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 تقدیر از محیط  بانان اصفهانی
 در هفته دولت
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رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

سینما همایون، »تئاتر شهر«
 اصفهان می شود

معــاون ســواد آمــوزی اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهــان گفت: براســاس اعتبار نامــه ای که بــرآورد کرده ایم 
 در ســال جــاری پنــج میلیــارد تومان بــرای ســوادآموزی

۱۰ هــزار نفــر پیش بینــی شــده اســت.بهمن امیــد قائمی 
 با اشــاره بــه وضعیــت مناســب ســواد در اســتان اصفهان

اظهار داشــت: اســتان اصفهان با دارا بودن ۹۶ درصد باســواد 
در سطح کشــور جزو ســه اســتان برتر در این زمینه است.وی 
در ادامه بــا بیان اینکــه اکثر مناطق اســتان اصفهان باســواد 
هســتند، افزود: در برخی از شهرستان های اســتان اصفهان از 
 جمله ســمیرم، زرین شــهر، فریدونشــهر و فالورجان به دلیل 
مهاجــرت پذیــری و همچنیــن وجــود کــودکان کار، آمــار 
بی ســوادی بیش از دیگر مناطق اســت. معاون ســواد آموزی 
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان در ادامــه با بیان 
اینکه در حال حاضــر اجرای طــرح آموزش اولیــا در مدارس 
اســتان در دســتور کار اســت، ابراز داشت: در ســطح استان 
اصفهان مدیــران مدارس و آموزشــگاه ها همــکاری خوبی در 
شناســایی اولیای بی ســواد داشــتند. وی با بیــان اینکه طرح 
 آمــوزش اولیا در ســال جــاری در اســتان اصفهان بــه انجام 
 خواهد رســید، گفــت: در اســتان اصفهــان در بحــث اولیای 
دانش آموزان در سه دوره سواد آموزی دو هزار و ۷۰۰ نفر سهمیه 
مشخص شــده که احکام آن به مناطق و نواحی ابالغ شده است.

امید قائمی پیرامون اعتبارات نهضت سواد آموزی استان اصفهان 
بیان داشــت: از ابتدای ســال جاری تاکنون اعتباری برای این 
بخش پرداخت نشده است و بر اســاس اعتبار نامه ای که برآورد 
کرده ایم در سال جاری پنج میلیارد تومان برای سوادآموزی۱۰ 
هزار نفــر پیش بینی شــده اســت. وی در خصــوص آموزش 
بزرگساالن اتباع بیگانه اســتان اصفهان نیز گفت: در سال جاری 
سهمیه آموزش اتباع بیگانه در استان اصفهان  ۸۰۰ نفر است که 

بین ۱۴ منطقه تقسیم شده است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

آموزش ۱۰ هزار بی سواد در 
اصفهان در دستور کار است

3

هر هفته۴ واحد صنفی
تعطیل می شود

12

کانون های ایجاد گرد و غبار 
در استان باید کنترل شوند

استاندار اصفهان:

اصفهان؛ پیشتاز حذف لیست های کاغذی حق بیمه
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خشکسالی بحران نیست
شهردار اصفهان:

سپرده ها با سود برمی گردد؛
مردم نگران نباشند

فوالدگر از تمهیدات بانک مرکزی برای حل مشکل 
سپرده گذاران ثامن الحجج خبر داد:
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حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
صبح روز گذشــته در دیدار با ائمه جماعات مســاجد 
اســتان تهران، مســاجد را پایگاه »اجتماع، مشورت، 
مقاومت، برنامه ریزی و حرکــت اجتماعی و فرهنگی« 
خواندند و با اشــاره به ضرورت تقویت ایمان دینی مردم 

به عنوان تکیــه گاه اصلی انقالب و نظــام افزودند: برای 
تشخیص تکلیف در قبال مســائل جاری باید با نگاهی 
کالن و فرهنگی، روند کلی حرکــت جامعه را تحلیل و 
جریان شناسی کرد. رهبر انقالب با یادآوری فلسفه تعیین 

روز جهانی مسجد افزودند: این روز اساسا  انقالبی...

رهبر انقالب در دیدار با ائمه جماعات مساجد استان تهران:
زورگویان جهانی

در فرمانروایی بر منطقه ناکام مانده اند
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صبح دیــروز بیژن نامــدار زنگنــه وزیرنفت راهی مجلس شــد تا 
پاســخگوی ابهاماتی باشــد که برخــی از نماینــدگان مجلس و 
 البته کارشناســان نفتی بــر قراردادهای جدید نفتــی )IPC(وارد

 می کنند. پانزده ایرادی که بهارستانی ها بر آن تاکید دارند که البته 
۹ ایرادآن کامال ملی است و زنگ خطری جدی برای منافع ملی تلقی 
می شــود. با این حال، دیروز صبح زنگنه در مجلس حاضرشد و به 
طور تمام قد از ایــن قراردادها دفاع کرد. زنگنــه در حالی بر نظریه 
خود و یارانش اصرار دارد که در روزهای گذشته برخی از نمایندگان 
مجلس در گفت وگو با رســانه ها ازاحتمال اســتیضاح وی به دلیل 
تدوین قراردادهای جدید نفتی خبر دادند. از سویی دیگر روز گذشته 
قراربود جلسه نمایندگان با زنگنه به صورت علنی برگزار شود که با 
به رأی گذاشتن آن مخالفت هایی صورت گرفت و درنهایت جلسه به 

صورت غیرعلنی برگزارشد.

 یک رســانه ســعودی ایــران را متهم کرده اســت که تالش داشــته 
»ثامر السبهان« سفیر عربســتان در بغداد را با کمک گروه های شیعی 
عراقی ترور کند.به گزارش فارس، روزنامه ســعودی الشــرق االوسط، 
روز گذشته در ادعایی که پنج سال پیش مشــابه آن علیه ایران مطرح 
شــده بود، گفته که ایران تالش کرده است ســفیر عربستان در عراق 
 را ترور کند. الشــرق االوســط مدعی شــده که به خواســت ایران و با 
برنامه ریزی گروه های شیعی در عراق، قرار بوده تا خودروی ضد گلوله 
»ثامر السبهان« سفیر عربستان در عراق، در مسیر فرودگاه بغداد هدف 
گلوله آر پی جی قرار گرفته و ترور شود.پنج ســال پیش نیز عربستان 
با همین حربه، علیه ایران جریان ســازی کرد؛ زمانی که در مهر ســال 
 13۹0 )11 اکتبــر 2011( مدعی شــد کــه ایران تالش داشــته که 
»عادل الجبیر« سفیر وقت عربستان در آمریکا و وزیر خارجه فعلی این 
کشور را ترور کند؛ اتهامی که بر اســاس آن وزارت دادگستری آمریکا 
یک شهروند ایرانی-آمریکایی به نام منصور ارباب سیر را به عنوان متهم 
اصلی و یک شــهروند دیگر ایرانی به نام علی غالم شکوری را بازداشت 
کرد.دولت  وقت جمهوری اســالمی ایران نیز در نخستین واکنش، این 

اتهام را سناریوی تبلیغاتی آمریکا و اسراییل دانسته بود.

 بررسی های صورت گرفته نشان می دهد در ماه گذشته میالدی به طور 
متوسط روزانه هفت هزار پیام، علیه اسالم در توئیتر منتشر شده است.

به نوشــته روزنامه »دیلی صباح«، مرکز تحلیل رســانه های اجتماعی 
»دموس« واقــع در لندن، پایتخــت انگلیس، اعالم کــرد در ماه های 
گذشته افزایش قابل توجهی در به کارگیری کالم ضد اسالمی در توئیتر 
مشاهده شده اســت.در این گزارش عنوان شده است که بعد از حمالت 
تروریستی صورت گرفته در ماه فوریه، آمار حمالت به اسالم به باالترین 
حد رسیده اســت.بر اســاس این گزارش، نزدیک به 22200 مورد از 
پیام های توئیتری ضد اســالمی بعد از حمله تروریســتی 14 جوالی 
در شهر نیس فرانســه منتشر شــده؛ همچنین 10610 پیام توئیتری 
اسالم هراسانه نیز در 17 جوالی بعد از کودتای نافرجام ترکیه از سوی 

گروهی از نظامیان مرتبط با این کودتا بوده است.

 نماینده ولي فقیــه و امام جمعه کاشــان گفت: یکي از سیاســت هاي 
دســتگاه هاي اســتعماري ســازمان هاي اطالعاتي جاسوسي آمریکا 
 و انگلیــس، کاهــش آمــار جمعیــت مســلمانان در جهان اســت.

آیت ا... عبدالنبي نمازي در دیدار با رییس و کارکنان اداره بهزیســتي 
کاشان اظهار داشت: دشــمنان اســالم از افزایش جمعیت مسلمانان 
در جهان نگــران و واهمه دارند که اگــر آنان زیاد شــوند در برابر آنها 
ایســتادگي، مقاومت و مبارزه می کنند. وي خاطرنشان کرد: به همین 
علت آنان مي کوشــند از راه هاي مختلف، جمعیت مسلمانان را کاهش 
دهند که بخشي از آن با راه اندازي جنگ اســت.عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم ادامه داد: هم  اکنون دشــمنان در فلســطین، سوریه، 
یمن، بحرین، عراق، آفریقا و نیجریه با جنگ و ســالح گرم، مسلمانان 
را از بین مي برنــد، چون آنها مي داننــد اگر جمعیت مســلمانان زیاد 
شود، مقابل آنها مي ایســتند. وي تصریح کرد: بخشي از سیاست هاي 
دستگاه هاي اســتعماري و ســازمان هاي اطالعاتي جاسوسي آمریکا 
و انگلیس بــراي کاهش جمعیت مســلمانان از طریق ســرایت برخي 
بیماري هاي مختلف در کشورهاي مسلمان است.آیت ا... نمازي گفت: 
آمپول هاي ناباروري به مسلمان تزریق مي کنند تا قدرت تولید نسل از 

آنان گرفته و نسل آنان زیاد نشود.

دفاع تمام قد زنگنه از قراردادهای جدید نفتی؛

جلسه علنی مجلس با وزیرنفت 
یهویی »غیر علنی« شد!

تانک افسانه ای رویت شد

اتهام جدید عربستان به ایران

 انتشار روزانه هفت هزار 
پیام توئیتری ضد اسالمی

امام  جمعه كاشان:

 آمپول هاي ناباروري به مسلمانان 
تزریق مي كنند

پیشنهاد سردبیر: 
زورگویان جهانی در فرمانروایی بر منطقه ناكام مانده اند

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به جلســه غیر علنی روز گذشته مجلس برای 
بررسی قراردادهای نفتی، گفت که در این جلسه وزیر 
نفت، بر ضرورت سرمایه گذاری جدید در حوزه نفتی 

تاکید کرد.
محمد قمی در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد:  آقای 
زنگنه در جلســه دیروز توضیحات مبسوط و مبنایی 
راجع بــه اصل قراردادهــا و تاریخچــه آن ارائه کرد 
و گفت که بــا توجه بــه اینکه برای بهره بــرداری از 
میادین مشــترک باید مبالغ زیادی پرداخت شــود، 
 این منابع وجود نــدارد؛ بنابراین نیازمند تکنولوژی و 
سرمایه گذاری جدید در این حوزه هستیم .وی افزود:  
وزیر نفت همچنین گفت که ســه نوع قرارداد نفتی 
در دنیا مرســوم اســت که ما نیز از همین قراردادها 

استفاده کرده ایم.
 نماینده مــردم پاکدشــت در مجلــس اضافه کرد:

 بعد از صحبت های آقای زنگنه و توضیحات ایشــان 
 در مــورد قراردادهــای جدیــد نفتی کســانی که
  ابهاماتــی داشــتند ابهاماتشــان برطــرف شــد و

 به نظر می رسد توضیحات ایشــان برای نمایندگان 
قانع کننده بود.

سردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح در مراســم رونمایی از نخســتین موتور ملی 
توربوجت هواپیما بــه عملکرد این وزارتخانه اشــاره 
کــرد و گفــت: در بعــد و زمینه های موشــکی همه 
آنچه را کــه دنبال می کردیم طی این مدت به دســت 
آوردیم؛ سیستم های هدایتی آن را چندگانه کردیم و 
سیســتم های ناوبری آن را به گونه ای طراحی نمودیم 

که دقت اصابت و هدف گیری ما را باال ببرد.
وی افزود:  در حوزه موشک های کروز، گام های بلندی 
برداشــتیم و الحمدا... تمــام موشــک هایی که قبال 
داشتیم بردشان را دو، ســه برابر افزایش دادیم و سعی 
کردیم در آنها تنــوع کاربری ایجاد کنیــم؛ یعنی اگر 
موشکی ساحل به دریا بود و یا از روی شناوری پرتاب 
می شــد آنها را هواپایه کنیم و برای عملیات هوایی نیز 

استفاده کنیم.
سردار دهقان گفت: توانستیم سرعت موشک ها را باال 
ببریم و ان شــاءا... در آینده ای نزدیک، موشــک های 
کروز دریایی با ســرعت مافوق صوت هم دســت پیدا 
کنیم.وی افزود: یکپارچگــی و هم پیوندی خوبی را در 
صنایع دفاعــی ایجاد کردیم که منجر بــه هم افزایی و 

افزایش قابلیت ها شد.

نماینده مردم پاكدشت در مجلس شورای اسالمی:

نمایندگان ازتوضیحات زنگنه 
قانع شدند

وزیر دفاع خبر داد:

 دستیابی به موشک 
كروز مافوق صوت،به زودی

دفاعپارلمان دیدگاه
غرویان:

 حالل وحرام خدا 
استانی نیست

 وزیر كار دولت نهم مطرح كرد؛

تعهد یک ساله ای كه احمدی نژاد 
از وزرایش گرفته بود

»محســن غرویان« از اســاتید حوزه علمیه در مورد 
اجرا نشــدن کنسرت در شــهر مشــهد گفت: این 

سخنان مبنای فقهی ندارد.
 نمی شود گفت دو دو تا در مشهد می شود چهارتا در 
شیراز می شــود پنج تا. اگر کنسرت و موسیقی از نظر 
شرعی و فقهی مجاز اســت پس در هر شهری حالل 

است. حالل و حرام خدا که استانی نیست.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفــی العالمیه ادامه 
داد: باید علمی و فقهی بحث کنیم و ببینم کنســرتی 
که در حال حاضر اجرا می شــود از نظر شرعی حالل 
اســت یا حرام؟ اگر حالل است همه جا حالل است و 

اگر حرام است همه جا حرام است.
وی تصریح کــرد: اختــالف نظر فقهی میــان علما 
وجود دارد و چیز خوبی هم هســت، امــا بحث این 
است که با جوسازی و شعار نمی شــود کار فرهنگی 
 کرد و مشــکالت فرهنگــی با این قیبــل کارها حل 

نمی شود. 
باید این مباحث از نظر فقهی و علمی مطرح شــود و 

برای آن راه حل پیدا کرد.

محمد ناظمی اردکانی وزیر کار دولت نهم ، در پاســخ به این 
سوال که شما در دولت نهم همکار آقای احمدی نژاد شدید 
چه زمانی حس کردید که دیگر نمــی توانید این همکاری 
را ادامه دهید و تصمیم به اســتعفا گرفتید؟ گفت: در دولت 
نهم افرادی که داخل دولت شــدند و با آقــای احمدی نژاد 
همکاری را شروع کردند با همه آنها صحبت شد که یک سال 
همکاری شود و بعد از یک سال ارزیابی صورت گیرد یا خود 
طرف نمی خواهد ادامه همکاری دهد یا خود رییس جمهور 
نظرش نیست. مثل همه کســانی که از کابینه رفتند و افراد 
جدیدی آمدند برای من هم همین اتفــاق افتاد. این را همه 
پذیرفته بودند. حاال برخی دوستان اعتراضی داشتند؛ اما من 
اعتراضی نداشتم.وی در پاسخ به این سوال که اگر به سال 84 
برگردیم و شما شناخت امروز را از آقای احمدی نژاد داشته 
باشید قبول می کنید وارد دولت او شوید؟ اظهار کرد: اواخر 
دولت دهم فاصله گرفتن از گفتمان دولت نهم اتفاق افتاد اگر 
وضعیت همان فاصله گرفتن از گفتمان انقالب باشــد هیچ 
عالقه ای ندارم اما اگر مالک گفتمان انقالب و ســر دســت 
گرفتن ارزش های انقالب و صدق و صفا مطرح باشد جواب 

مثبت است.

ویژه

عکس روزیادداشت

در حاشیه

اخبار

رهبر انقالب با یادآوری فلســفه تعیین روز جهانی مســجد 
افزودند: ایــن روِز اساســا انقالبی، بــا پافشــاری و مطالبه 
جمهوری اســالمی و به علت آتش زدن مســجداالقصی به 
دست صهیونیســت ها و با هدف مقابله امت اســالم با رژیم 
صهیونیستی، در سازمان کنفرانس اسالمی تصویب شد و باید 

با همین نگاه، آن را مورد توجه قرار داد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، تشــکیل مســجد را از ابتکارات 
اســالم برای شــکل دادن به اجتماعات و ارتباطات مردم بر 
محور »ذکر، نماز و توجــه به خداوند« خواندنــد و افزودند: 
در تاریخ اســالم، مسجد مرکزی برای مشــورت، همکاری و 
تصمیم گیری در مسائل مهم اجتماعی، سیاسی و نظامی بوده 

است.
رهبر انقــالب از همین زاویه بر اهمیت مســئله نماز تاکید و 
خاطرنشان کردند: نماز باید با کیفیت و توجه عمیق به خداوند 
متعال و به دور از آفاتی همچون غفلت و ریا باشد و نقش ائمه 

جماعات در تبیین و ترویج عملی و زبانی مسئله نماز به عنوان 
حقیقتی جذاب و شوق انگیز بسیار مهم است.

ایشان، مســجد را پایگاهی برای همه کارهای نیک دانستند 
و گفتند: مسجد باید پایگاه »انسان سازی، عمران دل و دنیا، 
مقابله با دشــمن، بصیرت افزایی و زمینه ســازی برای ایجاد 
تمدن اســالمی« باشــد؛ بنابراین وظیفه امام جماعت عالوه 
بر اقامه نمــاز، »اقامه حق و عدل، تبیین دیــن و ابالغ احکام 

دینی« است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، امام جماعت را »محور مســجد« 
خواندند و افزودند: امامت مسجد، شغلی مهم و اساسی است و 
نباید با نگاهی حاشیه ای به این مأموریت مهم، در حق مسجد 
کم گذاشــت؛ بلکه باید با »حضور منظم و با طمأنینه، ادای با 
کیفیِت نماز، گفت وگو با مردم و تشکیل حلقه های معرفتی و 

پاسخ به سواالت جوانان«، حق مسجد را ادا کرد.
ایشــان، محوریت بخشیدن به مســاجد را از جمله هنرهای 

بزرگ امــام عظیم الشــأن از همــان روزهــای اول انقالب 
 اســالمی برشــمردند و افزودنــد: مســجد »پایــگاه انواع

 فعالیت های اجتماعی« اســت و در تقویت فکری و ترغیب 
مردم به فعالیت های گوناگون اجتماعی، نقش اساسی دارد.

رهبر انقالب مســاجد را »هســته مقاومت« به ویژه مقاومت 
فرهنگی برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر حصار و خاکریز 

فرهنگی نباشد، همه چیز از دست می رود.
ایشــان، تالش پیچیده و متنوع دشمنان برای نفوذ فرهنگی 
را گســترده تر از اوایل انقالب دانســتند و افزودند: آماج این 
حرکت مســتمر و چند الیه، ایمان دینی مردم است؛ یعنی 
همان عاملی که عامل اصلی پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل 

جمهوری اسالمی بوده است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، انقــالب اســالمی را زلزله ای 
 شــدید در ارکان نظام ســلطه خواندند و افزودند: به برکت 
»اســالم انقالبی« و »انقالب اسالمی« هدف اصلی زورگویان 
جهانی؛ یعنی فرمانروایی بر منطقه نــاکام مانده و آمریکا در 

منطقه غرب آسیا عمال زمین گیر شده است.
رهبر انقالب خاطرنشــان کردند: اگر ایمان و پایبندی ملت 
به اســالم نبود، ایران نیز همچون دیگران زیر چتر آمریکا و 
غیرآمریکا می رفت و به همین علت اســت کــه آنها با ایمان 

مردم، خصومتی عمیق و پایان ناپذیر دارند.
ایشــان، جوانان را در هدف گذاری های دشمنان برای نفوذ 
فرهنگی و تضعیف ایمــان و اعتقادات مردم، یک هدف اصلی 
دانســتند اما افزودند: با وجود همه طرح های فریبنده، خیِل 
عظیم جوانان مؤمن به عنوان یکی از معجزات بزرگ انقالب، 
نسل جوان امروز را پیشــتازتر از جوانان اول انقالب قرار داده 

است.
حضرت آیت ا... خامنه ای نقش مساجد را در افزایش مقاومت 
و تحکیم هنرمندانه حصار فرهنگی، مهــم ارزیابی کردند و 

افزودند: مسجد پایگاه بزرگ بسیج و حرکت فرهنگی است.
ایشان، ائمه جماعات را به استفاده هر چه بیشتر از شیوه های 
صحیح کار در مساجد توصیه و به عنوان یک مثال خاطرنشان 
کردند: جلسات رو در رو با مردم، از دیگر شیوه های تبلیغاتی 

در رسانه های مختلف، مؤثرتر است.
رهبر انقــالب، در تبیین نکته ای مهــم، »فرهنگ و بصیرت 
فرهنگی« را مبنــای کار حقیقی سیاســی خواندند و تاکید 
کردند: سیاســت در معنــای واقعی، طرفــداری از این یا آن 
شخص نیست بلکه به معنای برخورداری از نگاه کالن و توان 

تحلیل حرکت عمومی جامعه است.
رهبر انقالب افزودند: در نگاه سیاسِی حقیقی، باید با بررسی 
حرکت عمومی جامعه، پاسخ چند سوال اساسی روشن شود: 
ســبک زندگی جاری ما را به کدام ســمت و سو می کشاند و 
آیا در حال حرکت به سمت عدالت اجتماعی، استقالل واقعی 
و شکل دهی تمدن اسالمی هســتیم یا به سمت وابستگی به 
 آمریکا و تاثیرپذیــری از بافته ها و یافتــه های غربی حرکت

 می کنیم؟
ایشان افزودند: البته در خالل این نگاه کالن و جریان شناسی 
واقعی، تکلیف مســائل جاری و موضع گیری انسان در قبال 

اشخاص، احزاب و گروه ها نیز مشخص می شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در ذکر مثالــی در تبیین اهمیت 
داشــتن نگاه و تحلیل کالن گفتند: در اوایــل فتنه به یکی 
از سران فتنه گفتم شــما در ظاهر با نظام هستید و به گفته 
خودتان در حــال اعتراض انتخاباتی هســتید؛ امــا بدانید 
که مدیریت این جریان به دســت بیگانگان می افتد و آنها با 

استفاده از کار شما، اصل نظام را هدف می گیرند.
رهبر انقالب افزودند: آنها -البته اگر با نــگاه خوش بینانه به 
ماجرا بنگریم- حــرف اینجانب را نفهمیدند و وارد شــدند و 
همه دیدند که چگونه انتخابات، بهانــه ای برای حمله و نفی 
اصل نظام شد.ایشان خاطرنشان کردند: برخی می گویند یک 
حرفی آن موقع زده شده، بگذریم؛ اما باید توجه داشت که اگر 
در طرفداری از کسی حرفی زده می شود که مخالف سخنان 
و مواضع اوست، آن شخص باید اعالم مخالفت کند وگرنه به 

حساب او گذاشته می شود.
رهبر انقالب اسالمی ســخنان خود را در جمع ائمه جماعات 

استان تهران با بیان چند نکته دیگر ادامه دادند.
»اقامه نماز جماعت در هر سه وقت نماز« و »باز بودن مساجد 
برای مراجعه مردم و خواندن نماز در طول روز« از جمله این 

نکات بود.
ایشان با انتقاد از دیدگاهی که پیشنمازی مساجد را فقط در 
خواندن نماز خالصه می کند، افزودنــد: این نگاه جفاآمیز در 
واقع همان نگاه ســکوالر اســت که دین را در عمل شخصی 
 منحصر مــی کند و از ورود به مســائل اجتماعی- سیاســی 

باز می دارد.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای در همین زمینه خاطرنشــان 
کردند: »اســالم ســکوالر و محصور در عبــادات چه فردی 
و چه دســته جمعی« حتی اگــر طرفداران فراوانی داشــته 
باشــد، مورد خصومت سلطه گران نیســت، آنچه زورگویان 
 جهانی با آن دشمنی دارند، »اســالم مقتدر« است که نظام 
سیاســی- اجتماعی تشــکیل می دهد و ملت ها را به سمت 

سعادت حقیقی دنیا و آخرت هدایت می کند.
»توجــه خاص بــه جوانان و قائــل بــودن جایگاهی خاص 
 برای نســل جوان« نکته دیگری بــود که رهبــر انقالب به

 ائمه جماعات توصیه کردند.
ایشــان افزودند: دل جوانان را با ایجــاد جاذبه صحیح؛یعنی 
»ســخن و اقدام آمیخته با معنویت و عرفــان واقعی« جذب 
 مســاجد کنید تا کشــور و جامعه از برکات فــراوان حضور 

نسل جوان در مساجد بهره مند شود.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای همچنین تدوین سرگذشــت 
مســاجد را در قالب های گوناگون نظیر کتــاب، عکس و یا 

نماهنگ، برای آگاهی جوانان امروز و فردا مهم خواندند.
رهبر انقالب در پایان سخنان شــان تاکید کردنــد: با وجود 
همه دشــمنی های گســترده، آشــکار، پنهــان و پیچیده 
قدرت های ظالــم و زورگو، کلمه طیبه جمهوری اســالمی 
روز بــه روز در حال اســتحکام و اقتدار بیشــتر اســت و به 
 برکت ایمان و اتحاد مردم ایــن توطئه ها همچنان بی نتیجه 

خواهد ماند.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار با ائمه جماعات مساجد 
استان تهران، مساجد را پایگاه »اجتماع، مشورت، مقاومت، برنامه ریزی و حركت اجتماعی و فرهنگی« 
خواندند و با اشاره به ضرورت تقویت ایمان دینی مردم به عنوان تکیه گاه اصلی انقالب و نظام افزودند: 
برای تشخیص تکلیف در قبال مسائل جاری باید با نگاهی كالن و فرهنگی، روند كلی حركت جامعه را 

تحلیل و جریان شناسی كرد.

برخی می گویند یک 
حرفی آن موقع زده 

شده، بگذریم؛ اما باید 
توجه داشت كه اگر 

در طرفداری از كسی 
حرفی زده می شود 
كه مخالف سخنان 

و مواضع اوست، آن 
شخص باید اعالم 

مخالفت كند وگرنه 
به حساب او گذاشته 

می شود

تانک افسانه ای »تی – 34 – 85« روسیه که از مشهورترین تانک های 
روسی است  در صحرای سوریه مشاهده شد.

 به گزارش العالم، این تانک قهرمان جنگ شــوروی علیه آلمان نازی در 
سال های 1۹41 – 1۹45 و سمبل پیروزی روس ها در جنگ است.

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور، همزمان با 31 مرداد 
روز صنعت دفاعی با حضور در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مســلح از توانمندی های این وزارتخانه در 
حوزه هوایی بازدید و به ایراد سخنرانی پرداخت.اهم سخنان وی 

را در ادامه می خوانید:
در مردادماه ســال ۹5 تفاوت هایی با مردادماه ســال گذشته 
داریم، از لحــاظ فضایی که در منطقه و جهــان برای ایران پیش 

آمده است.
برجام یک کار عظیم و بزرگــی بود که بســیاری از نیروها و 
کارگــزاران نظــام در بخش های مختلــف در آن نقــش و تاثیر 
داشــتند. در برجام موفقیت ها و پیروزی های فراوانی به دســت 
آوردیم که یکی از این موفقیت ها پیروزی اخالقی ملت ایران بود.

در طول مدت 12 تا 13 سال ما را متهم می کردند که مخفیانه 
در پی ساخت ســالح های کشتارجمعی هســتیم. ثابت شد که 
دشمنان تهمت های واهی به ما نسبت دادند. ما به دنبال ساخت 

و انبار سالح های کشتارجمعی نبودیم.
برجام صدها خاصیت دارد. بازدید آمانو از پارچین یک بازدید 

تاریخی در زمینه مسائل حقوقی بود.
ثابت شــدن دروغگویی بدخواهان ما یکــی از موفقیت های 
برجام بود و اینکه آژانس بین المللی اعالم کرد نسبت به گذشته 
پرونده هسته ای ایران کامال بسته شده و کار ما نسبت به آینده و 
اجرای برجام است. این یک پیروزی حقوقی و فنی و اخالقی بود 
که ما به دســت آوردیم و وزارت دفاع همه توان فنی خود را برای 

این کار به کار گرفت.

ما باید فاصله های خود را با صنعت دنیا جبران کنیم.
این دولت با همه سختی ها در زمینه بودجه و اعتبارات نسبت 
به نیروهای مسلح کم نگذاشته است. اعتبارات و بودجه نیروهای 

مسلح امسال نسبت به سال گذشته دو برابر است.
ما برخالف اینکه ثبات خــود را در منطقه حفــظ کردیم، به 
دوستان و همســایگان خود کمک کردیم. اگر به سوریه، عراق و 

لبنان کمک نمی کردیم معلوم نبود چه بر سر آنها می آمد.
در زمینه موشــک ها و پهپادها کارهای بســیار خوبی صورت 
گرفته است. ورود اس 300 به ایران یک کلمه رمز برای دنیاست. 
اولین نامه ای که درباره اس 300 نوشــتم در سال 1368 بود. در 
 ســال 68 نامــه ای بــه رهبــری نوشــتیم کــه نیــاز بــه 

اس 300 داریم.

روحانی: 

ورود اس 300 به ایران یک 
كلمه رمز برای دنیاست

رهبر انقالب در دیدار با ائمه جماعات مساجد استان تهران:

زورگویان جهانی
در فرمانروایی بر منطقه ناکام مانده اند
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بازار

پارلمانيادداشت

عابدی خبر داد:

قول مساعد جهانگیری برای حل 
مشکالت کشاورزان اصفهان

قیمت انواع اسکوتر
اسکوتر برقی شارژی در بازار

قیمت طال و سکه
در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
رشد 3۰۰درصدی سفر ايرانی ها به گرجستان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، از پیگیری 
 مشکالت کشــاورزان این اســتان و قول مســاعد معاون اول

رییس جمهــوری برای حــل آن خبــر داد. حیدرعلی عابدی، 
با اشــاره به مشــکل آب و عدم پرداخت پول فــروش گندم به 
کشــاورزان اصفهان،گفت: فرصتی پیش آمد که مشکالت را با 

جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مطرح کنیم.
وی ادامــه داد: کشــاورزان اصفهانــی، درخصــوص معوقات 
 گندمــکاران به وزارت جهادکشــاورزی و مشــکل بــی آبی، 
گله مند بودنــد که جهانگیری قول مســاعد داد که با وزیر نیرو 
مشکل آب را دنبال کنند تا مصوبات شورای عالی آب، مو به مو 
اجرا شود.عضوکمیســیون بهداشت و درمان مجلس تاکیدکرد: 
 همچنین قرار شد در هفته جاری، برای پیگیری پول گندم های
فروخته شده به وزارتخانه، جلسه ای برگزار تا مسئله حل شود.

بســیج اصناف اصفهان، مقابله با پدیــده قاچاق کاال 
با اســتفاده از کاالی داخلی به جای کاالی خارجی 
و عزم جدی بخــش تولید بــرای ارتقــای کیفیت 
 تولیــدات داخلی را مهــم ترین عامل بــرای مصون 
نگه داشتن اقتصاد ایران در برابر قاچاق کاال دانست.

بســیج اصناف اصفهان در بیانیه ای اضافه کرد: آثار 

سوء قاچاق کاال برکسی پوشــیده نیست و کاالهایی 
که بدون پرداخت حقوق گمرکی به بازار کشــور راه 
پیدا می کنند، نتیجه ای جز رکود تولید و از دســت 
دادن فرصت های شــغلی ندارند. در این بیانیه که از 
طریق بسیج رســانه اســتان اصفهان در اختیار ایرنا 
قرار گرفت، آمده است: یکی از بزرگ ترین مشکالتی 

که در حال حاضر، گریبان گیر کشــور و باعث رکود 
و افزایش بیکاری شده و اشــتغال را زیر سوال برده، 
ورود کاالی قاچاق خارجی به کشــور اســت. بسیج 
اصناف اصفهان تاکید کرد: اســتفاده از کاالی تولید 
داخل، تنها راه از بین بردن رکود جامعه و رفع مشکل 
بیکاری جوانان است. بســیج اصناف استان اصفهان، 
همچنین خواســتار اعمــال مجــازات قاچاقچیان 
بخصوص دانه درشــت ها، به صورت سخت گیرانه و 

راه اندازی گمرک یکپارچه الکترونیک شد.

بیانیه بسیج اصناف اصفهان:

مصرف تولیدات داخلی، اقتصاد ايران را مصون می کند

تقاضای ایرانی ها برای سفر به گرجســتان در تابستان امسال 
حدود ۳۰۰درصد رشــد داشــته؛ به طوری که بــرای اقامت 
مســافران در این کشــور با کمبود هتل مواجه شده ایم. پس 
از کودتای ترکیــه، برخی آژانس هــای ایرانی ســعی کردند 
با تبلیغات گســترده، مقاصد دیگری را با تشــابه های نســبی 
جایگزین مقصد پرطرفدار ایرانی ها کنند. گرجستان، جمهوری 
آذربایجان، بلغارستان و حتی روسیه، با ارائه  تسهیالت ویزایی 
و مشوق های قیمتی، موفق شــدند بخشی از مسافران ترکیه را 
بُر بزنند. به تایید برخی آژانس دارهای ایرانی، تقاضای ســفر به 
هر یک از این کشورها، در تابستان امسال به نسبت سال پیش، 
حداقل دو برابر بیشتر شده اســت. اکبر غمخوار، عضو انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی اســتان تهران اما می گوید: در 

بین این کشورها، استقبال از گرجستان، بیش از سایرین بوده 
اســت؛ به نحوی که برای اقامت مســافران ایرانی در شهرهای 
گردشــگرپذیر این کشــور، با کمبود هتل روبه رو شــده ایم. 
البته او این نکته را متذکر می شــود که رشد ســفر ایرانی ها به 
گرجســتان هنوز درحــدی نبوده کــه کل مســافران ایرانِی 
ترکیه را جذب کرده باشــد؛ با این حال وی از جذب ۱۰درصد 
گردشگران ایرانی ترکیه به بازار گرجســتان اطالع می دهد و 
مدعی است که سفر گردشــگران ایرانی به گرجستان، امسال 
با رشــد ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی روبه رو بوده اســت. او با استناد 
به آمار اداره توریسم گرجســتان اظهار می کند: سال گذشته 
حدود ۶۰ هزار ایرانی به گرجســتان ســفر کردند؛ درحالی که 
پیش بینی می کنیم این تعداد، امســال به حدود ۱۵۰هزار نفر 

برسد. غمخوار علت اصلی این استقبال چشمگیر را، ناامنی های 
مقصد پرطرفدار ایرانی ها، یعنی ترکیــه می داند و در ادامه، به 
تسهیالت گرجســتان برای صدور ویزای اتباع ایرانی، افزایش 
تعداد پروازهای مســتقیم دو کشــور که به ۱۷پرواز در هفته 
رســیده و مهم تر از آن، ارائه قیمت مناســب بــرای تورهای 
گرجستان در مقایسه با ســایر مقاصد اشاره می کند که معتقد 
اســت در کنار مهمان نوازی گرجی ها از مــردم ایران، از دالیل 
اصلی جذب بیشــتر گردشــگران ایرانی به این کشور به شمار 
می آید. این فعال گردشــگری همچنین گرجستان را مقصدی 
فرهنگی و مناسب برای ســفر خانواده های ایرانی می داند که 
به خاطر تشــابه های نســبی با ترکیه، موفق تر از سایر مقاصد 

پیشنهادی بوده است.

کمبود هتل برای اقامت مسافران در گرجستان؛

رشد 3۰۰ درصدی سفر 
ايرانی ها به گرجستان

اسکوتر شارژی 1151

490،
000

تومان

نیکسور فايبر گالس مدل 1004

130،
000

تومان

Xiaomi Ninebot Mini

2،09
9،00

0

تومان

آخرين قیمت

گرم طال
۱/۱۳۲/۶4۰ریال

مثقال طال 
4/9۱۱/۰۰۰ ریال

تمام سکه طرح قديم  
۱۱/۱۳۷/۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی 
۱۱/۱۳۰/۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی  
۵/۶۱۰/۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی 
۲/9۱۰/۰۰۰ ریال

سکه يک گرمی 
۱/8۲۰/۰۰۰ ریال

اونس جهانی طال  
$ ۱/۳4۲

چندی پیش، در حاشیه جشن روز خبرنگار 
که به همت اداره کل ارشــاد استان برگزار 
شــد، »عدنان زادهوش« از اعضای شورای 
شهر اصفهان، در گفت و گو با خبرنگاران ، این گالیه را مطرح کرد 
 که چرا مسئوالن و نمایندگان اســتان، پیگیر ماجرای »موسسه

ثامن الحجج« نیســتند و در این باره، سیاســت سکوت درپیش 
گرفته و از حق مردم دفــاع نمی کنند؟ آن شــب، »حمیدرضا 
فوالدگر«، از نمایندگان استان نیز در چندقدمی این عضوشورای 
شهر ایستاده بود و زادهوش با اشــاره به فوالدگر گفت که امثال 
ایشــان که در کمیســیون اقتصادی مجلس هم هســتند و در 
این باره صاحب نظرند، باید به میدان بیایند و ســفت و ســخت 
پای این مسئله بایســتند و تمامی عوامل مقصر را در اتفاقی که 
افتاده، بازخواســت کرده و تا احقاق حق تمامی سپرده گذاران، 
 از پــا ننشــینند. زادهــوش در حالی ایــن گالیه را نســبت به 
کم کاری نمایندگان اســتان در ماجرای »ثامن الحجج« داشت 
که تاکنون، تنها »زهرا سعیدی«، نماینده مبارکه، در نطق های 
پیش دستور یا تذکرات خود به مســئوالن، خواستار رسیدگی 
فوری به مشکالت موسســه ثامن الحجج و سرمایه گذاران شده 
و سایر نمایندگان اســتان، ترجیح داده اند چندان در این مسئله 
ورود نکنند. چندروز قبل و در حاشیه همایش مطبوعات محلی، 
با »حمیدرضا فوالدگر« در همین باره به گفت و گو نشستیم. این 

نماینده استان اصفهان که سابقه سال ها عضویت در کمیسیون 
اقتصادی مجلس را هم در پرونده کاری خود دارد، گفت برخالف 
 آنچه بــه نظر می رســد، نمایندگان، پیگیر مســئله موسســه

ثامن الحجج هســتند و این طور نیســت که مــردم فکر کنند 
نمایندگان در این باره سکوت کرده اند. فوالدگر گفت : » ما پیگیر 
هستیم و اتفاقا سفت و ســخت هم پیگیر هستیم؛ مرتب با بانک 
مرکزی مکاتبه داریم تا مشکل حل شــود و آنها هم قول داده اند 
که مشــکل را حل کنند. در واقع خیال مردم راحت باشد؛ بانک 
مرکزی این قول را داده که اصل سپرده ها محفوظ است و به مردم 
برمی گردد و در این باره نگرانی نداشته باشند؛ اما به هرحال این 
 را هم درنظر داشته باشید که مبلغ ســپرده ها بسیار زیاد است و

نمی شــود یکجا و در مدت زمان کم پس داد؛ باید کمی صبوری 
کرد.« فوالدگر این قول را هم از سوی بانک مرکزی می دهد که 
»سپرده ها همراه با سود آنها برگشــت داده خواهد شد«. عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به این ســوال ما که چرا 
بانک مرکزی ابتدا خودش را از ماجرای این موسسه بیرون کشید 
و گفت به ما هیچ ربطی ندارد و مگر موسسه ثامن الحجج با مجوز 
بانک مرکزی ســال ها فعالیت نکرده اســت هم به همین مقدار 
بســنده کرد که بگوید : » نه، چنین چیزی نیست. بانک مرکزی 
چنین چیزی نگفته. اصال بانک مرکزی خودش تخلفات موسسه 
ثامن الحجج را اعالم کرد؛ آن وقت چطور خودش را کنار بکشد؟«

رییس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان با بیان اینکه بازار 
لوازم خانگی درگیر رکود ســنگین اســت، گفت: مردم امروز 
قدرت خرید ندارند و تقریبا در هر هفتــه ۳، 4 مورد جدید به 

تعطیلی واحدهای صنفی ما اضافه می شود.
اکبر زادمهر در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره 
به وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشــت: بازار لوازم خانگی 
همچون اصناف دیگر درگیر مشکل رکود است؛ حتی می توان 
گفت ما بیشتر از بخش های دیگر بازار، مسئله رکود را مشاهده 
می کنیم.  وی با بیان اینکه وقتی بازار ســاخت و ساز مسکن 
دچار رکود سنگین اســت، همه اصناف دیگر نیز درگیر این 
مشکل می شوند، افزود: همه مشاغل به نوعی وابسته به ساخت 
و ساز است و زمانی که ساختمان ســازی راکد باشد، خانه ای 
ساخته نمی شــود که مردم بخواهند آن را از لوازم خانگی پر 
کنند. مردم امروز قدرت خرید ندارند و این مسئله به روشنی 

در بازار دیده می شود.
رییس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان با اشاره به تعطیلی 
واحدهای صنفــی فروش لــوازم خانگی گفت: بســیاری از 
واحدهای صنفی پروانه کســب ندارند و بعد از مدتی تعطیل 
می شوند؛ برخی دیگر به دلیل باال بودن اجاره ها و رکود بازار، 
توانایی ادامه فعالیت را نداشــته و این شغل را ترک می کنند 
و باید گفت تقریبا در هر هفتــه، ۳، 4 مورد جدید به تعطیلی 

واحدهای صنفی ما اضافه می شــود.وی درخصوص مبارزه با 
قاچاق کاال و تاثیر آن در بازار داخلی خاطرنشان کرد: واردات 
قاچاق بیشترین ضربه را به تولیدکننده داخلی می زند. برخی 
کســبه ها جنس را به صورت قانونی وارد می کنند؛ اما برخی 
دیگر از راه های غیرقانونی. اجناســی که به صورت غیرقانونی 
وارد بازار می شوند، از نظر قیمت ۳۰، 4۰درصد ارزان تر است و 
مردم به سمت آن جذب می شوند. زادمهر ادامه داد: امیدواریم 
با امحای اجناس قاچاق و مبارزه جدی که درحال انجام است، 
نتیجه خوبی حاصل شود. امحای لوازم قاچاق، بهترین راه برای 
مبارزه اســت؛ چون اگر این اقدام انجام نشود، سودی نصیب 
دولت شــده و از طرف دیگر، همان اجناس به دســت مصرف 
کننده رســیده و به دنبال آن، تولیدکننــده داخلی متضرر 
می شود.  رییس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان تصریح 
کرد:  نابودی کامل جنس قاچاق، به نفع تولیدکننده اســت و 
در غیر این صورت دردی از دردهــای تولیدکنندگان داخلی 
دوا نمی شود. وی برگزاری برخی نمایشگاه ها را در ایجاد رکود 
برای اصناف موثر دانست و گفت: اجناس نمایشگاه ها ارزان تر 
از بازار به دســت مصرف کننده نمی رســد؛ چون فروشــنده 
هزینه زیادی را برای برپاکردن غرفه متحمل شده و به دنبال 
 جبران هزینه اســت؛ از طرف دیگر جلوی سود کسبه بازار نیز

گرفته می شود.

