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شهرداراصفهان در آیین افتتاح 
نمایشگاه بازی های رایانه ای مطرح کرد:

حمایت  از برگزاری برنامه های 
شادی آفرین در شهر
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رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان این خبر که نخست وزیر ژاپن به 

زودی به ایران سفر خواهد کرد، گفت...

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی ش��هرداری اصفهان 
گفت: 5هزار بروشور با موضوع س��اماندهی مشاغل 

از سوی...

 تجاری س��ازی فناوری که به دنبال جاده ای هموار 
برای حرکت و رس��یدن به جایگاه آرمانی خود است 

امروز با مشکالتی چون...

جلسات کمیته نظارت بر اجرای 
برجام طبق قانون برگزار می شود

پنج هزار بروشور با موضوع 
»ساماندهی مشاغل« 

 چـرا چرخ تکنـولوژی 
نمـی چرخـد

رهبر معظم انقالب  در دیدار مردم آذربایجان شرقی:

مردم در انتخابات 
عکس خواست دشمن 

عمل کنند

2

هفته بیس��ت و یکم لیگ برتر فوتبال امروز و فردا برگزار 
می ش��ود و در مهم ترین دیدار تیم های مدعی س��ایپا و 
پرس��پولیس و صبا با استقالل خوزس��تان به دیدار هم 
می روند. سه تیم استقالل خوزس��تان، استقالل تهران 
و پرس��پولیس این ش��انس را دارند که هفته بیس��ت و 
یکم را با صدرنش��ینی به پایان ببرند. در نخستین دیدار 
هفته بیست و یکم از ساعت 15:15 امروز تراکتورسازی 
میزبان سپاهان است. در فصل پانزدهم استقبال هواداران 
تبریزی از بازی های تراکتورس��ازی بس��یار کم شده که 

احتمال می رود دیدار جنجالی این تیم...
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فرمان��دار اصفه��ان گف��ت: اصفه��ان ب��ر اس��اس 
تقس��یم بندی های معاونت امنیتی وزارت کشور در 

وضعیت سفید قرار دارد و با بهترین شرایط...

ش��ورای پول و اعتبار درنشس��ت ویژه سودی خود 
 تصمی��م گرفت که نرخ س��ود تس��هیالت مبادله ای 

از21 درصد به 20درصد و تسهیالت مشارکتی...

 اصفهان در وضعیت 
سفید انتخاباتی قرار دارد

 جدال داغ مثلث مدعیان 
برای صدرنشینی

نرخ سود تسهیالت ۲ درصد 
کم شد
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رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار مردم آذربايجان شرقى گفتند: مردم در 
انتخابات درست عكس خواست دشمن عمل كنند.

به گزارش تسنيم مقام معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم 
انقالب اسالمى در ديدار پرشور هزاران نفر از قشرهاى مختلف مردم آذربايجان 
ــه  ــكر صميمانه از ملت بزرگ ايران به دليل خلق حماس ــرقى، ضمن تش ش
پرشكوه 22 بهمن امسال، آن را نشانه عزم راسخ و ايستادگى و بيدارى مردم 
دانستند و با تأكيد بر اينكه انتخابات 7 اسفند نيز مظهر بيدارى ملت و دفاع از 
نظام و استقالل و عزت ملى است، گفتند: مردم با حضور همه جانبه و آگاهانه 
ــت عكس خواست دشمن عمل  و همراه با بصيرت و دانايى در انتخابات، درس

كنند.
رهبر انقالب اسالمى در اين ديدار كه در آستانه سالروز قيام مردم تبريز در 29 
بهمن سال 1356 برگزار شد، ضمن تجليل از ايمان عميق، بيدارى، نشاط و 
ايستادگى مردم آذربايجان در مقاطع مهم و سرنوشت ساز تاريخ كشور بويژه 
ــتن روزهاى تاريخى انقالب  در دوران انقالب اسالمى، بر لزوم زنده نگه داش
ــاره به 22 بهمن به عنوان يكى از اين روزهاى بسيار مهم  تأكيد كردند و با اش
افزودند: براساس گزارش هاى مستند از مراكز معتبر، حضور مردم در حماسه 
راهپيمايى 22 بهمن امسال در سراسر كشور، نسبت به سال گذشته، به ميزان 

قابل توجهى افزايش داشته است.
ــكوه مردم در  ــكر صميمانه از حضور پرش ــه اى، با تش حضرت آيت اهللا خامن
راهپيمايى 22 بهمن تأكيد كردند: اين افزايش حضور نشان دهنده آن است 
كه برخالف تالش گسترده و پرحجم جبهه استكبار براى به فراموشى سپرده 
شدن و يا كم رنگ شدن انقالب در ذهن مردم، اما اندك خللى در عزم راسخ 

ملت به وجود نيامده است.
ايشان سپس به موضوع انتخابات 7 اسفند اشاره كرده و تأكيد كردند: دشمن 
با يك برنامه ريزى خاص براى انتخابات، به دنبال تحقق توطئه طراحى شده 
ــت. بنابراين بايد ملت ايران به عنوان صاحبان اصلى كشور از برخى  خود اس

حقايق مطلع شوند تا اين نيات پليد محقق نشود.
رهبر انقالب اسالمى با بيان اين مقدمه كه پيروزى انقالب و كوتاه شدن دست 
آمريكا و رژيم صهيونيستى از ايران، بزرگ ترين تحقير براى آنها بود و در طول 
37 سال گذشته از هيچ تالشى براى متوقف كردن حركت پرشتاب ملت ايران 
ــالمى طراحى بيگانگان،  دريغ نكرده اند، گفتند: از ابتداى پيروزى انقالب اس
جلوگيرى از برگزارى انتخابات در ايران بود كه تالش هايى را هم انجام دادند، 
ــال هاى اخير، تمركز خود را بر زير سوال بردن  اما چون مأيوس شدند، در س

انتخابات قرار داده و مى خواهند در انتخابات اعمال نفوذ كنند.
ــفند، از  ــه اى افزودند: طراحى آنها براى انتخابات 7 اس حضرت آيت اهللا خامن
تخريب شوراى نگهبان و زيرسوال بردن تصميم هاى آن آغاز شده است و اين 
شورا يكى از چند مركز اساسى در نظام اسالمى است كه آمريكايى ها از ابتداى 

پيروزى انقالب، به شدت با آن مخالف بودند.
ــوال بردن تصميم هاى شوراى نگهبان،  ايشان با تأكيد بر اينكه نتيجه زير س
ــد: هنگامى كه  ــان كردن ــت، خاطرنش ــاى غيرقانونى بودن انتخابات اس الق
ــالمى برآمده از اين  ــود، مجلس شوراى اس غيرقانونى بودن انتخابات القا ش

انتخابات و مصوبات آن غيرقانونى خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: هدف اين طراحى زيركانه، قرار دادن كشور در 
خالء قانون و مجلس، در چهار سال آينده است كه افكار عمومى بايد متوجه 

اين موضوع باشند.
ــاره به افرادى كه در داخل، با تخريب شوراى  حضرت آيت اهللا خامنه اى با اش
ــراد متوجه  ــتر اين اف ــى كنند گفتند: بيش ــمن همصدايى م نگهبان، با دش
ــت كرد، اما آنها  ــتند و نمى توان آنها را متهم به خيان صحبت هاى خود نيس

ــه خطرناك  ــوند كه نتيجه اين همصدايى، تكميل كردن نقش بايد متوجه ش
دشمن است.

ــوال بردن  ــتكبار، از زير س ــان با تأكيد بر اينكه يكى از اهداف جبهه اس ايش
ــده بى نظير، بديع و  ــلمان دنيا از پدي انتخابات، محروم كردن ملت هاى مس
جذاب مردم ساالرى دينى است، به جايگاه بسيار مهم مجلس شوراى اسالمى 
ــاره كردند و افزودند: مجلس با تصويب قوانين، ريل گذار حركت دولت و  اش
دستگاه اجرايى است. بنابراين انتخاب نمايندگان براساس بصيرت و آگاهى، 

در نحوه ريل گذارى حركت كشور و جهت گيرى آن بسيار تأثيرگذار است.
ــال رفاه مردم، عدالت  ــالمى تأكيد كردند: اگر مجلس به دنب رهبر انقالب اس
اجتماعى، گشايش اقتصادى، پيشرفت علم و فناورى و استقالل و عزت ملى 
باشد، ريل گذارى آن در جهت اين هدف ها خواهد بود، اما اگر مجلس مرعوب 
غرب و آمريكا و به دنبال حاكميت جريان اشرافى گرى باشد، ريل گذارى او در 

