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ضیافت افطاری رهبر معظم 
انقالب در روستاهای نایین

هشدار به گردشگران: نیم 
میلیون تایلندی ایدز دارند

مرگ خاک 
مرگ خاموش طبیعت است

 عشق ناسالم از دالیل
 80 درصد طالق ها است

 نایب رییس مجلس به اصفهان
 سفر می کند
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مسیرهای هشت گانه راهپیمایی 
روز جهانی قدس

شورای هماهنگی تبلیغات اسللامی استان اصفهان مسیرهای 
هشت گانه راهپیمایی روز جهانی قدس را در آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان در اصفهان اعام کرد.شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی اصفهان در این زمینه اعام کرد: امسال آخرین جمعه 

ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس در شرایطی...

»شب های قدر« چگونه در نقطه صفر بی گناهی بایستیم 3
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ذوب آهن بیشترین سود تاریخی 
خود را تجربه کرد

در مجمع عمومی سالیانه ذوب آهن مطرح شد

مدیر عامللل ذوب آهن اصفهان با اشللاره به رکوردزنی 
این شللرکت در میزان تولید، از وارد شللدن تجهیزات 
تولید ریل تا سلله ماه آینده به کشللور خبر داد.اردشیر 
سعد محمدی در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
سللهامی ذوب آهن اصفهان، با اشللاره بلله اینکه هیچ 
شللرکت داخلی به غیر از ذوب آهن قادر به تولید ریل 
نیسللت، اظهار داشللت: تولید این محصول نه تنها در 

توسعه کشللور نقش دارد بلکه سللود سرشاری نصیب 
ذوب آهن کرده و امکان صادرات آن نیز مهیا است. وی 
تصریح کرد: خوشبختانه قرارداد فروش ۲۵۰ هزار تن 
ریل را امضا کردیم و امیدواریم سللود خوبی از این راه 

دریافت کنیم.
 مدیر عامللل ذوب آهن اصفهللان با ارایه گزارشللی از 

عملکرد سال گذشته این شرکت، بهره برداری از...
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تعطیلی پنجشنبه مدارس 
در دستور کار نیست

دبیرکل شللورای عالی آموزش و پرورش گفت: موضوع 
تعطیلی پنجشنبه ها در دستور کار شورای عالی آموزش و 
پرورش نیست بلکه مصوبه قبلی شورا مبنی بر ساماندهی 
زمللان آموزش به قللوت خود باقللی اسللت.مهدی نوید 
 ادهللم در خصللوص جشللنواره های فرهنگللی و هنری

 دانش آموزی...
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اطالع عموم منتشر می گردد .

از تعدادی خانم با روابط عمومی باال– باهوش- 
مس��لّط به اینترنت و نرم افزاره��ای کاربردی 
"Office جه��ت تکمی��ل کادر خ��ود دع��وت 

به همکاری می نماید . 

تلفن تماس : 36616946

IT یک شرکت معتبر

3
3



اخبار کوتاهيادداشت

 نايب ريیس مجلس به اصفهان
 سفر می کند

نایب رییس مجلس شورای اسللامی هم زمان با روز جهانی 
قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به اصفهان سللفر 
می کند.حجت االسللام والمسلللمین سللید محمد حسللن 
ابوترابی فرد با حضور در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در 
اصفهان برای راهپیمایان سخنرانی می کند.بنابر اعام شورای 
هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان مراسم راهپیمایی 
روز جهانی قدس در اصفهان 3 تیر همزمان با آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان در مسیرهای هشت گانه منتهی به میدان امام 
)ره( برگزار می شود.شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان 
اصفهان با انتشار بیانیه ای از مردم شریف و والیت مدار استان 
اصفهان دعوت کرد با حضور در گردهمایی عظیم این روز که 
جمعه 3 مرداد از ساعت 10:30 دقیقه برگزار می شود حمایت 
خود را از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در راه مبارزه با رژیم 
اشغالگر قدس اعام کنند و بار دیگر با آرمان های امام خمینی 
)ره( و مقاوم معظم رهبری مدظله العالی پیمانی دوباره ببندند.

سفر هیأت هايی از کمیسیون امنیت 
ملی مجلس به قطر، کويت و عمان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
از سفر هیات هایی از این کمیسیون به کشورهای قطر، کویت 
و عمان پس از ماه رمضان خبر داد.سیدحسین نقوی حسینی 
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسامی اظهارداشت: 
پس از ماه رمضللان هیات هایی از کمیسللیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در سللفری منطقه ای به کشورهای 
قطر، کویت و عمان سللفر خواهند کرد.وی افللزود: به جهت 
حساسیت منطقه اولویت سیاست خارجی جمهوری اسامی 
ایران برقراری روابط مسللالمت آمیز با همسایگان است و در 
همین راستا بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس هیات هایی از کمیسللیون امنیت ملی به این 

کشورها اعزام می شوند.

مسلمان  کشی ها در منطقه به دلیل 
بدفهمی از قرآن است

وزیر کشللور دولت اصاحات گفت: مسلمان کشللی هایی که 
امروز در منطقه رخ می دهد به دلیل بدفهمی از قرآن اسللت.

سیدعبدالواحد موسوی الری عضو مجمع روحانیون مبارز و 
وزیر کشور دولت اصاحات اظهار داشت: ماه مبارک رمضان 
ایامی اسللت که همه روزها، شب ها و ساعاتش مبارک است و 
فرصتی است که با خداوند بزرگ ارتباط برقرار کنیم.وی افزود: 
شب قدر شللبی اسللت که اگر درک و فهم درستی از فضیلت 
این شب پدیدار شود بشللر می تواند موقعیت خود را بشناسد 
چرا که در این شللب مقدس سرنوشت انسللان رقم می خورد 
 و مللا می توانیم برنامه یک سللاله خللود را بللا خداوند تنظیم 

کنیم.
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 امیر قطر در راسللتای تاش های دوحه برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، با 2
عبداهلل گل و رجب طیب اردوغان دیدار کرد.تمیم بن حمد آل ثانللی  دیدگاه های خود را در 

خصوص رخدادها در غزه مطرح کرده و در خصوص این مسایل بحث و رایزنی کردند.

شللورای هماهنگی تبلیغات اسامی اسللتان اصفهان 
مسیرهای هشت گانه راهپیمایی روز جهانی قدس را در 
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در اصفهان اعام کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسامی اصفهان در این زمینه 
اعام کرد: امسال آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز 
جهانی قدس در شللرایطی از راه می رسللد که اقدامات 
ددمنشللانه اخیر رژیم غاصب صهیونیستی در مناطق 
اشغالی فلسللطین، غزه و حرکت گروه های تروریستی 
و تکفیری منحوس داعش در عراق به اوج خود رسیده 

است.بنابر اعام شللورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
اسللتان اصفهان آیین راهپیمایی روز جهانی قدس در 
اصفهان از ساعت 10صبح جمعه 3 مرداد از مسیرهای 

هشت گانه به سمت میدان امام انجام می شود.
این مسیرها به این شرح است:

مسیرشماره 1: مسللجد مصلی، میدان قدس، خیابان 
هاتف، میدان امام علی)ع(، چهارراه شکرشکن، خیابان 

حافظ، میدان امام )ره(
مسیر شماره 2: مسجد آیت اهلل خادمی، میدان شهدا، 
خیابان چهارباغ پایین، میدان امام حسین)ع(، خیابان 

سپاه، میدان امام )ره(
مسیر شماره 3: مسللجد اهلل، میدان احمدآباد، خیابان 

احمدآباد، خیابان حافظ، میدان امام )ره(
مسیر شللماره 4: مسللجد نورباران، چهارراه نورباران، 
خیابان شللریف واقفللی، چهللارراه نقاشللی، چهارراه 

شکرشکن، خیابان حافظ، میدان امام )ره(
مسیر شماره 5: مسجد حجت اکبر، خیابان شیخ صدوق، 
پل فردوسی، خیابان فردوسی، مسجد االقصی، میدان 
فلسطین، خیابان اسللتانداری، خیابان سللپاه، میدان 

امام )ره(

مسیر شماره 6: مسجد الهادی، میدان انقاب، چهارباغ 
عباسی، میدان امام حسللین)ع(، خیابان سپاه، میدان 

امام )ره(
مسیرشماره 7: مسللجد جامع گورتان، مسجد بهاران 
چی، خیابان آتشللگاه، فلکه جهاد، خیابللان صارمیه، 
خیابان طالقانی، میدان امام حسین)ع(، خیابان سپاه، 

میدان امام )ره(
مسیر شماره 8: مسجد موسللی بن جعفر)ع(، خیابان 
حکیم نظامی، خیابان نظر شرقی، خیابان توحید، خیابان 
شهید مطهری، میدان انقاب، چهارباغ عباسی، میدان 

امام حسین)ع(، خیابان سپاه، میدان امام )ره(
شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان در 
بخشللی دیگر از این بیانیه با گرامی داشت روز جهانی 
قدس، از مردم شریف و والیت مدار استان اصفهان دعوت 
کرد با حضور در گردهمایی عظیم این روز که جمعه 3 
تیر از ساعت 10:30 دقیقه برگزار می شود حمایت خود 
را از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در راه مبارزه با رژیم 
اشغالگر قدس اعام کنند و بار دیگر با آرمان های امام 
خمینی )ره( و مقاوم معظم رهبری مدظله العالی پیمانی 

دوباره ببندند.

از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اعالم شد:

مسیرهای هشت گانه راهپیمایی روز جهانی قدس 
شللورای تبییللن مواضللع 
بسللیج دانشللجویی استان 
اصفهللان طللی بیانیلله ای 
ضمن محکومیللت جنایات 
رژیللم صهیونیسللتی، این 
اقدامات ضد انسانی اسراییل 
غاصب را گامللی دیگر برای 
نابللودی کاملش دانسللتند.

شورای تبیین مواضع بسیج 
دانشجویی اسللتان اصفهان 
طی بیانیه ای انزجار خود را 
نسبت به جنایات وحشیانه 
اخیر رژیم صهیونیسللتی در 
نسل کشللی مردم مسلمان 
فلسطین در اراضی اشغالی 
و نوار غللزه، اعللام کردند.

در ایللن بیانیه آمده اسللت: 
شادی می غلطانیدند، کمی 
آن سوتر مردمانی هم آیین 
ما به توپ بسللته می شوند، 
در خون خللود می غلطتند و 
پاره پاره می گردند...در ادامه 
بیانیه آورده شده است: این 
روزها که چشللم تمام دنیا، 
به ثمللر رسللیدن گلللی را 
انتظللار می کشللد، کمی آن 
سللوتر مردمانی ستم دیده، 
جوانان خللود را که همچون 
گل های تشللنه لب ؛ پژمرده 
می شللوند، به آغوش خاک 
می سپارند..، وقتی مردم دنیا 
سللرگرم پایکوبیند و هلهله 
شادی سللر می دهند، کمی 
آن سوتر مردمانی روزه دار در 
نهایت مظلومیت، زیر آتش 
باران سللپاه ابلیس، پایمال 
و فریاد حق طلبی شللان در 
گلو خامللوش می شللود!در 
بخشللی دیگر بیانیلله آمده 
اسللت: آن سللوتر را که نگاه 
می کنی، می بینللی عده ای 

از پیکللره  اسللام بلله جان 
عده ای دیگللر افتاده اند و از 
دشللمن واحدشللان، رژیم 
صهیونیسللتی- ایللن فرزند 
خوانللده  اسللتکبار جهانی- 
غافل مانده اند تا در حاشللیه  
امن سللکوت خبری دنیا، بر 
روی زنان و کودکان بی گناه 
مسلللمان آتش بگشللایند و 
خانه هایشللان را بر سرشان 
آوار کننللد!در ایللن میللان، 
کشللورهای غربللی و مدعی 
حقوق بشر، در برابر حقایق 
دردناک غزه سکوت می کنند 
تا بللار دیگر ثابت شللود که 
جناح حللق، مثل همیشلله  
تاریخ چه قدر مظلوم و تنها 
است.در این بیانیه ذکر شده 
است: رژیم صهیونیستی که 
جانللش از مقاومللت جانانه  
مسلمانان غزه بر لب رسیده 
اسللت، ایللن روزهللا از هیچ 
جنایتی فروگللذار نمی کند 
تا تنفر مردم آزاده  سراسللر 
جهان را بیش از پیش بر علیه 
خود برانگیزد و خود را قدم به 
قدم به پرتللگاه نابودی ابدی 
نزدیللک و نزدیک تللر کند.

حمایت آزادگان جهان و هر 
آن کس که نام »انسان« را با 
خود یدک می کشد، از مردم 
ستم دیده  فلسللطین، گواه 
نفللرت جهانی از ایللن رژیم 
جعلی، اشللغالگر و سلللطه 

طلب است.

 دیدارامیر قطر برای رایزنی بحران غزه با رهبران ترکیه 

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجويی استان:

رژيم صهیونیستی با جنايات اخیر 
خود به اضمحالل نزديک تر شد

دولت و مجلس راه حل مشکالت را وفاق و وحدت کلمه می دانند

اسللتان چهارمحال و بختیاری دارای چشمه ای آب گرم 
معدنی گوگردی است، اما به واسطه بی توجهی مسووالن 
و عدم سرمایه گذاری، مردم استان های جنوب کشور از 
جمله مردم خود استان چهارمحال و بختیاری کیلومترها 
راه برای رسیدن به چشمه های معدنی دیگر مانند چشمه 
معدنی سرعین در اردبیل طی می کنند تا بتوانند از خواص 

درمانی این چشمه ها استفاده کنند.
به گزارش مهر، اسللتان چهارمحال و بختیاری اسللتانی 
روستایی است و با وسللعت کم خود روستاهای بسیاری 
را در خود گنجانده است. این استان دارای بیش از 850 
روستای کوچک و بزرگ است که هر کدام از این روستاها 
دارای ویژگی های منحصر به فردی است که اگر به صورت 
شایسته مورد توجه قرار گیرد باعث رشد و توسعه روستا 

قرار می گیرد.
روستای معدن روسللتایی با چشللم انداز طبیعی بسیار 
 زیبا در اسللتان چهارمحال و بختیاری اسللت که دارای 

چشمه های معدنی گوگردی است.
روسللتای زیبای معدن از توابع بخش ناغان و شهرستان 
کیار ودهستان مشایخ است. این روسللتا در فاصله 135 
کیلومتری شللهرکرد مرکز اسللتان قرار گرفته است و از 

شمال و جنوب به کوهستان متصل است.
روستای معدن از غرب به روسللتای کل کله و از شرق به 
کوهستان متصل است. این روسللتا در شمار روستاهای 
کوهستانی به شللمار می رود و از سه طرف به کوهستان 
متصل اسللت و دارای چشللمه های متعدد با کانی های 

فراوان است.
وجود گوگرد در چشمه های اين روستا باعث 

ايجاد بوی گوگرد در اطراف چشمه ها شده است
 روسللتای معدن یکی از روسللتاهای پر جاذبه اسللتان 
چهارمحللال و بختیللاری اسللت کلله دارای جاذبه های 
گردشگری بسللیاری از جمله رودخانه، چشمه های آب 
گرم گوگردی، جنگل های بلوط، بافت تاریخی و... است 
که موجب شده مسافران بسیاری در فصول مختلف سال 

راهی این روستا شوند.
این روستا یکی از روستاهای کمتر توسعه یافته چهارمحال 
و بختیاری است، این در حالی است که این روستا دارای 
چشمه های گوگردی در کنار طبیعت بی نظیر است اما 
تاکنون توجه ای به این چشللمه ها نشده است و آب این 
چشمه ها بی استفاده وارد رودخانه کارون می شود واین 

پتانسیل و ظرفیت خدادادی بی استفاده از منطقه خارج 
می شود.این چشمه های پر آب معدنی گوگردی در کنار 
روستای معدن قرار دارد که متاسفانه آب این دو چشمه 
بزرگ بدون اسللتفاده وارد رودخانه می شللود و هدر می 
 رود، در حالی که می توانست با سللرمایه گذاری و ایجاد

 اسللتخر های آب و معرفی منطقه زمینه ورود مسافران 
بسیاری را از جمله بیماران را به منطقه فراهم کرد و این 

مهم می توانست نقش مهمی در توسعه منطقه ایفا کند.
هم اکنون آب این دو چشللمه بزرگ بدون استفاده وارد 
رودخانه می شللود واین سللرمایه بزرگ از بین می رود و 
 اهالی روسللتای معدن نیز با کم تریللن درآمد ها زندگی 
می کنند.سبسللیاری از مللردم و بیماران اسللتان های 
 جنوب کشور از جمله خود استان چهارمحال و بختیاری 
کیلومتر ها راه را طی می کنند تا به چشمه های معدنی 
کشور از جمله سرعین در استان اردبیل برسند و بتوانند 
از ظرفیت آب معدنی این چشللمه استفاده کنند، این در 
حالی است که استان چهارمحال و بختیاری در روستای 
معدن دارای چشمه معدنی گوگرد با طبیعت زیباتر است، 
اما به واسطه بی توجهی این سللرمایه ها هدر می روند و 
گرد محرومیت همچنان بر روی روسللتاهای این منطقه 

وجود دارد.
ظرفیت های گردش�گری منطقه چشمه های 

گوگردی معدن
بخشدار ناغان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص 
اظهار داشللت: روسللتای معدن یکی از روستاهای کم تر 
 توسللعه یافته بخش ناغان اسللت که دارای چشمه های 

آب گرم گوگردی بی نظیر است.

محمد کهرانی ادامه داد: چشمه های گوگردی این منطقه 
در کنار طبیعت بسللیار زیبایی از جمله رودخانه کارون، 
آبشار دره عشق و جنگل های بلوط و روستاهای تاریخی 
قرار دارد که به جرات می توان گفت هیچ چشمه گوگردی 

کشور این ظرفیت های گردشگری را ندارد.
وی بیان داشللت: تاکنون به این چشللمه ها بی توجهی 
شللده اسللت و تاش بللرای سللرمایه گذاری و توسللعه 
و اسللتفاده از آب این چشللمه ها نشللده اسللت.کهرانی 
تاکید کللرد: اگللر در ایللن خصللوص سللرمایه گذاری 
شللود، تحول عظیمی در ایللن منطقه رخ مللی دهد و با 
 توجه به داشللتن ظرفیت های گردشللگری بللاال در این

 منطقه، مسافران بسللیار زیادی وارد منطقه می شوند و 
دیگر بخش های سللرمایه گذاری نیز مانند ساخت هتل 
و اقامتگاه نیللز در منطقه مورد توجه قللرار می گیرد.وی 
ادامه داد: مللردم این منطقلله از کم درآمللد ترین مردم 
مناطق استان چهارمحال و بختیاری هستند که باید برای 
افزایش درآمد مردم این منطقه سرمایه گذاری شود.وی 
تاکید کرد: در این منطقه ظرفیت های گردشگری باالیی 
 مانند رودخانه، کوهستان های زیبا، باغات یکپارچه انار، 
آبشار های فراوان، جنگل های بلوط وجود دارد و همچنین 

زمینه رفتینگ نیز در رودخانه فراهم است.
چشمه گوگردی از پتانسیل های مهم منطقه   

است
کارشناس اکوتوریسم و طبیعت گردی اداره کل میراث 
فرهنگللی اسللتان چهارمحللال و بختیاری نیللز در این 
خصوص به مهر، تاکیللد کرد: یکللی از زیباترین مناطق 
گردشللگری اسللتان چهارمحال و بختیاری دره عشللق 
اسللت که دارای ظرفیت های گردشللگری باالیی مانند 
چشللمه های معدنی ریال جنگل، باغات میوه، رودخانه، 
شالیزارهای حاشللیه رودخانه  وآبشللار های زیبا است.

مرتضی محمدیللان تاکید کللرد: در فصل بهللار زیبایی 
منطقه چندین برابر می شود و آبشار های فصلی بسیاری 
در منطقه ایجاد می شللود وزیبایی خارق العللاده ای به 
منطقه می بخشد.وی بیان داشللت: روستاهای تاریخی 
از جمله روسللتای معدن از ظرفیت هللای دیگر منطقه 
 است که می تواند زمینه روستا گردی در منطقه را فراهم 
 مللی کنللد.وی اذعللان داشللت: چشللمه گوگللردی از

 پتانسیل های مهم منطقه است که باید مورد توجه و در 
مسیر توسعه و معرفی قرار گیرد.

وجود چشمه های آب گرم در بام ايران

 سرمايه ای که در کنار ظرفیت های بی نظیر گردشگری منطقه هدر می رود

ناشناخته ماندن چشمه های گوگردی در روستای معدن 

بنیاد خیران در دانشگاه شهرکرد 
تشکیل می شود

معاون دانشللجویی دانشگاه شللهرکرد گفت: بنیاد خیران در 
راستای تقویت و گسترش زیر سللاخت های دانشگاه، اشاعه 
و گسترش فرهنگ اسللامی در دانشگاه شللهرکرد تشکیل 
می شود. عطااهلل ابراهیمی اظهار کرد: در جلسه هیات رییسه 
دانشگاه شهرکرد تشکیل بنیاد خیران در دانشگاه شهرکرد به 
تصویب رسید.وی افزود: بهره گیری از توانمندی های مادی و 
معنوی خّیران و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان 
در تقویت و گسترش زیر ساخت های دانشگاه شهرکرد، اشاعه 
و گسترش فرهنگ اسامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه 
در راستای ارتقای رشد کمی و کیفی دانشگاه از دالیل ایجاد 

بنیاد خّیران در دانشگاه است.

فرماندار شهرکرد، سرپرست هیات 
ورزش سه گانه استان شد

فرماندار شهرستان شهرکرد بر اساس اباغ از فدارسیون ورزش 
سه گانه، به عنوان سرپرست هیات سه گانه منصوب شد.

 حمید ملکپور در مراسم اباغ حکم، با اشاره به اهمیت ورزش
 بلله ویللژه ورزش همگانی اظهارکللرد: اسللتان چهارمحال و 
بختیاری استعدادهای ورزشی بسیار زیادی دارد به طوری که 
هر روز شاهد شکوفا شدن این توانایی ها در رشته های مختلف 
ورزشی هستیم.وی با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ ورزش در 
جامعه همکاری سایر دستگاه های اجرایی را می طلبد، افزود: 
شهرداری ها نیز باید برای گسللترش فرهنگ ورزش همگانی 
در جامعه بیش از پیش تاش کنند.ملکپور با اشاره به احداث 
پیسللت دوچرخه سواری در شللهرکرد، گفت: برای رفاه حال 
شهروندان و ورزشکاران  پیست دوچرخه سواری در شهرکرد 
راه اندازی می شود.وی احداث مجموعه ورزشی ویژه بانوان را 
در شهرکرد مهم برشللمرد و تصریح کرد: بانوان استان نیز از 
پتاسیل های ورزشی زیادی برخودار هسللتند و در مسابقات 

ملی و بین المللی افتخارات زیادی را کسب کردند.

کمیته استقبال اصناف از ريیس 
جمهور تشکیل شد

رییس اداره تظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: کمیته استقبال اصناف از رییس 
جمهور تشللکیل شللد.مجید بیاتی با اشاره به سللفر ریاست 
جمهوری در اواسللط مرداد ماه امسال به اسللتان، از تشکیل 

کمیته استقبال اصناف از رییس جمهور در استان خبر داد.
وی اظهارکرد: در این کمیته مقرر شللد اصناف با کمک کلیه 
اتحادیه های مربوطه زمینه تزیین معابر و ایجاد زمینه مطلوب 
برای حضور رییس جمهور و هیات همراه در اسللتان را فراهم 
کنند.بیاتی با اشللاره به فعالیللت موثر اتحادیه های اسللتان، 
تصریح کرد: هم اکنون بیش از 60 اتحادیه در شهرکرد فعالیت 

می کنند.

