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مديرعامل سازمان تاكســيراني اصفهان  اظهار كرد: به منظور تشويق رانندگان ناوگان 
تاكســيراني اصفهان و حومه، اعتباري بالغ بر 3 ميليارد تومان براي استفاده بيشتر از 
سامانه هوشمند كرايه توسط اعضاي شــوراي اسالمي شهر اصفهان به تصويب رسيده 
است. حســين جعفري ادامه داد: رانندگاني كه در روز بين 20 تا 30 تراكنش از سامانه 
هوشمند كرايه داشته باشــند، به صورت ماهيانه  انتخاب مي شوند تا مبلغي بين 50 تا 
100 هزارتومان به عنوان هديه به آنها پرداخت شــود. مديرعامل سازمان تاكسيرانی 
اصفهان با تاكيد بر اينكه اگر اين بودجه محقق شــود رانندگان هم براي اســتفاده از 
سامانه هوشمند سوخت استقبال بيشتری از خود نشــان می دهند، عنوان كرد: كرايه 
خودروهاي گردشي، اندكي بيشتر از بقيه تاكســي هاي شهري است. جعفري معتقد 

است: تاكسي هاي سازمان تاكسيراني اصفهان در فصل گرما و سرما ...

مدیرعامل سازمان تاكسيراني اصفهان از یک معضل جدید خبر داد:

دشمنان اصلی ایران» آمریکا، انگلیس، 
زرساالران بین المللی و صهیونیست ها« هستند

تورم تاكسي!

32نرخ بیکاری در اصفهان 26 درصد است

اصفهان تنها استان مجهز به خانه 
فرهنگ آب در كشور است

فدراسيون در آستانه حساس ترین تصميم؛

َاره روی گردن فوتبال!

معاون آب منطقه ای اصفهان:

امکان تاخیر در
بازگشایی آب وجود دارد

3

كاهش ۳۰ درصدی تولید فرش دستباف 
در اصفهان

ادامه در صفحه 15

صفحه 3

مدير موسســه تنظيم و نشــر آثار امام خمينی)ره( 
اصفهــان گفت: نخســتين جشــنواره داســتان و 
رمان روح ا... برای نخســتين بــار در اصفهان برگزار 
می شود. حجت االســالم عباس كمساری با اشاره به 

ايام دهه فجر و برنامه های موسســه تنظيم و نشــر 
آثار امام خمينــی )ره( برای اين دهه خاطرنشــان 
كرد: نخســتين برنامه ما در ايام دهه فجر، برگزاری 

نشست های تخصصی به منظور ...

برگزاری نخستین
جشنواره داستان »روح ا...« در اصفهان

6

15

نایب ریيس كميسيون اقتصادی مجلس خبر داد:

7

انتخاب معاون سیاسی  استانداری 
چهارمحال، در هاله ای از ابهام

15

ریيس كميسيون حمل ونقل شورای شهر اصفهان مطرح كرد:

تالش برای ارتقای وضعیت 
حمل ونقل شهر

10

مدیركل بهزیستی اصفهان خبر داد:

رشد ۳۰ درصدی اعتبارات 
مربوط به وسایل توان بخشی

فرآیندی كه متوقف نمی شود

ژه
وی

5

مدیرعامل شركت آبفای استان اصفهان:

14

رهبرانقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: 

توليد ريل ملــي در ذوب آهن اصفهان، از مهم ترين 
دستاوردهاي صنعتي و استراتژيك صنايع داخلي 
در راســتاي اقتصاد مقاومتي اســت كــه حمل و 
نقل ريلي كشــور را از جهت تامين ريــل به عنوان 
مهم ترين گلوگاه توســعه خطوط راه آهن، بي نياز و 
خودكفا كرده است. آثار و بركات اين پروژه مهم ملي 
روزبه روز در عرصه هاي مختلف نمايان مي شــود 
كه يكي از آنها، بهره برداري از اين ريل اســتاندارد 
و بســيار با كيفيت در خطوط حمــل و نقل ريلي 

سنگين ذوب آهن اصفهان است.
 اين مجتمع عظيم صنعتــي، از چرخه توليد كامل 
فوالد برخوردار بــوده و وســعت جغرافيايي آن و 
همچنين تناژ باالي مــواد اوليه و محصوالت، باعث 
شده از حمل و نقل داخلي گســترده اي برخوردار 
باشد كه ازطريق خطوط راه آهن صورت مي گيرد. 
هم اكنون اين امكان فراهم شــده كه اين خطوط 
ريلي گسترده پس از سال ها توسط ريل توليد شده 
همين شــركت كه مبتني بر استانداردهاي جهاني 

است، بازسازي و اصالح شود.
مرتضي ســاالري مدير ارشــد توليــد ذوب آهن 
اصفهــان در اين خصــوص گفت: اين شــركت در 
سالي كه به تدبير مقام معظم رهبري به عنوان سال 
اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده است، 
با توليد ريل استاندارد موفق شده عالوه بر آمادگي 
تامين نياز صنعت حمل و نقل ريلي كشور، نياز خود 

به اين محصول را نيز مرتفع سازد. 
وي افزود: با توليــد ريل مطابق با اســتانداردهاي 
جهاني، همزمان با شروع به انجام تعهدات بيروني، 
بازسازي خطوط ريلي داخلي ذوب آهن نيز با ريلي 

ملي آغاز شد.
ساالري تصريح كرد: بازســازي اين خطوط به ويژه 
در بخش هاي ســنگين بار بســيار حائــز اهميت 
بود و هم اكنون دغدغه هاي اين شــركت از جهت 

فرسودگي خطوط ريلي برطرف شد.
مدير ارشد توليد ذوب آهن با اشــاره به اينكه ريل 
مورد نياز اين شركت تا كنون از طريق واردات تامين 
مي شــد، گفت: با توجه به فرسودگي خطوط ريلي 
ذوب آهن، از چندي پيش تصميم بر نوســازي اين 
خطوط گرفته شد و مشكل اصلی، تامين ريل مورد 
نياز بود كه با توجه به اجــراي پروژه توليد ريل ملي 
در شركت، منتظر مانديم تا اين پروژه به ثمر برسد 
و با توليد ريل ذوب آهن، بازســازي خطوط ريلي را 

انجام دهيم كه اين امر بسيار موفقيت آميز بود.
عباسعلي قيصري مدير راه آهن و ترابري ذوب آهن 
در اين خصوص گفت: طول خطوط ريلي ذوب آهن 
اصفهان 100 كيلومتر است كه چندين حمل و نقل 
مهم را بر عهده دارد؛ ازجمله اينكه بارهايي را كه از 
خارج كارخانه به شركت مي رسد، به ايستگاه مواد 
خام و محصوالت نــوردي را به انبار منتقل مي كند. 
همچنين وظيفه انتقال ذوب از كوره بلند به كارگاه 

ميكسر فوالدسازي را عهده دار است. 
وي افزود: در حمل و نقل ريلي، دو عامل بار محوري 
و ســرعت از اهميت بســياري برخوردار است. در 
ايستگاه مواد خام و فوالدسازي، بار محوري واگن به 
25 تن بر محور مي رسد؛ يعني هر محوري كه زير 
واگن قرار دارد 25 تن بــار از طريق چرخ ها به ريل 
منتقل مي سازد. در ايستگاه چدن، اين بار محوري 

به 40 تن بر محور مي رسد. 
مديــر راه آهــن و ترابــري ذوب آهــن افــزود: 
اســتانداردهاي جهاني در حمل و نقل ريلي 25 تن 
بر محور اســت و راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
و حتي خطوط خارجي، بيشــتر از ايــن ميزان بار 
محوري حمل و نقــل نمي كنند؛ امــا در عملكرد 
صنعتي ريل، اين ارقام متفاوت بوده و افزايش قابل 

مالحظه اي را نشان مي دهد.
وي افزود: تــا كنون تعدادی ريــل در خطوطي كه 
بار را از ايســتگاه زرين شهر به ايســتگاه مواد خام 
مي رســاند، نصب شــده كه از 25 آبان مــاه مورد 
استفاده قرار گرفته است. خوشبختانه در اين مدت 
اين ريل ها كامال ســالم بوده و بررســي هاي دقيق 
نشــان مي دهد كه هيچ گونه شكستگي، ساييدگي 

يا تركي نداشتند.
وي تصريح كرد: ساييدگي يكي از موارد بسيار مهم 
است كه در اين مدت شــاهد هيچ گونه سايشي در 
ريل نبوديم و كندگي نيز كه ناشي از ناهمگن بودن 
متريال است، مشاهده نشد و به طور كلي اين ريل از 

مرحله بهره برداري نيز سربلند بيرون آمد.
قيصري يادآور شــد: اگر ريــل در مراحــل اوليه 
بهره برداري مشــكلي نداشته باشــد، مي توان به 
كيفيــت آن اطمينــان حاصل كــرد. محصوالت 
ذوب آهن اصفهان از كيفيت قابل توجهي برخوردار 
بوده و اين را مرهون سيســتم كنترل كيفي بسيار 
دقيق و به روز آن است كه در سطح كشور شاخص 
بوده؛ لذا ريل توليد شــده در ذوب آهن توانست در 
بهره برداري نيز به خوبي امتحان خود را پس دهد. 
در واقع اين ريل در حمل و نقــل بار محوري بيش 
از 25 تن نيز موفق عمل كرد كه دســتاورد بزرگي 

محسوب مي شود.
وي گفت: بهره برداري از ريل در ذوب آهن نشــان 
داد كه اين محصــول نيز از كيفيت بســيار بااليي 
برخوردار بوده و همچون ديگر محصوالت، از لحاظ 

كيفي از سطح بسيار خوبي برخوردار است.
قيصري با اشاره به اينكه حمل و نقل ريلي ذوب آهن 
به لحاظ وســعت، تعداد واگن، تعــداد خطوط و... 
نســبت به ســاير واحدهاي صنعتي از گستردگي 
بيشتري برخوردار است، گفت: خوشبختانه دانش 
نصب ريــل در ذوب آهن بومي ســازي شــده و از 
تجهيزات مدرن در اين خصوص استفاده مي شود؛ 
ضمن اينكه تعميرات اين خطوط نيز با توان داخلي 

ذوب آهن به طور كامل انجام مي شود.

عباس عباس زاده مدير كيفيت ذوب آهن نيز با بيان 
اينكه ريل طي دهه هاي گذشته در ذوب آهن توليد 
شــده بود اما به دليل نبود تجهيزات الزم از جمله 
ماشــين صافكاري،  در راه آهن جمهوري اسالمي 
قابل استفاده نبود، گفت: در پروژه توليد ريل كه با 
حضور معاون اول رييس جمهور افتتاح شد، با بهره 
گيري از تكنولوژي روز دنيا اين مشكالت حل شد و 
ريلي كه امروز در ذوب آهن اصفهان توليد مي شود 
در آزمايشــگاه هاي مختلف خارج و داخل كشــور 
تست شده و كيفيت آن به هر لحاظ مورد تاييد قرار 

گرفته است.
وي افزود: يكي از مزيت هاي مهم ذوب آهن،  فوالد 
اين شركت اســت كه به لحاظ خواص مكانيكي در 
ســطح جهاني داراي اعتبار بوده و براي توليد ريل 

بسيار مناسب است.
مدير كيفيت ذوب آهن تصريح كرد: هم اكنون ريل 
با كيفيت بااليی در ذوب آهن در حال توليد است و 
اين محصوالت كه مطابق استاندارد توليد می شوند، 
در خطوط ريلي داخلي ذوب آهــن در بخش هاي 
ســنگين بار و همچنين در پيچ ها مورد اســتفاده 
قرار می گيرند كه فشــار بار، چندين برابر قطارهاي 
مسافربري بوده و بدون هيچ گونه مشكلي در حال 

بهره برداري است.
عباس زاده افزود: كارگاه نــورد 650 ذوب آهن كه 
توليد ريل در آن صورت مــي گيرد، همچنين قادر 
به توليد تيرآهن بال پهن تا ســايز H30 اســت كه 
براي ســاختمان هاي بلند مرتبه بــه كار مي رود و 
ايمني ساختمان در برابر زلزله را افزايش مي دهد.

هم اكنون در ساختمان هاي بلند مرتبه از تير ورق 
استفاده مي شود كه به دليل استفاده از جوشكاري، 
از استحكام و كيفيت الزم برخوردار نبوده و مطابق 

با استاندارد نيست.
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پیشنهاد سردبیر:
دولتمردان عربستان به عواقب اقدامات مخرب خود بیندیشند

خبرواکنشدیدگاهسیاست خارجه

ســردار رســول ســنایی راد معاون سیاســی ســپاه 
درخصــوص اظهارات مقامــات ترکیه مبنــی بر لزوم 
خروج برخی گروه ها از سوریه، اظهارداشت: پیامدهای 
نبرد حلب امروز ترکیــه را مجبور کرده اســت که به 
واقعیات گردن نهــد و هیچگاه عوامــل و پارامترهایی 
 که ایــن پیروزی را رقــم زده اند از ایــن معادله حذف 

نخواهند شد.
وی افزود: سابقه آتش بس در ســوریه نشان می دهد 
که آتش بس در این کشور شکننده است و دلیل آن به 

رفتار تروریست ها و حامیان آنها باز می گردد.
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه آتش بس امروز نشان 
دهنده تغییر در موازنه و دست برتر دولت سوریه است، 
اظهارکرد: تروریست ها و حامیان آنها خود را مجبور به 

پذیرش آتش بس می بینند.
سردار رسول ســنایی راد ادامه داد: البته احتمال سوء 
اســتفاده هم وجود دارد و اینکه برخــی از گروه های 
تروریستی و معارض در این میان فرصتی برای تنفس 
و بازســازی پیدا کنند؛ این یکی از آفات آتش بس در 

سوریه محسوب می شود.

ســخنگو و رییس مرکز دیپلماســی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران در واکنش 
به اظهارات اخیر وزیر دفاع و جانشــین ولیعهد عربستان 
درباره جمهوری اســامی ایران گفت: از جمله بازیگرانی 
که اصاح رفتار آن برای صلــح و آرامش جهانی ضروری 
می باشد، عربستان سعودی اســت که با حمایت سازمان 
یافته از گروه های تروریستی تکفیری منطقه را به آشوب 
کشانده است. بهرام قاسمی با اشــاره به اینکه تروریسم 
تکفیری بی تردید، ریشه در اندیشه وهابیت دارد، افزود: 
»عربستان سعودی از یکسو مسبب جنایات خونین علیه 
مردم عرب سوریه، عراق و یمن به شمار می رود و ازسوی 
دیگر به خاطر همسویی و همدستی با رژیم صهیونیستی 
مرتکب خیانت به مسلمانان به ویژه جهان عرب و آرمان 
فلسطین شده است.« سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران خاطرنشان ساخت: »دولتمردان عربستان به جای 
فرافکنی های بی حاصل، بهتر است در صدد اصاح روش و 
رفتار خود برآمده و به عواقب سیاست ها و اقدامات مخرب 

خود   بیندیشند.«

معاون سیاسی سپاه پاسداران:

عوامل پیروزی در سوریه از این 
معادله حذف نخواهند شد

سخنگوی وزارت  امور خارجه:

دولتمردان عربستان به عواقب 
اقدامات مخرب خود بیندیشند

یک فعال سیاسی:

بعید است اصولگرایان روی 
یک نفر واحد اجماع کنند

فالحت پیشه خبر داد:

درخواستی برای توقف تفحص از  
پرونده های حقوقی ایران و آمریکا

یک فعال سیاســی اعتقاد دارد که تمام احزاب موجود در 
کشــور و حتی گروه هایی که اصا حزب نیســتند، قطعا 
برای حضور در عرصه انتخابات فعالیت خــود را با جدیت 
آغاز خواهند کرد. »مرتضی سجادیان« پیرامون چگونگی 
ورود اصاح طلبان در انتخابات 96 گفت: شــکی نیســت 
محوریت حضور این جریان سیاســی در کارزار انتخاباتی 
با آقای روحانی بــوده و آنها هیچ آلترناتیــو دیگری برای 
نامزدی نخواهند داشت. وی افزود: با این احتمال که شاید 
برخی از چهره ها نامزدی خود را از جناح اصاحات مطرح 
کنند، لیکن باید بگوییم اصلح انتخابات آنها شخص روحانی 
پیش بینی می شود. عضو پیشین حزب کارگزاران سازندگی، 
از تکرار نبود اجماع بین نامزدهای اصولگرا در انتخابات آتی 
سخن گفت و خاطر نشــان کرد: ارزیابی ها  نشان می دهد 
عاقه مندان جریان اصولگرا برای مسند ریاست جمهوری 
گزینه قابل رقابتی در روحانی نیستند. وی با تاکید بر اینکه 
اصولگرایان امکان اجماع روی یک فرد را با توجه به وضعیت 
موجود نخواهند داشت، افزود: به نظر می رسد انتخابات در 

دور بعدی هم با پیروزی دولت اعتدال همراه باشد.

حشمت ا... فاحت پیشــه نماینده مردم اسام آباد غرب 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از نامه جمعی از 
اعضای تحقیق  و تفحص از پرونده های حقوقی بین ایران 
و آمریکا به الریجانی جهت رســیدگی بــه این تحقیق و 
تفحص پس از پایان بررســی لوایح برنامه ششم توسعه و 

بودجه 96  در مجلس خبر داد. 
 وی افزود: هیئت رییســه باید در قالب آییــن نامه به این

 در خواست  پاسخ دهد. 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســامی گفت: تصمیم اعضای این کمیته برای 
به تعویق انداختــن این تفحص در این جهت اســت که 
بسیاری از نمایندگان عضو این کمیته وقت بیشتر زمان 

خود را در جلسات کمیسیون تلفیق سپری می کنند. 
وی بیــان کرد: در صــورت عدم موافقت هیئت رییســه 
مجلس با درخواســت به تعویق افتادن بررسی تحقیق و 
تفحص از پیگیری پرونده های حقوقی بین ایران و آمریکا، 
اعضای مذکور این تحقیق را آغاز کرده و در ادامه 6 ماه آن 

را تمدید می کنند. 

تاثیر فناوری های نوین ارتباطی 
بر نظم نوین جهانی

بهمن زین الدین نظم جهانی به نحوه چینش نیروهای 
سیاسی و همچنین نحوه توزیع قدرت 
در کنشگران عرصه بین المللی اشاره دارد. این نظم با توجه به وقوع 
رویدادهای بزرگ مثل جنگ های جهانی و یا فروپاشــی و تضعیف 
قدرت های بزرگ هــر از گاهی دگرگون شــده و نظم جدیدی در 
عرصه بین المللی حاکم می شود. معموال معیارهای مهم در استقرار 
نظام بین المللی، قدرت کنشــگران در فراهم آوردن میزان امنیت 
بیشتر و همچنین به دست آوردن حجم وســیع تری از حوزه های 
نفوذ است. افول قدرت شــوروی و به دنبال آن فروپاشی رژیم های 
کمونیستی اروپای شــرقی در دهه 1980 ، تجاوز عراق به کویت و 
سپس حضور آمریکا در منطقه، این فرصت را در اختیار آمریکا قرار 
داد تا با طرح »نظم نوین جهانی« در صدد برآید تا رهبری بامانع 
خود در سطح جهان را تثبیت کند. نظم نوین جهانی یا فرآیندی که 
از ســال های آغازین دهه 1990 میادی توسط جورج بوش پدر، 
وارد عرصه سیاسی بین المللی شد به این معنی است که با فروپاشی 
نظام سیاسی اتحاد جماهیر شــوروی و بلوک شرق و از بین رفتن 
رقابت قدرت ها، جهان از این پس صاحب نظام نوینی می شود که با 
نظام گذشــته تفاوت داد و بر قدرت همه جانیه آمریکا و کشورهای 
غربی استوار است. از آنجایی که تا کنون بررسی نظری در مورد این 
واژه انجام نگرفته، عده ای بر این باورند که ارائه تعریفی مبتنی بر عقل 
و واقعیت از نظم نوین جهانی کار ساده ای نیست. برای مثال زبینگو 
برژینسکی مشاور امنیت ملی اســبق آمریکا می گوید: »نظم نوین 
جهانی، تاکنون شعار بوده و من مطمئن نیستم که رییس جمهور 
هم معنی آن را بداند. در حال حاضر در جهــان تنها یک ابرقدرت 

وجود دارد که آن هم ایاالت متحده است!« 
با وجود همه اختاف نظرهایی کــه روی مفهوم نظم نوین جهانی 
در بین نظریه پردازان وجود دارد، آنچه قطعی است تغییر ساختار 
قدرت در نظام بین الملل است. جهان، دو قطبی دوران جنگ سرد 
و به دنبال آن دورانی از یک جانبه گرایی قدرت آمریکا را پشــت سر 
گذاشته است و امروز ما شاهد تعدد مراکز قدرت در جهان هستیم. 
به عبارت دیگــر در جهان امروز، قدرت های جهانی بســته به نوع 
توانمندی ها و اولویت های منافع ملی شــان، در مسائل بین المللی 
مداخله می کنند و قدرت یکدیگر را به چالش می کشند. نظم نوین 
جهانی با مفهوم جهانی شدن پیوند خورده است. آنچه در گوشه ای 
از این دهکده جهانی رخ می دهد، هزاران کیلومتر آن سوتر بر منافع 
قدرت های بزرگ منطقه ای یا جهانی تاثیر می گذارد و آنها را وادار به 
واکنش می کند. جهانی شدن، همزمان مشکات و راه حل هایشان را 

از سطح مرزهای ملی فراتر برده است. 
یکی از ابزارهای قــدرت در این نظام جدید، فنــاوری ارتباطات و 
اطاعات اســت. از عمده ترین تحوالتی که در نیم  قرن اخیر تمام 
عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشــر را تحت تاثیر خود قرار داده، 
فناوری اطاعات و ارتباطات اســت و تاثیر آن بر جوامع به  گونه ای 
است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه 
اطاعاتی اســت. بشــر تاکنون دو موج بزرگ انقاب کشاورزی و 
صنعتی را پشت سر گذاشته است. در این روند تکاملی موج سومی 
هم وجود دارد که از نیمه دوم قرن 20 شروع شده که از آن با عنوان 
»عصر ارتباطات« نام برده می شود. این موج به دنبال حل مسائلی 
اســت که در دو انقاب گذشــته الینحل باقی مانده اند. با سرعت 
شگفت انگیزی در حال شکل دهی مجدد به ساختارها و بنیان های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع است. اصطاحاتی 
مانند اقتصاد دانایی، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، جامعه 
اطاعاتی، دورکاوی فضایی همگی به واژه هایی آشنا و رایج در عصر 
ارتباطات تبدیل شــده اند. در این عصر به جای تمرکز بر سرمایه و 
پول، این حجم اطاعات اســت که به ارزش تبدیل شــده و در آن 
 به جای تاش فیزیکی بر لزوم اســتفاده از قدرت تفکر و اندیشــه

 تاکید می شود.  
از دهه 1970 به بعد در برخي از کشــورهاي پیشــرفته تحوالت 
عظیمي در زمینه اطاعات و اطاع رســاني صورت گرفت. در دهه 
1980 کامپیوتر وارد خانه ها و ادارات شد، تشکیات اقتصادي داراي 
بخش اطاع رساني گردید و داد و ستدهاي جهاني و بین المللي در 
طول شبانه روز از طریق شــبکه هاي ارتباطي با سرعت بیشتري 
صورت مي پذیرفــت و عامل تعیین کننــده اي در زندگي مردم به 
شمار مي رفت. در دهه 1990 مردم با ساعات کار کمتر، بازده کاري 
بیشتري را ارائه مي دادند و کارهاي اداري، بدون تبادل کاغذ صورت 
مي پذیرفت. انقاب الکترونیکي در اواسط سده بیستم و رشد روز 
افزون کاربرد ریزپردازنده هاي الکترونیکي در محصوالت مختلف 
و همچنین کاهش بهاي تمام شــده آنها از یک ســو و نیاز بشر به 
استفاده از اطاعات از سوي دیگر موجب پدید آمدن موج اطاعات 
و پدید آمدن جامعه ای تحت عنوان »جامعه اطاعاتی« گردید. به 
این معنا که امروزه در برخی جوامع، همه چیز نیازمند رایانه و عنصر 
اطاعات است. بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فناورانه ناشی از 
اطاعات از دهه  میادی1980 به بعد باعث شد تا برخی از جوامع نه 
فقط از جوامع در حال توسعه بلکه از جوامع توسعه یافته نیز متمایز 
شــوند.  پیش شــرط های جوامع اطاعاتی را می توان به شرح زیر 
برشمرد: 1( دسترســي همگاني به اطاعات به صورت انبوه 2( در 
اکثریت بودن نیروي کار جوامع صنعتي پیشرفته در بخش علمي 
یا بخش اطاعات 3( دستیابي به تکنولوژي مدرن و کاهش شکاف 
دیجیتالي  4( تکوین فرهنگ اطاعــات در جامعه مبتني بر انجام 

کارهاي پژوهشي

آییــن اختتامیه نخســتین جشــنواره ملی فرهنگــی هنری 
ایران ســاخت، با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رییس 

جمهور در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.

عکس روز

اختتامیه نخستین جشنواره ملی 
فرهنگی هنری ایران ساخت

یادداشت

رهبر انقاب اســامی در این دیدار که همزمان با سی و نهمین 
سالگرد قیام تاریخی مردم قم در 19 دی سال 13۵6 برگزار شد، 
شناخت »نیاز لحظه« و »اقدام به هنگام مردم قم« را مهم ترین 
ویژگی این حرکت برشــمردند و افزودند: به همین دلیل، قیام 
مردم قم تاثیر خود را گذاشــت و زمینه ساز حرکت های بعدی و 

درنهایت، پیروزی انقاب اسامی شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به وقت مخصوص هر فریضه، 
بهترین زمان انجام آن را »اول وقت« دانســتند و خاطرنشــان 
کردند: انجام با تاخیر فریضه یا انجام آن بعد از وقت، همانند اقدام 
توابین بعد از قیام عاشورا خواهد بود که دیرهنگام و بدون تاثیر 

بود.
ایشان، انقاب اســامی را »خیز بلند ملت ایران« برای رهایی 
از »وابســتگی« و »عقب ماندگی« خواندند و گفتند: قطعا این 
حرکت، با ایستادگی و مخالفت کسانی که نفع آنها در وابستگی و 

عقب ماندگی ملت ایران است، مواجه خواهد بود.
رهبر انقاب اســامی با اشــاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر 
»دشمن تراشی در انقاب اسامی« تاکید کردند: انقاب و ملت 
ایران هیچگاه به دنبال دشمن تراشی نیستند بلکه آن قلدرهای 
زورگویی که ایران را غصب کرده بودند و از این کشور بیرون رانده 
شدند و منافع آنها در وابستگی و عقب ماندگی کشور است، امروز 

»دشمن خونی و آشتی ناپذیر ملت ایران« هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای شــرط اصلی از بین رفتن این دشمنی 
را »ناامیدی دشمنان« دانســتند و افزودند: دشمنی ها با نظام 
اســامی و ملت ایران وجود دارد و در مقابل، مهم ترین وظیفه، 
»شناخت دشمن و اهداف او، و ایســتادگی در مقابل دشمن« 

است.
ایشان با طرح این سوال که »دشمن کیست؟« گفتند: دشمنان 
اصلی ایران مستقل و پیش رونده، »آمریکا، انگلیس، زرساالران 

بین المللی و صهیونیست ها«  هستند.
رهبر انقاب اســامی خاطرنشــان کردنــد: البته عــاوه بر 
دشــمنان خارجی، »دشــمن درونی« هم داریم کــه عبارت 
اســت از »بی انگیزگی، ناامیدی، بی حالی، بی نشــاطی، تنبلی، 
سیاســت های غلــط، رفتارهای بــد، اختافــات گوناگون، و 

تنگ نظری«.
حضرت آیت ا...خامنه ای تاکید کردند: اگر ما تنبلی کنیم و به وقت 

عمل نکنیم، دشمن را اشــتباه بگیریم و به جای »شیطان اکبر 
واقعی«، یک برادر ناباب را دشمن بگیریم، ضربه خواهیم خورد.

ایشان وجود دشمنان اصلی خارجی را نه یک شعار بلکه واقعیتی 
مبتنی بر مبانی مستدل دانســتند و گفتند: وقتی که وزیر امور 
خارجه به اصطاح »خوش اخــاق« آمریکا در نامه  خداحافظی 
خود، به دولت بعدی توصیه می کند که »تــا می توانید به ایران 
ســخت بگیرید و تحریم ها را حفظ کنید، زیرا با ســخت گیری 
می توان از ایران امتیاز گرفت«، آیا این دشــمن نیســت؟ چرا، 
دشمن است؛ اما یک دشمن خندان و رفتار این دشمن خندان 
با آن دشمنی که ایران را محور شــرارت می خواند، هیچ تفاوتی 

ندارد.
رهبر انقاب اسامی افزودند: اینکه گفته می شود »دشمن«، یک 
شعار و یا »دشمن تراشی« نیست و اگر چشم را باز کنیم، دشمن 

را می بینیم.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای همچنین درخصوص دشــمنی 
»انگلیســی ها« خاطرنشــان کردند: انگلیس، استعمارگر پیر 
ازکارافتاده، اکنون بار دیگر به خلیج فــارس آمده و قصد دارد با 
استفاده از کشــورهای این منطقه، منافع خود را به دست آورد و 
به همین دلیل در حالی که خود، یک »تهدید واقعی« است، ادعا 

می کند که ایران تهدید است.
ایشان گفتند: همچنین محافل انگلیسی در حال برنامه ریزی و 
تصمیم گیری برای کشــورهای منطقه و ایران هستند و یکی از 
اهداف آنها، »تجزیه عراق، سوریه، یمن و لیبی« است و در مورد 
ایران هم همین نیت را دارند اما چون به شــدت از افکار عمومی 

ایران هراس دارند، آن را بر زبان نمی آورند.
رهبر انقاب اسامی افزودند: انگلیسی ها به زعم خود، در حال 
برنامه ریزی برای محدودیت ها و تحریم های دوران بعد از برجام 
هستند و همچنین آموزش و تســلیح افراد بومی در منطقه از 

جمله ایران است تا این افراد به جان نظام اسامی و ملت بیفتند.
حضرت آیت ا...خامنه ای بعد از برشــمردن نمونه های عینی از 
اقدامات خصمانه انگلیس بر ضد ملت ایران، خاطرنشان کردند: 
آیا این، دشمن نیست؟ آیا دشمن از این، خبیث تر می توان یافت؟ 

بنابراین باید دشمن و شیوه های دشمنی او را شناخت.
ایشان با تاکید بر اینکه همه آحاد مردم اعم از مسئوالن، جوانان، 
کارگران و دانشــگاهیان باید دشــمن و اهداف او را بشناسند، 

گفتند: هدف اصلی دشــمن، ملت ایران و نظام اسامی است و 
اگر برخی اوقات نیز با برخی اشخاص یا برخی دستگاه ها و نهادها 
دشمنی می کنند، به این علت است که آنها در مقابل او سینه سپر 
کرده اند و دشــمن می خواهد این افراد یا نهادها را از سرراه خود 

بردارد.
رهبر انقاب اسامی مهم ترین وظیفه مسئوالن، دانشگاهیان، 
حوزویان و فعاالن فرهنگی و سیاسی را در چنین شرایطی، »باال 
بردن قدرت کشور و مقاوم سازی از طریق تقویت عناصر اقتدار 
ملی« دانستند و افزودند: یکی از مهم ترین عناصر اقتدار و تحرک 
کشــور، »ایمان دینی مردم به ویژه جوانان« است، زیرا در طول 
140 سال گذشته، هر حرکت جریان ســاز و تاثیرگذاری که در 
کشور روی داده است، عنصر اصلی آن، »ایمان دینی« بوده است.

حضرت آیت ا... خامنه ای به قضایایی همچون »تحریم تنباکو«، 
»مشــروطیت« و »ملی شــدن صنعت نفت« اشــاره و تاکید 
کردند: در همه این قضایا، »ایمان دینی« و »پیشاهنگی علما و 
روحانیون« به عنوان مظهر دینداری مردم، حرف اول را می زد و 
هرگونه انحراف یا شکستی که در این قضایا به وجود آمد، به دلیل 

دوری از عنصر دینی و کنار گذاشته شدن علما بود.
ایشان به نقش بی بدیل »ایمان دینی« در »قیام پانزده خرداد«، 
»پیروزی انقاب اسامی«، »دوران دفاع مقدس« و قضایای دیگر 
در سال های اخیر اشاره کردند و گفتند: امروز تاش گسترده ای 
برای تضعیف یا از بین بردن ایمان دینی در مردم به ویژه جوانان، 

در جریان است؛ اما باید این عامل اقتدار را حفظ و تقویت کرد.
رهبر انقاب اسامی، شــرط تاثیرگذاری ایمان دینی را همراه 
شدن آن با »معرفت دینی« دانســتند و افزودند: معرفت دینی 
یعنی حضور دین در جامعه، سیاست، اقتصاد و اداره کشور و به 
تعبیری همان جمله معروف مرحوم مدرس که گفت »دیانت ما 

عین سیاست ماست«.
حضــرت آیت ا...خامنه ای با اشــاره به برنامه ریــزی و طراحی 
هیئت های اندیشه ورز آمریکایی و انگلیسی برای مقابله با »دین 
سیاسی« و »جدایی دین از سیاست« خاطرنشان کردند: آنها به 
دنبال »دین گوشه  مســجد و داخل خانه و فقط در درون افراد« 
هســتند و نه »دین همراه با عمل در اقتصاد و سیاست و زیربار 
دشمن نرفتن«.ایشان تاکید کردند: دشمن از آن دینی می ترسد 
که دولت، اقتصاد، قدرت، سیاست، ارتش و سیستم مالی و اداری 
دارد، بنابراین معرفت دینی صحیح، منفک نشدن دین از زندگی 

و سیاست است.
رهبر انقاب اســامی، »قدرت علمی« را دومیــن عامل اقتدار 
کشــور خواندند و گفتند: با وجود خباثت هــای برخی عناصر 
خودفروخته که سعی در ناامید کردن جوانان و کوچاندن آنها از 
کشــور دارند، اما جوانان انقابی و مومن ایستاده اند و به حرکت 
علمی خود ادامه می دهند که یک نمونــه آن در دیدار چند روز 
پیش نخبگان بســیجی و مدال آور دانشــگاه صنعتی شــریف 

مشاهده شد. 
حضرت آیــت ا... خامنه ای تاکید کردند: یکــی از راه های مقاوم 
سازی کشور، ادامه حرکت علمی است، بنابراین حرکت علمی 

نباید متوقف شود و همچنین نباید شتاب آن کاهش یابد.
ایشــان از »اقتصاد مقاوم« به عنوان سومین عامل اقتدار کشور 
اشــاره کردند و افزودند: نباید مردم دچار مشــکات اقتصادی 
گوناگون همانند بیکاری و رکود باشند و مسئوالن هم فقط حرف 
بزنند زیرا هدف اصلی از تحریم ها، ایجاد مشــکات اقتصادی و 
فشار بر مردم و جدا کردن آنان از نظام است و حتی در برداشتن 

تحریم ها نیز به گونه ای عمل می کنند که مشکات باقی بمانند.
رهبر انقاب اســامی خاطرنشــان کردند: پادزهر این طراحی 

دشمن، همان »اقتصاد مقاومتی« است که بارها گفته ایم.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: اگر کشوری اقتصاد قوی 
داشته باشد، پول آن کشور ارزش پیدا می کند و مسئوالن و مردم 
آن نیز دارای اعتبار می شوند.ایشان افزودند: یکی از راه های اصلی 

مقاوم ســازی اقتصاد، »رهایی از وابســتگی به درآمد حاصل از 
فروش نفت« است زیرا قیمت نفت، اهرمی در دست دیگران برای 
فشار به کشورهاست. رهبر انقاب اسامی »حفظ عزت ملی« را 
چهارمین عامل اقتدار ملی برشمردند و تاکید کردند: عزت ملی 
به معنای حفظ عزت کشــور و ملت در مذاکــرات بین المللی و 

رفت وآمدهای دیپلماتیک و زیر بار زور نرفتن است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنان خود 
خاطرنشان کردند: اگر این عناصر اقتدار ملی را بشناسیم و تقویت 
کنیم و نسبت به اهداف و روش های دشمن نیز آگاهی پیدا کنیم، 
می توانیم در مقابل طراحی های او برنامه ریزی و مقاومت کنیم اما 
اگر این عناصر را نشناسیم و بصیرت نداشته باشیم، ممکن است 
به دشــمن، کمک هم بکنیم و به جای دشمن، دوست و جبهه 

خودی را هدف قرار دهیم.
ایشان با اشاره به تاش دشــمن برای از بین بردن عوامل اقتدار 
ملی، گفتند: از بین بردن »ایمان، حیا و عفاف، پایبندی به مبانی 
دینی و حاکمیت دین، متوقــف کردن حرکت علمی، مخدوش 
کردن عزت ملی«، و »تضعیف دستگاه ها و نهادهایی که مظهر 
اقتدار کشور هســتند« از برنامه های دشمن اســت که باید در 
مقابل آنها  ایستاد.رهبر انقاب اسامی، »حمله به سپاه، بسیج 
و شورای نگهبان« را در چارچوب طراحی دشمن برای تضعیف 
دستگاه ها و نهادهای مظهر اقتدار کشور خواندند و افزودند: من 
کاری به بگومگوهای اخیر رؤسای دو قوه ندارم زیرا موضوع مهمی 
نیست و به حول و قوه الهی تمام می شود، اگرچه دشمن به دنبال 
بزرگ نمایی آنهاست اما همه باید وجود یک قوه قضاییه مستقل 

و شجاع را قدر بدانند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: من همواره از دولت ها، از 
مجلس شورای اسامی و از قوه قضاییه حمایت کرده و می کنم 
اما باید دید دشمن به دنبال چیست و او را در رسیدن به اهدافش 
ناکام گذاشــت. ایشــان تاکید کردند: امروز مهم ترین اهداف 
کشور، داشتن »دستگاه امنیتی قوی«، »دستگاه نظامی مقتدر 
و مردمی«، »حرکت عظیم مردمی به نام بســیج«، »روحانیت 
آگاه به زمان و حاضر در صحنه«، »قوه قضاییه مقتدر کامل«، و 
»دولت برنامه ریز دقیق و شجاع« است زیرا با تامین این اهداف، 
حرکت ملت ایران موفق خواهد شد و باید هر کدام از این عناصر 

که موجود نیستند، تا مین و عناصر موجود، حفظ شوند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به رویش ها و حرکت های علمی 
و فرهنگی پر شــمار و فراگیر جوانان مومن و انقابی در کشور، 
گفتند: امروز بهترین مدال آوران کشــور در مســابقات علمی، 
جوانان بســیجی هســتند و جوانان نخبه، با هوش و همچنین 
اســاتید دارای فکر، انگیزه و عزم انقابی در عرصه های علمی، 
فرهنگی، هنری و سیاسی فعال هســتند و ما مسئوالن وظیفه 

داریم هر چه می توانیم به این جوانان پر انگیزه کمک کنیم.
ایشان با اشاره به شــناخت نادرست دشمن از ملت ایران، »فتنه 
88« را نمونه ای از خطاهای محاســباتی دشــمن برشمردند و 
خاطرنشان کردند: دشــمن در ســال 88 با به راه انداختن فتنه 
به خیال خود کار را به نقاط حســاس و باریک رساند اما ناگهان 
حرکت عمومی 9 دی که از جنس حرکت 19 دی ۵6 بود، همه 
را مبهوت کرد.حضرت آیت ا... خامنه ای بــار دیگر وظیفه همه 
قشــرهای فعال کشــور را »حفظ و تقویت عوامل اقتدار ملی« 
خواندند و تاکید کردند: حتی کســانی که به دین و شــریعت 
پایبندی و دلبستگی ندارند اما ایران را دوســت دارند و خائن و 
دشــمن در لباس دوست نیســتند، بدانند که »حمله به ایمان 
اسامی جوانان«، »خیانت به ایران و کشور« است.رهبر انقاب 
اســامی در پایان بار دیگر درس حادثه 19 دی را »شــناخت 
دشمن و شیوه های دشــمنی و ایســتادگی و مقابله بهنگام و 
همه جانبه در مقابل او« دانستند و تاکید کردند: اگر به این درس 
عمل کنیم، دشــمنان عنود و جهانی در مقابل ملت ایران هیچ 

غلطی نمی توانند  بکنند.

من کاری به 
بگومگوهای اخیر 

رؤسای دو قوه ندارم 
زیرا موضوع مهمی 

نیست و به حول و قوه 
الهی تمام می شود، 

اگرچه دشمن به 
دنبال بزرگ نمایی 

آنهاست

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم قم، از »ایمان و معرفت 
دینی«، »قدرت علمی«، »اقتصاد مقاوم« و »حفظ عزت ملی« به عنوان عناصر چهارگانه  اقتدار کشور و ملت ایران نام 
بردند و با تاکید بر وظیفه  مهم مسئوالن و مدیران ارشد کشور، دانشگاهیان، حوزویان، روشنفکران و فعاالن سیاسی 
و فرهنگی برای تقویت این عناصر اقتدار، گفتند: مهم ترین درس قیام ۱۹ دی مردم قم، شــناخت دشــمن و شیوه و 

سمت وسوی دشمنی و اقدام به هنگام و بادقت در مقابل او است.

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: 

دشمنان اصلی ایران» آمریکا، انگلیس، زرساالران بین المللی و صهیونیست ها« هستند
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
امکان تاخیر در بازگشايی آب وجود دارد

اخبار

تعداد سفارشات بزرگ ترین ســازنده هواپیمای جهان در سال 
۲۰۱۶ میالدی به کمترین رقم در ۶ ســال اخیر رسید. شرکت 
هواپیماســازی بوئینــگ آمریکا اعــالم کرد، در ســال ۲۰۱۶ 
میالدی تعداد ۷۴۸ فروند هواپیمای جت مســافربری و باربری 
به مشتریان خود در سراســر جهان تحویل داده، اما سفارشات 
این شــرکت تعداد ۶۶۸۸ فروند هواپیما بــه ارزش ۹۴ میلیارد 
دالرثبت شــده که از ســال۲۰۱۰ میــالدی به بعد بــه عنوان 
کمترین رقم برای بزرگ ترین شــرکت هواپیماســازی جهان 

محسوب می شود.  
در همین حال بــه گفته تحلیل گران بــازار، علت اصلی کاهش 
سفارشــات بوئینگ به روند نزولی خرید هواپیمای جت از سوی 
ایرالین ها بازمی گردد که در این میان مدل هواپیماهای بزرگ 
 پهن بدنه در مقایســه با نمونه های جدید بــه کمترین میزان 

از سال ۲۰۱۴ میالدی رسیده است.

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد؛ براســاس یکی از مصوبات 
یک صد و هفتمین شــورای معاونین ســازمان تامین اجتماعی 
مقرر شد که با یک برنامه ریزی و زمان بندی مشخص، دفترچه 

درمانی تا پایان سال در تمامی استان ها حذف شود.
براســاس تصمیم شــورای معاونان ســازمان تامین اجتماعی 
 همچنیــن معاونــت درمــان ایــن ســازمان موظــف شــد 
به صورت سیســتماتیک و با تدوین شــاخص ها و پارامترهای 
کمی و کیفی نســبت بــه ارایه اطالعــات مربوطــه در قالب 
 داشــبورد مدیریتی، گزارش های توجیهی و بررســی هزینه - 
فایده طرح حذف دفترچه در مراکز درمانی این ســازمان اقدام 

کند.

رییس شــورای تامین کنندگان دام زنده کشــور گفت: با آغاز 
عرضه گوشت گوســفند پیش بینی می شــود قیمت هر کیلو 

گوشت گوسفند به ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا کند.
 منصور پوریان با اشــاره بــه اینکــه دام زنده به صــورت انبوه 
در دامداری ها وجود دارد و هیچ کمبــودی در این زمینه وجود 
 ندارد، افزود: قیمت هر کیلو گوشــت بره زنــده ۱۳ هزار تومان 
و هر کیلو گوشــت میش زنده نیز۱۰ هزار تومان است و در این 

بخش هیچ گونه افزایش قیمتی وجود ندارد.  
وی گفت: دام زنده به صــورت انبوه در مکان هــای عرضه دام 

وجود دارد و هیچ محدودیتی در عرضه دام نیست.  
 رییس شــورای تامین کننــدگان دام زنده کشــور همچنین 
از کاهش صادرات دام زنده خبر داد و افزود: در فصل سرد تقاضا 
 در بازار کاهش پیدا می کند بنابراین صادرات دام زنده نیز روند 

نزولی دارد.

رويترز گزارش داد:

سفارش های بوئینگ به کمترين رقم 
طی ۶ سال رسید

حذف دفترچه درمانی 
سازمان تامین اجتماعی

سقوط شديد قیمت 
گوشت گوسفندی!

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
با اشــاره به کاهش۳۰ درصدی تولید فرش دستباف 
در اصفهان گفت: متاســفانه تحریم ها ســبب شد که 
 بخش عمــده ای از بازار فــرش دســتباف را در اروپا 
و آمریکا از دست بدهیم و جبران این موضوع نیازمند 
 سال ها تالش اســت. ســعید عصاچی اظهار داشت: 
در دسته بندی متصدیان تولیدکننده فرش دستبافت 
سه دسته تک بافی، کارگاه های ۱۲ نفره و کارگاه های 
متمرکز وجود دارد که در اســتان اصفهان بافت فرش 
 دســتبافت به صورت تک بافــی و توســط بافندگان 
در منازل انجام می شــود. وی با بیــان اینکه به دلیل 
رکود چند ســاله در بازار فرش دســتباف، بافندگان 
نیز انگیزه ای برای بافت فرش ندارند، گفت: در شــهر 
اصفهان بیش از۴۰ هزار نفر به تولید فرش دســتباف 
مشــغول بودند که به دلیل رکود در بازار، اکنون شاهد 
کاهش۳۰ درصدی تولید این کاالی ارزشمند هستیم.

