقاسم غفوری  به 
شناسنامه شماره  2  کدملي 1289947538 صادره اصفهان فرزند  محمود  نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 24 مترمربع از پالک شماره 386 فرعی 40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

محمود حسین زاده لیمجیری
65- رای شماره 54733-1394/12/26 هیأت سوم خانم فاطمه زین العابدین موسی 
مقدم  به شناسنامه شماره  481  کدملي 1284574075 صادره اصفهان فرزند  علی  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  117/51  مترمربع 
از پالک شــماره 1338 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی حســن حســن روغنی که مقدار3قفیز آن در جریان 
 ثبت است و مقدار 8 قفیز مشاع در صفحات 160 و 164 دفتر 137 سابقه ثبت و سند 

دارد
66- رای شماره 54730-1394/12/26 هیأت سوم آقای اکبر ربیعی اصفهانی مقدم  
به شناســنامه شــماره  736  کدملي 1285400038 صادره اصفهان فرزند  اسداله  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  117/51  مترمربع 
از پالک شــماره 1338 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی حســن حســن روغنی که مقدار3قفیز آن در جریان 
 ثبت است و مقدار 8 قفیز مشاع در صفحات 160 و 164 دفتر 137 سابقه ثبت و سند 

دارد
67- رای شماره 54667-1394/12/25 هیأت سوم آقای سید حسن میرحسینی به 
شناسنامه شــماره  221  کدملي 1290013705 صادره اصفهان فرزند  سید محمد  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  226  مترمربع از 
پالک شــماره 552 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکین رسمی حبیبه کاظمی و فاطمه علینقیان ومحمدتسلیمی از سند ثبت 

شده در صفحه 442و445 و 448 دفتر362
68- رای شماره 54666-1394/12/25 هیأت سوم خانم فاطمه صغرا رحمانی رنانی 
به شناســنامه شــماره  253  کدملي 1290088713 صادره اصفهان فرزند  عباس  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  226  مترمربع از 
پالک شــماره 552 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکین رسمی حبیبه کاظمی و فاطمه علینقیان ومحمدتسلیمی از سند ثبت 

شده در صفحه 442و445 و 448 دفتر362
69- رای شــماره 1858-1395/01/31 هیــأت چهارم آقــاي محمدرضا نوری به 
شناســنامه شــماره 50468 کدملي 1280930306 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/30 مترمربع از پالک 
شماره534 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که مع الواسطه از خانم خدیجه نادری خریداری نموده است
70- رای شماره 1859-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهره نوری به شناسنامه 
شــماره 52854 کدملي 1280954639 صــادره اصفهان فرزند نعمت اله نســبت 
به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 133/30 مترمربع از پالک 
شماره534 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که مع الواسطه از خانم خدیجه نادری خریداری نموده است
71- رای شماره 1718-1395/01/30 هیأت سوم آقاي مهدی جوانی به شناسنامه 
شــماره 58 کدملي 1290368236 صادره اصفهان فرزند کریم نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 140 مترمربع از پالک شــماره 515 فرعی 25 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

165 دفتر 370
72- رای شماره 1706-1395/01/30 هیأت سوم آقای ناصر جعفری  به شناسنامه 
شماره  5  کدملي 5499498768 صادره تیران فرزند  حسن آقا  نسبت به 14 دو پنجم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  204/90  مترمربع 
از پالک شــماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالک رســمی ذوالفقار شیرانی از ســند ثبت شده در صفحه 317 

دفتر 310
73- رای شماره 1696-1395/01/30 هیأت سوم آقاي احمد احمدی  به شناسنامه 
شماره  553  کدملي 1170556442 صادره لنجان فرزند  علی اکبر  نسبت به 14 ودو 
پنجم سهم از 72 سهم ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  204/90  مترمربع 
از پالک شــماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالک رســمی ذوالفقار شیرانی از ســند ثبت شده در صفحه 317 

دفتر 310
74- رای شــماره 1697-1395/01/30 هیأت سوم خانم سهیال صادقیان لودریچه  
به شناسنامه شماره  509  کدملي 1752351487 صادره قلعه مرعشی فرزند  ناصر  
نسبت به 14 ودو پنجم ســهم از 72 سهم ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  
204/90  مترمربع از پالک شــماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ذوالفقار شیرانی از سند ثبت شده در 

صفحه 317 دفتر 310
75- رای شماره 1704-1395/01/30 هیأت سوم خانم فرحناز دهقانی  به شناسنامه 

شماره  1272627470  کدملي 1272627470 صادره اصفهان فرزند  محمد  نسبت 
به 14 ودو پنجم سهم از 72 سهم ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  204/90  
مترمربع از پالک شماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ذوالفقار شیرانی از ســند ثبت شده در صفحه 

317 دفتر 310
76- رای شماره 1705-1395/01/30 هیأت سوم آقای سعید رستمیان  به شناسنامه 
شــماره  290  کدملي 1283552337 صادره اصفهان فرزند  اصغر  نســبت به 14 
ودو پنجم سهم مشاع  از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  204/90  
مترمربع از پالک شماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ذوالفقار شیرانی از ســند ثبت شده در صفحه 

317 دفتر 310
77- رای شماره 1762-1395/01/30 هیأت سوم خانم فاطمه ترکی دستگردی به 
شناسنامه شــماره 303 کدملي 4650393221 صادره بروجن فرزند هرمز نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 158 مترمربع از پالک شماره4048فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در 

صفحه 513دفتر 198از مالک رسمی فرج اله نصر ازادانی
78- رای شماره 1831-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي ابوالقاسم صادقی برزانی 
به شناسنامه شماره 22 کدملي 1290173354 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 242/65 مترمربع از پالک شماره786فرعی16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحات 421 

دفتر 84 و 433 و437 دفتر 84 مالک 1/5 دانگ مشاع می باشد
79- رای شماره 3550-1395/02/20 هیأت دوم خانم مریم شریف حسن آبادي به 
شناسنامه شماره 2446 کدملي 0049680099 صادره تهران فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 167/36 مترمربع پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت آقای احمد نورمحمدی
80- رای شــماره 4759-1395/02/28 هیأت دوم خانم رضوان اســدي جورتاني 
به شناسنامه شماره 35 کدملي 1290079579 صادره اصفهان فرزند غالم حسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 131/90 مترمربع پالک شماره4  فرعي از8 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 180 

دفتر 765 امالک
81- رای شــماره 4769-1395/02/28 هیــأت دوم خانم طاهــره عابدي جوني به 
شناســنامه شــماره 1632 کدملي 1283041103 صادره اصفهان فرزند اســداله 
ششــدانگ مغازه به مساحت 54/50 مترمربع پالک شــماره151و157 فرعي از25 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که ازپالک 151فرعی 
بنام متقاضی ازموردثبت صفحه 197 دفتر 314 امالک وازپالک 157 فرعی ازمالک 

رسمی محمدعلی عابدی جونی ازموردثبت صفحه 553 دفتر 44 امالک
82- رای شماره 2859-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  حسین بختیاري به شناسنامه 
شماره 41 کدملي 1289814562 صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ ساختمان 
به مساحت 262/17 مترمربع پالک شماره 3257 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه480دفتر311 امالک
83- رای شــماره 2856-1395/02/12 هیأت دوم آقاي رحیم مستاجران گورتاني 
به شناســنامه شــماره 53 کدملي 1290079757 صادره اصفهان فرزند غالمعلي 
ششدانگ ســاختمان به مساحت 178/38 مترمربع پالک شــماره 364 فرعي از 15 
اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 61129- 

61/10/22 دفتر5 اصفهان
84- رای شماره 2598-1395/02/11 هیأت دوم آقاي  روح اله کوهي علي آبادي به 
شناسنامه شماره 2387 کدملي 1286090148 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مســاحت 75 مترمربع پالک شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سید 

محمد حسینی
85- رای شــماره 2602-1395/02/11 هیأت دوم آقاي داود بابایي به شناسنامه 
شــماره 4461 کدملي 1755895127 صادره اهواز فرزند عباس نســبت به ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 75 مترمربع پالک شماره 67 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی سیدمحمد

