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کار بزرگ سایپا در کنار 
زاینده رود

ورود اعراب به سوریه 
یعنی جنگ جهانی

 اختصاص بودجه الزم برای 
تکمیل قطار سریع السیر 

اصفهان – تهران
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پنجشنبه شب درسالروزسی وهفتمین جشن پیروزی 
انقالب اسالمی جشن ســینماگران هم بود. خانواده 

بزرگ وهنرمند سینمای کشورمان...

مديرعامل ســازمان مرکزي تعاون روستايي ايران 
گفت: با توجه بــه پرمحصول بودن اســتان فارس 

مشكلي براي تامین میوه شب عید نداريم...

معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد 
 اســتان اصفهــان گفت: مــردم نیكــوکار اصفهان

 در 10 ماهه گذشته امسال...

نماينده ولی فقیه در امور حج و زيارت کشور گفت: 
انقالب اســالمی راه توســعه و پیشــرفت کشور را 

بازگشايی و هموار کرد...

سیمرغ هایی که برای  ابد ویک 
روز بال گشودند

استاندار در دیدار با عباس عراقچی مطرح کرد:

اصفهان آماده  برگزاری اجالس های بین المللی

میوه شب عید ارزان 
مي شود

 کمک  نیکوکاران  اصفهانی
 به نیازمندان

انقالب اسالمی راه توسعه و 
پیشرفت کشور را هموار کرد

فرصت های بالقوه تولیدکنندگان 
داخلی برای حضوردر بازار روسیه

روحانی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن:

هیچ کس با صندوق رای قهر نکند
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تصمیم دولت روســیه مبني بر حذف تعرفــه واردات 
محصوالت کشــاورزي و دامي از ايران در ژانويه و فوريه 

سال جاري)2016(، در کنار تحريم هاي...

ريیس جمهور با بیان اينكه انقــالب ما پای صندوق آرا 
تبلور پیدا می کند، گفت: هیچكس نبايد با صندوق رای 

قهر کند و همه مردم بايد پای صندوق آرا بشتابند.
حجت االسالم حسن روحانی ريیس جمهور طی سخنانی 
در اجتماع بزرگ راهپیمايان 22 بهمن در میدان آزادی 
تهران، ادامه داد: همانطور کــه رهبری معظم فرمودند، 
فرضا اگر کســی به نظام و حكومت هم نقد دارد نبايد با 
صندوق آرا قهر کند. اين صندوق، حق الناس است و همه 
ما بايد به آن احترام بگذاريم چراکه ســرمايه اجتماعی 
ما در کار اين صندوق خواهد بود و اين رای ملت اســت 
که حرف آخر را می زند. وی گفت: رای ملت ايران در 7 
اســفند، رای به امید، عقالنیت، قانون و دفاع از حقوق 
ملت است. رای 7 اسفند ملت بزرگوار ما، رای به ساختن 
ايران عزيز بر پايه گفت وگو و اعتماد است. ريیس جمهور 
تصريح کرد: رای ما »نه« به آنهايی است که می خواهند 

به قانون پشت کنند، »نه« به آنهايی است ...
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امام جمعه موقت اصفهان؛

امید و ناامیدی دشمن به انتخابات گره خورده است

 امام جمعــه موقــت اصفهان گفــت : هفتم اســفند 
دوربین های دنیا به طرف کشورما است و امید و ناامیدی 

دشمن به انتخابات گره خورده است.
حجت االسالم والمسلمین ســیدمجتبی میردامادی 
 در خطبــه های ايــن هفته نمــاز جمعــه در میدان

 امــام خمینی )ره( شــهر اصفهــان افزود: مــردم به 
نمايندگان متدين، خیرخواه، شجاع و کسانی که به فكر 

مردم هستند رای بدهند.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب برای شرکت 
همه آحاد در انتخابات گفت: رهبر معظم انقالب فرمودند 
شــرکت در انتخابات ملت ايران را در چشم ملت های 

ديگر آبرومند می کند.
امــام جمعه موقــت اصفهــان تصريح کــرد: صفوف 
فشــرده جمعیت مومــن و متقــی برای حضــور در 
 انتخابات از بمــب اتمی بیشــتر آمريكا را متالشــی

 می کند.
وی با بیان اينكه آمريكا به بهانه انتخابات به کشورمان 
چشــم طمع دوخته اســت ، گفت: آنها دنبال تحول 
 در ايران هســتند يعنی ايــران بدون واليــت فقیه و

 ســپاه پاســداران ، ايرانی ضعیف کــه در مقابل غرب 
شكست خورده سرکار بیايد.

امام جمعه موقــت اصفهان بــا بیان اينكــه ماهم به 

دنبال تحــول در ايران هســتیم اظهار کرد: 
 تحول ما ايران اســالمی اســت کــه اهداف 
پیامبر بزرگ اســالم حضرت محمد)ص( را 

دنبال  کند.
حجت االسالم والمسلمین میردامادی با اشاره 
به اينكه سرنوشــت ملت ايران به دست خود 
ملت با حضوردر انتخابات تعیین می شــود ، 
گفت: رفاقت ها، دوســتی ها، بانــد بازی ها و 

خراب کاری ها نبايد ما را از حقیقت دور کند.
وی همچنین بــه توصیه هــای رهبر معظم 
 انقــالب در مــورد اينكــه مراقــب باشــید 
جنجال های روز مره انتخاباتی آنها را سرگرم 
نكند و از اقتصاد و مســائل مهم قافل نشوند 

اشاره کرد.
وی همچنین از حضور مردم شــجاع،مومن و قهرمان 
ايران در راهپیمايی 22 بهمــن قدردانی کرد و گفت: 
مردم روز گذشــته بزرگترين حماسه تاريخ را به وجود 

آوردند.
وی با اشــاره به مناســب های هفته والدت با سعادت 
حضرت زينب کبــری )س( را در روز يكشــنبه جاری 
 اشــاره کرد و گفت: حضرت زينب )س( يكی از مفاخر 
جهان اســالم اســت و نشــان داد می تواند در میدان 
سیاست و مبارزه همدوش برادرش مكمل قیام و انقالب 

برادر باشد.
امام جمعــه موقت اصفهــان گفت: پرســتاران عزيز 
 فرشــتگان رحمت هســتند که برای بیمــاران تالش
 می کنند و شب ها بیدارند تا بیمارشان آسوده بخوابد.

وی با اشاره به پیشرفت های نظامی ايران در زمین هوا 
و دريا گفت: اگر قدرت ايران برای دشــمن نمايان نبود 
دشمن نمی گذاشت لحظه ای در جنگ نظامی نیز آرام 

باشیم.
وی قدرت ايران در دستگیری نظامی آمريكايی را باعث 
افتخار و غرور عنوان کرد و گفت: امروز شجاعت،قدرت ، 

عزت نیروهای مسلح ما آمريكا را به لرزه در آورد.

تجلیل خطیب جمعه اصفهان از راهپیمایی حماسی 22 بهمن؛

ملـت ایـران بزرگترین 
حماسه تاریخ را رقم زدند
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خطی��ب موقت نم��از جمعه ته��ران گف��ت: نامزدهای 
انتخابات باید اخاق اس��امی، قانونم��داری و پرهیز از 
اسراف را در تبلیغات انتخاباتی در نظر بگیرند و به رقیبان 

خود تهمت نزنند و غیبت نکنند.
به گزارش تسنیم، آیت اهلل کاظم صدیقی خطیب موقت 
نماز جمعه ته��ران در خطبه های عبادی سیاس��ی نماز 
 جمعه با اش��اره به حضور گس��ترده مردم در راهپیمایی

 22 بهمن اظهار داش��ت: مردم در 22بهمن عید بزرگی 
را به رخ دنیا کش��یدند ، عید دیگری در هفتم اسفندماه 
در پیش خواهید داش��ت و با همین نیت که نه گفتن به 
آمریکا و داعش بود، سر صندوق رای حاضر خواهید شد.

وی با توصیه به نامزدهای انتخابات مجلس��ین خبرگان 
رهبری و شورای اسامی تصریح کرد: نامزدها باید خدا 
را در نظر بگیرند، این سمت ها اگر برای خدا نباشد به جز 
خستگی چیزی نخواهد داشت، اما اگر برای گره گشایی و 
خدمت به مردم است خوشا به حال کسانی که در صحنه 

حاضر می شوند.
صدیقی با اش��اره به ضرورت حفظ انص��اف در تبلیغات 

انتخاباتی تاکی��د کرد: نامزدهای انتخاب��ات باید اخاق 
اس��امی، قانونمداری، پرهیز از اس��راف را در تبلیغات 
انتخاباتی در نظر بگیرند و ب��ه رقیبان خود تهمت نزنند 

و غیبت نکنند.
وی اضافه کرد: ما مش��اهده می کنیم که هر روز مردم و 
ملت خداجوی ما در این کش��ور به حرم دین ورود کرده 
و در ای��ام اهلل تنفس می کنن��د. روز 22 بهم��ن یک روز 
تاریخی، برجسته و افتخارآمیز بود که حیات ملت، زنده 
بودن انق��اب و تجلی والیت فقی��ه را در رگ های مردم 

مشاهده کردیم.
خطیب نماز جمعه تهران خطاب ب��ه مردم ایران با بیان 
اینکه گویا والیت در همه شما تجلی داشت، خاطرنشان 
کرد: همه شما مردم سرباز بودید و اقتدار نظام و مبارزه با 

استکبار را نشان دادید.
صدیقی تصریح کرد: حضور شما در راهپیمایی 22 بهمن 
یک رسانه چند میلیونی بود، خود ما قطره ای در دریای 
عظمت ش��ما مردم بودیم، گویا همه شما مردم ذوب در 

انقاب و استکبارستیزی بودید.

وی با ابراز اینکه شما ملت ایران حس��ینی هستید و در 
این 37 سال هرگز از خط عاشورا و امام حسین)ع( فاصله 
نگرفتید، گفت: حضور شما در س��ی و هفتمین سالگرد 
انقاب اسامی این معنا را اعام کرد که همه ما پرچمدار 
والیت هستیم. بنابراین شعاری که امام در ابتدای انقاب 

مطرح کردند این بود که ما تا آخر ایستاده ایم.
خطیب نماز جمعه تهران برهمین اس��اس خاطرنشان 
کرد: ملت ما به دنیا اعام کرد که س��ر آرمان های امام و 

شهدا تا آخر ایستاده است.
صدیقی ادامه داد: حضرت ام��ام)ره( باغبانی بود که این 
گلزار را به وجود آورد و از س��ال 42 مشغول کشت و کار 
بود و امروز رویش نهال ه��ا را در صحنه جهانی به وضوح 

تماشا می کنیم.
وی با اشاره به اینکه اولین مسئله که عامل این عظمت، 
استقامت و بصیرت مداوم شد مس��ئله امامت و رهبری 
است، بیان داشت: خداوند متعال اولین انسانی که روی 
زمین قرار داد خلیفه خودش بود. تمرد از رفتن زیر پرچم 

خلیفه خدا اشتباه است و همه شما جنود الهی هستید.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: حضرت امام به عنوان 
خلیفه خدا پرچم را به دست گرفت و از شما دعوت کرد، 
 جنس حرکت و ن��دای امام با هم��ه انقاب هایی که در 

غیر سلسله انبیا رخ داد تفاوت دارد.
صدیقی با بیان اینکه در همه انقاب های دنیا مس��ایل 
مادی به عنوان ش��عار اولیه مطرح می ش��ود، گفت: امام 
به پا خاست و چند ش��عار داد که یکی از آنها این بود که 
بنیانگذار کبیر جمهوری اسامی خودش را بدهکار دین 
و مکتب الهی می دانست؛ به عنوان ادای دین به خالق به 

پا خواست و خواسته ای از مردم نداشت.
وی با ی��ادآوری اینکه در س��ال 42 هی��چ کس خواب 
پی��روزی انق��اب و برق��راری حکومت والی��ت فقیه را 
نمی دید، افزود: مردم قم، تهران و ورامین کفن پوشیدند 
و خون دادند و گفتند با خدا عهدی داریم که غیر از او را 

پرستش نکنیم.
خطیب نمازجمعه تهران تاکید کرد: حرکت امام برکاتی 
داش��ت ؛ از جمله آن این بود که این حرکت برای قش��ر 
خاصی نبود. هم انقاب پابرهنه ها بود و هم انقاب تجار 
متدین و افرادی که سوادی نداشتند. امام همه را جمع 

کرد و فطرت ها را بیدار کرد.
صدیقی با اشاره به اینکه امام این هنر را داشت که تمام 
اقشار را در صحنه مبارزه حاضر کرد، بیان داشت: نزدیک 
دو قرن دنیای اس��تکبار علیه حیات دینی مبارزه کرد و 
به این نتیجه رسیده بودند دوران دین تمام شده است؛ 
لیبرال دموکراسی برقرار شده بود و رقیب دیگرش دنیای 

کومونیسم بود. 
امام به عنوان سرچش��مه دین تش��نگان عال��م را دید و 
افسانه طوالنی مدت غرب و ش��رق را امام با این انقاب 

ابطال کرد و حقیقت دین را به کرسی نشاند.
وی با طرح ای��ن موضوع که امام ش��اه را بی��رون کرد و 
فرهنگ س��لطنت را منس��وخ کرد، خاطرنش��ان کرد: 
ش��اه تنها یک عروس��ک ب��ود، هیمنه آمری��کا، غرب و 
 ش��رق ازبین رفت؛ چرا که همه می خواس��تند ش��اه را

 نگه دارند.
 امام باحرکت مس��لحانه مخالف ب��ود و حرکتش مانند 
حرکت پیامبر بود که توانس��ت با بیداری دل ها، ش��اه و 

سلطنت را ریشه کن کند.
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه امام جمهوری اسامی 
را با آرم والیت فقیه مطرح کرد، خاطرنشان کرد: هر تز و 
نظریه ای به جز والیت فقیه باطل اس��ت و در این میدان 
مردم هنرمند بودند و تش��خیص دادند مس��ئله والیت 

مسئله عرشی است.
صدیقی با تاکید بر اینکه حضرت امام تنها رهبری بود که 
از اول تا آخر در متن مردم قرار داشت و مردم را ولی نعمت 
معرفی کرد و خودش را بدهکار مردم می دانست، گفت: 
تا قبل از انقاب مردم هیچ نقش��ی در تعیین سرنوشت 
خودش��ان نداش��تند اما این مردم پرچم ام��ام را پاس 

داشتند و در تعیین سرنوشتشان نقش ایفا کردند.

وزیر کش��ور با اش��اره به پیش بینی تمهیدات الزم برای رعایت قانون در 
انتخابات توسط نامزدها گفت: هیئت های بازرسی ما تمام حرکات نامزدها 

را در تمام مراحل زیر نظر دارند.
عبدالرحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن، 
با اش��اره به در پیش بودن تبلیغات انتخابات مجلس ش��ورای اسامی و 
مجلس خبرگان رهبری تاکید ک��رد: توصیه ما به نامزده��ا در تمام این 

مراحل، رعایت قانون است.
وی همچنین درباره انتقادات مطرح ش��ده نس��بت به اظه��ارات برخی 
استانداران، مسئوالن اجرایی و انتخاباتی بودن این اظهارات افزود: مطرح 
شدن این خبرها برای ما دلیل نیس��ت، اگر سند و مدرکی هست، بدهند 

که بررسی کنیم.
وزیر کش��ور همچنین با بیان اینک��ه تمهیدات الزم ب��رای جلوگیری از 
تخلفات انتخاباتی و نیز پایبندی نامزدها به قانون پیش بینی شده است، 
تصریح کرد: هیئت های بازرسی تمام حرکات را در تمام مراحل زیر نظر 

دارند.

وزیر امور خارجه کشورمان که برای حضور در نشست بین المللی کمک به 
حل بحران سوریه به مونیخ سفر کرده است با دبیرکل سازمان همکاری 

اسامی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که 
برای حضور در نشست بین المللی کمک به حل بحران سوریه و همچنین 
کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است با »ایاد مدنی« دبیرکل 

سازمان همکاری اسامی دیدار و گفت وگو کرد.
دیدار ظریف و دبیر کل سازمان همکاری های اسامی پیش از برگزاری 
نشست بین المللی کمک به حل بحران سوریه از اهمیت زیادی برخوردار 

است.
ظریف در بدو ورود به مونیخ اعام کرد: چن��د ماقات دوجانبه مرتبط با 
بحث سوریه خواهم داش��ت که ماقات با نماینده ویژه دبیر کل سازمان 

ملل در امور سوریه و وزرای امور خارجه چین و روسیه از آن جمله است.
وزیر امور خارجه کش��ورمان هنگام ورود به مونیخ به کشور های غربی و 
منطقه هشدار داد فرصت حل و فصل بحران سوریه گذشته است و ضروری 
است کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه هر چه سریع تر واقعیات 

منطقه و خطر داعش را درک کنند.
نشست بین المللی کمک به حل بحران س��وریه در حالی برگزار می شود 
که ارتش س��وریه و نیرو های حزب اهلل پیروزی های مهمی را در مناطق 
مختلف این کشور به دست آورده اند و ضربات سختی را به تروریست ها 
وارد کرده اند. ظریف همچنین بر لزوم مشخص شدن گروه های معارض از 

تروریست ها به منظور ادامه روند مذاکرات تاکید کرده است.

 مراجع عظ��ام تقلید ب��ا ش��رکت در راهپیمایی باش��کوه و حماس��ی
  22بهمن از حضور گس��ترده و عظیم مردم درای��ن راهپیمایی تقدیر 

کردند.
به گزارش جام جم آناین، آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی از مراجع عظام 
تقلید، درحاشیه ش��رکت در راهپیمایی باش��کوه 22 بهمن درگفتگو 
با خبرنگاران، ازحضور گس��ترده و باش��کوه مردم درای��ن راهپیمایی 
 تقدیر کرد و گفت: این حضور حماس��ی مردم، نقش��ه های دش��منان

 راخنثی  می کند.
وی افزود: مردم همیش��ه برای دفاع از آرمان های انقاب و ارزش های 
اسامی در صحنه حاضر هستند و مسئوالن باید قدر این حضور مردم 

در صحنه ها را بدانند.
آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: انقاب اسامی بعد از 37 سال همچنان 
 مستحکم تر از همیشه و نقطه امید مسلمانان و خاری در چشم دشمنان 

است.
پیام مهم این راهپیمایی، استکبارستیزی است

آیت اهلل حس��ین ن��وری همدان��ی نیز ب��ا تقدی��ر از حضور باش��کوه 
م��ردم در راهپیمایی 22 بهم��ن گفت: پی��ام مهم ای��ن راهپیمایی و 
 حض��ور باش��کوه م��ردم، استکبارس��تیزی و صهیونیس��م س��تیزی 

است.
وی در گف��ت و گ��و ب��ا خبرن��گاران درق��م ادام��ه داد: مل��ت ایران 
بع��د از گذش��ت 37 س��ال از انق��اب اس��امی حض��وری بس��یار 
 باش��کوه دارن��د و امید اس��ت که ق��در این حض��ور و حماس��ه مردم 

را بدانیم.
 وی تاکید ک��رد: مردم با این حضور گس��ترده خود به دش��منان نظام 

اسامی پاسخ دندان شکن دادند.
آیت اهلل نوری همدانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که مردم ایران به 

اصول انقاب اسامی پایبند هستند.
باید قدردان این مردم باشیم

آیت اهلل عبداهلل ج��وادی آملی ازمراجع عظ��ام تقلید نیز ب��ا تقدیر از 
حضور باش��کوه مردم در راهپیمای��ی 22 بهمن گفت: بای��د به خاطر 
 حض��ور باش��کوه م��ردم در این صحن��ه ب��زرگ، خداوند س��بحان را 

شاکر باشیم.
وی درحاش��یه حضور در راهپیمایی 22 بهمن در ق��م در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داشت: ما باید قدردان این مردم باشیم چون در همه 

صحنه ها حاضرهستند. 
آیت اهلل جوادی آملی ادامه داد: امید اس��ت خداوند س��بحان به همه 
 مس��ئوالن و مردم توفیق عنای��ت فرماید ک��ه اینگون��ه در صحنه ها

 حاضر هستند.
 وی ب��ه ای��ن نکته نیز اش��اره ک��رد که خ��دا را ش��اکریم ک��ه آبروی 
 نظام مق��دس اس��امی را در س��طح بی��ن الملل��ی و منطق��ه حفظ 

کرده است.

رحمانی فضلی:

هیئت های بازرسی تمام حرکات نامزدهای 
انتخابات را زیرنظر دارند

ظریف با دبیرکل سازمان همکاری اسالمی 
در مونیخ دیدار کرد

 تقدیر مراجع تقلید از حضور حماسی 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن

نخس��ت وزیر روس��یه هش��دار داد، در ص��ورت اعزام 
نیروهای عربی به س��وریه، جنگ جهانی جدیدی آغاز 
خواهد ش��د. به گزارش جام جم آنای��ن، »دیمیتری 
مدودوف« گفت: آمریکایی ها و هم پیمانان عرب ما باید 
درباره آغاز جنگی مستمر فکر کنند. آیا آنان معتقدند 

که در چنین جنگی به سرعت پیروز می شوند؟
آلمان��ی  روزنام��ه  ب��ا  مصاحب��ه  در  م��دودوف 
»Handelsblatt« اظهار داشت: به جای ایجاد یک 
جنگ جهانی جدید، باید همه طرف ها را به نشس��تن 

پای میز مذاکره مجبور کرد. 
مدودوف خاطرنش��ان کرد: اختافات سیاس��ی نباید 
 بهان��ه ای ب��رای دخال��ت در ام��ور کش��ورهای دیگر

 باش��د. خبرگزاری تاس هم تأکید ک��رد که مدودوف 
در مصاحبه با این روزنامه آلمانی، اظهار داش��ت: شاید 
ارزیابی های مختلفی درباره سیاس��تمداران داش��ته 
باش��یم، ولی این امر نبای��د دلیلی برای آغ��از دخالت 
یا سوزاندن کش��ور )س��وریه( از داخل باش��د، اکنون 
جنگ��ی در داخل س��وریه ب��ه راه افتاده اس��ت و همه 
از یکدیگر آس��یب دیده اند، ش��یعیان، اهل س��نت، و 
دیگران مانن��د دروزی ها و مس��یحیان و عل��وی ها ... 
ش��اید اس��د نمونه و الگویی برای دموکراس��ی نباشد، 
ولی باید تاش می ش��د ت��ا انتخاباتی در آنج��ا برگزار 

ش��ود، به ج��ای آنکه چنی��ن حمله ش��دیدی صورت 
 بگیرد که در نتیج��ه آن همه گرفتار رنج و مش��کات 

شوند.
مدودوف افزود: از رویدادهای سوریه باید عبرت گرفت 
که ایجاد مشکل چه اندازه آسان است ولی حل آن چقدر 
دشوار. وی خاطرنش��ان کرد: حضور نظامی روسیه در 
س��وریه برای دفاع از منافع ملی اس��ت، و باید در نظر 
داشت که رهبری سوریه از روسیه این پشتیبانی نظامی 

را خواستار شد.
مدودوف تأکید کرد: در روس��یه قومیت های مختلف 
و برخی افراد افراطی هس��تند، و روسیه با آنها در قفقاز 
جنگید، و این افراطی ها گاهی به کشورهای دیگر نفوذ 

می کنند.

وزیر امور خارج��ه آمریکا در اظهاراتی از موافقت کش��ورهای 
حاضر در کنفرانس مونیخ برای برقراری آتش بس در س��وریه 
خبر داد. »جان ک��ری« وزیر امور خارجه آمریکا، گفته اس��ت 
که کش��ورهای عضو گروه حمایت بین المللی از سوریه بر سر 
طرحی برای برقراری آتش بس و ارس��ال کمک های انس��ان 
دوس��تانه به ش��هر ها و مناطق تح��ت محاصره در س��وریه به 
 توافق دست یافته اند. نشست وزرای ۱7 کشور عضو »حمایت

 بین المللی سوریه«در  مونیخ آغاز شد و تا بامداد روز جمعه ادامه 
داشت. جان کری، در کنفرانس خبری پس از نشست کشورهای 
عضو حمایت بین المللی از س��وریه گفته است: نشست وزرای 
کش��ورهای عضو گروه حمایت بین المللی سوریه بر سر پایان 
دادن کامل به خصومت ها طی یک هفته به توافق رسیدند. کری 
اضافه کرد: اعضای این گروه توافق کردند طی یک هفته آتش 
بس سراسری برقرار شود. وی با این حال تصریح کرده است که 
آتش بس در سوریه شامل گروه داعش، و جبهه النصره نخواهد 
بود.وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرده اس��ت که کشورهای 
حاضر در این نشس��ت همچنین با تس��ریع و گسترش فوری 
کمک های انسان دوستانه به شهرها و مناطق این کشور جنگ 
زده در هفته جاری توافق کردند. به گفته کری ابتدا این کمک 
به مناطقی که نیاز فوری به کمک های انس��انی دارند، به ویژه 
ها شهر ها و مناطق تحت محاصره ارسال شده و سپس کمک 
های بشردوستانه در اختیار همه افراد نیازمند در سراسر کشور 
قرار خواهد گرفت.یک دیپلمات غربی به رویترز گفته است: ما 

به توافقی برای پایان دادن به بمباران های روس��یه در سوریه 
دست نیافتیم، اما بر س��ر فرایندی توافق کردیم که در صورت 
اجرا می تواند ش��رایط را عوض کند.یک دیپلمات غربی دیگر 
نیز به »سی ان ان« گفته اس��ت: ۱7 کشور عضو گروه حمایت 
بین المللی از سوریه در نشس��ت خود بر سر ارسال کمک های 
انسان دوستانه به شهر ها و مناطق تحت محاصره و همچنین 

برقراری آتش بس در هفته آینده توافق کردند.
از سرگیری مذاکرات دولت سوریه و مخالفان

جان کری همچنین گفته اس��ت که مذاکرات بین نمایندگان 
حکومت سوریه و مخالفان آن به زودی از سر گرفته خواهد شد. 
این مذاکرات هفته گذشته در ژنو بدون پیشرفتی متوقف شد. 
توقف این مذاکرات با حمات تازه نیروهای دولتی س��وریه با 

پشتیبانی نیروهای هوایی روسیه به حلب همزمان شد.
آمریکا پیش تر خواس��تار برقراری فوری آتش بس در سوریه 
شده بود. اما در مقابل، روسیه با ارایه طرحی خواستار برقراری 
آتش بس بین شورشیان سوری و حکومت بشار اسد از روز اول 
مارس- ۱۱ اسفند- است ولی واشنگتن معتقد است که فاصله 
سه هفته ای تا آن زمان به مسکو و حکومت سوریه فرصت کافی 

خواهد داد تا گروه های شورشی میانه رو را درهم بکوبند.
پیش از نشست کشورهای عضو حمایت بین المللی از سوریه، 
جان کری و س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه، روز 
پنجشنبه در مونیخ برای کاهش اختافات فیمابین درباره طرح 

مسکو به منظور برقراری آتش بس در سوریه گفتگو کردند.

رییس جمهور با بیان اینکه انقاب ما پای صندوق آرا تبلور پیدا 
می کند، گفت: هیچکس نباید با صندوق رای قهر کند و همه 

مردم باید پای صندوق آرا بشتابند.
حجت االسام حسن روحانی رییس جمهور طی سخنانی در 
اجتماع بزرگ راهپیمایان 22 بهمن در میدان آزادی تهران، 
ادامه داد: همانطور که رهبری معظم فرمودند، فرضا اگر کسی 
به نظام و حکومت هم نقد دارد نباید با صندوق آرا قهر کند. این 
صندوق، حق الناس است و همه ما باید به آن احترام بگذاریم 
چراکه سرمایه اجتماعی ما در کار این صندوق خواهد بود و این 

رای ملت است که حرف آخر را می زند.
وی گفت: رای ملت ایران در 7 اسفند، رای به امید، عقانیت، 
قانون و دفاع از حقوق ملت اس��ت. رای 7 اسفند ملت بزرگوار 

ما، رای به ساختن ایران عزیز بر پایه گفت وگو و اعتماد است.
رییس جمهور تصریح کرد: رای ما »نه« به آنهایی اس��ت که 
می خواهند به قانون پشت کنند، »نه« به آنهایی است که اهل 
منازعه و افراط هستند و ما عظمت این ملت و کشور را با اتحاد 

و وحدت به نقطه مطلوب خواهیم رساند.
رییس جمهور با بیان اینکه ام��روز همه قدرت های جهانی به 
اشتباهات 37 ساله گذشته خود معترف هستند گفت: انقاب 
اس��امی تنها یک انقاب سیاسی نیس��ت گرچه با سیاست 
تنگاتنگ آمیخته است اما مسئله مهم، اخاق است و همواره 

اخاق بر سیاست مقدم بوده است.

وی با بیان اینکه مردم خواست ده ها ساله خود را در کام امام و 
رهبری متبلور می بینند، اظهار داشت: جهانیان در برابر انقاب 
شکوهمند و بزرگ و مردمی ایران بهت زده شدند و دیدند که 
چگونه کام یک رهبر دینی و معنوی ای��ن همه می تواند در 

جهان معاصر در میان مردم صاحب نفوذ باشد.
وی افزود: همه ما می دانیم که انقاب اسامی تنها یک انقاب 
سیاسی نیست گرچه با سیاس��ت تنگاتنگ آمیخته است اما 
مسئله مهم اخاق است و همواره اخاق بر سیاست مقدم بوده 
است. روحانی افزود: امام با اخاق اسامی توانست هنرمندانه 
انقاب را از کنار نفرت و انتقام عبور دهد و اگر این کار هنرمندانه 
امام نبود، کشور س��الیان دراز مبتا به جنگ داخلی می شد. 
این مردم بودند که با راهبری امام و اخاق اس��امی، گل را بر 
لوله های تفنگ زدند و نشان دادند چگونه انقاب جاذبه ای دارد 

که می تواند همه را در مسیر حق و در مسیر عدل جذب کند.
رییس جمهور تصریح کرد: انقاب ما انقاب اخاقی، انقاب 
مس��المت آمیز، انقابی بدون بداخاقی و بدون خشونت بود 
چراکه دین اسام پیام آور عدالت و اعتدال و مهربانی و برادری 
برای همه مردم است. وی گفت: البته مردم ما در دوران انقاب 

برای تثبیت انقاب و س��ال های بعد در برابر تجاوز بیگانگان 
قربانی های فراوانی را تقدیم انقاب کردند.

روحانی ادامه داد: کشورهایی که سالیان طوالنی عادت کرده 
بودند تا با مردم به اصطاح جهان سوم از دید خودشان و حتی با 
مردم ایران با زبان زور سخن بگویند، امروز بعد از حدود 4 دهه 
از پیروزی انقاب به خوبی حس کرده اند که ملت بزرگ ما در 

برابر هیچ فشاری و تهدیدی تسلیم نخواهند شد.
وی افزود: این مردم غیور س��رزمین ایران بودند که در دفاع ۸ 
ساله خودشان در برابر تجاوز بیگانگان، به دنیا نشان دادند که 
با استقامت می ایس��تند و این مردم بزرگ ما بودند که در ۱۰ 
سال اخیر در برابر تحریم های بی سابقه بین المللی سر تسلیم 

فرو نیاوردند.
رییس جمهور تصریح ک��رد: امروز همه آنهای��ی که به خاطر 
کینه و یا به خاطر بد فهمی و یا بدخواهی به مردم ایران فشار 
می آوردند، در برابر عظمت مردم ایران س��ر ف��رود آورده  و از 
اقدامات گذشته خود مأیوس هستند. روحانی خاطرنشان کرد: 
با پیروزی بزرگ ملت ایران در توافق هس��ته ای همه جهانیان 
فهمیدند که این ملت بزرگ و عظیم نه تنها در میدان جنگ و 

دفاع می تواند در برابر قدرت های جهان بایس��تد و آنها را وادار 
به شکست و سرافکندگی کند، بلکه در عرصه دیپلماسی، در 
عرصه منطق، در عرصه استدالل هم در برابر جهانیان قدرت 
وفاق دارند و می تواند حقوق ملی خود را به کرسی بنشاند و با 
اس��تقال حقوقی و سیاسی، انس��جام و وحدت ملی در سایه 
تدابیر مقام معظم رهبری، تمام قطعنامه های ظالمانه شورای 
امنیت علیه ملت ایران را از بین ببرد و لغو کند و همچنین همه 
قطعنامه های شورای حکام را برای همیشه به تاریخ بسپارد و 
به جهانیان ثابت کند که ادعای تهدید ایران علیه جهانیان یک 
دروغ است.روحانی گفت: امروز دوران 37 ساله تثبیت انقاب 
اسامی را پشت سر گذاشتیم و امروز روزی است که باید دوران 

پیشرفت همراه با عزت ملی آغاز شود.
وی گفت: دنیا امروز فهمیده است دوران زبان تحریم و تحقیر 
پایان یافته است. دنیا امروز فهمیده اس��ت با ملت ایران تنها 
می توان با زبان تعظیم و با زبان تکریم سخن گفت. امروز هدف 
ما ساختن ایران آباد و پیشرفته است و این کار در صورت انزوای 

کشور امکان پذیر نخواهد شد.
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید از سرمایه، دانش و تکنولوژی 
جهان استفاده کنیم، افزود: گرچه مردم ما مردمی دارای علم، 
فرهنگ و دارای روحیه تاش و اراده هستند و ما قادر هستیم 
بهترین صنایع را با برنامه ریزی درست در جهان امروز عرضه 

کنیم و به رقابت بپردازیم.

نخست وزیر روسیه هشدار داد:

ورود اعراب به سوریه یعنی جنگ جهانی
جان کری خبر داد:

موافقت بین المللی برای برقراری آتش بس در سوریه

روحانی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن:
هیچ کس با صندوق رای قهر نکند

اخبار کوتاه

خبر 
آیت اهلل صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران:

مردم در ۲۲ بهمن  عید بزرگی را به رخ دنیا کشیدند
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ــير آستارا-  ــاره به ايجاد حمل و نقل تركيبى در مس مديرعامل راه آهن با اش
ــتيرانى ايرانـ   ــه 4 جانبه ميان راه آهن و كش آذربايجان، گفت: موافقت نام

جمهورى آذربايجانـ  اوكراين و گرجستان به امضا رسيده است.
ــيد آقايى گفت: در حال حاضر راه آهن ايران در مرحله پوست  محسن پورس
اندازى است و ما به دنبال تغيير اصولى و زيربنايى در كشورهستيم و اين مهم 
ــت و درطول اين دو سال تالش كرديم  ازطريق توسعه حمل و نقل ميسراس
ــبت به افزايش بهره بردارى از  ــاختى نس تا به جاى توجه به پروژه هاى زيرس
ظرفيت هاى موجود اقدام شود. وى با بيان اينكه توسعه راه آهن توسعه عملكرد 
ــن اولويت دادن به  ــت كلى راه آه ــت نه خطوط آن، افزود: سياس راه آهن اس
ــت و  ــوزه حمل و نقل اس ــع موجود در ح ــبكه و رفع موان بهره بردارى از ش
ــن در پى رفع  ــركت راه آه ــان مى دهد كه ش ــته نش ــال گذش عملكرد 2 س
ــاى ATC و  ــتم ه ــازى، راه اندازى سيس ــا با دوخطه كردن، بازس گلوگاه ه
بالك بندى، احداث كمربندى و همچنين افزايش ايمنى بوده است.مديرعامل 
راه آهن خاطرنشان كرد: در صورتى كه بتوانيم امكانات را بسيج كنيم مى توان 
ــال آينده به 3 تا 4 ميليون تن بار ترانزيت ريلى برسيم.  پيش بينى كرد در س
ــتاراـ  آذربايجان  وى در ادامه به خطوط ريلى جديد مانند خوافـ  هرات و آس
ــل قطعه 2 و3 آن  ــاره كرد و افزود: با راه اندازى كامل اين خطوط و تكمي اش
طبق توافق نامه اى كه با افغانستان انجام شده يك ميليون تن بار از اين مسير 
ترانزيت خواهد شد.مديرعامل راه آهن به برنامه ريزى به منظور ايجاد حمل 
ــاره كرد و گفت: طبق اين  ــتارا- آذربايجان، اش ــير آس و نقل تركيبى درمس
ــپس از طريق  برنامه ريزى بار از طريق ريل از مقصد بندرعباس به قزوين ، س
جاده آستارا به  آذربايجان و از آنجا به گرجستان جابه جا خواهد شد كه در اين 
محور ما 2 مسير درياى سياه و روسيه را در اختيار داريم و مى توانيم بارهايى از 
كشور هند را از اين مسير منتقل كنيم.وى در ادامه انجام موافقت نامه 4 جانبه 
ميان راه آهن و كشتيرانى كشورهاى ايرانـ  جمهورى آذربايجانـ  اوكراين و 
گرجستان را مدنظر قرار داد و افزود: در اين مورد يك جدول تعيين تعرفه بين 
اين كشورها به امضا رسيد و تعرفه 2 هزار و 200 دالر به ازاى هر كانتينر در اين 
ــت. به گفته وى اين اتفاق براى نخستين بار رخ داده كه  مسير توافق شده اس
بين كشورهاى منطقه براى راه اندازى كريدور حمل و نقل تركيبى يك تعرفه 

واحد تعريف شده است.

همزمان با آغاز مذاكرات ايران و آفريقاى جنوبى براى ساخت پااليشگاه 
ــگاه ــاخت پااليش نفت، معاون وزير نفت از ادامه مذاكرات به منظور س

 200 هزار بشكه اى نفت در اسپانيا خبر داد.
ــگاه هاى  ــاخت پااليش ــهام و يا س عباس كاظمى با بيان اينكه خريد س
نفت يكى از سياست هاى ايران در دوران پساتحريم است، گفت: تامين 
ــام صادراتى ايران مهم ترين دليل  امنيت بلندمدت براى عرضه نفت خ
اجراى اين سياست جديد خواهد بود. معاون وزير نفت با تاييد مذاكرات 
جديد نفتى انجام شده بين ايران و اسپانيا به منظور مشاركت در ساخت 
ــور، تصريح كرد: يك شركت اسپانيايى  يك پااليشگاه نفتى در اين كش
پيشنهادى ارايه كرده و حاضر است با سرمايه گذارى مشترك نسبت به 

ساخت يك پااليشگاه دراين كشور اروپايى اقدام كند.
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى با تاكيد بر  مديرعامل ش
ــت خوراك نفت خام اين پااليشگاه  اينكه  درصورت توافق نهايى قراراس
ــت: پااليشگاهى كه محور مذاكره با  توسط ايران تامين شود، اظهار داش
طرف اسپانيايى بوده از ظرفيت 200 هزار بشكه نفت خام برخورداراست. 
ــاخت  ــاركت درس ــاره به تمايل ايران براى مش ــئول با اش اين مقام مس
پااليشگاه نفت دراسپانيا، خاطرنشان كرد: شرايط ساخت اين پااليشگاه 

مشترك نفت موجه تر بوده زيرا ساخت پااليشگاه يك فرصت بكراست.
ــپانيا هم اخيرا در  ــيا مارگالو» وزير امور خارجه اس «خوزه مانوئل گارس
گفت وگويى از انجام مذاكراتى با ايران به منظور ساخت يك پااليشگاه 
ــگاه نفت با  ــاخت پااليش ــت: مادريد س نفت خبر داده و تاكيد كرده اس
ــيه را مورد بررسى قرار  مشاركت ايران به جاى شركت روس نفت روس
مى دهد. به گزارش مهر، در صورت توافق ايران و اسپانيا، يك پااليشگاه 
جديد نفت در «آندولس» استان كاديز اين كشور اروپايى احداث خواهد 
ــازى در اروپا به شمار  ــتين اقدام ايران براى پااليشگاه س ــد كه نخس ش
ــس از توافق تهران و  ــپانيا، پ ــار مذاكرات نفتى ايران و اس مى رود.دركن
ــام، دور جديد مذاكرات  ــرگيرى صادرات نفت خ پرتوريا به منظور ازس
ــاخت، بازسازى و نوسازى برخى از  ايران و آفريقاى جنوبى به منظور س

پااليشگاه هاى نفت اين كشور آغاز شده است.
ــاخت يك پااليشگاه نفت خام 200 هزار  براين اساس اخيرا پيشنهاد س
بشكه اى در مذاكرات ايران و آفريقاى جنوبى مطرح شده و به نظر مى رسد 
ــازى  ــا به منظور توافق نهايى درباره پااليشگاه س دور جديد گفت وگوه

دراين كشور آفريقايى كليد خورده است.
ــركت ملي مهندسي و ساختمان نفت  حميد شريف رازى مديرعامل ش
ايران هم با تاييد مذاكرات انجام شده با آفريقاى جنوبى به منظور ساخت 
پااليشگاه نفت، گفت: هم اكنون با طرف آفريقاى جنوبى در حال مذاكره 

براى ساخت يك پااليشگاه نفت 200 هزار بشكه اى هستيم.
ــاختمان نفت ايران از انجام  درهمين زمينه شركت ملي مهندسي و س
ــزى، اندونزى و  ــيرالئون، مال ــل، آفريقاى جنوبى، س مذاكراتى با برزي
ــگاه هاى جديد نفتى  ــهام و يا ساخت پااليش هندوستان براى خريد س

خبر داده  است.

پورسيدآقايى اعالم كرد:

ايجاد حمل و نقل تركيبى در مسير 
آستارا-آذربايجان

آفريقاى جنوبى به جمع مشتريان نفت پيوست؛

برنامه پااليشگاه سازى ايران 
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ــذف تعرفه  ــر ح ــيه مبني ب ــت روس ــم دول تصمي
ــي از ايران در  ــاورزي و دام واردات محصوالت كش

ــال  ــه س ــه و فوري ژانوي
در   ،(2016 ــاري( ج
كنار تحريم هاي اعمال 
ــور از  ــده بر اين كش ش

سوي اياالت متحده 
ــكا و اتحاديه  آمري
اروپا بر سر مسئله 
اوكراين و در عين 
ــات  ــال اختالف ح
ــه  ــات ب و مناقش

ــده در  ــود آم وج
ــيه و  ــط روس رواب
تركيه، در مجموع 

ــرايطي را فراهم  ش
ــيه  ــا اخيرا روس كرد ت

واردات خود از كشورهاي 
را  ــالف  اخت ــر  درگي

ــدود  ــي مح ــل توجه ــو قاب ــه نح ب
كند.

بنابراين موقعيت به وجود آمده مي تواند بازار روسيه 
را به عنوان يك ظرفيت بالقوه براي توليد كنندگان 
ــش از پيش مورد توجه  و صادركنندگان ايراني بي

قرار دهد. 
ــي يكي از  ــادرات محصوالت لبن ــان ص در اين مي
ــطه حذف  ــت كه، به واس فرصت هاي بالقوه اي اس
ــيه از اواسط ژانويه سال  تعرفه وارداتي آن به روس
جاري، پيش روي توليدكنندگان و صادركنندگان 
ايراني قرار گرفته تا بتوانند سهم بيشتري از اين بازار 

را تصاحب كنند.
ــده  ــاي انجام ش ــش  بيني ه ــاط، پي ــن ارتب در اي
ــيري روسيه بيانگر از وضعيت بازار فرآورده هاي ش
ــي روند  ــال هاي آت ــت كه اين بازارطي س آن اس
ــرد، به طوري كه  ــدي را تجربه خواهد ك رو به رش
طبق پيش بيني ها، حجم مصرف بازارفرآورده هاي 
ــال 2019 روندي  ــا س ــور ت ــن كش ــيري دراي ش
ــته و از 3191 ميليون كيلوگرم در ــي داش افزايش

ــد،  ــد رش ــش از15 درص ــا بي ــال 2015، ب س
به 3672/3 ميليون كيلوگرم درسال 2019 افزايش 

خواهد يافت.
ــاظ ارزش دالري نيز پيش بيني ها  همچنين به لح

ــدي ارزش  ــد 40 درص ــش رش ــي از افزاي حاك
ــال هاي آتي (2019)  ــيري در س فرآورده هاي ش

ــه وضعيت  ــا توجه ب ــر ب ــت. اين ام اس
ركودي حاكم بر اقتصاد كشور فرصت خوبي براي 
توليدكنندگان ايراني فراهم مي كند تا با برنامه ريزي 
دقيق و ارتقاي استانداردهاي كيفي توليدات خود، 

از فرصت به وجود آمده نهايت بهره را ببرند.
ــيه براي ايران، اين است كه  ديگر مزيت بازار روس
ــتن  ــيه علي رغم داش ــوالت لبني روس بازارمحص
ــيكو، واليو و  ــر و معروفي نظير پپس برندهاي معتب
دنون تنها درانحصار همين چند شركت نبوده و اين 
چند شركت كمتر از 30 درصد از بازار را در دست 
ــاير  ــش از 71 درصد از بازار دراختيار س دارند و بي
ــي از عدم تمركز  ــت، كه اين امر حاك شركت هاس
ــركت هاي ايراني  در بازار و كم بودن موانع ورود ش

به بازاراست. 
ــهور در اين  با توجه به وجود برندهاي معتبر و مش
ــهم كوچك آنها از كل سهم بازار، ورود به  بازار و س
اين بازار به عنوان يك كسب و كار كوچك  مقياس 
نسبتا آسان است، كه مي تواند فرصت مناسبي براي 

شركت هاي توليدكننده داخلي محسوب شود. 
در عين حال ويژگي هاي مهمي نظير افزايش نرخ 
ــاي جابه جايي و  ــد بازار، پايين بودن هزينه ه رش
ــازار محصوالت  ــودن هزينه هاي ثابت در ب پايين ب

ــتند كه  ــيه، مهم ترين فاكتورهايي هس لبني روس
موجب ايجاد جذابيت براي ورود تازه واردان به اين 

حوزه شده اند.
ــامل  ــان انواع محصوالت لبني ش همچنين در مي
ــير، پنير، انواع كره و.... تنوع توليد در  ــت، ش ماس
ــيه  گروه كااليي پنير در بازار محصوالت لبني روس
محدود است و برخالف سهم باالي اين محصول از 
ــي، از حوزه هاي  ــبد مصرفي محصوالت لبن كل س
مغفول در بازار اين كشور بوده، لذا در گروه كااليي 
پنير، فرصت بيشتري براي ورود محصوالت توليد 

داخل وجود دارد. 
همچنين به واسطه جايگاه مهم لبنيات 
در الگوي غذايي مردم، ميزان تهديد 
ــين  كاالهاي جانش
ــور  در بازار اين كش
ــيار پايين است.  بس
ــراي  ب ــد  هرچن
گياهخواران يا افراد 
ــاس به الكتوز،  حس
ي  ــا ين ه يگز جا
بالقوه اي مثل شير 
ــير برنج و  سويا، ش
ــير بادام وجود  ش

ــه  ــا دارد، ك ــدگان م توليدكنن
ــن  ــد از اي ظرفيت بالقوه نيز بهره مي توانن

برده و به اين حوزه نيز وارد شوند.
ــراي  ــور ب ــن كش ــات اي ــازار لبني ــت ب ديگرمزي
ــازار لبنيات  ــت كه ب صادركنندگان ايراني اين اس
ــير، نسبت به قيمت  ــيه به خصوص در بازارش روس
ــه انتخاب  ــداران ب ــوده و خري ــاس ب ــيار حس بس
محصوالت ارزان تر تمايل بيشتري دارند. درنتيجه 
مصرف كنندگان تمايز زيادي بين محصوالت قايل 
ــئله  ــتند و عامل اصلي رقابت دراين بازار، مس نيس

قيمت است. 
ــه اروپا  ــع تحريم هاي اتحادي ــر دركنار وض اين ام
ــت 2014 و محدود شدن  ــيه، از آگوس عليه روس
ــن اتحاديه و  ــاورزي از اي ــوالت كش واردات محص
برخي كشورها نظير استراليا، كانادا و نروژ مي تواند 
ظرفيت مناسبي را در اختيار صادركنندگان داخلي 

قرار  دهد.
ــده، در  ــاره ش ــوارد اش ــه به م ــا توج ــن رو، ب از اي
ــيه براي  ــاي گمركي روس ــش تعرفه ه ــار كاه كن
ــيري و وجود پتانسيل هاي توليد  فرآورده هاي ش
موجود در كشور، توليدكنندگان و صادركنندگان 
ــمردن اين فرصت با برنامه ريزي  ايراني با مغتنم ش
ــد در اين عرصه  ــجم، دقيق و كيفي مي توانن منس
ظاهر شوند و با كسب سهمي مناسب از بازار، اقدام 

به صادرات به اين كشور كنند.

فرصت هاى بالقوه توليدكنندگان 
داخلى براى حضوردر بازار روسيه

شوراى رقابت در جلسه دويست و چهلم با موضوع بازار خودرو با اعالم تداوم 
انحصارى بودن بازار خودرو، ادامه قيمت گذارى خودرو توسط شوراى رقابت 

را مصوب كرد.
جزييات مصوبات اين جلسه شوراى رقابت به شرح زير است:

ــاى تعيين  ــت در رابطه با روش ه ــى رقاب ــى مركز مل 1. گزارش كارشناس
ــك از روش ها ــى، مزايا و معايب هر ي ــه خودروهاى جديد و مبان قيمت پاي

 ارايه شد.
ــازى سايپا مبنى بر تعيين قيمت  2. با توجه به درخواست شركت خودروس
ــاينا، مركز ملى رقابت محاسبات خود  را در خصوص قيمت اين  خودروى س
خودرو به چهار روش پيشنهاد كرد. با توجه به اينكه در حال حاضر خودروى
 

ــد، شوراى رقابت سقف  مزبور در سقف قيمتى قابل قبول به فروش مى رس
قيمتى فعلى را مورد تأييد قرار داد.