مدیر بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
بر خالف تداوم مبارزه با قاچــاق و کاهش میزان آن 
دراســتان متاســفانه به دلیل حجم گســترده آن، 
مســئله مبارزه با قاچاق کاال کمتر به چشم می آید. 
محمدي فشارکي در نشســتی که با حضور نماینده 
کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتانداري، 
 مســئول اداره بازرســي ســازمان صنعــت، معدن 
و تجارت اســتان و رییــس پلیس مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز و نماینده محترم پلیــس نظارت بر اماکن 
عمومــي  ناجا اســتان برگزار شــد، افــزود: قاچاق 
 کاال اثــرات مخربی بــر اقتصاد و تولیــدات داخلی 
و نیروی کار ایرانــی وارد می کنــد و از دغدغه های 
اصلی رهبــر معظم انقــالب و مقامــات عالی نظام 
اســت. وی با اشــاره به گســتردگی حجــم قاچاق 
گفت: بر خــالف تداوم مبــارزه با قاچــاق و کاهش 
 میزان آن دراســتان و عدم تناســب و توازن مبارزه 
با این حجم گســترده قاچاق باعث شــده تا مسئله 

مبارزه با قاچاق کاال کمتر به چشم بیاید.

عضو اتحاديه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان 
به تسنیم خبر داد:

کاهش 3۰ درصدی تولید 
فرش دستباف در اصفهان

مدير بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان عنوان کرد:

کمرنگی موضوع مبارزه با قاچاق  
به دلیل حجم گسترده آن  

با مسئوالن

 ســید ناصر موســوی الرگانی، بیــکاری جوانــان را یکی 
از مهم تریــن معضالت اقتصادی کشــور دانســت و اظهار 
 کرد: نرخ بیکاری در کشــور بیش از ۱۲/5 درصد و در برخی 
از استان ها باالی۲۰ درصد است. وی با انتقاد بر اینکه بیش 
از 5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد، تاکید کرد: آمارهای 
بیکاری که توســط مرکز آمار یــا وزارت کار و تعــاون رفاه 
اجتماعی داده می شود با آمار بیکاری واقعی در جامعه تفاوت 
زیادی دارد و آمارها صحیح نیست. نایب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه آمار بیکاری در شهرســتان 
فالورجان و اصفهان ۲۶ درصد است، افزود: اصفهان نخستین 
استان صنعتی کشــور اســت، اما آمار بیکاری در آن بیداد 

می کند و آمار بیکاری اصفهان در مقایسه با میانگین کشوری 
بسیار باال قرار دارد و حتی در برخی از شهرستان های استان 

چند برابر میانگین کشوری است.
رکود دلیل افزايش بیکاری در جامعه

موسوی الرگانی رکود را از دالیل افزایش بیکاری در جامعه 
برشــمرد و گفت: رکود بر خرید و فروش، تبادل معامالت، 
فعالیت بانک هــا تاثیر بســزایی دارد و منجــر به تعطیلی 
کارگاه های بزرگ و کوچک شــده اســت. وی با بیان اینکه 
تعریف بیکاری مطابق با واقعیت جامعه نیست، خاطرنشان 
کرد: در اکثر استان های کشور، بنگاه های تولیدی و صنعتی 
 در حال تعطیلی هستند و بســیاری از این بنگاه ها و صنایع 

 به دلیل کمبود بودجــه نیروهای خود را اخــراج می کنند 
و همین امر سبب افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است. 
نماینده مردم فالورجان در مجلس بیان داشت: رکود می تواند 
به کل کشور آســیب برســاند و با رکود موجود کارگاه های 
تولیدی ما نمی تواند هزینه های جانبی برق، آب و گاز را تامین 
کند و با عدم پرداخت به موقع عــوارض و مالیات دولت هم 
با مشکالت عدیده دیگری روبه رو می شود. وی تصریح کرد: 
امروز کشاورزان به دلیل خشکسالی های متمادی به نان شب 
 محتاج هستند و درآمدی ندارند. موســوی الرگانی با اشاره 
به آمــار اخیر مرکز آمــار مبنی بر رشــد ۱/5 درصدی نرخ 
بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: آمار بیکاری 

بیشتر از آماری است که مرکز آمار ارایه کرده است.
نرخ بیکاری کشور بیش از 12/5 درصد

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری کشور بیش از ۱۲/5 درصد است، 
اظهار کرد: در برخی شهرها و اســتان های کشور حتی آمار 

بیکاری باالی۲۰ درصد است. 
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: آمارهای 
ارایه شــده از بیکاری در کشور صحیح نیســت، بیش از 5 
میلیون بیکار در کشور است و دولت باید مبنای محاسبه نرخ 
بیکاری را تغییر دهد. وی یادآور شد: رییس جمهور در ابتدای 
فعالیت دولت یازدهم و در سخنرانی های انتخاباتی خود نوید 
 اشــتغالزایی و رفع معضل بیکاری را می دادند که متاسفانه 
با توجه به شرایط حاضر شاهد عدم اشتغال زایی و رفع معضل 

بیکاری توسط دولت هستیم.
مشکالت معیشتی؛ صدها خانواده در صف طالق

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای احیای 
واحدهــای صنعتی کوچک مقرر شــده کــه از بانک ها وام 
گیرند، اما با پرس وجو از مسئوالن و مدیران صنایع به عمل 
آمده، متوجه شده ایم که واحدهای صنعتی که موفق به اخذ 
وام شده اند، تعدادشان بســیار اندک بوده و موفق به اخذ وام 
نشده اند. وی با تاکید بر اینکه بیکاری تنها تبعات اقتصادی 
ندارد، بلکه باعث بروز افزایش آمار طالق، اعتیاد و دیگر مسائل 
و مشکالت جامعه می شود، گفت: دولت و مسئوالن نظام باید 

حواس شان به این ناهنجاری ها باشد.
موســوی الرگانی اضافه کرد: در حال حاضــر ده ها و صدها 
 خانــواده به دلیل مشــکالت مالــی و معیشــتی در صف 

طالق  هستند.

نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

نرخ بیکاری در اصفهان 26 درصد است

بیکاری تنها 
تبعات اقتصادی 

ندارد، بلکه 
باعث بروز 

افزايش آمار 
طالق، اعتیاد 

و ديگر مسائل 
و مشکالت 

جامعه می شود

 نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آمارهای بیکاری که توســط مسئوالن مرتبط ارايه می شود 
با آمار واقعی در جامعه تفاوت بسیاری دارد.

رییس کمیسیون کشــاورزی و عمران شــورای اسالمی شهرســتان اصفهان گفت: 
 بازگشــایی آب زاینــده رود در ۲۸ دی مــاه به صورت رســمی به کشــاورزان اعالم 
نشده اســت، اما اصفهان موافقت خود را با باز شــدن آب اعالم کرده ولی هنوز تهران 
 قطعیــت این موضــوع را اعالم نکرده اســت. مجید جابر، بــا بیان اینکه کشــاورزان 
 در دو مرحله پاییــز اول و پاییز دوم می توانند غله کاری داشــته باشــند، اظهار کرد: 

پاییز اول از اواخر مهر ماه و اوایل آبان ماه شروع و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد. 

ريیس کمیسیون کشاورزی شورای اسالمی شهرستان اصفهان:

زمان بازگشايی آب به صورت رسمی اعالم نشده است
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: با توجه به بارش های 
 اخیر در سرچشــمه زاینده رود در حال حاضر۲5۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد جمع 
شده است. علی بصیرپور در خصوص جاری شدن دوباره آب در رودخانه زاینده رود، اظهار 
کرد: در جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود، زمان بازگشایی آب در زاینده رود 
اواخر دی ماه تعیین شده و این که دقیقا بیست و هشتم باشد، قطعی نیست و امکان تغییر 

یکی دو روزه وجود دارد. وی گفت: آب ۲۲ روز برای استفاده کشاورزان باز خواهد بود.

معاون آب منطقه ای اصفهان:

امکان تاخیر در بازگشايی آب وجود دارد
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چگونه کلیه های سالمی داشته باشیم؟

در بســیاری از موارد برای درمان بیماری های کلیوی احتیاجی به 
داروهای شیمیایی نیســت و با دمنوش های گیاهی می توان آنها را 

درمان کرد.
 حیدر کوثری پژوهشگر طب سنتی با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
دســتگاه های گوارش بدن کلیه اســت، گفت: از مهم ترین عالئم 
بیماری کلیوی، عفونت و تشکیل ســنگ در این عضو حیاتی بدن 
است. این پژوهشگر طب سنتی تکرر و ســوزش ادرار را یکی دیگر 
از نشــانه های بیماری کلیوی خواند و اظهار داشت: کلیه ها هر یک 
ساعت 40 لیتر خون را تصفیه می کنند. وی با بیان اینکه جداسازی 
مواد مفید و مضر از وظایف این دســتگاه گوارشی است، تاکید کرد: 
مصرف مواد غذایی شــور، تند، ترش، چرب و سرخ کردنی، نوشابه، 
پیتزا، ساندویچ و شــیرینی جات کلیه ها را تحریک می کند.کوثری 
با بیان اینکه میوه زغال اخته کلیه هــا را ضدعفونی می کند، افزود: 
آنزیم موجود در آنانــاس باعث بهبود التهاب کلیه ها می شــود. به 
گفته وی، مبتالیان به نارسایی کلیوی می توانند با انجام نرمش های 
روزانه، استفاده از پتوی ضخیم و نوشیدنی های گرم، بیماری خود را 
کاهش دهند. به گفته این پژوهشگر طب سنتی، مصرف مواد غذایی 
همچون عسل، گندم، سبزیجات، برگه زردآلو، لیموشیرین و روزانه 
7 لیوان آب باعث سالمت کلیه می شود. وی درباره گرم نگه داشتن 
کلیه ها در فصل سرد زمستان گفت: مصرف آب یخ و در معرض باد 

سرد قرار گرفتن، بیماری های کلیوی را تشدید می کند.
وی بیان کرد: بیماری کلیوی در زنان روســتایی که کمر خود را با 
چادر می بندند و گرم نگه می دارند، نسبت به سایر زنان کمتر است.

این پژوهشگر طب سنتی با بیان اینکه یکی از مهم ترین بیماری های 
کلیه کم خونی است، تاکید کرد: مصرف دمنوش بابونه و دارچین در 

فصل سرد زمستان، باعث گرم شدن و بهبود کلیه ها می شود.

یک فوق تخصص ریه گفت: دم کرده های گیاهان دارویی ممکن است 
عالئم بیماری را کاهش دهد، ولی به عنوان درمان ســرفه نمی تواند 
موثر باشد؛ زیرا گاهی سرفه ناشی از آسم، ســرطان ریه یا ذات الریه 
است و مصرف گیاهان دارویی باید تحت نظر متخصصان طب سنتی 

صورت پذیرد.
به گزارش بهداشــت نیوز، ام البنیــن پاک نژاد فــوق تخصص ریه، 
شایع ترین علت سرفه را سرما خوردگی دانست و اظهار داشت: سرفه 
در حقیقت زنگ خطری در رابطه با بســیاری از بیماری هاست. اگر 
بعد از سرماخوردگی، سرفه بیش از 10 الی 14 روز طول بکشد، باید 

پیگیری شود.
 پاک نــژاد بیماری آســم، مصرف برخــی از داروهای فشــار خون، 
ریفالکس معده به مری و ســینوزیت را از عللی دانست که می تواند 
باعث سرفه شود و ادامه داد: اگر دو هفته بعد از قطع قرص های فشار 
خون، سرفه باز هم ادامه داشته باشد، این مورد مربوط به مصرف قرص 
نیست و علت دیگری دارد. اگر علت سرفه مربوط به ریفالکس معده 
به مری باشد، باید پرهیزهای غذایی مربوطه را انجام دهد. اگر بعد از 

دو هفته خوب نشد، علل ریوی هم می بایست بررسی شود.
این فوق تخصص ریه، در ادامه به عالئم هشــداردهنده آسم، اشاره و 
بیان کرد: سابقه فامیلی، سابقه حساسیت فصلی در فرد، حساسیت 
به بوی سیگار، آلودگی هوا، حساســیت به بوی برخی عطرها و سرخ 
کردنی ها، احساس خس خس سینه، درد سینه، خلط زرد چسبناک 
ژله ای بعد از سرماخوردگی، تشدید عالئم هنگام شب، از جمله عالئم 
هشداردهنده آسم است. وی یکی از علل ســرفه را ابتال به برونشیت 
حاد عنوان کرد و گفت: وقتی فرد به ســرماخوردگی مبتال می شود، 
برونش ها دچار التهاب، درد سینه، مختصری خلط، خس خس سینه 
و همچنین دچار تب خفیف می شــوند؛ بنابراین بروز سرفه بیش از 
دو هفته باید پیگیری شــود. پاک نژاد با تاکید بر اینکه افراد مبتال به 
آسم که دچار ســرماخوردگی هم شــدند باید هنگام سرماخوردگی 
و به محض ابتال دوز دارو را بیشــتر کنند، در برنامه رادیویی سالمت 
عنوان کرد: چون سرماخوردگی شایع ترین علت حمله آسم و تشدید 
بیماری است، اگر سرفه فرد بعد از 3 الی 4روز بهتر نشود، حتما باید به 

پزشک مراجعه کنند.
 وی در پاسخ به این پرســش که اگر پس از ورزش، فرد دچار عالئمی 
مانند خس خس و سوزش سینه و سرفه شود، چه علتی می تواند در 
این زمینه نقش داشته باشد، افزود: این می تواند عالئم شروع بیماری 
آسم باشد. اگر فرد باالی 40 سال است و بعد از ورزش کردن دچار درد  
و سوزش سینه می شود، قبل از مراجعه به پزشک متخصص ریه، باید 

به پزشکان قلب و عروق مراجعه کند.
 این فوق تخصص ریه با بیــان اینکه دم کرده هــای گیاهان دارویی 
ممکن است عالئم را کاهش دهد، اما به عنوان درمان سرفه نمی تواند 
موثر باشد؛ زیرا ممکن است ناشی از آسم، ســرطان ریه یا ذات الریه 
باشد، اظهار داشــت: مصرف گیاهان دارویی باید تحت نظر همکاران 
طب سنتی باشــد؛ ولی مصرف خودســرانه و با دوز و دفعات دلخواه 

توصیه نمی شود.

 پوشــیدن کفش های پاشنه بلند غیر اســتاندارد و نشستن غلط در 
زمان های طوالنی مدت، ســبب ایجاد انحنای ستون فقرات و گودی 

کمر بین دختران جوان می شود.
به گزارش بهداشــت نیوز، محمد ایرجیان متخصص ارتوپدی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی تبریز، با اشاره به گودی کمر در 
بین دختران اظهار داشت: گودی کمر یک عارضه بسیار جدی است 
که در بین دختران جوان به تازگی شــایع شده و این مسئله به خاطر 

نشستن طوالنی مدت اتفاق می افتد.
وی بیان کرد: گودی کمر به مرور زمان شــکل می گیرد و این مسئله 
به خاطر چاق شدن دختران و بخصوص در بین دانشجویان بیشتر به 
چشــم می خورد. ایرجیان ادامه داد: افراد الغر به علت ضعف عضالت 
شکم و طرز نشســتن غلط، به گودی کمر دچار می شــوند و امروزه 
متاسفانه این مسئله در دختران جوان با سن کم بیشتر اتفاق می افتد و 

باعث اختالل در رشد ستون فقرات آنها می شود.
 وی عنوان کرد: مشکالت مادرزادی و ژنتیکی می تواند مسئله گودی 
کمر را در بین دختران افزایش دهد و این عارضه در مورد دختران چاق 
درنتیجه کم تحرکی به خاطر مســائل درسی بیشتر نمایان می شود.  
ایرجیان ادامه داد: استفاده از کفش های پاشــنه بلند باعث افزایش 
گودی کمر در بین دختران و زنــان جوان و درنتیجه ایجاد اختالالت 
لگن و قوس کمر می شــود. وی یادآور شــد: دختران جــوان برای 
پیشگیری از انحنای ستون فقرات، باید در هنگام مطالعه کتاب را در 
جلوی خود قرار داده و با حفظ ارتفاع مکان نشست، از بیماری گودی 

کمر  جلوگیری کنند.

چگونه کلیه های سالمی 
داشته باشیم؟

سرفه می تواند نشانه چه بیماری هايی 
باشد؟

 شیوع باالی گودی کمر 
در بین دختران جوان!

زيبايی

درمان آکنه
پوســت موز درمانی عالــی برای جوش و آکنه اســت. 
پوست موز همانند یک پاک کننده  طبیعی عمل کرده 
و سطح پوست را از سم های جمع شــده و مولد جوش 
پاک می کند، خاصیت آنتی اکســیدانی آن پوست را از 

میکروب های مولد آکنه پاک سازی می نماید.
به عالوه خاصیت ضدالتهابی پوست موز به پوست برای 
آرام کردن اثر التهاب نیز کمک می کند. پوست خود را با 
آب سرد شسته، با حوله ای تمیز آن  را خشک کنید و به 
مدت پنج دقیقه نواحی آلوده به آکنه را با داخل پوست 
موز ماســاژ دهید. 20 دقیقه به پوســت فرصت دهید 
که مواد مغذی را جذب کند، ســپس با آب ســرد آن را 

بشویید. این کار را دو یا سه بار در روز انجام دهید.
کاهش لکه های پوستی

قسمت داخلی پوســت موز برای رفع لکه های پوستی 
بسیار مفید است. وجود ویتامین های A، B، C و E در 
پوست موز برای پوست مفید بوده و به ترمیم لکه های آن 
کمک می کند. به  عالوه به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی 
باالی آن، ایجاد لکه های سیاه را نیز کاهش می دهد. به 
آرامی قسمت داخلی پوســت موز را به مدت پنج تا ده 
دقیقه به پوســتتان بمالید. )می توانید قسمت فیبری 
ســفید آن  را جدا کرده و روی صورت بگذارید( و برای 
حداقل 20 دقیقــه اجازه دهید که فیبرهــای آن روی 
پوست شما بماند. روزی 2 تا 3 بار این عمل را تکرار کنید 

تا لکه های پوستی محو شوند.
آرامش دهنده جای نیش پشه

نیش پشه و دیگر حشرات بســیار دردناک و آزاردهنده 
اســت؛ اما با قسمت داخلی پوســت موز می توانید این 
واکنش ها را تســکین دهید. به مدت پنج دقیقه ناحیه 
نیش خورده را با قسمت داخلی پوست موز ماساژ داده 
و بعد از پانزده دقیقه استراحت، محل مورد نظر را با آب 

سرد بشویید.  در صورت نیاز این عمل را تکرار کنید.
از بین بردن ضايعات روی پوست

از پوســت موز می توانید در رفع ضایعات روی پوســت 
نیز استفاده کنید؛ چرا که حاوی آنزیم هایی است که به 

برطرف کردن این ضایعات کمک می کند.
قسمتی از پوست موز را به اندازه محل مورد نظر ببرید و 
قسمت سفید آن را روی پوست قرار دهید. اجازه دهید 
در طول شــب روی پوســت باقی بماند. صبح روز بعد 
پوست موز را از روی پوستتان برداشته و با آب بشویید. 
این عمل را تا زمانی که ضایعه روی پوستتان هست )به 

مدت2تا 4 هفته(، تکرار کنید .

خواص عجیب پوست موز 
برای زيبايی)2(

این شرایط موجب می شود تا ســالمت مردم افت کند زیرا 
خون اکســیژن و مواد مغذی را به تمامــی بخش های بدن 
می رســاند. اگر درباره گردش خون خود نگران هســتید در 
ادامه با ما همراه باشــید تا با 12 نشانه هشدار دهنده گردش 

خون ضعیف بیشتر آشنا شوید.
خستگی همیشگی

اگر سیســتم گردش خون شــما به خوبی کار نکند، بدن در 
زمینه ارسال اکســیژن و مواد مغذی به بخش های مختلف 
خود دچار مشکل می شود. این شرایط می تواند به کند شدن 
آهنگ سوخت و ســاز منجر شــود و بدن حفاظت از ذخیره 
انرژی را آغاز می کند. بر همین اســاس، احســاس خستگی 

همیشگی در فرد شکل می گیرد.
سردی دست ها و پاها

اگر گردش خون خوبی نداشــته باشــید، ارســال خون به 
دورتریــن نقاط بدن با مشــکل مواجه می شــود و ازاین رو، 
 دســت ها و پاهــا ســردتر از دیگر نقــاط بدن احســاس 

خواهند شد.

حلقه های تیره زير چشم ها
حلقه های تیره زیر چشــم ها می توانند به واسطه چند دلیل 
شــکل بگیرند، اما گردش خون ضعیف یکی از شــایع ترین 
دالیل محسوب می شود. زیر چشــم خود را با انگشت فشار 
داده و سپس انگشــت را بردارید؛ اگر این ناحیه هنگام فشار 
انگشت ها روشــن تر می شود و پس از برداشــتن آنها دوباره 
تیره می شود ممکن است با مسئله ای در زمینه گردش خون 

مواجه باشید.
اشکال در تفکر واضح

گردش خون ضعیف به معنای آن اســت که مغز خون کافی 
دریافت نمی کند و از این رو، توانایی های ذهنی شــما افت 
خواهند کرد. در این شــرایط ممکن است متوجه این مسئله 
شده باشــید که توانایی تفکر شــفاف و واضح را ندارید و یا 

حافظه شما نسبت به گذشته عملکرد ضعیف تری دارد.
بی اشتهايی

یکی دیگر از نشــانه های گردش خون ضعیف بی اشــتهایی 
اســت. اگر گردش خون کند شــود، در روند گوارش اختالل 

ایجاد می شــود و از ایــن رو، کمتر احســاس گرســنگی 
خواهیدکرد.

مشکالت گوارشی
کاهش جریــان خون به دســتگاه گوارش به شــکل گیری 
مشکالت گوارشــی نیز منجر خواهد شــد؛ زیرا بدن تالش 
بیشتری برای گوارش درست غذا انجام می دهد و این شرایط 
می تواند بر قضای حاجت تاثیرگذار باشــد و احساس تهوع 
ایجاد کند. همچنین، در این شــرایط ممکن اســت متوجه 

احساس خستگی و ضعف شوید.
بی حسی در دست ها و پاها

بی حســی در دســت ها و پاها زمانی رخ می دهد که جریان 
خون به سمت این اندام ها متوقف شود. این شرایط اغلب در 
قالب به خواب رفتن اندام ها توصیف می شــود و با بازگشت 
جریان خون، احســاس سوزش و سوزن ســوزن شدن را در 

اندام به خواب رفته احساس خواهید کرد.
تورم دست ها و پاها

دســت ها و پاهای متورم نشــانه ای جدی از گردش خون 
ضعیف است. این شــرایط به واسطه عدم توازن مواد مغذی و 
تالش بدن برای حفظ مایع در رگ های خونی ایجاد می شود. 

مایع می تواند به بافت اطراف نشت کند و تورم شکل بگیرد.
سیاهرگ های واريسی

سیاهرگ های واریسی، رگ های بنفش رنگ قابل مشاهده 
زیر پوست هســتند. این شــرایط به واســطه گردش خون 
ضعیف شکل می گیرد که تورم و پیچش سیاهرگ های زیر 

پوست را موجب می شود.
سیاهرگ های واریســی همواره آسیب رســان نیستند، اما 

می توانند موجب خارش و درد شوند.
مو و ناخن های ضعیف

ضعف و شــکنندگی مو و ناخن ها می تواند به واسطه کمبود 
جریان خون به اندام شــکل بگیرند. اگر مو و ناخن های شما 
به راحتی می شکنند، ممکن اســت با گردش خون ضعیف 

مواجه باشید.
احساس فشردگی در سینه

آنژین صدری یکی از نشانه های اصلی گردش خون بد است 
که مانند فشــردگی در قفسه سینه احســاس می شود. این 
شرایط به واسطه نرسیدن خون کافی به قلب شکل می گیرد 

و نشانگر خوبی از گردش خون ضعیف است.
زخم های پا

یکی دیگر از نشــانه های گردش خون ضعیــف زخم های پا 
هستند که اطراف مچ و زانو ایجاد می شــوند. این به واسطه 
جریان ناکافی خون به پاها شکل می گیرد و ممکن است در 
این شرایط متوجه پوســت دردناک و ملتهب پاها شوید که 

خوب نمی شود.

نشانه  های هشدار دهنده گردش خون ضعیف را بشناسید

بسیاری از مردم فکر می کنند که تنها افراد مسن و پیر با مشــکالت گردش خون ضعیف دست به گريبان 
هستند، اما اين موضوع لزوما درست نیســت. افراد جوان بســیاری نیز از گردش خون ضعیف به واسطه 

رژيم های غذايی نامناسب و ورزش نکردن رنج می برند.

کمبود ويتامین D، ريسک سردرد مزمن  
را افزايش می دهد

 طبق یــک مطالعه جدیــد محققان دانشــگاه فنالند شــرقی، کمبود 
ویتامین D می تواند خطر ســردرد مزمن را افزایــش دهد.این مطالعه 
عوامل پرخطر بیماری های قلبی، ســطح ویتامین D و بروز سردرد را 
در میان حدودا 2۶00 مرد 42 تا ۶0 ساله در سال های 1۹۸4 تا 1۹۸۹ 

مورد بررسی قرار داد.
در ۶۸درصد این افراد، ســطح ویتامین D کمتر از nmol ۵0  در لیتر 
بود که به طور کلی در آســتانه کمبود ویتامین D در نظر گرفته شدند. 
سردرد مزمنی که حداقل به صورت هفتگی روی می داد برای 2۵0 نفر 
گزارش شد و سطح ویتامین D در مردانی که ســردرد مزمن داشتند، 

کمتر از دیگران بود.
جمعیت مورد مطالعه بر اســاس ســطح ویتامین D، بــه چهار گروه 
تقسیم شدند و گروهی که پایین ترین سطح را داشت، دو برابر بیشتر از 

باالترین گروه، در معرض ابتال به سردرد مزمن قرار داشتند.
 همچنین سردرد مزمن بیشتر در ماه هایی غیر از تابستان مورد بررسی 
 UVB به دلیل اشــعه D قرار گرفته بود؛ زیرا میانگین میزان ویتامین
خورشید، در طول ماه های تابستان بیشتر است. این مطالعه می افزاید: 
در بدن شــواهدی از ارتباط مصــرف کم ویتامین D بــا افزایش خطر 

بیماری های مزمن وجود دارد.
 UVB در فنالند و کشورهای دیگری که دور از خط استوا هستند، اشعه
خورشید یک منبع کافی از ویتامین D در طول ماه های تابستان است، 
اما در خارج از فصل تابســتان، مردم باید اطمینان یابنــد که به اندازه 

کافی از مواد غذایی یا از مکمل ها، ویتامین D دریافت می کنند.

بی حسی در 
دست ها و پاها 

زمانی رخ می دهد 
که جريان خون به 
سمت اين اندام ها 
متوقف شود. اين 
شرايط اغلب در 

قالب به خواب 
رفتن اندام ها 

توصیف می شود

سالمت کودکخواص خوراکی ها

سالحی در برابر يبوست
یبوســت را کم  اهمیت ندانید. این مشــکل به ظاهر ساده اگر 
به صورت مزمــن و درمان نشــده باقی بماند، برای ســالمتی 
مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد. شما می توانید با داشتن رژیم 
غذایی سالم از ابتدای روز، به بهبود عملکرد روده هایتان کمک 
کنید. گنجاندن آب گوجه فرنگی در وعده صبحانه، کمک زیادی 
به مقابله با یبوست می کند. باید بدانید که این ماده غذایی مفید 
سرشار از فیبر است و مانند یک ملین مناسب عمل می کند. در 
نتیجه مصرف روزانه آن به رفع مشکل یبوست به ویژه در خانم ها 

کمک زیادی می کند.
مفید برای پوست

نوشیدن روزانه یک لیوان آب گوجه فرنگی بهترین درمان برای 
پوست و زیباکننده آن است. آب گوجه فرنگی سرشار از لیکوپن 
است و به کمک این ترکیب آنتی اکسیدانی، با رادیکال های آزاد 
مقابله کرده و پیری پوســت و ایجاد چین و چروک را به تعویق 
می اندازد. آب گوجه فرنگی باعث ســالمت و نرمی پوســتتان 
می شــود. فراموش نکنید که پوســت بایــد از درون تغذیه و 
ویتامین رسانی شود. عالوه بر این الزم اســت که روزانه از کرم 

مرطوب کننده و ضدآفتاب نیز استفاده کنید.
تقويت کننده سیستم ايمنی بدن

امکان دارد شما هم از مشتریان دائم ترکیب آب گرم و لیموترش 
به صورت ناشــتا باشــید. با این حال می توانید هر از گاهی آب 
گوجه فرنگی را جایگزین نوشیدنی همیشــگی تان کنید. آب 
گوجه فرنگی سیستم ایمنی بدنتان را تقویت می کند و قدرت 
دفاعی آن را در برابر بیماری های عفونی، آنفلوآنزا، سرماخوردگی 
 C، A، B، و غیره باال می برد. گوجه فرنگی سرشار از ویتامین های
D و K و همچنین آنتی اکسیدان های قوی و مواد معدنی موثری 
مانند پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن، ســدیم و آرژنین است. این 
ســبزی پرخاصیت، حاوی ترکیبات پولیفنولیک و اسیدهای 
ارگانیک سالم مانند اسیدسیتریک، اسیداگزالیک و اسیدمالیک 
است. در نتیج، نوشــیدن یک لیوان از تمام این خواص سیستم 

ایمنی تان را قوی و شما را در برابر بیماری ها ایمن می سازد.

تنبلی چشم یکی از بیماری هایی است که تشخیص آن ساده 
نیست و باید با نشانه هایش آشنا باشید.

تنبلی چشم چیست؟
یک بیمار با مشکل آمبلیوپی )تنبلی چشــم(، با عدم تقارن 
زیادی بین بینایی دو چشم روبه روست و همین باعث می شود 
دید یک چشــم به خاطر عدم اســتفاده کاهــش پیدا کند. 
نشانه های آمبلیوپی کم هســتند و تشخیص شان نیز دشوار 
است. یکی از انواع تنبلی چشم که تشخیص آن ساده تر است، 
دو بینی است و زمانی پیش می آید که مسیر چشم مرتبا یا به 

صورت متناوب به سمت داخل یا خارج تغییر می کند.
تشخیص این مشکل برای والدین ساده است چون منحرف 
شدن چشــم کودک را می بینند. تنبلی چشم معموال فقط 
یکی از چشم ها را تحت تاثیر قرار می دهد، اما گاهی می تواند 

روی هر دو تاثیر بگذارد.
 پزشــکان چشــم توصیه مــی کننــد والدین کــودک از 
شــش ماهگی چشــمانش را مورد معاینه قرار دهند تا اگر 
مشکلی بود سریع متوجه شوند. بعد از حدود چهارماهگی اگر 
چشمان کودک به خوبی سر جای خود نایستد، غیرطبیعی 

است و باید معاینه شود.
اگر متوجه شدید فرزندتان در حال تماشای تلویزیون مرتب 

سرش را می چرخاند، ممکن است به دلیل تنبلی چشم باشد. 
در کسانی که مشکل تنبلی چشــم دارند یکی از چشم ها بر 
دیگری چیره است و برای بهتر دیدن روی چشم دیگر حساب 
می کنند. کودکان معموال برای به کار گرفتن چشــم چیره، 
هنگام فعالیت هایی نظیر تماشــای تلویزیون ســر خود را 

می چرخانند.
بستن یک چشــم هنگامی که بیرون زیر نور خورشید است، 
نگاه کردن به دوردست یا مرتبا تنگ کردن چشم ها، می تواند 
از نشانه های آمبلیوپی باشــد. مرتب مالیدن یا گرفتن یک 
چشم با دست می تواند نشانه این باشد که یک چشم از چشم 
دیگر ضعیف تر اســت و کودک تالش می کنــد دید خود را 

بهبود بخشد.

نشانه های خاموش تنبلی چشم در کودکانآب گوجه فرنگی؛ نوشیدنی مفید برای سالمت شما )2(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان  - سهامی خاص ثبت شده  به شماره 22745 

هیئت مدیره شرکت

بدينوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان- سهامی خاص دعوت 

می گردد در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در تاريخ 08 /11 /1395 روز جمعه ساعت 10 صبح به نشانی 

اصفهان خیابان چهار باغ پايین حد فاصل تختی و فلکه شهدا نرسیده به بانک ملی کوچه رام پناهی مرکز جراحی 

میالد تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 08 /11 /1395

1 - اصالح اساسنامه شرکت 

2 - انتخابات هیئت مديره

3 - انتخابات بازرس اصلی و علی البدل

4 - تعیین حدود و اختیارات و وظايف هیئت مديره شرکت
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پیشنهاد سردبیر: 
فرآیندی که متوقف نمی شود!

نمایشگاه CES تمام شد. اما کار شرکت ها تازه 
 Cebit یا IFA شروع شد. این نمایشگاه امثال
آینده ما را نشان می دهد؛ جایی که فناوری برای ما تصمیم گرفته 
است و متاســفانه این آینده و تغییرات گســترده آن تنها چیزی 
معادل دو تا سه ســال دیگر با ما فاصله دارند. هیچ کس نمی تواند 
بگوید من آن طور که فنــاوری می خواهد زندگی نمی کنم. عصر 
صنعتی مثال خوبی برای این ناتوانی اســت. قبل از آن هیچ کس 
از نیروی بخار اســتفاده نمی کــرد و بعد از آن همه خواســتند و 
مجبور به استفاده از آن شدند. حاال عصر فناوری است و به قدری 
سرعت تغییرات در آن باالست که جای تعلل وجود ندارد. در این 
نمایشگاه اتفاقاتی افتاد که برخی از آن ها را در حوزه های مختلف 
در این صفحه تحلیــل می کنیم و به زعم خــود از لحاظ اهمیت 
رســیدگی در ســطوح مختلف جامعه، درجه بنــدی می کنیم. 
هرچند خواننده بر اهمیت این مســائل آگاه اســت؛ امیدواریم 
 بتوانیم ذهن خواننده را نسبت به ابعاد مختلف این مسائل بیشتر 

آگاه کنیم.

پایان یک رویداد

سرآغاز

سخن پایانی؛

فرآیندی که متوقف نمی شود!
اقتصاد عامل محرک قوی شرکت ها برای جلو بردن فناوری است. 
آیا می توان به یک شــرکت گفت به خاطر آن که فناوری به انسان 
ضرر می زند، از ارتقا اقتصادی خــود صرف نظر کن و فناوری ایجاد 
نکن؟ ماجرای باتری های گوشی های سامسونگ را به خاطر دارید؟ 
با آن که پیش از این نیز در گوشی ها انفجارهایی صورت گرفته بود، 
اما هنوز کارخانه های تولیدکننده تلفن همراه با اطالع از ســرانجام 
سامسونگ، گوشی تولید می کنند و به مردم می فروشند و مردم نیز 
با کمال رضایت ریسک خطرات آن را می پذیرند. بنابراین پیشرفت 
فناوری به طور جدی در دســتور کار شــرکت ها و در سطح باالتر 

کشورهاست تا به وسیله آن بتوانند بقای خود را تضمین کنند.

دستیاران هوشمند دیجیتالی

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

)Internet of Things( اینترنت اشیا

خودروهای خودران و خودروهای الکتریکی

خودروهای خودران همان ماشــین هایی هســتند که آدرس 
می دهید و تا مقصد برای شما رانندگی می کنند. در همین حال 
می توانید در ماشین روزنامه بخوانید و نوشیدنی بنوشید. البته 
فعال خیلی ایده آل نیست چرا که تولیدکنندگان این خودروها 
می گوینــد راننده باید حواســش به فرمان و جاده باشــد. این 
ماشــین ها به عالئم رانندگی و خطوط خیابان نگاه می کنند و 
موانع را تشخیص می دهند تا بتوانند خودشان رانندگی کنند. 

به نظر خیابان های ما خیلی برای این فناوری آماده نیست. 
از این گذشــته موضــوع مهم تر، خــودروی الکتریکی اســت. 
خــودروی الکتریکی قاتل اقتصادهای نفتی اســت. بر اســاس 
 گزارش های ویکی پدیا حدود60 درصد نفت اســتخراج شــده 
از زمین صرف تولید سوخت های مختلف وسایل نقلیه می شود. 
اگر خــودروی الکتریکی رواج پیــدا کند، این مصــرف از نفت 
 دنیا آزاد می شــود. چه کســی فکر می کرد خودروی الکتریکی 
به سرعت300 کیلومتر بر ساعت برسد؟ چه کسی فکر می کرد 
خودروی الکتریکی پر شــتاب ترین خودروی بنزینی را پشــت 
سر بگذارد؟ چه کســی فکر می کرد باتری خودروی الکتریکی 
بتواند آن را500 کیلومتر راه ببرد؟ چه کسی فکر می کرد باتری 

خودروی الکتریکی در20 دقیقه شارژ شود؟ 
 خــودروی الکتریکــی کمتــر از دو ســال دیگر جهــان را فرا 

خواهد گرفت واین یک حقیقت است.

اینترنت اشــیا آن زمان که مطرح شد شــوک عجیبی در بین 
فناوری دوستان ایجاد کرد. پیش از آن که این مفهوم جای خود 
را پیدا کند، فناوری تشنه آن شده بود. برای مثال پیش بینی ها 
نشــان می داد کــه در آینده از یخچــال و ماشین لباسشــویی 
گرفته تا گلــدان خانه و حتی سیســتم گرمایش و ســرمایش 
خانه و فراتــر از آن چراغ هــای راهنمایی بــه اینترنت متصل 
 می شــوند. حــاال اینترنت اشــیا آمده تــا با ســخت افزارهای 
کم توان به اینترنت متصل شــده و ارتباطــات را متحول کند. 
 دیگر اینترنت در هر جایی وجود خواهد داشــت. ماشــین شما 
به محض آن که به چراغ راهنمایی برســد، چراغ به آن می گوید 
که قرمز است و پشت چراغ به صورت خودکار می ایستد. آئودی 

در آلمان چنین سیستمی را ساخته و پرداخته است. 
 یخچال به شــما می گوید که شــیر یا میوه موجود مصرف شده 
تا زمانی که خواستید به خانه برگردید، آن ها را خریداری کنید. 
شما می توانید ماشین لباسشــویی خود را در حالی که در جاده 
هستید، خاموش و روشن کنید. سیســتم گرمایش و سرمایش 

خود را برای ورود به خانه از راه دور کنترل کنید. 
ماشین شــما می تواند به شــما بگوید در پارکینگ در کجا قرار 
دارد. همه این ها و فراتــر از این ها به مدد اینترنت اشــیا انجام 
خواهد شد؛ شاید سه یا چهار ســال دیگر. اینترنت باید توسعه 

پیدا کند و این یک حقیقت است.

واقعیت مجازی و واقعیــت افزوده از فناوری هایی هســتند که 
سرعت رشد آن غیر قابل باور بود. هر از چند گاهی در سال های 
 گذشــته تالش هایی در جهــت رواج فناوری آن شــده بود، اما 
از دو سال گذشــته تا کنون چنان جهشــی را به خود دیده که 
شرکت ها هنوز سردرگم هســتند که روی آن کار کنند یا خیر. 
 آینده این فناوری روشن اســت. این فناوری چه در نوع مجازی 

و چه در نوع افزوده می تواند آموزش را دگرگون کند.
 عالوه بر ایــن اگر فناوری هــای تعاملی بــا واقعیت های افزوده 
و مجازی که فعال در حال تکمیل هســتند، رشد پایاپای خود را 
حفظ کنند، به قدری می توانند امور روزمره انسان را ساده کنند 

که باور آن سخت است.
 همین ســادگی در امور است که شــرکت ها را ترغیب می کند 
 تا بتواننــد این فنــاوری را گســترش دهنــد. ایــن فناوری 

در هر حوزه ای می تواند ورود پیدا کرده و آن را دگرگون کند. 
 از پزشکی گرفته تا گردشــگری، از آموزش گرفته تا هوانوردی، 
از مهندســی گرفته تا آشــپزی همه و همه می تواننــد از این 

فناوری بهره بگیرند.
از آن جایی که هنــوز تمام فرآیندهای توســعه این محصوالت 
کامل نشــده خیلی نمی توان در مورد ابعاد مختلف آن صحبتی 
 کرد. فعال بایــد منتظر ماند تــا این فناوری همه پســند کمی 

پا به سن بگذارد. 

به این فکر کنید کــه می خواهید از خانــه بیرون برویــد و ناگهان یکی 
به شــما یادآوری کند که امــروز تولد فرزندتان اســت. شــاید این فرد 
یک انســان باشــد، اما پیش از این برنامه های گوشــی های تلفن همراه 
می توانســتند به شــما یادآوری کنند. حــاال جلوتر می رویــم. ناگهان 
این شــما هســتید که قرار مالقاتی را که دیــروز با فردی بــرای هفته 
 آینده تعییــن کردید بــه یــاد می آوریــد و می خواهید کســی آن را 
 در هفتــه آینده به شــما یــادآوری کنــد. این جا اســت کــه فناوری 
به کمک شما می آید. کافی است به یکی از دستیاران دیجیتالی که تا کنون 
ساخته شده اند ) مانند الکسای آمازون، کورتانای مایکروسافت، هوم گوگل 
و یا ســیری اپل ( بگویید قرار مالقاتی را با فالنی برای هفته آینده ساعت 
فالن برای شما تنظیم کند. با دستیار دیجیتالی خود صحبت کنید. نیازی 
نیست برای این تنظیم قرار مالقات روی کلیدهای کیبورد کلیک کنید. 
چرا که زبان شــما را می فهمد. در حال حاضر از این دستیاران دیجیتالی 
 در خانه ها و خودروها و حتی روی وســایل برقی مانند یخچال اســتفاده 
شــده اســت. پلتفورم تشــخیص زبان ایــن دســتگاه ها بر اســاس 
الگوریتم های پیچیــده پردازش زبــان طبیعی طراحی و پیاده ســازی 
شــده اند. اما برای زبان فارســی تالش های صورت گرفته کافی نیست. 
 باید رشــته های دانشــگاهی پــردازش زبــان طبیعی در دانشــگاه ها 

به جریان بیفتند تا جایگاه زبان فارسی در آینده دچار خدشه نشود. 
دستیار دیجیتالی در خانه ها را هم زده و بسیار نزدیک شده است و این یک 

حقیقت  است.

اتوماتی بدون آلودگی

اتصال زندگی در جریان است

جهان را آن گونه ببینید که نمی توانید

کمک دستی هوشمند و خستگی ناپذیر

محصول جدید هوندا، نیووی نــام دارد. نام این خــودرو از تلفیق کلمات 
New Electric Urban Vehivle گرفته شــده و تصویر هوندا از آینده 
 خودروهای کوچک شهری اســت. این خودرو پس از رساندن مالک خود 
 به مقصد، در مناطق اطراف اقدام به جا به جایی مســافران و افراد نیازمند 
به وسیله نقلیه خواهد کرد. بدین ترتیب مالکان NeuV هنگامی که محل 

کار یا منزل خود هستند، می توانند درآمدزایی کنند. 
مایک تسای مدیر بخش تحقیق و توســعه هوندا در رابطه با قابلیت خاص 
این خودروی مفهومی گفت: با این حال قابلیت اشــتراک گذاری خودرو، 
تنها مشــخصه بزرگ NeuV نیســت. این خودرو از دســتیاری با هوش 

مصنوعی بهره می برد که توانایی درک احساسات را نیز دارد. 
 این دســتیار هوشــمند، هانا نــام دارد و از تعدادی سنســور و دوربین 

برای تشخیص راننده و درک احساسات آن ها بهره می برد.

 واقعا به نظر نمی رســد کسی به تستر هوشــمند نیاز داشــته باشد، زیرا 
مدت هاســت که با اهرم یا دکمه های تعبیه شــده روی این وسیله، میزان 
 برشــته بودن نان را تعیین می کننــد. اما گریفین با ما هم عقیده نیســت 
 CES و به همین منظور تستری مجهز به بلوتوث و اپلیکیشن اختصاصی را به
آورده است.  این وسیله برای افرادی مناسب است که می خواهند آشپزخانه 
هوشمند داشته باشند. بنابراین کافیســت100 دالر هزینه کرده و » تستر 
متصل به شبکه « گریفین را بخرید و به ادعای سازنده، از طریق اپلیکیشن 
موبایل مربوطه، نان را به صورت هوشمندتر برشته سازید. کمپانی گریفین 
که پیش از این در ساخت لوازم جانبی موبایل فعالیت داشته، عالوه بر معرفی 
محصول فوق، یک دستگاه قهوه ساز هوشمند نیز معرفی کرده که با استفاده 
از آن می توان غلظت قهوه و میزان کافئین آن را از طریق اپلیکیشن موبایل 

کنترل کرد. این وسیله هوشمند نیز100 دالر قیمت دارد.