حسینی
86- رای شماره 4265-1395/02/25 هیأت اول خانم طاوس حسیني به شناسنامه 
شماره 5 کدملي 6219819640 صادره بوئین و میاندشت فرزند سید کاظم ششدانگ 
ساختمان به مساحت 156/56 مترمربع پالک شماره 2417 فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازموردثبــت صفحه 77 دفتر 

1095 امالک
87- رای شــماره 4412-1395/02/26 هیأت اول آقاي غالمعلي مزروعي سبداني 
به شناسنامه شماره 7 کدملي 1290063079 صادره اصفهان فرزند باقر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 192/74 مترمربع پالک شــماره171 فرعي از 40 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محترم مزروعی 

سبدانی وحسن بشیری لمجیری
88- رای شــماره 4436-1395/02/26 هیــأت اول آقاي محمد حســین احمدي به 
شناسنامه شماره 860 کدملي 6219547888 صادره  فریدن فرزند صادق ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 80/18 مترمربع پالک شماره524 فرعي از 40 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس بهرامی
89- رای شماره 4445-1395/02/26 هیأت اول آقاي  جواد رضایي به شناسنامه 
شــماره 1176 کدملي 1283294117 صادره اصفهان فرزند مانده علي ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 141/70 مترمربع پالک شــماره 34 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حبیب اله رضائی سودانی
90- رای شــماره 4496-1395/02/26 هیأت اول آقاي محمد شفیعی به شناسنامه 
شماره 3 کدملي 1289927261 صادره اصفهان فرزند اسداله ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 26/26 مترمربع پالک شماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی غالمرضا جاللی عاشق ابادی ازموردثبت 

صفحه 149 دفتر 546 امالک
91- رای شماره 4499-1395/02/26 هیأت اول آقاي  علیرضا مصلحي بهارانچي 
به شناسنامه شــماره 1858 کدملي 1284799816 صادره اصفهان فرزند محمود  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 172/13 مترمربع پالک شــماره 342 فرعي از 6 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

65 دفتر 570 امالک
92- رای شــماره 4500-1395/02/26 هیأت اول آقاي مهدي محققیان گورتاني به 
شناسنامه شماره 6 کدملي 1290079285 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مســاحت 286/80 مترمربع پالک شماره 
20 فرعــي از15  اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 157و159 دفتر 52 امالک
93- رای شماره 5191-1395/02/31 هیأت سوم خانم رضوان صباغ به شناسنامه 
شــماره 518 کدملي 1290409005 صادره خمینی شــهر فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 165/35 مترمربع از پالک شماره 3222 
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمدتقی حسینی از سند ثبت شده در صفحه 139 دفتر 67
94- رای شماره 5173-1395/02/31 هیأت سوم آقاي فرهاد حسینی به شناسنامه 
شماره 704 کدملي 6219512741 صادره فریدن فرزند نصرت نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 130/20 مترمربع از پالک شماره2412فرعی28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی فرنگیس 

رستمی ونیره رستمی از سند ثبت شده در صفحه 170 دفتر 458
95- رای شماره 5188-1395/02/31 هیأت سوم آقای علیرضا شریفی به شناسنامه 
شــماره 3132 کدملي 1284971902 صادره اصفهان فرزند غالمحسین نسبت به 
3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 148/80 مترمربع از پالک 
شماره534فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی غالمحسین شریفی
96- رای شماره 5187-1395/02/31 هیأت سوم خانم راضیه صفاری انارکی به 
شناسنامه شماره 343 کدملي 1091626979 صادره نجف آباد فرزند مجید نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148/80 مترمربع از پالک 
شماره534 فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی غالمحسین شریفی
97- رای شــماره 5132-1395/02/30 هیــأت ســوم آقــاي حمیدرضا صفری 
گنهرانی به شناسنامه شــماره 123 کدملي 4623050432 صادره شهرکرد فرزند 
علی نســبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 42/67 مترمربع از پالک 
شماره5685فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 182 دفتر 1100
98- رای شــماره 5223-1395/02/31 هیــأت ســوم آقاي محمدعلــی تلگینی به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 5759597876 صادره فریدن فرزند چراغعلی نسبت 
به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 148/13 مترمربع از پالک شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

علی کرباسیون
99- رای شماره 5214-1395/02/31  هیأت سوم آقاي حمید حیدری به شناسنامه 
شــماره 970 کدملي 1285753844 صــادره اصفهان فرزند محمدعلی نســبت به 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 203/40 مترمربع از پالک شماره 605 
فرعی25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک 

رسمی حسین الوی
100- رای شماره 5127-1395/02/30 هیأت سوم آقاي رضا بهرامی به شناسنامه 
شــماره 382 کدملي 1129306119 صادره فریدونشــهر فرزند محمد نســبت به 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 162/74 مترمربع از پالک شماره508  
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت 

شده در صفحه 303دفتر 585
ادامه در صفحه 15
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101- رای شماره 5119-1395/02/30 هیأت سوم آقاي رجبعلی مجیری خوزانی 
به شناســنامه شــماره 254 كدملــي 1141531623 صادره خمینی شــهر فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 187/76 مترمربع از پالك 
شماره396فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 143 دفتر 603
102- رای شماره 4874-1395/02/28 هیأت سوم آقاي احمدمظاهری كوهانستانی 
به شناسنامه شماره 9 كدملي 1289852898 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به 
5/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 321/08 مترمربع از پالك 
شماره236فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده درصفحه 287 دفتر 277
103- رای شماره 4873-1395/02/28 هیأت سوم خانم فاطمه عندلیب گورتانی به 
شناسنامه شماره 63 كدملي 1290051909 صادره اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 321/08 مترمربع از پالك 
شماره236فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده درصفحه 287 دفتر 277
104- رای شماره 4256-1395/02/25 هیأت ســوم خانم اكرم باغباني تهراني به 
شناسنامه شماره 910 كدملي 1288900511 صادره اصفهان فرزند علي ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 52/25 مترمربع پالك شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عباس پوپل
105- رای شماره 4229-1395/02/25 هیأت سوم آقاي عبدالرسول رحماني رناني 
به شناسنامه شماره 167 كدملي 1290191654 صادره خمیني شهر فرزند عباس 
ششدانگ ســاختمان به مساحت 161/10 مترمربع پالك شــماره 554 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی اسداله 

خاكساررنانی از سند ثبت شده در صفحه 584دفتر 40
106- رای شــماره 5228-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي مرتضی حاج عباسی 
جورتانی به شناسنامه شماره 1812 كدملي 1283438720 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/45 مترمربع 
از پالك شماره274فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان كه در صفحه 535 دفتر 647 مالک 10 2/3 حبه می باشد
107- رای شــماره 5229-1395/02/31 هیــأت چهــارم خانم طیبــه صفدری به 
شناســنامه شــماره 515 كدملي 1284139093 صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 181/45 مترمربع از 
پالك شــماره274فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان كه در صفحه 102 دفتر 1098 مالک 8سهم مشاع از 216 سهم پالك مذكور

 می باشد
108- رای شماره 5193-1395/02/31 هیأت چهارم خانم مهین ابوطالبیان الیادرانی 
به شناســنامه شــماره 42866 كدملي 1280317401 صادره اصفهان فرزند اكبر 
نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/5 مترمربع از پالك 
شماره 15 فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

كه مالک 69 سهم می باشد از موردثبت در صفحه 585 دفتر 415
109- رای شماره 5194-1395/02/31 هیأت چهارم آقای عباس عمومحمدی آفاران 
به شناسنامه شماره 1776 كدملي 1282948822 صادره خمینی شهر فرزند حسن 
نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/5 مترمربع از پالك 
شماره 15 فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

كه مالک 69 سهم می باشد از موردثبت در صفحه 585 دفتر 415
110- رای شماره 5208-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي علی محمد اكبری رنانی 
به شناسنامه شماره 382 كدملي 1290305651 صادره رنان فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167/20 مترمربع از پالك شماره 1511 فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رسول 