ــت شركت  ــتى) درخواس 3. در خصوص دو خودروى هايما (اتومات و دس
ايران خودرو مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اينكه در حال حاضر 
خودروهاى ديگرى نيز در اين كالس در شرايط رقابتى عرضه مى شوند شورا 

لزومى به تعيين دستورالعمل براى اين خودروها نمى بيند.
ــد چنانچه خودروهاى ديگرى نيز  با شرايط فوق الذكر  4.  در ضمن مقرر ش

عرضه شوند مشمول اين رويه خواهند بود.
5.  با توجه به مفاد فصل نهم قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون 
اساسى مركز ملى رقابت موظف است به طور مستمر شرايط رقابتى در بازار 
ــاز بايستى اطالعات  ــركت هاى خودروس خودرو را پايش و نظارت كند و ش
مربوط به كليه خودروهاى جديد را جهت بررسى به مركز ملى رقابت اعالم 
كنند.پيش از اين رييس شوراى رقابت نيز با بيان اينكه تغيير دستورالعمل 
قيمت گذارى خودرو به سال آينده موكول شد، گفته بود: اگر سال آينده بازار 
به سمت رقابتى شدن حركت كرده باشد، شورا دستورالعملى تهيه نخواهد 

كرد.
ــنيم، در رابطه با جزييات مصوبات جلسه اخير  رضا شيوا در گفت وگو با تس
شوراى رقابت، اظهار داشت: در اين جلسه موضوع دستور العمل قيمت گذارى 
ــه ادامه اجراى  ــى قرار گرفت و در نهايت اعضا تصميم ب خودرو مورد بررس

دستورالعمل گذشته قيمت گذارى خودرو گرفتند.

ــال آينده در  ــتين خودروى تمام برقى خود را س برند آلمانى اوپل نخس
ــازى مدل هايش معرفى خواهد كرد و فولكس واگن را كه  راستاى بهس
تالش مى كند از رسوايى آاليندگى ديزلى رها شود تحت فشار بيشترى 
قرار مى دهد. مارى باررا، مديرعامل جنرال موتورز كه شركت مادر اوپل 
ــمپوزيم خودرو» در  ــخنرانى خود در كنفرانس صنعتى «س است در س
بوخوم آلمان اعالم كرد خودروى جديد به نام «آمپرا- ئى» پنج صندلى 
خواهد داشت و ضمن اينكه در مقايسه با مدل هاى مشابه قيمت مناسبى 

دارد، مى تواند مسافت طوالنى ترى را با يك شارژ كامل طى كند.
به گفته باررا، جنرال موتورز و اوپل همواره بر اين باور بودند كه خودروهاى 
برقى نقش تعيين كننده در حمل و نقل آينده خواهند داشت و فناورى 
«آمپرا- ئى» گام مهمى به سوى تحقق اين نگرش است. براساس گزارش 
ــال  بلومبرگ، مدل اوپل مدل برقى «ئى گلف» فولكس واگن را كه در س
2014 به بازار عرضه شد، به چالش خواهد كشيد. اگرچه صنعت خودرو 
به حركت به سوى مدل هاى برقى شتاب بخشيده است ،اما فولكس واگن 
ــوايى مربوط به خودروهاى ديزلى متمركز  ناچار است تا زمانى كه به رس

است، هزينه مربوط به خودروهاى ديگر را متوازن نگه دارد.
مدل «آمپرا- ئى» يك بسته باترى فلت خواهد داشت كه در كف داخل 
خودرو جاى مى گيرد و به اين ترتيب فضاى داخلى بيشترى را در مقايسه 
با يك خودروى كامپكت آزاد مى كند. اين فناورى مشابه پروژه باترى است 
ــت. جنرال موتورز تحت  كه از سوى فولكس واگن در دست طراحى اس

ابتكارى كه سه سال قبل براى مهار ضرر آغاز كرد، بيش از چهار ميليارد 
ــرمايه گذارى  ــارد دالر) در فعاليت هاى اروپايى خود س يورو (4/5 ميلي
ــهال قرار است 29 مدل  مى كند. اوپل و برند خواهر انگليسى اش واكس
ــال 2020 به بازار عرضه كنند كه شامل يك  جديد يا به سازى شده تا س
شاسى بلند جديد عالوه بر سدان و واگن استيشن اينسيگنيا خواهد بود.

ــال 2015 به  ــا از 5/8درصد در س ــازار اروپ ــهم ب اين برندها افزايش س
ــال 2022 و بازده عملياتى پنج درصدى فروش تا آن  هشت درصد تا س

زمان را هدف گذارى كرده اند.

شوراى رقابت  مرجع  قيمت گذارى  خودرو  ماند

 مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران خبر داد: 

ميوه شب عيد ارزان مي شود
دست هاى پرايتاليا براى طرح هاى زيرساختى كشور؛

كاميون هاى اروپايى در راه ايران؟
ميرمحمد صادقى خبر داد:

تجار ايرانى در راه كانادا
يك مقام خزانه دارى آمريكا:

تحريم ها عليه ماهان اير لغو نشده است

خودروساز آلمانى، اولين خودرو تمام برقى را مى سازد

ــتايي ايران گفت: با توجه به پرمحصول بودن   مديرعامل سازمان مركزي تعاون روس
استان فارس مشكلي براي تامين ميوه شب عيد نداريم و نسبت به سال گذشته كاهش 

قيمت خواهيم داشت.
ــيه بهره برداري از مجموعه عرضه محصوالت  به گزارش مهر، حسين صفايي درحاش
كشاورزي در شيراز، گفت: نظام توزيع در كشور دچار مشكالتي است كه يكي از آنها 
سهم اندك فروشگاه هاي زنجيره اي و مراكز عرضه مستقيم است.وي ادامه داد: كشور 
درصادرات برخى محصوالت كشاورزي به خصوص محصوالت باغي و سبزي و صيفي 
مزيت هايى دارد كه بايد از شركت هاي تعاوني براي توسعه اين محصوالت استفاده كرد.
ــتايي ايران افزود: تعاون روستايي تشكل هاي  مديرعامل سازمان مركزي تعاون روس

ــاورزي را به لحاظ سرمايه  در  كش
ــتيباني مي كنيم تا  ــردش پش گ
امكان عرضه محصوالت توليدي 
ــدف خصوصا  ــاي ه را در بازاره
كشورهاي پيراموني ايران، داشته 
باشند.صفايي با اشاره به وضعيت 
ــب عيد نيز گفت: امسال  ميوه ش
سال پرمحصولي محسوب مي شود 
ــان  ــرايط قيمتى در بازار نش و ش
ــبت به سال هاي  مي دهد كه نس
گذشته كاهش قيمت را خواهيم 

داشت.

پس از مذاكرات اميد بخش رييس جمهورى با طرف هاى اروپايى درجريان سفربه ايتاليا 
و فرانسه، اين كشورها نخستين گروه از فعاالن اقتصادى خود را به ايران فرستادند تا 
آنچه در مذاكرات ابتدايى بريده شد، در تهران دوخته شود.يك هيئت بزرگ اقتصادى 
با حضور نمايندگان بيش از 190شركت ايتاليايى به ايران آمدند تا درجريان مذاكرات 
ــايد به  خود، راه را براى افزايش همكارى ها با ايران هموار كنند، همكارى هايى كه ش
دليل نيازجدى ايران به تحول در عرصه هاى زيرساختى، به شكلى قابل توجه به سمت 
حمل و نقل گسيل شود.مذاكرات طوالنى عباس آخوندى وزير راه وشهرسازى ايران 
با طرف هاى ايتاليايى نيزنشان دهنده احتمال نتيجه بخش شدن اين صحبت ها بوده 
ــنهاداتى را به سرمايه گذاران  ــت. مذاكراتى كه در جريان آن از يك سو ايران پيش اس
ايتاليايى ارايه كرده و از سوى ديگر فعاالن اقتصادى اين كشور اروپايى نيز طرح هايى 
را كه مدنظر خود دارند مطرح كرده اند.پيشنهاد اجراى برقى سازى راه آهن تهران – 
تبريز يكى از اصلى ترين پيشنهادات طرف ايتاليايى را مى سازد. براساس اعالم آخوندى 
ارتقاى ظرفيت و سرعت درمسير تهران- تبريز با برقى كردن اين محور برنامه اى است 
كه ايتاليا مطرح كرده و با توجه به آغاز كار اجرايى درمحور تهران – مشهد در صورت 
نهايى شدن اين پيشنهاد، تاريخى ترين مسير ريلى ايران نيز درصف برقى شدن قرار 
مى گيرد.دركنار اين طرح ارايه شانس نوسازى ناوگان جاده اى ايران از سوى سرمايه 
گذاران ايتاليايى نيز يكى ديگر از محورهاى بحث هاى روزهاى گذشته را مى سازد.وزير 
راه ايران درباره چگونگى اجرايى شدن اين پيشنهاد خطاب به هيئت ايتاليايى گفته:  
ما نياز به خريد 65 هزار كاميون نو داريم كه شما مى توانيد در زمينه خريد اين تعداد 
كاميون از شركت هاى اروپايى توليدكننده خودروهاى بارى سنگين و فروش ليزينگى 

آن به ايران سرمايه گذارى كنيد.

رييس اتاق بازرگانى مشترك ايران و كانادا گفت: به دنبال لغو تحريم هاى كانادا 
عليه ايران، هيئت تجارى از ايران براى توسعه روابط اقتصادى دو كشور به كانادا 
ــى تحريم هاى  ــاره تاثيرات لغو برخ ــفر مى كند.عالء ميرمحمد صادقى ، درب س
كانادا عليه ايران بر روابط تجارى دو كشور اظهار كرد: عده اى از تجار كانادايى از 
ــبت به ايران وضع كرده بود ناراضى بودند و براى  تحريم هايى كه دولت كانادا نس
ــا ايران ديده بودند،  ــاى مالى و حيثيتى كه از قطع روابط ب همين به دليل زيان ه

فعاليت هايى كردند تا دولت شان تحريم ها را لغو كند.
وى ادامه داد: اين اقدام و همچنين فعاليت هايى كه اتاق بازرگانى مشترك ايران 
و كانادا انجام داد، موثر واقع شد و دولت كانادا تصميم گرفت كه تحريم هاى خود 
عليه ايران را لغو كند. البته مخالفانى هم در كانادا به دولت اين كشور فشار هايى 
ــه تدريج لغو  ــت كه «تحريم ها ب ــت وزير كانادا اعالم كرده اس آورده اند كه نخس

خواهند شد.»
ــد از فرصت به وجود آمده براى  نايب رييس اتاق بازرگانى تهران با بيان اينكه باي
توسعه روابط ايران و كانادا استفاده كرد، تصريح كرد: در اين راستا اتاق بازرگانى 
مشترك ايران و كانادا اقداماتى را انجام داده و قرار است به زودى هيئتى از ايران 
ــور به كانادا اعزام شود. از جمله برنامه هاى اين  براى توسعه روابط تجارى دو كش

هيئت ايرانى اين است كه هيئتى را از كانادا براى سفر به ايران دعوت كند.
وى اضافه كرد: پيش از تحريم ها روابط تجارى ايران و كانادا قابل قبول بود، اما به 
آن ميزان قانع نبوديم. پيش بينى ما اين است كه اگر روابط ايران و كانادا افزايش 
ــى در كانادا، مى توانيم بازار مطلوبى  يابد به ويژه با توجه به حضور 400 هزار ايران

را در كانادا داشته باشيم و از سوى ديگر از تكنولوژى اين كشور استفاده كنيم.

ــورها و شركت هاى اروپايى  يك مقام خزانه دارى آمريكا گفت: دولت اوباما به كش
هشدار داده است كه از همكارى با يك ايرالين تحت تحريم ايرانى خوددارى كنند، 

وگرنه با اقدام تالفى جويانه آمريكا مواجه خواهند شد.
مقامات آمريكايى درگذشته مى گفتند: كاخ سفيد امكان تحريم موسساتى را كه با 
شركت ماهان ايرهمكارى مى كنند، براى خود حفظ كرده است. آمريكا مدعى است 
ــالمى مرتبط است، اما اين اظهارات گذشته  ماهان اير با سپاه پاسداران انقالب اس
بيشتر متمركز بر ممنوعيت فروش هواپيما و قطعات هواپيما و خدمات بانكى به 
اين شركت بود و شامل تالش هاى پشت پرده براى ناموفق گذاشتن طرح هاى اين 

شركت براى توسعه پروازهاى خود به اروپا و ساير نقاط جهان نمى شد.
ــت: «وزارت خزانه دارى درحال تعامل  يك مقام خزانه دارى آمريكا دراين باره گف
ــركاى ما در اروپا درباره  ــهامداران درنقاط مختلف جهان از جمله ش نزديك با س
تحريم ها عليه ايران است. به ويژه درخصوص ماهان اير، ما داريم اين كار را از طريق 
ــركايمان انجام مى دهيم تا مانع از خريد هواپيما و قطعات هواپيما  همكارى با ش
توسط ماهان اير شويم و مانع از گشايش مسيرهاى جديد براى اين شركت شويم و 

مسيرهاى فعلى ماهان اير را هم لغو كنيم.»
اين مقام خزانه دارى آمريكا تصريح كرد كه به رغم توافق هسته اى با ايران، مقامات 
ــر را به دليل  ــئول در تحريم هاى آمريكا «همچنان تحريم ها عليه ماهان اي مس
حمايت اين شركت از تروريسم حفظ كرده اند و به استفاده از اختيارات خود براى 
هدف قرار دادن اين شركت ادامه خواهند داد. توافق هسته اى ما را از شناسايى هر 
موسسه اى كه از ماهان اير حمايت مى كند يا فعاليت هاى آن را تسهيل مى كند 

باز نمى دارد.»
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در   ،(2016
كنار تحريم هاي اعمال 
ــور از  ــده بر اين كش ش

سوي اياالت متحده 
ــكا و اتحاديه  آمري
اروپا بر سر مسئله 
اوكراين و در عين 
ــات  ــال اختالف ح
ــه  ــات ب و مناقش

ــده در  ــود آم وج
ــيه و  ــط روس رواب
تركيه، در مجموع 

ــرايطي را فراهم  ش
ــيه  ــا اخيرا روس كرد ت

واردات خود از كشورهاي 
را  ــالف  اخت ــر  درگي

پنير، فرصت بيشتري براي ورود محصوالت توليد 
داخل وجود دارد. 

همچنين به واسطه جايگاه مهم لبنيات 
در الگوي غذايي مردم، ميزان تهديد 
ــين  كاالهاي جانش
ــور  در بازار اين كش
ــيار پايين است.  بس
ــراي  ب ــد  هرچن
گياهخواران يا افراد 
ــاس به الكتوز،  حس
ي  ــا ين ه يگز جا
بالقوه اي مثل شير 
ــير برنج و  سويا، ش
ــير بادام وجود  ش

ــه  ــا دارد، ك ــدگان م توليدكنن
ــن  ــد از اي ظرفيت بالقوه نيز بهره مي توانن
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عكس روز  

دراعماق فضا

ــه هاى  ــى از گون ــا، در واقع يك ــده دني ــن پرن كوچك تري
ــوار زنبورى  ــس خ ــرغ مگ ــام م ــا ن ــوار ب ــس خ ــرغ مگ م

(bee hummingbird) است.
ــس (يعنى كمتر از يك  اين پرنده در حدود يك پانزدهم اون
سكه ده سنتى يا حدودا دو گرم) وزن دارد و ابعاد آشيانه آن 

نيز كوچك تر از يك سكه 25 سنتى است.
اين گونه از مرغ مگس خوار درست مانند شاهينى كه به شكار 
كبوترها مى رود، پشه ها را صيد مى كند و تخم هايش نيز به 

اندازه يك دانه قهوه هستند. 
ــت كه با  ــدرى كوچك اس ــوار زنبورى، به ق ــرغ مگس خ  م
ــتيابى به غذا و منابع غذايى مى جنگد و  ــرات براى دس حش

كارى به طعمه پرندگان ديگر ندارد.
ــده فعاليت بيش از  ــه ديگر در مورد اين پرن نكته جالب توج
اندازه آن است؛ بايد به اطالعتان برسانيم كه مرغ مگس خوار 

زنبورى در هر ثانيه 200 مرتبه بال مى زند. 
حال سوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه چرا اين 
جانور تا اين اندازه نسبت به موجودات هم رده خود كوچك 

است؟ در ادامه اين مطلب با ديجياتو همراه باشيد.
Bo Dalsgaard بوم شناس دانشگاه كوپنهاگ مى گويد: در 
تمامى جوامع موجود در جزاير كارائيب، دو يا سه مرغ مگس 

خوار را خواهيد ديد كه به صورت گروهى با هم زندگى 
مى كنند و معموال يكى از آنها كوچك تر 

و ديگرى بزرگ تر است.

ــه  ــه جث ــده اى ك پرن
ــوال  ــرى دارد معم ــزرگ ت ب
ــت كه  ــردى اس ــه رنگ زم ب
ــدازه معمول خود  ــر ان دوبراب
ــد (هرچند كه  ــد مى كن رش
ــر  ــز در براب ــده ني ــن پرن اي
گونه هاى «بزرگ» مرغ مگس 
خوار باز هم كوچك به حساب 

مى آيد).
ــى  ــور م Dalsgaard تص

ــت گونه  ــه در وهله نخس كند ك
ــده  زمردين اين پرنده وارد كوبا ش

ــپس اجداد مرغ  و س
ــوار  خ ــس  مگ

زنبورى با ورود 
ــن جزيره  به اي
ــه  ــش گون نق
ــر  ــك ت كوچ
ــده  ــر عه را ب

ــا  ــه اند،ام گرفت

ــه در مرحله دوم  ــى ك گروه
ــدند براى  وارد اين جزيره ش
ــر  ــا انواع زمردين بر س آنكه ب
ــوند،  ــت نش ــذا وارد رقاب غ
ــدا  ــل پي ــكلى تكام ــه ش ب
ــتيابى به  كردند كه براى دس
ــرات  ــان با حش ــهد گياه ش

بجنگند.
ــه رفته  ــن دليل رفت به همي
ــده كوچك و كوچك  اين پرن
ــادا روزى منابع  ــد تا مب تر ش
ــود و در نتيجه  غذايى تمام ش
ــه غذاى  ــتيابى ب ــراى دس ب
ــهد)  ــه اش (ش ــورد عالق م
ــمت گل هاى  ــه س ــتر ب بيش
كوچك مى رفت در حالى كه 
ــه هيچ وجه  ــواع زمردين ب ان
ــود را صرف اين  انرژى خ
گل هاى كوچك 
نمى كردند و 

رقابتى هم ميان آنها وجود نداشت.
جالب است بدانيد كه اين پرنده حتى 
از سوى حشرات نيز با رقابت روبه رو 
نشد؛ چراكه سفر از روى آب براى 
ــط زندگى  ــردن محي پيدا ك

جديد براى حشرات گرده افشان كارى بس دشوار است.
اما مرغ مگس خوار تنها موجود ظريف و كوچك روى زمين 

نيست و اين ظرافت امرى بسيار رايج به شمار مى رود. 
ــار  م ــى  نوع ــادوس  بارب ــه  منطق در  ــه  نمون ــراى  ب
ــكه ــك س ــد روى ي ــى توان ــه م ــد ك ــى كن ــى م زندگ
 25 سنتى چمبره بزند و داستان تكامل آن نيز درست شبيه 

به همين پرنده است.
ــمانى نخستين بار به باربادوس رسيد  زمانى كه اين مار ريس
ــك جاى داده و غذاى  احتماال خود را درون يك منفذ كوچ
اصلى اش هم هيچگاه به اين سرزمين راه پيدا نكرده چراكه 
ــر از اين ميزان بود  در اين صورت جثه اين مار قطعا بزرگ ت
و در نتيجه همچون مرغ مگس خوار به تدريج كوچك و 
كوچك تر شده تا بتواند با خوردن شفيره و 
نوزاد حشراتى مانند موريانه و مورچه خود 

را سير كند.
زيبايى هاى خواب

ــر بگوييم كوتولگى  ظرافت يا بهت
ــا و  ــه باره ــت ك ــده اى اس پدي
ــودن براى  ــد، اما كوچك ب ــن جزيره رخ مى ده بارها در اي
ــت دارد بهترين غذاها را به  ــتها كه دوس پرنده اى با اين اش

جوجه هايش بدهد هزينه دارد.
به گفته Dalsgaard هزينه اين كوچك بودن ميزان باالى 

ــت كه موجود زنده اى مانند مرغ مگس خوار  انرژى اس

ــد؛ چراكه نرخ  مصرف مى كن
سوخت و ساز و از دست دادن 
گرما در بدن اين پرنده بسيار 

باالست.
او در ادامه مى گويد: به همين 
دليل مرغ مگس خوار زنبورى 
مجبور است كه با تناوب بسيار 
ــا اينكه براى  باال غذا بخورد ي
صرفه جويى در ميزان مصرف 
ــواب عميق  ــرژى به يك خ ان
برود كه به آن مرگ كاذب هم 

گفته مى شود.
ــل  ــات قاب ــفانه مطالع متاس
ــده مرگ  ــى روى پدي توجه
ــده صورت  كاذب در اين پرن
ــه بايد  ــن هم ــه، با اي نگرفت
ــب گونه هاى  بگوييم كه اغل
ــوار از چنين  ــس خ مرغ مگ
ــظ انرژى  ــدى براى حف ترفن

ــى گيرند  خود بهره م
ــمندان تا  و به همين دليل دانش
ــازوكار  حدودى مى توانند به س

آن در اين گونه ظريف نيز پى ببرند.
ــرغ هاى مگس  ــه به اينكه م با توج
ــادى  ــدار زي ــورى مق ــوار زنب خ
ــوزانند و اين گونه  ــى س انرژى م
ــت  ــان اس ــز ظريف ترينش ني
ــا انرژى  ــه آنه ــش از هم و بي
ــر خاطرتان  ــوزاند (اگ مى س

ــد پيش تر گفته بوديم  باش
ــده در هر ثانيه  كه اين پرن
ــاى  ــال ه ــه ب 200 مرتب

ــى دهد)،  ــكان م خود را ت
ــال  احتم ــگران  پژوهش
ــتفاده آن  ــد كه اس داده ان
ــرگ كاذب نيز  از ترفند م
ــكلى آزادانه  ــه ش كامال ب
ــى گيرد.بنابراين  انجام م
ــارى  ــد بيم ــت مانن درس

خواب  مرغ مگس خوار 

ــدا كند مرگ كاذب  ــان كه فرصتش را پي نيز احتماال هر زم
ــگاه  ــناس دانش را تجربه مى كند. آنا مارتين گنزالس بوم ش
ــراى نمونه در  ــا در اين رابطه مى گويد: ب بركلى دركاليفرني
شب ها كه اين پرنده نمى تواند غذا بخورد الزم است كمترين 
ــرف كنند تا دماى بدنش  ميزان ممكن از انرژى خود را مص

را حفظ كند.
ــه در طول  ــده ك ــاهده ش ــه مى گويد: حتى مش او در ادام
باران هاى سنگين هم كه امكان غذا خوردن وجود ندارد اين 
ــنگين فرو مى رود (الزم به يادآورى است  پرنده به خوابى س
ــاران هاى اندكى  ــورى در جريان ب كه مرغ مگس خوار زنب
ــز طعمه حيوانات  ــكار برود و در اين حين ني مى تواند به ش

ديگر نمى شود).
ــد، گونه  ــت گيرى اين پرنده فرا مى رس زمانى كه فصل جف
ــد و در مقابل  ــت مى ده ــبز آبى خود را از دس نر آن رنگ س
ــر مى كند  ــه قرمز بر س ــگ متمايل ب ــك كاله صورتى رن ي
ــى دهد و  ــر م ــاخص مطلب) و آوازهايى زيبا س (تصوير ش
ــود جذب  ــمت خ ــاده را به س ــاى م ــه ه ــان گون بدين س

مى كند.
اما پس از آنكه گونه ماده دو تخم كوچك خود را كه ابعادشان 
ــت به هيچ وجه اجاز نزديك  به اندازه دانه قهوه است، گذاش
شدن گونه نر به آشيانه و باالخص تخم ها را نمى دهد؛ چراكه 
پرنده نر پرهاى براقى دارد و مى تواند درندگان و دشمنان را 
به سمت خود جذب كند.پرنده ماده شش دانگ حواس خود 

را صرف محافظت از تخم هايش مى كند. 
ــتقيم به سمت  گنزالس مى گويد: مادر به صورت مس
ــه آرامى به آن  ــيانه پرواز نمى كند و در عوض ب آش
نزديك شده و پس از آنكه از بابت امنيت النه و محيط 

پيرامونش مطمئن شد به آن وارد مى شود.
جوجه ها حدودا بعد از سه هفته از تخم بيرون مى آيند 
ــه هفته ديگر به آنها مخلوطى از شهد و  و پرنده براى س
ــد، جوجه ها  ــام اين فرآين ــد و پس از اتم مگس مى ده
ــان به پرواز در  ــوده و به سمت جهان پيرامونش بال گش

مى آيند.
ــم بايدبگوييم  ــتگاه اين پرنده ه در مورد زيس

ــن جزيره به  كه برخى از نواحى اي
ــى  كل ــورت  ص

ــوع محصول  ــت يك ن زير كش
ــس خوار  ــى مرغ مگ ــد و اين يعن مى رون
احتماال هميشه به مواد و ابزارهاى الزم براى ساختن 
ــى ندارد. در هر صورت برنامه خاصى  آشيانه اش دسترس
ــورت نمى گيرد اما از  براى حفظ بقاى اين پرنده در كوبا ص

طرفى هم حيات آن به هيچ وجه در معرض انقراض نيست.

ــردتر از آن است كه با نظريه هاى  ستاره «ابط الجوزا» (آلفا شكارچى) بسيار س
ــدن به مرگ خود، جرم خود را  كنونى بتوان توضيح داد كه چگونه با نزديك ش

از دست مى دهد.
به گزارش ايسنا، رصدهاى جديد از ستاره درخشان ابط الجوزا، درخشان ترين 
ستاره صورت فلكى شكارچى كه به عنوان كتف صورت فلكى جبار يا شكارچى 
ــان قرار مى دهد، از  ــش هاى جديدى را فراروى اخترشناس معروف است، پرس
جمله اين كه چگونه اين ستاره مقادير عظيم گاز را به داخل فضاى بين ستاره اى 

وارد خواهد كرد.
ابط الجوزا، ستاره غول پيكر سرخ رنگى است كه به پايان عمر خود نزديك است، 
يعنى در برهه اى از زمان قرار دارد كه خورشيد ميلياردها سال ديگر به آن خواهد 
رسيد. اخترشناسان ابط الجوزا را با اميد يافتن اطالعاتى درباره سرنوشت نهايى 

خورشيد مطالعه مى كنند.
اما گراهام هارپر، اخترفيزيكدان دانشگاه كلرادو بولدر، معتقد است كه «در حال 
حاضر با مشكلى روبه رو هستيم! اگر بخواهى جرم آزاد كنى، مجبورى كه به آن 

انرژى بدهى، ولى ما چنين چيزى را مشاهده نمى كنيم.»
ــى  ــفرى براى ستاره شناس ــوفيا (رصدخانه استراتوس هارپر و همكارانش از س
ــكوپى 2/5 مترى روى  ــرخ آمريكا-آلمان) استفاده كردند كه در آن تلس فروس
هواپيماى بوئينگ 747 ارتقايافته اى سوار شده است، تا درجه حرارت ابط الجوزا 
را اندازه گيرى كند. آنها دريافتند كه جو بيرونى ستاره بسيار سردتر از آن است 
كه انتظار داشتند. در حقيقت آنقدر سرد است كه به نظر نمى رسد داراى انرژى 

كافى باشد تا گازها را از جاذبه گرانشى اش خارج كند و به داخل فضا بفرستد.

ــيمى  ــى آمريكا در كيس ــه انجمن ستاره شناس هارپر در روز 7 ژانويه در جلس
فلوريدا عرضه داشت: «اين موضوع تمام مدل هاى نظرى ما را با مشكل روبه رو 

كرده است!»
ــتاره هايى شبيه به خورشيد به  به نوشته سايت انجمن فيزيك، هنگامى كه س
ــا بزرگ  ــوند، اندازه آنها همانند بالن هاى غول آس پايان عمر خود نزديك مى ش
ــتادن گاز مى كنند. در يك ميليون سال آينده،  مى شود و شروع به بيرون فرس
ابط الجوزا حدود يك چهارم جرم خود را از دست خواهد داد، ولى ستاره شناسان 
نتوانسته اند توضيح دهند كه اين ستاره انرژى الزم براى انجام اين كار را از كجا 

تأمين مى كند!
يك پاسخ اين است كه ميدان هاى مغناطيسى قوى درون ستاره اين جريان هاى 
گازى را به خارج مى راند، اما هارپر مى گويد: در مقاله اى در نشريه Nature در 
ــال 1998 دماى ابط الجوزا در طول موج هاى راديويى اندازه گيرى شده كه  س
هزاران درجه سردتر از مقدارى است كه انتظار داريم در صورت وجود ميدان هاى 

مغناطيسى باشد.
هم اكنون شاهد آن هستيم كه دمايش حتى بسيار سردتر از آن نيز باشد. 

حالت سرد
در ماه مارس، گروه هارپر ابزار فروسرخ را كه سوار بر سوفيا بود، به كار گرفتند تا 
نور ساطع شده از ابط الجوزا را مورد مطالعه قرار دهند. پژوهشگران سرعت گاز 
خارج شده از سطح ستاره را اندازه گيرى و دماى متناظر با آن را محاسبه كردند. 
ــال 1998 دماى مواد خارج شده از ستاره را  با وجود آنكه مطالعات راديويى س
1500-3500 كلوين ثبت كرده بود، داده هاى به دست آمده از سوفياى جديد 

اين دما را سردتر و برابر با 540 كلوين دانسته بود.
ــه اتفاقى در  ــعى دارند توضيح دهند چ ــد: نظريه پردازانى كه س هارپر مى گوي
ــاهده دماى پايين  ــت با مش ــط الجوزا در حال وقوع اس اليه هاى بااليى جو اب
اندازه گيرى شده  آن با مشكالتى روبه رو شدند. اين اتفاق نه تنها نشان مى دهد 
ميدان هاى مغناطيسى دليل بيرون راندن اين گازها نيست، بلكه ساير احتماالت 
را نيز با اما و اگر همراه مى كند مانند فشار تابشى ناشى از نور ستاره يا گونه هايى 

از شوك هاى داخلى كه موجب تپش هاى ستاره گونه مى شود.
ــرون مى دهد و  ــتاره چگونه گازها را بي ــه مى دهد: «ما نمى دانيم س هارپر ادام

نمى دانيم بعد از آن به چه صورت درخواهد آمد.»
ساير پژوهش هاى ارايه  شده در اين جلسه نيز بر بى ثباتى ابط الجوزا تأكيد كردند.
گروهى به سرپرستى ستاره شناسى به نام گينان از دانشگاه ويالنووا در پنسيلوانيا 
نتايج بيش از چهار دهه مشاهدات خود را كه با استفاده از تلسكوپ هاى كوچك 

روى زمين ثبت شده بود، گزارش دادند. 
ــيكل هايى كه بين حدود يك سال تا  آنها معتقد بودند كه نور اين ستاره در س

چندين سال متغير است، نوسان مى كند.
ابط الجوزا كه در فاصله حدود 184 پارسك (600 سال نورى) قرار دارد، يكى از 
نزديك ترين ستارگان غول پيكر سرخ رنگ به حساب مى آيد. وقتى منفجر شود، 

شايد چندين ميليون سال بعد، مى تواند به صورت ماه كامل بدرخشد.
ــت كه  ــوز به اين معناس ــتاره مرم ــد: نفهميدن فيزيك اين س ــر مى گوي هارپ
پژوهشگران براى فهميدن ساير ستارگان غول پيكر سرخ رنگ در جهان با مشكل 

مواجه خواهند بود.

نجوم و فضا؛

سردرگمى  دانشمندان 
از نحوه مرگ ستاره غول پيكر

پرنده اى كه تنها دو گرم وزن دارد

جديد براى حشرات گرده افشان كارى بس دشوار است.
اما مرغ مگس خوار تنها موجود ظريف و كوچك روى زمين 

نيست و اين ظرافت امرى بسيار رايج به شمار مى رود. 
ــار  م ــى  نوع ــادوس  بارب ــه  منطق در  ــه  نمون ــراى  ب
ــكه ــك س ــد روى ي ــى توان ــه م ــد ك ــى كن ــى م زندگ

 سنتى چمبره بزند و داستان تكامل آن نيز درست شبيه 

ــمانى نخستين بار به باربادوس رسيد  زمانى كه اين مار ريس
ــك جاى داده و غذاى  احتماال خود را درون يك منفذ كوچ
اصلى اش هم هيچگاه به اين سرزمين راه پيدا نكرده چراكه 
ــر از اين ميزان بود  در اين صورت جثه اين مار قطعا بزرگ ت
و در نتيجه همچون مرغ مگس خوار به تدريج كوچك و 
كوچك تر شده تا بتواند با خوردن شفيره و 
نوزاد حشراتى مانند موريانه و مورچه خود 

را سير كند.
زيبايى هاى خواب

ــر بگوييم كوتولگى  ظرافت يا بهت
ــا و  ــه باره ــت ك ــده اى اس پدي
ــودن براى  ــد، اما كوچك ب ــن جزيره رخ مى ده بارها در اي
ــت دارد بهترين غذاها را به  ــتها كه دوس پرنده اى با اين اش

جوجه هايش بدهد هزينه دارد.
 هزينه اين كوچك بودن ميزان باالى 

ــت كه موجود زنده اى مانند مرغ مگس خوار  انرژى اس

ــى گيرند  خود بهره م
ــمندان تا  و به همين دليل دانش
ــازوكار  حدودى مى توانند به س

آن در اين گونه ظريف نيز پى ببرند.
ــرغ هاى مگس  ــه به اينكه م با توج
ــادى  ــدار زي ــورى مق ــوار زنب خ
ــوزانند و اين گونه  ــى س انرژى م
ــت  ــان اس ــز ظريف ترينش ني
ــا انرژى  ــه آنه ــش از هم و بي
ــر خاطرتان  ــوزاند (اگ مى س

ــد پيش تر گفته بوديم  باش
ــده در هر ثانيه  كه اين پرن
ــاى  ــال ه ــه ب 200 مرتب

ــى دهد)،  ــكان م خود را ت
ــال  احتم ــگران  پژوهش
ــتفاده آن  ــد كه اس داده ان
ــرگ كاذب نيز  از ترفند م
ــكلى آزادانه  ــه ش كامال ب
ــى گيرد.بنابراين  انجام م
ــارى  ــد بيم ــت مانن درس

خواب  مرغ مگس خوار 

به سمت خود جذب كند.پرنده ماده شش دانگ حواس خود 
را صرف محافظت از تخم هايش مى كند. 

ــتقيم به سمت  گنزالس مى گويد: مادر به صورت مس
ــه آرامى به آن  ــيانه پرواز نمى كند و در عوض ب آش
نزديك شده و پس از آنكه از بابت امنيت النه و محيط 

پيرامونش مطمئن شد به آن وارد مى شود.
جوجه ها حدودا بعد از سه هفته از تخم بيرون مى آيند 
ــه هفته ديگر به آنها مخلوطى از شهد و  و پرنده براى س
ــد، جوجه ها  ــام اين فرآين ــد و پس از اتم مگس مى ده
ــان به پرواز در  ــوده و به سمت جهان پيرامونش بال گش

مى آيند.
ــم بايدبگوييم  ــتگاه اين پرنده ه در مورد زيس

ــن جزيره به  كه برخى از نواحى اي
ــى  كل ــورت  ص

ــوع محصول  ــت يك ن زير كش
ــس خوار  ــى مرغ مگ ــد و اين يعن مى رون
احتماال هميشه به مواد و ابزارهاى الزم براى ساختن 
ــى ندارد. در هر صورت برنامه خاصى  آشيانه اش دسترس
ــورت نمى گيرد اما از  براى حفظ بقاى اين پرنده در كوبا ص

طرفى هم حيات آن به هيچ وجه در معرض انقراض نيست.

تمامى جوامع موجود در جزاير كارائيب، دو يا سه مرغ مگس 
خوار را خواهيد ديد كه به صورت گروهى با هم زندگى 

مى كنند و معموال يكى از آنها كوچك تر 
و ديگرى بزرگ تر است.

ــه  ــه جث ــده اى ك پرن
ــوال  ــرى دارد معم ــزرگ ت ب
ــت كه  ــردى اس ــه رنگ زم ب
ــدازه معمول خود  ــر ان دوبراب
ــد (هرچند كه  ــد مى كن رش
ــر  ــز در براب ــده ني ــن پرن اي
گونه هاى «بزرگ» مرغ مگس 
خوار باز هم كوچك به حساب 

مى آيد).
ــى  ــور م Dalsgaard تص

ــت گونه  ــه در وهله نخس كند ك
ــده  زمردين اين پرنده وارد كوبا ش

ــپس اجداد مرغ  و س
ــوار  خ ــس  مگ

زنبورى با ورود 
ــن جزيره  به اي
ــه  ــش گون نق
ــر  ــك ت كوچ
ــده  ــر عه را ب

ــا  ــه اند،ام گرفت

كوچك مى رفت در حالى كه 
ــه هيچ وجه  ــواع زمردين ب ان
ــود را صرف اين  انرژى خ
گل هاى كوچك 
نمى كردند و 

رقابتى هم ميان آنها وجود نداشت.
جالب است بدانيد كه اين پرنده حتى 
از سوى حشرات نيز با رقابت روبه رو 
نشد؛ چراكه سفر از روى آب براى 
ــط زندگى  ــردن محي پيدا ك

جديد براى حشرات گرده افشان كارى بس دشوار است.
اما مرغ مگس خوار تنها موجود ظريف و كوچك روى زمين 

نيست و اين ظرافت امرى بسيار رايج به شمار مى رود. 
ــار  م ــى  نوع ــادوس  بارب ــه  منطق در  ــه  نمون ــراى  ب
ــكه ــك س ــد روى ي ــى توان ــه م ــد ك ــى كن ــى م زندگ

25 سنتى چمبره بزند و داستان تكامل آن نيز درست شبيه 
به همين پرنده است.

ــمانى نخستين بار به باربادوس رسيد  زمانى كه اين مار ريس
ــك جاى داده و غذاى  احتماال خود را درون يك منفذ كوچ
اصلى اش هم هيچگاه به اين سرزمين راه پيدا نكرده چراكه 
ــر از اين ميزان بود  در اين صورت جثه اين مار قطعا بزرگ ت
و در نتيجه همچون مرغ مگس خوار به تدريج كوچك و 
كوچك تر شده تا بتواند با خوردن شفيره و 
نوزاد حشراتى مانند موريانه و مورچه خود 

ــودن براى  ــد، اما كوچك ب ــن جزيره رخ مى ده بارها در اي
ــت دارد بهترين غذاها را به  ــتها كه دوس پرنده اى با اين اش

جوجه هايش بدهد هزينه دارد.
Dalsgaard به گفتهDalsgaard به گفتهDalsgaard

ــت كه موجود زنده اى مانند مرغ مگس خوار  انرژى اس

جديد براى حشرات گرده افشان كارى بس دشوار است.
اما مرغ مگس خوار تنها موجود ظريف و كوچك روى زمين 

نيست و اين ظرافت امرى بسيار رايج به شمار مى رود. 
ــار  م ــى  نوع ــادوس  بارب ــه  منطق در  ــه  نمون ــراى  ب
ــكه ــك س ــد روى ي ــى توان ــه م ــد ك ــى كن ــى م زندگ

 سنتى چمبره بزند و داستان تكامل آن نيز درست شبيه 

ــمانى نخستين بار به باربادوس رسيد  زمانى كه اين مار ريس
ــك جاى داده و غذاى  احتماال خود را درون يك منفذ كوچ
اصلى اش هم هيچگاه به اين سرزمين راه پيدا نكرده چراكه 
ــر از اين ميزان بود  در اين صورت جثه اين مار قطعا بزرگ ت
و در نتيجه همچون مرغ مگس خوار به تدريج كوچك و 
كوچك تر شده تا بتواند با خوردن شفيره و 
نوزاد حشراتى مانند موريانه و مورچه خود 

را سير كند.
زيبايى هاى خواب

ــر بگوييم كوتولگى  ظرافت يا بهت
ــا و  ــه باره ــت ك ــده اى اس پدي
ــودن براى  ــد، اما كوچك ب ــن جزيره رخ مى ده بارها در اي
ــت دارد بهترين غذاها را به  ــتها كه دوس پرنده اى با اين اش

جوجه هايش بدهد هزينه دارد.
Dalsgaard هزينه اين كوچك بودن ميزان باالى 

ــت كه موجود زنده اى مانند مرغ مگس خوار  انرژى اس



خبرخبر

موسسه ملى بهداشت و مراقبت هاى عالى بريتانيا (NICE)  اخطار داده 
است كه هيچ راه ايمن يا سالمى براى برنزه شدن زير نور آفتاب وجود ندارد.
به گزارش «فرارو» ، اين موسسه در تازه ترين راهنماى خود مى گويد كه 
ــد، باز هم مى تواند زير نور آفتاب  ــما از قبل برنزه باش حتى اگر پوست ش

آسيب ببيند.
اين نهاد توصيه مى كند كه از كرم ضدآفتاب با فاكتور حداقل 15 استفاده 

شود.
به گفته اين نهاد بايد ميان فوايد ناشى از توليد ويتامين دى زير نور آفتاب با 
خطرات سرطان پوست، نوعى تعادل ايجاد كرد.بسيارى از بزرگساالن در 
بريتانيا دچار كمبود ويتامين دى هستند و راهنماى موسسه ملى بهداشت 
مى گويد كه قرار گرفتن در معرض آفتاب مى تواند به جبران آن كمك كند.
ــه،  ــت شيش ــه آفتاب گرفتن از پش ــن مى گويد ك ــه همچني اين موسس

ويتامين دى كافى به بدن نمى رساند. 
به عالوه، آفتاب ماه هاى اكتبر تا مارس بريتانيا براى اين كار كافى نيست.

كارشناسان در مورد مدت زمانى كه مى توان بدون خطر زير نور آفتاب بود، 
حرفى نزده اند اما توصيه كرده اند: 

ــاى كوتاه زير نور  ــا پاهاى خود را براى زمان ه * مردم مى توانند بازوها ي
آفتاب بگيرند تا ويتامين دى دريافت كنند.

ــن دارند، افرادى كه خال يا  * نوزادان و كودكانى كه پوست يا موى روش
لك زيادى دارند و كسانى كه سابقه خانوادگى 

سرطان پوست دارند، بايد بيش از حد 
مراقب پوست خود باشند.

* كرم ضد آفتاب قوى تر مثال با 
فاكتور 30 محافظت بيشترى 
ــه آن معنى  ــى آورد اما اين ب م
نيست كه مردم مى توانند وقت 
بيشترى را زير آفتاب بگذرانند، 

بى آنكه با خطر سوختن روبه رو 
شوند.

ــاب كم باعث  * ماليدن كرم ضد آفت
كاهش محافظت مى شود.

ــار پس از  ــد آفتاب بايد هر ب * كرم ض
ــك كردن پوست  خارج شدن از آب، خش

با حوله يا عرق كردن، دوباره ماليده شود.
ــاعت قبل  ــاب ابتدا بايد نيم س * كرم ضد آفت

ــع زير آفتاب رفتن  از بيرون رفتن و بعد دوباره موق
ماليده شود.

ــش ماهگى نبايد زير نور مستقيم  * نوزادان تا ش
ــودكان بين  ــد و ك ــرار گيرن ــديد آفتاب ق و ش
ــد كرم ضد آفتاب  ماه هاى مارس تا اكتبر نيازمن

هستند.

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آموزش  وپرورش شهرستان هاى استان تهران 
با بيان اينكه فرهنگيان داراى كسر ساعت موظف در اولويت بازنشستگى پيش 
ــده از سوى فرهنگيان  ــتند، گفت:  هنوز با درخواست هاى ارايه ش از موعد هس
براى بازنشستگى پيش از موعد موافقت نشده است.محسن بهارلو درخصوص 
اجراى بازنشستگى پيش از موعد فرهنگيان اظهار داشت:  امسال به دليل قانون 
بازنشستگى پيش از موعد كاركنان، روندى طراحى شد تا فرهنگيان بدون سنوات 
ــقف حداكثر 5 درصد اعتبارات هزينه اى دستگاه هاى  ارفاقى و طبق قانون تا س
اجرايى بازنشسته پيش از موعد شوند و برهمين اساس دستورالعملى ارسال شد تا 
فرهنگيان متقاضى به ويژه آنهايى كه كسر ساعت موظف دارند، بازنشسته پيش از 
موعد شوند.وى افزود:  فرهنگيان داراى كسر ساعت موظف، زنان سرپرست خانوار 
ــتگى پيش از موعد قرار  و افراد مبتال به بيمارى صعب العالج در اولويت بازنشس
دارند و افراد متقاضى درخواست خود را به ادارات آموزش و پرورش ارايه كردند. 
در صورت موافقت منطقه به گونه اى كه بازنشستگى فرد مشكلى در روند آموزش 
ايجاد نكرده يا سقف  حق التدريس را افزايش ندهد با درخواست وى موافقت شده 

و براى طى مراحل نهايى به وزارت آموزش و پرورش ارسال مى شود.
معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آموزش و پرورش شهرستان هاى استان تهران 
ــوى فرهنگيان براى بازنشستگى پيش از  گفت:  درخواست هاى ارايه شده از س
موعد هنوز تعيين تكليف نشده است و يكى از داليل آن مشكل نيروى انسانى، 

حق التدريس و تأمين اعتبار براى پرداخت پاداش پايان خدمت است.
بهارلو خاطرنشان كرد:  در بودجه سال 1395 رديف جداگانه اى براى پرداخت 

پاداش پايان خدمت بازنشستگان با اولويت فرهنگيان لحاظ شده است.
ــتگى پيش از موعد براى فرهنگيان آمده است: در اجراى در بخشنامه بازنشس
ــال 94 كل كشور و بخشنامه   بند «ج» تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه س
شماره 50960 سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعالم مى دارد: بازنشستگى 
پيش از موعد بدون سنوات ارفاقى با رعايت مفاد بخشنامه مذكور و سابقه خدمت 
ــابقه خدمت در موقع درخواست  موضوع قانون مذكور يعنى داشتن حداقل س
براى كاركنان زن 20 سال و كاركنان مرد 25 با درخواست متقاضيان و موافقت 
اداره كل يا سازمان مربوطه و رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه بالمانع است.
ــرايطى نبايد از 10 درصد مجموع  پذيرش درخواست متقاضيان تحت هيچ ش

بازنشستگان سال جارى آن اداره كل فراتر برود.