فوالدگر از تمهیدات بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده گذاران ثامن الحجج خبر داد:

سپرده ها با سود برمی گردد؛ مردم 
نگران نباشند

ريیس اتحاديه لوازم خانگی اصفهان:

هر هفته۴ واحد صنفی
تعطیل می شود

 همه مشاغل 
به نوعی وابسته 
به ساخت و ساز 
است و زمانی که 
ساختمان سازی 
راکد باشد، خانه ای 
ساخته نمی شود که 
مردم بخواهند آن را 
 از لوازم خانگی 
پر کنند

در واقع خیال مردم 
راحت باشد؛ بانک 
مرکزی اين قول را 
 داده که اصل 
سپرده ها محفوظ 
 است و به مردم 
 برمی گردد و 
در اين باره نگرانی 
نداشته باشند

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره 95/12/ن

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
م الف:4397

نوبت اول

سمیه
پارسادوست

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه 
عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت 
ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اســناد مناقصه تا تاریخ ۱۳9۵/۰۶/۰۶ 
 http://iets.mporg.ir به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشــور به نشانی

مراجعه نمایند.
۱- تکمیل باند دوم محور اصفهان- چادگان از توابع شهرستان چادگان

۲- تکمیل عملیات راهسازی باند دوم محور رزوه- چادگان از توابع شهرستان چادگان
مهلت تحويل پاکت ها تا تاريخ 1395/۰6/16 

گشايش پاکت ها ساعت 9 صبح 1395/۰6/17
نشانی: اصفهان - خیابان سعادت آباد    تلفن: ۰31-36681۰68
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يادداشت

يادداشت

عکس روز

اخبار

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: مراسم 
تقدیر از محیط بانان اصفهانی و معرفی محیط  بانان برتر در هفته دولت 

برگزار می شود.
مرتضی جمشیدیان، با توجه به پشت سر گذاشتن روز ملی محیط بان 
اظهار داشت: روز ملی محیط بان در مشــهد مقدس برگزار و از محیط 

بانان برتر  کشوری معرفی و تقدیر شدند.
 وی با بیــان اینکــه چهــار محیط بــان اصفهانــی در این مراســم 
از جمله تقدیرشــدگان بودند، افزود: علی اکبر نورزی نیا از پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضی، رســول جاللی جالل آبادی از پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو، جمشــید مســافری از پناهگاه 
حیات وحش موته، احمد علی عابدینی از شهرستان اردستان به عنوان 
محیط بانان نمونه سال گذشته در استان اصفهان معرفی شدند.فرمانده 
یگان حفاظت محیط  استان اصفهان تاکید کرد: مراسم تقدیر از محیط 
بانان اصفهانی بــا یک هفته تاخیر در هفته دولت برگزار خواهد شــد و 

برنامه های شاد و مفرحی به مناسبت این روز  برنامه ریزی شده است.
برگزاری مراسم روز ملی محیط بان در نقاط مختلف استان

 وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری ایــن مراســم بــه  صورت 
غیــر متمرکز برگــزار می شــود، ادامــه داد: این مراســم بــا حضور 
محیــط بانــان شهرســتان هــای کاشــان، فریــدن، آران وبیدگل، 
گلپایــگان، فریدونشــهر، چــادگان، بویین میاندشــت و خوانســار 
 در پناهــگاه حیــات وحــش موتــه و بــا حضورمحیــط بانــان 
 شهرســتان هــای تیــران و کــرون، نجــف آبــاد، خمینی شــهر،

 شــاهین شــهر و میمه، برخوار، لنجان و فالورجــان، در پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش قمیشلو برگزار خواهد شد.

ملــی  روز  مراســم  همچنیــن  داشــت:  ابــراز   جمشــیدیان 
محیط بان با حضور محیط بانان اصفهان، شــهرضا، سمیرم، مبارکه و 
دهاقان در پارک ملــی و پناهگاه حیات وحــش کاله قاضی و با حضور 
محیط بانــان نایین، خور و بیابانک، اردســتان و نطنز در شهرســتان 

اردستان برگزار می شود.

بررسی کارشناسان آمریکایی نشــان می دهد که نرخ قربانیان آلودگی 
هوا در هند، از آمار مرگ و میر ناشی از این معضل جهانی در چین فراتر 
خواهد رفت. در این بررســی آمده اســت از آنجایی که در هند اجرایی 
شدن قوانین زیست محیطی با جدیت دنبال نمی شود و تعداد بیشتری 
از معادن زغال ســنگ فعالیت خود را شروع کرده اند شــمار قربانیان 

آلودگی هوا در این کشور از چین پیشی می گیرد.
همچنین  یکی از کارشناســان موسسه اثرات بهداشــتی در بوستون 
گفت: وضعیت آلودگی هوا در هند نســبت به چین با ســرعت باالتری 
رو به وخامت است؛ چرا که اقدامات مناسبی جهت مقابله با آلودگی هوا 
اتخاذ نمی شود.  به گفته کارشناســان، بیش از نیمی از مرگ و میرهای 
ناشی از آلودگی هوا در جهان در کشــورهای هند و چین رخ می دهد. 
در چین کارخانه هایی با ســوخت زغال، منبع آلودگی هوا هستند هر 
چند در هند سیاســت های مرتبط با محیط زیســت در حوزه مقابله با 
انتشار دود ناشی از احتراق زغال اجرایی نمی شود. گفتنی است؛ دولت 
چین متعهد شده تا سال ۲۰۲۰ میزان تولید زغال سنگ را حدود ۵۰۰ 
میلیون تن کاهش دهد و انتشــار آالینده های اصلــی در بخش انرژی 
را حداقل ۶۰ درصد پایین آورد.  این در حالی اســت کــه هند تنها در 
سال جاری )۲۰۱۶( اســتانداردی را برای انتشــار گازهای آالینده از 

نیروگاه هایی با سوخت زغال سنگ اعالم کرده است.

به گزارش پایــگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان»پاما«، 
فرمانده یگان محیط زیســت اســتان اصفهان اظهار داشــت:  دو 
 خیر محیط زیســتي به نام هاي حمیدرضا بدخشــیان وشــاهین 
پروانه پور،۹ تن علوفــه براي تغذیه آهــوان  پناهگاه حیات وحش 

موته استان اصفهان اهدا کردند.
مرتضی جمشــیدیان با بیان اینکه اهداي علوفه و نذورات زیســت 
 محیطي از ابتداي تابســتان امسال توســط خیرین و دوستداران 
محیط زیست در مناطق تحت مدیریت اســتان اصفهان گسترش 
یافته اســت گفت: جداي از خشکســالي ، محدودیت زیســتگاه 
آهوان به دلیل احاطه جاده هاي اطراف و توســعه شهرها که مانع 
از مهاجرت گونــه ها براي تامین غذا مي شــود از دیگر عوامل لزوم 

علوفه رساني به آهوان است.
وي اضافه کــرد : همچنین بــراي جلوگیري از هجــوم وحوش به 
 مزارع و جلوگیري از شکار آنها توسط متخلفان ، تامین علوفه انجام
  مي شــود و در پناهــگاه حیــات وحش موتــه اصفهــان حدود

 ۵۵۰۰ رأس آهو وجود دارد که ایــن مقدار علوفه براي خوراک آنها 
اهدا و توزیع شده است.تاکنون ۲۵ گونه پستاندار، ۸۸ گونه پرنده، 
۲۵ گونه خزنده و یک گونه دوزیســت در این منطقه شناســایي و 
 ثبت شــده اســت.آهوي ایراني از گونه هاي شــاخص جانوري در 
دشت هاي پهناور منطقه موته محسوب مي شود. از دیگر گونه هاي 
جانوري این پناهگاه مي توان به قــوچ ومیش، کل و بز، پلنگ، گربه 
وحشي، کفتار، گرگ، شغال، روباه، گراز، انواع جوندگان، خزندگان 
و پرندگان از جمله کبک، تیهو، کوکر شکم ســیاه، انواع چکچک، 

انواع چکاوک، شاهین، باالبان، دلیجه و کرکس اشاره کرد.

کشف مجموعه 2 هزار اسب آبی 
درفرانسه 

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست استان اصفهان خبر داد:

 تقدير از محیط  بانان اصفهانی
 در هفته دولت

نرخ قربانیان آلودگی هوا 
در هند، از چین پیشی می گیرد

اهداي علوفه توسط خیران محیط زيست 
براي تغذيه آهوان حیات وحش موته

پیشنهاد  سردبیر:
تقدير از محیط بانان اصفهانی در هفته دولت

قاب روز

دانستنی

عضو اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به واردات 
ساالنه ۵ تا ۵/۵ میلیارد دالر محصوالت تراریخته به کشور 
گفــت: واردات محصــوالت تراریخته به کشــور یک دهه 

کتمان شده است.
 آزاد عمرانی برخورد عجوالنه و غیرکارشناســی با موضوع 
تراریخته هــا را غیرمنطقــی خوانــد و گفــت: نباید فقط 
فشــار رســانه ای ذی نفعان را در نظر گرفت و در ورود این 
محصوالت به طبیعت و سفره غذایی مردم عجله کرد. وی 
تصریح کرد: البته الزم است در اسرع وقت زیرساخت های 
ارزیابی مخاطرات و انجام آزمون های ســالمت و زیســت 
محیطی این محصوالت توسط کلیه مراجع ذی ربط فراهم 

شود. 
عمرانی  با بیــان اینکه در این زمینه باید قانون، ســرلوحه 
کار ما باشــد، گفت: یک معاهده بین المللی در این زمینه 
می گوید محصول تراریخته پس از تولید باید از جنبه های 
گوناگون مورد آزمایش و بررســی قرار بگیرد تا مخاطرات 
سالمتی و زیست محیطی آن به حداقل کاهش یابد، انجام 
کامل این آزمایشــات بعضا حدود ۱3 سال طول می کشد و 

نیاز به ۱3۰ میلیون دالر هزینه دارد.
  وی با اشــاره بــه اینکه بعــد از ســال ۲۰۱3، اعتراضات 
بین المللی بســیاری از جوامع را نســبت بــه مخاطرات و 

مسائل پشت پرده محصوالت تراریخته حساس کرد، افزود: 
 از این زمان به بعــد ارزیابی مخاطــرات تراریخته ها روی  
محیط زیست و سالمت جوامع مورد توجه بیشتر ساکنین 
زمین قرار گرفت که بــه تبع آن در ایران نیــز عده  زیادی 

نسبت به این مسئله حساس شدند.
عضو انجمــن ارگانیک ایــران با بیان اینکــه در دهه اخیر 
تنها برخی مراکــز تحقیقاتی و همچنین افــرادی در بدنه 
اجرایی کشور از واردات محصوالت تراریخته به کشور آگاه 
بودند، گفت: زمانی که حساســیت ها نسبت به مخاطرات 
محصوالت تراریخته تشــدید شــد، افرادی کــه اصرار به 
تولید انبوه و رهاسازی این محصوالت در طبیعت داشتند، 
ماجرای واردات آنها را  در دهه اخیــر علنی کردند و اذعان 
نمودند که جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. به طوری که 
ســاالنه ۵ تا ۵/۵میلیارد دالر محصول تراریخته به کشور 

وارد و مصرف می شود.
عمرانی ادامه داد: این مســئله از آن جهــت نگران کننده 
اســت که چرا موافقان محصوالت تراریختــه بیش از یک 
دهه واردات آن را مســکوت نگه داشــته بودند و زمانی که 
از متوقف شــدن واردات و تولید ایــن محصوالت بیمناک 
شدند، موضوع را رسانه ای کردند. وی با بیان اینکه برخالف 
تبلیغات بسیار زیاد، محصوالت تراریخته با اقبال فراگیر و 

مستمری مواجه نشده اســت، افزود: تولیدات تراریخته در 
سراســر دنیا عمدتا به 4 محصول ذرت، کلزا، ســویا و پنبه 

محدود می شود.
وی به این پرســش که چرا با وجود اینکه می گویید تولید 
محصوالت تراریختــه در دنیا محدود بــه چهار محصول 
ذرت، کلزا، سویا و پنبه اســت؛ بیشتر مباحثی که در کشور 
ما مطرح می شــود مربوط به تولید برنج تراریخته اســت، 
پاسخ داد: جز کشت بسیار محدود در کشور چین آن هم به 
صورت کنترل شده و آزمایشــی، در هیچ کجای دنیا، برنج 
تراریخته به عنــوان محصولی که مســتقیما مورد مصرف 
انســان قرار گیرد، کشت تجاری و انبوه نشــده زیرا میزان 
مصرف روزانه برنج توســط انسان قابل مقایســه با ذرت، 
کلزا و سویا نیست و تاکنون هیچ کشــوری این مخاطره را 

نپذیرفته است.
 به گفته عمرانی حتی کشورهایی مانند هند و پاکستان که 
نیازمند برنج زیادی برای مردم کشور خود هستند نیز زیر 

بار تولید برنج تراریخته نرفته اند. 
وی با بیان اینکه به نظر می رســد منافع اقتصادی ویژه ای 
پشت این مســئله وجود دارد، اظهارداشــت: برای کنترل 
آفات از جمله کرم ساقه خوار برنج، روش های مطمئن تری 
مانند کنترل بیولوژیک و ســموم زیســتی وجود دارد که 
می توان با حداقل خطر، آنها را به کار بســت. عمرانی ادامه 
داد: اخیرا یکی از مدیران سازمان حفظ نباتات کشور اعالم 
کرده  در صورت تخصیص اعتبارات کافی کشــاورزان قادر 
خواهند بود مشــکل کرم ســاقه خوار برنج را با روش های 
بیولوژیک حل کنند و نیازی به ســموم شیمیایی برای این 

منظور نیست. 
عضــو اتحادیــه ملی محصــوالت کشــاورزی کشــور با 
بیــان اینکــه برزیــل دومیــن تولیدکننــده محصوالت 
صــورت  در  اظهارداشــت:  دنیاســت،  در  تراریختــه 
صحیح بــودن این ادعــا که تولیــدات تراریختــه باعث 
کاهــش مصــرف ســموم می شــوند، بایــد مصــرف 
 ســموم شــیمیایی در کشــور برزیل بســیار کم باشــد، 

درحالی که واقعیت امر چیز دیگری است. 
به گفته عمرانی مصرف ساالنه سم در ایران به ازای هر نفر 
4۰۰ گرم و در برزیل پنج هزار و ۲۰۰ گرم اســت؛ بنابراین 
توسعه کشــت تراریخته نه تنها مصرف ســموم را کاهش 
نداده بلکه باعث افزایش آن نیز شــده است. عضو اتحادیه 
ملی محصوالت کشاورزی  تاکید کرد: این بحث باید کامال 
علمی و فارغ از جنجال های خبری هر چه ســریع ترانجام و 

گزارش آن منتشر شود.

عضو اتحاديه ملی محصوالت کشاورزی:

واردات »محصوالت تراریخته« به کشور،کتمان شده است

یکــی از گیاهانی کــه در نواحــی شــوره زار و بیابانی 
 اطــراف اصفهــان به صــورت خــودرو رشــد می کند، 

اشنان است. 
اشنان درختچه ای است پایا ، چند ساله و دارای انشعابات 
فرعی متعدد. بــرگ های متقابل ضخیم  آن پوشــیده از 

نوعی کرک غده ای است. 
این ســلول ها پر از آب و شــیره  غنی از امالح و اســید 
اگزالیک می باشــند. این پوشش کرکی به هنگام خشکی 
هوا همانند انــدام ذخیره آب عمل نمــوده و بعد از اینکه 
آب خود را از دســت دادند ، خشــک و دوباره به صورت 
آردی شکل و سفید خام ، تمام سطح ســاقه و برگ ها را 

می پوشانند. 
از این گیاه برای تغذیه شتر، شســتن لباس و ضدعفونی 

کردن زخم و آبله مرغان استفاده می شود. 

گرگ ایرانی یا گرگ هنــدی دو نام رایج بــرای زیرگونه ای 
از گرگ خاکســتری اســت کــه در غــرب هنــد، ترکیه، 
ایران وعربســتان ســعودی زندگــی می کند.ایــن گرگ ها 
بیشتردرنواحی کوهســتانی مشاهده شــده اند و پارک ملی 
قمیشلو یکی از زیســتگاه های آنها در اصفهان است. گرگ به 
عنوان یک درنده موفق در رأس هرم غذایي، در بین جانداران 
خشــکي زي  قرار گرفته اســت. همتــاي او در دریاهاي عالم 
کوسه ها هستند با این تفاوت که گرگ ها از زندگي اجتماعي 
فوق العاده پیچیده برخوردارند و کوسه ها تک زي هستند و از 
نظر هوش، فراســت، نظم گروهي و انضباط بین افراد داخل 
گروه خانوادگي، گرگ ها تقریبــا در جهان درندگان، بی همتا 
هستند. گرگ، شبگرد اســت ولي گاهي در روز نیز مشاهده 
مي شــود. معموال در گروه هاي فامیلي زندگي کرده و تعداد 

آنها به ندرت از ۱۰ گرگ تجاوز مي کند.

گرگ ايرانیگیاه اشنان

ســیدجواد ســاداتی نژاد نماینده مردم کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شــورای اســالمی، در نشست مشترک 
اداره حفاظت محیط زیســت و مدیران شهرک های های 
صنعتی آران و بیدگل اظهار کرد: طبــق آمارهای موجود 
ساالنه یک متر از سطح ســفره های آب زیرزمینی منطقه 
کاشــان و آران و بیدگل کاهش می یابد. وی با بیان اینکه 
یکی از درخواســت های وی در دیدار اخیر بــا وزیر نیرو، 
احداث شبکه فاضالب آران و بیدگل و نوش آباد بوده است، 
افزود: احداث سیســتم فاضالب در شــهرک های صنعتی 
شهرســتان آران و بیدگل نیز می تواند بــه عنوان طرحی 
در راستای حل مشکالت زیســت محیطی صنایع و بهبود 
فضــای محیطی شــهرک های صنعتی با اســتفاده از آب 

تولیدی سیستم فاضالب مطرح شــود.وی شرایط کنونی 
را برای فعالیت صنایع شهرســتان آران و بیدگل نامطلوب 
ارزیابی کــرد و گفت: در صورت تعطیل شــدن واحدهای 
صنعتی شهرســتان، معضالتی همچــون ناامیدی مردم، 
افزایش بیکاری و مشــکالت معیشــتی را به دنبال دارد. 
ســاداتی نژاد با تاکید بر اینکه فراهم کردن شرایط روانی 
مثبت برای فعالیت صنعتگران ضروری است، تصریح کرد: 
صاحبان صنایع می توانند با رعایت اســتانداردهای زیست 
محیطی، نقــش مهمی در کاهش آلودگــی و اتالف منابع 

ارزشمند آب زیرزمینی منطقه ایفا کنند.
آب هــای زیرزمینــی بــه آب هایــی گفته می شــود که 
در الیه هــای آبــدار و اشــباع زیرزمیــن تجمــع پیــدا 

کرده انــد، ایــن آب هــا، حــدود 4 درصــد از مجموعه 
آب هایــی را کــه فعاالنــه در چرخــه آب شــناختی 
دخالــت دارند، تشــکیل می دهــد. با این وجــود حدود 
۵۰ درصــد جمعیت دنیــا از نظــر آب شــرب متکی به 
 همین آب هــای زیرزمینی هســتند؛ که حفــر چاه های 
غیر مجــاز، برداشــت بی رویه از ایــن بســترها و حتی 
فرونشست زمین می تواند از عوامل کاهش سطح آب های 
زیر زمینی باشد، زیرا هنگامی زمین نشست می کند، دیگر 
توانایی جذب آب باران را نخواهد داشــت. خطر نشســت 
بر اثر افــت آب هــای زیرزمینی یک خطر جهانی اســت 
و در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته اســت، حالت 
تصاعدی این پدیده به دهه های اخیر مربوط می شــود که 
درست مصادف با اوج صنعتی شدن و شهرنشینی شدن و 

پمپاژ بی رویه از آب های زیرزمینی است.

کاهش ساالنه يک متر از سطح آب های زيرزمینی کاشان و آران و بیدگل

دریچه

توله روباه- روسیه اسب - بوسنیشاهین - شیکاگو

خبر

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان تهران، 
نقی میرزاکریمی در ارتباط بــا قاچاق حیات وحش 
در تهران گفت: یکی از مهم تریــن برخوردهایی که 
امسال در بحث قاچاق داشتیم؛ ۵ بهله »باالالن« بود 
که باندی از استان بوشهر می خواستند این پرندگان 
را از کشور خارج کنند که ما آنها را در تهران دستگیر 

کردیم. 
وی ادامه داد: مــا به مرکز خرید و فــروش حیوانات 
خلیج فارس ورود کردیم، در آنجا مهم ترین مشــکل 
ناآگاهی غرفــه داران بــود که ما کالس آموزشــی 
گذاشتیم و گونه های ممنوعه را به غرفه داران معرفی 
کردیــم. از  این هفته رصــد ما بر این مرکز  شــروع 
می شــود و غرفه هایی که گونه های ممنوعه داشته 
باشــند؛ عالوه بر اینکه جمع آوری می شوند،  با توجه 
به تعاملی که با شــهرداری داریم دیگر به مسئوالن 

آنها غرفه اجاره داده نمی شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان تهران 
با اشــاره به مانور و گشــت این یگان برای برخورد با 
تخلفات در مراکــز خرید و فــروش حیوانات مانند 
بزرگــراه آزادگان، گفت: در کنــار غرفه های قانونی 
خرید و فروش، برخی دستفروشان تخلفاتی را انجام 
می دهند و گاهی خود غرفه داران هم ممکن اســت 

مرتکب تخلفاتی شوند.
ما رصدهایمــان را انجــام می دهیم از شــهرداری 
هم خواســته ایم همکاری داشته باشــند و امیدوارم 
بتوانیم، در یک یا دو ماه آینده ســاماندهی خوبی را 

داشته باشیم.
میرزا کریمی اظهار کرد: در بحث فضای مجازی نیز 
همکاران ما خرید و فــروش غیرمجاز حیات وحش 
را رصد می کند. اکنون بیشــتر خرید و فروش ها در 
این حوزه به ســمت فضای مجازی رفته است. ما از 
ســایت هایی که به صورت غیرقانونی خرید و فروش 
می کنند، شــکایت کرده ایم و از طریــق پلیس فتا 
این پرونده ها را پیگیری می کنیــم و در مواردی هم 
همکاران ما در قالــب خریدار ورود پیــدا می کنند 
و بــرای نمونه با این شــیوه توانســتند فــردی که 
 گرگی را برای فروش به تهران آورده بود، دســتگیر 

کنند. 
همچنین مورد دیگر در زمینــه خرید و فروش  گربه 
جنگلی داشــتیم، اما به هر حــال در فضای مجازی 

رصد باید بیش از این باشد.

خريد و فروش گرگ 
درفضای مجازی

این حیوان در طب سنتی شرق آسیا مصرف دارد. 
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  پیش نویس آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 
1395 اداره ثبت اسناد و امالک میمه

)نوبت دوم(
4/400 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده 59 اصالحی آئیــن نامه مربوط 
امالکی که در ســه ماهه اول سال 95 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شــده و همچنین شماره های 
از قلم افتاده و نیز آنچه طبــق آرا هیات محترم 
نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط 
به حوزه ثبتــی میمه را به شــرح ذیــل آگهی 

مینماید:
  شماره های فرعی از شماره یک اصلی 

واقعات در میمه
495- آقای محمدرضا صانعیان فرزند علیرضا 
تمامی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ 
ساده دشت میان رز به مساحت 2524/68 متر 

مربع 
925- آقای محمدرضا صانعیان فرزند علیرضا 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشت لتیان به 

مساحت 317/83 متر مربع
1059- آقــای محمدرضــا صانعیــان فرزند 
علیرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی دشت لتیان به مساحت 1917/85 متر 

مربع 
1176- آقــای محمدرضــا صانعیــان فرزند 
علیرضا تمامی بیست و دو سهم و نیم مشاع از 
35 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 

پشت باغ داود به مساحت 1631 متر مربع 
3614- آقــای محمدرضــا صانعیــان فرزند 
علیرضا تمامی بیست و چهار سهم و نیم مشاع 
از 35 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 

سرپل به مساحت 1633/57 متر مربع
5632- آقــای محمدرضــا صانعیــان فرزند 
علیرضا ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 

برزه به مساحت 1057/30 متر مربع
9565- شــهرداری میمه ششدانگ قطعه زمین 
محصور محل قبرســتان متروکه به مساحت 

2644/64 متر مربع
11643- آقــای بهمن متقی و بانــوان فاطمه و 
اشرف و سکینه شــهرت همگی متقی فرزندان 
ابوالقاســم کما فرض اله ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی دشت لورک به مســاحت 7666/42 
متر مربع 

 شــماره های 1و9و10 اصلی قنوات سه گانه 
میمه مشهور به مزدآباد و رویه و بیر که مبدا و 
مظهر و مقسم و گردش آنها به شرح آگهی های 

نوبتی قبلی است
خانم طاوس یعقوبی فرزند عباســعلی مجاری 
المیاه یک ســهم از جمله 2016 سهم ششدانگ 

قنوات مزبور
 شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در 

وزوان
10716- آقایان فرهاد رســولی و حمیدرضا 
رســولی فرزندان حســن باالمناصفه مشاعا 
ششدانگ قطعه زمین محل شــارع متروکه در 

کوی پشت قلعه به مساحت 117 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات 

در ونداده
1662- آقــای علی اکبــر نبی فرزنــد ابراهیم 
ششــدانگ محل یکباب اطاق در کــوی باال به 

مساحت 17 متر مربع 
4161- آقــای محمدابراهیــم گلشــنی فرزند 
حیدر ششدانگ یکبابخانه در کوی امام علی به 

مساحت 302 متر مربع 
4165- آقــای مهــدی میرزائیــان فرزند علی 
ششــدانگ یکبابخانــه در کوی امــام علی به 

مساحت 303 متر مربع 
 شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات 

در ازان
4747- آقای ابوالفضل ابراهیمی فرزند هاشم 
ششــدانگ قطعه زمین محصــور در کوی باغ 
کهنه به مساحت 392/47 متر مربع که در آگهی 
نوبتی قبلی شماره ملک اشــتباها 4953 آگهی 

گردیده است
5089- آقــای ابوالفضــل خدادوســت فرزند 
عباس ششدانگ قطعه زمین تجاری در خیابان 

امامزاده به مساحت 63/100 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات 

در خسروآباد 
4- خانم پرویــن گرانمایه فرزنــد ناصر خان 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 732/50 متر 

مربع

273- خانم پرویــن گرانمایه فرزند ناصرخان 
ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر دشت 

پشت قلعه به مساحت 1777  متر مربع 
 شماره فرعی از شماره 78 اصلی واقع در 

لوشاب
559- خانــم معصومــه گرامی موخــر فرزند 
محمدعلی ششدانگ یکبابخانه در ده لوشاب به 

مساحت 614 متر مربع 
شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی 

بید علیا 
411- آقــای مهــران چوپانــی فرزند قاســم 
ششدانگ یکبابخانه در الی بید علیا به مساحت 

395 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی 

واقعات در موته 
252- اقای حســین خدارحمی فرزند نعمت اله 
نســبت به چهار دانگ مشاع و خانم قمرسلطان 
خدارحمی فرزند عباســعلی نسبت به دو دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
332- آقــای محمدرضا حیــدری فرزند حیدر 
ششــدانگ یکبابخانــه جنــب گلزار شــهدا به 

مساحت 485/30 متر مربع 
489- بانوان مریم هدائیان و ســکینه هدائیان 
فرزند محمد باالمناصفه نســبت به چهار دانگ 
مشــاع و اقای قنبرعلی آتشکار فرزند ابوطالب 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1544/20 متر مربع
491- آقای کاظم عمادی نسب فرزند غالمرضا 
ششــدانگ یکبابخانــه در روســتای موته به 

مساحت 1445 متر مربع
492- آقای امیرحسین آتشــکار فرزند حسن 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 324 

متر مربع
493- آقای زین العابدین آتشکار فرزند حسین 
ششــدانگ یکبابخانــه در موته به مســاحت 

257/30 متر مربع 
494- آقــای بشــیر آتشــکار فرزند حســین 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 340 

متر مربع
495- خانم مریم بیگم خدارحمی فرزند نعمت 
اله ششــدانگ قطعه زمین محصور در خیابان 

میعاد به مساحت 641/30 متر مربع 
496- خانم مریم بیگم خدارحمی فرزند نعمت 
اله ششــدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

498/31 متر مربع
497- آقای یوســف آتشــکار فرزند حســین 
ششــدانگ قطعه زمین محصور به مســاحت 

344/40 متر مربع
498- آقــای رســول ذاکری فرزنــد مصطفی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 435 متر مربع
499- آقای رمضانعلی هدائیــان فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 856/25 متر 

مربع
   لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراض)واخواهی ( داشته باشد نسبت به 
آنهایی که تقاضای ثبت پذیرفته شــده از تاریخ 
انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 90 روز 
دادخواســت واخواهی خود را تسلیم این اداره 
نموده و رســید دریافــت دارد ضمنا معترض 
بایستی از تاریخ تســلیم اعتراض ظرف مدت 
یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به مراجع 
قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی 
بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات 
یا گواهی طرح دعــوی که بعــد از انقضا مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 16 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد 
ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس 
تحدید حدود قید و واخواهی صاحبان امالک و 
مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و اصالحــی آن پذیرفته خواهد 
شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روز از 
تاریخ اولین نوبت انتشار در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1395/05/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1395/06/01 
م الف: 12134 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان میمه

آگهی نوبتی سه ماهه اول   سال 1395   ثبت 
اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان

)نوبت دوم( 
4/386 به موجب مــاده 11قانون ثبت اســناد 
وامالک وماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به 
امالکی که درسه ماهه اول  سال 1395 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شــده وهمچنین شماره هایی 
که ازقلم افتاده ونیزآنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهی آنها تجدید گردیده اســت بشرح ذیل 

آگهی می گردد:
الف-امالکی که تقاضای ثبت انها پذیرفته شده 
ومدت اعتراض نســبت به انهــا ازتاریخ اولین 
نوبت انتشار 90روز است )شامل بخش14ثبت 

اصفهان(:
1-ابنیه وامــالک واقع درناژوان شــماره  یک 

اصلی وفرعی زیر:
279-آقای حسن شیرانی به شماره شناسنامه 
241 فرزند محمدجعفر نســبت به ششــدانگ 

پالک1/279 واقع دربخش14 ثبت اصفهان  . 
2-ابنیه وامالک واقع در نصر آباد به شماره 5   

اصلی وفرعی زیر:
1243-خانم مهین چهره نمــا فرزند مصطفی  
به شماره شناسنامه 44285 نسبت به دوسوم 
دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
مذکورواقع دربخش14 ثبت اصفهان )موروثی 

از مصطفی چهره نما(.
3-ابنیه وامالک واقع  درجوزدان  به شماره  12   

اصلی وفرعی زیر:
10230-آقای رضا پور ابوطالب فرزند مرتضی 
به شــماره شناســنامه 2531 وخانم مرضیه 
جوانی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 2076 

باالمناصفه  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
که جاده متروکه بوده به مســاحت 20/20متر 
مربع جهــت الحاق بــه پــالک 12/9664 واقع 

دربخش14 ثبت اصفهان . 
7- ابنیه وامالک واقع درلمجیربه شــماره  40 

اصلی وفرعی زیر:
243-آقــای محمد غفــوری فرزنــد عباس به 
شماره شناسنامه 12  نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به پالک مذکــور واقع دربخــش14 ثبت 
اصفهان. -641آقای ســید مجتبی موســوی 
 رنانــی فرزنــد ســید ابوالقاســم به شــماره 
 شناســنامه 423 نســبت به ده حبه ودوهفتم 
مشاع از72 حبه ششدانگ بااستثناء بهای ثمنیه 
اعیانی ازپــالک مرقوم واقــع دربخش14 ثبت 

اصفهان . 
3249- خانم فاطمه برومند شــادان به شماره 
شناســنامه 889 نســبت به ششــدانگ یکباب 
 خانه به مساحت 175/70 متر مربع  به شماره

 فرعی مذکور قســمتی از پالکهای 548و547 
فرعــی از 40 اصلــی واقــع دربخــش14 ثبت 

اصفهان . 
3510-آقای اصغر سلطانی آفارانی فرزند تقی 
به شماره شناسنامه 80 نســبت به چهاردانگ 
مشــاع وخانم کبری ســلطانی آفارانی فرزند 
محمد به شــماره شناســنامه 1735 نسبت به 
 دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانه به 
پــالک  مربــع  متــر   183 /02 مســاحت 
40/3510مجــزی شــده از 40/197 واقــع 

دربخش14 ثبت اصفهان. 
-8  ابنیه وامالک واقع درمار ماربه شماره  42 

اصلی وفرعی زیر:

2-خانم مریم شــاهنگی هاشــمی به شــماره 
شناسنامه 49114 فرزند سیدمحمدعلی  نسبت 

به ششدانگ پالک مرقوم .
5- خانم مریم شــاهنگی هاشــمی به شــماره 
شناسنامه 49114 فرزند سیدمحمدعلی  نسبت 

به ششدانگ پالک مرقوم .
117- خانم مریم شــاهنگی هاشمی به شماره 
شناســنامه 49114 فرزند ســیدمحمدعلی  و 
شهرداری اصفهان نســبت به ششدانگ پالک 

مرقوم .
ب(امالکــی که آگهــی نوبتــی آنهــا در وقت 
مقرر منتشر شــده ولیکن به واســطه اشتباه 
موثری که در انتشــار آنها رخ داده وبه موجب 
آرا هیــات نظارت یا دســتور اداره مســتند به 
اختیــارات تفویــض موضوع بندهــای385-

386-387مجموعه بخشــنامه ثبتی تا اول مهر 
1365منجر به تجدیــد آگهی شــده اند ومدت 
اعتراض نســبت به آنها از تاریخ اولین انتشار 

سی روز است به شرح زیر است :
1- ابنیه وامــالک واقع زاجان به شــماره  19 

اصلی وفرعی زیر
630-آقایان احمــد ومحمودومجید شــهرت 
همگی صباغ  رنانی فرزندان مهدی  بالســویه 
نسبت به 18 حبه مشاع وآقایان رحیم وحسین 
ومحمد شــهرت همگی صباغ رنانــی فرزندان 
اسماعیل بالسویه هریک نسبت به 18 حبه مشاع 
از ششدانگ پالک مذکور که در آگهی اولیه نام 
ونام خانوادگی مســتدعیان ثبــت قید نگردیده 

است . 
 به موجب ماده 16 قانون ثبــت امالک چنانچه 
کســی نســبت به امالک مندرج درایــن آگهی 

واخواهی داشــته باشــد باید ازتاریخ انتشار 
اولین نوبــت آگهــی 95/5/1 ظــرف مدت 90 
روزدادخواســت واخواهــی خــود رابــه این 
اداره تســلیم وطبــق تبصره دو مــاده واحده 
قانون تعییــن تکلیف پرونده هــای معترضی 
ثبت معتــرض ظرف مــدت یک مــاه ازتاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواســت رااخذ وبه این اداره تسلیم 
نماید ودرصورتی که قبل ازانتشــار این آگهی 
دعوایی اقامه شــده باشــد طرف دعــوی باید 
گواهی دادگاه رامشعر برجریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی کــه بعد از انقضــاء ومدت مرقوم 
واصل شــود. بالاثربوده ومطابق قسمت اخیر 
ماده 16 وتبصــره ماده 17 قانــون ثبت رفتار 
خواهد شد.ضمنًا طبق ماده 56آئین نامه قانون 
ثبت رفتارخواهدشد. ضمنًا طبق ماده 56آئین 
نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقی درموقع تعیین 
حدوددرصورتمجلس قید وواخواهی صاحبان 
امــالک ومجاورین نســبت بــه حدودوحقوق 
ارتفاقــی مطابق ماده 20 قانــون ثبت وتبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت پذیرفته خواهدشد این آگهی در 
دونوبت به فاصله 30 روزازتاریخ انتشار نوبت 
اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج 

ومنتشرمیشود.
تاریخ انتشارنوبت اول: 95/05/02
تاریخ انتشارنوبت اول: 95/06/01

م الف: 12133 علیرضا حیدری  رئیس  اداره 
ثبت اسنادوامالک منطقه غرب اصفهان
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

اصفهانی ها برای جشنواره فیلم کودک چه می کنند؟

نمایشــی با محتوای »بن تن« و مشــکالت خانواده ها با 
فرزندان خود، در شانزدهمین جشــنواره تئاتر عروسکی 

حاضر می شود.
آرش شــریف زاده، کارگردان نمایش »بنیامین و بن تن« 
و منتخب شانزدهمین جشــنواره نمایش عروسکی بخش 
صحنه ای، درخصوص نمایــش خود گفت: موضوع نمایش 
در رابطه با بازی های کامپیوتری و مشکالتی است که همه 
والدین با فرزندان خود دارند. شخصیت نمایش وارد کیس 
کامپیوتر خود می شــود و از نزدیک، بن تن و ویروس های 
مخرب را می بیند. وی در راســتای انگیزه خود از انتخاب 

این موضوع اظهار داشــت: موضوع، امروزی اســت که هر 
خانواده ای با آن درگیر بوده و همچنــان ادامه دارد؛ حتی 
پسر خودم هم از صبح تا شــب پای بازی های کامپیوتری 
می نشــیند؛ به همین منظور از نزدیک با معضالت ناشی از 

استفاده این بازی ها آشنا هستم.
شریف زاده با بیان اینکه نمایش را به فضای فانتزی نزدیک 
کرده ایم، مطرح کرد: زمانی که پســر بچه به فضای کیس 
وارد می شــود، ســعی کردیم اجرای نمایش را به سمت 
فانتزی بودنــش نزدیک کنیم تا به مضمــون یک نمایش 

عروسکی نزدیک تر شود.