اين جهت خواهد بود و كشور را به مسير بدبختى هدايت خواهد كرد.
ــه مجلس را در رأس  ــاره به كالم امام (ره) ك حضرت آيت اهللا خامنه اى با اش
ــله مراتب  ــتند، گفتند: اين در رأس امور بودن به معناى سلس امور مى دانس
ــت بلكه تأكيد بر اهميت جايگاه مجلس از لحاظ تعيين مسير و  اجرايى نيس
جهت گيرى حركت كشور است.ايشان در ادامه به اهميت اساسى و بنيادين 
مجلس خبرگان در نظام اسالمى نيز اشاره و خاطرنشان كردند: اهميت جايگاه 

مجلس خبرگان از اين جهت است كه در تعيين رهبرى به عنوان تصميم گير و 
سياست گذار اصلى كشور، نقش دارد. بنابراين انتخاب نمايندگان اين مجلس، 

موضوع بسيار مهمى است.
ــته به  ــالمى افزودند: اگر نمايندگان مجلس خبرگان دلبس رهبر انقالب اس
ــاوم در مقابل اين  ــمن و مق انقالب، دلباخته به ملت، آگاه از توطئه هاى دش
توطئه ها باشند، در زمان مقتضى، تصميم گيرى آنان به يك گونه خواهد بود 
ــند، به گونه ديگرى عمل خواهند  ولى اگر نمايندگان خبرگان غير از اين باش
كرد.حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به تمركز دستگاه هاى تبليغاتى جبهه 
استكبار بر مجلس خبرگان، گفتند: علت تأكيد مكرر بر لزوم بصيرت و آگاهى 
ــت تا بر خالف خواسته دشمن  و دانايى مردم در انتخابات، همين موضوع اس

عمل شود.
رهبر انقالب بار ديگر ملت ايران را به حضور همه جانبه در انتخابات و دفاع از 
نظام اسالمى و استقالل و عزت ملى فراخواندند و با تأكيد بر لزوم هوشيارى در 
برابر جبهه بى پروا و خطرناك مقابل ملت ايران كه تحت نفوذ و سلطه شبكه 
صهيونيستى قرار دارد، افزودند: سياست هاى آمريكا و بسيارى از دولت هاى 
ــت و عملكردآمريكايى ها در قضيه هسته  اروپايى، تحت سلطه اين شبكه اس

اى نيز بايد در اين چارچوب ارزيابى شود.
ــپس  ــه اى گفتند: بعد از جريان طوالنى مذاكرات و س حضرت آيت اهللا خامن

توافق هسته اى بار ديگر، يك مسئول آمريكايى، در روزهاى اخير گفته است، 
كارى مى كنيم كه سرمايه داران دنيا جرأت حضور در ايران را نداشته باشند!

ايشان با تأكيد بر اينكه اينگونه اظهارات نشان دهنده عمق دشمنى آمريكا با 
ملت ايران است، افزودند: يكى از اهداف كسانى كه در دو سال اخير به دنبال 
ــته اى بودند و انصافا نيز زحمت كشيدند، گشايش اقتصادى از  مذاكرات هس
طريق سرمايه گذارى خارجى بود، اما آمريكايى ها اكنون جلوى همين موضوع 

را هم مى خواهند بگيرند.
ــد كه آمريكايى ها غيرقابل  رهبر انقالب اسالمى گفتند: اينكه بارها گفته ش

اعتمادند، معنايش همين است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به اعتراض سياستمداران آمريكايى به شعار 
ــما اينگونه  ــان كردند: وقتى ش «مرگ برآمريكا» در راهپيمايى ها، خاطرنش
عمل مى كنيد و گذشته و امروز شما حاكى از دشمنى بدون پرده پوشى است، 

انتظار داريد ملت ايران چه پاسخى به شما بدهند؟
ــت  ــا در ديدارهاى خصوصى لبخند مى زنند، دس ــان افزودند: البته آنه ايش
مى دهند و سخنان خوش مى گويند كه اينگونه رفتارها مربوط به ديدارهاى 

ديپلماسى و خصوصى است و تأثيرى در واقعيت ندارد.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: واقعيت آن است كه بعد از مذاكرات طوالنى 
ــدن قضايا، حاال مى گويند نمى گذاريم و صراحتا  ــتن قرارداد و تمام ش و بس

تهديد به تحريم جديد مى كنند.
ــت و در مقابل اين  ــد: اين، واقعيت آمريكاس حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتن

دشمن، نمى توان چشم خود را بست و حمل بر صحت كرد.
ــان خطاب به مردم گفتند: ملت عزيز ايران، طرف مقابل شما يك چنين  ايش

عنصرى است، بنابراين بايد بيدار و هوشيار باشيد.
ــور عبارت  ــكالت كش ــه اى تأكيد كردند: راه حل مش حضرت آيت اهللا خامن
ــه كارگرفتن  ــاى ايمانى در جامعه، ب ــت از بيدارى مردم، حفظ انگيزه ه اس
ــان،  اقتصاد، علم و  ــور در ايم ــزه و مؤمن و تقويت درونى كش جوانان پرانگي

دستگاه هاى مديريتى.
ــالمى با تأكيد بر لزوم حفظ اتحاد و يكپارچگى و يك صدايى  رهبر انقالب اس
ــئوالنى كه  ــاى آن، گفتند: مس ــالب و اصول و آرمان ه ــردم در دفاع از انق م
عالقه مند به سرنوشت كشور هستند نيز بايد كارها را براى رضايت خدا و براى 

مردم انجام دهند و به نيروها و توان داخلى اعتماد كنند.
ــر اينكه اقتصاد مقاومتى به معناى حصار  حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد ب
كشيدن به دور كشور نيست، افزودند: اقتصاد مقاومتى، درون زا و برون گراست 

يعنى اگر اقتصاد ملى از درون نجوشد، به جايى نخواهد رسيد.
ايشان تعامل اقتصادى با كشورهاى دنيا را خوب خواندند و خاطرنشان كردند: 
البته اين تعامل بايد هوشمندانه و نتيجه آن درونزايى اقتصاد باشد و رسيدن 
به اين هدف هم جز با ايستادگى مردم و حركت آگاهانه مسئوالن ميسر نيست.
ــالمى در پايان گفتند: به فضل الهى جوانان كشور، روزى را  رهبر انقالب اس
خواهند ديد كه آمريكا و حتى بزرگ تر از آمريكا نيز توانايى انجام هيچ غلطى 

را در مقابل ملت ايران نخواهند داشت.
ــخنان رهبر معظم انقالب، آيت اهللا مجتهد شبسترى نماينده ولى  پيش از س
ــرقى و امام جمعه تبريز، با تاكيد برغيرت دينى  فقيه در استان آذربايجان ش
آذربايجانى ها در مقاطع حساس، گفت: قيام 29 بهمن 56 مردم تبريز نقطه 
ــانگر بصيرت مردم واليت مدار  ــالمى و نش عطفى در تاريخ انقالب عظيم اس
آذربايجان است.امام جمعه تبريز مشاركت گسترده مردم در انتخابات را نشانه 
قدرت معنوى جمهورى اسالمى خواند وافزود: مردم آگاه آذربايجان همگام 
ــترده و آگاهانه در پاى  ــفندماه با حضور گس با ساير مردم ايران در هفتم اس

صندوق هاى رأى، بار ديگر حماسه اى باشكوه و ماندگار مى آفرينند.

ــندى از گسترش و تعميق همكارى  رييس جمهور روسيه با ابراز خرس
دفاعى و امنيتى بين تهران مسكو، از ورود ايران به بازارهاى جهانى، بعد 

از اجرايى شدن برجام استقبال كرد.
ــردار حسين دهقان وزير دفاع كشورمان  به گزارش جام جم آنالين، س
كه براى انجام سفر رسمى به روسيه سفر كرده است، با والديمير پوتين 
ــه، منطقه اى و ــايل دوجانب ــيه ديدار و درباره مس رييس جمهور روس

 بين المللى گفت وگو كرد.
در اين ديدار كه بيش از يك ساعت طول كشيد رييس جمهور روسيه 
ــترش و تعميق همكارى دفاعى و امنيتى بين  با ابراز خرسندى از گس
ــر در جهت منافع  ــكو آن را امرى طبيعى و اجتناب ناپذي تهران و مس
ــده  ــتمرار آن در چارچوب توافقات انجام ش ــور قلمداد و بر اس دو كش

تاكيد كرد.
ــيه در مقابله و مهار  ــكارى راهبردى ايران و روس والديمير پوتين، هم
بحران منطقه اى را مهم ارزيابى كرد و نقش دو كشور را در ايجاد امنيت 

پايدار در منطقه، حائز اهميت دانست.
رييس جمهور روسيه با استقبال از ورود ايران به بازارهاى جهانى، بعد 
از اجرايى شدن برجام، آن را حق طبيعى ايران دانست و تثبيت جايگاه 

ايران را خواستار شد.
در ادامه ديدار، سردار دهقان با ابالغ سالم هاى گرم مقام معظم رهبرى 
و رييس جمهورى اسالمى ايران، مناسبات دفاعى امنيتى ايران و روسيه 
را بسيار خوب و سازنده بيان كرد و گفت: روابط تهران - مسكو راهبردى 

و دراز مدت است.
ــر و تصميمات راهبردى و  ــورمان با تجليل از نقش موث وزير دفاع كش
سرنوشت ساز رييس جمهور روسيه در كمك به حل بحران هاى پيچيده 
منطقه تاكيد كرد: بايد با همكارى و هماهنگى تنگاتنگ، تروريسم را از 

منطقه ريشه كن كنيم.
سردار دهقان با اشاره به اراده رهبران دو كشور بر توسعه و تعميق روابط 
همه جانبه بين ايران و روسيه گفت: اين همكارى ها مى تواند به الگوى 

مناسبى براى همكارى هاى منطقه اى تبديل شود.