 معاون  میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

  احداث نخستین دهکده گردشگری
 در استان

معاون گردشگری میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد 
دهکده گردشگری چغاخور در حاشیه تاالب بین المللی چغاخور رونق 

گردشگری در چهارمحال و بختیاری را به دنبال دارد.
حیدر صادقی اظهار کرد: یکی از جاذبه  های گردشللگری چهارمحال 
و بختیاری، دهکده گردشللگری چغاخور اسللت که در حاشیه تاالب 
چغاخور واقع شده است که نخستین دهکده گردشگری در این استان 

به شمار می رود.
وی افزود: این دهکده گردشللگری به مسللاحت 30 هکتار در اراضی 
شهرسللتان بروجن و کیار قللرار گرفته اسللت که می توانللد به رونق 

گردشگری در این منطقه کمک کند.
معاون گردشللگری میللراث فرهنگی، صنایع دسللتی و گردشللگری 
چهارمحال و بختیاری با بیللان اینکه ظرفیت اقامتللی این مکان یک 
هزار و 500 نفر اسللت، گفت: این مجموعه گردشگری شامل امکانات 
خدماتی، فرهنگی و تفریحی شامل فضای کمپینگ، سالن همایش و 

فضاهای ورزشی و تفریحی است.
صادقی با بیللان اینکه این مجموعه گردشللگری در اراضللی ملی و با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال اجراست، خاطرنشان کرد: در 
همه طرح های سرمایه گذاری امکان مشللارکت و سرمایه گذاری جزء 

وجود دارد.
وی گفت: فللاز اول این پروژه سللال آینده به بهره برداری می رسللد و 
پیش بینی می شود این پروژه تا پایان برنامه ششم توسعه به بهره برداری 

برسد.
معاون گردشللگری میللراث فرهنگی، صنایع دسللتی و گردشللگری 
چهارمحال و بختیاری مجموع سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این 
استان که توسط بخش دولتی و با مشارکت بخش خصوصی انجام شده 

را 170 میلیارد تومان اعام کرد.
و  دسللتی  فرهنگللی، صنایللع  میللراث  گردشللگری  معللاون 
گردشللگری چهارمحللال و بختیللاری تصریللح کللرد: تللاش 
دولللت در راسللتای جلللب مشللارکت بخللش خصوصی بللا اعطای 
 تسللهیات بانکی کم بهللره و معافیللت مالیاتی به میللزان 50 درصد

 است.تاالب چغاخور در محور ارتباطی شهرکرد - خوزستان در مسیر 
مسافران قرار گرفته است و عاوه بر مزیت های گردشگری و اقتصادی 

از مهم ترین تاالب های بین المللی است.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی با 
انتقاد از »مجموعه خودروسللازی کشور« پاسخگویی 
قوه اجرایی در برابر »افزایش بی ضابطه قیمت خودرو« 

را خواستار شد.
محمد فیروزی اظهارکرد: قاطبه تمرکز موضوعات در 
جلسه ضیافت افطاری دولت برای نمایندگان مجلس 
مربوط به مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور 
بود و کارگزاران دو قوه نیز به این نتیجه رسللیدند که 
تنها راه مهار مشللکات تورمی، فرهنگی و اشتغال با 
وفاق ملی و وحدت کلمه آحاد جامعه میسر خواهد شد.

وی درباره همسللویی دغدغه نماینللدگان مجلس با 
خواسته های ملت ایران، تصریح کرد: نمایندگان مجلس 
شورای اسللامی نزدیک ترین اشللخاص حکومتی به 
مردم هستند و به طور مسللتقیم در جریان مطالبات 
بدنه اجتماعی قللرار می گیرند؛ بنابراین چگونه ممکن 
است افراد برگزیده از بطن جامعه دغدغه هایی مغایر با 

مردم داشته باشند؟

وی خاطرنشللان کرد: مسللووالن اجرایللی، تقنینی و 
حکومتی کشور از همه مشکات موجود آگاهی دارند، 
اما مشکل اساسی اینجاست که گویی اراده جدی برای 

برطرف شدن این مشکات در کشور وجود ندارد.
این نماینده مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای 
اسللامی همواره سللعی کرده انللد قوانیللن حکومتی 
کشور را متناسللب با رفاه حال آحاد جامعه به تصویب 

برسانند تا از این طریق بتوانند تا حد ممکن مشکات 
 معیشتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ملت را مرتفع 

سازند.
وی درباره گسللتره اجرای فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر نیز اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک 
فریضه کلی است که گستره هدف آن نیز وسیع است و 
هرچند این فریضه تنها مشمول مساله حجاب و عفاف 
نمی شود، اما امروز به دلیل وضعیت اسف بار حجاب و 
عفاف در کشور، این واجب دینی بیشتر از همیشه مورد 

توجه همگان قرار گرفته است.
وی اداملله داد: مجلللس در طللول عمللر یک سللاله 
دولت یازدهللم تمام هم و غللم خود را بللرای کمک و 
همیاری بللا دولت تدبیللر و امید به کار گرفته اسللت، 
اما برخللی مسللووالن اجرایللی کشللور نیللز نباید با 
تسللاهل، تسللامح رفتارهایللی را در جهللت عللدم 
 پیشللبرد اهداف عالی سازندگی کشللور و نظام انجام

 دهند.
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یادداشت

دالیل اصلی وقوع طالق از زبان آیت اهلل مظاهری

عشق ناسالم از دالیل 80 درصد 
طالق ها است

یک مرجع تقلید شیعیان، دالیل اصلی وقوع طالق را برشمرد.
آیت اهلل حسین مظاهری از مراجع معظم تقلید، در جلسه تفسیر 
خود در مس��جد امیرالمؤمنین اصفهان، طالق را گناهی بزرگ 
دانس��ت و اظهار کرد: گاهی بنابر حکم عقل چاره ای نیس��ت و 

انسان مجبور به طالق دادن می شود.
وی خاطرنشان کرد: امام حسین)ع( طالق دادن زن توسط مرد 
را مانند جدا ش��دن رگ های آن فرد از بدنش درحالی که زنده 
اس��ت توصیف کرده اند، علت طالق هایی که شاهد آن هستیم 
رخت بربستن ایثار، گذشت و فداکاری از جامعه است، زندگی 

باید شیرین و سالم باشد، نباید زندگی خودمان را تلخ کنیم.
این مرجع تقلید شیعیان، چشم و هم چشمی و تجمل گرایی را 
موجب به خطر افتادن زندگی عن��وان و تصریح کرد: افراد باید 
به حق خود قانع باشند، انس��انی که قانع باشد نزد دیگران عزیز 
است، علت اصلی چشم و هم چشمی قانع نبودن انسان به حق 
و به سهم خود است.اس��تاد درس خارج حوزه علمیه اصفهان، 
عنوان کرد: زمانی که بحث طالق برای زن و شوهر پیش می آید 
باید با تشکیل یک شورای مش��ورتی مشکالت بین زن و شوهر 
را حل کرد، امروزه در دادگستری ها یک شورای حل اختالف به 

وجود آمده، اما از اهداف خود دور شده است.
آیت اهلل مظاه��ری اضافه کرد: ق��رآن به طور مس��تقیم درباره 
ش��ورای حل اختالف آیه مس��تقیم دارد،  خداون��د می فرماید 
که تع��دادی از خویش��ان خان��واده زن و تعدادی از خویش��ان 
خانواده مرد بای��د حضور بیابن��د، چراکه خداون��د می فرماید 
ُ بَْیَنُهَما«، یعن��ی اگر قصد اصالح  »إِن یُِریَدا إِْصاَلًحا یَُوفِّ��ِق اهللهَّ
داش��ته باش��ند، بی��ن آن دو موفقی��ت حاصل می ش��ود.وی 
 بیان کرد: عش��ق ناس��الم از دالیل 80 درصد طالق ها اس��ت،

 ام��ام صادق)ع( عش��ق را یک مرض س��ودایی ذک��ر کرده اند، 
بیشترین محبت انسان باید به خدا باشد، با وجود محبت خدا، 
عشق دیگر معنایی پیدا نمی کند و انسان دچار عشق نمی شود، 
عشق های ناسالم یک نوع احساسات بی دلیل و بی اساس هستند.

این مرجع تقلید شیعیان با اش��اره به اینکه عشق گاهی موجب 
برهم خوردن زندگی انسان می ش��ود، گفت: برخی مواقع دیده 
می شود مردی که زن و بچه و حتی نوه دارد تمام زندگی خود را 
برهم می زند تا به اصطالح به عشق خود دست پیدا کند و یا اینکه 
یک زن دچار رفت و آمدهای بی جا شده است.استاد درس خارج 
حوزه علمیه در پایان وجود تلفن های همراه و استفاده ناسالم از 
آن را یکی دیگر از عوامل طالق دانس��ت و اظهار کرد: متأسفانه 
این موبایل ها برای یک عده النه شیطان شده است و دست همه 
اس��ت، طالق برای یک عده همچون کاسبی شده است، مهریه 
س��نگین می گذارد و یک ماه بعد داماد را وادار به طالق می کند 

و مهریه اش را می گیرد که جلوی این کار نیز باید گرفته شود.
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نقش همسران در بهبود بیماری سرطان 
یک مشاور درمان سرطان پستان با بیان اینکه نقش همسران در بهبود بیماران سرطان 
پستان، حایز اهمیت است، گفت: روانشناسان نقش موثری در افزایش همدلی اطرافیان 
با بیماران سرطانی دارند 30 تا 40 درصد زنان مبتال به سرطان پستان، دچار فشارهای 

عصبی و اختالالت روحی می شوند.
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 یک دکت��رای بهداش��ت گف��ت: درص��د کمی از
 فاضالب های صنعتی و خانگی در کش��ور تصفیه 
 شده و بخش  عمده آن ها بدون تصفیه و به صورت 
خام وارد محیط    زیس��ت می ش��ود که ای��ن روند، 
 آلودگی خاک و آب های زیرزمینی را در پی دارد.

به گزارش ف��ارس،روح اهلل قائدامینی معاون امداد 
و درمان س��ازمان بسیج جامعه پزش��کی به یکی 
از آلودگی های مهم در دنیا که م��ورد غفلت قرار 
 گرفته اس��ت و به »مرگ  خاموش طبیعت« تعبیر 
 می شود، اشاره کرد و گفت: هر کدام از آلودگی های

 محی��ط زیس��ت ک��ه ش��امل آلودگی ه��وا،  آب، 
خاک و آلودگی صوتی هس��تند، معل��ول عواملی 
 اس��ت که در نهایت به س��ودجویی ها و اس��تفاده

 بی رویه بش��ر از  طبیعت بر می گردد . این دکترای 
بهداش��ت اف��زود: طی روزه��ای اخیر که ش��اهد 
طوفان ش��هر تهران بودی��م. این طوف��ان با وزش 
 باد ش��روع ش��د و تبدیل به یک بحران تمام عیار 
شد که توانست به سادگی زیرساخت های شهری 
ای��ن کالن ش��هر را  با آس��یب رو به رو س��ازد . وی 
گفت: بنابراین همیش��ه بحران هایی که گاه مانند 
 طوفان تهران، مش��هود هس��تند و گاه خاموش و

 بی صدا، نقش��ی  مهلکی در از بین ب��ردن زندگی 
و محیط زیس��ت ما ایف��ا می کنن��د. آلودگی هوا، 
آلودگی آب از دیگر بحران ها  هس��تند اما آلودگی 
خاک که بر روی آن زیست می کنیم، همیشه غافل 
مانده اس��ت . قائد امینی گفت: این سرمایه طبیعی 
با خطرات گوناگونی دس��ت و پنج��ه نرم می کند 
که ش��ایع ترین آن  فرس��ایش خاک است، همان 
فرسایش��ی که همه به عنوان عام��ل پدیدآورنده 
سیالب می شناس��ند. اما یک خطر  فاحش نادیده 
دیگری نیز هست که خاک را به عنوان پایه اساسی 
زیس��تی بش��ر تهدید می کند و آن آلودگی خاک 
 اس��ت. خطر آلودگی خاک کمتر از خطر آلودگی 
هوا نیس��ت اما از آنجایی که این آلودگی ملموس 

نیست کمتر به  آن توجه می شود . 
معاون امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی 
عنوان ک��رد: آلودگی خ��اک اما تنه��ا پایتخت را 
تهدید نمی کند بلکه بسیاری از  شهرهای ما اینک 
در معرض این خطر قرار دارن��د. هر گونه تغییر در 
ویژگی اجزای تش��کیل دهنده خاک به طوری  که 
استفاده از خاک ناممکن شود، آلودگی خاک نامیده 
می شود.وی افزود: آلودگی خاک باعث از بین رفتن 

پوش��ش گیاهی و  کاهش رش��د و نمو گیاهان و در 
نهایت منجر به فرسایش خاک و بیابان زایی می شود . 

وی گف��ت: در حال حاض��ر در کش��ورهای اروپایی 
برای جلوگیری از آلودگی خاک عامل بازدارنده ای 
با عنوان »قانون  خاک« وجود دارد که موجب شده 
تا حد زیادی از افزایش آلودگی های خاک جلوگیری 

شود . 
قائدامینی ادام��ه داد: این قانون اخیراً در کش��ور ما 
مطرح ش��ده و در انتظار اجرای صحیح آن هستیم. 

قانونی  که ب��ا توجه به 
 تعزیراتش نتوانس��ته 
است جوابگوی حفظ 

آن باشد. 
آلودگی خاک و 
آبهای زیرزمینی در 

ایران
گف��ت:  قائدامین��ی 
براس��اس آمار، درصد 
کمی از فاضالب های 
صنعت��ی و خانگ��ی 
تصفی��ه  کش��ور  در 
 ش��ده و بخش عم��ده 
فاضالب ه��ای خانگی 
و صنعتی کشور بدون 
تصفیه و به صورت خام 

وارد محیط   زیس��ت می ش��ود که این روند،  آلودگی 
خاک و آب های زیرزمینی را در پ��ی دارد که نمونه 
بارز آن افزای��ش میزان نیترات در آب چاه هاس��ت. 
یکی از  م��وارد آلودگ��ی خاک که خوش��بختانه در 
کش��ور ما کمتر دیده می ش��ود، باران های اسیدی 
اس��ت . معاون امداد و درمان س��ازمان بسیج جامعه 
پزشکی افزود: یکی از اقدامات سازمان محیط   زیست 
برای جلوگیری از بارش باران اسیدی  مخالفت شدید 
با تاسیس کارخانه کک س��ازی  در منطقه سوادکوه 
است. اطلس آلودگی خاک های ایران در حال  تهیه 
است که به زودی آمار دقیقی از میزان آلودگی خاک 
در کشور به دست می آید.  تا به امروز مناطق زیر در 
 شمار آلوده ترین مناطق ایران گزارش شده اند: استان 
اصفهان؛ جنوب تهران؛ عس��لویه بوشهر؛ زمین های 
اطراف مس  سرچشمه؛ استان سیستان و بلوچستان؛ 

بخش عمده ای از خوزستان . 

رکورد زنی اصفهان در آلودگی منطقه ای 

مرگ خاک ، مرگ خاموش طبیعت است 

یادداشت

ضیافت افطاری رهبر معظم انقالب 
در روستاهای محروم نایین

امام جمعه نایین گفت: ضیافت افطاری از طرف رهبر معظم 
انقالب اسالمی تاکنون در سه روستای محروم و زندان نایین 

برگزار شده است.
حجت االسالم روح اهلل امینی در جمع مردم روستای بالبادچه 
نایین افزود: س��فره افطاری رهبر معظم انق��الب تاکنون در 
روس��تاهای عش��رت آباد، جزالن، بالبادچه و زن��دان نایین 

گسترده شده است.
 امینی با بی��ان اینکه 1700نفر از ضیاف��ت افطاری بهره مند 
شده اند، تصریح کرد: سفره آس��مانی والیت، عنایت دیگری 
از ناحیه ولی امر مس��لمین حضرت آیت اهلل امام خامنه ای به 

محرومان این منطقه است.
امام جمعه نایین که برای ابالغ س��الم رهبر معظم انقالب به 
روس��تاییان در روس��تای بالبادچه حضور یافته بود، از تمام 
کس��انی که در این امر خیر تالش کرده اند، تشکر و قدردانی 

کرد.

خارج سازی چهارمین مغروقه جنگ 
تحمیلي از رودخانه کارون

رییس اداره ایمني کانال و حفاظت دریایي بندر خرمشهر از 
خارج س��ازي چهارمین مغروقه به جا مانده از جنگ تحمیلي 

در سال 93 خبر داد.
علیرض��ا غضنف��ري نصرآبادي ب��ا اش��اره به خارج س��ازي 
مغروقه هاي به جا مانده از جنگ تحمیلي، گفت: این اقدام در 
راستاي ایمن سازي و پاکسازي آبراه اروند و کارون به همت 
کارشناسان و متخصصان بندر خرمش��هر و بخش خصوصي 

انجام مي شود.
وي ادامه داد : این مغروقه از نوع بارج تک انباره با ابعاد تقریبي 
 7 متر ع��رض، 30 مت��ر ط��ول و 2.5 متر ارتف��اع چهارمین 
 مغروق��ه اي اس��ت که در س��ال ج��اري از رودخان��ه کارون

 خارج سازي شده است.
رییس اداره ایمني کانال و حفاظت دریایي بندر خرمش��هر، 
خاطر نش��ان کرد: پروژه خارج س��ازي دو مغروقه خطرساز 
از جمله ب��زرگ ترین مغروقه آبراه بین الملل��ي اروند در بندر 

خرمشهر بدون توقف در حال انجام است.

 آموزش »خودمراقبتی« 
در سراسر کشور

قائم مقام معاون بهداش��تی وزیر بهداش��ت از اجرای برنامه 
»خودمراقبتی« در سراس��ر کشور و مش��ارکت مردم در امر 
س��المتی خود، خبر داد.دکتر ناصرکالنتری گفت: به منظور 
توانمندسازی مردم و مش��ارکت دادن آن ها در امر سالمت، 
اقدامات الزم جهت تدوین برنامه »خودمراقبتی« انجام شد و 
اکنون این برنامه در سراسر کشور به اجرا گذاشته شده است.

وی گفت: در راستای اجرای برنامه خودمراقبتی، آموزش های 
الزم جهت آن که مردم در گرفتن فش��ار خ��ون، قند خون و 
کنترل دیگر مباحث سالمتی خود توانمند شوند، آموزش های 
الزم به آن ها داده می شود تا بتوانند این اقدامات را در منازل 
برای خود انجام دهند.قائم مقام معاون بهداشتی وزیر بهداشت 
گفت: ای��ن برنامه اکنون در دس��تور کار دانش��گاه های علوم 
پزشکی قرار دارد.کالنتری افزود: در مجموع به دنبال اجرای 
برنامه »خودمراقبتی« بخشی از خدمات اولیه و پایه سالمت 

به منازل خانواده ها وارد می شود.

 »طبیعت گردی« نشاط
 اجتماعی می آورد 

مدیرعامل س��ازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری اصفهان 
بر ترویج »گ��ردش در طبیعت« به عنوان یک تفریح س��الم، 
 جذاب و مهی��ج تاکید ک��رد و گفت: نهادینه ش��دن فرهنگ

 طبیعت گ��ردی موجب افزایش س��المت و ش��ور و نش��اط 
اجتماعی خواهد شد.

مهدی بقایی مطالبه تفریح خوب را یک نیاز اساسی از سوی 
ش��هروندان برش��مرد و افزود: یافتن تفریح خوب و سالم که 
امکان فراهم شدن اسباب آن، به س��ادگی امکان پذیر باشد 
یک دغدغه مهم برای تمامی خانواده ها و به ویژه گروه سنی 
نوجوان و جوان اس��ت که این دغدغه در فصل تابستان و ایام 

اوقات فراغت بیش از پیش شدت می یابد. 

استاندار اصفهان : افزایش گرایش 
معتادان به مواد مخدر صنعتی

مواد مخدر از اصلی ترین آسیب های اجتماعی در سطح کشور
استاندار اصفهان گفت: استفاده از توان و ظرفیت سازمان های 
مردم نهاد، خیران و نخبگان اقشار مختلف می تواند در مبارزه 
با مواد مخدر مثمرثمر و قابل توجه باشد.رس��ول زرگرپور در 
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: 
مواد مخدر به عنوان یکی از اصلی ترین آسیب های اجتماعی در 
سطح کشور و بین الملل مطرح است و گرایش معتادان از مواد 
مخدر سنتی به صنعتی آسیب های بیشتری ایجاد کرده است.

وی یک��ی از اولویت های دولت تدبیر و امی��د را مبارزه اصولی 
و ریش��ه ای با ابتال به موادمخدر دانس��ت و افزود: بر اس��اس 
سیاس��ت های دولت رویکرد، جدید در این مب��ارزه، رویکرد 
پیش��گیرانه و اجتماع��ی و مردم��ی نم��ودن آن اس��ت و  بر 
اساس رویکرد اجتماعی ومردمی، اس��تفاده از توان و ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و نخبگان اقشار مختلف جامعه اهمیت 
ویژه ای دارد.استاندار اصفهان با اش��اره به قابلیت های استان 
اصفهان در بهرمندی از خیران و موسسات خیریه درحوزه های 
مختلف و تخصصی تصریح کرد: بر همین اساس جامعه بزرگ 
خیران اس��تان آمادگی کامل خود را برای آگاه س��ازی اقشار 
مختلف جامعه و حمایت از سیاست های س��تاد مبازه با مواد 

مخدر استان اعالم کرده است.
وی با تاکید بر نقش غیر قابل انکار تبلیغات و اطالع رس��انی و 
آگاه سازی خانواده ها، خواستار فعال تر شدن کمیته فرهنگی 
و پیشگیری و استفاده از شیوه های مدرن و به روز تبلیغاتی در 

این عرصه شد.

اخبار کوتاه
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معاون استاندار خواستار شد: 

ساماندهی تعرفه های پزشکی در مطب های خصوصی 
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

تعطیلی پنجشنبه مدارس در دستور کار نیست

وزرات بهداشت تایلند اعالم کرد:

هشدار به گردشگران: نیم میلیون تایلندی ایدز دارند

معاون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تانداری اصفهان گفت: 
ویزیت تعداد زیادی از بیماران توس��ط یک پزشک موجب 
 اشتباه در تش��خیص بیماری و افزایش مصرف بیهوده دارو 

می ش��ود.» علیرضا همدانیان « در نشس��ت کمیس��یون 
 تعزیرات حکومتی استان اصفهان، افزود: این روند در برخی از 
مطب های اصفهان جریان دارد و منجر به عدم تش��خیص 
صحی��ح بیم��اری و مص��رف ناصحی��ح دارو م��ی ش��ود.

 وی با اب��راز نارضایتی از این روند، خواس��تار س��اماندهی 
تعرفه های پزشکی در مطب های خصوصی شد.