بهنــوش طباطبایی به جمع 
بازیگــران فیلم ســینمایی 

»البی« پیوست.
محمد پرویزی، نویســنده و 
ســینمایی  فیلم  کارگردان 
»البــی«، با اعــالم این خبر 
اعالم کرد کــه فیلمبرداری 
این اثر ســینمایی به زودی به پایان خواهد رسید. »البی«  که 
فیلمبرداری آن کماکان در نووتل )هتلــی رو به روی فرودگاه 
امام خمینی( در جریان است، در حالی خود را برای حضور در 

جشــنواره فیلم فجر آماده می کند که تاکنون بازیگران زیادی 
مقابل دوربین پرویزی رفته اند. پیش از این، شــهاب حسینی، 
ساره بیات، سحر دولتشــاهی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، 
علیرضا آقاخانی، شهرام حقیقت دوست، آزاده صمدی، مهرداد 
صدیقیان، آرمــان درویش و هســتی مهدوی فــرد، ازجمله 
بازیگرانی بودنــد که در این فیلــم اجتماعی بــه ایفای نقش 
پرداخته اند. بر اســاس این گزارش، البی با پایان فیلمبرداری، 

روی میز تدوین محمدرضا مویینی خواهد رفت.
 طی ایــن فیلم، بهنــوش طباطبایــی هم گرفتار ایــن هتل و 

دم های این البی است.

بهنوش طباطبايی بازيگر »البی« شددنیای فانتزی »بن تن« در جشنواره تئاتر عروسکی

نمایش 

يادداشت

درشهر

معاون هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهان گفت: نمایش های راه یافته به بخش رقابت بیســت و هشتمین 
جشنواره تئاتر استان اصفهان، پس از بررســی آثار رسیده به دبیرخانه 

این جشنواره، مشخص شدند.
نمایــش  اســاس،  ایــن  بــر  افــزود:  آقاییــان زاده   حســینعلی 
»پنهان خانه پنــج در« به کارگردانی احســان جانمی و نویســندگی 
حســین کیانی از اصفهان، نمایش »ناتمــام« بــه کارگردانی پیمان 
کریمی و نویسندگی بهزاد آقاجمالی از اصفهان، نمایش »خودخوری« 
به کارگردانی و نویســندگی ســید جواد نوریان از نجف آباد و نمایش 
»اسم من مژگانه، اینجا خونه منه« به نویســندگی و کارگردانی هادی 
عسگری از شاهین شــهر، به بخش رقابت  بیست و هشتمین جشنواره 

تئاتر استان اصفهان راه یافتند.
معاون هنری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: همچنیــن »جیره بندی پر خــروس برای 
ســوگواری« به کارگردانی پیام میرکی و نویســندگی علی نرگس نژاد 
از لنجان، نمایش »آنکه کلوخ بر ســر می زند، ســنگ می خواندش« به 
کارگردانی مهدی سه دهی از آران و بیدگل، »بدخوابی« به نویسندگی 
و کارگردانی هومن حیدری از اردســتان، »آنتولــوژی صبح فرحناک 
یک چاقو« به کارگردانی کورش شمس از شاهین شهر و »لطفا گوریل 
خودت را قــورت بده« به کارگردانــی پویان عطایــی از اصفهان نیز از 
راه یافتگان به بخش رقابت بیســت و هشتمین جشــنواره تئاتر استان 

اصفهان هستند.

 رییس کمیســیون فرهنگی شورای شــهر اصفهان گفت: با مشارکت 
شــهرداری و حوزه هنری، قرار است ســینما همایون )۲۲ بهمن( به 

مجموعه »تئاتر شهر« اصفهان تبدیل شود.
اصغر آذربایجانی، در ارتباط با سرنوشــت ســینما همایــون اصفهان 
که بخشــی از آن متعلق به حوزه هنــری و ورودی آن نیــز متعلق به 
شهرداری است، اظهار داشت: تئاتر شهر اصفهان از مجموعه هایی است 
که حتی کلنگ زنی آن در ســال های گذشته انجام شــد؛ اما با وجود 
تعیین طرح معماری بــه دلیل درنظرگرفتن زمین نامناســب و دور از 
مرکز شهر، این مجموعه به سرانجام نرســید.وی با بیان اینکه تاکنون 
دوبار جا به جایی زمین در این ارتباط انجام شــده است، افزود: با توجه 
 به اینکه خیابان چهارباغ عباســی از خیابان های قدیمی اصفهان است 
که در آینــده نیز به پیاده راه و خیابان گردشــگری تبدیل می شــود، 
آخرین پیشــنهاد ارائه شــده در این زمینه، قرار گرفتن تئاتر شهر در 
چهارباغ عباســی بوده است.رییس کمیســیون فرهنگی شورای شهر 
 اصفهان با بیان اینکه به احتمال قوی، ســینما همایون )۲۲ بهمن( به 
تئاتر شهر اصفهان مبدل می شــود، تاکید کرد: در تهاتری میان مصال 
و شهرداری، بخشــی از این زمین )ورودی اصلی سینما ( به شهرداری 
واگذار شده؛ اما زمین خود سینما متعلق به حوزه هنری است.وی ادامه 
داد: در مذاکرات کمیســیون فرهنگی با حوزه هنری، قرار بر این است 
که با مشارکت این دو نهاد، تئاتر شهر اصفهان در محل سینما همایون 

ساخته شود که باید شهرداری در این ارتباط به جمع بندی برسد.
آذربایجانی تاکید کرد: بر این اساس امیدواریم با مذاکرات نهایی، سالن 
تئاتر شهری درخور مردم فرهنگ دوست اصفهان، در خیابان چهارباغ 
 که اکثر ســینماهای اصفهان نیــز در محدوده این خیابــان قرار دارد، 

کلید بخورد.

معاون سینمايی اداره ارشاد اصفهان:

نمايش های راه يافته به بخش رقابت 
جشنواره تئاتر 

ريیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

سینما همايون، »تئاتر شهر«
 اصفهان می شود

نمایش عروســکی و جذاب آقا و خانم توییت، آخرین اثر 
نمایش اکرم ابوالمعالی اســت که تا 5 شهریورماه در تاالر 

هنر به روی صحنه می رود.
به گزارش ایمنا، نمایش مقابلــه به مثل آقا و خانم توییت 
تا 5 شهریور در تاالر هنر اصفهان روی صحنه است. شاید 
تعجب می کنید که چرا اینطــور بی مقدمه به زمان پایان 
اجرای این نمایش عروسکی اشــاره کردم. اولین دلیلش 
این اســت که این نمایش، نمایشی اســت بسیار خالق! 
از خالقیت در خلق فضا تا ســاخت عروســک ها و حتی 
صداپیشــگی عروســک گردان ها و همه اینها؛ یعنی که 

نباید تماشای آن را از دست داد.
این نمایش همان طور که کارگردانــش، اکرم ابوالمعالی 
هم اشاره می کند، نمایشی اســت دغدغه مند که مزمت 
جنــگ و کینــه جویــی را در قالبی خالق و بــه صورت 
ضمنی ارائه مــی کند. آقای توییت و همســرش که حاال 
کهنسالی را تجربه می کنند، از کودکی به دلیل شیطنت 

خودشان و خلقیات مادرانشــان دچار اختالف هایی می 
شــوند که با طنز قابل قبولی به نمایش درمــی آید. بعد 
 از آن، ایــن تالفــی کردن ها، به شــکل هــای مختلفی 
ادامه پیدا می کند. یکــی از تعلیقات خوبــی که در این 
نمایش وجود دارد، استفاده از دیالوگی است که بعد از هر 

اتفاق، یکی از شخصیت ها استفاده می کند.
برای مثال مخاطب در ابتدا نمــی فهمد چرا آقای توییت 
می گوید »1997 بار«؛ اما در ادامه متوجه می شویم این 
عدد، با هر بار تالفی کردن و به اصطالح شــیطنتی که آقا 
یا خانم توییت انجام می دهند، اضافه می شــود؛ تا جایی 
که آقای توییت در آخرین نقشــه خود، خانم توییت را با 
تعداد زیادی بادکنک به هوا می فرســتد و بعد... درست 
در اینجاســت که مخاطب با کمی تیزهوشــی، می تواند 
 پایان باخت یک چنین سیری را درک کند؛ به طوری که 
می توان گفت ایــن نمایش، تلفیقــی از تفکر و خالقیت 

است. 

اما در رابطه با فــرم و اجرای این نمایــش، باید به یکی از 
جمالت معروفی اشــاره کنم که همــواره در بحث خلق 
آثار هنری از آن استفاده می شــود و آن جمله این است 
که هنرمنــد باید صدای خودش را داشــته باشــد. اکرم 
ابوالمعالی با توجه به تجربه بــاالی خود در زمینه نمایش 
کودک و نوجوان و با نگاهی که بر متن رول دال داشــته 
اســت، در اجرا و فرم، صــدای خــودش را دارد و یکی از 
دالیلی که خالقیت اثر را باال می برد نیز همین نکته است. 
 در رابطه با طراحــی صحنه هم باید به همــکاری احمد 
پناه نجات با تیــم اجرایی به عنوان طراح صحنه اشــاره 
کرد که به طور جدی باعث ایجاد محیطی می شــود که 
در عین سادگی، تمام نیازهای عروسک گردان و نیازهای 
بصری مخاطب را رفع می کند؛ اما ایــن را هم باید یادآور 
شــد که به دلیل کوچک بودن ســالن نمایش، زمانی که 
شــما روی صندلی ردیف اول نشسته باشــید، در برخی 
 از قســمت های نمایش، نمــی توانید همه اتفــاق ها و 

عروسک ها را به خوبی ببینید.
مقابله به مثل آقا و خانم توییت امــا یک نقطه ضعف هم 
دارد و آن نقطه ضعف را می توان فشردگی مینیمالیستی 
 بیــش از حــد کار دانســت؛ به طــوری که مــا متوجه

رابطه ای بین راوی داســتان )که ایفــای نقش آن را علی 
اعتمادی برعهــده دارد( و خانواده توییت نمی شــویم و 
داســتان صرفا بر محور کینه جویی ها و شیطنت های آقا 
و خانم توییت می چرخد که اگر هــدف کارگردان اتفاقا 
همین نکته و حذف زوائد بوده اســت، آن وقت سوالی که 
پیش می آید، در رابطــه با ضرباهنگ تند اجراســت که 
اتفاقا نکته مثبت کار هم هست. در این نمایش با تکیه بر 
موسیقی پرانرژی اثر و حرکت که جزوی از نمایش است، 
مخاطب همواره با پویایی و گرم نگه داشــته شدن صحنه 
مواجه است؛ اما با فشــردگی که در کار وجود دارد و این 
ضرباهنگ تنــد و پرانرژی، مخاطب نوعــی تعجیل را در 

پس کار حس می کند.
در نهایت باید اضافــه کنم این نمایش تا 5شــهریور، هر 
شــب ســاعت 19 در تاالر هنر اصفهان اجرا می شــود. 
 تماشــای این نمایش عروســکی جــذاب و خانوادگی را 

از دست ندهید.

يادداشتی برای نمايش در حال اجرای مقابله به مثل آقا و خانم تويیت؛

تلفیقی از تفکر و خالقیت

کنسرت

به گزارش خبرنگار زاینده رود، رضا یزدانی  بــرای چندمین بــار و این بار بــه دعوت مريم ياوری
»موسســه ترنم« و با همکاری »موسســه 
فرهنگی هنری نوای مهر«، برای اجرای کنسرت در تاالر رودکی 

به روی سن رفت.
اســتقبال خوب شــهروندان اصفهانی از این برنامه، زمینه ساز 
دلگرمی هنرمنــدان فعال در گروه رضا یزدانی بــود؛ چرا که آنها 
در حیــن برگزاری این برنامه، بارها نســبت بــه حضور در جمع 
مردم هنردوســت اصفهان ابراز خوشــحالی کرده و جای جای 
اصفهان را به گونه ای، یادآور دوره ای تاریخی در کشــور دانستند. 
 کنسرت رضا یزدانی را می توان یکی از طوالنی ترین کنسرت های 
برگزار شده در کشــور دانســت؛ چرا که وی در هر سانس از این 

کنسرت، بیش از 1۲ آهنگ را برای مخاطبان اجرا کرد.
اما همراهی و همخوانی مــردم اصفهان با رضا یزدانی در نوع خود 
بی نظیر بود و شــور و نشاط موجود در ســالن رودکی را چندین 
برابر می کرد.»سیگار پشت ســیگار« نخستین قطعه ای بود که با 
صدای رضا یزدانی در ســالن رودکی اصفهان اجرا شد و در ادامه، 
»هنوز دلم واســه یکی تنگ میشــه« نیز به هیجــان این برنامه 
اضافه کرد؛ اما اجرای آهنگ »طهران تهران« ســرو صدا در سالن 
را به اوج رســاند و در ادامه، اجرای آهنگ »هذیون«، این شور و 
هیجان را اوج رســاند. در ادامه این برنامه، رضا یزدانی از عشــق 
و عالقه اش به کشــور ایران،  شهدای هشت ســال دفاع مقدس و 
همچنین ورزشــکاران، ســخن به میان آورد و گفت: من در این 
زمینه ها نیز کارهایی را خوانده ام که اغلب به خاطر عشق و عالقه 
و مواردی هم سفارشــی بوده اســت.»کوچه ملی«، »این روزا«، 
»کاشف«، »برزخ«، و »رادیو« نیز از دیگر قطعات اجراشده توسط 
رضا یزدانی در کنســرت شب گذشــته اش در اصفهان بود. رضا 
یزدانی » عشق آســان نمود اول« حضرت حافظ را نیز به صورت 
نشسته و با آرامش خاصی، به تماشــاگران حاضر در سالن تقدیم 
کرد؛ اما به رســم همه کنســرت های رضا یزدانی، آهنگ »خلیج 
فارس« به عنوان حســن ختام این کنســرت انتخاب شــده بود 
که اصفهانی ها به صورت ایســتاده این آهنگ را بــا این هنرمند 
همخوانی کردند. گفتنی است که در حاشیه کنسرت رضا یزدانی 
در ســالن رودکی اصفهان، ســه آلبوم تصویری و 9 آلبوم صوتی 
این هنرمند نیز به فروش می رسید. میالد عدل )گیتارالکتریک(، 
مازیار احمدپــور) گیتار الکتریک(، آرش زمانیــان )گیتارباس(، 
محمد خرمی نژاد )درامز(، شهروز بردوده )پیانو و کیبورد(، ایمان 
جعفری)ساکسیفون(، علیرضا یحیوی )صدابردار( و سینا سینایی 

)نورپرداز(، در این کنسرت، رضا یزدانی را همراهی می کردند.

هم صدايی اصفهانی ها با رضا يزدانی؛ 

»خلیج فارس« ايستاده زمزمه شد
 یک عضــو کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شــورای شــهر اصفهان، از تغییر زمان برگزاری 
جشــنواره فیلم کودک اصفهان و برپایی آن در 

زمستان خبر داد.
در پی انتشــار برخی اخبار غیر رسمی از انتقال 
دبیرخانه جشــنواره فیلم کــودک از تهران به 
اصفهــان، مهــدی باقربیگی که عضــو کمیته 
سینمایی شورا و شهرداری اصفهان است، درباره 
آخرین وضعیــت برگزاری،  تشــکیل دبیرخانه 
و تعیین دبیر جشــنواره فیلم کــودک اصفهان 
در گفت وگو با ایســنا بیــان کرد: هنــوز هیچ 
دبیرخانه ای بــرای این جشــنواره در هیچ کجا 
تشکیل نشــده و قرار اســت برای انتخاب دبیر، 
هیئت چند نفره ای از شــورای شهر و شهرداری 
اصفهان و نیز بنیاد ســینمایی فارابی تشــکیل 
شود که در واقع هیئت اجرایی جشنواره هستند 
و تمام تصمیمات مربوط به جشنواره از الف تا ی 

در این کمیته گرفته خواهد شد.
وی افزود: فرد انتخابی برای دبیر جشــنواره هم 
قرار است از اصفهان به بنیاد ســینمایی فارابی 
پیشــنهاد داده شــود و پس از تایید آنها، زمان 
برگزاری جشــنواره هم مشــخص می شود که 
پیش از ایــن، مهرماه بود؛ ولی امســال احتماال 
به دی ماه یا زمان دیگری موکول می شــود که با 

برنامه های ارشاد تداخل نداشته باشد.
جشنواره کودک و نوجوان اصفهان در 

يونسکو ثبت شده است
باقربیگــی همچنین اضافــه کرد: جشــنواره 
بین المللی فیلم کودک ونوجوان، در عنوان خود 
نام اصفهان را دارد و با همین اســم، جشــنواره 
فیلم کودک و نوجوان اصفهان در یونســکو ثبت 
شده است؛ اما کارشناســانی در وزارت ارشاد و 

بنیاد ســینمایی فارابی، این دو بخش کودک و نوجوان را از هم 
جدا کردنــد؛ در حالی که اصال فیلمی در این دو حوزه ســاخته 

نمی شود.
وی گفت: یک زمانی هســت که 100 فیلم تولید می کنیم و در 
بین آنها موضوع ۲0 فیلم با بقیه فرق می کند؛ آن وقت می شــود 
یک خط کش گذاشــت و آنها را  از هم جدا کرد؛ اما وقتی فیلمی 
ساخته نمی شود، چه کاری اســت که دو جشنواره جدا از هم به 

عنوان جشنواره کودک و جشنواره نوجوان داشته باشیم؟!
وزیر ارشاد سرقول خود ماند. این نماینده شورای شهر اصفهان 
با اشــاره به حضور ســال گذشــته علی جنتی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در اصفهان افزود: ایشــان مسلما فردی باتجربه، 
هنر دوست و فرهنگ دوست اســت که پس از صحبت های ما، 
قول بررســی موضوع و بازگشت کامل جشــنواره را به اصفهان 
دادند. ایشان ســرقول خود ماندند و در جلساتی که با همکاران 
دیگرشان داشتیم، متوجه شــدیم که گفته اند این مسئله حل 
شود؛ به همین دلیل وزارت ارشــاد و بنیاد سینمایی فارابی، در 

این دوره بیشــترین تعامل را با شهرداری اصفهان داشتند و فکر 
نکنم چنین چیزی تا این حد ســابقه داشته باشــد که این قدر 

کوتاه آمده باشند.
باقربیگی با بیان اینکه در چند ماه گذشته دیدارهای متفاوتی با 
مدیران سینمایی سازمان ســینمایی در تهران و اصفهان برگزار 
شده اســت، گفت: در آخرین دیدار که کمتر از یک ماه گذشته 
انجام شد، قرار بر این بود تا توافق پنج ساله ای که برای برگزاری 
این جشنواره وجود داشت و به پایان رسیده است، دوباره نوشته 
شود که مسئوالن سازمان ســینمایی، پیش نویس این توافق را 

به ما دادند و همه چیز خوب پیش رفت.
جشــنواره کودک و نوجوان، ملک شخصی کسی 

نیست
باقربیگی همچنین بیان کرد: جشــنواره فیلم کودک و نوجوان 
اصفهان مثل سی وســه پل متعلق به فرد خاص و ملک شخصی 
کسی نیســت که مثال امروز اگر من شهردار شــدم، با یک لودر 
آن را خراب کنم. این جشــنواره متعلق به ایران است و 30سال 
ســابقه برگزاری دارد؛ اما چندی قبل، فرشته طائرپور به عنوان 

دبیــر شــورای سیاســت گذاری و راهبــردی 
ســینماهای کودک و نوجــوان، بــا حضور در 
ایســنا ضمن حمایــت و تاکید بــر اهدافی که 
شــورا از تفکیک دو بخش جشــنواره کودک و 
نوجوان داشــت، گفته بود: دوســتان اصفهانی 
که جز چند ســال اخیر، در دوره های پیشــین، 
در میزبانی از یک رویداد بین المللی ســینمایی، 
سابقه قابل تحســینی برای خود رقم زده بودند، 
اولین گروهی بودند که با تعصب، از این تصمیم 
)تفکیک دو بخش کودک و نوجوان( بر آشفتند 
و به جای تامل و تعامل و شــنیدن نظرات شورا 
و ارزیابی همــه جانبه نتایج ایــن تفکیک برای 
شهرشــان، گالیه شــان را به دفتر جناب وزیر 
بردند. آنها فارغ از جهانی بــودن پدیده ای به نام 
ســینمای کودک، با موضعی استانی، به انتقاد از 
تصمیم شورا پرداختند و عمال وزیر ارشاد را نیز 
برای انتخــاب بین جلب رضایــت از آنها و عمل 
به کارشناسی شورا، بر ســر دوراهی قرار دادند. 
به نظر می رســید که برای آنهــا اصفهان مهم تر 
از ســینمای کودک اســت و درنتیجــه تفاوت 
پرچم هایــی که به دســت داشــتیم، رخ نمود. 
ما پرچم کودکان و سینمایشــان را در دســت 

داشتیم و آنها پرچم اصفهان را.
وی مطرح کــرده بود: ایــن دوســتان حتی از 
شنیدن اخبار خوب برگزاری جشنواره فیلم های 
نوجوان در همدان بر ســر ذوق نیامدند و راه را 
برای تعامل با شــورا، جهت دستیابی به طرحی 
بهتر برای برگزاری جشــنواره فیلم های کودک 
 به انضمام مــرور آثــار نوجوانــان در اصفهان،

باز نکردند.
او مطرح کرده بود: به  هرحــال فارغ از اینکه چه 
کسی مدیریت این جشنواره سینمایی را برعهده 
خواهد گرفت، اینکه مســئوالن اصفهان، بــدون تقبل هزینه یا 
مشارکت در تامین بودجه تولید، ســفارش تولید چندین فیلم 
جدید به ارشاد و فارابی یا فیلمســازان بخش خصوصی بدهند، 
مانند آن است که کســی مهمانی برگزار کند؛ اما فاکتور غذا را 
برای مهمان ارسال کند. بدیهی است چنانچه همه فیلم های در 
دست تولید، بتوانند بی وقفه به کارشــان ادامه دهند و تا تاریخ 
برگزاری جشنواره آماده شــوند، بی تردید می توان جشنواره ای 
پربارتر از همه سال های اخیر را برای ســینمای کودک و شهر 
اصفهان رقم زد؛ ایــن آرزوی شــورای ما نیز هســت. در واقع 
برنامه ای که شــورا از همان ایام مذاکره با اصفهان در ســال 94 
داشــت و منحنی مصوبات و تولیدات را بــرای آن تنظیم کرد، 
با اعتنا به همیــن مطلب بود. عمال فیلم هایی که در جشــنواره 
کودک امسال و جشنواره نوجوان سال 96 شرکت خواهند کرد 
یا در گروه ســینماهای کودک و نوجوان به نمایش در خواهند 
آمد، اولین مجموعه از فیلم هایی هســتند که فیلمنامه شان از 

مصوبات این شوراست.

»هری پاتر و فرزند نفرين شده« 
قدم به بازار نشر ايران گذاشت

 کتاب »هری پاتر و فرزند نفرین شــده« براساس داستانی از 
جی.کی.رولینگ با ترجمه ویدا اســالمیه توســط انتشارات 
کتابسرای تندیس، منتشــر و راهی بازار نشر شد. طی دو روز 
گذشته، مراسم جشن امضای این کتاب در محل کتابفروشی 
کتابسرای تندیس برگزار شد و اسالمیه با حضور در این مکان، 
با مخاطبان و عالقه مندان هری پاتــر به گفت و گو پرداخت و 
کتاب هایشان را امضا کرد. حضور عالقه مندان به داستان های 
هری پاتر در این دو روز در کتابسرای تندیس بسیار قابل توجه 
بود. این کتاب، نمایشنامه ای است که درادامه انتشار رمان های 
رولینگ با محوریت شــخصیت هری پاتر منتشر می شود و به 
قلم جان تیفانی و جک ثورن نوشــته شده است که تحت نظر 
رولینگ و مورد تائید این نویسنده اســت. »هری پاتر و فرزند 

نفرین شده« هشتمین عنوان از مجموعه هری پاتر است.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

پرده دوم، صحنه هجدهم
هاگوارتز؛ دفتر خانم مدیر

پروفسور مک گونگال تک و تنها در صحنه است. به نقشه نگاه 
می کند؛ اخم هایش در هم می رود؛ با چوبدستی اش ضربه ای به 
آن می زند و برای تصمیم خوبی که گرفته اســت، لبخندی بر 

لبش می نشیند.
- پروفسور مک گونگال: شیطنت تموم شد.

صدای لرزشــی به گوش می رســد؛ گویی تمام صحنه به لرزه 
درآمده است.

اول جینی و سپس هری از بخاری هیزمی بیرون می آیند.
- جینی: پروفسور، نمی دونم کی می خواد بهتر بشه؟!

- پرفسور مک گونگال: پاتر، باز که برگشتی! انگار باالخره فرش 
منم داغون کردی.

- هری: باید پسرمو پیدا کنم. الزمه!
- پروفسور مک گونگال: هری، من این موضوع رو بررسی کردم 
و به این نتیجه رسیدم که مایل نیســتم در این کار مشارکتی 

داشته باشم. هر تهدیدی هم بکنی، من...
این کتاب با 311 صفحه، شــمارگان 6 هزار نســخه و قیمت 

190هزار ریال منتشر شده است.

فرهنگ کتاب

نمايشگاه

 نمایشــگاهی از آثــار نقاشــی مهــری یــاوری با 
عنــوان »چهــره و رنــگ« در کافــه گالــری هنر 
 در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه 

است.
مهری یاوری، کاریکاتوریســت اصفهانی، در ســال 
1360 در خمینی شهر متولد شد و دو سال در زمینه 
نقاشــی به صــورت خصوصی آموزش دید. ایشــان 
ازجمله شاگردان مهدی تمیزی در زمینه کاریکاتور 
اســت و اکنون نیز در انجمن کاریکاتوریســت های 

اصفهان عضویت دارد.
وی تاکنون در نمایشــگاه های انفــرادی و گروهی 

متعددی شرکت نموده است. 
نمایشگاه نقاشی »چهره و رنگ«  به مدت یک ماه از 
۲8مردادماه تا ۲8شهریورماه در کافه گالری هنر برپا 

خواهد بود.
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند 
از ســاعت 17 تا ۲۲ به محل کافه گالــری هنر واقع 
در ملک شهر، خیابان مطهری، ابتدای خیابان نقش 
جهان، پالک یک، مجتمع اداری تجاری نقش جهان 

مراجعه نمایند.

نمایشــگاهی از آثار نقاشــی در خانه هنرمندان در 
معرض دیــد عالقه مندان قــرار گرفته اســت. این 
نمایشــگاه به صورت انفــرادی برگزار می شــود و 
 آثار نقاشــی ارائه شــده، توســط زهرا بابا احمدی 

خلق شده اند.
نمایشــگاه انفرادی نقاشــی زهــرا بابــا احمدی از 
۲8مردادماه در خانه هنرمندان اصفهان گشــایش 
 یافته و تا 3شــهریورماه، پذیــرای بازدیدکنندگان 

خواهد بود.
 عالقــه منــدان بــرای بازدیــد از این نمایشــگاه 
 می توانند صبح ها از ســاعت 9 تــا 1۲ و بعد از ظهر 
از ســاعت 16 تــا 19 به محــل خانــه هنرمندان 
 اصفهان واقع در خیابان آبشــار اول، پارک ایثارگران 

مراجعه نمایند.

به مدت يک ماه برپاست:

نمايشگاه نقاشی
 »چهره و رنگ« درگالری هنر

تا 3 شهريورماه برپاست:

نمايشگاه نقاشی
 در خانه هنرمندان

 مهدی باقربیگی:

اصفهانی ها برای
 جشنواره فیلم کودک

 چه می کنند؟
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 
)نوبت دوم(

4/394 بــه موجب مــاده 11 و 12 قانون ثبت 
اسناد و امالک و ماده ی 59 اصالحی و آئین 
نامه مربوط به امالکی که در ســه ماهه اول 
سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرای هیات نظارت ثبت باید تجدید آگهی 
شود و مربوط به بخش های 1، 2، 3 و 4 و 19 

بشرح زیر اعالم می گردد:
ردیف الف(

شماره پالک و مشــخصات مالک و نوع محل 
وقوع امالک که اظهارنامه آنها در ســه ماهه 
مربوط تنظیم و جهت انتشار در ردیف منظور 

گردیده است.
بخش یک ثبت  نائین

1327 اصلی ســقاخانه ســرای نــو نائین به 
تولیــت اداره اوقــاف و امور خیریــه نائین 
ششدانگ سقا خانه سرای نو نایین بمساحت 

3/20  متر مربع واقع در بخش یک نایین
بخش دو نایین

2633 اصلــی حســینیه میدان بــاال محمدیه 
به تولیــت اداره اوقاف و امــور خیریه نایین 
ششــدانگ حســینیه میدان بــاال محمدیه به 

مساحت 206/70 متر مربع واقع در محمدیه
یکفرعی از از 2634 اصلی آب انبار میدان باال 
محمدیه به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه 
نائین ششــدانگ آب انبار میدان باال محمدیه 

بمساحت 68 متر مربع واقع در محمدیه
2727 اصلــی مســجد جامــع محمدیــه به 
نمایندگــی اداره اوقاف و امــور خیریه نائین 
ششــدانگ عرصه و اعیــان مســجد جامع 
محمدیه بمســاحت 836 متر مربــع واقع در 

محمدیه
2728 اصلی موقوفه مســجد جامع محمدیه 
بــه تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
 نائیــن ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکباب 
اطاق به مســاحت 44.10 متــر مربع واقع در 

محمدیه
2729 اصلی موقوفه مســجد جامع محمدیه 
بــه تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
 نائیــن ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکباب

 اطاق به مســاحت 39.35 متر مربع واقع در 
محمدیه

3231 اصلی اکــرم محرابیون محمدی فرزند 
حسینعلی نسبت به 1/5 دانگ و محمد کربالیی 
محمدی فرزند محمود نســبت بــه 1/5 دانگ 
 و احمد کربالیــی محمدی فرزنــد علی اکبر

 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی واقع در محمدیه مع الواسطه 
انتقالــی  از محمد ســلطانی محمــدی فرزند 

مرحوم حسن
17831 اصلی علی اکبر احمدی زمانی فرزند 
قاسم ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 79.60 

متر مربع واقع در زمان آباد
20816 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی

 914 فرعــی رقیــه طالبــی مزرعه شــاهی
  فرزنــد یدالــه ششــدانگ یک قطعــه زمین

 محصور کــه در قســمتی از آن احــداث بنا 
گردیده بمساحت 172.75 متر مربع واقع در 

مزرعه امام

1009 فرعی جهانگیر پوربافرانی فرزند علی و 
زبیده دهقانی کدنوئیه فرزند قاسم ششدانگ 
قطعه زمین محصور بمساحت 200 متر مربع 
واقع در بافران )نسبت هر یک سه دانگ مشاع 

از ششدانگ( 
1011 فرعی امید حیدری دهکردی فرزند احمد 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 196 

متر مربع واقع در بافران
1012 فرعی امید حیدری دهکردی فرزند احمد 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 200 

متر مربع واقع در بافران
1014 فرعی محمود پوربافرانی فرزند فتح اله 
ششدانگ یکدرب خانه  بمساحت 340.40 متر 

مربع واقع در بافران
1015 فرعــی مجیــد ســلطانی محمــدی 
 فرزنــد محمــد ششــدانگ یک قطعــه زمین

 محصور بمساحت 45.09 متر مربع واقع در 
محمدیه

1016 فرعــی اســالم عربان بافــران فرزند 
حســین ششــدانگ یکدرب خانه بمســاحت 

166.16 متر مربع واقع در بافران
1018 فرعی رضا حســنی فوداز فرزند علی 
و خانم معصومه حســنی فــوداز فرزند علی 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 331.10 متر 
مربع واقع در روستای فوداز )نسبت هر یک 

سه دانگ از ششدانگ(
1019 فرعی هادی ارجکــی فرزند صفرعلی 
ششــدانگ قطعه زمین محصور بمســاحت 

248.15 متر مربع واقع در هاشم آباد
1020 فرعــی منصور عــرب بافرانی فرزند 
فتح اله و ســکینه عرب بافرانی فرزند محمد 
و مهرنــاز عــرب بافرانــی فرزنــد منصور 
 ششــدانگ یک قطعــه زمین نیمــه محصور

 بمســاحت 2078.77 متــر مربــع واقــع در 
بافران )نســبت هر یک دو دانگ از ششدانگ 

می باشد(
1024 فرعــی آســیه بیگم موســی کاظمی 
محمدی فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه 
 زمین مزروعی بمســاحت 948.78 متر مربع 
 واقــع در کشــتزار حنفــش موســوم بــه

 اشجاره
بخش سه حوزه ثبت نائین

349 فرعی از 4131 اصلی حســن اسمعیلی 
بالن فرزند یداله نسبت به چهاردانگ و بتول 
بالنیان فرزند غالمعلی نســبت به دو دانگ از 
ششدانگ یکدرب خانه بمســاحت ششدانگ 

357.15 متر مربع واقع در روستای بالن
351 فرعی از 4131 اصلی  حســن اسمعیلی 
بالن فرزند یداله ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکدرب گاراژ بمساحت 49.13 متر مربع واقع 

در بالن
89 فرعــی از 4146 اصلی مهــدی رضاپور 
کمال آباد فرزند محمد ششدانگ یکدرب خانه 
و باغچه متصل بهم بمساحت 1599 متر مربع 

واقع در روستای محمود آباد
366 فرعــی از 4198 اصلی رمضان صمدی 
نیستانک فرزند باقر ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در روســتای خوید انتقالی مع 
الواســطه از گل محمد کالنتر نیستانک فرزند 
رمضان و معصومه کالنتر نیســتانک فرزند 

علی اکبر می باشد.

240 فرعی از 4545 اصلی حسن ابراهیم زاده 
محمدی فرزنــد علی اکبر ششــدانگ مزرعه 
محمد آباد )معروف به مرزن آباد( بمساحت 

953 متر مربع واقع در جاده پاکوه
بخش چهار نائین

552 اصلی محمدرضــا توکلی انارکی فرزند 
محمدابراهیم ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 

62.90 متر مربع واقع در انارک 
بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نائین

60 فرعی از 334 اصلی خانم صغری صادقی 
خرم دشــتی فرزند عبداله ششدانگ یکدرب 
خانه بمســاحت 204.50 متر مربــع واقع در 

مظفرآباد
5 فرعی از 337 اصلی محمــد و رضا زمانی 
فرزندان علی اکبر ششــدانگ یکــدرب خانه 
بمساحت ششدانگ 321.95 متر مربع واقع در 
روستای کبرآباد )نسبت هر یک سه دانگ از 

ششدانگ(
504 فرعــی از 338 اصلــی عبــاس حیدری 
بندرآبادی فرزند حســن ششــدانگ یکدرب 
خانه به مســاحت 296.24 متر مربع واقع در 

روستای خرمدشت
ردیف ب(

 امالکی کــه به موجــب آرای هیــات نظارت
  بایســتی تجدیــد آگهــی شــود و مــدت 
اعتراض آنها از اولین انتشــار بمدت 30 روز 

می باشد:
5321 اصلــی غالمعلــی شــهریاری فرزند 
غالمرضا ششــدانگ یکــدرب بهاربند واقع 
 در مزرعه شــاه که در آگهی قبلــی نام مالک 
اشتباها غالمعلی مزرعه شــاهی قید گردیده 

است.
به موجب  ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه 
کســي به امالک مندرج در این آگهي اعتراض 
 داشــته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین

 نوبت 95/5/02  ظرف مدت 90 روز اعتراض 
خــود را بــه اداره تســلیم و طبــق تبصره 
2 ماده واحــده قانون تعییــن تکلیف پرونده 
هاي معترضي ثبت به معتــرض ظرف مدت 
 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به به این اداره

 بایستي تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تســلیم نمایــد . درصورتي که  قبل 
از انتشــار آکهي دعوایي اقامه شــده باشــد 
طرف دعــوي بایــد گواهي دادگاه مشــهود 
بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تســلیم 
 نماید اعتراضــات یا گواهي طــرح دعوي که 
بعد از انقضاي مــدت مرقوم  واصل شــود 
و مطابــق قســمت اخیــر مــاده 16 تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتارخواهد شــد ضمنًا 
طبق مــاده 56 آیین نامه قانــون ثبت حقوقي 
ارتفاعــي در موقه تعیین حــدود درصورت 
مجلس قیــد و واخواهــي صاحبــان امالک 
و مجاوریــن نســبت بــه حــدود و حقــوق 
 ارتفاعــي مطابــق مــاده 20 قانــون تعیین 
تکلیف پرونده هاي معترضــي ثبت پذیرفته 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول   95/05/02
تاریخ انتشارنوبت دوم    95/06/01

م الف: 117 
اباذر مهیمن رییس ثبت نایین

تحدید حدود اختصاصی
5/439  شــماره: 95/43/262817 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک 1064 فرعی از پالک 
شــماره 32 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام عزت خراسانی زاده فرزند اسداله 
در جریان ثبت اســت به علت عــدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 95/7/1 
ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
 موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیــدی تــا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به 
 مراجع ذیصــالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت

 را اخــذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشــار: 
 95/6/1

م الف: 15771 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای افراز
5/254  شماره: 1395/43/258024 نظر به اینکه آقای 
محمد رضا دهقــان فرزند جهانگیر مالک یک ســهم 
مشاع از نه ســهم ششــدانگ پالک ثبتی 9/66 بخش 
14 ثبت اصفهان درخواســت افراز ســهام مشاعی 
 خود از ششــدانگ پالک ثبتی مذکــور را به طرفیت

 مهدی مصلحی بهارانچــی- ورثه رمضان مصلحی 
بهارانچی ) فاطمه مکتوبیان فرزند حسنعلی- زوجه- 
مریم و طاهره و زهرا و محمد و مصطفی شهرت همگی 
مصلحی بهارانچی و مرتضی و مجتبی شهرت هر دو 
مصلحی فرزندان رمضان( فاطمه مکتوبیان بهارانچی 
و اقدس مصلحــی بهارانچی و افســانه بهروز پور و 
 زهرا مانیان ســودانی و زهرا موســوی خوانساری 
و سید بهرام محمد نژاد و آغابیگم مصلحی بهارانچی 
و گوهر مصلحی بهارانچی به این اداره تسلیم نموده 
و نماینده ثبت بــا اســتعالم از دفتر امــالک گواهی 
نموده ســابقه ای از صــدور ســند مالکیت معارض 
نداشــته و در وقــت مقرر شــده در اخطار شــماره 
211730-1395/3/20 و  آگهی منتشــره در شماره 
1884-1395/3/25 روزنامــه زاینــده رود- معاینه 
محلی انجام کــه با توجه بــه اینکه مــورد معاینه به 
صورت ششــدانگ یک بــاب خانه مورد مشــاهده 
قرار گرفته اســت- طی شــماره1395/43/249229 
-  1395/4/26 از شــهرداری منطقــه 9 اصفهــان 
اســتعالم که شــهرداری مزبــور طی نامه شــماره 
9/95/5632-1395/4/30 شماره شناسه 5388793 
 افراز ملک را مقدور ندانســته لذا با اســتناد به مواد

 5 و 6 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی 
مصوب آبــان ماه ســال 1357 شمســی تصمیم به 
 رد درخواســت افــراز پالک فــوق صــادر و مقرر 
 مــی دارد. نظریه مزبــور برابر مقررات بــه طرفین

  ابالغ گردد. این تصمیم باستناد ماده 2 قانون افراز و 
فروش امالک مشاع ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نظریه 
 فوق الذکــر از طرف هر یک از شــرکاء قابل اعتراض
  در دادگاه صالــح می باشــد این آگهــی فقط در یک
نوبت منتشر می گردد. تاریخ انتشار آگهی: 95/6/1  

م الــف: 14613 اداره ثبــت اســناد و امــالک غرب 
اصفهان)293 کلمه، 3 کادر(
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اخباريادداشت

ایرباس، ســازنده مطرح اروپایی هواپیما قصــد دارد دنیای واقعی 
را به دنیای داســتان های علمــی تخیلی نزدیک تر کنــد؛ ایرباس 
از برنامه ریزی برای پروژه ای با نام ایرباس شــهری خبر داد. در این 
پروژه قرار است مسافران با یک تاکســی هوایی در شهر تردد کنند 
و تمام این تالش ها به خاطر شــلوغی و ترافیک بیش از حد اســت. 
هواپیمای چند ملخــه آینده  نگرانه ایرباس که مســافران درون آن 
جای می گیرند، قرار است از طریق یک نرم افزار گوشی تلفن همراه 
صندلی را برای مســافران رزرو کند؛ بعد از آن به سمت جایگاه های 
بخصوص خود حرکت می کند و چندین مســافر را در این جایگاه ها 
سوار خواهد کرد و سپس مانند یک اتوبوس به سمت ایستگاه مقصد 
حرکت می کند و هر یک از این مســیرها مانند یک تاکسی معمولی 
برای مســافران هزینه در بر خواهد داشت. به جز مسئله ترافیک که 
در این روش حمل و نقل به کلی حل می شــود. ایرباس ادعا می کند 
که وسیله حمل و نقل جدید این شــرکت مزایای دیگری هم مثل 
ســرعت، پایداری و البته هیجان بیشــتری دارد. در ابتدا این طرح 
وابسته به کنترل توســط یک خلبان بود اما اکنون همانند هر طرح 
 مدرن دیگری، هدایت این وســیله به عهده کامپیوتــر خواهد بود. 
تام اندرز مدیرعامل گروه ایربــاس می گوید: »من طرفدار فیلم های 
جنگ ستارگان نیســتم اما به هیچ وجه غیر منطقی نخواهد بود که 
در آینده در شهرهای ما نیز ماشــین ها در جاده های هوایی به مسیر 
خود ادامه دهند. در آینده نه چندان دور ما با استفاده از گوشی های 
هوشــمند خود ماشــین های پرنده بدون راننده و تمام خودکار را 
 احضار می کنیم و بیــرون در ورودی خانه خود پیاده می شــویم!«

طبق اظهارات ایرباس، هدایت کننده خودکار سخت ترین قسمت این 
پروژه است. البته ایرباس اعتراف می کند که هنوز سواالتی هست که 
برای آنها پاسخی ندارند؛ مثل چگونگی ارتباط بین این اتوبوس های 
هوایی شهری و اینکه چطور ایرباس می خواهد از ربودن این وسایل 
 نقلیه نوین جلوگیری کند. ماریوس ببســل مدیــر بخش نمایش

 هلی کوپتــر ایرباس می گوید: »برای پاســخ به این ســواالت ما به 
متخصصان و حمایت کل گروه ایرباس نیاز خواهیم داشت«. ایرباس 
برای این پروژه زمان خاصی را مشــخص نکرده و معلوم نیست چه 
زمانی این تاکسی های هوایی شهری در آســمان خواهند بود. این 
شــرکت در حال حاضر برای اولین آزمایش پروژه Vahana آماده 
می شود؛ این پروژه یک هلی کوپتر تمام الکتریکی با هدایت خودکار 

است که امکان استفاده شخصی و امدادی را خواهد داشت.