اكبری كه در صفحه 390 دفتر 163 مالک می باشد راخریداری نموده
111- رای شماره 5145-1395/02/30 هیأت چهارم  آقاي علی محققیان گورتانی 
به شناســنامه شــماره 29 كدملي 1290149631 صادره ماربین فرزند اســمعیل 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/35 مترمربع از 
پالك شــماره357 فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان كه مالک رسمی در صفحات 445 دفتر 457 و 42 دفتر 492 و 283 دفتر 245 

و 45 دفتر49
112- رای شــماره 5146-1395/02/30 هیــأت چهارم خانم محبوبــه مهرعلیان 
گورتانی به شناسنامه شماره 1130053385 كدملي 1130053385 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/35 مترمربع از پالك شــماره357 فرعی15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مالک رسمی در صفحات 445 دفتر 457 و 42 دفتر 

492 و 283 دفتر 245 و 45 دفتر49
113- رای شــماره 5150-1395/02/30 هیــأت چهارم  آقاي علی ســبزواری به 
شناسنامه شماره 22 كدملي 6329864561 صادره لردگان فرزند حبیب اله نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 139 مترمربع از پالك شماره2624 فرعی18 

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رضا 
بهشتی نژاد در صفحه 497دفتر 85

114- رای شــماره 5165-1395/02/31 هیأت چهارم خانم مریم ماهرانی برزانی 
به شناســنامه شــماره 100 كدملــي 1290816808 صادره خمینی شــهر فرزند 
نصراله نســبت به ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 177 مترمربــع از پالك 
شماره290فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

كه به موجب صفحه 491 دفتر 739 مالک 176 سهم می باشد
115- رای شــماره 5196-1395/02/31 هیــأت چهارم آقــاي حمیدرضاراعی به 
شناسنامه شماره 9320 كدملي 0054414067 صادره تهران فرزند رجبعلی نسبت 
به3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 

رسمی اسماعیل رضایی از مورد ثبت در صفحه 268 الی 371 دفتر54
116- رای شماره 5197-1395/02/31 هیأت چهارم خانم مژگان مالاحمدی دهقی 
به شناسنامه شماره 2852 كدملي 1289122482 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 

رسمی اسماعیل رضایی از مورد ثبت در صفحه 268 الی 371 دفتر54
117- رای شــماره 7365-1395/03/29 هیــأت اول اقــای اكبر صبــاغ رنانی  به 
شناســنامه شــماره 390 كدملــي 1289941629 صادره اصفهان فرزند حســین 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 146/22 مترمربع از پالك شماره 79  فرعی از 19  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

185و8 دفتر 82و964 امالك
118- رای شــماره 7366-1395/03/29 هیــأت اول اقــای اكبر صبــاغ رنانی  به 
شناســنامه شــماره 390 كدملــي 1289941629 صادره اصفهان فرزند حســین 
ششدانگ یکباب كارگاه  به مســاحت 740 مترمربع از پالك شماره 79  فرعی از 19  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

185و8 دفتر 82و964 امالك
119- رای شماره 7381-1395/03/29 هیأت اول  اقای مهدی عابدینی گورتانی  به 
شناسنامه شــماره 1661 كدملي 1283435683 صادره خمینی شهر فرزند اصغر 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 191/23 مترمربع از پالك شماره 216 فرعی از 15 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی شوكت 

عابدینی گورتانی ازموردثبت صفحه 538 دفتر 464 امالك
120- رای شــماره 7388-1395/03/29 هیأت اول اقای امیر قانعیان ســبدانی  به 
شناسنامه شــماره 3371 كدملي 1293160105 صادره خمینی شهر فرزند حسن 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 48/33 مترمربع از پالك شماره  32  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی بتول صالحی 

مازندرانی
121- رای شــماره 7400-1395/03/29 هیأت اول اقــای محمدرضا حاج محمدی 
حسین ابادی  به شناسنامه شــماره 1464 كدملي 1288997345 صادره اصفهان 
فرزند  حسین  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 341/17 مترمربع از پالك شماره  44  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا 

تیموری جروكانی ازموردثبت صفحات 243و249الی264 دفتر238 امالك
122- رای شــماره 7404-1395/03/30 هیأت اول اقای رســول نصرازادانی  به 
شناسنامه شماره 26  كدملي 1290280290  صادره اصفهان  فرزند یداله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  114/50  مترمربع از پالك شماره  
15  فرعی از  6  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 188 دفتر 937 امالك
123- رای شــماره 7403-1395/03/30 هیأت اول خانم زهره حاجی عباســی  به 
شناسنامه شماره 680  كدملي 1141912295  صادره خمینی شهر  فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  114/50  مترمربع از 
پالك شماره  15  فرعی از  6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 188 دفتر 937 امالك
124- رای شماره 7417-1395/03/30 هیأت اول  اقای سعید رحیمی  به شناسنامه 
شــماره 100  كدملي 6229882620  صادره میمه  فرزند حســین  ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 41/84 مترمربع از پالك شماره  483  فرعی از  18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی محمداحمدی 

ازموردثبت صفحه 30و588 دفتر 170و488 امالك
125- رای شــماره 7433-1395/03/30 هیــأت اول اقــای ابراهیــم جوانمرد  به 
شناسنامه شــماره 6 كدملي  1142210057  صادره خمینی شهر  فرزند غالمرضا  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  165/53  مترمربع از 
پالك شماره 715  فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 4427-86/12/5 دفتر 160 اصفهان
126- رای شماره 7432-1395/03/30 هیأت اول خانم زهرا سادات واعظ برزانی  
به شناسنامه شماره 167 كدملي  1290332487  صادره اصفهان  فرزند سیدحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  165/53  مترمربع از 

پالك شماره 715  فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازسند 4427-86/12/5 دفتر 160 اصفهان

127- رای شــماره 7439-1395/03/30 هیأت اول اقای محمد پیرنجم الدین كلیچه  
به شناسنامه شماره 2201 كدملي  1284935061  صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  147/50  مترمربع از پالك شــماره 39  فرعی از  
23  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

اقاجون جان نثاریون
128- رای شــماره 7337-1395/03/29 هیأت اول  اقای اكبر جان نثاری الدانی  به 
شناسنامه شماره 1121 كدملي 1283450488 صادره خمینی شهر  فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 195/15  مترمربع از پالك شماره  67 فرعی از 13  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی كریم 

جان نثاری ازموردثبت صفحه 26 دفتر 158 امالك
129- رای شــماره 7340-1395/03/29 هیــأت اول اقای علی نصــر اصفهانی  به 
شناسنامه شماره 30 كدملي 1290418918 صادره اصفهان  فرزند كریم نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 289/85  مترمربع از پالك شماره  
64 فرعــی از 6  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 432و475 دفتر 571و359 امالك
130- رای شــماره 7341-1395/03/29 هیــأت اول خانم فرشــته شمســیان  به 
شناسنامه شماره 716 كدملي 1284902978 صادره اصفهان  فرزند فریدون نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 289/85  مترمربع از پالك 
شماره  64 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 150 دفتر 855 امالك
131- رای شــماره 7349-1395/03/29 هیأت اول اقای خــداداد زكی زاده رنانی  
به شناســنامه شــماره 200 كدملي 1290013497 صادره اصفهــان  فرزند رضا 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 186  مترمربع از پالك شــماره  795 فرعی از 18  
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن

 یاریان
132- رای شــماره 7363-1395/03/29 هیأت اول اقای ســیف اله جهانگیری  به 
شناسنامه شماره 1640 كدملي 6219349032 صادره فریدن فرزند اسداله  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 118/20  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی شاه علی ازموردثبت 

صفحه 358 دفتر 467 امالك
133- رای شــماره 15347-1393/07/02 هیأت دوم خانم منصوره شریف زارع 
به شناسنامه شــماره 40867 كدملي 1282336215 صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 230 مترمربع از پالك شــماره  یک اصلي واقع در 
اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 76458-89/8/5 دفتر 60 