آب پاكى روى دست عالقه مندان به 
برنزه  شدن

داليل اجرايى نشدن بازنشستگى 
پيش از موعد فرهنگيان

صورت سرمازده مه سيما هنوز غم دارد و چشمانش 
در ميان جمعيت دو دو مى زند؛ انگارى هنوز دنبال 
باباحاجى اش كه قرار بود ازسفرحج بازگردد است؛ 
ــيما كه به مادرش مى گويد «جاى  اما صداى مه س
ــت راهپيمايى كنندگان بابا خالى» درميان جمعي

 22 بهمن گم مى شود.
ــافرمكه  ــه آنهايى كه مس ــال بود هم دوم مهرامس
داشتند و براى استقبال از زائرانشان آماده مى شدند 
با شوك عجيبى روبه رو شدند و رسانه هاى رسمى 
ازعربستان گزارش فاجعه اى تلخ را انعكاس دادند؛ 
ــت هزار نفر از زائران بيت اهللا الحرام كه  بيش از هش
ــرات عازم منا بودند، به  براى انجام اعمال رمى جم
علت بسته شدن مسير و تجمع بيش از حد زائران، 

دچار حادثه شده و جان باختند.
ــور را دربهت عجيبى  اين خبركوتاه به سرعت كش
فرو برد چرا كه بسيارى از دوهزار 236جان باخته 
ــيارى از خانواده ها  ــان ايرانى بودند و بس ازهموطن

ــور  ــى تمامى مردم كش و حت
ــرت شدند؛ غم  دچارغم و حس
و حسرتى كه مسبب اصلى آن 
ــم حج  برگزار كنندگان مراس

يعنى سعودى ها بودند.
ــد هفته  ــرانجام بعد از چن س
ــئوالن  ــى و فعاليت مس رايزن
ــر  ــداد 461 نف ــورمان تع كش
ــه  ــى فاجع ــان ايران از قرباني
ــدند و بعد از  منا شناسايى ش
گفت و گوها و مراودات بسيار، 
ــان در ميان غم و  پيكر حاجي
ــت، اما  ــور بازگش اندوه به كش
اين داغ عظيم بر دل خانواده ها 
ــا برجاى  ــان فاجعه من قرباني
ــودكان و  ــيارى از ك ماند و بس
نوجوانان، مادران و همسرانى 
كه چشم انتظار مسافران خود 
ــت و غم و حيرت  بودند در به

فروماندند.
ــن حادثه تلخ  هنوز 6ماه از اي
نمى گذرد كه اين داغ در چهره 
ــاى قربانيان فاجعه  خانواده ه
منا باقى است و بسيارى از آنان 

همچنان چشم انتظارحاجى خويش هستند. 
ــى كه  ــن و زمان ــى 22 بهم ــيه راهپيماي درحاش
ــن انقالب خوشحال بودند  بسيارى از مردم از جش
خانواده هاى قربانيان فاجعه منا هم آمدند تا دراين 

شكوه حضور، شركت كنند.
ــاله در كنار پدر و  ــودكان و نوجوانانى كه همه س ك
ــدند امسال  ــان در راهپيمايى حاضر مى ش مادرش
ــان حضور يافتند و شايد  ــت هاى پدرش بدون دس
ــافرهاى خويش  ــال مس ــت دنب ــان جمعي درمي

مى گشتند.
شايد تسكين درد خانواده هاى قربانيان فاجعه منا 
يك چيز باشد و آن هم شناسايى عامالن اين فاجعه 
و برخورد مسئوالن كشورمان با آنان است؛ كارى كه 
مسئوالن كشور بار پيگيرى و حقوقى آن را بر عهده 

مسئوالن وزارت امور خارجه نهاده اند.
ــار دارند اين  ــاى قربانيان انتظ ــردم و خانواده ه م
ــالن و دريافت  ــدن عام ــخص ش پيگيرى ها تا مش
ــن حوادث تلخى  غرامت انجام بگيرد و ديگر چني

براى هيچ مسلمان و انسانى رخ ندهد.
اين روزها مسئوالن وزارت امور خارجه نيز على رغم 
ــعودى ها پيگيرى اين موضوع را  قطع ارتباط با س
مدنظر دارند چنانكه چندى قبل محمدجواد ظريف 
ــه پيگيرى هاى  ــت ك وزير امو رخارجه اظهار داش

فاجعه منا همچنان ادامه دارد.
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بيشتر بدانيم

اخبار كوتاه

«خير اربعين» همچنان گمنام است؛

آزادى 32 زندانى با يك ميليارد تومان
در 10 ماهه سال جارى؛

كمك  نيكوكاران  اصفهانى به نيازمندان
استاد دانشكده طب سنتى دانشگاه تهران مطرح كرد:

رابطه جوش ها و مواد آرايشى
ــگاه تهران  ــكده طب سنتى دانش استاد دانش

رابطه جوش ها و مواد آرايشى را مطرح كرد.
ــا و مواد  ــه جوش ه ــى در رابط محمدعباديان
ــيارى از مواد چرب  ــى اظهار داشت: بس آرايش
موجود در محصوالت آرايشى، باعث بسته شدن 
ــوند و به اين ترتيب مانع  ــت مى ش منافذ پوس
ــتند كه راه خروجشان  خروج مواد زائدى هس

منافذ پوست است.
ــت خارج  به گفته وى موادى كه از منافذ پوس
ــته اند كه شامل موادى(عرق)  مى شوند دو دس
ــوند و  ــت مى ش كه باعث مرطوب ماندن پوس
موادى (چربى) كه پوست را نرم نگه مى دارند 
ــد و  ــوالت و مواد فاس ــن موادى (فض همچني
ــتند و طبيعت  سمى) كه براى بدن مضر هس
بدن آنها را به قدرى لطيف و رقيق كرده است 
ــت به بيرون بدن تخليه  تا از طريق منافذ پوس

كند. 
اين ستاد دانشكده طب سنتى دانشگاه تهران 

ــته بودن  اضافه كرد: وقتى اين مواد در اثر بس
منافذ پوست نتوانند از آن خارج شوند، در زير 
ــوند، در اثر گذشت زمان  پوست حبس مى ش
حجمشان افزايش مى يابد و باعث بروز جوش 

مى شوند.
عباديانى افزود: مواد قابضى كه در محصوالت 

آرايشى وجود دارد, نيز باعث حبس مواد در زير 
پوست مى شود و اسباب بروز جوش را به وجود 
مى آورد. همچنين برخى از محصوالت آرايشى 

داراى مواد جاذب خون هستند. 
ــوند مواد 6گانه (اخالط  اين مواد باعث مى ش
ــى و ريحى) بيش از ظرفيت  چهارگانه، ماده آب
ــوند و در  ــت كشيده ش خروجى به طرف پوس
ــدن در زير پوست اسباب  نهايت با انباشته ش

بروز جوش فراهم مى شود.
ــان كرد: برخى مواد به كار رفته  وى خاطرنش
ــى، سبب تحريك  در توليد محصوالت آرايش
ناگهانى پوست مى شود. تحريك پوست بسته 
به نوع گزشى كه ايجاد مى كند, سبب واكنش 

بدن مى شود. 
ــت بدن) با  ــره بدن (طبيع در نتيجه قوه مدب
گسيل مواد 6گانه به پوست، درصدد مقابله با 
اين تحريك برمى آيد و اين واكنش سبب بروز 

جوش در پوست مى شود.

هنوز جزيياتى از نام و نشان يك خير تهرانى به نام «خير اربعين» منتشر نشده،اما 
وى براى دومين بار با واريز يك ميليارد تومان، زمينه آزادى 32 زندانى را فراهم 

كرد.
به گزارش مهر، آذر ماه سال جارى بود كه محسن نصيرى رييس انجمن حمايت 
ــام اربعين  ــناس در اي ــندانه يك خير ناش ــاره به اقدام خداپس از زندانيان با اش
ــهداى بزرگ  ــطه يكى از فرزندان ش ــينى(ع) گفت: اين خير تهرانى با واس حس
ــون تومان به انجمن حمايت  دوران دفاع مقدس مبلغ يك ميليارد و 200 ميلي
زندانيان مركز واريز كرد تا زمينه آزادى تعدادى از زندانيان فراهم شود. اين خير 
درخواست كرده بود با اين پول زندانيان زن داراى فرزند كه به دليل بدهى مالى 
در زندان هستند آزاد شوند كه 21 زندانى زن امروز آزاد شده و به جمع خانواده 

پيوستند.
حاال اين خير ناشناس كه به نام خير اربعين معروف شده با واريز يك ميليارد و 88 
ميليون تومان 10 زندانى را به مناسبت مبعث رسول (ص) و 22 زندانى را در ايام 
دهه فجر آزاد كرده است. گفته مى شود اين بار اولويت آزادى با كودكان زير 18 

سال در كانون اصالح و تربيت تهران است.
نصيرى نمى داند اين خير كيست و تنها فردى كه اطالع دارد همان فرزند شهيد 
شاخص است. اصرارها و تالش ها براى مصاحبه با اين خير اربعين و گمنام بى ثمر 

مانده، اما وى همچنان آزادى زندانيان را در دستور كار خود دارد.

ــتان اصفهان گفت: مردم  ــاركت هاى مردمى كميته امداد اس ــعه مش معاون توس
نيكوكار اصفهان در 10 ماهه گذشته امسال بالغ بر 563 ميليارد و 47 ميليون ريال 

به نيازمندان تحت حمايت كميته امداد كمك كردند.
ــتان اصفهان در ــوادكوهى اظهار كرد: مردم نيكوكار اس به گزارش ايمنا، بهرام س

 10 ماهه گذشته امسال بالغ بر 205 ميليارد و 679 ميليون ريال صدقه به صورت 
نقد به نيازمندان كميته امداد پرداخت كرده اند.

وى افزود: در اين مدت، بالغ بر 453 ميليون ريال كمك هاى مردمى به صورت كاال 
به اين كميته اهدا شده است.

معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان اصفهان با اشاره به دريافت 
انفاقات به صورت نقد و كاال از مردم نيكوكار استان، تصريح كرد: در مجموع بالغ بر 
227 ميليارد و 355 ميليون ريال در قالب صدقات و انفاقات به صورت نقد و كاال از 

مردم نيكوكار استان دريافت شده است.
ــرفصل هايى همچون طرح اكرام  ــاره به تالش براى گسترش س سوادكوهى با اش
ــه، زكات، كفارات و  ــن عاطفه ها و نيكوكارى، مفتاح الجن ــنين، جش ايتام، محس
ــال در مجموع و در  ــته امس ــان كرد: در 10 ماهه گذش اطعام نيازمندان خاطرنش
كل سرفصل هاى صدقه، اكرام ايتام، زكات، اطعام نيازمندان و نذر و قربانى، مردم 
نيكوكار استان بالغ بر 563 ميليارد و 47 ميليون ريال به نيازمندان تحت حمايت 

كميته امداد كمك كردند.

زن و شوهر تا زمانى كه با يكديگر زندگى مى كنند؛ مشكلى نيست. 
در خانواده هاى سنتى مرد عهده دار امور بيرون از خانه است و زن هم 

مديريت امور خانه را بر عهده دارد.
در زندگى هاى جديد كه زن و مرد با هم كار مى كنند، باز هم زوجين 
با تشريك مساعى و تالش متوازن، سعى بر ساختن يك زندگى خوب 
دارند، اما مشكل از جايى شروع مى شود كه زوجين بناى ناسازگارى با 
هم مى گذارند و يكى از ديگرى طالق مى خواهد، اينجاست كه نوبت 

به سهم خواهى مى رسد و ديگر تشريك مساعى بى معنا مى شود.
يكى از حقوقى كه زن مطالبه مى كند، دستمزد تالشى است كه در 
زندگى مشترك انجام داده است يعنى: «اجرت المثل ايام زوجيت!»

چه كارهايى مستحق اجرت المثل است؟
در كشورهاى غربى و به خصوص كشورهاى اروپايى و آمريكايى، اصل 
بر تساوى بين زن و شوهر است، بنابراين در هنگام طالق، همه اموال 
يك زندگى مشترك بين زن و شوهر به طور مساوى تقسيم مى شود. 
البته اين تقسيم مساوى در ابتداى زندگى مشترك هم وجود دارد، 
يعنى نه مرد مهريه اى به زن مى دهد و نه زن جهيزيه به خانه شوهر 
مى آورد بلكه همه اركان زندگى مشترك از ابتدا با تالش زن و شوهر 
ساخته مى شود و در پايان هم بر همين مبنا همه چيز از آن زن و شوهر 
است،اما درحقوق اسالمى، ماجرا كمى متفاوت تر از حقوق غربى است 
ــتحق اجرت المثل و نفقه بوده و هيچ مردى  و بر اين اساس، زن مس
نمى تواند تا زمانى كه تمامى حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده 
است، او را طالق دهد. هر اندازه كه مدت زندگى مشترك بيشتر باشد، 

اين حقوق نيز افزايش مى يابد.

ــبك  زندگى  ــترك در س ــى مش در زندگ
ــن نيازهاى  ــئول تامي ــالمى، مرد مس اس
ــه زن اعم از  ــى نفق ــت؛ يعن ــواده اس خان
خوراك، پوشاك، مسكن و حتى خدمتكار 
ــه زن در خانه پدرش عادت  (در صورتى ك
ــتن خدمتكار داشته باشد) برعهده  به داش
شوهراست. زن هم در مقابل شوهر، مكلف 
به تمكين عام و تمكين خاص است. تمكين 
عام همان اطاعت زن از شوهر براى خروج 
از خانه، كار در بيرون، تحصيل يا خروج از 
كشور و تمكين خاص هم كه برآورده  كردن 
ــته هاى  ــويى در برابر خواس نيازهاى زناش

شوهر است.
حاال اگر زن فراتر از تمكين عام و خاص كه 
ــد، امورى را به  مواردى از آن برشمرده ش
دستور شوهر انجام دهد كه براساس قانون 
و شرع بر عهده او نيست، در نتيجه مستحق 

اجرت المثل خواهد بود.
ــير دادن به اطفال و  ــتن لباس ها، ش براى مثال نظافت منزل، شس
نگهدارى از فرزندان و كمك به تامين مخارج منزل برعهده زن نيست. 
اما اگر زن به دستور شوهر و بدون قصد تبرع (در راه رضاى خدا) اين 
ــد، در پايان زندگى مشترك (طالق) مى تواند  امور را انجام داده باش
دستمزد امور انجام شده را از شوهرش مطالبه كند؛ به اين دستمزد 

اجرت المثل ايام زوجيت گفته مى شود.
قانون چه مى گويد؟

ــاس يك اصل حقوقى، هر كسى كه كارى را براى  به طور كلى براس
ديگرى انجام مى دهد اگر به قصد احسان يا در راه رضاى خدا نبوده 

باشد، مستحق اجرت كارش است.
براساس ماده 336 قانون مدنى، هركس برحسب امر ديگرى اقدام به 

عملى كند كه عرفا براى آن عمل اجرتى بوده 
ــخص عادتا مهياى آن عمل باشد،  يا آن ش
عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ 
مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع (رايگان) 

داشته است.»
ــه در قانون مدنى  اين اصل حقوقى كلى ك
ــت، در خصوص روابط زن و شوهر  آمده اس
ــاره قرار گرفته  در قانون طالق نيز مورد اش
است به طورى كه در بند الف تبصره 6 ماده 
واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق 
مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مقرر شده است:«چنانچه زن 
ــرعا بر عهده وى نبوده، به  كارهايى را كه ش
دستور مرد و با نداشتن قصد تبرع انجام داده 
ــد و براى دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه  باش
اجرت المثل كارهاى انجام  شده را محاسبه 

و به پرداخت آن حكم مى كند.»
شرايط مطالبه اجرت المثل چيست؟

براى طرح دعواى مطالبه اجرت المثل در دادگاه، توجه به چند نكته 
ضرورى است؛ اول اينكه بايد دعواى طالق مطرح شده باشد؛ يعنى در 
زمان زندگى مشترك امكان مطالبه اجرت المثل وجود ندارد، بلكه 

زندگى بايد به نقطه پايان رسيده باشد.
ــده باشد يا اگر  ــت طالق از سوى زن مطرح نش دوم اينكه درخواس

ــده، به دليل تخلف زن از وظايف همسرى يا  از سوى مرد مطرح ش
ــد. اگر زن خودش خواهان طالق باشد  سوءاخالق و رفتار وى نباش
يا مرد به واسطه عدم تمكين زن يا سوءرفتار وى بخواهد او را طالق 
دهد، زن نمى تواند مدعى اجرت المثل باشد، زيرا طالق ناشى از رفتار 
خودش است. مطالبه اجرت المثل مربوط به جايى است كه مرد بدون 

دليل بخواهد زنش را طالق دهد.
سومين شرط مطالبه اجرت المثل هم اين است كه زن براى كارهايى 
كه شرعا بر عهده او نبوده و وى بدون قصد تبرع و با دستور شوهر انجام 

داده است مى تواند، اجرت المثل مطالبه كند.
البته اثبات اين امرهم برعهده زن است و اگر زن نتواند ادعاى خود را 
ثابت كند دادگاه با توجه به سال هاى زندگى مشترك، وضعيت زن 
ــوهر، مبلغى را به عنوان «نحله» (بخشش) براى زن  و وسع مالى ش

تعيين مى كند.
ميزان اجرت المثل چگونه تعيين مى شود؟

دادگاه مانند هر امر تخصصى، موضوع را براى بررسى و تعيين مبلغ 
ــى ارجاع مى دهد. مواردى مانند تحصيالت زن، پايگاه  به كارشناس
ــغل پدر، محل زندگى در زمان مجردى  ــئون زن، ش اجتماعى، ش
ــم در افزايش ميزان  ــد از ازدواج ه و تحصيالت در زمان تجرد و بع

اجرت المثل تاثير قابل  توجهى دارد.
ــان براى زنانى كه فقط خانه دار  نكته جالب اين است كه كارشناس

هستند، اجرت المثل بيشترى تعيين مى كنند.
ــترى هم دارند و فرزندان خود را با شير  البته زنانى كه فرزندان بيش

مادرتغذيه كرده اند نيزمستحق اجرت المثل بيشترى هستند.

سرطان پوست دارند، بايد بيش از حد 

* كرم ضد آفتاب قوى تر مثال با 
 محافظت بيشترى 
ــه آن معنى  ــى آورد اما اين ب م
نيست كه مردم مى توانند وقت 
بيشترى را زير آفتاب بگذرانند، 

بى آنكه با خطر سوختن روبه رو 

ــاب كم باعث  * ماليدن كرم ضد آفت

ــار پس از  ــد آفتاب بايد هر ب * كرم ض
ــك كردن پوست  خارج شدن از آب، خش

با حوله يا عرق كردن، دوباره ماليده شود.
ــاعت قبل  ــاب ابتدا بايد نيم س * كرم ضد آفت

ــع زير آفتاب رفتن  از بيرون رفتن و بعد دوباره موق

ــش ماهگى نبايد زير نور مستقيم  * نوزادان تا ش
ــودكان بين  ــد و ك ــرار گيرن ــديد آفتاب ق و ش
ــد كرم ضد آفتاب  ماه هاى مارس تا اكتبر نيازمن

يكى از حاشيه هاى راهپيمايى 22بهمن امسال
چشمان مه  سيما دنبال بابا حاجى

اجرت المثل ايام زوجيت
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ــن پيروزى انقالب  ــب درسالروزسى وهفتمين جش پنجشنبه ش
ــينماگران هم بود. خانواده بزرگ وهنرمند  ــن س ــالمى جش اس
سينماى كشورمان دركاخ سى وچهارمين جشنواره فيلم فجردر 
ــده بودند تا مراسم اختتاميه اين دوره  برج ميالد گرد هم جمع ش
ــيمرغ هايى كه امسال هم بلورين  ــنواره فجر را با اهداى س ازجش

بودند به برگزيدگان رشته هاى مختلف جشن بگيرند.
چربش نسل نوى سينما برقديمى ها

ــوتان مطرح وخوشنامى  ــال درحالى كه جاى خالى پيشكس امس
ــعود كيميايى، داريوش مهرجويى، عباس كيارستمى،  چون مس
رسول صدرعاملى، فريدون جيرانى، احمدرضا درويش، مجيدى 
و...درليست فيلمسازان حاضردربخش سوداى سيمرغ جشنواره 
ــد، جوان هاى مصمم ودانش آموخته درقالب  فجراحساس مى ش
ــاخت  ــا فيلم هاى خوش س ــينماى هنروتجربه آمده بودند ت س
ــگارد حاتمى كيا يا  ــون فيلم بادي ــود را دركنارآثار بزرگانى چ خ
ــد به ترازوى  ــهايم كو؟ كيومرث پوراحم دخترميركريمى وكفش
ــه اش به نفع  ــپرند. اتفاقى كه نتيج ــنجش هيئت داوران بس س
ــد فيلم هاى اول دراين جشنواره  جوان ترها رقم خورد و باعث ش
ــيمرغ، نگاه  ــه بخش سوداى س ــند وكفه ترازو را درهرس بدرخش
ــازان جوان وكمترشناخته  مردمى وسينماى ملى به نفع فيلمس
ــنگين كنند ودرنهايت سيمرغ هاى  ــورمان س شده سينماى كش

خوش اقبال وسخت سليقه را بردوش آنها بنشانند.
سيمرغ هايى كه براى ابد ويك روز، بال گشودند

ــيمرغ موجود درقفس جشنواره فيلم  9 سيمرغ ازبيست ويك س
ــنده و  ــود. وقتى نويس ــراى فيلم ابد ويك روز بال گش فجرفقط ب
كارگردان اثر در مورد دنيايى فيلم مى سازد كه عميقا دركش كرده، 
باشخصيت هاى آن زندگى كرده يا درباره  آنها تحقيقات جدى كرده 
و اجزاى آن را به خوبى مى شناسد كافى است استعداد انتقال اين 
تجربيات را درقالب هنرهفتم داشته باشد (كه دراين مورد سعيد 
روستايى به خاطر تجربيات ارزشمندش درمستند سازى نشان داد 
اين استعداد را درسطح بسيار بااليى دارد) تا همه را پاى تماشاى 
ــود. ابد ويك روز ديده  فيلمش بنشاند وبه اصطالح آن اثرديده ش
شد چون يك معضل اجتماعى به نام اعتياد را كه دركمين بنيان 
خانواده و نسل جوان جامعه نشسته به خوبى به تصويركشيد. اين 
فيلم ديده شد چون صرفا سياه نمايى نبود بلكه گزارشى از واقعيت 
ــه مخاطب خود را ازنزديكى به آن  تلخ يك معظل اجتماعى بود ك
ــند يا با  برحذرمى كرد نه اينكه با جلوه هاى عاميانه ومخاطب پس
بهره گيرى از سوپراستارهاى محبوب درنقش هاى منفى، مخاطب 

را به ورطه آن بكشاند يا نااميد وتسليم كند.
گزارش اختتاميه جشن سينماى ايران

ــنواره فيلم فجر، عصرروز  ــى و چهارمين جش مراسم اختتاميه س
پنجشنبه 22 بهمن ماه ساعت 19 با حضور مديران و سينماگران 

ــالمى در برج ميالد  ــرود جمهورى اس ــرآن و پخش س با قرائت ق
ــلوكى و كارگردانى آن را  آغاز شد. اجراى اين مراسم را محمد س

محمد پرويزى برعهده داشت.
از ميان مديرانى كه در برج ميالد حضور پيدا كرده بودند مى توان 
ــاد اسالمى، حسين نوش آبادى  به على جنتى وزير فرهنگ و ارش
ــتيار ويژه رييس  ــين فريدون دس ــخنگوى وزارت ارشاد، حس س
جمهور، حجت اهللا ايوبى رييس سازمان سينمايى، عليرضا تابش 
ــين مسافرآستانه مشاور  مديرعامل بنياد سينمايى فارابى و حس

رييس سازمان سينمايى اشاره كرد.
همچنين عوامل فيلم هايى كه نامزد دريافت سيمرغ دراين دوره 
از جشنواره شده اند نيز درسالن حضور داشتند. اين مراسم بدون 
ــاب كرامتى، محمد  ــد. حميد فرخ نژاد، مهت فرش قرمز برگزار ش
ــن داوودى، ــى، ابوالحس ــان، نيكى كريم ــا كياني معتمدى، رض
 سيد جمال ساداتيان، سيروس الوند، فرزاد موتمن، بهرام رادان، 
ــتويى، فرهاد اصالنى،  ــهرام مكرى، مجيد مظفرى، پرويز پرس ش
طناز طباطبايى، نسيم ادبى و ... از جمله هنرمندان حاضر در اين 

مراسم هستند.
برندگان بخش انيميشن

ــى و چهارمين  ــم اختتاميه س اولين بخش از اهداى جوايز مراس
ــش پويانمايى  ــدگان بخ ــه معرفى برگزي ــنواره فيلم فجر ب جش
ــر از مجيد  ــژه اين بخش ضمن تقدي ــت. جايزه وي اختصاص داش
ــى براى  ــه حامد كاتب ــاه آب»، ب ــم «پادش ــماعيلى براى فيل اس

كارگردانى فيلم «در مسير باران» اهدا شد.
ــن همدانى براى  ــد امي ــن به محم ــن فيلم انيميش جايزه بهتري

انيميشن «فهرست مقدس» تقديم شد.
برندگان بخش «هنر و تجربه»

ــروش محمدزاده براى  ــد به س تنديس ويژه اين بخش تقديم ش
كارگردانى «چهارشنبه».

ــى كارگردان  ــده ياد ايرج كريم ــس اين بخش به زن دومين تندي
ــد. مادر زنده ياد كريمى بعد از دريافت اين  «نيم رخ ها» تقديم ش

جايزه، با گريه گفت: جاى ايرج در اين مراسم خالى است.
 A157 دربخش بهترين فيلم مستند، سيمرغ بلورين اين بخش به
ــد. محمدرضا اصالنى  به تهيه كنندگى بهروز نورانى پور تقديم ش
ــتند با بيان اينكه مستند  يكى از اعضاى هيئت داوران بخش مس
«A157 » را ستايش مى كند، خطاب به حاضران گفت: مى خواهم 
به نشان اعتراض به جناياتى كه در سوريه و عليه بشريت و قوم كرد 
اتفاق مى افتد از جاى خود بلند شويد. ما ملت ابراهيم هستيم و نژاد 
كرد نژاد اصيل ايرانى است، اميدوارم آينده ما بى ستم و درشادى 
بگذرد. سيمرغ بلورين بهترين كارگردانى به مهرداد اسكويى براى 

كارگردانى فيلم «روياهاى دم صبح» تقديم شد.
ــن تقدير از ــرى ضم ــى و هن ــتاورد فن ــن دس ــش بهتري دربخ

مهدى آزادى براى فيلم «A157» سيمرغ بلورين به رضا تيمورى 
براى تصويربردارى مستند «اهالى يك طرفه» اهدا شد.

برندگان بخش «نگاه نو»
ــه كارگردانى  ــد و يك روز» ب ــيمرغ بهترين كارگردانى به «اب س
سعيد روستايى رسيد. سعيد روستايى كارگردان فيلم «ابد و يك 
ــا و در بين بزرگان  ــكر مى كنم كه اينج روز» اظهار كر: خدا را ش
ايستاده ام. هيچ كس اين فيلمنامه را براى ساخت قبول نكرد، اما 
زمانى كه براى اولين بار سعيد ملكان فيلمنامه را خواند، پذيرفت 

اين اثر سينمايى را توليد كند.
سيمرغ بلورين جايزه ويژه هيئت داوران به محمدحسين مهدويان 

براي كارگرداني «ايستاده در غبار» رسيد.
ــعيد ملكان تهيه كننده فيلم  ــيمرغ بلورين بهترين فيلم به س س

« ابد و يك روز» رسيد.
برندگان بخش «سوداى سيمرغ»

ــتاده در غبار» در بخش جلوه هاى  ايمان كرميان براى فيلم «ايس
ميدانى سيمرغ بلورين گرفت.

ــالمى براى فيلم «باديگارد» در بخش جلوه هاى  ــيد هادى اس س
بصرى سيمرغ بلورين گرفت. 

ــراى فيلم  ــعيد ملكان ب ــردازى به س ــره پ ــيمرغ بهترين چه س
« ابد و يك روز» تعلق گرفت.

ــراى فيلم  ــجاعى ب ــه و لباس، محمدرضا ش بهترين طراح صحن
ــجاعى گفت: از ابراهيم حاتمى كيا تشكر  ــتاده در غبار». ش «ايس
ــن ياد داد.  ــه و لباس را او به م ــاى طراحى صحن مى كنم كه الفب

بهترين صدا
ــيمرغ  محمد رضا عليقلى براى فيلم «امكان مينا» و «دختر» س
بهترين موسيقى متن را دريافت كرد. به دليل غيبت عليقلى جايزه 

وى را سيدرضا ميركريمى دريافت كرد.
ــيمرغ بهترين  ــم « ابد و يك روز» س  بهرام دهقانى هم براى فيل

تدوين را گرفت. 
بهترين صدا صداى فيلم «النتورى» اعالم شد كه براى اين انتخاب 

سعيد بجنوردى و محمد رضا دلپاك  سيمرغ گرفتند.
ــم  ــود درفيل ــر ب ــادمان ف ــان ش ــردارى كارپيم ــن فيلمب بهتري

«خشم و هياهو».
ــبنم مقدمى براى  ــيمرغ بهترين بازيگر نقش مكمل زن به ش س
ــبنم مقدمى بعد از  فيلم هاى «زاپاس» و «نفس» تعلق گرفت. ش
دريافت سيمرغ گفت: من از هيئت داوران تشكر مى كنم چون يك 
ــته گرفتن اين جايزه دانستند. دو سال قبل كه  بار ديگر مرا شايس
ــد حيات بود، من آن  ــيمرغ را گرفتم، پدرم هنوز در قي من اين س
سيمرغ را به پدر و مادرم تقديم كردم. اما حاال كه او يك سالى است 
از ميان ما رفته، مى خواهم اين سيمرغ را به روح او و مادرم كه حاال 

بايد به جاى او هم در كنار ما باشد، تقديم كنم.

بهترين نقش مكمل مرد هم نويد محمد زاده شد براى بازى درفيلم 
«ابد و يك روز» .

ــه خانم پرينازايزدياربراى  بهترين بازيگر نقش اول زن اين دوره ب
فيلم «ابد و يك روز» تعلق گرفت. ايزديار درسخنانى گفت: تشكر 
مى كنم ازهيئت داوران و از گروه خيلى خوب «ابد و يك روز» زيرا 
شما در آن پنجاه روز براى من مثل خانواده بوديد. از سعيد ملكان 

و سعيد روستايى به خاطراعتمادى كه به من كردند، متشكرم.
ــى نبود جزپرويز پرستويى  بهترين بازيگر نقش اول مرد هم كس

براى بازى درفيلم «باديگارد».
ــتويى جايزه خود را به ابراهيم حاتمى كيا تقديم كرد و  پرويز پرس
گفت: من پرويز پرستويى بازيگرنقش حيدر ذبيحى فيلم باديگارد 
هستم خالق باديگارد ابراهيم حاتمى كياست و خوشحالم با هدايت 
و رهبرى ابراهيم حاتمى كيا اين نقش را بازى كردم. وى در بخش 
ديگرى از صحبت هاى خود ادامه داد: من اين سيمرغ را به ابراهيم 
حاتمى كيا تقديم مى كنم، عالوه بر آن اين جايزه را به رسم ادب 
به اساتيد محترمى كه در اين سالن حضور ندارند از جمله به عزت 
اهللا انتظامى، على نصيريان، جمشيد مشايخى، محمد على كشاورز 
ــتايى چهره جوانى كه  و داوود رشيدى اهدا مى كنم. سعيد روس
ــينماى ايران بارها به روى صحنه رفت سيمرغ  ــن س درشب جش
بهترين فيلمنامه هم براى «ابد و يك روز» گرفت. وى اين جايزه را 

به پيمان معادى بازيگرفيلمش تقديم كرد.
ــيمرغ ديگرى بود كه سعيد روستايى براى  بهترين كارگردانى س

كارگردانى فيلم «ابد و يك روز» گرفت.

ــراى كارگردانى  ــيدى ب ــن س ــه هوم ــژه اين بخش ب ــزه وي جاي
«خشم و هياهو» تقديم شد. 

بهترين فيلم، « ايستاده در غبار» شناخته شد كه حبيب والى نژاد 
براى تهيه كنندگى آن سيمرغ گرفت. وى جايزه خود را به سردار 
همدانى تقديم كرد و گفت: دوست داشتم اين فيلم را سردار شهيد 

همدانى تماشا مى كرد.
ــيمرغ زرين بهترين فيلم با نگاه ملى به نرگس آبيار  همچنين س

براى فيلم «نفس» تقديم شد.
ــى و چهارمين  ــدرى دبير س ــم محمد حي در اين بخش از مراس
ــليان كه  ــنواره فيلم فجر از خانواده جاويداالثر احمد متوس جش
دراين مراسم حضور داشتند، تقديركرد. فيلم «ايستاده درغبار» 
براساس زندگى و مبارزات او ساخته شده است. مديران برگزارى 
ــنواره فيلم فجر طى نامه اى از خانواده  سى و چهارمين دوره جش
سردار جاويداالثر حاج احمد متوسليان تشكر كردند. پس از قرائت 
نامه، حضار به احترام شهداى جمهوري اسالمي ايران ايستادند و 

آنان را مورد تشويق قرار دادند.
محمد حيدرى دبير دوره بعدى جشنواره فيلم فجر شد

با اعالم حكمى از سوى حجت اهللا ايوبى رييس سازمان سينمايى 
ــوان دبير  ــد محمد حيدرى به عن ــوى مجرى خوانده ش كه از س

سى و پنجمين جشنواره فيلم فجر انتخاب شد.
فيلم برگزيده تماشاگران

ــيمرغ بهترين فيلم از نگاه تماشاگران را  فيلم «ابد و يك روز» س
هم دريافت كرد.
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موسيقى فجر فراخوان

ــيقى ــنواره موس ــن جش ــى و يكمي ــزارى س ــن روز از برگ  دومي
ــان  ــان مخاطب ــى ميزب ــاه درحال ــن م ــنبه 22بهم ــر پنجش  فج
ــيقى بود كه دكور صحنه اغلب اجراها غيراز پرچم  عالقه مند موس
رسمى جشنواره در گوشه جلوى صحنه و تعدادى تصاوير گرافيكى 
ــنواره ــدان ازهويت بصرى مرتبط با جش ــى مديا، چن درقالب مالت

 برخوردارنبود.
ــنواره هاى موسيقى  ــته جش ــت كه درادوار گذش اين درحالى اس
ــنواره  ــه دربرگيرنده المان ها و عنوان «جش فجر دكور مجزايى ك
موسيقى فجر» باشد درهمه تاالرهاى ميزبان طراحى و ساخته شده 

بود.
استقبال مخاطبان از كنسرت هاى ويژه بانوان

ــتى نازلى بخشايش  ــيقى «مهرنوا» به سرپرس كنسرت گروه موس
ــورآذربايجان  ــرت آرزو عليوا از كش و هنرمندى پرى زنگنه و كنس
ــيقى  ــنواره موس ــژه بانوان جش ــده وي ــب اجراهاى زن ــه در قال ك
ــان مواجه ــوب مخاطب ــتقبال خ ــا اس ــد ب ــه رفتن ــر به صحن فج

 شدند.
ــنبه 22 بهمن ماه  ــامگاه پنجش ــرت موسيقايى كه ش  اين 2 كنس
ــدى با ــد، تا ح ــه رفتن ــدت به صحن ــاالر وح ــت در ت ــى 2 نوب ط
ــه حاضران  ــده بودند كه طبق گفت ــتقبال مخاطبان مواجه ش  اس
ــت بوده ــدت مملو ازجمعي ــاالر وح ــرت ها هر 3طبقه ت در كنس

 است.
از دبيرجشنواره هنوزخبرى نيست

ــى و يكمين جشنواره موسيقى فجر  با گذشت 2 روز از برگزارى س
ــن دوره در تاالرهاى وحدت و  ــن رياحى دبير اي هنوز ازحضور حس

رودكى خبرى نيست.
ــته بيان كرد: هيچ  ــن رياحى پيرامون عدم حضور خود گذش حس
ــته  ــت فقط بنده طى روزهاى گذش ــئله خاصى در ميان نيس مس
گرفتارى شخصى داشتم كه مشغول رسيدگى به آن بودم . وى افزود: 
ــنواره حضورپيدا مى كنم و  به طورحتم شنبه 24 بهمن ماه درجش
دركنار گروه هاى شركت كننده و اعضاى ستاد جشنواره درخدمت 

مخاطبان عزيزجشنواره خواهم بود.
ــيقى فجر درحالى است  ــى و يكمين جشنواره موس غيبت دبير س
ــاون هنرى ــى مع ــى مرادخان ــته عل ــاى گذش ــى روزه ــه از ط ك
ــيقى و  ــت دفترموس ــى سرپرس ــرزاد طالب ــاد، ف ــر ارش  وزي
ــاى ميزبان حضور ــنواره در تاالره ــا نوربخش مديرجش حميدرض

 داشتند.
انتشار پوستر بروشور اطالعات گروه هاى شركت كننده

بروشور اطالعات گروه هاى شركت كننده در سى و يكمين جشنواره 
ــور گروه ها در  ــط امور اجرايى به تفكيك حض ــيقى فجر توس موس

هرتاالر ميزبان منتشر شد.
 دراين بروشورها نام نوازندگان و سازهاى هريك از آنها، آهنگسازان، 
ــت گروه ها و نام و مشخصات  تنظيم كنندگان،خوانندگان، سرپرس
ــئوالن گروه ها يا نماينده  ــا هماهنگى و اعالم مس قطعات اجرايى ب

معرفى شده اند. 
ــتر  ــنواره پوس ــراى جش ــر اج ــراى ه ــت كه ب ــى اس ــن درحال اي
ــالن انتظار همه  ــه در ورودى و س ــده ك جداگانه اى نيز طراحى ش
تاالرهاى ميزبان جشنواره براى معرفى هر چه بهتر كارها تعبيه شده

 است.

ــلفى «لبخند» شبكه مستند، 5 برگزيده اين  داوران نخستين جشنواره عكس س
جشنواره را معرفى كردند.

به گزارش مهر، با پايان كار اولين جشنواره عكس سلفى «لبخند» و دريافت بيش 
ــان سينماى ايران،  از 2500 عكس، رضا مقصودى رييس كانون فيلمنامه نويس
اسماعيل عباسى مترجم، نويسنده، مدرس دانشگاه و عضو هيئت موسس انجمن 
ــته عكاسى دانشگاه تهران 5  ملى عكاسى ايران و محمد ستارى استاد هنر و رش

برگزيده اين جشنواره را انتخاب كردند.
ــوى آريا خرم به عنوان انتخاب ويژه داوران معرفى و عكس  ــالى از س عكس ارس
مصعب هاشمى به عنوان عكس انتخابى در موضوع لبخند درمحيط كاربرگزيده 
شد. همچنين برگزيده هاى اول تا سوم نيز به ترتيب محمد افاضتى، صمد ساوجى 

آذر و مجتبى عبدلى معرفى شدند.
ــنواره مبلغ يك ميليون تومان به عنوان جايزه  به هر كدام از 5 برگزيده اين جش

اهدا خواهد شد.
ــنبه 22 بهمن ماه، از شبكه  مراحل داورى اين مسابقه در قالب يك برنامه پنجش
ــد تا مخاطبان و به ويژه شركت كنندگان از داليل انتخاب  مستند سيما پخش ش

عكس هاى برترمطلع شده و درباره هنرعكاسى اطالعات بيشترى كسب كنند.
اين برنامه ساعت 15:30 شنبه 24 بهمن ماه بازپخش خواهد شد.

ــابقات طراحى پوستر« خداوند در روز قيامت»  موضوع اين مرحله از مس
است.

ــه آدرس ــود ب ــر خ ــال اث ــس از ارس ــابقه پ ــركت در مس ــت ش جه
mosaabeghat_@ و به آدرس تلگرام ax@enfaghesols.com 

ــد. ضمنا درج نام ونام  ــر را بادقت و كامل تكميل فرمايي admin فرم زي
خانوادگى و آدرس ايميل و شماره تماس مبين و معرف صاحب اثر خواهد 
بود و هرگونه مغايرت اثر را از رقابت خارج خواهد كرد. بنا براين حتما اثر 

خود را از همين آدرس ايميل ثبت شده در فرم ارسال فرماييد. 
ــال اين فرم به منزله قبولى تمامى قوانين و شرايط شركت  تكميل و ارس
ــرايط  ــد و هيچگونه اعتراضى خارج از ش ــايت مى باش ــابقه و س در مس
ــرايط و قوانين را كامل ــن با دقت ش ــرعى ندارد. بنابراي وجه قانونى و ش

 قرائت فرماييد.
 http://www.enfaghesols.com : آدرس سايت

جشنواره عكس سلفى «لبخند» 
برگزيدگان خود را شناخت

مسابقه تلنگر 604

وقتى فيلم «سلطان» درسينما آزادى روى پرده  رفت، تنها يك نفر درسالن قديمى 
اين سينما حضور داشت كه دلش مى خواست از زور خجالت برود زير صندلى. همه 
درسالن سينما محو دلدادگى سلطان بودند، اما هديه تهرانى خيلى ازآنچه كه روى 
پرده سينما مى ديد خوشش نيامده بود. سال 1383درنظرخواهى مجله فيلم، هديه 
تهرانى به عنوان يكى از پنج بازيگر برترسينماى ايران انتخاب شده بود. آن موقع 
ــته بود و دراين هشت سال او  ازحضورش درسينماى ايران تنها هشت سال گذش
17 فيلم سينمايى بازى كرده بود، مسعود كيميايى، ناصر تقوايى، فريدون جيرانى، 
بهروزافخمى، بهمن فرمان آرا، احمدرضا درويش و ... كارگردان هاى مطرحى بودند 
ــان به ايفاى نقش پرداخته بود.  كه درهمين فاصله كوتاه ،تهرانى مقابل دوربينش
نخستين سيمرغش را هم به خاطر بازى درفيلم «قرمز» آن هم درست يك سال 

ــس از آغاز  دوران بازيگرى اش گرفته بود. پ
ــتين فيلمى كه هديه تهرانى در آن به ايفاى  نخس
ــال  ــلطان» بود كه س نقش پرداخت، فيلم «س
ــد. آن موقع هديه تهرانى  ــاخته ش 1375س
ــت. تهرانى قبل از بازيگرى  24سال سن داش
كارهاى مختلفى انجام مى داده و ازاين شاخه 
به آن شاخه مى  پريده، يك روزسرگرم واردات 
ــده و يك روز مربيگرى شنا را  و صادارت مى ش

تجربه مى كرده است. 
ــدن او برمى گردد به  ماجراى بازيگرش
ــا آزيتا حاجيان  يك ديدار تصادفى ب
و شريفى نيا دريك فروشگاه . نتيجه 
اين ديدار معرفى به دفتر«هدايت 
ــته است و  فيلم» مرتضى شايس
ــم «روز  ــازى درفيل ــنهاد ب پيش
ــهرام  ــه كارگردانى ش ــه» ب واقع
اسدى. سال 1377 بهروزافخمى 
به سراغ ساخت فيلمى مى رود 

كه حاال از آن به عنوان يك تابوشكنى درسينما نام برده مى شود. براى ايفاى نقش 
اول زن، افخمى هديه تهرانى را انتخاب مى كند و هديه تهرانى هم به اين پيشنهاد 
ــوكران» ايفا كند،  ــتقل را در فيلم «ش جواب مثبت مى دهد تا نقش يك زن مس
«شوكران» بالفاصله بعد از اكران به نقطه عطف كارنامه بازيگرى او تبديل مى شود.

درهمين سال او در فيلم ديگرى هم بازى مى كند؛ «سياوش» به كارگردانى سامان 
مقدم و «دست هاى آلوده» كار سيروس الوند. هرچقدركار تهرانى روى پرده سينما 
مى گيرد، حاشيه هايش هم زياد مى شود. نشريات به دنبال كردن خبرهاى او عالقه 
نشان مى دهند، او تمايلى به مصاحبه نشان نمى دهد. كار خبرسازى درمورد او به 
جايى مى رسد كه ظرف يك سال 8 بارخبر ازدواج و طالق او با افراد مختلف منتشر 

مى شود.  
هديه تهرانى به ورزش عالقه زيادى دارد. مربى شنا بوده، اما ازمقطعى به بعد ورزش 
رزمى «تاى چى» را جدى مى گيرد، حسابى تمرين مى كند و چهره بودنش باعث 
مى شود دراين رشته هم زود به مقام و پست دست پيدا كند. درفدراسيون ووشو، 
ــود. اين اتفاق ها هم  ــبك تاى چى منصوب مى ش تهرانى به عنوان نايب رييس س
ــيه هاى زيادى براى او رقم مى زند، اما او همچنان اين رشته ورزشى را ادامه  حاش
ــته به كشورهاى خارجى هم  مى دهد و حتى براى پيشرفت و آموزش در اين رش
سفر مى كند.  او كه تا به حال در سريال هاى تلويزيونى بازى نكرده است دراين سال 
درسريال «قلب يخى» ساخته سامان مقدم به ايفاى نقش مى پردازد. اين سريال 
براى شبكه نمايش خانگى توليد مى شود و پايان هم نمى يابد.  سال 94 اما براى او 
سال بازگشت به سينماست، او حاال دوباره به متن سينما برگشته و مى خواهد روى 
پرده باز هم دنياهاى تازه اى را بسازد، «مى تواند يا نه؟» پرسشى است كه براى يافتن 
پاسخش بايد منتظر ماند. فيلم سينمايى «عادت نمى كنيم» هفته دوم خرداد كليد 
خورد و پس از 36 جلسه، فيلمبردارى آن پايان يافت. تدوين اين فيلم سينمايى 
همزمان با فيلمبردارى توسط ژينوس پدرام و ابراهيم ابراهيميان انجام شده است.

ــوص  ــه خص ــه » و ب ــاى « غريبان ــم ه ــت و روان او در فيل ــاى راح ــازى ه ب
ــين همگان را برانگيخت. او در فيلم دختر ايرونى هم خوش ــوكران » تحس « ش

 درخشيد.
هديه تهرانى متولد 1351 و هنوز مجرد است.

«قهوه» تازه رسيد

تاالر افتخار

پيشخوان

نخستين شماره مجله مصور «قهوه» 
به سردبيرى نادر داوودى منتشرشد.

ــه  ــنيم، «قهوه» در س به گزارش تس
ــذا و هنر  ــى، غ ــبك زندگ زمينه س
مطالب خود را توليد مى كند و مبتنى 

بر تصويراست. 
ــه  ــر مجل ــذار و ناش داوودى بنيانگ
«تماشاگران» بود كه از سال 1371 

به مدت 10 سال منتشر مى شد.
ــوه» در 79  ــماره «قه ــتين ش نخس

صفحه منتشر شده است.

ــل  فارغ التحصي داوودى  ــادر  ن
ــته علوم  ــى ارشد در رش كارشناس
ــه  ــگاه عالم ــات از دانش ارتباط
ــترين  ــت و بيش ــى اس طباطباي
ــى  عكاس ــوزه  ح در  ــش  فعاليت

مطبوعات بوده است. 
ــر  ــال 1371 تا 1381 ناش وى از س
ــاگران بوده و بيشتر  ــريه تماش نش
ــتند و  ــازى مس وقتش را بر فيلم س
كار روى پروژه هاى عكاسى متمركز 

كرده است.

هديه تهرانى؛
زنى درنقش هاى ساختارشكن

متن وحاشيه اهداى سيمرغ هاى جشنواره فيلم فجر؛

سيمرغ هايى كه براى  ابد ويك روز بال گشودند

ــان به ايفاى نقش پرداخته بود.  كه درهمين فاصله كوتاه ،تهرانى مقابل دوربينش
نخستين سيمرغش را هم به خاطر بازى درفيلم «قرمز» آن هم درست يك سال 

ــس از آغاز  دوران بازيگرى اش گرفته بود. پ
ــتين فيلمى كه هديه تهرانى در آن به ايفاى  نخس
ــال  ــلطان» بود كه س نقش پرداخت، فيلم «س
ــد. آن موقع هديه تهرانى  ــاخته ش 1375س
ــت. تهرانى قبل از بازيگرى  24سال سن داش
كارهاى مختلفى انجام مى داده و ازاين شاخه 
به آن شاخه مى  پريده، يك روزسرگرم واردات 
ــده و يك روز مربيگرى شنا را  و صادارت مى ش

تجربه مى كرده است. 
ــدن او برمى گردد به  ماجراى بازيگرش
ــا آزيتا حاجيان  يك ديدار تصادفى ب
و شريفى نيا دريك فروشگاه . نتيجه 
اين ديدار معرفى به دفتر«هدايت 
ــته است و  فيلم» مرتضى شايس
ــم «روز  ــازى درفيل ــنهاد ب پيش
ــهرام  ــه كارگردانى ش ــه» ب واقع

اسدى. سال 
به سراغ ساخت فيلمى مى رود 
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خبر خبر

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشــور گفت: انقاب اســامی راه 
توسعه و پیشرفت کشور را بازگشایی و هموار کرد.

حجت االسام علی قاضی عسکر در مراســم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن 
در شــهرکرد با اشــاره به اینکه انقاب اســامی راه توســعه و پیشرفت 
 کشور را بازگشایی کرد، اظهار داشــت: ایران به برکت انقاب اسامی به

 دســتاورد های مختلف علمی و فناوری دست پیدا کرده است. وی افزود: 
انقاب اسامی روحیه خود باوری را به جوانان این کشور هدیه داد و راه را 

برای توسعه و پیشرفت کشور بازگشایی کرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشور اظهار داشت: انقاب اسامی 
از غارت ثروت های کشور توسط بیگانگان جلوگیری نموده و زمینه را برای 

پیشرفت و توسعه هموار کرد.
 حجت االســام علی قاضی عســکر با اشــاره بــه اینکه پیشــرفت ها و 
توســعه های کشــو در حوزه های مختلف از زمان انقــاب تاکنون قابل 
مقایسه با هیچ کشــور دیگری نیســت، تاکید کرد: هم اکنون کشور در 
حوزه های علمی، فناوری، هســته ای، تکنولوژی، سلول های بنیادی و ... 
دارای پیشرفت های قابل توجهی است که این پیشرفت ها در سایه انقاب 

اسامی به وجود آمده است.
ایران یکی از امن ترین کشور های دنیا به شمار می رود

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشــور تاکید کرد: انقاب اسامی 
امنیت را برای کشــور به ارمغان آورد و هم اکنون ایران یکی از امن ترین 

کشور های دنیا به شمار می رود.
حجت االسام علی قاضی عســکر در ادامه اذعان داشت: در دوران ستم 
 شــاهی عدالت رعایت نمی شد و ثروت های کشــور به دست بیگانگان و 
هم پیمانان حکومت طاغوت غارت می شــد. وی اظهار داشــت: انقاب 
اسامی به رهبری امام خمینی در سال ۵۷ به پیروزی رسید و کشور را از 
غارت نجات داد. حجت االسام علی قاضی عسکر تصریح کرد: امام )ره( در 
راه خدا برای آزادی مردم و محقق شدن اسامی واقعی در جامعه در مقابل 
ظالمان حکومت ستم شاهی ایستاد و با پشتیبانی مردم به پیروزی رسید.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشور ادامه داد: امام خمینی)ره( مرد 
ساده زیستی بود و توانست با توکل بر خدا در مقابل دشمنان اسام بایستد 

و انقاب اسامی را به پیروزی برساند.

 اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفــت: راهپیمایی ۲۲ بهمن صحنه 
رخ نمایی اتحاد و وحدت ملی است.

قاســم ســلیمانی دشــتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمــن صحنه رخ نمایی اتحــاد و وحدت ملی 
 اســت، اظهار داشــت: مردم با حضور پر شــور خــود در راهپیمایی

  ۲۲ بهمن بار دیگر اتحاد ملی و وحدت ملــی خود را به جهانیان ثابت 
می کنند.