 پلتفرم جدیدی که مایکروســافت برای خودروهای آینده طراحی کرده
Microsoft Connected Vehicle Platform نام دارد و عملکردهای 
 متنوعــی را برای کاربــران امکان پذیر مــی کند، از مســیریابی و انجام 
 فعالیت های ســودمند حیــن رانندگی گرفته تــا اعالم نیــاز به تعمیر 
پیش از خراب شــدن قطعات اتومبیل. به گفته مایکروســافت، با وجود 
پلتفرم جدید و در صورت دسترســی به داده های حسگرهای خودرو، این 
امکان وجود دارد که اتومبیل پس از سوار شدن شــما بداند قرار است در 
 ساعت مشخصی در محلی که پیش تر در تقویم روی تلفن هوشمند وارد 
کرده اید در جلسه حضور داشته باشــید و بدون نیاز به دخالت شما مسیر 
 رسیدن به مقصد را روی نمایشــگر خود مشخص یا حتی حرکت به سوی 
آن را آغاز کند. نیسان یکی از اولین شرکت هایی است که قصد دارد پلتفرم 

جدید مایکروسافت را در محصوالتش مورد بهره برداری قرار دهد. 

با توجه به حجم عظیم هدست های واقعیت مجازی معرفی شده، ماندن 
در این بازار نیازمند خالقیت اســت. شــرکت Merge VR که پیش از 
 این تجربه واقعیت مجازی را به اندروید و آیفــون آورده بود، هم اکنون 

در CES 2017 از یک مکعب هولوگرافیک رونمایی کرد. 
مکعب هولوگرافیــک مذکور با نام Holo Cube شــناخته می شــود 
 که ممکن اســت در نگاه اول پیش پا افتاده به نظر برســد، اما زمانی که 
آن را جلوی صورت خــود بگیرید و با هدســت Merge VR به آن نگاه 
کنید، متوجه پیچیدگی آن خواهید شد. هدست Merge VR می تواند 
به مکعب در دستان کاربر جان ببخشد؛ از مراقبت از یک حیوان خانگی 
سه بعدی مجازی  تا ساخت یک دنیای مینیاتوری به اندازه یک مکعب. 
استفاده همزمان از Holo Cube و هدست Merge VR به کاربر امکان 

تعامل مستقیم با هولوگرام را خواهد داد.

 CES 2017 شــرکت خودروســازی نیســان، در خــالل نمایشــگاه 
 از جدیدترین مــدل اتومبیل الکتریکــی لیف رونمایی کــرد که مجهز 
به سیســتم خودران خواهد بــود. خودروی نیســان لیــف را می توان 
محبوب ترین اتومبیل الکتریکی دنیا خواند کــه در ایاالت متحده و ژاپن 
نیز فروش باالیی داشته است. در مدل جدید این محصول، شرکت ژاپنی 
قصد دارد از تکنولوژی خودران ProPilot استفاده کند که باعث می شود 
اتومبیل بتواند با اســتفاده از هوش مصنوعی و سنسورهای متعددی که 
دارد، بدون دخالت راننده، هدایت خود را بر عهده گیرد. نیسان از فناوری 
ProPilot در تابستان سال قبل رونمایی کرد و اولین محصولی که مجهز 
به این قابلیت بود، خودروی سرنا نام داشت و برای عرضه در ژاپن در نظر 
 گرفته شده بود. متاسفانه مسئوالن نیسان اطالعاتی در مورد زمان عرضه 

و قیمت مدل جدید خودروی لیف منتشر نکردند.

یکی از شرکت های فرانسوی به نام Nov’in با ارایه عصا دستی هوشمندی 
نظر اغلب مراجعه کنندگان را به خودش جلب کرد؛ در واقع کمتر کســی 
 تصور می کــرد چوب دســتی پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا نیز روزی 
به هوش مصنوعی مجهز شــود. این عصای هوشــمند با توجه به ناتوانی 
 اغلب ســالمندان در حرکت مناســب و احتمال ســقوط و تغییر حالت، 
از سنسورهای حرکتی و گردش نماهای مختلف برخوردار بوده و وضعیت 
 قرارگیــری آن روی زمین را می ســنجد. به عالوه این عصا بــا اتصال به 
شبکه های مخابراتی، در صورت مواجهه با خطر سقوط یا حرکت نامتعادل 
روی سطح زمین، به سرعت سیگنال هشدار ارسال می کند. گفتنی است 
این عصا با بهره مندی از هوش مصنوعی یادگیرنده، عادات و نحوه حرکتی 
کاربر را ســنجیده و در سرورهای ایمن ذخیره ســازی می کند؛ بنابراین 

تغییر حالت و احتماالت دور از انتظار را به خوبی تشخیص می دهد.

امکاناتی مانند جستجوی مسیر و کنترل وسایل هوشمند خانه با استفاده 
از دستیار الکســا به خودروهای فورد اضافه می شــود. اکثر خودروسازان 
جهان از گوگل برای سیســتم جســتجوی آنالیــن در خودروهای خود 
استفاده می کنند. اما فورد در نمایشگاه CES 2017 اعالم کرد از دستیار 
 هوشــمند آمــازون یعنــی Alexa در خودروهای آینده خود اســتفاده 
خواهد کرد. استفاده از الکســا در خودروهای فورد، عالوه بر ارایه قابلیت 
جستجوی صوتی مقصد به رانندگان، امکانات دیگری نیز در اختیار آن ها 
قرار می دهد. هماهنگی الکسا با دیگر محصوالت باعث می شود کاربر بتواند 
وسایل خانه هوشــمند خود را نیز از این طریق کنترل کند یا محصوالت 
 مورد عالقه اش را از آمازون ســفارش دهد. عالوه بر آن، می توان با استفاده 
از الکسا که در تجهیزات خانه هوشمند قرار دارد، وضعیت خودروی فورد را 

بررسی کرد و به طور مثال از میزان سوخت آن مطلع شد.

گیمر بودن برای بسیاری به معنی کم تحرکی و حتی بی تحرکی و در نتیجه 
افزایش وزن و به خطر افتادن ســالمت جسمی است. حال چگونه می توان 
هم به انجام یک بازی جذاب پرداخت و هم وزن کم کرد؟ شاید بتوان گفت 
 که » VirZOOM « کوتاه ترین و شــاید موثرترین پاســخ باشد. بیشتر ما 
با دوچرخه های ثابت به عنوان یکی از ابزارهای ورزشــی آشنایی داریم، اما 
» VirZOOM « دوچرخه ثابتی اســت که به یک هدست واقعیت مجازی 
Vive محصول HTC و دو عدد کنترلر روی دســته ها مجهز شــده است. 
نکته اینجاست که تنها هنگامی می توان به انجام بازی روی این دوچرخه 
 پرداخت که مشــغول پدال زدن و مصرف کالری باشــید. به عبارت بهتر، 
پدال ها خود جزیی از کنترلر جهت انجام بازی های واقعیت مجازی در نظر 
گرفته شده هستند. یک مسابقه دوچرخه سواری مجازی را در نظر بگیرید 

که در آن هرقدر سریع تر پا بزنید، زودتر به خط پایان خواهید رسید.

خودرویی که راننده را درک می کند

تستر نان، هوشمند می شود

کورتانا و آفیس را به اتومبیل خود بیاورید

دنیای مجازی قابل لمس می شود

برگی جدید از نیسان

عصایی باهوش برای سالمندان

الکسا در فورد می درخشد

ورزش را بازی کنید

علیرضا
مظاهری
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پیشنهاد سر دبیر: 
کتاب هایی که به سینما می روند

جشنواره فیلم

یوســف تیموری درباره نبود 
حضــور خــود در ســینما و 
تلویزیــون طــی ســال های 
گذشته گفت: من دوست دارم 
سینما و تلویزیون را توأمان با 
هم داشته باشم اما نمی خواهم 
یک بعدی به قضیه نگاه کنم و 
فقط در یکی از این دو مدیوم 
کار کنم. در اصــل چیزی که 

دغدغه اصلی مرا می ســازد بازی در نقش های جدید و بکر است 
که در هر دو مدیوم امکان پذیر خواهد بود.آمده ام که در ایران بمانم 
و از این به بعد با انرژی مضاعف به کارم ادامه مــی دهم. آمده ام تا 

تجربه های تازه ای کسب کرده و از بزرگان یاد بگیرم. 

امید علومــی خواننده پاپ به 
تازگی تک آهنــگ جدیدی 
منتشــر کرده کــه در آن از 
صدای همســر صاحب نامش 
هم استفاده کرده است؛ سحر 
قریشــی که اتفاقا هــواداران 
بسیاری در ســینمای ایران 
دارد.ایــن آهنــگ »احــوال 
بارون« نام دارد و سحر قریشی 

در آن دکلمه می کند. امید علومی خواننده جوان ایرانی تا به حال دو 
آلبوم به نام های »بهونه« و »استرس« را روانه بازار کرده است و تک 

آهنگ های بسیاری را منتشر کرده است.

در حالی کــه خیلی هــا فیلــم 
سینمایی »کاناپه« به کارگردانی 
کیانــوش عیــاری را یکــی  از 
مهم ترین غایبان بخش مسابقه 
سی و پنجمین جشــنواره فیلم 
فجر می دانســتند این کارگردان 
سرشــناس در گفــت و گویــی 
اعالم کرده هیچ اعتراضی به این 
تصمیم ندارد و بــا تصمیم قبلی 

خودش، هیچ کدام از خانم های فیلم »کاناپه«، در خانه خودشــان و 
مقابل محارم روســری به ســر ندارند. عیاری می  گوید یک تصمیم 
عجیب و غافلگیرکننده گرفته که پای آن خواهد ایستاد: »دیگر هیچ 
فیلم سینمایی نمی سازم که خانم ها در آن روسری به سر داشته باشند 

چه در خلوت خودشان چه در مقابل محارم این کار را نخواهم کرد.«

اولیــن موزیــک ویدئــوی 
»محمدرضا فروتــن« بازیگر 
مطــرح ســینما و تلویزیون 
ایران با عنــوان »روزای مرگ 
در  و  منتشــر  عشــق…«، 
دسترس مخاطبان قرار گرفت.

این موزیک ویدئــو مربوط به 
قطعه »روزای مرگ عشق…« 
از اولیــن آلبوم ایــن بازیگر  

 است به نام »می فهممت«که به زودی راهی بازار موسیقی کشور 
خواهد شد. 

جمعه شب در جریان پخش سریال معمای شاه، تصاویری از بازیگری 
در نقش یکی از خوانندگان پیش از انقالب، پخش شد!

خواننده لس آنجلسی در تلویزیون!

آمده ام که بمانم

سحرقریشی هم خواننده شد! 

دیگر فیلمی نمی سازم که خانم ها 
روسری داشته باشند!

انتشاراولین موزیک ویدئوی 
»محمدرضا فروتن« 

چهره ها

اینستاگردی

»چهره های پنهان«
پنهان«  »چهره هــای 
قرار است از ششم ژانویه 
اکران عمومی شود. این 
فیلم براساس رمانی به 
همین نام از »مارگوت 
ساخته  شــترلی«  لی 
شده و در حال حاضر در 
سینماهای محدودی به 
نمایش درآمده اســت. 
»چهره های  داســتان 
پنهان« درباره »کاترین 
جانســون« نـــــابغه 
ریاضی و دو زنی اســت 
که  همکار او هســتند، 

آنها در پروژه های فضایی ناســا نقش سرنوشت ســازی ایفا 
کردند.

در  »زندگــی 
شب«

درام جنایی »زندگی در 
شب« در اصل براساس 
کتاب »دنیس الهانی« 
ساخته می شــود. این 
فیلم اقتباســی که در 
دهــه ۱۹۲۰ روایــت 
می شــود، ۱۴ ژانویــه 
خواهد  سینماها  راهی 
نـــی  ا د گر ر کــا . شد
فــــیلم نامه نویسی  و 
»زندگی در شــب« را 
»بن افلک« بــر عهده 

دارد که در این فیلم از هنرپیشه هایی چون »زویی سالدانا«، 
»ال فنینگ« و »سی نامیلر« بازی گرفته است.

»من کاکاسیاه تو نیستم«
»من کاکاسیاه تو نیســتم« اقتباس از کتابی است که هرگز 

نوشــته نشــد! »جیمز 
بالدویــن« بــه مدیــر 
خود  ادبی  برنامه هــای 
گفت که قصــــد دارد 
»مارتیــن  داســتان 
»مالکوم  لوترکینــگ«، 
تـــرور  و  ایکـــس« 
»مدگـــار اورس« را در 
کتابــی بنویســد و این 
فیلم مســتند روایـــت 
ماجرای توقــف نگارش 
این کــــتاب است که 
قــرار بــود »ایــن خانه 

را بــه خاطــر بســپار« نــام بگیــرد. »مــن کاکاســیاه 
خواهــد  اکــران  فوریــه  ســوم  روز  نیســتم«   تــو 

شد.
»قبل از آنکه سقوط کنم«

»قبل از آنکه ســقوط 
کنم« نــام رمانــی از 
»الرن الیور« اســت و 
روز سوم مارس اقتباس 
آن در ســینماها دیده 
آن  داســتان  می شود. 
در روز دوم فوریــه که 
 Groundhog« بــه 
Day« موســوم است، 
رخ می دهد. عوام مردم 
بر این باورند اگر در این 
روز هوا آفتابی باشــد، 
یعنی از زمستان شش 
هفته مانــده و اگر ابری 

باشد، نشانه اوایل بهار است.  شــخصیت اصلی »قبل از آنکه 
سقوط کنم« زنی به نام »ســم« است که جانش در یک سفر 
به خطر می افتد و در حالی که به مرگ نزدیک می شود، سعی 
دارد معنای آن را درک کند. فیلم اقتباسی رمان »الیور« سوم 

مارس راهی سینماها می شود.
»حس یک پایان«

»حس یک پایان« رمان  
پرفروش و برنده جایزه 
بوکر »جولیــان بارنز« 
نویســنده سرشــناس 
انگلیسی اســت که در 
سال ۲۰۱۱ منتشر شد. 
فیلمی که براساس این 
رمان ساخته شده، دهم 
ماه مارس بــه نمایش 

درمی آید. 
داستـــــان رمــــان 
»بارنــز« دربــاره گذر 
تاثیـــــری  و  زمــان 
اســت که انســان های 

مختلف در طــول زندگــی بر مــا می گذارنــد. در فیلمی 

که »ریتــش باتــرا« کارگردانــی اش را بــر عهــده دارد، 
»جیــم برادبنــت« نقش مــردی مســن را ایفــا می کند 
 که دربــاره یکــی از دوســتان دوره جوانــی اش حقایقی را 

می فهمد.
»شگفتی«

فیلـــــم »شـگفتی« 
که بــا الهــام از رمانی 
بــه همین نام نوشــته 
پاالچیــو«  »آر.جــی. 
ساخته می شود، هفتم 
مـــاه آوریـــل ۲۰۱۷ 
می رود.  ســینماها  به 
»جیکـــوب تـرمبلی« 
بازیگر خردسالی که در 
فیلم اقتباســی »اتاق« 
بازی کرد و بسیار مورد 
توجه قــرار گرفت، در 
این فیلم نقش کودکی 

را بازی می کنــد که در صورتش دچار نقص ظاهری اســت. 
»شگفتی« داستان رابطه این پســر با پدر و مادرش )با بازی 
»اوون ویلسون« و »جولیا رابرتز«( و یاد گرفتن آنها از همدیگر 

است.
»دایره«

در فیلم »دایره« که ۲۸ 
آوریل اکران می شــود، 
»تام هنکــس« با »اما 
همبــازی   واتســون« 
شــده اســت. این اثر 
بــا اقتبــاس از رمــان 
»دیو اگرز« نویســنده 
آمریکایی  سرشــناس 
ساختـــــه مـی شود. 
»اگــرز« رمان نویس و 
فیلم نامه نویســی است 
کــه  کـــتاب هایش با 

استقبال زیادی روبه رو می شود و جوایز  »مدیسی« و »ایمپک 
دوبلین« را در کارنامه اش به ثبت  رسانده است.

»دخترعموی من؛ راشل«
»دخترعموی من؛ راشــل« نــام رمانی از »دافنــه دوموریه« 

نویســنده رمان »ربکا« 
اســت که فیلم اقتباسی 
آن پنجم مــی ۲۰۱۷ به 
می یابد.  راه  ســینماها 
این کتــاب پیش تر در 
ســال ۱۹۵۲ به فیلمی 
تبدیــل  سینمایــــی 
شــده و مینی ســریال 
آن در ســال ۱۹۸۳ بــه 
روی آنتن رفته اســت. 
»راشــل ویــز« در این 
فیلم یکــی از نقش های 
اصلــی را ایفــا می کند. 
ایــن  در  »دوموریــه« 

داستان،  از یک قتل مرموز خانوادگی پرده برمی دارد و به خوبی 
 از پس خلق داستانی پرپیچ و خم در یک خانه بزرگ و دورافتاده 

برآمده است.
»شاه آرتور؛ افسانه شمشیر«

»شــاه آرتــور« ۱۲ ماه 
می آینده به ســینماها 
می آیــد. »گای ریچی« 
این بــار به ســراغ کاری 
رفته که هالیــوود هنوز 
هــم مشــتاق روایــت 
دوباره آن است.  »افسانه 
شمشــیر« روایتی دیگر 
از داســتان »شمشیر در 
سنگ« اســت که در آن 
»آرتور« پس از پیروزی 
در مراحــل مختلــف، 
به قــدرت دســت پیدا 

می کند.
»برج تاریک«

»برج تاریــک« یکی از 
مجموعـــه رمان هــای 
پرفــــروش »اســتفن 
کینــگ« نویــــسنده 
آمریکایی  سرشـــناس 
اســت. پــروژه »بــرج 
تاریک« طی چند سال 
گذشــته بارها خبرساز 
شــده؛ ابتدا قــرار بود 
بــه ســریال تلویزیونی 
تبدیل شود و حاال اعالم 
شده اســت که اقتباس 
 ۲۸ در  آن  ســینمایی 

جوالی به روی پرده می رود. فیلم نامه اقتباسی »برج تاریک« را 
»آکیوا گلدزمن« در کنار »جف پینکنر« نوشته است.

نگاه روز

یک مدرس دانشگاه با اشــاره به گستردگی رسانه های موجود 
و لزوم توجه به اخالق و سواد رسانه ای، گفت: هر وسیله ای که 
حاوی پیام باشد رسانه تلقی می شود. اگر رسانه را مانند محیط 
بدانیم رفتار و گفتارهای مختلفی در آن مشــاهده می شــود. 
مجموعه رسانه های موجود، اندیشه هایی را به مخاطبان خود 
منتقل می کنند. اگر این انتقال در چارچوب درست قرار گیرد و 
از یک نظام ارزشی تبعیت کند طبیعتا با مفهومی به نام اخالق 

رسانه ای مواجه خواهیم بود.
دکتر امیر دبیری مهر - محقق، پژوهشــگر و مدرس دانشگاه 
در حوزه رسانه  عنوان کرد: ســواد رسانه ای متعلق به ۳۰ سال 
اخیر اســت، یعنی زمانی که با تولیدات انبوه رسانه ای مواجه 
شــدیم. زمانی که بمباردمان اطالعات )بمبــاران اطالعاتی( 
نداشتیم. امروز است که ما در هجمه ای از اطالعات و رسانه ها 
قرار می گیریم، در این شرایط باید انتخاب داشته باشیم و برخی 
از آنها را برگزینیم که این انتخاب ها نیازمند ســواد رســانه ای 
هستند در غیر این صورت دچار نوعی سردرگمی بین درست 
و دروغ، خوب و بد خواهیم شــد و در نتیجه رسانه به یک ابزار 
مخل آسایش تبدیل می شــود. طبق برخی آمارهای موجود 
تعدادی از شــهروندان ما روزی هشت ســاعت از تلفن همراه 

استفاده می کنند که این امر نشــانگر فقدان سواد رسانه ای در 
آنهاست.

تماشای ۴ ساعته تلویزیون
دبیری مهر ادامه داد: آمار دیگری وجــود دارد مبنی بر اینکه 
مردم کشور ما روزانه چهار ســاعت تلویزیون تماشا می کنند، 
این مدت زمان زیادی اســت، اگر شما چنین مواجهه منفعلی 
با رسانه داشته باشید که نتوانید آن را هم قضاوت محتوا کنید 
دچار آفت هایی هستید که نمایانگر نبود سواد رسانه ای است. 
وقتی در محیط دانشگاهی از سواد رسانه ای صحبت می کنیم، 
این مفهوم معطوف به مخاطب می شــود. رسانه هم باید سواد 

داشته باشد، رسانه یعنی تولیدکننده اطالعات.
دبیری مهر خاطرنشــان کرد: مخاطب همانند مشتری است 
که وارد فروشــگاه بزرگی شــده و برای فراهم کردن مایحتاج 
خود سبدی را برداشــته و در راهروهای مختلف وسایل مورد 
نیاز خود را برمی دارد، خرید فقط یک نوع کاال به مثابه کســی 
است که نه تنها از یک نوع رســانه استفاده می کند بلکه از یک 
نوع تفکر بهره می برد، یکی از شرایط داشــتن سواد رسانه ای 
استفاده از اطالعات و دانش رسانه ای متناسب با نیازهای عینی 

زندگی است. 

نمایش »سه شب با مادوکس« با موضوع بحران هویتی 
و زندگی روزمره انســان معاصر به دنبال نشــان دادن 
کمبود های شخصیتی انسان در زندگی مدرنیته است. 
تئاتر »سه شب با مادوکس« از ۱۵ تا ۳۰ دی ماه ساعت 
۱۸ در تاالر هنر در حال برگزاری است و شنبه شب هم 
برای چهارمین شــب به روی صحنه رفت.این تئاتر به 
نویسندگی ماتئی ویســنی و کارگردانی رهام بحیرایی 
کاری است از گروه تئاتر »دیگر« که در تاالر هنر اصفهان 
به روی صحنه رفته اســت. داســتان این متن روایتگر 
یک قصه مبهم اما در عین حال بســیار مفهومی است و 
می توان گفت بیشتر به مزاج تماشاگرانی خوش می آید 
که عالقه مند بــه ژانر مرموز هســتند.وجود یک نقطه 
مشترک بین نقش های فیلم که شخصی به نام مادوکس 
اســت و در طول داستان کســی آن را نمی بیند، باعث 
می شود تا اتفاقات مبهم در طول داستان برای تماشاگر 
عجیب تر شــود.موضوع کلی، روزمرگی طاقت فرسای 
زندگی انسان معاصر است که او را به تنهایی می کشد و 

موجب می شود تا با مواجهه با مادوکس به وجد آید  و... .

 مدیــر انجمــن ســینمای جــوان اســتان اصفهان 
گفت: فیلم نامه ۴۲ فیلم، امسال نوشــته شده و برآورد 
هزینه شــده و آماده ساخت اســت، اما برای تولید این 

فیلم ها تهیه کننده نداریم.
  ســید محمد طباطبایی  بیان کرد: کسب تعداد زیادی 
جوایز بین المللی، برگزاری نمایشگاه های سالیانه و ۷۰۰ 
نفر عضو کانون عکس که در نوع خود در کشور بی نظیر 
است از ســرمایه های انجمن ســینمای جوان اصفهان 
است.وی افزود: کانون عکس اصفهان افتخارات جهانی 
زیادی کسب کرده است که مهم ترین آن  کسب رتبه ۱۵ 
در جام جهانی کلوپ های جهان در ســال ۲۰۱۲ و رتبه 
اول آسیاست همچنین در سال ۲۰۱۳  رتبه ۲۳ جهان و 

دوم آسیا را کسب کردیم.
 مدیر انجمن سینمای جوان استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: درخواست می کنیم که شهردار اصفهان برای ادامه 
فعالیت این ۴۲ فیلم مساعدت الزم را داشته باشند زیرا 
همان طور که در دوره های قبل افتخاراتی کسب کردیم 
خروجی های امسال نیز قطعا افتخارات بسیاری را برای 

اصفهان به همراه خواهد داشت.

سهم روزانه اغلب مردم ایران است؛

»سه شب با مادوکس«و روایت ۴ ساعت تماشای تلویزیون و ۸ ساعت استفاده از موبایل
بحران هویت انسان 

مدیر انجمن سینمای جوان اصفهان:

لطفا حمایت کنید

نخســتین تجربه کارگردانی اتین کومار برای اولین بار در دنیا در 
افتتاحیه شصت و هفتمین دوره جشــنواره فیلم برلین روی پرده 
مــی رود. »جانگو« داســتان زندگي جانگــو راینهــارت، نوازنده 
افســانه اي جاز را روایت مي کند و نقش اصلــي آن را رضا کاتب، 
بازیگر ۳۹ساله فرانسوي الجزایري بر عهده دارد. کاتب پیش از این 
در فیلم هاي »دور از آدم ها«، »۳۰دقیقــه بامداد« و »یک پیامبر« 
)ساخته ژاک اودیار و برنده جایزه بزرگ جشنواره کن( ایفاي نقش 
کرده است. داستان جانگو ســال ۱۹۴۳مي گذرد و درباره ماجراي 
فرار موســیقي دان فرانســوي زاده بلژیک از پاریس تحت اشغال 
آلمان نازي اســت؛ جایي که خانواده اش مورد آزار قرار مي گیرند. 
عالقه مندان ســینما، موســیقي این چهره نامدار را در فیلم هاي 
»هوانورد« مارتین اسکورســیزي، »مورد عجیب بنجامین باتن« 
دیوید فینچر، ســه گانه »ماتریکس« و آثار وودي آلن شــنیده اند. 
جانگو نخستین فیلم داستاني کومار اســت که عالوه بر نمایش در 
افتتاحیه برلیناله، یکي از فیلم هاي حاضر در بخش مسابقه رسمي 

هم خواهد بود.

برلین ۲۰۱۷ با »جانگو« آغاز می شود

مدیر موسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینــی)ره( اصفهان گفت: 
نخستین جشنواره داستان و رمان روح ا... برای نخستین بار در اصفهان 
برگزار می شود. حجت االسالم عباس کمســاری با اشاره به ایام دهه 
فجر و برنامه های موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره( برای 
این دهه خاطرنشان کرد: نخستین برنامه ما در ایام دهه فجر، برگزاری 
نشست های تخصصی به منظور تبیین اندیشــه امام راحل)ره( است. 
وی با بیان اینکه جشــنواره شــعر بهمن در اصفهان برگزار می شود، 
تصریح کرد: به این مناسبت همچنین جلسات تخصصی در موضوعات 
امام)ره( و انقالب، امــام)ره( و بانوان، امام)ره( و جوانــان، امام)ره( و 
فرهنگیان و امام)ره( و هنرمندان در نگارستان امام خمینی)ره( برگزار 
شــده و چهاردهمین جشنواره شــعر بهمن با همکاری دانشگاه آزاد 
خوراسگان برگزار می شود. کمساری گفت: اختتامیه این جشنواره ۱۴ 
بهمن در سالن اتاق بازرگانی اصفهان با حضور شعرای بنام و مسئوالن 

استانی و کشوری برگزار می شود. 

استاندار اصفهان گفت: ســتاد اجرایی پانزدهمین اجالس بین المللی 
تجلیل از خادمان و پیر غالمان حســینی با برنامه ریزی برای برگزاری 
باشکوه این اجالس در اصفهان برگزار شد. رسول زرگرپور اظهار داشت: 
حضور مردمانی متدین، والیتمدار و شهید پرور و عاشق اهل بیت)ع( و 
محب خاندان عصمت و طهارت و عشق ویژه نسبت به ساالر شهیدان 
امام حســین)ع( در اصفهان مؤید این مطلب است که این استان باید 
زودتر برای برگزاری این اجالس اقــدام می کرد. وی  گفت: وظایف هر 
بخش و سازمانی در دستورالعمل و تفاهم نامه صورت گرفته مشخص 

شده است.
 استاندار اصفهان با بیان اینکه صدا و ســیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، نماینده استانداری و تشکل مداحان 
از اعضای ستاد اجرایی به شــمار می روند، تصریح کرد: براساس توافق 
صورت گرفته شــهرداری اصفهان، اوقاف و امور خیریه اســتان و اتاق 

بازرگانی  از دیگر اعضایی هستند که به ستاد معرفی خواهند شد.

برگزاری نخستین جشنواره 
داستان »روح ا...« در اصفهان 

تجلیل از پیرغالمان 
حسینی در اصفهان

نمایش سینمای جوان

چند ساعت پس از انتشــار فهرســت ۲۸ فیلم حاضر در بخش مسابقه سودای 
سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، دبیر جشنواره به تلویزیون رفت و در 

برنامه سینمایی »هفت« خبرهایی تازه تر از این دوره ارائه داد.
شاید مهم ترین نکته موجود در حرف هاي محمد حیدري، تصمیم گیري درباره 
فیلم تازه کیانــوش عیاري در مراتــب و مراجع باالتر از هیئــت انتخاب و دبیر 
جشنواره فیلم فجر بود. گفته مي شــود »کاناپه« به دلیل مضمون ملتهب و البته 
استفاده بازیگران زن از کاله گیس از دایره گزینش بیرون مانده و اعضاي شوراي 
انتخاب ترجیح داده اند تصمیم گیري درباره آن را به رییس سازمان سینمایي یا 

شاید وزیر ارشاد بسپارند.
قرار داشتن ۳تا ۴فیلم در فهرســت انتظار بخش سوداي سیمرغ هم دیگر نکته 
مهمي بود که حیدري به آن اشاره کرد. ازجمله این فیلم ها مي توان به »آباجان« 
هاتف علیمرداني اشاره کرد که این روزها »هفت ماهگي« را روي پرده سینماها 
دارد. با توجه بــه مجاز بودن حضور حداکثــر ۳۳فیلم در بخش مســابقه، این 
احتمال وجود دارد که در روزهاي آینده چندفیلم دیگر به ۲۸فیلم معرفي شده 
افزوده شوند. در فهرستي که روز جمعه اعالم شد، ۹فیلم اول حضور دارند. ارائه 
نشدن فیلم تازه رضا درمیشــیان به هیئت انتخاب، احتمال رسیدن »شعله ور« 
حمید نعمت ا... به جشــنواره و نمایش آن در بخش چشم انداز با توجه به حضور 
»رگ خواب« در بخش مسابقه و برگزاري مراسم اختتامیه این دوره در شامگاه 

۲۱بهمن در مرکز همایش هاي بین المللي برج میــالد تهران به دلیل همزماني 
سالروز پیروزي انقالب با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( هم دیگر نکات 

مورد اشاره دبیر جشنواره امسال در برنامه سینمایي هفت بود.
ساعتي پس از انتشار فهرست ۲۸فیلم حاضر در بخش مسابقه، بحث و گفت وگو 
در فضاي مجازي درباره برخي فیلم هاي راه نیافته به فهرســت، داغ بود. تهمینه 
میالني در صفحه شــخصي خود در فضاي مجازي دلیل انتخاب نشــدن »ملي 
و راه هاي نرفته اش« را پرداختن به موضوع ملتهب خشــونت خانگي اعالم کرد 
البته نقل قولي هم از او منتشر شــد که »فیلم را اصال به جشنواره ارائه نداده ام 
که منتظر حضورش در جشنواره باشــم«؛ نقل قولي که این روزها بسیار شنیده 

خواهد شد!

حاشیه ها شروع شد!

کتابهاییکهبهسینمامیروند
این طور که به نظر می آید سال ۲۰۱۷ میالدی، ســال پررونقی در حوزه اقتباس های ادبی است و آثار متنوعی 
از ژانرهای مختلف سوژه کارگردانان مطرح ســینما شده اند.به نقل از ایســنا، در این گزارش که اخیرا در 

»هافینگتون پست« منتشر شده، به برخی از مهم ترین اقتباس های ادبی اشاره می شود.
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پیشنهاد سردبیر:
انتخاب معاون سیاسی  استانداری چهارمحال، در هاله ای از ابهام

اخبار

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: وزارت نيرو به 
تعهدات خود در زمينه هاي مختلف عمل كند.

به نقل از روابط عمومی اســتانداری، قاسم سليماني 
دشــتكي در يازدهمين نشست شــوراي هماهنگي 
مديريت به هــم پيوســته منابع آب حوضــه آبريز 
زاينده رود بــه ميزباني وزارت نيــرو تاكيد كرد: اين 
وزارتخانه بايد تعهدات قانوني در بخش  هاي مختلف 

را عملياتي كند.
وي افزود: رويكرد ملي در موضوع آب و تامين حق آبه 
كشــاورزان و آب آشــاميدني مــردم چهارمحال و 
بختياري بايد در اولويت كاري وزارت نيرو قرارگيرد.

ســليماني دشــتكي افزود: وزارت نيــرو همچنين 
تعهدات خود در رابطه با نصب كنتور و ارائه ليســت 

مصرف كنندگان آب را اجرايی كند.
وي خاطرنشان كرد: با انجام تعهدات وزارت نيرو در 
حوزه  هاي مختلــف، زمينه بهره بــرداري مطلوب از 

منابع آبي و افزايش بازدهي فراهم مي شود. 

مديركل منابع طبيعی و آبخيــزداری چهارمحال و 
بختياری گفت: اجرای طــرح های آبخيزداری نقش 

مهمی در مبارزه با خشكسالی در اين استان دارد.
علی محمدی مقدم در ســتاد اجرايی منابع طبيعی 
با اشــاره به اينكه اجرای طرح های آبخيزداری نقش 
مهمی در مبارزه با خشكســالی در اين استان دارد، 
اظهار داشــت: حفظ منابع آب در اين استان بسيار 

ضروری است.
وی عنــوان كرد: اجــرای طرح هــای آبخيزداری و 
آبخوان داری در اســتان نقش مهمــی در مبارزه با 

خشكسالی و حفظ منابع آب دارد.
مديركل منابع طبيعی و آبخيــزداری چهارمحال و 
بختياری تاكيد كرد: هم اكنون بسياری از دشت های 
اين اســتان خشــک و ممنوعه بحرانی شــده اند و 

خشكسالی در اين استان بسيار جدی است.
وی ادامه داد: توســعه كشــت گياهــان دارويی در 
اراضی منابع طبيعی از مهم ترين اهداف اين سازمان 

است.

استاندار چهارمحال و بختیاري :

وزارت نیرو به تعهدات خود 
عمل كند

مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری: 

آبخیزداری نقش مهمی
 در مبارزه با خشکسالی دارد

با مسئوالن
با نزديک شــدن انتخابات مهم و حساس شــورای اسالمی شهر 
و رياســت جمهوری ، احتماال شــاهد اقدامات و تحركات توسط 
جريان ها و احزاب در اســتان خواهيم بود اما هنوز انتخاب گزينه 

سياسی امنيتی و اجتماعی در هاله ای از ابهام به سر می برد.
به گزارش پايگاه بروجن سالم ، چندين ماه پيش خبر غيررسمی 
بركنــاری خدابخش مــرادی نافچــی معاون سياســی امنيتی 
استانداری چهارمحال و بختياری بر سر زبان ها افتاد و در مجموعه 
استانداری همچنان به دنبال گزينه ای برای جانشينی اين پست 
مهم مطرح گرديد. اواخر آذرماه جاری كشــمكش ها سرانجام  با 
اعالم خبر رســمی انتصاب سرپرســتی معاونت سياسی امنيتی 
در حكمی از ســوی اســتاندار گودرز اميری، معــاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری با حفظ ســمت به عنوان سرپرست حوزه 

معاونت سياسی، امنيتی و اجتماعی پايان يافت.
با نگاهی اجمالی به وظايف اين معاونت مهم مشــخص می شــود 
نظارت بر عملكــرد ثبت احوال، هماهنگی و هدايــت فرمانداران، 
مراقبت دائم رويدادهای سياسی استان، مديريت مسائل، پديده ها، 
انحرافات و آســيب های فرهنگــی و اجتماعی اســتان، مديريت 
افزايش سالمت و نشاط اجتماعی، تجزيه وتحليل جرايم و تخلفات 
سياسی اســتان، نظارت بر ســاماندهی امور اتباع بيگانه و تردد، 
اشــتغال و ازدواج آنها و موارد ديگر ازجملــه وظايف اين معاونت 

به حساب می آيد.
بــا در پيش بودن انتخابات شــورای اســالمی شــهر و انتخابات 
رياست جمهوری، نبود اين معاونت بيش از پيش احساس می شود 
چراكه زمينه ســازی برای فعاليت مطلوب احزاب و تشــكل های 
سياسی اســتان، برنامه ريزی، نظارت و برگزاری انتخابات عمومی 
و مراقبت دائم نسبت به رويدادهای سياســی از ديگر وظايف اين 

معاونت است كه آن هم فعال از دسترس خارج است.
گويا اســتاندار همچنان برای انتصاب فردی در اين سمت بسيار 
مهم و حساس آن هم در حالی كه كمتر از شش ماه به برگزاری دو 
انتخابات شورای اسالمی شهرها و مهم تر از آن رياست جمهوری 
باقی نمانده اســت و اســتاندار همچنان برای انتصاب اين فرد، با 

احزاب ،گروه ها و افراد دچار بحث و تبادل نظر می باشد.
با تفاسير باال و وظايف حساس معاونت سياسی امنيتی و اجتماعی، 
انتظار می رود هرچه ســريع تر كار انتخاب اين معاونت حساس در 
استان انجام پذيرد چراكه در آينده نزديک به علت انتخابات، شاهد 
اقدامات و تحركات توسط جريان ها و احزاب در استان خواهيم بود 

و نياز به اين معاونت بيش ازپيش احساس خواهد شد.

مديركل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس چهارمحال و بختياری 
گفت : ۱۰۰مدرسه در استان به تخريب و بازسازی نياز دارند و ۸۵ 

مدرسه نياز جديد آموزش و پرورش در سطح استان است.
بيژن حيدری اظهار كرد : در سال های گذشته ۱۳ مدرسه در قالب 
۶۶ كالس درس با زيربنای پنج هزار متر مربع و اعتبار ۴۴ ميليارد و 

۶۰۰ ميليون ريال توسط بنياد بركت در استان احداث شده است.
وی افزود: چهار مدرسه در قالب ۲۵ كالس درس و زيربنای دو هزار 
و ۸۸۰ متر مربع  با اعتبار ۲۸ميليــارد و ۶۰۰ ميليون ريال تكميل 
شده كه ۱۲ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال آن توسط بنياد بركت هزينه 
شده است. حيدری گفت: در ســال جاری دو پروژه در قالب شش 
كالس درس بــا زيربنای ۳۶۰ متر مربع در حال احداث اســت كه 
تاكنون ۸۰۰ ميليون ريال هزينه شده است و به چهار هزار ميليون 

ريال اعتبار نياز دارد كه توسط بنياد بركت تعهد شده است.
وی با اشاره به اينكه پنج پروژه در قالب ۴۸ كالس درس با زير بنای 
پنج هزار و ۶۸۰ متر مربع در ســال جاری در حال تكميل اســت، 
تصريح كرد:  تاكنون برای تكميل اين تعداد پروژه ۳۲ميليارد و ۲۵۰ 
ميليون ريال هزينه شده كه ۱۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال توسط 
بنياد بركــت و ۲۵ ميليارد ريال ديگر نيز توســط اين بنياد هزينه 

خواهد شد. 
حيدری گفت: شــش پروژه جديد توســط بنياد بركت در مرحله 
كلنگ زنی و انعقاد قرارداد است كه اين تعداد پروژه دارای ۳۰ كالس 

درس خواهد بود و ۳۵ ميليارد ريال اعتبار الزم دارد.
مديركل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس استان خاطرنشان كرد: 
۱۰۰مدرسه در استان به تخريب و بازسازی نياز دارند و ۸۵ مدرسه 

نياز جديد آموزش و پرورش در سطح استان است.

انتخاب معاون سیاسی  استانداری 
چهارمحال، در هاله ای از ابهام

100 مدرسه در چهارمحال و بختیاری 
نیاز به تخریب و بازسازی دارند

باشــگاه خبرنگاران: معاون بهبود توليدات دامی اداره كل 
جهادكشاورزی چهارمحال و بختياری گفت: اين استان با 
يک ميليون و ۶9۲ هزار و ۵۰۰ دام ســبک، ۳ و يک صدم 

درصد از گوسفندان كل كشور را داراست. 
سام مردانی افزود: از ابتدای امســال ۲۵ هزار و 7۰۰ تن 
گوشــت قرمز در چهارمحال و بختياری توليد شــد كه از 
اين ميزان ۱۴ هزار و 7۰۰ تن مربوط به دام ســبک و ۱۱ 

هزار تن مربوط به دام سنگين می باشد. 
وی، عمده نژاد گوسفند موجود در چهارمحال و بختياری 
را لری بختياری بيان كرد و گفت: پرورش اين نژاد به دليل 
خشكسالی های اخير و افزايش قيمت نهاده های دامی در 

استان با مشكل رو به رو شده است. 
مردانــی ادامــه داد: بــازده اقتصادی گوســفندان لری 
بختيــاری از ۲۵ درصد در ســال ۱۳۸۴ بــه كمتر از ۱۴ 

درصد در سال ۱۳9۳ رسيد. 
داشــتن چربی زياد، تک قلوزايی و بلــوغ ديررس در نژاد 
لری بختيــاری كارشناســان اداره كل جهادكشــاورزی 
چهارمحال و بختياری را بر آن داشــت تا به فكر چاره ای 

باشند. 
كارشناس دام سبک اداره كل جهادكشاورزی چهارمحال 
و بختياری گفت: بــا انجام مطالعاتی از ســال 9۰ در اين 
استان مشخص شد با آميخته شدن نژاد پر بازده داخلی يا 

خارجی با نژاد بومی می توان كيفيت الشــه گوسفندان و 
وضعيت اقتصادی دامداران را ارتقا داد. 

كوروش غالمحســينی افــزود: در طرح اصــالح نژاد دام 
ســبک در چهارمحال و بختياری، نژاد رومانف به عنوان 

نژاد پربازده انتخاب شد. 
وی ادامه داد: چند قلوزايی، درصد چربی كم الشــه، بلوغ 
زودرس و غريزه مادری باال از مشــخصات نــژاد رومانف 

است. 
غالمحســينی اضافه كرد: در طرح اصالح نژاد پايه مادری 
گوســفندان لری بختياری و پايه پدری گوسفندان نژاد 
رومانف هســتند، بدين صورت بره های متولد شــده ۵۰ 

درصد لری بختياری و ۵۰ درصد رومانف می باشند. 
معاون بهبود توليــدات دامی اداره كل جهادكشــاورزی 
چهارمحال و بختيــاری افزود: در حــال حاضر اين طرح 
روی ۴۸ گلــه شــامل ۱۳ هــزار و ۸۰۰ گوســفند در 9 

شهرستان استان در حال اجراست. 
هم اكنون نســل اول طرح اصالح نژاد گوسفند در استان 
چهارمحال و بختياری به دنيا آمــده و آماده جفت گيری 

است. 
ســام مردانی اضافه كرد: ضريب تبديل علوفه به گوشت 
در نژاد لری بختياری ۸ كيلوگرم اســت كه اين ميزان در 

آميخته ها به ۶ كيلوگرم رسيد. 
وی با اشــاره به اينكه درصــد چربی در نســل اول طرح 
اصالح نــژاد از ۱۵ درصد نژاد بومی بــه ۶ درصد كاهش 
پيدا كرده ادامه داد: سن بلوغ در آميخته ها نسبت به نژاد 
مادری ۶ مــاه كاهش و درصد چند قلــو زايی يک درصد 

افزايش يافته است. 
با اجرای طرح اصالح نــژاد دام ســبک در چهارمحال و 
بختياری پيش بينی می شــود در ۱۰ ســال آينده ۸۰ تا 
۱۲۰ هزار گوسفند سنتز نژاد شده به عنوان پايه گله های 

مولد در سطح استان داشته باشيم.

مديركل دامپزشكی چهارمحال و بختياری از كاهش مصرف 
آنتی بيوتيک در مرغداری های استان خبر داد.

عبدالمحمــد نجاتــی گفــت: مرغــداران چهارمحــال و 
بختياری با رعايت شــرايط بيوسكيوريتی )امنيت زيستی(، 
واكسيناسيون، اصالح ساختار مرغداری ها و تهيه جوجه يک 
روزه مرغوب و منطبق بر شرايط آب و هوايی استان، مصرف 

آنتی بيوتيک ها را كاهش داده اند. 

وی با اشــاره به انجام آزمايشــات تعييــن باقيمانده آنتی 
بيوتيک )FPT( در الشــه دام، طيور و آبزيــان در اداره كل 
دامپزشكی افزود: در نتيجه اين آزمايشات مشخص شده كه 
مرغداران استان زمان پرهيز مصرف آنتی بيوتيكی را رعايت 
می كنند و در الشه ماهيان سردابی نيز خطر باقيمانده های 
آنتی بيوتيكی وجود نــدارد.  نجاتی با بيــان اينكه مصرف 
آنتی بيوتيک باعث افزايش مقاومت و تغيير شكل و ماهيت 

باكتری ها در دام، طيور، آبزيان و انسان می شود اضافه كرد: 
مرغداران بايد با رعايت دســتورالعمل دامپزشكی و پرهيز 
از هر گونه خود درمانی، به ســالمت و اقتصاد جامعه كمک 
كنند.  وی ابراز اميدواری كرد: در آينــده نزديک با خريد و 
نصب دستگاه كروماتوگرافی يا جداســازی مواد با عملكرد 
باال )HPLC( به منظور تكميل آزمايش FPT گام مهمی در 

سالمت غذايی مردم استان برداشته شود.