پاگانی به تازگی از مدلی به نام Zonda by Mileson رونمایی کرده 
که آن را می توان قدرتمندترین مدل زوندا که مجوز تردد در خیابان ها 
را دارد، نامید. به نقل از زومیت، پاگانی همچنان به سفارش مشتریان 

ثروتمند خود اقدام به تولید مدل زوندا می کند.
آخرین مدلی که از این خودرو تولید شــده را می توان قدرتمندترین 
آنها نیز نامیــد؛ این مدل Zonda by Mileson نامیده می شــود و 
توسط فردی سفارش داده شده اســت که خودروهای دیگری مانند 
الفراری، کوئنینگ زگ آگرا و نسخه بســیار خاصی از مکالرن P1 را 
نیز در مالکیت خود دارد. این خودرو در زیر پوســته خود از مجموعه 
فنی مشــابه با پاگانی زوندا ۷۶۰ استفاده می کند؛ این بدان معناست 
که از پیشرانه ۱۲ ســیلندر وی شــکل تنفس طبیعی به حجم ۷/3 
لیتر اســتفاده می کند که می تواند قدرت ۷۶۰ اســب بخار قدرت را 
به چرخ های عقب انتقال دهد. هنوز مشــخص نیست که مالک این 
خودرو چه نوع جعبه دنده  ای را برای آن سفارش داده است اما پاگانی 
طبق روال همیشگی این ماشین را با جعبه دنده های ۶ سرعته دستی 

یا ۶ سرعته سکوئنشال عرضه می کند.
در بخش بیرونی، این نسخه خاص از زوندا با سایر انواع آن تفاوت هایی 
دارد. بیشــتر قســمت های بدنه این خودرو از فیبر کربن آبی رنگ 
ساخته شده است. قسمت هایی مانند اسپلیتر جلو و رکاب های جانبی 
نیز به رنگ فیبر کربن خاکستری بوده و به صورت سفارشی برای این 
خودرو ساخته شدند. در قســمت عقبی، این خودرو حتی متفاوت تر 
نیز هست چرا که در این بخش از یک باله عقب بسیار بزرگ استفاده 
شده است. این بالچه بزرگ ترین نمونه ای است که یک زوندای مجاز 
برای حرکت در شــهر از آن اســتفاده می کند؛ البته پاگانی زوندای 
 سفارشــی مایلســون از یک باله کوچک مجهز به سیستم DRS نیز 
بهره می برد که از مــدل Zonda Revolution الهام گرفته شــده 

است.

نوبیا به عنوان یــک برند زیرمجموعه  برای شــرکت ZTE فعالیت 
می کند. این برند در ســال جاری گوشــی های هوشمند متعددی 
معرفی کرده اســت. نوبیا بــه تازگی دعوتنامه های مراســمش را 
بــرای نمایشــگاه IFA 2016 برلین منتشــر کــرده و در آنها به 
 عرضه گوشی هوشــمند جدید که به نظر می رسد بدون حاشیه یا 
با حاشــیه کم  باشــد اشــاره کرده اســت. شــعار تبلیغاتی این 
دعوتنامه ها، عبــارت »What’s NU? @ IFA 2016« اســت 
که گویای تصمیم این شــرکت برای معرفی گوشی یا گوشی های 
 هوشــمند جدید در این مراســم اســت. عبارت تبلیغاتی دیگر، 
»Dream Without Boundries« اســت که به حاشــیه های 
کم محصول آینده اشــاره دارد. البته نوبیا برندی است که همواره 
به ساخت گوشی هایی با حاشــیه های کم عالقه داشته و در تولید 
آنها نیز موفق بوده است. آخرین گوشــی معرفی شده توسط این 
شرکت، Nubia Z11 است که حاشیه های بسیار کمی در اطراف 
صفحه نمایش آن وجود دارد. به نظر می رســد نوبیــا قصد دارد در 
مراسم رسمی خود که 3۱ اوت در برلین برگزار می شود، گوشی یا 
گوشی های هوشمند جدیدش را با همان حاشیه کم معرفی کند. 
اگر چه مشــخصاتی از محصوالت مورد نظر نوبیا منتشر نشده، اما 
به نظر می رسد که این شرکت قصد دارد پرچمداری جدید معرفی 
کند. البته برخی نیز بر این باورند که ممکن اســت این شرکت در 
مراســم IFA بار دیگر نوبیا زد ۱۱ را برای بازار جهانی معرفی کند. 
نوبیا زد ۱۱ مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۸۲۰، پردازنده گرافیکی 
آدرنو ۵3۰، ۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی 
اســت. این گوشــی از کارت حافظه تا ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی 
می کند. دوربین اصلی Z11 مجهز به لنز ۱۶ مگاپیکســلی است 
و دوربین ســلفی آن نیز ۸ مگاپیکسلی اســت. از دیگر مشخصات 
پرچمدار فعلی نوبیا می توان به باتری 3۰۰۰ میلی آمپری، حسگر 
اثر انگشــت و امکان Dolby Atmos اشــاره کرد. مدت زیادی تا 
برگزاری مراسم رسمی نوبیا در نمایشــگاه برلین نمانده و در این 

مراسم اخبار نهایی محصول این برند منتشر خواهد شد. 

ايرباس برای ترافیک جاده ها طرحی دارد؛

حرکت در آسمان
به جای حرکت روی زمین

پاگانی سفارش می گیرد ماشین جديد می سازد؛

زوندا مايلسون
چرخ روی جاده گذاشت

نوبیا در IFA معرفی خواهد کرد؛

رويای بدون مرز

پیشنهاد  سردبیر:
مراقب نور آبی باشید

معرفی

شرکت خودروســازی آئودی اخیرا نســخه  ویژه ای از 
 Selection را با نام R8 V10 Plus ســوپر اســپرت
24th به نمایش گذاشــت. به گزارش زومیت، آئودی 
سال گذشته با مدل R8 LMS موفق شد در مسابقات 
۲۴ ســاعته نوربرگ رینگ برنده شود. حاال این شرکت 
آلمانــی به احترام این مدل، نســخه خاصی از ســوپر 
اسپرت R8 V10 Plus  را با نام Selection 24th به 
نمایش گذاشته است. بارزترین نکته ای که این خودرو 
را از سایر نســخه های پرچمدار محصوالت این شرکت 
یعنی R8 V10 Plus متمایز می کند؛ استفاده از رنگ 
متالیک ســوزوکا )Suzuka( روی در بدنه این خودرو 
است. همچنین نکات دیگری مانند قاب آینه های فیبر 
کربنی، بالچه عقب فیبر کربنی، سیستم اگزوز اسپرت 
 R8 و صفحه جانبی بدنه به رنگ کربنی براق با نوشته
24h در این خودرو وجــود دارد. این خودرو همچنین 
رینگ هایــی از جنس آلومینیــوم دارد کــه با روش 
فورجکاری ســاخته شــده اند. در داخل کابین خودرو 
از پارچه جیر مشــکی رنگ روی فرمان استفاده شده 
است و ورودی های هوای سیستم تهویه، کنسول وسط 
و صفحه نمایش مقابــل راننده از جنــس فیبر کربن 
هســتند. همچنین در نقاط مختلف کابین این خودرو 
نوشته R8 24h به چشــم می خورد. در قسمت فنی، 
این نســخه خاص از آئودی مجهز به سیســتم فرمان 
دینامیک و کمک فنرهای فعال قابل تنظیم اســت که 

می توان با آنها نرمی و سختی سواری را تغییر داد.
آئــودی R8 V10 Plus Selection 24th مجهــز 
به پیشرانه ۵/۲ لیتری ده ســیلندر است که می تواند 
۶۱۰ اســب بخار قدرت تولید کند. در خط مســتقیم، 
این خــودرو می تواند طی مــدت زمــان 3/۲ ثانیه از 
 حالت ســکون به ســرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ســاعت

 دســت پیدا کند و حداکثر ســرعت آن نیــز به 33۰ 
 کیلومتر بر ســاعت می رســد. ایــن خــودرو از تاریخ 
۱۰ می ۲۰۱۶ و با قیمت ۲۲۹ هزار یورو ثبت سفارش 

شده است.

آيا پديده ديگری در نوربرگ رينگ اتفاق می افتد؟

جانشین خلف R8 معرفی شد

مطالعه ای که به تازگی انجام شده، یافته های 
مطالعات قبلی و همچنین تحقیقات صورت 
گرفته روی موش ها را مجددا تاییــد می کند، اما این مطالعه 
همچنین یــک گام فراتر گذاشــته و برای اولین بــار در آن 
 نشان داده شــده که ارتباط مســتقیمی بین فرکانس نور با 
سوخت و ساز بدن وجود دارد. شــاید این خبر برای کسانی 
که همواره در حال بررسی گوشی های هوشمند خود هستند، 
مهم و قابل توجه باشد. محقق سرپرست این پژوهش، کاترین 
رید، از دانشگاه نورث وسترن در ایلینویز می گوید: این نتایج 
شواهد بیشتری را در اختیارمان گذاشتند؛ پیرامون اینکه قرار 
گرفتن در معرض نور روشن، سوخت وساز بدن را تحت تاثیر 
قرار می دهد. برای روشن تر شــدن موضوع، باید اشاره کنیم 
که این مطالعه به طور خاص درباره نور گوشی های هوشمند 
نیست و به ارزیابی نور آبی شــدید می پردازد. مشخص شده 
است که طول موج های آبی دارای بزرگ ترین تاثیر در ریتم 
شبانه روزی بدن ما هســتند. این ریتم به صورت یک ساعت 

درونی است که توسط نور کنترل می شــود و زمان خوردن، 
 خوابیــدن و انتشــار هورمون های بــدن ما را تحــت تاثیر 
قرار می دهــد. این نــور از نوعی اســت که فقــط از طریق 
گوشی ها و صفحه نمایش کامپیوتر ساطع می شود. اما نور با 
سوخت و ساز بدن انسان چه رابطه ای دارد؟ چند سال پیش، 
محققان دریافتند افرادی که اکثریت نور روشن دریافتی بدن 
خود را قبل از ظهرها دریافت می کنند نسبت به افرادی که در 
ساعات پایانی روز این نورها را دریافت می کنند، وزن کمتری 
دارند. مطالعات روی موش ها نیز نشان داده  که وقتی حیوانات 
به جای یک سیکل متوالی از تاریکی و روشنایی، زیر نور ثابت 
نگه داشته می شــوند، آنگاه تجزیه گلوکز در بدن آنها دچار 
تغییر شده و وزن بیشتری را در قیاس با گروه های دیگر اضافه 
می کنند. به گزارش زومیت، برای آزمایش این همبستگی در 
انسان، این تیم پژوهشی ۱۹ داوطلب سالم را انتخاب کردند و 
آنها را در شرایط کنترل شده در آزمایشگاه به مدت چهار روز 
نگه داشته و با رژیم غذایی مشابه مورد آزمایش قرار دادند.  در 

دو روز اول، همه آنها در طول ساعات بیداری خود زیر نور کم 
نگه داشته شدند و در روز ســوم، آنها به طور تصادفی به دو 
گروه تقسیم شدند. یک گروه برای مدتی به مقدار سه ساعت 
قبل از ظهر و گروه دیگری نیز به همین مدت در ساعت های 
پایانی روز در معرض تابش این نوع نور قــرار گرفتند. گروه 
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که قرار گرفتن در معرض نور 
روشن باعث افزایش مقاومت بدن در برابر انسولین می شود. 
به عبارتی، افرادی که تحت تاثیر نور شدید قرار گرفته بودند، 
در قیاس با افرادی که در ســاعات قبل از ظهر چنین نوری را 
دریافت کرده بودند، میزان کمتری از قند خون را توانسته اند 
از جریان گردش خون بدنشان حذف کنند و همین امر باعث 
باالتر رفتن انسولین در آنها شــده است. بخصوص در هنگام 
شب، قرار گرفتن در معرض نور روشن با باال رفتن سطح قند 
خون همراه بود. این یک موازنه بزرگ اســت، به دلیل اینکه 
داشتن سطح قند خون باال در بلندمدت باعث افزایش خطر 
ابتال به دیابت می شــود و همچنین می توانــد باعث افزایش 
چربی افراد و از سویی افزایش وزن آنها شود. یکی از محققان 
 این گروه، آیــوی چونگ چنیــن می گویــد: یافته های ما 
نشان می دهد در مواردی که افراد در ساعات غروب یک وعده 
غذایی را صرف کرده و همزمان نیز تحت تابش نور شدید قرار 
گرفته باشند، انسولین قادر به پایین آوردن سطح قند خون 

به مقدار پایه ای مجاز برای بدن نبوده است.
اين می تواند يک هشدار باشد

تیم پژوهشــی هنوز به طور قطعی نتوانســته توضیح دهد 
که چرا قرار گرفتن در معــرض نور، این تاثیــر را روی بدن 
می گذارد. اما شــاید بتوان گفت که با انجــام کارهایی مانند 
بررسی تلفن های هوشــمند در حالت روشــنایی کامل در 
ساعات شب، ممکن است به بدن خود آسیب وارد کنیم. خبر 
خوب آنکه ظاهرا سازندگان تلفن همراه کمی به این موضوع 

اهمیت داده اند. 
از آنجا که افراد نمی توانند تلفن هوشــمند خــود را قبل از 
خواب شب بررسی نکنند! ســازندگان تلفن همراه، خصوصا 

اپل، برای سالمتی افراد دست به کار شدند. 
افراد می توانند نور آبــی را از گوشــی های تلفن همراه خود 
در ســاعات قبل از خواب حذف کنند. هر چند با حذف نور 
آبی اندکی رنگ های صفحه نمایش قرمــز یا اصطالحا گرم 
می شــوند اما قطعا شــما هم موافقید که ســالمتی مهم تر 
است. در گوشــی های اپل حالتی به نام Night Shift وجود 
دارد که با فعال کردن آن، نــور آبی از صفحه نمایش تا حدود 
زیادی حذف می شود. در گوشی های اندروید چنین حالتی 
را سامســونگ اخیرا در نوت ۷ خود معرفی کرده اســت. اما 

نگران نباشید. تمام اندرویدی ها هم می توانند با استفاده 
 BlueLight از نرم افزارهای مختلف مانند

Filter هر زمان کــه اراده کردند نور آبی 
را از صفحه نمایش خود حــذف کرده و 
دوباره در زمان دیگری صفحه نمایش را 

به حالت اول بازگردانند.

تحقیقات جديد نشان داده است که قرار گرفتن در معرض نور آبی روشــن همانند نورهای ساطع شده از 
گوشی های هوشمند می تواند روی متابولیســم بدن انســان تاثیر بگذارد که اين امر به طور بالقوه باعث 

افزايش وزن شده و همچنین می تواند بر توانايی های بدن ما در تنظیم مقدار گلوکز اثرگذار باشد.

هشدار برای افرادی که قبل از خواب دست به گوشی می برند؛

مراقب نور آبی باشید

در مواردی که افراد 
در ساعات غروب 
يک وعده غذايی 

را صرف کرده و 
همزمان نیز تحت 

تابش نور شديد 
قرار گرفته باشند، 

انسولین قادر به 
پايین آوردن سطح 
قند خون به مقدار 
پايه ای مجاز برای 

بدن نبوده است

محققان دانشگاه امیرکبیر موفق شدند به دانش فنی تولید 
کامپوزیت های ســیمانی ضد زلزله دست یابند. به گزارش 
خبرگزاری مهر، حمیدرضا پاکروان، مجری طرح »ساخت و 
توسعه کامپوزیت سیمانی شکل پذیر تقویت شده با الیاف 
پلیمری و بهبود خصوصیات شــکل پذیری آن« با اشاره به 
تحقیقات بسیار زیادی که در زمینه تولید بتن های توانمند 
 و بررســی خصوصیات آنهــا در دنیا صورت گرفته اســت، 
اظهار کرد: در این پــروژه همگام با محققــان دنیا بر روی 
بهبود خصوصیات شکل پذیری یک نوع کامپوزیت سیمانی 
توانمند و شــکل پذیر حــاوی الیاف پلیمــری کامپوزیت 
ســیمانی مهندسی شــده ECC مطالعه شــده است. وی 
با بیان اینکــه این کامپوزیت ســیمانی با نــام کامپوزیت 

 سیمانی مهندسی شــده ECC در دنیا شناخته شده است، 
توضیح داد: بیشــترین نــوع الیاف پلیمری کــه به صورت 
تجاری برای ســاخت این نوع کامپوزیت سیمانی استفاده 
می شود الیاف پلی وینیل الکل )PVA( بوده که دانش تولید 
آن منحصر به چند کشــور محدود در دنیاســت. پاکروان 
خاطر نشان کرد: براساس نتایج تحقیق، استفاده از ترکیب 
الیاف پلی وینیل الکل و الیاف پلیمــری تولید داخل برای 
بهبود خصوصیات شــکل پذیــری کامپوزیت ســیمانی 
مهندسی شده و همچنین کاهش مصرف الیاف پلی وینیل 
الکل مــورد توجه قرار گرفته اســت. وی دربــاره جزئیات 
این فرآیند بیان داشــت: در این تحقیق، الیاف پلی وینیل 
الکل و الیاف پلی پروپیلــن )PP( با ویژگی ها و خصوصیات 

مناســب به صورت مخلوط و به عنوان تقویــت کننده در 
کامپوزیت ســیمانی را مورد اســتفاده قرار دادیم که نتایج 
به دست آمده، نشانگر بهبود شکل پذیری کامپوزیت های 
سیمانی تولید شــده نســبت به نمونه های مشابه خارجی 
 حاوی یک جزء الیاف پلی وینیل الکل است. این پژوهشگر 
تصریح کرد: قیمت محصول کامپوزیت ســیمانی جدید به 
دلیل جایگزینی نســبتی از الیاف پلی وینیل الکل با الیاف 
پلی پروپیلن کــه از قیمت پایین تری برخوردار هســتند، 
کاهش یافته اســت. وی درباره دیگر ویژگی های ســیمان 
تولیدی جدید گفت: این کامپوزیت سیمانی با قابلیت شکل 
پذیری و جذب انرژی بیشتر در برابر بارهای خارجی نسبت 
به نمونه های پیشین تولید شده، درعین داشتن وزن سبک 
از مقاومت باالیی برخوردار است. محقق دوره پسا دکترای 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در تشــریح مزایا و کاربردهای 
محصول نهایی این طرح گفت: این محصول کامپوزیتی به 
دلیل وجود الیاف با ویژگی های مناســب و همچنین مواد 

ترکیبی تشکیل دهنده، دارای مقاومت بسیار زیاد و قابلیت 
شــکل پذیری مناســب در برابر بارهای خمشی و کششی 
اســت که با توجه به خصوصیات مکانیکــی و جذب انرژی 
باال در برابر بارهای خارجی، کاربردهای ضربه ای، انفجاری 
 و ارتعاشــی ویژه ای دارد. وی قابلیت اســتفاده به صورت

  الیه های نازک برای مقاوم ســازی ســازه هــا را از دیگر 
مزیت های ایــن محصــول کامپوزیتی برشــمرد و تاکید 
 کرد: این محصول کامپوزیتی می تواند برای مقاوم ســازی 
ســازه ها در برابر زلزله مورد اســتفاده قرار گیرد. پاکروان 
ضمن مقایســه میان نمونه داخلی تولید شده در این طرح 
و نمونه های خارجــی به ذکر تفاوت هــای آنها پرداخت و 
گفت: پیش از این ســاخت نمونه های کامپوزیت سیمانی 
مهندسی شده ECC توســط محققان محدود در دنیا مورد 
توجه قــرار گرفته و در کشــور آمریکا نیز بــه ثبت جهانی 
رسیده است اما در کامپوزیت های سیمانی آنها تنها از یک 
جزء الیاف شامل الیاف پلی وینیل الکل استفاده شده است. 

توسط محققان دانشگاه امیرکبیر؛

دستیابی به دانش فنی تولید کامپوزيت سیمانی ضد زلزله

ساختمان

به تازگی دو محصول معرفی نشــده از ســونی توانسته اند 
تاییدیــه FCC را دریافــت کننــد. از آنجا که نمایشــگاه 
 IFA 2016 تا دو هفتــه دیگر در آلمان برگزار می شــود،

 به نظر می رسد ســونی هم با دســت پر به نمایشگاه  برود 
و محصوالت جدیدی به معرض دید تماشــاچیان بگذارد. 
این دو گوشی هوشــمند جدید از ســونی که توانستند از 
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا تاییدیه دریافت کنند با 
شماره مدل های PY7-29752M و PY7-93041M در 
فهرست های FCC آمده اند و انتظار می رود از سری جدید 

برند اکسپریا با نام مستعار Kugo باشند.
در حال حاضر ایــن تمام اطالعاتی اســت کــه از این دو 
محصول معرفی نشــده ســونی در اختیار داریم اما انتظار 

می رود که بــه زودی اطالعات بیشــتری در مورد طراحی 
 و مشخصات ســخت افزاری این دو دســتگاه منتشر شود. 
همان طــور که مطلع هســتید زمــان زیادی تــا برپایی 
نمایشــگاه IFA ۲۰۱۶ باقی نمانده و شــرکت سونی نیز 
دعوتنامه ای برای رویداد خود منتشــر کــرده که در آن به 
رونمایی از یک گوشــی جدید به همراه محصوالت مختلف 

دیگری اشاره شده است.
با در نظر گرفتن دو محصولی که به تازگی از FCC تاییدیه 
دریافــت کرده اند می توانیــم انتظار معرفی گوشــی های 
بیشتری از سونی را در نمایشگاه IFA 2016 داشته باشیم. 
با این حال باید صبر کرد و دید سونی چه محصوالتی را در 

رویداد IFA 2016 معرفی می کند.

تا IFA 2016 منتظر باشید؛

دو محصول سونی
مجوز FCC دريافت کردند

زاينده رود

معرفی

پیام رسان Allo  درگوگل به شما اجازه می دهد که پیام ها 
را از مکالمه ها یتان حذف کنیــد، امکانی که مطمئنا پس 
از انتشار این اپلیکیشن با اســتقبال بسیار خوبی از سوی 

کاربران مواجه می شود.
با توجه به اینکه امنیت و حریم خصوصــی این روزها به 
دغدغه مهمی بــرای مردم تبدیل شــده، گزینه ای مثل 
پاک کردن پیام های ارســالی چیزی اســت که می تواند 
از مهم تریــن اولویت هــای کاربــران برای اســتفاده از 

اپلیکیشن های پیام رسان باشد.
جالب اســت بدانید که Allo در شــرایطی از این ویژگی 
پشتیبانی می کند که پیام رســان قدیمی تر گوگل یعنی 
Hangouts از چنین امکانی برخوردار نیســت و همین 
باعث شــده که توجهات بیشــتری را به سوی خود جلب 

کند. مطابق گزارش ها، کاربران Allo می توانند پیام ها را 
به صورت تکی انتخاب و هر کدام را که بخواهند از پنجره 

مکالمه حذف کنند.
البته طبق تصاویری که از نسخه پیش نمایش اپلیکیشن 
 منتشر شــده، به نظر می رســد که هنوز گزینه ای برای 
پاک کردن چندین پیام به طــور همزمان در Allo وجود 
ندارد. با این وجود احتمالش هســت که گوگل در نسخه 
عمومی و در زمان انتشار رســمی Allo این ویژگی مورد 

بحث را نیز به پیام رسان خود بیفزاید.
الزم به گفتن نیســت که امکان حــذف پیام ها هم برای 
موارد ارسال شده توسط کاربر و هم برای موارد دریافتی 

امکان پذیر است.
همچنین امکان حذف پیام ها فقط محــدود به پیام های 

متنی نیســت، بلکه پیام هــای حاوی عکــس و ویدیو و 
فایل های مولتی مدیا را هم شامل می شــود. هنوز تاریخ 
عرضه مشــخصی برای اپلیکیشــن Allo اعالم نشــده 
اما در حال حاضــر تعداد محدودی از کاربران به نســخه 

پیش نمایش آن دسترسی دارند.
گفتنی اســت که امکان حــذف پیام در سیســتم های 
پیام رســانی که گوگل قصــد دارد آن را در اپلیکیشــن 
خود بگذارد، ابداع جدیدی نیســت. پیش از این سرویس 
اســنپ-چت هم چنین امکانــی را بــرای نرم افزار خود 
 گذاشــته بود و پیام هایی که کاربران ارســال می کردند 

به طور خودکار حذف می شد.
می تــوان گفت ایــن اقــدام جدید گــوگل بــه نوعی 
 رقابت با ســرویس هایی اســت که این روزهــا کاربران

بسیاری دارند.
وجود تعداد کاربران زیاد این سرویس هاست که گوگل را 

به فکر رقابت با این نرم افزارها انداخته است.

گوگل پیام رسان خود را مجهز می کند؛

اثری از پیام های ارسالی و دريافتی خود باقی نگذاريد
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پیشنهاد سردبیر: 
کنترل تورم، دلیلی بر ارزانی نیست

اخباريادداشت

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای 
اسالمی گفت: توسعه فعالیت سمن ها بهترین راه تسهیل و تسریع امور 

مختلف اجتماعی و کاهش هزینه های اداره جامعه است.
سید جواد ساداتی نژاد در جلســه هم اندیشی ارتقای نقش سازمان های 
مردم نهاد در نظام تصمیم سازی شهرستان آران و بیدگل در کانون شهید 
بنی طبا افزود: روند رو به رشد فعالیت های سمن ها در جامعه به گونه ای 
است که اگر نهادها با میل و رغبت، نقش سمن ها را در جامعه نپذیرند در 

آینده ای نه چندان دور مجبور به پذیرفتن این نقش ویژه خواهند شد.
وی با بیان اینکه پذیرفتن نقش ســمن ها در اداره جامعه موجب سرعت 
گرفتن روند توسعه می شــود افزود: توسعه فعالیت ســمن ها بهترین 
 راه برای تســهیل و تســریع در انجام امور مختلــف اجتماعی وکاهش 

هزینه های اداره جامعه است.
وی با تاکید بر لزوم رعایــت اصل مردمی بودن ماهیــت و فعالیت های 
ســازمان های مردم نهاد، خاطرنشــان کرد: در صورتی که سازمان های 
مردم نهاد احساس کنند مســاعدت مالی نهادها، استقالل آنها را تهدید 
می کند نباید به پیشنهادهای مالی نهادهای رسمی و دولتی امید بسته و 

آن را دریافت کنند.
نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: سمن ها می توانند با بهره گرفتن از تفکر و سرمایه های مردمی در 

حوزه تولید فکر و اندیشه های خالقانه در جامعه فعالیت کنند.
 وی تصریح کرد: معرفی، اشــاعه و توســعه کســب و کارهای جدید و 
برنامه ریزی برای اشتغال زایی برای تحصیلکردگان دانشگاهی می تواند 

یکی از حوزه های کاری مهم برای سازمان های مردم نهاد باشد.
 ســاداتی نژاد گفت: مســئوالن و نهادها مــی توانند با ســپردن برخی

 فعالیت های اجرایی به ســمن ها، به صورت متمرکزتر در حوزه نظارت 
و سیاســت گذاری ایفای نقش کنند. وی با تاکید بر لزوم ترســیم نقشه 
 آینده نگر جایگاه ســمن ها در شهرســتان آران و بیــدگل تاکید کرد:

 ســازمان های مردم نهاد قادرند به عنوان عاملی برای افزایش انســجام 
اجتماعی در شهرستان آران و بیدگل ایفای نقش کنند.

 رییس مرکز بهداشــت شــهرضا گفت: مــوج اول بیماری های 
غیر واگیر، مربوط به بیماری هــای قلبی و عروقی بود و موج دوم 

آنها بیماری های روحی و روانی است.
 ســید حجت ا... موســوی در جلســه انجمن روان شناســان
  شــهرضا بــا بیــان اینکه رســالت اصلی شــبکه بهداشــت،
  ارتقای ســطح ســالمت در جامعه اســت، اظهار کرد: تحول
  مهمــی در ســطح بهداشــتی جامعه اتفــاق افتــاده که این
  تحــول را در حوزه درمــان هم می تــوان به خوبی مشــاهده

 کرد.
وی دلیل اصلی تحول در حوزه سالمت را حجم باالی مهاجرت 
از روستاها به حاشیه شــهرها دانست و افزود: یکی از عرصه های 
مورد نیاز در جهت تمرکز، عرصه بیماری های غیر واگیر اســت. 
قبال تمرکز مناســبی در جهت بیماری های واگیــردار بود که با 
کشــف انواع واکســن ها این عرصه تا حد زیادی کنترل شــد؛ 

بنابراین به بیماری های غیر واگیر توجه زیادی شد.
موســوی با بیان اینکه در بســته های خدماتی شبکه بهداشت، 
روان شناسی بالینی نیز گنجانده شده است، خاطرنشان کرد: در 
این راستا موظف به جذب روانشناس بالینی شده ایم که تا کنون 

جهار نفر جذب شده اند.
وی با اشــاره به خدماتی که این روان شناســان ارائه می کنند، 
 عنوان کــرد: این روان شناســان به صــورت ویــژه در زمینه 
 اعتیاد و مصــرف الــکل آموزش هایــی را به مراجعیــن ارائه 

می دهند.
رییس مرکز بهداشت شــهرضا ادامه داد: در ســایر حیطه های 
روان شناسی نیز به ویژه در زمینه افســردگی به عنوان ریشه و 
پایه ســایر بیماری های روانی مراجع می پذیرند و آموزش های 
الزم را به مراجعین داده و در صورت لزوم آنها را به کلینیک های 

روان شناسی ارجاع می دهند.
موســوی محل فعالیت این روان شناسان را مرکز جامع سالمت 
معرفی کرد و گفت: برگزاری اینگونه جلســات و هم اندیشــی 
روان شناسان در سطح شهرســتان، زمینه خوبی را برای انتقال 
تجربیات و نقطه نظرات جامعه روان شناســی به کارشناسان ما 

فراهم می کند.

رییس جمعیت هــالل احمر نطنز گفت: کوهنــورد همدانی در 
ارتفاعات بیدهندکوه کرکس نطنز، جان باخت.

اصغر ســلطانی رییــس جمعیت هــالل احمر نطنــز، از مرگ 
کوهنورد همدانی در ارتفاعــات کرکس خبر داد و گفت: با اعالم 
حادثه برای یک کوهنــورد در ارتفاعات بیدهنــد کوه کرکس 
نطنز، تیم های امــدادی هالل احمر شهرســتان نطنز به محل 

حادثه اعزام شدند.
سلطانی افزود: متاســفانه در این حادثه کوهنورد همدانی بر اثر 

سقوط از کوه و شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
وی گفت: پیکر کوهنورد فوت شــده توسط نیروهای امدادی به 

پایین کوه انتقال داده شد.

توسعه سمن ها، بهترين راه کاهش 
هزينه های اداره جامعه است

ريیس مرکز بهداشت شهرضا:

موج دوم بیماری های غیرواگیر
در ايران، بیماری های روانی است

کوهنورد همدانی در ارتفاعات 
بیدهند کوه کرکس، جان باخت

ســمیه محمودی نماینده مردم شــهرضا و دهاقــان در رابطه 
با موضوع منتشر شــده در فضای مجازی پیرامون انتقال آب از 
ســمیرم به شــهرضا اظهار کرد: موضوع انتقال آب از چشمه ناز 

ونک سمیرم به شهرضا مطرح نیست.
وی تصریح کرد: بنده با هرگونه انتقال آب از اســتان اصفهان به 

دیگر استان ها مخالف هســتم. اولویت انتقال، تأمین نیاز داخل 
 استان اصفهان است.نماینده مردم شــهرضا و دهاقان همچنین
  با اشــاره به مخالفــت خود بــا انتقــال آب از رودخانــه ماربر
  به اســتان های فارس و کرمــان گفت: با توجه به خشکســالی

  و کمبــود آب و خشــک شــدن درختــان منطقــه، 19 نفر 
از نماینــدگان مجلس نیز مخالفــت خود را با ایــن طرح اعالم 

کرده اند.
وی ضمن اعالم حمایت از نماینده سمیرم در موضوع مخالفت با 
انتقال آب و در اولویت قرارگرفتن تامین آب منطقه افزود: تامین 
آب شرب و کشــاورزی شهرستان سمیرم و ســپس شهرهای 

همجوار در این استان باید در اولویت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بنده نماینده مردم سمیرم در مجلس نیستم، اما 
در دفاع از حق مردم اســتان اصفهان با طرح هرگونه انتقال آب 
از سمیرم به دیگر نقاط کشــور بدون در نظر گرفتن مصالح این 

شهرستان و استان اصفهان مخالفت می کنم.

فرماندار لنجان گفت: کنترل تورم، دلیلی بر ارزانی نیســت و در 
طول این 3 ســالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد، تورم 
رشد منفی داشته است.سید محسن ســجاد در نشست شورای 
اداری شهرستان لنجان اظهار کرد: دولت با هدف هم سنخ بودن با 
مطالبات مردمی روی کار آمد.فرماندار لنجان با بیان اینکه دولت 

نجات اقتصادی، تعامل ســازنده با جهان و احیــای اخالق را در 
دستور کار خود قرار داده است، متذکر شد: مردم به دنبال توسعه 
همه  جانبه هستند و از یکنواختی و یک جانبه گری های سیاسی 
خسته شــده اند. وی با اشــاره به برخی موضع گیری ها در مورد 
برجام گفت: انرژی هسته ای و برجام مقدماتی برای مذاکره با دنیا 
بود و خوشــبختانه مقدمات این مباحث فراهم  شده است.سجاد 
ادامه داد: وقتی کشوری در منشور ســازمان ملل قرار می گیرد 
و شــورای حکام علیه آن قطعنامه صادر می کنــد، یقینا چنین 
کشــوری در انزوا قرار می گیرد.وی خاطرنشان کرد: کشورهای 
غربی پذیرفته اند که تحریم های ظالمانه علیه ایران باید برداشته 
شــود و ایران باید از مواهب انرژی هسته ای بهره مند باشد.سجاد 
در ادامه با اشاره به دســتاوردهای دفاعی کشــور تصریح کرد: 
افزایش توان موشکی باعث شــده تا جمهوری اسالمی ایران به  
امن ترین کشور خاورمیانه تبدیل شود و مطمئنا چنین موضوعی 

زمینه سازی رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.

نماينده مردم شهرضا و دهاقان:

طرح انتقال آب از سمیرم به شهرضا صحت ندارد
فرماندار لنجان:

کنترل تورم، دلیلی بر ارزانی نیست

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

محمدعلی جعفری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا 
در جلســه انجمن روان شناسان شــهرضا با بیان اینکه مشکل 
ازدواج یک مشکل فراگیر در سراسر کشور است، اظهار کرد: این 
معضل، یک معضل فراگیر بوده و اقدامات هر یک از شهروندان 

بر افزایش و یا کاهش معضالت آن موثر است.
وی با اشــاره به لزوم عزم جدی در راســتای رفع این مشکل، 
افزود: این مشکل دو طرف اساســی دارد، یک طرف این مشکل 
مردم جامعه قرار دارند و طرف دیگر آن نیز مســئوالنی هستند 

که در ادارات مختلف از بهزیستی، اداره ارشــاد و فرمانداری تا 
سایر ارگان ها در حال فعالیت می باشند.رییس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرضا با بیان اینکه مشــکالت خانواده متاثر از 
مسائل فرهنگی در سال های گذشته اســت، خاطرنشان کرد: 
ازخودبیگانگی فرهنگی، یکی از مسائلی است که بر این مشکل 
بســیار اثرگذار اســت. زمانی که در یک دوره تصمیم گرفتیم 
بخشی از فرهنگ و گذشــته خود را کنار بگذاریم، یک سری از 
مشکالت ایجاد شد. جعفری با اشــاره به اینکه ایران کشوری با 

تمدن چند هزارساله اســت، عنوان کرد: حذف قسمت هایی از 
این پیشینه فرهنگی موجب شــد تا ما پذیرای هر نوع  مسایل 
ضــد فرهنگی بشــویم.وی با بیان اینکــه مردم مــا، به عنوان 
کشوری متمدن، اســالم را پذیرفتند خاطرنشــان کرد: وقتی 
قسمتی از این فرهنگ و تمدن و پیشینه های فرهنگی آن کنار 
گذاشته شــود، جامعه پذیرای هر نوع خوراک فرهنگی خواهد 
بود.رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شــهرضا با اشاره به 
باورهای اسالمی مردم، گفت: خوشبختانه با وجود علما، حکما 
و دانشمندان انحرافاتی که در باورهای برخی کشورها به وجود 
آمده، در باورهای مردم ما رخنه نکرده است.جعفری با تاکید بر 
اینکه افرادی که در حوزه روان شناسی فعالیت می کنند، بیش از 
هرکسی با آسیب های موجود جامعه روبه رو می شوند، بیان کرد: 

روان شناسان باید هم مسائل و مشــکالت مردم را بشنوند و با 
آنها به گفت وگو بپردازند و هم برای این مشکالت چاره اندیشی 

کنند.
وی با اشاره به معضالت خاص هر بخش از کشور، اذعان کرد: در 

کنار استخراج مشکالت باید به دنبال راه حل های آنها نیز رفت.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شــهرضا با بیان اینکه 
چندین کمیته خانواده در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: این 
کمیته ها در زمینه های مختلف و به دور از موازی کاری فعالیت 
می کنند و هر کدام توانمندی هایی دارند که می توان از آنها یاری 
گرفت.جعفری ادامه داد: برای حل تمام این مشکالت و مسائل 
نیازمند یک همت جمعی هستیم تا مسائلی که خانواده ها با آن 

مواجه شده اند، مرتفع شود.

ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا:

ريشه مشکالت خانواده، متاثر از مسائل فرهنگی است

یک شــکارچی غیر قانونی در منطقه تخت سلطان ســمیرم قبل از شروع به 
شکار، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم حین گشت و کنترل 
مناطق و زیســتگاه های این شهرســتان در منطقه تخت سلطان موسوم به 

چشمه کبکی با یک متخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد کردند.
در بازرسی از این متخلف یک قبضه اسلحه شکاری تک لول غیرمجاز )قاچاق( 
کالیبر 12 کشف و ضبط شد؛ همچنین باتوجه به اینکه متخلف مبادرت شروع 
به شــکار و حمل اســلحه غیرمجازکرده بود موضوع صورتجلسه و با تنظیم 
شکواییه ای به دادستانی شهرستان برای رسیدگی قضایی پرونده معرفی شد.

منطقه تخت سلطان و چشمه کبکی از زیستگاه های حیات وحش در حاشیه 
ضلع جنوبی شکار ممنوع زرچشمه واقع در شهرستان ســمیرم دارای انواع 

پرندگان شکاری، گرگ و روباه، گراز و شماری دیگر از وحوش است.