وی اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن صحنه قدرت نمایی مردم ایران 
در جهان است و باید تاش کرد که این راهپیمایی هر ساله پر شور تر از 

سال های گذشته برگزار شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری اظهار داشــت: مــردم انقابی و 
همیشــه در صحنه ، این روز حضور پر شور و گســترده ای داشته اند 
 که امســال نیز باید این راهپیمایی از ســال های گذشــته پر شور تر

 برگزار شود.
قاسم ســلیمانی دشــتکی عنوان کرد: در عصر حاضر دشمنان اسام 
توطئه های بسیاری در مسیر پیشرفت و توسعه کشور انجام می دهند 
که حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تمام این توطئه ها را 

ناکام می گذارد.
حضور پر شور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن انسجام 

اسالمی به همراه دارد
وی با بیان اینکه دشــمن از اتحاد و وحدت ملی مــردم ایران هراس 
دارد، ادامــه داد: حضور پر شــور و گســترده مــردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمــن انســجام اســامی، همبســتگی، همدلــی و همزبانی 
 ملت را نشــان می دهد کــه همه باید نســبت به این مهم حســاس 

باشیم.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری عنــوان کرد: مــردم چهارمحال و 
 بختیــاری در صحنه های مختلف انقاب همیشــه حضــور پررنگی 

داشته اند.
وی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی دشــمنان این کشور ایجاد تفرقه 
بین مردم  و مســئوالن و مسلمانان اســت که حضور پر شور مردم در 
 راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان آنها در مسیر این هدف 

است.
قاسم ســلیمانی دشــتکی در ادامه اظهار داشت: امســال به برکت 
دهه فجر زمینه اشــتغال بســیاری از جوانان اســتان چهارمحال و 
 بختیــاری در زمینــه هــای کشــاورزی، صنعتــی و خدمــات 

فراهم شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بسیاری از مشکات اشتغالی 
استان در سال آینده حل خواهد شد و زمینه اشتغال در سطح استان 

افزایش می یابد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت کشور:

انقالب اسالمی راه توسعه و پیشرفت 
کشور را هموار کرد

قاسم سلیمانی دشتکی:

راهپیمایی ۲۲ بهمن صحنه رخ نمایی 
اتحاد ملی است

مردم اســتان چهارمحال و بختیــاری باردیگر با 
حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه دیگری در 

تاریخ انقاب ایجاد کردند.
به گزارش مهر، مردم استان چهارمحال و بختیاری 
با وجود اینکه هوا نامساعد و بسیار سرد بود حضور 
خود را از ابتدای ســاعات اولیه بــرای حضور در 
راهپیمایی اعام کردند و خــود را به محل تجمع 
آغاز راهپیمایی در مناطق مختلف استان رساندند.

دمای هوا شهرکرد ، حدود منفی ۱۰ درجه بود، اما 
مردم با وجود سرما در محل برگزاری راهپیمایی 
حضور پیدا کردند و حماســه دیگری را در مرکز 

استان چهارمحال و بختیاری آفریدند.
راهپیمایی با حضور پر شور مردم در مناطق مختلف 
استان برگزار شــد و در مرکز استان چهارمحال و 
بختیاری راهپیمایی با حضور حماســه ای مردم  
ازمیدان انقاب شهرکرد آغاز و به سمت میدان ۱۲ 

محرم و چهار راه بازار شهرکرد ادامه یافت.
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با سرد دادن 
شــعار های اهلل اکبر، مرگ بر اســراییل، مرگ بر 
آمریکا و... حضور با شکوهی در راهپیمایی داشتند.

در نقاط مختلف استان نیز مانند فرخ شهر، بروجن، 
اردل، کوهرنگ وسامان، راهپیمایی با حضور پرشور 

مردم برگزار شد.
 در شهرســتان کوهرنــگ با وجود بــارش، مردم 
پر شور تر از سال های گذشته در راهپیمایی حضور 

پیدا کردند.
ورزشکاران اســتان چهارمحال و بختیاری نیز با 
لباس های ورزشــی حضور پر رنگ در راهپیمایی 
امسال شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری 
داشتند که حضور آنها در راهپیمایی با لباس های 

ورزشی جلوه ویژه ای به راهپیمایی داده بود.
حضور پر شــور مردم در راهپیمایی امسال 
 اتحاد ملی ایران را بار دیگر به جهانیان ثابت

 کرد
رییس شــورای تبلیغات اســامی چهارمحال و 
بختیاری در حاشــیه راهپیمایی در شهرکرد در 
گفت وگو بــا خبرنگار مهر اظهار داشــت: حضور 
گســترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شکستی 

دیگر برای دشمن است.
علی گرجی ادامه داد: راهپیمایــی ۲۲ بهمن هر 
ســال یک فرصت بزرگ برای مردم ایران اسامی 
برای تجدید میثاق با آرمان های انقاب و صیانت از 
انقاب اسامی و نمایش اقتدار ملی فراهم می کند.

وی ادامه داد: حضور پر شــور مردم در راهپیمایی 

نشــان از آن دارد که انقاب با ایمــان های مردم 
پیوند دارد.

برگــزاری راهپیمایــی ۲۲ بهمــن بــه 
 صــورت متمرکــز در ۷۵ نقطه اســتان 

چهارمحال و بختیاری
رییس شــورای تبلیغات اســامی چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن 
در ۱۲۰ نقطه اســتان برگزار شــد، اظهار داشت: 
راهپیمایی ۲۲ بهمن به صوت متمرکز در ۷۵ نقطه 

استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
گرجی با اشــاره به اینکه برنامه هــای دهه فجر 
 امسال با مشــارکت مردم برگزار شد، عنوان کرد: 
جشــن های انقاب اســامی با کیفیت باالتری 
 نســبت به ســال هــای گذشــته برگزار شــده

 است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان 
چهارمحال و بختیــاری با بیان اینکــه دهه فجر 
فرصت بسیار مناسبی برای بیان دستاورد های نظام 
جمهوری اسامی ایران بود، ادامه داد: دستاورد ها 
نظام اســامی ایران در حوزه های مختلف علمی، 
فناوری، دفاعی و... برای نسل جوان جامعه تبیین 

شد.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1801 | February 13.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

اخبار کوتاه

چهارمحالی ها باردیگر حماسه آفریدند

حجت االسام شیرازی در مسجد جامع شهر نقنه گفت: روحانیت در هر 
زمان و مکانی که اسام نیاز به جهاد، مبارزه، تبلیغ دین و انگیزه بخشی به 

انسان ها را داشته است، با تمام وجود در صحنه حضور داشتند.
نماینده ولی فقیه در ســپاه قدس، در مسجد جامع شــهر نقنه از توابع 
شهرستان بروجن خطاب به مردم شهید پرور این شهرستان گفت: مقام 
معظم رهبری در دیدار با جمعی از خانواده شهدای مدافع حرم، خطاب 
به خانواده های مدافع حرم، فرمودند: آیا در زمان حیات شهید خود به این 

نکته توجه داشتید که آنها از اولیای الهی به شمار می روند؟
حجت االســام علی شــیرازی افزود: رهبر معظم انقاب تأکید کردند 
شــهیدی که در ســوریه، عراق و در هر مکان و زمانی، شهید شده باشد 
همانند این است که جلوی در حرم امام حسین)ع( شهید شده است؛ چرا 

که اگر این شهیدان نبودند، اثری از حرم اهل بیت)ع( نبود.
حجت االسام شیرازی ادامه داد: هدف دشمن این بود که در نجف، کربا، 
سامرا و کاظمین، اثری از حرم اهل بیت)ع( نماند و اگر این مجاهدان در 
مقابل داعش و تروریست ها در عراق و سوریه ایستادگی نمی کردند، امروز 

اثری از حرم اهل بیت نبود.
وی تصریح کرد: با حرکت عظیمی که این شــهدا شکل دادند، مقدمات 
بسیج جهانی اسام را به وجود آوردند و  این شهدا با تأسی به اسام و اقتدا 

به امام حسین)ع( در راه حقیقت قدم می گذارند. 

نماینده ولی فقیه در ســپاه قدس گفت: روحانیت در طول تاریخ شیعه 
خصوصا در عصر انقاب اســامی در دوران جنگ هشــت ســاله تا به 
امروز ثابت کرده است که از مرگ نمی ترســد و برای رسیدن به شهادت 

لحظه شماری می کند.
حجت االسام شــیرازی تأکید کرد: این افتخار برای جامعه روحانیت و 
حوزه های علمیه است که چنین شاگردانی تربیت کرده است که در هر 
عصر و زمان و مکان برای دفاع از ارزش ها و دین، آماده جهاد و شــهادت 

هستند.
وی اذعان کرد: در جنگ با تروریســت ها و داعش  نیز روحانیت عاشقانه 
پا در رکاب است و از شهادت نیز ترسی ندارد و در این میدان نیز شهدای 
بزرگواری را از جمله شهیدان، قلی زاده، ماالمیری، حسین پور و حسن زاد ه 

تقدیم اسام و دفاع از حرم اهلبیت علیهم السام کرده است.
حجت االسام شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: مدافعان حرم، می آیند 
تا اعام کنند اگر زمان اســارت حضرت زینب)س( در سال ۶۱ هجری، 
نتوانستند ایشان را همراهی کنند، امروز جانشــان را برای دفاع از حرم 

ایشان می دهند.
گفتنی اســت، مراســم بزرگداشــت یاد و خاطــره شــهید روحانی، 
 حجت االســام والمســلین محمدعلــی قلــی زاده، در حــوزه علمیه 

حضرت مهدی )عج( بروجن برگزار می شود.

رییس ستاد انتخابات استان چهارمحال و بختیاری گفت: رعایت قانون و 
اخاق انتخاباتی باید سرلوحه برنامه های تبلیغاتی طرفداران کاندیداهای 

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسامی باشد.
خدابخش مرادی، افزود: بر اساس قانون انتخابات، زمان تبلیغات مجلس 
شورای اسامی از ۲9 بهمن آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد که انتظار 
می رود، داوطلبان و طرفداران آنها نســبت به این موضوع دقت الزم را 

داشته باشند و از تبلیغ زودهنگام بپرهیزند.

وی همچنین با اشــاره به آغاز زمان تبلیغات مجلس خبرگان رهبری از 
۲۲ بهمن ماه، گفت: بر اساس ماده ۲3 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، این تبلیغات درســاعت 8 صبح روز پنجشنبه 

ششم اسفندماه یعنی ۲4 ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان می یابد.
مرادی نافچی تصریح کرد: داوطلبان این دوره از انتخابات در روز ششــم 
اســفندماه ممنوعیت تبلیغات دارند و در روز هفتم اسفندماه، انتخابات 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات دهمین دوره 

مجلس شورای اسامی در سراسر کشور برگزار می شود.
رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری از رقابت سه نامزد خبرگان 
رهبری در این اســتان خبرداد و گفت: از مجموع ۱۶ داوطلب ثبت نامی 
استان، در نهایت ســه نفر از آنها برای کســب یک کرسی از این مجلس 
رقابت می کنند. به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای یک کرسی 
نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری و چهار کرسی نمایندگی در مجلس 

شورای اسامی است.
۷۱۰ شعبه اخذ رای برای برگزاری دو انتخابات مجلس دهم و پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری در استان پیش بینی شده که از این تعداد، 

۵۰3 شعبه ثابت و ۲۰۷ شعبه سیار است. 
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی و پنجمین دوره انتخابات 

مجلس خبرگان هفتم اسفند برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس:

شهدای روحانی مدافع حرم اهل بیت)ع(، افتخار و زینت روحانیت هستند
طرفداران داوطلبان انتخابات، 

قانون واخالق را محور فعالیت های تبلیغاتی قرار دهند

امام جمعه فارسان:

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه 
دشمن شکن بود

معاون توسعه مدیریت استاندار :

 ۲۲ بهمن روز اتحاد 
و همدلی ملت ایران است

امام جمعه فارسان گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دشمن شکن است.
حجت االسام والمسلمین حسین جمالی زاده در جمع مردم حاضر در راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن ماه در 
شهرستان فارسان اظهار کرد: حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال همانند 
سال های گذشته دشمن شکن بود. وی با اشاره به حضور پرشــور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در 
شهرستان فارسان اضافه کرد: مردم شریف این شهرســتان با حضور گسترده در این مراسم حماسه ای 
بزرگ خلق کردند. امام جمعه فارســان خاطرنشــان کرد: مردم شــریف ایران با حضور پرشور در پای 

صندوق های رای در هفتم اسفندماه سال جاری حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.
جمالی زاده با اشــاره به انتخابات مجلس شورای اســامی و مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همه 

مسئوالن باید برای برگزاری انتخابات جامع، کامل و سالم کمک کنند. 
وی با اشاره به رعایت اخاق در تبلیغات انتخابات و اهمیت رقابت سالم ادامه داد: طرفداران کاندیداها 

باید از توهین به سایر کاندیداها خودداری کنند و رقابت سالم داشته باشند.
امام جمعه فارسان خاطرنشــان کرد: ۲۲ بهمن ماه روز اتحاد و همبستگی ملت ایران است و در هر سال 
ملت ایران حماسه ای بزرگ در این روز خلق کرده و به جهانیان نشان می دهند که تا آخرین قطره خون 

خود از مقام معظم رهبری حمایت می کنند.
جمالی زاده گفت: انقاب اسامی ایران دستاوردهای فراوانی دارد که باید به نسل جدید معرفی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۲ بهمن روز اتحاد و همدلی 
ملت ایران است. سیامک سلیمانی، در جمع مردم حاضر در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ماه در شهرستان 
اردل، اظهار کرد: مردم بصیر و آگاه شهرســتان اردل با حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ 
بهمن ماه حماسه ای عظیم خلق کردند. وی با اشاره به ستمگری های رژیم طاغوت عنوان کرد: امام راحل با 

رژیم طاغوت به مبارزه برخاست و مردم نیز با ایشان همراه و همدل بودند. 
سلیمانی بیان داشت: در دوران رژیم طاغوت شرایط سخت و خفقان آور بر جامعه حاکم بود و امام )ره( از 
حق مردم دفاع کردند. وی با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسامی ایران عنوان کرد: نظام جمهوری 
اسامی ایران دستاوردهای زیادی برای جامعه به همراه داشته است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: ملت ایران با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه مشت 

محکمی بر دهان دشمنان انقاب زدند.
وی گفت: ۲۲ بهمن ماه روز اتحاد، همدلی ملت ایران است و مردم با حضور پرشور در این روز با امام راحل، 
والیت فقیه و شهدای انقاب اسامی تجدید بیعت کردند. سلیمانی ادامه داد: ملت ایران با همدلی، اتحاد و 
بصیرت تا آخرین نفس خود همراه و حامی والیت فقیه بوده و همیشه مطیع امر مقام معظم رهبری هستند. 
این مسئول بیان داشت: ملت جمهوری اســامی ایران در هفتم اسفندماه سال جاری با حضور پرشور در 

انتخابات مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان رهبری حماسه  عظیمی دیگر خلق خواهند کرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار استان:

 مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
سال ۹۵ تکمیل می شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری گفت: مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس استان تا سال 9۵ تکمیل و به بهره برداری می رسد. عباس عباسی، در دومین جلسه شورای 
هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار داشت: مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان در 
زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در حال ساخت است و دروازه قرآن نماد عبور رزمندگان از زیر قرآن در زمان 
اعزام به جبهه ها، محور عروج و گنجینه دفاع مقدس از مهم ترین عناصر این مجموعه هستند. وی با اشاره 
به تدوین دانش نامه دفاع مقدس در استان افزود: هدف از تدوین این دانش نامه، نشر و انتقال ارزش های 
دفاع مقدس، فراموش نکردن دســتاوردها و دالوری های دفاع مقدس، اطاع رسانی در خصوص ابعاد 
مختلف جنگ تحمیلی و جلوگیری از نابودی اسناد و مدارک مربوط به 8 سال دفاع مقدس است. مدیرکل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دانش نامه دفاع 
مقدس دربرگیرنده تمام اطاعات دوران دفاع مقدس است، بیان کرد: همه ادارات و نهادها باید تعداد، 
اسامی و اطاعات تکمیلی در خصوص شهدای مربوط به سازمان خود را به منظور تدوین این دانش نامه 

به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اعام کنند.
عباســی با بیان اینکه اعتبار و مقبولیت یکی از شاخص های تهیه دانش نامه اســت، خاطرنشان کرد: 
ســطح بندی مدخل های دانش نامه به صورت مدخل های ملی و اســتانی اســت و واژه های حماسی، 

جغرافیایی، قشرها و واژه های بومی نیز در مدخل استانی گنجانده می شود.
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بازى انحصارى كنسول پلى استيشن 4 كه گيمر هاى اين كنسول 
مدت زمان زيادى است منتظر انتشار آن هستند، در نهايت آوريل 
ــه دريك  ــد. عنوان فصل پايانى حماس ــار خواهد ش 2016 انتش
ــته اين بازى به دنبال برادر  خواهد بود كه دنباله رو قسمت  گذش

گمشده خود ادامه خواهد داشت.
آخرين عنوان از سرى بازى هاى Uncharted به نظر مى رسد كه 
ديگر براى سومين بار به تعويق نخواهد افتاد و در تاريخ 27 آوريل 

نخستين روز عرضه خودش را سپرى خواهد كرد. 
ــر زندگى دريك  ــازىUncharded 4 پايانى ب ــه ب در حالى ك
ــار عرضه اين  ــال گيمر ها بى صبرانه به انتظ خواهد بود، با اين ح

بازى نشسته اند.
Street Fighter V

اين بازى يكى از بهترين بازى هاى سبك اكشن/ مبارزه اى است كه 
توسط كمپانى معروف Capcop ساخته شده است. قابليت مبارزه 
آنالين نيز به تازه ترين نسخه  بازى دعواى خيابانى اضافه شده است 
كه به واسطه آن شما قادر خواهيد بود تا دوستان تان را به چالش 
 Charlie كشيده و با انتخاب شخصيت هاى معروف اين بازى نظير

Nash و M.Bison به مبارزه تن به تن بپردازيد.
ــى و  ــدام داراى ويژگ ــر ك ــازى ه ــود در ب ــخصيت هاى موج ش

توانايى هاى منحصر به فرد خود هستند كه گيمر مى تواند از آنها 
ــازى Street Fightet V كه از  ــتفاده كند. ب در حين مبارزه اس
تكنولوژى موتور بازى سازىUnreal Engine 4 نيز بهره مى برد، 

در تاريخ 16 فوريه براى دو پلتفرم PS4 و PC عرضه خواهد شد.

ــط كمپانى  ــت كه توس ــرى دوم بازى Mirror’s Edge اس اين بازى س
قدرتمند EA عرضه خواهد شد.  به نظر مى رسد كه با يكى از متفاوت ترين 
بازى هاى سال 2016 روبرو شويم. بازى كه بر خالف ساير بازى هاى اكشن، 
ــت خالى به جنگ  ــتفاده نخواهيد كرد و بايد با دس ــالح گرم اس شما از س

با دشمنان بپردازيد.
داستان Mirror’s Edge: Catalyst در شهرى با معمارى فوق مدرن 
ــخصيت اصلى داستان دخترى به نام  به نام Glass اتفاق خواهد افتاد. ش
Faith است كه با قدرت بدنى خودش به دل باند هاى خالف شهر زده و قصد 

برمال كردن حقايقى پنهان از شهر گلس را خواهد داشت.
ــت كه به شما  يكى از نقاط قوت اين بازى، Open-Word بودن  آن اس
ــهر گلس به جست و خيز  اين اختيار را خواهد داد تا به صورت آزادانه در ش

بپردازيد.
 بنابراين مى توان انتظار داشت كه مراحل با آزادى عملى كه به انتخاب مسير 
بازيكن مى دهند، عالوه بر سخت تر شدن سطح بازى جذابيت بيشترى را 
به گيمر القا خواهند كرد. اين بازى در 24 مى سال جارى و براى پلتفرم هاى 

Xbox One ,PS4 و PC عرضه خواهد شد.

قسمت دوم بازى ديشينورد يك آزادى عمل كامل را به بازيكن 
براى رسيدن به اهداف خود را اهدا خواهد كرد. داستان بازى 

چند سال پس از نسخه اول را نشان خواهد داد. 
 Emily Kaldwin ــتان فردى به نام  شخصيت اصلى داس
ــت كه  ــان فرزند ملكه  اى اس ــع وى هم ــود. در واق خواهد ب

در قسمت نخست شما مامور نجات او بوديد.
ــه ماهه  Dishonored II: Darkness of Tyvia در س
 PC و Xbox One ،PS4 دوم سال جارى و براى پلتفرم هاى

عرضه خواهد شد.

ــخه  ــازنده اين بازى، نس به گفته كمپانى س
ــد دارد  ــزى قص ــال فان ــازى فاين ــد ب جدي
ــبك  ــى را در زمينه بازى هاى س ــا انقالب ت
ــد. ــا كن ــه پ long-running RPG ب

ــرى بازى هاى فاينال  در نسخه جديد از س
ــازى قابليت ــى ب ــخصيت اصل ــزى ش فانت

 Free-running را خواهد داشت كه اين 
ــا حد زيادى  ــان در نبرد ها را ت ويژگى هيج

افزايش خواهد داد.
گيم پلى بازى داراى پيشرفت چشم گيرى 
ــما قادر خواهيد بود تا سوار  ــت. ش شده اس
ــه هتل ها و  ــا ب ــده و ي ــايل نقليه ش بر وس
ــتوران ها برويد. هوش مصنوعى بازى تا  رس
ــت كه حتى نوع و تعداد  حدى پيشرفته اس

ــتگى دارد. عالوه بر آن تغييرات  دشمنان شما به زمان حال در بازى بس
آب و هوايى نيز يكى از نكات مثبت گيم پلى اين بازى فوق العاده است.

ــخص  ــازى Final Fantasy XIV مش ــه ب ــق عرض ــاه دقي هنوز م
ــال جارى و براى دو پلتفرم Xbox One و  نشده است. اين بازى در س

PS4 عرضه خواهد شد.

 Camopo ــازى ــتوديو بازى س ــاوت از اس ــام اثرى متف نگهبان آتش ن
ــخص/ ماجراجويى است. به جرات مى توان گفت كه  Santo در ژانر اول ش
ــال از نظر داستان لقب خواهد گرفت  Firewatch متفاوت ترين بازى س

و مى توان انتظار دريافت جوايز متعدد از اين بازى را در طول سال داشت.
داستان بازى نگهبان آتش حول و حوش محور زندگى شخصى به نام هنرى 
ــيده و به عنوان يك نگهبان  ــت كه وى از زندگى كثيف خود دست كش اس

آتش نشانى به مراقبت از جنگل ها در برابر آتش هاى احتمالى مى پردازد.
 شما بر روى يك برج مراقبت مستقر خواهيد شد تا از جنگل نگهبانى كنيد، 
اما زمانى كه يك چيز عجيب شما را به خارج از برج مراقبت تان مى كشاند، 
ــتان اصلى بازى آغاز مى شود. ــناخته داس ــف يك محيط كامال ناش با كش

 PS4 و PC ــه و بر روى پلتفرم هاى بازى Firewatch در تاريخ نهم فوري
عرضه خواهد شد.

Guerrilla Games ديدن قسمت هايى از بازى جديد استوديو
ــراى  ــادى را ب ــل زي ــا دالي ــه م ــال 2015، ب ــم E3 س در مراس
ــتوديو ــت كه اس ــد. الزم به ذكر اس ــودن مى ده ــان زده ب هيج

ــاخت اين اثر  ــراى س ــال ب ــدودا 5 س  Guerrilla Games ح
ــه بازى ــس از عرض ــت و پ ــته اس ــت گذاش وق

Killzone: Shadow Fall تمام تمركز خود 
ــاخت اين بازى معكوس كرده است  را بر روى س
تا باالخره در سال 2016 شاهد عرضه اين بازى 

فوق العاده باشيم.
 Horizon: Zero Dawn

بازى انحصارى كنسول پلى استيشن 4 است كه 
ــيار  يك بازى Open-World با محيطى بس
ــينى  ــامل المان هايى مكانيكى و ماش بزرگ ش
ــخصيت اصلى اين بازى دختر جوانى  ــت. ش اس
ــكارچيان به نام قبيله  به نام Eloy است كه از ش
ــازى وظيفه  ــما در اين ب ــد. ش خود نيز مى باش
شكار ماشين هاى مكانيكى را داريد كه به شكل 
ــى درآمده اند.گيمر در اين بازى  حيوانات وحش
ــين ها به جمع آورى  با از پاى درآوردن اين ماش

سالح و مهمات خواهد پرداخت.

 Horizon: Zero Dawn ــازى ــه ب ــق عرض ــه زمان دقي البت
ــته كه  ــازنده اعالم داش ــت ولى كمپانى س ــده اس ــخص نش مش
 PS4 به طور حتم اين بازى در سال 2016  و تحت انحصار كنسول

عرضه خواهد شد.

ــت.  ــته اس ــوب Doom بازگش ــوان محب ــال ها عن ــس از س پ
پس از عرضه سومين نسخه از سرى بازى هاى 
ــازنده  ــال 2004 س ــوب Doom در س محب
ــراى  ــرى ب ــر خب ــازى، Bethesda ديگ ب
ــت تا آنكه  ــوان نداش ــدان به اين عن عالقه من
ــال 2011 باالخره اين تيم عنوان داشت  در س
كه ساخت قسمت چهارم بازى Doom كليد 

خورده است.
ــه  ــازى Doom در ادام ــارم ب ــمت چه قس
سرى هاى گذشته اين بازى خواهد بود. محيط 
ــال مملو از  ــوده و كام ــياره مريخ ب بازى در س

موجودات ترسناك و شيطانى است. 
ــخص شوتر  ــبك اين بازى بى نظير اول ش س
ــما وظيفه مقابله با اين موجودات  است كه ش
 Doom 4ــوب ــت. بازى محب را خواهيد داش
ــال جارى و بر روى پلتفرم هاى  در نيمه دوم س

Xbox One ،PS4 و PC عرضه خواهد شد.

ــر از  ــى ديگ ــان، يك ــن نگهب ــور آخري ظه
ــول پلى استيشن  بازى هاى انحصارى كنس
4 است كه گيمير هاى زيادى منتظر انتشار 
ــد بدانيد كه  ــايد جالب باش آن هستند. ش
ــه كار  ــت ك ــال اس ــر روى اين بازى 8 س ب

شده است.
 اين بازى براى نخستين بار بر روى كنسول 
ــد كه افت فريم  ــن 3 تست ش پلى استيش
ــار اين  ــان انتش ــد تا همچن ــب ش آن موج
ــول  بازى به تعويق بيافتد، اما با ورود كنس
پلى استيشن 4 با سخت افزارى قدرتمندتر 
اين مشكل حل شد تا در سال 2016 باالخره 

شاهد عرضه اين بازى بى نظير باشيم.
 �e Last Guardian

يك بازى سوم شخص با سبك ماجراجويى/
پازل است. اين بازى داستان يك پسر نوجوان را روايت خواهد كرد 
كه توانايى مبارزه با دشمنان را نداشته و بايد بازيكن براى حفاظت 

از خود، از فكر خود استفاده كند.
 پسر نوجوان همواره با يك غول عظيم الجسه دوست است و سعى 

ــربازانى به دنبال شكار  بر كمك كردن به او دارد چرا كه همواره س
تريكو هستند.

آخرين نگهبان پس از تاخير طوالنى خودش باالخره در سال 2016 
و براى پلتفرم PS4 عرضه خواهد شد.

Mirror’s Edge: Catalyst

Dishonored II: Darkness of Tyvia

Final Fantasy XIV

Firewatch

Horizon: Zero Dawn

Doom 4

Quantum Break

ــرفت  ــرعت در حال پيش ــاى كامپيوترى به س صنعت بازى ه
ــول هاى بازى قدرتمند تر مى شوند، دست  است و هرچه كنس
ــازى نيز براى ارائه بازى هاى با كيفيت تر  استديوهاى بازى س

بازتر مى شود.
سال گذشته ميالدى ( 2015 ) عناوين بسيار خوبى معرفى شد، 
اما حاال كه به سال 2016 وارد شده ايم، ديگر وقت آن رسيده تا 

منتظر عرضه بازى هاى امسال باشيم.
ــت امسال از آنها  اگر بخواهيم تمام بازى هاى خوبى كه قرار اس

ــتى  ــود را در يك مطلب معرفى كنيم، قطعا با ليس رونمايى ش
بلند باال روبرو خواهيم بود.

به همين دليل در اين مطلب قصد داريم تا به معرفى 10 مورد 
ــد،  ــال 2016 عرضه خواهند ش از بهترين بازى هايى كه در س

بپردازيم.
ــت  با اين حال اگر فكر مى كنيد جاى بازى ديگرى در اين ليس
خالى است، لطفا آن را به ما و ساير كاربران گجت نيوز، در بخش 

نظرات معرفى كنيد.

بهترين بازى هاى سال 2016

ــول ايكس باكس  ــت زمان معرفى كنس درس
وان بود كه ويديوهايى از اين بازى منتشر شد. 
ــى  ــازى Alan Wake كمپان ــازنده ب س
ــالم  Remedy Entertainment اع
ــه  ــس از س ــره پ ــه باالخ ــت ك ــته اس داش
ــود، بازى  ــد خ ــوان جدي ــالش، عن ــال ت س
ــول  كنس ــراى  ب  Quantum Break
ــه  عرض ــافت  مايكروس ــتمى  هش ــل  نس
ــازى بى نظير  ــد.كارگردانى اين ب ــد ش خواه
ــخصيت  ــده Sam Lake، خالق ش ــر عه ب
ــه  ــت. هنگامى كه س محبوب مكس پين اس
ــتگاه كنترل زمان كار  ــمند بر روى دس دانش
مى كردند، هيچ كدام نمى دانستند كه ممكن 
ــت روزى يكى از آنها بتواند اين توانايى را  اس
در بدن خود ببيند. Jack Joyce يكى از اين 

سه دانشمند و همچنين شخصيت اصلى اين بازى است كه داراى قدرت 
ــت. اين بازى بى نظير تحت انحصار  ــده اس خارق العاده كنترل زمان ش

ــال جارى نخستين  ــول Xbox One بوده و در تاريخ 7 آوريل س كنس
عرضه خودش را تجربه خواهد كرد.

Uncharted 4: A �ief ’s End

�e Last Guardian
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اخبار اخبار كوتاه

وفادارى مردم به نظام 
تيرى به قلب دشمنان است

افسردگى مهم ترين  معضل
زنان  شهرضاست

ــتان نطنز در خطبه هاى نماز جمعه  امام جمعه شهرس
ــالم است و بر  ــالم از دستورات اس نطنز اظهار كرد: س
ــت آن را در ارتباط با ديگر مؤمنان  هر مؤمنى واجب اس
به جا آورد و اين گونه نباشد كه گاهى مى بينيم مؤمنان 
از كنار هم مى گذرند اما نسبت به هم بى تفاوت هستند.

ــر به  ــن تظاه ــى همچني ــالم روح اهللا امين حجت االس
ــت و افزود: اصل  ــاه را از جمله بدترين گناهان دانس گن
ــه به برخى  ــانى ك ــالم امروز حتى براى كس دين و اس
ــت و آنان كه به  كل ، اصول پايبند نيستند هم مهم اس

منكر نظام اسالمى و دين بشوند بدترين مردم اند.
ــالد  ــك مي ــا تبري ــز ب ــتان نطن ــه شهرس امام جمع
حضرت زينب (س) تصريح كرد: حقيقتا نام گذارى اين 
روز به نام پرستار بسيار بجاست، حضرت زينب جايگاه 
ــالم به خود اختصاص داده چراكه فرزند  ويژه اى در اس
على و فاطمه و از ذريه پيامبر است و تربيت يافته خانواده 

صالح و سالم بوده كه همين عامل اثرگذارى شخصيت 
اين بانوى اسالم است.

ــين به حضرت زينب در  وى ادامه داد: وصيت امام حس
ــود كامال گوياى  ــب خ دعا براى آن حضرت در نماز ش
ــالم و پيام آور نهضت  ارزش و اعتبار آن بانوى بزرگ اس

عاشوراست.
ــو در جريان  ــح نقش اين بان ــه نطنز در توضي امام جمع
ــان كرد: زينب (س)  روشنگرى بعد از عاشورا خاطرنش
ــد و نگذاشت اين حادثه فراموش  پيام آور اين نهضت ش

شود.
ــالروز حكم امام به ارتداد  ــاره به س امينى در ادامه با اش
ــدى اين حكم را آغازگر نوعى غيرت دينى  سلمان رش
ــا توهين ها و حمايت از  ــلمانان در برخورد ب در بين مس

اسالم دانست.
ــاره به راهپيمايى پرشور 22 بهمن گفت:  وى ضمن اش

ــور آنان  ــراى حضور پرش ــدار نطنز ب ــردم واليتم از م
ــئوليت شناسى و  تشكر مى كنم؛ اين حضور نشانه مس
ــى مردم و نمود فهم و بصيرت آنان بود كه  نمك شناس

تحت تأثير تبليغات دشمنان انقالب قرار نگرفتند.
امام جمعه نطنز در خصوص انتخابات خاطرنشان كرد: در 
نظام جمهورى اسالمى، انتخابات جدى و تعيين كننده 
ــت، پس مردم تمام تالش خودشان  سرنوشت مردم اس
را بكنند و با اطالع بر سر صندوق رأى به  عنوان وظيفه 

شرعى و قانونى خود حاضر شوند.
ــس و به  خصوص  ــاره به دوره هاى قبلى مجل وى با اش
ــالمى و برخى برخوردها  دوره ششم مجلس شوراى اس
در آن زمان از سوى نمايندگان اظهار داشت: دوره ششم 
ــالمى از بدترين دوره هاى مجلس ما  مجلس شوراى اس
بود و در آن دوره نمايندگان در مجلس تحصن مى كردند 

تا قانون نظام را تغيير دهند.
امينى تصريح كرد: آن حركات ناشى از دورى از مردم و 
عدم دلسوزى براى منافع ملى و مردمى بود. پس مردم 
مراقب باشند تا بار ديگر نمايندگانى از اين  دست نتوانند 

بر كرسى نمايندگى تكيه كنند.
ــم فراخواند و به  ــدت و اجماع باه وى نامزدها را به وح
نامزدها هشدار داد مراقب خود و فريب هاى پيش روى 
ــوى برخى افراد مصلحت طلب باشند چراكه  آنها از س
بسيارى افراد در اين مرحله براى تأمين منافع شخصى 
خود آنان را از مشاركت و همدلى با نامزدهاى ديگر باز 

مى دارند.
 امام جمعه نطنز تأكيد كرد: كسانى كه مى گويند انقالب 
يعنى مشاركت و مدارا، كسانى هستند كه دلشان براى 
خارجى ها مى تپد چراكه مدارا با دشمنان انقالب و نظام 

بى معناست و جاى مشاركت با دشمنان نمانده است.
 وى خاطرنشان كرد: زبان انقالب نيازى به به روز شدن 
ندارد، اصول ما تغييرپذير نيست و تاكتيك ما در راستاى 
ــت چنانكه در  هدايت رهبرى همواره  به روز بوده و هس
راستاى اقتصاد مقاومتى و تهاجم فرهنگى هنوز خيلى 
ــئوالن معناى حرف رهبرى را نمى فهمند و آنچه  از مس

رهبر تشخيص مى دهد را خيلى ها متوجه نمى شوند.

رييس شوراى اسالمى شهرستان شهرضا با بيان اينكه افسردگى شايع ترين معضل 
زنان شهرستان است، گفت: توسعه منابع و امكانات ورزشى و فرهنگ سازى مناسب 

براى گرايش زنان به ورزش مى تواند تا حد زيادى اين معضل را برطرف كند.
ــتان كه با دستور كار ــوراى اسالمى شهرس ــادات صفوى در جلسه ش منصوره الس
ــد،  ــكيل ش ــهرضا در فرماندارى تش ــايل و معضالت ورزش زنان ش ــى مس  بررس
ــان دهنده  ــى نظير طالق نش ــيب هاى اجتماع ــالت و آس ــرد: آمار معض اظهار ك
ــاط اجتماعى است.رييس  ــادى و نش ــى مردم جامعه به ويژه زنان به ش نياز اساس
ــهرضا اضافه كرد: 60 درصد بودجه كشورهاى  ــتان ش ــالمى شهرس ــوراى اس ش
ــزان در ايران ــت كه اين مي ــرفته به ورزش اختصاص دارد و اين در حالى اس پيش

12 درصد است.
ــه ورزش و ــش افراد جامعه ب ــاز گراي ــعه ورزش همگانى را زمينه س صفوى، توس
 ارتقاى كمى و كيفى فعاليت هاى ورزشى دانست و افزود: در كشورهاى توسعه يافته 
شهردارى ها متولى اداره ورزش به ويژه در حوزه ورزش هاى همگانى هستند، در اين 
كشورها شهردارى ها با توجه به منابعى كه در اختيار دارند، امكانات گسترده اى براى 

ورزش عمومى ايجاد مى كنند.

ــياهه جنايات غرب و شرق تمام  امام جمعه زرين شهر گفت: زمانى كه س
ــت محور و آرمان گرايانه حضرت  جهان را در بر گرفته بود فريادهاى عدال

امام(ره) نسخه اى شفا بخشى را به تمام جهانيان عرضه كرد.
حجت االسالم والمسلمين قاسم باقريان در راهپيمايى 22 بهمن و در جمع 
ــور مردم در چنين عرصه هايى  مردم لنجان گفت: دشمنان از حضور پرش
واهمه دارند و وفادارى مردم به نظام را همچون تيرى به قلب خود مى دانند.
ــى(ره) در ــاى امام خمين ــه آرمان ه ــا توجه ب ــهر ب امام جمعه زرين ش
ــياهه جنايات غرب و شرق تمام  ــالمى يادآور شد: زمانى كه س  انقالب اس
ــاى عدالت محور و آرمان گرايانه حضرت  جهان را در بر گرفته بود فرياده

امام(ره) نسخه اى شفا بخشى را به تمام جهانيان عرضه كرد. 
وى در خصوص كارشكنى و توطئه هاى برخى از عوامل داخلى در ابتداى 
ــارهاى بيگانگان بر  ــدا در كنار فش ــان كرد: در همان ابت انقالب خاطرنش
ــرفت انقالب، برخى از افراد داخلى نيز  ــورمان براى جلوگيرى از پيش كش
در راستاى تكميل سناريوى دشمن اقداماتى را انجام دادند كه با مقاومت 

مردم روبه رو شد.

ــت: مهم ترين  ــتان نطنزگف ــى و آبخيزدارى شهرس ــت اداره منابع طبيع سرپرس
فعاليت هاى اين اداره در سال هاى گذشته كاشت جنگل هاى دست كاشت تاغ در 
بخش امامزاده براى جلوگيرى از فرسايش خاك و تثبيت حدود 25000 هكتار از 

اراضى در آن نواحى بوده است.
سعيد زمانى گفت: در حفاظت از منابع با كمبود نيروى حفاظتى مواجه هستيم به 
ازاى كل عرصه هاى منابع طبيعى كه حدود 27 هزار هكتار است و  بايد 27 نيرو داشته 
باشيم تنها هفت نيروى رسمى در اختيار داريم.زمانى افزود: تالش شده با بهره گيرى 
از نيروهاى هميار طبيعت اين مشكل تا حدى مرتفع شود .وى گفت: قاچاق چوب 
شبانه در بخش امامزاده ادامه دارد و متاسفانه مجرمين اقدام به قاچاق شبانه چوب 

جنگل هاى دست كاشت تاغ مى كنند كه تاكنون چند متخلف دستگير شده اند.

رييس دانشگاه پيام نور نجف آباد گفت: اين مركز از نيمسال اول سال 
تحصيلى جارى، به عنوان اولين و تنها مجرى رشته هوش مصنوعى و 
رباتيك از زيرمجموعه مهندسى كامپيوتر،در دوشاخه پژوهش محور 

و آموزش محور در مقطع كارشناسى ارشد دانشجو مى پذيرد.
ــاد،  ــف آب ــگاه نج ــجويان دانش ــى دانش ــن فارغ التحصيل  در آيي
ــاره به اينكه در حال حاضر 5 هزار  ــخنانى با اش سيد سعيد آيت در س
ــته كارشناسى ارشد در اين  دانشجو در 23 رشته كارشناسى و 6 رش
دانشگاه تحصيل مى كنند اظهار داشت: اين دانشجويان در گروه هاى 
ــغول اند.  ــى به تحصيل مش ــه و فنى مهندس ــانى، علوم پاي علوم انس
ــاى هيئت علمى اين  ــاد تعداد اعض ــگاه پيام نور نجف آب رييس دانش
ــگاه را 23 نفر اعالم كرد و گفت: اعضاى هيئت علمى همه داراى  دانش

مدرك دكترى و از سطح و توانايى علمى بااليى برخوردارند.
ــتاد مدعو نيز در كار  وى افزود: عالوه بر اعضاى هيئت علمى،270 اس

آموزش اين دانشگاه همكارى مى كنند.
ــاره و تصريح كرد: ــگاه نيز اش ــجويى دانش ــكل هاى دانش آيت به تش
12 انجمن علمى،5 كانون فرهنگى و 2 پايگاه بسيج خواهران و برادران 

در اين دانشگاه فعاليت مى كنند.
وى به پيگيرى هاى صورت گرفته مبنى بر ايجاد رشته هوش مصنوعى 
اشاره كرد و گفت: مركز نجف آباد اولين و تنها مجرى كارشناسى ارشد 
ــى كامپيوتر، گرايش هوش مصنوعى و رباتيك دانشگاه هاى  مهندس

پيام نور كشور از نيمسال تحصيلى جارى است.

قاچاق چوب جنگل هاى 
دست كاشت تاغ ادامه دارد

آغاز به كار دوره كارشناسى ارشد 
هوش مصنوعى در نجف آباد

امام جمعه نطنز:

انتخابات، تعيين كننده  سرنوشت  مردم است 

 عضو هيئت امناى زائرسراى آرانى ها با بيان اينكه عمليات احداث زائرسراى 
ــتان در جوار بارگاه ملكوتى امام رضا (ع) آغاز شد، گفت:  آرانى هاى شهرس

تمامى مخارج اين زائرسرا توسط خيرين آران و بيدگل پرداخت مى شود.
سعيد رزمى افزود: اين زائرسرا در زمينى به متراژ 700 متر مربع و زيربناى 

چهار هزار متر مربع در 9 طبقه احداث مى شود.
ــال ها به عنوان حسينيه آرانى ها  وى با بيان اينكه زمين ساخت زائرسرا س
وقف بود، خاطر نشان كرد: براى اجراى عمليات فنداسيون در گام نخست 

شش ميليارد ريال توسط خيرين شهرستان اهدا شده است.

اين عضو هيئت امناى زائرسراى آرانى ها تصريح كرد: براى تكميل اين طرح 
بزرگ عمرانى كه تا حدود زيادى جوابگوى مهمان دارى از زائران كم بضاعت 
آران و بيدگل خواهد بود 60 ميليارد ريال اعتبار نياز است كه با مساعدت 

خيرين تا چهار سال آينده اين طرح به مرحله اجرا مى رسد.
ــهد در صدور پروانه بهره بردارى  رزمى با تشكر از مساعدت شهردارى مش
براى ساخت زائرسرا آرانى ها گفت: با مساعدت شهردارى مشهد با توجه به 
ــراى آرانى ها داراى زمين بوده از پرداخت بيش از 30 ميليارد  اينكه زائرس

ريال بابت دريافت پروانه معاف شده است.

آغاز عمليات احداث زائرسراى آرانى ها در مشهد
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بهترين راه قدرشناسي از ملت ايران، خدمت به آنهاست راهپيمايى 22 بهمن، مانور عزت طلبى ملت بزرگ ايران

ــه  ــاز جمع ــاى نم ــگان در خطبه ه ــت گلپاي ــه موق امام جمع
ــت:  ــد، اظهار داش ــهر برگزار ش ــن ش ــه در مصالى اي ــگان ك گلپاي
ــر پايدار  ــار ديگ ــى 22 بهمن ب ــور در راهپيماي ــا حض ــران ب ملت اي
ــه جهانيان ــالمى را ب ــان خود با انقالب اس ــه عهد و پيم و وفادارى ب

 ثابت كردند.
ــژه مردم  ــت: از ملت غيور به وي ــانى گف ــالم محمد خراس حجت االس
ــگى در راهپيمايى ــور و اشتياق هميش ــتان گلپايگان كه با ش شهرس

22 بهمن شركت كردند، تشكر و قدردانى مى كنم.
ــالمى ــود ملت، انقالب اس ــتوانه خ ــه گرچه به پش ــان اينك وى با بي
ــى انقالب كه نياز به  ــمنان از صحنه هاى سياس ــكل گرفت اما دش  ش
ــتفاده كرده و به تبليغات منفى مى پردازند،  حضور مردم است سوءاس
ــى  ــور و يكپارچه ملت در صحنه هاى سياس تصريح كرد: حضور پرش
ــمنان را مأيوس و نااميد  ــتگى دارد، دش ــور بس ــت كش كه به سرنوش

خواهد كرد.
خراسانى خاطرنشان كرد: در راه پيروزى انقالب و جنگ تحميلى ملت 
ــجاعت توانستند در  ــتقامت و پايدارى و ش ايران با صبر، بردبارى، اس

مقابل دشمنان انقالب به پيروزى نهايى برسند.
ــت و هر كس  ــئله ملى اس وى در خاتمه تأكيد كرد: انتخابات يك مس
غيرت ايرانى بودن در وجودش است، بايد در انتخابات كه ضامن امنيت 

كشور است شركت و فرد صالح و متكى به واليت فقيه را انتخاب كند.

ــي  ــور در راهپيماي ــيه حض ــه در حاش ــهر مبارك ــوراى ش ــس ش ريي
ــالروز پيروزي انقالب  ــي و هفتمين س يوم اهللا 22بهمن گفت: امروز در س
ــكوه تر مردم در راهپيمايي 22 بهمن اسالمي شاهد حضور گسترده و با ش

 بوديم.
ــردم  ــال م ــن امس ــي 22 بهم ــزود: راهپيماي ف ــرى ا ــل طاه خلي
ــت. وى گفت:  ــتكبار اس ــردمداران اس ــراي س ــني ب ــام روش ــران، پي اي
ــد  ــان دادن ــا نش ــه دني ــي ب ــن راهپيماي ــود در اي ــور خ ــا حض ــردم ب م
ــت قدم  ــا ثاب ــالب و آرمان ه ــظ انق ــير حف ــان در مس ــاي ج ــا پ ــه ت ك
ــه  ــالمي ادام ــام اس ــالب و نظ ــواره از انق ــا هم ــت آنه ــتند و حماي هس

خواهد داشت.
 طاهرى گفت: استكبار جهاني بايد اين حقيقت را دريابد كه درخت تنومند 
ــتقالل و آزادي را در سراسر جهان  انقالب اسالمي به بار نشسته و نداي اس

طنين انداز نموده است.
ــه حركت ــه زدن ب ــراي ضرب ــمنان ب ــه توطئه هاي دش ــاره ب ــا اش وي ب

ــترده مردم در راهپيمايي  ــالمي اظهار كرد: شركت و حضور گس  ايران اس
ــهيدان  ــال تجديد ميثاق مجددي با امام خميني (ره)، ش 22 بهمن امس
ــردم آزاده و مظلوم جهان ــت از م ــم رهبري و حماي گرانقدر و مقام معظ

ــاره به اينكه بايد از اين  ــهر مباركه با اش ــالمى ش  است.رييس شوراى اس
ــالمي قدرشناسي كرد، گفت: بهترين  مردم و حمايت هاي آنها از نظام اس

ــت كه در همه حال  ــي از اين مردم شريف، خدمت به آنهاس راه قدرشناس
پشتيباني خود را از نظام ثابت كرده اند.

 وى افزود: ما نيز در مديريت شهري همه توان خود را به كار مي گيريم كه 
بتوانيم خدماتي در خور شان و شايسته را به مردم ارايه دهيم.

طاهرى گفت: مديريت شهري مباركه برنامه ريزي جامع و گسترده اي براي 
ــان مردم اين شهر داشته است و  رسيدن به جايگاهي شايسته و در خور ش
ــير بر دوش داريم جامه عمل  اميدواريم بتوانيم به وظايفي كه در اين مس

بپوشانيم.

ــى  ــيه راهپيماي ــه در حاش ــهر و ميم ــتان شاهين ش ــدار شهرس فرمان
ــهر و ميمه اظهار كرد: راهپيمايى  ــتان شاهين ش يوم اهللا 22 بهمن شهرس
ــتگى و اقتدار ملت ايران است كه يكپارچه  2 2بهمن پيام وحدت و هم بس
مى توانند رژيمى را كه دنياى استكبار از او حمايت مى كند از پاى درآورند.

ــتيزى است،  عليرضا بصيرى با بيان اينكه اين راهپيمايى مانور استكبارس
ــت كه  ــى 22 بهمن مانور عزت طلبى ملت بزرگ ايران اس افزود: راهپيماي
يكپارچه و متحد، فرياد رساى خود را به گوش جهانيان رساند كه ما ذره اى 
از دفاع از انقالب و آرمان هاى امام و شهيدان و پشتيبانى از واليت فقيه كوتاه 

نخواهيم آمد و تا پاى جان در اين مسير ايستاده ايم.
فرماندار شاهين شهر و ميمه ادامه داد: اگر بخواهيم ببينيم كه انقالب چه 
ــت، بايد به تاريخ قبل از انقالب  اثرات و پيامدهايى براى ما در برداشته اس
مراجعه كنيم و به خوبى خواهيد ديد كه از پادشاه تا درباريان و سربازان همه 

وابسته به استعمار بودند.
وى تصريح كرد: پس از انقالب اسالمى، منافع كشورهاى استعمارگر مثل 
ــد اين  آمريكا و انگليس در ايران به مخاطره افتاد، به همين خاطر باعث ش
ــته براى براندازى انقالب اسالمى  ــال گذش ــتعمارگران پير طى 37 س اس

برنامه ريزى هاى گوناگون و متعددى انجام دهند.
ــالمى براى خنثى كردن اين  بصيرى در ادامه با بيان اينكه مردم ايران اس
ــالمى  ــهيد را تقديم كردند تا نهال تنومند انقالب اس توطئه ها هزاران ش
ــمنان انقالب اسالمى نه تنها  همچنان پابرجا باقى بماند، گفت: توطئه دش
ــد، بلكه موجب بالندگى كشور در زمينه هاى  موجب افول و شكست ما نش

مختلف از جمله انرژى صلح آميز هسته اى، پزشكى، دفاعى و ساير شد.
ــمن درجه  يك ايران اسالمى است،  وى با بيان اينكه آمريكا همچنان دش
ــتادگى و مقاومت همين ملت هميشه در صحنه  خاطرنشان كرد: اگر ايس
ــالمى و هدايت هاى پيامبرگونه مقام معظم رهبرى نبود، هيچ گاه  ايران اس
ــه به پاى ميز  ــروه 1+5 خواهش گون ــاهد نبوديم كه اعضاى گ اين گونه ش

مذاكره بنشينند.