معاون بهبود تولیدات دامی اداره كل جهادكشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

اصالح نژاد گوسفندان استان برای افزایش تولید و کیفیت 

طرح اصالح نژاد 
گوسفند با هدف 
افزایش تولید و 
كیفیت گوشت 
قرمز در استان 

چهارمحال و 
بختیاری اجرا 

شد

سيامک سليمانی دشــتكی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استاندار چهارمحال و بختياری با اشاره به اينكه همكاری رسانه ها 
نقش مهمی در مبارزه با مواد مخدر دارد، اظهار داشــت: بايد از ظرفيت 

رسانه های مختلف در راستای مبارزه با قاچاق كاال استفاده كرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار چهارمحال 
و بختياری ادامه داد: هم اكنون قاچــاق كاال ضربات جبران ناپذيری به 
اقتصاد كشــور وارد می كند و موجب تعطيلی كارخانه ها و واحد های 

صنعتی می شود. 
وی تاكيد كرد: جلوگيری از ورود كاالی قاچاق و توزيع آن نيازمند نظارت 
بيشــتر و همكاری دستگاه های مختلف اســت.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختياری با اشاره به اينكه 
اشتغال در پی فعال بودن يک كارخانه صنعتی پايدار می ماند، تاكيد كرد: 

قاچاق كاال نقش مهمی در افزايش نرخ بيكاری در جامعه دارد.

مديركل دامپزشكی استان از ارسال واكسن مورد نياز دام های عشاير در 
حال كوچ اســتان خبرداد. نجاتی گفت: با همكاری سازمان دامپزشكی 
كشور واكسن مورد نياز دام های عشــاير كوچنده چهارمحال و بختياری 

تامين شده است .
وی افزود: طرح واكسيناسيون تب برفكی دام های عشاير كوچنده استان 
با همكاری دامپزشــكی استان خوزستان اجرا می شــود و در صورتی كه 
دامپزشكی اســتان در مدت مقرر موفق به واكسيناسيون دام های عشاير 
كوچنده نشود دامپزشكی استان اقدام به واكسيناسيون دام ها خواهد كرد. 
نجاتی با اشاره به آغاز واكسيناسيون دام های سبک عليه بيماری تب برفكی 
پيش بينی كرد يک و نيم ميليون رأس دام استان در اين مرحله واكسينه 
شود. وی گفت: واكسيناســيون تب برفكی دام های سنگين شامل گاو و 

گوساله نيز امسال در دو مرحله انجام شد . 
چهارمحال و بختياری بعد از فارس دومين استان عشايرنشين كشور است.

 رسانه ها نقش مهمی در 
مبارزه با قاچاق كاال دارند

تامین واكسن مورد نیاز 
دام های عشایر استان

شهرستان

فرمانده انتظامی شهرستان كيار از كشف ۳ تن چوب جنگلی 
قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی رازانی فرمانده انتظامی شهرستان كيار افزود: 
ماموران انتظامی شهرســتان كيار در راستای مقابله با افراد 
سودجو، طرح برخورد با قاچاقچيان ذخاير منابع طبيعی را 

به مرحله اجرا گذاشتند.
وی تصريح كــرد: در اين ارتبــاط مامــوران كالنتری اين 
شهرســتان يک دســتگاه خودروی حامل چوب قاچاق را 
متوقف كردند. به گفته وی در بازرســی از اين خودرو ۳ تن 
چوب جنگلی قاچــاق به ارزش ۲۰ ميليون ريال كشــف و 

ضبط و راننده خودرو نيز به مراجع قضايی معرفی شد.
قطع و حمل درختان جنگلی بدون پروانه حمل، جرم است و 
خودروهای حامل چوب كه فاقد مجوز حمل باشند، توقيف 

می شوند.
به گزارش ايرنا، جنگل های زاگرس در چهارمحال وبختياری 
در ســال های اخير با عوامل تخريب روبه بوده است و تهيه 
زغال و قاچاق چوب درختــان جنگل های زاگرس از عوامل 

اصلی و تشديد كننده تخريب اين منابع به شمار می  رود. 

شــهردار شــهر اردل از عمليات اصالح برخــي معابر و 
جدول ها وكانال كشي هاي اين شــهر با اعتباري بالغ بر 

يک ميليارد ريال خبر داد.
مصطفي رئيســي شــهردار شــهر اردل با بيان اين خبر 
گفت: عمليات اصالح معابر ســطح شــهر، زيرســازي و 
آســفالت خيابان ها و كوچه هــا از آذرماه امســال آغاز 
 شــد  و براي تكميل اين پروژه يک ميليارد ريال در نظر 

گرفته شد.
رئيســي همچنيــن با اشــاره به اصــالح جــدول ها و 
كانال كشي هاي سطح شهر گفت: اصالح و يا جدول بندي 
خيابان ها و معابر ســطح شــهر اردل از ديگــر اقدامات 

شهرداري در طول دو ماه گذشته بوده است.
وي در پايــان خاطرنشــان كرد: آســفالت و بهســازي 
معابــر اصلي و فرعــي به عنــوان يک اولويــت مهم در 
دســتور كار اين منطقــه قــرار دارد و بــراي عمران و 
نوســازي معابر و محالت برنامه هاي مختلفي بر مبناي 
 دستور العمل هاي تعيين شده در طول سال جاري محقق 

می شود.

به گــزارش جهانبيــن نيوز به نقــل از  ســالم لردگان، 
شهرستان لردگان داراي جمعيتي بيش از ۲۵۰ هزار نفر 
است و به تناسب اين جمعيت بايد قبرستاني در خور و در 
حد اين جمعيت وجود داشته باشد ولي متاسفانه برخي 
از قبرستان ها وضعيت اسف باري دارند و برخي ديگر نيز 
درست در وسط شهر و در جوار ساختمان هاي مسكوني 

واقع شده اند.
همسايگان اين قبرستان ها به 
دليل ســر و صداها و برگزاری 
مراســم در اين قبرســتان ها 
خصوصا در روزهاي پنج شنبه 
و جمعه هميشه در ناراحتي و 
عذاب هستند و در دراز مدت 
همســايگان اين قبرستان ها 
دچار آســيب روحي و رواني 
خواهند شــد و به مرور زمان 
همچون مــرده هــا اميد به 
زندگــي خــود را از دســت 

خواهند داد.
نبــود جــا و نبش قبــر براي 

دفن اموات در آرامســتان لردگان معضل بزرگي است كه 
گريبان گير اهالي مردم لردگان شده است.

وجود قبرستان ها درســت در وسط شهر و شيوع بيماري 
همواره سالمت شهروندان را تهديد مي كند كه اين خود 

يكي ديگر از مشكالت اين قبرستان هاست.
ترافيک خيابان هاي همجوار اين آرامستان ها و همچنين 
مسدود شدن اين خيابان ها از ديگر مشكالت و معضالتي 
اســت كه خود شــهروندان لردگاني حتما بــه صورت 

ملموس آن را درک كرده اند.
 اهالي شهر لردگان در گفت وگو با خبرنگار سالم لردگان 

كشف سه تن چوب جنگلی قاچاق 
در شهرستان كیار

بهسازي معابر شهر اردل با 
اعتباري بالغ بر یک میلیارد ریال

وقتي لردگان براي مردگان جایي ندارد؛ 

نبش قبر براي دفن اموات در 
آرامستان لردگان!

مي گويند: ما مشــكالت خود را به مســئوالن شهرستان 
رسانديم اما متاسفانه هيچ قدمي براي بهبود وضعيت اين 
محل صورت نگرفته است و تنها براي مدت كوتاهي برخي 

از كارها تعليق شده تا آب ها از آسياب بيفتد.
رييس شــوراي شــهر لردگان در گفت وگو بــا خبرنگار 
ســالم لــردگان اظهــار داشــت: در تصميم گيري هايي 
كه با حضور شــهردار وقت، اداره منابــع طبيعي و اعضاي 
شوراي شهر لردگان درباره آرامســتان شهر لردگان انجام 
گرفت،  قطعــه زميني در تپه منبع آب به مســاحت چهار 
و نيم هكتار از منابــع طبيعي برای اين امر واگذار شــد و 
طراحي، نقشه اجرايي و جانمايي مطابق جديدترين اصول 
شهرسازي)غسالخانه زنانه و مردانه، فضاي سبز و... ( تهيه  

شد و به آن اختصاص يافت.
اردشيري افزود: مبلغ پنج ميليارد ريال برای آماده سازي 
 و حصار كشــي در بودجه امســال تخصيص داده شد كه 
ان شاا... تا انتهاي امسال عمليات مربوط به خاک برداري و 
تسطيح محل مورد نظر به انجام مي رسد. با توجه به فضاي 
محدودي كه در حال حاضر در آرامســتان قديمي وجود 
دارد بايد گفت: با به بهره برداري رسيدن آرامستان جديد 
در اوايل سال 9۶ مشــكل بحران نبود جا براي دفن اموات 

در سال جديد حل مي شود .

نبود جا و نبش قبر 
براي دفن اموات در 
آرامستان لردگان 

معضل بزرگي است 
كه گریبان گیر 

اهالي مردم لردگان 
شده است

كاهش مصرف آنتی بیوتیک در مرغداری های چهارمحال و بختیاری

مديركل جهاد كشاورزی چهارمحال و بختياری گفت: ۵۰ درصد از 
قنات های چهارمحال و بختياری خشک شده است.

به گزارش مهر، ذبيح ا... غريب در نشست ستاد اجرايی منابع طبيعی 
با اشاره به اينكه كاهش بارش در چهارمحال و بختياری جدی است، 
عنوان كرد: بارش برف در اين اســتان كاهش شديدی داشته است. 
وی عنوان كرد: كاهش بارش ها و خشكسالی چند ساله چهارمحال 
و بختياری موجب خشک شدن چشــمه ها و قنات های اين استان 

شده است.
 مديركل جهاد كشاورزی چهارمحال و بختياری ادامه داد: هم اكنون 
۵۰ درصد از قنات های چهارمحال و بختياری خشک شده است. وی 
تصريح كرد: ميران آب خروجی ديگر چشمه ها و قنات های استان 

نيز با كاهش ۳۰ الی ۶۰ درصدی آب روبه روست.

معاون توســعه و برنامه ريزی ســازمان مديريــت و برنامه ريزی 
چهارمحال و بختياری گفت: توانمندی های چهارمحال و بختياری 

برای سرمايه گذاری و جذب سرمايه گذار معرفی می شود.
عليرضا شجاعی در نشســت برنامه ريزی نمايشــگاه فرصت های 
ســرمايه گذاری با اشــاره به برپايی  اين نمايشــگاه  در اســتان 
اظهارداشــت: توانمندی هــای چهارمحــال و بختيــاری برای 

سرمايه گذاری به مردم و سرمايه گذاران معرفی خواهدشد. 
وی تاكيد كرد: جذب سرمايه گذاری داخلی و خارجی در اين استان 

يكی از اهداف اصلی برپايی اين نمايشگاه است.
معاون توســعه و برنامه ريزی ســازمان مديريــت و برنامه ريزی 
چهارمحال و بختياری يادآور شد: چهارمحال و بختياری در كنار دو 
استان پر جمعيت كشور قرار گرفته اســت و ظرفيت های بسياری 

برای سرمايه گذاری د-ارد.
وی بيان كرد: ايجاد اشــتغال و كاهش نرخ بيــكاری در پی جذب 

سرمايه گذار و توسعه سرمايه گذاری محقق می شود.

۵0 درصد از قنات های
 چهارمحال و بختیاری خشک شد

معرفی توانمندی های چهارمحال و 
بختیاری برای سرمایه گذاری

چهارمحال و بختیاری یکی از قطب های دامپروری و تولید گوشت قرمز در كشور است و شغل بسیاری از مردم 
این استان دامپروری می باشد. 
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مفاد آراء
10/8 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 32065-1394/05/12 هیأت دوم خانم زهرا صالحی  به شناسنامه 
شــماره 1989  کدملي  1141328895   صادره خمینی شهر  فرزند  محمد نسبت به 
یک دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  159   مترمربع از پالک شماره  
169   فرعی از 19    اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 214 دفتر 850  امالک
2- رای شــماره 34163-1394/05/30 هیأت اول اقای حسن کریمی   به شناسنامه 
شــماره  12917  کدملي  1283241080   صادره خمینی شــهر  فرزنــد  علی نقی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  159/52  مترمربع از پالک شماره  3004  فرعی از  
18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

غالمعلی بهرامی رنانی ازموردثبت صفحه 415 دفتر 70 امالک
3- رای شــماره 4802-1395/02/28 هیأت دوم آقاي رضــا آقایي قهدریجاني به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 1290147167 صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 155.75 مترمربع پالک شــماره 330 فرعي از6 اصلي واقع 
در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 553دفتر 

277امالک
4- رای شــماره 4416-1395/02/26 هیــأت اول آقاي احمد ســلطاني کفراني به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 5659854818 صادره اصفهان فرزند عبداله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 124 مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین حیدری عاشق ابادی
5- رای شماره 5124-1395/02/30 هیأت سوم خانم فردوس افتخاری به شناسنامه 
شماره 84 کدملي 4723540474 صادره کربال فرزند خلیل نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 95.95 مترمربع از پالک شــماره5257فرعی12 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

325 دفتر 665
6- رای شــماره 6461-1395/03/13 هیأت دوم اقای عبدالحمید مختاری هاشــم 
اباد  به شناسنامه شماره 2  کدملي  1249657172  صادره نائین  فرزند محمدحسن  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 240  مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمدنورمحمدی
7- رای شــماره 6399-1395/03/13 هیــأت دوم اقای محمدحســین رضائی  به 
شناســنامه شــماره 6  کدملي  2411402473  صادره آباده فرزند علی نســبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه  به مســاحت 239/57  مترمربع از پالک شماره 
671 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازموردثبت صفحات 8و23و20و26و29و155و152و158و167و164و32و35و2

96و11و158و38و161 دفتر632و685و887 امالک
8- رای شــماره 6402-1395/03/13 هیأت دوم اقای علی حیدرپناه  به شناسنامه 
شماره 207  کدملي  2410981321  صادره آباده فرزند ولی اله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ مغازه  به مساحت 239/57  مترمربع از پالک شماره 671 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 
صفحات 8و23و20و26و29و155و152و158و167و164و32و35و296و11و15

8و38و161 دفتر632و685و887 امالک
9- رای شماره 6416-1395/03/13 هیأت دوم اقای غالمرضا امینی قهدریجانی  به 
شناسنامه شماره 115  کدملي  1110929692  صادره فالورجان  فرزند هاجی علی 
نسبت به هفده حبه ونوزده-سی وهفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان به 
مساحت 157/81  مترمربع از پالک شماره 277 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 408 دفتر 628 امالک
10- رای شــماره 6411-1395/03/13 هیأت دوم خانم عذرا محمدی قهدریجانی  
به شناسنامه شــماره 18  کدملي  1111423210  صادره فالورجان  فرزند اصغر 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 157/81  مترمربع از 
پالک شماره 277 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 77 دفتر 907 امالک
11- رای شماره 6410-1395/03/13 هیأت دوم اقای محمدعلی امینی  به شناسنامه 
شماره 5  کدملي  1284860841  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا نسبت به هجده 
حبه وهجده-سی وهفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان به مساحت 81/157  
مترمربع از پالک شماره 277 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 74 دفتر 907 امالک
12- رای شــماره 10466-1395/05/11 هیــأت اول اقای یداله کاظمــی رنانی به 
شناسنامه شماره 229  کدملي  1290088470  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشــاع از  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  254/50  مترمربع از پالک 
شــماره  859 فرعی از18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی فاطمه صادقیان ازموردثبت صفحه 42 دفتر 44 امالک
13- رای شماره 10468-1395/05/11 هیأت اول خانم بتول صادقیان به شناسنامه 
شماره 212  کدملي  1290192103  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  254/50  مترمربع از پالک شماره  859 
فرعی از18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی فاطمه صادقیان ازموردثبت صفحه 42 دفتر 44 امالک
14- رای شــماره 10475-1395/05/11 هیأت اول خانم زهرا علی عسگری رنانی 
به شناسنامه شــماره 61  کدملي  1290465991  صادره خمینی شهر  فرزند نعمت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  183/57  مترمربع 
از پالک شماره  296 فرعی از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی مصطفی شمیث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 امالک

15- رای شــماره 10474-1395/05/11 هیــأت اول اقای کریــم صباغی رنانی به 
شناســنامه شــماره 10555  کدملي  1283216302  صادره اصفهان فرزند یداله 
 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  183/57  مترمربع

 از پالک شماره  296 فرعی از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رســمی مصطفی شــمیث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 

امالک
16- رای شــماره 10478-1395/05/11 هیأت اول  اقای حســنعلی پورپیرعلی به 
شناســنامه شــماره 714  کدملي  1091462501  صادره نجف ابــاد  فرزند اصغر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  229/40  مترمربع از پالک شماره  234 فرعی از 16   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

62 دفتر 694 امالک
17- رای شــماره 12936-1395/05/27 هیأت اول خانم عصمت صباغ رنانی   به 
شناسنامه شماره 636  کدملي 1290342210  صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188  مترمربع از پالک شماره 296 
فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی مصطفی شمیث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 امالک
18- رای شماره 12933-1395/05/27 هیأت اول اقای محمدعلی صباغی رنانی   به 
شناسنامه شماره 196  کدملي 1290303797  صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188  مترمربع از پالک شماره 296 
فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی مصطفی شمیث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 امالک
19- رای شماره 16506-1395/06/21 هیأت اول  اقای محسن صادقی برزانی  به 
شناسنامه شماره 43  کدملي  1290313636  صادره اصفهان فرزند اکبر ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 133/44  مترمربع از پالک شــماره 585 فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 81/10/26-12152 

دفترخانه 32 اصفهان
20- رای شماره 16494-1395/06/21 هیأت اول خانم فاطمه میرمعصومی کرمی  
به شناسنامه شماره 416  کدملي  1284701735  صادره اصفهان فرزند سیدحسن 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 145  مترمربع از پالک 
شماره 1 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 254و368 دفتر 537و553 امالک
21- رای شماره 16525-1395/06/21 هیأت اول اقای احمد نصری  به شناسنامه 
شــماره 47  کدملي  1290206783  صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145  مترمربع از پالک شماره 1 فرعی 
از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 254و368 دفتر 537و553 امالک
22- رای شــماره 16516-1395/06/21 هیــأت اول اقای اکبر نصــر اصفهانی  به 
شناســنامه شــماره 1256  کدملي  1283358042  صادره اصفهــان  فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124  مترمربع از پالک شماره 46 فرعی از 30  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 66/6/17-71572 

دفترخانه 5 اصفهان
23- رای شــماره 16354-1395/06/20 هیأت اول اقای حســن تــرکان رنانی  به 
شناسنامه شــماره 579 کدملي 1818253380  صادره آبادان فرزند محمدحسین  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84  مترمربع از پالک شماره 1323 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

2و348 دفتر 840و507 امالک

24- رای شــماره 16138-1395/06/18 هیأت دوم اقای مرتضی عسکری دهچی  
به شناســنامه شــماره  4949  کدملي 5418669486  صادره لنجان  فرزند فتح اله      
ششدانگ ساختمان  به مساحت 135/60  مترمربع از پالک شماره 1477 فرعی از 3 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

529 دفتر 850  امالک
25- رای شماره 16148-1395/06/18 هیأت دوم اقای محمدتقی سلطانی رنانی  به 
شناسنامه شــماره  10057  کدملي 1283209918  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ ساختمان به مســاحت 298/02  مترمربع از پالک شماره 4106 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین عابدی
26- رای شماره 16129-1395/06/18 هیأت دوم خانم مرضیه نوری  به شناسنامه 
شــماره  36  کدملي 1289608520  صادره اصفهان فرزند محمدحسین  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 133/50  مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شکراله اکبری جزی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
27- رای شــماره 16128-1395/06/18 هیأت دوم اقای عباس زارع  به شناسنامه 
شــماره  12809  کدملي 0054127981  صادره تهران فرزند محمدرضا  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 133/50  مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شکراله اکبری جزی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
28- رای شــماره 16964-195/06/27 هیأت دوم خانم محبوبه السادات محبوبی 
رنانی  به شناسنامه شــماره  1317 کدملي  1290912319  صادره اصفهان  فرزند 
سید حسین ششــدانگ ســاختمان به مســاحت  85/68  مترمربع از پالک شماره 
403  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 20و23 دفتر 205 امالک
29- رای شــماره 16951-1395/06/27 هیأت دوم خانم زهرا رنجبریان رنانی  به 
شناسنامه شماره  1411 کدملي  1290834970  صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  142/69  مترمربع از پالک 
شــماره 3665  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 121 دفتر 365 امالک
30- رای شــماره 16952-1395/06/27 هیأت دوم اقای مهدی یاری  به شناسنامه 
شــماره  666 کدملي  1290517991  صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  142/69  مترمربع از پالک شماره 
3665  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 121 دفتر 365 امالک
31- رای شماره 17130-1395/06/28 هیأت دوم اقای نبی اله داودی خویگانی به 
شناسنامه شماره 12  کدملي  1159863156  صادره فریدن  فرزند محمود  نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 134/70  مترمربع از پالک شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

سیدمحمدوسیداسداله وسیدحسین حسینی عاشق ابادی
32- رای شــماره 17131-1395/06/28 هیأت دوم خانم آمنــه یارعلی دارانی به 
شناسنامه شماره 1011  کدملي  1159889910  صادره داران  فرزند ذبیح اله  نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ ســاختمان به مســاحت 134/70  مترمربع از پالک 
شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی سیدمحمدوسیداسداله وسیدحسین حسینی عاشق ابادی
33- رای شماره 19237-1395/07/17 هیأت دوم اقای رضا بزرگیان  به شناسنامه 
شماره  63  کدملي  1262636205  صادره کاشان  فرزند عباس ششدانگ ساختمان  
به مساحت 106  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی یداله محمدی کوجانی
34- رای شماره 19220-1395/07/17 هیأت دوم خانم بتول چیذری  به شناسنامه 
شماره  2509  کدملي  1286878251  صادره اصفهان  فرزند محمدحسن  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 248  مترمربع از پالک شماره 2490  فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 236 دفتر 

1062 امالک که مقدار 3/58 سهم مشاع برای نامبرده باقی میماند
35- رای شماره 19208-1395/07/17 هیأت دوم اقای سعید تقی یار  به شناسنامه 
شماره  368  کدملي  1290439737  صادره خمینی شهر  فرزند  رمضان ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 187/30  مترمربع از پالک شماره 3178  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 265 

دفتر 433 امالک
36- رای شــماره 19201-1395/07/17 هیأت دوم خانم فاطمه صغرا اســماعیلی 
رنانی  به شناسنامه شــماره  296  کدملي  1290240361  صادره اصفهان  فرزند  
حسین     ششدانگ ساختمان  به مســاحت 182/60  مترمربع از پالک شماره 3199  
فرعــی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 170 دفتر204  امالک
37- رای شماره 19194-1395/07/17 هیأت دوم اقای نعمت اله عبدی   به شناسنامه 
شــماره 95  کدملي  1289977747   صادره اصفهان  فرزند مصطفی  نسبت به سه 
دانگ وهفتصد وسی ویک-یکهزاروپانصدوپنجم دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  
به مساحت 395   مترمربع از پالک شــماره 122  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 317 دفتر 182 امالک
38- رای شماره 19193-1395/07/17 هیأت دوم خانم بتول عبدی   به شناسنامه 
شــماره 9  کدملي  1290080712   صادره اصفهان  فرزند حســینعلی  نســبت به 
دودانگ وهفتصد وهفتادوچهار-یکهزاروپانصدوپنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ساختمان  به مساحت 395   مترمربع از پالک شــماره 122  فرعی از 5  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 317و423 

دفتر 182و300 امالک
39- رای شــماره 19176-1395/07/17 هیأت دوم  اقــای محمدرضا بهرامی   به 
شناسنامه شماره 2852  کدملي  0491359292  صادره ری  فرزند ابراهیم  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 91/22   مترمربع از پالک شــماره 2634  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 20 

دفتر 570  امالک
40- رای شماره 19176-1395/07/17 هیأت دوم اقای کاظم رحیمی  به شناسنامه 
شــماره 71  کدملــي  1289909024 صادره اصفهــان  فرزند خداداد  ششــدانگ 
ساختمان  به مساحت 304   مترمربع از پالک شماره 773/2  فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین حیدری 

رنانی ازموردثبت صفحه 330 دفتر 20  امالک
41- رای شــماره 18249-1395/07/06 هیأت سوم آقای رســول قدیری زهرانی  
به شناسنامه شــماره 1546 کدملي  1283260174  صادره اصفهان  فرزند  عباس 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 135.30  مترمربع از پالک شماره  45   فرعی از  

15   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
42- رای شماره 17697-1395/07/03 هیأت ســوم آقای مراد علی قربی قهفرخی  
به شناســنامه شــماره 9061 کدملي  4620676721 صادره شهرکرد  فرزند صفر   
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 156.30  مترمربع از پالک شماره فرعی از 68   
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس 

محمدی فرزند براتعلی
43- رای شماره 17702-1395/07/03 هیأت سوم آقای صمد باباپور   به شناسنامه 
شــماره 8471  کدملي  2060564646  صادره  بابل  فرزند  مرتضی   ششدانگ یک 
باب خانه   به مساحت 146.37  مترمربع از پالک شــماره  فرعی از  67   اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  کریم جاللی 

عاشق آبادی
44- رای شــماره 17653-1395/07/01 هیــأت ســوم آقاي بهروز شــفیعی  به 
شناسنامه شــماره 198  کدملي 0452024374 صادره شــمیران  فرزند فضل اله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 118.50  مترمربع از پالک شماره  فرعی از   67   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  سید 

اسداله حسینی عاشق آبادی
45- رای شــماره 20049-1395/07/27 هیــأت اول اقــای اصغــر اســکندری  
بــه شناســنامه شــماره  537  کدملــي  1284702944   صادره اصفهــان  فرزند  
محمداسماعیل  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  112/50  مترمربع از پالک شماره  
987  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی گوهرسی منی ازموردثبت صفحه 161 دفتر 600 امالک
46- رای شماره 19950-1395/07/26 هیأت اول اقای حسن ابراهیمی  به شناسنامه 
شماره 1  کدملي 5759764853  صادره فریدن  فرزند علیرضا ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 72/70  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مهدی خراط
47- رای شماره 20066-1395/07/27 هیأت اول اقای محمدمهدی مجتبائی رنانی   
به شناسنامه شــماره  277  کدملي  1290061858   صادره اصفهان  فرزند  عباس 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  174/12  مترمربع از پالک شماره  3797  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 65220-

91/12/12 دفترخانه 112 اصفهان
48- رای شــماره 20036-1395/07/27 هیأت اول  اقــای محمدرضا میرزائی  به 
شناسنامه شــماره  4188  کدملي  1285027299   صادره اصفهان  فرزند  رسول  
نسبت به بیست وهفت حبه وسه-پنجم حبه مشــاع از72حبه  ششدانگ یکباخانه به 
مساحت  247  مترمربع از پالک شــماره  485  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 80 دفتر 105 امالک
49- رای شــماره 20038-1395/07/27 هیــأت اول اقای حمیدرضــا میرزائی  به 
شناسنامه شــماره  7534  کدملي  1292228180   صادره اصفهان  فرزند  رسول  
نسبت به یازده حبه ودو-پنجم حبه مشاع از72حبه  ششدانگ یکباخانه به مساحت  
247  مترمربع از پالک شــماره  485  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 86 دفتر 1140 امالک

50- رای شــماره 20040-1395/07/27 هیأت اول خانم پریســا شــاه نظری  به 
شناسنامه شماره  1270197991  کدملي  1270197991   صادره اصفهان  فرزند  
مصطفی  نسبت به یازده حبه ودو-پنجم حبه مشاع از72حبه  ششدانگ یکباخانه به 
مساحت  247  مترمربع از پالک شــماره  485  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 89 دفتر 1140 امالک
51- رای شــماره 20037-1395/07/27 هیــأت اول خانــم لیلــی حــاج حیدری 
ورنوسفادرانی  به شناسنامه شماره  2356  کدملي  1141294338   صادره خمینی 
شهر  فرزند  عباسعلی  نسبت به بیست ویک حبه وســه-پنجم حبه مشاع از72حبه  
ششدانگ یکباخانه به مســاحت  247  مترمربع از پالک شــماره  485  فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

83 دفتر 1140 امالک
52- رای شــماره 20072-1395/07/27 هیأت اول خانم مهشــید میهن پرست   به 
شناسنامه شــماره  209  کدملي  3256966969   صادره کرمانشاه  فرزند  حشمت 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  122/30  مترمربع از پالک شماره  31  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس ابراهیمی

53- رای شــماره 20067-1395/07/27 هیأت اول اقای حیــدر نصراصفهانی   به 
شناســنامه شــماره  80  کدملي  1290039240   صادره اصفهان  فرزند  مصطفی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  337/65  مترمربع از پالک شماره  2438  فرعی از 5  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

346 دفتر 28 امالک
54- رای شــماره 20090-1395/07/27 هیأت اول اقای رضا آقائی قهدریجانی  به 
شناسنامه شماره  7  کدملي  1290147167  صادره اصفهان  فرزند حسن  ششدانگ 
یکبابخانه ومغازه متصله  به مساحت  73/15  مترمربع از پالک شماره 340  فرعی 
از  6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 149 دفتر 293 امالک
55- رای شماره 20088-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا مکتوبیان بهارانچی  به 
شناسنامه شماره  8  کدملي  1290164940  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا  نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  214  مترمربع از پالک شماره 
543  فرعی از  25  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 13970-92/2/7 دفترخانه 25 اصفهان
56- رای شماره 20089-1395/07/27 هیأت اول اقای رسول سالمی کوهانستانی  
به شناسنامه شماره  32  کدملي  1290141533  صادره خمینی شهر  فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  214  مترمربع از پالک 
شــماره 543  فرعی از  25  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 13970-92/2/7 دفترخانه 25 اصفهان
57- رای شماره 20087-1395/07/27 هیأت اول اقای علی صدرالدین  به شناسنامه 
شــماره  122  کدملي  1290220166  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  148/53  مترمربع از پالک شــماره 390  فرعی از  25  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی جعفرنادری 

درباغشاهی ازموردثبت صفحه 317 دفتر 110 امالک
58- رای شــماره 19918-1395/07/26 هیأت اول  اقای محمد بارورز کوچه قلعه  
به شناســنامه شــماره 134  کدملي 1284347737  صادره اصفهان  فرزند حسن 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 234/27  مترمربع از پالک شــماره 176  فرعی 
از 4  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازاســناد 

37277و37281-50/12/22 دفترخانه 5 اصفهان
59 - رای شــماره 19920-1395/07/26 هیأت اول اقای حســین ذکاوت مندجزی  
به شناسنامه شماره 435  کدملي 1291163001  صادره اصفهان  فرزند حسنعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 60/40  مترمربع از پالک شماره 811  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه 

فخفوری ازموردثبت صفحه 280 دفتر 451 امالک
60- رای شــماره 19922-1395/07/26 هیأت اول اقای محسن قلعه جوزدانی  به 
شناسنامه شــماره 1270588291  کدملي 1270588291  صادره اصفهان  فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 127/20  
مترمربع از پالک شماره 604  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 10137-91/3/6 دفترخانه 371 اصفهان
61- رای شماره 19923-1395/07/26 هیأت اول خانم فهیمه ابوطالبیان الیادرانی  
به شناسنامه شماره 1271658615  کدملي 1271658615  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی  نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 127/20  
مترمربع از پالک شماره 604  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 4656-89/6/29 دفترخانه 162 اصفهان
62- رای شماره 19924-1395/07/26 هیأت اول اقای احمد شیروانی  به شناسنامه 
شــماره 285  کدملي 1291016341  صادره اصفهان  فرزند حســینعلی ششدانگ 
ساختمان تجاری به مســاحت 126/13  مترمربع از پالک شــماره 89  فرعی از 26  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

108 دفتر 505 امالک
63- رای شماره 19906-1395/07/26 هیأت اول اقای سیدمجتبی موسوی شعار   
به شناسنامه شماره 619  کدملي 1291025715  صادره اصفهان  فرزند ابوالفضل 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 39/60  مترمربع از پالک 
شــماره 235  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی محمدعلی کیقبادی لمجیری  ازموردثبت صفحه 384 دفتر 

172 امالک
64- رای شماره 19907-1395/07/26 هیأت اول  اقای سیدمهدی موسوی شعار   
به شناسنامه شماره 266  کدملي 1285767152  صادره اصفهان  فرزند ابوالفضل 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 39/60  مترمربع از پالک 
شــماره 235  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی محمدعلی کیقبادی لمجیری  ازموردثبت صفحه 384 دفتر 

172 امالک
65- رای شماره 19908-1395/07/26 هیأت اول اقای سیدمحمود موسوی شعار   
به شناسنامه شماره 688  کدملي 1289312664  صادره اصفهان  فرزند ابوالفضل 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 39/60  مترمربع از پالک 
شــماره 235  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی محمدعلی کیقبادی لمجیری  ازموردثبت صفحه 384 دفتر 

172 امالک
66- رای شــماره 19909-1395/07/26 هیأت اول اقای حســین صابری رنانی به 
شناسنامه شــماره 173  کدملي 1290145598  صادره اصفهان  فرزند حسینعلی 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 283  مترمربع از پالک شماره 1437  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

حسینعلی صابری  ازموردثبت صفحه 499 دفتر 194 امالک
67- رای شــماره 19905-1395/07/26 هیأت اول اقای محمدرضا فکرنشــان   به 
شناســنامه شــماره 4317  کدملــي 1817879006  صادره ابــادان  فرزند مختار 
ششدانگ اعیانی یکبابخانه که عرصه ان موقوفه میباشد به مساحت 153  مترمربع 
از پالک شــماره 304  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی اداره اوقاف  ازموردثبت صفحه 297 دفتر 181 امالک

68- رای شماره 19841-1395/07/25 هیأت چهارم خانم مریم عزیزی کوهانستانی  
به شناسنامه شماره  272  کدملي  1290678626   صادره   خمینی شهر  فرزند  اصغر 
ششدانگ یک واحد کارگاه صنعتی    به مســاحت  146.5  مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  68     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  حسین زارع بهرام آبادی
69- رای شــماره 20332-1395/07/28 هیــأت چهارم آقاي حســن بختیاری به 
شناســنامه شــماره 254 کدملي 1289925763 صادره اصفهــان فرزند رجبعلی 
ششــدانگ یکباب خانه .به مســاحت 207.5 مترمربع از پالک شــماره3825 فرعی 
از18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

محسن بختیاری
70- رای شماره 19851-1395/07/25 هیأت چهارم خانم صدیقه صادقی برزانی  
به شناسنامه شــماره  2944  کدملي  1282987933  صادره اصفهان فرزند  محمد  
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  107.20  مترمربع از پالک شماره  فرعی از   28     
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  کریم 

صالحی کوجان  ازموردثبت صفحه   268 الی 271  دفتر  54    امالک
71 - رای شــماره 19848-1395/07/25 هیأت چهارم خانم مریــم نصیرزاده   به 
شناسنامه شماره   2638 کدملي   1285104765   صادره  اصفهان  فرزند  غالمحسین  
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت   173.94  مترمربع از پالک شماره  337   فرعی 
از  7   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی    

ازموردثبت صفحه  532   دفتر   745    امالک
72 - رای شماره 19844-1395/07/25 هیأت چهارم خانم رضوان مختاری اندانی  
به شناسنامه شــماره   14234   کدملي  1140515721  صادره  خمینی شهر  فرزند  
فتح اله  سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب  خانه به مساحت  368.25 مترمربع از 
پالک شماره  136  فرعی از   13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه  190  دفتر  815   امالک
73- رای شماره 19761-1395/07/25 هیأت چهارم آقای  غالمحسین جان نثاری 
الدانی     به شناسنامه شــماره   27 کدملي  1289947317  صادره اصفهان   فرزند  
جعفر  سه دانگ ازششــدانگ یک باب  خانه   به مساحت   368.25    مترمربع از پالک 
شــماره  136  فرعی از  13  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 440   دفتر  314  امالک
74- رای شماره 20324-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي محسن موجودی رنانی  
به شناســنامه شــماره296 کدملي 1290192944 صادره اصفهــان فرزند کاظم 
ششدانگ یکباب خانه .به مســاحت 166 مترمربع از پالک شــماره 1079 فرعی از 
36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  

ازسندشماره26901 مورخ 95/05/03 دفترخانه 125

75- رای شــماره 20573-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي رحیم بختیاری رنانی 
به شناســنامه شــماره 56 کدملي 1290012059 صادره اصفهان فرزند رجبعلی  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217.5 مترمربع از پالک شماره 3825  فرعی از18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 
ازسندشــماره  1245 مورخ 90/8/1 دفتــر 326 مالک 192 مترمربــع و مابقی را از 

محسن بختیاری بموجب سند 1246 مورخ 90/8/1 از مالکین میباشد
76- رای شــماره 19858-1395/07/26 هیأت دوم خانم ایران محمدی سه پله  به 
شناسنامه شماره 25 کدملي 1290033927  صادره اصفهان  فرزند حسن  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 248/50  مترمربع از پالک شماره 288 فرعی از 1  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 182 دفتر 

544 امالک
77- رای شــماره 19120-1395/07/15 هیــأت چهــارم آقــای ســید ابوالفضل 
میرمعصومی کرمی به شناسنامه شماره 13 کدملي  1290838437 صادره  خمینی 
شهر فرزند  سید مرتضی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 208.99 مترمربع از 
پالک شماره 119 فرعی از 33 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی  علی صدرالدین
78- رای شماره 12539-1395/05/25 هیأت ســوم خانم اعظم نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 35 کدملي 1290311633 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به 27 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 201.02 مترمربع 
پالک شماره 733 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 150 دفتر 506
79- رای شــماره 12414-1395/05/24 هیأت سوم آقاي رسول نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 1290197237 صادره خمیني شهر فرزند مصطفي نسبت 
به 45 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201.02 مترمربع پالک 
شماره 733 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 9 دفتر 637
80- رای شــماره 19109-1395/07/15 هیأت ســوم آقای بیژن نصر آزادانی به 
شناســنامه شــماره  62352  کدملي 1281051152  صادره اصفهان  فرزند  اکبر  
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت  113.00   مترمربع از پالک شماره 9   فرعی از   8  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه  

299   دفتر  605   امالک
81- رای شماره 23165-1395/09/01 هیأت اول آقاي محمد رضا زینلي رناني به 
شناسنامه شماره 10530 کدملي 1283216558 صادره اصفهان  فرزند برات علي 
در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   281.33     متر مربع پالک شماره  716   فرعی 
از 19    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت یحیی 

جبلی صفحه 69 دفتر 79 امالک
82- رای شماره 23041-1395/08/29 هیأت اول آقاي علیرضا سلطاني آفاراني به 
شناسنامه شماره 39 کدملي 1293104523 صادره اصفهان فرزند حسن چهار ونیم 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   158.82  متر مربع پالک شماره  
85/1   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت اسماعیل سلطانی آفارانی و خانم ملک جعفریان
83- رای شــماره 23042-1395/08/29 هیأت اول خانم مهنــاز پاکروان لنباني به 
شناسنامه شماره 14918 کدملي 1292078294 صادره اصفهان  فرزند اسماعیل 
یک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت   158.82  متر مربع پالک 
شماره  85/1   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت اسماعیل سلطانی آفارانی و خانم ملک جعفریان
84- رای شــماره 22846-1395/08/26 هیــأت اول خانــم شــهناز منصوري به 
شناسنامه شماره 28013 کدملي 1970282381 صادره مسجد سلیمان فرزند عبداله 
در    ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  78/96    مترمربع پالک شماره   857   فرعي 
از 26   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند 75479 

مورخ 86/5/22 دفتر 94 اصفهان
85- رای شــماره 22847-1395/08/26 هیأت اول آقاي رســول صباغ رناني به 
شناســنامه شــماره 1271330776 کدملي 1271330776 صادره  اصفهان فرزند 
محمد در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   203/31   مترمربع 
پالک شــماره   3519   فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان با کسر مالکیت    آقای حســین علی جانی در صفحه 67 دفتر 81 

امالک
86- رای شــماره 22848-1395/08/26 هیــأت اول خانم اعظم صبــاغ رناني به 
شناســنامه شــماره 1271757281 کدملي 1271757281 صادره اصفهان  فرزند 
اسماعیل در   سه دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب   خانه   به مساحت   203/31   
مترمربع پالک شماره   3519   فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان با کسر مالکیت    آقای حسین علی جانی در صفحه 67 دفتر 

81 امالک
87- رای شــماره 22813-1395/08/26 هیأت اول آقاي عبداله جدیدالسالم رناني 
به شناسنامه شــماره 142 کدملي 1290286825 صادره اصفهان  فرزند کریم در   
ششدانگ یک باب   خانه به مساحت   110/70   مترمربع پالک شماره   700   فرعي از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کسر مالکیت 

حاج محمد صادقیان در صفحه 130 دفتر 39 امالک
88- رای شماره 22758-1395/08/25 هیأت اول آقاي غالم شجاعي به شناسنامه 
شــماره 972 کدملي 5759552082 صادره  فریدن  فرزند نبي اله در ششدانگ یک 
باب   خانه    به مساحت   203/55  مترمربع پالک شماره     28    اصلي واقع در اصفهان 

بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن رضائی فرزند رضا
89- رای شــماره 22762-1395/08/25 هیــأت اول  آقاي علي حاجــي زاده فالح 
به شناسنامه شــماره 85 کدملي 1290158827 صادره اصفهان  فرزند عباس در  
ششدانگ یک باب   خانه به مساحت   268/97   مترمربع پالک شماره   712   فرعي از  
25  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان           از مالکیت 

عباسعلی پورعجم فرزند محمد حسن
90- رای شــماره 22916-1395/08/27 هیأت اول آقاي رضا زارع به شناسنامه 
شــماره 17590 کدملي 1292093048 صادره اصفهان فرزند حجت اله ششدانگ 
یکباب مغــازه به مســاحت34.56مترمربع پالک شــماره فرعــي از68اصلي واقع 
دراصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســنعلی زارع بهرام 

آبادی
91- رای شماره 22777-1395/08/25 هیأت اول آقاي جعفر سهرابي به شناسنامه 
شماره 268 کدملي 1950364488 صادره ماه شهر  فرزند غضنفر در    ششدانگ یک 
باب   خانه به مساحت  159/80 مترمربع پالک شماره    67   اصلي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غالمرضا صالح زهرانی فرزند 

اسماعیل
92- رای شماره 22874-1395/08/26 هیأت اول آقاي محمود عابدیني به شناسنامه 
شــماره 451 کدملي 0492155038 صادرههر ری فرزند ابراهیم در  ششدانگ یک 
باب   خانه به مساحت  180  مترمربع پالک شماره  31   اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند 172489 مورخ 94/5/27 دفترخانه 103 

اصفهان
93- رای شــماره 23188-1395/09/02 هیــأت اول آقاي غالمعبــاس فوالدي به 
شناسنامه شــماره 11 کدملي 1129743640 صادره فریدونشــهر فرزند کمال در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   200   متر مربع پالک شماره   31   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بشماره سند 29049 مورخ 93/2/22 

دفترخانه 105 اصفهان
94- رای شماره 23196-1395/09/02 هیأت اول آقاي محمد کامران کوهانستاني به 
شناسنامه شماره 4 کدملي 1291136800 صادره اصفهان فرزند علي در   ششدانگ 
یک باب خانه  باستثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت    150.49  متر مربع پالک شماره  
364   فرعی از 14    اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 272 دفتر 695 امالک
95 - رای شــماره 22756-1395/08/25 هیأت اول آقاي ســیف الــه صادقیان به 
شناسنامه شماره 523 کدملي 1290341087 صادره اصفهان فرزند صفر علي در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت 134/05 مترمربع پالک شماره  796    فرعي 
از   18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان           از مالکیت 

حسین و رمضان صادقیان
96- رای شــماره 22900-1395/08/27 هیأت اول آقاي نوروزعلي احمدي رناني 
به شناسنامه شماره 666 کدملي 1290410488 صادره اصفهان  فرزند فتح اله در    
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت   162/84   مترمربع پالک شماره   804   
فرعي از 18   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت کریم احمدی
97- رای شــماره 22933-1395/08/27 هیأت اول آقاي جــالل احمدي رناني به 
شناسنامه شــماره 74 کدملي 1290927790 صادره خمیني شــهر فرزند باقر در    
ششدانگ یک باب   خانه به مساحت   161/64   مترمربع پالک شماره   804   فرعي از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

کریم احمدی
98- رای شــماره 22926-1395/08/27 هیأت اول آقاي امراله زارع بهرام آبادي 
به شناســنامه شــماره 11 کدملي 1290157847 صادره اصفهان فرزند رضاعلي 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 330.26مترمربع پالک شماره فرعي از68اصلي 
واقع دراصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم زارع بهرام 

آبادی
99- رای شــماره 22856-1395/08/26 هیــأت اول خانــم اشــرف محمودي به 
شناسنامه شــماره 134 کدملي 1290115095 صادره اصفهان فرزند علي در    دو 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه  به مساحت  171/70  مترمربع پالک شماره  
1513    فرعي از    18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