اصفهان
134- رای شماره 17137-1393/07/26 هیأت اول اقای بهرام میرزائی به شناسنامه 
شماره 1381 كدملي 6219345355   صادره بوئین ومیاندشت فرزندجواد ششدانگ 
خانه ومغازه متصله  به مساحت 131/08 مترمربع از پالك شماره2593 فرعی از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره2923- 

90/9/6 دفترخانه 417 اصفهان
135- رای شماره 6454-1395/03/13 هیأت دوم اقای حسن امیری  به شناسنامه 
شــماره 576  كدملي  1285442016  صادره اصفهان  فرزند مصطفی  ششــدانگ 
ساختمان  به مساحت 167/14  مترمربع از پالك شــماره 612  فرعی از 27  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عبدالرحیم 

سلطانی افارانی ازموردثبت صفحه 291 دفتر 171 امالك
136- رای شماره 6460-1395/03/13 هیأت دوم خانم فتانه نصری نصرابادی  به 
شناسنامه شــماره 5  كدملي  1290383413  صادره خمینی شهر  فرزند مصطفی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 208  مترمربع از پالك شــماره 44  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صفرعلی تیموری 

ازموردثبت صفحه 377 دفتر 894 امالك
137- رای شماره 6464-1395/03/13 هیأت دوم اقای مصطفی قاسمی رزوهء  به 
شناسنامه شــماره 4234  كدملي  5759250035  صادره چادگان  فرزند بهرامعلی  
ششدانگ ســاختمان  به مساحت 61/65  مترمربع از پالك شــماره 31  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم ومحمد 

رمضانی بابوكانی
138- رای شماره 6406-1395/03/13 هیأت دوم خانم زهرا نصری كوهانستانی  
به شناسنامه شــماره 22  كدملي  1290244324  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 103/38  مترمربع از 
پالك شماره 257 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 522 دفتر 582 امالك
139- رای شماره 6405-1395/03/13 هیأت دوم  اقای رضا نیک افکار  به شناسنامه 
شماره 498  كدملي  4322022685  صادره قزوین  فرزند محمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 103/38  مترمربع از پالك شماره 257 فرعی 

از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 
صفحه 522 دفتر 582 امالك

140- رای شــماره 6418-1395/03/13 هیأت دوم  اقــای رمضانعلی لکی دارانی  
به شناســنامه شــماره 54  كدملي  1159485135  صادره فریدن  فرزند محمدعلی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 303  مترمربع از پالك شماره 81 فرعی از 22 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 447 

دفتر 213 امالك
141- رای شــماره 6427-1395/03/13 هیــأت دوم اقای حمیدرضــا طاهری  به 
شناســنامه شــماره 52554  كدملي  1280952636  صادره اصفهان  فرزند رستم  
ششدانگ ساختمان به مساحت 132  مترمربع از پالك شماره 22 فرعی از 11 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازمالک رسمی وراث فاطمه 

شیرانی بیدابادی كه بنامش درجریان ثبت بوده
142- رای شماره 6441-1395/03/13 هیأت دوم اقای احمدرضا عابدینی زاده به 
شناسنامه شماره 960  كدملي  1284810739  صادره اصفهان فرزند اكبر  ششدانگ 
 ساختمان به مســاحت 142  مترمربع از پالك شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان

  بخش 14 حــوزه ثبــت ملک غــرب  اصفهــان ازمالــک رســمی عزیزالــه زارع 
بهرام ابادی

143- رای شــماره 7238-1395/03/29 هیــأت دوم  اقای رســول شــیروانی  به 
شناسنامه شــماره 51008 كدملي 1280935707  صادره اصفهان  فرزند نعمت اله 
ششدانگ مغازه  به مســاحت 115/42  مترمربع از پالك شــماره 500  فرعی از 26  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

535و577 دفتر 347و867 امالك
144- رای شــماره 17206-1393/07/26 هیــأت دوم اقــای مجیدنیکخواه حبیب 
ابادی به شناســنامه شــماره4717كدملي1287273785 صــادره اصفهان فرزند 
حسین ششدانگ ساختمان  به مساحت 121/45 مترمربع از پالك شماره 67 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســین

 گوهران
145- رای شــماره 6480-1395/03/13 هیأت چهارم آقاي حسین میرمعصومی 
به شناسنامه شــماره 12 كدملي 1290195986 صادره خمینی شهر فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 234/05 مترمربع از پالك شماره 56 
فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه متقاضی 
در صفحه 357 و 330 و360 و 354 و 366 دفتر 670 مالک 3 و 1/3 سهم مشاع از 15 

سهم ششدانگ می باشد
146- رای شماره 6420-1395/03/13 هیأت سوم آقاي صفرعلی كاظمی جروكانی 
به شناسنامه شماره 27 كدملي 1289952337 صادره اصفهان فرزند صادق نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 346/11 مترمربع از پالك شماره44 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

243 الی 264 دفتر 238 از مالک رسمی حسین تیموری جروكانی
147- رای شماره 8874-1395/04/21 هیأت سوم آقاي مهدي دهقان به شناسنامه 
شــماره 438 كدملي 0052816400 صادره تهران فرزند هادي نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 331/50 مترمربع پالك شماره603و602 فرعي از40 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از اكبر نوري فرزند 

میرزا ثبت در صفحه 466 دفتر 475
148- رای شــماره 1360-1395/01/28 هیأت اول پیرو آگهی های منتشــره قبلی 
درتاریــخ هــای 1395/02/28 و 1395/03/12 آقای مهدی دهقانی  به شناســنامه 
شــماره 2065  كدملي  1285006224  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  199/80 مترمربع از پالك شماره 44/8 واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسین تیموری جروكانی كه در 
آگهی های مذكور شماره پالك ثبتی اشتباهًا 8/44  تایپ شده بود كه صحیح آن پالك 

ثبتی 44/8 می باشد.
149- رای شماره 4614-1395/02/27 هیأت اول آقاي سعید مکتوبیان به شناسنامه 
شــماره 50 كدملي 1111417032 صادره فالورجان فرزند قاســمعلي ششدانگ 
یکباب كارگاه به مساحت 282/80 مترمربع پالك شماره 25فرعي از35  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 356 دفتر 

672 امالك
رای اصالحی

1- رای شماره 9027-1395/04/24 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
مورخه 95/4/23 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا كنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادره بدین شــرح اصالح مي گردد: متقاضی آقای قدرت اله صالحی 

موركانی فرزند اسداله صحیح است.
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/05/25

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/06/09
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

حوادث جهانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
قاتل ستايش 24 شهريور محاکمه می شود

ژاپن از جمله کشورهایی اســت که پایین ترین نرخ ارتکاب جرم 
را دارد.در حادثه چاقوکشــی که اخیرا در ژاپن رخ داد، 19 تن 
جان خود را از دســت دادند و این حادثه در واقــع بزرگ ترین 

کشتار جمعی در تاریخ این کشور محسوب می شود.
این حادثه برای ژاپنی ها که کشورشــان پایین ترین نرخ ارتکاب 

جرم را دارد شوکه کننده بود. 
در حقیقت نرخ ارتــکاب جرایم در ژاپن طی 60 ســال اخیر با 
روند ثابتی کاهش یافته است.بررســی ها حاکی از آن است که 
 عوامل متعددی در کاهش نرخ ارتکاب جرم در این کشور نقش

دارد.
 نخست اینکه خشــونت و عصبانیت، رفتاری شرم آور در جامعه 
ژاپن و فرهنگ مردم این کشــور اســت و کنترل و مدیریت آن، 
عامل تعیین کننده مهمی برای جایگاه اجتماعی افراد محسوب 

می شود.
همچنین در ژاپن شــرایط به نحوی کنترل شــده تا جامعه به 

میزان قابل توجهی از سالح عاری شود.
گزارش سازمان ملل و دانشگاه شــیکاگو حاکی از آن است که 
از هر 175 خانوار در ژاپن تنها در یک خانواده ســالح نگهداری 
می شــود در حالی که این رقم در آمریکا به ازای هر سه خانواده 

یکی اسلحه در اختیار دارد.
همچنین خرید اسلحه در ژاپن نیازمند انجام کنترل های شدید 
و دقیق از سوابق و پیشــینه فرد و منوط به گذراندن کالس های 

مرتبط هر سه سال یک بار است.
عالوه بــر این فاکتورهای دیگــری نیز در کاهش نــرخ ارتکاب 
جرم در ژاپن نقش دارند از جمله اینکه در مقایسه با دیگر نقاط 
جهان، میزان فقر، بیکاری و مصرف مواد مخدر در ژاپن به شدت 
پایین اســت و تمام این عوامــل در کنار هم نقش بســزایی در 

کاهش تخلفات و جرائم در این کشور دارند.