فرماندار فریدن گفت: ده ها پروژه به ارزش بیــش از 170 میلیارد ریال 
همزمان با هفته دولت در فریدن افتتاح خواهد شد.

 اسفندیار تاجمیری با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد 
و خاطره دولتمردانی همچون شهید رجایی و باهنر، اظهار کرد: حضور و 
ایثارگری نخبگان سیاســی و اجتماعی یکی از فرصت ها و سرمایه های 
معنوی نظام است.تاجمیری با اشاره به روحیه تالشگرانه دولتمردان برای 
تقویت خدمت رسانی به مردم، با بیان بخشــی از توفیقات حاصل شده 
دولت در بهبود شــاخص های کالن اقتصادی، تصریح کرد: امیدواریم با 
ادامه تالش ها توفیقات مناسبی در زمینه رکود و معضل اشتغال به دست 
آید.فرماندار فریدن گفت: تایید و هدایت مقام معظم رهبری نســبت به 
دولت و آگاهی و حمایت مردم، زمینه ســاز تــداوم خدمات و مجاهدت 

دولت در ابعاد مختلف است و این مهم با جدیت دنبال می شود.

 دستگیری شکارچی
 غیر مجاز در سمیرم

 افتتاح پروژه های 
هفته دولت در فريدن

حجت االسالم قاسم باقریان در شورای اداری شهرستان لنجان 
با اشــاره به لزوم تبیین دســتاوردهای انقالب برای نسل جوان، 
اظهار کرد: اســتقالل و عزتی کــه در نظام مقــدس جمهوری 
 اسالمی اکنون حاکم است، به واســطه  تالش ها و رهبری های 
حضرت امام خمینــي)ره( بوده و باید گفت دســتاوردهای بعد 
انقالب، رایگان به دست نیامده و بهای سنگینی بابت این انقالب 

پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه برای حفظ اســتقالل و آزادی خود و مســتقل 
بودن وحفظ دســتاوردهای انقالب همچنــان باید تالش کنیم، 
افزود: نسل جدید آشــنایی زیادی با دوران انقالب و آرمان های 
امام راحل ندارند و نباید اجازه داد هر چــه زمان به جلو می رود، 
 فاصله بین نســل ها بیشــتر و حساســیت ها نیز کمتر شــود

  از این رو باید برنامه ها به شــکلی طراحی شوند که نسل جوان 
 ما با شــرایط و وقایع تاریــخ آن دوران ارتباط مناســبی برقرار 

کنند.
امام جمعه زرین شهر تصریح کرد: دســتاوردهایی که اکنون در 
اختیار داریم باید به گونه ای مناسب برای نسل جوان تبیین شود 
و تبیین درست این دستاوردها می تواند اثرات خود را روی نسل 
جوان بگذارد؛ چراکه امروز شاهد آن هســتیم که برخی افراد از 
افتخارات و خدمات قبل از انقالب ســخن به میان می آورند و به 
جوان ما القا می کنند که خدمات مهمی قبل از نقالب در کشور 

اتفاق افتاده است.

ايســتادگی و مقاومت مردم ايران، ابرقدرت های 
جهان را پای میز مذاکره نشاند

امام جمعه زرین شــهر ادامه داد: امروز دنیا شــاهد است که در 
جریان انرژی هســته ای ایران اســالمی، در زمانی که ایران در 
شدیدترین تحریم ها وتهدیدها بود به دست جوانان غیور، به این 
علوم پیشرفته دست پیدا کرد و توانســتیم قله های علمی را در 
زیرپای دانشــمندان داخلی ببینم و مستکبران جهان نیز هرچه 
تالش کردند تا با توطئه های مختلف از جمله ترور دانشــمندان 
داخلی این حرکت را متوقف ســازند به نتیجه نرسیدند و شعار 
ما می توانیم ملــت قهرمان ایران ،آنــان را به زانــو درآورد. وی 
یادآور شد: تمسک دانشــمندان داخلی ما همچون فرماندهان و 
رزمندگان به فرهنگ ناب اسالمی، الهام گرفتن از باورهای ژرف 
دینی، اقتدا به سیره جهاد معصومان به ویژه نهضت حرکت آفرین 
عاشورا، آراسته شدن به ارزش های پیروزی آفرین اسالمی و امید 
داشتن به آینده  روشــن از جمله ویژگی هایی هستند که ما را در 

رسیدن به علوم پیشرفته دنیا یاری رساندند.
تکیه بر تــوان و ظرفیت های داخلــی راه عبور از 

تنگناهاست
وی با اشــاره به اینکــه راه عزت کشــور تکیه بر تــوان داخلی 
است،گفت: برجام برای کشــور یک ضرورت بود؛ اما در کنارهم 
قرار گرفتن برجام و اســتقالل کشور اســت که ارزش پیدا کرده 
و می تواند ما را از تنگناها عبور دهد؛ چــرا که یکی از توطئه های 

دشمنان ایران اسالمی، محدود کردن کشور در دستیابی به علوم 
مختلف است.

امام جمعه زرین شهر با اشــاره به دغدغه مقام معظم رهبری در 
خصوص تکیه بر توان ملی و اســتعدادهای بومی، متذکر شد: در 
زمان جنگ تحمیلی ما حتی برای داشتن سیم خاردار در تحریم 
بودیم و برای ساخت آن نیز از تکنولوژی الزم برخوردار نبودیم؛ اما 
امروز با تکیه بر توان داخلی و در پرتو ایســتادگی و مقاومت شما 
مردم همیشه در صحنه به قله رفیع توان موشکی دست یافته ایم 

که لرزه بر اندام مستکبران جهان انداخته است.
اگر بر توان داخلی متمرکز شويم آمريکا و قدرت های 

ديگر هیچ غلطی نمی توانند بکنند
باقریان بیان کرد: ایســتادگی و مقاومت شما مردم با الگوپذیری 
از شهدای کشور برای ایران اسالمی استقالل را به همراه داشته و 
همین استقالل ایران چشم تطمع ابرقدرت ها و دست شوم آنها را 

از سر ایران اسالمی کوتاه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: همه ما با چشــمان خود دیدیم کشورهایی 
که با نوکری آمریکا و برخی دیگر ابرقدرت ها همه چیز کشور خود 
را به دست آنها داده اند همواره زیر سلطه شان قرار گرفته اند و در 
جریان کودتای ترکیه نیز نتیجه این نوکــری را دیدیم. از این رو 
باید گفت کشورهایی که نوکری ابرقدرت های جهان را می کنند 
هر لحظه که اربابان آنها اراده نمایند آن کشور به مشکالت متعدد 
روبه رو شده وحتی طی ســاعتی نابود خواهد شد؛ چرا که کلید 

مسائل حساس آن کشور به دست ابرقدرت هاست.
مردم همیشه در صحنه ايران، مستکبران را به زانو 

درآورده اند
وی گفت: امروز کشــورما مرزهای آبی، هوایی و خاکی خود را در 
زیر چتر تجهیــزات بومی ایران که از باالتریــن امنیت برخوردار 
اســت قرار داده و مســتکبران جهان با این همــه توطئه، حتی 
قدرت انفجار یک نارنجک را در کشــور ندارند و این مهم تنها به 
پاس اســتقالل کشــور و توان باالی دفاعی،اشــراف اطالعاتی، 
شهادت مظلومانه سربازان  و جان برکفان گمنام کشور،شهادت 
 مدافعان حرف و در یک کالم حمایت و حضور شما مردم در همه 

صحنه هاست.
مسجد؛ نخستین پايگاه حکومت اسالمی

باقریان در ادمه با اشــاره به کارکردهای مختلف مساجد، اضافه 
کرد: باید توجه داشت که مســاجد و ائمه  جماعات، از بدو ظهور 
اسالم در نشر معارف اسالمی و استحکام حکومت اسالمی بسیار 
نقش آفرین بوده اند و در دوران پیروزی انقالب اسالمی و هشت 
سال دفاع مقدس نیز شــاهد تاثیر شگرف مســاجد در معرفی 
انقالب اسالمی و ســاماندهی نیروها به ویژه بســیج مردمی در 

دوران دفاع مقدس و نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بودیم.
وی مســجد را اولین پایگاه حکومت اســالمی دانست و تصریح 
کرد: هسته  اولیه  حکومت اســالمی در مسجد پی ریزی شده بود 
و زمانی که رســول اکرم)ص( از مکه به مدینه هجرت کردند، با 
همکاری مهاجرین و انصار مسجد قبا را بنا نهادند و عمال با احداث 
این مسجد، بنیان حکومت اسالمی شــکل گرفت که با این کار 
مسجد، محور وحدت مسلمان قرار گرفت و ما نیز ثمرات فراوانی 
از مســاجد دیده ایم. از این رو امروز نیز همچون گذشــته باید از 

کارکردهای مساجد به نفع مردم استفاده کرد.

رییس اداره برق شهرســتان دهاقان از بهره برداری 6 طرح 
برق رســانی و بهســازی شــبکه ها در هفته دولت دهاقان 
خبرداد.اکبر ترابی با بیان این مطلب گفت: هزینه انجام شده 
در این طرح ها افزون بر 4 میلیارد ریال می باشد.وی اظهار 
داشت: بهسازی و توسعه برق روســتاهای علی آباد گچی و 
قهه از ابتدای سال آغاز شده و در هفته آینده به طور کامل به 
بهره برداری می رسد؛ همچنین بهسازی شبکه برق خیابان 
شــهید جمال محمدی دهاقان به منظور تعویض پایه های 
فرسوده و تبدیل سیم مسی به کابل خود نگهدار جهت رفع 
حریم وضعف ولتاژ به طول 3 هزار و 500متر )شــبکه فشار 
ضعیف و متوسط( و نصب پنج دستگاه ترانس و تابلو توزیع 

که هزینه یک میلیارد و 700میلیون ریال را در بردارد.
رییس اداره برق شهرستان دهاقان بااشاره به برق رسانی به 
تپه نورالشهدا و احداث شبکه های برق پادگان قدس، اذعان 
داشت: برق رســانی به بلوار انقالب و دره معصوم با احداث 
 3 هزار و 300 متر شــبکه فشــار ضعیف و متوسط و نصب 
2 دســتگاه ترانس به همراه تابلو توزیع بااعتبار یک میلیارد 
 و 350 میلیــون ریال آمــاده بهره بــرداری در هفته آینده 

می باشد.

نماینده مردم نجف آبــاد در مجلس گفت: در ادامه تحوالت 
چشــمگیر صورت گرفته در زیرســاخت های بهداشتی و 
درمانی شهرستان که بسیاری از کارشناسان وقوع آن را یک 
انقالب در این بخش قلمداد می کنند، خواســته 37 ساله 
مردم در خصوص تجهیز بیمارستان شهید محمد منتظری 
به دستگاه ام. آر. آی با هزینه بالغ بر 50 میلیارد ریال محقق 

شده است.
 ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در 
مجلس شورای اسالمی تجهیزات نصب شده را جزو یکی از 
سه مجموعه برتر کشــور از لحاظ تکنولوژی دانست و بیان 
 داشــت: 5 میلیارد ریال از هزینه مورد نیــاز خرید و نصب
  این دســتگاه توســط آقای ملــک زاده یکــی از خیران

  شهرســتان تامیــن شــده، 5 میلیــارد ریال دیگــر نیز 
 توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و نزدیک به

 40 میلیــارد ریال هم توســط شــخص وزیر بــه این امر 
اختصاص پیدا کرده است.

ريیس اداره برق شهرستان دهاقان خبر داد:

 بهره برداری از 6 طرح 
برق رسانی در دهاقان

نماينده مردم نجف آباد و تیران و کرون:

اختصاص 50 میلیارد ريال برای 
تجهیز بیمارستان شهید منتظری 

اتفاقات روز

ايستادگی و 
مقاومت شما مردم 

با الگوپذيری از 
شهدای کشور 

برای ايران 
اسالمی استقالل 
را به همراه داشته 
و همین استقالل 

ايران چشم تطمع 
ابرقدرت ها و دست 

شوم آنها را از سر 
ايران اسالمی کوتاه 

کرده است

امام جمعه زرين شــهر گفت: برجام برای کشــور يک ضرورت بود؛ اما در کنارهم قرار گرفتن برجام و استقالل 
کشور است که ارزش پیدا کرده و می تواند ما را از تنگناها عبور دهد.

امام جمعه زرين شهر:

برجام در کنار استقالل کشور کارساز است
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اخباريادداشت

 محققــان بریتانیایــی دریافته انــد جهش ژنی، موجــب افزایش 
ریسک ابتال به اختالالت روانپزشــکی می شود.اسکن مغز، یک نوع 
جهش ژنی را آشکار ساخته اســت که بر ساختار، عملکرد و ترکیب 
شیمیایی مغز تاثیر می گذارد و بدین ترتیب موجب افزایش ریسک 
اختالالت روانپزشکی نظیر شیزوفرنی، اختالل دوقطبی و افسردگی 

می شود.
یافته های محققان دانشــگاه ادینبرگ بریتانیا نشــان می دهد در 
افراد دارای جهش DISC۱ ،بخشــی از یک کروموزوم جایش را با 
یک کروموزوم دیگر عوض می کند و منجر به تغییراتی در ســاختار 

مغزی آنها می شود.
 به گفتــه محققان، ایــن تغییرات بــا افزایش قابل توجه ریســک 
بیماری های روانی مرتبط اســت. اســتفان الری، سرپرســت تیم 
 تحقیق، در این باره می گویــد: »این مطالعــه ژنتیک DISC۱ را 
 تایید می کند و نشــان می دهد چقــدر تاثیرات مشــابه ژنتیکی 

می تواند موجب افزایش بروز بیماری های حاد روانی شود.«
طبق یافته های مطالعات قبلی، حامالن این جهش ها دارای سطح 
پایین گلوتامات هم هســتند؛ ماده شــیمیایی موجــود در نواحی 

مشخصی از مغز که می تواند منجر به ابتال به شیزوفرنی شود.
جهش DISC۱ اولین بــار در یک خانواده اســکاتلندی که دارای 
میزان بــاال و غیرعادی مبتالیان بــه اختالالت حــاد روانی بودند 

شناسایی شد. 
 دانشمندان نســل این خانواده را به مدت ۴۰ ســال مورد مطالعه 

قرار دادند اما این اولین بار است که مغزشان را اسکن کردند.

 طبق یافته های یــک مطالعه جدید، یک ســوم بیماران مرخص 
شده از بخش ICU دچار افســردگی هستند.هرساله شمار زیادی 
از بیمــاران در بخش ICU پذیرش می شــوند. مطالعات محققان 
دانشگاه جان هاپکینز مریلند نشان می دهد نرخ افسردگی بعد از 
ترخیص از این بخش به مراتب بیشــتر از جمعیت عمومی جامعه 

است.
دکتر دال نیدهام، محقق ارشد این پژوهش، در این باره می گوید: 
»بسیار واضح است که بازماندگان ICU دارای مشکالت فیزیکی، 
شناختی و فیزیولوژیکی هستند که آســیب شدیدی به بازگشت 
 مجدد آنها به جامعه، محیــط کار و بازیابی نقششــان در زندگی 
 ICU می زند.«وی در ادامه عنوان مــی کند: »اگر بیماران، محیط
را پراســترس عنوان کرده یا خاطرات غیرعادی یا حس نامناسبی 

دارند و در این مورد صحبت می کنند باید آنها را جدی بگیریم.«
تیم تحقیق در این مطالعه، ۴۲ پژوهش قبلی را که شــامل بیش از 
۴۰۰۰ بیمار در ایاالت متحده و بریتانیای کبیر بود مورد بررســی 

قرار داد.
محققان دریافتنــد ۲ تا ۳ ماه بعد از ترخیــص از ICU، ۲۹ درصد 
بیماران مبتال به افســردگی خفیف بودند.۶ مــاه بعد از ترخیص 
هم، نرخ بروز افســردگی خفیف ۳۴ درصد بود و یک ســال بعد از 
ترخیص، ۲۹ درصــد بیمارانی که قبال در ICU بســتری شــده 
 بودند، دچار افســردگی خفیف شــده بودند. همچنین مطالعات

 نشان داد افسردگی متوسط تا شــدید در ۱۷ درصد بیمارانی که 
۲ تا ۳ ماه از ترخیصشان از بیمارســتان می گذشت، وجود داشت 
و تا ۶ ماه بعد از ترخیص هم ادامه داشــت. در مدت ۱۲ تا ۱۴ ماه، 
نرخ افسردگی متوسط تا شدید به طور نسبی کاهش یافته و به ۱۳ 
 درصد رسید.به گفته محققان، نرخ بروز افسردگی در بین بیماران 
ترخیص شده از ICU ســه تا چهار برابر بیشتر از جمعیت عمومی 
است.ریسک بروز افســردگی در بین بیماران مبتال به عالئم روانی 

نظیر خشم، عصبانیت و عالئم حاد استرس به مراتب بیشتر است.

محققان تنها با اســتفاده از یک آزمایش چشم ساده و ارزان 
قیمت، موفق به تشــخیص زودهنگام بیماری پارکینسون 
قبل از بروز عالئمی مانند لرزش و ســفتی عضالت شــدند. 
در حال حاضر در آزمایش هــای بالینی، DARC از یک رنگ 
فلورسنت برای به تصویر کشــیدن سلول های شبکیه چشم 

که بیمار یا در حال مرگ هستند استفاده می کند.
عملکرد ایــن تکنیــک جدید به گونــه ای اســت که این 
تغییرات در ســلول های مورد نظر به صورت لکه های سفید 
فلورسنت در شبکیه چشم دیده می شود و تعداد این لکه ها 
نشان دهنده میزان پیشروی بیماری اســت. هر چه میزان 
این لکه ها بیشــتر باشد به این معنی اســت که این بیماری 

پیشرفته تر و فعال تر شده است.
 محققان با اســتفاده از تکنیک تصویربرداری در مدل های 
حیوانی دریافتند که تغییرات در شبکیه چشم نشان دهنده 
عالئم واضحی از این بیماری بوده و نشــان می دهد که ۷۰ 
درصد از ســلول های تولید کننده دوپامین مغــز بر اثر این 

بیماری از بین می روند.

 محققان دانشــگاه هــاروارد با انجام یــک پژوهش جدید
 نشــان داده اند که بین رنگ های مختلــف در عکس های 
اینســتاگرام افراد و حالت های روحی و ذهنی آنها ارتباط 

وجود دارد.
این پژوهش نشــان  می دهــد افــرادی کــه از رنگ ها و 
فیلترهای تیره و تاریک و خاکســتری بــرای عکس های 
اینستاگرام خود استفاده می کنند، مشکل افسردگی دارند. 
نتایج این پژوهش نشــان داد که تمایل افراد افســرده به 
استفاده از رنگ های تیره و تار بیشتر بوده و در مقابل افراد 
شاد در طراحی عکس های خود بیشتر از رنگ های روشن و 

شاد استفاده می کنند.  
در ایــن آزمایش، افراد افســرده از رنگ هــای تیره و کدر 

بیشتر اســتفاده کرده و از وضوح و شــفافیت تصاویر خود 
کم می کردند. این محققان با اســتفاده از نتایج به دســت 
 آمده موفق به ایجاد الگوریتمی شــدند که می تواند با دقت

 ۷۰ درصدی، افرادی  را که به افســردگی مبتال هســتند 
شناسایی کند.

هندوانه خواص زیادی دارد، با استفاده از این میوه خوشرنگ 
می توانید شــفافیت و زیبایی را به پوســت خود بازگردانید. 
هندوانه سرشار از مواد مغذی اســت که خواص تازگی را به 

چهره شما می دهد.
در این میــوه خواص ضد التهاب قوی وجود دارد که پوســت 
شما را از سوختگی نجات می دهد. البته می توان مواد دیگری 
را نیز به پوست اضافه و ماســکی غنی برای پوست خود تهیه 
کرد. وقــت را تلف نکنید، دســت به کار شــوید و با هندوانه 

خنکی را به پوست خود هدیه دهید.
بعد از اصالح جوش نزنید

اگر بعد از اصالح، پوســت خنک شــود هم التهــاب زودتر 
می خوابد هم احتمال جوش زدن کمتر می شود. کافی است 
یک چهارم فنجان هندوانه )قســمت سفیده داخلی پوست( 
را با یک تکه خیار و یک تکه ســیب زمینی خام )با پوســت(، 
یک قاشــق غذاخوری جوانه ماش و یک قاشــق غذاخوری 
ماســت شــیرین و تازه را با هم در مخلوط کــن بریزید و به 
مدت ۲۰ دقیقه ایــن مخلوط را روی پوســت بگذارید و بعد 
با آب خنک آبکشــی کنید. افرادی که پوست خشک دارند، 
می توانند به جای ماســت از یک قاشق خامه استفاده کنند و 
بعد از شستن ماسک حتما روغن بادام شیرین )برای مرطوب 
کردن پوست( به صورت بمالند. همچنین دقت کنید که این 
ماسک را بالفاصله بعد از درست کردن به صورت بمالید. برای 

صرفه جویی بهتر اســت از قسمت ســفید هندوانه استفاده 
کنید. استفاده از قسمت قرمز هندوانه هم مانعی ندارد. البته 

این ماسک برای پوست های جوش دار بسیار مناسب است.
مرهم آفتاب سوختگی

مقابــل  از پوســت شــما در   آب هندوانــه می توانــد 
آفتاب سوختگی محافظت کند.

کافی اســت چند تکه خیار را با یک چهــارم فنجان هندوانه 
مخلوط کنید، البته بهتر اســت این ماسک با مخلوط کردن 
مقدار مســاوی خیار و هندوانه تهیه  شــود. باید هر کدام را 
پوست بکنید ســپس آنها را له کرده و به مقدار مساوی با هم 
مخلوط کنید و حدود ۲۰ دقیقه روی پوســت بگذارید. این 
ماسک، آفتاب سوختگی های پوســتتان را التیام می بخشد و 

رنگ چهره تان را روشن تر می کند.

آبلیمو یک نوشــیدنی فوق العاده برای شروع روز شماست. تنها 
کافی است کمی آب را بجوشانید و پس از اینکه کمی خنک شد 

تکه های لیمو را در آن بیندازید!
 اگر هر روز آب لیمــو بخورید ایــن اتفاقات در بدن شــما رخ 

می دهد:
۳ – سنگ کلیه

اگر حتی یک بار درد ناشی از ســنگ کلیه را تجربه کرده باشید 
می دانید که این درد از وحشتناک ترین دردهایی است که یک 
انسان ممکن است تحمل کند! اما خوشبختانه سیترات موجود 
در آبلیمو یک ماده بی نظیر و طبیعی برای شکستن سنگ کلیه 
در بدن و حتی جلوگیری از تشکیل آن است.سیترات، ماده ای 
است که در ســاخت داروهای سنگ کلیه اســتفاده می شود.

 شــما قرص ها را کنار بگذارید و به جای آن، سیترات را از منبع 

اصلی  اش در طبیعت دریافت کنید.
۴ – ضعف سیستم ايمنی

اگر زیاد ســرما می خورید و یا زیاد بیمارمی شوید این به معنی 
ضعف سیستم ایمنی بدنتان است.

آبلیمو با دارا بودن مقادیر بسیار زیاد ویتامین C ، سیستم ایمنی 
بدن را تقویت می کند. بدن انسان در هنگام مواجهه با استرس 
دچار ضعف سیســتم ایمنی به علت کاهش ویتامین C بدن با 
افزایش کورتیزول، می شود. در این مواقع بیشتر آبلیمو مصرف 

کنید.
۵ – آنفلوآنزا و سرما خوردگی

 حــدودا یــک مــاه بیشــتر بــه شــروع فصــل پاییــز و 
سرما خوردگی های فصلی باقی نمانده است.

اگر سرما خورده اید، نوشیدن آبلیمو در بهبود شما نقش بزرگی 
خواهد داشت. کمی عســل هم به نوشــیدنی تان اضافه کنید 
تا با کمک خواص آنتی باکتریال عســل در چشــم به هم زدنی 

احساس بهبودی کنید.
۶ – التهاب

ویتامین C موجود در لیمــو اثرات ضد التهابی قــوی دارد. به 
همین دلیل اســت که در بیماری های التهابی نظیر آســم در 
کنار درمــان های دیگر، لیمــو نیز تجویز می شــود.همچنین 
 لیمو موجب کاهش التهــاب مفاصل از طریــق کاهش تجمع

 اوریک اسید در مفاصل نیز می شود.

کشف جديد دانشمندان؛

جهش ژنتیکی مرتبط با 
اختالالت روانی

مطالعات نشان می دهد؛

 يک سوم بیماران، بعد از ترخیص 
از آی سی يو افسرده می شوند

معجزه آبلیمو در بدن)2( معجزه هندوانه برای زيبايی و شفافیت پوست)1(

اينستاگرام، افراد افسرده را تشخیص می دهد!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
غـذا را جايگـزين دوا کنیـم

اين افراد 
حتما صبح ها آب 
بخورند

نوشــیدن یک لیــوان آب بعد از بیــدار شــدن از خواب 
درهنگام  صبح  آن هم به طور روزانه، به درمان بســیاری از 

بیماری های انسان کمک می کند.
 اگر هر روز صبح بعد از بیدار شــدن از خواب، آب بنوشید 
این کار می تواند به درمان آسم، سرطان و دردهای دوره ای 

بدن کمک کند.
نوشــیدن آب قبل از غــذا خــوردن یا هر چیــزی باعث 
پاکسازی سیســتم داخلی بدن می شــود، در واقع این امر 

می تواند به پاکســازی روده بزرگ کمک کنــد، به طوری 
 که مواد مغذی که وارد بدن می شــود به خوبی جذب بدن 
گردد. عالوه بر اینها  نوشیدن آب در هنگام صبح، بدن را به 

خون سازی ترغیب می کند.
اهمیت نوشیدن آب:

۱- رطوبت مورد نیاز بدن را تامین کرده به پوســت لطافت 
می بخشد و سبب شفافیت چشم  ها می شود.

۲- به سلول های بدن حیات می بخشد.

۳- درجه حرارت بدن را تنظیم می کند.
۴- از خشکی مفصل ها جلوگیری کرده آنها را نرم می کند.

5- کلیه ها را فعال می کند
اين افراد صبح ها حتما آب بنوشند

۱- افرادی که کمردرد دارند.
۲- افرادی که زود عصبانی می شوند.

۳- افرادی که استرس بیش از حد دارند.
۴- افرادی که بیماری های عفونی دارند.

تشخیص زودهنگام پارکینسون از روی چشم

زمانی که سردرد داريد
ســوپ عدس مراکشــی حاوی ادویه ای ماننــد زردچوبه و 
دارچین بوده و برای تســکین ســردرد مفید است. چون این 
غذا فاقد ترکیباتی مانند محصوالت لبنی، سوسیس کالباس، 
 برخی آجیل ها یا شــکالت اســت که باعث ایجاد ســردرد 
می شــوند. عالوه بر ایــن نیازی بــه جویدن نــدارد زیرا در 
 مواقع ســردرد حتی عمــل جویدن نیز ســخت و عذاب آور 
می شود. این سوپ مراکشی سرشــار از پروتئین است. ادویه 
آن ضدالتهاب اســت و منیزیم آن به تسکین رگ های خونی 
و در نتیجه بهبود سردردتان کمک می کند. کافی است طرز 
تهیه این سوپ ساده را یاد بگیرید و در چنین مواقعی استفاده 

کنید.
زمانــی کــه در ســینوس هايتان احســاس 

فشار می کنید
نتایج پژوهشی که در مرکز بهداشــت دانشگاه سینسیناتی 
انجام شده اســت نشــان می دهد هر غذای پرادویه و تندی 

 به تســکین التهاب ســینوس ها کمک می کنــد. بنابراین
 می توانید به سراغ سوپ ها یا غذاهای حاوی فلفل و تند بروید 

و سینوس هایتان را تسکین دهید.
زمانی که گلودرد داريد

سوپ مرغ )با سبزیجات و آب مرغ( یا آش با سیر، سبزیجات 
 معطر و انواع ســبزیجات دیگر به تســکین گلــودرد کمک

 می کند. در این مواقع چای ســبز با عسل میل کنید. در واقع 
شــما نیاز به مصرف مایعات فراوان دارید که ســوپ، آش و 
همچنین چای ســبز جزو بهترین گزینه هایی هستند که به 
بهبود احتقان کمک می کنند. ســیر، با التهاب مقابله کرده و 
سیستم ایمنی بدنتان را تقویت می کند. سبزیجات نیز حاوی 
ترکیبات مغذی هستند که به درمان گلودرد کمک می کنند. 

یادتان باشد که عسل شهرت زیادی در تسکین گلودرد دارد.
زمانی که حالت تهوع داريد

موز، کته، کمپوت ســیب یــا یک فنجان دمنــوش زنجبیل 
پیشــنهادهای خوبی بــرای مقابله با حالت تهوع هســتند. 

 این مــواد غذایــی به تســکین دســتگاه گــوارش کمک
 می کنند. توصیه می کنیم یک تکه زنجبیــل تازه را در آب 
داغ جوشــانده و چای آن را میل کنید. نتایج بررسی هایی که 
در دانشگاه روچستر انجام شــده نشان می دهد میزان اندکی 
زنجبیل حتی به اندازه یک چهارم قاشــق چای خوری باعث 
 تســکین حالت تهوع ۴۰ درصد بیمارانی می شــود که بر اثر 

شیمی درمانی دچار تهوع می شوند.
زمانی که احساس خستگی می کنید

یک غذای خاص بــرای انواع خســتگی ها وجود نــدارد. با 
این حال مصرف یک ســاالد ســبز حاوی انواع ســبزیجات 
به همراه یــک تکه ماهــی آزاد کباب شــده بهترین توصیه 
برای برطرف کردن خســتگی های گاه و بی گاه است، چون 
 این ســاالد سرشــار از ویتامین ها، مواد معدنی و همچنین 
امگا ۳ اســت که همگی انرژی تان را باال می برند.همیشــه 
یادتان باشد که به میزان کافی آب بنوشید. چون کم آبی بدن 
 باعث تخلیه انرژی آن نیز می شود. اگر خستگی تان ناشی از

 بی خوابی است از مصرف کافئین بپرهیزید. درست است که 
اکثر افراد برای کسب انرژی به ســراغ قهوه و نوشیدنی های 
انرژی زا می روند و شاید در شروع، باعث شادابی آنها بشود اما 
این کسب انرژی کاذب است و خیلی زود منجر به بی خوابی و 

خستگی و ادامه این چرخه معیوب خواهد شد.
زمانی که دچار يبوست شده ايد

غالت کامــل با میوه های سرشــار از فیبــر و آب گرم حاوی 
لیموترش، بهترین درمان شماست. یادتان باشد فیبرها باعث 
نرم شــدن مدفوع شــده و آب گرم با لیموترش نیز حرکات 

عضالت دستگاه گوارش برای دفع را تحریک می کند.
زمانی که دچار اسهال می شويد

در مواقع اسهال برای شروع، نوشیدنی ورزشکاران یا پدیالیت 
توصیه می شــود. چون هدف اصلی، جایگزین کردن مایعات 
 و الکترولیت هایی اســت کــه از طریق اســهال از بدن دفع 
شــده اند. باید به مصرف مایعات ادامه دهید و  از مواد غذایی 
ساده هضم مانند موز یا کته اســتفاده کنید. یادتان باشد اگر 
ریسک کنید و چیزهایی بخورید که قبال به مصرف آنها عادت 
نداشــته اید ممکن اســت وضعیت را بدتر کرده و التهاب را 
افزایش دهید. در حالت کلی همان کته ماست معروف از همه 

چیز بهتر است.
زمانی که استرس به جانتان افتاده است

ترکیب بابونــه و نعنــا برایتان مفید اســت. نوشــیدن این 
دمنوش گرم باعث آرامش دســتگاه عصبی تان می شــود. 
 در مواقعــی که بســیار مضطرب هســتید از مصــرف زیاد

 چربی هــای ترانس یا قند خودداری کنید. نتایج پژوهشــی 
که در Psychoneuroendocrinology به چاپ رسیده 
 نشــان می دهد این ترکیبات باعث بروز مشــکالت دیگری 
می شود که با استرس هایی مانند استرس اکسیداتیو و تجمع 
چربی های شکمی همراه اســت. در نتیجه وضعیت سالمتی 
تان را بدتر از آنچه که هست می کند. سعی کنید به غذایتان 
ادویه ارزشــمندی مانند زعفران را اضافه کنیــد و از خواص 

نشاط آور آن بهره ببرید.

 مصرف يک ساالد 
سبز، حاوی انواع 

سبزيجات به همراه 
يک تکه ماهی 

آزاد کباب شده 
بهترين توصیه 

برای برطرف کردن 
خستگی های گاه و 

بی گاه است.

غـذا را جایگزین دوا کنیـم

سقراط می گويد: »باشد که خوراک، دوايتان باشد و دوايتان خوراکتان«! همین جمله نشان می دهد مواد غذايی چه 
اهمیتی دارد و داشتن تغذيه سالم مانند دارويی شفابخش، تا حد ممکن شما را از خوردن داروهای تلخ دور می کند. 
کامال عادی است که در طول روز دچار سردرد شويد، گلودرد بگیريد، حالت تهوع داشته باشید، سینوس هايتان به 
مشکل بربخورد و غیره. در اين مواقع خیلی از افراد وقت را تلف نکرده و به سراغ دارو می روند. اما بهتر است توصیه 
سقراط را گوش کرده و مواد غذايی را دريابید. در اين مطلب خواهیم گفت با دچار شدن به هر کدام از اين ناخوشی ها 

چه بخوريد تا حالتان هر چه سريع تر بهتر شود.

زيبايی

 اگر اغلــب، موهای خــود را رنــگ می کنید، بــه خاطر
 مواد شــیمیایی موجود در آن موها خشــک خواهد شد. 
مواد شــیمیایی کــه در رنگ ها وجــود دارد باعث ازبین 
 رفتن رطوبت مو می شــود و همین امر موها را شــکننده 
خواهد کرد. درخشــندگی موها نیز به مرور زمان از بین 

خواهد رفت.
در بیشتر موارد، اســتفاده از رنگ های شیمیایی عوارض 
جانبی بسیار خطرناکی دارد. نشانه ها و آسیب هایی که بر 
اثر رنگ کردن به مو وارد می شــود همیشه بالفاصله بروز 
نمی کند. ممکن اســت چند روز یا حتی چند هفته طول 
بکشد تا اثرات این مواد شــیمیایی بروز کند. اگر موهای 
خود را به طور مکرر رنگ می کنید، شــانس رخ دادن این 
عوارض جانبی بیشــتر خواهد بود. بنابراین در این مقاله 
قصد داریم در مــورد اثرات رنگ های شــیمیایی بر روی 

بدن صحبت کنیم.
حساسیت:

اگر بخواهید از رنگ مو برای پنهان کردن رنگ خاکستری 
موهای خود اســتفاده کنید یا تنها برای تجربه کردن از 
آن اســتفاده می کنید، ممکن است در خطر واکنش های 
آلرژیک باشــید. مقصر اصلی بیشتر واکنش های آلرژی زا 
ماده ای به نام پارا-فنیلین دی آمین یا همان PPD است. 
رایج ترین نشــانه های آلرژی شــامل خارش و ســوزش 
پوست سر، قرمز شدن و تورم پوست، ایجاد شوره و تورم 

در اطراف چشم، مژه ها، بینی و صورت است.
پوست تحريک پذير:

رنگ مو ممکن اســت باعث ایجاد واکنش های پوســتی 
شود. برخی از نشانه ها شامل احســاس سوزش ، قرمزی 
و پوسته پوســته شدن پوســت، خارش و ناراحتی است. 
۴۸ ســاعت قبل از اعمال رنگ بر روی مو، بهتر است آن 
را روی قســمتی از موهای خود اعمال کنید تــا از نبود 
حساسیت مطمئن شــوید. اگر ورم و خارشی بعد از رنگ 
کردن مو دیده شــد و این تورم بهبود نیافت باید به یک 

پزشک متخصص پوست مراجعه شود.
سرطان:

 آزمایش هــای آزمایشــگاهی ثابــت کــرده انــد کــه 
 PPD  می تواند به ســلول هایDNA انســان آســیب 
رســانده و باعث ســرطان شــود. اما اینکه مقادیر اندک 
PPDموجــود در این رنگ هــا می توانــد باعث چنین 

آسیب هایی شود هنوز مشخص نیست. 
این موضــوع هنوز در میــان محققان یــک چالش مهم 
محسوب می شود. جامعه سرطان آمریکا معتقد است که 

تحقیقات بیشتری باید انجام شود. 

رنگ کردن موها
 چه عوارضی دارد؟

  دبیر علمی نوزدهمیــن کنگره انجمن اورولوژی ایران، از شــیوع باالی 
سرطان مثانه در سال های اخیر در کشور خبر داد.

دکتر محســن آیتی گفــت: نوزدهمیــن کنگــره انجمــن اورولوژی 
ایــران با همــکاری بیــش از ۱۱۰۰ پزشــک از دانشــگاه هــای علوم 
 پزشــکی کشــور و اورولوژیســت هــای ایرانــی خــارج از کشــور و

 انجمن های دیگر کشــورها مانند اروپا و آمریکا و کشــورهای منطقه و 
 کشــورهای شــمال ایران به دو زبان فارســی و انگلیســی در ۸  رشته 

فوق تخصصی برگزار خواهد شد .
وی ادامه داد: ۱۸ پنل در این کنگره ارائه خواهد شد که شامل آنکولوژی، 

ناباروری، بازسازی دستگاه ادراری، زنان، اطفال و پیوند کلیه است.
آیتی افــزود: ایــن کنگره، بیشــتر بر روی موضوع ســرطان دســتگاه 
ادراری خصوصــا ســرطان مثانــه متمرکزشــده اســت.یکی از عللی 
که بر این موضوع بیشــتر تاکید شــده این است که در ســال های اخیر 
به نظر می رســد این بیماری شــیوع باالیی داشــته و در خیلی از موارد 
 هزینــه هــای گزافی)مادی-معنــوی( بــه کشــور و بیمــار تحمیل 

کرده است.
وی با عنوان این مطلب که رشد سلول های سرطانی در دیوار مثانه اتفاق 
می افتد، گفت: در صورت عدم درمان به موقع، ممکن اســت رشد کرده 
و به تمام الیــه های دیواره مثانــه و لگن و حتی اعضــای دیگر مثل ریه 
و اســتخوان گســترش پیدا کنند. بنابراین باید درمان هایی را که باعث 
ارتقای کیفیت و افزایش سطح زندگی و طول عمر بیمار می شود در تمام 

رشته های پزشکی در پنل های مختلف ارائه داد.
این اورولوژیســت در ادامه افزود: در این کنگره ضمن آشــنا شــدن با 
دستاوردهای روز دنیا و تکنیک های جدید، با همکاران سایر مناطق دنیا 
تبادل نظر خواهیم داشت که این بحث و تبادالت در زمینه های مختلف 
اورولوژی ممکن است باعث پیشرفت ســریع تر ما در درمان بیماری ها 

مخصوصا  سرطان مثانه شود.
وی گفت: ســرطان مثانــه هم مانند ســایر ســرطان ها اگر بــه موقع 
تشــخیص داده و بــرای درمــان آن اقدام شــود، معموال بــا موفقیت  
همراه خواهد شــد که البته امــروزه با توجه به درمان های تشــخیصی 
 پیشــرفته، در بیشــتر مواقــع ســرطان مثانــه بــه موقع تشــخیص

 داده می شود.
آیتــی تاکید کــرد: یکی دیگــر از مــواردی کــه ایــران را در درمان و 
 تشخیص بیماری در منطقه متمایز کرده، اســتفاده از نیروهای جوان و 
 حرفه ای اســت که در این کنگــره بیشــتر از نظــرات و تجربیات آنها

 بهره مند خواهیم شــد و برای اولین بــار نیز در این کنگــره پنل ویژه 
اورولوژیست های جوان را خواهیم داشت.