سند 68098 مورخ 92/5/5 دفترخانه 112 اصفهان
ادامه در صفحه 9
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100- رای شماره 22858-1395/08/26 هيأت اول خانم فاطمه آب نيلي به شناسنامه 
شماره 1271343886 كدملي 1271343886 صادره اصفهان فرزند مصطفي در   دو 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت  171/70  مترمربع پالك شماره  
1513    فرعي از    18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

سند 68098 مورخ 92/5/5 دفترخانه 112 اصفهان
101- رای شــماره 22857-1395/08/26 هيأت اول آقاي محمد جالل محمودي به 
شناسنامه شــماره 1141 كدملي 1293137804 صادره خميني شهر فرزند اصغر 
در   دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت  171/70  مترمربع پالك 
شماره  1513    فرعي از    18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  سند 68098 مورخ 92/5/5 دفترخانه 112 اصفهان
102- رای شماره 22850-1395/08/26 هيأت اول آقاي مجتبي كياني به شناسنامه 
شماره 29 كدملي 1111462658 صادره فالورجان فرزند غالمحسين در    ششدانگ 
یک باب    كارگاه به مساحت  186   مترمربع پالك شماره  68  اصلي واقع در اصفهان 

بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كسر از مالکيت تقی سليمانی
103- رای شماره 22869-1395/08/26 هيأت اول آقاي محسن ماهراني برزاني به 
شناسنامه شماره 5 كدملي 1290653941 صادره اصفهان فرزند احمد در   ششدانگ 
یک باب   ساختمان   به مساحت   74/74   مترمربع پالك شماره    1168  فرعي از  16  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 
365 دفتر 681 و صفحه 14 دفتر 689 با قيد به اینکه منافع دو پنجم مورد تقاضا بنام 

خانم صدیقه مارانی فرزند اسماعيل مادام الحيات می باشد
104- رای شماره 22934-1395/08/27 هيأت اول آقاي محمد حقيري كوهانستاني 
به شناســنامه شــماره 33 كدملي 1290092192 صادره اصفهــان فرزند علي در   
ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت   150/57   مترمربع پالك شماره   429   فرعي 
از 14   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    

صفحه 276 دفتر 43
105- رای شــماره 23062-1395/09/01 هيأت اول خانم مهين فردوسيان نجف 
آبادي به شناسنامه شماره 87 كدملي 1090896425 صادره نجف آباد  فرزند رحمت 
اله در ششــدانگ یک باب تعميرگاه اتومبيل  به مساحت   37   متر مربع پالك شماره  
2423   فرعی از  28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 132 دفتر 690 امالك
106- رای شــماره 23094-1395/09/01 هيأت اول خانم زهرا ســليمي رناني به 
شناســنامه شــماره 180 كدملي 1290115559 صادره اصفهــان  فرزند كریم در  
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت    118.55    متر مربع پالك شماره  3217   فرعی از  
18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حسن 

صالحيان در صفحه 382 دفتر 64 امالك
107- رای شــماره 22795-1395/08/26 هيــأت اول آقــاي رســول انصاري به 
شناسنامه شماره 486 كدملي 1290470227 صادره اصفهان فرزند علي سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  268  مترمربع پالك شماره  3113    
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با كسر 

از مالکيت علی انصاری در صفحه 9 دفتر 64 امالك
108- رای شماره 22794-1395/08/26 هيأت اول خانم زهرا پورعابدي رناني به 
شناسنامه شــماره 275 كدملي 1293129161 صادره اصفهان فرزند محمود سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    268  مترمربع پالك شماره  
3113    فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

با كسر از مالکيت علی انصاری در صفحه 9 دفتر 64 امالك
109- رای شــماره 23236-1395/09/02 هيأت اول خانم عاطفه نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 1600 كدملي 1290624259 صادره فرزند پرویز در  ششدانگ یک 
 باب خانه  به مساحت   154.46  متر مربع پالك شماره  221/2   فرعی از  15   اصلی 
 ) در اجرای اســتاندارد ســازی بــه پــالك 15/1182 تبدیــل گردیــده ( واقع در

 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت صفحه 273 دفتر 809 
امالك

110- رای شماره 23266-1395/09/02 هيأت اول آقاي مصطفي مزروعي سبداني 
به شناســنامه شــماره 11 كدملي 1290283001 صادره اصفهان فرزند صمد در  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 190.40متر مربع پالك شــماره   68   اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد  از مالکيت صمد 

مزروعی
111- رای شــماره 23134-1395/09/01 هيــأت اول خانم طاهره دســت مرد به 
شناسنامه شماره 1724 كدملي 1285921550 صادره اصفهان فرزند عباسعلي در  
ششدانگ یک باب مغازه  به مســاحت  37.23      متر مربع پالك شماره   531  فرعی 
از  40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از مالکيت 

عصمت الحاجيه آقا قزوینی
112- رای شماره 22821-1395/08/26 هيأت اول آقاي محمدعلي سهرابي رناني 
به شناسنامه شــماره 186 كدملي 1290074976 صادره  اصفهان فرزند حسن در   
ششدانگ یک باب   كارگاه به مساحت 45/25 مترمربع پالك شماره 3052 فرعي از 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با كسر مالکيت 

فاطمه صغری سهرابی رنانی
113- رای شماره 23137-1395/09/01 هيأت اول آقاي قباد یداللهي به شناسنامه 
شماره 8 كدملي 4679459220 صادره فارسان فرزند آقارحيم در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت    156  متر مربع پالك شماره   28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت یداله رضایی برزانی
114- رای شــماره 23139-1395/09/01 هيــأت اول آقاي محســن قهرودي به 
شناسنامه شــماره 1169 كدملي 1287802729 صادره اصفهان فرزند حسين در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   336.65   متر مربع پالك شماره  1882   فرعی 
از 68    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 560 دفتر 1087 امالك
115- رای شــماره 23147-1395/09/01 هيــأت اول آقــاي محمــد مکتوبيان به 
شناســنامه شــماره 885 كدملي 1284949206 صادره اصفهان فرزند هاشم در 
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  151.70 متر مربع پالك شماره  327   فرعی از 
6    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

355 دفتر 456 امالك
116- رای شــماره 23012-1395/08/29 هيأت اول خانم فاطمه ســليماني نيا به 
شناسنامه شماره 1529 كدملي 1284753638 صادره اصفهان فرزند حيدرعلي در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   99.5     متر مربع پالك شماره  398   فرعی از 
5    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

441 و 444 دفتر 526 امالك
117- رای شماره 23014-1395/08/29 هيأت اول آقاي ابوالفضل منصوري حسن 
آبادي به شناسنامه شماره 37 كدملي 5649884481 صادره جرقویه  فرزند حسين 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   132.60     متر مربع پالك شماره   68    اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رضا زارع بهرام 

آبادی صفحات 87 و 96 دفتر 48 امالك
118- رای شــماره 22859-1395/08/26 هيأت اول آقاي علــي صابري رناني به 
شناسنامه شماره 236 كدملي 1290162530 صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
یک باب   خانه به مســاحت   207/64   مترمربع پالك شــماره   3501   فرعي از 18   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت غالمعلی 

صابری صفحه 317 دفتر 74
119- رای شــماره 23169-1395/09/01 هيأت اول آقاي ســيدمصطفي ورادي 
اصفهاني به شناسنامه شماره 1252 كدملي 1285738136 صادره اصفهان  فرزند 
مسيح در ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت   190  متر مربع پالك شماره   768  
فرعی از  27   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از 

مالکيت علی جبار زارع صفحه 443دفتر 109 امالك
120- رای شــماره 23167-1395/09/01 هيــأت اول آقاي محمــد رضا ابافت به 
شناسنامه شماره 1130013448 كدملي 1130013448 صادره خمينی شهر  فرزند 
حسن در   ششدانگ یک باب مغازه باستثناء بهای ثمنيه اعيانی به مساحت   25 متر 
مربع پالك شماره  3158   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 359 دفتر 952 امالك
121- رای شــماره 22991-1395/08/29 هيأت اول آقاي مرتضي صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 88 كدملي 1290238286 صادره اصفهان فرزند اسماعيل در  یک 
دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   898.12   متر مربع پالك شماره  
760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
 122- رای شــماره 22987-1395/08/29 هيــأت اول آقــاي احمــد صبــاغ

 رناني به شناســنامه شــماره 11925 كدملي 1283228580 صادره خمينی شهر 
فرزند اسماعيل در  یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   898.12     
متر مربع پالك شــماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهــان از مالکيت احمد صبــاغ رنانی در صفحــه 153 دفتر 81 

امالك
123- رای شــماره 22986-1395/08/29 هيأت اول آقاي لطفعلي صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 260 كدملي 1290372977 صادره اصفهان فرزند اسماعيل در  یک 
دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   898.12     متر مربع پالك شماره  
760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
124- رای شــماره 22988-1395/08/29 هيأت اول آقاي فتــح اله صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 321 كدملي 1290439265 صادره  خمينی شهر فرزند اسماعيل 
در یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   898.12     متر مربع پالك 
شــماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
125- رای شــماره 22989-1395/08/29 هيأت اول آقاي محمــد صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 11198 كدملي 1283219883 صادره  اصفهان فرزند اسماعيل 

در  یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   898.12     متر مربع پالك 
شــماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
126- رای شــماره 22990-1395/08/29 هيأت اول آقاي اميرحسين صباغ رناني 
به شناسنامه شماره 10001 كدملي 1283209357 صادره  اصفهان فرزند اسماعيل 
در  یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   898.12     متر مربع پالك 
شــماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
127- رای شماره 22550-1395/08/24 هيأت دوم آقاي كریم نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 11 كدملي 1290067562 صادره اصفهان فرزند جعفر در  سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   145/55   مترمربع پالك 
شــماره  481    فرعي از   7 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت    صفحه 443 دفتر 827
128- رای شماره 22549-1395/08/24 هيأت دوم خانم طاهره نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 122 كدملي 1284545040 صادره اصفهان فرزند باقر در  سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   145/55   مترمربع پالك 
شــماره  481    فرعي از   7 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت    صفحه 443 دفتر 827
129- رای شماره 22583-1395/08/24 هيأت دوم آقاي امير باقرصاد به شناسنامه 
شــماره 5216 كدملي 1293178551 صادره اصفهان  فرزند عزیزاله در   سه دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   316/48   مترمربع پالك شماره   
417   فرعي از   19 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت  صفحه 311 دفتر 1053
130- رای شماره 22582-1395/08/24 هيأت دوم آقاي علي باقرصاد به شناسنامه 
شماره 664 كدملي 1284916715 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در  سه دانگ مشاع 
از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   316/48   مترمربع پالك شماره   417   
فرعي از   19 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت  صفحه 58دفتر 332
131- رای شــماره 21789-1395/08/12 هيــأت دوم آقاي اصغــر مکتوبيان به 
شناسنامه شــماره 1798 كدملي 1283014866 صادره فرزند حسن در  ششدانگ 
یک باب   ساختمان   به مساحت    121/90  مترمربع پالك شماره  425 و 426    فرعي 
از  9  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ، مورد  تقاضا 
از هر دو پالك تشکيل شده مقدار 62/74 متر مربع از صفحه 432 دفتر 257 بنام رقيه 
حسينی بهارانچی پالك 9/425 كســر گردد و مابقی  از صفحه 379 دفتر 391 بنام 

متقاضی پالك 9/426 كسر گردد
132- رای شماره 22653-1395/08/25 هيأت دوم خانم مریم افيوني زاده اصفهاني 
به شناسنامه شماره 637 كدملي 1288459181 صادره اصفهان فرزند حسين در    
ششدانگ یک باب   كارگاه به مساحت   162/80  مترمربع پالك شماره 368     فرعي 
از  35  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 249 دفتر 774
133- رای شماره 22650-1395/08/24 هيأت دوم آقاي علي مبشري به شناسنامه 
شــماره 1282 كدملي 1285818581 صادره اصفهان فرزند فتح اله در  ششدانگ 
اعيان  یک باب   ساختمان   به مساحت   199/50   مترمربع پالك شماره  304    فرعي 
از 6   اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت     

صفحه 297 دفتر 181
134- رای شــماره 22660-1395/08/25 هيأت دوم خانم بتول بنکدار آفاراني به 
شناسنامه شــماره 2144 كدملي 1282954334 صادره اصفهان فرزند حسين در   
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  102/48   مترمربع پالك شماره   304   
فرعي از  24  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

7486 مورخ 92/3/6 دفترخانه 411 اصفهان
135- رای شــماره 22635-1395/08/24 هيأت دوم آقاي  حسين صادقي برزاني 
به شناســنامه شــماره 78 كدملي 1290097305 صادره اصفهان فرزند محمد در  
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  540/12    مترمربع پالك شماره    265  
فرعي از    25 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت       380  دفتر 250
136- رای شــماره 22520-1395/08/24 هيأت دوم آقاي سعيد صادقيان رناني 
به شناسنامه شــماره 507 كدملي 1290306907 صادره  اصفهان فرزند حسن در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت    211/17  مترمربع پالك شماره   3231   
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند 

73959 مورخ 93/3/5 دفتر 112 اصفهان
137- رای شماره 24176-1395/09/14 هيأت دوم آقاي رمضان رضائي برزاني به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 1290173478 صادره اصفهان فرزند یداله در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  206    متر مربع پالك شماره 466/1   فرعی )به شماره 
4039 فرعی اصالح شده است ( از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان بشماره ســند 86372 مورخ 95/8/13 دفترخانه 112 اصفهان و 

42272 مورخ 95/5/28 دفتر 135  اصفهان و سهم االرثی
138- رای شماره 21746-1395/08/12 هيأت دوم خانم اكرم كاظمي به شناسنامه 
شماره 2093 كدملي 1290532184 صادره اصفهان فرزند فضل اله در  ششدانگ 
یک باب   ساختمان   به مســاحت   142/90   مترمربع پالك شماره   2557   فرعي از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 43488 

مورخ 95/6/21 دفترخانه 135 اصفهان
139- رای شماره 23039-1395/08/29 هيأت دوم خانم ســيده زبيده معنوي به 
شناسنامه شماره 29 كدملي 1229839976 صادره خوانسار فرزند سيدعلي اصغر 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   271/44   مترمربع 
پالك شماره   68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت رمضان زارع بهرام آبادی ثبت در  صفحه 87 و 96 دفتر 48 امالك
 140- رای شــماره 23040-1395/08/29 هيــأت دوم آقــاي سيدحســين 
معنوي به شناســنامه شــماره 20 كدملي 1229853987 صادره خوانسار فرزند 
سيدميرزا در   سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   271/44   
مترمربع پالك شــماره   68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهــان از مالکيت رمضان زارع بهــرام آبادی ثبت در  صفحــه 87 و 96 دفتر 48

 امالك
141- رای شماره 22530-1395/08/24 هيأت دوم آقاي سيدرضا ميرمعصومي 
به شناســنامه شــماره 423 كدملي 1283366614 صادره فرزند سيد مرتضي در 
ششدانگ یک باب    مغازه به مساحت 82/11  مترمربع پالك شماره  326    فرعي از 
22   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 47264 

مورخ 54/9/4 دفترخانه 5 اصفهان
142- رای شماره 21910-1395/08/13 هيأت سوم خانم مریم یعقوبی كرد سفلی 
به شناســنامه شــماره 16 كدملي 5499754985 صادره تيران فرزند  غالمحسين  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 143.96 مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مهری 

الهيجانيان  ازموردثبت صفحه 85 دفتر378     امالك
143- رای شماره 21201-1395/08/06 هيأت سوم خانم زهرا عسگری زردنجانی  
به شناسنامه شماره 35 كدملي 1290025533 صادره اصفهان فرزند احمد  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت  118.85 مترمربع از پالك شماره  304  فرعی از  14 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحات 165 

و 568  دفتر 746 و 467  امالك
144- رای شــماره 21202-1395/08/06 هيأت ســوم آقای مهدی نصراصفهانی  
به شناســنامه شــماره 647 كدملي  1284787869 صادره اصفهــان فرزند علی  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  152.85 مترمربع از پالك شماره  481 فرعی از  
5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق      

ازموردثبت صفحه  308 دفتر 342  امالك
145- رای شماره 21203-1395/08/06 هيأت سوم خانم بتول ابوطالبيان اليادرانی   
به شناســنامه شــماره 1919 كدملي 1284756033 صادره اصفهان فرزند احمد  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 88.65مترمربع از پالك شماره فرعی از  1/52 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ازموردثبت صفحه  86  دفتر 467  امالك
146- رای شــماره 21196-1395/08/06 هيــأت ســوم آقای امير شــيروانی  به 
شناســنامه شــماره 14834 كدملي 0075617145 صادره تهران فرزند مرتضی 
ششدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانی مسکونی به مســاحت 108.42 مترمربع از 
پالك شــماره فرعی از  28      اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی حســين رضایی كوجانی  ازموردثبت صفحه 268 الی 271   

دفتر 54  امالك
147- رای شماره 21197-1395/08/06 هيأت سوم آقای جواد یاری   به شناسنامه 
شماره 432 كدملي  1290340171 صادره اصفهان  فرزند خداداد  ششدانگ یک باب 
خانه  به مســاحت  167.97 مترمربع از پالك شماره  3260 فرعی از 18  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حيدر علی كبيری 

رنانی ازموردثبت صفحه  520 دفتر 705  امالك
148- رای شماره 21066-1395/08/06 هيأت ســوم آقای رضا قانعيان سبدانی  
به شناســنامه شــماره 65 كدملي 1290274150 صادره  اصفهان فرزند رمضان 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  161  مترمربع از پالك شماره  427  فرعی از 40  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حاج 

نصراله حسن پور
149- رای شماره 20888-1395/08/03 هيأت سوم آقای  اصغر كيقبادی لمجيری   
به شناسنامه شماره  478  كدملي  1283462648  صادره  اصفهان فرزند  غالمعلی 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  337.30  مترمربع از پالك شماره   2431  فرعی 
از  18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

از سند شماره  58731  مورخ  90/7/28  دفترخانه  108  اصفهان

150- رای شماره 21875-1395/08/13 هيأت سوم خانم مهری آقا داود مارنانی  به 
شناسنامه شماره 19092 كدملي 1282660268  صادره اصفهان فرزند عبدالحسين   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 192.53 مترمربع از پالك شماره  385  فرعی از 
15 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

فوق ازموردثبت صفحه 11 دفتر 573 امالك
151- رای شماره 21983-1395/08/15 هيأت سوم  خانم زهرا زارع  به شناسنامه 
شماره 1322 كدملي 1283358751 صادره اصفهان فرزند عبدالعلی 17/1 حبه از72 
حبه ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت 222.82   مترمربع از پالك شماره 5754  
فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق  ازموردثبت صفحات 284 الی 290 دفتر 738      امالك
152- رای شــماره 21984-1395/08/15 هيــأت ســوم خانم مریم مهرشــاد   به 
شناسنامه شماره  7853  كدملي 1292231394  صادره اصفهان فرزند محمد   8/5 
حبه از72 حبه ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 222.82  مترمربع از پالك شماره  
5754  فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحات 284 الی 290 دفتر738      امالك
153- رای شــماره 21981-1395/08/15 هيأت ســوم خانم صدیقه حسين زاده 
جوزدانی  به شناسنامه شماره 44705 كدملي 1280872640 صادره اصفهان فرزند 
عباس  10/45 حبه از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 222.82 مترمربع 
 از پالك شماره  5754 فرعی از 12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک

 غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحــات 284 الی290 دفتر 738      
امالك

154- رای شــماره 21982-1395/08/15 هيــأت ســوم خانم زهرا حســين زاده 
جوزدانی  به شناسنامه شماره 228 كدملي 1284663248  صادره اصفهان فرزند 
عباس  10/45 حبه از72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 222.82 مترمربع 
 از پالك شماره 5754  فرعی از 12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک

 غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق     ازموردثبت صفحات 284 الی 290 دفتر 738      
امالك

 155- رای شــماره 21590-1395/08/15 هيــأت ســوم آقــای محمدرضا نصر
 اصفهانی به شناسنامه شــماره 67 كدملي 1290295743  صادره اصفهان فرزند 
محمود   25/5 حبه از72حبه  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  222.82  مترمربع 
از پالك شــماره 5754  فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحــات 284 الی 290  دفتر  

738     امالك
156- رای شــماره 20806-1395/08/02 هيأت ســوم آقای عبدالرضا جنانی    به 
شناسنامه شماره 3412  كدملي 4171561701  صادره اليگودرز فرزند ملک محمد    
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  108 مترمربع از پالك شماره فرعی از  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی غالمحسين 

كشاورز خوابجانی
157- رای شــماره 21702-1395/08/12 هيأت ســوم آقای  روح اله جان نثاری  
به شناسنامه شــماره 1614 كدملي 1283455900 صادره اصفهان فرزند محمود   
ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت 85.85 مترمربع از پالك شماره 310 فرعی از 13  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  طبق 

اظهارنامه ابوالقاسم جان نثاری
158- رای شماره 21644-1395/08/11 هيأت ســوم آقای محمد حسين متانتيان   
به شناســنامه شــماره 1400 كدملي 1283276968 صادره اصفهان فرزند احمد   
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 287.50 مترمربع از پالك شماره فرعی از  32  
اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

قربانعلی مزروعی سبدانی
159- رای شماره 21864-1395/08/13 هيأت سوم آقای غالمرضا عبدالهی نوغان 
سفالئی  به شناسنامه شماره 6 كدملي 6219841751  صادره فریدن   فرزند عبداله   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت102.60 مترمربع از پالك شماره 2619 فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  

صادق كيانی زمانی ازموردثبت صفحه 477 دفتر 63      امالك
160- رای شماره 21865-1395/08/13 هيأت ســوم آقای علی اكبر مالئی رنانی  
به شناسنامه شماره  8347  كدملي 1283192748  صادره اصفهان فرزند ابراهيم    
ششدانگ دو باب مغازه و خانه متصله به مساحت 262.02 مترمربع از پالك شماره 
706 فرعــی از  19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه  569 دفتر 490   امالك
161- رای شــماره 21704-1395/08/12 هيأت سوم آقای مســلم روزبهانی  به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 6219856929 صادره فریدن فرزند حاجی آقا  ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت  158 مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی مهری الهيجانيان   

ازموردثبت صفحه 851 دفتر 378  امالك
162- رای شماره 21674-1395/08/12 هيأت دوم آقاي مهدي گله داري جزي به 
شناسنامه شــماره 1875 كدملي 1285097092 صادره فرزند ناصر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 382.20 مترمربع پالك شماره 37/51  
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان و بایستی از بخشی از 

اسناد مشاعی ثبت در صفحه 59 دفتر 755 كسر گردد
163- رای شماره 21675-1395/08/12 هيأت دوم آقاي خانم داود گله داري جزي 
به شناسنامه شماره 1824 كدملي 1284928365 صادره فرزند ناصر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 382.20 مترمربع پالك شماره 37/51  
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان و بایستی از بخشی از 

اسناد مشاعی ثبت در صفحه 425دفتر 209كسر گردد
164- رای شــماره 3734-1394/02/21 هيأت اول اقای ابراهيم مرادی مهياری به 
شناسنامه شماره  2 كدملي   1199478075  صادره شهرضا  فرزند عباس  ششدانگ 
خانه به مساحت  144/57 مترمربع از پالك شــماره  331  فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی ســلطانعلی 

ومحمدواسداله پور عجم
165- رای شــماره 25530-1395/09/24 هيــأت چهــارم خانم مهری قاســمی 
قهجاورستانی به شناسنامه شــماره  189 كدملي 1291373756 صادره اصفهان 
فرزند علی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 207.69 مترمربع از پالك 
شــماره137 فرعی از23 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 197 دفتر  1028 امالك
166-رای شــماره 25430-1395/09/23 هيــأت چهارم خانم فریبا درخشــان به 
شناسنامه شــماره 5527 كدملي 1293092436  صادره اصفهان فرزند غالمرضا   
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  222.70 مترمربع از پالك شماره فرعی از 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ازسندشماره 36579 مورخ 93/9/13 دفترخانه 135 اصفهان 
167- رای شــماره 24408-1395/09/15 هيأت ســوم آقای محمد حسين حشمت  
به شناسنامه شماره 2197 كدملي 1288100639 صادره اصفهان فرزند هوشنگ   
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  151.98 مترمربع از پالك شماره فرعی از  32 
اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

صدیقه تميزی
168- 25291-1395/09/22 هيأت دوم  آقاي صفر صوفي به شناسنامه شماره 691 
كدملي 4171380375 صادره اليگودرز فرزند حسن در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت   78/15   متر مربع پالك شــماره  45   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت فتح اله آقابابایی
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/05

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/10/20
عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

مفاد آراء
10/275 آگهی موضوع ماده 3 آئين نامه قانون هيــات تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ميمه
 برابر آراء صــادره هيات تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در ثبت ميمه تصرفات مالکانه متقاضيان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی ميگرددو در صورتی كه افراد نســبت به صدور 
 سند متقاضيان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشــار اولين نوبت آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك ميمه ارائه و پس از اخذ رسيد 
ظرف یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسليم 

نمایند:
1-كالسه 219/94برابر راي شماره 139560302020000421 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي عباسعلی 
دهقان زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 2010 صادره ازميمه در ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 38.218 مترمربع برروی قسمتی از پالك 1662 فرعي از یک 
اصلي  واقع در ميمه جزء بخش ثبتی ميمه خریداری از مالکين رسمی خانم شهربانو 

دهقان و آقای محمد ابراهيم دهقانزاده محرز گردیده است .
2–كالسه 29/95 برابر راي شــماره 13956032020000397 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمــه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي مریم 
موسویان فرزند سيد عباس بشماره شناسنامه 2107 صادره ازميمه درششدانگ  
یک باب عمارت به مساحت 22.156 مترمربع   بر روی قسمتی از پالك 1776 فرعي 
از 26 اصلي واقع در روستای ونداده جزء بخش ثبتی ميمه خریداری ازوراث مالک 

رسمی آقای سيد عباس موسویان محرز گردیده است .
3- كالسه 14/95 برابر راي شــماره 13956032020000398 هيات اول موضوع 

قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي فاطمه قمبری 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 1 در ششــدانگ یک باب عمارت به مساحت 
362.41 مترمربع بر روی قســمتی از پالك 34 فرعي از 30 اصلي واقع در روستای 
زیاد اباد جزء بخش ثبتی ميمه خریــداری از وراث مالک رســمی آقای محمد علی 

محسنی محرز گردیده است .
4- كالسه 31/95 برابر راي شــماره 13956032020000424 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمد 
مردانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1064 صادره از ميمه درششدانگ یک باب 
عمارت به مساحت 54.30 مترمربع بر روی قسمتی از  پالك 2406 فرعي از 26 اصلي 
در واقع در روســتای ونداده جزء بخش ثبتی ميمه كه خود مالک رســمی می باشد 

محرز گردیده است.
.5- كالسه 234/94برابر راي شماره 139560302020000449 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمــه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي بيژن 
عبدلی فرزند علی بشماره شناسنامه 26 صادره ازميمه در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 618.50 مترمربع بر روی قسمتی از  پالك 3913 فرعي از 35 اصلي  واقع 
در روستای ازان جزء بخش ثبتی ميمه به استناد مالکيت  رسمی و مشاعی متقاضی 

محرز گردیده است .
6- كالسه های 4/95 و 5/95 برابر آراء شــماره های 139560302020000430 و 
139560302020000431 هيات اول موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضيان خانم معصومه خاتون كریم دوست فرزند 
عباسعلی بشــماره شناســنامه 6 صادره ازميمه و آقای قدمعلی خدادوست فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 45 صادره ازميمه بالسویه مشاعا درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 558.32 مترمربع بر روی قسمتی از پالك 3922 فرعي از35  اصلي  
واقع در ازان روستای ازان جزء بخش ثبتی ميمه به استناد مالکيت رسمی و مشاعی 

متقاضيان محرز گردیده است .
7- كالسه 36/95 برابر راي شماره 139560302020000414 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي علی ميرزائيان 
فرزند حسينعلی بشماره شناسنامه 5 صادره ازميمه در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 36.26 مترمربع بر روی قســمتی از پالك 4139 فرعي از26 اصلي  واقع 
در روستای ونداده جزء بخش ثبتی ميمه خریداری از مالک رسمی آقای علی رضا 

مردانی محرز گردیده است .
8- كالسه 33/95 برابر راي شماره 139560302020000425 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای علی 
ميرزائيان فرزند حسينعلی بشماره شناســنامه 5  صادره ازميمه در ششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت 426.84 مترمربع بر روی قسمتی از  پالك 2406 فرعي از26 
اصلي  واقع در  روســتای ونداده جزء بخش ثبتی ميمه خریداری از مالکين رسمی 
آقایان  و محمد مردانی و علی رضا مردانی و به اســتناد مالکيت رســمی و مشاعی 

متقاضی  محرز گردیده است .
9- كالسه 221/94برابر راي شماره 139560302020000412 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زبيده 
اسماعيلی فرزند مشهدی غالمحسين بشماره شناسنامه 49 صادره از ميمه دریک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ موستان به مساحت 2132 مترمربع  پالك 504 
فرعي از 1 اصلي  واقع در ميمه مشهور كوچه رشيد جزء بخش ثبتی ميمه خریداري 

از مالک رسمي خانم ماطول خدادادی محرز گردیده است.
10–كالسه 17/95 برابر راي شماره 139560302020000381 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علی 
بهراميان فرزند محمد بشماره شناســنامه 21 صادره از ميمه در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 429.18 مترمربع پالك 2254 فرعي از 26 اصلي 
واقع در ونداده  جــزء بخش ثبتی ميمه خریداري ازورثه مالک رســمي خانم فاطمه 

بهراميان  محرز گردیده است. 
11– كالسه 43/95 برابر راي شماره 139560302020000383 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مسعود 
طاهری فرزند علی خان بشماره شناسنامه 26 صادره از ميمه درششدانگ یک باب 
عمارت به مساحت 102.43مترمربع بر روی قسمتی از پالك 2196 فرعي از1 اصلي 
واقع در ميمه جزء بخش ثبتی ميمهخریداري ازوراث مالکين رسمي آقاي علی خان 

طاهری و انگليس امين محرز گردیده است.
12- كالسه 49/95 برابر راي شماره 139560302020000391 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علی 
فضلی فرزند حسين بشماره شناســنامه 912 صادره از ميمه درششدانگ یک باب 
عمارت به مســاحت 68.40 مترمربع پالك 126 فرعي از 67 اصلي  واقع در حســن 
رباط جزء بخش ثبتی ميمه  خریداري مع الواســطه از مالک رسمي خانم خانم نساء 

فضلی محرز گردیده است.
13-  كالسه 30/95 برابر راي شماره 139560302020000294 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حســن 
طهماسبی  فرزند حيدر علی بشماره شناســنامه 9 صادره ازميمه درششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت 120.80 مترمربع بر روی قسمتی از پالك 1764 فرعي از 26 
اصلي واقع در ونداده جزء بخش ثبتی ميمه خریداري از مالک رسمي آقای حيدر علی 

طهماسبی محرز گردیده است.
14- كالسه38/95 برابر راي شماره 139560302020000427 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمــه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
غالمرضا ميرزائيان فرزند حســينعلي بشماره شناســنامه 27 صادره از ميمه در 
ششدانگ یک باب انباری به مساحت 37.66 مترمربع پالك 2406 فرعي از 26 اصلي  
واقع در روســتای ونداده جزء بخش ثبتی ميمه خریداري از مالک رسمي آقای علی 

ميرزائيان محرز گردیده است.
15- كالسه 35/95 برابر راي شماره 139560302020000426 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
ميرزائيان فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 5 صادره از ميمه درششدانک یک باب 
عمارت  به مساحت 117.77 مترمربع بر روی قســمتی از پالك 2406  فرعي از 26 
اصلي  واقع در روستای ونداده جزء بخش ثبتی ميمه  خریداری از مالک رسمی آقای 

حسن رحمانيان محرز گردیده است.
16- كالسه 75/94 برابر راي شماره 139460302020000832 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدی 
نوروز فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 3331 صادره ازاصفهان دریک دانگ و نيم 
مشاع ششدانک قطعه زمين مزروعی  به مساحت 569 مترمربع پالك 4735  فرعي از 
11 اصلي  واقع در وزوان جزء بخش ثبتی ميمه  خریداری ازوراث مالک رسمی خانم  

بی بی جان فتاح محرز گردیده است.
هــای  شــماره  آراء  برابــر   173 /94 و   174 /94 هــای  كالســه   -17
139560302020000396 و 139560302020000395 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضيان خانم ها شهربانو 
غفرانی  فرزند محمد علی بشماره شناســنامه 149 صادره از ميمه و عصمت خليل 
فرزند مراد علی شناسنامه شماره 94 ميمه به صورت بالسویه درششدانک یک باب 
طویله و انبار به مساحت 214.50 مترمربع بر روی قسمتی از پالك 1403  فرعي از 
11 اصلي  واقع در وزوان جزء بخش ثبتی ميمه  خریداری از مالک  رسمی آقای حسن 

اسدی محرز گردیده است.
18- كالسه 134/94 برابر راي شماره 139560302020000382 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســن 
سجودی فرزند جعفر بشماره شناســنامه 28 صادره از ميمه درششدانک یک باب 
انباری  به مساحت 40 مترمربع بر روی قســمتی از پالك 1647  فرعي از 26 اصلي  
واقع در روستای ونداده جزء بخش ثبتی ميمه  خریداری از وراث مالک رسمی آقای 

جعفر سجودی محرز گردیده است.
19 - كالسه 12/95 برابر راي شماره 139560302020000286 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ميمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقای رضا 
یاوری  فرزند حســن بشــماره شناســنامه 5 صادره از ميمه درششدانک یک باب 
عمارت  به مساحت 553.53 مترمربع بر روی قسمتی از پالك 470  فرعي از 67 اصلي  
واقع در روستای حسن رباط جزء بخش ثبتی ميمه  خریداری از مالکين رسمی خانم 

سکينه خانم كریمی وآقای حسن یاوری  محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهار شنبه  1395/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1395/11/6    

م الف: 31606 مهدی ذكاوتمند رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه
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10 مدیرکل بهزیستی اصفهان خبر داد:

رشد 30 درصدی اعتبارات مربوط 
به وسایل توان بخشی 

معاون منابع انسانی استانداری اصفهان تاکید کرد:

لزوم نهادینه شدن صرفه جویی
 در سبک زندگی ایرانی

مدیرکل اداره بهزیستی اســتان اصفهان اظهار کرد: اداره بهزیستی 
استان اصفهان یک خانواده بزرگ اســت که حدود 300 هزار نفر را 
تحت حمایت خود دارد. وقتی مفهوم خانواده در این اداره وجود دارد، 
کارمندان خود اداره هم که بالغ بر یک هزار و 400 نفر هستند، عضو 
این خانواده بزرگ  خواهند بود. سعید صادقی با بیان اینکه بهزیستی 
استان اصفهان در رابطه با توانمندســازی، نه فقط بحث معیشت و 
مســتمری بلکه دیدگاه های موجود در حوزه های فرهنگی، اشتغال، 
آموزشی، ورزشی و اوقات فراغت را نیز در نظر گرفته است، اذعان کرد: 
همگرایی و یکپارچگی تشــکل های معلوالن امســال انجام شد و به 

دنبال آن معلوالن در این برنامه وفاق پیدا کردند.
صادقی با بیان اینکه اگر قرار است مناسب سازی شهری برای معلوالن 
انجام شود، یک  قطب مهم این موضوع خود معلوالن هستند که باید 
در آن مشارکت داشته باشند، خاطرنشــان کرد: تقویت برنامه های 
پیشگیری از دیگر اقدامات بهزیستی در سال جاری بوده که از جمله 
آنها می توان به برنامه های غربالگری اوتیسم، اضطراب و تنبلی چشم 

اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گسترش خدمات و نفوذ خدمات بهزیستی در کلیه 
مناطق استان اصفهان از دیگر ویژگی های مثبت این اداره بوده است، 
اظهار کرد: امسال چهارمین دوره از جشنواره بین المللی تئاتر معلوالن 

با حدود 45 گروه از داخل و خارج از کشور در اصفهان برگزار شد .
مدیرکل اداره بهزیستی استان اصفهان اضافه کرد: در سال جاری این 
اداره، حدود 30 درصد در خصوص اعتبارات مربوط به وسایل کمکی 
در توان بخشی برای معلوالن نسبت به سال های قبل رشد داشته تا این 
افراد در رنج کمتری باشند، هرچند اعتقادات ما بر این اساس است که 
هنوز تا نقطه مطلوب بســیار فاصله داریم اما این اداره در حوزه های 

مختلف رشد داشته است.

معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی اســتانداری اصفهان در 
هجدهمین همایش خیریه دیابت اصفهان اظهارکرد: مقوله سبک 
زندگی از جمله موضوعاتی است که همه اندیشمندان و دانشمندان 

بر آن تاکید دارند.
حسین سیستانی افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بر اصالح 
ســبک زندگی تاکیدات زیادی داشــته اند و الزم است  در اصالح 
سبک زندگی در سالمت و بهداشت عمومی نیز تالش شود. معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: متاسفانه 
ســبک زندگی ما در همه زمینه ها بیمار است بخصوص در زمینه 

مصرف گرایی و اسراف در منابع و سرمایه ها.
وی تصریح کرد: صرفه جویی باید در ســبک زندگی ایرانی نهادینه 
شود به طوری که در استفاده از مواد غذایی تغییر رفتار ایجاد شده و 
از اسراف مواد غذایی جلوگیری شود تا تغییر سبک، رفتار، روش و 

منش زندگی  صورت گیرد.

درشهر

پیشنهاد  سردبیر:
چرا برخي زوج ها فرزندآوري را حذف کرده اند؟!

ناجا

جانشین رییس ســازمان وظیفه عمومی ناجا درباره 
روند طرح تشــدید برخورد با مشــموالن غایب که از 
نیمه دوم امسال آغاز شده اســت، گفت: طرح تشدید 
برخورد با مشــموالن غایب با هــدف تعیین تکلیف 
وضعیت ســربازی مشــموالن غایب از مدتی قبل در 
دســتور کار قرار گرفتــه و در فاز نخســت اجرای آن 
برای اکثریت مشــموالن غایب پیامکی صادر و از آنان 
خواسته شد تا وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.

ســردار ابراهیم کریمی با بیان اینکه به دنبال ارسال 
پیامک تعــداد قابل توجهــی از شــهروندان به دفاتر 
پلیس +10 مراجعه و اقدامات الزم برای تعیین تکلیف 
سربازی خود را انجام داده اند، گفت: برخی از این افراد 
ســربازی رفته و نســبت به تعویض کارت خود اقدام 
نکرده بودنــد. برخی دیگر نیز به دلیــل اینکه تا پایان 
امسال هشت ســال یا بیشــتر از تاریخ غیبت یا ترک 
خدمتشان می گذشت مشــمول جریمه ریالی شده و 
این امکان را پیدا کردند تــا از طریق پرداخت جریمه 

از انجام خدمت سربازی معاف شوند.

جانشین رییس پلیس راهور تهران در مورد میزان قانونی 
دودی کردن شیشــه خودروها، گفت: در قانون، میزان و 
معیار خاصی برای درصد دودی کردن شیشه خودروها 
مشخص نشده اســت اما قانون صراحتا اعالم کرده است 
که اگر خودرویی شیشــه هایش دودی شده است، باید 
در حدی باشــد که مامور پلیس بتوانــد داخل خودرو 
را مشــاهده کند. حســن عابدی ادامه داد: براین اساس 
ماموری اگر نتوانــد داخل خودرویی را بــه علت دودی 
بودن شیشه ها مشاهده کند، می تواند آن را اعمال قانون 
کند. جانشــین رییس پلیس راهور تهران در مورد اینکه 
گفته می شود نرم اســتاندارد شیشه دودی از نظر پلیس 
35 درصد است، تاکید کرد: شــرط اصلی رؤیت داخل 
خودروســت. عابدی در مورد میــزان جریمه متخلفان، 
گفت: براســاس کد تخلف 2114، افرادی کــه اقدام به 
دودی کردن شیشــه خودروی خود به میزان غیر قانونی 
کنند،50 هزار تومان جریمه می شوند و ملزم به اصالح 

شیشه خودرو هستند.

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد:

ادامه تشدید برخورد با 
مشموالن غایب

خودروهای شیشه دودی
 نقره داغ می شوند!

 ما نمی توانیم از این مســئله چشم پوشــی کنیم که مادران 
قدیمی تر، بیشتر وقتشــان را در خانه ســپری می کردند و 
تقریبا کار و اشــتغال ذهنی چندانی جز فرزندآوری و تربیت 
اوالد نداشتند در حالی که شرایط زن شهرنشین امروزی، به 
کلی تغییر کرده است. بیشتر مادران امروز ما، تحصیلکرده و 
شاغل هستند و دوست دارند در کنار همسر و فرزندان خود، 

به تفریح، استراحت و  مسافرت  بپردازند.
مادران امروز، بیشــتر از مــادران دیروز به فکر پیشــرفت و 
موفقیت در تحصیل، پایگاه اجتماعی و کار خود هستند و برای 
دست یافتن به این موفقیت و پیشرفت، نمی توانند فرزندان 
زیادی داشته باشند. به عبارت ساده تر، زوج های جوان امروز 
ما دوست دارند که زندگی کنند و طعم خوشی های زندگی را 
بچشند و برای رسیدن به این اهداف، بچه زیاد را سد راهشان 

می بینند.
در گذشــته دوام زندگــي مهم بود امــا امروز 

رضایتمندي!
دو موضوع مهم در یک زندگی مشترک، دوام و رضایتمندی 
است که بسیار اهمیت دارند. قبال دوام زندگی مشترک اولویت 
داشت و شعار »بساز و بسوز« ترویج می شد، اما امروزه با توجه 
به اینکه آگاهی های عمومی افزایش یافته، به کیفیت زندگی 
مشــترک و رضایتمندی از آن بیشــتر بها داده می شود و به 

نوعی در اولویت قرار گرفته است. شاهد این مدعا هم افزایش 
سرسام آور آمار طالق اســت. این رویکرد زمانی آسیب گونه 
می شود که به شــکل افراطی به آن نگریسته  شود، به طوری 
که زوج ها با پیشــگیری از فرزنددار شــدن  بخواهند سطح 

رضایتمندی شان باال نگه داشته شود. 
چشم و هم چشمی  مانع فرزنددار شدن می شود

در جامعه کنونی، متاســفانه گاهی چشم وهم چشمی ها نیز 
باعث می شود افراد از فرزنددارشدن امتناع کنند؛ مثال چون 
فکر می کنند فالن زوج فرزندی ندارد و زندگی شــان هم)در 
ظاهر!( خوب است، پس بهتر است که آنها نیز فرزندی نداشته 

باشند و این چرخه معیوب ادامه پیدا می کند. 
نداشتن امنیت اقتصادی و شغلی

برخی از زوج های امروزی از نداشتن امنیت اقتصادی و اینکه 
فردای خود و فرزندشان چه خواهد بود، نگران هستند. نبود 
ثبات اقتصادی خیلی وقت ها باعث می شــود زوج بترسند، 
اوضاع نابسامانی پیدا کنند و نتوانند از عهده آن برآیند و فکر 
کنند در این صورت اگر پای بچه ای در میان باشــد، وضعیت 

سخت تر و بغرنج تر خواهد شد.
زنان شاغل از فرزندآوري مي ترسند

باید پذیرفت که در حال حاضر، بســیاری از خانم ها شــاغل 
هستند و درآمد آنها برای اکثر خانواده ها ضروری است ولی 

قوانین وضع شده برای مادران شــاغل و خصوصا آنهایی که 
تازه فرزنددار شده اند، برای سیستم خانواده و زندگی مشترک 
بسیار نامناسب و آسیب زاست و مسئوالن امر باید به این نکته 

قابل تأمل توجه ویژه ای داشته باشند. 
مهارت فرزندپروری در زندگي مهم است

گاهی زوج  به گذشته و شیوه تربیتی والدینشان و آسیب هایی 
که به دلیل ناآگاهی آنها از شــیوه فرزندپروری دیده اند، فکر 
می کنند و چــون نمی خواهند این اتفاق برای فرزندانشــان 
تکرار شــود، ترجیح می دهند هرگز فرزندی نداشته باشند. 
معموال این افراد الگوی خاصی از افــراد موفق در این زمینه 
ندارند و به همین دلیل به شدت می ترسند و اعتماد به نفس 
الزم را در تربیت و پرورش صحیــح فرزند ندارند در حالی که 
علم آن قدری پیشــرفت کرده که بتوانند با مراجعه به مشاور 
خانواده مهارت های الزم برای فرزندپروری صحیح را بیاموزند.