گسترش و تعميق همكارى
فرمانده كل سپاه به ادعاى رژيم سعودى مبنى بر ورود  دفاعى و امنيتى ايران و روسيه

زمينى به خاك سوريه واكنش نشان داد.
محمد عزيز جعفرى فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
ــومين دوره نمايشگاه  ــيه بازديد از س اسالمى در حاش
ــوالى درباره  ــالمى در پاسخ به س ديجيتال انقالب اس
ــعودى ها براى ورود زمينى به خاك سوريه،  ادعاى س
گفت: سعودى ها جرات حمله زمينى به سوريه را نداشته 
ــت؛ چرا كه سعودى هاى در سطح ورود  و نخواهند داش
زمينى به خاك سوريه نيستند و توانايى عمل در چنين 

سطحى را ندارند.
ــال ورود زمينى  ــران به احتم ــورد واكنش اي وى در م
ــوريه، گفت: همانگونه كه گفتم،  سعودى ها به خاك س
ــت، اما ما به عنوان  عربستان قادر به حمله زمينى نيس
جمهورى اسالمى ايران از مردم و دولت سوريه در مقابل 
تروريست ها حمايت مستشارى مى كنيم و اين حمايت 
مسشتارى استمرار خواهد داشت؛ چرا كه ما خودمان را 

در كنار مردم و دولت سوريه مى بينيم.
فرمانده كل سپاه تصريح كرد: ممكن است سعودى ها 
بخواهند از طريق آسمان با تجهيزات آمريكا و ديگران، 
ــت ها در مقابل مردم  ــى را براى تقويت تروريس اقدامات
ــه اقدامات  ــوريه انجام دهند، اما اينگون و ارتش در س

ــوريه در  نتيجه اى نخواهد داد؛ چرا كه ارتش و مردم س
حمايت از خاك خود مصمم هستند و البته اميدواريم 
سعودى ها و كسانى كه حامى تروريست ها هستند، به 

اقدامات حمايتى از تروريست ها ادامه ندهند.
ــوريه روشن و  وى گفت: واكنش ما به هر اقدامى در س
مشخص است ما از سوريه حمايت مسشتارى كرده ايم 

و اين حمايت را ادامه خواهيم داد.

ــتراتژيك مجمع تشخيص  رييس مركز تحقيقات اس
مصلحت نظام با بيان اين خبر كه نخست وزير ژاپن به 
زودى به ايران سفر خواهد كرد، گفت: جلسات كميته 
ــر موعد مقرر  نظارت بر اجراى برجام طبق قانون و س

برگزار مى شود.
ــيه ديدار خود با مشاور ويژه  على اكبر واليتى در حاش
نخست وزير ژاپن در جمع خبرنگاران به تشريح ديدار 
خود با وى پرداخت و اظهار داشت: ديدارى را با مشاور 
ــتم كه در اين ديدار وى  ــت وزير ژاپن داش ويژه نخس
پيامى را از نخست وزير ژاپن دادند و قرار است به زودى 
نخست وزير ژاپن به تهران بيايد و در اين سفر در رابطه 
ــور گفت وگوها و  ــاى دو كش ــترش همكارى ه با گس
ــالمى از  ــئوالن نظام جمهورى اس ديدارهايى را با مس

جمله رييس جمهور خواهد داشت.
ــه دار ايران و ژاپن  وى با اشاره به سابقه طوالنى و ريش
خاطرنشان كرد: سابقه رابطه ايران و ژاپن به يك قرن 
مى رسد و اين يك رابطه ريشه دار است كه تحت تأثير 
تحوالت سياسى با فراز و نشيب هايى روبه رو بوده است 
ــته اى اين روابط به  ــه نتايج قضاياى هس اما با توجه ب
حالت طبيعى برگشته و به نظر مى رسد ژاپن درصدد 
است حجم روابط خود با ايران را نسبت به گذشته در 

حوزه هاى مختلف گسترش دهد.

ــاور ويژه نخست وزير  واليتى ادامه داد: در ديدار با مش
ژاپن به تشريح نگاه و توجه ايران به كشورهاى شرقى 
ــترش  ــت كه گس ــم و پيش بينى ما اين اس پرداختي
ــيم. رفع موانع  ــور داشته باش همكارى ها را با اين كش
ــرعت در حال انجام است و بعد از توافق هسته اى  به س
ــترده ترى را خواهد  ــور حجم گس روابط ميان دو كش

داشت.
ــتراتژيك مجمع تشخيص  رييس مركز تحقيقات اس
مصلحت نظام در پاسخ به سوالى مبنى بر سياست هاى 
مداخله جويانه عربستان در امور منطقه گفت: ايران به 
صورت اوليه هيچ نوع خصومتى با عربستان ندارد، اما با 
توجه به رفتار غيرمتعارف عربستان سعودى و اينكه اين 
كشور از حد خودش پا را درازتر مى كند و دخالت هاى 
بيجاى اين كشور در منطقه و در سوريه و عراق موجب 
ــده است،  ــدن مردم بيگناه ش ــته ش خونريزى  و كش
عربستان بايد از شكست هاى متوالى خود در حوزه هاى 
نظامى، سياسى و امنيتى پند بگيرد، اما متأسفانه اين 

كشور به روش خودش ادامه مى دهد.
ــور در باتالق يمن گير كرده، در  وى ادامه داد: اين كش
ــد و مردم عراق  سوريه و عراق حتما موفق نخواهد ش
ــورها موفق  ــوريه و حكومت هاى قانونى اين كش و س
مى شوند كه از منافع خودشان در برابر عربستان چه در 

ــطح بين المللى دفاع كنند و  صحنه منطقه و چه در س
پيروزى از آن مردم منطقه است.

ــعودى بى جهت به  واليتى خاطرنشان كرد: كشور س
نيابت از كشورهاى عربى سخن مى گويد؛ چرا كه اين 
كشورهاى عربى از رفتار مداخله جويانه و حركت هاى 
ــعودى ناراحتند و با آن مخالف  آشوبگرانه حكومت س
ــتيد كه هر فراخوانى كه آنها  هستند. شما شاهد هس
ــام مى دهند حتى  در اصطالح به عنوان ائتالف ها انج
ــورد اجابت قرار  ــتان قديمى آنها نيز م ــوى دوس از س

نمى گيرد. 
ــوريه با  ــان كرد: اميدواريم مردم س واليتى خاطرنش
صالبت بتوانند در برابر دخالت هاى خارجى پيروز شوند 
و بتوانند در برابر آن ايستادگى كنند و روزى برسد كه 
بدون دخالت خارجى در عراق، سوريه و يمن به زندگى 

خودشان ادامه دهند.
ــتراتژيك مجمع تشخيص  رييس مركز تحقيقات اس
مصلحت نظام در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه 
ــاى هيئت نظارت بر  با توجه به اينكه وى يكى از اعض
برجام است، اين جلسات چه روندى را طى مى كنند، 
خاطرنشان كرد: بر حسب مورد، جلسات در موعد مقرر 
و طبق قانون تشكيل مى شود و هيئت نظارت بر برجام 

به رسالت خودش عمل مى كند.