رســانه های ایتالیا خبر دادندکه چند ســارق با حفر تونلی در 
 زیر ســاختمان یک بانک در مرکز میالن اقدام به ســرقت از آن 

کردند. 
رســانه های داخلی ایتالیا اعالم کردند: به رغم هشدار ساکنان 
محلی نسبت به شنیده شــدن صدای حفاری در زیر ساختمان، 
مقامات پلیس این هشــدارها را نادیده گرفتنــد و پس از وقوع 

سرقت، شوکه شدند.
چهار سارق با حفر تونلی در زیر ســاختمان یک بانک در مرکز 
میالن به داخــل آن راه پیدا کرده و محتویــات گاوصندوق ها و 

صندوق های امانات آن را به سرقت بردند.
پلیس ایتالیا زمانی به محل حادثه رســید کــه صدای آژیر بلند 
شده و چهار سارق از محل متواری شــده بودند.یکی از ساکنان 
محلی میالن گفت: صدای حفر تونل به وضوح شنیده می شد و 
حتی اهالی محل به شوخی با یکدیگر در مورد احتمال سرقت از 

بانک صحبت می کردند.
به گزارش روزنامه گاردین، ارزش پول های سرقت شده در حال 

حاضر مشخص نیست.

چرا نرخ ارتکاب جرائم در ژاپن 
پايین است؟

سرقت از بانک میالن با حفر تونل

 نخســتین پرونده مربوط به متهمی به نام سیروس است که عصر
 12 تیر سال گذشــته، رقیب عشــقی اش را در پاتوق معتادان در 
خیابان شــوش شــرقی با ضربه چاقو از پای درآورد.با گزارش این 
جنایت به بازپرس مرادی، کشــیک قتل دادســرای امور جنایی 
تهران، با دســتور وی تحقیقات پلیس جنایی آغاز شــد. ماموران 
با تحقیــق از صاحبخانه که زنی جوان بود، متوجه شــدند او قصد 
ازدواج با داودـ  مقتولـ  را داشــته که سیروس متوجه ماجرا شده 
و برای حذف رقیب عشقی، مرد جوان را کشته بود.با اطالعاتی که 
این زن به پلیس داد، عامل جنایت تحت تعقیب پلیس قرار گرفت 
و دستگیر شد و به قتل رقیب عشقی اعتراف کرد و پس از بازسازی 

صحنه قتل، روانه زندان شد.
چند روز پیش متهم بــرای آخرین دفاع، از زندان به شــعبه دوم 
بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و به بازپرس گفت: 
من و داود به یک زن عالقه مند بودیم. او به من پاســخ منفی داده و 
می گفت می خواهد با داود ازدواج کند. نمی توانستم بدون او زندگی 
کنم و نمی توانستم باور کنم که او به زودی با داود ازدواج می کند. 
بنابراین روز حادثه با مشــاهده رقیب عشقی ام دوباره با او مشاجره 
کردم و خواستم برای همیشه زن جوان را فراموش کند که او حاضر 
به این کار نشــد. با باال گرفتن درگیری، او را با چاقــو زدم.در این 
مرحله بازپرس پرونده پــس از ثبت آخرین دفــاع از متهم، او را با 

تجدید قرار قانونی روانه زندان کــرد. پرونده متهم به قتل با صدور 
جلب به دادرسی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

آتش زدن دوست
در دومین پرونده جوانی به نام پیمان دوســت خــود را 19 بهمن 
سال گذشته به آتش کشید و منجر به مرگ وی شد. عامل جنایت 
که با دستور بازپرس ایلخانی، کشــیک قتل دادسرای امور جنایی 
تهران تحت تعقیب پلیس تهران بود، سرانجام درحالی که به اتهام 
موادمخدر در زندان ورامین به سر می برد، شناسایی گردید. متهم 
برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد و 
اعتراف کرد به دلیل اختالفاتی که با دوستش داشته، او را آتش زده 
است. متهم پس از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد. پرونده وی 
با صدور جلب به دادرسی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد 

و متهم به قتل به زودی پای میز محاکمه خواهد نشست.
قتل همسر در خانه

مرد همســرکش، ســومین قاتلی اســت که پرونده اش به دادگاه 
کیفری ارسال شــد و به زودی محاکمه می شــود. این مرد جوان 
ششمین روز فروردین امسال در جریان درگیری با همسرش، او را 

در خانه شان در خیابان نبرد شمالی، به قتل رساند.
ماموران زمانی که از طریق همســایه در جریــان این جنایت قرار 
گرفتند با دســتور بازپرس ایلخانی وارد محل جنایت شده و مرد 
همسرکش را در خانه اش درحالی که دست به خودکشی زده بود، 
بازداشت کردند.چند روز پیش که او با دستور بازپرس ایلخانی برای 
آخرین دفاع به شــعبه هشتم دادســرای امور جنایی منتقل شد، 
اظهار کرد: احساس می کنم یک سوءظن منجر به این جنایت شد. 
مدتی بود که من و همسرم با هم اختالفاتی داشتیم و مدام گوشی 
و تماس های تلفنی او را چــک می کردم. همســرم از این رفتار و 
بدگمانی های مداوم و بی دلیل من خسته شده بود و همین موضوع 
منجر به درگیری  میان ما شــده بود.وی افزود: آن روز همســرم 
خوابیده بود و من هم خودم را به خواب زدم. دیدم گوشــی اش را 
کناری گذاشت و دقایقی بعد دوباره به سمت آن رفت. همان موقع 
بیدار شدم و به سمتش رفتم و گوشــی را از دستش گرفتم. آن را 
چک کردم که پیامک های تبریک عید بــود. او به رفتارم اعتراض 
کرد. مشاجره مان باال گرفت و با برداشتن چاقویی به همسرم حمله 

کرده و او را کشتم.

3 قاتل پای میز محاکمه؛

حذف رقیب عشقی در پاتوق معتادان

پرونده ســه مرد که در جنايت های جداگانه در تهران مرتکب قتل شده بودند، با صدور قرار جلب به دادرسی 
روی میز قضات دادگاه کیفری قرار گرفت تا به زودی محاکمه شوند.

من و داود به يک 
زن عالقه مند 

بوديم. او به من 
پاسخ منفی داده و 

می گفت می خواهد 
با داود ازدواج کند. 
نمی توانستم بدون 

او زندگی کنم

پسر روانی که در یک جنایت خانوادگی، مادرش را با ضربات 
پیک نیک از پــای در آورده بود برای درمان به بیمارســتان 
 رازی منتقل شــد. این پرونده ساعت 15:40دقیقه سه شنبه

 12 مرداد ماه با تمــاس تلفنی پدر خانــواده ای در خیابان 
میثاق شــمالی به پلیس کلید زده شــد و ماموران کالنتری 

152 خانی آباد در جریان کشته شدن مادری قرار گرفتند.
در این مرحله بازپرس محســن مدیر روســتا از شعبه ششم 
دادسرای امورجنایی تهران همراه تیمی ازماموران اداره 10 
پلیس آگاهی تهران در صحنه جرم حاضر شــدند و مشخص 
شــد که عامل جنایت پسر روانی خانواده اســت که در نبود 

اهالی خانه دست به کشــتن مادرش زده و پا به فرار گذاشته 
است.تحقیقات برای دستگیری این جوان که سابقه بیماری 
روحی و روانی دارد آغاز شــد و ماموران با گذشت 48 ساعت 
از ماجرای قتــل پی بردند که عامل جنایــت در خانه یکی از 
آشنایان در شهرهای مرکزی پنهان شده است و همین کافی 

بود تا این متهم در عملیات پلیسی دستگیر شود.
 این قاتل جوان پــس از دســتگیری، پیــش روی بازپرس 
پرونده اش قرار گرفت و گفت: اشــباح به من دســتور قتل 
مادرم را دادند و چون آنها مرا تســخیر کــرده بودند مجبور 

شدم با پیک نیک ضرباتی به سر مادرم بزنم. 