آن سوى خبر

ــال جارى با 10 دانشگاه  ــگاه در س ــگاه كاشان گفت: اين دانش رييس دانش
جهانى و 10 دانشگاه داخلى، تفاهم نامه همكارى امضا كرده است و به زودى

500 دانشجوى خارجى در اين دانشگاه مشغول به تحصيل مى شوند.
ــاز با اعتبارى بالغ  عباس زراعت اظهار كرد: در حال حاضر 15 پروژه خير س

 بر20 ميليارد تومان در دانشگاه كاشان در حال اجرا است.
ــك باب كتابخانه  ــجويى ويژه متأهالن، ي وى تصريح كرد: دو خوابگاه دانش
مركزى، يك باب تاالر آمفى تئاتر، مركز مشاوره و درمانگاه، دو باب دانشكده 
ــى، كتابخانه كاشان شناسى و كلنگ زنى خانه دانش  حقوق و فنى و مهندس

هفته آينده با حضور مسئوالن ارشد كشورى انجام مى شود.
رييس دانشگاه كاشان ادامه داد: نخستين آزمايشگاه مركزى كشور با حضور 
وزير علوم هفته گذشته در زاهدان افتتاح شد و هفته آينده دومين آزمايشگاه 

مركزى در كاشان به بهره بردارى مى رسد.
زراعت با بيان اينكه دو كرسى بين المللى در زمينه نجوم و انرژى هاى نورى، 
ــگاه كاشان  ــه كالس آنال ين بين المللى با كمك خيرين فرهنگى در دانش س
فعاليت مى كنند، خاطرنشان كرد: خيرين همواره با كمك هاى مادى و معنوى 
خود پشتيبان دانشگاه بوده  و در بخش هاى فيزيكى كمك هاى خوبى انجام 
ــتفاده از حمايت هاى خيرين در  داده اند و سياست اصلى دانشگاه كاشان اس

بخش پژوهش است. 
وى با اشاره به ارتباطات بين المللى دانشگاه كاشان گفت: تأسيس رصدخانه 
بين المللى ايران در كاشان فرصت مغتنمى براى شهر و دانشگاه كاشان است 

و اگر در اين زمينه دست در دست همديگر قرار ندهيم فرصت ها را از دست 
ــت كه اداره رصدخانه برعهده دانشگاه كاشان  مى دهيم و اين به شرطى اس

باشد.
رييس دانشگاه كاشان راه اندازى كرسى شهر هوشمند را از ديگر فعاليت هاى 
بين المللى اين دانشگاه دانست و بيان كرد: ماه آينده با مشاركت شهردارى 
كاشان كارگاه مشترك با دانشگاه جنوا ايتاليا در زمينه معمارى سنتى برگزار 
مى شود. به گفته زراعت در ارديبهشت ماه سال آينده نيز كنفرانس بين المللى 

ارتباطات ايران و اعراب در تمدن اسالمى با مشاركت دانشگاه هاى قم و تهران 
ــود و رييس مجلس در اختتاميه اين كنفرانس حضور  و كاشان برگزار مى ش

خواهند داشت.
ــگاه جهانى و 10  ــان امسال با 10 دانش ــان كرد: دانشگاه كاش وى خاطرنش
ــه زودى 500  ــت و ب ــكارى امضا كرده اس ــگاه داخلى تفاهم نامه هم دانش

دانشجوى خارجى در اين دانشگاه مشغول به تحصيل مى شوند.
ــان برنامه ريزى هاى  ــگاه كاش ــان با بيان اينكه دانش ــگاه كاش رييس دانش
ــت اجرا دارد، عنوان كرد: محقق كردن فعاليت هاى آموزشى،  مدونى در دس
ــى، كارگاه ها و تجهيزات، افزايش اعتبارات  ــاخت هاى پژوهش ارتقاى زيرس
ــگاه، رقابت  ــى كردن دانش ــع دولتى، بين الملل ــتگى به مناب و كاهش وابس
ــتفاده از برندهاى  ــاط مفيد با صنعت، اس ــگاه هاى ديگر، ارتب كردن با دانش
ــى در  ــاد فضاى باز سياس ــاى گفتمان و ايج ــه اى، ايجاد فض مطرح منطق
ــورد نياز  ــته هاى م ــاالرى و قانون مدارى و ايجاد رش ــگاه، شايسته س دانش
ــگاه دنبال  ــن دانش ــت كه اي ــت هايى اس ــه سياس ــته اى از جمل و بين رش

مى كند.
زراعت با اشاره به اينكه راه حل هاى مختلفى براى تحقق اهداف وجود دارد، 
بيان كرد: منابع دولتى و خيرين و درآمدهاى پژوهشى تجارى سازى علمى 

از جمله اين راهكارهاست.
وى گفت: با توجه به پيش بينى هاى صورت گرفته، بودجه سال آينده دانشگاه 

بالغ بر 60 ميليارد تومان خواهد بود كه نسبتا از رشد خوبى برخوردار است.

در آينده اى نزديك صورت مى گيرد؛

تحصيل 500 دانشجوى غيرايرانى در دانشگاه كاشان
امام جمعه موقت گلپايگان:

انتخابات، ضامن امنيت كشور

افتتاح باند دوم نائين- انارك
به مناسبت سى و هفتمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى و ايام مبارك 
دهه فجر، افتتاح باند دوم نائين- انارك معروف به طريق الرضا با حضور رسول زرگرپور 
ــاوك مخابرات استان با ــتاندار اصفهان و به صورت ويدئو كنفرانس از طريق ش اس
رييس جمهور و اعضاى هيئت دولت در محل جاده نائين- انارك، كيلومتر 7 بعد از 

محمديه صورت پذيرفت. 
ــه  منطق در  ــوى  ــدار ج ناپاي ــت  وضعي ــه  ب ــه  توج ــا  ب ــت  اس ــى  گفتن
مورد نظر، دو node فضاى باز و يك node در دفتر فرماندارى نائين جهت برقرارى 
ارتباط و حفظ ارتباط تحت شرايط جوى نامناسب در طول زمان افتتاح پروژه برقرار 

گرديد.
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زبان خوراكى ها

بيشتر بدانيم

ــه با مردان به زمان بيشترى براى  ــناس گفت: مغز زنان در مقايس يك روان ش
بازيابى نياز دارد، از اين رو زنان بايد بيشتر از مردان بخوابند.

«شهرزاد كالنترى»  اظهار كرد: زنان در طول روز چندين وظيفه را با هم انجام 
ــد. همچنين زنانى كه  ــترى احتياج دارن مى دهند. از همين رو، به خواب بيش
كمبود خواب دارند در معرض ابتال به افسردگى قرار داشته و خشونت بيشترى 
از خود بروز مى دهند. در حالى كه كسر خواب در مردان چنين عواقبى ندارد. 
عالوه بر اين، برخى پژوهش ها نيز به ارتباط كمبود خواب با خطر بيشتر ابتال به 

بيمارى هاى قلبى، مشكالت روحى و سكته در زنان اشاره كرده است.
اين روان شناس ادامه داد: برخى كارشناسان خواب معتقدند زنان، در صورتى 
كه كمبود خواب داشته باشند ممكن است به التهابات شديد بدنى دچار شوند 
ــوند. اين در حالى است كه برخى  ــاس درد فيزيكى از خواب بيدار ش و با احس
بيمارى ها نيز با چرت زدن(كمتر از 90 دقيقه) درمان مى شود. در واقع هرچه 
ــود، اين بخش به زمان بيشترى براى  در طول روز استفاده بيشترى از مغز ش

بازيابى و خواب نياز دارد.
ــد بخش اعظمى از  ــوص در جامعه امروز، مجبورن وى افزود: زنان، على الخص
وظايف را به صورت همزمان انجام  دهند و به عبارتى، از مغز خود كار بيشترى 
بكشند. البته مردانى كه داراى مشاغل سخت و پرزحمت هستند نيز به خواب 
بيشترى در مقايسه با سايرين نيازمندند. اين در حالى است كه بيشتر مردان، 
ــئله غافلند كه بر اساس  ــر خود شاكى بوده و از اين مس از زياد خوابيدن همس
نتايج آخرين تحقيقات، زنان بايد در طول شبانه روز به طور متوسط 20 دقيقه 

بيشتر از مردان بخوابند.
كالنترى تصريح كرد: يكى از عملكردهاى اصلى خواب در بدن، اجازه بهبود و 
مرمت مغز است و در طول خواب عميق، قشر مغز كه مربوط به حافظه، تفكر و 
زبان است از احساسات رها شده و خود را ترميم مى كند. در واقع زنان به علت 
انجام امور مختلف در آن واحد، نيازمند زمان بيشترى براى اين ترميم هستند 
ــغله و چند مهارتى دارند، خواب عميق و طوالنى  و از آنجايى كه ذهنى پرمش

قابل توجيه است.
ــان كرد: زنان و مردان براى داشتن خواب كافى بايد  اين روان شناس خاطرنش
الگوى خوبى داشته باشند و از عاداتى كه به كيفيت بهتر خواب منجر مى شود 
پيروى كنند. مثال اجتناب از محرك هايى مانند كافئين نزديك به زمان خواب، 
ــگى و  ورزش كافى، همچنين تبديل چرت روزانه و اندك به يك عادت هميش
به مدت 30 دقيقه مى تواند خواب آشفته زنان را نيز تنظيم كرده و از شكايات 

مكرر همسرانشان بكاهد.

ــت و شو باعث بهداشت مى شود، اما  هميشه تصور ما بر اين است كه شس
وقتى شست و شو بيش از حد باشد به پوست و بهداشت بدن آسيب هاى 
جدى مى رساند.در اينجا به چهار مورد باور غلط بهداشتى اشاره مى كنيم:

شستن بيش از حد دست با صابون
هر چند كه صابون ها داراى مرطوب كننده هستند، اما شست و شوى بيش 
از حد دست با صابون موجب خشك شدن پوست مى شود و پوست دست 
ــدن را طى مى كند. لزومى ندارد كه هنگام  با سرعت بيشترى روند پير ش
ــت، صابون زيادى مصرف كنيم؛ چرا كه با مقدار كم  ــوى دس شست و ش

صابون هم باكترى ها از روى دست برداشته مى شوند.
شست و شوى روزانه موى سر

ــر خود را  بعضى از افراد عادت دارند روزانه به حمام بروند و هر بار موى س
ــو دهند. اين كار باعث آسيب رسانى به پوست سر  چند دست شست و ش
ــر ملتهب  ــت س ــود. به گونه اى كه با كوچك ترين آلودگى، پوس مى ش
ــر براى  ــت س ــد چربى طبيعى پوس ــود. همچنين بايد متذكر ش مى ش
ــر خود وسواس به خرج  ــت . پس براى تميزى س محافظت از مو الزم اس

ندهيد.
توالت هاى فرنگى عامل انتقال ميكروب

ــتن روى توالت فرنگى  عموم زيادى از مردم بر اين باورند كه هنگام نشس
ــود امكان انتقال آلودگى زياد است. در صورتى  چون تماس ايجاد مى ش

كه اينگونه نيست.
وقتى روى صندلى توالت فرنگى مى نشينيم اين تماس زمان كوتاهى است 
و ميكروب ها و باكترى ها روى صندلى توالت وجود ندارند و در كل توصيه 
مى شود هنگام نشستن روى صندلى اگر مرطوب است آن را خشك كنيد.

عرق بدن، بوى بد مى دهد
ــت بنشيند  عرق بدن افراد به تنهايى بوى بدى نمى دهد و اگر روى پوس
آسيبى به پوست نمى رساند. هنگامى تعرق شما بوى بد مى دهد كه مواد 
ــب نبوده و از اين طريق از بدن شما خارج مى  غذايى مصرفى شما مناس

شود.
ــوى بد مى  ــه ايجاد ب ــت ك ــت اس ــته روى پوس  اين باكترى هاى نشس
ــت ــريع تر از روى پوس ــد بايد هر چه س ــما بو مى ده كند و اگر بدن ش

 برداشته شود.

زنان به خواب بيشترى نسبت 
به مردان نياز دارند

4 باور غلط در مورد بهداشت پوست

دريچه

نكته ها

ــت. در حالت طبيعى  ــان دهنده سالمت شماس ناخن هاى شما نش
فرم، حالت، رنگ و استقامت ناخن ها بستگى به فاكتورهاى سالمتى 
ــما  مختلف دارد. از همه مهم تر، ناخن ها نمايانگر وضعيت تغذيه ش
ــكل دار اين هشدار را مى دهند كه بدن  هستند. مثال ناخن هاى مش

شما مواد غذايى الزم را دريافت نمى كند. 
ــد،  ــت كه در برابر ضربه تا حدودى مقاوم باش ناخن   ايده آل، ناخنى اس
خاصيت ارتجاعى داشته و راحت خم شود؛ نه اينكه بشكند. داشتن چنين 
ناخنى بستگى به نوع تغذيه شما دارد، اما ما در اينجا به شما مراقبت هاى 

ساده اى را آموزش مى دهيم. 
ناخن هايتان را مرطوب نگه داريد

ــيد نياز به اين است كه ناخن و  ــالم داشته باش براى اينكه ناخن هايى س
ــته اطراف آن را به صورت مرتب چرب كنيد و هميشه كرم مرطوب  پوس
ــتفاده از كرم هاى  ــت با اس ــد. به طور كلى بهتر اس كننده همراهتان باش
مرطوب كننده هر روز به ويژه در هواى سرد و خشك، ناخن ها را مرطوب 

كنيد. 
 دستكش، دوست  ناخن هاى شما

در صورتى كه دستان شما با آب زياد تماس دارد، براى جلوگيرى از آسيب 
رسيدن به ناخن،  و نرم شدن آنها از دستكش استفاده كنيد. هنگام ظرف 

شستن وشست و شوى منزل، استفاده از دستكش ضرورى است. 
 آهن به بدن بزنيد

ــان مى دهد. كمبود  اگر آهن كافى دريافت نكنيد ناخن هايتان آن را نش

آهن كه در خانم ها رايج است سبب شكنندگى ناخن ها مى شود. بنابراين 
كسانى كه اين مشكل را دارند بايد غذاهاى پرآهن مصرف كنند كه بهترين 
منبع دريافت آهن، اسفناج و گوجه فرنگى است. همچنين منابع حيوانى 
آهن عبارت است از: گوشت گاو، بوقلمون، اردك، مرغ، ميگو و تخم مرغ. 

منابع گياهى آهن: سويا، عدس، لوبيا و سبوس است. 
مى توانيد به جذب آهن حيوانى به بدن كمك كنيد؛ البته سعى كنيد مواد 
غذايى غنى از آهن، زينك، ويتامين B و گوگرد مصرف كنيد چون مواد 
غذايى پروتئينى كه غنى از اسيدهاى آمينه، ويتامين B و گوگرد هستند، 

سبب سخت و زيبا شدن ناخن هايتان مى شوند. 
 الك ممنوع

ــدن ناخن ها  ــكى و شكننده ش ــتفاده بيش از حد از الك سبب خش اس
ــوراخ هاى سطح ناخن بسته شوند و  مى شود. الك موجب مى شود كه س
ــود؛ بنابراين استفاده نكردن از  ناخن با مشكل كمبود اكسيژن مواجه ش
الك در طوالنى مدت  همراه با رعايت بقيه اصول گفته شده مى تواند باعث 

بهتر شدن وضعيت ناخن شود؛ پس تنها در شرايط خاص الك بزنيد. 
 وقت مناسب ناخن گيرى 

هميشه بعد از حمام ناخن هاى خود را بگيريد چون آسيب كمترى به آن 
ــكنندگى دارد كه به سطح ناخن آسيب  مى رسد. در بقيه مواقع ناخن ش

مى رساند ولى بعد از حمام، ناخن نرم است و شكننده نيست. 
آب  بنوشيد

ــخيص كمبود آب بدنتان اين است كه  يك آزمايش ساده براى تش
ــار دهيد تا ناخن از صورتى به سفيد تغيير  سطح ناخن را محكم فش
ــپس ناخن را رها كنيد و ببينيد در چه زمانى به رنگ اوليه  رنگ دهد؛ س
ــه رنگ اصلى اش باز نگردد  خود برمى گردد. اگر ناخن كمتر از دو ثانيه ب
يعنى بستر ناخن دچار كمبود آبى است. در طوالنى مدت اين كمبود آب 
باعث شكنندگى ناخن مى شود؛ بنابراين براى حفظ سالمتى ناخن هايتان 

به مقدار كافى آب بنوشيد. 
پروتئين فراموش  نشود

ــفيد در عرض ناخن نشان  كمبود پروتئين، خود را به صورت يك نوار س
ــتر از پروتئين ساخته شده اند؛ بنابراين براى اينكه  مى دهد. ناخن ها بيش
ناخن هايى بلند، قوى و جذاب داشته باشيد بايد روزانه به مقدار مناسب 
پروتئين مصرف كنيد. كراتين، عنصر اصلى مو و ناخن، از آمينواسيدها به 
خصوص سيستئين ساخته شده است. با اين وجود به اين معنا نيست كه 
شما به مكمل هاى سيستئين نياز داريد.خوردن منابع پروتئينى متنوع 
مى تواند به شما اين اطمينان را بدهد كه براى داشتن ناخن هايى سالم به 
اندازه كافى آمينو اسيد مصرف كرده ايد. حال اين پروتئين به ميزان قابل 
توجهى در ماهى قزل آال، ماست و گردو وجود دارد. منابع ديگر پروتئين 
ــويا، تخم مرغ، آجيل و  ــامل ماهى، ميگو، بوقلمون، مرغ، گوشت، س ش

لبنيات است.

خيار گياه بومى هندوستان است و از آنجا به نقاط ديگر 
جهان راه يافته است . حدود بيست قرن قبل از ميالد 

مسيح مصريان قديم از آن استفاده مى كرده اند .
ــن توليد كننده خيار در آمريكا   ايالت فلوريدا مهم تري
ــكا را توليد  ــو م خيار كل آمري ــت و حدود يك س اس

مى كند . 
خيار گياهى است علفى و يك ساله داراى ساقه خزنده 
وپوشيده از خارهاى نازك و خشن . برگ هاى آن بزرگ 

و داراى زاويه و دندانه دار است . 
ــورت نر و ماده روى  گل هاى آن زرد رنگ كه به دو ص
ــبز رنگ و بسته به نوع  يك پايه قرار دارند. ميوه آن س
ــا دراز ــت كوچك و ي ــاى مختلف ممكن اس و نژاده

 باشد .

تركيبات شيميايى:
ــاى مختلفى مانند  ــاپونين و آنزيم ه ــار داراى س خي

ــواد معدنى مختلف  ــك و ويتامين ها و م پروتئولى تي
مى باشد .

خواص دارويى:
ــت و خنك  ــرد و تر اس خيار از نظر طب قديم ايران س

كننده بدن مى باشد و به هضم غذا كمك مى كند .
1)خيار حل كننده اورات و اسيد اوريك است .بنابراين 

مرض نقرس را درمان مى كند .
2)خيار ادرار آور است .

 3)خيار خون را تصفيه مى كند.
 4)سوپ خيار حبس البول را از بين مى برد .

 5)عصاره برگ هاى له شده خيار ايجاد تهوع 
ــموميت ها و  ــن در مس ــد. بنابراي مى كن
اختالالت دستگاه جهاز هاضمه مصرف 

مى شود.
 6)خيار عطش را تسكين مى دهد .

 7)خيار ملين است .
 8)خيار را حلقه حلقه كرده و روى پوست 

صورت بگذاريد چين و چروك صورت را از بين مى برد 
و صورت را جوان مى كند.

9)اگر پوست شما چرب است خيار را با آب مقطر بپزيد 
و با اين آب صورت خود را شست وشو دهيد .

ــت خود را  ــه لطافت پوس  10)اگر مى خواهيد هميش
حفظ كنيد همه روزه از لوسيون زير استفاده كنيد :

 يك خيار معمولى را با دو ليون آب بجوشانيد تا حجم 
ــپس آ نرا صاف كنيد و بگذاريد  آن يك ليوان شود. س
ــت كنده را  ــود بعد 50 گرم بادام خام و پوس ــرد ش س
آسياب كرده و با اين آب مخلوط كنيد و بهم بزنيد و با 
پارچه صاف كنيد و به محلول صاف شده 250 گرم الكل 
سفيد و يك گرم اسانس گل سرخ اضافه كنيد و كامال 
هم بزنيد هر روز از اين لوسيون طبيعى به صورت خود 

بزنيد تا پوست شما هميشه جوان بماند .
مضرات :

ــد در مصرف  ــخاصى كه ناراحتى معده دارند نباي  اش
ــت باعث اختالل  خيار زياده روى كنند زيرا ممكن اس
در دستگاه هضم شود .خيار نفاخ است چون سريعا در 
معده فاسد مى شود. هميشه بايد آن را قبل از غذا خورد 
كه به هضم غذا كمك كند . كسانى كه نمى توانند خيار 

را خوب هضم كنند بايد آن را با نمك بخورند.

خواص و مضرات خيار  

7 راه  حل براى محافظت از ناخن هاى شكننده

گاهى فرقى نمى كند هوا خوب است يا سرد؟ برخى افراد 
در هواى ماليم و خوب نيز مى لرزند و سردشان است. اين 
مسئله مى تواند ناشى از كمبود برخى ويتامين ها يا كم 

آبى بدن و برخى مشكالت ديگر بروز كند.
در اين مطلب شما را با داليل ناديده گرفته اى كه باعث 
ــد آشنا مى كنيم،  مى شود شما هميشه سردتان باش

لطفا با ما همراه باشيد.
دچار كمبود هورمون تيروئيد هستيد

ــردتان مى شود كمى  توصيه مى كنيم اگر هميشه س
هوشيار بوده و مسئله را ساده و بى اهميت ندانيد. اين 
مشكل مى تواند نشان دهنده يك بيمارى پنهان باشد. 
اگر عالوه بر سرمايى بودن احساس خستگى مى كنيد 
ــود. بهتر است سالمت  و بى دليل وزنتان اضافه مى ش

غده  تيروئيدتان را بررسى كنيد.
 اين غده وظيفه كنترل دماى درونى بدن را نيز برعهده 
ــاس  ــع كم كارى تيروئيد باعث بروز احس دارد. در واق

سرماى زياد در بدن مى شود.
اگر غده تيروئيد به خوبى عمل نكند سوخت و ساز بدن 
ــدت افت مى كند و در نتيجه انرژى كافى توليد به ش

ــون بدهيد و  ــش خ ــت آزماي ــر اس ــود. بهت  نمى ش
ــد  ــاى تيروئي ــون ه ــى هورم ــزان كاف ــد مي از تولي

مطمئن شويد. 
ــكل مواد غذايى سرشار از يد را  براى مقابله با اين مش
دريابيد. از مصرف ماهى هاى چرب، آجيل ها، مغزهاى 
روغنى، جلبك هاى خوراكى و غذاهايى مانند سوشى 

غافل نشويد.
ــقاب هايتان  ــرز كردنتان را در بش مى توانيد داليل ل
بجوييد. كمبود ويتامين B12 مى تواند يكى از عوامل 
ــه ميزان قابل  ــد. اين ويتامين ب لرز بى امان بدن باش
ــوالت لبنى  ــى حيوانى و محص توجهى در مواد غذاي
وجود داشته و نقش مؤثرى در توليد گلبول هاى قرمز 

برعهده دارد.
خونتان درست نمى چرخد

ــب مى تواند به معنى تنگى قطر  گردش خون نامناس
ــددى مانند  ــئله با عاليم متع ــد. اين مس رگ ها باش

احساس سرماى مداوم خود را نشان مى دهد. 
ــودكه دچار آرتريت  اين مشكل در افرادى ديده مى ش
اعضاى تحتانى بدن هستند و زمانى كه عروق پا گرفته 

شده باشد ظاهر مى شود. 
ــرادى  ف ا ــتين  ــزو نخس ــا ج ــيگارى ه ــه س لبت ا
ــب  ــون نامناس ــان خ ــكل جري ــا مش ــه ب ــتند ك هس
ــرما بيشتر در  ــاس س ــوند. اگر اين احس روبه رو مى ش
ــد به طورى كه احساس يخ  ــت و پاها باش انگشتان دس
ــت به  ــيد ممكن اس ــته باش زدگى در انتهاى بدن داش
سندرم رينود مبتال باشيد كه اختاللى در گردش خون 

در انتهاى بدن محسوب مى شود. 
براى مقابله و بهبود جريان خون مى توانيد به مواد غذايى 

ــياه، فلفل كاين،  ــكالت س ــددى مانند پرتقال، ش متع
آجيل، ريشه زنجبيل، سير، ليموترش، آووكادو و غيره 

اعتماد كنيد.
بدنتان خسته است

دماى بدن مانند بسيارى از مسايل ديگر به خواب شما 
بستگى دارد. كم خوابى يا خستگى مزمن مى تواند روى 
سيستم عصبى شما و مكانيسم هاى بدنتان تأثير بگذارد 
كه يكى از وظايفش تنظيم دماى بدن است. بهتر است 
شب ها زودتر بخوابيد چون بى خوابى روى متابوليسم 
ــاس لرز را به جانتان مى  ــته و احس بدنتان تأثير گذاش

اندازد.
ــد  ــل كني ــوى مي ــاى مق ــم غذاه ــى كني ــه م  توصي
ــى خوابى  ــث ب ــه باع ــى ك ــرك هاي ــرف مح و از مص
ــته  ــر در طول روز آنقدر خس ــوند بپرهيزيد. اگ مى ش
ــتيد كه دلتان نمى خواهد از جايتان تكان بخوريد  هس
باز هم سعى كنيد كمى قدم بزنيد تا خون در بدنتان به 
جريان دربيايد و بدنتان گرم شود.يادتان باشد هرچه كم 
تحرك تر باشيد جريان خونتان كندتر مى شود و بيشتر

 مى لرزيد.
كمبود آهن داريد

ــگ و رويتان پريده  ــرزى كه مى كنيد رن اگر عالوه بر ل
است احتمال دارد كه دچار كم خونى ناشى از فقر آهن 
شده باشيد. يكى از عوامل اصلى كم خونى كمبود آهن 
است. اين مشكل به دليل عادت ماهانه بيشتر دامن گير 

ــى  ــاده معدن ــك م ــن ي ــود. آه ــى ش ــا م ــم ه خان
ــن  ــت. اي ــدن اس ــاى ب ــراى عملكرده ــرورى ب ض
ــك  ــز كم ــاى قرم ــول ه ــه گلب ــى ب ــاده معدن م

مى كند تا اكسيژن را در خون منتقل كنند. 
ــد اين روند  ــى دريافت كنن ــيژن كم اگر بافت ها اكس
ــكل  ضرورى نيز كه دماى بدن را تنظيم مى كند با مش
مواجه مى شود. براى مقابله با كمبود آهن مواد غذايى 
سرشارازآن يعنى عدس، تخم مرغ، گوشت قرمز، انواع 
لوبياها، شكالت و غيره را دريابيد. اگر مشكلتان برطرف 
ــرده و آزمايش خون  ــك مراجعه ك ــد حتما به پزش نش

بدهيد.
كمبود ويتامين B12 داريد

ــى از عوامل لرز  ــد يك ــن B12 مى توان كمبود ويتامي
بى امان بدن باشد. اين ويتامين به ميزان قابل توجهى در 
مواد غذايى حيوانى و محصوالت لبنى وجود دارد و نقش 
مؤثرى در توليد گلبول هاى قرمز برعهده دارد. پيش از 
ــز وظيفه انتقال  ــد كه گلبول هاى قرم اين نيز گفته ش

اكسيژن در خون را برعهده دارند. 
ويتامين B12 در متابوليسم بدن نيز دخالت دارد. توجه 
داشته باشيد افراد گياهخوار يا افرادى كه دچار مشكل 
عدم جذب كافى اين ويتامين در روده هستند بيشتر در 

معرض كمبود آن قرار دارند. 
فراموش نكنيد كه اين مشكل عالوه بر ايجاد احساس لرز 

باعث بروز خستگى مزمن نيز مى شود. 

ــاله،  براى تأمين هرچه بهتر اين ويتامين به جگر گوس
جگر گاو، بوقلمون، دل و قهوه، مغز گوساله، ماهى تن و 

غيره اعتماد كنيد.
دچار كمبود آب هستيد

ــورده ايد حتى  ــرماى جزيى خ يادتان نرود حتى اگر س
ــديد باز هم مصرف مايعات و به ويژه آب  ــنه  ش اگر تش
ــدن و به اصطالح  ــون كمبود آب ب را افزايش دهيد. چ
ــود.  ــديد لرز مى ش ــدن باعث تش ــدن ب ــه ش دهيدرات
ــانى كه از  ــراد بيمار و كس ــالمند و همچنين اف افراد س
ــئله  ــهال رنج مى برند بايد توجه ويژه اى به اين مس اس

داشته باشند.
ــم ليتر آب  ــك و ني ــا روزانه ي ــى كنيم حتم  توصيه م
ــكيل  ــد آبى كه بدن را تش ــون 65 درص ميل كنيد. چ
ــرل دماى  ــادى در تنظيم و كنت ــر زي ــت تأثي داده اس
ــد از ورزش و  ــت كه بع درونى بدن دارد. همين آب اس
ــدن (از طريق  ــدن ب ــاى زياد باعث خنك ش فعاليت ه

تعريق)مى شود. 
ــه مقابله با  ــى بدن ،ب ــه تأمين آب كاف ــد ك يادتان باش

تغييرات دماى بدن كمك مى كند.
قند خونتان پايين است

ــنگى مى كنيد  ــته ايد و هميشه احساس گرس اگر خس
ــويد. اگر  ــد خون مى ش ــت جزيى قن احتماال دچار اف
ــود بايد  ــكلى مزمن ش ــرژى تبديل به مش ــت ان اين اف
ــون احتمال  ــى ايجاد كنيد. چ ــود تغييرات در تغذيه خ
ــد گرماى بدن  ــرژى كافى را براى تولي دارد كالرى و ان

دريافت نمى كنيد.
 زمانى كه قند خون پايين باشد الزم است كه به عنوان 
مثال با مصرف يك ليوان آب ميوه اين مشكل را جبران 
ــوده بدن آنها  ــاخص ت كنيد. عالوه بر اين افرادى كه ش
ــرما و لرز  ــتر احساس س ــد نيز بيش از 18/5 كمتر باش
مى كنند. در واقع، متابوليسم پايين و نبود چربى كافى 
ــرما  ــبت به س ــود كه نس در بدن اين افراد باعث مى ش

آسيب پذير باشند.
ديابتى هستيد

ــرما و گرما  ــبت به س ــى بيش از ديگران نس افراد ديابت
ــتند. ميزان باالى قند خون كه به بيمارى  حساس هس
ــت نيز باعث ايجاد احساس لرز  ديابت نوع 2 معروف اس
ــود. تمام رگ هاى خونى تحت تأثير اين بيمارى  مى ش
ــيب مى بيند.  قرار مى گيرند و به مرور جداره عروق آس
اين مسئله نيز منجر به بروز اختالالتى در گردش خون 

مى شود. 
ــرما و لرز دامن  اختالل گردش خون نيز به احساس س
مى زند. اين احساس لرز در نتيجه  عارضه  جدى ديگرى 
ــروز مى كند. اين بيمارى  به نام نوروپاتى محيطى نيز ب
ــيگنال ها به مغز را تحت  ــال كننده  س عصب هاى ارس
تأثير قرار مى دهد و در تنظيم دماى بدن اختالل ايجاد 

مى كند.

كمبودهايى كه شما را سرمايى مى كند

 دقيقه 
نكته ها

خيار گياهى است علفى و يك ساله داراى ساقه خزنده 
وپوشيده از خارهاى نازك و خشن . برگ هاى آن بزرگ 

و داراى زاويه و دندانه دار است . 
ــورت نر و ماده روى  گل هاى آن زرد رنگ كه به دو ص
ــبز رنگ و بسته به نوع  يك پايه قرار دارند. ميوه آن س
ــا دراز ــت كوچك و ي ــاى مختلف ممكن اس و نژاده

 باشد .

1)خيار حل كننده اورات و اسيد اوريك است .بنابراين 
مرض نقرس را درمان مى كند .

2)خيار ادرار آور است .
3)خيار خون را تصفيه مى كند.

4)سوپ خيار حبس البول را از بين مى برد .
5)عصاره برگ هاى له شده خيار ايجاد تهوع 
ــموميت ها و  ــن در مس ــد. بنابراي مى كن
اختالالت دستگاه جهاز هاضمه مصرف 

مى شود.
6
7

8



11 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1801 |شنبه 24بهمن 1394 | 4 جمادى االول 1437

ارزيابى بهاى ثمنيه اعيانى 
11/362 شماره صادره: 1394/37/179269 سركار خانم كبرى عالم مرتضوى زواره 
نظر به اينكه جنابعالى مالك بهاى ثمنيه اعيانى چهل حبه و هشــت ششصد و 
پنجاه و پنجم حبه پالك 6507 فرعى كه قبل از اســتاندارد سازى 1825 باقيمانده 
بوده واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان مى باشيد 
و سند ششدانگ آن به استثناى بهاى ثمنيه اعيانى چهل حبه و هشت ششصد و 
پنجاه پنجم حبه بالمناصفه به نام آقايان سيد عليرضا و سيد وحيد محسن دخت 
زواره صادره شده است و كارشناس رسمى دادگسترى طى برگ ارزيابى شماره 
739 مورخه 94/11/08 اعالم نموده ارزش بهاى ثمنيه اعيانى پالك مذكور كه فعال 
به صورت قطعه زمين در آمده جمعا برابر با 375000 ريال مى باشد و بابت اين 
مبلغ 375000 ريال به حساب سپرده اين اداره واريز گرديده است. لذا مراتب آگهى 
تا از تاريخ انتشار در ساعت ادارى به اين اداره مراجعه و نسبت به دريافت آن اقدام 
نمائيد و چنانچه نسبت به ارزيابى فوق الذكر اعتراض داريد ظرف مدت يكماه به 
دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوى نموده و گواهى آن را به اين اداره ارائه نمائيد. 
در غير اين صورت بهاى ثمنيه اعيانى پالك مذكور كه فعال به صورت ششدانگ 

قطعه زمين در آمده حذف مى گردد. م الف 915 اداره ثبت اسناد و امالك زواره 
ابـالغ راى

11/363 شماره پرونده: 307/94 شماره دادنامه: 535-94/10/27 مرجع رسيدگى: 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: ساسان امينى باغبهادرانى 
فرزند ســعيد به نشــانى فوالدشــهر، مجتمع كوثر، يال جنوبى زيرزمين، پالك 
115 خوانده: رضــا مصطفايى فرزند رحيــم مجهول المكان خواســته: مطالبه 
وجه چك گردشكار: شورا با بررســى جميع اوراق و محتويات پرونده و با توجه 
به نظريه مشــورتى اعضاء ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست ساسان امينى 
باغبهادرانى فرزند ســعيد به طرفيت رضا مصطفايى فرزند رحيم به خواســته 
مطالبه مبلغ بيســت و ســه ميليون ريال به عنوان وجه يك فقره چك به شماره 
234254 عهده حساب جارى شماره 0108471334009 بانك ملى ايران و سررسيد 
مورخ 92/7/20 و مطالبه خســارت تاخير در تاديه و خســارت دادرســى، شورا 
نظر به شرح دادخواســت تقديمى خواهان و تصوير مصدق چك مستند ادعا و 
گواهى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و اينكه مســتندات ادعا مصون 
از هر گونه ايرادى از سوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چك در يد 
خواهان ظهور در مديونيت خوانده دارد و اينكه خوانــده در قبال دعوى خواهان 
دفاعى به عمل نياورده اســت و با توجه به نظريه مشــورتى اعضاى شــورا با 
استصحاب بقاى دين خواســته را ثابت و با اســتناد به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و مــواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و 
انقــالب در امور مدنى و مــاده 2 واحده قانون استفســاريه تبصــره الحاقى به 
ماده 2 قانــون اصالح موادى از قانــون صدور چك حكم بــه محكوميت خوانده 
بيست و ســه ميليون ريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چك تا زمان پرداخت بدهى كه بر اساس نرخ شاخص 
تورم اعالمى ساليانه از ســوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران محاسبه 
مى شــود و پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه هــزار ريال بابت هزينه دادرســى در 
حق خواهان صــادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت 
روز پس از ابالغ قابل وخواهى در اين شورا و ســپس به مدت بيست روز پس از

 ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرســتان لنجان مى 
باشــد. م الف 1221 قاضى شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان
ابالغ راى

11/364 شماره پرونده: 308/94  شماره دادنامه: 508- 94/10/20 مرجع رسيدگى: 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان. ساسان امينى باغبهادرانى فرزند 
سعيد به نشانى فوالدشهر، مجتمع كوثر، يال جنوبى زيرزمين، پالك 115 خوانده: 
مهدى صفرى گلشــن آبادى فرزند محمود مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه 
چك گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست آقاى ساسان 
امينى باغبهادرانى فرزند سعيد به طرفيت آقاى مهدى صفرى گلشن آبادى فرزند 
محمود به خواسته صدور راى بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 16/000/000 
ريال وجه چك 645173-93/2/21 عهده بانك سپه شعبه چك طاليى و سفته خزانه 
دارى 755493 به مبلغ 5/000/000 ريال و سفته به شماره خزانه دارى 109/469 به 
مبلغ 10/000/000 ريال جمعا مقوم به مبلغ ســى و يك ميليون ريال با احتساب 
مطلق خسارات دادرسى و تاخير تاديه به شــرح دادخواست تقديمى خواهان و 
تصوير مصدق چك و سفته ادعا و اينكه صدور چك و سفته از ناحيه خوانده و 
بقاء آن در يد خواهان داللت بر مديونيت خوانده دارد و اينكه خوانده با وصف ابالغ 
وقت از طريق نشر آگهى در جلسه شورا حضور نيافته و دفاع و ايرادى به عمل 
نياورده است و با توجه به نظريه مشــورتى اعضاء شورا با استصحبا بقاء دين، 
خواسته ثابت تشخيص و با استناد به ماده 307 قانون تجارت و 310 و 313 قانون 
تجارت (چك) و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و ماده 2 واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چــك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 16/000/000 ريال وجه چك و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
مورخ 93/2/21 و پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال وجه دو فقره سفته به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/8/20 تا 
زمان پرداخت بدهى بر اساس شاخص تورم اعالمى ساليانه از سوى بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران محاسبه مى شــود و در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل وخواهى در 
اين شورا و سپس ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در 
محاكم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشــد. م الف 1220 قاضى شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان
حصر وراثت

11/377 آقاى حمزه اسماعيلى قهســاره داراى شناسنامه شــماره 39 به شرح 
دادخواست به كالسة 94/581 /ش 2 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه مهدوى قهساره بشناسنامه 62 در 
تاريخ 94/9/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : دو پسر به نامهاى 1- عليرضا اسماعيلى قهساره به شماره 
شناسنامه 8 و 2- حسن اسماعيلى قهساره به شماره شناسنامه 1180036883 
و چهار دختر به نامهاى 1- زهرااســماعيلى قهساره به شماره شناسنامه 29 و 
2- زهره اسماعيلى قهساره به شماره شناسنامه 4 و 3- راهله اسماعيلى قهساره 
به شماره شناسنامه 66 و 4- طاهره اسماعيلى قهســاره به شماره شناسنامه 
51 و همســرش به نام حمزه اسماعيلى قهساره به شــماره 39 و مادرش به نام 
زينب مهدوى قهساره به شماره شناسنامه 587 و الغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:916 رئيس شعبه دوم شوراى 

حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسيدگى

11/280 شماره ابالغيه:9410100351509495 شــماره پرونده:9409980351500063 
شــماره بايگانــى شــعبه:940072 تجديدنظرخواه ســيد على اصغــر ابطحى 
دادخواســتى به طرفيت تجديدنظرخواندگان پروانه رحيمى رحيم آباد و ســيد 
محمدحسن ابطحى نائينى و مرتضى كردگارى و اداره ثبت اسناد و امالك مركزى 
اصفهان و سيد محمدحســين ابطحى و شــهردارى منطقه آمادگاه به خواسته 
تجديد نظر خواهى از راى شماره 9409970351500425 تقديم دادگاههاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 15 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگســترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 348 ارجاع و به كالســه 
9409980351500063 (شماره اعتراض 320 مورخ 94/11/3) ثبت گرديده كه به علت 
مجهول المكان بودن تجديدنظرخواندگان و درخواســت تجديدنظرخواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
تجديدنظرخواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت تجديدنظرخواهى و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق نسبت به تبادل لوايح اقدام نمايند.م الف:31981 شعبه 
15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
11/365 شماره ابالغيه:9410100350711691 شــماره پرونده:9409980350700172 
شماره بايگانى شعبه:940197 خواهان حسين كاظم زاده دادخواستى به طرفيت 
خوانده محمدرضا نامدارى به خواسته 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه 
خســارت دادرســى 3- مطالبه وجه چك تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به كالسه 9409980350700172 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/02/25 و ساعت 11:00 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقــرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد.م الف:31997 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان
ابالغ راى

11/367 كالسه پرونده:94-867 شــماره دادنامه:910-94/10/29 مرجع رسيدگى 
كننده: شعبه 39 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن دهقانى نشانى 
اصفهــان – خ.24مترى اول – كوچه جمــاران – پالك126 خوانــدگان: 1- فهيمه 
ضيايى 2- عليرضا دوستى هر دو به نشــانى: مجهول المكان خواسته: مطالبه 
گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و طى 
تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسيدگى 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در 
خصوص دعوى محســن دهقانى به طرفيت فهيمه ضيايى – عليرضا دوستى 
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال (پنج ميليون تومان) وجه چك شكاره 
311688 عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك 
محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته و 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به 
دعواى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان نســبت به خوانده 
رديف اول ثابت و نسبت به خوانده رديف دوم به صورت تضامنى ثابت به نظر مى 
رسد و مستند به مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال تمام 
(پنج ميليون تومان) وجه بابت اصل خواسته و همچنين مبلغ چهارصد و پنج هزار 
ريال تمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(93/10/10) تا اجراى حكم در حق خواهان طبق آخرين شاخص بانك مركزى و راى 
صادره غيابى است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مدت 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:31968 شعبه 39 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/368كالسه پرونده:94-868 شــماره دادنامه:909-94/10/29 مرجع رسيدگى 
كننده: شعبه سى ونهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن دهقانى 
نشــانى اصفهان – خ.24متــرى اول – كوچه جمــاران – پــالك126 خواندگان: 
1- فهيمه ضيايى 2- عليرضا دوستى هر دو به نشانى: مجهول المكان خواسته: 
مطالبه گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و 
طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در 
خصوص دعوى محســن دهقانى به طرفيت فهيمه ضيايى – عليرضا دوستى 
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال (پنج ميليون تومان) وجه چك شكاره 
311626 عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك 
محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته و 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به 
دعواى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان نســبت به خوانده 
رديف اول ثابت و نسبت به رديف دوم به صورت تضامنى ثابت به نظر مى رسد و 
مستند به مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ پنجاه ميليون ريال تمام (پنج 
ميليون تومان) وجه بابت اصل خواســته و همچنين مبلغ چهارصد و پنج هزار 
ريال تمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(93/11/15) تا اجراى حكم در حق خواهان طبق آخرين شاخص بانك مركزى و راى 
صادره غيابى است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مدت 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:31967 شعبه 39 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/369 كالســه پرونده:94-400ش.ح42 شــماره دادنامــه:455-94/8/9 مرجع 
رســيدگى كننده: شــعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ســلمان 
عموتقى ورنوســفادرانى وكيل خواهان: ليــال مختارى فرد نشــانى اصفهان – 
خ.محتشــم كاشــانى – نبش چهارراه رودكى – ســاختمان جام جــم – طبقه4 
خوانده: ناصر افخمى ورجوى نشــانى: مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ 
50/000/000 ريال بابت سه فقره چك به شماره هاى 9257849-93/10/30و34100-
93/11/30و09257850-93/9/30 بانضمام مطلق خســارات قانونى با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء شــورا ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعواى آقاى سلمان عموتقى ورنوسفادرانى با وكالت ليال مختارى فرد 
به طرفيت آقاى ناصر افخمى ورجوى به خواسته مطالبه 50/000/000 ريال (معادل 
پنج ميليون تومان) وجه چك شماره هاى فوق الذكر به عهده بانك پارسيان وملى 
مراغه به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه بــه محتويات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه 
و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخــت مبلغ 50/000/000 ريال معادل (پنج 
ميليون تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ سيصد و بيست هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چكهاى موصوف (فوق الذكر) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان طبق شاخص 
بانك مركزى صادر و اعالم مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف:31966 شعبه 42 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/370 كالســه پرونده:94-401ش.ح42 شــماره دادنامــه:431-94/8/9 مرجع 
رسيدگى كننده: شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سلمان عموتقى 
ورنوســفادرانى وكيل خواهان: ليال مختارى فرد نشــانى اصفهان – خ.محتشم 
كاشانى – نبش چهارراه رودكى – ساختمان جام جم – طبقه چهارم خوانده: ناصر 
افخمى ورجوى نشانى: مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ 45/000/000 ريال 
بابت دو فقره چك به شماره 624289-93/2/31و034099-93/12/28 عهده بانك 
سپه و ملى مراغه بانضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتى اعضاء شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مينمايد. راى قاضى شــوراى حل اختــالف: در خصوص دعواى 
آقاى سلمان عموتقى ورنوســفادرانى با وكالت ليال مختارى فرد به طرفيت آقاى 

ناصر افخمى ورجوى به خواسته مطالبه 45/000/000 ريال (معادل چهار ميليون 
و پانصد هزار تومان) وجه چك شماره هاى فوق الذكر به عهده بانك ملى و سپه 
مراغه به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه بــه محتويات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حضور نداشته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعــوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ريال 
معادل (چهار ميليون و پانصد هزار تومان) بابت اصل خواســته و مبلغ سيصد 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى موصوف (فوق الذكر) تا تاريخ اجراى حكم در حق 
خواهان طبق شــاخص بانك مركزى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه مى باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظــرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:31965 شــعبه 42 حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/371 كالسه پرونده:1155/94 شماره دادنامه:1188-94/11/6 مرجع رسيدگى: 
شــعبه 17 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اكبر صادقى برزانى نشانى 
رهنان – خ شــهيدان غربى - مبل دل نشــين خوانده: مجيد سرشــوق نشــانى 
مجهول المكان خواســته: مطالبه گردشــكار: بــا عنايت به محتويــات پرونده 
و اخذ نظريه مشــورتى اعضــاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســيدگى با 
اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت اكبر صادقى برزانى به طرفيت مجيد 
سرشوق به خواسته مطالبه مبلغ سه ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 
237749-93/8/30 عهده بانك صادرات به انضمام خســارات دادرسى و تاخير 
تاديه بــا توجه به دادخواســت تقديمــى و مالحظه اصول مســتندات دعوى و 
اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلســه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ايراد و تكذيبــى به عمل نياورده و 
مســتندات ابرازى نيز حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مى 
كند على هذا ضمن ثابت دانســتن دعوى به اســتناد مواد 198و519و522 قانون 
آيين دادرســى مدنى و مواد 315و310و309و307و249 قانــون تجارت حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ســه ميليون ريال به عنوان اصل خواســته 
و پرداخت يكصــد و هفتاد و پنج هزار ريال هزينه نشــر آگهى تــا اجراى كامل 
حكم بــه عنوان خســارت دادرســى بــه پرداخــت خســارات تاخيــر و تاديه
 از تاريــخ 93/8/30 لغايــت زمــان وصــول و ايصــال آن طبق نرخ شــاخص 
بانك مركزى در حــق خواهان صــادر و اعالم مى گــردد راى صــادره غيابى
 و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــى در اين شــعبه خواهــد بود.
م الف:31958 شعبه 17 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ راى

11/372 كالسه پرونده:1081/94 شماره دادنامه:1130-94/10/29 مرجع رسيدگى: 
شعبه هفده شوراى حل  اختالف اصفهان خواهان: مهرداد جعفرى طادى نشانى 
اصفهان – شهرك وليعصر – خ.شهيد بهشــتى – خ.راغب اصفهانى – فرعى5- 
پ338 خوانده: پروين محمودى نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه به تاريخ 
94/10/26 شــعبه هفده شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده 
زير تشــكيل پرونده كالسه 1081/94 مفتوح اســت با مالحظه اوراق پرونده شورا 
با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى 
شــورا: در خصوص دعواى آقاى مهرداد جعفرى طادى بــه طرفيت خانم پروين 
محمودى به خواســته مطالبه مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار ريال موضوع يك 
چك به شــماره 412400-88/12/30 عهده بانك ملى به انضمام هزينه دادرســى 
و خســارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات 
در يد خواهان كه داللت بر اســتقرار دين و اشــتغال ذمه خوانــده دارد و اينكه 
خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حضور نيافتــه و هيچگونه 
دليل و مــدرك و دفاع موجهــى در خصوص دعوى مطروحه مبنــى بر پرداخت 
دين و برائت ذمــه خويش به عمل نياورده لذا شــورا دعوى خواهــان را محرز و 
ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلغ يك ميليــون و هفتصد هزار 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ يكصد و هفتاد هزار بابت هزينه دادرســى و 
هزينه نشر آگهى تا اجراى كامل حكم و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك (88/12/30) تا زمان اجراى حكم براســاس آخرين شاخص بانك مركزى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابــى و ظرف مهلت 20 روز