فرمانده كل سپاه:

سعودى  ها جرات حمله زمينى به سوريه را  ندارند

خبر

رهبر معظم انقالب  در ديدار مردم آذربايجان شرقى:

مردم در انتخابات عكس خواست دشمن عمل كنند

واليتى عنوان كرد:

جلسات كميته نظارت بر اجراى برجام 
طبق قانون برگزار مى شود

ــفير و نماينده دائم كشورمان در  ــرو س غالمعلى خوش
ــتقبال از «برنامه عمل»  ــازمان ملل متحد ضمن اس س
بان كى مون دبير كل اين سازمان براى مقابله قاطع با 
خشونت و افراط گرى، اين پديده را تهديدى جدى عليه 
ــعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى  امنيت، ثبات و توس

كشورهاى جهان دانست.
ــع عمومى  ــورمان در مجم ــفير و نماينده دائم كش س
ــريح ديدگاه هاى جمهورى  سازمان ملل متحد به تش
اسالمى ايران در خصوص برنامه عمل ارايه شده از سوى 
دبيركل اين سازمان به منظور مبارزه با افراط گرايى و 

خشونت پرداخت.
ــه كه طرح  ــادآورى اين نكت ــا ي ــورمان ب نماينده كش
ــونت و نيز گفت وگوى  مبارزه عليه افراطى گرى و خش
فرهنگ ها و تمدن ها را ايران به مجمع عمومى سازمان 
ــت گفت :همه اديان خود را متعهد  ملل ارايه كرده اس
ــراط گرايى  ــد و نمى توان اف ــى دانند و نباي به صلح م
ــروه قومى خاصى  ــن را به دين، مليت، تمدن يا گ خش
ــه به يافتن  ــال از عدم توج ــبت داد. وى در عين ح نس
ــن به ويژه ــه هاى بروز افراط گرايى خش عوامل و ريش
ــغالگرى هاى خارجى، در برنامه عمل پيشنهادى  اش

ــات كردن  ــزود: بى ثب ــاد كرد و اف ــون انتق  بان كى م

ــردن و تامين  ــلح ك ــروع از طريق مس دولت هاى مش
ــرا همراه با  ــونت گ ــراى گروه هاى خش ــع مالى ب مناب
ــت هاى معطوف  دخالت هاى نظامى خارجى و سياس
ــد فزآينده  ــم از عواملى بوده اند كه به رش به تغيير رژي
ــن زده اند. ــطح جهانى دام ــن در س افراط گرايى خش

ــانه هاى بزرگ و  ــاره به نقش مخرب رس خوشرو با اش
شبكه هاى عمده خبرى در تحريك فرقه گرايى، عدم 
ــتى گفت: بسيارى  بردبارى، بيگانه هراسى و نژادپرس
ــگاه هاى  ــت هاى همين بن ــه دليل سياس از جوانان ب
ــانه اى به دامن افراط گرايى و خشونت سوق داده  رس
ــل برنامه  ــازمان مل ــده اند.بان كى مون دبيركل س ش
عمل مقابله با افراط گرايى و خشونت را در اجراى مفاد 
ــازمان ملل متحد با عنوان  قطعنامه مجمع عمومى س
ــى (WAVE) كه  ــونت و افراط گراي جهان عليه خش
در سال 1392 به ابتكار دكتر روحانى رييس جمهورى 
ــازمان ملل  ــده و به تصويب س ــورمان پيشنهاد ش كش
رسيده بود، جهت اقدام اعضاى سازمان ملل متحد تهيه 
و ارايه كرده است.در نشست مجمع عمومى سازمان ملل 
رييس اين مجمع پيشنهاد برگزارى نشست ويژه اى را 
به منظور شنيدن نقطه نظر همه كشورها ارايه داد كه با 

استقبال گسترده كشورهاى عضو روبه رو شد.

 سفير و نماينده دائم كشوردر سازمان ملل متحد:

 افراط گرى ،تهديد عليه امنيت و ثبات كشورهاست



خبر خبر 
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مديرعامل شركت پايانه هاى نفتى ايران با بيان اينكه با لغو تحريم ها 
ركورد بارگيرى نفتكش ها و صادرات نفت ايران شكسته شد، گفت: 
براى نخستين بار بيش از 7/1 ميليون بشكه نفت در مدت 48 ساعت 

صادر شد.
سيد پيروز موسوى درباره آخرين وضعيت ورود كشتى هاى نفتكش 
اروپايى به پايانه هاى نفتى ايران، گفت: بعد از توافق هسته اى و اجراى 
ــركت ملى نفت ايران  ــفر اخير وزير نفت و مديرعامل ش برجام و س
ــركت هاى نفتى  ــه اروپا و مذاكراتى كه با ش در قالب هيئت دولت ب
ــد اين ميزان نفت به اروپا صادر شود كه  ــد، قرار ش اروپايى انجام ش

در روزهاى گذشته صادرات اين محموله انجام شد.
ــادآورى اينكه يكى  ــران با ي ــركت پايانه هاى نفتى اي مديرعامل ش
ــته اى لغو محدوديت صادرات نفت خام ايران  از بندهاى توافق هس
بود كه خوشبختانه خيلى زود شاهد تحقق اين هدف بوديم، تصريح 
ــو تحريم ها، صادرات نفت خام ايران بيش از  كرد: در طول ماه اول لغ
400 هزار بشكه در روز افزايش پيدا كرده است. اين مقام مسئول با 
تاكيد بر اينكه هم اكنون حدود 25 تا30 درصد افزايش صادرات نفت 
ــورهاى سنتى خريدار نفت خام  خام ايران به مقصد مشتريان و كش
ايران بوده است، اظهار داشت: عالوه بر اين، مابقى اين افزايش توليد 

به مقصد كشورها و خريداران جديد نفت بوده است.
 وى با بيان اينكه هم اكنون شركت پايانه هاى نفتى ايران با تمهيداتى 
ــازى و  ــازى، بازس ــا انجام تعميرات، نوس ــر گرفته بود و ب كه در نظ
ــدون هيچ  ــكله ها، در حال حاضر ب ــات و اس ــانى تاسيس به روز رس
ــازى همزمان 9 كشتى نفتكش را  مشكلى امكان پهلودهى و جداس
ــرى 4 ميليون  ــاعت عالوه بر بارگي دارد، تاكيد كرد: در طول30 س
بشكه نفت به نفتكش هاى اروپايى، بارگيرى مشتريان سنتى را هم 
ــتيم و در مجموع در اين مدت 7 ميليون و100 هزار بشكه نفت  داش
ــوى با تاكيد بر اينكه در مدت مورد  ــت. موس خام بارگيرى شده اس
اشاره، اسكله آذرپاد ( اسكله غربى ) پايانه نفتى خارگ، كه آمادگى 
پذيرش كشتى هاى نفتكش پهن پيكر به دليل آبخور باال را دارد، براى 
اولين بار پس از چهار سال پذيراى 3 كشتى نفتكش به طور همزمان 
ــتى هاى جديد دور جديد  ــت: به زودى با ورود كش بود، اظهار داش

افزايش صادرات نفت ايران به كشورهاى اروپايى آغاز خواهد شد.
ــاس  ــران تاكيد كرد: براس ــاى نفتى اي ــركت پايانه ه مديرعامل ش
مجوزهاى بارگيرى كه براى ماه آتى از سوى شركت ملى نفت ايران 
به شركت پايانه ها ابالغ شده است، پيش بينى مى كنيم كه تا يك ماه 
آينده افزايش صادرات نفت كشور فراتر از ميزان500 هزار بشكه اى 

باشد كه پيش از اين قول داده شده بود.
ــركت هاى خريدار نفت تمايلى  وى درپاسخ به اين پرسش كه آيا ش
ــتفاده از نفتكش هاى ايرانى دارند؟ خاطرنشان كرد: از آنجا كه  به اس
ــده است، شركت ملى نفتكش در حال  مشكالت بيمه اى تازه حل ش
انجام اقداماتى براى حمل نفت به اروپا بوده و به زودى شاهد استفاده 

از ناوگان شركت ملى نفتكش براى صادرات نفت خواهيم بود.

درديدار قائم مقام وزير كار و كميسيونر امور اجتماعى اتحاديه آفريقا، 
ــتغال و ارائه آموزش هاى  بر گسترش مناسبات با ايران در زمينه اش
ــا تاكيد ــگاهى آفريق ــالن دانش ــارغ التحصي ــه اى به ف فنى و حرف

 شد.
ــى كالوكو »  ــا « مصطفى صديق ــدار ب ــينى دردي  محمد تقى حس
ــاى  ــتار ارتق ــا خواس ــه آفريق ــى اتحادي ــيونر اموراجتماع كميس
ــى  ــه اموراجتماع ــا در زمين ــران و آفريق ي ــاى ا ــكارى ه هم
ــاى  ــتراتژى ه ــا و اس ــت ه ــوب سياس ــت: در چارچ ــد و گف ش
ــراى  ــود را ب ــل خ ــور وزارت كار تماي ــراى كش ــده ب ــف ش تعري
ــى اعالم  ــاى اجتماع ــه ه ــوص در زمين ــه خص ــط ب ــعه رواب توس
مى دارد. وى آمادگى وزارت تعاون، كار و رفاه را براى تبادل تجربيات 
ــا در زمينه هاى آموزش هاى فنى  و ارائه آموزش به مردم قاره آفريق
و حرفه اى، كارآفرينى، توانمندسازى زنان، توانمندسازى معلولين، 
ــاى اجتماعى و...  ــط، بيمه ه ــازى صنايع كوچك و متوس پايدارس