پس از قتل به بهشــت زهرا رفتــم و از آنجا بــه خانه یکی از 
بستگانم که در شهرهای مرکزی کشــور است رفته و پس از 

دو روز دستگیر شدم.
بنا بــر این گزارش، بازپرس مدیر روســتا از شــعبه ششــم 
 دادســرای امور جنایــی تهران باتوجــه به نظریــه ابتدایی 
 پزشکی قانونی دستور داد تا متهم برای درمان در بیمارستان 
تحت نظر قرار گیرد و دســتور داد تا پرونده ســابقه بیماری 
روحی و روانی این جــوان مادرکش از بیمارســتان ایران به 
پزشــکی قانونی منتقل شــود تا تحقیقــات تکمیلی در این 

پرونده صورت گیرد.

دختر تبهکار که با فریب نوجوانان در شــیراز از آنها اخاذی 
می کرد، در دام پلیس فتا گرفتار شد.

هفته گذشــته زنی با مراجعــه به پلیس فتا اســتان فارس 
 با طرح شــکایتی گفــت: از مدت ها پیش رفتار پســر 15 
ســاله ام تغییر کرد. او همیشــه در اتاقش بود و تا نیمه های 
شــب با تلفن همراهش بازی می کرد. به رفتارش مشکوک 
شده بودم و با بررســی تلفن همراهش متوجه شدم، او چند 
 روز قبل با دختری که ده ســال از خودش بزرگ تر است، در

 کافی نت دوست شــده و ارتباطشان شــکل گرفته است. 
آنها در واتســاپ با هم چت می کردند کــه دختر جوان پس 
از فریب پســرم، از او عکس های شــخصی گرفت. بعد هم با 
تهدید مدعی شده بود اگر پســرم دو میلیون تومان نپردازد، 
عکس ها را منتشر می کند.پس از این شــکایت ماموران به 
تحقیق از پســر نوجوان پرداختند که او اظهارات مادرش را 
تایید و عنوان کرد: برای اینکه دختر جوان عکس ها را منتشر 
نکند، موضوع را به کسی نگفتم و به دنبال تهیه پول بودم. او 
تهدید کرده بود عکس ها را برای پدر و مادرم ارسال می کند.

ماموران تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری متهم آغاز 
کرده و کارشناســان پلیس فتا با ردیابــی تخصصی متوجه 
شدند، دختر 25 ساله به نام شراره چند پسر نوجوان دیگر را 
هم فریب داده و برای منتشر نکردن عکس های آنها، اخاذی 

کرده است.

قاتل ســتایش دختر شــش ســاله افغــان که از ســوی 
 پســر نوجوان ایرانی به طرز هولناکی کشــته شــده بود

 24 شــهریور ماه محاکمه مــی شــود.پس از رد اعتراض 
وکیل قاتل ستایش به حکم بازداشت موقتش، برای جلسه 

رسیدگی به این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد.
قرار است چهارشنبه بیست و چهارم شــهریور ماه امسال 
پســر نوجوان ایرانی در شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک 
 اســتان تهران که ویژه رســیدگی به جرائم اطفال اســت 
به صورت فوق العــاده و خــارج از نوبت محاکمه شــود.

رسیدگی به این ماجرا بیست و یکم فروردین ماه امسال به 
دنبال ناپدید شدن دختر شش ســاله افغان به نام ستایش 
در ورامین آغاز شــد و یک روز بعد مشخص گردید که پسر 
17ساله همسایه وی را ربوده و در خانه پدری اش مورد آزار 
و اذیت قرار داده و  او را با ضربات چاقو کشــته است.شواهد 
نشان می داد پسر نوجوان جنازه را نیز در وان حمام با اسید 

سوزانده تا آثار جنایت باقی نماند.

دام شراره برای پسران 
در واتساپ

قاتل ستايش 24 شهريور 
محاکمه می شود

حوادث ايران

قاتل روانی به بیمارستان منتقل شد
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گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

  اغــراق نیســت اگــر بگوییم بــا مرغ 
می تــوان هزار نــوع غــذای مختلف 
درســت کــرد. همچنیــن مــی توان 
 به شــکل هــای مختلفی مــرغ ها را 
مزه دار کــرد. در این مطلــب، مرغ را 
با طعــم جدیدی مــزه دار کــرده ایم. 
 طعــم خاص ایــن نــوع را نیــز حتما 

امتحان کنید.
مواد الزم :فیله مرغ4 تکه، روغن زیتون 2 قاشق سوپ خوری، آب پرتقال )ترجیحا تازه باشد(4 

قاشق سوپ خوری، عسل 2 قاشق سوپ خوری،زردآلو یا آلو قیسی5 عدد،نمک به مقدار الزم.
طرز تهیه رولت مرغ با عسل و زردآلو :  

فیله های مرغ را پس از شستن به نمک و یک قاشق ســوپ خوری روغن زیتون آغشته کرده و 
در ظرفی دربسته در یخچال به مدت 10دقیقه بگذارید بماند تا مزه دار شود.با یک قاشق سوپ 
خوری روغن زیتون باقیمانده، کف یک تابه را چرب کرده و فیله های مزه دار شــده را روی آن 

بگذارید تا با در بسته به مدت 10 دقیقه روی حرارت مالیم بپزند. 
وقتی فیله ها پختند، نوبت به سس آنها می رسد.عسل را با آب پرتقال مخلوط کرده، خوب هم 
بزنید تا رقیق شــود. آلوها یا زردآلوها را هم در کنار فیله ها در تابه بگذارید. نصف مقدار سس 
)مخلوط عســل و آب پرتقال( را روی فیله ها ریخته، در تابه را بگذارید و با درجه مالیم حدود 
10 دقیقه حرارت دهید.بعد از این مدت، باقیمانده ســس را روی فیله ها بریزید تا مزه عسل و 
پرتقال به خوبی به خورد فیله ها برود و آنها را مزه دار و خوشــرنگ کند. بعد از چند دقیقه که 
سس کمی غلیظ شــد می توانید حرارت را خاموش کرده و فیله ها و زردآلوها را در ظرف مورد 

نظر ریخته و سرو کنید.

نمایشــنامه» باران ساز« نوشــته » ریچارد ناش« را انتشارات 
مروارید با ترجمه»پرویز ارشد« منتشر کرد.

نمایشــنامه» باران ســاز« به قلم » ریچارد ناش« نویســنده، 
شاعر نمایشــنامه نویس،کارگردان و استاد دانشگاه  آمریکایی، 
اثری اســت که با بهره گیری از فضایی نمادین و با به کارگیری 
واقعه ای طبیعی، یعنی خشکســالی که زندگــی مردم جنوب 
آمریکا را مختل کرده، فاجعه ای را به تصویر می کشد که از حد 

تحمل خارج است.
خشکســالی که موضوع اصلی نمایشــنامه باران ســاز است، 

مضمونی نمادین دارد. 
نویسنده در این نمایشنامه ســه پرده ای،  محیطی را به تصویر 
می کشــد که آدم ها در آن از خودبیگانه و با دیگران نیز بیگانه 
 می شــوند و در ایــن اوضاع و احــوال که خشکســالی  بیداد 

می کند ماجرای  دختری را در خانواده ای می بینیم که ســن 
ازدواج را پشت سر گذاشته و خانواده به شدت نگران ازدواج او 
هســتند؛ آن قدر که دیگر از خشکســالی و مرگ ومیر احشام 
نگران نیســتند! دختری که نازیباست و نقشــه های برادران، 
 برای ازدواج او به نتیجه نمی رســد. اما ناگهان مردی شــیاد و 
حقه باز با زبانی چرب ونرم از راه می رســد کــه ادعا می کند 

»باران ساز« است....
 گفتنی اســت نمایشــنامه» بــاران ســاز«، مهم تریــن اثر 
» ریچارد ناش« اســت که بر اســاس آن فیلمی سینمایی نیز 

ساخته شده که جایزه کارل کاس را دریافت کرده است.
همچنین کتاب های »آخرین جادو« و »شــرق بــاد و باران« 
 این نویســنده نیز در فهرســت پرفــروش تریــن کتاب های

 »نیویورک تایمز« قرار گرفته است.