معاون استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این استان در سه 
ماهه نخست امس��ال در زمینه پرونده های مختومه کاال و 
خدمات در سطح کشور رتبه نخست را به دست آورده است 
افزود: این موفقیت به دلیل جدیت دستگاه های نظارتی بر 
واحدهای صنفی و خدماتی بدست آمده است. وی در ادامه 
از والدین دانش آموزان خواست تا در راستای بهبود کیفیت 

آموزشی با مدارس همکاری کنند.

دبیرکل ش��ورای عالی آموزش و پرورش گفت: موضوع 
تعطیلی پنجشنبه ها در دستور کار شورای عالی آموزش و 
پرورش نیست بلکه مصوبه قبلی شورا مبنی بر ساماندهی 

زمان آموزش به قوت خود باقی است.مهدی نوید ادهم در 
خصوص جشنواره های فرهنگی و هنری دانش آموزی 
با بیان اینکه در رابطه با تعطیلی پنجشنبه های مدارس 
مصوبه جدید نداریم، اظهار کرد: در سند تحول بنیادین 
پرداختن به ساحت های وجودی انسان از جمله ساخت 
زیبا شناختی و هنری تاکید بسیاری شده است.وی افزود: 
یکی از بحث های جدی س��ند تحول بنیادین این است 
که آموزش و پرورش صرفا به ابعاد و ساحت علمی دانش 
 آموزان توجه نکن��د بلکه تربیت همه جانب��ه ای را برای 

دانش آموزان رقم زند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: در 
آموزش و پرورش پرداختن به تربی��ت دانش آموزان در 

ابعاد مختلف مورد تاکید است.

وزرات بهداشت تایلند اعالم کرد حدود 500 هزار شهروند این کشور مبتال به 
ویروس نقص ایمنی انسانی )اچ.آی.وی( هستند که نیمی از آن ها نیز از وضعیت 
خود اطالعی ندارند.روزنامه بانکوک پست به نقل از نارونگ ساهامیتاپات معاون 
بهداشت عمومی وزارت بهداش��ت تایلند، نوش��ت: 250 هزار نفر از این تعداد 
آزمایش اچ.آی.وی داده اند و از وضعیت خود آگاه هس��تند و تحت درمان قرار 

گرفته اند.
او از افرادی که در معرض خطر ابتال به ویروس اچ.آی.وی هس��تند خواس��ت 
به طور منظم آزمایش های الزم را انجام دهند. پ��س از آزمایش افرادی که به 
این ویروس مبتال نیس��تند می توانند در آینده اقدامات محافظتی بیش��تری 
 انجام دهند و کس��انی نیز که جواب آزمایش آن ها مثبت اس��ت می توانند از 

خدمات درمانی استفاده کنند.

نارونگ ساهامیتاپات گفت: آزمایش اچ.آی.وی در بیمارستان های سراسر تایلند 
 در سال یک بار رایگان است و سایر خدمات مش��اوره ای نیز به شهروندان ارایه

 می ش��ود.ویروس نقص ایمنی انس��انی نوعی ویروس آهس��ته گستر و عامل 
 بیماری ایدز است. این ویروس با مختل کردن کارکرد و ویران کردن گونه ای از

 یاخته های مسوول هماهنگی ایمنی منجر به نقص دستگاه ایمنی بدن انسان 
می ش��ود که به آن ایدز می گویند.از زمان ورود اچ.آی.وی به بدن تا بروز ایدز 
ممکن است بین شش ماه تا 10 س��ال و یا بیش تر به درازا بکشد در این مدت 
گرچه فرد به ظاهر تندرست به نظر می رسد، ولی ممکن است ویروس از او به 
دیگران سرایت کند.ترس از نتیجه مثبت آزمایش و نوع نگاه جامعه به افراد مبتال 
به این ویروس از جمله عواملی است که بسیاری از افراد در معرض خطر، تمایلی 

برای آگاهی از وضعیت خود ندارند.

عضو هی��أت علمی دانش��گاه گفت: یک��ی از جهاتی که دعاهای م��ا باید در 
شب های قدر داشته باشد استغفار نسبت به گناهان گذشته است، به طوری 
که این شب ها اگر دعاهای ما نسبت به خطاهای گذشته  مان اجابت شود در 
نقطه صفر بی گناهی قرار می گیریم.مجید معارف عضو هیأت علمی دانشگاه 
تهران گفت: شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان 
به عنوان لیالی قدر مطرح است البته ش��ب قدر بر حسب آیات و روایات یک 
شب بیشتر نیست. قرآن کریم می فرماید: »انَّا أَنَزلَْناُه فِی لَْیلَِة الَْقْدِر، َوَما أَْدَراَک 
َما لَْیلَُة الَْقْدِر« از آنجا که برای درک لیلة القدر سفارش شده که دهه سوم ماه 
مبارک رمضان و به ویژه سه شب نوزدهم و بیس��ت و یکم و بیست و سوم را 
مؤمنین به احیا برخیزند لذا به این شب ها اصطالحا »لیلة القدر« می گویند.

وی اظهار داشت: اینکه رابطه این سه ش��ب چیست و شب قدر واقعی، شبی 
که به واقعیت ش��ب قدر نزدیک است کدام اس��ت و یا اینکه در این شب ها و 
مخصوصاً شب قدری که احتمال می دهیم ش��ب قدر اصلی باشد چه کاری 

انجام دهیم که مرضی رضای خدا باش��د و حداکثر بهره را ببریم، باید گفت 
برحسب روایات این سه شب، هر سه به نوعی در سرنوشت انسان تأثیر دارد و 
معموالً در دوران گذشته از اهل بیت علیهم السالم می پرسیدند که ما از بین 
این سه شب، کدام شب را احیا بگیریم، ائمه اطهار)ع( در درجه اول تشویق 
می کردند که هر سه شب را بیدار باشند چون در هر سه شب قرار است اتفاقی 
بیفتد و هر سه شب، یک اسم و یک نامی دارد.این استاد دانشگاه تصریح کرد: 
شب نوزدهم در روایات،»لیلة التقدیر«، نام دارد که در آن تقدیرات یک ساله 
آدمی از شب نوزدهم امسال تا شب نوزدهم سال آینده از طرف خداوند متعال 
به فرشتگان ابالغ می شود و اساساً مقدرات یک ساله امشب تعیین می شود 
یعنی شب نوزدهم! و مؤمنین در این موضوع شک نکنند، شب بیست و یکم 
را اصطالحاً »لیلة اإلبرام« می نامند؛ ابرام به معنای سفت کاری، محکم کاری و 
تثبیت یک امر است چیزی که تقدیرش از یک حتمیتی می گذرد؛ مقدراتی 
که در شب نوزدهم تعریف می شود و ش��کل می گیرد تا شب بیست و یکم به 

سمت قطعی شدن و محکم شدن می رود البته در فاصله شب نوزدهم تا بیست 
و یکم هنوز در پرتو دعاهایی که مؤمنان دارند امکان تغییر بعضی از مقدرات 
شب نوزدهم تا شب بیست و یکم هست به نوعی این مقدرات می تواند مورد 
حک و اصالح قرار گیرد اما دیگر در پایان شب بیست و یکم تقریباً مقدرات، 
قطعیت خودشان را پیدا کرده اند.وی درباره رابطه شب بیست و بیست و سوم 
با این دو شب، عنوان کرد: شب بیست و سوم را اصطالحاً شب »لیلة اإلمضاء« 
می نامند، از این رو مقدراتی که شب نوزدهم تعیین شده و شب بیست و یکم 
از قطعیت نسبی برخوردار ش��ده در شب بیست و س��وم به امضاء پروردگار 
می رسد و وقتی که این مقدرات به امضای پروردگار رسید دیگر امکان تغییر 
و تحول در آن وجود ندارد و باید در طول سال، هر تقدیری به موقع اجرا شود 
بدین معنا در فاصله بیست و یکم تا بیست و سوم که هنوز مقدرات امضا نشده 
مؤمنان می توانند با توسل و دعا یک تغییراتی در مقدرات حتمی شده به وجود 
آورده و بهترین تقدیرات را در سایه دعا از پروردگار عالمیان درخواست کنند.

»شب های قدر« چگونه در نقطه صفر بی گناهی بایستیم

خطر آلودگی 
خاک کمتر از خطر 
آلودگی هوا نیست 

اما از آنجایی 
که این آلودگی 
ملموس نیست 

کمتر به  آن
 توجه می شود



اخبار کوتاهيادداشت

چراغ  خاموشی ها روشن شد
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ضمن هش��دار نسبت به 
افزایش دمای ه��وا در هفته آینده، از مردم درخواس��ت کرد: 

صرفه جویی ۱۰ درصدی را جدی بگیرند.
وی اف��زود: با توجه ب��ه پیش بینی افزایش محس��وس دمای 
محیط در هفته آینده، اگر روند رش��د مصرف برق در بخش 
تقاضا طی این هفت��ه همانند مصرف برق از ابتدای امس��ال 
تاکنون که بیش از ۸ درصد است، تداوم داشته باشد، مصرف 
برق از ۴۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات عب��ور کرده و حتی به مرز ۴۹ 

هزار مگاوات خواهد رسید. 
معاون وزی��ر نیرو در ام��ور برق و ان��رژی ادام��ه داد: از تمام 
مشترکان خانگی، صنعتی و کش��اورزی درخواست می کنیم 
در روزهای آینده نسبت به مدیریت مصرف و صرفه جویی در 
مصرف برق توجه ویژه ای داشته باشند تا بتوانیم بدون اعمال 

خاموشی نسبت به تامین برق کشور اقدام کنیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: ضرورت دارد مردم در طول ماه آینده 
دست کم ۱۰ درصد صرفه جویی داشته باشند تا با خاموشی و 

چالش در تامین برق مواجه نشویم. 

تعويض۱۶ کیلومتر از خط لوله نفت 
خام مارون-اصفهان

رییس واح��د تعمیرات خطوط لوله و مخاب��رات نفت منطقه 
اصفهان گفت: با توقف ۳۶ س��اعته این خط و با به کارگیری 
ماشین آالت سنگین طی ۱۷ روز تالش تعویض ۱۶ کیلومتر 

خط لوله اجرایی شد.
موذنی با تاکید بر اینکه خط لوله نفت خام مارون – اصفهان 
دومین خط لوله نفت خام سخت  گذر دنیا است، اظهار داشت: 

این خطوط با هدف پایداری انتقال نفت، تعویض شد. 
وی اف��زود: با اجراي پیگرانی هوش��مند )پاک س��ازی و رفع 
گرفتگی( در این بخ��ش از خط لوله، نتایج نش��ان داد که در 
کیلومتر ۱۵۳ فرورفتگی خط وج��ود دارد. فرورفتگی در این 
نقطه به دلیل تماس با قطعه س��نگ و فشار ارتفاع حدود پنج 

متر خاک از باال، به عمق ۸ سانتیمتر ایجاد شده بود. 
وی تصریح کرد: خط لوله م��ارون - اصفهان به طول تقریبی 
۴۴۰ کیلومتر روزانه بیش از نیم میلیون بش��که نفت خام را 

انتقال و خوراک سه پاالیشگاه مهم کشور را تامین می کند.

 فراخوان رفع نقص تويوتا
 به ايران رسید

پس از فراخواندن میلیون ها خودروی تویوتا در سراسر جهان 
برای رفع برخی عیب های موجود در این خودروها، ش��رکت 
ایرتویا نیز فراخوانی را برای مراجع��ه خودروهای معیوب به 

نمایندگی ها منتشر کرده است.
این فراخوان در حال حاضر به ایران نیز رسیده است و شرکت 
ایرتویا، نماینده رسمی تویوتا در ایران، فراخوانی را در ارتباط 
با نواقص موجود در خودروهای تویوتا منتش��ر کرده است و 
از دارندگان خودروهای تویوتا در ایران خواس��ته اس��ت تا با 
مراجعه به پایگاه رسمی این شرکت نسبت به ثبت مشخصات 

خودروی خود اقدام کنند.
دارندگان خودروهای تویوتا اعم از شرکتی و وارداتی با مراجعه 
به فراخوان ایرتویا می توانند نسبت به وضعیت خودروی خود 
اطالع حاصل فرمایند و برای ثبت نام در فراخوان تویوتا اقدام 

نمایند.

 اجرای 80 طرح تحقیقاتی ديم 
در بخش حبوبات

عبدالعلی غفاری افزود: این طرح ها با هدف شناسایی، اصالح، 
افزایش محصول و معرفی ارقام جدی��د نخود و عدس در ۱2 
منطقه آب و هوایی استان های دیم خیز کشور اجرا می شود.

وی اظهار کرد: محقق��ان بخش حبوبات ب��رای معرفی ارقام 
 جدید بر روی یک ه��زار ردیف نخ��ود و ۵۰۰ ردیف عدس،

 اقدام های تحقیقاتی را انجام می دهند.
رییس موسسه تحقیقات دیم کشور گفت: طی دو دهه گذشته 
در بخش حبوبات موسس��ه تحقیقات دیم کش��ور چهار رقم 
نخود با نام های هاشم، آرمان ، آزاد و سارال و سه رقم عدس 

با نام های گچساران، کیمیا و پیله سوار معرفی شده است.
غفاری ادامه داد: مقاومت در برابری آفات، خش��کی و س��رما 
 و همچنی��ن برت��ری عملکرد نس��بت ب��ه ارقام س��نتی را از

 ویژگی های ارقام معرفی شده است.
وی گفت: پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی دیم تاکنون 
۳۵ رقم جدید دیم شامل ۱۶ رقم گندم، هفت رقم جو، چهار 
رقم نخود، س��ه رقم عدس، س��ه رقم جدید گلرنگ و دو رقم 
ماشک علوفه ای به کش��اورزان داخلی و کشورهای هم جوار 

معرفی کرده است.
 مرک��ز تحقیقات کش��اورزی دیم کش��ور مس��تقر در مراغه

 فعالیت های تحقیقاتی خود را از سال ۱۳۷۱ در پنج ایستگاه 
اصلی و ۹ ایس��تگاه فرعی در مناطق مختل��ف اگروکلیمایی، 
سردسیری، گرمسیری، نیمه سردسیری و معتدل دیم کشور 

انجام می دهد.

بیماری لوک به جان زنبورها افتاد
رییس هیات مدیره اتحادیه سراس��ری زنبورداران با اشاره به 
بهبود وضعیت اقلیمی کشور نسبت به سال گذشته گفت: در 
صورتی که با پدیده گرد و غبار مواجه نش��ویم تولید عسل در 
سال جاری نسبت به سال گذش��ته حدود ۴۰ درصد افزایش 

می یابد.
فرامرز حیدری با بیان اینکه برخی از زنب��ورداران در نواحی 
اطراف شهرستان نهاوند و نقاطی از لرس��تان مقداری عسل 
برداشت کرده اند، افزود: برداش��ت عسل به صورت رسمی از 
دهه دوم مرداد ماه در کشور آغاز می ش��ود و تا اول شهریور 

ادامه دارد .
وی اضافه کرد: پ��س از آن زنبورداران از بیس��تم ش��هریور 
 ماه برای برداش��ت عس��ل کنار، به نواحی جنوبی کشور کوچ

می کنند.
حیدری  ادامه داد: مش��کل ما کمبود و گرانی داروهای زنبور 
عسل است عالوه بر اینکه یک داروی ضد کنه واروای با کیفیت 

و استاندارد در کشور نداریم.

4
برداشت ۱۲ هزار تن زردآلود از باغ های استان 

    مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: امسال ۱2 هزار تن انواع زردآلو و قیسی 
ازباغ های استان اصفهان برداشت شده است..احمد رییس زاده اظهار داشت: این میزان زردآلو و قیسی با 

ارقام کتانی، نوری، قیسی و شکرپاره از 2 هزار و ۳۵۰ هکتار باغ استان برداشت شد. 
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رسول جهانگیری درباره ادامه روند رکود در بازار مسکن در 
اصفهان اظهار کرد: از ابتدای انقالب تا کنون در بخش تولید 
مسکن همیشه شش ماه تا یک سال با تورم غیرمنطقی روبرو 
بوده و دو تا سه سال نیز به علت افزایش های بی رویه رکود 

بازار مسکن را داشتیم.
رییس اتحادیه امالک استان اصفهان با اش��اره به افزایش 
قیمت رهن و اجاره تصریح کرد: همیشه افزایش قیمت رهن 
و اجاره را نسبت به سال قبل داشتیم و این افزایش ناشی از 
افزایش تورم بوده و این تغییرات ایجاد می شود.وی ادامه داد: 

اما امسال نسبت به سال های گذش��ته به غیر از تورم، رشد 
کاذب را نداش��ته زیرا رکود بازار خرید و فروش خود سبب 

شده که انبوه سازان به بازار رهن و اجاره وارد شوند.
وی با اشاره به اینکه دولت سیاس��ت کاهش تورم را دنبال 
می کند، بی��ان ک��رد: دولت بحث کاه��ش ت��ورم را بنا به 
روایت هایی از ۴۰ درصد به ح��دود 2۰ درصد کاهش داده 
و این در بحث رهن و اجاره های اثرگذار ب��وده و با توجه به 
کاهش نرخ سود بانکی درصد تمایل مالکان به اجاره، بیشتر 

از دریافت رهن شده است.
 جهانگی��ری پیرام��ون مس��کن مه��ر خاطرنش��ان کرد:

 مسکن مهر در فوالد شهر، شهر مجلسی و شاهین شهر بود 
که در بازار عرضه و تقاضای بازار مسکن اصفهان هیچ گونه 

تاثیری نگذاشته است.
رییس اتحادیه امالک اس��تان اصفهان وضعی��ت فعلی را 
بهترین زمان خرید مسکن دانست و افزود: افرادی که تمایل 
به خرید مسکن دارند این موقعیت خوبی برای خرید است 
چراکه ممکن است دیگر کاهش قیمت و رکود به این شکل 

وجود نداشته باشد.

علیرضا صفاتاج اظهار کرد: اس��تان اصفه��ان با دارا بودن 
بیش از ۵ ه��زار و ۳۳۹ کیلومترراه و س��هم ۶.۵ درصدی 
آن در کشور بدون راه های روستایی و قرار گرفتن در رتبه 
چهارم کشور از این نظر نقش مهمی در میزان حمل و نقل 

کاال ایفا می کند.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان در تعداد پایانه های بار 
و شهرک  های حمل ونقل در دس��ت احداث رتبه نخست 
را از آن خود کرده، بیان کرد: با گذش��ت سالیان متمادی 

و پیشرفت تکنولوژی و ساخت هواپیماهای سریع السیر، 
هنوزهم جاده ها از جایگاه ویژه برای حمل و نقل برخوردار 
بوده و تحرک و پویایی راه های هر استان به نوبه خود سبب 
توسعه و بهبود اقتصادی آن  استان  و در نتیجه پیشرفت 

کل کشور می شود.
معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان با 
ابراز خرسندی از پیشتازی اصفهان در بخش حمل ونقل، 
میزان کاالهای حمل شده در استان اصفهان در سال ۹2  

را ۴۳ میلیون و2۱۸ هزار تن عنوان کرد .
 معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان 
افزود: در سال۹2 بیش از 2۳ میلیون و ۳۳۶ هزار تن کاال به 
استان وارد شده و۳۰ میلیون و ۶۹2 هزار تن کاال از استان 

ما خارج شده است.
وی با اشاره به میزان تردد کامیون های حمل بار در استان 
اصفهان بیان کرد: در س��ال ۹2 به ط��ور میانگین ماهانه 
بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن کاال در 22۴ هزار سفر 
کامیون جابه جا شده وهمچون همیشه استان اصفهان را 

در رتبه باالیی در این زمینه قرار داده است.

معاون اداره کل حمل و نقل اصفهان:

جابه جايی 44 میلیون تن کاال در استان
ريیس اتحاديه امالک اصفهان:

بی تاثیری مسکن مهر در بازار عرضه و تقاضای استان

 سفربه کجاها 
با قطار؟

 سوخت جايگزين
 آرمان ديروز، الزام امروز

طبق آسیب شناسی های انجام  شده در صنعت حمل و نقل، نامناسب 
بودن زیرس��اخت های مدیریت کالن راه ها و کالن شهرها، اجرا نشدن 
کامل قوانین و مقررات موجود در این صنعت، محدودیت وسایل حمل 
و نقل عمومی و استفاده از وسایل حمل و نقل فرسوده از دالیل اصلی 
مصرف انرژی در کشور است.بر این اساس، لزوم و اهمیت هم اندیشی 
صنعتگران و پژوهشگران داخلی با پیش��گامان جهانی در این عرصه 
بیش از پیش اهمیت دارد و در این میان، تبادل و انتقال دستاوردهای 
کشورمان در حوزه های پیشرو همچون صنعت CNG و ارایه و عرضه 
آن در مجامع جهانی و بین المللی از نیازهای اساسی به شمار می آید.

بررس��ی فرصت ها و تهدیدهای توس��عه زیرس��اخت های استفاده از 
سوخت های جایگزین، معرفی فناوری های نو در صنعت حمل و نقل 

هرچند آرمان دیروز بوده اما  به آن دیگر الزام امروز است.

در حال حاضر خطوط ریلی ایران به دو کشور سوریه و ترکیه متصل 
است که متقاضیان می توانند برای س��فر به این کشورها قطار را به 
عنوان وس��یله ای ایمن و ارزان انتخاب کنند.البته طی مدت اخیر 
به دلیل ناامنی های به وجود آمده در سوریه تردد ریلی ایران به این 
کشور متوقف شده اما خط ریلی تهران - آنکارا برقرار است و مسافران 
می توانند با پرداخت ۱۹۵ هزار تومان این سفر سه روز را تجربه کنند.

ش��رکت حمل و نقل ریلی رجاء با همکاری راه آهن سوریه و ترکیه 
و در پی توافقات صورت گرفته از س��وی مقامات عالی کش��ورهای 
 مزبور، نسبت به راه اندازی دو خط قطار بین المللی تهران – دمشق و 
تهران – اس��تانبول اق��دام کرده اس��ت.ایمنی، آس��ایش،  ارزانی و 
جاذبه های طبیعت بین راه قطار به عنوان مزایای این مسیرها مطرح 

شده است.

رییس کل بانک مرک��زی گفت: رقمی که ت��ا به حال از 
اموال زنجانی شناس��ایی شده، س��ه هزار میلیارد تومان 
است و تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت 
منتقل شود و طبیعتا بقیه اموال هم شناسایی می شود و 

ممکن است این رقم افزایش پیدا کند.
ولی اهلل س��یف رییس کل بانک مرکزی در جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص 
برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی براساس 
آنچه یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه اظهار کرده 
است، گفت: اوال که اگر رقمی قرار است برداشته شود باید 
ثبت ش��ود و این اقدام را خودمان در بانک مرکزی انجام 
دادیم و من تعجب می کنم از چه طریقی بررسی می کنند 

که مدعی هستند دولت این برداشت را کرده است.
وی افزود: ای��ن مطلب به هیچ وجه صح��ت ندارد. بانک 
مرکزی حتی ۴.۱ میلیارد دالری ک��ه از منابع صادرات 
نفت از وزارت نفت دریافت کرده بود را حدود 2۶ درصد 
س��هم آن را به حساب صندوق توس��عه ملی واریز کرد و 
برای ما، جای سوال اس��ت که این مطلب را چگونه بیان 
کردند.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مدعی باید 
دالیل خود را ارایه دهد که بر چه اساسی مطلب را بیان 
کرده است و در خصوص آخرین وضعیت میزان پرداخت 

بدهی بابک زنجانی اظهار داش��ت: بانک مرکزی بر این 
موضوع اشراف کامل دارد و رقمی که تا به حال از اموال 
زنجانی شناسایی شده، س��ه هزار میلیارد تومان است و 
تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت منتقل 
شود و طبیعتا بقیه اموال هم شناسایی می شود و ممکن 

است این رقم افزایش پیدا کند.
وی در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات 
در بازار ارز نیز گفت: در ش��رایطی هستیم که در تعادل 
مناس��ب قرار داریم در ۱۱ ماهه منتهی به خرداد ۹۳ در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل قیمت ارز متوسط 2.۴ 
کاهش پیدا کرده و همچنان دامنه نوسانات نیز ۷۶ درصد 

کاهش داشته است.