اعالم كرد.
ــال حاضر  ــزود: در ح ــن الملل اف ــرو در امور بي ــام وزير ني قائم مق
ــه اى جمهورى  ــى و حرف ــوزش هاى فن ــوص در زمينه آم به خص
اسالمى ايران با كشور هاى تانزانيا، برونئى، زنگبار، نيجر و زيمباوبوه 
ــب اتحاديه  ــود دارد كه در قال ــن آمادگى وج ــكارى دارد، اما اي هم
ــوزش، برگزارى كارگاه  ــيوه ارائه آم آفريقا نيز اين همكارى ها به ش
آموزشى، اعزام مربى و يا هيئت هاى كارشناسى و تخصصى صورت

 پذيرد.
ــى  ــكر ميزبان ــا تش ــو » ب ــى كالوك ــى صديق ــن « مصطف همچني
ــنودى  ــالمى ايران از هيئت اتحاديه آفريقا و ابراز خش جمهورى اس
ــه آفريقا  ــت: اتحادي ــده، گف ــرات انجام ش ــا و مذاك ــات ه از مالق
ــالمى  ــاى جمهورى اس ــدى ه ــا و توانمن ــه ظرفيت ه ــه ب با توج
ــاى  ــتار ارتق ــى خواس ــور اجتماع ــما در ام ــه ش ــران و وزارتخان اي
همكارى هاى دو طرف در تمامى زمينه ها به خصوص امور اجتماعى

 است.
ــالمى ايران  ــى از همكارى هاى جمهورى اس كالوكو با ابراز قدردان
ــكالت  ــا يك قاره جوان بوده و در حال حاضر با مش گفت: قاره آفريق
عديده اجتماعى دست به گريبان است، مشكالتى همچون بيكارى 
ــراى حضور  ــان فاقد مهارت ب ــگاهى، جوان ــارغ التحصيالن دانش ف
ــد، در حال حاضر  ــوار فاقد درآم ــت خان در بازار كار و زنان سرپرس
ــاى   ــارت ه ــه مه ــا ارائ ــراى م ــل ب ــن راه ح ــازده تري زود ب
ــگاهى  ــالن دانش ــارغ التحصي ــان، ف ــه جوان ــه اى ب ــى و  حرف فن
ــت. ــازار كار اس ــذب در ب ــراى ج ــوار ب ــت خان ــان سرپرس و  زن
ــما در اين زمينه ها داراى توانمندى هاى ــور ش ــبختانه كش خوش
ــه كمك ــن زمين ــا در اي ــد به م ــى تواني ــما م ــت و ش فراوانى اس

 كنيد.
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شوراى پول و اعتبار درنشست ويژه سودى خود تصميم 
ــهيالت مبادله اى از21 درصد به  گرفت كه نرخ سود تس
20درصد و تسهيالت مشاركتى از 24درصد به 22درصد 
ــت با كاهش  ــن آنكه دراين نشس كاهش پيدا كند، ضم
2درصدى سود سپرده ها موافقت شد، همچنين اعضاى 
شوراى پول و اعتبار مصوب كردند كه نرخ سود تسهيالت 

مشاركتى از 24 درصد به 22 درصد كاهش پيدا كند.
شوراى پول و اعتبار همچنين با توافق اخيربانكى ها براى 
كاهش نرخ سود بانكى موافقت و مصوب كردند نرخ سود 
ــاله از20 درصد به 18 درصد كاهش  سپرده هاى يك س
ــد كه نرخ  ــت همچنين مصوب ش پيدا كند. دراين نشس
سود سپرده هاى سه ماهه10 درصد باقى بماند.   درحالى 
چند ماه بعد از كاهش تورم سرانجام مديران بانكى شوراى 
پول و اعتبار راى به كاهش نرخ سود بانكى دادند كه ابتداى 
هفته رييس جمهور به بانك مركزى دستور داد نرخ سود 
ــالم حسن روحانى  ــود. حجت االس غيردستورى كم ش
ــع بانكى ها  ــنبه با حضوردرجم رييس جمهورى روزش
ــر ازكاهش تورم به عنوان يكى از  در بانك مركزى بار ديگ
ــتاوردهاى اقتصادى دولت يازدهم نام برد و درادامه  دس
ــود بانكى زد؛  روحانى يك بار ديگر گريزى به وضعيت س
ــود بانكى به عنوان يكى از ضرورت هاى  به كاهش نرخ س

اقتصادى همزمان با كاهش تورم اشاره كرد.
ــود  ــزى بازهم ضرورت كاهش س ــى دربانك مرك روحان
بانكى را مورد تاكيد قرارداد و گفت: وقتى دولتى تورم را 
مهار و تك رقمى مى كند، سود بانكى باال نادرست است و 
ــه رييس جمهور تاكيد دارد  به اقتصاد لطمه مى زند. البت

كه نبايد نرخ سود دستورى تغيير كند و به همين خاطر 
به سيف و بانكى ها گفت: اقتصاد با دستور درست نمى شود 
و بايد با ابزار اقتصادى، سود بانكى تسهيالت و سپرده ها 
ــى در برج  ــتور روحان ــش داد. بعد ازآنكه اين دس را كاه
ــد از بانك هاى دولتى  ــه بانك مركزى داده ش ميرداماد ب
ــود با توافق بانكى ها  ــيد كه نرخ س و خصوصى خبر رس
ــد به 18 درصد  ــدا كرده و از20 درص 2 درصد كاهش پي
رسيده است و بناست از اول اسفند نرخ هاى جديد درنظام 
ــاعت بعد ازانتشاراين خبر  ــود و چند س بانكى اعمال ش
در رسانه ها، بانك مركزى اطالعيه اى صادر كرد و ضمن 
استقبال از تصميم بانكى ها براى كاهش نرخ سود به آنها 
اعالم كرد كه همزمان با كاهش نرخ سود سپرده ها به فكر 
كاهش نرخ سود تسهيالت هم باشند و بعد ازآن شوراى 
پول و اعتبار امروزتشكيل جلسه داد و مصوب كرد كه نرخ 
سود سپرده و تسهيالت كم شود؛ ولى با توجه به دستور 
روحانى براى كاهش غيردستورى نرخ سود مى توان گفت 
كه بانكى ها براى عمل به اين دستورعجله كرده و بازهم 

دستورى نرخ ها را كاهش دادند.
ــان كاهش سقف نرخ سود سپرده هاى  به گفته كارشناس
ــود  ــد،  كاهش نرخ س ــد به20 درص ــى از 22 درص بانك
تسهيالت عقود غيرمشاركتى از 22 درصد به 21 درصد، 
تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار براى تسهيالت عقود 
ــبت سپرده  ــطح 24 درصد، كاهش نس مشاركتى درس
ــد به 13 درصد،  ــاى تجارى از 13/5 درص قانونى بانك ه
ــاماندهى بدهى  ــازار بين  بانكى و س ــپرده گذارى در ب س
بانك ها به بانك مركزى، از مهم ترين تصميم هاى شوراى 

ــال  ــود بانكى در س پول و اعتبار در زمينه كاهش نرخ س
ــس كل بانك مركزى  ــت. درهمين زمينه ريي جارى اس
هم گفت: براساس تصميم شوراى پول و اعتبار، نرخ سود 
تسهيالت عقود مشاركتى از 24 درصد به 22 درصد و نرخ 
سود تسهيالت عقود مبادله اى از 21 به20 درصد كاهش 
ــرخ تورم در  ــاره به اينكه ن ــيف با اش پيدا كرد. ولى ا... س
ــته از باالى40 درصد به حدود 13  ــال و نيم گذش دو س
ــت، افزود: در پايان سال 92 تورم 34/7  درصد رسيده اس
ــد و هم اكنون نرخ  ــال15/6 درص درصد، در ابتداى امس
ــان اينكه روند كاهش  ــت. وى با بي تورم 13/2 درصد اس
نرخ تورم  اقتضا مى كند كه نرخ سود بانكى هم به همين 
ترتيب كاهش پيدا كند، گفت: با اين حال برخى اشكاالت 
ساختارى از جمله تنگناى مالى كه در نظام بانكى وجود 
دارد، حجم دارايى هاى منجمد نظام بانكى و اخالل هايى 
ــى كردند، مانع  ــات غير مجاز در بازار ايجاد م كه موسس
كاهش نرخ هاى سود سپرده و تسهيالت بانكى متناسب 
با كاهش نرخ تورم شده بود. سيف افزود:  نرخ سود سپرده 
براى سپرده گذارى هاى يكساله از 20 درصد به 18 درصد 
كاهش پيدا كرد و  نرخ سود سپرده كوتاه مدت 3 ماهه كه 
قبال 10 درصد بود همان 10 درصد باقى ماند. رييس كل 
ــه  اميدواريم در آينده نرخ هاى  بانك مركزى با بيان اينك
سود بانكى در دامنه تورم باشد، گفت:  نرخ سود تسهيالت 
در صورتى قابل قبول است كه حداكثر 2 تا 3 درصد باالتر از 
نرخ تورم باشد و بيش از آن به هيچ وجه قابل قبول نيست 
و بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار مصمم هستند كه 

اين شرايط را فراهم كنند.