شــیرآالت، بخش مهمــی از زیبایی 
دکوراسیون آشــپزخانه شــما را به 
 خود اختصاص مــی دهند . باید برای 
تمیز کردن این بخش نکات خاصی را 

رعایت کنید .
پیــش از هر چیــز علت 

پیدایش لکه را بیابید!
لکه های کوچک سفید روی شیر آب، 
شفافیت شــیرآالت را از بین می برند و علت پیدایش این لکه ها، رسوب مواد معدنی و آهک 
موجود در آب بر سطح شیر آب می باشد، پس با توجه به اســتفاده مداوم از شیرآالت باید در 

فواصل کوتاهی آنها را تمیز و در پایان هر روز توسط حوله ای نرم خشک کنید.
سمت این تمیز کننده ها نروید!

قبل از هر چیزی تاکید می شــود  به هیچ عنوان از پاک کننده های اسیدی و شیمیایی نظیر 
جوهر نمک، وایتکس و ســیم های ظرفشــویی اســتفاده ننمایید چرا که باعث از بین رفتن 
پوشش نیکلی شیرآالت شــده و آنها را  کدر می کنند و مهم تر آنکه آنها را از شرایط ضمانت 

خارج می نماید.
 محلول های ساده شست و شو را بشناسید!

بهترین راه برای شست و شوی شیرآالت، استفاده از محلول آب و صابون است که رنگ طبیعی 
آنها را حفظ می کند و باعث براق شدن می شود. 

بهتر است از اسکاج های نرم و اسفنجی استفاده کنید تا خطی روی آنها ایجاد نشود، حتی آب 
خالص هم قادر به پاک کردن شیرآالت است در صورتی که این شســت و شو مداوم و روزانه 

باشد .

آسان ترین روش پاک کردن جرم و رسوب شیرآالت)1(طرز تهیه رولت مرغ با عسل

باران ساز

یــک برنامــه موبایلی بــه شــما ایــن امــکان را می دهد که 
 غذاهای ســالم باقی مانده در رســتوران ها را کــه معموال دور 

ریخته می شود، با قیمتی پایین تر سفارش دهید.
شاید برای شما هم سوال شده باشــد که رستوران ها با غذاهای 
آمــاده ای که هــر روز در آشپزخانه شــان تهیه می شــود، چه 
می کنند. به هر حال آشــپزها هر روز باید برخی مواد غذایی را 
از صبح حاضر کنند و ممکن اســت آن غذای مخصوص تا شب 
سفارش داده نشود و به این شکل در انتهای روز آشپز می ماند و 
قابلمه ای پر از غذای دست نخورده و سالم که دیگر نمی توان آن 

را برای فردا نگه داشت. 
حتی ســبزیجات داخل یخچال هم برای فردا کهنه می شوند و 

معموال دور ریخته می شوند.
 این اتفــاق تقریبا بــرای همــه رســتوران هایی کــه در دنیا 
وجود دارند، می افتد و دست کم همه آنها یک بار با این موضوع 
روبه رو شــده اند. اما یک زوج انگلیســی برای حل این موضوع 

دست به کار شده اند.
»خوب برای بُردن« نام برنامه  موبایلی است که شرایطی را برای 
کاربرانش به وجود آورده که این غذاهای باقی مانده را سفارش 

دهند.
 ایــن طــرح در ابتــدا در کشــور دانمارک مــورد اســتفاده 
قرار گرفته بود، اما به تازگی در انگلســتان و توســط یک زن و 
شــوهر کارآفرین برنامه موبایلی آن آماده شــده و مشتری های 

خاص خودش را هم دارد.
هــدف اصلی ایــن برنامــه بــه حداقــل رســاندن دور ریزی  
رستوران هاســت، زیرا بر اســاس تحقیقات، تنها در انگلستان 
 ســالیانه میلیون ها تن مــواد غذایی دور ریخته می شــود و اگر 
دور ریزی رستوران ها و مواد غذایی را که استفاده نمی کنند هم 

در نظر بگیریم، این مقدار بسیاربیشتر می شود.
از همین رو کریس ویلسون و جیمی کرامی این ایده را در ذهن 
 پروراندند، آنها با یک حســاب سرانگشــتی مبالغ خرج شده و 
 پس انداز شــده را این طور حساب کردند؛ یک بشــقاب غذا با 
دور ریزی هایش در رســتوران حدودا ۹۷ دالر هزینه برمی دارد 
که با این برنامه می توانند بعد از ســاعت ناهار و شام، باقی مانده 
 غذاها را در بســته بندی های زیبا با قیمتی کمتر به مشــتری ها 
برســانند.  به گفته این زوج، برنامه آنها این امکان را برای همه 
افراد به وجود می آورد که با هزینه ای تقریبا ۳ یا 4 دالر بشــقاب 

غذای کاملی داشته باشند.
استفاده از برنامه هم بســیار ساده اســت، منوی برنامه هر روز 
در وعده های غذایی تغییــر می کند و مشــتری ها می توانند از 
بشقاب هایی که وجود دارد، انتخاب کنند. رساندن مواد غذایی 
به محل هم حداکثر یک ساعت طول می کشــد، البته ویلسون 
می گوید که آنهــا به دنبال بــزرگ تر کردن برنامه هســتند تا 

رستوران ها و مناطق بیشتری را پوشش دهند. 
به گفته آنها تاکنون ۹5 رســتوران و کافه  برای شرکت در این 
طرح اعالم حضور کرده اند و هر روز بشقاب های غذایی خودشان 

را در سایت قرار می دهند.

محققان بریتانیایی با روشــی خاص موفق به شناسایی پیرترین 
گونه از مهره داران زمین شدند.

محققان بریتانیایی با روش اندازه گیری طــول عمر گونه های 
جانوری، موســوم به »رادیوکربن« متوجه شدند که کوسه های 
گرینلند دارای 400 ســال عمر هستند. این کوســه ها 5 متر 
 طول دارند و میانگین عمر آنها 2۷2 ســال اســت.با این وجود، 
کوسه های گرینلندی دارای عمر طوالنی تری نسبت به نهنگ 
ها و الک پشت ها هستند.  این گونه از کوسه ها به عنوان بزرگ 

ترین کوسه های گوشتخوار بر روی زمین محسوب می شوند.
 کوســه های گرینلندی می توانند حتی در عمق بیش از 1200 
متر هم زندگی کنند. این گونه زیســتی، در هر سال تقریبا یک 
سانتی متر رشد می کند و کوســه ماده گرینلندی در سن 15۶ 
سالگی به بلوغ جنسی می رســد. گوشت کوسه های گرینلندی 

به دلیل نوع متابولیسم بدن آنها سمی است.
 نتیجه این تحقیق در نشریه »ساینس« منتشر شده است. البته 
نوعی صدف به نام »کواهوگ« کــه در اقیانوس زندگی می کند 

دارای عمری بیش از 500 سال است!