توضیحات سیف درباره ثبات در بازار ارز

۳000 میلیارد از اموال زنجانی شناسايی شد

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اش��اره به رکوردزنی این 
شرکت در میزان تولید، از وارد شدن تجهیزات تولید ریل 
تا سه ماه آینده به کشور خبر داد.اردشیر سعد محمدی در 
مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان، با اش��اره به اینکه هیچ ش��رکت داخلی به غیر از 
ذوب آهن قادر به تولید ریل نیس��ت، اظهار داشت: تولید 
این محصول نه تنها در توسعه کشور نقش دارد بلکه سود 
سرشاری نصیب ذوب آهن کرده و امکان صادرات آن نیز 
مهیا است. وی تصریح کرد: خوش��بختانه قرارداد فروش 
2۵۰ هزار تن ریل را امضا کردیم و امیدواریم سود خوبی از 

این راه دریافت کنیم.
 مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با ارایه گزارشی از عملکرد 
سال گذشته این شرکت، بهره برداری از باتری شماره ۳، 
رشد بیش از ۱۹ درصدی تولید فوالد خام، دریافت گواهی 
نامه رعایت حقوق مصرف کننده، اخذ تندیس واحد نمونه 
استاندارد کشوری، رش��د ۱۹برابری سود خالص، قرارداد 
توسعه نورد ۶۵۰ جهت تولید ریل UIC۶۰ و کسب افتخار 
صادر کننده نمونه کش��ور را از موفقیت های این شرکت 
عنوان کرد و افزود: میزان تولید ف��والد خام ذوب آهن در 
سال گذشته بیش از سایر ش��رکت های فوالدی از جمله 
فوالد مبارکه، فوالد خوزس��تان و ... رشد داشت اما میزان 

فروش در سال ۹2 نسبت به سال ۹۱ کاهش یافت که ناشی 
از رکود اقتصادی، کاهش تقاضا، رکود در بازار مسکن و عدم 
اختصاص بودجه به طرح های عمرانی زی��ر ۹۰ درصد از 
سوی دولت بود. وی با اشاره به اینکه تولید فوالد خام کشور 
در س��ال های ۹۱ و ۹2 بیانگر آن است که شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان با ۱۹ درصد افزایش تولیدات، بیش ترین 
میزان رشد را داشته است، اظهار داشت: ذوب آهن در رشد 
تولید محصوالت در کشور از رتبه دوم طی سال های ۸۹ الی 

۹۱ به رتبه نخست در سال ۹2 ارتقا یافته است.
 س��عدمحمدی به رتب��ه نخس��ت تولی��د ذوب آهن در 
محصوالت تیرآهن و میلگرد اش��اره کرد و بیان داش��ت: 
مقایس��ه میزان تولیدات در س��ه ماهه نخست ۹2 نسبت 
به سه ماهه نخست سال ۹۳ نشان از افزایش ۵۶ درصدی 

تولید آگلومره می دهد. 
وی افزود: طبق همین آمار میزان تولید کک خشک شرکت 
س��هامی ذوب آهن اصفهان در س��ه ماهه نخست امسال 
نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته با پیشرفت بسیار 
چشمگیری روبرو بود و میزان تولید چدن مذاب در این بازه 

زمانی ۶۶ درصد رشد داشت. 
وی یادآور ش��د: میزان تولید فوالد خام شرکت ذوب آهن 
در این مدت ۶۶ درصد رشد داش��ت در حالی که متوسط 

رشد تولید در دنیا ۶ درصد اس��ت. سعد محمدی با اشاره 
به افزایش صادرات ذوب آهن در س��ال گذش��ته به دلیل 
رکود بازار داخلی گفت: با وجود کاهش قیمت های جهانی 

محصوالت ف��والدی، عدم 
تقاضا در بازار داخل، اجرای 
طرح طبقه بندی مش��اغل 
و س��ایر مش��کالت، ذوب 
آهن اصفهان موفق شد در 
س��ال ۹2 بیش ترین س��ود 
تاریخ خ��ود را تجربه کند. 
وی تصری��ح کرد: بررس��ی 
نس��بت های مال��ی ذوب 
آهن و مشاهده رشد نسبی 
درصد پارامترهای فنی این 
شرکت نشانگر این واقعیت 
اس��ت که ذوب آه��ن روند 
 حرکتی بهتری نس��بت به 

شرکت های مشابه دارد. 
مدی��ر عام��ل ذوب آه��ن 
اصفهان افزایش سود ذوب 

آهن در سال گذش��ته با وجود رکود بازار را حاصل کاهش 
قیمت تمام شده محصوالت دانس��ت و گفت: ایجاد تنوع 
 در محصوالت با اس��تفاده از متخصصان ش��رکت یکی از

 مهم ترین اقدامات صورت گرفته بود.
 وی یکی از مشکالت کنونی را تامین مواد اولیه دانست و 
تاکید کرد: با توجه به نی��از ذوب آهن به چهار میلیون تن 
کنس��انتره زغال الزم اس��ت در حوزه معدن فعالیت های 
جدی داشته باشیم و در این راستا سال گذشته معدن زغال 
سنگ ش��اهرود خریداری شد و امتیاز اس��تفاده از معدن 
طبس به مدت ۱۸ سال در اختیار این شرکت قرار گرفت. 
س��عدمحمدی از توجه جدی به صادرات خبر داد و گفت: 
کشورهای عراق، عمان و قطر از بازارهای آتی این شرکت 
هستند که با کسب استاندارهای روز جهانی میزان صادرات 

شرکت افزایش چشمگیری خواهد یافت.
در پایان این جلس��ه مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال با نظر سهام 
داران به تامین درمان بازنشستگان اختصاص یافت و مقرر 
شد طبق توافق صورت گرفته با معاون وزیر صنعت مطالبه 
۳۸۴ میلیارد تومانی ذوب آهن از صندوق بازنشس��تگی 

فوالد در مراجع قضایی بررسی و رای مربوط صادر شود. 

در مجمع عمومی سالیانه ذوب آهن مطرح شد

تجهیزات تولید ريل در ذوب آهن سه ماه ديگر می رسد

ذوب آهن بیشترین سود تاریخی خود را تجربه کرد 
در مجمع عمومی خانه صنعت،معدن 

و تجارت مطرح شد:

پیگیری مطالبات 
تولیدکنندگان  هستیم 

 رییس خانه ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان 
اینکه پیگیر مشکالت بخش تولید هستیم، گفت: 
نشس��ت مش��ترک دولت و مجلس و نمایندگان 
اتاق بازرگان��ی و خانه صنعت و مع��دن به منظور 
بررس��ی مش��کالت در بخش تولید و صنعت در 
مح��ل کمیس��یون تلفی��ق مجلس برگزار ش��د. 
سیدعبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه در این 
نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت و معدن و 
رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های 
دولتی و خصوصی حضور داشتند، اضافه کرد: در 
این جلسه نمایندگان بخش خصوصی، مشکالت 
مالیاتی و بانکی و وام های ارزی را بیان کردند.وی 
با اشاره به اینکه انسجام الزم میان بخش خصوصی 
و نمایندگان مجلس و دولت در اس��تان اصفهان 
باید ش��کل بگیرد، افزود: برای رسیدن به اجماع، 
پیشنهادم این است که جلسات مشترکی برگزار 
ش��ود.وی درباره عملکرد خانه استان اصفهان در 
یک سال گذشته گفت: کمیسیون بررسی موانع کار 
و تولید، مشکالت واحدها در زمینه های مالیاتی و 
بانکی را بررسی و برای رفع آن تالش می کرد. وی 
با انتقاد از کمبود زیرساخت ها، ضعف در پروازهای 
هوایی اس��تان را به عنوان نمونه ذکر کرد و افزود: 
استان اصفهان ۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای 
دولت داشته اس��ت اما فقط ۵ هزار میلیارد تومان 
آن به استان برگشته است.یک عضو هیات مدیره 
خانه هم در این مجمع با اش��اره به برگزاری طرح 
راستی آزمایی واحدهای تولیدی که سال گذشته 
توسط خانه برگزار شد، گفت: در این طرح مشکالت 
واحدهای تولیدی نش��ان داده ش��د. محمدرضا 
برکتین  ادام��ه داد: طبق برآورد اولی��ه نتایج این 
طرح، مش��کل تعداد زیادی از واحدهای اس��تان، 
کمبود نقدینگی اس��ت.وی با بیان اینکه کاهش 
ارزش پولی ایران به یک سوم مشکالت عدیده ای 
برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، تاکید کرد: 
این موضوع باعث شده است بسیاری از واحدهای 
اس��تان با مش��کل نقدینگی و کمبود سرمایه در 

گردش دست به گریبان باشند.

درصد پارامترهای 
فنی اين شرکت 

نشانگر اين 
 واقعیت است که
 ذوب آهن روند 
حرکتی بهتری 

 نسبت به 
 شرکت های
 مشابه دارد



یادداشت

با قرآن آمده بودند، همه جا بودند، مردم اصفهان اش��ک در چش��م، به خ��دا پناه آورده 
 بودند. اصفهان معبد بزرگ ستایش و نیایش شد.مس��اجد، حرم های امامزادگان، تکایا، 

حسینیه ها، مهدیه ها و قائمیه ها همه مملو از حضور مردمی متدین و خدا دوست بود.
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نوای نیایش قرآن به سرها سراسر اصفهان را معنوی کرد
هفتیادداشت

پسران نوجوان » هم سفران بهشت « 
می شوند

كارگاه��ي با عنوان»هم س��فران 
بهش��ت« از س��وي فرهنگسراي 
اسوه، وابسته به سازمان فرهنگي 
تفریحي شهرداري اصفهان برگزار 
مي شود.مدیر فرهنگسراي اسوه 
گفت: این طرح كه با هدف تبیین 
جایگاه انسان اجرا می شود، شبیه 
طرح دخترانه رو به دریا است كه 
لقب طوفانی ترین طرح دخترانه را گرفته اس��ت با این تفاوت 

كه مخاطب آن پسران هستند. 
وی در ادامه افزود: طرح »همس��فران بهش��ت« ویژه مقطع 
شش��م و هفتم ابتدایی از ابتدای تیرماه آغاز ش��ده و تا پایان 
ش��هریورماه  ادامه خواهد داش��ت.  رییس فرهنگسرای اسوه 
گفت: این برنامه روزهای یک ش��نبه هر هفته از ساعت ۱۹ تا 
۲۰:۳۰ در محل فرهنگس��را برگزار می  ش��ود كه البته در ماه 
مبارک رمضان جلس��ات در مس��جد محل به صورت جلسات 
قرآنی انجام می گیرد.  نصر تصریح ك��رد: در این طرح آقایان 
»هاش��می« و »رحیمی« از طالب با تجربه پیرامون مسایلی 
هم چون رابطه با خدا و  مردم، عفت كالم، خودنمایی، ارتباط 
با جنس مخالف، موضوعات مهارتی، احت��رام به والدین و ... با 
نوجوانان به مباحثه و  گفتگو می پردازند.    وی همچنین عنوان 
كرد: این كارگاه در قالب گفت و گو و مباحثه برگزار می شود.
 گفتنی است؛ عالقه مندان جهت آش��نایی بیشتر با این طرح

 می توانند به فرهنگس��رای اس��وه واقع در  خیاب��ان  صمدیه 
 لباف،ك��وی  مس��جدالزهرا مراجع��ه ك��رده و ی��ا با ش��ماره 

۳۳۲۷۱۰۰۰ تماس حاصل كنند. 

 » تمرین کنید تا نویسنده 
خوبی شوید «

مركز آفرینش های ادبی قلمستان، 
وابس��ته ب��ه س��ازمان فرهنگ��ی 
تفریحی شهرداری اصفهان اقدام 
 ب��ه برگ��زاری كارگاه آموزش��ی 
» تمرین كنید، نویس��نده خوبی 

شوید « كرده  است.
مدیر مرك��ز آفرینش ه��ای ادبی 
قلمستان گفت: این طرح در قالب 
یک پروژه عملی وتمرینی برای نویسنده های رده سنی نوجوان 
كه قبال نیز دوره های داس��تان نویس��ی را گذرانده اند، برگزار 
می ش��ود. مرتضوی اف��زود: در این طرح موضوع مش��خصی 
 به نویس��نده ها ارایه می ش��ود و آن ه��ا درباره آن داس��تانی
  می نویس��ند و ب��ه كارگاه و مرب��ی مربوطه ارایه م��ی كنند.

 عالقه مندان م��ی توانند جهت ش��ركت در ای��ن كارگاه در 
روزهای چهارشنبه هرهفته، ساعت ۱۰:۳۰ صبح به مركز ادبی 
 قلمستان واقع در خیابان ۲۲ بهمن، خیابان عالمه امینی، باغ 

غدیر، ساختمان الغدیر مراجعه كنند.  

 پسر بازیگر باسابقه سینما
 کارگردان شد 

ش��ورای صدور پروانه  ساخت، در 
جلسه  فوق العاده ۲۲ تیر ماه برای 
شش فیلم سینمایی مجوز تولید 

صادر كرد.
وی��ژه  ك��ه  جلس��ه  ای��ن  در 
كارگردان ه��اي فیل��م اول ب��ود 
و با حض��ور اكثریت اعض��ا برگزار 
ش��د، فیلم های»ش��ه م��ات« به 
تهیه كنندگی حبیب اس��ماعیلي و نویس��ندگي و كارگرداني 
جاب��ر قاس��معلي ، »۳6۰ درجه« ب��ه تهیه كنندگ��ی فرامرز 
قریبیان و نویسندگي و كارگرداني سام قریبیان، »نزدیکتر« 
به تهیه كنندگی حس��ن بشکوفه و نویس��ندگي و كارگرداني 
مصطفي احمدي، »آبج��ي« به تهیه كنندگ��ی علي تقي پور 
و نویس��ندگي و كارگردان��ي مرج��ان اش��رفي زاده، »دو« به 
تهیه كنندگ��ی پرویز پرس��تویي و نویس��ندگي و كارگرداني 
سهیال گلستاني، »پاسگاه« به تهیه كنندگی جواد نوروزبیگي 
و نویسندگي و كارگرداني ژرژ هاشم زاده پروانه  ساخت دریافت 
كردند.سهیال گلستانی در فیلم های »امروز« به كارگردانی رضا 
میركریمی، »ضدنور« به كارگردانی كاوه س��جادی حسینی 
و »بیداری برای س��ه روز« س��اخته مس��عود امینی تیرانی با 
پرستویی هم بازی بوده اس��ت.همچنین فرامرز قریبیان فیلم 
سینمایی »گناهکاران« را براساس فیلمنامه ای از پسرش سام 
قریبیان كارگردانی كرد كه این فیلم در سی و یکمین جشنواره 

فیلم فجر به نمایش درآمد.

»تقاطعی در کهکشان« روزمرگی را 
به نمایش می گذارد

كارگ��ردان تئات��ر »تقاطع��ی در 
كهکشان« گفت: این نمایش از

8 تا ۱8 مردادماه در س��الن اصلی  
مجتمع فرشچیان به روی صحنه 
می رود.پیمان كریمی اظهار كرد: 
نمایش »تقاطعی در كهکش��ان« 
داستان افرادی اس��ت كه درگیر 
روزمرگی زندگی شده اند و متوجه 
گذر عمر و اتفاقاتی كه پیرامون ش��ان می افتد، نیس��تند.وی 
با بیان اینکه در چند س��ال گذش��ته كارهایی از قبیل رویای 
پرندگان، بخش شماره شش و ایستگاه صفر را به روی صحنه 
برده است، افزود: این نمایش نیز در ادامه روند كارهای قبلی 

شکل گرفته و به صورت كارگاهی طی شده است.
وی اف��زود: فرزاد قاس��می، نرگ��س صابری، ش��میال تابش، 
سهند سیاوشی و بهزاد س��یفی بازیگران این نمایش هستند.

وی اضافه كرد: الناز رجبیان، دس��تیار كارگردان و مهرنوش 
مردی ها، طراح صحنه و لباس، بهاره حبیبیان موس��یقی كار 
و بهزاد رضایی دس��تیار صحنه این نمایش هستند.به گزارش 
ایس��نا، نمایش »تقاطعی در كهکش��ان« از 8 تا ۱8 مردادماه 
در ساعت ۲۰:۳۰ در س��الن اصلی مجتمع فرشچیان به روی 

صحنه می رود.

تهیه كننده س��ریال »س��راب« 
ك��ه ب��ا موض��وع تروریس��م و 
گروه های داعش در ۲6 قسمت 
5۰ دقیقه ای س��اخته می شود 
از جزیی��ات این س��ریال كه با 
هم��کاری كارگردان س��وری و 
با اس��تفاده از بازیگران ایرانی و 

خارجی تولید می شود خبر داد.
علیرضا مه��رام درباره س��ریال 
»سراب« كه با موضوع تروریسم 
ساخته خواهد ش��د به خبرنگار 
مهر گفت: این روزها حركت های 
تروریس��تی توس��ط گروه هایی 
چون داعش در س��طح منطقه 
بسیار گس��ترده ش��ده است و 
س��ركردگان آن ه��ا ب��ه دنبال 
عضوگیری هس��تند.وی ادامه 
داد: گروه ه��ای تروریس��تی و 
عضوگی��ری آن ه��ا از جوان��ان 
فریب خ��ورده مح��ور اصل��ی 
سریال »س��راب« اس��ت و بعد 
در ادامه داس��تان ما هوشیاری 
ماموران اطالعات را می بینیم كه 
چگونه این گروه ه��ا را در داخل 
و خارج ای��ران زیر نظ��ر دارند.

تهیه كننده س��ریال »سراب« با 
اش��اره به بخش هایی از داستان 
این س��ریال بیان كرد: این یک 
سریال اكشن اس��ت كه در ژانر 
سیاس��ی، اجتماعی و پلیس��ی 
س��اخته خواهد ش��د. ما در این 
داس��تان س��ركرده گروه ه��ای 
تروریس��تی را می بینی��م ك��ه 
اقدام ب��ه گروگانگیری مرزبانان 
كش��ورمان می كنن��د و بع��د 

رشادت های سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در راستای مبارزه با 
گروه های تروریستی به تصویر 
كش��یده می شود.سرپرس��ت 
نویسندگان مجموعه تلویزیونی 
»سراب« درباره نگارش فیلمنامه 
این اث��ر توضیح داد: »س��راب« 
در ۲6 قس��مت 5۰ دقیقه ای به 
تولید می رسد. حدود یک سال 
زمان برای نگارش این س��ریال 
صرف ش��د و چهار كارش��ناس 
اجتماعی، سیاس��ی، مذهبی و 
انتظامی لحظه ب��ه لحظه به ما 
مشاوره دادند. این كار بر اساس 
طرحی از خود من در سال ۹۱ با 
نام حماسه بصیرت به ثبت رسید 
و س��پس با یک تیم نویسندگی 
پنج نف��ره از اردیبهش��ت ۹۲ تا 
اواخر خرداد ۹۳ ب��ه نگارش در 
آمد كه ابوالقاسم كبیری، فاطمه 
ابوحمزه، علی اكب��ر رحمتی از 
جمله نویس��ندگان م��ا بودند.

مهرام ب��ا بیان اینک��ه فیلمنامه 
این مجموعه چهار بار بازنویسی 
ش��د درباره تولید آن بیان كرد: 
م��ا درص��دد هس��تیم ب��ا فهد 
میری كارگردان سوری در این 
پروژه همکاری داش��ته باش��یم 
چون بخش هایی از س��ریال در 
كش��ورهای ام��ارات، عم��ان و 
لبنان تصویربرداری می ش��ود.

وی در پایان با اشاره به اینکه كار 
در اواخر تابس��تان كلید خواهد 
خورد، گفت: »س��راب« بیش از 
6۰ بازیگر اصل��ی و فرعی دارد 
كه از بازیگران بین المللی برای 
س��ركرده گروه های تروریستی 
اس��تفاده خواه��د ش��د و 65 
درصد داس��تان در ای��ران و در 
لوكیش��ن های ته��ران و كیش 

تصویربرداری می شود.