 از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از اتمام مدت مذكور ظرف 
20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان
 مى باشدم الف:31959 شعبه 17 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

11/373 كالسه پرونده:560/94 شــماره دادنامه:650-94/9/24 مرجع رسيدگى: 
شعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناصر زارع نشانى: اصفهان – 
ملك شــهر – خ.مفتح – خ.بهاران – چهارراه ايثار – موبايل ميالد خوانده: پدرام 
بخشى نشانى: مجهول المكان خواسته: تقاضاى صدور حكم محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 6/900/000 ريال بابت 2 فقره چك بانك ســپه به انضمام مطلق 
خسارات قانونى و خسارت تاخير در تاديه و هزينه دادرسى با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شــوراى حــل اختالف: دعوى ناصر 
زارع به طرفيت پدرام بخشى به خواســته مطالبه مبلغ 6/900/000 ريال وجه چك 
شــماره 134677-1393/4/30و134690-1393/6/30 عهده بانك سپه به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اينكه خوانده با توجه به 
ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه 
ارائه ننموده بر شورا ثابت اســت لذا به اســتناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 6/900/000  ريال بابت اصل خواسته و 230/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد. م الف:31960 شعبه 16 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/374 كالسه پرونده:789/94 شــماره دادنامه:982-94/10/29 مرجع رسيدگى: 
شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهرداد جعفرى طادى نشانى 
خ.وحيد – حدفاصل فلكه ارتش و چهارراه رودكى – بيمه آســيا خوانده:حسين 
جناب نشــانى: مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ پانزده ميليون ريال بابت 
صدور يك فقره چك به شــرح ذيل دادخواســت و خســارت تاخير در تاديه و 
هزينه دادرسى با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: 
دعوى مهرداد جعفرى طادى به طرفيت حســين جناب به خواسته مطالبه مبلغ 
15/000/000 ريال وجه چك شــماره 294635-93/9/20 عهــده بانك صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين 
شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 285/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 

براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد. م الف:31961 شعبه 16 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/375 كالسه پرونده:787/94 شــماره دادنامه:768-94/10/21 مرجع رسيدگى: 
شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهرداد جعفرى طادى نشانى 
اصفهان – سه راه سيمين – شهرك ولى عصر – خ.شهيد بهشتى خوانده: مهرداد 
ايمن نشانى: مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ هشت ميليون ريال بابت صدور 
2 فقره چك به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير در تاديه با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. 
راى قاضى شورا: دعوى مهرداد جعفرى طادى به طرفيت مهرداد ايمن به خواسته 
مطالبه مبلغ 8/000/000 ريال وجه چك شــماره 571167-1391/4/20و571168-
1391/6/20 عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده 
و اليحه دفاعيه اى به اين شــعبه ارائه ننموده بر شــورا ثابت است لذا به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 290/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا 
تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده 
اجراى احكام مى باشد درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 

و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد. 
م الف:31962 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ راى
11/376كالسه پرونده:788/94 شــماره دادنامه:981-94/10/29 مرجع رسيدگى: 
شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهرداد جعفرى طادى نشانى 
اصفهان – سه راه سيمين – شــهرك ولى عصر – خ.شــهيد بخشى – خ.راعبا 
–فرعى 5 كوچه 338 خوانده: فريده كاويانى نشــانى: مجهول المكان خواســته: 
مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال بابت صدور يك فقره چك به شرح متن دادخواست 
به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه با 
عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم 
و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: دعوى مهرداد 
جعفرى طادى به طرفيت فريده كاويانى به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ريال 
وجه چك شماره 067919-92/9/28 عهده بانك تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت 
صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى وقت 
رسيدگى در جلســه رســيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه 
ارائه ننموده بر شورا ثابت اســت لذا به اســتناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد. م الف:31963 شعبه 16 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/397 شماره ابالغنامه: 9410100352805126 شماره پرونده: 9409980358900634 
شماره بايگانى شــعبه: 940739 مشخصات ابالغ شــونده حقيقى: حميد نصر 
فرزند رمضان مجهول المكان تاريخ حضور: 1394/12/26 چهارشــنبه ساعت 9 
محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى 
كل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شــماره 216 علت حضور: در خصوص شكايت 
محمد پناهنده عليه شما دائر بر سرقت در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 
شعبه حاضر شــويد. م الف 32900 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 

(102 جزايى سابق) 
ابالغ راى

11/398 شماره ابالغنامه: 9410100352805127 شماره پرونده: 9409980359501190 
شــماره بايگانى شعبه: 941289 مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى سجاد على 
بخشى فرزند محمدرضا مجهول المكان تاريخ حضور: 1394/12/26 چهارشنبه 
ساعت 9/30 محل حضور: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 216. علت حضور: در خصوص 
شكايت بهروز كدخدايان عليه شما دائر بر كالهبردارى در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. م الف 32901 دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى 

دو شهر اصفهان (102 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

11/399 در خصوص پرونــده كالســه 94-785 خواهان حميدرضــا خيرالهى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهدى بكتاشيان تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى روز سه شــنبه مورخ 94/12/25 ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 

مى شود.م الف: 32788 شعبه  25 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

11/400 در خصوص پرونده كالسه 94-846 خواهان ميالد شيروانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت ميالد ثامرى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
روز دوشــنبه مورخ 94/12/24 ســاعت 4/15 عصر تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابــر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 

32768 شعبه  31 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

11/401در خصوص پرونده كالسه 94-968 خواهان ذبيح اله شمس دادخواستى 
مبنى بر  مطالبه وجه به طرفيت جليل ســوارى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى مورخ 94/12/25 ساعت 16/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 32807 شعبه 41 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

11/402 در خصوص پرونده كالسه 94-966 خواهان ذبيح اله شمس دادخواستى 
مبنى بر  مطالبه وجه به طرفيت جليل ســوارى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
بــراى مــورخ 94/12/25 ســاعت 16 عصــر تعيين گرديده اســت بــا توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – 
روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 32806 شــعبه 41 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان



خبر خبر

رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى گفت: اميدوارم كه 
در اليحه بودجه سال آينده، بودجه الزم براى تكميل قطار سريع السير 

اصفهان – تهران اختصاص يابد.
حجت االسالم احمد سالك با اشاره به روند تكميل طرح هاى نيمه تمام 
استان اصفهان و تالش هاى صورت گرفته در اين زمينه اظهار داشت: 
اصفهان بايد در تراز انقالب اسالمى و شهداى انقالب، ارتقا پيدا كند. 
بنابراين ما به دنبال ارتقاى استان اصفهان در همه زمينه ها هستيم و 
ــاله و 15 ساله به  يكى از اين موارد تكميل طرح هاى نيمه كاره 20 س

شمار مى  رود.
ــگاه نقش جهان اصفهان تصريح كرد:  ــاخت ورزش وى درباره روند س
ورزشگاه نقش جهان يكى از اين موارد به شمار مى رود و ما از سال 74 

به دنبال اين موضوع بوديم. 
ــور وزراى وقت ورزش و جوانان،  با پيگيرى هاى صورت گرفته با حض
تالش هاى بسيارى صورت گرفت و نتيجه آن با شركت فوالد مباركه 

پايان پذيرفت.
رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: در واقع 
اگر دولت مى خواست در اين كار تداوم فعاليت داشته باشد، ورزشگاه 
نقش جهان تا 10 يا 15 سال آينده نيز تكميل نمى شد، اما فوالد مباركه 
در چند ماه اخير آن را به نتيجه رسانده و با برنامه ريزى صورت گرفته، 

اين ورزشگاه براى ليگ آينده تكميل خواهد شد.
وى تصريح كرد: هفته گذشته در حاشيه جلسه وزير ورزش و جوانان، 
گزارش پيشرفت ورزشگاه صورت گرفت و بر اساس قول صورت گرفته، 
چمن ورزشگاه نقش جهان 15 اسفند كشت مى شود و بعد از اقدامات 
انجام شده، از خرداد سال آينده، ورزشگاه نقش جهان آماده برگزارى 

مسابقات ليگ برتر خواهد بود.
 سالك بيان كرد: اميدوار هستم كه با يك فضاى فرهنگى مديريت شده 
و هدايت شده، مسابقات به گونه اى باشد كه مانع گرفتارى جوانان به 

آسيب هاى فرهنگى و اجتماعى از جمله مواد مخدر شود.
ــاز براى ديگر طرح هاى  وى درباره وضعيت اختصاص بودجه مورد ني
ــه پيگيرى هاى صورت  ــتم ك عمرانى اصفهان بيان كرد: اميدوار هس
گرفته نسبت به مترو و قطار سريع السير اصفهان – تهران نيز به زودى 

به نتيجه برسد و اقدامات الزم در اين زمينه انجام نشود.
ــالمى تصريح كرد: تا  ــيون فرهنگى مجلس شوراى اس رييس كميس
ــل بين اصفهان، قم  ــش از 80 درصد كار آن و طول ري اينجاى كار بي
ــال 95، رديف  ــتيم كه در بودجه س و تهران پيش رفته و اميدوار هس
مناسبى به آن اختصاص داده شود تا بتوانيم با سرعت بيشترى آن را 

پيش ببريم.
ــده دولت چه ميزان  ــال آين وى اضافه كرد: بايد ديد كه در بودجه س
بودجه مد نظر خود قرار داده و چگونه مى توان از آن براى تكميل طرح، 

به بهترين شكل استفاده كرد.

استاندار اصفهان با اشاره به آمادگى استان براى برگزارى اجالس هاى 
ــگرى گفت: برگزارى اين نوع  بين المللى در غير فصول خاص گردش
همايش ها و اجالس ها عالوه بر منافعى كه براى استان دارد مورد اقبال 

و استقبال مهمانان خارجى شركت كننده قرار مى گيرد.
رسول زرگرپور در ديدار معاون امور حقوقى و بين المللى وزارت امور 
خارجه اظهار داشت: با توجه به شرايط و ظرفيت خاص استان اصفهان، 
سفرها و رفت  و آمدهاى هيئت هاى سياسى به اين استان بسيار زياد 

است و اين موضوع تمهيدات و امكانات خاص خود را مى طلبد.
ــال افزايش اين ترددها  ــتاندارى اصفهان افزود: با عنايت به  احتم اس
ــت امكانات استان در زمينه  و مبادالت در دوران پسا برجام، الزم اس
ــاير ملزومات مورد نياز نمايندگى وزارت امور  استقبال و پذيرايى و س

خارجه در استان تقويت شود.
ــاى بين المللى  ــراى برگزارى اجالس ه ــتان ب زرگرپور به آمادگى اس
ــاره كرد و افزود: قطعا برگزارى  ــگرى اش در غير فصول خاص گردش
ــتان دارد  اين نوع همايش ها و اجالس ها عالوه بر منافعى كه براى اس
ــتقبال مهمانان خارجى شركت كننده قرار مى گيرد،  مورد اقبال و اس
ــاى زيباى فرهنگى،  زيرا عالوه بر محتواى علمى همايش ها، جلوه ه
ــان فرصت مغتنمى  ــتان براى آن ــگرى اس ميراثى و تاريخى و گردش

را فراهم مى سازد.
ــه اصلى مديريت  ــتاندار اصفهان در اين ديدار همچنين به دغدغ اس
ــرايط ركود اقتصادى،  استان اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به ش
ــا با ظرفيت  ــتند و ي ــدادى از واحدهاى صنعتى نيمه تعطيل هس تع
ــتانى كه صنعتى ترين  ــود كار نمى كنند و اين موضوع در اس كامل خ
ــت و بيش از 700 هزار كارگر دارد، حائز اهميت  ــور اس ــتان كش اس

است.
وى اظهار داشت: اميد داريم با حل  و فصل مسئله هسته اى و باز شدن 
ــاهد رشد روزافزون شاخص هاى  غل و زنجير از پاى اقتصاد كشور، ش

اقتصادى و توسعه و پيشرفت روزافزون كشور و استان باشيم.
ــى و بين المللى وزارت امور خارجه  عباس عراقچى، معاون امور حقوق
نيز در اين ديدار، ضمن ارايه گزارشى از وضعيت اجرايى برجام و ميزان 
انجام تعهدات 1+5 اظهار اميدوارى كرد مسايل اجرايى باقيمانده به  

ويژه با شركت هاى خصوصى طرف مقابل به زودى حل  و فصل شود.
وى با استقبال از پيشنهاد استاندار اظهار داشت: اين موضوع در حيطه 
ــت و ما با عنايت به آمادگى مديريت  وظايف و اختيارات اين جانب اس
ــرايط مطلوب اين استان، براى برگزارى  عالى استان و ظرفيت ها و ش
اجالس ها و همايش هاى بين المللى در اصفهان اعالم آمادگى مى كنيم.

ــى وزارت امور  ــوص كمبودهاى موجود در نمايندگ عراقچى در خص
خارجه در اصفهان و تقويت و تجهيز اين نمايندگى نيز افزود: به زودى با 
سفر معاون پشتيبانى وزارت خارجه به اصفهان، اين موضوع موردبحث 

و تبادل نظر و چاره انديشى قرار خواهد گرفت.

رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى: 

اختصاص بودجه الزم براى 
تكميل قطار سريع السير اصفهان – تهران

استاندار در ديدار با عباس عراقچى مطرح كرد:

اصفهان آماده برگزارى 
اجالس هاى بين المللى

حضور گسترده مردم در راهپيمايى 22 بهمن ضمن 
تحكيم جايگاه تاثير گذار ايران ،به جهانيان نشان داد 
ملت با ايمان ايران همچنان سرافرازانه به آرمان هاى 

امام(ره) و شهيدان وفادارند.
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه هاى نمازجمعه 
ــتان در  ــى مردم اس ــى از حضور حماس ــا قدردان ب
راهپيمايى 22 بهمن گفت: ملت ايران با اين حضور 

بزرگ ترين حماسه تاريخ را رقم زد.
حجت االسالم والمسلمين سيد مجتبى ميردامادى 
خطاب به مسئوالن گفت:مسايل سياسى نبايد شما 
را از اقتصاد و مسايل اساسى كشورو خدمت به مردم 
ــش آموختگان  ــت كه دان ــد و اين رنج اس غافل كن
ــراى آنها  ــرايط ازدواج ب ــندو ش وجوانان بيكار باش

مهيا نشود.
ــكالت اقتصادى  ــاره به اينكه هر چند مش وى با اش
ــت  ــل هم هس ــا خطر تحديد نس ــود دارد، ام وج
ــود تا  ــوى واردات كاال گرفته ش ــد جل ــزود: باي اف
ــدى وكارگاه هاى كه به  كارخانه ها،واحدهاى تولي
تعطيلى يا نيمه تعطيلى رسيدند، رونق گيرند و راه 

توليد باز شود.
ــادى با بيان  ــلمين ميردام ــالم والمس حجت االس
ــم طمع دوخته  اينكه آمريكا به بهانه انتخابات چش
ــت گفت: آنها  ــاد تحول در ايران اس و به دنبال ايج
ــد، اما حضور  ــپاه و واليت فقيه نباش مى گويند س
گسترده مردم در انتخابات، مانند بمب اتمى آمريكا 

را متالشى مى كند.
ــر اينكه  ــا تاكيد ب ــه اصفهان ب ــاز جمع خطيب نم
ــوراى نگهبان  ــورد تاييد ش ــه م ــد از افرادى ك باي
ــتند بين صالح واصلح و مدافعان حريم واليت،  هس
ــت وخيرخواهان  ــدرت مملك رهبرى، عظمت و ق
ــم افزود:  ــاب كني ــان را انتخ ــردم، نمايندگانم م
ــاى نامزدها  ــت ه ــه ليس ــر ب ــاب بهت ــراى انتخ ب
ــان  ــانى اهدافش ــد و ببينيد چه كس ــه كني مراجع
ــت فكر غرب  ــير انقالب و نظام اسالمى اس در مس

را در سر ندارند.
ــدور فرمان  ــالگرد ص خطيب جمعه اصفهان به س
ــداد و اعدام  ــام(ره) مبنى بر ارت تاريخى حضرت ام
ــتن كتاب آيات شيطانى  سلمان رشدى بعد از نوش
اشاره كرد وگفت: اين اولين آزمون جنگ نرم دشمن 
ــيلى بر صورت  بود وحضرت امام(ره) با اين اقدام س

مكاران و شياطين زد.
امام جمعه موقت اصفهان بر ضرورت توجه مردم به 
ــت هاى انتخاباتى تاكيد  سابقه تهيه كنندگان ليس
ــيارى اين ليست ها  كرد و گفت: مردم بايد با هوش

را بررسى كنند.
ــالم مجتبى ميردامادى در خطبه هاى  حجت االس
نماز جمعه شهر اصفهان با اشاره به قدرت تشخيص 
امام خمينى در مقابل دشمنان، اظهار داشت: همين 
ــد تا دنيا تحت شعاع اين  قدرت امام راحل سبب ش
ــمنان خنثى  روحانى بزرگ قرار گيرد و توطئه دش

شود.
ــئله نفوذ به ويژه در  ــاره به مس وى همچنين با اش
ــلمان رشدى  ــگاه ها ادامه داد: حكم ارتداد س دانش
مرتد از سوى امام خمينى (ره) نمونه اى از مبارزه با 

نفوذ استكبار بود.
ــگ نرم  ــزود: جن ــت اصفهان اف ــه موق ــام جمع ام
ــيار خطرناك تر از جنگ سخت است  ــمن بس دش
ــر بدون  ــه اگ ــد ك ــگاه بدانن ــاتيد دانش ــد اس و باي
ــالمى، در كالس هاى  ــالب اس ــير انق توجه به مس
ــالمى توهين كنند  ــاى اس ــود به ارزش ه درس خ
ــلمان رشدى مرتد  ــبيه آنچه براى س با عقوبتى ش
ــورد، روبه رو  ــم خ ــى (ره) رق ــوى امام خمين از س

خواهند شد.
ــاب اصالح و صالح براى  وى همچنين به بحث انتخ
انتخابات آتى نيز اشاره داشت و افزود: افراد معتقد به 
نظام جمهورى اسالمى ايران و مدافعان واليت فقيه 

از اصلحان انتخابات هستند.
ميردامادى تصريح كرد: تاكيد مقام معظم رهبرى به 
حضور در انتخاباتى پرشكوه براى حفظ آبروى نظام 
ــمنان و عمل به وظيفه دينى  اسالمى در مقابل دش
است كه بايد با حضور در انتخابات مجلس خبرگان و 

شوراى اسالمى دشمنان را نااميد كنيم.
ــت هاى انتخاباتى نيز اشاره كرد وى به مسئله ليس

ــكالت  ــدارى و اهتمام براى رفع مش ــت: دين  و گف
مردم بايد از شاخصه هاى مورد نظر مردم به منظور 
ــاى انتخاباتى  ــردى اصلح از ميان نامزده انتخاب ف

باشد.
امام جمعه موقت اصفهان بر ضرورت توجه مردم به 
ــت هاى انتخاباتى تاكيد  سابقه تهيه كنندگان ليس
كرد و افزود: هرچند برخى از افراد در اين ليست ها 
براى بنده هم ناشناس هستند، اما مردم بايد مراقب 
ــند كه نامزدهاى موجود در ليست ها به دنبال  باش

تفكر غربى هستند يا خير.
ــرادى راى دهند كه  ــه اف ــح كرد: مردم ب وى تصري
امتحان خود را در انقالب و سال هاى بعد از آن پس 

داده اند و پيرو راه رهبرى هستند.
ميردامادى به مسئله تغيير در كشور از سوى دشمن 
ــمن به  ــاره كرد و گفت: دش با ابزار انتخابات نيز اش
ــه واليت فقيه و  ــام با نه گفتن ب دنبال تغيير در نظ

سپاه است.
وى افزود: البته ما هم به دنبال تغيير در كشور هستم 
اما اين تغيير اسالمى تر شدن جامعه و همه كشور را 

در پى خواهد داشت.
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ــگاه  ــزارى نمايش ــيه برگ ــى در حاش ــعيد توكل س
ــازمان هاى مردم نهاد اصفهان در  دستاوردهاى س
جمع خبرنگاران 17 درصد آلودگى هوا در كالنشهرها 
ــع نيروگاه ها عنوان كرد و  ــوخت ماي به ويژه اصفهان را مربوط به س
ــال گذشته تغيير  افزود:  يكى از راهبردهاى مهم وزير نفت در دو س
ــوخت مايع به گاز طبيعى بود كه با تالش  ــوخت نيروگاه ها از س س
كاركنان شركت انتقال و شركت ملى گاز ايران تعداد زيادى از نيروگاه 

هاى كشور از گاز طبيعى بهره مند شدند. 
توكلى در پاسخ به اين پرسش كه درصورت شدت سرما و افت فشار، 
ــت، گفت: در منطقه دو،  گاز رسانى به اين نيروگاه ها امكانپذير اس
ــال گاز از خطوط اين منطقه  ــه ميزان انتق پيش بينى ما اين بود ك
روزانه حداكثر 410 ميليون متر مكعب باشد اما با تالش هاى انجام 
شده توانستيم فراتر از پيش بينى ها ظاهر شويم و روزانه انتقال 430 

ميليون مترمكعب گاز در اين منطقه ثبت شد. 
ــاره به اينكه راه اندازى بخش هايى از پارس جنوبى موجب  وى بااش
ــدرت مانور  ــزود: اين مهم ق ــد، اف ــور ش افزايش توليد گاز در كش
ــه 2 را افزايش داد و به  ــال گاز در منطق بهره بردارى از خطوط انتق
همين دليل به پايدارى خوبى دست يافته ايم كه افت دما بر فشارگاز 

در اين خطوط تاثير زيادى نخواهد داشت.
توكلى راه اندازى ايستگاه تقويت فشار گاز پل كله 4 در منطقه 2 را از 
ديگر عوامل پايدارى فشار در خطوط انتقال گاز منطقه 2 بيان كرد و 

افزود: اين ايستگاه امسال افتتاح شده و روزانه  110 
ميليون متر مكعب از اين ايستگاه منتقل مى شود. 
منطقه 2 داراى 16 ايستگاه تقويت فشار است
ــور با اشاره به اينكه  مدير منطقه 2 انتقال گاز كش
ــتگاه تقويت فشار است  اين منطقه داراى 16 ايس
ــتگاه ديگر  از راه اندازى و بهره بردارى از چهار ايس
ــال آينده خبر داد و افزود: اين ايستگاه ها در  در س
مناطق پل كله و دهق استان اصفهان، چهار محال و 
بختيارى و كهگيلويه و بويراحمد ايجاد شده است. 

ــدت فشار در خطوط  توكلى در ادامه بااشاره به ش
لوله انتقال گاز اظهاركرد: فشار در اين خطوط چهار 
تا شش هزار برابر فشار داخل لوله هاى گاز خانگى 
ــى از نشست آنها چندين  است و دامنه آسيب ناش

برابر انفجار گاز در منازل مسكونى مى باشد. 
ــاكنان مناطقى كه لوله انتقال گاز از مناطق محل اقامت آنها  وى س
ــت را به حفط حريم اين خطوط توصيه كرد و گفت:  عبور كرده اس
هرگونه ساخت و ساز و يا طرح هاى توسعه اى در اين مناطق بايد با 

مجوز مديريت انتقال گاز منطقه 2 انجام شود. 
مدير انتقال گاز منطقه 2 كشور با اشاره به اينكه بسيارى از خطوط 
ــت و ساكنان بدون  ــتاها عبور كرده اس انتقال گاز در مجاورت روس

ــعه  ــدام به طرح هاى توس ــكات ايمنى اق توجه به ن
ــكونى در مجاورت  مزارع، واحدهاى صنعتى و يا مس
ــانه ها خواست در  خطوط انتقال گاز مى كنند از رس
اين خصوص اطالع رسانى و فرهنگ سازى كنند. وى 
ــاخت و ساز در حاشيه و  اظهاركرد: بر اساس قانون س
اطراف خطوط لوله انتقال گاز تا شعال 250 متر از هر 
طرف در خارج از شهرها ممنوع است.توكلى در ادامه 
ــرآن بر مديريت انتقال گاز  درباره لغو تحريم ها و تاثي
ــى  ــركت هاى داخلى در زمينه توليد بخش گفت: ش
ــركت هاى خارجى توان  از تجهيزات انتقال گاز با ش
رقابت دارند و در اين خصوص بايد از اقتصاد مقاومتى 

استفاده كنيم. 
محصـوالت  از  زيـادى  بخـش  صـادرات 

پااليشگاه ها، براى كشور ارزش افزوده دارد
ــراى تكميل يك طرح و صرفه  وى با بيان اينكه در هيچ جاى دنيا ب
اقتصادى، همه تجهيزات آن در داخل توليد نمى شود، تصريح كرد: 
توليد برخى از تجهيزات انتقال گاز در داخل مقرون به صرفه نيست 

و بايد با استفاده از دوره پساتحريم نيازهاى خود را تامين كنيم. 
مدير منطقه 2 انتقال گاز كشور با اشاره به اينكه صادرات بخش زيادى 
ــور ارزش افزوده دارد، تصريح  از محصوالت پااليشگاه ها، براى كش
كرد: نگهدارى و تعميرات تاسيسات انتقال گاز يا انرژى هاى ديگر 

هزينه هاى بسيار زيادى به دنبال دارد. 
وى با اشاره به جايگزين شدن انرژى هاى نو با انرژى هاى فسيلى در 
ــتفاده از انرژى هاى نو از  كشورهاى پيشرفته افزود: ما نيز بايد با اس
جمله انرژى هاى خورشيدى مصرف انرژى هايى كه مى تواند براى 
كشور ارزآورى داشته باشد را كاهش دهيم. توكلى با اشاره به اينكه 
انتقال گاز به يك روستا هزينه هاى زيادى را براى دولت در پى دارد، 
ادامه داد: مى توان با نصب نيروگاه هاى خورشيدى در روستاها از اين 
هزينه ها كاست و انرژى گاز و برق را براى توليد محصوالت ديگر و يا 
صادرات استفاده كرد. وى افزود: براى استفاده بهينه انرژى به تدوين 
ــور نيازمنديم.  عمليات انتقال گاز كشور به  طرح جامع انرژى كش
عنوان يكى از مناطق 10گانه عمليات و استراتژيك شركت انتقال گاز 
ايران ، مسئوليت خدمات انتقال گاز را در محدوده هفت استان كشور 
شامل سه استان اصفهان، يزد و چهارمحال و بختيارى به طور كامل و 
ــتان،  ــه و بويراحمد، خوزس ــتان هاى كهگيلوي ــش هايى از اس بخ
لرستان و مركزى همراه با 16 تاسيسات تقويت فشار گاز و پنج هزار 
ــاى 2 تا 56 اينچ را  ــار قوى در قطره و 132 كيلومتر انتقال گاز فش

برعهده دارد.

ظريف در گفت وگوى تلفنى با برنامه زنده رود:

اميدوارم در مونيخ راه حلى براى پايان 
فاجعه انسانى در سوريه پيدا كنيم

شهردار اصفهان در برنامه سيماى شهر:

ويژه برنامه هاى دهه فجر، در دل محالت رسوخ كرد
دبير مجلس سياسى انصاراهللا يمن در اصفهان:

توطئه هاى آمريكا براى توقف انقالب مردم 
يمن بى نتيجه باقى مى ماند

وزير امور خارجه گفت: اميدوارم بتوانيم در مونيخ با پيدا شدن يك راه حل منطقى و 
پذيرفتن اين واقعيت توسط كسانى كه با توهمات، سال هاست مردم سوريه را در رنج 

و كشتار نگه داشته اند، پايانى براى اين فاجعه انسانى پيدا كنيم.
ــبكه اصفهان كه اين  ــف در گفت وگوى تلفنى با برنامه زنده رود ش  محمد جواد ظري
هفته ميزبان عباس عراقچى بود ضمن تبريك سالگرد پيروزى انقالب اظهار داشت: از 

محبت همه مردم ايران نسبت به بنده و تيم مذاكره كننده سپاس گزارم.
وزير امورخارجه همراهى عراقچى، تخت روانچى و صالحى را از الطاف خداوند به خود 

ــت و تصريح كرد: عراقچى  دانس
ــد و تخصص با اميد  عالوه بر تعه
به آينده، ما را در پيشرفت كار به 

طور جدى يارى كرد.
ــورش در  ــه حض ــاره ب وى با اش
ــى مونيخ افزود:  كنفرانس امنيت
ــخ با  ــم در موني ــدوارم بتواني امي
ــل منطقى  ــدن يك راه ح پيدا ش
ــط  ــن اين واقعيت توس و پذيرفت
ــات، مردم  ــا توهم ــانى كه ب كس
ــتار  ــج و كش ــوريه را در رن س
ــراى اين  ــته اند، پايانى ب نگه داش

فاجعه انسانى پيدا كنيم.

ــال در دل  ــهردار اصفهان گفت: ويژه برنامه هاى دهه فجر، امس ش
محالت رسوخ پيدا كرد.

 مهدى جمالى نژاد در برنامه سيماى شهر اظهاركرد: دهه فجر امسال 
برنامه هاى متنوعى در سطح شهر و در دل محالت براى تمام اقشار با 
سنين مختلف اجرا شد.وى با اشاره به اينكه معاونت فرهنگى مناطق 
براى اولين بار در شهر اصفهان فعال شده است، افزود: با فعال شدن 
معاونت هاى فرهنگى مناطق برنامه هاى دهه فجر در دل محالت 
رسوخ كردند چرا كه ديگر قرار نيست چند برنامه بزرگ در شهر اجرا 

كنيم و تنها طيف خاصى در آن شركت كنند.
شهردار اصفهان با بيان اينكه جشن بزرگ من ايرانى ام هر شب در 
يكى از محالت و پارك هاى سطح شهر اجرا شد كه مورد استقبال 
شهروندان قرار گرفت، تصريح كرد: يكصد سال موسيقي سمفوني 
ــراي نمايش هاي  ــي دركنار اج ــرودهاى انقالب انقالب، اجراى س
ــب شعر  ــهر اصفهان، ش كودك، اجراى تئاتر كودك در 3 نقطه ش
انقالب، راهيان انقالب و تور بازديد از اماكن تاثيرگذار در تهران ويژه 
ــكل ها، رونمايى از 7 عنوان  دانش آموزان، دانشجويان، طالب و تش
كتاب بينش واليى با موضوع انديشه هاى مقام معظم رهبرى و كتاب 
ــفه تحول تاريخ، بازديد رايگان از موزه هنرهاى معاصر، حمام  فلس
عليقلى آقا، حمام رهنان، عصارخانه شاهى، جشن باستانى كاران، 
ــى تفريحى در مناطق مختلف از جمله برنامه هاى  جشنواره ورزش

دهه فجر امسال بود.

جمالى نژاد با اشاره به برگزارى تورنمت ورزش محالت جهت ايجاد 
ــگرى كودكان، ميثاق با  ــاط در محالت ادامه داد: هفته گردش نش
آسمان ها، توزيع اقالم فرهنگى در مدارس از ديگر برنامه هاى دهه 

فجر امسال بود.
وى تاكيدكرد: رويكرد برنامه هاى امسال بسيار متفاوت بود چرا كه 

300 برنامه با مشاركت مردم اجرا شد.
شهردار اصفهان با بيان اينكه در دوران انقالب مردم به هم پيوستند 
و حماسه اى بزرگ رقم زدند، گفت: اكنون نيز اگر قرار است در شهر 
ــهرى و مردم زنجيره انسانى تشكيل دهند و در  كار شود مديران ش

جهت پيشرفت و آبادانى شهر تالش كنند.
جمالى نژاد افزود: مديران و مردم همه در يك قايق هستند و در يك 
ــت از مشاركت به صورت  جهت حركت مى كنند بنابراين الزم اس

جدى و واقعى استفاده كنيم.
وى تصريح كرد: البته امسال به مناسبت ايام دهه فجر تخفيف 35 

درصدى تراكم ساختمانى به مردم اصفهان اهدا شد.
شهردار اصفهان به طرح هر هفته چند افتتاح اشاره كرد و گفت: هر 
هفته پروژه هاى متنوعى در مناطق به بهره بردارى مى رسد كه اين 

اقدام در دنيا بى نظير است.
ــق و افتتاح پروژه ها  ــزود: هر هفته با حضور در مناط جمالى نژاد اف
رودر رو با مشكالت مردم در مناطق آشنا مى شويم و شهروندان به 

راحتى مى توانند دغدغه هاى خود را با شهردارى در ميان بگذارند.

ــه هاى دشمن ملت يمن  ــى انصاراهللا يمن گفت: برخالف نقش  دبير مجلس سياس
كودتاها را پشت سرگذاشت و توطئه هاى آمريكا در راستاى انحراف يا توقف انقالب 

مردم يمن بى نتيجه باقى مى ماند.
محمد بخيطى با حضور در ميدان امام اصفهان در جمع راهپيمايان 22 بهمن اظهار 
ــالمى را به همه مردم ايران و اصفهانى ها تبريك  داشت: سالروز پيروزى انقالب اس

مى گويم؛
ــه از نهضت  ــر برگرفت ــان معاص ــن انقالب جه ــوان بزرگ تري ــه عن  اين انقالب ب
ــين (ع)  ــت انقالبى امام حس ــتاى حرك ــهداى كربال و در راس ــورا و ش بزرگ عاش

بوده است.
وى افزود: هشت سال بيشتر نداشتم كه با انقالب ايران آشنا شدم و متوجه اين نكته 
شدم كه اين انقالب در حالى پيروز شده كه تمام دنياى باطل عليه اين انقالب برحق 

به پا خواسته بود؛ اين گونه بود كه من شيفته اين انقالب شدم.
ــالمى ايران بر  ــر انقالب اس ــاره به تاثي ــاراهللا يمن با اش ــى انص دبير مجلس سياس
ــژه در يمن به خوبى  ــالم و به وي ملت هاى جهان تاكيد كرد: اين تاثير بر دنياى اس
ــابه زيادى ميان انقالب اسالمى ايران و يمن ــت؛ از ديدگاه من وجوه تش نمايان اس

 وجود دارد.
وى با بيان اينكه انقالب يمن نيز همانند انقالب اسالمى ايران مراحل مختلفى را تا 
ــت: كودتاى آمريكا عليه مصدق از جمله  پيروزى پشت سر گذاشته است، ابراز داش
ــت و در يمن نيز اين كودتا رخ داد، اما ما سرانجام  ديگر تشابه هاى اين دو انقالب اس

پيروز شديم.

تجليل خطيب جمعه اصفهان از راهپيمايى حماسى 22 بهمن؛

ملت ايران بزرگ ترين حماسه تاريخ را رقم زدند

مدير منطقه 2 انتقال گاز كشور:

استفاده بهينه انرژى به تدوين طرح جامع انرژى كشور نياز دارد
مريم 
ياورى
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 در ش��رایطی ک��ه ایران در مناقش��ه با عربس��تان نیاز ب��ه حمایت های 
بین المللی دارد و اینفانتینو هم به دنبال همراهی کش��ورهای مختلف 
 در انتخاب��ات فیفا اس��ت، انتخ��اب اینفانتینو می تواند ب��رای دو طرف 

برد - برد باشد.
 چن��د روز قب��ل ب��ود ک��ه جیان��ی اینفانتینو، دبی��رکل یوف��ا و نامزد 
ریاس��ت فدراس��یون جهانی فوتبال )FIFA( برای دیدار با مس��ئوالن 
فوتبال ایران وارد تهران ش��د و از کمپ  تمرینی تیم ملی هم بازدید به 
عمل آورد. قطعا اهمیت حضور اینفانتینیو بر هیچ کس پوشیده نیست 
و کارشناس��ان بخت باالیی را برای او که پس از محرومیت پالتینی در 

انتخابات فیفا شرکت کرده، متصور هستند.
حضور این نامزد فیفا در ش��رایطی ص��ورت گرفت که در ماه های اخیر 
کش��ور های عربی از جمله عربستان و امارات پروژه ایران هراسی و نبود 
امنیت در ایران را آغاز کرده اند و در جلس��ات اخیر AFC هم از عرب 
بودن رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا استفاده کردند و تا حدود زیادی 

موفق بودند. 
 پ��س از جلس��ه اینفانتین��و ب��ا مس��ووالن فدراس��یون فوتب��ال ایران 
 ه��م رس��انه های عرب��ی از تغیی��ر موض��ع ای��ران نس��ب به گذش��ته 
 خبردادن��د و اع��الم کردند ک��ه ایران دیگر از ش��یخ س��لمان حمایت 

نخواهد کرد.
حال که اینفانتینو ایران را به عنوان نخس��تین کشور آسیایی برای اخذ 

رای انتخاب کرده می توان این موضوع را از چند جهت بررسی کرد.
اهمیت ایران و تاثیرگذاری اش بر فوتبال آسیا

اینفانتینو در نشس��ت خبری بعد از دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال، 
ایران را کش��ور بزرگی دانس��ت و عنوان کرد: » فو تبا ل ایران نه تنها در 
آسیا برترین جایگاه را دارد،  بلکه این کشور در کنار فو تبا ل، در فوتسال، 
فو تبا ل ساحلی و فو تبا ل بانوان هم جزو برترین های آسیا است و از همه 
اینها مهم تر  این که مردم ایران عاش��ق فو تبا ل هستند و با فو تبا ل نفس 

می کشند.«
در صحبت های اینفانتینو می توان به جایگاه ایران در سال های اخیر در 
رده بندی جهانی اشاره کرد؛ جایگاهی که برخالف خودی ها، خارجی ها 

آن را باور دارند و اهمیت زیادی برای آن قائل هستند. 
از طرفی بازی های خوب ایران در جام جهانی 2014 تا حدود زیادی بار 

دیگر ایران را به عنوان یک تیم قدرتمند مطرح کرد. 
انتقال بازیکنان جوان و نس��ل جدید فوتب��ال ایران به تیم های اروپایی 
هم مزید بر علت ش��ده و اروپایی ها می دانند که ایران از لحاظ استعداد 
فوتبالی بس��یار مستعد اس��ت و فقط نبود امکانات و زیرساخت مناسب 

مشکل اصلی فوتبال ایران است.
حضور کی روش در فوتبال ای��ران هم نقش باالیی در حضور اینفانتینو 
در ایران داش��ته است؛ به طوری که او حاضر نشد )با وجود عدم دعوت 
فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی( بدون دیدار با کی روش ایران را 
ترک کند چرا که اهمیت و بزرگی کی روش بر کس��ی در دنیای فوتبال 

پوشیده نیست.
جلب نظر ایران، اخذ رای کشورهای آسیای مرکزی

 مس��ئوالن فیف��ا می دانند که ش��یخ س��لمان انتخاب اول کش��ورهای 
آسیای شرقی نیست و به نظر نمی رسد ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، 
چین و استرالیا قصد رای دادن به شیخ سلمان را داشته باشند و آن ها 

هم مانند خیلی از کشورهای اروپایی به اینفانتینو رای خواهند داد. 
در منطقه خاور میانه هم اکثر کش��ورهایی آس��یایی به ش��یخ سلمان 
 رای خواهند داد. پس حس��اس ترین نقطه، آس��یای مرکزی است که تا 

چند روز پیش تکلیفش مشخص نبود.
همراه��ی ایران با هر کدام از نامزدهای انتخاب��ات فیفا، یعنی همراهی 
چند کش��ور آس��یای مرکزی دیگر از جمله افغانس��تان، تاجیکس��تان، 
ترکمنستان و حتی ازبکس��تان که تاثیر زیادی در تعیین رییس آینده 

فیفا خواهد داشت. 
اینفانتینو که می تواند از این آرا به نفع خودش اس��تفاده کند، زودتر از 
س��ایر رقبا دست به کار ش��د و به نظر می رسد در ماموریت خود موفق 

بوده است.
کفاشیان پس از جلسه با این نامزد فیفا طی صحبت های خود گفت: »تا 
پیش از این افراد مختلفی برای ریاس��ت فیفا اعالم نامزدی کرده بودند 
و ما همیش��ه شیخ سلمان را ترجیح می دادیم، اما امروز با صحبت هایی 
که جیانی انجام دادیم نظر ما تغییر کرده و باید بیشتر مطالعه کنیم.«

حض�ور اینفانتینو فرصتی ب�زرگ برای اثبات وج�ود امنیت در 
ایران

در شرایطی که ایرانی ها در مناقشه با عربستان از حمایت شیخ سلمان 
ناامید ش��ده بودند و به نظر می رس��ید آن ها پیروز این مناقشه باشند، 
حض��ور اینفانتینو در ای��ران می تواند اثبات خوبی ب��ر وجود امنیت در 
 ای��ران باش��د چرا که اگ��ر امنیت در ای��ران وجود نداش��ت، اینفانتینو 
هی��چ گاه به ایران نمی آمد و حاضر نمی ش��د با کش��وری که نمی تواند 

امنیت بازی های بین المللی را تامین کند، هم پیمان شود.
علی کفاش��یان در گفت و گ��وی خود به حمایت اینفانتین��و از ایران در 
مناقش��ه با عربس��تان اش��اره کرد گفت که او هم معتقد است سیاست 

نباید وارد فوتبال شود
در ادام��ه دبیرکل یوف��ا نیز تاکید کرد: » باید از فو تبا ل حمایت کنیم و 
بتوانیم این اطمینان را بدهیم که می توانیم از همه کسانی که به فو تبا ل 
روی خواهن��د آورد حمای��ت کنیم. ایران یک کش��ور پیش رو در حوزه 
فو تبا ل است و باید این روند را به دلیل تاریخی که دارد، موفقیت هایی 
که در رده ملی به دست آورده و نیز فو تبا لیست های بزرگی که معرفی 

کرده همچنان ادامه داد.«
توافق برد - برد کفاشیان و اینفانتینو

در  آس��یا  فوتب��ال  کنفدراس��یون  ریی��س  ک��ه  فعل��ی  ش��رایط   در 
تصمیم گیری های خود، توجهی به فوتبال ندارد، می توان نقش سیاست 
و رواب��ط قومی و نژادی را در نظر ش��یخ س��لمان دی��د. از طرفی نایب 
رییس��ی کفاشیان هم در AFC تنها و تنها به خاطر فوتبال ایران است 
و از حمایت های هیچ کشور یا رییس AFC بهره نمی برد. با این اوصاف 
به نظر نمی رس��د شیخ س��لمان گزینه مناسبی برای فوتبال ایران باشد 
و م��ی توان از جیانی اینفانتینو به عنوان یک گزینه ایده آل یاد کرد که 

می تواند در آینده از فوتبال ایران حمایت کند.
با توجه به برنامه ها و دیدراهای اینفانتینو با مسئوالن فوتبال کشورهای 
جهان، احتماال او ش��انس نخست ریاس��ت فیفا است و همراهی با او به 
س��ود فوتبال ایران هم خواهد بود. این نامزد فیفا درباره انتخاب شدن 
ب��ه عنوان رییس فیفا تاکید ک��رد: »اطمینان دارم که در انتخابات فیفا 
برنده خواهم شد، چرا که حمایت های زیادی از کشورهای مختلف دارم. 
احترام زیادی برای سایر کاندیداها قائل هستم، ولی مطمئن هستم که 

در این انتخابات برنده خواهم شد.«

توافق برد - برد ایران و اینفانتینو

سیری در دنیای ورزش

دیدار سپاهان اصفهان و سایپا با برتری نارنجی پوشان خاتمه یافت تا شاگردان 
استیماچ دومین باخت پیاپی را تجربه کنند.

 تی��م س��ایپا ته��ران ب��ا پی��روزی براب��ر س��پاهان اصفه��ان ش��گفتی آفرید، 
نارنجی پوشان تهران در حالی موفق به شکست زردپوشان دیار زاینده رود شدند 
ک��ه در چند بازی اخیر خود نتایج ضعیفی رقم زدن��د ولی در این بازی بهتر از 
حریف ظاهر ش��ده و با نتیجه 2- یک به برتری رس��یدند تا با امتیازات کامل به 
تهران بازگردند.نیمه اول این دیدار به رغم حمالت دو تیم گلی در بر نداشت. در 
نیمه دوم سپاهان کمی بهتر ظاهر شد و حتی در دقیقه 54 به یک پنالتی رسید 
که حامد فالح زاده، دروازه بان س��ایپا، با عکس العملی مناسب ضربه محمدرضا 

خلعتبری را مهار کرد.
دقایقی بعد از این پنالتی از دس��ت رفته، این س��ایپا بود که با استفاده از اشتباه 
محمدعل��ی احمدی و رحمان احمدی با گلزنی میالد میداودی از میزبان پیش 
 افتاد. در ادامه س��پاهان که برای زدن گل تس��اوی حمله ور ش��ده بود اس��یر 
ضد حمله س��ایپا شد و گل دوم را هم توسط علی زینالی از زاویه بسته دریافت 
ک��رد. در ادامه مصدومیت پادوانی س��پاهان را 10 نفره کرد و گل دقیقه پایانی 

لوسیانو پریرا تنها اختالف را کم کرد تا سپاهان همچنان برنده نباشد.
س��پاهانی ها در این بازی نیز نتوانس��تند در زمین خود به پیروزی برس��ند تا 
هشتمین بازی خود را بدون پیروزی به پایان برسانند، این نتیجه گیری در نوع 
خود عجیب است. آنها که عنوان قهرمانی فصل پیش را یدک می کشند اکنون 

در رده دهم جدول رده بندی حضور دارند.

 پرس��پولیس با شکست فوالد خوزس��تان موقتا به رده س��وم جدول رده بندی 
صعود کرد.

 دیدار پرس��پولیس و فوالد خوزس��تان در حالی آغاز ش��د که ش��اگردان برانکو 
موفق ش��دند دقیقه 13 توس��ط مهدی طارمی به گل برس��ند. پس از آن فشار 
سرخپوش��ان روی دروازه حریف کم نش��د و موقعیت ه��ای زیادی برای گلزنی 

داشتند. 
در نیم��ه دوم ب��ازی کمی از جوش و خروش اولیه افتاد و ش��اهد موقعیت های 
گلزنی زیادی نبودیم. این در حالی اس��ت که فوالد خوزس��تان هفته گذش��ته 
توانس��ته بود نتیجه خوبی مقابل س��پاهان به دست آورد و با روحیه ای مضاعف 
به نبرد با پرسپولیس بیاید. البته با اینکه فوالد دو هفته ای است نتایج مطلوبی 
می گیرد اما به این دلیل که تیم های پایین جدول در این دو هفته نسبتا موفق 

بودند جایگاه فوالدی ها تغییر چندانی نکرده است. 
 با باختی که ش��اگردان اسکوچیچ مقابل ش��اگردان برانکو ایوانکوویچ داشتند با

 20 امتیاز در رده سیزدهم جدول ماندند البته امروز بازی حساسی میان دو تیم 
راه آهن و س��یاه جامگان انجام خواهد شد و این بازی می تواند جایگاه فوالد را 
در پایان هفته بیس��تم مشخص کند. اگر شاگردان فرهاد کاظمی موفق شوند از 
سد راه آهن بگذرند فوالد از رده سیزدهم پایین تر خواهد آمد و دوباره در ناحیه 

خطر قرار خواهد گرفت.
در سوی دیگر پرسپولیس با دست آوردن این سه امتیاز 34 امتیازی خواهد شد 

و به رده سوم جدول صعود کرد. 

احمد احمدی اردوهایش در اس��پانیا را مناسب ارزیابی کرد و گفت: تمام تالشم 
کسب سهمیه المپیک است اما کار بسیار دشواری پیش رو دارم.

ملی پ��وش قایقران��ی بادبانی ایران که اکنون در اردوی اس��پانیا به س��ر می برد 
درب��اره برنامه های��ش اظهار کرد: من فع��ال تمرین هایم را انج��ام می دهم و در 
 مس��ابقه ای حضور نداش��ته ام. یک مس��ابقه تدارکات��ی در والنس��یا دارم که تا 
چند روز آینده در آن حضور خواهم داشت تا خودم را محک بزنم و ببینم در چه 

سطحی قرار دارم و خودم را برابر حریفان بسنجم.
احمدی در پاس��خ به این س��وال که اردویش تا چه زمانی ادامه خواهد داش��ت، 
گفت: این مرحله از اردوی من تا دوازدهم فروردین ادامه دارد و من در اس��پانیا 
تمرین هایم را ادامه می دهم. سپس به ایران می آیم و بعد راهی رقابت های انتخابی 
المپیک در ابوظبی می ش��وم. امیدوارم بتوانم در آنج��ا نتیجه ای خوب بگیرم و 
پاسخ حمایت های فدراسیون را بدهم. او در پاسخ به این سوال که چقدر شانس 
کسب سهمیه المپیک دارد گفت: من هدفم گرفتن سهمیه است اما کار آسانی 
در پیش ندارم. گرفتن سهمیه دربادبانی دشوار است و به شرایط مختلفی بستگی 
دارد. رقابت ما رکوردی نیست که بتوانم پیش بینی کنم اما تمام تالشم را می کنم 
 تا دس��ت پر از مس��ابقات برگردم و بتوانم پاسخ حمایت ها را بدهم. تمام تالشم 

رو سفید کردن فدراسیون است با این حال کارم خیلی دشوار است.
ملی پ��وش بادبانی ای��ران درباره برنامه ه��ای بعدی اش نیز گف��ت: همه چیز به 
مسابقات انتخابی در ابوظبی بستگی دارد. من اگر در این رقابت ها سهمیه بگیرم 

باید برای المپیک آماده شوم.