همســر خوب بودن، پیش نیاز والد خوب  بودن 
است

دکتر بدرالسادات بهرامی روان شناس و مشــاور خانواده در 
این باره مي گوید: با اینکه سن ازدواج در جوانان باال رفته است، 
اما امروزه برخی جوانان پس از ازدواج )حتی در ســنین باال( 
تمایلی به بچه دارشدن ندارند. البته هر یک از این افراد دالیلی 
برای خود دارند و اگر در خصوص این تصمیم با همسر خود، 

توافق داشته باشند، به نظر مشکلی هم پیش نمی آید. 
به گفته این روان شــناس به نظر می رســد همسرانی که در 
خصوص زمان بچه دار شدن با یکدیگر تفاهم ندارند، باید در 
مورد رابطه شان و میزان شناختی که از زندگی مشترک دارند 
تجدیدنظر کنند. بچه به هیچ وجه حالل مشــکالت نیست 
و باید این باور غلط را دور بیندازیــد. به عالوه باید بدانید بچه 
مشــکالت خاص خودش را دارد، او با آمدنــش حتی روابط 
زناشــویی را تحت الشــعاع قرار می دهد. تولد او حتی تامین 
نیازهای بیولوژیکی و زمان غذاخوردن، خواب و بیداری شما 
را متأثر خواهد کرد. بهرامــي در پایان مي گوید: توصیه ما در 
درجه اول رسیدن به درک متقابل و شــناخت ویژگی های 
شخصیتی یکدیگر است زیرا آسیبی که کودک شما از تعارض 

بین والدینش می بیند، بسیار شدید و جدی خواهد بود.
 اگر این نکته مهــم و شــناخت الزم را جــدی نگیرید، در 
ســاده ترین نکات تربیتی فرزند دچار مشکل می شوید، پس 
در ذهنتان با حروف درشت حک کنید که یک همسر خوب 
بودن، پیش نیاز یک والد خوب بودن اســت.اگر شــما تمام 
مسئولیت ها و وظایف همسر بودن را به خوبی اجرا می کنید، 
در نقش دوم یعنی پدر و مادر شــدن هم موفق خواهید بود. 
اگر زن و مرد بدانند و باورکنند که همســران خوبی هستند، 
پس آنها واحد پیش نیاز والد بودن را با نمره خوبی پشت سر 

گذاشته اند.

یکی از مسائلی که دنیای امروز با آن دست و پنجه نرم می کند، کاهش تمایل به فرزندآوری تقریبا در سراسر 
جهان و به تبع آن ایران است. پدیده به تعویق انداختن فرزندآوری و همچنین ترس از بچه دار شدن، به تازگی 

در جامعه ما هم شیوع پیدا کرده و احتمال اینکه به بدنه خانواده و سیستم جامعه آسیب وارد کند، وجود دارد.

چـرابرخيزوجهافرزندآوريراحذفكـردهاند؟!

باید پذیرفت که در حال 
حاضر، بسیاری از خانم ها 

شاغل هستند و درآمد 
آنها برای اکثر خانواده ها 

ضروری است ولی قوانین 
وضع شده برای مادران 

شاغل و خصوصا آنهایی 
که تازه فرزنددار شده اند، 

برای سیستم خانواده و 
زندگی مشترک بسیار 

نامناسب و آسیب زاست 
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پیشنهاد سردبیر: 
ایران جزو 20 مقصد گردشگری 2017 با محوریت اصفهان

عکس روز

مدیرجدید میراث یزد: 

با واگذاری مخالفیم

حفظ امنیت مهم ترین ضامن 
موفقیت گردشگری کشور است

عزم ایران برای ثبت جنگل های 
هیرکانی در فهرست آثار جهانی

ارائه بلیت تهرانگردی در ازای اهدای 
کتاب به کتابخانه های روستایی

 عکس روز
 نشنال جئوگرافیک     

»خانه حیرانی« از بناهای قدیمی یزد و متعلق به دوره قاجار است؛ 
خانه ای با دو بادگیــر منحصر به فرد و ایوانی بــزرگ و دیوارهایی 
کاهگلی. چندی پیش، ســازمان میراث فرهنگی، ایــن خانه را با 
اجاره ای نسبتا مختصر در اختیار هنرمندان صنایع دستی گذاشت 
تا به »خانه صنایع دستی اســتان« تبدیل شود؛ اما تیرماه ۱۳۹۵ و 
پس از گذشــت مدتی کوتاه و به دستور اســتانداری یزد، قرار بود 
خانه حیرانی از هنرمندان تخلیه و در اختیار کانون وکال قرار بگیرد. 
پس از مدتی،سکان اداره کل میراث فرهنگی یزد به فاطمه دانش 
سپرده شده است. فاطمه دانش در گفت وگو با مهر از تبدیل خانه 
حیرانی به بازارچه صنایع دستی خبر می دهد و می گوید: ما دلمان 
می خواهد این خانه در اختیار سازمان میراث فرهنگی باقی بماند و 
به مرکزی برای تولید، فروش و آموزش صنایع دستی تبدیل شود. 
دانش ادامه می دهد: واقعیت این است که اداره کل میراث فرهنگی 
و صنایع دستی استان یزد، با واگذاری این خانه به بخش خصوصی 

موافق نیست. 

از خیابان های سنگ فرش شــده ایتالیا تا سواحل شنی هاوایی، 
کتاب جدیدی که توسط نشــنال جئوگرافیک منتشر شده است 
لیستی از   ۵0 مقصد رویایی و عاشقانه همراه با 200 عکس زیبا از 
این مقاصد ارائه کرده است. در این کتاب برای هر فصل مقصدی 
 رومانتیک و رویایی معرفی شده ، می توانید در فصل بهار به پاریس 
بروید یا آبشــارهای ویکتوریا را در فصل تابستان ببینید از جمله 

آبی بی پایان را ...

معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گفت: حفظ امنیت گردشــگران به یــاری تعامالت 
فرابخشــی و انجام وظایف مطلوب دســتگاه ها، مهم ترین عنصر 
موفقیت صنعت گردشــگری کشــور به شــمار می آید. مرتضی 
رحمانی موحد در هفتمین جلسه کمیســیون مرکزی نظارت بر 
امنیت گردشــگران که با حضور مدیران وزارت کشور، نمایندگان 
دســتگاه ها و نهادهای عضو ، مدیــران کل سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استانداران ٧ استان کشور، در محل معاونت گردشگری 
برگزار شد گفت: به دنبال سیاســت های راهبردی دولت تدبیر و 
امید، کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران کشور با رویکرد حفظ 
امنیت به یاری تعامالت فرابخشی تشکیل شد تا این بستر مساعد، 

سرمایه ای ارزشمند برای صنعت گردشگری کشور به شمار آید.

نشســت تخصصی تدویــن راهبردهای ثبت جهانــی جنگل های 
هیرکانی با حضور مسئوالن میراث فرهنگی، محیط زیست و سازمان 
جنگل ها و مراتع برگزار شد. نشســت تخصصی تدوین راهبردهای 
ثبت جهانی جنگل های هیرکانی با حضــور معاون میراث فرهنگی، 
رییس اداره ثبت آثــار تاریخی، معاون ســازمان محیط زیســت، 
قائم مقام ســازمان جنگل ها و مراتع و مســئوالن و کارشناســان 
کمیسیون ملی یونسکو، بنیاد ســوکو )آلمان( و متخصصان میراث 
 طبیعی و صندوق ملی محیط زیســت، در ســازمان محیط زیست

برگزار شد. محمد حســن طالبیان در آغاز این نشست به عزم جدی 
ایران در ثبت جهانی جنگل های هیرکانــی تاکید کرد و گفت: ثبت 
جهانی جنگل های هیرکانی یکی از اتفاقات مهمی است که پرونده 
آن توسط ســازمان میراث فرهنگی و همکاری سازمان جنگل ها و 
سازمان محیط زیست در حال تدوین است. وی افزود: در 2۱تیرماه 
۱۳۸۵ جمهوری آذربایجان درخواست ثبت جهانی جنگل کاسپینی 
- هیرکانی را به نام خود به یونسکو ارائه کرد. این اقدام با اعتراض ایران 
مواجه و اعالم شد که سهم جمهوری آذربایجان تنها 20هزار هکتار 
از این جنگل هاست درحالی که ســهم ایران از جنگل های هیرکانی 
2میلیون هکتار اســت. با این اعتراض قرار شد پرونده مشترک ثبت 
 جهانی جنگل های هیرکانی توســط ایران و آذربایجان به یونســکو

 ارائه شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران از آغار طرح تهرانگردی 
در قبال اهدای کتاب به کتابخانه های روســتایی با شعار » هر 
گردشگر یک ســفیر آگاهی« همزمان با روز اهدای کتاب خبر  
داد. رجبعلــی خســروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی اســتان 
تهران با اعالم اینکــه اجرای طرح تهرانگــردی در قبال اهدای 
کتاب بــا مشــارکت اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان و 
شــهرداری ناحیه یک منطقه شــش و با هدف اهــدای کتاب 
شهروندان به کتابخانه روســتای» ده خیر« از توابع شهرستان 
ری اجرا خواهد شــد گفت: اجرای این طرح به صورت پیوسته 
با برگزاری گشــت های گردشــگری در پایتخت و شهرســتان 
های اســتان تهران ادامه داده می شــود. خســروآبادی افزود: 
گردشگری باید توســعه پایدار را در همه ابعاد جامعه به همراه 
داشته باشــد و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی ارزان ترین و 
در دسترس ترین ابزاری است که گردشگری می تواند با استفاده 
از آن تاثیر چشمگیری در رسیدن به توسعه پایدار داشته باشد. 

اخبار

قاب روز

بنای اولیه مسجد جامع اردستان  در حدود اواخر قرن دوم تا نیمه اول قرن چهارم هجری قمری در محل بناهای ساسانی احداث شــده که کاوش ها بقایای این ساختمان ها را آشکار کرده است. کیفیت ساختمانی آثار به دست آمده حکایت از وجود بنای عظیم و 
یکپارچه دارد که تا بیرون مسجد جامع ادامه داشته است. مسجد جامع اردستان به سبک  مسجد جامع اصفهان بناشده و اکنون مسجدی چهار ایوانی است. ارتفاع گنبد این مسجد ۱۹ متر از سطح زمین است و در قسمت جنوبی گنبد خانه محراب اصلی قرار دارد 

و این محراب یکی از زیباترین جلوه های هنر معماری ایران به شمار می رود.

رییس اداره میراث فرهنگی و صنایع دســتی و گردشگری نطنز گفت: با اختصاص ۹00 
میلیون ریال اعتبار، آتشکده ساســانی نطنز مرمت می شود.  حسین یزدانمهر در جمع 
اصحاب رسانه اظهار کرد: در مهرماه سال جاری جلســه بررسی مباحث گردشگری با 
حضور معاون توســعه مدیریت ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور در نطنز برگزار شد. وی افزود: با پیگیری های نماینده شهرستان نطنز در مجلس 
شورای اسالمی و تصویب سازمان میراث فرهنگی مبلغ ۹00 میلیون ریال جهت بازسازی 
آتشکده ساسانی نطنز اختصاص یافت. رییس اداره میراث فرهنگی نطنز تصریح کرد: این 
اعتبار هم اکنون در اختیار اداره کل میراث فرهنگی اصفهان است و از روزهای آینده تیم 
مطالعاتی در نطنز مستقر و مطالعه پیرامون مرمت و بازسازی آتشکده را آغاز و این فرصت 
مطالعاتی تا اسفندماه ســال جاری ادامه خواهد داشــت. وی خاطرنشان کرد: عملیات 
مرمت استحکام ثبتی و حفاظت آتشکده برای نطنز تیم مطالعاتی از فروردین سال ۹6 

آغاز و طبق برنامه پیش بینی می شود مردادماه به پایان برسد.
یزدانمهر گفت: آتشکده ساسانی نطنز که در ســال ۱۳۱۱ به شماره ۱۸٧ به ثبت ملی 
 رسیده اســت هم اکنون وضع نامناســبی دارد به  طوری  که از هفت ســتون آتشکده، 

چهار ستون و از چهار طاق فقط یک طاق به جای مانده که آن هم در حال ریزش است.

یک کارشناس میراث فرهنگی گفت: فرونشســت زمین در اصفهان مدرسه چهارباغ، 
مســجد جامع و سی وســه پل را از همه بیشــتر تهدید می کند و ٧ یا ۸ نقطه از میدان 
نقش جهان را هم می تواند آسیب بزند، اما مسجد جامع به علت بستر رسی از همه بیشتر 
آسیب خواهد دید. مجتبی کنعانی ، اظهار کرد: فرونشســت، بخش مرکزی ایران را به 
طور خطرناک و بحرانی تهدید می کند. تقریبا متوسط فرونشست در حالت نرمال در هر 
کیلومترمربع ۵ تا 6 تن بوده؛ اما این مهم در ایران هر کیلومتر 60 تن است. این کارشناس 
میراث فرهنگی افزود: اولین بناهایی که نشست زمین و آثار آن را نمایان می کنند بناهای 
تاریخی هســتند و به همین دلیل فضایی مثل میدان نقش جهان و سی وسه پل با خطر 
شکستگی مواجه هستند این در حالی است که فرونشســت هیچ راهکار سازه ای ندارد. 
این کارشناس میراث فرهنگی با اشــاره به اینکه با بیالن منفی و برداشت شش میلیارد 
مترمکعب آب طی ۵ تا ۱0 سال آینده شــهرهای تاریخی مثل اصفهان و یزد با مشکل 
مواجه خواهند شد، ادامه داد: مشاهدات نشان می دهد که ترک هایی بر مدرسه چهارباغ 
و مسجد امام )ره( به علت فرونشست ظاهر نشده است، اما به آرامی خود را نشان می دهد 
و مطمئنا این نشانه ها ابتدا در بناهای تاریخی دیده می شود. کنعانی گفت: در خصوص 

فرونشست زمین نیازمند یک اقدام جدی و یک فداکاری در کل کشور هستیم.

عضو شــورای مشــورتی کنفرانس ســرمایه گذاری در صنعت گردشــگری و هتلداری 
گفت: ســرمایه گذاران بزرگ صنعت هتلداری جهان برای بررسی شرایط سرمایه گذاری 
در گردشــگری به ایران می آیند.  اکبر غمخوار گفت: کنفرانس سرمایه گذاری در صنعت 
هتلداری و گردشگری )IHTIC( از روز ۱۹ تا 20 بهمن ماه در هتل پارسیان اوین با حضور 
فعاالن گردشگری، هتلداری و گروه های هتلداری بزرگ داخلی و خارجی برگزار می شود. 
این کنفرانس توسط سازمان متولی اجرای کنفرانس های سرمایه گذاری جهانی گردشگری 

و هتلداری سازماندهی شده است  و سمینارهای متنوعی را برگزار می کند به عنوان مثال در 
آلمان هر سال دو هزار نفر در آفریقا و قاره های دیگر را گردهم می آورد تا درباره ظرفیت های 
هتلداری و گردشگری به صورت رو در رو صحبت کنند. امسال هم این برنامه در ایران برگزار 
خواهد شد. وی گفت: این برنامه چهار گروه مخاطب خواهد داشت از جمله سرمایه گذاران 
عالقه مند برای حضور در ایران، شــرکت های زنجیره ای هتلداری و طراحان بین المللی 
هتل و شرکت هایی که مطالعات امکان سنجی برای ساخت هتل را انجام می دهند. از ایران 
نیز شرکت های عالقه مند در حوزه سرمایه گذاری حضور دارند. غمخوار بیان کرد: در این 
برنامه چالش های گردشگری اعم از هتل، سیســتم های حمل و نقل هوایی و آژانس های 

گردشگری مطرح می شود و تا کنون حضور گروه هایی از جمله اکور فرانسه، ملیای اسپانیا، 
روتانا، رودا در این برنامه قطعی شده است. مسئوالن  ایرانی نیز در این برنامه حضور خواهند 
داشت . غمخوار گفت: باید در ایران تاسیسات زیربنایی مانند هتل ها، خدمات رفاهی و حمل 
و نقل توسعه یابد و  این کارها انجام نمی شود مگر اینکه ســرمایه گذاران خارجی به ایران 

بیایند. 
این سمینار به نوعی پتانســیل های موجود  قوانین و مقررات و تسهیالت سرمایه گذاری 
را معرفی می کند؛ همچنین در پنل مربوط به شــهرداری ها نیز شــهرداران کالن شهرها 

تسهیالتی که به سرمایه گذاران خارجی خواهند داد را تشریح می کنند.

یک کارشناس پرتغالی مرمت و مقاوم سازی گفت: بعد از بازدید از سازه های آبی شوشتر 
متوجه شدم وضعیت این سازه ها خوب نیست و اگر هرچه زودتر تدبیری برای مقام سازی 

آنها اندیشیده نشود تخریب خواهند شد.
پروفسور پائلو لورنسو، متخصص مقاوم سازی سازه های تاریخی از یکی از دانشگاه های 
پرتغال در کارگاه تخصصی روش های پیشــرفته در تحلیل و پایش سازه ها اظهار کرد: 
تصمیم درباره حفاظت از سازه و آثار باستانی ایران بر عهده خود مردم و دولت ایران است 
و باید ببینند آیا می خواهند در آینده هم این سازه ها را داشته باشند یا نه؟ وی ادامه داد: 
مداخله در یک اثر یا ســازه تاریخی همچون خواندن یک کتاب است که اگر آن را سریع 
بخوانید ممکن است از دســت برود یا حتی اشتباه بخوانید. کتاب باید با سرعتی معقول 
که متناسب با بطن و اهمیت آن است خوانده شود. سازه های تاریخی نیز با توجه اهمیتی 
که دارند، جایی برای خطا و اشتباه در آنها نیست؛ بنابراین تعجیل در واکاوی آنها درست 
نیست. این استاد پرتغالی مرمت و مقاوم سازی گفت: در اصفهان سازه هایی که مشاهده 

کردم مقاوم هستند و جایی برای نگرانی درباره آنها وجود ندارد. 
با توجه به پایین بودن سطح سفره های آب زیرزمینی و کمبود رطوبت در خاک اصفهان 

فعال مشکلی برای سازه های اصفهان وجود نخواهد داشت.

 مرمت آتشکده ساسانی نطنز
 با 900 میلیون ریال اعتبار

فرونشست زمین 
میراث تاریخی اصفهان را تهدید می کند

 مداخله در یک سازه تاریخی 
جای خطا و اشتباه ندارد

پایــگاه اینترنتــی بلومبــرگ در گزارشــی بــا نام 
»مکان هایی کــه در 20۱٧ باید به آنها ســفر کنید« 
ایران را جزو 20 مقصد گردشــگری 20۱٧ قرار داده 
و با انتشــار تصویری از کلیســای »وانک« به برخی از 
جاذبه های ایران از جمله مساجد اصفهان اشاره کرده 

است.
به گزارش فــارس ، پایــگاه اینترنتــی بلومبرگ در 
گزارشــی تحت عنوان »مکان هایی که در 20۱٧ باید 
به آنها سفر کنید«، ایران را جزو 20 مقصد گردشگری 

20۱٧ قرار داد. 
کشــورهای فنالند، میانمار، پرو، پرتغال، هامبورگ، 
کلمبیا و .. هم در این لیست به چشــم می خورند. در 
این گزارش آمده اســت، برای مســافران بی باک این 
ســوال پیش می آید که آیا باید به ایران سفر کنند یا 
خیر و ســپس توضیــح داده که فرآیند درخواســت 
روادید طوالنی و پیچیده است، گردشگران آمریکایی، 
انگلیســی و کانادایی باید راهنما داشته باشند و ضمنا 
قوانین مربوط به پوشــش را رعایت کــرد، »اما حرف 
مــا را بپذیرید، که تحمل این دشــواری ها ارزشــش 
را دارد.« بلومبــرگ با انتشــار تصویری از کلیســای 
»وانــک« اصفهان، به برخــی از جاذبه هــای ایران از 
جمله بازار کرمان و مســاجد اصفهــان و مکان های 
باســتانی همچــون پرســپولیس که قدمــت آن به 
۵00  سال قبل از میالد مســیح می رسد، اشاره کرده 
اســت.»برایان آلن« متخصص امور آسیا در موسسه 
»مونتین تراول ســوبک« می گوید: » اینها مکان هایی 
هستند که در هیچ نقطه دیگر جهان نظیرشان  را پیدا 
نمی کنید و نمونه های مشــابه آنها هم در افغانستان 
و ســوریه به طرز ناراحت کننده ای نابود شــده اند.« 
بلومبرگ با »افسانه ای« توصیف کردن غذای ایرانی و 
میهمان نوازی مردم ایران، به نقل از آلن نوشــته است: 
»یک هنجار فرهنگــی در ایران وجــود دارد مبنی بر 
اینکه میهمان حبیب خداســت. اغلب از افراد مختلف 
می شــنوم که می گویند همه جای دنیــا را دیده اند، 
اما هیچــگاه مثل آنجا )ایــران( مورد اســتقبال قرار 

نگرفته اند.«
 بلومبرگ زمان مناسب ســفر به ایران را  اواخر اکتبر 
یا اوایل نوامبر یعنی تیر و مرداد به ســبب آب و هوای 
خوب ذکر کرده و یادآور شــده که از سفر در زمستان 
و اوایل بهار به جهت شــلوغی و هوای سرد خودداری 

کنند. 

پایگاه اینترنتی بلومبرگ منتشر کرد:

ایران جزو 20 مقصد گردشگری 
2017 با محوریت اصفهان

نگاه

به گزارش ایمنا، به دنبال انتشــار ویدئوهایــی از برگزاری چالش 
»مانکن« توســط اعضای یکی از گروه های گردشــگری استان 
اصفهان در »منار گار« واقع در روســتای جار، درخواســت های 
متعددی ارائه شد تا این حرکت مورد تحلیل کارشناسانه قرار گیرد. 
در ویدئوهای منتشر شده، اعضای گروه درحال باالرفتن از منار با 
طناب دیده می شوند و در نهایت همگی در باالی منار گردهم آمده 
اند. این موضوع سبب واکنش بسیاری از افراد شد و مورد انتقاد قرار 
گرفت و البته به نظر برخی نیز مسئله مهمی نبود. در این گزارش 
تحلیلی، ابتدا موضوع چالش »مانکن« مورد بررســی قرار گرفته 
و با معرفی »منــار گار« و ویژگی هــای آن، در ادامه، نظر برخی از 
کارشناســان فن در حوزه میراث فرهنگــی و همچنین دیدگاه 

سرپرست گروه گردشگری مورد نظر، بیان شده است.
 دهکده گار

دهکده گار که مردم محل آن را »جــار« تلفظ مي کنند و غار هم 
نوشته شده است در 22 کیلومتري شرق اصفهان در ساحل جنوبي 
زاینده رود در مســیر جرقویه واقع شده است. مردم این منطقه به 
کشــاورزي گندم، ذرت و تربیت درختان میوه دار اشتغال دارند و 
به وســیله 2 آبادي کوچک دیگر به نام »نفروان« و »گلستانه« از 

رودخانه فاصله مي گیرد.
 دیدگاه کارشناسان

در این بخش، دیدگاه نیما ولی بیگ معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشکده مرمت و حفاظت دانشگاه هنراصفهان، فرمانده 
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 

استان اصفهان و مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان عنوان شده است .در این گزارش از ذکر عنوان گروه 
گردشــگری مورد نظر صرف نظر می کنیم. ضمن اینکه فریدون 
الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان با ابراز عدم اطالع از موضوع اجرای چالش مانکن 
در بناهای تاریخــی ازجمله منار گار در روســتای جــار، اظهار 
داشــت باید از اهداف و انگیزه های آن اطالع یافت. ناصر طاهری، 
معاون میراث فرهنگی اســتان نیز از این موضوع ابراز بی اطالعی 
کرد و اعالم داشــت کــه باید موضــوع از طریق یــگان حفاظت 
 پیگیری شــود، هرچند که یگان حفاظت نیز از این موضوع ابراز

 بی اطالعی کرد.
 بنای تاریخی با این چیزها دچار مشکل نمی شود

عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار داشت: مناری که در ســالیان دراز در مواجهه با بارِ باد 
و بارهای جانبی زمین تغییر پیدا کرده، حاال چندنفر هم از آن باال 
بروند وزن آنچنانی پیدا نمی کند که باعث تخریب منار شود. نیما 
ولی بیگ افزود: یک بنای تاریخی با این چیزها دچار مشکل نمی 
شود، آسیب های جدی تری هست که باعث تخریب بنا می شود. 
حاال چندنفر از منار باال و پایین بروند و روی آن بایســتند در برابر 
آسیب های دیگری که به آن وارد می شود مشکل آنچنانی از لحاظ 
ســازه ای برای بنا ایجاد نمی کند مگر اینکه عمدا بخشی از آن را 
تخریب کنند.معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مرمت 
و حفاظت دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از بناهای 

تاریخی تحت نظارت ســازمان میراث فرهنگی نیستند، گفت: ما 
فقط در ایران این مشکل را داریم که اکثر بناها را می خواهند به یک 
سازمان ببندند و انتظار دارند سازمان از بنا حفاظت و حمایت کند، 
درصورتی که در نقاط دیگر دنیا این حمایت به وســیله مردم و به 

ویژه مردم محلی انجام می شود.
استادیار دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی 
مگر چقدر درآمد دارد؟! میراث فرهنگی در بسیاری مواقع حقوق 
کارمندان خودش را هــم نمی تواند بدهد. االن ببینید مســجد 
امام)ره( چقدر مشکل دارد! مسجد شیخ لطف ا... چقدر مشکل دارد! 
اینها تازه شاخص ترین بناهای تاریخی ما هستند، دیگر وای به حال 
یک مناره که در بیرون شــهر افتاده، همین که خراب نشده جای 

تعجب دارد!
وی تاکید کرد: برای حفاظت از آثار تاریخی به حمایت مردمی نیاز 
است و اینکه NGO ها فعال شوند و در این زمینه کار کنند و یک 
مقدار دولت هم دست مردم را باز بگذارد، وگرنه میراث فرهنگی چه 
کار می تواند بکند؟! منار را ثبت کند! خب سازمان میراث فرهنگی 
برای یک بنای ثبتی در وسط خیابان چه کار می تواند بکند؟ ولی 
بیگ خاطرنشان کرد: مردم آنقدر توان تخصصی ندارند که بدانند 
مرمت و حفاظتی که در یک بنا انجام می شود تا چه اندازه درست 
انجام می شود، مردم می توانند در کمک های مالی یا فرهنگی یک 
بنای تاریخی کمک کنند و بعد برای تشکیل تیم های مرمتی باید 
از نیروهای متخصص با مشورت سازمان میراث فرهنگی استفاده 
شود. این کاری اســت که در همه جای دنیا انجام می شود؛ یعنی 
کمک مالی از طرف نیروهای مردم نهاد و کار تخصصی از ســوی 

نیروهای متخصص انجام می شود.
 نباید یک حرکت فرهنگی به ضدفرهنگ تبدیل شود

مســئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه از اعتراضات بسیاری درباره اجرای چالش مانکن 
روی منار گار اطالع یافته است، گفت: منار گار در اختیار سازمان 
میراث فرهنگی اســتان نیســت در یک فضای باز قرار دارد یگان 
حفاظت به صورت موضعــی از اماکن تاریخــی بازبینی می کند 
بناهایی که به صورت مستقیم در اختیار سازمان میراث فرهنگی 
هستند یگان حفاظت در آن به صورت ثابت مستقر نیست. شهرام 
امیری ادامه داد: اگر این اتفاق ها در شــهر مــا در بناهای تاریخی 
به شــکلی که در منار گار اتفاق افتاده بیفتند، فکر نمی کنم برای 
شــأن و منزلت بنای تاریخی مناســبتی داشته باشــد و درست 
است که موضوعی که با عنوان چالش مانکن در جریان است یک 
فعالیت فرهنگی است؛ اما به نوعی به یک ضد فرهنگ تبدیل می 
شود؛ برای انجام این چالش آنقدر فضای اجتماعی وجود دارد که 
الزم نباشد از یک بنای تاریخی اســتفاده شود. وی گفت: موضوع 
چالش مانکن یک ضدفرهنگ نیست؛ اما بهتر است دوستانی که 
در این زمینه فعال هستند حتما الزامات فرهنگی را درنظر بگیرند. 
شــاید این موضوع در یک خیابان خیلی خوب جواب دهد؛ اما در 
باالی یک بنای تاریخی مثل منار گار حتــی می تواند آن موضوع 
فرهنگی که این چالش با آن قصد انجام می شود را زیرسوال ببرد 
و به نوعی چالش میان سنت و مدرنیته ای ایجاد می شود که البته 
نمی توان گفت این حرکت بروی یک اثر تاریخی، مدرنیته است! و 
 یک تضاد بین این تعریف ایجاد می شود که قطعا بازتاب خوبی هم 

نخواهد داشت.

موضوع چالش 
مانکن یک 

ضدفرهنگ 
نیست؛ اما بهتر 
است دوستانی 

که در این زمینه 
فعال هستند حتما 
الزامات فرهنگی را 

درنظر بگیرند

چالش مورد توجه این روزها، چالش »مانکن« اســت که در فضاهای اجتماعی نمود یافتــه و بناهای تاریخی نیز برای 
برگزاری این چالش، مورد توجه قرار گرفته اند.

وقتی فرهنگ به ضدفرهنگ تبدیل می شود؛

چالش مانکن در بناهای تاریخی!

اتفاقات روز

گروه های بزرگ هتلداری جهان به ایران می آیند

مسجد تاریخی اردستان
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۵۰۰ موسسه سبز جهان

13 سال حبس
برای شکارچیان متخلف 

دست زدن به الشه پرندگان 
ممنوع!

بر اســاس رتبه بندی جهانی دانشــگاهی »گرین متریک« درباره 
توسعه پایدار در ســال ۲۰۱۶ ســه دانشــگاه ایرانی توانسته اند 
در فهرســت موسســه های برتر این نظام رتبه بندی قــرار گیرند.

رتبه بندی جهانی دانشگاهی »گرین متریک« گزارش سال ۲۰۱۶ 
خود را درباره توسعه پایدار در موسســه های آموزشی - پژوهشی 
منتشــر کرده که بر پایه آن دانشــگاه های »زنجان«، »فردوسی 
مشهد« و »تهران« توانسته اند در فهرســت موسسه های برتر این 
نظــام رتبه بندی قرار گیرند. »گرین متریک« از شــش شــاخص 
کلیدی »محیط زیست و زیرساخت«، »انرژی و تغییرات اقلیمی«، 
»مدیریت پســماند«، »آب«، »حمل و نقــل« و »آموزش« برای 
رتبه بندی موسسه ها استفاده می کند و با هدف ارائه چشم اندازی 
جامع از شرایط و سیاســت های مرتبط با محیط زیست و توسعه 

پایدار در دانشگاه های کشورهای گوناگون راه اندازی شده است.

حكم قضایي ۱۳ ســال حبس براي متخلفان شــكار و صید در 
پارك ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو صادر شد. این حكم، 
مجموع دو حكمی است که دادگاه برای دو متخلف شكار و صید 

پارك ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو صادر کرده است.
مرتضي جوهري، رییس اداره پارك ملي و پناهگاه حیات وحش 
قمیشــلو، در این باره اظهار داشــت: دو متخلف شكار و صید با 
حكم دادگاه به اتهام شــروع به قتل مامــوران حفاظت محیط 
زیست، تمرد، نگهداري اســلحه قاچاق، تخریب اموال دولتي و 
شروع به شكار، در مجموع به ۱۳ ســال حبس تعزیري محكوم 
شــدند. متهم ردیف اول به ۱۲ سال حبس تعزیري و دو میلیون 
تومان جریمه نقدي و متهم ردیف دوم نیز به یک ســال حبس 

تعزیري و دو میلیون تومان جریمه نقدي محكوم شدند.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، ضمن 
اشاره به مشــاهده موارد حیوانی آنفلوآنزای مرغی در ۱۱ استان 
کشــور، تاکید کرد: این نوع از آنفلوآنزا که در حال حاضر تحت 
عنوان آنفلوآنزای پرندگان از آن نام برده می شــود، تا امروز در 
انسان ایجاد بیماری نكرده اســت. محمد مهدی گویا همچنین 
بیان کرد: برای افرادی که با این پرنــدگان در تماس بوده یا کار 
معدوم سازی آنها را انجام می دهند، واکســن آنفلوآنزا، تزریق و 
به مدت ۱۰ روز، داروی پیشــگیری تجویز می شــود.  برای ۱۰ 
روز نیز از آنها مراقبت می کنیم تا اگــر عالئمی از بیماری دیده 
شد، بالفاصله اقدامات الزم را انجام دهیم. رییس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت همچنین توصیه کرد: مردم 
از دســت زدن به الشــه پرندگان خودداری کننــد و درصورت 

مشاهده پرندگان تلف شده، اطالع دهند.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
طبیعت ایران به نقطه شکننده ای رسیده است

اخبار کوتاه

عالمت ENERGY STAR این آژانس به عنوان مرجعی 
معتبر برای محصوالت کم مصرف شناخته می شود که 
به کاربران امكان شناسایی محصوالت دوست دار محیط 
زیست را می دهد. این جایزه به محصوالتی داده می شود 
که به عنوان محصوالت پیشرو در حوزه کاهش مصرف 
انرژی و حفاظت از محیط زیست شــناخته می شوند. 
همه ۲۰ مدل یخچال فریزر سامسونگ در سال ۲۰۱۷ 
روانه بازار می شــوند. این یخچال ها به خاطر سیستم 
خنک کننده نوآورانــه خود کــه R-600a نامیده می 
شــود، در دنیای فناوری نام و نشــانی برای خود دست 
و پا کرده اند. این سیســتم خنک کننــده با معیارهای 
 )EPA( عملكردی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریكا
همخوانــی دارد، یعنی انرژی کمی، مصــرف و گازهای 
گلخانه ای بســیار کمتری در محیط منتشر می کند. 
سامسونگ الكترونیكس اولین تولیدکننده ای است که 
توانســته تاییدیه EPA را برای تمام اعضای یک خانواده 
 از محصوالتش دریافت کند. یخچال هــای باالفریزر و 
چهار در فرانسوی، از فناوری R-600a استفاده می کنند 
و اکنون تاییده EPA را نیز دریافت کرده اند. سیســتم 
خنک کننده R-600a جدید سامســونگ، دوست دار 
محیط زیست بوده و آســیبی به آن وارد نمی کند. این 
سیســتم هیچ گونه ازنی به هوا وارد نمی کند و گرمای 

بسیار کمی تولید می کند .

تشكیل نیروی پلیس محیط زیست تازه ترین تصمیم 
مقامات چین برای مقابله با انتشار آالینده های هوا در این 
کشور است. به نوشته رسانه های دولتی چین، شهردار 
پكن اعالم کرد که توجه واحد جدید پلیس، بر جلوگیری 
از انتشار انواع آالینده ها اعم از پختن کباب در هوای آزاد 
و ســوزاندن زباله، چوب و دیگر زیست توده ها معطوف 
خواهد بود. پكن و ده ها شــهر چین روزهای زمستانی 
بسیاری را تحت پوشش الیه ای از مه  غلیظ و خاکستری 
سپری می کنند که اساسا نتیجه فعالیت هزاران کارخانه 
زغال سوز و تردد وســایل نقلیه قدیمی و ناکارآمد است. 
دولت چین در شرایط بحرانی آلودگی هوا، عالوه بر هشدار 
در زمینه »وضعیت قرمز«، تدابیر فوری نیز شامل بستن 
بزرگراه ها، محدود کردن تردد وســایل نقلیه و کاهش 
تولیدات کارخانه ها اتخاذ می کند؛ اما اجرای این قوانین، 

همچنان یک مسئله است.

جایزه کاهش مصرف انرژی 
برای سامسونگ

چین واحد پلیس محیط 
زیست ایجاد می کند

ما دیگر به خشکسالی و دشمن برای نابودی ایران زمین نیاز نداریم؛ چرا که دروغ قبل از آن ملت ایران را نابود 
کرده است. یادمان باشد که ملت نابود شده لیاقت کشور آباد را ندارد.

کاوه مدنی، اســتاد مدیریت آب و محیط زیســت امپریال 
کالج لندن در خبرآنالین نوشت:  »هنوز چند روزی بیشتر 
از انتشــار گزارش پروژه  ایران ۲۰۴۰ دانشــگاه استنفورد 
در مورد ارزیابی توان کشــاورزی اراضی ایران نمی گذرد؛ 
در این مــدت گزارش های متعددی از نتایــج این ارزیابی 
در رســانه های مختلف، منتشــر و در حلقه هــای آبی و 

محیط  زیستی دست به دست شده است.
اما ظاهرا محبوب ترین یافته این گزارش از دید مخاطبین 
و نه از دید نویسندگان )بنده و همكاران(، شكل فوق است 
که صدها هزار بار با عنوان »فقط ۲۰ ســال دیگر تا فاجعه 
فاصله داریم... نقشه خشكی ماهانه ایران در سال ۲۰۴۰« 
در شبكه های اجتماعی و حلقه های آبی و غیر آبی رؤیت و 

بازنشر شده است؛ بی آن که کسی صحت و سقم این خرافه 
را زیر سوال ببرد؛ چرا که هرگونه سیاه نمایی برای ما جذاب 

است.
جالب اینجاست که منشأ تولید این شایعه، یكی از گروه های 
تلگرامی متعلق به مدعیان و متخصصین آب کشور است که 
در آن از بام تا شــام راجع به موارد مربوط و نامربوط بحث و 
جدل می شود؛ اما هیچ وقت کسی حاضر نیست بپرسد که 

منبع این ادعا کجاست؟!
این شــكل، توزیع جغرافیای متوسط ضریب خشكیدگی 
ایران در ماه های مختلف سال در یک بازه ۳۰ ساله گذشته 

)نه آینده!( را نشان می دهد.
محاســبه این ضریب مرحله ای از ارزیابی ما بوده اســت؛ 
برای اینكه بتوانیم طول دوره رشــد گیاه را در سراسر ایران 
محاسبه کنیم. این شكل به ما می گوید که در کجای ایران و 
در چه ماه هایی از سال برای کشاورزی به آبیاری نیاز داریم. 
در هر ماه از سال، پتانســیل تبخیر و تعرق گیاه در مناطق 
زرد و قرمز، بیش از میزان بارندگی اســت و اگر چیزی در 
این مناطق بكاریم، باید آن را در همــان ماه آبیاری کنیم. 
بنابر این شكل، در اکثر ماه های سال در بیشتر نقاط کشور 
برای کشــاورزی به آبیاری نیاز داریم چون بارندگی در این 
ماه ها برای کشت کافی نیست. این شكل نمایانگر وضعیت 
در حال و گذشته بوده و هیچ گونه پیش بینی در کار نبوده 
است. پس اگر می خواهید مرثیه ســرایی و عزاداری کنید 

بدانید و آگاه باشید که الزم نیست ۲۰ سال صبر کنید.
خواهرم، برادرم، اندکی تعقل! کاش به جای بحث در مورد 
کاشت هندوانه یا گندم، نگاهی به گزارش بیندازید تا بدانید 

وضعیت زمین های کشاورزی ما در کشور چگونه است.
ما دیگر به خشكسالی و دشــمن برای نابودی ایران زمین 
نیاز نداریم؛ چرا که دروغ قبل از آن ملت ایران را نابود کرده 
است. یادمان باشد که ملت نابود شــده لیاقت کشور آباد را 

ندارد.
اگر حال خواندن و پرســیدن ندارید، الاقل خرافه ســاز و 
خرافه پرست نباشید! ناســا و دکتر شــریعتی و پروفسور 

سمیعی کم بود، استنفورد ۲۰۴۰ هم اضافه شد.«

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر اینكه 
بهره برداری از محیط زیســت در کشــورمان بــه ویژه در 
کالن شهرهایی همچون تهران بیش از ظرفیت طبیعت بوده 
است،گفت: طبیعت ایران به نقطه شكننده ای رسیده است 

که قطعا آیندگان از ما در این خصوص پرسش خواهند کرد.
معصومه ابتكار با اشــاره بــه اینكه نمی توانیــم از وضعیت 
جهانی، خــود را جدا قلمداد کنیم، گفت: ما نیز بخشــی از 

کره زمین هســتیم و هر اتفاقی که برای آن بیفتد ما نیز از 
آن متاثر خواهیم شد. این یک اصل علمی است که باید در 
نگاهمان به ویژه در بحث محیط زیســت مد نظر قرار گیرد. 
وی افزود: آموزه های دینی ما هم به این موضوع نگاه ویژه ای 
دارد. محیط زیســت ما توانی محدود برای تجدیدپذیری 
دارد. در حقیقت دنیا ظرفیت زیســتی محدودی داشــته 
و هر اکوسیســتمی نیز برای برداشــت و بهره بــرداری و 
تحمیل آلودگی ها ظرفیت محــدودی دارد. در حال حاضر 
در دنیا 5/۱ برابر ظرفیت طبیعت بهره کشی وجود دارد که 
این شرایط در کشــور ما نیز حكمفرماست. ابتكار در بخش 
دیگری از صحبت های خود به موضوع خشكســالی اشاره 

کرد و گفت: علت های بیرونــی مانند تغییر اقلیم )که ما نیز 
در آن نقش داشــته ایم( موجب ایجاد این خشكسالی شده 
اســت. نزدیک به ۱/8درجه افزایش دما را تجربه کرده ایم 
و شــاهد کاهش بارندگی ها در کشــورمان بوده ایم؛ این در 
حالی است که مطالعات نشان می دهد این روند ادامه دارد. 
وی ادامه داد: در مقایسه با کشــورهایی که الگوی صحیح 
مصرف دارند، تقریبا 9 برابر آنها در کشــور ما انرژی مصرف 
می شــود که البته باید بگوییم انرژی هدر می رود. لذا توافق 
پاریس برای اســتفاده درســت از انرژی و حرکت به سمت 
بهره گرفتن از انرژی های پاك به ثمر رسید تا از افزایش دو 

درجه ای دمای جهان جلوگیری شود.

آیا ما عاشق سیاه نمایی و خرافاتیم؟

استنفورد 2040 هم اضافه شد!

اگر حال خواندن و 
پرسیدن ندارید، 
الاقل خرافه ساز 
و خرافه پرست 

نباشید! ناسا و دکتر 
شریعتی و پروفسور 

سمیعی کم بود، 
استنفورد ۲۰۴۰ هم 

اضافه شد

ابتکار:

طبیعت ایران به نقطه شکننده ای 
رسیده است
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نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت 
در مجلــس درباره نامــه جمعــی از نماینده مجلس شــورای 
اســامی به قوه قضاییه پیرامون پرداخت مطالبات کشــاورزان 
اظهار داشــت: در اصاحیه بودجه ســال 95 زمانــی که دولت 
الیحه را آورد مجلس اجــازه داد که مبلغی بــه میزان90 هزار 
میلیارد تومان اوراق مشــارکت برای پرداخت بدهی پیمانکاران 
و بخش هــای دیگر پرداخت شــود. اکبر ترکی افــزود: مجلس 
مصوبــه ای را در ذیل این موضــوع قرار داد به ایــن صورت که 
 جریمه وام های تا ســقف100 میلیون تومان برای کشــاورزان 
و دامدارانی که دچــار حوادث، خشکســالی و غیره شــده اند 
 بخشــیده شــود، به این صورت که بانک ها جریمه را بخشیده 

و دولت نیز سود را نیز از همین مبالغ جبران کند.
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت 
در مجلس گفــت: از این مصوبه زمان زیادی گذشــته اما دولت 
 مبلغ90 هزار میلیارد تومان و اوراق مشــارکت را خرج می کند 
و این بخــش از مصوبه را انجام نداده اســت. وی بــا بیان اینکه 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامــه و بودجه عنوان 
کرده که ایــن مصوبه را انجــام خواهند داد، تصریــح کرد: این 
مصوبه انجام نشــد بنابراین بعد از آن 165 نفــر از نمایندگان 
مجلس در نامه ای به دولت خواســتار اجرایی شــدن آن شدند.

 ترکی خاطرنشــان کرد: در یکــی دو ماه گذشــته، نمایندگان 
به صورت مرتب در تذکرات خارج از دســتور مجلس به صورت 
شفاهی و کتبی به موضوع اشاره کرده و خواستار ارایه بخشنامه 
و تنظیم آیین نامه از سوی دولت شــده اند که این اتفاق صورت 
نگرفــت. وی بیان کــرد: بعد از اینکــه موضوع اجرایی نشــد 
نمایندگان تصمیم گرفتند شکواییه ای برای قوه قضاییه تنظیم 

کنند تا دولت مصوبه مجلس را اجرایی کند.

رییــس آب منطقــه ای این شهرســتان اظهــار کرد: شهرســتان 
اردســتان دارای 295 حلقــه چــاه عمیق بــوده که از ایــن تعداد 
243 حلقــه آن فعــال هســتند. محمد رضا ســلیمی در نشســت 
 خبــری در محــل اداره آب منطقــه ای گفــت:  عمــق چــاه هــا 
 در اردســتان230متر اســت که عمق متوســط آن ها بــه130 متر 
می رســد. وی افزود: شــرکت آب منطقــه ای در خصــوص نصب 
 کنتور هوشــمند آب  و بــرق روی چاه هــا جزو پیشــگامان بوده و 
 تا کنون حدود چهار هزار حلقه چاه در ســطح استان مجهز به کنتور 
شده اند. ســلیمی با بیان اینکه 95درصد از چاه های این شهرستان 
به کنتور های هوشــمند مجهز هســتند، تصریح کرد: مقدار6/198 
 میلیون متــر مکعب آب از چــاه های شهرســتان در ســال تخلیه 
می شود. این مســئول تاکید کرد: شهرستان اردســتان دارای 551 
رشــته قنات و چشــمه بوده که در حال حاضر 463 رشته آن فعال و 

مقدار 90/68میلیون متر مکعب آب  در سال از آن ها تخلیه می شود.