رییس اتحادیه صنایع دس��تی 
اصفهان نبود توریس��ت داخلی 
و خارجی را مهم ترین مش��کل 
فروشندگان صنایع دس��تی در اصفهان خواند. سید 
عباس ش��یردل در گفتگو با زاینده رود خاطر نشان 
كرد:در یک ماه��ه اخیر تعداد مس��افر در اصفهان به 
شدت كاهش یافته اس��ت و این باعث شده ركود در 
بین فروشندگان صنایع دس��تی اصفهان حکم فرما 
ش��ود .ش��یر دل ادامه داد:البته این نکته را هم اشاره 
كنم كه در سه ماهه اول سال تعداد توریست ها بسیار 
زیاد بود و نسبت به س��ال های اخیر رش��د   ۲۰۰ تا 
۳۰۰ درصدی داش��ت.رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان احیا جذابیت های توریس��تی اصفهان را راه 
ب��رون رفت از ركود ف��روش صنایع دس��تی اصفهان 
دانس��ت و گفت:رودخان��ه زاینده رود در گذش��ته با 
جاری بودنش جذابیت خاصی را به اصفهان بخشیده 
بود اما با خشک ش��دن آن توریس��ت های داخلی و 
 خارجی رغبت كمتری برای س��فر به اصفهان نشان 
می دهند.وی ادامه داد:همان طور كه حیات كشاورزان 
شرق اصفهان به آب زاینده رود وابسته است ،حیات 
تولی��د كنندگان و فروش��ندگان صنایع دس��تی هم 

به ای��ن رودخانه وابس��ته اس��ت.وی افزود:برگزاری 
جش��نواره های متعدد می تواند راه مناس��بی برای 
جذب توریست به اصفهان و رونق صنایع دستی باشد 
 و این كار همت ش��هرداری و اس��تانداری اصفهان را 
می طلبد كه البته تا كنون نیز جش��نواره های خوبی 
را برگزار كرده اند.ش��یر دل میراث فرهنگی ملموس 
 و ناملموس اصفهان را در دنیا بی نظیر خواند و گفت:

توریس��ت های خارجی همان طور كه ب��رای بازدید 
میراث فرهنگ��ی ملموس همچون میدان امام،س��ی 
و س��ه پل و پ��ل خواجو ب��ه اصفهان می آین��د برای 
بازدی��د از می��راث فرهنگی ناملم��وس مانند صنایع 
دس��تی هم به این ش��هر تاریخی س��فر می كنند و 
الزم اس��ت از این میراث ناملم��وس حمایت ویژه ای 
شود.وی افزود: برگزاری جش��نواره میراث فرهنگی 
معنوی ناملموس در مهرماه س��ال جاری كار بزرگی 
است كه توس��ط ش��هرداری اصفهان انجام می شود 
و باعث بزرگداش��ت و پاس��داری از میراثی همچون 
 صنایع دستی ،موسیقی و تئاتر می شود.وی در ادامه

 راه اندازی دس��تگاه های كارت خوان بین المللی را 
یکی از راهکار های خوب برای رونق صنایع دس��تی 
اصفهان دانست و گفت:بعضی از صرافی ها این مشکل 

را حل  كرده اند ولی نیاز است كه این موضوع در سطح 
گسترده تری پیگیری ش��ود البته بیشتر توریست ها 
پول نقد حمل می كنند چرا ك��ه ایران امنیت زیادی 
دارد.شیردل به انجمن گردشگری اصفهان اشاره كرد 
و یاد آور شد:این انجمن دو س��ال پیش تاسیس شد 
كه متش��کل از اتحادیه هتل داران اصفهان،اتحادیه 
صنایع دستی،اتحادیه آژانس های مسافرتی،انجمن 
لیدر ه��ا و اتحادیه مهم��ان پذیران اصفهان اس��ت و 
مدیریت عامل آن بر عهده آقای نریمانی اس��ت.وی 
افزود:این انجمن نقش به سزایی را در جذب گردشگر 
به اصفهان ایفا كرده كه به ط��ور نمونه ایجاد 4 پرواز 
در هفته ب��ه اصفه��ان از طری��ق Turkish air  و 
 انجمن اقدامات زیربنایی مثل س��اخت هتل از جمله

 فعالیت های این انجمن است.رییس اتحادیه صنایع 
دس��تی اصفهان جمع آوری صنایع دستی چینی از 
میدان امام را جمله كارهای مهم این اتحادیه بر شمرد 
و خاطر نشان كرد:متاسفانه زمانی كه ما صنایع دستی 
چینی و خارجی را از فروشگاه های میدان امام جمع 
آوری كردیم عده ای ان��دک از مغازه داران از اتحادیه 
خرازی ها جواز كسب دریافت كردند و به فعالیت خود 
ادامه دادند.ش��یر دل با بیان اینکه میدان امام  فقط 
محل فروش صنایع دستی است، افزود:در میدان امام 
حدود ۳۰ مغازه تحت نظر اتحادیه خرازی ها هستند 
كه صنایع دس��تی خارجی را عرضه می كنند كه این 
موضوع برخورد مسووالن استانی را می طلبد.وی به 
مشکالت هنرمندان صنایع دستی اصفهان اشاره كرد 
و گفت:یکی از مش��کالت بزرگ هنرمن��دان و تولید 
گران صنایع دستی اصفهان، بیمه بود كه این موضوع 
خوشبختانه با مس��اعدت مسووالن حل شد.شیر دل 
پرداخت مالیات  را یکی دیگر از مشکالت هنرمندان 
صنایع دس��تی اصفهان بر ش��مرد و اضافه كرد: ماده 
۱4۲ قان��ون  مالیات تصریح ك��ره درآمد كارگاه هاي 
فرش دستباف و صنایع دستي وشركت هاي تعاوني و 
اتحادیه هاي تولیدي مربوطه از پرداخت  مالیات معاف 
اس��ت اما از همکاران ما مالیات دریافت می شود .وی 
گفت:همکاران ما با افزایش ۲ تا 4 برابری مالیات روبرو 
شده اند كه این موضوع باعث فشار مضاعف بر تولید 
كنندگان صنایع دستی می شود كه به طور مثال برای 
كارگاه خود بنده كه تا پیش از این معاف از مالیات بود 

حدود یک میلیون تومان مالیات آمده است. 

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در گفتگو با زاینده رود: سریالی با بازیگران ایرانی و خارجی
»سراب« درباره تروریسم ساخته می شود

 میراث فرهنگی ملموس و ناملموس اصفهان در دنیا بی نظیر است

نبض صنایع دستی اصفهان در گرو نفس های زاینده رود 

محسن 
سعیدی فر

مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان مطرح کرد:

انجمن خیران کتابخانه ساز در تمام نقاط استان
کارگردان تئاتر اصفهانی:

»دوران خوش بازنشستگی«  روی صحنه می رود

كارگردان تئاتر اصفهانی گفت: بخش های پایانی نمایش 
كمدی »دوران خوش بازنشستگی« در شهر اصفهان در 

حال آماده سازی بوده و مرداد به روی صحنه می رود.
احس��ان جانمی با اش��اره به برگزاری نمایش »دوران 
خوش بازنشس��تگی« اظهار كرد: بازیگران این نمایش 
هم اكنون در ح��ال تمرین هس��تند و در دوران پایانی 
مرداد با حمایت حوزه هنری به روی صحنه می رود.وی 

با اشاره به داستان نمایش افزود: نمایش كمدی دوران 
خوش بازنشستگی به زندگی حشمت جاوید می پردازد؛ 
ش��خصی كه روزهای آخر بازنشستگی را در پیش دارد 
و در حین برنامه های بازنشستگی یک تور گردشگری 
از اروپا ب��ه او داده می ش��ود.كارگردان تئاتر اصفهانی 
بیان كرد: جاوید در این داستان متوجه می شود كه نوه 
دختری اش در همان زمان به دنیا می آید و درگیر برخی 
اتفاقات در داستان می شود.وی خاطرنشان كرد: نکته  
و پیام اخالقی این نمایشنامه توجه به خانواده و تحیکم 
بنیان خانواده ب��وده كه در قالب طنز نهفته ش��ده و به 
مخاطب گوش زد می كند.جانمی گفت: این نمایش برای 
شركت در جشنواره آماده می ش��ود اما هنوز مشخص 
نیست كه برای جشنواره طنز حوزه هنری و یا جشنواره 
تئاتر استان شركت كند قابل حمل است.مائده وحید، 
ش��میال تابش،آیدا نامجو و ایمان نظیفی از هنرمندانی 
 هس��تند كه به ایفای نق��ش می پردازن��د. این نمایش 

هشتادمین كار گروه هنری كاوش است.

مدی��ركل كتابخانه ه��ای عموم��ی اس��تان اصفه��ان 
گفت: اس��تفاده از ظرفیت خیران در س��اخت و تجهیز 
كتابخانه ه��ای عموم��ی و توس��عه فرهن��گ كت��اب و 
كتابخوانی بسیار تاثیرگذار است و بر این اساس انجمن 
خیران كتابخانه ساز در شهرستان های استان راه اندازی 
می شود.غالمرضا یاوری اظهار كرد: پیرامون ساخت این 
كتابخانه و اعتباری كه قرار بود پرداخت ش��ود در حال 

پیگیری و مذاكره هستیم.وی با اشاره به انجمن خیرین 
كتابخانه ساز گفت: از آنجایی كه شهروندان اصفهانی از 
افرادی هستند كه در امر خیر همیشه پیشگام بوده اند در 
صدد هستیم كه از آن ها برای توسعه كتاب و كتابخوانی 
همکاری های الزم  انجام ش��ود به نظر می رسد خیران 
با س��اخت كتابخانه در اصفهان بتوانند به ارتقای علم و 
دانش استان كمک كنند.مدیركل كتابخانه های عمومی 
استان اصفهان بیان كرد: استفاده از ظرفیت خیران در 
توس��عه كتابخانه ها و س��اخت و تجهیز كتابخانه های 
عمومی و توس��عه فرهنگ كتاب و كتابخوانی می تواند 
بس��یار تاثیرگذار باش��د و بر این مبنا انجم��ن خیران 
كتابخانه ساز هرچه س��ریع تر در تمام شهرهای استان 

راه اندازی می شود.
یاوری افزود: در این راستا شهرستان های شاهین شهر، 
ش��هرضا، مباركه منتظر صدور مجوزاز فرمانداری های 
منطقه شهر خود هستند و بقیه شهرستان ها نیز اضافه 

می شوند.

مدیر کل ارشاداسالمی اصفهان: 

واگذاری سینماها به حوزه هنری به نفع جریان سینمایی کشور است
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اش��اره به دستور رهبر معظم 
انقالب برای واگذاری س��ینماهای در اختیار برخی نهادها به حوزه هنری گفت: 
واگذاری سینماها به حوزه هنری به نفع جریان سینمایی كشور است و باید انجام 
شود. حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی افزود: حوزه هنری تخصص هنری 
و دانش فنی در زمینه تولید فیلم و سینما داری را دارد و بخش هایی از فیلم های 
كش��ور در حوزه هنری تولید می ش��ود.وی با بیان اینکه به نفع س��ینمای كشور 
 است كه س��ینماها در اختیار حوزه  هنری قرار گیرد، گفت: در این زمینه حمایت 
می كنیم و اگر الزم باشد پیگیری و همکاری نیز انجام خواهیم داد.وی با بیان اینکه 
دو سه سال پیش در سطح كشور گزارشی درباره سینماها تهیه و به دفتر رهبری 
ارجاع شد، اظهار كرد: در این گزارش با تحلیل های فراوان این نتیجه به دست آمد 
كه یا وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و یا حوزه هنری س��ینماها را اداره كند.وی 

تصریح كرد: مقام معظم رهبری نیز دستور واگذاری سینماهایی كه در اختیار برخی 
نهادها بود به حوزه هنری را صادر كردند.

قطبی گفت: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان سینمایی ندارد و تنها 
سالنی كه توسط ارشاد در گذشته اكران فیلم داشت مجتمع فرهنگی و هنری استاد 
فرشچیان است كه در حال حاضر به شکل خصوصی اداره می شود.وی با بیان اینکه 
چهار سینما در اصفهان فعال است، گفت: سینماهایی كه در سطح استان اصفهان 

وجود دارد توسط حوزه هنری و یا دستگاه های دیگر اداره می شود.
وی افزود: مصوبه واگذاری س��ینماهای بنیاد ش��هید به حوزه هنری در س��طح 
كشور درحال اجرا اس��ت و حوزه هنری اس��تان اصفهان نیز برای واگذاری طبق 
قانون وارد عمل ش��ده اس��ت.قطبی تصریح كرد: پرونده واگذاری س��ینماهای 
بنیاد ش��هید در اصفهان به ارش��اد كاری ن��دارد و باید طبق قانون واگذار ش��ود.

وی با بیان اینکه صدور مجوز برای تاس��یس س��ینما و تغییر كارب��ری از وظایف 
اداره كل فرهن��گ و ارشاداس��المی اس��ت، تصری��ح كرد: س��ینمایی كه س��ال 
گذش��ته در اصفهان تعطیل ش��د درخواس��ت تغییر كاربری داد كه نپذیرفتیم.

وی با اش��اره به تعامل خوب اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی و حوزه هنری 
اس��تان اصفهان تصریح كرد: حتی در س��ال گذش��ته ۹ س��ینما در شهرس��تان 
های مختلف اس��تان با قراردادی قرار ش��د به ش��د به حوزه هنری واگذار ش��ود 
 كه مش��کالت قانون��ی داش��ت.وی اضاف��ه ك��رد: در ای��ن زمینه پی��ش نویس 
 تفاهم نامه نیز نوشته شد كه به دالیلی مانند نبود س��ینما دار و اكران تخصصی،

 اكران های مقطعی، فصلی و غیر حرفه ای و به صرفه نبودن این اتقاق نیفتاد.وی 
 گفت: اگر این اتفاق بیفتد ظرفیت س��ینما های اس��تان اصفهان تقریبا دو برابر و

 اكران ها نیز تخصصی می شود.

 مدیرکل کانون پرورش فکری اصفهان:
عضویت یکصد هزار نفر کودک در کانون پرورش فکری کودکان 

مدیركل كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان اس��تان اصفهان با اشاره 
به اثر بخش��ی فعالیت این نه��اد، گفت: كارشناس��ان كانون ب��رای برآورده 
 س��اختن انتظارات خانواده ها بیش��تر ت��الش كنند.حامد عس��گری فر در 
جلس��ه ای ش��ورای اداری كانون، ایده ه��ای خالقانه، نظ��ارت پیگیرانه و 
 ارزیابی دقیق فعالیت ها را رمز موفقیت كانون بیان كرد.وی به بهره وری در

 فعالیت های مراكز و س��تاد اش��اره كرد و افزود: اصل به��ره وری به معنای 
اثر بخش��ی و خروجی های روش��ن در فعالیت هاست.عس��گری فر اظهار 
كرد: برای تحقق مناس��ب ای��ن موضوع صرف��ا حجم ب��االی كار مورد نظر 
نیس��ت بلکه باید با دقت و برنامه ریزی مناس��ب فعالیت های انجام شده به 
صورت ملموس و با كیفیت قابل مش��اهده باش��د.وی ضمن تشکر از تالش 
همکارانش در كانون اس��تان اصفهان گفت: كانون اس��تان هم��واره با ارایه 
 خدمت به كودكان و نوجوانان اثر بخشی مناسب و خوبی در جامعه و در میان 

خانواده ها داشته است.وی تصریح كرد: الزم است كارشناسان كانون با عنایت 
به این موضوعات هرچه بیش تر در برآورده س��اختن انتظارات خانواده ها و 
كودكان و نوجوانان ت��الش كنند زیرا امروز ایده ه��ای خالق و جدید بیش 
از هر زمان��ی در فعالیت های كانون مورد نیاز است.عس��گری فر تاكید كرد: 
خانواده ها نیز این موضوع را به عنوان درخواس��تی از كانون پرورش فکری 
كودكان و نوجوانان مطرح می سازند.وی در ادامه، تعمیرات و تجهیزات مراكز 
فرهنگی هنری در سطح استان را مناسب ارزیابی و گفت: با تالش همکاران، 
محیط مراكز 6۰ گانه كانون اس��تان اصفهان به عنوان یکی از بهترین مکان 
های فرهنگی از نظر مساعد بودن فضای تربیتی برای كودكان و نوجوانان به 
حساب می آید و این موضوع همواره موجب رضایت شهروندان بوده است.یک 
صد هزار نفر عضو كودک و نوجوان از خدمات فرهنگی، هنری و علمی و ادبی 

كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان استان اصفهان بهره مند هستند.



اخبار کوتاهیادداشت

 ۴ مرداد در ترکیه دیدار
سپاهان- فنرباغچه 

تی��م فوتب��ال س��پاهان در دی��داری 
تدارکاتی به مص��اف فنرباغچه ترکیه 
خواهد رفت.با قبول درخواست باشگاه 
فنرباغچ��ه توس��ط س��پاهان، دیدار 
تدارکات��ی دو تیم روز ش��نبه، چهارم 
م��رداد در ترکیه برگزار خواهد ش��د. 
کاروان تیم فوتبال سپاهان برای دیدار 
تدارکاتی با فنرباغچه طی روزهای آینده به ترکیه سفر می کنند.

رسول خوروش، سرپرست تیم فوتبال سپاهان با تایید این خبر 
در مورد پخش زنده این دیدار گفته اس��ت: این دیدار از شبکه 
اختصاصی فنرباغچه پخش می ش��ود و اگر همکاری های الزم 
انجام شود این دیدار از ش��بکه ۳ برای فوتبال دوستان ایرانی 

پخش خواهد شد.

رتبه دوم داوری اصفهان در لیگ 
برتر فوتبال 

ب��ر اس��اس اع��ام دپارتم��ان داوری 
فدراسیون فوتبال کاس توجیهی لیگ 
برت��ر فص��ل 94-9۳ داوران و کمک 
داوران لیگ از ۳1 تیر تا ۳ مردادماه در 
 هت��ل آکادمی مل��ی فوتب��ال برگزار 
می شود.در این کاس 86 داور و کمک 
داور حض��ور دارن��د. در ای��ن راس��تا 
دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال از 
س��ه داور و س��ه کمک داور اصفهانی برای حضور در این دوره 
دعوت کرده اس��ت.احمد صالحی،جمش��ید محمدی و امید 
س��عیدفر داوران اصفهان��ی و حمی��د س��بحانی،مهدی 
شفیعی،سعید قاسمی کمک داوران اصفهانی دعوت شده به این 
 دوره هس��تند. گفتنی است؛اس��تان اصفهان پ��س از تهران 

بیش ترین داور و کمک داور را در لیگ برتر فوتبال دارد.

اصفهان درصدر سهمیه بندی 
پینگ پنگ کشور 

به نق��ل از فدراس��یون تنی��س روی 
 میز،فدراس��یون تنی��س روی می��ز 
س��همیه بندی اس��تان های کشور در 
رقابت های آزاد کشور را بر اساس رده 
 بندی استان ها در س��ال 1۳92 اعام 
کرد .در این رده بندی اصفهان استان 
برتر کش��ور در س��ال 92 با 8 سهمیه 
بیشتر بازیکن را می تواند در مسابقات 
آزاد ش��رکت دهد.خوزس��تان اس��تان دوم کش��ور ب��ا 6 
سهمیه،مازندران و البرز استان های سوم و چهارم هر کدام با 5 
س��همیه در رتب��ه ه��ای بع��دی ق��رار دارند.اس��تان ه��ای 
فارس،گلستان،تهران و همدان که در سال 92 رتبه های پنجم 
تا هشتم رده بندی استان های کشور را به خود اختصاص دادند 
هر کدام بایس��تی با 4 س��همیه در رقابت ه��ای آزاد رده های 
مختلف سنی شرکت کنند.همچنین مابقی استان های کشور 
نیز می توانند با دو سهمیه در رقابت های آزاد شرکت کنند. در 
مجموع 96 بازیکن در مس��ابقات آزاد رده های مختلف کشور 

حضور خواهند داشت.

اگر باشگاه ها رقم قراردادها را اعالم 
نکنند، ما منتشر می کنیم

رییس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال بار 
دیگ��ر تأکید ک��رد که باش��گاه ها رقم 
ق��رارداد بازیکن��ان و مربی��ان خود را 
منتشر کنند.مهدی تاج درباره شائبه 
مطرح ش��ده مبنی ب��ر اینک��ه تیم ها 
می توانن��د رق��م ق��رارداد بازیکنان و 
مربیان خود را منتش��ر نکنند، اظهار 
کرد:طبق قانون تمام باشگاه ها باید بودجه خود را شفاف اعام 
کنند تا از انباشت بدهی های آن ها که بارها توسط همین جراید 
به آن نقد شده بود جلوگیری شود. همچنین باشگاه ها موظف 
 هس��تند که رق��م ق��رارداد بازیکن��ان و مربیانش��ان را اعام 
 کنند. کس��انی از ای��ن کار ه��راس دارند ک��ه پول های کان 

داده اند.
  به ه��ر ح��ال س��قف بودج��ه را همی��ن باش��گاه ها تعیین

 کرده اند.
تاج همچنین در پاس��خ به این س��ؤال که اگر باش��گاه ها رقم 
قراردادهایشان را اعام نکنند چه اتفاقی می افتد، گفت: سازمان 
لیگ طبق آیین نامه پس از پایان نق��ل و انتقاالت قراردادها را 
منتشر می کند اما مطمئنم که باش��گاه ها خودشان این کار را 

انجام می دهند.

توافق حسینی با االهلی قطر
سید جال حس��یني مدافع کهنه کار 
پرسپولیس براي پیوس��تن به باشگاه 
االهلي با مسووالن این باشگاه قطري به 
توافق رسید. پیش از این مقامات این 
باش��گاه براي جذب س��ید ج��ال به 
صورت جدی با او مذاکره کرده بودند و 
انتظار مي رود تا روزهاي آینده قرارداد 
او نهایي ش��ود.این در حالي اس��ت که 
حسیني از فصل گذش��ته چیزي حدود یک میلیارد تومان از 
پرس��پولیس طلب دارد و به نظر مي رس��د ب��ه همین خاطر 
مسووالن باشگاه براي تمدید قرارداد او دچار مشکل بودند. این 
دقیقا همان مس��اله اي اس��ت که در نهایت منج��ر به جدایي 

محمدرضا خلعتبري از پرسپولیس شد.
س��ید جال حس��یني که با 80 بازي ملي بعد از جواد نکونام 
باتجربه تری��ن بازیک��ن ای��ران اس��ت، در میانه هاي س��ال 
گذش��ته هم مورد توجه باش��گاه هاي قطري ق��رار گرفت اما 
 در نهای��ت ترجی��ح داد ک��ه فص��ل را ب��ا پرس��پولیس تمام 

کند.

6
قدم خداپسندانه امیرحسین صادقی 

مدافع استقال به آرزوی کودکی که می خواست مادرش یک ماشین لباسشویی داشته باشد 
جامه عمل پوشاند. امیر حسین صادقی با حضور در برنامه جشن رمضان آرزوی کودکی به 

نام روح اهلل را  جامه عمل پوشاند.

نلو وینگادا و هومن افاضلی برای مذاکره با باشگاه های 
نایمخن و روبین کازان به هلند و روسیه سفر می کنند.

آخرین وضعیت آماده س��ازی تیم مل��ی فوتبال امید، 
دو مش��کل اصلی این تیم، احتمال تعطیلی لیگ حین 
بازی های آسیایی اینچئون، س��فر وینگادا و افاضلی به 
هلند و روسیه برای مذاکره با باشگاه های جهانبخش و 

آزمون و... از زبان مدیر فنی تیم امید اعام شد.
هومن افاضلی با بیان اینکه نلو وینگادا پس از برگزاری 
برگزاری چندین اردوی تمرینی، به اسکلت اصلی تیم 
ملی فوتبال المپیک )امید( رس��یده است، اظهار کرد: 
فازهای مختلف تمرینات که بخش قابل توجهی از آن ها 
به کارهای جسمی و بدنسازی اختصاص داشت در تیم 
المپیک )امید( برگزار شد و وینگادا بازیکنان مدنظرش 
را انتخ��اب کرده اس��ت. برنامه های تی��م امید تحویل 
سازمان لیگ داده شده و بر اس��اس آن چه آن ها به ما 
اعام کردند، این برنامه در تقویم مس��ابقات باشگاهی 

امسال لحاظ شده است.
 2 مشکل تیم ملی امید چیست؟

مدیر فنی تیم امی��د در واکنش به اینک��ه » با توجه به 
کلیدی بودن بعضی ملی پوشان تیم امید برای باشگا ه ها، 

به ط��ور مثال س��ازمان لی��گ در زمان 

برگزاری بازی های 
آس��یایی اینچئ��ون، لیگ را 

تعطیل خواه��د کرد«به 
از  گف��ت:  ایس��نا 

برنامه بازی های 
هی  ش��گا با

ع��ی  طا ا
ن��دارم اما 
نچ��ه  آ

مس��لم 
است تیم 
امی��د ب��ا 

آماده سازی خوبی راهی اینچئون می شود و حتی برای 
حضور علیرضا جهانبخش و س��ردار آزمون هم تاش  

زیادی می کنیم.
افاضلی از دو مشکل تیم امید در برنامه ریزی مسابقات 
س��خن گفت و اف��زود: مش��کل اول زم��ان برگزاری 
بازی های آس��یای اینچئون از اواخر شهریور تا اواسط 
مهرماه اس��ت که البته طبق آنچه س��ازمان لیگ به ما 
اعام کرد، برنامه تیم ملی لحاظ ش��ده اس��ت. مشکل 
دوم زم��ان مس��ابقات انتخابی قهرمانی زیر 22 س��ال 
آسیاس��ت که انتخابی المپیک 2016 ریو هم اس��ت. 
مرحله مقدماتی این رقابت ها فروردین ماه 1۳94 است 
و مرحله نهایی آن هم دی ماه س��ال آینده خواهد بود. 
بنابراین برای حل مشکل دوم از سازمان لیگ و تمامی 
باشگاه ها درخواس��ت همکاری ویژه داریم تا تیم امید 

بتواند با تمام قوا راه رسیدن به المپیک را طی کند.
 جهانبخ�ش و آزم�ون به ک�دام تی�م ملی 

می روند؟
وی در پاس��خ به اینکه با توجه 
به حضور برخی ملی پوشان 
 در ای��ن تی��م و تی��م ملی

 بزرگس��االن، برنامه های 
تیم امید تا چه حدی با تیم 
بزرگساالن در تداخل است، 
گف��ت: تداخل که زیاد اس��ت 
اما باید ب��ا هم هماهنگ باش��یم. 
اگر بازیکنی در ه��ر دو تیم حضور 
دارد، س��رمربی دو تیم ملی با هم 
صحبت خواهند کرد و بر حس��ب 
ش��رایط توافق می کنیم که آن 
بازیکن��ان در مقاطع زمانی 
خاص کدام تیم ملی را 
همراهی کنند. 