مديركل كاريابى هاى وزارت كار ازعملياتى شدن صدور گواهينامه هاى شغلى 
ــور خبر داد. محمد اكبر نيا گفت: برجام و  ــاغالن ايرانى خارج از كش براى ش
ــرايط جديدى را ايجاد كرده كه بايد بتوانيم از اين شرايط براى  اجراى آن ش

تعامل با ديگر كشورها به منظور اعزام نيروى كار استفاده كنيم.
ــاون، كار و رفاه افزود:  ــى هاى وزارت تع ــت نيروى كار و كارياب مديركل هداي
ــالمى در منطقه و ديگر نقاط جهان، مى تواند  ــى فعال جمهورى اس ديپلماس
امكان تعامل ايران با كشورهاى جهان را افزايش دهد و از سوى ديگر بنگاه هاى 
ــرارى ارتباطات با ديگر  ــمت برق كاريابى بين المللى بايد عالوه بر دولت به س

كشورهاى پذيرنده نيروى كار حركت كنند.
ــال 2011  ــد ارزى نيروى كارى ايران در س ــد: ميزان درآم اكبرنيا يادآور ش
ــال هاى تحريم،  ــارد دالر بود و در س ــور 1/33 ميلي ميالدى در خار ج از كش

بنگاه هاى كاريابى با وجود دشوارى به فعاليت خود در اين زمينه ادامه دادند.
وى اضافه كرد: درآمد كاريابى هاى جهان در سال هاى 2013- 2012 ميالدى 
به ترتيب 259 و 293/3 ميليارد يورو ثبت شده كه نشانه رشد دارد و در عين 
حال سال 2013 ميالدى 232 ميليون نفر كارگر در كشورهاى متختلف جهان 
ــئول وزارت كار پيش بينى كرد درآمد  ــتند. اين مقام مس اشتغال به كار داش

كارگران تا سال 2016 در سطح جهان به700 ميليارد دالر برسد.

به گفته اكبرنيا، وجوه ارسالى كارگران به كشورهاى خود در سال گذشته 414 
ميليارد يورو اعالم شد و انتظار مى رود در سال 2016 اين رقم به540 ميليارد 
ــائل مهم در اين بخش است كه  ــد. موضوع گواهينامه شغلى از مس يورو برس
با همكارى امور بين الملل اين وزارتخانه انجام شده و در آن امتيازاتى را قانون 
براى كارجويان در خارج از كشور نظير معافيت هاى مالياتى و تامين اجتماعى 
ــت. وى تاكيد كرد: دفاتر حمايت از شاغالن و كسانى كه  پيش بينى كرده اس
مى خواهند اعزام شوند، توسط بخش خصوصى بايد ايجاد شود و دولت از اين 

كار كه توسط كاريابى ها مى تواند صورت گيرد، حمايت مى كند.

عضو هيات مديره شركت هواپيمايى هما گفت: بسيار جاى تعجب دارد در شرايطى 
ــورى مانند امارات 75 فروند ايرباس380 براى ناوگان خود در نظر گرفته  كه كش
ــور ما پس از سال ها  ــفارش داده است، در كش و 75 فروند ديگر نيز براى آينده س
ــا انتقاد روبرو  ــن مدل از ايرباس ب ــتن قرارداد خريد اي نبود هيچ امكانى براى بس

مى شود.
ــنا، ابوالفضل محمدى تصريح كرد: در طول تمام سال هاى گذشته  به گزارش ايس
ايران به دليل محدوديت هاى اقتصادى نتوانست در بازار جهانى، هواپيماهاى مدنظر 
خود را تهيه كند كه اين موضوع باعث باال رفتن ميانگين سن ناوگان و افزايش هزينه 
ــد. وى با بيان اينكه براى حضور درميان قدرت هاى برتر جهانى قطعا  پرواز آنها ش
ــته باشد اعالم  ــجم و البته ناوگانى قوى داش هر ايرالين بايد يك برنامه ريزى منس
ــال هاى گذشته به طورى  ــركت هواپيمايى جمهورى اسالمى در طول س كرد: ش
كامال دقيق و حساب شده بازار فروش هواپيما را رصد كرده و اهداف خود را در نظر 
گرفته بود و خريد 138 هواپيماى اعالم شده در قرارداد اخير بخشى از اين برنامه 
بود. از اين رو به نظر مى رسد كسانى كه از دور نسبت به اجرايى شدن اين توافق انتقاد 
دارند، در جريان كار قرار ندارند و اعتراض مى كنند. قراردادى كه به شكل كلى تمام 

جوانب آن رعايت شده و انتقاد به اين شكل از آن تاسف برانگيز است. 
عضوعلى البدل هيئت مديره شركت هواپيمايى « هما » با  بيان اين كه هواپيماهاى 
ــت، ادامه داد: دركنار آن  ــده اس ايرباس330 براى مقاصد دوربرد در نظر گرفته ش

ــده كه طبق توافق از سال2020 وارد كشور مى شود  ايرباس 350 نيز خريدارى ش
ــيم  ــت صنعت هوايى خود را بهبود بخش ــن زمان مى توانيم وضعي و ما درطول اي
ــتفاده از  ــتفاده كامل از اين ناوگان جديد به وجود آيد. وى در مورد اس تا توان اس
ــرد مانند خاوردور   ــيرهاى دورب اين هواپيماها گفت : ازاين نوع هواپيما براى مس
مى توان استفاده كرد. محمدى راد با اشاره به گستردگى قراردادهاى شركت ايرباس 
ــركت در طول اين سال ها بيش از  ــته تصريح كرد: اين ش در طول سال هاى گذش
ــيار بزرگ  ــت و قطعا قرارداد اين هواپيماها بس ــاخته اس 9000 فروند هواپيما س
ــوى برخى اين صحبت ها مطرح شده كه  خواهد بود، اما دركشورما متاسفانه از س
ــرايطى كه حجم مبادالت  ــتگى نجات داده، در ش قرارداد ما ايرباس را از ورشكس
ــت. وى درباره قرارداد ايران اير  ــيار باالتر از اين ارقام اس اقتصادى اين شركت بس
با شركت ايتاليايى ATR براى خريد20 فروند هواپيماى كوچك نيز توضيح داد: 
ــهرهاى  تمام ايرالين هاى بزرگ جهان براى پروازهاى كوتاه برد خود در اتصال ش
ــتفاده مى كنند.  ــن چنينى اس ــاى با ظرفيت اي ــر از هواپيماه كوچك به يكديگ
اين هواپيماها هزينه كمى براى پرواز داشته و با توجه به ظرفيت70 نفرى شان از پله 
و امكانات ديگر استفاده نمى كنند. از اين رو با توجه به اينكه در ايران تعداد زيادى 
ــور وجود دارد كه تاكنون براى آنها برنامه ريزى  فرودگاه در شهرهاى كوچك كش
ــت اين هواپيماها به بهبود اوضاع آنها  خاصى صورت نگرفته، مى توان انتظار داش

كمك ويژه اى كنند.

وزارت كار اعالم كرد:

صدور گواهينامه شغلى براى ايرانيان شاغل در خارج
عضو هيئت مديره شركت هواپيمايى هما گفت:

خريد هواپيما منطق اقتصادى دارد يا نه ؟
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نرخ سود تسهيالت 2 درصد كم شد

داليل گرانى موز، پياز و گوجه فرنگى 
در روزهاى اخير

طرح هاى صندوق توسعه ملى 
براى نجات آب كشور

چه كسى در سو استفاده از كارت 
بازرگانى مقصر است؟

نسل سوم تلفن همراه در14 شهر 
استان اصفهان راه اندازى شد

ــه فرنگى را  ــى موز، پياز و گوج ــبزى داليل گران رييس اتحاديه ميوه و س
ــين مهاجران درباره دليل گرانى موز  در روزهاى اخير اعالم كرد. سيد حس
ــت كه وقتى وارد مى شود،  ــت: موز ميوه اى اس در روزهاى اخير، اظهارداش
ــت و بايد قبل از ورود به بازار، در سردخانه قرار بگيرد و سپس  سبزرنگ اس
به سالن هاى رنگ آميزى برود؛ گاهى ميان اين پروسه ها فاصله مى افتد كه 

همين امر سبب گران شدن محصول مى شود.
وى با بيان اينكه قيمت موز در طول سال جارى بين2800 تا3200 تومان 
ــدان ميوه و تره بار  ــت، افزود: در3 روز اخير قيمت اين ميوه در مي بوده اس

به4200 تومان رسيده است.
ــازو گوجه فرنگى  ــل گرانى پي ــبزى درباره دلي ــوه و س رييس اتحاديه مي
ــاورزان زيان  ــته توليد پياز خيلى زياد بود و كش ــال گذش اظهارداشت: س
ــش دادند،  ــود را كاه ــت خ ــال ميزان كش ــل امس ــه همين دلي ديدند ب
ــار و بندرعباس هنوز  ــد چابه ــدى نقاطى مانن ــه محصول تولي ضمن اينك
به طور كامل وارد بازار نشده است و تا حدود 15 تا20 روز آينده شرايط بهتر 
ــود. به گفته وى، قيمت اين محصول در حال حاضر در ميدان ميوه و  مى ش

تره بار 4 هزارتومان است.
ــبزى با بيان اينكه قيمت گوجه فرنگى هم1000  رييس اتحاديه ميوه و س
ــت: در اين فصل  ــت، گف ــيده اس ــده و به2500 تومان رس تومان گران ش
محصول توليدى مناطقى مانند چابهار، بوشهر و بندرعباس به بازار مصرف 

عرضه مى شود كه گاهى چند روز فاصله  مى افتد و عرضه كم پايين مى آيد.
به گفته مهاجران، تا چند روز آينده عرضه اين صيفى به حدى خواهد شد كه 

قيمت آن از1000 تومان هم پايين تر مى آيد.