نماینده مردم فریدن در مجلس خبر داد:

شکواییه  نمایندگان مجلس 
علیه دولت به قوه قضاییه

مدیر آب منطقه ای:

۹۵درصد از چاه های اردستان 
مجهز به کنتور هوشمند  هستند

با مسئوالن

فرمانده لشــکر زرهی عملیاتی 8 نجف اشــرف گفت: 
یازدهمین ســالروز شــهادت جمعــی از فرماندهان 
ســپاه در ســانحه ســقوط هواپیما در شــمال غرب 
کشــور و دومیــن یــادواره شــهدای مدافــع حرم 
 شهرستان پنج شــنبه هفته جاری با عنوان » از عشق 
تا دمشــق « به میزبانی سالن شــهروند فرهنگسرای 
خارون با حضور جامعه بزرگ ایثارگران و مســئوالن 

استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
سیف ا... رشــید زاده در جمع خبرنگاران با اعام این 
مطلب اظهار داشــت: در این برنامه که توســط شبکه 
دوم سیما پوشش داده خواهد شــد و رایزنی ها برای 
پخش زنده آن از شــبکه اســتانی اصفهان نیز ادامه 
دارد، یــاد و خاطره 11 فرمانده ارشــد ســپاه که به 
شهدای عرفه مشهور شده اند در کنار10 شهید مدافع 
 حرم لشــکر زرهی 8 و 3 شــهید فاطمی اعزام شــده 

از نجف آباد، گرامی داشته خواهد شد.

 برنامــه بزرگداشــت مصلــح آگاه چهــره مانــدگار 
 با اجرای نمایش مجلس نامه شــبیه شــهادت امیر کبیر 
در کاشــان برگزار می شــود. ایــن برنامه به مناســبت 
یک صــد و شــصت و پنجمین ســالروز شــهادت میرزا 
 محمد تقی خان فراهانی مشــهور به امیرکبیر در کاشان 
به مدت ســه شــب اجرا می شــود. برنامه بزرگداشــت 
مصلح آگاه چهره مانــدگار با محوریت اجــرای نمایش 
 مجلــس نامــه امیرکبیــر در شــامگاهان20، 21 و 22 
دی ماه از ســاعت 18 در تــاالر مهرگان فرهنگســرای 
 مهر سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری کاشان برگزار 
 مــی شــود. ایــن نمایــش کاری از گــروه محبــان 
اهل بیت ) ع ( اســتان مرکــزی بوده که بــا کارگردانی 
مهدی دریایی به شــیوه شــبیه خوانی بــه روی صحنه 
 می رود. این اثر با دســت مایه قــرار دادن حوادث منجر 
به شــهادت امیرکبیر، استعمارســتیزی این شخصیت 
برجســته و توطئه آفرینی انگلیس در به قتل رســاندن 
 صدراعظــم باکفایــت ناصرالدیــن شــاه را بــه تصویر 
می کشــد. این آیین نمایشــی در مدت زمانی حدود90 
دقیقه به همت فرهنگسرای عامه فیض کاشانی سازمان 

فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان برگزار می شود.

برای خرید نان به نانوایی روســتای مشــهد کاوه رفتیم، 
جایی که می گوینــد مقبره کاوه آهنگر بــزرگ، قهرمان 
 ملی در آنجاســت، با نانوای خوش ذوقی که نان داغش را 

با طعم کتاب عرضه می کرد، هم صحبت شدیم.
ترویج فرهنگ مطالعه در واحدهای صنفی

 جلیــل امیرحاجیلــو نانوایی کــه قفســه های کتاب را 
در مغازه خود برای استفاده مشتری ها گذاشته بود، اظهار 
 داشت: در زندگی شــخصی ام بارها شــده که توانسته ام 
با مطالعه کتــاب مشــکاتم را حل کنم، اصــا معجزه 
 پیامبر ما کتاب است و تمام مســلمانان جهان پیرو آیین 

کتاب الهی هستند.
وی ادامه داد: هدف من هم این بوده است که گردشگران 

و مردم روســتایم وقتی بــرای خرید نان بــه مغازه من 
می آیند، مطالعه کنند و شاید در این میان کسی باشد که 
مشکلش با مطالعه حل شــود و همین فرد می شود کسی 

که دیگران را هم تشویق به کتاب خواندن کند.
کتابخانه برگزیده استان اصفهان در چادگان

 روز بعد وقتی بــه اداره کتابخانه های شهرســتان رفتیم 
با مجتبی درویشی رییس این اداره، هم کام شدیم. 

وی از شناســایی50 واحــد صنفی که می تــوان در آنها 
کتابخانه کوچکی درست کرد خبر داد و گفت: ما هرگونه 
 حمایــت و کمکی که ایــن واحدهای صنفــی بخواهند 

در اختیارشان قرار خواهیم داد.
رییــس اداره کتابخانه های شهرســتان چــادگان ادامه 

 داد: کتابخانــه 53 محمــد صــدر چادگان امســال بعد 
از به روز رســانی تجهیزاتش به عنوان کتابخانه برگزیده 

استان اصفهان شناخته شد. 
درویشی ادامه داد: 43 هزار نســخه کتاب در 4 کتابخانه 
شهرســتان چادگان وجود دارد که با ســاخت نخستین 
کتابخانه بخش چنارود چادگان در روستای فراموشجان 
به ازای هر چادگانی در این شهرســتان 2 کتاب موجود 

خواهد بود.
 درویشــی از امانــت ماهانــه 3 هــزار نســخه کتــاب 
از کتابخانه های شهرســتان چادگان خبــر داد و گفت: 
برنامه ریزی هــای مــا در جهت افزایش یک هــزار نفری 

اعضای کتابخانه ها در سال آینده است.
وی بیان کرد: شهرســتان چادگان بیــش از 35 هزار نفر 
جعیــت دارد و با این که جــزو مناطق محروم شــناخته 
می شــود و زیر ســاخت های فرهنگی در آن به نســبت 
 شهرهای بزرگ تر بسیار کم اســت، اما شور و شوق مردم 

و قشر جوان تا این اندازه برای خود ما هم جالب است.
برای  سیاســت ترویج کتابخوانی تالشــی 

تولید علم
این یک تصور غلط اســت که فکر کنیم توســعه شــبکه 
 ارتبــاط اینترنتی، مخاطــب و عاقه مندان بــه مطالعه 
 و تحقیق را از کتــاب بی نیاز کرده اســت، هر چیز جای 
خود را دارد و کتاب و انتشار مکتوب و سنتی آن، همچنان 
بر حضور و ایفای نقش جدی خــود تاکید می ورزد. پس 
دولت ها و سیاســت گذاران فرهنگی نبایــد از این مقوله 
 مهم غافل شوند، بلکه باید به منظور ترویج فرهنگ تالیف 
و انتشــار کتــاب و کتابخوانــی در جامعه بــا هدف باال 
 بردن آگاهــی و اطاعات مردم و ســطح فرهنگ جامعه، 

برای تولید علم بیشتر تاش وافر داشته باشند.
هیج دولت و ملتی از اینکــه فرهنگ کتاب خوانی و درک 
معارف بیشتر و فهم افزون تر علوم و آشنایی با پیشرفت ها 
در جامعه اش، توسعه و گســترش کمی و کیفی پیدا کند 
 لطمه نمی بیند بلکــه بی تردید نفــع آن، متوجه جامعه 

خواهد بود. 
 اداره یــک جامعه اهــل مطالعــه و فهیم و بــا فرهنگ، 
به طریق اولی آســان تر از جامعه ای اســت کــه از علم و 
دانش فاصله دارد و قطعا به صرفــه و صاح نیز نزدیک تر 
اســت. پس نباید به بهانه های گوناگــون و بدون منطق، 
 در مســیر ترویج فرهنگ کتاب خوانــی در جامعه خلل 
و مانع ایجاد کرد. حل این معادله بسیار ساده است که آیا 
تاثیرپذیری یک ملــت و فرهنگ عقب مانده و بی اطاع و 
بی سواد، از فرهنگ بیگانه محتمل تر و پرهزینه تر است یا 
ملت و فرهنگی که اهل مطالعه و تحقیق و پژوهش است؟ 
 بی تردید جامعه ای کــه در آن فضــای مطالعه، پژوهش 
 و تحقیــق، به لحــاظ ســخت افــزاری و نرم افــزاری، 
به شــکل مطلوب و بدون قید و بندهای دســت و پاگیر 
 فراهم باشــد کمتر از فرهنــگ بیگانه تاثیــر می پذیرد 

تا جامعه ای که از فرهنگ مطالعه و تحقیق دور است.

در شهرستان نجف آباد صورت می گیرد؛

برگزاری گرامیداشت 
شهدای عرفه و مدافان حرم 

مجلس نامه امیرکبیر در کاشان 
برپا می شود

اخبار
وقتی نانوا، نان داغ را با طعم کتاب می فروشد؛

رونق کتابخوانی در چادگان

پیشنهاد سردبیر: 
رونق کتابخوانی در چادگان

این یک 
تصور غلط 

است که فکر 
کنیم توسعه 

شبکه ارتباط 
اینترنتی، 

مخاطب 
و عالقه مندان 

به مطالعه 
و تحقیق را 

از کتاب بی نیاز 
کرده است، 

هر چیز 
جای خود را 

دارد 

چادگان شهر زیبایی هاست، هم چشم نواز است، هم کهن، طبیعت بکر دارد و گردشگرانش را به وجد می آورد، 
 در نگاه اول به زیبایی های طبیعی فراوانی که دارد در کشــور شناخته می شود، اما وقتی در دل این شهر پای

می گذاری، ادب و فرهنگ و هنر نمایان می شود.

تحدید حدود اختصاصی
10/210 شماره: 952409701172149-10/11 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
دستگاه عمارت که مشتمل بر پنج باب بناهای تحتانی و فوقانی است تحت پالک 1964 
واقع در بخش 2  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام محمد هدایتی فرزند مسیب  
در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1395/11/13 راس ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/10/20  م الف:388 شیخ سلیمانی 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)227 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/322  خانم عصمت عابدین نژاد نایینی به  شناســنامه شــماره 4908  به شرح 
دادخواست به کالسه 188/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد عباسی نایینی به شناسنامه شماره 60 در 
تاریخ 1395/09/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: عصمت عابدین نژاد نایینی) همسر( 2- مریم 
عباسی نایینی)دختر( 3- زهره عباسی نایینی) دختر( 4- فهیمه عباسی نایینی)دختر( 
5- حمیدرضا عباسی نایینی) پسر(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 324 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نایین) 135 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

10/323  خانــم صدیقه میــرزا بیکی نایینی به  شناســنامه شــماره 86  به شــرح 
دادخواست به کالسه 189/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ربابه هادیزاده نایینی به شناسنامه شماره 2613 
در تاریخ 1395/9/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: صدیقه میرزابیکی نایینی)دختر( 2- طاهره 
میرزایبکی نایینی)دختر( 3- زهره میرزابیکی نایینی)دختر(.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 325 شــعبه 3 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف نایین) 123 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

10/321  آقای مهران رنگامیز نایینی به  شناسنامه شماره 169  به شرح دادخواست 
به کالســه 181/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حســن رنگامیز نایینی به شناسنامه شماره 34 در تاریخ 
1391/10/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- متقاضی: مهران رنگامیز نایینی)پســر( 2- علیرضا رنگامیز 
نایینی)پسر( 3- مهرنوش رنگامیز نایینی)دختر( 4- فرنوش رنگامیز نایینی) دختر( 
5- صدیقه علیزاده نایینی) همســر(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 323 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نایین) 132 کلمه، 2 کادر(  
مزایده

8/559   شعبه 13 اجرای احکام مدنی در نظر دارد در جلسه مزایده ای در خصوص 
کالســه 600/92 ج 13 له آقای ســعید موحدی و علیه خانمها ناهید گلیان و صدیقه 
موحدی و شهناز موحدی و آزیتا موحدی و عفت موحدی و سیما موحدی و آقایان 
هوشــنگ موحدی، داریوش موحدی، شــهزاد موحدی مبنی بر فروش ملک مشاع 
به شــماره ثبت 2831 و 2832 فرعی از 26 اصلی بخش 14 ثبــت اصفهان در روز 
5 شنبه مورخ 95/11/7 از ســاعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا )خیابان نیکبخت 
به طرف چهار راه وکال جنب بیمه پارسیان ســاختمان اجرای احکام شعبه حقوقی 
اصفهان طبقه ســوم واحد 6( جهت فروش ملک به پالک ثبتی فوق الذکر به نشــانی 
اصفهان خیابان کاشــانی شــمالی خیابان جامی روبروی کمیته امداد کوچه شهید 
علیرضا شهبازی کوچه موحدی پالک 1 و 3 به شــماره کدپستی 81379-83131 
و 83133-81379 که اکنون در تصرف می باشــد با وصف کارشناسی ذیل الذکر 
که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد طالبین خرید 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشــانی ملک قادر خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه در 
 جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.

 اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی: محل مورد بازدید یک باب منزل مسکونی 
قدیمی ساز در ســه طبقه زیرزمین )انباری( همکف و اول به شماره پالک های ثبتی 
2832 و 26/2831 بخــش 14 ثبت اصفهان با قدمت حدود 30 ســال به مقدار حدود 
270/72 متر مربع عرصه و به میــزان حدود 310 متر مربع اعیانی با ســقف های 
تیرآهن و آجر،  دیوارها آجری توپر، آشپزخانه، سرویس بهداشتی حمام و توالت، 
هال و پذیرایی، اتاق خواب، سطوح داخلی گچ پرداختی و رنگ، دربهای داخلی چوبی 
و خارجی فلزی، کف حیاط موزائیک، نما آجر و ســنگ، انشعابات موجود آب و گاز 
مشترک، برق دو کنتور مجزا، شــمااًل به گذر، شــرقًا به پالک مجاور و ورودی از 
کوچه،  جنوبًا و غربًا به پالکهای مجاور محدود است، سیستم گرمایش کولرآبی و 
سرمایش بخاری گازی، لذا با توجه به شرایط فوق، قدمت، موقعیت، عوامل موثر در 
قضیه، کلیه جوانب، انشــعابات موجود، کاربری مسکونی و غیره ارزش ششدانگ 
این دو پالک ثبتی به مبلغ 6/000/000/000 ریال معادل مبلغ ششصد میلیون تومان 
 برآورد و اعالم نظر می گردد از سمت شمال حدود 12 متر مربع عقب نشینی دارد. 
م الف: 25754 اجرای احکام شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 387 کلمه، 

4 کادر(  
مزایده

10/100   اجرای احکام شــعبه چهــارم دادگاه خانواده اصفهــان در نظر دارد در 
خصوص پرونــده کالســه 940302 خ / 4 له خانــم لیال نوری علیــه ورثه مرحوم 
بابک شــریفیان فرزند رضا ) رضا شــریفیان با وکالت آقای محمد مصلحی- عفت 
صادقخانی و رومینا شــریفیان با والیت رضا شریفیان( به خواســته مطالبه نفقه 
معوقه زوجه از 91/7/27 تا زمان صدور حکم ) 93/8/8( به مبلغ 81/540/000 ریال 
و پس از آن تا 94/1/8 )تاریخ فوت شوهر( به مبلغ 18/000/000 ریال که جمعًا به مبلغ 
99/540/000 ریال می باشد و مبلغ 360/000 ریال بابت نشر آگهی و 1/500/000 
ریال هزینه کارشناســی و حق االجرای دولتی به مبلغ 4/077/000 ریال ) جمعًا به 
مبلغ 105/477/000 ریال( جلسه مزایده ای جهت فروش یک دستگاه خودروی پراید 
به شرح ذیل در روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 ســاعت 10 صبح در دفتر این اجرا 
واقع در خ نیکبخت- 200 متر باالتر از دادگســتری نیکبخت- مجتمع اجرای احکام 
حقوقی و خانواده- طبقه اول- واحد یک برگزار نماید. موضوع مزایده: عبارتست از 
یک دستگاه سواری پراید به شماره انتظامی 859 د 67- ایران 13 مدل 1385 نقره ای 
به شماره موتور 01408764 و شماره شاسی s 1412284754031  که حسب نظر 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 80/000/000 ریال معادل هشت میلیون تومان 
برآورد و اعالم گردیده است و نظریه وی مصون از اعتراض باقی مانده است. ضمنًا 
وضعیت موتور و اتاق مســتعمل بوده و هم اکنون خودروی فوق در پارکینگ ایثار 
نیروی انتظامی در خیابان بسیج اصفهان توقیف می باشد و سند خودروی فوق به 
نام خانم مهین زندی فرزند کاظم بوده که نامبرده وکالت فروش و انتقال به آقای رضا 
نوری داده و نامبرده نیز خودروی فوق را به مرحوم بابک شریفیان فروخته است 
 و نامبردگان در دفتر این اجرا حاضر و اقرار بــه فروش آن نموده اند. طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مزایده طبق هماهنگی با این اجرا از خودرو فوق دیدن نموده و 
جهت شرکت در مزایده و خرید آن در تاریخ فوق در این اجرا حاضر و با پرداخت 10 
درصد قیمت کارشناسی در مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 
شده و کسی برنده مزایده می باشد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. م الف: 30514 

اجرای احکام شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان ) 361 کلمه، 4 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

10/291  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شماره 2949 فرعی 
از 24/76 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی ناجنونی 
اصفهانی فرزند صادق در جریان ثبت اســت به علت عدم 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 سه شنبه مورخ 95/11/12 ساعت 9 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 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 تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/10/20 م الف: 31648 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

10/196 چون تحدیدحدود ششــدانگ یک باب مســجد به پالک شــماره 38 فرعی 
از 3331 اصلــی واقع در روســتای چاهملــک بخش شــش خوروبیابانــک بنام 
مســجد جامع روســتای چاهملک با تولیت اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان 
خوروبیابانک درجریان ثبت اســت بــه علت  عدم حضــور نماینــده اداره اوقاف 
وامور خیریــه خوروبیابانک از ردیــف تحدید حدود عمومی خارج گردیده اســت 
و اینک بنا به دســتور قســمت اخیرماده 15 قانــون ثبت وبرطبــق تقاضای مالک 
تحدیدحدودملــک مرقوم درروز دوشــنبه مــورخ 18/11/1395 ســاعت 9 صبح 
 درمحل شروع وبه عمل خواهدآمد لذابه موجب این آگهی به مالک ومجاورین اخطار

می گردد کــه درروزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابنداعتراضــات مجاورین 
وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 

به مدت30  روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
 به این اداره بایســتی باتقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواســت رااخذوبه این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشــار: 10/20 /1395 م الف: 
 319 محمدعلی بیطرف رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خور و بیابانک)170 کلمه،

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

10/318 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک شماره 39/62 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مجتبی زارع چاوشــی فرزند 
اکبر درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/11/12 ســاعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: 1395/10/20 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب 

اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

10/317 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شــماره 8459 فرعی از 18/681 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند 
ثبت غرب اصفهان به نام نوروز شریفی رنانی فرزند حسن مفروز و درجریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1395/11/12 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1395/10/20 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
مزایده

10/361   اجرای احکام شــعبه 24 دادگاه عمومی- حقوقی اصفهــان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 402/92 ج 24 له موسسه مالی اعتباری 
ثامن االئمه با وکالــت رضا رضایی علیه علی اکبر زراعتی به نشــانی اصفهان- پل 
رباط- اتوبان شــهید ردانی پور- نرســیده به پل چمران- خیابان شریعتی- پالک 
256- جنب الکتریکی شمعون مبنی بر مطالبه مبلغ 907/037/451 ریال اصل خواسته 
و خسارات و اجرایی متعلقه و مبلغ 45/151/872 ریال حق االجرای دولتی در روز 
سه شنبه 95/11/5 ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا ) اصفهان- خ نیکبخت- جنب 
بیمه پارسیان- ساختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه سوم- واحد 6( جهت فروش 
58/44 حبه از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 13900/3400 بخش 5 ثبت اصفهان واقع 
در اصفهان- اتوبان شهید ردانی پور- کوچه گلستان- نبش بن بست شکوفه- پالک 
34- کدپستی 8138966795 که اکنون در تصرف محمد حسن شیخان می باشد و 
با وصف کارشناسی زیر که مصون از تعرض واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی مراجعه و از آن بازدید و با 
تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری و به شماره حساب 
2171290210008 در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف 
ملک بر اساس نظر کارشناس: ملک به پالک ثبتی 13900/3400 بخش 5 ثبت اصفهان 
مالک 6 دانگ آقای محمد حسن شیخان با کاربری مغازه تجاری و قدمت حدود 30 
سال با مســاحت عرصه 29/32 متر مربع و نمای خارجی سنگ و پوشش بدنه گچ 
سفید و رنگ، نوع اســکلت دیوار باربر و نوع ســقف تیرآهن و طاق ضربی و جنس 
درب فلزی و شیشه خور، پوشش کف موزائیک و امتیازات برق 3 فاز و آب. با توجه 
به موارد فوق الذکر و با توجه به وضعیت موجود و موقعیت محل ملک، نوع کاربری 
تجاری و مساحت ملک و درنظر گرفتن نوع مصالح به کار رفته در بنا و قدمت بنا و 
شــرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش 6 دانگ ملک مذکور با 
احتساب ارزش حق کسب و پیشه و ســرقفلی جمعًا به مبلغ 1/173/000/000 ریال 
معادل یک میلیارد و یکصد و هفتاد و سه میلیون ریال معادل یکصد و هفده میلیون و 
سیصد هزار تومان برآورد و ارزیابی و اعالم می گردد. م الف: 32091 اجرای احکام 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 395 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/349 در خصوص پرونــده کالســه 723/95 خواهان نوراله توانگر- شــهناز 
شــمس دادخواســتی مبنی بر تقاضای مطالبه 57/000/000 بابت خسارات وارده 
 ناشــی از تصادف به طرفیت بابک قاسمی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز یکشــنبه  مورخ 95/11/24 ســاعت 16 تعیین گردیده اســت. لذا بــا عنایت به 
مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا - پالک57 کدپســتی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 32092 
 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )135 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/348 در خصــوص پرونــده کالســه 1049/95 خواهان علیرضا اســکندری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 50/000/000 به طرفیت فاطمه کرجی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 95/11/24 ساعت 16/30 
تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد - اول خیابان ارباب - 
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 32093 شــعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351310120 ابالغیــه:  شــماره   10 /347
9509980351300431 شــماره بایگانی شــعبه: 950492  خواهان/ شاکی حسن 
نقدی ده نوی و محمد علی چیت گرده نوی و عبدالحسین یادگاری دهنوی و حسنعلی 
قاسمی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم عصمت حق شناس گرگابی و علیرضا 
حاتمان جزئی و علی حر و اکبر قاســمی و ابوالفضل عبدلی  به خواسته ابطال سند 
رسمی )موضوع ســند ملک اســت(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206  ارجاع و به کالسه 9509980351300431 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/23 و ســاعت 11 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:32080 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351310087 ابالغیــه:  شــماره   10 /346
9209980351300383 شماره بایگانی شــعبه: 920440  خواهان/ شاکی شرکت 
تاقدیساز با مدیریت محمد حسین مهاجر ایروانلو و شرکت مهیاس قائم به مدیریت 
اصغر محمدی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم علی اصغر محمدی و شرکت 
مهیاس قائم به مدیریــت اصغر محمــدی و مرتضی اصالنی و نجــم الدین حاجی 
آبادی و مجتبی اصفهانیان  به خواسته مطالبه خســارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 206  ارجاع و به کالســه 
9209980351300383 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/23 و ساعت 10 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 
شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
 امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:32081 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)203 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

شــماره صادره : 1395/43/318321 نظــر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ پالک 
شماره 3324 فرعی از 25/721/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون 
تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام محترم سلمانی جونقانی 
فرزند قربانعلی مفروز و  در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/11/12 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/10/20 م الف: 32289 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
اَره روی گردن فوتبال!

فضای مجازیک

عابدزاده پیام جدید اینستاگرامی خود را درباره علی دایی منتشر 
کرد.

  علی دایی و احمدرضا عابدزاده در یک مراســم تجاری با یکدیگر 
مالقات داشتند. عابدزاده پس از مالقات با یار قدیمی اش در تیم 
ملی فوتبال ، پیام جالبی را در اینســتاگرام درباره دایی منتشــر 
کرد. او با انتشار عکسی از علی دایی نوشت: »تو از گوهر الماسی، 
ز گل ها تو گل یاســی، میان اینهمه دوســت و رفیق ، برایم تا ابد 

خاصی«

عابدزاده خطاب به دایی:

برایم تا ابد خاصی! 
منهای فوتبال

در روزهایــی کــه ورزش اصفهان بیشــتر از هرچیز 
دیگری تحت تاثیر اخبار حــوزه فوتبال در فصل نقل 
و انتقاالت و آغاز نیم فصــل دوم لیگ برتر قرار گرفته 
خبری خوشحال کننده جامعه ورزشی استان را تحت 
تاثیر قرار داد و انتخاب ســجاد اســتکی هندبالیست 
اصفهانی در یک نظرسنجی اینترنتی آن هم به عنوان 
برترین بازیکن حاضر در لیگ قهرمانان هندبال اروپا 
باعث شد توجه رسانه ها به این رشــته بیشتر از قبل 
شود. هندبال اصفهان بعد از طی کردن دوران طالیی 
خودش که با کســب قهرمانی های متوالی توسط تیم 
هندبال ســپاهان همراه بود در این چند سال اخیر با 
افتی قابل توجه روبه رو شــده و انحــالل تیم هندبال 
ســپاهان در زمان مدیریت علیرضــا رحیمی بر این 
اتفاق صحه گذاشــت ولی با این وجــود زندگی برای 
هندبالیســت های اصفهانی ادامه داشت و بسیاری از 
آنها که ســتاره های لیگ برتر هندبال بودند تصمیم 
گرفتند تا برای ادامه کار راهی تیم های غیر اصفهانی 
شوند؛ اما تیم های اروپایی هم مقصد دیگری بودند که 
مقصد هندبالیســت های ایرانی قرار گرفتند و سجاد 
اســتکی که بعد از حضور نه چندان موفقی که در تیم 
اشتوتکارت آلمان داشــت به قطر و لبنان رفت و بعد 
از آن به همراه برادر بزرگ تر خودش ا... کرم اســتکی 
به تیم دیناموبخارســت رومانی پیوســت. سجاد در 
اولین حضور خودش در لیــگ قهرمانان اروپا عملکرد 
فوق العاده ای داشته و در 9 بازی  68 گل برای دینامو 
به ثمر رسانده  و بهترین گل زن لیگ قهرمانان اروپا به 

حساب می آید .
درخشش ســجاد استکی در مســابقات اروپایی نظر 
تیم های مطرح هندبال اروپا را هم به ســمت او جلب 
کــرد و می توان پیش بینــی کرد کــه در آینده ای نه 
چنــدان دور او بتوانــد در تیمی بزرگ تــر از دینامو 
بخارست رومانی بازی کند. این ستاره ایرانی در زمان 
حضور در لیگ این کشــور بسیار محبوب بود تا جایی 
که پیشنهاد صدور پاسپورت قطری را به او داده بودند 
ولی استکی تصمیم گرفت همچنان زیر پرچم مقدس 
کشورمان زندگی ورزشــی و حرفه ای خودش را ادامه 
دهد. سجاد در کنار برادرش ا... کرم و علیرضا موسوی 
که این روزها به 3 تفنگدار دینامو معروف شده اند نام 
هندبال ایــران را در اروپا مطرح کردند و این مســئله 
می تواند فرصت را بــرای افزایش تعــداد لژیونرهای 
ایرانی در هندبال اروپا فراهم کند تا درب های هندبال 

اروپا به سوی هندبالیست های ایرانی بازشود.

با درخشش لژیونر اصفهانی؛

 درهای هندبال اروپا 
روی ایرانی ها باز می شود

فوتبال جهان

اردوی جنجالــی امــارات که بــا مصاحبه های تنــد برانکو 
ایوانکوویچ شروع شد و با بازگرداندن بازیکنان پرسپولیس ادامه 
یافت و با استعفای کارلوس کی روش تمام شد، فوتبال ایران را 
در موقعیتی قرار داده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. مشکل 
اصلی حال حاضر و البته همه شش سال گذشته مردی پرتغالی 

است به نام کارلوس کی روش.
جلسه طوالنی با رییس و ارائه استعفا

ســرمربی تیم ملی که از صحبت های برانکو بسیار عصبانی و 
دلخور بود روز جمعه در محل باشــگاه ایرانیان جلسه ای پنج 
ســاعته با مهدی تاج داشــت و در پایان این نشست طوالنی 
استعفای کتبی اش را تقدیم رییس فدراسیون کرد تا عمال او را 

در موقعیتی بین زمین و آسمان قرار دهد.
حالت اول: پذیرش استعفای کی روش

ساده ترین کار برای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال این است 
که اســتعفای کی روش را بپذیرند و به همه بداخالقی های 
چند سال اخیر او که شامل مصاحبه های تند، توهین به برخی 
افراد و بعضا زیاده خواهی های خارج از توان و ظرفیت امکانات 
فوتبال ایران بوده پایان دهند. تاج هم بی میل نیست که چنین 
تصمیمی بگیرد؛ اما همین تصمیم ســاده تبعات سنگین و 

پیچیده ای خواهد داشت.
زمان اندک تا دیدار برابر قطر

اگر فدراسیون فوتبال با استعفای کی روش موافقت کند شاید 
بتواند نفس راحتی از دســت او و بداخالقی هایش بکشد؛ اما 
دو ماه زمان اندکی برای پیدا کردن جانشــین او تا دیدار برابر 
قطر است. در این فاصله قطعا گزینه خارجی مناسبی برای تیم 
ملی پیدا نخواهد داشت و مربیان ایرانی هم توانایی جمع کردن 

تیم در این فرصت کوتاه را ندارند. به همین خاطر همین مورد 
دست و پای فدراسیون را به شدت بسته و اجازه تصمیم گیری 

را از تاج گرفته است.
حالت دوم: ادامه کار با کی روش

دومین حالت این ماجرا این اســت که فدراســیون فوتبال با 
استعفای کی روش مخالفت کند و شرایط را به گونه ای فراهم 
کند که او به کارش ادامه دهد. با شــناختی که از کی روش و 
اســتعفاهای قبلی اش وجود دارد وی قطعا »سوارتر« از قبل 
می خواهد کارش را پیش ببرد و امتیازات بیشــتری خواهد 
گرفت؛ بنابراین رد اســتعفای کی روش هم تبعات بدی برای 

فدراسیون و البته اقتدار نداشته آن خواهد داشت. 
مشکلی به نام تسویه حساب با برانکو

اگر حالت دوم را در دستور کار قرار دهیم و بخواهیم با کی روش 
ادامه دهیم طبیعتا او مردی نیست که بخواهد صحبت های تند 
برانکو را بی پاسخ بگذارد؛ بنابراین اگر فدراسیون استعفایش را 
نپذیرد باید به او فرصت پاسخگویی هم بدهد؛ چرا که کی روش 
آدمی نیست که این حرف ها را بی جواب بگذارد. او تاکید کرد 

که از کسی حرف شنوی ندارد و باید جواب برانکو را بدهد.
مسئوالن بین زمین و هوا مانده اند

شرایطی که برای فوتبال ایران به وجود آمده عمال مسئوالن 
را بین زمین و هوا معلق نگه داشــته است. از یک طرف تمایل 
دارند که به زورگویی های کی روش پایان دهند و برای همیشه 
او را از فوتبال ایران دور کنند، از یــک طرف زمان کافی برای 
انتخاب جانشین و آماده ســازی تیم ملی برای دیدار با قطر 
را ندارند و ناچارا بایــد با همین فرد به کارشــان ادامه دهند. 
مهدی تاج و اعضای هیئت رییسه فدراسیون و حتی مسعود 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حالتی سخت گیر افتاده اند.

حالت سوم: ایجاد وفاق ملی با مشارکت همه
سومین حالتی که به نظر می رســد قطعا باید در دستور کار 
فدراســیون فوتبال، وزارت ورزش و مسئوالن پرسپولیس و 
سایر باشگاه ها قرار گیرد ایجاد وفاق ملی بین همه اهالی این 
رشته است تا هیچ کس ضرر نکند و دود این اختالفات هم به 
چشم تیم ملی و باشگاه ها نرود. پرسپولیس نماینده ایران است 
و باید با الهالل که به نوعی تیم ملی عربستان است نبرد سختی 
داشته باشــد؛ بنابراین این بازی برای همه ایرانی ها اهمیت 

زیادی دارد. 
تیم ملی هــم باید با قطر بــازی کند که دیداری حســاس و 
سرنوشت ساز است و بردن آن می تواند زمینه حضور در جام 
جهانی را فراهم کند. قطعا رفتن تیم ملی به جام جهانی اتفاقی 
شــیرین و بزرگ برای فوتبال ایران خواهد بود. همانطور که 
اگر تیم ملی به جام جهانی نرود فوتبال برای چند سال »یخ« 

خواهد بست و خونی در رگ هایش جریان نخواهد داشت. 
به همین خاطر انتظار از همه اهالی فوتبال، فدراسیون، وزارت 
 ورزش، مدیران باشــگاه ها، مربیان، پیشکسوتان و کارلوس 
کی روش و برانکو این اســت که در جهت رسیدن به تفاهم و 
 توافق برای سر منافع ملی ایران تالش کنند و منافع شخصی 
و تسویه حساب ها را کنار بگذارند تا دلخوشــی مردم از آنها 

گرفته نشود.

  کریســتیانو رونالدو در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو، از چهارمین 
توپ طالی خود مقابل هواداران رونمایی کرد و در این میان چند 
تن از بازیکنان ســابق رئال مادرید مثل کوپا، خنتو، فیگو، زیدان، 
رونالدو و اوون که زمانی جزو تیم کهکشانی ها بودند، در ورزشگاه 

حضور پیدا کردند.
رونالدو و اوون که در فصــل 2004/05 هم تیمی بودند، هنوز هم 
رفاقت خود را حفــظ کرده اند و با هم شــوخی می کردند. بعد از 
بازی، اوون در مورد وضعیت کنونی رونالدوی 40 ساله به شوخی 
در توئیتر نوشــت: »فکر می کردم که دارم چاق می شوم تا وقتی 

که هم تیمی سابق خود، رونالدو را دیدم.«

وین رونی، کاپیتان 31 ساله  منچســتر یونایتد شنبه  بعد از سه 
بازی غیبت به دلیل مصدومیت دوباره در ترکیب اصلی شیاطین 
ســرخ قرار گرفت و در دقیقه  هفتم دروازه  ردینگ را در دور سوم 
اف.ای کاپ، در اولدترافورد باز کرد تا به رکورد سر بابی چارلتون، 
به عنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه برسد. رونی 249امین گلش 
را در 543امین بازی اش با پیراهن شیاطین سرخ زد، یعنی 215 

بازی کمتر از سر بابی.
رونی که ســال 2004 از اورتون به یونایتد پیوست، دو سال پیش 
در جریان بازی های مقدماتــی یورو 2016 با بــاز کردن دروازه  
ســوئیس رکورد ســر بابی به عنوان بهترین گلزن تاریخ انگلیس 
را هم شکســت و حاال برای جاودانه شدن به عنوان بهترین گلزن 

تاریخ یونایتد فقط و فقط نیاز به یک گل دیگر دارد.

پیرترین بازیکن شــاغل در فوتبال آلمان هرچند 38 ساله شده؛ 
اما به فکر بازنشســتگی نیســت.»کالدیو پیزارو« کــه اکنون به 
عنوان یکی از اســطوره های تیم وردربرمن محسوب می شود، به 
38 سالگی رسیده است؛ اما عالقه ای برای کناره گیری از فوتبال 

ندارد.
وی که به خاطر شرایط سنی، هم اکنون مسن  ترین بازیکن شاغل 
در بوندس لیگاست، به سفید و سبزپوشان اعالم کرده حاضر است 

قراردادش را با آنها یک سال دیگر تمدید کند.
در این مورد »فرانک بائومان« مدیر برمنی ها اظهار داشت:کالدیو 
می داند که روی توانش حســاب می کنیــم و می  خواهیم با او به 
همکاری ادامه دهیم. دوســت داریم ببینم وضعیت جسمانی اش 
چگونه خواهد شــد.خودش هم باید صریح بگویــد که می تواند 
به کار بپردازد.قرارداد کنونی ســتاره اهل پرو با بندرنشــینان تا 

تابستان سال جاری است.

ژوزه مورینیو، ســرمربی منچســتریونایتد مدعی شد که شاید 
ممفیس دیپــای در منچســتریوناید بماند.هافبــک هلندی در 
نیم فصل امســال لیگ برتر تنها 4 بازی برای منچســتر در لیگ 
انجام داد و گفته می شــود او در نقل و انتقاالت زمستانی از جمع 

شیاطین سرخ جدا خواهد شد. 
یونایتد پیشنهاداتی نیز برای ممفیس دریافت کرده ولی مورینیو 
مدعی شــد که شــاید هافبک هلندی در یونایتد ماندگار شود.او 
گفت:» ما بازیکنان زیادی در پســت ممفیس داریم. پستی است 
که بیش از حد بازیکن داریم. جســی لینگارد، مخیتاریان، خوان 
ماتا، راشــفورد، رونی و ممفیس. بازیکنان زیادی در این پســت 
هســتند؛ بنابراین بازی کردن برای همه آنها دشوار است. باشگاه 
به من اطالع داده که شــانس جدایی ممفیس باالســت. از نقطه 
نظر انســانی، وقتی او تحت هدایت 
من بــازی نمی کنــد نمی توانم 
مانع جدایــی اش شــوم. اگر  
بماند، خیلی خوشحال خواهم 
شــد؛ زیرا او شــخصیتی عالی 
و بازیکنی بســیار خوب است. 
ناراحتم که بــه او فرصت بازی 
کردن نرســیده اســت. بازیکنی 
در ســن او باید بازی کند. اگر بماند، 
مطمئنا بازی خواهد کرد زیرا 
بازی هــای زیــادی پیش 
روی ماســت. اگر برود، 
برایش بهترین ها را 
آرزو دارم زیــرا او 
العاده  فــوق 

است.«

شوخی اوون با رونالدو؛

دارم چاق می شوم

رونی یک قدم تا جاودانگی

 پیرترین بازیکن بوندس لیگا 
قصد بازنشستگی ندارد

مورینیو: 

شاید دیپای در یونایتد بماند

. زهیوی پشیمان بود، می خواست برگرددعشق من و ذوب آهن دو طرفه است
در رسانه ها شایعه شد که رحیم زهیوی دو روز 
بعد از انتقالــش به تیم الشــحانیه از این انتقال 
پشیمان شده و می خواهد به استقالل خوزستان 
برگردد! صحبت های پورموســوی ســرمربی 
استقالل خوزستان اما نشان داد که این حرف ها 
شــایعه نبوده و واقعیت دارد!پورموسوی در این 
باره گفت: »زهیوی در چند روز گذشــته بارها با 
بازیکنان تیم تماس گرفته و گفته که می خواهد 
برگردد. او خیلی دلتنگ شده بود و نمی خواست 
بماند که بازیکنــان از من خواســتند با رحیم 

صحبت کنم. من هم بــا او تماس گرفتم و گفتم 
نمی گذارم برگردد چون او باید پیشرفت کند. ما 
از اینکه بازیکنی مثل رحیم زهیوی را از دســت 
دادیم خیلی ناراحتیم اما می دانــم حضور او در 
لیگ قطر، انگیزه خوبی برای بازیکنان خوزستانی 

خواهد بود.« 

بهرام عاطف سرمربی ســال های گذشته تیم فوتبال ذوب آهن در 
مورد افتتاح زمین چمن مصنوعی این باشــگاه و نام گذاری آن به 
نام وی گفت: این کار محبت، پایداری و اصالت ذوب آهن را نشان 
می دهد که  اسطوره هایشــان را فراموش نکرده اند. خوشحالم که  

این رویکرد کم سابقه در ذوب آهن حفظ شده است.
وی افزود: با وجود کسالتی که داشــتم وظیفه خود دانستم که  در 
این مراسم شــرکت کنم. عشــق من و ذوب آهن دو طرفه است، 
همان اندازه که ذوب آهن من را دوست دارد من نیز ذوب آهن را 
دوست دارم؛ چرا که  بهترین روزها را در کنار هم بودیم و هیچگاه 

10از هم جدا نمی شویم.

چراغ سبز طالب لو  به استقاللی ها

تیم فوتبال امید سپاهان که همواره از مدعیان 
لیگ برتر امید کشــور به حساب می رفته است 
و در سه فصل گذشــته یک قهرمانی و 2 نایب 
قهرمانی در کارنامــه دارد در این فصل حال و 
روز خوشی ندارد. از تیم امید سپاهان در سالیان 
گذشته بازیکنان شــاخصی مثل علی کریمی، 
مهدی شــریفی و ســعید قائدی فر به فوتبال 

ایران معرفی شــده اند، با این حــال بازیکنان 
دیگری نیز هستند که از استعدادهای تیم های 
پایه سپاهان به شــمار می روند؛ اما هنوز در حد 
کریمی و شــریفی شناخته شــده نیستند. در 
فصل جاری لیگ برتر امید در حالی که 9 هفته 
از رقابت ها سپری شده است تیم امید سپاهان 
تنها با هفت امتیــاز در رده ماقبل پایانی لیگ 
قرار گرفته  است،یعنی رتبه یازدهمی لیگ 12 
تیمی امید! سپاهان فصل گذشته نایب قهرمان 
لیگ برتر امید شد. در آن تیم بازیکنان شاخصی 
حضور داشــتند که در تیم فصل جاری حضور 
ندارند و بعضا جذب تیم بزرگساالن سپاهان یا 
ســایر تیم های لیگ برتری، دسته یکی و امید 
شــده اند. در مجموع از تیم نایب قهرمان فصل 
گذشــته بیش از نیمی از بازیکنان جدا شدند و 
بازیکنانی از دیگر تیم ها و همچنین بازیکنانی 
از تیم جوانان سپاهان جایگزین آنها شدند. در 
مورد تیمی که در ابتدای فصل بسته شد حرف 

و حدیث های زیادی وجود دارد، برخی معتقدند 
تیم بد بسته شده است و در برخی پست ها ضعف 
مفرطی دارد. عالوه بر دگرگونــی بیش از حد 
ترکیب این تیم، اصلی ترین مشــکل تیم امید 
سپاهان را باید در آماده سازی این تیم در ابتدای 
فصل جست وجو کرد جایی که مشکالت بدنساز 
تیم با باشگاه منجر به جدایی او شد تا در ابتدای 
فصل بازیکنان این تیم بدون بدنسازی مناسب 
دوران آماده ســازی را به خوبی سپری نکنند و 
از لحاظ بدنی در طول رقابت ها دچار مشــکل 
شــوند. 6 شکســت، 2 پیروزی و یک تساوی 
حاصل کار تیمی است که ضعف مدیریت و مربی 
و آماده سازی باعث شده است از نایب قهرمانی 
به رده ماقبل پایانی لیگ برتر امید برسد. تیمی 
که فصل گذشته در 90 درصد بازی ها گل زده 
بود حاال در غیاب ستاره های فصل گذشته اش 
در حالی در منطقه ســقوط قرار گرفته  اســت 
که اگر هرچه زودتر به حال و روزش رســیدگی 
نشود سهمیه لیگ برتری اصفهان در رده  امیدها 
می سوزد و یکی از پرافتخارترین تیم ها در اوج 

ناباوری سقوط  می کند.

در روزهایی که علی دایــی دروازه بان های 
تستی حاضر در تمرینات تیم نفت را یکی 
پس از دیگری رد کرده و آنها را دیپورت کرد، 
خودش در نقش دروازه بان ظاهر شــد! در 
حاشیه برگزاری کالس مربیگری که در زمین 
کمپ تیم های ملی برگزار شد، علی دایی درون 
دروازه ایستاد و عملکرد خوبی هم از خود نشان 
داد. واکنش های دایی در لباس دروازه بان توجه 
همه حاضران و مربیان دیگر را جلب کرده بود؛ 
به طوری که نوعی کری خوانی به وجود آمد. 
برخی از مربیان حاضر در این کالس به شوخی به 
یکدیگر می گفتند هرکس به علی آقا گل بزند، 
ناهار دعوت می شود! این اقدام دایی فضای 
شادی را در بازی دستگرمی مربیان شاغل در 
فوتبال ایران ایجاد کرد؛  البته دایی در گذشته 
عالقه اش به دروازه بانی را پنهان نکرده است؛ 
او در دوران حضورش به عنوان سرمربی در 
پرسپولیس چندبار دستکش پوشید و درون 

دروازه ایستاده است.

قاب   روز مستطیل سبز

دعوت به ناهار برای گل زدن به علی دایی!

وحید طالب لو که اختالفاتش بامهدی رحمتی علنی است و با این 
حال فصل گذشته ذخیره او بود این فصل به فوالد رفت و عملکرد 
خوبی هم تاکنون داشــته اســت. همزمان با باال گرفتن اختالف 
رحمتی با کادر فنی اســتقالل، بحث احتمال جدایی وی به طور 
جدی مطرح است؛ البته به شــرط اینکه مربیان استقالل ماندنی 
باشند. طالب لو در همین راســتا امیدوار است بار دیگر فرصت به 
او برای حضور در استقالل برسد و به همین دلیل هم از عالقه اش 
برای بازگشــت و خداحافظی از فوتبال با پیراهن اســتقالل خبر 
داده اســت. مهدی رحمتی با اســتقالل قرارداد سه ساله دارد که 

این مسئله امکان جدایی اش را تا حدی کم می کند.

نایب قهرمان فصل گذشته در باتالق ناکامی؛

تیم امید سپاهان در آستانه سقوط به لیگ دسته یک!