به طور مثال 
برنام��ه  اولی��ن 

اولویت دار حض��ور تیم امید 
در بازی های آسیایی اینچئون اس��ت، بعد از آن 

طبیعتا برنامه های آماده سازی تیم ملی بزرگ ساالن 
در راه جام ملت ها اولویت اصلی خواهد بود. پس از این 
رقابت ها هم طبق برنامه حضور قدرتمندانه تیم امید در 

انتخابی المپیک ریو اهمیت بیشتری پیدا می کند. در 
حال حاضر علیرضا جهانبخش، سردار آزمون و مهدی 
شریفی سه بازیکن مشترک تیم ملی بزرگساالن و تیم 

امید هستند.
 وینگادا و افاضلی به نایمخن و روبین کازان 

می روند
وی از مذاک��ره اش به هم��راه نلو وینگادا با دو باش��گاه 
نایمخ��ن هلن��د و روبی��ن کازان برای ج��ذب علیرضا 
جهانبخش و س��ردار آزمون خبر داد و به ایس��نا گفت: 
ما می خواهیم این دو بازیک��ن تیم امید را در بازی های 
اینچئون همراهی کنند. قرار است من و وینگادا به اروپا 
برویم و مذاکره مستقیمی را با مس��ووالن باشگاه های 
این بازیکنان داشته باشیم. از اینکه در توافق جدید این 
بازیکنان با باشگاه هایش��ان اجازه حضور در بازی های 
اینچئون دارند یا نه، اطاعی ندارم اما ما به نمایندگی از 

فدراسیون همه تاش مان را می کنیم.
افاضلی در واکنش ب��ه اینکه برنامه تان ب��رای متقاعد 
کردن این دو باش��گاه چیس��ت، تصریح کرد: پیشنهاد 
ما بای��د به گونه ای باش��د که این باش��گاه ها هم خیلی 
متضرر نشوند. احتماال از آن ها درخواست می کنیم در 
ازای گرفتن این بازیکنان در زمان بازی های آس��یایی، 
زمان های دیگری را برایشان آزاد کنیم و مثا در چندین 

فیفادی آن ها را نگیریم و در اختیار باشگاه قرار دهیم.
 اردن، ارمنس�تان و چی�ن 3 اردوی قطع�ی 

امیدها
افاضلی از س��فر به اردن، ارمنس��تان و چین به عنوان 
اردوهای آماده سازی تیم امید تا قبل از اینچئون نام برد 
و ادامه داد: دو اردوی خارجی دیگر هم در دست بررسی 
اس��ت که هنوز قطعی نشده اس��ت. ما درباره شناخت 
و بررس��ی حریف��ان در بازی های آس��یایی هم منتظر 
قرعه کش��ی این رقابت ها در هفته آینده هستیم چون 

خیلی تکلیف ما را بعضی موارد روشن می کند.
روی نیمکت تیم امید نمی نشینم  

وی در واکنش ب��ه اینکه آیا باالخ��ره روی نیمکت تیم 
امید می نشیند یا خیر نیز خاطرنشان کرد: به هیچ وجه 
این کار را نخواهم کرد. همین االن ه��م که به این تیم 
کمک می کنم به خاطر درخواستی است که فدراسیون 
داشته و می خواهیم این تیم در روند منظم و منسجمی 

قرار بگیرد.

تشریح برنامه های تیم ملی فوتبال امید 

جهانبخش و آزمون به کدام تیم ملی می روند؟
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تشکر فدراسیون 
والیبال آمریکا از ایران

شکایت فدراسیون 
فوتبال از مصطفوی

داگ بیل می گوید همه بلیت های بازی ایران و آمریکا به فروش 
رفته اس��ت.به گزارش خبرآناین؛داگ بیل رییس فدراس��یون 
والیبال آمریکا در حاشیه مس��ابقات لیگ جهانی والیبال وقتی با 
محمد رضا داورزنی روبرو شد خطاب به او گفت:»از شما به خاطر 
اینکه دعوت ما را برای برگزاری اردو در آمریکا و بازی دوستانه با 

تیم ما قبول کردید تشکر می کنیم.«
این در حالی است که بازیکنان تیم ملی آمریکا هم همین واکنش 
را نشان می دادند و وقتی ایرانی ها را می دیدند از آن ها به خاطر 
قبول کردن این دعوت تش��کر می کردند.داگ بیل همچنین به 
داورزنی گفته است که خوشحال می شوند اگر ایران هم برای انجام 
چند بازی تدارکاتی از آن ها برای حضور در کشورمان دعوت کند.

اردوی تیم ملی والیبال ایران از روز ش��انزدهم تا بیس��ت و ششم 
مردادماه برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی فدراس��یون فوتبال ، درباره صحبت های اخیر 
داریوش مصطفوی رییس سابق فدراسیون فوتبال اظهار کرد: آقای 
مصطفوی مصاحبه ای را اخیراً با یکی از رسانه های گمنام انجام داده 
و در آن حرف های نادرستی را همراه با توهین به فدراسیون فوتبال، 

وزارت ورزش و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مطرح کرده است.
او افزود: ما تصمیم گرفته ایم تا به ص��ورت جدی این صحبت های 
مصطفوی را پیگیری و از او شکایت کنیم. جالب است این فرد که 
پیش از این از سوی مجمع فدراس��یون فوتبال از ورزش و فوتبال 
خلع ید ش��ده حاال این چنین صحبت هایی را نسبت به فدراسیون 
فوتبال بیان می کند.وی با بیان اینکه پیش از این مصطفوی چندین 
بار خواستار پس گرفتن ش��کایت علیه او ش��ده بود گفت: پس از 
درخواست هایی که مصطفوی از ما داشت شکایت های خود را از او 
پس گرفتیم اما این بار  به جد شکایت خود را پیگیری خواهیم کرد.

آلگری رسما سرمربی یوونتوس شد
ماس��یمیلیانو آلگري که جدي تری��ن گزینه براي 
هدایت یوونتوس به شمار مي رفت، سرمربیگری این 
تیم را قبول کرد و رس��ما به عنوان سرمربی این تیم 

معرفی شد.

رکورد شنای پروانه شکسته شد
مهدی انصاری ش��ناگر جوان ایران باثب��ت زمان 56ثانیه و 
2صدم ثانیه جواز حضوردر مرحله نیمه نهایی ماده 100متر 
پروانه مسابقات مجارستان را کسب کرده و رکورد ملی کشور 

را 17 صدم ثانیه نیز بهبود بخشید.

اهدا پاداش قهرمانی جام جهانی به کودکان غزه 
سوپراس��تار تیم های فوتبال آلمان و آرس��نال پاداش ۳50 هزار پوندی 
قهرمانی رقابت های جام جهانی 2014 برزیل را به کودکان غزه اهدا کرد.

اوزیل که اصالتی ترکیه ای دارد به عنوان یکی از بازیکنان مسلمانی است 
که پیش از آغاز هر بازی، قرآن می خواند. 

یواخیم لو آلمانی مربی اول در جهان فوتبال 

کارلوس کروش در رده شانزدهم مربیان جام جهانی 2۰۱۴
سرمربی تیم ملی ایران و آلمان در رده های 
ش��انزدهم و اول مربیان ج��ام جهانی قرار 
گرفتند.کارلوس کروش از نظر سایت بلچر 
ریپ��ورت در رنکینگ مربیان ج��ام جهانی 
در رده ش��انزدهم جای گرفت. این رس��انه 
اینترنتی نوشت عامل موفقیت نسبی مربی 
پرتغال��ی این ب��ود ک��ه از ابتدای 
حضور در جام جهانی می دانست 

ح��د تیم��ش در چه 
ان��دازه ای اس��ت به 
همین خاط��ر برای 
تاکتی��ک  تیم��ش 

مفصل 

محتاطانه ای را طرح ریزی کرد که در گروه 
F به مش��کل برنخورد. برهمین اساس بود 
که تیمش مقابل نیجریه به تس��اوی رسید 
و مقابل آرژانتین شایس��تگی نشان داد و در 

ثانیه های پایانی شکس��ت خورد و در 
سومین بازی نیز مغلوب 

بوسنی وهرزگوین شد.
این سایت همچنین 

از ای��ن ک��ه 
ش  و کر

از ج��واد نکونام به 
عنوان کاپیتان و بازی ساز 
ایران بازی  خوبی نگرفت و این 
بازیکن اسطوره ای کاما ضعیف 
عمل کرد به عنوان نقطه ضعف 
یادکرد.س��ایت مذک��ور در 
مورد مربی��ان تیم های هم 
گروهی ای��ران نیز همین 

ارزیابی را نیز داشت.
مث��ال  عن��وان  ب��ه 

آلخاندرو سابا، س��رمربی آرژانتین، از دید 
این سایت در رده شش��م جای گرفت.بلچر 
ریپورت نوشت که سابا تاش کرد از نیروی 
انس��انی موجود خود گام ب��ه گام در جهت 
ضدحمات بهتر و س��ریع تر استفاده کند. 
تیمی که در عین حال قادر باشد در دفاع 
نیز مس��تحکم عمل کند.همچنین عدم 
اس��تفاده بهینه در بهره گیری نیروهای 
تهاجمی در کنار لیونل مسی به عنوان نقطه 

ضعف کاری وی ذکر شد.
استفن کشی، مربی تیم ملی نیجریه از دید 
این سایت در رده پانزدهم جای گرفت. این 
سایت نوشت نیجریه در گروه تیم دوم شد و 
به عنوان حریف فرانسه در مرحله یک هشتم 
نهایی صعود کرد که این یک موفقیت برای 
کش��ی بود. در حالی که از تساوی بدون گل 
مقابل ایران به خاطر از دست رفتن دو امتیاز 
مه��م و نیز عدم اس��تفاده مطلوب از ش��وال 
آمئوبی، ای��راد گرفت.این س��ایت در مورد 
علت موفقیت سافت سوسیچ، سرمربی تیم 
ملی بوسنی عنوان کرد وی توانست باالنس 
معقولی در تیمش ایجاد کرد که با استفاده 

از بازیکنان��ی مثل میرال��م پجانیچ و محمد 
بش��یچ در س��ومین بازی اش مقاب��ل ایران 

نتیجه گرفت.
بلچرریپ��ورت همچنی��ن از عدم اس��تفاده 
از برخ��ی نیروه��ای موث��ر در ترکی��ب 
 تیم��ش به عن��وان عام��ل ناکام��ی وی یاد 

کرد.
در این گزین��ش مربی تیم مل��ی آلمان که 
موفق شد چهارمین قهرمانی جهان را برای 
ژرمن ها به ارمغان بیاورد، به عنوان مربی برتر 

جام برگزیده شد.
پس از وی لویی فان خال، سرمربی تیم ملی 
هلند در رده دوم ایس��تاد و خورخه لوئیس 
پینتو، سرمربی تیم کاستاریکا در رده سوم 
ایستاد.فهرست رنکینگ مربیان جام جهانی 

از دید این سایت به شرح زیر است:
1- یواخیم لو ، آلمان

2- لویی فان خال ، هلند
۳- خورخه لوئیس پینتو ، کاستاریکا

4-دیدیه دشان، فرانسه
5- خوزه پکرمن، کلمبیا

6- آلخاندرو سابا، آرژانتین

7- میگوئل هررا، مکزیک
8- خورخه سامپوالی، شیلی

9- وحید هلیل هودزیچ، الجزایر
10- یورگن کلینزمان ، آمریکا
11 - مارک ویلموتس ، بلژیک

12- فرناندو سانتوس، یونان
1۳- راینالدو روئدا ، اکوادور

14- اوتمار هیتسفلد، سوییس
15- استفان کشی ، نیجریه
16- کارلوس کروش، ایران
17- اسکار تابارز، اروگوئه
18- چزاره پراندلی، ایتالیا

19- آنژه پوستکوگلو، استرالیا
20- لوئیس فلیپه اسکوالری، برزیل

21- کووشی آپیاه، غنا
22- صبری الموشی ، ساحل عاج

2۳- سافت سوسیچ ، بوسنی هرزگوین
24- نیکو کواچ، کرواسی

25- ویسنته دل بوسکه، اسپانیا
26- روی هاجسون ، انگلیس

27- هونگ میونگ بو، کره جنوبی
28- لوئیس فرناندو سوارس، هندوراس

29- پائولو بنتو، پرتغال
۳0- فابیو کاپلو، روسیه

۳1- آلبرتو زاکه رونی، ژاپن
۳2- فولکر فینکه، کامرون

درسی که آلمانی ها به فوتبال 
ایران دادند

جام جهانی برزیل درس های زیادی داش��ت، اما شاید 
مهم ترین درسی که می شود از این جام گرفت، نقش 
پررنگ تکنولوژی در موفقیت تیم ها است؛ علم، همان 
ساحی اس��ت که آلمان با اس��تفاده از آن چهارمین 
ستاره اش را کسب کرد.پس از پایان یافتن جام جهانی 
2014 برزیل ، تحلیل ها و گزارش های مختلفی درباره 
این جام، تیم های حاضر در آن، استعدادها و پدیده های 
جام جهانی و نتایج کسب شده، منتشر شد، اما بخش 
مهمی از این تحلیل ها به بررسی عملکرد تیم ها از نظر 
استفاده از تکنولوژی های روز و علم فوتبال اختصاص 

داشت.
 بر ای��ن اس��اس ، تحلی��ل بس��یار جالبی در س��ایت 
)Sport techie( منتشر شد که از روش های علمی 
مورد اس��تفاده تیم ملی آلم��ان پرده بر می داش��ت.

آلمانی ها برای آمادگی بدنی تیم خود در برزیل به جای 
اقامت در یکی از هتل های این کشور، کمپ اختصاصی 

برای خود ساخته و در آن اقامت گزیده بودند.
آلمانی ها  که همیشه به داش��تن یک فوتبال ماشینی 
معروف هس��تند  با بهره گیری از تکنولوژی های روز 
توانس��تند جام جهانی را برای چهارمین بار فتح کنند 
و یک س��تاره به پیراهن خود اضافه کنند. با دانس��تن 
این مس��اله حاال بهتر می ت��وان هف��ت گل آلمان به 
برزیل را هضم کرد. قهرمانی آلمان در جام بیستم، در 
واقع قهرمانی علم و تکنولوژی بود و این مس��اله نوید 
فوتبال تکنیکی و علم��ی را در آینده می دهد. فوتبال 
آینده – اصطاحی که چندی اس��ت از س��وی برخی 
کارشناسان ایرانی فوتبال مطرح می شود  بدون شک 
فوتبالی مبتن��ی بر علم و تکنولوژی اس��ت.به گزارش 
ایس��نا، حاال که جام جهانی 2014 برزیل تمام شده و 
فدراس��یون فوتبال تمام فکر و ذکرش تمدید قرارداد 
کارلوس کی روش یا اس��تخدام یک مربی خوب دیگر 
است، بهتر است کمیته ای تخصصی و متشکل از افراد 
علمی و کارشناس تشکیل دهد تا درباره تکنولوژی های 
روز دنیای فوتب��ال کنکاش کنند و آنچه برای رش��د 
فوتبال مورد نیاز اس��ت را به ای��ران بیاورند.چه خوب 
می شد اگر در ایران نهادی تخصصی وجود داشت که 
تکنیک های جدید مربیگ��ری و تکنولوژی های روز را 
بررس��ی کند. البته فوتبال ایران ی��ک کانون مربیان 
دارد که فعا تنها هنرش را در بیانیه نویسی نشان داده 
است. شاید در آینده این کانون تصمیم بگیرد کمی هم 
درباره علم فوتبال و ش��یوه های استخراج اطاعات از 

تکنولوژی های روز کار کند.
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
240145 "آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند 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 
مرجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ 

قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  1316هیات:آقای عباس احمدی بیدگلی فرزندصدرالدین شماره شناسنامه 
46 در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 21/90مترمربع پالک 4666فرعی مجزي شده 
از37 فرعی از2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  
2ـ رای شماره411 هیات:آقای مهدی ریحانی آرانی فرزند قدرت بشماره شناسنامه 388و 
خانم طیبه مندعلیزاده آرانی فرزند علی اصغربه شماره شناسنامه 207 )بالمناصفه( در 
شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 18مترمربع پالک 4736فرعی مفروزومجزی 
شده از267 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل  
3- رای شماره 147هیات:اقای محمد برزگر فرزند دخیل بشماره شناسنامه 567 )نسبت به 
4 دانگ( وخانم فریبا عظیمی آرانی فرزند عزیز شماره شناسنامه 11533 )نسبت به 2دانگ( 
در شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه  به مساحت 55مترمربع پالک4735فرعي 
مفروزومجزي شده  از شماره 205 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
عبدالکریم  فرزند  آرانی  جعفرآقازاده  فاطمه  1345هیات:خانم  شماره  رای  4ـ 
پالک  154مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   309 شناسنامه  بشماره 

1316مفروزومجزی شده از 287فرعی از 2640اصلی واقع در
 آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

شماره  عبدالکریم  فرزند  آرانی  جعفرآقازاده  حسین  1344هیات:آقای  شماره  رای   -5
شناسنامه 388  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 193/20 مترمربع پالک 1317 
فرعی مفروزومجزی شده از 287 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل
6ـ رای شماره 1338هیات: خانم جمیله بشیری فرزند ناصر بشماره شناسنامه18 در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 133/35مترمربع پالک 1319فرعی مجزي شده  از 287 

فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل
7ـ رای شماره1348هیات: آقای اصغر اکبرزاده  آرانی فرزند امر اله بشماره شناسنامه 
فرعی   1314 پالک  163/46مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   106
مفروزومجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از امراهلل اکبرزاده آرانی )مالک رسمی(
8ـ رای شماره 11096هیات:آقای محمدجعفرنژه  دار فرزند عیسی بشماره شناسنامه 539 
وخانم الهامه خانی آرانی فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 1591 )بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 111مترمربع پالک 1339فرعی مفروزو مجزی شده  از 235 

فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
شماره  محمدعلی  فرزند  آبادی  ده  عرب زاده  علیجان  290هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
شماره  به  علی  همت  فرزند  پور  حسن  فاطمه  4دانگ(وخانم  به  )نسبت   15 شناسنامه 
شناسنامه 342)نسبت به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/30مترمربع 
پالک1338فرعی مجزی شده از  235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10ـ رای شماره 1210هیات:آقای حبیب اله نراقی آرانی فرزندمحمدآقا  شماره شناسنامه 
(در  133)بالمناصفه  به شماره شناسنامه  فرزندمحمد  پورآرانی  کاظم  علیا  آقای  و   114
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 236مترمربع پالک 1337فرعی مفروزومجزی  شده 

از376فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.

11-رای شماره 10608هیات:آقای مسلم معیلی آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
347 وآقای ماشااله معیلی آرانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 139)بالمناصفه (

شده   مجزی  1336فرعی  پالک  154/45مترمربع  مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  شش 
ازفرعی 235از 2640صلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل

12-رای شماره1017هیات: آقای حسین اقا بیکی آرانی فرزند منده علی بشماره شناسنامه 
79 و خانم عصمت مشتاق فرزند حسین به شماره شناسنامه 10611)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 200/25مترمربع پالک 1335فرعی مجزی شده 235فرعی 
مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دشت  آران  واقع  از2640اصلی 

الواسطه از حسین اوقانی )مالک رسمی(
13- رای شماره 1024 هیات:آقای مهدی احسنی آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
364  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 119/70 مترمربع پالک1334  فرعی مجزی 

شده از 235فرعی از2640 اصلی  واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندعباس   آرانی  ناظرحضرتی  اله  روح  هیات:آقای   761 شماره  رای   -14
شناسنامه 595 و خانم زهرا پیری آرانی فرزندمحمد به شماره شناسنامه 113 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/08 مترمربع پالک شماره1333فرعی مجزی 
شره از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
بشماره  رحمت اله  فرزند  آرانی  باغبانی زاده  روح اله  403هیات:اقای  شماره  رای   -15
شناسنامه1321  شماره  فرزندذکراله  آرانی  بهتاج  معصومه  خانم  و   176 شناسنامه 
شماره  پالک  مترمربع   131/61 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
1332فرعی مجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل
شناسنامه  بشماره  فرزندعباس  چهارسوقی  رمضانعلی  398هیات:آقای  شماره  16-رای 

183 و خانم اعظم کاظم 
پور آرانی فرزندمحمود به شماره شناسنامه 403)بالمناصفه( شش دانگ یک باب خانه 

مشتمل بر مغازه  به 
از 2640 اصلی  از 139 فرعی  مساحت 242/02مترمربع پالک 1331فرعی مجزی شده  

واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل
17- رای شماره 379هیات:آقای رحمت اله باغبان زاده آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
9 )نسبت به 4 دانگ(وخانم فاطمه رسول اف فرزندحسن به شماره شناسنامه 308 )نسبت 
به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135 مترمربع پالک 1330فرعی  مجزی 
شده از 302 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

18- رای شماره381هیات: آقای رحمت اله باغبان زاده آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
9 )نسبت به 4دانگ( وخانم فاطمه رسول اف فرزندحسن به شماره شناسنامه308 )نسبت 
به 2دانگ (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 209مترمربع پالک شماره 1329 فرعی 
مجزی شره از 302 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل
19- رای شماره 783هیات:اقای مسلم دارچینی آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 25 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 187/65مترمربع پالک شماره 1328فرعی مجزی 

شده از 139 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3ثبتی آران و بیدگل
20ـ رای شماره 267هیات:آقای علیرضا پیردهقان فرزندحسین شماره شناسنامه 641 و 
خانم مریم شیخ فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 377در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت144 مترمربع پالک 1327 فرعی مفروزومجزی شده از376  فرعی از2640اصلی 

واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
21-رای شماره 305هیات:آقای  رمضانعلی بیک آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
20و خانم فاطمه شکری ستوده آرانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 127 )بالمناصفه 
(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 211/50مترمربع پالک 1326 فرعی مجزی شده 

از 302 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل

شناسنامه  بشماره  فرزندرضا  آرانی  بوجار  عباس  هیات:آقای  شماره406  22-رای 
1278در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 87/64 مترمربع پالک 1325 فرعی مجزی 

شده از376 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل
بشماره  فرزندسیداحمد  آرانی  عباس زاده  سیدحسن  هیات:آقای   667 شماره  رای   -23
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  صالحیان  صدیقه  خانم  و   35 شناسنامه 
9482)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  242/50 مترمربع پالک 235 