دبیر علمی کنگره انجمن اورولوژی ايران خبر داد:

شیوع باالی سرطان مثانه در کشور
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
۴۳۷ منطقه نمونه گردشگری خط می خورند

به گزارش ایســنا، تصویــب ۱۱۶۱ منطقه نمونه گردشــگری، محصول 
ســفرهای اســتانی در دولت های نهم و دهم اســت. مناطقی که به تایید 
کارشناســان، در انتخاب آنها، بیشــتر ســفارش و پیشــنهاد دخیل بود 
تا اصول و ضابطه؛ بــرای همین هــم در آخرین بازنگــری، ۴۳۷ منطقه 
فاقد ارزش ســرمایه گذاری شناخته شــده و قرار اســت به هیئت دولت 
 معرفی شــود تا با مصوبه قانونی، از فهرســت مناطق نمونه گردشــگری

خط بخورد.
طبق آمار ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، در حــال حاضر 
۱۱۶۸منطقه نمونه گردشــگری وجود دارد کــه ۱۱۶۱منطقه در زمان 
دولت گذشــته و هفــت منطقــه دیگر در دولــت اصالحــات، انتخاب و 
تصویب شــدند. طبق طــرح اولیه در ســال ۱۳۸۲ بــرای مناطق نمونه 
گردشــگری، قرار بود در نهایت ۲۰۰ منطقه در سراســر کشــور انتخاب 
شــود؛ اما طی ۱۰ ســال گذشــته، دســت و دلبازی های غیراصولی در 
 صدور مصوبــه برای ایــن مناطــق، شــمار آن را از کنترل خــارج کرد؛

به طوری که در حــال حاضر فقط یک دهم این مناطــق وارد فاز اجرایی و 
ســرمایه گذاری شــده که البته همان ها هم هنوز به نتیجه قطعی نزدیک 
نشده اند؛ تا مردم ضرورت و اهمیت وجود منطقه نمونه گردشگری را لمس 

و درک کنند.
جالل تاجیک، مدیــرکل مناطق نمونه و زیرســاخت های گردشــگری 
معاونت سرمایه گذاری ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری، که از سال 
۱۳۹۳ با مشارکت استان ها، ســاماندهی مناطق نمونه گردشگری را آغاز 
کرده است، درباره دستاورد این ارزیابی، به ایسنا گفت: آن تعداد از مناطق 
نمونه گردشگری که سرمایه گذار، بنا به دلیلی به هیچ عنوان اجازه ورود به 
آن را پیدا نکرده یا به خاطر موانعی، به مرحله عملیاتی نرسیده بود، از کل 
مناطق نمونه گردشــگری دارای مصوبه هیئت دولت کسر شد که فعال به 

۴۳۷ منطقه نمونه گردشگری رسیده است.
او در توضیحــات بیشــتر دربــاره علت حذف ایــن مناطق اظهــار کرد: 
اینها مناطقــی بودند کــه دولت وقت، بــدون نظر کارشناســی انتخاب 
 کرده که برخی از آنهــا یا جزو مســتثنیات اراضی، ذخیــره گاه انرژی و

زیســت محیطی و منابع خاص بودند یا در اطراف سدهای مهم و حتی در 
زمین های مردم قرار داشــتند و به خاطر چنین موانعی، سرمایه گذار اصال 
نمی توانست در این مناطق کاری انجام دهد. وی افزود: قرار شد این مناطق 
در قالب بسته ای به هیئت دولت ارائه شود تا با تایید و تصویب آن، این تعداد 
منطقه از فهرست اصلی خارج شود. تاجیک همچنین گفت: ارزیابی مناطق 
نمونه گردشگری در ۳۰استان کشور صورت گرفته و به خواست مدیرکل 
میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی، فعال این استان فاکتور گرفته 
شده اســت؛ چرا که آنها اعالم کردند نمی خواهند مناطق نمونه خود را از 
دســت بدهند؛ برای همین ما هنوز فرصت این را پیدا نکردیم که وضعیت 
مناطق نمونه گردشگری اســتان مرکزی را بررســی کنیم. وی ادامه داد: 
در ادامه این ســاماندهی، برای ۵۳منطقه نمونه گردشگری، تقاضای خلع 
ســرمایه گذار شــده؛ چرا که از زمان تصویب این مناطق، اقدامی از سوی 
سرمایه گذار منتخب صورت نگرفته است. اگر قرار بود سرمایه گذار با تکیه 
بر دولت، کار خود را پیش ببرد که کارمندان دولت، خودشــان این مناطق 
را به دست می گرفتند؛ برای همین درخواســت داده ایم با صدور فراخوانی 
طبق قوانین موجود، برای انتخاب ســرمایه گذار جدید اقدام شود. تاجیک 
همچنین اظهار کرد: تاکنون در کمتر از ۱۰۰منطقه نمونه گردشــگری، 
عملیات زیرساخت و توسعه آغاز شده و به اصطالح با محوطه سازی، ایجاد 

سازه های سبک یا سنگین، آن منطقه زخمِی کار شده است.

ويژه

۴۳۷ منطقه نمونه گردشگری
خط می خورند

مزایده 
5/299 اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 940052 ج خ / 4 حسب نیابت ارســالی از شعبه سوم دادگاه عمومی 
حقوقی نجف  آباد له خانم ناهید کاظمی با وکالت آقــای مجید محمدی و علیه ورثه 
مرحوم مهدی امام جمعه ) به اسامی بهزاد، مسعود، حمیدرضا، ناهید، اطهر، شکوه 
همگی امام جمعه و صغری رســولی( حســب گواهی حصر وراثت به شــماره 51 
مورخ 86/1/16 شــعبه اول شــورا که آقای بهزاد امام جمعه بدواً به پرداخت 100 
 سکه بهار آزادی )مقوم به 1/115/000/000 ریال به نرخ 95/5/11( و 30 مثقال طال 
) به مبلغ 148/020/000  به نرخ 95/5/11( و بقیه ورثــه و بهزاد امام جمعه محکوم 
به پرداخت 110 عدد ســکه ) بــه مبلــغ 226/500/000 ریال به نــرخ 95/5/11( به 
نســبت ســهم االرث از ماترک متوفی و پرداخت 12/500/000 ریــال بابت هزینه 
کارشناســی بدوی و هیات و 360/000 ریال هزینه نشــر آگهی در حق محکوم لها 
محکوم می باشند جلسه مزایده ای روز دوشــنبه مورخ 95/6/15 ساعت 10 صبح 
جهت فروش ســهم االرث محکوم علیها از ملــک زیر برگزار نمایــد. 1- مورد اول 
عبارتســت از مقدار 2/155 حبه مشــاع از 6 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 4238/1 ) از 
محل ماترک متوفی در قبــال محکومیت کلیه ورثه( بخش 4 ثبــت اصفهان واقع در 
خ هاتف- انتهای خ مشــیر)یخچال( – کوچه گلبهار- مجتع تجاری بهزاد که حسب 
نظریه هیات کارشناســی ارزش 0/5 دانگ ) 6 حبه( برابــر 3/450/000/000 ریال 
و ارزش ســهم االرث وراث 1/239/360/000 ریال اعالم مــی گردد. 2- مورد دوم 
عبارتست از مقدار 0/854 حبه مشــاع از 3/845 حبه باقیمانده محکومیت متوفی از 
6 حبه مشاع از 72 حبه از پالک ثبتی 4238/1 به استثناء ثمنیه اعیانی و عرصه بابت 
سهم االرث آقای بهزاد امام جمعه در قبال تعداد 100 عدد سکه و 300 مثقال طال در 
قبال بخشــی از بدهی محکوم علیه در حق محکوم لها که حسب نظریه کارشناسی 
ارزش سهم بهزاد به مبلغ 491/050/000 ریال براورد گردیده است که با همین قیمت 
از طریق مزایده به فروش می رسد. 1- ملک مورد معرفی یک واحد تجاری- اداری 
بوده که دارای پرونده ســاخت به شــماره 13/12568 مورخ 76/5/17 می باشــد. 
2- مجتمع مذکور در ســه طبقه ) سه سقف( با اسکلت بتنی و ســقف های تیرچه و 
بلوک بوده که دارای هشــت باب مغازه )تجاری( در زیرزمین و شــش باب مغازه 
)تجاری( در طبقــه همکف و 3 باب دفتــر کار ) اداری( در طبقــه اول) طبقه فوقانی( 
می باشد. همچنین دارای فضای مشاعات شــامل انباری، دارای زیرزمین و فضای 
دستگاه پله و فضای مربوط به تردد داخلی در هر ســه طبقه می باشد. 3- با توجه 
 به موارد فوق مســاحت زیر بنای مفید کل ششــدانگ مذکور 604 متر مربع اعالم 
می گردد. 4- مشخصات ســاخت) دارای 2 عدد درب ورودی مشــرف به دو گذر 
عبوری شمالی و جنوبی می باشد و ورودی از سمت شمال شرق به کوچه گلبهار و 
ورودی از سمت جنوب شرق به کوچه ســاروتی، درب ورودی و ویترین مغازه ها 
از شیشه سکوریت می باشد. فاقد سیستم گرمایش و سرمایش است- بدنه دیوارها 
گچ سفید و کف ها از سنگ مرمریت مستعمل می باشد. دارای فضای نورگیر است. 
طبقه فوقانی)طبقه اول( با کاربــری اداری) دفاتر کار( دارای ورودی اختصاصی و 
مجزا از برگذر جنوبی) کوچه ساروتی( می باشد که با توجه به مراتب فوق ارزش کل 
ششدانگ مجتمع تجاری- اداری حسب نظریه هیات کارشناسی  41/400/000/000 
ریال و ارزش 0/5 دانگ از کل آن برابــر 3/450/000/000 ریال برآورد می گردد. 
متقاضیان خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده از مورد مزایــده به آدرس فوق دیدن 
نمایند و جهت شــرکت در مزایده حداقل با تودیع 10 درصد قیمت کارشناســی به 
حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری 
اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
 مبلغ کارشناسی شروع و پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

 م الف: 14626 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان )638 کلمه، 7 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/448 شــماره صادره: 1395/43/261114 نظر به اینکه عــزت حیدریان رنانی با 
تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره: 13044-95/05/06 دفترخانه 313 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره: 1241 فرعی از 18 اصلی واقع 
 در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 20773 مورد ثبت در صفحه 513 دفتر جلد 
193 امالک تحت شــماره چاپــی 283694 صادر و تســلیم گردیــده و به موجب 
ســند انتقــال شــماره 39222-16/05/42 دفترخانــه 10 اصفهان بــه وی انتقال 
یافته و اظهار داشــته که ســند مالکیــت مرقوم در اثــر جابجایی مفقــود گردیده 
 و تقاضــای  صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه

 اســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبــت در یک نوبت 
 آگهی می شــود چنانچه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت به ملــک مرقوم یا 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خــود را کتبًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســندمعامله به این 
اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به 
 ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید

 یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه 
 نشــود اقدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهد شــد. 

م الف: 15898 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )216 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

پرونــده:  شــماره    9510420350600206 اجراییــه: شــماره   5 /484
9409980350600554 شماره بایگانی شعبه:940625 بموجب درخواست اجراي 
حکم و شماره دادنامه 9409970350601949 مورخ 94/11/13 شعبه شش حقوقی 
اصفهان محکوم علیه ندا نصری فرزند غالمرضا به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز 
پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای 
نرخ تورم از تاریخ چک 93/3/25 تا زمان وصول آن در حق محکوم له حسین احمدی 
دستجردی فرزند حسن به نشــانی اصفهان خ رکن الدوله نرسیده به اتوبان صیاد 
شیرازی پالک 648 کدپستی 8158737481 تلفن همراه 09131151657 و پرداخت 
حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشــد. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 15852 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)421 کلمه، 5 کادر(

اجراییه
پرونــده:  شــماره    9510420350100232 اجراییــه: شــماره   5 /483
9409980350100797 شــماره بایگانــی شــعبه:940929 بموجب درخواســت 
اجــراي حکــم مربوطــه بــه شــماره 9510090350101853 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9509970350100105 محکوم علیه ســید علی اکبــر رفیعی پور علویجه 
فرزند ســید اصغر به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه 1- پرداخت مبلغ 
400/000/000 ریــال بابــت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیــر تادیه از 
تاریــخ 1393/11/5 تا زمان وصول بر اســاس شــاخص اعالمی بانــک مرکزی 
2- پرداخــت مبلــغ 12/806/000 ریــال بابت هزینه دادرســی و مبلــغ 970/000 
ریال بابت هزینه نشــر در حق محکوم له امیر حســین توشــقانیان فرزند حسن به 
نشــانی اصفهان- خیابان پروین- پل سرهنگ- نرســیده به چهار راه گاز- کوچه 
صادقیــان- پــالک 314 و 3- پرداخت مبلــغ 20/000/000 ریال بابــت حق االجرا 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا گذارد)مــاده 34 قانــون اجرای احــکام مدنی(. 
 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالــی معرفی کند کــه اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
 تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 

تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 15859 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)426 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

پرونــده  شــماره    9510420351100218 اجراییــه: شــماره   5 /482
:8909980351100551 شــماره بایگانــی شــعبه:890557 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9209970368200927 
محکوم علیهم 1- جمشــید رســتمی فر فرزند علی به نشــانی خ محتشــم کاشانی 
کوچه بیژن مجتمع گلشــن 2 طبقه 2، 2- افشــین رســتمی فر فرزند علی 3- میترا 
رســتمی فر فرزند علی 4- علی رســتمی فر فرزند محمد همگی به نشــانی مجهول 
المــکان محکومند به انتقال پالک ثبتــی 1917/122/116 بخــش 5 ثبت اصفهان در 
حق محکوم لــه  منصور گلچین به نشــانی خ نظر غربی کوچه آراســته بن بســت 
بیتــا پ 10 با قیومیــت مرتضی امانی پور به نشــانی خ محتشــم کاشــانی کوچه 
بیژن مجتمع گلشــن 1 طبقــه 4 و پرداخت مبلــغ 1/000/000 ریال بــه عنوان نیم 
عشــر اجرایی در حق صندوق دولــت،  محکوم علیــه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که 
 اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای

 مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانــی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 15865 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)433 کلمه، 5 کادر(

مفاد آراء
78/ 5 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 1851-1395/04/29 هیأت : آقای مهدی جعفری نوش آبادی فرزند 
محمدتقی شماره شناسنامه 5584 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 220/50 مترمربع 
شماره پالک 376 فرعی مجزا از شــماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین 

آباد نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد ارباب 
2- رأی شماره 1817و1818-1395/04/29 هیأت : آقای مهدی یزالنی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 293 و خانم زهرا صادقی مفرد فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 9460 )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 240/11 مترمربع 
شماره پالک 847 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین 

آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق سند عادی
3- رأی شــماره 1797و1798-1395/04/28 هیأت : خانم رقیه پیران زاده بیدگلی 
فرزند علی شماره شناسنامه 9671 و آقای علی نیازی بیدگلی فرزند حسنعلی شماره 
شناسنامه 186 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 80/75 مترمربع شماره 
پالک 3 فرعی از پالک 125 اصلی واقع در اماکــن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
4- رأی شماره 1792و1793-1395/04/28 هیأت : آقای حسین نیازی بیدگلی فرزند 
حسن علی شماره شناسنامه 55 و خانم مریم رمضان زاده بیدگلی فرزند علی شماره 
شناســنامه 8926 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 77/53 مترمربع 

شماره پالک 27 فرعی مجزا از شــماره 3 فرعی از پالک 125 اصلی واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

5- رأی شماره 1788و1789-1395/04/28 هیأت : آقای عبدالکریم دوالبی بیدگلی 
فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 834 و خانم فاطمه یعقوبی بیدگلی فرزند عباس 
 شماره شناســنامه 7259 )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 121 متر

مربع شــماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 2و7و8 و قســمتی از مشاعات فرعی 
 از پالک 474 اصلــی واقع در اماکــن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. مالکیت 

مشاعی
6- رأی شماره 1826و1827و1828-1395/04/29 هیأت : آقای رمضانعلی بتولی 
آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 277 نسبت به دو دانگ و خانم سوسن بتولی 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 575 نســبت به دو دانگ و خانم نصرت خادم 
پور آرانی فرزند حسینعلی شــماره شناسنامه 315 نســبت به دو دانگ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 201/20 مترمربع شــماره پالک 8387 فرعی مجزا از شماره 
3574و1066و2875و2876 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
7- رأی شماره 1850-1395/04/29 هیأت : خانم اشــرف بذرافشان آرانی فرزند 
محمدحسن شماره شناســنامه 286 ، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 238/10 
مترمربع شماره پالک 2777 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
8- رأی شماره 1824و1825-1395/04/29 هیأت : آقای مجید امیری آرانی فرزند 
حسینعلی شماره شناســنامه 2121 و خانم فاطمه کاظمی تبار فرزند محمد شماره 
شناســنامه 6190062350 )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 82/50 
مترمربع شماره پالک 1097 فرعی مجزا از شماره 323 فرعی از پالک 2645 اصلی 

واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد معظمی
9- رأی شــماره 1856-1395/04/29 هیأت : آقای ماشــااله حاجی بابازاده فرزند 
حسین شماره شناســنامه 6190039707 ، ششــدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 
205/38 مترمربع شماره پالک 5584 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

حسین حاجی بابازاده
10- رأی شماره 1832و1833-1395/04/29 هیأت : آقای حسین آهنگریان آرانی 
فرزند احمد شماره شناسنامه 10492 و خانم فاطمه دشتی آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 12 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/60 مترمربع شماره 
پالک 5585 فرعی مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از اکبرزاده
11- رأی شماره 1854-1395/04/29 هیأت : آقای احمدرضا عباسی بیدگلی فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 240 ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 21/50 
مترمربع شماره پالک 5586 فرعی مجزا از شــماره 163 از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس بهمنی

12- رأی شــماره 1855-1395/04/29 هیأت : خانم مهین ده آبــادی آرانی فرزند 
جعفر شماره شناسنامه 174 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110 مترمربع شماره 
پالک 5587 فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مهین ده آبادی
13- رأی شــماره 1853-1395/04/29 هیأت : آقای علی محمد جعفری فرد بیدگلی 
فرزند حسن شــماره شناســنامه 351 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 122/03 
مترمربع شماره پالک 5589 فرعی مجزا از شماره 539 فرعی از پالک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
14- رأی شــماره 1779-1395/04/28 هیأت : آقای مهدی حاجی جعفری بیدگلی 
فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 294 ، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39/53 
مترمربع شــماره پالک 3 فرعی از پالک 2980 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
15- رأی شــماره 1841-1395/04/29 هیأت : آقای جالل آقائــی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 160 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 246/15 مترمربع شماره 
پالک 1881 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نــوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
16- رأی شماره 1843و1844-1395/04/29 هیأت : آقای مجتبی سعادت عباسی 
فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 94 و خانم زهره زارع میرکالغ فرزند محمد شماره 
شناسنامه 236 )بالمناصفه( ،  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره 
پالک 548 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از علی یوسفیان نوش آبادی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/1

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

 به گــزارش ایرنا از ســازمان میــراث فرهنگي، مســعود 
سلطاني فر این مطلب را طی دیدار با تورگردانان ۱۵ کشور 

که به ایران سفر کرده بودند، عنوان کرد.
وي در این دیدار با بیــان اینکه بــراي درک تصویر واقعي 
ایران، هیچ ابزاري موثرتر و شــفاف تر از حضور گردشگران 
در کشور نیست، گفت: گردشگران با حضور در ایران متوجه 
مي شــوند که طی چند دهه گذشــته، تصویر معکوسي از 

واقعیت هاي کشور جلوه داده شده است.
رییس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري، 
با بیان اینکــه ایران داراي آثار تاریخــي و فرهنگي متنوع و 
شاخصي اســت، تصریح کرد: صدها کلیسا در کشور وجود 
دارد که ۱۷۲ کلیســا به ثبت ملي و یک کلیسا هم به ثبت 
جهاني رســیده اســت و پیروان ادیان مختلف، در برگزاري 
اعمال مذهبي خود آزادي عمل دارند؛ همچنین ۳۰ کنیسه 
یهودیان در فهرســت میراث ملي به ثبت رســیده و مورد 

حفظ و حراست واقع شده است.
معاون رییس جمهوري با تاکید بر اینکه گام هاي جدي در 
زمینه توسعه گردشگري در سه سال گذشته برداشته شده، 
اضافه کرد: با توجه به مشــکالتي که بــا اعمال تحریم هاي 
ناعادالنه بر کشور ایجاد شده بود، پس از آغاز اجراي برجام، 

به تدریج شاهد رفع موانع و مشکالت هستیم.
وي ادامه داد: یک ســوم ناوگان هوایي ایران بر اثر تحریم ها 
زمینگیر شده بود؛ با این حال، تعداد حوادث هوایي در ایران 

نسبت به بسیاري از کشورها کمتر بود. 
رییس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
تاکید کرد: برنامه ها و فعالیت هاي توسعه تسهیالت صدور 
 ویزا، توســعه شــبکه حمل و نقل ریلي، زمینــي، هوایي و 
جــاده اي و ایجاد امکانــات اقامتي، آغاز شــده و این روند 
همچنان ادامه دارد. وي گفت: امروز شــاهد روند رو به رشد 
ورود گردشــگران به ایران هســتیم و امیدواریم با اجراي 

برنامه هاي توسعه اي و همکاري بخش خصوصي، این روند 
ادامه داشته باشد.

همچنین در این نشســت، مدیر عامل هلدینگ گردشگري 
مارکوپولو که مســئولیت ســفر این تورگردانان را بر عهده 
داشــته، گفت: ۲۸نفر از تورگردانان ۱۵کشور، از ۲۰ مرداد 
ماه با هواپیما وارد شــیراز شــدند و پس از سه شب اقامت 
در این شهر، به استان اصفهان ســفر کردند. حسن انصاري 
افزود: مدیران ارشد این شرکت هاي مسافرتي از کشورهاي 
برزیل، اســپانیا، هندوســتان، مکزیک، فرانســه، ایتالیا، 
اروگوئه، چین، بلژیک، اسکاتلند، هلند، پرو، آلمان، اتریش 
و آمریکا، ســه شب نیز در اســتان اصفهان اقامت داشتند و 
ضمن بازدید از جاذبه هاي این اســتان، از شهر کاشان هم 

بازدید کردند.
در ادامه این دیدار، ســه نفــر از تورگردانان از کشــورهاي 
برزیل، هند و هلنــد، به نمایندگــي از این گــروه به بیان 
پیشنهادات خود پرداختند. کریســتیانو از برزیل که براي 
سومین بار به ایران سفر کرده، گفت: توسعه گردشگري در 
ایران روند رو به رشدي داشــته و در صورتي که این مسیر 

ادامه داشته باشد، شاهد اتفاقات بهتري خواهیم بود.
وي افــزود: مشــکل کمبــود ســرویس بهداشــتي در 
 برخي شــهرها، مســیرها و خیابان ها هســت؛ همچنین

عالمت گــذاري درســت در فــرودگاه هایي کــه ویزاي 
فرودگاهي صــادر مي کننــد، موجب تســهیل روند ورود 
گردشــگران به ایران مي شــود. دني ورهیــگ از هلند نیز 
 گفت: براي دومین بار اســت کــه به ایران ســفر کرده ام و 
گمان مي کنم که باید با اســتفاده از اقالم تبلیغاتي و سایر 
ابزارهایي کــه وجود دارد، این کشــور را بیــش از پیش به 

جهانیان معرفي کرد.
وي افزود: امروز شــبکه هــاي اجتماعي مجــازي، فضاي 
خوبي را براي اطالع رســاني در اختیار همــگان قرار داده 
اســت و باید از ایــن فرصت بــراي معرفــي ظرفیت هاي 
ایران، میهمان نوازي مردم ایران و زیبایي هاي این کشــور 
اســتفاده کرد؛ همچنین هوشنگ از کشــور هند که براي 
نخســتین بار به ایران سفر کرد، با اشــاره به میهمان نوازي 
مردم در شــهرهاي مختلف افزود: وجود عالمت هایي براي 
 راهنمایي گردشگران در اماکن عمومي و به ویژه فرودگاه ها 

ضروري است. 
وي گفت: در ایران غذاهاي متنــوع و متفاوتي وجود دارد؛ 
اما با توجه به اینکه گردشــگراني از تمام نقاط جهان براي 
بازدید از جاذبه هاي این کشور به ایران سفر مي کنند، ارائه 
غذاهاي گیاهي در رســتوران ها مي تواند مورد توجه قرار 

گیرد.

ريیس ســازمان میراث فرهنگي گفت: با وجود جاذبــه هاي فرهنگي، تاريخي، طبیعــي، زيارتي مذهبي و 
گردشگري سالمت، روند ورود گردشگران به ايران، با میانگین نرخ رشد 1۰درصدي همراه بوده است.

مشكل كمبود 
سرويس بهداشتي 

در برخي شهرها، 
 مسیرها و 

خیابان ها هست؛ 
 همچنین  

عالمت گذاري 
 درست در 

فرودگاه هايي كه 
ويزاي فرودگاهي 

صادر مي كنند، 
موجب تسهیل روند 
ورود گردشگران به 

ايران مي شود

ريیس سازمان میراث فرهنگي:

رشد ۱۰درصدي ورود گردشگران خارجی به كشور
معبد آناهیتــا متعلق به آناهیتــا، الهه پاکــی و محلی برای 
نیایش آب در شهر کنگاور در اســتان کرمانشاه است.کنگاور 
 در میانه راه امروزی همدان به کرمانشــاه و بر سر راه تاریخی 

هگمتانه- تیسفون قرار گرفته است.
آب یکــی از چهار عنصــر مقدس و مــورد احتــرام ایرانیان 
باســتان اســت. آناهیتا، ایزد بانوی آب هــای روان، زیبایی، 
فراوانی و برکت در دوران پیش از اســالم است. معبد آناهیتا 
روی تپه طبیعی با حداکثر ارتفاع ۳۲متر نســبت به ســطح 
زمین های اطراف ســاخته شده اســت. ورودی بنای معبد 
آناهیتا به وســیله پلــکان دو طرفه در جبهــه جنوبی تعبیه 
شــده و در جبهه شــمال خاوری، پلــکان یــک طرفه راه 
دسترســی به این مکان را ممکن ساخته اســت. جوی های 
ســنگی، آب رودخانه را میزان کرده و به طرز باشــکوهی به 
آبگیری وســط معبد آناهیتا هدایت شــده است. نوع تقسیم 
آب و جریــان آب درون معبد آناهیتا، یکی از شــگفتی های 
مهندســی در آن دوران می باشــد تا این عنصــر مقدس را 
بــه زیباترین شــکل ممکن به نمایــش بگذارنــد. در چهار 
 طرف معبــد آناهیتا، داالن هایی تعبیه شــده که در کف آن،

جوی های آب به صورت رفت و برگشت آب را به وسط معبد 
هدایت می کــرده اســت. در دو طرف باالی معبــد آناهیتا، 
ســر چهار گاو در هر طرف رو به روی یکدیگر قــرار دارد که 
در زمان آبگیری این معبد، عکس ســر گاوها روی آب نقش 
می بسته اســت. در وســط معبد آناهیتا فضایی وجود دارد 
که آب از این جوی ها در آن جمع شــده و اســتخر کوچکی 
 حدودا در ابعاد ۱۰ در۱۰ و عمق ۲۰ ســانتی متــر را پر آب 
می کرده اســت. در مورد کارکــرد معبد آناهیتــا، در میان 
محققین اختالف نظرهایی وجود دارد؛ به طوری که عده ای از 
نویسندگان این بنا را معبدی برای الهه آناهیتا دانسته و برخی 
 از محققین، آن را کاخــی ناتمام برای خســرو پرویز معرفی

کرده اند. عده ای نیز زمان ســاخت آن را به اواخر سده سوم 
و آغاز ســده دوم قبل از میالد و عده دیگر نیز آن را به ســده 
اول قبل از میالد نســبت می دهند. در قرن یکم بعد از میالد 
مسیح، ایسیدور خاراکســی، جغرافیدان یونانی، اولین کسی 
است که در کتاب خود به معبد آناهیتا اشاره کرده و آن را معبد 

آرتمیس نامیده است.

معبد آناهیتا

ديدنی های ايران
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اخباريادداشت

استاندار اصفهان، در بازدید سه ساعته از پروژه های بیابان زدایی 
 و مالچ پاشــی رسی آزمایشــی دشت سگزی شــرق اصفهان، 
اظهار داشــت: پدیده گردوغبار در استا، عالوه بر عوامل بیرونی، 
ریشه اســتانی نیز دارد که باید کانون های ایجاد گرد و غبار در 

استان کنترل شوند.
رســول زرگرپور با تاکید بر پرداختن ویژه به این امر، افزود: در 
این راســتا، کارگروه مقابله با ریزگردها در اســتان ایجاد شد و 
6 ماه پس از تشکیل این کارگروه در اســتان، کارگروه مقابله با 

ریزگردها در دولت نیز تشکیل شد.
اســتاندار اصفهان بیان داشــت: پدیده گرد و غبــار، دو عامل 
طبیعی و انســانی دارد و برای مقابله با عوامــل طبیعی، در یک 
حرکت جهادی، تثبیت 10هزار هکتار از کانون های گرد و غبار 

در دستور کار قرار گرفت.
زرگرپور با بیان اینکــه عملکرد تثبیت کانون ها در یک ســال، 
2هزار و 400 هکتار بوده اســت، گفت: اگر مســائل مربوط به 
پساب حل شــود، ســال آینده میزان تثبیت اراضی بحرانی به 

5هزار هکتار خواهد رسید که کار بزرگی خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: نهضت مقابله با گرد و غبــار با مدیریت 
جهادی شکل گرفته و کاری که شاید چند دهه طول می کشید، 

در مدت یک سال انجام شده است.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی 
در ایــن کار جهادی وارد عمل شــده اند، اذعان کــرد: مقابله با 
این پدیــده به عنوان یک پروژه مهم مورد بررســی قرار گرفته و 
شیوه های خوبی ارائه شده است که می تواند عالوه بر استان، در 

کل کشور نیز به کار گرفته شود.
زرگرپور تصریح کرد: فرماندار اصفهان موظف شده که با عوامل 
انســانی تولید گرد و غبار برخورد کند و در این راســتا تاکنون 
83 کوره گچ و تعــدادی کوره آجرپزی نیز بســته شــده یا به 
شــعاع خارج از 50کیلومتری منتقل  شده اند که البته این قبیل 

اقدامات باید با قوت ادامه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه هرچه ســریع تر 10هزار هکتار مدنظر باید 
تثبیت شــود، یادآور شــد: تامین اعتبار این طرح در پروژه های 
اجرایی، از اهمیت باالیی برخوردار اســت و حتمــا با مدیریت 
جهادی و اقداماتی که انجام می شود، هر چه سریع تر کانون های 

بحرانی گرد و غبار تثبیت خواهند شد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مســائل پژوهشــی با جدیت 
پیگیری خواهد شــد، گفت: در کنار کارهــای اجرایی، یکی از 
فعالیت های مهمی که باید پیگیری شــود، مســائل پژوهشی و 

ارائه طرح های نوین تثبیت خاک است.
زرگرپور با اشــاره به بازدید امروز صبح خود از محل برداشــت 
خــاک کوره ها و معــادن افــزود: در حال حاضر معــدن کاران 
 مجبور بــه تثبیت خاک هســتند و کشــت تاغ نیــز با جدیت 

پیگیری می شود.
وی یادآور شــد: دولتی که زیســت محیطی اســت، طرح های 
زیســت محیطی را نیز در اولویت برنامه های خود قرار می دهد 
و برخالف اینکه در این مناطق شــرایط کار کردن سخت است، 

ولی نتیجه خوبی به دنبال خواهد داشت.
محمدحسین شــاملی نیز در این بازدید اظهار داشت: استاندار 
اصفهان تاکنون 3مرتبه از پروژه هــای بیابان زدایی و نهال کاری 

بازدید کرده و حمایت خوبی از این بخش داشته اند.
مدیر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان اصفهان، با بیان 
اینکه در سال 91، نهال کاری در اراضی بحرانی صفر بود، گفت: 
در سال 92، 260هکتار، در سال 93، 500هکتار و در سال 94، 
یک هزار و 416هکتار از کانون های بحرانی گرد و غبار اصفهان، 

نهال کاری و تاغ کاری و همچنین مالچ پاشی شده اند.
 اســتاندار اصفهــان همچنیــن، از اجــرای طرح آزمایشــی 
مالچ بنتونیت توســط دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان که 
نســبت به موارد قبلی، از لحاظ ماندگاری، همخوانی با محیط 
زیست و صرفه جویی در هزینه، عملکرد بهتری دارد و همچنین 

تاغ کاری کانون های فرسایشی در شرق اصفهان، بازدید کرد.
زرگرپور در ابتدای بازدید خود، از خزانه تولید یک صد و 50هزار 
اصله نهال در جهت بیابان زدایی، عملیــات مانور اطفای حریق 
با سیســتم های خریداری شده و همچنین دســتگاه سنجش 

فرسایش بادی دیدن داشت.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: بیــش از 4000قطعه پرنده از 
حدود 200گونه مختلف از سراسر دنیا در این باغ نگهداری می شوند.

حسن شــفیعی اظهار کرد: باغ پرندگان اصفهان با مساحت 55هزار 
مترمربع در سال 1375 به همت شــهرداری اصفهان در بیشه ناژوان 
و در حدود 4کیلومتری غرب پل وحید، با طراحی بی نظیری احداث 
شده اســت. وی افزود: محوطه داخلی باغ پرندگان با وسعت 17هزار 
 مترمربع، چنان زیبا فضاســازی شــده که عالوه بر تامین نیازهای
 زیســت  محیطی پرنــدگان، منظره ای زیبــا و دلپذیــری را برای

عالقه  مندان فراهم کرده است.
مدیرطرح ســاماندهی ناژوان عنوان کرد: بیش از 4000قطعه پرنده 
از حدود 200گونه مختلف از سراســر دنیا، در این باغ نگهداری و به 

نمایش گردشگران گذاشته می شوند.
شــفیعی با بیان اینکه تمامی نیازهای تغذیه ای پرندگان بر اســاس 
جداول احتیاجات غذایی )NRC( که در دنیا متداول اســت، برآورد 
  شــده و جیره غذایی آنها بر این اســاس تنظیم می  گردد، ادامه داد:

گونه  های مختلف پرندگان، نیازهای غذایــی متفاوتی دارند و عالوه 
بر این، منبع تامین نیازهــای آنها نیز متفاوت اســت؛ به طوری که 
برخی از آنها دانه  خــوار، میوه  خوار، گیاه خوار، گوشــتخوار و برخی 
همه  چیزخوار هستند. وی بیان کرد: پرندگان تازه وارد، برای کنترل 
بیماری  ها و جلوگیری از گسترش برخی از آنها به مدت 14-10 روز 
وارد قرنطینه شده و تحت نظر دامپزشک قرار گرفته می شوند و پس 
از انجام آزمایشات جهت تشخیص نیوکاســل و آنفلوانزا، در صورت 
سالم بودن وارد باغ می  شوند. مدیر طرح ساماندهی ناژوان خاطرنشان 
کرد: با توجه به ازدحام جمعیت بازدیدکنندگان در ایام ســال، برای 
جلوگیری از شیوع بیماری  های مختلف، هر هفته تمامی بخش  های 

باغ به صورت کامل توسط مواد ضدعفونی کننده گندزدایی می  شود.
شــفیعی ادامه داد: باغ پرنــدگان اصفهان پذیرای پرندگانی اســت 
 که توسط دوســتداران پرندگان به باغ اهداء می  شود؛ به عالوه طی

دوره  های مختلف زمانی، بســته به نیــاز، انواع پرنــدگان برای این 
مجموعه خریداری می  شود.

استاندار اصفهان:

 کانون های ايجاد گرد و غبار در استان
بايد کنترل شوند

مديرطرح ساماندهی ناژوان مطرح کرد:

 نگهداری بیش از 4هزار پرنده
در باغ پرندگان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:
خشکسالی بحران نیست

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح پیشنهادی 8 نفر از اعضای 
شورای شهر درخصوص ایجاد پارک های مینیاتوری، مورد بررسی و تصویب 

قرار گرفت.
  ندا واشــیانی پور  با اشــاره به اینکه این پارک ها متشــکل از مجموعه آثار و

جاذبه های گردشگری و اماکن دیدنی به شکل کوچک هستند، تصریح کرد: 
این پارک ها در نقاط مختلف دنیا ساخته شــده که استقبال خوبی نیز از آنان 
صورت گرفته و با توجه به اینکه اصفهان یک شــهر گردشــگری اســت، این 
مراکز با استقبال خوبی همراه خواهد شد. واشــیانی پور با اشاره به الیحه ای 
درخصوص پیشنهاد واگذاری یک باب آپارتمان شــش دانگ در خیابان نظر 
غربی به هیئت امنای امامزاده محسن اعالم کرد: این آپارتمان جهت مساعدت 

و توسعه عرصه و اعیانی امامزاده مورد بررسی قرار گرفت که به تصویب نرسید.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: طرح بیابان زدایی شامل 
نهال کاری، آبیاری و حفاظت، از آبان ســال گذشــته در منطقه ســجزی 

اصفهان آغاز و تا پایان سال 94 حدود 2 هزار و 400 هکتار زیر کشت رفت.
محمدحسین شاملی افزود: 800 هکتار از این منطقه با مشارکت شهرداری 
سجزی و مابقی با کمک ارگان های دیگر و تشکل های مردمی، نهال کاری 
شــد. وی گفت: 40 هکتار از اراضــی این منطقه برای حفاظــت از خاک و 

گیاهان و پراکنده نشدن گرد و غبار به وسیله مالچ ُرسی پوشش داده شد.
شــاملی با اشــاره به توجه دولت به این عرصه افزود: 50 درصد از اعتبارات 
اســتانی و ملی و 80 درصد از اعتبارات حوزه مدیریت بحران، به این طرح 
اختصاص داده شده است. وی در پایان گفت: در سال جاری 150هزار اصله 

نهال تاغ و قره داغ در این منطقه کاشته می شود.

بیابان های شرق اصفهان سبز می شودتصويب طرح ايجاد پارک های مینیاتوری در  اصفهان

با مسئوالن

شهردار اصفهان تاکید کرد: خشکسالی یک بحران نیست؛ 
بلکه یک واقعیت است که برای رفع آن به یک برنامه ریزی 

منسجم نیاز است.
مهدی جمالی نژاد گفت: اگر تاریخ اصفهــان را در هزاران 
سال قبل مورد بررســی قرار دهیم، می بینیم که از وقتی 
 مدنیت در شــهر اصفهان شــکل گرفته اســت، اصفهان 
باغ شهر بوده و در تمام سفرنامه ها هم اصفهان را به عنوان 
باغ شــهر مطرح می کردند. وی افزود: بنابراین با توجه به 
شــرایط کم آبی، نباید اصفهان را به سمت توسعه فضای 
سبز ســطحی پیش ببریم؛ بلکه باید توسعه حجمی را در 
برنامه قرار دهیم و درختان مقاوم به خشکسالی را بیشتر 

بکاریم.
شهردار اصفهان یادآور شد: سال گذشته 230هزار درخت 
 و نهال به یاد 230هزار شــهید کشــور در شهر اصفهان 
کاشته شــد و البته در این اقدام همه پسند، سعی کردیم 

گونه های مقاوم به خشکی و گرمی هوا را انتخاب کنیم.
جمالی نژاد، با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان به سمت 
نوعی آبیاری پایدار حرکت می کند، اظهارکرد: شهرداری 
اصفهان، کم آبــی را به خوبی حس کــرده و من معتقدم 
خشکسالی یک بحران نیست؛ بلکه یک واقعیت است؛ زیرا 
سال های سال است که با آن دست به گریبان هستیم؛ اما 
اگر بحران بود، یک ســال، یک ماه یا مدت زمانی مشخص 
با آن درگیــر بودیم. وی تاکیــد کرد: تمــام دولتمردان 
 و مدیران شــهری، در کنار یکدیگر بایــد همت کنند تا

زاینــده رود دوباره زنــده شــود و باید به ایــن واقعیت 
 برسیم که خشکســالی واقعیتی اســت که باید برای آن 

برنامه ریزی کرد.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت شهری اصفهان 
برای آبیاری فضای سبز، استفاده از پساب را مدنظر قرارداده 
است، گفت: ما نباید اصفهان را به سمت توسعه فضای سبز 
سطحی پیش ببریم؛ بلکه باید توسعه حجمی فضای سبز 
را در برنامه قرار دهیم. وی در پایان، از شهروندان اصفهانی 
 که قصد کاشــت درخت در منازل خود را دارند، خواست 

درخت های مقاوم در شرایط کم آبی را کاشت کنند.

شهردار اصفهان:

خشکسالی بحران نیست

عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان اظهار داشت: ما 
بــه دنبال احیــای هنر در اصفهــان هســتیم و اگر امر 
خاصی را به این شــهر نســبت می دهیم، باید در همان 
زمینــه اقدامات جــدی و مفیدی داشــته باشــیم؛ لذا 
سیاســت گذاری های کالن و رویکرد در شــورای شهر 
مشخص شــده و مدیران اجرایی باید در راستای انجام 

آنها تالش کنند.
علیرضا نصراصفهانی بیان داشــت: بایــد همه ما تالش 
کنیم تا هنرمندان تئاترهای نمایشــی که در این وادی 
گام برمی دارنــد، امیدوارانه حرکت کنند تا نســبت به 
احیای گذشته، فعالیت های ثمربخشی انجام شود؛ البته 
باید به دنبال آن، تازه های علــم و دانش را در هنر به کار 
بگیریم و به جذابیت های آن بیفزاییــم. وی اعالم کرد: 
مطالبات هنرمندان شــهر اصفهان برای احیای هنرهای 
مختلف نمایشی در شــهر اصفهان، باید به شورای شهر 

منتقل شود تا برنامه های حمایتی از آنها صورت گیرد.
عضو شورای شهر اصفهان تصریح کرد: اگر احساس شود 
که هر هنری درحال کمرنگ شــدن است، باید در مسیر 
احیای آن قدم برداشت؛ زیرا ما موظف هستیم این هنرها 
را از نیاکان خــود به آیندگان منتقــل کنیم و تجربیات 
اساتید حاضر در برنامه های مختلف نیز باید منتقل شود.