ــه اختصاص  ــاره ب ــا اش ــعه ملى ب ــدوق توس ــل صن ــت عام ــس هيئ ريي
ــارد دالر براى  ــت:  4 ميلي ــور گف ــوع  آب دركش ــارد دالربه موض 11ميلي
ــاره به  ــينى، با اش ــت. سيدصفدرحس ــده اس ــاى مرزى پرداخت ش آب ه
ــعه ملى دربخش آب اظهار داشت:  ــرمايه گذارى صندوق توس وضعيت س
ــرزى و 1/5ميليارد دالر  ــاى م ــارد دالر براى مهار آب ه نزديك به 8 ميلي
ــتان و  ــتان و ايالم،500 ميليون دالر براى سيس ــت هاى خوزس براى دش
ــرب روستايى در نظرگرفته  بلوچستان و500 ميليون دالر نيز براى آب ش

شده است.
رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملى گفت: بيش از11ميليارد دالر براى 

موضوع آب از سوى اين صندوق اختصاص خواهد پيدا كرد.
ــور، يكى از اولويت هاى اساسى كشور   با توجه به اهميت  آب در توسعه كش
ــال  ــوده كه طى 4 س آب ب
دراين بخش سرمايه گذارى 

خواهد شد.
ــه تاكنون  ــان اينك وى با بي
ــراى براى  ــارد دالر ب 4ميلي
ــرزى پرداخت  ــاى م آب ه
ــن  ــت: همچني ــده، گف ش
ــا700 ميليون  حدود 600 ت
دالر براى دشت خوزستان و 
ايالم و سيستان و بلوچستان 

اختصاص پيدا كرده است.

ــوء استفاده از كارت  عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران، از چند ارگان تاثيرگذار در س
بازرگانى خبر داد.

ــى عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران  حسين طوس
جوان، گفت: كارت بازرگانى مربوط به شركت هاى ثبت شده و شناسنامه دار است كه 

براى رفع نياز و تجارت خارجى آنها مورد استفاده قرار مى گيرد.
ــتند كه كارت خصوصى و شخصى دارند كه اين  وى اظهار داشت: افرادى زيادى هس
ــور مثال مدارك  ــود و مواردى هم وجود دارد كه به ط ــخاص داده مى ش كارت به اش
ــود و يك وكالت امر مى گيرند كه موجب  ــخص را گرفته و كارت صادر مى ش يك ش

سو استفاده مى شود.
ــى تواند  ــت كه هر كس م ــى مدركى اس ــاره به اين كه كارت بازرگان ــى با اش طوس
ــيار مهم است و نظارت بايد توسط  داشته باشد، گفت: نحوه استفاده از اين كارت بس

نهادهاى نظارتى انجام شود.
عضو هيئت نمايندگان تهران با اشاره به واردات700 پورشه به نام يك زن كه مالياتى 
ــاى نظارتى و  ــتگاه ه ــكل اين كارت به گمرگ، دس ــده، گفت: مش هم پرداخت نش
دستگاه هايى كه ثبت سفارش را انجام مى دهند، برمى گردد و گرنه تعداد زيادى از افراد 

كارت بازرگانى دارند و همه نمى توانند از آن سو استفاده كنند.
طوسى تصريح كرد: مشكل در كارت بازرگانى نيست زيرا تنها مدركى است كه افراد 

مى توانند با آن تجارت خارجى و صادرات و واردات انجام دهند.
وى ادامه داد: اين ميزان و سو استفاده به ساير دستگاه ها و دستگاه هاى نظارتى مربوط 

است كه مى بايست نظارت در صادرات و واردات كشور داشته باشند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران يادآور شد: اگر نظارت شديدتر باشد و قوانين به خوبى 

اجرا شود سو استفاده از كارت بازرگانى امكان پذير نخواهد بود.

ــبت  ــبكه به مناس ــان، اعالم كرد: اين ش ــتان اصفه ــركت مخابرات اس ش
ــره بردارى  ــالمى ايران به به ــالگرد پيروزى انقالب اس ــى و هفتمين س س

رسيد.
ــت، درچه، بادرود،  ــهرهاى قهنويه، ويالشهر، گلدش  با اجراى اين طرح ش
ــميرم، داران،  ــهر، س ــاد، دهاقان، فريدونش كوهپايه، خورو بيابانك، كليش
3G بوئين مياندشت و پيربكران از امكانات و سرعت انتقال اطالعات شبكه

 بهره مند شدند. 
نسل سوم شبكه تلفن همراه يا 3G روشى براى انتقال اطالعات در تلفن هاى 

همراه و سيستم هاى بدون سيم است.
ــانه اى (مولتى مديا) است و  ــبكه موبايل با رويكرد چند رس نسل جديد ش
بر خالف « سيستم بين المللى ارتباطات همراه » (GSM) كه نسلى براى 

انتقال صدا و اطالعات است، 
ــل جديد سرعت باال  اين نس
ــانه اى  براى انتقال چندرس
ــل  را فراهم مى كند. در نس
ــبكه موبايل، انتقال  سوم ش
ــبتا  ــرعت نس اطالعات با س
بااليى صورت مى پذيرد و با 
وجود تلفن هاى نسل جديد 
استفاده از امكاناتى از قبيل 
ارتباط تصويرى بى سيم، با 
كيفيت مناسب مقدور است.
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عكس روز(گلى كه شبيه چهره ميمون است)

دريچه

خبر

ــازمان ملل متحد  ــت زاگرس مركزى را از برنامه عمران س ايران برنامه حفاظ
ــال  (UNDP) تحويل گرفت.برنامه حفاظت از زاگرس مركزى حدود 10 س
ــت و برنامه عمران سازمان  است كه با همكارى سازمان حفاظت محيط زيس
ملل متحد در ايران اجرا مى شود و تا پايان 2016 به اتمام خواهد رسيد، مراسم 
امضاى تفاهم نامه تحويل اين پروژه از سازمان ملل به دولت ايران در سازمان 

حفاظت محيط زيست برگزار شد.
گرى لوئيس نماينده سازمان ملل در ايران در اين مراسم گفت: از ديد سازمان 

ملل اين سابقه 10 ساله در اجراى اين پروژه موفقيت هاى بااليى داشته است.
ــت كه  ــورهاى عضو اين اس ــل براى اعضا و كش ــازمان مل وى گفت: نقش س
ــس ادامه داد:  ــعه اى آنها پيدا كند. لوئي راه حل هايى براى چالش هاى توس
سازمان ملل در حالى از اين برنامه جدا مى شود كه نشانه هاى موفقيت از جانب 
دولت ايران در آن مشاهده مى شود و از اين رو ديگر نيازى به حضور سازمان ملل 
در اين پروژه نيست. وى تاكيد كرد: امروزه با چالش هاى جدى محيط زيستى 
ــتيم از اين رو حفاظت از منابع طبيعى و محيط زيست از  در دنيا روبه رو هس
ــت. وى با بيان اينكه آب مركز هر فعاليتى است،  اهميت زيادى برخوردار اس
ــد و برج آب ايران  ــور را توليد مى كن گفت: منطقه زاگرس 50 درصد آب كش

ناميده مى شود از اين رو حفاظت از آن اهميت زيادى دارد.
وى ادامه داد: تجربه همكارى سازمان ملل در كنار ايران در اين برنامه به اجراى 
ــتورالعمل هايى منتهى شد كه به  پروژه هاى پايلوتى و تدوين برنامه ها و دس
حفاظت از اين عرصه ها منتج مى شود. بنابر اين از ديد سازمان ملل اين فرآيند 
در اينجا به پايان مى رسد و به چهار استاندار و سه بدنه دولتى تحويل مى شود 

كه بعد از اين مسئوليت آن را بر عهده خواهند داشت.
ــتاندارى هاى چهارمحال و بختيارى،  نماينده سازمان ملل در ايران گفت: اس
كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان و فارس اين پروژه را تحويل گرفته اند و ما مشتاق 
هستيم نتايج اين فرآيند بومى شده را در برنامه هاى اين استان ها ببينيم. البته 
هر جا الزم باشد آماده همكارى هستيم.وى خطاب به ابتكار گفت: به رغم اينكه 
پروژه حفاظت از زاگرس مركزى تا پايان سال 2016 به اتمام مى رسد و تحويل 

دولت ايران مى شود، اما ما هميشه در كنار شما خواهيم بود.