فرعی مجزی شده از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  سیدمحمود  فرزندآقا  هنرمند  سیدحسین  هیات:آقای   1214 شماره  رای   -24
شناسنامه 1 وخانم کبریا عبدالهی آرانی فرزند مسلم به شماره شناسنامه 402 )بالمناصفه 
(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت295/60 مترمربع پالک شماره966 فرعی مجزی 

شده از 859فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

25-رای شماره  9038 هیات:آقای حسن داروغه گی فرزند رضا بشماره شناسنامه 437 
به مساحت 222/49 مترمربع پالک شماره965 فرعی  باب ساختمان  دانگ یک  در شش 
مجزی شده از 323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  ماشااله  فرزند  آرانی  سعدآبادی  علیرضا  هیات:آقای   11042 شماره   26-رای 
پالک  مترمربع    102/55 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   2633 شناسنامه 
شماره964 فرعی مجزی شده از 340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل
بشماره  سیف اله  فرزند  آرانی  اکبرزاده  محمد  :آقای  هیات   1642 شماره  رای   -27
شماره  به  حسین  فرزند  آرانی  آور  آب  محبوبه  خانم  و   6190008798 شناسنامه  
مساحت92/50  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  (در  )بالمناصفه   6190031706 شناسنامه 
مترمربع پالک شماره1312 فرعی مجزی شده از 235 از2640اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
28-رای شماره 8491 هیات:آقای امیرحسین قدیری آرانی فرد فرزند عباسقلی بشماره 
شناسنامه 9178 و خانم اعظم نجاری فرزند غالم حسین به شماره شناسنامه 9 )بالمناصفه 
(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 170/32 مترمربع پالک شماره1 فرعی مجزی 

شده از 1971 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
بشماره  سیدجالل  فرزند  بیدگلی  مطلبی  سیدرضا  1437هیات:آقای  شماره  رای   -29
پالک  مساحت72/94مترمربع  به  مغازه   باب  یک  دانگ  شش  در   7301 شناسنامه  
3 حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  اصلی  از112  فرعی   3 از  مجزی شده  فرعی  شماره116 

ثبتی آران و بیدگل
30- رای شماره 7488هیات:آقای علیرضا قامتی آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
44791 وخانم لیال منصوری آرانی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 440 )بالمناصفه 
(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108/50 مترمربع پالک شماره924  فرعی مجزی 

شده از 340از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  آرانی  اوقانی  طیبه  هیات:خانم   657 شماره  31-رای 
11934 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 122/54مترمربع  پالک شماره 7 فرعی 

مجزی شده از 1101 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
32-رای شماره 770 هیات:آقای علیجان قنبری بیدگلی فرزند رضا بشماره شناسنامه 233 
در شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 138/25 مترمربع پالک شماره 9  فرعی 

مجزی شده از 5 فرعی از 190 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
33- رای شماره 664 هیات:آقای عباس خلیق آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه  273 
شش  (در  )بالمناصفه   325 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  آرانی  قندی  جمیله  وخانم 
دانگ یک باب خانه به مساحت 167/75 مترمربع  پالک شماره16 فرعی مجزی شده از 
3و4وقسمتی ازمشاعات  از 2010 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  سیفی پور  مهدی  هیات:آقای   335 شماره  34-رای 
 94 شناسنامه  شماره  به  محمد  علی  فرزند  بابائی زاده  رقیه  وخانم   10154 شناسنامه 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  158/25 مترمربع پالک شماره 8 
فرعی مجزی شده از7فرعی از 2307و2308  اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل
35-رای شماره 1011 هیات:خانم عذرا مصلح فرزندآقا محمد بشماره شناسنامه 424 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 212/50 مترمربع پالک شماره 6  فرعی مجزی شده 

از1و2و3و5و مشاعات از 2024 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
بشماره  محمود  فرزند  بیدگلی  قاضیان  محمد  11108هیات:آقای  شماره  36-رای 
شناسنامه4461 وخانم امینه خلیفه پور بیدگلی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 5500 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150/20مترمربع  پالک شماره 119 
فرعی مجزی شده از5فرعی از 112اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

بشماره  غالمحسین  فرزند  بیدگلی  رزاقی  نصراله  هیات:آقای   776 شماره  37-رای 
شماره  پالک  20/55مترمربع  مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش  40در  شناسنامه 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   620 از  شده  مجزی  ازمشاعات  11وقسمتی 

آران و بیدگل
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  بدیهی است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/04/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/05/14 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل
مفاد آرا

240233 "آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی"

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

قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره1621هیات :خانم سمیه اناری نوش آبادی  فرزند حسن شماره شناسنامه 
5944 در شش دانگ یک بابخانه به مساحت141/50مترمربع پالک  3633 فرعی از40اصلی 

واقع در نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  محمد   فرزند  آبادی   نوش  گرامی  اله  روح  :آقای  هیات  شماره1628  رای  2ـ 

شناسنامه 5671 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 156/50مترمربع پالک شماره  
750فرعی از 62 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل 
3- رای شماره 1591هیات:آقای امراله سلطانی نوش آبادی   فرزند رحمت اله  بشماره 
شناسنامه 4629 وخانم مریم محمود ی نوش آبادی  فرزند محمود شماره شناسنامه 91  
3632فرعی  پالک  مساحت256/25مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 

از3003 فرعی  از40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
4ـ رای شماره 1623هیات :آقای علی خلیلی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 78  وخانم 
فاطمه نیکویی نوش آبادی فرزند حسن شماره شناسنامه 78  )بالمناصفه(  در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 235/50مترمربع پالک3634فرعی از 3137 فرعی  از 40اصلی 

واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
5- رای شماره  1634هیات :آقای مهدی مهدویان آرانی   فرزند حسین شماره شناسنامه 
289 و خانم اعظم سعیدی آرانی فرزند جواد شماره شناسنامه 11956 )بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 123/50 مترمربع پالک 7619فرعی از 1176فرعی  از 

2637 اصلی در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  محمد  فرزندعلی  آرانی  جعفردالورزاده  آقای  1638هیات:  شماره  رای  6ـ 
 341 شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  موالیی  خدیجه  وخانم  شناسنامه11145 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 213/50مترمربع پالک2142 فرعی از 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از ورثه 

محمد خلعتبری )مالک رسمی (
7ـ رای شماره 279هیات: آقای حسن آرامی فرزندعلی اکبر بشماره شناسنامه 184  در 

شش دانگ یک باب خانه به مساحت 508مترمربع پالک 2139فرعی 2638اصلی واقع در 
احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 

آبادی  فرزند غالمحسین   بشماره  لیال سلمانی محمود  8ـ رای شماره 671هیات:خانم 
شناسنامه 479 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 83/5مترمربع پالک2138فرعی 

از35 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 1407هیات:آقای داود عباسی بیدگلی   فرزند علیرضا  شماره شناسنامه 
در  531)بالمناصفه(   شناسشنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  نوریان  مریم  وخانم   94
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 109/45 مترمربع پالک106 فرعی از 6 اصلی واقع در 

حسین آبادبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزندحسنعلی   بیدگلی   فرد  زاده  رئیسی  علیرضا  1430هیات:آقای  شماره  رای  10ـ 

شماره شناسنامه 358 و خانم ریحانه ساجدین فرزند سید هاشم شماره شناسنامه 426 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/50مترمربع پالک 2076 فرعی 

از3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 10583هیات :آقای عباس نمکی بیدگلی فرزند محمود بشماره شناسنامه 
شناسنامه  محمودشماره  فرزند  آرانی  بیدگلی  نمکی  حسین  وآقای   1250041724
2292)بالمناصفه( شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 210/75مترمربع پالک 9 فرعی از 

یک الی 8 ومشاعات از 867اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 1313 هیات آقای غالمرضا کیانی بیدگلی فرزند لطف اله بشماره شناسنامه 
92 و خانم زهرا اناری بیدگلی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 365)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت238 مترمربع پالک 27 فرعی از 972 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  زاده  حاجی  عبداله  هیات:آقای   1311 شماره  رای   -13
تقی شناسنامه  فرزند  بیدگلی  زاده  تاج حاجی  وخانم  4دانگ(  به  )نسبت   472 شناسنامه 
1652)نسبت به 2 دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت250/50مترمربع پالک 2 

فرعی از 1083 اصلی  واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
14- رای شماره 1293 هیات:آقای  احمد داروغه آرانی فرزندعلی اکبر  بشماره شناسنامه 
8392 وخانم صدیقه داروغه آرانی  فرزند محمد آقا شماره شناشنامه 322 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت101/10مترمربع  پالک شماره16 فرعی از 1فرعی از  

1356 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  علی  فرزند  آرانی   پور  یتیم  محسن  159هیات:اقای  شماره  رای   -15
شناسنامه  شماره  فرزندحسین  بیدگلی  دلیری  زهرا  خانم  و  شناسنامه1443 
1250017688)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/10مترمربع پالک 
شماره 26 فرعی از18و19و20وقسمتی از مشاعات از 1122اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره1306هیات:آقای علی محمد تفکری  فرزند محمد تقی  بشماره شناسنامه 
 11 الی   6 از  فرعی   21 پالک  210مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش   205

وقسمتی از مشاعات  از 1242 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
17- رای شماره 270هیات:آقای علی دافعی بیدگلی فرزندمحمد بشماره شناسنامه  9673 
وخانم اسماء مهر آبادی آرانی فرزند محمد  شماره شناسنامه 2687)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت71مترمربع پالک 259فرعی از 15فرعی از    1965اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اکبر  بشماره شناسنامه   فرزندعلی  داروغه  آقای حسن  هیات:  رای شماره  1221   -18
اکبر  شماره شناسنامه40)بالمناصفه( در شش  11750 وخانم سکینه کاکلی فرزند علی 
دانگ یک باب خانه به مساحت 177/56مترمربع  پالک شماره 17 فرعی از 1 فرعی  از 

1356اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 
19- رای شماره 101608هیات:اقای مسلم معیلی آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
13فرعی  شماره  پالک  مترمربع   91/70 مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  درشش   347

ازقسمتی از 3فرعی و11فرعی از1664اصلی واقع در اماکن بخش 3ثبتی آران وبیدگل
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  بدیهی است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/04/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/05/14                               
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

 مفاد آرا
240247 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودو در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی،رای هیات باحضورنماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق نماید 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اگهی 
اداره ثبت  و در روستا از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره 
مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به 

دادگاه نیست:
زاده  عباس درویش  آقای   – 1-رای شماره 139360302021000378 مورخ 93/04/03 
زواره فرزند غالمرضا بشماره ملی 1188936468 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی 
قسمتی از پالک 5481 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 71 متر مربع خریداری رسمی از ابوالفضل عصاری تلک آبادی .
2- رای شماره 139360302021000379 مورخ 93/04/03 – خانم طاهره صادقی حداد 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189497263 ملی  بشماره  اله  نعمت  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک 1912 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
ومریم  صادقی  احمدعلی  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   236/30 مساحت  به  اصفهان 

صادقی .
خانم لیلی رئیسی فرزند   –  3- رای شماره 139360302021000380 مورخ 93/04/03 
حسن بشماره ملی 0037149075 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
مزدآباد 17 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 153/62 متر مربع 

خریداری عادی از گل اندام حاجی حسینی.
علی  آقای مسلم صادقی   –  93/04/10 مورخ  رای شماره 139360302021000419   -4
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189948087 ملی  بشماره  حسین  فرزند  آبادی 
قسمتی از پالکهای 2336 و 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 228 متر مربع خریداری رسمی از روح اله غالمی.
اکار  آقای مهدی عابدینی   – 5- رای شماره 139360302021000420 مورخ 93/04/10 
زواره فرزند خلیل بشماره ملی 1189593513 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک 1007 و 1008 و1009 فرعی باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
اکبری  علی  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   254/45 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش 

جعفرآبادی.
بیکی  نرگس حسن  خانم   –  93/04/10 مورخ  رای شماره 139360302021000421   -6
اردستانی فرزند خداداد بشماره ملی 1189319748 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
از مزرعه چرمهین 6  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت  قسمتی 

423/32 متر مربع خریداری عادی از سیدرضا کاظمی بنمایندگی از اهالی روستا.
7- رای شماره 139360302021000422 مورخ 93/04/10 – آقای رضا موسائی فرزند 
حسین بشماره ملی 1189249911 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
چرمهین 6  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 525/48 متر مربع 

خریداری عادی از سیدرضا کاظمی بنمایندگی از اهالی روستا.
8- رای شماره 139360302021000454 مورخ 93/04/17 – آقای سیدحسین ابراهیمی 
پور زواره فرزند سیدابراهیم بشماره ملی 1189385872 تمامت یکصدو بیست سهم مشاع 
از 1200 سهم ششدانگ مزرعه چهارباغ باال دائر 43 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 45067 متر مربع خریداری عادی از ورثه محمدعلی 
میرحسینی وسهم االرث از طرف مرحومین سکینه بیگم زمانی طبائی زواره وسیدابراهیم 

ابراهیمی پور زواره.
آقای علی محمدی زواره   – 9- رای شماره 139360302021000455 مورخ 93/04/17 
فرزند رمضان بشماره ملی 1188926462 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک 2435 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 
امامی وخریداری  از سیدعباس مرتضوی  مربع خریداری رسمی  متر  مساحت 126/75 

عادی از میمنت بیگم مرتضوی امامی طباطبائی .
10- رای شماره 139360302021000456 مورخ 93/04/17 – آقای محمد اکبری فرزند 
پالک  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189583712 ملی  بشماره  رضا 
2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

300/25 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره و رسول محمدی .
جعفری  احمد  آقای   –  93/04/17 مورخ   139360302021000457 شماره  رای   -11
)باستثنای  نیسیانی فرزند عباسعلی بشماره ملی 1282724754 ششدانگ یکباب کارگاه 
بهاء ثمنیه اعیانی( احداثی برروی قسمتی از پالک 5798 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 158/15 متر مربع خریداری رسمی 

از حسن ناجی زواره .
12- رای شماره 139360302021000458 مورخ 93/04/17 – خانم فاطمه حدیدی زواره 
فرزند محمدعلی بشماره ملی 1189609721 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک 2338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 متر مربع خریداری رسمی از خلیل جمالی زواره .
تاریخ انتشار نوبت اول:              1393/04/29                                                                                                                                                

تاریخ انتشار نوبت دوم:             1393/05/12     
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

مزایده 
 9204002004000261 پرونده:  139303902004000095 شماره  آگهی:  23688 شماره 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9200703 شش دانگ یکباب خانه پالک 
واقع  اصلی   2250 از  فرعی   1082 از  فرعی   1112 از  شده  مجزی  فرعی   2202 شماره 
در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 288 مترمربع به آدرس اصفهان-سپاهان شهر-خ 
خوارزمی1-کوچه کیوان-پالک85 که سند مالکیت آن در صفحه 500 دفتر 126 امالک ذیل 

شماره 35903 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال به طول 12 متر درب و دیواریست 
به پیاده روی 15 متری شرقا بطول 24 متر دیواریست به پی پالک 2203 فرعی جنوبا 
بطول 12 متر درب و دیواریست به خیابان 13 متری غربا بطول 24 متر دیوار به دیوار 
پالک شماره 2201 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق عبارت است ششدانگ 
شامل  مترمربع   385 حدود  اعیانی  و  می باشد  عرصه  مترمربع   288 دارای  خانه  یکباب 
زیرزمین مسکونی و پارکینگ)60-( و طبقه همکف با قدمت باالی 10 سال می باشد اسکلت 
دیوار آجری و ستون بتنی-سقف تیرچه بلوک-نمای خارجی و حیاط آجرنما کارتنی با 
درب و پنجره های فلزی و آلومینیوم-پوشش داخلی بدنه گچ و کاغذ دیواری-پوشش کف 
سرامیک-دربهای داخلی چوبی-سرویس بهداشتی و آشپزخانه با بدنه کاشی و سرامیک 
کف-کابینت از نوع فلزی-سیستم گرمایش بخاری گاز و سرمایش کولر آبی دارای کنتور 
آب و گاز و دو کنتور برق می باشد ملکی خانم احترام رضائی عمروابادی که ششدانگ 
بانک  دفترخانه شماره 4 اصفهان در رهن  طبق سند رهنی شماره 1385/4/2-100728 
مورخ  دوشنبه  روز   12 الی   9 از ساعت  می باشد  بیمه  فاقد  و  می باشد  واقع  کشاورزی 
1393/5/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی-
چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود- مزایده از مبلغ 6/750/000/000 ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب-برق-گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1393/4/29 درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید. م الف7101 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده 

24094 اجرای احکام شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
920090ج/25 له خانم الهام زمانی فخار و علیه آقای سید امیر امین الرعایای یمینی فرزند 
اصل  بابت  بهارآزادی(  سکه  عدد  شامل)110  مهریه  مطالبه  خواسته  به  مرتضی  سید 
خواسته و مبلغ 820000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مزایده جلسه مزایده ای جهت 
فروش یک دستگاه اتومبیل سمند سورن به شماره انتظامی 339ن48-ایران13 مدل 1388 
به رنگ نقره ای به شماره موتور 12487278412 و شماره شاسی 416028 که از ناحیه 
خسارت  دچار  مالشی  صورت  به  راست  سمت  عقب  گلگیر  و  راست  سمت  عقب  درب 
گردیده و نیاز به رنگ و صافکاری دارد، گوشه شیشه جلو سمت راست در اثر ضربه 
پرتاب سنگ ترکهای متعدد خورده که در آینده ترکها بیشتر و بازتر می شود و نیاز به 
تعویض شیشه جلو دارد، موتور خودرو مستمل، گیربکس و دیفرانسیل سالم، الستیکهای 
جلو و عقب 80 درصد سالم، تودوزی سالم، روکش صندلیها سالم، چراغها و شیشه ها و 
برف پاک کن سالم، بدنه و اتاق خودرو از نظر ظاهری سالم و در تاریخ 92/12/1 توسط 
این اجرای احکام توقیف و اکنون در محل پارکینگ روشن دشت واقع در روشن دشت 
می باشد و طبق نظر کارشناس معادل 195/000/000 ریال)نوزده میلیون و پانصد هزار 
تومان( ارزیابی گردیده را در ازای بخشی از خواسته برگزار نماید طالبین می توانند 5 
روز قبل از برگزاری مزایده در محل پارکینگ از اتومبیل فوق دیدن کرده و جهت شرکت 
در مزایده در تاریخ 1393/5/11 ساعت 9 صبح در دفتر این اجرا اتاق 452 طبقه چهارم 
دادگستری کل استان اصفهان حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده 
کسی خواهد بود که پیشنهادکننده باالترین قیمت باشد و 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس 
 به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و هزینه های مربوطه را تقبل نماید. م الف:8818 

مدیر اجرای احکام شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان
تغییرات 

نطنز  رهنورد  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی   103/93/1386/337 شماره:   240248
سهامی خاص به شماره ثبت 425 و شناسه ملی 10260090016 به استناد نامه شماره 
ح/888/20 مورخ 1393/04/18 کانون حمل و نقل استان اصفهان و صورت جلسات مجمع 
عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ 1393/04/14 تغییراتی به شرح ذیل در شرکت 
نامبرده به عمل آمده که مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه 
کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می گردد. 1- آقایان مسعود اشتری نژاد و ماشاا... آذرگون 
و خانم شمسی نائینی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمدرضا اشتری نژاد 
به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقایان مجتبی 
فروزاد و رامین ترکی با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به سمت بازرسان اصلی 
و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار 
انتخاب گردید. 4- مطابق صورت جلسه هیات  زاینده رود  جهت درج آگهی های شرکت 
مدیره آقای مسعود اشتری نژاد به سمت رئیس هیات مدیره-آقای ماشاا... آذرگون به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم شمسی نائینی به سمت عضو هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند سپس هیات مدیره آقای ابراهیم اشتری نژاد)خارج از اعضاء( را 
به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب نمودند و کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته-بروات-عقود اسالمی و مشارکتهای مدنی 
و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد با امضای رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل نایب 
رئیس هیات مدیره حق امضاء خواهد داشت همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت 
با امضای منفرد رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز
اخطاریه ماده 101

 9200730/2 پرونده:  بایگانی  شماره  پرونده:9204002004000284/1  شماره   240296
کوهپایه  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در   139305102004001088 ابالغیه:  شماره 
علیه شرکت  اصفهان  بانک کشاورزی شعبه  له  اصفهان 9200730  و کالسه   9200049
بهایی-چهارراه  شیخ  اصفهان-خیابان  آدرس  به  دیاکو  فارسان  صنعت  و  کشت 
اردیبهشت-جنب نمایشگاه اکبر که طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس مذکور شناسایی 
نگردیده است اعالم می گردد طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری 1- مقدار 16 حبه 
ثبت  از 87 اصلی بخش 21  فرعی  ملی و مرتع پالک 19  اراضی  از 72 حبه ششدانگ 
اصفهان به مالکیت خانم فاطمه ا...بخشیان 4 حبه به مبلغ 547/222/222 ریال 2- علیرضا 
بخشیان 4 حبه به مبلغ 547/222/222 ریال 3- شرکت کشت و صنعت فارسان دیاکو 8 
وثیقه سند رهنی شماره 85/11/29-102068  ریال مورد  مبلغ 1/094/444/444  به  حبه 
لذا  گردیده  ارزیابی  ریال   2/188/888/889 مبلغ  به  جمعا  اصفهان   4 دفترخانه  تنظیمی 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
5 روز از تاریخ انتشار این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به 
مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر اجرای ثبت اصفهان و یا اجرای ثبت کوهپایه تسلیم نمایید. 
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد این آگهی در یک نوبت منتشر و اقدام بعدی انتشار آگهی 

مزایده می باشد. م الف:9580 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری تعاونی  شرکت  خواهان  273/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   240297 
سامانی  ربیعی  عماد  وکالت  با  میرعلی  سیدابوالفضل  مدیریت  به  الحجج)ع(  ثامن 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت به طرفیت 
1- حسین ساعدی 2- غالمرضا ساکتی 3- سعید موذنی 4- مهران مهراندیش تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/6/9 ساعت 10صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8812 شعبه 33حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

با  منش  طیب  محمدجواد  1835/93ش33 خواهان  پرونده کالسه  در خصوص   240298
وکالت مجید مزروعی دادخواستی مبنی بر تایید و صحت و اصالت و تنفیذ قولنامه قطعی 
مورخ 83/2/20 به طرفیت محمدحسن عباسی پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز سه شنبه مورخ 93/6/4 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب 
ابتدای  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  در جراید منتشر 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ میشود. م الف:8813 شعبه 33حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 



امام کاظم )علیه السالم( فرمود:
 دعای ش��خص روزه دار هنگام افطار مس��تجاب 

بهترین و بدترین مواد غذایی می شود.
هنگام سحر 2337
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شاس��ی بلندهای کوچک و متوس��ط این روزه��ا در بازار 
طرفداران بسیاری پیدا کرده اند و ش��رکت های مختلفی 
از جمله مرس��دس و BMW نیز وارد این بازار ش��ده اند. 
نگاهی داریم به یکی از محصوالت ش��رکت لکسوس که در 
همین کالس خودروها وارد بازار شده است.لکسوس مدتی 
اس��ت که در بازار جهانی با محدودیت هایی رو به رو شده و 
نتوانسته به میزان فروش بس��یاری از رقبایش دست یابد.