رییس دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
اصفهان، مساجد را زمینه ساز جهاد فرهنگی عنوان کرد.

حجت االســالم رمضانعلی معتمدی، با اشاره به روز جهانی 
مساجد، اظهار داشت: در جهان اسالم یک روز به نام »روز 
جهانی مســجد« نامگذاری شــده و دلیل این نامگذاری 
 این است که جهان اســالم بر مشــترکات و ظرفیت های

وحدت آفرین تمرکز نماید. وی با اشاره به نقش مسجد در 
اجتماع تصریح کرد: مســجد می تواند افرادی را با روحیه 
اقتصــاد مقاومتی تربیت کند که در هر شــرایط، مصلحت 

اسالم را در نظر می گیرند.
معتمدی ادامه داد: تربیت نیروی انســانی کارآمد، مومن 
و متعهد، از اولین کارکردهای مســاجد اســت که امروزه 
به آن بســیار نیازمندیم. وی گفت: مســجد زمینه را برای 
این جهاد مهم آماده می نماید تا افــراد بتوانند در جامعه، 
 با شبیخون فرهنگی دشــمنان مبارزه کنند و کانون های

فرهنگی هنری مســاجد، در ایــن زمینه پیشــرو بوده و 
هستند.

حجت االسالم معتمدی اظهار داشــت: مسجد، نگهدارنده 
نسل جوان در برابر آســیب ها و آفت های اخالقی است و 
اگر ضعفی در جامعه وجود دارد، نشــان مــی دهد که ما از 

ظرفیت مساجد، به خوبی استفاده نکرده ایم.

احیای هنر در اصفهان؛ يکی از 
سیاست های اصلی شورای شهر

 مسجد، افرادی با روحیه 
اقتصاد مقاومتی تربیت کند

مساجدحوزهشورا

تحصیل ۶ هزار طلبه در حوزه 
علمیه اصفهان

دانشگاه هنر درختان 30ساله 
مارتاپیترز را بی هنر کرد

امســال بیش از یک هزار نفر از برادران، برای ورود به حوزه 
علمیه اصفهان ثبت نام کرده اند.

معاون آموزشــی حوزه علمیه اصفهان با اشاره به آغاز سال 
تحصیلی جدید در حــوزه علمیه اصفهان اظهار داشــت: 
امســال بیش از یک هزار نفر از برادران برای ورود به حوزه 
علمیه اصفهان ثبت نام کرده اند که از ایــن تعداد، بیش از 
600 نفر پس از انجام مصاحبه و سایر مراحل، به 39مدرسه 

علمیه در سراسر استان معرفی شدند.
حجت االســالم والمسلمین محســن جاللی با بیان اینکه 
طالب جدیدالورود در 3 گروه متوسطه، دیپلم و دانشجویی 
جذب شــده اند، افزود: حدود 6 هزار طلبه از پایه یک تا 10 
در حال تحصیل در حوزه علمیه اســتان اصفهان هستند 
و حدود 2هزار نفر از طــالب، در دروس خــارج فقه علما 
ازجمله آیت ا... حســین مظاهری و آیت ا... ســید یوسف 

طباطبایی  نژاد و... شرکت می کنند.
معاون آموزشــی حوزه علمیه اصفهان بیان کرد: یک هزار 
و 500 کالس درس در پایه یک تا 10، در نیم ســال اول در 

حوزه علمیه استان اصفهان تشکیل می شود.
وی با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر 
کاهش تعطیلی ها در حوزه علمیه گفت: تالش شده است 

تا تعطیالت در حوزه علمیه اصفهان کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
 گفت: درختان 30ســاله شــهر در خانه تاریخی مارتا پیترز

قطع شد.
احمد ســلیمانی پور با اشــاره به اینکه قطع درختان خانه 
 تاریخی مارتا پیترز درشــهری که نفســش از آلودگی های

بی امان بریده شده، خبر بسیار ناراحت کننده ای است، اظهار 
کرد: نکته تاسف برانگیزتر این موضوع این است که درختان 
در خانه ای قرار داشتند که مدیریت آن را یک نهاد فرهنگی 
در دســت دارد. وی افزود: خانه مارتا پیترز در حال حاضر در 
اختیار دانشگاه هنر اصفهان است و درختان خانه به دستور 

یکی از مسئوالن دانشگاه از کف بریده شده اند.
ســلیمانی پور تصریح کرد: در این حیاط 13درخت حدود 
25 تا 30 سال پیش کاشته شده بود که روز جمعه 8درخت 
 به طور ناباورانه قطع شــده است. ســلیمانی پور ادامه داد:

به محض شنیدن این خبر، کارشناس فنی سازمان پارک ها 
به محل اعزام شد تا درصورت بروز حادثه، پیگردهای قانونی 

را اجرا کند.
وی  با بیان اینکه ایــن اقدام به صورت خودســرانه و بدون 
دریافت مجوز از مراجع ذی صالح صورت گرفته است، افزود: 
 یک چنار و 7 ســرو نقره ای توسط مســئوالن این دانشگاه

قطع شده است.

شهرداری

علی اصغر دادخواه، با اشاره به انتخاب این اداره کل به عنوان 
منتخب نمونه استانی ســازمان در بین استان های کشور، 
ضمن تقدیر از همکاران ســتادی و کارکنان این ســازمان 
در جلب رضایت بیمه شــدگان و تســهیل خدمات گفت: 
خوشــبختانه با تعاملی که با شــرکای اجتماعی ســازمان 
 برقرار شــده، شــاهد افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و

کارفرمایان هستیم.
وی با اشــاره به اقدامات ایــن اداره کل در کســب رضایت 
مراجعین گفت: اســتان اصفهان به عنوان استان پیشتاز در 
اجرای حذف لیست های کاغذی حق بیمه در کشور بوده و 
هم اکنون کلیه کارگاه های استان، لیست کارکنان خود را 
از طریق اینترنت پرداخت می کننــد که این موضوع، نقش 

مهمی در رضایتمندی کارفرمایان دارد.
وی ادامه داد: اداره کل تامین اجتماعی اســتان اصفهان با 
بهره گیری از پتانســیل فکــری و مدیریتی کارشناســان 
ســتادی و کارکنان خود و تشــکیل اتاق فکر، موفق شد به 
عنوان نمونه در کشور معرفی شود و این ماحصل همفکری 
و هم افزایی و تعامل بیش از پیش مدیــران و کارکنان این 

سازمان در سراسر استان و شرکای اجتماعی خود است.
وی در ادامــه، به افزایــش رضایت مندی بیمه شــدگان و 
مخاطبان سازمان در سال های جدید اشاره کرد و گفت: این 
ســازمان با بهره گیری از خدمات نوین و فناوری اطالعات، 
نقش مهمی در جلب رضایتمندی بیمه شــدگان داشته و با 
بهره گیری از تامین اجتماعــی الکترونیک، از میلیون ها بار 

مراجعه مخاطبین بــه واحدهای اجرایی جلوگیری شــده 
اســت که این مهم، نقش بســزایی در مدیریت هزینه ها و 

جلب رضایتمندی داشته است. 
دادخواه با اشــاره بــه اســتقرار و تجهیز واحــد بیمه ای و 
کارگزاری های جدید در سراســر اســتان گفت: به دنبال 
تحقق »تامیــن اجتماعی الکترونیک« هســتیم که در این 
روش، مدل چنــد وظیفه ای برای ســازمان دیده شــده و 
بیمه شــدگان با تشــکیل پرونده الکترونیــک، از خدمات 
 نوین و ســهل الوصول ســازمان تامین اجتماعی برخوردار 

خواهند شد.
دادخواه افــزود: ارائه خدمات بیمه ای در اســتان اصفهان، 
ازطریق 43 شعبه بیمه ای، 23 شعبه اقماری، 19 کارگزاری 
 و 1370 کارمنــد شــاغل در واحدهــای اجرایی اســتان 

صورت می پذیرد. 
وی افزود: در اســتان اصفهان، ماهانه بالغ بــر یکصد هزار 
لیست بیمه به صورت اینترنتی دریافت می شود و هم اکنون 
در این اســتان، 8هــزار و 800 کارگاه فعــال و 110هزار 

کارفرما، طرف قرارداد این سازمان هستند.
پوشــش ۶5 درصدی جمعیت استان اصفهان از 

خدمات تامین اجتماعی
مدیــرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهــان، در ادامه این 
نشست، به پوشــش 65درصدی جمعیت استان اصفهان از 
حمایت ها و خدمات ســازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: هم اکنون بالغ بر 3میلیون و 300هزار نفر از جمعیت 
اســتان، از حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت ســازمان 

تامین اجتماعی برخوردارند.
وی افزود: در اســتان اصفهــان هم اکنون یــک میلیون و 
90هزار بیمه پــرداز و 226هزار و 618نفر مســتمری بگیر 
وجود دارد که در سال گذشته، 28هزار و 300میلیارد ریال 

مستمری به بازنشستگان استان اصفهان پرداخت شد.
وی به 20هزار و 342 پرونده مقرری بیمه بیکاری در استان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: امســال با توجه به رکود حاکم 
 بر صنایع استان، شــاهد رشــد 7درصدی مقرری بگیران 
بیمه بیکاری در اســتان هســتیم که امیدواریم با بســته 
حمایتی دولت، در آینده نزدیک شاهد رونق تولید و افزایش 

ورودی بیمه شدگان باشیم.
دادخواه با اشــاره به کاهش 5درصدی ورودی بیمه شدگان 
در استان افزود: پایداری ســازمان تامین اجتماعی و تحقق 
اهداف و خدمات ســازمان منوط به برقراری رابطه ورودی 
و خروجــی منابع و مصــارف دارد. وی ادامه داد: در ســال 
گذشته، 1850میلیارد ریال بیمه بیکاری، به مقرری بگیران 

در استان پرداخت شده است.

مديرکل تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ پیشتاز حذف لیست های کاغذی حق بیمه

اين سازمان 
با بهره گیری 

از خدمات 
نوين، نقش 

مهمی در جلب 
رضايت مندی 
بیمه شدگان 

داشته و با 
بهره گیری از 

تامین اجتماعی 
الکترونیک، از 

میلیون ها بار 
مراجعه مخاطبین 

به واحدهای 
اجرايی جلوگیری 

شده است

مديرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی که به مناسبت 
گرامیداشت هفته دولت برگزار شــده بود، به بیان اهم فعالیت ها و دســتاوردهای اين سازمان در استان 
اصفهان پرداخت و گفت: ايجاد فضای آرامش، دوری از مسائل حاشــیه ای، ايجاد برنامه ها و سیاست های 
 نوين، ارتباط با شــرکای اجتماعی ســازمان و اجرای تعهدات و گســترش چتر حمايتی نسبت به افراد 

تحت پوشش، از جمله اهداف کالن اين سازمان بوده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
تکلیف تیم داری ذوب آهن در فوتبال بانوان چه می شود؟

 تیم نفت تهران اردوی آمادگی خود را در تعطیالت لیگ در ســرعین 
اردبیل برگزار می کند. شاگردان علی دایی که تمرینات سخت و ویژه ای 
را سپری می کنند دیزی را هم فراموش نکرده اند و حسابی به تغذیه خود 

اهمیت   می دهند!

دیزی خوران شاگردان دایی 
در سرعین

ریو2016

ســایت چمپیونات روســیه از اتفاق عجیب در زمین گلف مســابقات 
المپیک ریو 2016 خبر داد. 

گلف بازان حاضــر در المپیــک ریــو از میمون هایی کــه توپ گلف 
را در طــی مســابقه می دزدیدنــد، شــکایت کردند.مربــی گلف باز 
روســی در اعتراض به ایــن فضای نامطلــوب در ریو عنــوان کرد: ما 
در تمرینــات در کنار دریاچه ها تمســاح و روباه مشــاهده می کردیم 
و ایــن واقعا خنــده دار اســت. از همه گذشــته میمون هایــی بودند 
 که توپ گلــف را می دزدیدنــد و به مســابقه ضربه می زدنــد و همه 

گلف بازان به این امر شکایت داشتند.

رییس کمیته بین المللی المپیــک اعالم کــرد در بازی های ریو هیچ 
پول عمومی خرج نشــده و این بازی ها به عنوان یــک نقطه عطف در 

میزبانی ها به حساب می آید.
توماس باخ به ســوالی درباره مشــکالت بــه وجود آمــده در میزبانی 

بازی های المپیک پاسخی دلگرم کننده داد.
باخ در این باره گفت: مطمئن هســتم در آینده درباره شهر ریو قبل از 
بازی های المپیک و ریویی بسیار بهتر بعد از بازی های المپیک صحبت 
خواهند کرد. هیچ پول عمومی در این بازی ها اســتفاده نشده و اموال 

عمومی جزو بودجه کمیته برگزاری بازی نبوده است.
 باخ از کمیته برگزاری المپیک ریو و شــهردار ریو نیز تقدیر کرد. او در 
این باره نیز گفت: فکر می کنم این بازی ها، نمونه بوده اســت. مسئوالن 
بازی ها را در شــهری برگزار کردند که مشکالت اجتماعی خود را دارند 
و زندگی واقعی در آن جریان دارد و فکر می کنم این بسیار خوب است. 
بازی ها باید نزدیک به واقعیت باشد و نباید در یک فضای ایزوله برگزار 

شود.
باخ همچنین اعــالم کرد خالی بودن بعضی صندلی های اســتادیوم ها 

مخصوصا در اوایل بازی ها ناراحت کننده است.

 کیمیاعلیــزاده اولیــن مــدال آور تاریــخ المپیک در بخــش بانوان 
 در مورد حضــور خــود در المپیک ریو اظهار داشــت: ریــو برای من
  شــهر خیلی خوبــی بــود و خاطــرات خیلی خوبــی اتفــاق افتاد،

 اما برای تکواندو نه. خیلی ناراحتم و نمی دانــم چرا این وضعیت پیش 
آمد. وی در مورد مدال آوری خود گفت: امیــدوارم حداقل با این مدال 
تاریخی راهی برای دختران ایرانی باز شده باشد. برنز المپیک، پنجمین 
مدال تاریخ ساز من بود و خوشحالم که به آرزویم رسیدم. خیلی دوست 

داشتم با مدال طال، رکورد پنجم خود را بزنم.
  نخســتین مدال آور تاریخ المپیــک در بخش بانوان دربــاره اینکه آیا 
می توانســت مدال خوش رنگ تری را کســب کند، گفت: پیش بینی 
می کردم ایــن اتفاق بیفتد، اما نشــد. خوشــحالم از اینکه توانســتم 
 طلســم را بشــکنم و امیدوارم در المپیک های بعدی شاهد مدال های

 خوش رنگ تر و بیشتری باشیم.

معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش تاکید 
کرد که ارزیابــی عملکرد کاروان ورزشــی ایــران در المپیک 

ریودوژانیرو به زودی آغاز می شود.
نصرا... سجادی در جریان برگزاری سی و یکمین دوره بازی های 
المپیک، اظهارداشت: پس از بازگشت به تهران، بررسی ها آغاز 
می شــود تا نتایج تیم هایی که انتظارات را بــرآورده نکردند را 

تحلیل کنیم.
 وی در مــورد نتایــج دور از انتظار تیــم ملی تکوانــدو مردان 
 ایران، گفت: توقع ما از این رشــته بیشــتر بود و انتظار داشتیم

 مدال های بیشــتر و خوش رنگی به ارمغان بیاورند؛ البته نباید 
فراموش کنیم که کیمیا علیزاده توانســت نخستین مدال تاریخ 
زنان ورزشکار کشــورمان در این رویداد مهم را به نام خود ثبت 
کند.معاون توســعه وزارت ورزش در مورد مدال نقره قاســمی 
نماینده سنگین وزن کشتی آزاد ایران، خاطرنشان کرد: قاسمی 
کشــتی خوبی گرفت و حریفش که دو مدال طــالی جهان را 
نیز در کارنامه دارد، بســیار قدرتمند بود. سجادی در خصوص 
عملکرد کاروان ایــران در آســتانه پایان بازی هــای المپیک 
ریودوژانیرو گفت: در ستاد بازی های المپیک و وزارت ورزش و 
 جوانان، پیش بینی چهار طال را داشتیم که به آن خیلی نزدیک

 شــده ایم و در روز پایانی این رقابت ها دو نماینده کشتی آزاد 
ایران به میدان می روند که امیدوارم به مدال برسند.

میمون های دزد 
بالی جان گلف بازان المپیک ریو

در بازی های ریو، از پول عمومی 
استفاده نشده است

کیمیا علیزاده:

 ریو برای من خوب بود

نصرا... سجادی:

عملکرد ایران پس از بازگشت 
بررسی می شود

فضای مجازی

دروازه بان بارســلونا به رغم بازی در اولین هفته اللیگا گفت: توافق بر سر 
انتقال به منچسترسیتی صورت گرفته و دیگر راه بازگشتی نیست.

کلودیو براوو در اولین بازی بارســلونا در اللیگا حضور پیدا کرد و البته دو 
گل خورد؛ اما در کل حضوری قابل قبول داشــت. او در پایان بازی تیمش 
برابر رئال بتیس گفت: بین وکیلم با باشگاه منچسترسیتی توافق رسمی 

صورت گرفته و راه بازگشتی نیست.
او درباره مشــکل قانونی به خاطر بازی در ترکیب اصلی بارســلونا گفت: 
بندی در قرارداد دیده شده که این مشکل را برطرف می کند و من به زودی 

بارسلونا را ترک خواهم کرد.
اظهار نظر براوو در حالی در رســانه های اســپانیا منتشر شده که روبرت، 
مدیر بخش ورزشــی بارســلونا در این خصوص گفته اســت: توافق بین 
 منچستر ســیتی و براوو صورت گرفتــه؛ اما احتمال دارد ایــن انتقال در

 نیم فصل زمستانی صورت بگیرد.

سرمربی رئال مادرید تمام شایعات در مورد احتمال آمدن و رفتن چند 
بازیکن از رئال را رد کرد.

زین الدین زیــدان  در مورد احتمال جــذب یکی دو بازیکــن تا پایان 
مهلت نقل و انتقاالت گفــت: هیچ بازیکنی به جمع مــا اضافه نخواهد 
شــد مگر اینکه یک یا چند بازیکن قصد جدایی از ما را داشــته باشند. 
تا بازیکنی جدا نشــود، هیچ ورودی ای نخواهیم داشــت؛ از این مسئله 
اطمینان دارم. مجموعه کاملی در اختیار دارم و از بازیکنانم کامال راضی 
 هستم. ما مارکوس یورنته را داشتیم که ترجیح داد به آالوس برود چون 
می خواســت بیشــتر بازی کند. با این وجود مشــکلی برای این پست 
نداریم و اگر کاســیمیرو در یک بازی نباشــد، بازیکن مناســب برای 

جایگزینی او در اختیار دارم.
 وی افزود: اللیگا برای رئال، اهمیت بســیار زیادی دارد و هدف اصلی ما 

قهرمانی در این تورنمنت خواهد بود. 

واکنش براوو به احتمال انتقالش 
به  منچسترسیتی

زیدان: قصد جذب هیچ 
بازیکنی را نداریم

علیرضا منصوریان برای ترمیم ضعف های دفاعی خود از مدت ها قبل 
به دنبال اضافه کردن لئوناردو پادوانی مدافع برزیلی و شــاگرد سابقش 
در نفت به جمع بازیکنان استقالل بود که بعد از مذاکرات مفصل، گویا 
توافقات نهایی صورت گرفته و ایــن بازیکن تا چند روز آینده آبی پوش 
خواهد شد؛ اما این تنها خرید استقاللی ها در فرصت باقیمانده تا پایان 
نقل و انتقاالت نخواهد بود چون منصوریان قصد دارد آخرین ســهمیه 
بزرگسال خود را به یک بازیکن آسیایی که در دفاع چپ بازی می کند، 
 اختصاص دهد. حضور مگویان ، رابســون و حاال پادووانی سه سهمیه 
 غیر آســیایی اســتقالل را پر کرده و این باشــگاه چاره ای نــدارد تا 
 بــرای تکمیــل فهرســت خارجی هایــش یــک بازیکن آســیایی

 جذب کند. از همین رو منصوریان دنبال یک دفاع چپ از کشــورهای 
آسیایی است .

استقالل به دنبال مدافع چپ آسیایی برای رسیدن به سپاهان ایده آل، نیاز به زمان داریمواکنش باقریان به فسخ قرارداد پادوانی

در شــرایطی کــه فضــای ورزشــگاه های 
 برزیل پر از رنگ و آنقدر زیباســت که حتی

  اســتادیوم های خالی نیز تماشــایی به نظر 
می رســند، لیــگ برتــر فوتبال ایــران در 

فضاهایی بی رنگ و نازیبا برگزار می گردد.
برخالف تمام انتقاداتی که بابت کاستی های 
موجود در ریو می شــود، با نگاهی به شرایط 
استادیوم ها و محیط ورزشــی این المپیک 
فاصله زیادی بیــن ایران با آنهــا وجود دارد 
که ناامیدکننده است.اســتادیوم های مورد 
استفاده در ریو بر اســاس طراحی و معماری 
خاصی ساخته شــده و این در حالی است که 
پروژه ساخت اســتادیوم در ایران  در صورتی 
که به ســرانجام برســد نتیجه قابل توجه و 
رضایت بخشــی در پی ندارد که گــواه این 

مسئله تصاویر مخابره شده از استادیوم ها در 
زمان مسابقات است.

سالن های ورزشی جدید با امکان نورپردازی 
و پخش تصاویر با شــرایط فوق العاده جذاب 
و دیدنی، نزدیکی محل ماراتن ورزشــکاران 
رضایتمنــدی طرفــداران،  ســکوی   بــا 

 فوق العــاده ای را برای مخاطبــان به وجود 
آورده اســت.یک قرن پیش، رنگ در ورزش، 
به سمت مالیمت میل داشت. در رشته هایی 
چون کریکت، فوتبال و تنیس همه بازیکنان 
 ســفید یا رنگ هــای مات و بــی روح به تن

 می کردند. ورود تلویزیــون به ورزش، همه 
چیز را به یکباره تغییر داد.

از هنگامی که تلویزیون و تامین مالی تجاری 
بازی ها هم وارد گود ورزش شــدند، رقابتی 

تند و تیــز برای دیده شــدن از منظر ورزش 
به وجود آمد. رشــته هایی که مسابقاتشان 
از تلویزیون پخش می شــد، ناچار بودند غیر 
از میدان مســابقه در یک میــدان دیگر هم 

بجنگند و آن میدان تجارت در ورزش است.
 رنگ هــای تند بــازی های ریــو راحت تر 
در تلویزیــون دیده می شــود و مــی تواند 
نظر تماشــاگران غیــر مشــتاق و بی حالی 
 را که دائما کانــال های تلویزیــون را عوض

 مــی کنند تا بلکه شــاهد تصویــری زیبا از 
تلویزیــون باشــند، بهتر جذب خــود کند.  
در حالــی کــه مخاطبــان ورزش در ایران 
 همیشــه از ضعف های امکاناتی موجود در

 استادیوم ها سخن می گویند، در کشورهای 
در حال توسعه بعد از برطرف کردن مشکالت 
ورود و امکانــات مخاطبان، اکنون شــرایط 
بصری و تبلیغاتی را نیز به بهترین نحو  پشت 
سر می گذارند تا دنیای ورزش جذابیت های 

فوق العاده ای برابر مخاطبان خود قرار دهد.

قاب روز خارج از گود

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان گفت: تغییرات وسیعی در سپاهان انجام شده و 
برای رسیدن به تیمی ایده آل، نیاز به زمان داریم.

عماد میرجوان درباره شــرایط تیم ســپاهان در دوران تعطیالت لیگ  برتر 
اظهار داشت: چند روزی است تمریناتمان را برای حضوری پر قدرت در ادامه 
دیدارهای لیگ برتر آغاز کرده ایم و در این مدت چند دیدار تدارکاتی را برای 

آمادگی و هماهنگی هرچه بیشتر میان بازیکنان تیم برگزار می کنیم.
وی درباره عملکرد تیم فوتبال ســپاهان در هفته های ابتدایی لیگ، گفت: از 
4 بازی، 2 بازی را با شکســت و 2 دیدار را با برد پشت سر گذاشتیم و جایگاه 
مناســبی در جدول رده بندی داریم. در هفته های ابتدایی لیگ قرار داریم و 
تیم های سرشناسی مانند استقالل تهران هم نتوانستند نتایج مورد نظرشان 
را کســب کنند؛ هر چه قدر زمان بگذرد، به هماهنگی بیشــتری دست پیدا 

می کنیم.

مدیرعامل باشگاه ســپاهان فســخ قرارداد یک طرفه لئوناردو پادوانی 
را تکذیــب کرد.اصغر باقریان در ایــن باره گفت: پادوانــی در نامه ای 
 که به فیفا ارســال کرده خواهان فســخ قرارداد یک طرفه شده است. 
در این باره فدراسیون جهانی نامه ای به ما ارسال کرده که مدارک خود 

را تا 3 روز برایشان بفرستیم. آن وقت تصمیم نهایی گرفته می شود.
وی ادامه می دهد: ما در پرونده پادوانی حرف هایی داریم که به صورت 

مستند به فدراسیون جهانی ارائه می کنیم.
  قطعــا پادوانی قــراردادش را با ســپاهان فســخ نکرده و قرار اســت

  فیفا درخواســتش را بررســی کند. این در حالی اســت کــه با توجه 
به شرایط موجود و مستنداتی که پادوانی به فیفا ارائه کرده، به احتمال 
 فراوان فدراســیون جهانی رای خود را به ســود مدافــع برزیلی صادر

 می کند.
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متاســفانه تاکنــون خبری از رســیدگی به مشــکالت 
ورزشــکاران نشــده تا جایي که بهترین های ورزش ایران 
به شدت نگران آینده خود و خانواده شــان هستند. جای 
بسی تاسف است که معیشــت المپیکی های ما وابسته به 

جوایزی باشد که مسئوالن به آنها وعده داده اند.
 توجه به ورزش در روزهایی که ورزشکارانمان در المپیک 
با بهترین های جهان رقابت می کنند به اوج خود رســیده 
اما همه ما می دانیم که چند روز دیگر که تب المپیک تمام 
شــد، باز همه یادشان می رود که ســربازان وطن نیازمند 

حمایت و توجه هستند.
المپیک ریو به حساس ترین روزهای خود رسیده و هر روز 
انتظار گرفتن مدال های خوشرنگ بیشتری را می کشیم. 
هفته اول که دستمان به مدال نرســید چیزی نمانده بود 
که یأس بر ورزش ایران غلبه کند، ولی خوشبختانه چراغ 
اول که روشن شــد امید دوباره به رگ های ورزش تزریق 
شد. تا جایی که همچنان امیدواریم در روزهای باقی مانده 
صعودی قابل قبــول در جدول رده بندی بازی ها داشــته 
باشیم. تا به اینجا برخی از نمایندگان کشورمان انتظارات 

را برآورده کرده اند و برخی ها هم دور از انتظار ظاهر شدند. 
در این بین موضوعی که باز هم از ســوی مــدال آوران و 
المپیکی ها مطرح شده بحث توجه به ورزشکاران و تامین 
آتیه زندگی آنهاست. پس از یک هفته انتظار برای رسیدن 
به مدال، طالهای وزنه برداران ملی پوش شــیرینی خاصی 
داشت، شیرینی که برای همیشــه در تاریخ ورزش ایران و 
المپیک ثبت می شود، اما مدال آوران این رویداد مهم تنها 
چند روز یا حداکثر چند هفته از ســوی مسئوالن تحویل 
گرفته می شــوند پس از آن اســت که آنها می مانند و یک 
دنیا مشــکل ریز و درشــت؛ از بی پولی و بیکاری گرفته تا 
مشکل مسکن و بیمه؛ چالش های آزاردهنده به همین جا 

ختم نمی شود.
دوران حرفــه ای قهرمانان کــه به پایان می رســد دیگر 
هیچ کس ســراغی از آنها نمی گیــرد. انگار نــه انگار که 
روزگاری همیــن افراد بــرای به اهتــزاز درآوردن پرچم 
کشــورمان جنگیده انــد. دوری از خانــواده را تحمــل و 
بهترین سال های زندگیشــان را در اردو سپری کرده اند. 
قهرمان المپیک ریو یک روز پــس از گرفتن مدال طال از 

مشکالت همیشــگی این قشر ســخن می گوید و تاکید 
می کند ورزشــکاران در کنــار تالش و ســختی هایی که 
برای حضور در مســابقات جهانی و المپیک می کشند، به 
حمایت های روحی، روانــی و مالی نیز نیــاز دارند. بدون 
شک اگر چالش های روزمره ورزشکاران ایرانی تا حدودی 
برطرف شده بود حاال کیانوش رستمی و سایر المپیکی ها 
نگران آینده خود نبودند. در سال های گذشته بارها و بارها 
مدیران زیادی در خصوص تامین معیشــت ورزشکاران و 
رســیدگی به امور این قشــر پرتالش اظهارنظــر کرده و 
قول های فراوان و خوشرنگ و لعابی را به رسانه ها داده اند. 
با وجود ایــن، این وعده هــا هرگز رنگ واقعیــت به خود 

نگرفته اند.
ورزشــکاری که امروز در میــدان المپیک حضــور دارد 
ســال های ســال برای رســیدن به این موفقیت زحمت 
کشیده اســت. همچنین ورزش کشــور نیز در این مدت 
روی آنها سرمایه گذاری کرده تا سرانجام در آوردگاه های 
بین المللی نتیجــه این ســرمایه گذاری را ببینیم. اگرچه 
سربازان ورزشــی کشــورمان تاکنون بارها موفقیت های 
زیادی برای ایران اسالمی کسب کرده اند و در عرصه های 
جهانی رقبــای قدرتمند خــود را شکســت داده اند، اما 
متاسفانه تاکنون خبری از رســیدگی به مشکالت نشده 
تا جایــی که بهترین هــای ورزش ایران به شــدت نگران 
آینده خود و خانواده شان هستند. جای بسی تاسف است 
که معیشت المپیکی های ما وابســته به جوایزی باشد که 
مســئوالن به آنها وعده داده اند، در حالی که عمر قهرمانی 
بسیار کوتاه اســت و به محض اینکه ورزشکاری از دنیای 
قهرمانی خداحافظی کنــد یا به هر دلیلــی دیگر قادر به 
خدمت کردن در این عرصه نباشــد به دســت فراموشی 
سپرده می شــود و هیچ مقام مســئولی حالش را نخواهد 

پرسید.
اصطالح »قهرمان زنده را عشق است« را حتما شنیده اید. 
این حال و روز ورزش ماست. تا وقتی به ورزشکار و مدالش 
احتیاج داریم همه ســراغش را می گیریم، اظهارنظرهای 
غرورآفرینــی را در موردش انجام می دهیــم و آقایان نیز 
تا دلتان بخواهد بــا آنها عکس یــادگاری می گیرند. ولی 
به محض اینکه همان فرد از کانون توجهات خارج شــود 
دیگر بی خیال قهرمان ملی می شــویم. همان زمان است 
که قهرمان ملی، همان کسی که ســال ها دل مردم ایران 
 را شــاد کرده، بیش از هر زمان دیگری احســاس تنهایی 

می کند. 
متاسفانه ورزشــکاران زیادی آخرین روزهای عمرشان را 
با بی پولی، مستأجری و تنهایی ســپری کرده اند. برطرف 
 کردن این مشــکالت انتظار بحقی است که جامعه ورزش
  از مســئوالن ارشــد ورزش ایــران دارنــد. امیدورایــم

  در آینــده ای نزدیــک دیگــر هیــچ ورزشــکار و مربی 
 حســرت داشــتن خانه و بیمه درمانی به دلــش نماند و 
 پس از رفتــن هیــچ قهرمانــی خانــواده اش دغدغه ای 

برای ادامه زندگی نداشته باشد.

آنچه که باید از المپیک بیاموزیم؛

فوتبال ایران، ورزشگاه زیبا می خواهد

 معاون فنی ورزشــی باشــگاه ذوب آهن با اشــاره به اینکه 
ذوب آهن از تیم داری فوتبال بانوان منصرف نشــده است، 
گفت: ما که نمی توانیم یا علی مــدد بگوییم و تیم بگیریم. 
به هرحال نمی توان چشم بسته وارد موضوعی شد که هیچ 
اشرافیتی روی آن نداریم، ولی مراحل جمع بندی تحقیقات 

در حال اتمام است.
 احمدرضا فقیهــی در رابطه بــا تصمیــم ذوب آهن برای

 تیم داری در لیگ برتر فوتبال بانوان، اظهار کرد: از تیم داری 
در فوتبال بانوان منصرف نشده ایم، اما باید در مورد مسائل 
مالی بیشــتر تحقیق کنیم؛ هر چند قرار است بودجه کافی 
برای این کار از دو درصدی که ســازمان لیگ به باشگاه ها 
تخفیف می دهد باشد، ولی باید در نظر داشت که ذوب آهن 
قبال در تیم داری فوتبال بانوان ورود نکرده و به همین دلیل 
باید تحقیقات بیشتری انجام دهیم تا با اطالعات کافی وارد 

این کار شویم.
 وی در پاســخ به این ســوال که با توجه به اینکه چیزی به 
قرعه کشــی فوتبال بانوان نمانده و چــه زمانی تحقیقات 
باشگاه به نتیجه خواهد رسید، گفت: ما که نمی توانیم حرف 
بزنیم و تیم بگیریم؛ البته این طور نبوده اســت که تا کنون 
کاری نکرده باشــیم. اکنون در حال جمع بندی هستیم که 

مشکلی به وجود نیاید.
معاون فنی ورزشی ذوب آهن در رابطه با اینکه قرار است با 
چه باشــگاه هایی در این زمینه همکاری کنند، خاطر نشان 
کرد: باشگاه آینده ســازان یکی از کاندیداهای ماست و البته 
یکی دو تیم دیگر نیز هســتند که از طریــق هیئت معرفی 
شدند. در حال بررسی هستیم که با کسانی همکاری کنیم 
که احتمال به وجود آمدن مشــکل و حاشــیه با آنها کمتر 
است.فقیهی در پاسخ به این ســوال که به جز آینده سازان، 
کاندیداهای دیگر ذوب آهن چه تیم هایی هســتند، گفت: 
هنوز چیزی قطعی نیســت و باشــگاه فعال در حال تحقیق 
روی گزینه های مختلف اســت. نمی توان چشم بسته وارد 

موضوعی شد که هیچ اشرافی روی آن نداریم.
وی با اشاره به اظهارات مدیر عامل باشگاه آینده سازان مبنی 
بر اینکه تا کنون نتوانســته اند با ذوب آهن جلسه ای در این 
مورد برگزار کنند، تصریح کرد: باشگاه آینده سازان یکی از 
اولین کاندیدا های ما بود و موحدی، مدیرعامل این باشگاه 
نیز حسابی سرش شلوغ است و ممکن است زمان هایی که 
او می تواند در جلسه شــرکت کند، آذری نتواند؛ زیرا مدیر 
عامل ذوب آهن نیز هرروز نمی تواند در دفتر باشد و به خاطر 
کم شدن بودجه باشگاه سرش شلوغ تر نیز شده است، ولی 
طی روزهای آینده تکلیف نهایی این تیم مشــخص خواهد 

شد.

تکلیف تیم داری ذوب آهن 
در فوتبال بانوان چه می شود؟

ورزش بانوان

نیمار و پسرش؛ روی سکوی قهرمانی

از بی پولی و بیکاری تا مشکل مسکن و بیمه؛

قهرمانان ملی و دغدغه معيشت زندگی

نیمار بعد از کسب عنوان قهرمانی در المپیک ریو به همراه پسرش برای دریافت مدال آمده بودند.
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395-اداره 
ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی بخش دوازده 

کاشان
 )نوبت دوم(

 4/599 بموجــب مــاده 12 قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک و مــاده 59-اصالحــی و آئیــن نامــه 
 مربــوط به امالکــی که در ســه ماهه اول  ســال 
1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل 

آگهی می گردد:
شمار ه های فرعی از پالک یک اصلی جوشقان قالی 
4191 فرعــی –آقای محمدعلی الــه وردی  فرزند 
حسین ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت 819/41 

مترمربع .
4196 فرعی – آقای اکــرم گلی فرزند میرزا محمد 
و آقای میثم گلی فرزند اکرم بالمناصفه ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشــجر به مساحت 214/38 

مترمربع .
شمار ه های فرعی از پالک 21 اصلی کامو

2014 فرعــی –آقــای حســین ســفیدکار فرزند 
رمضانعلــی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 

255/30 مترمربع .
2094 فرعــی –بانــوان مریم و فاطمــه بزرگیان 
فرزندان خســرو بالمناصفه ششدانگ گلستان به 

مساحت 5842/20 مترمربع .
2095 فرعی –آقای علیرضا بزرگیان فرزند خسرو 
ششدانگ یک قطعه گلستان به مساحت 4069/80 

مترمربع .
شمار ه های فرعی از پالک 22 اصلی چوگان

143 فرعی- آقای علی حمامیــان فرزند غالمعلی 
 ششــدانگ قطعــه زمین نیمــه محصور کــه قباًل

حصار خرابه و مســتراح بوده به مساحت 39/41 
متر مربع.