کار دشواری برای کسب سهمیه المپیک دارمسه امتیاز شیرین، سه قدم مانده به صدرکار بزرگ سایپا در کنار زاینده رود

تاثی��ر ب��ه  نش��ده  ثاب��ت  و  غیرمنطق��ی   اعتق��اد 
ام��ور ماورای��ی در امور طبیع��ی، تعریف��ی کوتاه از 
خرافات است، دیدگاهی که برخی معتقدند ریشه در 
تنبلی انس��ان ها دارد زیرا رسوخ روح تنبلی در افراد، 
مانع از بررس��ی علت علمی و عقالنی وقایع می شود، 
ب��ه همین دلیل بروز یک روی��داد را ماحصل اتفاقی 

غیر منطقی می دانند نه تالش بیشتر و بهتر.
این مش��کل در کس��انی ک��ه اقدامات خ��اص مانند 
فعالیت ه��ای ورزش��ی انجام می دهند، بیش��تر بروز 
پی��دا می کند و سال هاس��ت در کنارهای برنامه های 

تاکتیک��ی مربیان و چش��م دوختن به 
توانایی های تکنیک��ی نفرات، پدیده ای 
به نام »شانس« را هم در موفقیت های 
خود دخی��ل می دانن��د. در این زمینه 
برخی از مدیران، مربیان و یا ورزشکاران 
 برای به دست آوردن خوش شانسی و یا 
دور شدن از بدشانسی، روی به اقدامات 
عجیبی می آوردند که درمواقعی باعث 

خنده افراد دیگر می شود.
 در ای��ن س��ال ها ام��ا اف��راد س��ودجو 
پدی��ده دیگری به نام »جادو و جنبل« 
را وارد فعالیت ه��ای ورزش��ی کرده و 
با تکی��ه برضعف ه��ای علم��ی و فنی 
موفقیت های  مخاطبان، سعی کرده اند 
به دس��ت آم��ده و ی��ا شکس��ت های 
اقدام��ات  ماحص��ل  را  داده   رخ 
 م��اوراء الطبیع��ه خود برش��مارند که 
این مساله با خرافاتی که اهالی ورزشی 
اسیر آن ش��ده و در مطلب زیر به آنها 

اشاره می شود، متفاوت است:
شمسایی و خرافات وارداتی

ستاره فوتس��ال ایران و آسیا می گوید 
از وقتی به ایتالیا رفته، خرافاتی ش��ده 
اس��ت. مس��ئوالن تیم التزی��و معتقد 

 بودند که با ورود »وحید شمس��ایی« این تیم بعد از 
 س��ه هفت��ه پی��روز ش��د و از آن روز ب��ه بع��د او را 
فرش��ته نجات می نامیدند. ای��ن بازیکن درحالی که 
خانه شان شوتینگ دارد، زباله ها را در دست گرفته و 
در یک سطل  آشغال خاص می اندازد و یا برای اینکه 
پیروز ش��ود، از ی��ک اتوبان و یا برخ��ی خیابان های 
 خاص��ی به س��الن مس��ابقه می رود. حت��ی در طول 
یک فصل فقط با پای راست وارد زمین مسابقه شده 

است.
 کریمی و کت جادویی

مربی پیش��ین تی��م فوتبال اس��تقالل و پاس تهران 
به پوش��یدن کت خوش شانس��ی یا آت��ش زدن کت 
بدشانس��ی اعتقاد داش��ت. »فی��روز کریمی« حتی 
 در پاس��خ ب��ه خبرن��گاران که چ��را در ی��ک بازی

ک��ت نپوش��یده، اع��الم ک��رد در حال حاض��ر هوا 
کم��ی گ��رم اس��ت ام��ا ب��ه زودی ک��ت جادوی��ی 

خ��ود را پوش��یده و از آن اس��تفاده 
می کند زیرا به امتیازات بازی های 

آینده نیاز دارد.
 دومنک و رکوردار بودن 

در خرافات

یک��ی  فرانس��ه،  مل��ی  تی��م  پیش��ین  س��رمربی 
 ازخرافاتی تری��ن س��رمربیان فوتب��ال دنی��ا اس��ت. 
»ریمون��د دومنک« برای انتخ��اب بازیکنان و دعوت 
آنها به تیم ملی، از طالع بینی اس��تفاده می کرد زیرا 
بر این باور بود بازیکنانی که نشان ماه تولدشان شیر 
اس��ت، برای ق��رار گرفتن در خط دفاع، بدشانس��ی 
می آورند. همچنین او اعتقاد داشت فوتبالیست هایی 
که در م��اه عقرب به دنیا آمده ان��د، تاثیر بدی روی 
 تیم می گذارند. عقاید او باعث ش��د روبرت پیرس از 
تیم ملی فرانس��ه کنار گذاش��ته ش��ود و در نهایت 

همین تفکرات باعث ناکامی این تیم شد.
 کاسیاس و داستان لباس های ورزشی اش

دروازه ب��ان مط��رح فوتبال اس��پانیا و رئ��ال مادرید 
اس��ت.  ب��وده  خرافات��ی  بازیک��ن  ی��ک   همیش��ه 
»ایکر کاسیاس« اگر گلی می خورد، جوراب هایش را 
عوض و یا آس��تین پیراهنش را پاره می کرد و حتی 
بع��د از گل خوردن و یا گل زدن رئال، تیرک دروازه 
را لمس می کرد که این عادت ها بر اس��اس خوب یا 
ب��د پیش رفتن، تغییر می کرد. البته مورینیو یک بار 
به خاطر همین رفتارها کاس��یاس را نیمکت نش��ین 
کرد تا او عادت جا به جا پوش��یدن جوراب هایش را 

عوض کند.
 روآ و پایان دنیا

دروازه بان پیش��ین تیم ملی فوتبال آرژانتین همانند 
 برخ��ی از ادی��ان به ای��ن خرافه اعتقاد داش��ت که 
س��ال 2000، س��ال رس��تاخیز بوده و دنیا به پایان 
 می رس��د. »کارل��وس روآ« که در س��ال های پایانی 
دهه ۹0 درخش��ش چشمگیری داش��ت، در آستانه 
سال 2000 میالدی و به خاطر این دیدگاه خرافاتی 
به معبد پناه برد. این دروازه بان که در اوج فوتبالش 
را کنار گذاش��ت، یکسال بعد، دس��ت از پا درازتر به 

دنیای فوتبال بازگش��ت اما هرگز آن فروغ گذش��ته 
را نداشت.

 جردن و توجه به پوشش خاص
 ،NBA بازیکن افس��انه ای بس��کتبال آمریکا و لیگ
در ط��ول دوران بازیگ��ری خود در ده��ه ۸0 و ۹0، 

زیر ش��ورت ورزشی تیمش، ش��ورت تیم دوره کالج 
یعنی تیم دانشگاه کارولین شمالی خود را می پوشید 
و معتقد بود این ش��ورت برایش ش��انس و پیروزی 
م��ی آورد. »مایکل جردن« تا پای��ان دوران بازیگری 
این کار را انجام داد و هیچ گاه از عقیده خود دس��ت 

برنداشت.
 سلینو و تنفر از عدد ۱۷

مالک باش��گاه لیدزیونایتد عدد 1۷ را عدد بدشانسی 
خود می دان��د و هیچ کدام از بازیک��ن این تیم حق 
استفاده از این شماره را ندارند. »ماسیمو سلینو« که 

در ژانویه 2014 لیدز یونایتد را خرید، در تابس��تان 
همان سال پدی کنی دروازه بان تیم را به دلیل اینکه 
در 1۷ م��ی به دنیا آمده بود، اخ��راج کرد. حتی در 
برنامه های باشگاه و حتی تعداد بازی های تیم، هرگاه 
نیاز به ش��ماره 1۷ بود، او از 1۶B اس��تفاده می کرد. 
جالب اس��ت بدانید به خاطر همین عقیده خنده دار، 
ش��ماره 1۷ صندلی های ورزش��گاه را به 1۶B تغییر 

داد!
 زاگالو و عالقه به عدد ۱۳

سرمربی پیش��ین تیم ملی برزیل به عدد 13 عالقه 
و اعتق��اد بس��یاری داش��ت زیرا در طبق��ه 13 یک 
آپارتمان زندگ��ی  می کرد و روز 13 ژوئن نیز ازدواج 
کرد. »ماریو زاگالو« که مدعی بوده 13 مرتبه زیارت 
معبد مق��دس، موجب  بهبودی اش بع��د از جراحی 
سرطان معده شده، 13 بار با پیراهن تیم ملی برزیل 

در مسابقات جام جهانی پیروز شده است. 
 بارتز و بوسیدن سر

در روزهای��ی ک��ه دروازه ب��ان پیش��ین 
فرانس��ه به می��دان می آمد، گلری 

که به خوش شانس معروف بود، 
 »لوران بالن« کاپیتان این تیم، 
س��رطاس »فابی��ن باتز« را 
می بوس��ید تا برای تیم شان 
خوش شانس��ی بیاورد. این 
اعتقاد حت��ی در زمانی که 
ای��ن دو بازیک��ن در تیم 
همبازی  منچستریونایتد 

شدند، نیز ادامه یافت 
از  پی��ش  آنه��ا  و 
شروع هر مسابقه 

این کار را انجام می دادند.
 بیالردو و رفتن به ورزشگاه با تاکسی

و  بازی ه��ا  در  خ��اص  اش��یاء  داش��تن   هم��راه 
ممن��وع کردن خوردن جوجه در روز مس��ابقه برای 
بازیکنان، از عقاید خرافی سرمربی پیشین تیم ملی 
آرژانتین است. »کارلوس بیالردو« پیروزی هایش را 
به حس��اب عوامل مختلف از جمله  پوش��یدن فالن 
لباس تا حرکت در یک مس��یر خاص در رسیدن به 
مح��ل بازی می گذارد. این مربی حتی نفرات تیمش 
را باالجبار با تاکس��ی به محل مس��ابقه می برد زیرا 
یک بار اتوبوس تیم خراب شد و بازیکنان 
با تاکس��ی به ورزشگاه رفتند، دیداری که 
با برتری تیمش همراه ش��د و او از همان 
موقع به این موض��وع اعتقاد ویژه ای پیدا 

کرده است.
 وودز و پیراهن قرمز

اس��طوره بازی گلف یک اعتقاد خاص به 
پوشیدن لباس قرمز در روزهای یکشنبه 
دارد. مادر »تایگر وودز« به او گفته است 
ک��ه رنگ قرمز ب��رای متولدین دس��امبر 
خوش شانس��ی و ان��رژی به هم��راه دارد 
 و او ب��ه همین خاطر همیش��ه یکش��نبه

لباس قرمز می پوشید.
کانتوناوژستی برای خوش شانسی

فوتبالیست مشهور فرانسوی که درخشش 
فوق الع��اده ای در تی��م منچس��تریونایتد 
داش��ت، بای��د س��اعت ۸ صب��ح روزهای 
 ب��ازی، حتم��ا دوش آب داغ می گرف��ت. 
»اریک کانتون��ا« همچنین یق��ه خود را 
برای به دس��ت آوردن خوش شانسی باال 
م��ی داد؛ آن هم برخالف نظر خیلی ها که 

این اتفاق را یک ژست می دانستند.
 بازیکنان و اعتقادات عجیب

»تیری آنری« ستاره فوتبال فرانسه همیشه 
قبل از هر بازی ی��ک آهنگ خاص گوش می کرد تا 
برایش خوش شانسی بیاورد؛ هرچند همیشه با گوش 
کردن ای��ن آهنگ حوصل��ه همبازی هایش را س��ر 
می برد. »ژان م��اری« دروازه بان معروف بلژیکی هم 
یک عکس از خانواده اش را درون دروازه  می گذاشت 
تا ش��انس به او روی آورد. »خوآن سباستین ورون« 
بازیکن پیش��ین آرژانتین بعد از مصدومیت از ناحیه 
زانو، هم��واره بانداژی روی زانوی خود داش��ت زیرا 
 اعتق��اد داش��ت برای��ش خوش شانس��ی م��ی آورد. 
»مارب��و باروتلی« مهاجم س��یه چرده تیم ملی ایتالیا 
هم در تیم های باشگاهی پیراهن شماره 45 را برتن 
کرده و معتقد است این شماره برایش خوش شانسی  

به همراه دارد.
 مربیان و حرکات غیرمنتظره

»جیووانی تراپاتونی« سرمربی معروف ایتالیایی قبل 
از باز ی ها بخشی از زمین چمن را با آب مقدسی که 
از خواهرش می گرفت، آبیاری می کرد. »دوره وای« 
سرمربی مش��هور لیدزیونایتد معتقد بود نفرین یک 
کولی پشت تیمش اس��ت و پرندگان را بدیمن 
می دانست. »هکتور کوپر« مربی پیشین تیم 
اینترمیالن قبل از ش��روع بازی ها باید کنار 
خط زمین می ایستاد و به سینه بازیکنانش 
می کوبی��د تا اس��یر 

بدشانسی 
نشود.

خرافات عجیب که میان ورزشکاران رواج دارد!



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره1801 | شنبه 24 بهمن 1394 | 4 جمادى االول 1437  14

مفاد آرا
11/339 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد كاشان
برابر آراء صــادره هيأت موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مســتقردر اداره ثبت اسناد و امالك كاشان تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا  مشــخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در2 نوبت به فاصله 15 روزآكهى 
ميشود. درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى 
داشته باشند . مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد كاشان تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
1- راى شــماره 139460302034028478 هيأت دوم . فاطمه ســجودى فرزند سيدجواد  
بشماره  شناسنامه 37261 صادره از كاشان به شماره ملى 1260362639 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 119/91 مترمربع تشكيل شده از شــماره هاى 1552 – اصلى و 

شماره 6 فرعى از پالك 1548 – اصلى واقع در كوى محتشم بخش يك كاشان
2- راى شــماره 139460302034028472 هيأت دوم . نسيم دهى فرزند حسين  بشماره  
شناسنامه 202 صادره از كاشان به شماره ملى 1263480111 -  ششدانگ يكباب مغازه 
بمســاحت 23/73 مترمربع بشــماره فرعى يك از پالك  2952- اصلى واقع در بازار 

بخش يك كاشان
 3- راى شماره 139460302034027384  هيأت دوم . حميدرضا اخالقى فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناســنامه 1149 صادره از كاشــان بشــماره ملى 1261887964 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 80/08 مترمربع بشــماره 6  فرعى مجزى از 5 فرعى 
از پالك 3310 - اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 كاشــان(خريدارى از ابوالقاسم 

اخالقى خزاقى)
4- راى شــماره 139460302034027387  هيأت دوم . فروغ اعظم حسينى فرزند حسين 
بشماره شناســنامه 47588 صادره از كاشان بشــماره ملى 1260466000 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 80/08 مترمربع بشــماره 6  فرعى مجزى از 5 فرعى 
از پالك 3310 - اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 كاشــان(خريدارى از ابوالقاسم 

اخالقى خزاقى)
5- راى شــماره  139460302034025378 هيأت دوم . ســيدعلى هاشمى كاشى فرزند 
سيدعباس بشماره شناسنامه 674 صادره از كاشان بشماره ملى 1261795458 سه 
دانگ از ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 198/30 مترمربع بشــماره 11 فرعى از پالك 

3369- اصلى واقع در دروازه اصفهان بخش 1 كاشان 
6- راى شماره 139460302034025379 هيأت دوم . ســميه هلى فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 1181 صادره از كاشــان به كدملى 1261942140- بالمناصفه . ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 198/30 مترمربع بشماره 11 فرعى از پالك 3369- اصلى واقع در 

دروازه اصفهان بخش 1 كاشان 
7- راى شماره 139460302034026605هيأت اول . حسن پرورده فرزند هدايت اله بشماره 
شناسنامه 44866 صادره ازكاشان بشماره ملى 1260438708 –  ششدانگ يكبابخانه  
بمساحت 198/85 مترمربع بشــماره 12  فرعى از پالك 3369- اصلى واقع در دروازه 

اصفهان بخش 1 كاشان
8- راى شــماره 139460302034026725هيأت اول . حســين عطا بخشى كاشى فرزند 
اسمعيل بشماره شناسنامه 277 صادره از كاشــان به كدملى 1261504771 دودانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 298/25 مترمربع به شماره 7 فرعى مجزى از شماره 

1و2و3 فرعى از شماره 3488- اصلى واقع در دروازه اصفهان بخش 1 كاشان
9- راى شماره 139460302034026728  هيأت اول . محمدرضا عطابخشى كاشى فرزند 
حسين بشماره شناســنامه 590 صادره از كاشــان به كدملى  1261826566 دودانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 298/25 مترمربع به شماره 7 فرعى مجزى از شماره 

1و2و3 فرعى از شماره 3488- اصلى واقع در دروازه اصفهان بخش 1 كاشان
10- راى شــماره 139460302034026727 هيأت اول . فاطمه باقــرى فرزند رمضانعلى 
بشماره شناسنامه 943 صادره از كاشان به كدملى 12615758600 دودانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 298/25 مترمربع به شماره 7 فرعى مجزى از شماره 1و2و3 فرعى 

از شماره 3488- اصلى واقع در دروازه اصفهان بخش 1 كاشان
11- راى شماره 139460302034026594هيأت اول . على اكبر بابااحمدى فرزند نصراله 
بشماره شناسنامه 41333 صادره از كاشــان بشماره ملى 1260403416 –  ششدانگ 
يكبابخانه  بمساحت 80/22 مترمربع بشماره 1  فرعى از پالك3557- اصلى واقع در 

خيابان مالفتح اله بخش 1 كاشان
12-راى شــماره 139460302034026587 هيــأت اول 0 ســيدوحيد مرتضــوى فرزند 
سيدمحمد  بشــماره شناســنامه 0 صادره از كاشان به شــماره ملى 1250021650 
0570009391 سه دانگ از ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 126/45 مترمربع بشماره 4 
فرعى مجزى از 2 فرعى از پالك 3768 - اصلى واقع در درب اصفهان  بخش 1 كاشان

13- راى شــماره 139460302034026588 هيأت اول 0 فاطمه شــريفى فرزند غالمرضا  
شماره شناسنامه 0 صادره از كاشان بشماره ملى 0570009391 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 126/45 مترمربع بشــماره 4 فرعى مجزى از 2 فرعى از پالك 

3768 - اصلى واقع در درب اصفهان  بخش 1 كاشان
14- راى شماره 13946030203402920 هيأت دوم 0 حســين ياورى فرزندعلى بشماره 
شناسنامه 370 صادره از كاشان به شماره ملى 1261550471 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 152/55 مترمربع بشماره 18 فرعى مجزى از 9و16 فرعى از پالك 
6797 - اصلى واقع در درب عطا  بخش 1 كاشــان (خريدارى از ورثه مرحوم ماشااله 

موتمن)
15- راى شماره 139460302034029207 هيأت دوم 0 طاهره معصومى فرزند على شماره 
شناسنامه 338 صادره از كاشان بشــماره ملى 1262177014 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 152/55 مترمربع بشماره 18 فرعى مجزى از 9و16 فرعى از پالك 
6797 - اصلى واقع در درب عطا  بخش 1 كاشــان (خريدارى از ورثه مرحوم ماشااله 

موتمن)
16- راى شــماره 139460302034026606 هيأت اول . شايسته جباركاشانى فرزند على 
بشماره شناســنامه 9 صادره از كاشــان به شــماره ملى 1262148707 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 207/06 مترمربع بشــماره 14  فرعى مجزى از 12 فرعى از پالك 

8409- اصلى واقع درپشت مشهد بخش 1 كاشان
17-راى شــماره 139460302034001494 هيأت اول . ابوالفضل رمضانى قاليباف فرزند 
رحمت بشماره شناسنامه 390 صادره از كاشان به شماره ملى 1261693485 دودانگ 
ونيم ازششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 177/68 مترمربع بشــماره 15 فرعى مجزى 
ازشماره هاى 1و4و10و11و12و مشاعات فرعى از پالك 8409 - اصلى واقع در پشت 

مشــهد بخش 1 كاشــان
18-راى شــماره 139460302034026653 هيأت اول . عباس رمضانــى قاليباف فرزند 
رحمت بشماره شناسنامه 41 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261727088 دودانگ 
ونيم از ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 177/68 مترمربع بشــماره 15 فرعى مجزى 
ازشماره هاى 1و4و10و11و12و مشاعات فرعى از پالك 8409 - اصلى واقع در پشت 

مشــهد بخش 1 كاشــان
19- راى شماره 139460302034026651 هيأت اول . زهرا رمضانى قاليباف فرزند رحمت 
بشماره شناسنامه 1213 صادره از كاشان به شــماره ملى 1261766431 نيم دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 177/68 مترمربع بشــماره 15 فرعى مجزى ازشماره 
هاى 1و4و10و11و12و مشــاعات فرعى از پالك 8409 - اصلى واقع در پشت مشهد 

بخش 1 كاشان
20-  راى شــماره 139460302034026650 هيأت اول . فاطمــه رمضانى قاليباف فرزند 
رحمت بشماره شناسنامه 424 صادره از كاشان به شماره ملى 1262247810 نيم دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 177/68 مترمربع بشماره 15 فرعى مجزى ازشماره 
هاى 1و4و10و11و12و مشــاعات فرعى از پالك 8409 - اصلى واقع در پشت مشهد 

بخش 1 كاشان
21-راى شــماره 139460302034026316 هيأت دوم . محمدتقى محمودى  فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 188 صادره از نوش اباد به شماره ملى 6199842693 -  ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت 73/56 مترمربع بشماره 11135  فرعى مجزى از 7441 فرعى  

از پالك 2- اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 كاشان 
22- راى شــماره 139460302034027467 هيأت دوم . سيدحســن يزدانــى كيا  فرزند 
ســيدعلى بشماره شناســنامه 59 صادره ازكاشــان بشــماره ملى 1262313971 - 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 102/70 مترمربع بشماره 11146 فرعى مجزى از 4508 

فرعى از پالك 2- اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 كاشان 
23-راى شماره 139460302034027520  هيات اول.سيدمصطفى محمدى نوش آبادى 
فرزند سيدعلى بشماره شناسنامه 9586 صادره از كاشان  به شماره ملى 1260602206 
سه دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 140/15 مترمربع بشماره  11149 فرعى مجزى 

از 10842 فرعى از پالك 2 - اصلى  واقع در صالح اباد بخش 2 كاشان

24-راى شــماره 139460302034027519 هيات اول. فاطمه سادات قريشى نوش آبادى 
فرزند سيدعبداله بشماره شناسنامه 155 صادره از كاشان به كدملى 1263479642 سه 
دانگ از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 140/15 مترمربع بشماره  11149 فرعى مجزى از 

10842 فرعى از پالك 2 - اصلى  واقع در صالح اباد بخش 2 كاشان
25-راى شــماره 139460302034018010  هيأت دوم . اميرحسين جواديان مجرد فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 1073 صادره از كاشان بشماره ملى 1261832401 سه دانگ از  
ششدانگ يكبابخانه بمساحت87 مترمربع بشماره 534  فرعى از پالك3 و18- اصلى 

واقع در غياث آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از مالكين مشاعى اراضى غياث آباد)
26-راى شــماره 139460302034018009 هيــأت دوم . فاطمه صاحــب الزمانى فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 10203 صادره از تهران بشماره ملى 0065588304 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت87 مترمربع بشماره 534  فرعى از پالك3 و18- اصلى 

واقع در غياث آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از مالكين مشاعى اراضى غياث آباد)
27-راى شــماره 139460302034025226 هيــأت دوم . ابوطالــب ابــن على ســه ده 
فرزندصفرعلى بشماره شناسنامه 16 صادره از كاشان به شماره ملى 1262932947-  
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 162/12 مترمربع بشــماره 545  فرعى از پالك 3و18 
- اصلى واقــع در غياث آباد بخش 2 كاشــان (خريدارى از مالكين مشــاعى اراضى 

غياث آباد)
28-راى شماره 139460302034026600 هيأت اول . على خبيرى فرزند ابوالفضل بشماره 
شناسنامه 799 صادره از كاشان به شــماره ملى 1260888940 سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 125/16 مترمربع بشماره 548  فرعى از پالك3 و18- اصلى واقع 

در غياث آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از مالكين مشاعى اراضى غياث آباد)
29- راى شــماره 139460302034026601  هيأت اول . اعظم هادى ســه ده فرزند حسن 
آقا بشماره شناســنامه 10 صادره از كاشان بشــماره ملى 1262992737 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 125/16 مترمربع بشماره 548  فرعى از پالك3و18- 
اصلى واقع در غياث آباد بخش 2 كاشــان (خريدارى از مالكين مشاعى اراضى غياث 

آباد)
30-  راى شماره 139460302034028331 هيأت دوم0 مجيدياورى برزكى فرزند علينقى 
بشماره شناسنامه 3127 صادره از كاشــان به شماره ملى 1260927660-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 99/80 مترمربع بشماره 555  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در 

غياث آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از مالكين مشاعى اراضى غياث آباد)
31-راى شــماره 139460302034027967 هيــأت دوم . مهدى روشــن دل آرانى فرزند 
حسين  بشماره شناسنامه 6887 صادره از كاشان بشــماره ملى 0072946830 سه 
دانگ ازششــدانگ يكبابخانه بمساحت 91/25 مترمربع بشــماره 558  فرعى از پالك 

3و18- اصلى واقع در غياث آباد بخش 2 كاشان 
32-راى شــماره 139460302034027964 هيأت دوم . ســميه خانى آرانى فرزند ذبيح 
اله  بشماره شناسنامه 2066 صادره از كاشان بشــماره ملى 1262049024 سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 91/25 مترمربع بشماره 558  فرعى از پالك 3و18- 

اصلى واقع در غياث آباد بخش 2 كاشان 
33- راى شماره 139460302034028353 هيأت اول . محمدجواد آرانى فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 8537  صادره از كاشان به شماره ملى 6199125339 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 299/40 مترمربع بشماره 559  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع 

در غياث آباد بخش 2 كاشان 
34- راى شماره 139460302034028354 هيأت اول . نرگس حدادى نياسر فرزند غالمعلى 
بشماره شناســنامه 608 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261843691 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 299/40 مترمربع بشماره 559  فرعى از پالك 3و18- 

اصلى واقع در غياث آباد بخش 2 كاشان 
35-راى شماره 139460302034028332 هيأت دوم0 عليرضا حسن خانى فرزند اصغر 
بشماره شناســنامه 923 صادره از بيجار به شــماره ملى 3781410838-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت70 مترمربع بشــماره 553  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در 
غياث آباد بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى اراضى غياث آباد)

36- راى شــماره 139460302034028355 هيأت اول . جواد رسولى رهقى فرزند حسين 
بشماره شناســنامه 10 صادره از كاشان به شــماره ملى 1263274862-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 160/95 مترمربع بشماره 557  فرعى مجزى از 78 فرعى از پالك 

3و18- اصلى واقع در غياث آباد بخش 2 كاشان
37-  راى شماره 139460302034026285 هيأت دوم . محسن بوجار فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 771  صادره از كاشان به شماره ملى 1261908521-  ششدانگ يكبابخانه 
بمســاحت 132/00 مترمربع بشــماره 9023  فرعى مجزى از 2302 فرعى از پالك 11- 

اصلى واقع در زيدى  بخش 2 كاشان (خريدارى از رضا زيدآبادى)
38- راى شــماره 139460302034027505 هيأت اول . احسان حســنى فرد فرزند على 
اكبر بشماره شناسنامه 2 صادره از كاشان به شــماره ملى 1263264492 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 185/02 مترمربع بشماره 9028 فرعى مجزى از 7756 

فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زيدى بخش 2 كاشان 
39- راى شماره 139460302034027503 هيأت اول . مرضيه ســادات تمدن نژاد فرزند 
سيدرضا بشماره شناسنامه 49 صادره از كاشان بشماره ملى 1263293549 سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 185/02 مترمربع بشماره 9028 فرعى مجزى از 7756 

فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زيدى بخش 2 كاشان 
40- راى شماره 139460302034026609 هيأت دوم . حسين مختارى حسنارودى فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 654 صادره از كاشان به شماره ملى 1260941981 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 138/5 مترمربع بشــماره 9029 فرعى مجزى از 401 
فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زيدى بخش 2 كاشان (خريدارى از فاطمه رحيم زارع)

41- راى شــماره 139460302034026607 هيأت دوم . نرگس شيرخدائى كاشانى فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 389 صادره از كاشان بشماره ملى 1261950976 سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 138/5 مترمربع بشــماره 9029 فرعى مجزى از 401 
فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زيدى بخش 2 كاشان (خريدارى از فاطمه رحيم زارع)

42- راى شماره 139460302034026627 هيأت اول. بيگم كاظمى علوى فرزند باقر بشماره 
شناسنامه 4  صادره از كاشان به شــماره ملى 1262789966-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 208/6 مترمربع بشماره 9030 فرعى مجزى از 145 فرعى از پالك 11- اصلى 

واقع در زيدى  بخش 2 كاشان 
43- راى شــماره 139460302034026604 هيأت اول. اعظم قربان زاده زارع فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 482  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261793528-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 119/40 مترمربع بشماره 9031  فرعى مجزى از 407 فرعى از پالك 

11- اصلى واقع در زيدى  بخش 2 كاشان (خريدارى از احمد مكى)
44- راى شماره 139460302034026609 هيأت دوم . حسين مختارى حسنارودى فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 654 صادره از كاشان به شماره ملى 1260941981 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 138/5 مترمربع بشــماره 9029 فرعى مجزى از 401 
فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زيدى بخش 2 كاشان (خريدارى از فاطمه رحيم زارع)

45- راى شــماره 139460302034027870 هيأت دوم. فاطمه ابوالفضلى قمصرى فرزند 
على اصغر بشماره شناســنامه 4086 صادره ازكاشان بشــماره ملى 1260837920 
سه دانگ از ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 134/63مترمربع بشــماره 9032 فرعى 
مجزى از 582 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زيدى بخش 2 كاشــان (خريدارى مع 
الواســطه از رحمت اله حميدنيا) 27) 46)راى شماره 139460302034027481 هيأت دوم 
. حبيب جوزق كار فرزند عباس بشماره شناسنامه 1021 صادره از كاشان به شماره 
ملى 1261764511-  ششدانگ يكباب انبار مشــتمل بر ساختمان  بمساحت 295/25 
مترمربع بشــماره 9033  فرعى مجزى از 112 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زيدى  

بخش 2 كاشان 
47- راى شماره 139460302034027509 هيأت دوم.سعيد نقدى جوشقانى فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 87 صادره از كاشان به شــماره ملى 1263302361-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 115/13 مترمربع بشماره 9034  فرعى مجزى از 430 فرعى از پالك 

11- اصلى واقع در زيدى  بخش 2 كاشان (خريدارى از سيدمحمدرضا ابهرى مقدم)
48- راى شماره 139460302034028406 هيأت اول. سيدعلى موسوى نسب فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 462  صادره از كاشان به شــماره ملى 1263482716-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 60/9 مترمربع بشماره 9041  فرعى مجزى از 611 فرعى از پالك 

11- اصلى واقع در زيدى  بخش 2 كاشان (خريدارى از على اصغر عموحسنى)
49- راى شــماره 139460302034028409 هيأت اول. مجتبى دهقان فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 2070  صادره از كاشان به شماره ملى 1261209877-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 113 مترمربع بشــماره 9042 فرعى مجزى از 402 فرعى از پالك 11- اصلى 

واقع در زيدى  بخش 2 كاشان (خريدارى از فاطمه عناصريان)
50- راى شــماره 139460302034025239 هيأت دوم . شكراله راحتى نوش آبادى فرزند 

حسين بشماره شناسنامه 93 صادره از آران بيدگل به شماره ملى 6199820134 سه 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 210/65 مترمربع بشماره 4097 فرعى مجزى از 

40 فرعى از پالك 12 - اصلى واقع در جمال آباد بخش 2 كاشان
51- راى شماره 139460302034025238 هيأت دوم . ربابه دانش كاشانى فرزند عبدالرحيم 
شماره شناسنامه 24282 صادره از كاشان بشــماره ملى 1260239756 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 210/65 مترمربع بشماره 4097 فرعى مجزى از 40 فرعى 

از پالك 12 - اصلى واقع در جمال آباد بخش 2 كاشان
52- راى شــماره 139460302034025372 هيــأت دوم. مجتبى زارعــى آرنجنى فرزند 
غالمحسين بشماره شناسنامه 2439 صادره از كاشان بشماره ملى 1261213580سه 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 195/66 مترمربع بشماره 5473 فرعى مجزى از 
148 فرعى ازپالك 13 - اصلى واقع دردشت حكيم بخش 2 كاشان(خريدارى مع الواسطه 

از حاج جواد دشتى نژاد)
53- راى شــماره 139460302034025374 هيأت دوم. مرصع زارعى فرزندعلى شماره 
شناسنامه 2 صادره از  كاشان بشــماره ملى 1262593816 ســه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 195/66 مترمربع بشــماره 5473 فرعى مجزى از 148 فرعى از 
پالك 13 - اصلى واقع در دشت حكيم بخش 2 كاشــان(خريدارى مع الواسطه از حاج 

جواد دشتى نژاد)
54-راى شماره 139460302034026602 هيأت اول. سارا شمعونى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 2681  صادره از اهواز به شماره ملى 1755611315-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 119/85 مترمربع بشماره 5476 فرعى مجزى از 26 فرعى از پالك 13- اصلى 

واقع در دشت حكيم  بخش 2 كاشان
55- راى شماره 139460302034026635 هيأت اول . جواد بهنام فرزند مندعلى بشماره 
شناسنامه 45صادره از آران بيدگل به شــماره ملى 6199802586-  ششدانگ يكباب 
مغازه بمساحت 72/10 مترمربع بشــماره 5477  فرعى مجزى از 296 فرعى از پالك 

13- اصلى واقع در دشت حكيم  بخش 2 كاشان
56-راى شــماره 139460302034027482 هيأت اول . على اكبر جــواد زاده فرزند عقيل 
بشماره شناســنامه 35  صادره از كاشان به شــماره ملى 126296565-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 167/40 مترمربع بشــماره 5480  فرعى مجزى از 5373 فرعى از 
پالك 13- اصلى واقع در دشت حكيم  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از رحمت 

اله حسن زاده)
57- راى شــماره 139460302034027480 هيأت دوم. ماشااله نقى زاده ساديانى فرزند 
على بشماره شناسنامه 713  صادره ازكاشان به شماره ملى 1262261201-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 110/33 مترمربع بشــماره 5481  فرعى مجزى از 1596 فرعى از 

پالك 13- اصلى واقع در دشت حكيم  بخش 2 كاشان
58- راى شــماره 139460302034019701 هيأت دوم . محمدرضا ديمى ( شــفيعى زاد ) 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1799  صادره از كاشان به شماره ملى 1261965078-  
ششدانگ يكبابخانه بمساحت100 مترمربع بشماره 20567 فرعى مجزى از 5131 فرعى 

از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
59- راى شماره 139460302034026324 هيأت دوم. مريم عطرى نياسر فرزند على اكبر 
بشماره شناســنامه 25 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262939283-  ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 110/5 مترمربع بشــماره 20799  فرعى مجــزى از 2827 فرعى 
از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشــان (خريدارى از عباسعلى موته 

نياسرى)
60- راى شــماره 139460302034025842 هيأت دوم . سيدحســين ميرجعفرى فرزند 
سيدنظام بشــماره شناســنامه 0  صادره از كاشان به شــماره ملى 1250071119-  
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 111/90 مترمربع بشماره 20803  فرعى مجزى از 7918 
فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى از مريم  رحيمى)
61-راى شــماره 139460302034025235 هيأت دوم . زهره حميدنيــا فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 981 صادره از كاشان به شــماره ملى 1261862546-  ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت /100 مترمربع بشــماره 20804  فرعى مجزى از 7660 فرعى از 
پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى از مليحه سبزى فروش 

تبريزى)
62- راى شماره 139460302034025251  هيأت دوم. سيدمجتبى مختار فرزند سيدعلى  
بشماره شناسنامه 70 صادره از كاشان بشماره ملى 1262029074 سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20805 فرعى مجزى ازشماره فرعى 7733 
فرعى ازپالك15- اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 كاشــان(خريدارى مع الواسطه از 

سيدرضا زهرائى)
63- راى شماره 139460302034025260  هيأت دوم. سيدمهدى مختار فرزند سيدعلى 
بشماره شناســنامه 661 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261907426 سه دانگ از 
ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشــماره 20805 فرعى مجزى ازشماره 
فرعى 7733 فرعى ازپالك15- اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 كاشــان(خريدارى مع 

الواسطه از سيدرضا زهرائى)
64-راى شماره 139460302034027502 هيأت دوم. احمد ابراهيمى ياوند فرزند غالمعلى 
بشماره شناسنامه 1 صادره از  رزن به شماره ملى 3992366189-  ششدانگ يكباب 
ساختمان بمساحت 127/30 مترمربع بشــماره 20813  فرعى از پالك 15- اصلى واقع 

در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى ناجى آباد)
65- راى شماره 139460302034026468 هيأت دوم. مرضيه صولتى فرزند تقى بشماره 
شناسنامه 19  صادره از كاشان به شماره ملى 1263258972-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 96/37 مترمربع بشــماره 20820  فرعى مجزى از 2736 فرعى از پالك 15- 

اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى از عباسعلى عسگرى كاشانى)
66-راى شــماره 139460302034027380 هيأت دوم. عليرضا فالح ارمكى فرزند صادق 
بشــماره شناســنامه 8 صادره از كاشــان به شــماره ملى 1263264336سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشــماره 20821  فرعى مجزى از 5362 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان
67-راى شــماره 139460302034027381 هيأت دوم. اكرم فــالح ارمكى فرزند مرتضى 
بشماره شناســنامه 17 صادره از كاشــان بشــماره ملى 1263278681 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 100 مترمربع بشــماره 20821  فرعى مجزى از 5362 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان
68-راى شــماره 139460302034027469 هيــأت اول. على شــريفى فرزند غالمعباس 
بشماره شناسنامه 4845 صادره از كاشــان به شماره ملى 1263360962-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 110/6 مترمربع بشــماره 20822  فرعى مجزى از 3525 فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان
69- راى شــماره 139460302034027474 هيأت اول. عباس عباسيان جوشقانى فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه 46  صادره از كاشــان به شــماره ملى 1263153364-  
ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 112/5 مترمربع بشماره 20823  فرعى مجزى از 2700 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان
70- راى شماره 139460302034026681  هيأت اول0 اميرحسين رفعت پور فرزند عباس  
بشماره شناســنامه 49455 صادره از كاشان بشــماره ملى 1260484602 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 135مترمربع بشماره 20824 فرعى مجزى از 2450 از 

پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 كاشان 
71- راى شــماره 139460302034026680  هيأت اول0 زينب ســادات مســافرى فرزند 
سيدعباس بشماره شناسنامه 2924 صادره از كاشان بشماره ملى 1262057604 سه 
دانگ از ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 135مترمربع بشماره 20824 فرعى مجزى از 

2450 از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 كاشان 
72-راى شــماره 139460302034026697 هيــأت اول0 مجيدرضا صنعــت پور فرزند 
ماشااله  بشماره شناسنامه 7950 صادره از كاشــان بشماره ملى 6199241800 سه 
دانگ ازششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 100مترمربع بشــماره 20825 فرعى مجزى 
از 5287 فرعى از پالك15- اصلى واقــع در ناجى آباد بخش 2 كاشــان (خريدارى از 

محمدحسين صادقى)
73- راى شــماره 139460302034026698 هيأت اول0 طاهره آقاخانى فرزند على اكبر 
بشماره شناســنامه 49054 صادره از كاشان بشــماره ملى 1260480585 سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 100مترمربع بشــماره 20825 فرعى مجزى از 5287 
فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از محمدحسين 

صادقى)
74- راى شماره 139460302034026905 هيأت اول0 محمد سماقى فرزند عباس بشماره 
شناســنامه 3 صادره از كاشان بشــماره ملى 1262487013 ســه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 156 مترمربع بشــماره 20826 فرعى مجزى از  6927 فرعى  از 

پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 كاشان 
75-راى شماره 139460302034026906 هيأت اول0 اسماء فخرهء فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 17 صادره از كاشــان بشماره ملى 1262501636 ســه دانگ از ششدانگ 

يكبابخانه بمســاحت 156 مترمربع بشــماره 20826 فرعى مجزى از  6927 فرعى  از 
پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 كاشان 

76-راى شماره 139460302034026736 هيأت اول . زينب زارع صفى آبادى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 0  صادره از كاشــان به شــماره ملى 1250179750-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 20832 فرعى مجزى از 7134 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان
77-راى شماره 139460302034026746 هيأت اول . نســرين شهريورى فرزند على آقا 
بشماره شناسنامه 46749 صادره از كاشان به شماره ملى 1260457605-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 125 مترمربع بشماره 20833 فرعى مجزى از 5041 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
78-راى شــماره 139460302034027883 هيأت دوم . زبيده غالمى محمودآبادى فرزند 
حسين بشماره شناســنامه 327  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261274423-  
ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل به اتاق بمساحت 100/95 مترمربع بشماره 
20836  فرعى از پــالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشــان (خريدارى مع 

الواسطه از مالكين مشاعى)
79- راى شماره 139460302034027886 هيأت دوم. محمد افرازه فرزند على اكبر بشماره 
شناسنامه 1860 صادره از كاشان به شماره ملى 1262046963-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 101/5 مترمربع بشماره 20837  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  

بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى)
80- راى شماره 139460302034027475 هيأت دوم. مريم كاظمى نياسر فرزند على اكبر 
بشماره شناسنامه 1133  صادره از كاشــان به شماره ملى 1261912144-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 82/50 مترمربع بشــماره 20839  فرعى مجزى از 1019 فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
81-راى شماره 139460302034027476 هيأت دوم. هادى شعبانى فرزند على بشماره 
شناسنامه 1787  صادره از دليجان به شماره ملى 0579488421-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 152 مترمربع بشــماره 20894  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  

بخش 2 كاشان 
82-راى شماره 139460302034027468 هيأت دوم. فاطمه محمودزاده نساج فرزند مجيد 
بشماره شناسنامه 15038  صادره از كاشان به شماره ملى 1263462863-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 86/44 مترمربع بشماره 20896  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در 

ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
83- راى شــماره 139460302034027466 هيأت دوم. محمدعلى ارتجاعى برزكى فرزند 
شعبانعلى بشماره شناسنامه 45  صادره از كاشــان بشماره ملى 1262924553 سه 
دانگ از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 127/75 مترمربع بشماره 20897  فرعى مجزى 

از 7894 فرعى  از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
84-راى شماره 139460302034027467 هيأت دوم. صديقه شفيعيان برزكى فرزند هاشم 
شماره شناسنامه 71 صادره از كاشان به كد ملى 1262927031 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 127/75 مترمربع بشماره 20897  فرعى مجزى از 7894 فرعى  از 

پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
85- راى شــماره 139460302034028187 هيأت دوم. نعمت اله دشــت حكيمانى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 34455  صادره از كاشان به شماره ملى -  ششدانگ يكباب 
ساختمان انبارى بمساحت 132/07 مترمربع بشماره 20898  فرعى از پالك 15- اصلى 

واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از شمسى بخشى)
86-راى شماره 139460302034028206 هيأت دوم . محسن غفاريان فرزند احمد بشماره 
شناســنامه 873  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261735390-  ششدانگ يكباب 
چهار ديوارى مشتمل برعمارت بمســاحت 193/75 مترمربع بشماره 20899  فرعى از 
پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از مالكين 

مشاعى ناجى آباد)
87-راى شــماره 139460302034028231 هيأت دوم. نعمت اله دشــت حكيمانى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 34455  صادره از كاشان به شماره ملى 1260334651 سه 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه باغ بمساحت 1081/70 مترمربع بشماره 20900  فرعى از 
پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از شمسى 

بخشى)
88-راى شــماره 139460302034028232 هيــأت دوم. رباب چهارباغــى فرزند محمد 
بشــماره شناســنامه 138صادره از كاشــان به كدملى 1261439333 ســه دانگ از 
ششــدانگ يكبابخانه باغ بمســاحت 1081/70 مترمربــع بشــماره 20900  فرعى از
 پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از شمسى 

بخشى)
89- راى شــماره 139460302034027889 هيــأت اول. محمد عبدالهى نياســر فرزند 
عباسعلى بشــماره شناســنامه 7  صادره از كاشان به شــماره ملى 1263040861-  
ششدانگ يكباب ساختمان بمســاحت 200 مترمربع بشــماره 20904  فرعى از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان
90-  راى شماره 139460302034027937 هيأت اول. على اكبر عظيمى فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه 27891 صادره از كاشان به شــماره ملى 1260469026 سه دانگ 
ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 119/48 مترمربع بشماره 20905  فرعى از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
91- راى شماره 139460302034027938 هيأت اول. فاطمه نادرى نيا فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 0 صادره از كاشان به كدملى 1250152399 سه دانگ از  ششدانگ يكباب 
ساختمان بمساحت 119/48 مترمربع بشــماره 20905  فرعى از پالك 15- اصلى واقع 

در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
92- راى شــماره 139460302034028410 هيــأت اول. بتــول ســادات رضــوى فرزند 
سيدمحسن بشماره شناسنامه 3041  صادره از كاشان به شماره ملى 1260926796-  
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 115 مترمربع بشماره 20906  فرعى مجزى از 7632 فرعى  

از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
93- راى شــماره 139460302034028391 هيأت اول. مســعود درياخــور فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 6582 صادره از تهران به شــماره ملى 0066278694-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 89/49 مترمربع بشماره 20908 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در 

ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
94-  راى شماره 139460302034027884 هيأت اول. حسن على صفرى فرزند خدابخش 
بشــماره شناسنامه 3 صادره از كاشــان به شــماره ملى 1263254251-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 159/37 مترمربع بشماره 20910  فرعى مجزى از فرعى  از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
95- راى شماره 139460302034028367 هيأت اول. عليرضا ابراهيمى مجرد فرزند اكبر 
بشماره شناسنامه 51916  صادره از كاشان به شماره ملى 1260509168-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 141/80 مترمربع بشماره 20911 فرعى مجزى از 17331 فرعى  از 

پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
96- راى شــماره 139460302034028578 هيأت اول. على اصغر كاله چى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 409 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262122236-  ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 20912  فرعى مجزى از 3032 فرعى  

از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان
98- راى شــماره 139460302034028797 هيــأت دوم. ســليم فراقى دســتجرد فرزند 
ابراهيم بشــماره شناسنامه 996  صادره از دستجرد به شــماره ملى 1501552457-  
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 64/32 مترمربع بشــماره 20915 فرعى مجزى

 از 3550 فرعى  از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشــان (خريدارى از 
آسيه جعفرزاده)

99- راى شماره 139460302034029221هيأت دوم. على راحتى فرزند اسماعيل بشماره 
شناسنامه 33  صادره از كاشان به شــماره ملى 1262178088 سه دانگ ازششدانگ 
قطعه زمين محصور با بناء احداثى بمساحت 1122/35 مترمربع بشماره 20917  فرعى 
از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از احمد 

امانتكار)
100-راى شماره 139460302034029222 هيأت دوم. حميدرضا راحتى فرزند على بشماره 
شناسنامه 1649 صادره از كاشان به كد ملى 1261915305- سه دانگ از ششدانگ قطعه 
زمين محصور با بناء احداثى بمساحت 1122/35 مترمربع بشماره 20917  فرعى از پالك 
15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از احمد امانتكار)
101-راى شــماره 139460302034029132 هيــأت دوم. كبرى احمديــان فرزند عباس
بشــماره شناســنامه 16  صــادره از كاشــان بــه شــماره ملــى 1262900395-  
ششــدانگ يكباب ســاختمان  بمســاحت 87/89 مترمربع بشــماره 20918 فرعى از
 پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از مالكين 

مشاعى ناجى آباد)
ادامه در صفحه 15
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102- راى شماره 139460302034024694 هيأت اول . اشــرف حاجتى فرزند سيدمحمد 
بشماره شناســنامه 219 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262192269-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20920 فرعى مجزى از 5137 فرعى  از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
103- راى شــماره 139460302034028841 هيأت اول. عليرضا فرهادى ديزگرانى فرزند 
شيخ مراد بشماره شناسنامه 1014  صادره از كرمانشاه به شماره ملى 3253018628-  
ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 151/39 مترمربع بشــماره 20921  فرعــى از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
104- راى شماره 139460302034029436 هيأت اول. انجمن خيرين مسكن ساز به شماره 
ملى 10260066212-  ششدانگ مجتمع آپارتمانى بمساحت 2268 مترمربع بشماره 20922  

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان 
105- راى شماره 139460302034029437 هيأت اول. انجمن خيرين مسكن ساز به شماره 
ملى 10260066212-  ششدانگ مجتمع آپارتمانى بمساحت 1080  مترمربع بشماره 20923  

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد  بخش 2 كاشان
106- راى شماره 139460302034025729 هيأت اول. طاهره شــيرقربانى خونچه فرزند 
على بشماره شناسنامه 1899  صادره ازكاشــان به كد ملى 1261871723-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 189/45 مترمربع بشــماره فرعى4902 مجزى از244 فرعى پالك 

23- اصلى واقع در درب فين  بخش2 كاشان (خريدارى از عبدالحميدسالمى)
107- راى شــماره 139460302034029417 هيأت اول. حميدرضا حسينيان مقدم فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 698  صادره ازكاشــان به كد ملى 1262277612-  ششدانگ 
يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اطاق و ساختمان بمساحت 167/5 مترمربع بشماره 
فرعى4281 مجزى از204 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فين  بخش2 كاشــان 