یکی از محصوالت گذش��ته و موفق این شرکت، لکسوس 
RX، اتومبیلی است که توانست با ترکیب امکانات لوکس و 
معمولی به فروش خوبی در بازار برسد.این خودرو ظاهری 

مالیم تر و معمولی تر نسبت به RX دارد.
خریداران می توانند خودروی خود را به صورت انتخابی به 
صورت دیفرانسیل جلو یا دیفرانسیل عقب خریداری کنند.

بزرگ ترین خبر مربوط به این اتومبیل به موتور آن مربوط 
می شود. موتور 2 لیتری چهار س��یلندر این خودرو با توان 
235 اسب بخار می تواند سرعت و  قدرت مناسبی را فراهم 
آورد، هرچند که قدرت آن قابل مقایسه با بسیاری از شاسی 

بلندهای قوی تر بازار نیست. با این حال در نظر داشته باشید 
که سازندگان و طراحان این موتور هنگام ساخت آن میزان 
مصرف س��وخت و بازدهی را یکی از مهم ترین اهداف خود 
قرار داده اند و توانس��ته اند تا حد خوبی نی��ز به هدف خود 
برسند.لکس��وس اعالم کرده که NX200t می تواند در 7 

ثانیه از سرعت صفر به 100 کیلومتر در ساعت دست یابد.
F sport مدل

این مدل تف��اوت چندانی ب��ا NX200t ن��دارد و تنها در 
بخش هایی نه چندان خاصی نسبت به آن بهبود یافته است. 
در میان امکانات بهبود یافته آن می توان به کمک فنرهای 
اسپرت، رینگ های 18 اینچی آلومینیومی و امکانات لوکس 
داخلی بیشتر اشاره کرد.  ش��اید در نهایت بتوان گفت که 
NX محصول لکسوس��ی اس��ت که عالقه مندان مدت 
زیادی انتظار ورود آن به بازار را داش��تند اما باید منتظر 
ماند تا ببینیم آیا این خودرو ت��وان رقابت با محصوالت 
مشابه شرکت هایی همانند BMW و Mercedes را 
دارد. در حال حاضر شرکت های رقیب تویوتا توانسته اند 

محصوالتی را تولید کنند که در موارد بس��یاری نسبت به 
خودروهای این برتری دارند، اما ش��اید این شرکت باز هم 
بتواند با قیمت گذاری بهتر ب��ازار خوبی را برای محصوالت 
خود جذب کند. نکته هایی که در منش خودرسازان داخلی 

یافت نمی شود.

نگاهی به NX جدیدترین محصول لکسوس

 کارشناس��ان ش��رکت 
گ��وگل ب��ه تازگ��ی یک 
روب��ات منحصر ب��ه فرد 
مخص��وص گش��ت زنی 
تولید کرده اند که به ویژه 
در ح��ال حاضر توس��ط 
تفنگداران دریایی آمریکا 
به صورت آزمایش��ی در 
حال کار اس��ت.  گفتنی 
است این روبات که به شکل یک سگ بزرگ است می تواند 
تا 400 پوند وسیله ش��امل انواع کیت ها و وسایل پزشکی و 
همین طور آب را به سربازان در مناطق صعب العبور برساند.

بررسی ها نشان می دهند قرار است تولید رسمی این روبات 5 
سال آینده آغاز شود. از جمله قابلیت های این روبات توانایی 

راه رفتن و دویدن بر روی سطوح ناهموار است .

اگ��ر به نوش��ابه های 
گازدار عالقه دارید و 
از طرفی به بهداشت 
دهان و دن��دان خود 
نیز اهمیت می دهید 
باید بدانی��د که این 
ش��یرین  نوش��ابه 
موجب اثرات فاجعه 
بار بر روی دندان های 

شما می شود.
در آزمایشاتی که توسط محققان انجام شد، این گفته اثبات 
شد؛ آن ها یک دندان مرده را که در وضعیت خوبی بود به 
مدت 24 ساعت در یک لیوان نوشابه گازدار قرار دادند و 
پس از 24 س��اعت ظاهر دندان به طور کامل تغییر پیدا 

کرده بود و به شدت ضعیف شد و پوسید.

ص��ورت  پژوه��ش 
گرفته نشان می دهد، 
دوس��تان از لح��اظ 
ش��باهت  ژنتیک��ی 
زیادی به هم داش��ته 
 و س��اختار دی ان ای 
بس��یار  ه��ا  آن 
نزدیک ت��ر از اف��راد 
غریبه است. محققان 
دانش��گاه یی��ل س��اختار دی ان ای ب��ا هدف بررس��ی 
 مش��ابهت های موجود بین گ��روه دوس��تان، دی ان ای

 آن ه��ا را مورد ارزیابی ق��رار داده و دریافتند، س��اختار 
ژنتیکی دوستان شباهت زیادی به اعضای خانواده فرد 
داردبنابراین محقق��ان می توانند با بررس��ی دی ان ای، 
احتمال دوست شدن افراد با یکدیگر را پیش بینی  کنند!

روباتی به شکل سگ 
مخصوص عملیات جنگی

تأثیر فاجعه بار نوشابه 
گازدار بر دندان ها

 دوستان شباهت ژنتیکی
 به هم دارند!

در طول م��اه مبارک رمضان، اینک��ه از چه مواد 
غذایی ب��ه هنگام س��حر و یا قبل از س��پیده دم 
اس��تفاده می کنیم، فوق العاده مهم است .ما در 
اینجا مواد غذای��ی را که باید از خ��وردن آن ها 
اجتن��اب کنید و یا اینک��ه باید آن ها را بیش��تر 

مصرف کنید را برایتان آورده ایم.
خرما می��وه ای کوچک اس��ت که ح��اوی قند، 
فیبر و مواد مغذی اس��ت و به علت انرژی زیادی 
ک��ه دارد مص��رف آن به هنگام س��حر بس��یار 
 توصیه ش��ده اس��ت. حضرت محمد ) ص ( نیز

 فرم��وده اند : خرم��ا بهترین م��اده ی غذایی به 
هنگام سحر است.

در مواد غذایی چون ج��و ، گندم ، عدس ، غالت 
و ...کربوهی��درات ه��ای زیادی وج��ود دارد که 
 خ��وردن این نوع غذاه��ا به هنگام س��حر باعث

 می شود که شما احس��اس سیری بیش تری در 
طول روز داشته باشید.

 هم غذا، تغذیه ماه رمضان،غذاهای سرخ کردنی
 خ��وردن موز و س��ایر می��وه هایی ک��ه غنی از 
کربوهیدرات های و فیبر هس��تند بسیار توصیه 
می شود. موز همچنین منبع خوبی از پتاسیم و 

سایر مواد مغذی ضروری است.
نوشیدن مقدار زیادی آب نه تنها در طول افطار 
بلکه به هنگام سحر باعث می شود که آب زیادی 

را در بدن ذخیره کنید.
خ��وردن غذاهای��ی ب��ا فیب��ر ب��اال مانن��د 
غ��الت، حبوب��ات، انجی��ر، س��بوس ، گن��دم ، 
 س��یب زمین��ی ، س��بزیجات و تقریب��ا تم��ام 
میوه ها)به خصوص زردآلو و آلو ( به علت آن که 
باعث می شود که هضم غذا به آرامی انجام پذیرد 

توصیه می شود.
از خوردن غذاهای سرخ کردنی وغذاهای چرب و 
سرخ شده به هنگام سحراجتناب کنید ، چرا که 
خوردن این جور غذاها احساس بی حالی و شل 
شدن و پف کردن را به بدن می دهد و بهتر است 

از غذاهای آب پز بیشتر استفاده شود.
از خوردن نوش��یدنی های کافئین دار به هنگام 
س��حر اجتناب کنید چ��را که یک م��اده غذایی 
ادرارآور می باشد که باعث از دست دادن سریع 
آب بدن ش��ده و در نهایت منجر به کم آبی بدن 

می شود.
خوردن غذاهای غنی از پروتئین مانند تخم مرغ، 
ماست یا گوشت نیز بس��یار توصیه می شود چرا 

که باعث استقامت بیشتر بدن خواهد شد.
از خ��وردن ان��واع ش��یرینی ه��ا مانن��د کیک، 
بیسکویت، شکالت و ...اجتناب کنید چرا که این 
مواد غذایی باعث می شود که کربوهیدرات های 

تولید شده در بدن بسیار سریع سوخت شوند.

دستگاه پخت غذا به 
سبک مدیریت انرژی

دانش��مندان موفق به طراح��ی و تولید ظروفی 
ش��دند که در مصرف انرژی بس��یار کارآمد تر از 
وسایل آشپزی معمولی است.در ظروف معمولی 
هنگام پخت غذا بس��یاری از ان��رژی و حرارت از 
اطراف ظرف خارج می ش��ود این در حالی است 
که با اس��تفاده از نوعی فن��اوری جدید عالوه بر 
زودتر آماده کردن غذا در مصرف انرژی نیز صرفه 
جویی کرد. بررسی ها نشان می دهد با استفاده 
از حداقل حرارت می توان غذاها را در کوتاه ترین 
زمان ممک��ن تهیه کرد و علت اصل��ی دیر پخته 
شدن غذاها تلف ش��دن انرژی به وسیله ظروف 
است.نتایج مطالعات نشان می دهند، با استفاده 
از این سیستم پخت و پز می توان تا 50 درصد در 
مصرف انرژی صرفه جویی کرد و کمترین آسیب 
را به ظرف و غذا بر اثر حرارت وارد کرد و ویتامین 

و ارزش مواد غذایی را چندین برابر کرد.

چند» بو« را می توانیم 
حس کنیم؟

انس��ان بیش از هزارها و میلیون ها بو را می تواند 
حس کند و براساس یک تخمین نظری ما قادر به 

تشخیص و حس تریلیون بوی متفاوت هستیم.
 انس��ان بیش از هزارها و میلیون ها بو را می تواند 
حس کند و بر اساس یک تخمین نظری ما قادر 
به تش��خیص تریلیون ب��وی متفاوت هس��تیم؛ 
به عبارت دیگر انس��ان می تواند ه��زار میلیارد 
بو را تش��خیص ده��د؛ در حالی ک��ه در مقاالت 
پزش��کی گفته ش��ده اس��ت که تا کنون انسان 
 ق��ادر ب��ه شناس��ایی و ح��س  و درک هزاره��ا 

بو است.
این ی��ک جه��ش استراتوس��فریک اس��ت که 
توسط تیم عصب شناس��ان از دانش��گاه راکفلر 
نیویورک پیش��نهاد ش��ده اس��ت.مولکول های 
معط��ر توس��ط مخ��اط بویایی حس می ش��ود 
ک��ه متش��کل از ردیاب های��ی )س��لول های 
 عصب��ی( اس��ت که ب��ه مغ��ز اطالعات ارس��ال

 می کند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

اَللّ�ُهمَّ اْفَتْح لی فیِه اَبْواَب َفْضلَِک، َواَنِْزْل َعلَیَّ فیِه
خدایا باز کن به رویم در این ماه درهای فضلت را و برکاتت را 

در آن بر من نازل
 بََرکاتِ��َک، َوَوفِّْقنی فیِه لُِموِجب��اِت َمْرضاتَِک، َواَْس��ِکّنی فیِه 

بُْحُبوحاِت
فرما و موفقم دار در آن به موجبات خش��نودیت و مسکنم ده 

در آن وسط های
 َجّناتَِک، یا ُمجیَب َدْعَوِة الُْمْضَطّریَن

بهشتت ای اجابت کننده دعای درماندگان

داستان عشق پولی…
روزی مرد ثروتمندی همراه 
دخت��رش مق��دار زی��ادی 
ش��یرینی و خوردن��ی ب��ه 
و آورد  نا   مدرس��ه ش��یوا

گفت :این ها هدایای ازدواج  
تنها دختر او با پس��ر جوان و 
بیکاری از یک خانواده فقیر 

است.
شیوانا پرسید: چگونه این دو 

نفر با دو سطح زندگی متفاوت با همدیگر وصلت کرده اند؟
مرد ثروتمند پاس��خ داد: این پسر ش��یفته ی دخترم است و 
برای ازدواج با او خودش را عاش��ق و دلداده نش��ان داده و به 
همین دلی��ل دل دخت��رم را ربوده اس��ت.دخترم را نصیحت 
می کنم که فریب نخورد و کمی عاقالنه تر تصمیم بگیرد اما او 
اصال به حرف من گوش نمی دهد. شیوانا از دختر پرسید: چه 
 قدر مطمئن هستی که او عاش��ق توست؟دختر گفت: از همه 
بیش تر به عش��ق او ایمان دارم!ش��یوانا به دختر گفت: بسیار 
خوب بیا امتحان کنیم. نزد این عاشق و دلداده برو و به او بگو 
که پدرت تهدید کرده اگر با او ازدواج کنی حتی یک س��که از 
ثروتش را به شما نمی دهد.دختر با خنده گفت: من مطمئنم 
او به این سادگی میدان را خالی نمی کند ولی قبول می کنم و 
به او چنین می گویم. چند هفته بعد مرد ثروتمند با دخترش 
دوباره نزد شیوانا آمدند. شیوانا متوجه شد که دختر غمگین 
و افسرده اس��ت. از او دلیل اندوهش را پرسید.دختر گفت: به 
محض اینکه به او گفتم پدرم گفته یک سکه به من نمی دهد 
و هر وقت او را ببیند تنبیه اش می کند، فوراً از مقابل چشمانم 
دور ش��د . از این دهکده فرار کرد. حتی برای خداحافظی هم 
نیامد.شیوانا با خنده گفت: اینکه ناراحتی ندارد. اگر او عاشق 
واقعی تو بود هرگز قبول نمی کرد. وقتی کسی چیزی را واقعا 
بخواهد با تمام جان و دل می خواه��د و هرگز اجازه نمی دهد 
حتی برای یک لحظه آن چیز را از دس��ت بدهد. اگر دیدی او 
به راحتی رهایت کرد و رفت مطمئن باش که او تو را از همان 
ابتدا نمی خواس��ته و نفع و صالح خودش را به تو ترجیح داده 
است. دیگر برای کسی که از همان ابتدا به تو عالقه ای نداشته 

ناراحتی چه معنایی می تواند داشته باشد؟

 داستان مرد شیاد 
و مردم بی سواد

روس��تایی بود دور افتاده که 
مردم ساده دل و بی سوادی 
در آن س��کونت داش��تند. 
مردی شیاد از س��اده لوحی 
آنان استفاده کرده و بر آنان 

به نوعی حکومت می کرد...
برحسب اتفاق گذر یک معلم 
به آن روس��تا افتاد و متوجه 
دغل کاری های ش��یاد شد 
و او را نصیحت کرد که از اغفال مردم دس��ت بردارد و گرنه او 
را رسوا می کند. اما مرد ش��یاد نپذیرفت. بعد از اتمام حجت 
معلم با مردم روس��تا از فریب کاری های شیاد سخن گفت و 
نسبت به حقه های او هشدار داد.بعد از کلی مشاجره بین معلم 
و ش��یاد قرار بر این ش��د که فردا در میدان روستا معلم و مرد 
 شیاد مسابقه بدهند تا معلوم شود کدام یک باسواد و کدام یک

 بی سواد هس��تند. در روز موعود همه مردم روستا در میدان 
ده گرد آم��ده بودند تا ببینند آخر کار، چه می شود.ش��یاد به 
معلم گفت: بنویس »مار«.معلم نوش��ت: مار.نوبت ش��یاد که 
رسید ش��کل مار را روی خاک کش��ید و به مردم گفت: شما 
خود قض��اوت کنید کدامی��ک از این ها مار اس��ت؟مردم که 
سواد نداشتند متوجه نوشته مار نش��دند اما همه شکل مار را 
شناختند و به جان معلم افتادند تا می توانستند او را کتک زدند 

و از روستا بیرون راندند.

دروغ در لباس حقیقت !
روزی دروغ به حقیقت گفت: 
میل داری با هم به دریا برویم 
و ش��نا کنیم؟ حقیقت ساده 
لوح پذیرفت و گول خورد. آن 
دو ب��ا هم ب��ه کنار س��احل 
رفتند.وقت��ی ب��ه س��احل 
رسیدند حقیقت لباسهایش 
را در آورد. دروغ حیل��ه گ��ر 
لباس ه��ای او را پوش��ید و 
رفت. از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است، اما دروغ 

درلباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.

دعای روز بیست و دوم 

داستان 

 ریی��س مرکز پی��ش بینی زلزله پژوهش��گاه بی��ن المللی 
زلزله شناس��ی با اش��اره به ک��م لرزه ترین و پرل��رزه ترین 
شهرهای ایران گفت: بیش ترین جمعیت شهرهای پر لرزه  
ایران بر روی گسل های فعال متمرکز شده اند و از آنجایی 
که همه شهرها لرزه خیز نیستند می توان با ایجاد پایتخت 
جدید امکان امدادرس��انی را در زمان وقوع زلزله برای این 
شهرها فراهم کرد.دکتر مهدی زارع ، شمال تنگه هرمز در 
بندر عباس را لرزه خیزترین نقطه ایران دانست و افزود: این 
امر به دلیل آن است که میزان تغییر شکل پوسته زمین در 
این منطقه بیش ترین مقدار در ایران اس��ت.رییس مرکز 
پیش بینی زلزله پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناس��ی و 
مهندس��ی زلزله با اش��اره به کم لرزه ترین منطقه در ایران 
ادامه داد: مناطقی از ایران به عنوان زون کم لرزه محسوب 
می شود که میزان تغییر پوسته در آن ها کم تر است مانند 
منتهی الیه جنوب غرب ایران در دشت خوزستان و ناحیه 
پیرامون شهرهای خرمشهر و آبادان. این دو شهر در دشت 
خوزستان واقع شدند و به طور نسبی کم ترین میزان های 
تغییر شکل پوسته زمین در ایران در آن ناحیه رخ می دهد 
از این رو ناحیه کم لرزه هس��تند.وی با بیان اینکه مناطق 
مرکزی نواری به نام نوار »سنندج- سیرجان« وجود دارد، 
 خاطر نشان کرد: در این نوار شهرهای مختلفی چون شهر 
سنندج، گلپایگان، اصفهان، سیرجان قرار دارند که هرچند 
در معرض زلزله های اطراف ق��رار دارند ولی به عنوان زون 
آرام تر لرزه ای و با میزان کمتر از نظر تغییر ش��کل پوسته 

زمین مطرح هستند.
شهرهای پر لرزه و تمرکز جمعیت

زارع اضافه کرد: در مقابل تهران، تبریز، مش��هد، نیشابور، 
بیرجند، جیرف��ت و ترب��ت حیدریه و کرمان ش��هرهایی 
هس��تند که از نواحی پر جمعیت آن ها گس��ل های فعالی 

عبور می کنند همچنین در نوار حاشیه منطقه دشت لوت 
توان لرزه زایی باالیی را انتظار داریم به نحوی که شهرهای 
پیرامون دشت لوت )مانند بشرویه، بیرجند، فردوس، بم، 

گلباف( از توان لرزه زایی باالیی برخوردار هستند.
وی با تاکید بر اینکه اگر از خطر زلزله ناش��ی از گسل های 
شمال تهران، تبریز و گسل های اطراف مشهد و در نتیجه 
از ریسک باالی رخداد زمین لرزه صحبت می شود به دلیل 
جمعیت باالتری است که بر روی یا در کنار این گسل ها در 
شهرهای پر جمعیت در این نواحی زندگی می کنند، اظهار 
داشت: بر روی  گسل شمال تهران حدود 2 میلیون و 300 
نفر، بر روی گسل تبریز حدود 400 هزار و در نزدیکی گسل 
»گیو« و در نزدیکی بیرجند ح��دود 200 هزار نفر زندگی 
می کنند ضم��ن آنکه در مش��هد و حومه آن ح��دود پنج 
میلیون نفر ساکن هس��تند که باید نگاه دقیق تری به این 

مناطق صورت گیرد.
لزوم انجام مطالعه بر تاریخچ�ه رخداد لرزه ای

 بر روی گسل ها
زارع با تاکید بر اهمیت بازگش��ت زلزله ه��ا در این مناطق 
خاطرنشان کرد: گس��ل نیش��ابور به طول 74 کیلومتر در 
زمین لرزه ه��ای 1270 و 1405 میالدی با گس��یختگی 
سطحی همراه بوده است به گونه ای که در زلزله سال 1209 
میالدی شهر نیش��ابور کامال ویران شده است و زمین لرزه 
1389 میالدی در کوه های بینالود س��بب ویرانی نیشابور 
و تعداد زیادی روس��تا ش��ده اس��ت. بنابراین در محدوده 
 مش��هد و نیش��ابور حدود 624 سال اس��ت که زلزله مهم

 نداش��تیم .رییس مرک��ز پیش بین��ی زلزله پژوهش��گاه 
مهندسی زلزله اضافه کرد: در تهران نیز زمین لرزه 1830 
میالدی دماوند شمیرانات زمین لرزه مهمی با بزرگای بیش 
از 7 در فاصله حدود 50 کیلومت��ری از مرکز تهران کنونی 

رخ داده است و 183 سال است که زلزله مهمی در محدوده 
شهری رخ نداده اس��ت که الزم اس��ت تدابیر الزم در این 
زمینه اتخاذ ش��ود.این محقق یادآور ش��د: عالوه بر این در 
تبریز نیز از زمان زلزله 1780 میالدی تبریز تاکنون 234 
سال است که زلزله ای مهم با بزرگای بیش از 7 نداشته ایم. 
این در حالی اس��ت که به لح��اظ آماری به ط��ور تقریبی 
در حدود هر 200 س��ال می توان انتظار یک زمین لرزه با 

بزرگای بیش از 7 در این پهنه ها داشت.
به گفته وی این به معنی گفتار رایج »دیر شدن« یا تعویق 
زمان رخداد زمین لرزه ای نیست چرا که برای چنین برآورد 
زمانی باید مطالعات دقیق دیرینه لرزه شناس��ی و زئودزی 
بر روی تک تک گس��ل های فعال در پهنه های یاد شده در 
تهران و تبریز و مش��هد انجام داد. ب��رآورد آماری می تواند 
یادآور ب��ازه زمانی قابل انتظار تقریبی ب��رای رخداد زمین 
لرزه های مهم در هر پهنه و برآورد تقریبی بازگشت زمین 

لرزه ها باشد.
بررسی زلزله تهران

رییس مرکز پیش بینی پژوهش��گاه بین الملل��ی زلزله به 
بررسی گس��ل های تهران پرداخت و گفت: توان لرزه زایی 
گسل شمال تهران به طول 90 کیلومتر بر اساس برآوردها 
7 است ولی ش��واهدی که در زمینه این گسل وجود دارد 
توان لرزه ای بین 7 ت��ا 7.5 را تایید می کند.وی با تاکید بر 
بازنگری گسل های تهران، یادآور شد: وضعیت امروز تهران 
بسیار پیچیده ش��ده جمعیت صبح آن 12.5 میلیون نفر 
)در شب ها 8.5 میلیون نفر( اس��ت و سالیانه 100 تا 150 
هزار نفر به جمعیت این شهر اضافه می شود در حالی که بر 
اساس برآوردهای متخصصان تس��هیالتی که در آن ایجاد 
شده است برای حدود 4 میلیون )تا حداکثر 5 میلیون نفر( 

جمعیت مناسب است.

کم لرزه ترین شهرهای ایران کدامند؟

عکس نوشت

 ضیافت 
افطاری
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