طی هفته گذشــته کاوه رضایی مدتی به علت عدم پرداخت 
مطالباتش در تمرینات حضور نداشت، اما وقتی او را متقاعد 
به پرداخت طلبش کردند، به محل تمرین رفت و همراه تیم 
تمرین کرد؛ البته هنــوز یکی دو روز از تمریــن کردن کاوه 
نمی گذشت که مصاحبه حســن زمانی عضو هیئت مدیره 
استقالل علیه او باعث شد تا مهاجم استقالل به سیم آخر زده 
و درخواست رضایت نامه بدهد.مسئوالن استقالل که هنوز 
در شــوک تصمیم گیری کاوه بودند، این روزها با درخواست 
بختیار رحمانی بــرای دریافت رضایت نامــه اش نیز مواجه 

شده اند تا مشکالت شان بیش از پیش شود. بختیار که منتظر 
روشن شــدن وضعیت ایمان مبعلی برای پیوستن استقالل 
بود، پس از منتفی شدن حضور هافبک نفت تهران، دیگر در 
تمرینات شرکت نکرد. شماره هفت استقالل از رفتار علیرضا 
منصوریان و مسئوالن باشگاه ناراحت است که چرا با اسمش 
بازی شــده و او را هر روز در لیست خروج گذاشته اند. بختیار 

اعالم کرده که نمی خواهد با این شرایط در استقالل بماند. 

برانکو ایوانکوویچ به تازگی در یک برنامه تلویزیونی حرکت 
جالبی انجام داد. در این برنامه که »دستپخت خودمانی« 
نام دارد کامبیز دیرباز به عنــوان مجری اعالم کرد مهدی 
طارمی در این مسابقه اول شــده و یک خودرو جایزه برده 
که ســوئیچش را به برانکو به  عنوان پــدر تیم اهدا خواهد 
کرد تا اگر او صالح دید به طارمی بدهد. با این حال برانکو 
گفت طارمی باید تا پایان فصــل 20 گل بزند تا این جایزه 
را دریافت کند.در این هنگام با اشــاره برانکو، نیک سیرت 
مترجم برانکو از جیب خود یک ماشین اسباب بازی قرمز 

رنــگ در آورد و برانکو اعالم کرد این جایــزه او به طارمی 
است که این مسئله باعث خنده حضار شد.

برانکو در این برنامه درباره غذاهای ایرانی مورد عالقه خود 
و مسائل دیگر مربوط به ســبک زندگی اش پاسخ داد تا از 
فضاهای متشنج اخیر دور شود.سرمربی پرسپولیس گفت 
همه غذاهای ایرانی از جمله کباب ها و شیشلیک را تجربه 

کرده است.

 شوخی برانکو با طارمی 
در برنامه تلویزیونی

بحران رضایت نامه 
در استقالل

اگر فدراسیون 
فوتبال با 

استعفای کی روش 
موافقت کند 

شاید بتواند نفس 
راحتی از دست او 
و بداخالقی هایش 

بکشد؛ اما دو 
ماه زمان اندکی 
برای پیدا کردن 

جانشین او تا 
دیدار برابر قطر 

است

فدراسیون در آستانه حساس ترین تصمیم؛

اَره روی گردن فوتبال!

استعفای کی روش فوتبال ایران را در شرایطی قرار داده که بین زمین و آسمان مانده و مسئوالنش هم به درستی 
نمی دانند باید کدام تصمیم را اتخاذ کنند که دودش به چشم منافع ملی نرود.
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پیشنهاد سردبیر: 
تورم تاكسي!

ویژه

معاون برنامــه ریزی، پژوهــش و فناوری اطالعات شــهرداری 
اصفهان اظهارکرد: تدوین بودجه ســال 96 شــهرداری مراحل 
مختلفی دارد کــه 2 گام اصلی و مقدماتی آن به اتمام رســیده و 
2گام دیگر آن شامل تدوین نهایی و ارائه به صحن علنی شورا باقی 

مانده است.
محمود محمدی افزود: برای بودجه سال 96 شهرداری اصفهان، 
با توجه به برنامه اصفهــان 1400، مراحل ابتدایــی و مقدماتی 
تحت عنــوان تدوین سیاســت هــای اجرایــی و اولویت بندی 
طرح ها و پروژه ها تعریف شــد و در این راستا جلسات متعددی با 
معاونت های مختلف شــهرداری و مدیران مناطق 15گانه برگزار 
شــد؛ همچنین اولویت های مناطق، اعالم و یک چارچوب کلی 

برای آن تدوین شد.
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
ادامه داد: پس از برگزاری جلسات ابتدایی به منظور مطرح کردن 
سیاست های اجرایی، جلسات مقدماتی برای بررسی اولویت های 
مشــخص شــده با توجه به پیش بینی درآمدهــا و منابعی که 
شــهرداری اصفهان می تواند برای ســال 96 هزینه و برای آنها 
برنامه ریزی کند، برگزار شــد و برای طرح هایی که اجرای آنها در 

اولویت قرار گرفته بود، ردیف اعتباری در نظر گرفته شد.
وی با اشــاره به اینکه جلســه تدوین نهایی بودجه 96 با حضور 
شهردار اصفهان برگزار شده است، خاطرنشان کرد: امروز تدوین 
بودجه به اتمام می رسد و اصالحات آن برطرف می شود و تا پایان 
این هفته، نامه به صحن علنی شورای اسالمی شهر می رود تا روز 

شنبه هفته آینده در صحن علنی شورا قرائت شود.
محمدی یادآور شد: مدیران مناطق 15گانه شهرداری اصفهان تا 
پایان دی ماه فرصت دارند بودجه منطقه را تحویل دهند تا بودجه 

پایان بهمن ماه در شورای شهر به تصویب برسد.
وی با اشــاره به اینکه یکی از پایه های اساســی تدوین بودجه، 
حضور مدیران مناطق 15گانه شهرداری اصفهان است، از تشکیل 

کمیته تخصیص منابع در اسفندماه امسال خبر داد.
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: برخی از مناطق شهرداری که شرایط درآمدی خوبی 
دارند، باید به شــهرداری مرکزی کمک کنند تا تــوازن و تعادل 

بودجه ها در مناطق مختلف ایجاد شود.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: آرام ســازی 
اطراف مســجد جعفرطیار در خیابان خلجــا - کوی عمومی ها 
برای تردد روان جانبازان و معلوالن با اعتبار 700 میلیون ریال 

تکمیل شد.
حمید عصارزادگان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: 
ساماندهی پیاده روی خیابان چهارباغ حدفاصل چهارراه تختی 
تا کوی بحرینی ها به طول 400 و عرض بیش از 5 متر و با اعتبار 
3 میلیــارد ریال به پایان رســید. مدیر منطقه یک شــهرداری 
اصفهان افزود: پیاده رو سازی ضلع جنوبی خیابان مسجد سید 
حدفاصل خیابان طیب تا خیابان ظهیر االســالم نیز در دســت 

اجراست.

مدیرمنطقه 7 شهرداری اصفهان  اظهار کرد: ساماندهی خیابان 
ایمان به طول 900 متر در خیابان آل محمد در دست اجراست.

علی اصغر شاطوری با اشاره به اینکه ســاماندهی خیابان ایمان 
تاکنون 97 درصد پیشــرفت داشته اســت، افزود: این پروژه با 
اعتبار یک میلیارد تومان تا پایان ماه جاری تکمیل می شــود.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: مناســب ســازی معابر منطقه 7 شــهرداری 
اصفهان برای تردد روان جانبازان و معلوالن انجام شد. شاطوری 
ادامه داد: در این راستا مناسب سازی معابر پل چمران، خیابان 

اشراق، تقاطع پل چمران و خیابان فالطوری انجام شده است.

مسیر شمال به جنوب پل شــهیدان امینی واقع در خیابان امام 
خمینی از تاریخ 10دی ماه به علت اصالح و بهســازی درزهای 

انبساطی، بسته شد و این عملیات طی 10روز به پایان رسید.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان در این باره اظهارکرد: 
به منظور ادامه این عملیات مسیر جنوب به شمال پل شهیدان 
امینی واقع در خیابان امام خمینــی با هماهنگی پلیس راهور از 

امروز به مدت 10 روز مسدود می شود.
ایرج مظفــر افــزود: با توجه بــه اینکه پــل ها ســرمایه های 
ملی محســوب می شــوند حفظ و نگهداری از آنهــا همواره از 
دغدغه های مدیریت شــهری اســت؛ در همین راستا به صورت 
دوره ای از پل ها بازدید می شــود تا در صورت نیاز بر اســاس 

اولویت، بازسازی پل انجام شود.

معاون برنامه ریزي، پژوهش و فناوري اطالعات شهرداري اصفهان:

بودجه سال 96 شهرداری شنبه 
آینده تقدیم شورای شهر می شود

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل مناسب سازی معابر اطراف 
مسجد طیار

مدیرمنطقه 7 شهرداری اصفهان:

تنها 3 درصد از ساماندهی خیابان 
ایمان باقی مانده است

به دلیل ادامه عملیات بهسازی درزهای انبساطی؛

مسیر جنوب به شمال پل شهیدان 
امینی از امروز مسدود می شود

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان، با یادآوری قطع درختان گفت: 7 سرو سالم 
حدود 25 ســاله در خانه تاریخی مارتــا پیترز که در 
اختیار دانشگاه هنر اصفهان است، قطع شده و جای 

آن نهال یک ساله کاشته شده است.
احمد ســلیمانی پور با بیان اینکه مسئوالن دانشگاه 
به این بهانه که درختان جلوی دید آثار باســتانی را 
گرفته اند، اقدام به این کار کرده انــد، گفت: این ادعا 
درست نیســت و آن مکان یک فضای ســبز ایده آل 
بود و از طرفی درخت سرو در بسیاری از آثار باستانی 
وجود دارد. وی این اتفاق را اشتباه مدیریتی دانست 
و تاکیــد کرد: از طریق مشــاور حقوقــی پیگیر این 
پرونده هستیم و در حال گذراندن روند قانونی است 
که در صورت تشخیص دادگاه، جریمه مالی و حبس 

برای خاطیان به همراه خواهد داشت.
ســلیمانی پور  با بیان اینکه جریمه مالی و حبس در 
انتظار کســانی اســت که بدون مجوز اقدام به قطع 
درختان می کنند، تاکید کرد: هزینه خسارت باتوجه 
به شــاخصه های گفته شــده تعیین می شــود که از 
حداقل 2 میلیون تا 8 میلیون تومان و بیشتر این نرخ 

مشخص می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان، در نشست شورای پژوهشی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان، از تدویــن برنامه راهبردی 
توسعه اداره کل در سه محور میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری خبر داد و اظهار داشت: این 
برنامه برای نخســتین بار با تکیه بر اطالعات فعاالن 
و کارشناسان و سپس دریافت اطالعات صاحبنظران 
در سطح استان تدوین خواهد شد. فریدون اللهیاری 
تصریح کرد: ارزش ایــن اطالعات از این نظر اســت 
که نظرات و اطالعات تمامی فعــاالن و عالقه مندان 
در 3 حوزه به طــور کامل در پهنه اســتان اصفهان، 
جمع آوری و ســپس با موازین علمــی تطبیق داده 
شــده اســت. وی  تصریح کرد: در مرحله بعد تمامی 
این داده های علمی با اسناد باالدستی همچون برنامه 
ششم توسعه استان و همچنین اسناد مربوط به طرح 

اقتصاد مقاومتی هماهنگ می شود.
اللهیــاری اضافه کرد: بــا تهیه این طــرح، اداره کل 
راهبردهای مشــخصی را بــرای فعالیت های خود در 
5 سال آینده در پهنه اســتان اصفهان تدوین کرده و 
سپس بر اســاس این راهبردها، راهکارهای مشخصی 

جهت اجرای آنها اتخاذ خواهد شد.

حداقل جریمه قطع هر 
درخت 2 میلیون تومان است

تدوین برنامه راهبردی توسعه 
میراث فرهنگی در 5 سال آینده

میراث فرهنگی ناجاخبر

زیباسازی 4 خیابان جدید 
اصفهان در دستور كار است

40 هزار شهروند اصفهانی از 
آموزش های پلیس بهره بردند

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: زیباســازی خیابان هــای جدیداالحداث 
که به دلیل آزادســازی و تخریب منازل مســکونی، 
در مســیر خود با دیوارهای مخروبــه زیادی مواجه 
هستند، در دستور کار سازمان زیباسازی شهرداری 

اصفهان قرار گرفته است.
مهدی بقایی افــزود: خیابان های ظهیراالســالم و 
آیت ا... زاهد در منطقه یــک، خواجه نظام الملک در 
منطقه 3 و الهور در منطقه 4، خیابان هایی هستند 
که طرح ســاماندهی و زیباســازی دیوارهــای آنها 
متناسب با نام منطقه و موقعیت قرارگیری انجام می 
شود. وی ادامه داد: الهور یکی از شهرهای پاکستان 
اســت که به همیــن دلیــل، از نقــوش پارچه های 
پاکستانی برای زیباســازی دیواره های مخروبه این 
خیابان استفاده شــده اســت. بقایی همچنین بیان 
کرد: منزل تاریخی مصورالملک، از نگارگران مشهور 
اصفهان، در محدوده خیابان آیــت ا... زاهد قرار دارد 
که به همین منظور طرح های نگارگری بر دیوارهای 
این خیابان کار می شــود. وی تاکید کرد: طراحی و 
اجرای زیباسازی و سیمای شهری این چهار خیابان 

تازه ساخته شده، تا نوروز 96 انجام می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در آذرماه 
امســال تعداد 39 هــزار و 801 نفر در کالن شــهر 

اصفهان از آموزش های پلیس بهره مند شدند.
سرهنگ حســن یاردوســتی اظهار داشــت: ارائه 
آموزش های همگانی از ســوی کارشناسان انتظامی، 
نتایج بسیار مطلوبی در سطح جامعه برجای گذاشته 
اســت. وی ادامه داد: به ضــرورت امر آگاه ســازی 
و هشــدارهای انتظامی در راســتای پیشــگیری از 
مشــکالت و آســیب های اجتماعی در جامعه، 171 
کارگاه آموزشــی و آگاه ســازی و 36 نمایشــگاه با 
موضوعات آســیب های اجتماعی، برگــزار و راه های 
پیشگیری از آن توسط کارشناسان پلیس اصفهان در 

یک ماه گذشته اجرا شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهان با اشــاره به 
اســتفاده حداکثری از کلیــه امکانات آموزشــی و 
کارشناســان مجرب و اهل فن انتظامی در برگزاری 
این کارگاه ها عنوان کرد: با برنامــه ریزی و برگزاری 
جلســات متعدد با ارگان ها، نهادهــا، ادارات دولتی، 
مدارس و مراکز آموزشی، همچنین مساجد، 39هزار 
و 801 شــهروند از آموزش های پیشــگیرانه پلیس 

بهرمند شدند.    

سازمان زیباسازی 

شهرداری

مدیرعامل ســازمان تاکســیراني اصفهان  اظهار کرد: 
به منظور تشویق رانندگان ناوگان تاکسیراني اصفهان 
و حومه، اعتباري بالغ بر 3 میلیارد تومان براي استفاده 
بیشتر از سامانه هوشمند کرایه توسط اعضاي شوراي 

اسالمي شهر اصفهان به تصویب رسیده است.
حسین جعفري ادامه داد: رانندگاني که در روز بین 20 
تا 30 تراکنش از سامانه هوشمند کرایه داشته باشند، 
به صورت ماهیانه  انتخاب مي شوند تا مبلغي بین 50 
تا 100 هزارتومان بــه عنوان هدیه بــه آنها پرداخت 

شود.
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی اصفهان با تاکید بر 
اینکه اگر این بودجه محقق شــود رانندگان هم براي 
استفاده از سامانه هوشمند سوخت استقبال بیشتری 
از خود نشان می دهند، عنوان کرد: کرایه خودروهاي 
گردشــي، اندکي بیشتر از بقیه تاکســي هاي شهري 

است.
جعفري معتقد است: تاکسي هاي سازمان تاکسیراني 
اصفهان در فصل گرما و ســرما حضوري فعال داشته و 
دارند و تا به حال موردي مبني بر کم کاري آنها به آن 

سازمان گزارش نشده است.
مدیرعامل ســازمان تاکســیراني اصفهان، از تبدیل 
شدن مسافربرهاي شــخصي به یک معضل اجتماعي 
خبرداد و گفت: برخورد با این راننــدگان براي اعمال 
قانون، در دســتور کار ســازمان قــرار دارد؛ چرا که 
براساس قانون هر خودروي شخصي که اقدام به سوار 
کردن مســافر کند، 40 هزار تومان جریمه مي شود و 
حتي امکان توقیف این خودروهــا نیز وجود دارد. وي 
در ادامه، با اشــاره به اینکه ایده آل عمر تاکسي ها در 
ناوگان های حمل و نقل شهري 6 ســال است، یادآور 
شد: عمر ناوگان تاکسیراني در سال گذشته 8/8 سال 
بود که امسال به 7/1سال رسیده و برنامه هاي سازمان 
تاکسیراني شــهرداري اصفهان بر اساس راهبردهاي 
اصفهــان 1400 به گونه اي تنظیم شــده اســت که 

امیدواریم تا 2 سال آینده به ایده آل 6 سال برسیم.
جعفري، شــهر اصفهان را دچار تورم تعداد تاکســي 
دانســت و خاطرنشــان کرد: بر اســاس محاســبات 
صورت گرفتــه 1800 تاکســي مازاد در ایــن ناوگان 
مشــغول فعالیت هســتند که به تدریج باید از چرخه 
فعالیت خارج شــوند که از این تعداد تاکســي، 690 
دستگاه آن در ســال جاري از سیســتم حمل و نقل 

شهري خارج شده اند.

مدیرعامل سازمان تاكسیراني اصفهان از یک 
معضل جدید خبر داد:

تورم تاكسي!

با مسئوالن

در این راستا گفت وگویی با غالمرضا شیران، رییس کمیسیون 
حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی 

شهر اصفهان انجام شده که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
چه تحلیلــی از وضعیت ترافیک كوچــه پس كوچه و 

خیابان های شهر اصفهان دارید؟
فکر می کنم بسیار خالف جهت صحبت کردن باشد اگر بگویم 
حمل و نقل خوب و قابل قبولی داریم؛ زیرا همه مدیران شهری 
در این راســتا تالش می کنند، اما کامال واضح است که آرامش 
الزم در عبور و مرور را نداریم. عبــور و مرور و ترافیک همچنان 
در ســرلوحه مشــکالت مردم عنوان می شــود و ما به عنوان 
استفاده کنندگان شــبکه های حمل و نقل، همواره شاهد این 
نامالیمات هســتیم. فراموش نکنیم که برخــالف هزینه های 
سرسام آور وسایل عمومی حمل و نقل شهری مثل قطارشهری 
یا خرید اتوبوس 800 میلیون تومانی، مدیران شهری همچنان 

در تالش هستند تا برای شهروندان شهری ایده آل بسازند، اما 
از آنچه داریم خوشحال نیســتیم و به همین دلیل تالش برای 
ارتقای وضعیت حمل و نقل شــهر اصفهان بــا جدیت صورت 
می گیرد. نکته قابل توجهی که درخصــوص الزامات ترافیک و 
سفرزایی ساختمان ها و نیازهای ترافیکی آنها وجود دارد، این 
است که احداث ســاختمان های جدید به معنای اضافه شدن 

خودرو و سفرهای شهری است.
منظور از عارضه ســنجی ترافیک در ســاختمان ها 

چیست؟
زمانی که با خــودرو در خیابان در حال تردد هســتید ناگهان 
متوجه یک بستنی فروشی می شــوید که خودروها به صورت 
دوبلــه در مقابل آن توقف کــرده اند و به دنبــال آن ترافیک و 
آلودگی هوا ایجاد شده است، جالب اینکه بستنی فروش هرگز 
متوجه ترافیک و آلودگی هوا نیســت؛ یا یک مجموعه تجاری 

یا فروشــگاه بزرگ، رســتوران یا مراکز دیگری کــه خودروها 
اطراف آن توقــف و باعث ایجاد ترافیک می شــوند؛ ما به اینها 
عارضه های ترافیکی می گوییم که مشــکالتی را بر خیابان ها 
تحمیل می کنند. بــا این مثال ها عنوان مــی کنم که الزامات 
ترافیک ساختمان به این موارد می پردازد به نحوی که عوارض 
خودرویی، آمد و شد چه به داخل ساختمان و چه بیرون از آن، 
درخیابان ها و شبکه های مجاور عوارض ترافیکی این کاربری 
سنجیده، مدیریت شده و راهکار ارائه می شود تا مشکلی برای 
شهروندان به وجود نیاید. عوارض ترافیکی روی شبکه بالفصل 
باید به درستی سنجیده شود و افراد ذی صالح باید با تخصص 

الزم این کار را انجام دهند.
باید در بدو ورود به موضوع ســاخت یا احــداث و هنگام صدور 
پروانه ســاختمانی، این موارد لحاظ شــود و فردی که در حال 
ساخت و ساز است باید در حل مشــکالت ترافیکی ساختمان 
مشارکت کند. از این پس ســاختمان هایی که در سطح کشور 
ساخته می شــود شــامل قوانین ترافیکی خواهند بود؛ البته 

مقررات ملی ساختمان در بخش ترافیک هم مهیا شده است.
از چه زمانی به این موضوع به صــورت جدی پرداخته 

شده است؟
خوشبختانه از 5 ســال پیش این موارد را به شهرداری ها ابالغ 
کردند اما با توجه به اینکه شــهرداری ها بــرای وصول هزینه 
پروانه ســاختمان عجله داشــتند و گمان چندانی نمی بردند 
که پس از دریافت پول، عوارض بعدی آن به گردن خودشــان 
بیفتد، این در واقع گویای غفلت مدیریت شــهری بود؛ لذا از 5 
سال پیش این کار را آغاز کردیم. در حال حاضر دفترچه مقررات 
ملی ســاختمان با عمق نیم متری از اسناد پشــتیبان، آماده 
و تصویب شده اســت و ما منتظر ابالغ وزیر هستیم تا راه برای 
ورود مهندسان ترافیک به چرخه صدور پروانه های ساختمانی 
باز شود. تغییرات کاربری ســاختمان ها نیز با حضور مهندسان 
ترافیکی محقق می شــود و هر جایی قرار باشــد ساختمانی 
احداث شود، قبل از ساخت ارزیابی ترافیکی، انجام و در صورت 

تصویب، اجازه احداث صادر می شود.
پزشــکی قانونی واقع در میدان فیض، ترافیک زیادی 
را در شهرمان ایجاد كرده اســت؛ آیا این مركز به نقطه 

دیگری منتقل می شود؟
میدان، تقاطع همسطحی اســت که خودروها به آن ورود پیدا 
می کنند و با سرعتی یکنواخت مسیر خود را تعیین کرده و در 
نهایت از آن خارج می شــوند. حال اگر در گوشــه ای از میدان 
عارضه ای وجود داشته باشــد که خودروها را مجبور به توقف 
کند، مشــکلی فراتر از مشــکالت ترافیکی اســت و متاسفانه 
درگذشته با غفلت مدیران شــهری، مجوز ساخت این مرکز در 

گوشه یک میدان شهری صادر شده است.
من فکر می کنم با ابالغ دفترچه مقررات ملی ســاختمان، این 
مشکالت برطرف می شــود، ضمن اینکه امکان انتقال سازمان 
پزشــکی قانونی اصفهان وجــود دارد؛ زیرا کیفیــت زندگی 
شــهروندان بیش از اینهــا ارزش دارد که مــا نخواهیم به رفع 

مشکالت ترافیکی فکر کنیم.

عبور و مرور و ترافیک 
همچنان در سرلوحه 

مشکالت مردم عنوان 
می شود و ما به عنوان 

استفاده كنندگان 
شبکه های حمل ونقل، 

همواره شاهد این 
نامالیمات هستیم

یکی از كمیسیون های 5 گانه شورای اسالمی شهر اصفهان، كمیســیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات اســت كه از جمله اهداف كالن و راهبردهای آن، تاكید بر ایجاد و توســعه حمــل و نقل همگانی و 
نیمه همگانی پاک و قابل دســترس برای همه اقشار مردم، تاكید بر ایجاد و توســعه حمل و نقل غیر موتوری 
استاندارد و تالش برای تقویت و افزایش انگیزه شهروندان برای استفاده از این امکانات، مشاركت دادن ساكنان 
محالت در ساماندهی ترافیک و جلب حمایت نهادهای ذی ربط در امر هماهنگی و همگرایی و در نتیجه كاهش 
آسیب و اختالف نظرها، اتخاذ سیاست های محدودیت استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین و همچنین 

تالش در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

رییس كمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان مطرح كرد:

تالش برای ارتقای وضعیت حمل ونقل شهر

مدیر عامل شرکت آبفای اســتان اصفهان اظهار داشت: در سطح کشور، 
اصفهان تنها شــهری اســت که دارای خانه فرهنگ آب است و در این 
محل به قشرهای مختلف مردم به ویژه کودکان و دانش آموزان، مربیان 
مهدهای کودک و معلم های مقاطع مختلف تحصیلی، روش های مصرف 

بهینه آب توسط کارشناسان آموزش داده می شود.
 هاشم امینی تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف، امری 
است که طی ســال ها تالش و کوشش در میان اقشــار مختلف جامعه 
محقق می شــود؛ چراکه فرهنگ ســازی کاری اســت که باید مستمر 
 باشــد و در درازمدت دنبال شــود تا در نهایت نتیجــه مدنظر حاصل

 شود.

مدیر هماهنگی مراکز تفریحی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان اظهارکــرد: مجموعه های فرهنگــی تفریحی بــاغ بانوان، به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان وابســته بوده و به منظور 
ترویج سبک زندگی صحیح و نشــاط بخش در خانواده ها گام برداشته 
اســت.  امینه جاللی افزود: در این مجموعه برنامه های متنوعی از جمله 
 جشن های خانوادگی، مسابقات ورزشی و مشاوره های خانوادگی برگزار 
می شــود. مدیر هماهنگی مراکز تفریحی ســازمان فرهنگی- تفریحی 
شــهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر 5 مجموعه فرهنگی باغ بانوان 
در شــهر اصفهان فعال است که تعداد آنها در ســال های آینده افزایش 

می یابد.

مدیرعامل شركت آبفای استان اصفهان:

اصفهان تنها استان مجهز به خانه فرهنگ آب در كشور است
مدیر هماهنگی مراكز تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

در شهر اصفهان 5 مجموعه فرهنگی تفریحی بانوان فعال است

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث فضای سبز درب 
ورودی اصلی دانشگاه صنعتی

مدیر منطقه 2 شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: احداث فضای 
سبز ورودی درب اصلی دانشــگاه صنعتی تا میدان استقالل به 
مساحت 2 هزار مترمربع تکمیل شد. حسین جعفری فشارکی 
افزود: در این فضای ســبز 200 اصله درخت برای ارتقای سرانه 

فضای سبز کاشته شده است. 
مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه نصب تندیس 
شهدای هسته ای در دســت اجراســت، ادامه داد: ساخت 20 
مناره و نصب 8 تندیس از شهدای هسته ای مقابل درب ورودی 

اصلی دانشگاه صنعتی تا میدان استقالل در دست اجراست.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»دختر شــینا« این کتاب حکایتی از یک زندگی در پشت صحنه 
جنگ است؛ خاطرات زنی که در طول هشــت سال ازدواجش با 
یکی از ســرداران دفاع مقدس، با دشــواری های دوری همسر و 
بزرگ کردن فرزندانش، کنار آمد و به تنهایی زندگی  را اداره کرد، 
چهار دختر و یک پســر به دنیا آورد و همسرش فقط موقع به دنیا 

آمدن یکی از آنها در کنارش بود.
 »دختر شینا« روایت زندگی دختری اســت که پدر و مادرش به 
خاطر حفظ اعتقاداتشان او را به کالس های مختلط مدارس قبل 
از انقالب نفرستادند. دختری که چون مدرسه نرفت، بی سواد بود، 
اما باور و ایمان با ثباتی داشــت. دختری که آن قدر می ایســتد و 
می افتد و دوباره برمی خیزد تا جنگ را تحقیر کند و به همه نشان 

دهد که جهاد واقعی زن، تالش در جهت تربیت درســت فرزندان 
و حمایت از همسر در راه مبارزه با دشمنان دین و کشورش است.   
     بهناز ضرابی زاده در »دختر شــینا« قدم به قــدم وارد زندگی 
قدم خیر محمدی کنعان شده اســت تا زندگی او با سردار شهید 
ســتار ابراهیمی هژیر را روایت  کند و همدم شب های تنهایی این 
زن و فرزندانش شود، شب هایی که قدم خیر و فرزندانش وضعیت 
قرمز را تجربه می کردند و پدر در مناطق جنگی مشغول دفاع در 

برابر دشمن بود.
 دختر شینا در ۱۹ فصل روایت شده اســت که از دوران کودکی 
قدم خیر آغاز می شود؛ از زمانی که نامش را به خاطر قدم خوشی 
که داشت »قدم خیر« گذاشــتند تا زمانی که حماسه زندگی اش 
را در پشــت جبهه ها رقم زد و نامش به عنوان همسر شهید حاج 

ستار ابراهیمی هژیر در تاریخ این کشور ماندگار شد.  

مرغباسسترخون

لبخندک

گوناگون

درسزندگی

مــوادالزم: روغــن زیتــون
  2 قاشــق غذاخوری،ســینه مرغ  4 
عدد،پیاز ۱ عدد خرد شده،سیر ۱ تا 2 
حبه ریز یا رنده شده،قارچ 200 گرم 
ورقه شــده،آب مرغ ۱ پیمانه،سس 
ســفید ۱ پیمانــه رقیق،ترخون تازه  
یک چهارم پیمانه خرد شده، جعفری 
 تازه خرد شده   کمی،نمک و فلفل   به 
مقدار الزم،ترخــون و جعفری  برای 

تزئین)  اگر ترخون خشک بود ۱ قاشق غذاخوری( 
طرزتهیه:روغن را در تابه ریخته و سینه های بدون پوست مرغ را افزوده، سپس 
روی حرارت متوسط برای ۱0 دقیقه یا بیشــتر قرار دهید تا هر دو سمت مرغ ها طالیی 

شوند.
 حرارت را کم کنید و ۱0 دقیقه دیگر به مرغ ها زمان پخــت دهید،اکنون آنها را از تابه 
خارج کنید، پیاز و سیر را در تابه ریخته و تفت دهید تا نرم شوند ولی رنگ آنها قهوه ای 
نشــود.  قارچ ها را به مخلوط پیاز افزوده و برای 2 دقیقه تفت دهید، ســپس مرغ ها را 
همراه با آب مرغ اضافه کرده و برای ۱0 دقیقه بپزید. ســس سفید، سبزیجات، نمک و 
فلفل را به مخلوط افزوده و در صورت نیاز باز هم کمی آب مرغ اضافه کنید. اجازه دهید 
روی حرارت مالیم مرغ ها بپزد و آب مرغ نســبتا غلیظ شود، سپس در ظرف مورد نظر 

کشیده و با سبزی تازه تزئین کنید.

شــهری که تمام خانه هایش زیر زمین اســت و 
مردمانش به راحتی زندگی می کنند، شهری که 
ساکنانش حق مردن ندارن و این کار ممنوع است! 
اینها تنها برخی از شهرهای عجیب و غریب سیاره 
زمین است، سیاره ای که در گوشه ای از آن ما نیز 

زندگی می کنیم.
5-رازول

این شــهر را که در نیومکزیکو قرار دارد، به خاطر 
حادثــه ای که ســال ۱۹47 در آن اتفــاق افتاد 
می شناسند. طرفداران UFO بر این باورند که در 
این سال ســفینه ای فرود آمد و سوارانش توسط 
نظامی ها دستگیر شدند.شهری ایده آل و مناسب 

برای طرفداران UFO و بیگانگان فضایی!
6-کوبرپدی

این شهر در جنوب استرالیاست، روستایی نزدیک 
معدن عقیق که جای زندگی نیست و به دلیل قرار 
گرفتن در میانه صحرایی، تابستان زندگی در این 
روستا غیر ممکن است. به این دلیل معدن کاوان 
همه چیــز را زیر زمین ســاختند، خانه هایی که 
تمام سال دمای مناســب دارد و نیازی به تهویه 

هوا ندارد.
7-لعنتی

شــهری در اتریش به نام لعنتی! واقعا دلیل گفتن 
این نام مشخص نیســت اما در حال حاضر به این 

نام معروف و شناخته شده است. 
8-شهرشطرنج

کیرســان ایلیومژینوف، تاجر میلیونــری که به 
طرز عجیبی تعصب بازی شــطرنج دارد، سازنده 
این شــهر در الیســتای روسیه اســت. او حدود 
30 تا 50 میلیون دالر برای ســاخت مجموعه و 
طرفداران شطرنج هزینه کرد. در حال حاضر این 
شهر میزبان مســابقات بزرگ جهانی فدراسیون 

شطرنج است.
9-گیبسونتون

خانه رسمی و شهری رویایی در فلوریدا، مناسب 
برای کســانی که عمری را در ســیرک گذرانده و 
بازنشســته شــده اند. این شــهر کوچک دارای 
موزه هــای منحصر به فردی  اســت کــه در  آنها 
 شــیوه زندگی ســیرکی و کارناوالی بــه نمایش 

گذاشته می شود.

عجیبترینشهرهایدنیا)2(

آن روزها مــدام برایمان داســتان تعریف 
می کرد، انگار به منبع بــی پایان بدبختی 
آدم ها وصل شــده بود. هر بنده خدایی این ســر و آن سر دنیا 
گرفتار می شــد، گوشــی این دوســتان ما دیلینگی می کرد و 
خبرش می رســید. بیشــتر قصه ها درباره خانم هایی بود که با 
شوهرهایشان زندگی رو به راهی نداشــتند و ماجرا حول محور 
خیانت و بی وفایی می چرخید. روزهای اول ما هم خیلی بدمان 
نمی آمد که این ماجراهای پیچیده و پلیســی را بشــنویم، هم 
سرگرم می شدیم و هم غم و غصه های خودمان یادمان می رفت. 
دنیا پــر از آدم هایی بود که زندگی بیشــتر از ما به آنها ســخت 
گرفته بود و همین باعث می شد که فکر کنیم، خوشبختیم. این 
همان واقعیت تلخی بود که ما را مشــتاق شنیدن این داستان ها 
می کرد. اما همه چیز به این سادگی هم نبود. کم کم ما هم تلخ 
می شدیم. بی جهت به همه چیز شک داشتیم و حس می کردیم 
که دارند چیزهایی را از ما پنهان می کنند و بازی مان می دهند. 
آنهایی که زودتر از بقیه متوجه این تغییر حالت شــدند، اول از 
همه بــه او گفتند که دیگر حوصله شــنیدن داســتان هایش را 
ندارند. به هر حال کاری از دستشان برای این خانم ها بر نمی آمد 
و اگر قرار بود درســی از زندگی آنهــا بگیرند هم تــا آن روز به 
اندازه کافی گرفته بودند. هرچه کمتر با ما حرف می زد، ســرش 
بیشتر توی گوشــی فرو می رفت. تند و تند تایپ می کرد،گاهی 
ابروهایش توی هم فرو می رفت و گاهی رنگش مثل فلفل، قرمز 
می شد. بعضی وقت ها دســتش را زیر چانه اش می زد و مدت ها 
به سه گوشــه دیوار خیره می ماند، یک بار هم از ما پرسید که آیا 
کسی را می شناسیم که بتواند تلفن شوهرش را هک کند؟ حاال 

چند وقتی اســت که جدا شده اســت و البد توی گروه 
دارند درباره زندگی او حرف می زنند!

دخترشینا

نوشابههایرژیمیتاثیریدرکاهشوزنندارند
محققان کالج سلطنتی لندن و دو دانشگاه دیگر در برزیل، مدعی هستند که نوشابه هایی که 
به صورت مصنوعی شیرین شده اند و اغلب نوشیدنی های رژیمی نامیده می شوند، به همان 

اندازه نوشیدنی های حاوی قند، مشکل آفرین هستند.
هیچ مدرکی وجود ندارد دال بر اینکه نوشابه های رژیمی، به از دست دادن وزن کمک می کند، 
احتماال این امر به این دلیل است که بسیاری از مردم تصور می کنند، می توانند به خاطر قند 
پایین، از این نوشیدنی ها بیشتر مصرف کنند.در این گزارش، عوامل ترکیبی نوشیدنی های 
رژیمی، چگونگی مصرف و اثرات زیست محیطی، این نوشیدنی ها را به عامل خطر بالقوه ای 
برای بیماری های مزمن بسیار شایع و بحران چاقی جهانی تبدیل کرده است. نوشیدنی های 
شیرین شده با شکر، از جمله نوشــیدنی های ورزشــی، به عنوان یکی از علل عمده چاقی 
مشخص شده است؛ در بسیاری از کشــورها مانند مکزیک و فرانسه، مالیات قند وضع شده 
تا اقدامی در جهت کاهش مصرف باشد، انگلستان نیز در نظر دارد برای سال آینده این کار را 
انجام دهد اما بسیاری از تولید کنندگان به دنبال افزایش فروش نوشیدنی های رژیمی هستند 
تا از پرداخت مالیات های وضع شده فرار کنند ؛ در حال حاضر این گونه محصوالت 25 درصد از 

بازار جهانی نوشابه را تسخیر کرده اند.
پروفسور کریستوفر میلت، محقق ارشد در دانشکده بهداشت انگلستان، گفت: تصور رایجی 
که توسط بازاریابی صنایع برای مردم ایجاد شده، این است که نوشیدنی های رژیمی،به دلیل 
نداشتن شکر سالم هستند و به کاهش وزن کمک می کنند بنابراین می توان از آنها به عنوان 
یک جایگزین برای نوشیدنی های قنددار استفاده کرد. در این گزارش، شواهدی مبنی براینکه 
نوشابه های رژیمی به کاهش وزن کمک کند، وجود ندارد. برخی مطالعات نشان می دهد در 

مصرف کنندگان دائمی نوشیدنی های رژیمی، هیچ کاهش وزنی مشاهده نشده است.

جدول 2047

افقی
۱- دختر کرباس فروش، مادلن فرا، رویا، نانا و شهر آفتاب 
همه از کتاب های این نویســنده نامدار فرانســه است- 

کوشش و تالش کردن
2- شن نرم- ســردار خونخوار قوم هون- فیلم نفس گیر 

آلفرد  هیچکاک
3- شترمرغ آمریکایی- سنگ سفید- ایستگاه قطار

4- رودی که از هشت کشور عبور می کند- مانع و سد- 
مخترع  بلندگو

5- جهنم- منجنیق- تعــداد بازیکنان یک طرف زمین 
فوتبال

6- آش- با تو نسازد تو با او بساز- سیر کوهی
7- قوای مسلح یک کشور- کتاب داستان-کمال حالجی

8- خوردنی دردآور- پرچم- همین- گیره شکسته
 ۹- همبازی لورل در ســینما- ســازمان جهانی پست- 

معد نی
۱0- داستان و قصه- وطن ما- رکن
۱۱- نیم کاسه- سخن چین- حب

۱2- پوشینه- خدای هندو- جزیره وطنی
۱3- هست ترکی- تره تیزک- بازیکن اسبق تیم 

ملی ایتالیا
۱4- شاعر شــیلیایی که به خاطر کتاب بیست 
شعر عاشــقانه جایز ه نوبل گرفت- رمان الکسی 

تولستوی- گودال
۱5- کاسه سر- اثر ارزشــمند سروش اصفهانی 

است
عمودی

۱- واحد سطح- عنوان هر کتاب- واحد پول سوئد
2- گل دندان نشین- کتاب آدام میتسکه ویچ

3- بی همتا و فرد- محصوالت غذایی وطنی- گرد 
و مدور

4- تیمــار و پرســتاری- اندوختنی ســرفراز کننده و 
افتخار آمیز- بله پوشکین   و گوگول

5- وطن و زادگاه- خسیس و ناخن خشک- کندو
6- حق مخالفت- فالنی- کوکب، اختر، ستاره

7- بازیگر فیلم خشم  اژدها- هادی- سمک
8- دردها- عالمت جمع- باز- فیلم داریوش مهرجویی

۹- مرغ شناگر- گم- نیمه پیدا
۱0- گلواژه بوستان علم و ادب- پول اروپایی- سرقلم

۱۱- نویسنده ادیسه و ایلیاد- احمق- جمهوری ما
 ۱2- تارشکســته- فیلمی با بازی فاطمه معتمــد آریا  و 

مهدی هاشمی-  تماس
۱3- گنجشک- ورزش جسم و روح- کارگردان لهستانی 

روزهای خوش ما
۱4- شاهکار مســلم کتاب های لئون تولستوی روسی- 

روزهای عرب
۱5- منشــی قدیم و عنوان شــاهزادگان قاجار- مخترع 

انگلیسی کرنومتر- عدد   منفی
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تصاویر روز

مسابقاتپرشبااسکیدر»اینسبروک«اتریش زنانمحلیسرینگرهندآبآشامیدنیحملمیکنند

 رستوران »اینداســتری کیچن« که در منهتن قرار دارد، پیتزای 
2000 دالری را  که با طالی 24 عیار پخته شده سرو می کند.این 
رســتوران که غذاهای ویژه و گران قیمتی تهیه می کند، به تازگی 
پیتزای 2000 دالری را نیز به منوی رستوران خود اضافه کرده تا 
برای مشتریانی که غذاهای خاص می پسندند این غذای جدید را 
آماده کند. مواد مورد نیاز پخت این پیتزا از چندین کشور مختلف 
تهیه شده اســت و پنیر سفید»اســتیلتون«، ورقه های خوراکی 
طالی 24 عیار، خاویــار دریای خزر و جگر چرب غاز فرانســوی 
از جمله مواد مــورد نیاز پخت این پیتزای گران قیمت هســتند.

این پیتزا به صورت تکه ای هم ارائه می شــود کــه در این صورت 
قیمت هر تکه پیتزا 250 دالر خواهد بود؛ مدیریت این رستوران 
از مشتریانی که درخواست سرو این پیتزا را دارند تقاضا کرده که 
48 ساعت قبل سفارش خود را ارائه دهند.بر اساس گزارش هایی 
که از نیویورک دیلی نیوز منتشر شــده، پخت خوراکی هایی که 
حاوی طال هســتند رو به افزایش است. چندی پیش یک قنادی، 
دوناتی را که با روکش طالی 24 عیار پخته شده بود برای فروش 
سرو می کرد.منهتن از بخش های پنج گانه شهر نیویورک است که 

به صورت شبه جزیره ای در شهر نیویورک قرار دارد .

ماجرایعجیبقهریکزوجژاپنی!

سکوت 20 ساله مرد ژاپنی حسود با همسرش سوژه سایت های 
خبری شده است. 

این زوج به مدت 20 سال است که با هم صحبت نمی کنند و مرد 
حســود در مقابل تمام صحبت های همسرش تنها با تکان دادن 
ســر به او پاســخ می دهد، اما اوتو یومی )Otou Yumi( شوهر 
حسود در طول این 20 سال در کنار زن و فرزندان خود زندگی 

کرده است.
 سکوت 20 ســاله این زوج سبب شــد تا پســر ۱8 ساله شان 
مشکل خود را با رســانه ها در میان گذاشــته و این زوج به یک 
برنامه تلویزیونی دعوت شــوند تا مشکلشان حل شود. قراری در 
پارک نارا برای آنها صورت گرفت ،جایی که آنها برای اولین بار با 

یکدیگر دیدار کردند.
شوهر حسود در این برنامه نیز خاطر نشان کرد که علت قهر آنها 
حسادت بیش از حد بوده، اما در تمام این سال ها از فرزندان خود 

مراقبت کرده و آنها را تنها نگذاشته است.

یخچالهوشمندیکهصاحبش
رادرکمیکند!

گرانترینپیتـزایجهـان
درمنهتن

کمپانی کره ای ال جی الکترونیکس، با هدف پیشرفته تر کردن 
ســبک زندگی، قابلیت های جدیدی را در یخچال هوشــمند 
عرضه خواهد کرد و از فناوری جدید یادگیری هوشــمندانه در 
این کاال پرده برداری می کند. این قابلیت به این یخچال امکان 
می دهد تا با گردآوری و بررسی الگوهای سبک زندگی مشتری 
به مرور زمان کاربران را بهتر درک کنند. این فرآیند پایان ناپذیر 
است و با گذشــت زمان بهتر می شــود تا راهکارهای جدیدی 
برای رســیدن به فناوری اینترنت اشیا به دســت آید.یخچال 
هوشــمند با فناوری یادگیری هوشــمندانه، آسایش بیشتری 
برای مشتریان فراهم می کند.یادگیری هوشمندانه این یخچال 
با تحلیل الگوهای اســتفاده و مصرف مــواد غذایی کاربردهای 
متفاوتی را با پیش بینی فعالیت های خانواده بر اساس رفتارهای 
گذشــته انجام می دهد مانند پر کردن خودکار جایخی در زمان 
خاصی از روز که آب ســرد بیشــتر مورد نیاز اســت. در فصل 
تابســتان، وقتی یخچال هوشــمند حس کند دمــا و رطوبت 
به گونه ای اســت که ممکن اســت منجر به فاســد شدن مواد 
غذایی شود، می تواند سیستم استریلیزاسیون چهارمرحله ای را 

خودبه خود فعال کند تا عمر مواد غذایی بیشتر شود.

کشکول

نداشاهنوری
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امام علی)علیه السالم(:
آنكه در به پا داشتن حق بكوشد ، موفق گردد.
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