(خريدارى از گوهر بخشى)
108- راى شماره 139460302034027465 هيأت اول. مهدى اكبرى فرزند محمدعلى بشماره 
شناسنامه 628  صادره از كاشان به شماره ملى 1262124425-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 118/70 مترمربع بشماره 6165  فرعى مجزى از 361 فرعى از پالك 23- اصلى 

واقع در درب فين  بخش 2 كاشان 
109- راى شــماره 139460302034026593 هيأت اول. حسين مقدسيان فرد فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 877  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261885226-  ششدانگ 
يكباب مغازه بمساحت 24/39 مترمربع بشماره 6166  فرعى مجزى از 67 فرعى از پالك 

23- اصلى واقع در درب فين  بخش 2 كاشان 
110- راى شماره 139460302034026586 هيأت اول. حسين مقدسيان فرد فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 877  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261885226-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 200/74 مترمربع بشماره 6167  فرعى مجزى از 86 فرعى از پالك 

23- اصلى واقع در درب فين  بخش 2 كاشان
111- راى شــماره 139460302034026616 هيأت اول. حسين مقدسيان فرد فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 877  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261885226-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 198/41 مترمربع بشماره 6168  فرعى مجزى از 86 فرعى از پالك 

23- اصلى واقع در درب فين  بخش 2 كاشان
112- راى شماره 139460302034026612 هيأت اول . على اصغر شب خوان فرزند صادق 
بشماره شناسنامه 1194  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261568923-  ششدانگ 
يكبابخانــه بمســاحت 194/77 مترمربع بشــماره 6169  فرعى مجــزى از 250 فرعى 
باقيمانده از پالك 23- اصلى واقع در درب فين  بخش 2 كاشان (خريدارى از ورثه مرحوم 

محمدبخشى)
113- راى شــماره 139460302034027499 هيأت دوم . على اصغر شــماعى كاشــانى 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 1309  صادره ازكاشــان به شماره ملى 1261943422-  
ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 194/38 مترمربع بشــماره 6170  فرعى مجزى از 189 
فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فين  بخش 2 كاشــان (خريدارى از باواسطه از 

حميدرضاهوشمندنژاد)
114- راى شــماره 139460302034028412 هيأت اول . زهرا قهرودى جزئى فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 7863 صادره از كاشان به شــماره ملى 1263391141-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 103/30 مترمربع بشماره 6173  فرعى مجزى از 361 فرعى از پالك 

23- اصلى واقع در درب فين  بخش 2 كاشان (خريدارى از وراث ســيف الدين رضوى)
115-راى شماره 139460302034028352 هيأت اول. سرور عادلى جاذب فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 45239  صادره از كاشان به شماره ملى 1260442438- ششدانگ 
يكبابخانه نيمه ساز بمساحت 194/94 مترمربع بشماره 6243  فرعى مجزى از 238 فرعى 

از پالك 23- اصلى واقع در درب فين  بخش 2 كاشان (خريدارى از اسداله دروازه فينى)
116- راى شماره 139460302034026589 هيأت اول. مهسا جوان بخت فرزند پرويز بشماره 
شناسنامه 0  صادره از اروميه به شــماره ملى 2740247664-  ششدانگ يكباب چهار 
ديوارى مشتمل برساختمان بمساحت 245/44 مترمربع بشماره 1352  فرعى مجزى از 

10 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در ديزچه بخش 2 كاشان 
117- راى شــماره 139460302034028559 هيأت اول. مرضيه مقنى باشــى فرزند على 
بشماره شناســنامه 258 صادره از كاشان به شــماره ملى 1260957063-  ششدانگ 
چهارديوارى مشتمل برساختمان بمساحت 244/24 مترمربع بشماره 1353  فرعى مجزى 

از 10 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در ديزچه بخش 2 كاشان 
18- راى شماره 139460302034028407 هيأت اول. مهدى اسكندرى شهرابى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1507  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261945387-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 100/56 مترمربع بشماره 1354  فرعى مجزى از 415 فرعى از پالك 

24- اصلى واقع در ديزچه بخش 2 كاشان 
119- راى شــماره 139460302034026774 هيــأت دوم . سيدمحســن ســاداتى فينى 
فرزند سيدمصطفى بشــماره شناســنامه 40613  صادره از كاشــان به شماره ملى 
1260396177-  ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 256/50 مترمربع بشماره 9808  فرعى 
مجزى از 672 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فين كوچك بخش 2 كاشان (خريدارى 

از سيدمصطفى ساداتى)
120- راى شــماره 139460302034027474 هيأت دوم. ابوالفضل كهنه چى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه يك صادره از كاشــان به شــماره ملى 1263018556-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 79/70 مترمربع بشماره 10388  فرعى مجزى از 566 فرعى از پالك 
33- اصلى واقع در فين كوچك بخش 2 كاشان (خريدارى ازحسين ارباب سليمانى فينى)

121-راى شماره 139460302034027507 هيأت دوم. على اكبر جويپازاده فينى فرزند سيف 
اله بشماره شناسنامه 3842  صادره از كاشان به شماره ملى 1261014758- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 285/15 مترمربع بشماره 10389 فرعى مجزى از 759 فرعى از پالك 

33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان (خريدارى از ورثه مرحوم زهرا زركش)
122- راى شــماره 139460302034027865 هيأت دوم. مرتضى باغ ميرانى فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 85  صادره از كاشــان به شــماره ملى 1261931203- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشــماره 10390  فرعى مجزى از 312 فرعى از پالك 

33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان (وكالتنامه از غالمرضا بخشيان)
123-راى شــماره 139460302034027879 هيأت دوم. حميدرضانصيــرى فرزند رضا 
بشماره شناســنامه 607  صادره از شــميران به شــماره ملى 0451136241 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشماره 10391 فرعى مجزى از 312 فرعى 

از پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان 
124- راى شــماره 139460302034027878 هيأت دوم. هاجر باغ ميرانى فرزند حســين 
بشماره شناسنامه 2112 صادره ازكاشان به كدملى 1262092795 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشــماره 10391 فرعى مجزى از 312 فرعى از پالك 

33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان 
125-راى شماره 139460302034027876 هيأت دوم. على اصغر باغ ميرانى فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 319  صادره از كاشان به شــماره ملى 1262031567- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشــماره 10392  فرعى مجزى از 312 فرعى از پالك 

33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان (وكالتنامه از غالمرضا بخشيان)
126- راى شماره 139460302034027876 هيأت اول. محمدعلى رعايت پناه فرزند عباس 
بشماره شناســنامه 70  صادره از كاشــان به شــماره ملى 1263008641- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 277/80 مترمربع بشماره 10393  فرعى مجزا از 336 فرعى از پالك 

33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان (خريدارى از غالمرضا فالحيان)
127- راى شــماره 139460302034027528 هيــأت دوم. محمدحســين حاجــى اكبرى 
فينى فرزند آقاماشااله بشــماره شناســنامه 602  صادره از كاشــان به شماره ملى 
1263564364- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 122/54 مترمربع بشماره 10395  فرعى 
مجزا از 8434 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان (خريدارى از 

ماشااله حاجى اكبرى فينى)
128-راى شماره 139460302034027410 هيأت دوم. احمد بخشيان فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 3608  صادره از كاشان به شــماره ملى 1262107717 سه دانگ ازششدانگ 

يكبابخانه بمســاحت 150 مترمربع بشــماره 10396  فرعى مجزا از 312 فرعى از پالك 
33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان. (وكالتنامه رسمى از ام البنين بخشيان)

129-راى شــماره 1394602034027412هيأت دوم. محبوبه ستم كش نوش آبادى فرزند 
غالمحسين بشماره شناسنامه 1197 صادره از كاشــان به كدملى 1262386251 سه 
دانگ از ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشــماره 10396  فرعى مجزا از 
312 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشــان. (وكالتنامه رسمى از 

ام البنين بخشيان)
130-راى شماره 139460302034027414 هيأت دوم. محسن معيرى فرزند محمد بشماره 
شناســنامه 640  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261589041سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 150 مترمربع بشــماره 10397  فرعى مجزا از 312 فرعى از پالك 

33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان. (وكالتنامه رسمى از غالمرضابخشيان)
131- راى شماره 1394602034027413هيأت دوم. اكرم گدازچى فرزند عليرضا بشماره 
شناسنامه 40483 صادره از كاشــان به كدملى 1260394875 ســه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 150 مترمربع بشــماره 10397  فرعى مجزا از 312 فرعى از پالك 

33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان. (وكالتنامه رسمى از غالمرضابخشيان)
132-راى شــماره 139460302034027485 هيأت دوم. مرضيه بخشــيان فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 3165  صادره از كاشان به شــماره ملى 1262018374- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشماره 10398  فرعى مجزا از 312 فرعى از پالك 33- 
اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان. (وكالتنامه رسمى از وراث مرحوم اكبر بخشيان)

133- راى شــماره 139460302034027932 هيأت اول. محمدرضــا گندمى فينى فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 499 صادره از كاشان به شماره ملى 1263563333 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 142 مترمربع بشماره 10401  فرعى مجزا از 488 فرعى 

از پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان
134-راى شماره 1394602034027933 هيأت اول. امراله گندمى فينى فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 17 صادره از كاشان به كدملى 1263021379 سه دانگ از ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 142 مترمربع بشماره 10401  فرعى مجزا از 488 فرعى از پالك 33- اصلى واقع 

در فين عليا بخش 2 كاشان
135-راى شماره 139460302034029141 هيأت دوم. مســعود سركارفينى فرزند اسداله 
بشماره شناســنامه 32  صادره از كاشــان به شــماره ملى 1263008267-  ششدانگ 
يكباب باغچه بمساحت 274 مترمربع بشماره 10406  فرعى مجزا از 891 فرعى از پالك 

33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان 
136- راى شــماره 139460302034029107 هيأت دوم. مهدى ابوالحســنى مفردكاشانى 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 0  صادره از كاشان به شماره ملى 1250085543-  
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 78/70 مترمربع بشماره 10407  فرعى مجزا از 1940 فرعى 

از پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان
137- راى شــماره 139460302034029819 هيأت دوم.محمدجواد ابراهيمى فينى فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 87  صادره از كاشان به شماره ملى 1263022073-  ششدانگ 
يك قطعه زمين محصور مشــتمل برســاختمان بمســاحت 344 مترمربع بشــماره 
10412فرعى مجزى از 9551 فرعــى از پالك 33- اصلى واقــع در فين كوچك بخش 2 

كاشان. (خريدارى از حاج حسين ابراهيمى فينى)
138- راى شــماره 139460302034026302 هيــأت دوم. مرتضى واحديان فرزند حســن 
بشماره شناســنامه 11 صادره از كاشــان به شــماره ملى 1263147771 چهار دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه و باغچه بمساحت 1409/20 مترمربع بشماره 6449  فرعى مجزا 

از 3849 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان 
139-راى شماره 139460302034026303 هيأت دوم. فاطمه جاودانه فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 181 صادره از كاشان به كد ملى 6199559150 دودانگ ازششدانگ يكبابخانه 
و باغچه بمساحت 1409/20 مترمربع بشماره 6449  فرعى مجزا از 3849 فرعى از پالك 

34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان 
140- راى شماره 139460302034026585 هيأت اول. افسانه جعفرزاده فينى فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 124  صادره از كاشان به شــماره ملى 1263022448-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 66/74 مترمربع بشماره 6452  فرعى مجزا از 2043 و 2049 فرعى از 

پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
141-راى شــماره 139460302034026592 هيأت اول. طيبه همايون فال فرزند سيف اله 
بشماره شناســنامه 697 صادره از كاشان به شــماره ملى 1261454847-  ششدانگ 
يكبابخانه و باغچه به استثناى ثمن اعيان بمســاحت 819/75 مترمربع بشماره 6453  

فرعى مجزا از 231 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
142-راى شماره 139460302034028198 هيأت اول. حســين فتاحى فينى فرزند فخراله 
بشماره شناســنامه 4133  صادره ازكاشان به شــماره ملى 1261017676-  ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت 43/90 مترمربع بشــماره 6459  فرعى مجزا از 62/5548 و 

62/5700 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
143-راى شــماره 139460302034026260 هيات دوم. على على حســينى فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 38 صادره از كاشان  بشماره ملى 1262959365 سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه و مغازه بمساحت 140/10 مترمربع بشماره  6555 فرعى مجزى از 1284 فرعى 

از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 كاشان 
144-راى شماره 139460302034026261 هيات دوم. مليحه عليزاده فرزند محمد بشماره 
شناســنامه 941 صادره از كاشان و شــماره ملى 1261910222 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه و مغازه بمساحت 140/10 مترمربع بشماره  6555 فرعى مجزى از 1284 فرعى 

از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 كاشان 
145- راى شماره 139460302034026223 هيأت دوم. اميرصميمى فرد  فرزند تقى بشماره 
شناسنامه 2198 صادره از كاشان به شماره  ملى 1263500064 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 72/85 مترمربع بشماره 6558 فرعى مجزى از 2266 فرعى از پالك 45- اصلى 

واقع در لتحر بخش2  كاشان 
146- راى شــماره 139460302034025822 هيأت دوم. سيدمحمدعلى ناصرى پورفرزند 
سيد حسن بشماره شناســنامه 36 صادره از كاشان بشــماره ملى 1262670187 سه 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 187/22 مترمربع بشماره 6559 فرعى مجزى از 
4103 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2 كاشــان (خريدارى از سيدحسن 

ناصرى پور)
147- راى شــماره 139460302034025823هيأت دوم. فاطمه بنائى نــوش آبادى فرزند 
سيدعلى اكبر بشماره شناسنامه 5461 صادره از آران بيدگل به كدملى 6199332598 
سه دانگ از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 187/22 مترمربع بشماره 6559 فرعى مجزى 
از 4103 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2 كاشان (خريدارى از سيدحسن 

ناصرى پور)
148-راى شــماره 139460302034027407 هيأت دوم. عباس نوحه لتحرى فرزند قاســم 
بشــماره شناســنامه 41 صادره از كاشــان به شــماره ملى 1262830745 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمســاحت 288/90 مترمربع بشماره 6561 فرعى مجزى از 495 
فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحر بخش2 كاشــان (خريدارى از وراث قاســم نوحه 

لتحرى و فاطمه استادى)
149-  راى شــماره 139460302034027409 هيأت دوم. شمسى ابراهيميان لتحرى فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 35 صادره از آران بيدگل به كدملى 1262874416 سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 288/90 مترمربع بشماره 6561 فرعى مجزى از 495 
فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحر بخش2 كاشــان (خريدارى از وراث قاســم نوحه 

لتحرى و فاطمه استادى)
150-راى شماره 139460302034027393 هيأت دوم. حسين گندم كار فرزند عباس بشماره 
شناســنامه 2673 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261047834 سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 250/80 مترمربع بشــماره 6562 فرعى مجزى از 1306 فرعى از 

پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان  (خريدارى مع الواسطه از توران فقيهى)
151- راى شماره 139460302034027392 هيأت دوم. فهيمه رشيدى پور فرزند غالمعلى 
بشــماره شناســنامه 3644 صادره از آران بيدگل به كدملى 1262108071 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 250/80 مترمربع بشــماره 6562 فرعى مجزى از 1306 
فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان  (خريدارى مع الواسطه از توران 

فقيهى)
152-راى شماره 139460302034027425 هيأت دوم.رحمت ميرآخورلتحرى فرزندحسن 
بشماره شناســنامه 33 صادره از كاشــان به شــماره  ملى 1262988896 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 120/77 مترمربع بشــماره 6563 فرعى مجزى از 261 
فرعى از پــالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشــان  (خريدارى مع الواســطه از 

سيدعبداله امامى)
153-راى شماره 139460302034027426هيأت دوم. زهرا شــاطريان لتحرى فرزند على 
بشماره شناسنامه 430 صادره از كاشان به كدملى 1263572065 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 120/77 مترمربع بشماره 6563 فرعى مجزى از 261 فرعى از پالك 

45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان  (خريدارى مع الواسطه از سيدعبداله امامى)
154- راى شــماره 139460302034026733 هيأت اول. على حسين گل كار لتحرى فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 77 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262938031 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 180/95 مترمربع بشــماره 6567 فرعى مجزى از 490 

فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان  
155- راى شماره 139460302034026734 هيأت اول. فاطمه شاطرى لتحرى فرزند مختار 
بشــماره شناســنامه 2926 صادره از آران بيدگل به كدملى 1261050479 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 180/95 مترمربع بشماره 6567 فرعى مجزى از 490 فرعى 

از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان  
156- راى شــماره 139460302034026598 هيأت اول. فاطمه صــادق زاده  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 736 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1261679474 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 131 مترمربع بشــماره 6570 فرعى مجزى از 1364 فرعى از پالك 

45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان  
157-راى شماره 139460302034026595  هيأت اول. نعمت حاجتمند فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 8 صادره از كاشــان به شــماره  ملى 1262999189 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت160 مترمربع بشــماره 6571 فرعى مجزى از 1366 فرعى از پالك 45- اصلى 

واقع در لتحر بخش2  كاشان 
158-راى شماره 139460302034028418هيأت اول.رحمت ميرآخورلتحرى فرزند حسن 
بشماره شناســنامه 33 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1262988896 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه به استثناى بهاى ثمن اعيان بمساحت 157/89 مترمربع بشماره 

6599 فرعى مجزى از 2024 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان  
159- راى شماره 139460302034028417هيأت اول. زهرا شــاطريان لتحرى فرزند على 
بشماره شناسنامه 430 صادره از كاشان به كدملى 1263572065 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه به استثناى بهاى ثمن اعيان بمساحت 157/89 مترمربع بشماره 6599 فرعى 

مجزى از 2024 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان  
160- راى شماره 139460302034027492  هيأت دوم. على اكبر صميمى فرد فرزند تقى 
بشماره شناســنامه 371 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1262075386 - ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت96/40  مترمربع بشــماره 231 فرعى مجزى از 2 فرعى از پالك 

48- اصلى واقع دردرب عمله بخش2  كاشان 
161- راى شــماره 139460302034027478  هيأت دوم. هائيده حق دوست فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 72 صادره از كاشــان به شــماره ملى 1262584639 - ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت229/5  مترمربع بشــماره 232 فرعى مجزى از 2 فرعى از پالك 

48- اصلى واقع دردرب عمله بخش2  كاشان 
162-راى شماره 139460302034027496 هيأت دوم. على اصغر صميمى فرد فرزند تقى 
بشماره شناسنامه 1111 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1261819780 - ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت86/05  مترمربع بشــماره 233 فرعى مجزى از 2 فرعى از پالك 

48- اصلى واقع دردرب عمله بخش2  كاشان 
163-راى شماره 139460302034002379 هيأت دوم 0 محمدرضا مژده فرزند حسن شماره 
شناسنامه 999 صادره از كاشان بشماره ملى 1261818687- ششدانگ يكباب تعميرگاه 
خودرو بمساحت 444/18 مترمربع بشماره 13683 فرعى مجزى از 12625و1631فرعى 
از49 اصلى واقع درصفــى آباد بخش2كاشــان(خريدارى از ورثه حســن زارع وخانم 

شوفرپور)
164-راى شماره 139460302034020507  هيأت اول. على عباس استوارنژاد فرزند صفرعلى 
بشــماره شناســنامه 13 صادره از كاشــان بشــماره ملى 1263609798 - ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 145/5  مترمربع بشــماره 13795 فرعى مجزى از 1318 فرعى از 

پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان (خريدارى از ورثه منصور فرهى)
165- راى شماره 139460302034023774  هيأت دوم. رضا پشت مشهدى فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 935 صادره از كاشان بشماره ملى 1261556127 - ششدانگ يكباب 
ساختمان مشتمل برمغازه بمساحت127/07  مترمربع بشماره 13828 فرعى مجزى از 
1331 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشــان  (خريدارى از وراث 

سيدجعفر فاطمى)
166- راى شماره 139460302034027498 هيأت اول. حسن افضلى ساديانى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 47070 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1260460800 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 143/70 مترمربع بشــماره 13872 فرعى مجزى از 489 

فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2 كاشان 
167- راى شــماره  139460302034027500 هيأت اول. ليال شــيخ اســتركى فرزنداحمد 
بشماره شناسنامه 1377 صادره از كاشان به كدملى 1261960858 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 143/70 مترمربع بشماره 13872 فرعى مجزى از 489 فرعى از پالك 

49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2 كاشان 
168- راى شــماره 139460302034027457  هيأت اول. زهره پرورده فرزند على بشــماره 
شناسنامه 1451 صادره از كاشان به شماره  ملى 1261753712 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت195/15  مترمربع بشــماره 13873 فرعى مجزى از 1316 فرعى از پالك 49- 

اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان 
169- راى شماره 139460302034026897 هيأت اول. مهدى غفارى قهرودى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1 صادره از كاشان به شماره  ملى 1262666694 - ششدانگ يكباب 
ساختمان بمساحت161/10  مترمربع بشماره 13879 فرعى مجزى از 379 فرعى از پالك 

49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان 
170- راى شــماره 139460302034027885  هيأت دوم. ابوالفضــل تقى زاده فخار فرزند 
اكبر بشماره شناسنامه 782 صادره از كاشان بشماره ملى 1261925981 - ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت128/10 مترمربع بشــماره 13881 فرعى مجــزى از 1328 فرعى 
از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2 كاشــان (خريدارى مع الواسطه از وراث 

غالمعلى خلجى)
171- راى شماره 139460302034027388 هيأت اول. ســيداحمد حسينى خالدى فرزند 
سيدحسن بشــماره شناســنامه 51 صادره از نطنز به شــماره  ملى 1239939736 - 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت97/89  مترمربع بشــماره 13871 فرعى مجزى از 9041 

فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2 كاشان 
172-راى شماره 139460302034026623هيأت اول. كرامت قندى فرزند مهرعلى بشماره 
شناسنامه 7253 صادره از كاشان بشــماره ملى 1260578879- ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت237/34  مترمربع بشــماره 13874 فرعى مجزى از 1246  فرعى از پالك 49- 
اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه از نازنين حاجى بيكى)

173-راى شماره 139460302034026591 هيأت اول. سيدميرزا موسوى فرزند سيدموسى 
بشماره شناسنامه 2484 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1260865851 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت125/70  مترمربع بشماره 13875 فرعى مجزى از 1481 فرعى از پالك 
49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه از على پورعسگرى)

174- راى شماره 139460302034028808  هيأت دوم. عليرضا رزاق زاده لباف فرزند سيف 
اله بشماره شناسنامه 314 صادره از كاشان به شماره  ملى 1261812832 - ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت23/80  مترمربع بشماره 13900 فرعى مجزى از 380 فرعى از 
پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه از على پرورده)

175- راى شــماره 139460302034029129  هيأت دوم. حميدرضا پاســبانى پور فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 243 صادره از كاشان به شماره  ملى 1261692012 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت94/50  مترمربع بشماره 13904 فرعى مجزى از 1480 فرعى از پالك 

49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان  (خريدارى از محمدآقا باغچائى)
176-  راى شــماره 139460302034030070 هيــات دوم. عذرا ربانــى فرزند دخيل عباس 
بشماره شناســنامه 91 صادره از كاشــان  به شــماره ملى 1262185912- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 117/73 مترمربع بشــماره 13922 فرعى مجزى از 4728 فرعى از 

پالك 49 - اصلى  واقع در صفى اباد بخش 2 كاشان 
177- راى شــماره 139460302034027479 هيــات دوم. سيدحســين چاوشــى ونــى 
فرزند ســيدمحمد  بشــماره شناســنامه 3013 صــادره از كاشــان  به شــماره ملى 
1262018854- ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 113/10 مترمربع بشماره  276 فرعى از
 پالك 52 - اصلى  واقع دراراضى صفى اباد بخش 2 كاشان (خريدارى از مالكين مشاعى 

صفى آباد)
178-راى شماره 139460302034027435 هيات دوم. افســانه سادات ميرجعفرى فرزند 
سيد جالل بشماره شناســنامه 10880 صادره ازكاشان بشــماره ملى 1263421296 
و قاســم خدائى فرزند رحمت بشــماره شناســنامه 1338 صادره از تهران به كدملى 
0063230984 بالمناصفه- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 71/50 مترمربع بشماره277 
فرعى ازپالك52 – اصلى واقع دراراضى صفى اباد بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه 

از مالكين مشاعى صفى آباد
179-راى شماره 139460302034027435 هيات دوم. افسانه سادات ميرجعفرى فرزند سيد 
جالل بشماره شناسنامه 10880 صادره ازكاشان بشماره ملى 1263421296 سه دانگ 

ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 71/50 مترمربع بشماره277 فرعى ازپالك52 – اصلى 
واقع دراراضى صفى اباد بخش 2 كاشــان (خريدارى مع الواســطه از مالكين مشاعى 

صفى آباد)
180- راى شماره 139460302034027435 هيات دوم. قاسم خدائى فرزند رحمت بشماره 
شناســنامه 1338 صادره از تهران به كدملى 0063230984 ســه دانگ از ششــدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 71/50 مترمربع بشــماره277 فرعى ازپــالك52 – اصلى واقع 
دراراضى صفى اباد بخش 2 كاشــان (خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى صفى 

آباد)
181- راى شماره 139460302034026907 هيات دوم. هادى صالحى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 2781 صادره از كاشان  به شماره ملى 1263340334 سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 82/85 مترمربع بشــماره  279 فرعى مجزى از 12 فرعى از پالك 

52 - اصلى  واقع دراراضى صفى اباد بخش 2 كاشان (خريدارى از محمد شش گوشه)
182- راى شــماره 139460302034026908 هيات دوم. الهه شــعبانى شــاديانى فرزند 
رمضانعلى بشماره شناسنامه 0 صادره از كاشان به كدملى 1250011035 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 82/85 مترمربع بشماره  279 فرعى مجزى از 12 فرعى 
از پالك 52 - اصلى  واقع دراراضى صفى اباد بخش 2 كاشان (خريدارى از محمد شش 

گوشه)
183-  راى شماره 139460302034026619 هيات دوم. محمدتقى جعفر فرزند رضا  بشماره 
شناسنامه 9 صادره از كاشــان  به شماره ملى 1262310792- ششــدانگ يكبابخانه 
بمساحت 199/20 مترمربع بشماره  280 فرعى از پالك 52 - اصلى  واقع در اراضى صفى 

اباد بخش 2 كاشان (خريدارى از مالكين مشاعى مزرعه صفى آباد)
184- راى شماره 139460302034027515 هيات دوم.معصومه مشهدى حسين فرزند على 
اكبر  بشماره شناسنامه 858 صادره از كاشان  به شماره ملى 1262252156- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 55/50 مترمربع بشماره  2889 فرعى مجزا از 1179 فرعى از پالك 

53 - اصلى  واقع در يحيى اباد بخش 2 كاشان
185- راى شــماره 139460302034027521 هيات دوم. جــواد مهلوجيان قمصرى فرزند 
غالمحسين  بشماره شناسنامه 9028 صادره از كاشان  به شماره ملى 1260596631- 
ششدانگ يكبابخانه و مغازه بمساحت 78/80 مترمربع بشماره  2890 فرعى مجزا از 33 
فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع در يحيى اباد بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از 

حميدرضا گلستانئى)
186-راى شماره 139460302034026633 هيات اول. زينب سادات شريفيان آرانى فرزند 
رضا  بشماره شناسنامه 865 صادره از كاشان  به شماره ملى 6199753542- ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 63/15 مترمربع بشــماره  2891 فرعى مجزا از 33 فرعى از پالك 

53 - اصلى  واقع در يحيى اباد بخش 2 كاشان
187- راى شماره 139460302034027406 هيات اول. محمد رضازاده فرزند جواد  بشماره 
شناسنامه 139 صادره از كاشان  به شماره ملى 1262216540- ششدانگ يكباب باغچه 
باعمارت بمساحت 235/25 مترمربع بشماره  2892 فرعى مجزا از 2345 فرعى از پالك 

53 - اصلى  واقع در يحيى اباد بخش 2 كاشان
188- راى شماره 139460302034026617 هيات اول. ماشااله پيرچراغ فرزند قاسم  بشماره 
شناسنامه 47274 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1260462846- ششدانگ يكباب 
كارگاه بمساحت 176/90 مترمربع بشماره 8 فرعى از پالك 72 - اصلى  واقع در مزرعه 

نواب بخش 2 كاشان
189-راى شماره 139460302034027490 هيات دوم. عباس ســقا فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 40866 صادره از كاشان  به شماره ملى 1260398730- ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 199/95 مترمربع بشماره  فرعى 5180 مجزا از 1965 فرعى از پالك 1 - اصلى  

واقع درراوند بخش 4 كاشان (خريدارى مع الواسطه از احمد آقاكاشانى)
190-  راى شــماره 139460302034026604 هيات اول. محمدرضا ابراهيم زاده ساديانى 
فرزند عباس  بشماره شناسنامه 271 صادره از كاشان  به شماره ملى 1260969703- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 162/15 مترمربع بشماره  فرعى 5184 مجزا از 1825 فرعى 

از پالك 1 - اصلى  واقع درراوند بخش 4 كاشان. 
191- راى شماره 139460302034027738 هيات اول. مهين بانو سنجربيگى فرزند رضا  
بشماره شناســنامه 1960 صادره از تهران  به شــماره ملى 0049373218- ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 120/30 مترمربع بشــماره  فرعى 5191 مجزا از 8 فرعى از پالك 

1 - اصلى  واقع درراوند بخش 4 كاشان (خريدارى مع الواسطه از سيداحمد سيدى)
192-  راى شــماره 139460302034029855 هيات دوم. حســين آلوچه اى راوندى فرزند 
هدايت اله  بشماره شناسنامه 77 صادره از كاشان بشماره ملى 1263160281- ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت 260/94 مترمربع بشــماره فرعى5192 مجزا از 1767 فرعى 
از پالك 1 - اصلى  واقع درراوند بخش 4 كاشــان (خريــدارى از وراث رضا فتاح و خانم 

آغا حسينى)
193- راى شــماره 139460302034026676 هيات اول. غالمحســين كريمى ســرتختى 
فرزند عبدالحسين  بشماره شناسنامه 1534 صادره از بيلوار باختران  به شماره ملى 
3253091635 سه دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 167/40 مترمربع بشماره  فرعى 
1728 مجزا از 941 فرعى از پــالك 4– اصلى واقع درخزاق بخش 4 كاشــان (خريدارى 

حسين رشيدى)
194- راى شــماره 139460302034026675 هيات اول. ندا ســيديان خزاقى فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 33 صادره از كاشان به كدملى 1263593720سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 167/40 مترمربع بشماره  فرعى 1728 مجزا از 941 فرعى از پالك 

4– اصلى واقع درخزاق بخش 4 كاشان (خريدارى حسين رشيدى)
195- راى شــماره 139460302034026645 هيات اول. مهدى ارشــدى خزاقى فرزند على  
بشماره شناســنامه 498 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1261189061 سه دانگ از 
ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 237/81 مترمربع بشــماره  فرعى 1729 مجزا از 1166 
فرعى از پالك 4– اصلى واقع درخزاق بخش 4 كاشان (خريدارى از وراث حسين ارشدى)

196- راى شماره 139460302034026646 هيات اول. نرگس رشيدى خزاقى فرزند منصور 
بشماره شناسنامه 30 صادره از كاشان به كدملى 1263312187سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 237/81 مترمربع بشماره  فرعى 1729 مجزا از 1166 فرعى از پالك 

4– اصلى واقع درخزاق بخش 4 كاشان (خريدارى از وراث حسين ارشدى)

197- راى شماره 139460302034027525 هيات دوم. فهيمه رشيدى خزاقى فرزند منصور  
بشماره شناســنامه 1 صادره از كاشــان  به شــماره ملى 1263274633- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 313/75 مترمربع بشماره  فرعى 1730 مجزا از 190 فرعى از پالك 

4 - اصلى  واقع درخزاق بخش 4 كاشان (خريدارى مع الواسطه از حسين نجابتى)
198- راى شــماره 139460302034027506 هيات دوم. سيدجعفر سيدى صاحبى آبادى 
فرزند سيدكريم  بشماره شناسنامه 7 صادره از كاشان  به شماره ملى 1263254195- 
ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 679/75 مترمربع بشــماره  فرعى 1731 مجزا از 1166 
فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع درخزاق بخش 4 كاشان (خريدارى مع الواسطه از حسين 

رشيدى خزاقى)
199- راى شــماره 139460302034027511 هيات دوم. سيدمهدى سيدى صاحبى آبادى 
فرزند سيدكريم  بشماره شناسنامه 12 صادره از كاشان  به شماره ملى 1263271261- 
ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 282/50 مترمربع بشــماره  فرعى 1732 مجزا از 1166 
فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع درخزاق بخش 4 كاشان (خريدارى مع الواسطه از حسين 

رشيدى خزاقى)
200- راى شــماره 139460302034027512 هيــات دوم. معصومــه اســكندرى خزاقى 
فرزندعباس  بشماره شناسنامه 15 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1263178197- 
ششدانگ يكباب ساختمان بمســاحت 477/08 مترمربع بشــماره  فرعى 1733 مجزا 
از 8 فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع درخزاق بخش 4 كاشــان (خريدارى مع الواسطه از 

حسين رخ زاده)
201- راى شــماره 139460302034027433 هيات اول. حســين فيض زاده فرزند عباس 
بشماره شناســنامه 22 صادره از كاشــان  به شــماره ملى 1262918189- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 283/5 مترمربع بشــماره  فرعى 4 مجزا از 3 فرعى از پالك 103 - 

اصلى  واقع درنياسر بخش 6 كاشان
202-  راى شــماره 139460302034027427 هيات اول. حســين بنائى نوش آبادى فرزند 
سيداحمد  بشماره شناســنامه 92 صادره از نوش آباد به شماره ملى 6199855371- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت567 مترمربع بشماره  فرعى 5 مجزا از 3 فرعى از پالك 

103 - اصلى  واقع درنياسر بخش 6 كاشان
بديهى اســت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالكيت صادرخواهد شد0
تاريخ انتشــار نوبت اول : 94/11/24 
تاريخ انتشارنوبت دوم : 94/12/10   
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ــان نعمت حيات بخشيد و او را  ــپاس بيكران حضرت حق را كه به انس س
ــالل و جاللش را به رخ  ــتى وجود عنايت فرمود تا مظهر ج از عدم به هس
فرشتگان و مالئك بنماياند و با تمام تعالى و بلندى از اين خلق خويش به 
بزرگى ياد كند و حضرتش را تحسين كند كه فتبارك اهللا احسن الخالقين.
ــازى  ــو از تالش براى بازس ــال قبل ممل ــز همانند س ــال 94 – 93 ني س
ــكى  ــان و آموزش پزش ــت و درم ــازندگى در عرصه بهداش ــعه س و توس
ــت و  ــالمت در بخش بهداش ــه تحول نظام س ــتان بود. آغاز برنام در اس
ــتان . ــطح اس ــان در س ــور همزم ــطح كش ــوزش در س ــان و آم درم
ــرى تأكيد بر ادامه و عدم توقف   برنامه اى كه به فرمايش مقام معظم رهب

آن شده است .
تالش دولت و در راستاى آن تالش دانشگاه در طى  سال هاى اخير جهت 
ــى عادالنه و فراگير به  ــالمت و ايجاد شرايط الزم براى دسترس ارتقاى س
خدمات بهداشتى و درمانى مناسب در سطح استان قابل توجه بوده است. 
ــالمت ،  ــام س ــول نظ ــه تح ــراى برنام ــا اج ــت ب ــش بهداش در بخ
ــراى كنترل  ــت و گام هاى مؤثرى ب ــتى بهبود ياف ــاخص هاى بهداش ش
ــت و در طى اين  ــر صورت گرف ــر و غير واگي ــارى هاى واگي و حذف بيم
ــتان  ــتى و درمانى در اس ــت ، مراكز بهداش مدت بيش از 80 خانه بهداش
ــك عمومى و  ــش از 50 پزش ــت جذب بي ــردارى قرار گرف ــره ب مورد به
ــالمت جامعه در  ــتى ، درمانى شهرى به مركز س تبديل 12 مركز بهداش
ــان روانشناسى بالينى و تغذيه،  شهرستان هاى استان و جذب كارشناس
ــكى از  ــاى مراقبتى دندانپزش ــراى برنامه ه ــواده و .... و اج ــاى خان مام

موفقيت هاى اين طرح است .
ــت. جذب  ــبى صورت گرف ــيار مناس ــز تحوالت بس ــش درمان ني در بخ
ــك هاى حضرت  ــدازى و ارتقاى كليني ــص و راه ان بيش از 150 متخص
ــا در  ــك ه ــترش كليني ــا (ع) و گس ــام رض ــك ام ــول (ص) ،كليني رس
ــهركرد – بروجن – فارسان – لردگان  ــتان از جمله در ( ش شهرهاى اس
ــتقرار  ــهركرد  و اس ــام على ( ع) در ش ــترش فاز دوم كلينيك ام ) و گس
ــى  ــهيل دسترس ــى در اين مراكز به منظور تس ــامانه نوبت دهى تلفن س
ــدازى حداقل 100  ــوق تخصصى و راه ان ــات تخصصى و ف مردم به خدم
ــتاى اجراى برنامه تحول سالمت و  ــگاهى در راس ــت جديد آزمايش تس
ــترى به 10٪  قابل توجه ــات مراجعان بس ــطح هزينه آزمايش كاهش س

 بوده است .
ــتى، پيوند كليه  و  ــدازى بخش هاى ERCP ، آنژيوپالس همچنين راه ان
ــازى بخش هاى  ــاى جديد CCU – ICU و ارتقاى بهس ايجاد بخش ه

ــيارى از بخش ها در بيمارستان هاى مختلف  زنان و زايمان و بهسازى بس
ــخيصى و درمانى و خريد و نصب تجهيزات  استان و گسترش خدمات تش
جديد بيمارستانى و كاهش پرداخت از جيب مردم و تعميم عدالت در بهره 
ــتاييان و عشاير از خدمات بسيار قابل  مندى از خدمات درمانى براى روس

توجهى بود كه به انجام رسيد.
ساماندهى شبكه اورژانس در استان و پيگيرى و دريافت آمبوالنس هاى 
ــب العبور و احداث  ــاى كمك دار جهت مناطق صع جديد و آمبوالنس ه
ــش هاى اورژانس  ــاده اى جديد و توجه جدى به بخ پايگاه هاى 115 ج
ــازى و تجهيز نيز به صورت جدى دنبال و موجب  بيمارستانى از نظر بهس
دسترسى بهتر و افزايش رضايت مندى مراجعين به بيمارستان هاى استان 
ــد 15٪ رضايت مندى بيماران مواجه بود و هم اكنون نيز  گرديد كه با رش
ــتان هاى  استان باالى  ميزان رضايت مندى بيماران از خدمات  بيمارس

90٪ مى باشد .
ــتانى ( ارتقاى هتلينگ ) طى سال 94- 93  بهسازى بخش هاى بيمارس
ــكان مقيم و ترويج زايمان  با اعتبار 55000 ميليون ريال  و استقرار پزش
طبيعى و بهسازى بلوك هاى زايمانى و خريد 45 ميليارد تومان تجهيزات 

در بخش بهداشت و درمان نيز از اقدامات بسيار مؤثرى بود كه انجام شد.
ــتقبال مردم از خدمات  ــالمت واس ــبرد برنامه تحول س در پى اجرا وپيش
ــتان از 75٪به  ــتان هاى اس ــغال تخت بيمارس ــتانى ،ضريب اش بيمارس
84٪افزايش يافته ومبلغى بالغ بر 7 ميليارد ريال تجهيزات آزمايشگاهى 
خريدارى وخدمات آزمايشگاهى به ميزان 25 ٪ افزايش يافت.هم اكنون 
ــتان ها به صورت تمام وقت  نيز نزديك به 191 نفر از پزشكان در بيمارس

در حال فعاليت هستند.
ــب رتبه برتر دانشگاه در امر پژوهش  در بخش آموزش و پژوهش نيز كس
ــگاه در رتبه بندى  ــال متوالى و كسب رتبه اول دانش براى دوازدهمين س
ــوم  ــب رتبه س ــور و كس ــكى تيپ 3 كش ــگاه هاى علوم پزش كلى دانش
ــه بندى كلى  ــر در رتب ــجويان در مقاطع باالت ــاخص قبولى دانش در ش
ــجويان در  ــط دانش ــم افتخار توس ــدال و ديپل ــب م ــگاه ها و كس دانش
رشته هاى مختلف علمى – پژوهشى – ورزشى – فرهنگى ،حضور پررنگ 
ــب رتبه برتر اداره گزينش دانشگاه  مجمع خيرين سالمت در استان ،كس
ــب رتبه برتر مركز روابط  در بين دانشگاه  هاى هم تيپ در سال 93و كس
عمومى واطالع رسانى دانشگاه از سوى انجمن روابط عمومى ايران و .... به 

افتخارات دانشگاه افزوده است .
ــعه  ــتان  وتوس ــكى و مركز نابارورى در اس ــكده دندانپزش احداث دانش

بيمارستان هاى لردگان وفارسان نيز از جمله اقداماتى بود كه مى تواند در 
تبديل شدن استان به قطب سالمت مؤثر باشد.

ــاى پرهزينه  ــش 15٪ درصدى در داروه ــذا نيز، كاه در زمينه دارو و غ

ــه صورت  ــتان ب ــطح اس ــاص در س ــاران خ ــاى بيم ــدارك داروه و ت
ــاز بيماران  ــاى مورد ني ــدارك 100 درصدى داروه ــه و ت كامل و تهي
ــدور بيش از  ــش دارو و ص ــارد تومانى در بخ ــى 40 ميلي برخالف بده
ــش تجويز دارو  ــق محروم و كاه ــيس داروخانه در مناط 10 مجوز تأس
ــا و اقدامات مؤثرى  ــورى فعاليت ه ــطح پايين تر از ميانگين كش به س

صورت گرفت .
ــهركرد هم اكنون با 7071 كارمند ،205 عضو  دانشگاه علوم پزشكى ش
ــهرى،26 پايگاه  هيئت علمى ،1217 تخت فعال،11 پايگاه اورژانس ش
اورژانس جاده اى،106 مركز بهداشتى ،درمانى شهرى و روستايى،312 
ــت،17 مركز جامع سالمت شهرى،6  ــت،22 پايگاه بهداش خانه بهداش
ــه خدمت  ــددر حال اراي ــز رش ــز تحقيقات،و1مرك ــكده،4 مرك دانش

مى باشد.
ــت و  ــده اس ــرد گردآورى ش ــزارش عملك ــن مجموعه گ ــه در اي آنچ
ــى و مختصر ــه اى اجمال ــت تنها گوش هم اكنون در پيش روى شماس
ــت و ــگران بخش بهداش ــبانه روزى تالش ــات ش ــا و زحم  از تالش ه

 درمان مى باشد كه با همكارى مستمر معاونان ، رؤسا ، مديران، استادان، 
اعضاى محترم هيئت علمى ، دانشجويان و  كاركنان عزيز و كارشناسان 

ــگاه در طول يك  ــاغل در دانش ــمند همه عزيزان ش گرامى و تالش ارزش
ــتن  چنين همكاران ارزشمند  سال گذشته، به بار نشسته است و به داش
ــالمتى و موفقيت  ــگر افتخار كرده و براى همه عزيزان آرزوى س و تالش
ــا را در بهره بردارى  ــئلت مى نمايم تا م دارم . از درگاه خداوند منان مس
ــتگى و وارستگى  ــمه فياض و سفره كريمانه حضرتش شايس از اين  چش
ــگاه توفيق  ــكاران عزيزمان در دانش ــه هم ــوده و به ما و هم عنايت فرم
ــيم  ــته باش ــته و بى منت عطا كند و اميد داريم كه توانس خدمت شايس
ــطح  بهداشت  ــنگينى كه همانا تأمين ، حفظ و ارتقاى س ــالت س به رس
ــتان در ابعاد مختلف مى باشد جامه عمل  ــالمت آحاد مردم عزيز اس وس

بپوشانيم .
ان شاء اهللا

ــتخدام پيماني ( 128 نفر ) و آزمون شركتي - برگزاري آزمون هاي اس
 (40 نفر ) ،شركت خدماتي (50نفر ) ، ماماي خانواده ( 30 نفر) ،پرستاري 

(123نفر )
ــاغل و بازنشسته جهت اخذ تسهيالت  - معرفي 100 نفر از همكاران ش

بانكي به بانك مهر اقتصاد   
- برگزاري آيين تجليل از 110 بازنشسته دانشگاه 

- مستقل كردن كليه واحدهاي زير مجموعه دانشگاه بر اساس آيين نامه 
مالي و معامالتي 

- راه اندازي و اجراي برنامه نرم افزاري صدور چك سيستمي 
- راه اندازي و اجراي سيستم صدوربرگ ماموريت هاي اداري كاركنان 

به صورت اتوماسيون 
- راه اندازي سرويس فيش حقوقي كاركنان و بازنشستگان 

ــك ــي در كليني ــي تلفن ــت ده ــتم نوب ــدازي سيس ــب و راه ان - نص
 حضرت رسول اكرم (ص) 

- توسعه بهتر  اينترنت دانشگاه 
- ارتقاى تجهيزات سامانه 1490-1590-1690 و راه اندازي سامانه 190 
ــتي  ــز بهداش ــرور مراك ــزي و س ــرور مرك ــدازي س ــب و راه ان - نص

شهرستان هاي استان 
- راه اندازي سيستم هاي نرم افزار صندوق مراكز بهداشتى درمانى

- ساخت 44 خانه بهداشت وبهره بردارى  از آنها ظرف 6 ماه 
ــكى ،آزمايشگاهى ،it  ،ادارى  - خريد 200 ميليارد ريال تجهيزات پزش

جهت كليه واحد هاى تابعه
ــتى  ــى در 190 مركز بهداش ــرات اساس ــراى تعمي ــر اج ــارت ب - نظ

درمانى،پايگاه بهداشت وخانه بهداشت
- ساخت 7باب مركز بهداشتى درمانى وپايگاه بهداشتى

ــعه مديريت ــگاه از معاون توس ــي دانش ــه دفتر فن ــب تقدير نام - كس
ــين و مطلوب گسترش  و منابع وزارت بهداشت در اجراي درخور تحس

خانه هاي بهداشت 
ــروژه هاي  ــخصات پ ــه و مش ــه ، طراحي و تهيه نقش ــام 8 مطالع - انج

ــتان فارسان،  ــعه بيمارس ــكده پرستاري ، توس ــگاه از قبيل دانش دانش
ــتان چالشتر ــتان هاجر، بيمارس ــتاري بروجن ، بيمارس دانشكده پرس

 – مجتمع فرهنگي كوهرنگ و آزمايشگاه معاونت غذا و دارو 
- ارتقا و تبديل پست در سامانه وزارت متبوع 114 مورد 

- اصالح ساختار در سامانه تشكيالت وزارت بهداشت 1000 مورد 
ــت  بهداش ــش  بخ در  ــكي  دندانپزش ــزات  تجهي ــداري  خري  -

به ارزش   1/600/000/000 ريال 
- خريداري تجهيزات پزشك خانواده به ارزش          2/450/000/000

- آماده سازي و خريد تجهيزات دانشكده دندانپزشكي رسالت 
- آماده سازي و خريد تجهيزات دانشكده دندانپزشكي رسالت 

- آماده سازي و خريد تجهيزات كلينيك ناباروري 
- خريداري تجهيزات رفاهي و اداري به ارزش 800/000/000 ريال  

- تعمير و نگهداري و ارتقاى  مهانسراي دانشگاه 
ــتگاه آمبوالنس ــس و اختصاص 4 دس ــتگاه آمبوالن ــل 22 دس - تحوي

 كمك دار جهت شهرستان كوهرنگ و بروجن 
- احداث 11 خانه بهداشت در سطح استان 

- احداث 4 مركز بهداشتي درماني در سطح استان 
- احداث خوابگاه 200 نفره سايت رحمتيه 

- احداث 3 اورژانس بين جاده اي 
- احداث 6 واحد مسكوني پزشكان تخصصي بيمارستان كوهرنگ 

- احداث 8 واحد مسكوني مجتمع رحمتيه 
ــي ــتي درمان ــز بهداش ــداث مرك ــاي اح ــروژه ه ــري پ - پيگي

 و خانه بهداشت (2مورد ) 
- احداث مسكن متخصصان بيمارستان لردگان 

ــاركت  ــا مش ــردگان ب ــگاه ل ــاني و آزمايش ــك فارس - كيليني
خيرين 

- پيگيري پروژه اي در دست احداث در سطح استان 
- 11 مورد خانه بهداشت ، دانشكده پرستاري رحمتيه 

- 7 مورد مركز بهداشتي و درماني – مسكن متخصصين 

معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 

دانشگاه علوم پزشكى استان،پيشرو در ارايه خدمات بهداشتى ودرمانى

دكتر مرتضى هاشم زاده
رييس دانشگاه علوم پزشكى

وخدمات بهداشتى ،درمانى استان
 چهارمحال وبختيارى

راه اندازى بخش هاى ERCP ، آنژيوپالسـتى، پيوند 
كليـه  و ايجـاد بخش هـاى جديـد CCU – ICU و 
ارتقاى بهسـازى بخش هاى زنان و زايمان و بهسازى 
بسـيارى از بخش هـا در بيمارسـتان هـاى مختلف 
اسـتان و گسـترش خدمات تشـخيصى و درمانى و 
خريـد و نصـب تجهيـزات جديـد بيمارسـتانى و 
كاهـش پرداخت از جيب مـردم و تعميـم عدالت در 
بهره منـدى از خدمـات درمانـى براى روسـتاييان 
و عشـاير از خدمـات بسـيار قابـل توجهى بـود كه 

به انجام رسيد
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