بزرگ ترین هتــل جهان بــا 10 هزار اتــاق و ۷0 رســتوران 
 ســال آینــده در مکه افتتــاح می شــود.نام این بنــای عظیم 
»ابراج کودیا«)Abraj Kudia( اســت و 1/4 میلیون مترمربع 
زیربنای این سازه عظیم است.این هتل بزرگ به غیر از 10 هزار 
اتاق و ۷۹ ســالن غذاخوری یک مرکز خرید بزرگ و یک سالن 

رقص نیز دارد.
هزینه ای که ساخت این هتل در برداشــته حدود 2/۷ میلیارد 
یورو تخمین زده شده است. هزینه های ساخت و ساز این هتل 
از محل بودجه ای بود که توسط وزارت دارایی عربستان تامین و 
 Dar al-Handasah( »طراحی آن توسط »گروه دارالهندسه
 group( که یک شــرکت مشــاوره طراحی بین المللی اســت 

انجام شد.
 این هتل در فاصلــه دو کیلومتری بزرگ ترین مســجد جهان 
)مسجد الحرام( واقع شــده است که ســاالنه حدود 5 میلیون 
مســلمان طی مراســم حج تمتع و عمره برای زیــارت به آنجا 
ســفر می کنند.اقامت در آن بــرای عموم آزاد خواهــد بود اما 
 5 طبقه از آن به خاندان ســعودی برای گذران تعطیالتشــان 

تعلق خواهد گرفت.

به فعالیت هایی کــه توجه افراد را به خــود جلب کرده و 
موجبات خردسندی و خوشی آنها را فراهم کند سرگرمی 
گفته می شود. این فعالیت ها حس شــادی و  خوشی را 
در مخاطبان خود ایجاد می کند. در طول هزاران ســال 
تفریحات و سرگرمی ها تغییر شکل داده، تکامل یافته و یا 

به طور کامل حذف شده اند.
 شــاید بتوان گفت، امــروزه با وجود گوشــی های تلفن 
هوشــمند کمتر کســی در جســت و جوی راه خالقانه 
برای پر کردن اوقــات بیکاری خود اســت. این گزارش، 
قصد دارد تا عجیب ترین و در عین حــال خنده دارترین 
روش های ســرگرمی را به شــما معرفی کند؛ روزگاری 
 که تکنولــوژی تا این حــد در زندگی مردم دنیا رســوخ

نکرده بود.
مسابقات راه رفتن

 مســابقات راه رفتــن در قــرن 1۹ میالدی و بــا پایان 
 گرفتن جنگ های داخلی در آمریکا محبوبیت بســیاری 
به دست آورد. به این مسابقات pedestrianism گفته 
می شد. این مسابقات یکی از بزرگ ترین مسابقات ورزشی 
در آمریکا به شمار می رفت و شرکت کنندگان مسیری را 
در یک بازه زمانی پنج روزه) از دوشنبه تا شنبه هر هفته( 
می پیمودند. روزهای یک شنبه این مسابقات تعطیل بود. 

پر کردن کیوسک تلفن
 چه کســی فکرش را می کند که روزی مــردم دنیا برای

 پر کردن اوقات فراغتشان، کیوسک های تلفن را تا سقف 
پر می کردند! 

این ســرگرمی کامال اتفاقی توســط یک مرد آمریکایی 
ابــداع شــد و به ســرعت بــه ســرگرمی شــماره یک 
 مردم دنیــا بخصوص مــردم آمریــکا و جنــوب آفریقا 

تبدیل شد.
چمباتمه نشستن روی پنجه پا

 باورتان می شــود که چمباتمه نشســتن روی انگشتان 
پا، روزی ســرگرمی محبوب مردم دنیا بوده اســت. این 
ســرگرمی را بــرادران ســیگماتچی ابداع کردنــد، آنها 

دانشجویان دانشگاه تگزاس بودند.
تا پایان سال 1۹5۹ بســیاری از دانشجویان آمریکایی در 
اوقات فراغت خود چمباتمه می نشستند و حتی در همین 

حالت مطالعه می کردند. 
عکس های بدون سر

  در ســال 1۸5۳ میــالدی یــک عــکاس بــه نــام
 Oscar  Rejlander روش عجیبــی را بــه دنیــای 
عکاســی معرفی کرد. او با روش های خاص خود، قسمت 
 ســر عکس را محو می کرد و آن را در جای دیگری تعبیه

 می نمود. 
پرش روی قطار

این روش که یکی از شگردهای متداول  فرار زندانیان در 
فیلم های قرن پیش اســت، روزگاری از ســرگرمی های 
مردم به شمار می رفت؛ اما با پر سرعت شدن قطارها این 

سرگرمی نیز محو شد.

عجیب ترین سرگرمی های 
تاریخ)2(

با موبایل، ارزان ترین غذا را بخرید!

مسن ترین مهره دار جهان شناسایی شد

بزرگ ترین هتل جهان 
در مکه افتتاح می شود 

راز موفقیــت مردان بزرگ و ســرکامیابی 
 آنها درگــروی تربیــت هــا، فعالیت ها، 
کوشــش ها و اجرای برنامه های ویژه ای 

است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

-قاطعیت و تصمیم
انسان بســان حیوانات دیگر دارای نیروی 
اراده اســت. لگام اراده حیوانی به دســت 
غریزه حیوانی است، اما اراده انسان باید به 

دست عقل و خرد باشد.
 اگر دربــاره قاطعیــت و تصمیم ســخن

 می گوییم نه به این معنی اســت که لگام 
اراده را بــه دســت هوی و هــوس بدهیم 
و هرکاری را کــه مطابق غرایــز حیوانی 
بود انجــام دهیم؛ زیــرا در ایــن صورت 
حیوانــی بیــش نخواهیــم بود و بــر لبه 
پرتگاه ســقوط قــرار خواهیــم گرفت، 
بلکه مقصود این اســت که پس از دقت و 
تشخیص، بعد از آنکه ســود و زیان کار را 
ســنجیدیم و عقل و خرد آن را پسندید، 
باید با قاطعیــت و تصمیم هرچه محکم تر 
هــدف را تعقیب کنیــم و بدانیم هرکاری 
به انــدازه مشــکالت و ســختی هایش، 
 اراده راســخ تــر و تواناتــری را الزم دارد. 

رمز موفقیــت، داشــتن اراده تواناســت 
که مشــکالت را از میــان بردارد.خطوط 
و قیافــه مردان بــزرگ حاکــی از اراده و 
قاطعیت آنهاست و برندگی از قیافه، رفتار  
و گفتــار آنها مــی بارد.افرادی کــه اراده 
قوی دارند همــواره مورد احتــرام مردم 
هســتند و از تعــرض دیگــران مصونند، 
 ولی اشخاص سســت اراده، مورد تعرض 

سوء استفاده کنندگان واقع می شوند.
تردید، بالی کامیابی و نشــانه بارز ضعف 
اخالق اســت و ضربه محکمــی بر هوش 
و نبوغ می زند. اســکندر مــی گفت: یکی 
از رمــوز کامیابی من، قاطعیــت و اجرای 
تصمیم بود و از دودلی پس از تصمیم بیزار 
بودم.تیمورلنگ، ناپلئون و نادر که از نوابغ 
نظامی جهانند دیر تصمیــم می گرفتند، 

لکن از تصمیم خود برنمی گشتند.
مــرد مصمــم، مانند ســرباز آمــاده به 
 خدمت است که به او دســتور آماده باش 
داده شــده اســت. گوته می گوید:»مرد با 
 اراده، جهــان را مطابق میــل خود عوض 

می کند.«
)برگرفته از کتــاب رمز پیــروزی مردان 

بزرگ اثر آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )22(    موفقیت

عکس نوشت

قلعه سرخ یا الل قلعه، یکی از پرطرفدارترین مراکز توریستی دهلی نو در هند 
است که ساالنه هزاران بازدید کننده از سراسر دنیا را به سوی خود می کشاند. 
قلعه سرخ، در حقیقت ســفیدرنگ بوده اما به مرور زمان با کمرنگ شدن آن، 
بریتانیایی ها قلعه را به رنگ قرمز در آوردند.پس از اتمام ســاخت 10 ساله آن 
 در ســال 1648،در سال 2007 این مکان در فهرســت میراث جهانی یونسکو 
جای گرفت.قلعه سرخ، نمونه باشــکوهی از معماری است که شامل سالن های 

باشکوه ،مکان های مرمرین ،مسجد و باغ های زیباست.

قلعــه سفیدی که سرخ شد! 

37
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امام رضا )علیه السالم(: 
 هركس به حساب خودش رسيدگى كند، سود مى برد و هركس از خود 

)و اعمالش( غافل شود، زيان مى كند.

W W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R
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