582 فرعی –آقای مهدی حمامیان فرزند غالمعلی 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 213/84 

مترمربع .
شمار ه های فرعی از پالک 26 اصلی مزرعه 

همواریه کامو
278 فرعی – آقای علی رحمانی فرزند عباســقلی 
 ششــدانگ یک بــاب خانــه بــه مســاحت 360

متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 30  -اصلی مزرعه 

چاله بلور کامو .
21 فرعی  -   آقای علیرضا مختاریان فرزند اصغر 
ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1631/33 متر 

مربع .
شماره های فرعی از پالک 64  -اصلی مزرعه 

کاسه رود کامو
15 فرعی -خانمها سمانه و فاطمه رحمانی فرزندان 
شعبانعلی بالمناصفه ششدانگ قطعه زمین مشجر 
که بصورت بائره در امده به مساحت 411/47 متر 

مربع
لــذا طبــق مــاده 16 قانون ثبــت چنانچه کســی 
نســبت به امالک مندرج در این آگهــی اعتراضی 
داشــته باشــد از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 
 به مدت 90 روز دادخواســت واخواهــی خود را 
کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم معتــرض در دادگاه صالحه اقامه 
دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
 آگهی دعوی اقامه شــده باشــد طرف دعوی باید

 گواهی دادگاه  مشــعربر جریــان دعوی را ظرف 
مــدت مذکور تســلیم نمایــد اعتراض یــا گواهی 
 طرف دعــوی که پــس از انقضاء مــدت مرقوم و
برابــر و  باشــد  مــی  گرددبالاثــر   اصــل 

 قســمت اخیر ماده 16  و تبصره مــاده 17 قانون 
ثبــت رفتارخواهــد شــد .ضمنــا طبق مــاده 56 
 آئین نامــه قانون ثبت حقــوق ارتفاقــی در موقع 
 تحدیــد حــدود و در صورتمجلــس تحدیــدی

 قید و واخواهی صاحبان امالک نســبت به حقوق 
ارتفاقــی مطابق مــاده20 قانــون ثبــت پذیرفته 

خواهدشد .
تارخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/01
م الف: 12594 

رئیس اداره ثبت اسناد جوشقان حسین نوروز    

   آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 اداره 
ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک

)نوبت دوم(
4/257 بــه موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد 
وامالک و ماده 59 اصالحــی آئین نامه قانون 
مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال 1395 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده به شرح ذیل 

آگهی می شود.
1-  بخش پنج حوزه ثبت خوروبیابانک

وهــاب  زینــب  خانــم   – اصلــی    305
فرزندعبدالحســین شــش دانگ یکباب خانه 
بــه مســاحت 203/61 متــر مربــع واقع در 

خوروبیابانک
554 اصلی –خانم رباب غفاری فرزند نوروز 
شش دانگ یکباب خانه به مساحت 122/44 متر 

مربع واقع در خوروبیابانک
1498 فرعی از 3315 اصلی -  آقای عباسعلی 
عشقی فرزندرضا علی  شش دانگ یکباب خانه 

به مساحت 398/85  واقع درروستای ایراج 
1526  فرعی از 3315 اصلی – آقای عبدالناصر 
عشــقی  فرزندامیر حســین و خانــم محبوبه 
مرادی فرزند حبیب هر یک نسبت به سه دانگ 
مشــاع ازشــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
شــش دانــگ  441/54  متــر مربــع  واقع در  

روستای ایراج
1528 فرعی از 3315اصلی – آقای علی امیری 
فرزندمیرزا حسینقلی شش دانگ یکباب باغ به 
مساحت  656/28 متر مربع  واقع در  روستای 

ایراج
1324 فرعی از 3431  اصلی – آقای علی اکبر 
فاضلی فرزندغالمرضا شــش دانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 393/71 متر مربع 

واقع درروستای بیاضه
1432 فرعی از 3431  اصلی – آقای حســین 
مرادی فرزندغدیر شش دانگ یک قطعه زمین 
محصور به مســاحت 505/55 متر مربع واقع 

درروستای بیاضه
1471 فرعــی از 3431  اصلــی – آقای ســید 
اسمعیل هاشمی فرزندسید حسن شش دانگ 
یکباب خانه به مساحت 654/34متر مربع واقع 

درروستای بیاضه
961 فرعــی از 3524  اصلی – آقای خســرو 
شمسایی فرزندعلی شش دانگ یک قطعه زمین 
محصور به مســاحت 590/52 متر مربع واقع 

درروستای مهرجان
1067 فرعی از 3524  اصلی – آقای ابوالفضل 
اقبال فرزنداسفندیاروآقای محمد اقبال فرزند 
اســفندیارهر یک نســبت به ســه دانگ مشاع 
از شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت  شش 
دانگ342/52متــر مربــع واقع درروســتای 

مهرجان
1079 فرعی از 3524  اصلی – آقای ابوالفضل 
اقبال فرزنداسفندیاروآقای محمد اقبال فرزند 
اسفندیارهر یک نسبت به ســه دانگ مشاع از 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت  
شش دانگ328/02 متر مربع واقع درروستای 

مهرجان
1081 فرعی از 3524  اصلی – آقای محمدرضا 
صادقی فرزندحسنعلی شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 173/23 متر مربع واقع درروستای 

مهرجان
1085 فرعی از 3524  اصلی – آقای سید مهدی 
آلداود فرزندسید محمد شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 265/94 متر مربع واقع درروستای 

مهرجان
1088 فرعــی از69 فرعــی از  3524  اصلی – 
آقای حمید رضا شمسایی فرزندعلی اکبرشش 
دانگ یکباب خانه به مساحت 311/25 متر مربع 

واقع درروستای مهرجان
420 فرعــی از 3577  اصلی – آقــای فرخ پی 
یغمایی فرزنداسماعیل شش دانگ یکباب باغ به 
مساحت 159 متر مربع واقع درروستای گرمه

1046 فرعی از 3577  اصلی – آقای سید رضا 
موسوی فرزندسید خلیل شش دانگ یکباب باغ 
به مساحت 232/77 متر مربع واقع درروستای 

گرمه
1181 فرعی از 3577  اصلی – خانم فاطمه بیگم 
موسوی فرزندسید محمد شــش دانگ یکباب 
خانه وباغ متصل بهم به مساحت 1290/06متر 

مربع واقع درروستای گرمه
یــک  فرعــی از 3708 اصلــی – شــهرداری 
خور شــش دانگ قســمتی از یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 80/77 متر مربع واقع در 

خوروبیابانک
یک  فرعــی از 3733 اصلی – آقای ســید امید 
موسوی فرزند سید نوروز شش دانگ یکباب 
خانه به مســاحت 261/27 متر مربع واقع در 

خوروبیابانک
)) 3952 -اصلی واقع درشهر خور فروعات به 

شرح ذیل ((
155  فرعی– آقای احمــد غالمرضایی فرزند 
محمد شــش دانگ یک قطعه زمیــن مزروعی 

ومشجر به مساحت تقریبی 2500 متر مربع 
329  فرعــی– خانــم ســنبله نــوری فرزند 
محمدشــش دانگ یکبــاب خانه به مســاحت 

342متر مربع 
445  فرعی– آقای حســین مســعودی فرزند 
محمدشــش دانگ یکباب مغازه  به مســاحت 

36/54متر مربع 
446  فرعی– آقای حســین مســعودی فرزند 
محمدشــش دانگ یکباب مغازه  به مســاحت 

35/34متر مربع 
447  فرعــی– آقای مهران مســعودی فرزند 
حسین شش دانگ یک قطعه زمین محصور  به 

مساحت 254/73متر مربع 
448  فرعــی– خانــم زهرا مســعودی فرزند 
حســین شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

250/78متر مربع 
451  فرعی– آقای ســید مهدی آل داود فرزند 
سید علی شش دانگ یک قطعه زمین محصور  

به مساحت 1890/34متر مربع 
452  فرعــی– آقــای علی اکبر مقیمــی فرزند 
علی اصغر شــش دانگ یکباب باغ  به مساحت 

1476/95متر مربع 
456  فرعی– آقای هرمز مقیمی فرزند اسمعیل 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت 

229/49متر مربع
2- بخش شش حوزه ثبت خوروبیابانک

29 فرعی از 3305  اصلــی– خانم هاجر بیگم 
ترابی فرزند میر هدایت شــش دانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 485/92 متر مربع 

واقع دربهارستان فرخی 
508 فرعی از 41 فرعی از 3331 اصلی– خانم 
ذلیخا زرگر فرزند علی شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 575/06 متر مربع واقع در روستای 

چاهملک
510 فرعــی از 3331  اصلــی– خانــم طیبــه 
رحمانی فرزند علی شــش دانگ یکباب گاراژ 
به مساحت 27/01 متر مربع واقع در روستای 

چاهملک
))3385- اصلی واقع در شــهر جندق فروعات 

بشرح ذیل ((
136 فرعی– شــهرداری جندق  شــش دانگ 
یک قطعه زمین وســاختمان متصل  به آن به 

مساحت 167 متر مربع 
1627 فرعی– موقوفه محمد خلف علی اکبر با 
تولیت اداره اوقاف وامور خیریه خوروبیابانک  
شــش دانگ یــک قطعه زمیــن مزروعــی  به 

مساحت 137 متر مربع واقع در مزرعه مارزا
1636 فرعــی– موقوفه علی محمــد ورقیه  با 
 تولیــت اداره اوقــاف وامور خیریــه خورو

بیابانک  شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی  
 به مســاحت 376 متر مربع واقــع در مزرعه

 مارزا
2453 فرعی– آقــای محمود یغمایــی فرزند 
میرزا اســمعیل شــش دانگ یکبــاب خانه  به 

مساحت 126/08 متر مربع 
2570 فرعی– آقای حسین براتی فرزند محمد 
وخانم مریم ســادات طباطبایی فرزند قاســم  
هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 

یکباب خانه به مساحت  شــش دانگ 399/53 
متر مربع 

 3115 فرعــی– آقــای علــی محمد ســمیعی
  فرزنــد علــی اکبــر شــش دانگ یــک قطعه 
 353  زمیــن محصــور  بــه مســاحت 21/

متر مربع 
3118 فرعی– آقای حمید رضا  سمیعی فرزند 
علی اکبر شش دانگ یک قطعه زمین محصور  

به مساحت 354/74 متر مربع 
3120 فرعی– آقای رضا رستگار  فرزند علی 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت 

158/93 متر مربع 
3122 فرعــی از 2656 فرعــی– آقــای رضا 
رستگار  فرزند علی شش دانگ یک قطعه زمین 

محصور  به مساحت 129/32 متر مربع 
3123 فرعی– آقــای مرتضــی توکلی فرزند 
محمــد ابراهیم  شــش دانگ یــک قطعه زمین 

محصور  به مساحت 347/50 متر مربع 
3126 فرعی– خانــم صدیقــه کرامتی فرزند 
یوســف شــش دانگ یکباب خانه   به مساحت 

196/77 متر مربع 
3128 فرعی– خانم ربابه کرامتی فرزند محمد 
حسن شش دانگ یکباب خانه   به مساحت 154 

متر مربع 
174 فرعــی از 3429 اصلــی– خانــم ماری 
ویکتویر دلفین پتین دوبــورچ فرزند ژان ژک 
شــش دانگ یکباب خانه   به مساحت 480/20 

متر مربع واقع در روستای مصر
176 فرعی از 3429 اصلی– آقای حمید رضا 
حشمت فرزند عباس شش دانگ یکباب خانه   به 
مساحت 893/16 متر مربع واقع در روستای 

مصر
9 فرعی از 3430 اصلی– آقای ســید علی اکبر 
طباطبایی فرزند سید هاشم  شش دانگ قسمتی 
از یکباب خانه   به مساحت 191/41 متر مربع 

واقع در مزرعه فرحزاد
10 فرعی از 3430 اصلی– آقای سید علی اکبر 
طباطبایی فرزند سید هاشم  شش دانگ قسمتی 
از یکباب خانه   به مســاحت 91/31 متر مربع 

واقع در مزرعه فرحزاد
734 فرعی از 3453 اصلی– آقای شــعبانعلی 
عسکری فرزند محمد علی  شش دانگ قسمتی 
از یکباب خانه   به مساحت0/68 متر مربع واقع 

در شهر فرخی
به موجب ماده 16قانون ثبت اســناد و امالک 
چنانچه کسی نســبت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراضی داشــته باشد از تاریخ انتشار 
اولیــن نوبــت   95/5/2   ظرف مــدت90 روز 
اعتراض خود را بــه این اداره تســلیم وطبق 
تبصره 2 ماده واحــده  قانــون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی  ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواســت رااخذ و به 
این اداره تســلیم نماید در صورتی که قبل از 
انتشارآگهی دعوایی اقامه شــده باشد طرف 
دعوی باید گواهــی دادگاه مشــعر برجریان 
دعوی ظرف مدت مرقوم تســلیم ایــن اداره 
نمایداعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقضاء مــدت مرقوم واصل شــود  مطابق 
قسمت اخیر ماده 16و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد. ضمناطبق ماده 56 آئین 
نامه  قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
حــدود در صورت مجلــس قیــد و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود 
و حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده 20  قانون  
تعییــن تکلیف پرونــده هــای منعترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شــد این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 30 روز از تاریخ انتشــارنوبت اول در 
 روزنامه نسل فرداچاپ اصفهان  درج و منتشر 

می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 95/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه 95/6/1
  م الف: 11028  

 محمد علی بیطرف- رئیس ثبت خوروبیابانک
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آگهـي نوبتي سـه ماهـه اول سال 1395 
اداره ثبت اسناد و امـالك شهرستان 

خـوانسار
)نوبت دوم(

4/539 بمـوجب ماده 11 قانـــون ثبت اسناد و 
امـالك و ماده اصـالحي59 آئين نامه مربوطه 
ثبت امـــالكي كه در طول ســه ماهه اول سال 
1395 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين 
شــماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء 
 هيئت محتــرم نظــارت واختيــارات تفويضی 
 می بايست آگهی آنها  تجديد شودوبه ترتيب در

 رديفهــای الــف وب و به شـــرح آتــی آگهي 
می نمايد .

)الف( شــماره پالك و مشــخصات مالک ونوع 
ملک ومحل وقوع امالكــی كه اظهارنامه آنها در 
سه ماهه اول تهيه وتنظيم و جهت نشر آگهی در 

رديف منظور گرديده اند:
بخش يک:

972-آقای حسين احمدی و بانواشرف احمدی 
فرزنــدان مرحــوم محمدرضا وخانــم فاطمه 
احمديــان فرزندمرحوم مجتبــی  كمافرض اله 
نســبت به  چهارســهم مشاع ازشــانزده سهم 
ششــدانگ يک قطعه باغ معنب ومشــجرباحق 
استفاده ازمقررات قانون آب برنحوه ملی شدن 

آن ازنهر زر آغوش.
2565- آقای محمدحسين نظری فرزندمرحوم 
محمداسماعيل ســه دانگ مشاع از شششدانگ  

يک قطعه باغچه به مساحت 85/28مترمربع.
2623- آقای ابوالفضل قنــادی فرزندمصطفی 
يکدانگ ودودهم دانگ مشــاع از شششــدانگ  

قطعه زمين.
بخش سه:

شماره 23اصلی )موسوم به قنات گيچه بشرح 
رديف يک الی41(:

-آقــای سيداســماعيل صانعــی موســوی 
فرزندنعمت اله وغيره از ششدانگ مجری المياه 

قنات معروف به گيچه. 

شماره5 اصلی)كوی هرســتانه( بشرح شماره 
فرعيهای زير:

ميرصانــع  خانــم  ســادات  1376-بانــو 
فرزندسيدجعفرششــدانگ قطعــه زميــن بــه 

مساحت452/82 مترمربع.
1389- آقای عــزت اله موفــق فرزندمرتضی 
ششــدانگ قطعــه زمين بــه مســاحت59/25 

مترمربع.
شــماره9 اصلی)كــوی باباســلطان/صحرای 

جندرز( بشرح شماره فرعيهای زير:
954- آقــای سيدحســين ســلطانی فرزنــد 
سيدميرزا تمامت هشتادونه سهم وسه چهارم 
سهم مشاع ازمجموع 96ســهم ششدانگ قطعه 

باغ محصور
1083-آقای رضاقربانی فرزندعلی اكبرتمامت 

يکدانگ ونيم مشاع ازششدانگ عمارت .
شماره13اصلی)صحرای جاوان (بشرح فرعی 

زير:
1098- خانم فاطمه علوی فرزند ســيد محمود 
تمامت ششدانگ قطعه زمين محل خرمن جا به 

مساحت 501/62 مترمربع.
1099- آقــای  محمــد حاجعلی فرزنــد محمد 
باقرتمامــت ششــدانگ قطعــه زميــن بــه 

مساحت382/70مترمربع.
شماره14 اصلی)صحرای چشمه(بشرح فرعی 

زير:
98- آقای رضاقربانــی فرزندعلی اكبرتمامت 

يکدانگ ونيم مشاع ازششدانگ قطعه زمين .
بخش چهار:

شماره 26 اصلی )صحرای بيدهند(بشرح 
فرعيهای زير:

926- خانــم ســيده فاطمــه ســيدصالحی 
فرزندسيداحمدسه سهم مشــاع ازهشت سهم 

ششدانگ قطعه زمين .
1173- خانــم فاطمــه ســيدصالحی فرزنــد 
ســيد محمــد تمامــت يــک ســهم مشــاع 
ازپانــزده ســهم ششــدانگ قطعــه زميــن به 

مساحت2334/93مترمربع .
1217- خانم كبرا ســميعيانی فرزنداسماعيل 
ششدانگ قطعه باغ به مساحت 401/25مترمربع.

1221- خانم كبرا ســميعيانی فرزنداسماعيل 
ششدانگ قطعه باغ.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
بخش پنج خوانسار:

شماره2 اصلی)كوی موريزان(بشرح فرعيهای 
زير:

وسيدهوشــنگ  ســيدجالل  895-آقايــان 
هردو جعفــری فرزندان مرحوم سيدحســين 
بالســويه نســبت به ششــدانگ قطعه زمين به 

مساحت975/62مترمربع.
896-آقــای عقيــل اعرابــی فرزندمرحــوم 
بــه  زميــن  قطعــه  ششــدانگ  قربانعلــی 

مساحت907/34مترمربع.
شماره12اصلی)مزرعه آش(:

-آقای نوراله زمانی فرزندحسنعلی تمامت يک 
شعيرمشــاع از96شعيرششــدانگ آب وملک 

مزرعه آش.
بخش پنج)عربستان(خوانسار:

شماره26 اصلی)قريه تجره(بشرح فرعی زير:
69-آقای سيدمحمد طهوری فرزندسيدمجتبی 
تمامت يکدانگ ونيم مشــاع ازششدانگ يکباب 

عمارت.
بخش شش خوانسار

شماره15 اصلی)قريه تيدجان (بشرح فرعی 
زير:

1886-آقای ســيدفضل اله قريشی فرزندعطاء 
اله دودانگ مشاع ازششدانگ باغچه به مساحت 

240مترمربع.
رديف ب)اصالحی(:

راد  آرويــن  فرنگيــس  خانــم   -3085
فرزنــد محمــد شششــدانگ قطعــه زمين به 
مساحت85/67مترمربع واقع دربخش1حوزه 
ثبت ملک خوانساركه درآگهی قبلی شماره پالك 

اشتباها" 3081 درج ومنتشرشده بود.

    بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبـــت امالك
 چنانچه كســی نســبت به امالك مندرج در اين 
آگهي واخواهی داشــته باشــد بايــد از تاريخ 
 انتشار اولين نوبت نسبت به آنهايی كه تقاضای

 ثبت شــده به شــرح رديــف الف ظــرف مدت 
90 روز و نســبت بــه آنهائی كــه تجديد آگهی 
شــده به شــرح رديــف ب در مــدت 30روز 
دادخواســت واخواهی خــود را به ايــن اداره 
 تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين

 تکليــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت 
معترض ظرف مــدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتــراض بــه ايــن اداره، بايســتی بــا تقديم 
دادخواســت بــه مراجــع ذيصــالح قضائــی 
 گواهــی تقديــم دادخواســت را اخــذ و به اين

 اداره تسليم نمايدودرصورتی كه قبل از انتشار 
اين آگهــی دعوائی اقامه شــده طــرف دعوی 
بايد گواهــی دادگاه را مشــعر برجريان دعوی 
 ظرف مدت مرقوم تســليم نمايد . اعتراضات يا 
گواهــی طــرع دعــوی كــه بعــد از انقضــاء 
 مــدت مرقــوم واصــل شــود بالاثر اســت و 
مطابق قســمت اخيــر مــاده 16 و تبصره 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنــًا طبق ماده 
56 آئيــن نامه قانــون ثبت حقــوق ارتفاقی در 
موقع تعيين حــدود در صورت مجلــس قيد و 
 واخواهی صاحبان امالك و مجاورين نسبت به

 حدود و حقوق ارتفاقــی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونــده های معترضــی ثبت پذيرفتــه خواهد 
 شــد . اين آگهی نســبت به رديف الــف در دو
  نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ب فقط

 يک نوبت از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه 
 نصف جهان چــاپ اصفهــان درج و منتشــر 

می گردد .
تاريخ انتشارنوبت اول شنبه : 139/05/02

تا ريخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه :  1395/06/01                                        
  م الــف: 110  رئيس اداره ثبت اســناد وامالك 

خوانسار                                                       

مزایده 
5/377 اجرای احکام شــعبه دوم دادگاه حقوقی 
اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص پرونده 
كالسه 910233 ج / 2 اجرايی شعبه دوم دادگاه 
له آقای علی اكبــر عمادی فرزنــد جعفر و عليه 
آقای اكبر داوری دولت آبــادی با وثيقه گذاری 
آقای احمد قدسيه فرزند علی به خواسته مطالبه 
830/000/000 ريال ) هشــتصد و سی ميليون 
ريال( محکوم به جهت فروش 49/488 حبه از 72 
حبه پالك شــماره 122 فرعی از 13550 اصلی 
بخش 5 ثبت اصفهان به شرح نظريه كارشناسی 
ذيل جلسه مزايده ای در تاريخ 1395/6/15 روز 
دوشنبه از ساعت 8/30 لغايت 9 صبح در محل 
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی اصفهان ) طبقه 
چهارم- ســاختمان اجرای احکام دادگستری- 
خيابان نيکبخت- جنب بيمه پارســيان( برگزار 
نمايد. طالبين خريد 5 روز قبل از جلســه مزايده 
به نشانی خيابان ابن ســينا- خيابان دردشت- 
نرســيده به چهار راه بابلدشــت- مغــازه مرغ 
فروشــی- كدپســتی 8148853591 قــادر به 
بازديد از آن خواهند بــود تا با توديع 10 درصد 
قيمت كارشناسی به حساب سپرده دادگستری 
به شــماره 2171290210008 نــزد بانک ملی 
دادگســتری اصفهــان و ارائه فيــش واريزی 
به ايــن اجرا در جلســه مزايده شــركت نمايند. 
مزايده از مبلغ كارشناســی شــروع و پيشنهاد 
 دهنده باالترين قيمــت برنده مزايده خواهد بود. 
مورد مزايــده عبارتســت از: ملک بــه آدرس: 
اصفهان- خيابان ابن ســينا- خيابان دردشت- 
نرســيده به چهار راه بابلدشــت- مغــازه مرغ 
فروشی- كدپستی 8148853591 عبارت است 
از ششــدانگ يک باب مغازه پالك 13550 مجزا 
شــده از 122 به مســاحت تقريبی 16/77 متر 
 مربع كه مورد ثبت به شماره 5966 در دفتر 44 
صفحــه 230 بــه نــام آقــای احمــد اقدســيه 
مســبوق به ثبت می باشــد. پــالك موصوف 
شــمااًل: بــه منــزل مســکونی بــه طــول 

: ديــوار اشــتراكی بــه  3 متــر، شــرقًا /90
 مغازه مجــاور بــه طــول 4/30 متــر، جنوبًا: 
درب و ديواری اســت به خيابان به طول 3/90 
متر و غربًا: ديوار اشــتراكی به منزل مسکونی 
به طول 4/30 متر محدود گرديده اســت. واحد 
تجاری با قدمت باالی 10 ســال، سقف تيرآهن، 
 كف و ديوار ســراميک با درب ورودی فلزی و

 دارای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن می باشد. 
طبق نظر كارشناسی ارزش ششدانگ )هفتاد و 
دو سهم( پالك موصوف با عنايت به نوع كاربری 
تجاری، ميزان مساحت عرصه و اعيان، قدمت، 
نوع ســاخت، مصالح مصرفــی، موقعيت و راه 
دسترســی، روند فعلی حاكم بر بــازار عرضه 
و تقاضــا و كليه عوامل موثــر در قضيه بالغ بر 
1/210/000/000 ريال ) يک ميليارد و دويست 
 و ده ميليون ريال( معادل 121/000/000 تومان

 ) صــدو بيســت و يــک ميليــون تومــان( 
گــردد.  مــی  نظــر  اعــالم  و   ارزيابــی 
م الف: 14313 شــعبه 2 اجرای احــکام دادگاه  

عمومی حقوقی اصفهان )414 كلمه، 4 كادر(
مزایده

5/300 شــماره نامه: 9510116838700451 
شــماره پرونــده: 9409980352000087 
 شماره بايگانی شــعبه: 940774 اجرای احکام 
شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده كالسه 940774 خ 7 اجرايی 7 
له خانم مريم مهری با وكالت آقای حامد محمدی 
عليه آقای فرزاد سمسار زاده به خواسته تعداد 
114 عدد ســکه تمام بهــار آزادی 1/870/000 
ريــال هزينــه دادرســی و مبلــغ 1/836/000 
ريال حق الوكاله وكيل و مبلــغ 350/000 ريال 
هزينه نشــر آگهــی و مبلــغ 2/000/000 ريال 
 هزينه كارشناســی در حق محکوم لها جلســه 
 مزايــده ای جهت فــروش اموال زيــر برگزار 
نمايد: يک دســتگاه خودرو ســواری هيوندای 
ســانتافه مــدل 2014 بــه شــماره انتظامــی 
753 ل 24 ايــران 88 كــه مطابــق نظريــه 

 كارشــناس محتــرم وضعيت ظاهــری و فنی 
) پهلــوی ســمت راســت از ناحيــه درب عقب 
 و جلــو ســمت راننــده زدگــی دارد، ســپر

 جلو زدگــی دارد، گلگير جلو راســت قلم گيری 
دارد، ســپر عقب چپ رنگی به نظر می رســد، 
درب جلو چپ رنگ شــدگی دارد( و با توجه به 
وضعيت فوق ارزش پايه  آن را 1/300/000/000 
ريال برآورد نموده است. متقاضيان می توانند 
5 روز قبل از فــروش در پاركينــگ به  آدرس 
از خــودرو مذكور ديدن كرده و جهت شــركت 
در مزايــده و خريــد در تاريــخ 95/6/18 روز 
ســاعت 10 صبح در دفتــر اين اجــرا واقع در 
خيابان نيکبخت، مجتمــع اجرای احکام حقوقی، 
طبقه اول، واحــد يک حاضر شــوند. فروش از 
مبلغ ارزيابــی شــروع و برنده كســی خواهد 
 بود كه پيشــنهاد كننده باالتريــن قيمت بوده و

10 درصــد مبلــغ تصويبــی را    حداقــل 
 فی المجلس به حســاب ســپرده دادگســتری

  ) 2171290210008 بانک ملــی( واريز نمايد.  
م الف: 14625 اجــرای احکام شــعبه 7 دادگاه 

خانواده اصفهان )262 كلمه، 3 كادر(
مزایده 

5/378 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه خانواده 
اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص پرونده 
كالســه 940100 ج خ 2 از خانم افســانه پژنگ 
عليه سعيد ارشــد به خواســته 200 عدد سکه 
بهار آزادی مقوم شــده به تاريــخ 95/4/28 به 
مبلــغ 2/169/800/000 ريــال و 193454896 
 ريــال وجــه نقــد در حــق خواهــان جلســه

 مزايده ای جهت فروش 12/384 حبه مشاع از 36 
حبه مشاع ) 3 دانگ مالکيت خوانده( از ششدانگ 
پالك ثبتی 3719 فرعــی از 26 اصلی بخش 14 
ثبت اصفهان ) كه حسب دســتور قاضی شعبه 
17 خانواده مبلغ سه ميليارد ريال از ملک فوق از 
سهم سه دانگ مالکيت خوانده جز مستثنيات دين 
و نســبت به مابقی عمليات اجرائی انجام پذيرد( 
در روز يکشنبه مورخ 95/6/14 ساعت 10 واقع 

در اين دفتر اجــرا ) واقع در خيابــان نيکبخت، 
مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده طبقه اول 
شعبه دوم اجرای احکام خانواده( كه ارزش كل 
ششدانگ مبلغ 9/146/600/000 ريال و ارزش 3 
دانگ سهم خوانده مبلغ 4/573/300/000 ريال 
و ارزش مورد مزايده مبلــغ 1/573/300/000 
ريال اعالم گرديده اســت بابت بخشی از مهريه 
برگزار نمائيد. اوصاف ملک مورد مزايده: مکان 
مورد نظر ششــدانگ يک باب خانه مســکونی 
دارای پالك ثبتی شماره 3719 فرعی از شماره 
26 اصلی واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان به 
مساحت عرصه طبق سند سيصد و پانزده متر 
و چهل صدم متــر مربــع ) 315/40 متر مربع( 
با مشــخصات ســاختمان به ديوارهــا آجری 
باربر، پوشــش ســقف تيرآهن و آجر، مصالح 
ســطوح رويه، كف ســراميک فــرش، ديوارها 
اندوده گچ و نقاشــی، آشــپزخانه كاشی و كف 
ســراميک با كابينت، پنجره هــا پروفيل فلزی و 
شيشه خور، دربهای داخلی چوبی، دارای حياط 
سازی و نمای ســيمانی تگری و انشعابات آب 
و فاضالب، گاز و برق اعيانی حــدود 197 متر 
مربع مالحظه مــی باشــد و ارزش كل پالك به 
مبلــغ 9/146/60/000 ريــال و ارزش 3 دانگ 
آن بــه مبلــغ 4/573/300/000 ريــال برآورد 
گرديده كــه نظريه مصــون از اعتراض طرفيت 
 باقی مانده است. طالبين خريد می توانند حداقل 5 
روز قبــل از مزايــده از ملک مورد نظــر واقع 
در اصفهــان، خيابــان فروغــی، خيابــان آيت 
 اله خادمــی، فرعــی 11 پــال ك6 و كدپســتی 
8138747461 ديــدن نموده و بــا پرداخت 10 
درصد از مبلغ مورد مزايده به حســاب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 و ارائه 
رسيد در روز مزايده در دفتر اين اجرا در مزايده 
شــركت نمايند و برنده مزايده كســی است كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.  م الف: 14314 
اجرای احکام شــعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان 

)394 كلمه، 4 كادر(
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مواد الزم :بادمجــان 4 عدد،نمك 
و فلفل بــه میزان الزم،پاســتا500 
گرم،روغــن زیتــون1ق  س،پیــاز 
رنــده  عدد،ســیر  خردشــده1 
 شــده  2 حبــه،ذرت كنســروی

كنســروی     ق س،نخودفرنگــی   3 
رنــده   مــوزارالی  2 ق س،پنیــر 
 شــده 250 گرم،تخم مــرغ همزده  
 1 عدد،گوجه فرنگی خردشــده    200 گرم،ریحان خردشده 1 قاشق س،اسفناج پخته   100 

گرم.
روش تهیه :بادمجان ها را بشــویید و به كمك پوســت كن از طول، به صورت ورقه های نازك 
ببرید آن گاه پاستا را در آب جوش بریزید و بجوشانید تا نرم شود. روغن را در تابه بریزید و روی 
اجاق بگذارید تا گرم شود. سپس پیاز و سیر را در آن تفت دهید تا پیاز طالیی رنگ شود.حاال 
ذرت و نخودفرنگی را افزوده و 2 دقیقه تفت دهید. آن گاه تابه را از روی حرارت بردارید و پنیر، 
تخم مرغ، گوجه فرنگی، ریحان و پاستا را به آن بیفزایید و مخلوط كنید. اكنون ظرف نسوزی 
 را چرب كنید و بادمجان ها را در آن بچینیــد به گونه ای كه كف و دیــواره ظرف از بادمجان 
پوشــیده شــود و بادمجان ها از دیواره بلندتر باشــد اكنون قدری از مایه فراهم كرده را روی 
بادمجان ها بریزید و یك الیه اســفناج پخته رویش بگذارید. دوباره روی اسفناج را با مخلوط 
پاستا بپوشانید و الیه دیگری از اسفناج روی آن قرار دهید تا به همین ترتیب ظرف از مواد پر 
شود. اینك با  بادمجان)كه از دیواره ها بلندتر اســت( روی مواد را بپوشانید و ظرف را در قالبی 
كه تا نیمه از آب پر كرده اید، قرار دهید. حال، قالب را در فر گرم كرده و بگذارید خوراك با دمای 

180 درجه سانتی گراد و به مدت تقریبی 20-25 دقیقه بپزد و آماده سرو شود.

» داستان دوست من كنولپ«عنوان اثری از»هرمان هسه« است 
كه با ترجمه »سروش حبیبی« چاپ و روانه بازارنشرشده است.

»داستان دوست من كنولپ« داســتان مردی به نام كنولپ است. 
كنولپ آزادمردی است كه زیســتن در صحرا را جایگزین زندگی 
در شــهر كرده اســت. او تنفس در بیابان و خوابیدن زیر ســقف 
 آسمان را بر دوندگی و روزمرگی های همیشگی در شهر و یا روستا 
ترجیح می دهد. كنولپ، قلندری اســت ولگرد كــه توانایی انجام 
هر كاری را دارد ولــی درعمل بیکاره ای بیش نیســت. وجودش 
سرخوشــی و شــادی به ارمغــان مــی آورد و از نبودش كســی 
رنجی نمی برد. در هر مکانی دوســتان و آشــنایان زیادی دارد. با 
اصطالحات و راه و رســم همه حرفه ها آشناست ولی تن به كاری 
نمی دهد. چهار دیواری منزل و یا حتی محــل كار حوصله اش را 
ســر می برد ولی پا به صحرا كه می گذارد هوا را بوكشان و رقصان 

می رود....
»داستان دوســت من« ازسه بخش تشکیل شــده است. در فصل 
اول، كنولپ از بیمارســتانی كه ویژه بینوایان است مرخص شده 
ولی به علت بیداد سرما پس از چند روز صحراگردی بیمار و رنجور 

به خانه امیل روتفوس یکی از دوستانش پناه می برد. 
فصل دوم كتاب، خاطرات یکی از دوســتان كنولپ از اوست. این 
فصل حکایت چنــد روز صحراگردی قهرمان داســتان با یکی از 

دوستانش در بیابان هاست.
 او از قول كنولپ بیان می كند كه: »انسان ها هر یك روحی دارند 
كه با روح دیگران در نمی آمیزد. دو نفر آدم مــی توانند نزد هم و 
باهم حرف بزنند به هم نزدیك شوند، اما روحشان مثل گلی است 
كه در جای خود ریشه دارد و نمی تواند جا به جا شود و با گل های 

دیگر درآمیزد، زیرا در جای خود ریشه دارد و  این ممکن نیست.«

1-  برای اینکه برنج شــما سفید شود 
می توانید چند قاشــق ماســت، داخل 

ظرف برنج درحال جوشیدن بریزید.
2- اگر برنج شــما بیش از حد معمول 
جوش خورده بود، می توانید 3-2 قاشق 
غذاخوری آبلیمو بــه آن اضافه كنید تا 

برنج شما خراب نشود.
برای از بین بردن بوی سوختگی برنج

1- یك تکه نان روی برنج قرار دهید و موقع كشیدن، نان را بردارید.
2- یك عدد پیاز را پوســت كنده و در داخل برنج فــرو كنید پیاز بوی ســوختگی را به خود 

می گیرد.
برای خوشمزه  ترشدن شوید پلو

برای اینکه شوید پلوی شما خوشمزه تر شود می توانید از ادویه مخصوص پلو كه سبزرنگ است 
و )در عطاری ها موجود می باشد( اســتفاده كنید. بعد از آبکش كردن برنج كمی ادویه البه الی 

برنج بپاشید.
برای خوشمزه  تر شدن شیربرنج

اگر می خواهید شــیربرنج شما خوشمزه تر شــود، برنج را با شــیر خیس كنید. این كار باعث 
می شود كه شیربرنج شما خوشمزه تر شود.

اگر برنج شما بی  نمک شد
اگر بر اثر فراموشی، برنجتان بی نمك شــد اصال نگران نباشید، موقع كشیدن برنج مقدار مورد 
نیاز نمك را با مقدار بسیار كمی آب و روغن مخلوط كنید و روی برنج بریزید. با این كار بی نمکی 
برنج شما رفع می شود هرگز نمك را مستقیم در روغن نریزید زیرا نمك در روغن حل نمی شود.

ترفندهای کامل برای خوشمزه  تر شدن برنج)1(خوراك قالبی بادمجان و پاستا

داستان دوست من کنولپ

امروزه هنر گریم با لوازم آرایش آنچنان پیشــرفت 
 كرده اســت كه از آن برای تغییــر كلی یك چهره

 می توان اســتفاده كرد به طوری كه این موضوع 
مورد توجه برخی از زنان قرار گرفته اســت، آنها با 
گریم صورت ،چهره واقعی خود را پنهان می كنند 
و تصویری متفاوت از آنچه هستند ارا ئه مي دهند 
و اما ماجرا از جایی شــروع می شود كه آرایش آنها 
رنگ می بازد و حقیقت آشــکار می شود. گزارش 
 ما در مورد مردانی اســت كه پس از ازدواج متوجه 
شــده اند زیبایی همسرانشــان نتیجه استفاده از 
لوازم آرایشــی بوده اســت. واكنش آنها  را كه در 
 رســانه های مختلف منعکس شــده اســت با هم 

می خوانیم.
غرامت سنگین  

یك مرد الجزایری می گوید همســر من همیشــه 
آرایش داشــت. هیچ وقت او را بدون آرایش ندیده 
بودم. تا اینکــه یك روز صبــح او را اتفاقی در حال 
شســتن صورتش دیدم. باور كردنی نبود او زمین 
تا آســمان با زنی كه می شــناختم فرق داشــت. 
عصبانی شدم، او مرا فریب داده بود. به دادگاه رفتم 
 و به دلیل ضربه روحی كه به مــن زده بود غرامت 
20 هزار دالری خواستم. این مرد الجزایری پس از 

مدتی همسرش را طالق داد.
طالق به خاطر موهای زائد صورت   

 یك مرد ســعودی نیــز پــس از اینکــه متوجه 
می شود همسرش موهای زائد صورت خود را كه بر 
اثر تغییرات هورمونی ایجاد شده بود با آرایش از او 
پنهان كرده است راهی دادگاه می شود و همسرش 
را طالق می دهد. این مرد سعودی می گوید پدرم 
وقتی از ماجرا خبردار شــد به مــن گفت: هر چه 

زودتر این زن را طالق بده !
در جست و جوی حقیقت  

یك مرد ژاپنی نیز بعد از بــه دنیا آمدن فرزندانش 
 متوجه شــد كــه آنها هیــچ نشــانه ای از زیبایی 

شگفت انگیز مادرشان ندارند. 
او دچــار تردید بود، از خــود می پرســید آیا آنها 
فرزندان من هستند ، شاید در بیمارستان جایشان 
 را عــوض كرده اند، مــرد به آزمایــش DNA پناه 
می برد و نتیجه تایید می كند كه آنها فرزندان او و 

همسرش هستند. 
او پــس از تحقیقات بســیار به ســابقه پزشــکی 
 همســرش رجوع می كنــد و نتیجــه او را متحیر 
می كنــد. زیبایی همســر او، نتیجــه صدها عمل 
جراحی زیبایی بود. مرد ژاپنی همسرش را با وجود 

فرزندان طالق می دهد.
یك مرد مصری هــم 25 روز پــس از آغاز زندگی 
مشترك، همســرش را به دلیل تفاوت بین چهره 

آرایش كرده و چهره واقعی طالق داد.

دیدن چهره بدون آرایش 
دلیل عجیب طالق!

خواندنی

آنچه می بینید بالش فناورانه Kushion است كه در آن اسپیکری قوی 
نصب شــده تا همزمان 4 نفر از طریــق بلوتوث به آن وصل شــده و به 

موسیقی دلخواه  خودگوش دهند.
 به گــزارش فرهنــگ نیــوز، برعکــس بالــش فناورانه موســوم به

 Zeeq pillow كه بــرای خواب كاربر ساخته شــده، این بالش جدید 
صدای باالیی دارد و اصوال برای خواب طراحی نشــده است.جنس این 
 AUX بالش تركیبی از فیبر اولترا-كربن و چرم اســت و از طریق اتصال

می توانید برای میهمانی های كوچك از آن استفاده كنید.
شــارژ موبایل و مکالمه صوتی از دیگر ویژگی های ایــن بالش فناورانه 

است كه قیمت آن هنوز مشخص نشده است.

یك جانورشــناس انگلیســی كه در زمینه زندگی االغ هــا مطالعاتی 
را انجام داده، درصدد اســت با به كارگیری یــك تکنولوژی جدید، به 
بررســی هر چه بیشــتر رفتارها و حركات این حیوانات بپردازد.مارك 
انیســون كه صاحب پروژه »ریل دونکینز«، یوركشایر انگلستان است، 
حدود بیست سال درباره شیوه زندگی االغ ها و رفتارهای آنان مطالعه 

كرده است.
انیسون به این حیوانات عالقه زیادی دارد. او دوازده سال است، از االغی 
به نام كارل نگهداری می كند و بر این باور اســت كه االغ ها هم شــبیه 
ســگ ها، دقیقا در حالت های مختلف مثل آنها رفتار می كنند؛ برای 
مثال االغ ها هم برای ابراز احساســات مثل سگ ها یك پای خود را باال 

می برند.
گروه ســرگرمی مرلین نیز به پروژه ریل دونکینز پیوسته اند. این گروه 
ابزارهایی در اختیار دانش آموزان مدرسه قرار داده است كه به آنها این 

امکان را می دهد، صدای حیوانات را به جمالت انگلیسی ترجمه كنند.
انیســون می گوید: از نزدیك با این حیوانات زندگی كــرده ایم و همه 
حركات، رفتارها و هر آنچه را كه در سرشــان می گذرد، مورد مطالعه 
قرار داده ایم. تکنولوژی جدید بــه ما این اجازه را می دهــد تا آواها و 
فركانس صــدای االغ ها را ترجمــه كــرده  و از طریق آن مشــاعر و 

احساسات این حیوانات را درك كنیم.
مارك انیســون به تازگی در صفحه فیس بوك خود، عکســی از خود و 
االغش كارل را به اشتراك گذاشــته و زیر آن نوشته است: االغم كارل 

را خیلی دوست دارم، هیچ چیز در این دنیا نمی تواند مرا از او جدا كند.

بالش فناورانه ضد خواب!

فناوری جدید برای ترجمه صدای 
االغ ها!

دعوت به همکاری
روزنامه زاینده رود برای تکمیــل كادر تحریریه خود از میــان عالقه مندان به حرفه 

خبرنگاری و نویسندگی در حوزه تاریخ، میراث فرهنگی، جامعه، دفاع مقدس، اقتصاد 
و سیاســت دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان باید عالوه بر داشتن زمینه های نویسندگی و 
خبرنگاری دارای مدرك تحصیلی كارشناســی و كارشناسی ارشــد با گرایش علوم اجتماعی 
باشند. عالقه مندان به همکاری می توانند رزومه كاری و تحصیلی خود را به نشانی جی میل 
روزنامه zayanderoud8108@gmail.com  ارسال كرده و یا با شماره 031-36284167  

تماس بگیرند.
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امام صادق )علیه السالم(: 
هر كس مسجدى بسازد، خداوند براى او در بهشت خانه اى 

بسازد.
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