گرى لوئيس :
 ايران برنامه حفاظت زاگرس را از 

سازمان ملل تحويل گرفت

كمپين سه شنبه هاى بدون خودرو كه از 
ــد اكنون وارد هفتمين هفته  اراك آغاز ش
ــده و در اين مدت مورد استقبال مردم  ش

21 استان قرار گرفته است.
تغيير سبك زندگى مردم و گرايش آنها به 
ــمت تجمل گرايى به مرور مشكالتى را  س
براى آنها به وجود آورده ؛ البته چند سالى 
است دنيا به اين مهم پى برده و در تالش 
ــدن از اين سبك زندگى  است تا با دور ش
ــالمت خود  ــت و س به حفظ محيط زيس

كمك كند.
ــور  ــهرهاى كش ــى كالنش ــران و برخ ته
ــد و يكى  ــوا رنج مى برن ــز از آلودگى ه ني
ــالمت و محيط زيست  ــايلى كه س از وس
ــور را به خطر مى اندازد خودرو است،  كش
ــهم وسايل  ــان مى دهد س بررسى ها نش
ــش از 70 درصد  نقليه در آلودگى هوا بي
است اين در حالى است كه خودروهاى تك 
سرنشين در معابر به وفور ديده مى شود و 
ــغال خيابان ها به  بيشترين سهم را در اش

خود اختصاص داده است.

بر اين اساس 7 هفته گذشته براى اولين بار 
ــتان اراك در حركتى كامال  شهروندان اس
مردمى سه شنبه هاى بدون خودرو را آغاز 
ــن مدت به گفته  كردند و اكنون بعد از اي
ــر كل دفتر آموزش و  محمد درويش مدي
ــازمان حفاظت  مشاركت هاى مردمى س
ــتان به اين  ــت اكنون 21 اس محيط زيس

طرح پيوسته اند.
ــى ايرنا گفت:  ــگار علم ــش به خبرن دروي
ــرقى،  ــران، البرز، آذربايجان ش اكنون ته
ــان ، اراك،  ــى ، اصفه ــان غرب آذربايج
كرمانشاه، چهارمحال و بختيارى، فارس، 
ــدران ،  ــدان ، مازن ــان رضوى، هم خراس
ــتان هايى  ــتان و كرمان برخى از اس گلس

هستند كه به اين طرح پيوسته اند.
ــتقبال از اين طرح  ــاره تاثير و اس وى درب
ــازى ايجاد  ــى در فضاى مج افزود: گروه
ــود در مورد  ــردم نظرات خ كرده ايم تا م
ــنبه هاى بدون خودرو را منعكس  سه ش
كنند و از همين طريق هفته گذشته يك 
ــنجى در مورد تجربه شهروندان از  نظرس

تفاهم نامه حفاظت و توسعه پايدار كوهستان زاگرس مركزى ميان وزارت كشور، 
سازمان مديريت و برنامه ريزى و سازمان حفاظت محيط زيست امضا شد.

ــزوم تقويت  ــت از زاگرس مركزى و ل ــت حفاظ ــا توجه به اهمي به گزارش مهر، ب
همكارى هاى مشترك برنامه حفاظت و توسعه پايدار كوهستان زاگرس با استفاده 
ــال بختيارى، كهگيلويه و  ــتاندارى هاى چهارمح از ظرفيت هاى بين المللى و اس

بويراحمد، اصفهان و فارس تهيه شد.
ــاى آن را مى توان  ــده كه نتايج موفق و قابل اعتن اين برنامه به گونه اى تدوين ش
ــم توسعه اقتصادى،  ــتان هاى زاگرس تعميم داد و از شروع برنامه شش به تمام اس

اجتماعى و فرهنگى كشور مورد بهره بردارى قرار گيرد.
ــاى اصفهان،  ــتان ه ــتانداران اس ــان اس ــه اى مي ــم نام ــتا تفاه ــن راس در همي
ــعه  ــد، معاون عمران، توس ــارى، كهگيلويه و بويراحم ــال بختي فارس، چهارمح
ــازمان مديريت و  ــور، معاون امور توليدى س ــتايى وزارت كش ــهرى و روس امورش
ــازمان حفاظت محيط زيست امضا ــور و معاون محيط طبيعى س برنامه ريزى كش

شد.
چشم انداز و اهداف برنامه حفاظت و توسعه پايدار كوهستان زاگرس

ــعه پايدار و متوازن برخوردار و  در زمان چشم انداز، منطقه زاگرس مركزى از توس
احساس مسئوليت در جوامع محلى و بهره بردار افزايش يافته و ساختار و عملكرد 

ــل هاى آينده در قالب اهداف راهبردى  ــتان زاگرس براى نس ــتم كوهس اكوسيس
اجرايى مى شود.

براى انتقال از برنامه كوتاه مدت پايلوت به برنامه دائمى و بلند مدت، در چهار استان 
ــازمان مديريت و برنامه ريزى و  زاگرس مركزى، اقداماتى توسط وزارت كشور، س
ــت انجام مى شود كه به  استاندارى هاى چهارگانه و سازمان حفاظت محيط زيس

شرح زير است:
به موجب اين تفاهم نامه كميته ملى مديريت كوهستان زاگرس (ذيل كميته ملى 

توسعه پايدار) تشكيل مى شود.
 وزارت كشور از ايجاد و فعالسازى كميته ملى مديريت كوهستان زاگرس حمايت 
ــتاى  كرده و زمينه همكارى و هماهنگى بين بخش هاى اصلى ذى ربط را در راس
جذب حمايت هاى مالى و اجراى برنامه حفاظت و توسعه پايدار كوهستان زاگرس 

مركزى، ايجاد كند.
ــتناد بند (الف) ماده(191) قانون برنامه  سازمان مديريت و برنامه ريزى بايد به اس
ــت بوم هاى حساس،  ــت بومى در زيس پنجم موضوع تدوين برنامه مديريت زيس
نسبت به بررسى و تامين اعتبارات برنامه حفاظت و توسعه پايدار كوهستان زاگرس 
مركزى به تفكيك سال هاى برنامه و متناسب سازى و منطقى سازى ساختار ادارى 
ــعه پايدار كوهستان زاگرس  ــتقرار نظام مديريت بين بخشى حفاظت و توس و اس
مركزى و جهت دهى اعتبارات قانون برنامه پيشنهادى از سوى نهادهاى ذى مدخل 

در توسعه منطقه مزبور با رعايت مقررات مربوطه اقدام كند.
ــئوليت تاسيس و فعالسازى  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مس همچنين س
ــاى چهارگانه،  ــتان ه ــتانى را در اس دبيرخانه اجرايى ملى و دبيرخانه اجرايى اس

بر عهده خواهد داشت.
ــى براى كارگروه تخصصى آمايش  استاندارى ها بايد نقش تسهيل گرى و اثربخش
سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار استان را با مسئوليت كميته مديريت استانى 
ــتان زاگرس مركزى و با ايجاد دبيرخانه اجرايى مديريت پايدار كوهستان  كوهس

زاگرس در محل سازمان مديريت و برنامه ريزى افزايش دهند.
ــازمان هاى  ــوق هاى الزم براى بهره گيرى از ظرفيت جوامع محلى، س اعمال مش
ــتفاده بهينه از  ــد برنامه ريزى هاى مرتبط با اس مردم نهاد و كارآفرينان در فرآين

منابع طبيعى.
ــتانى وزارت جهاد كشاورزى، وزارت نيرو، وزارت  جلب مشاركت نهادهاى تابعه اس
راه و شهرسازى، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان امور عشايرى، 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، در راستاى تقويت و تسهيل 
ــتان  ــعه پايدار كوهس ــارات و اجراى برنامه حفاظت و توس تخصيص منابع و اعتب

زاگرس مركزى.
تشكيل و فعالسازى كميته هاى مديريت مناطق آبخيز مديريتى و همكارى براى 
ــتم مديريت يكپارچه در مناطق  ــتقرار سيس تخصيص منابع و اعتبارات براى اس

ده گانه آبخيز مديريتى.
سازمان حفاظت محيط زيست بايد در جهت تقويت نقش نهادهاى تابعه استانى، 
ــتان زاگرس و معرفى پروژه و فعاليت هاى  ــتاى مديريت يكپارچه كوهس در راس
ــتى اقدام كند و در اين راستا با وزارت كشور، سازمان  موثر در حفاظت از تنوع زيس
ــتانى آنها، همكارى و هماهنگى  مديريت و برنامه ريزى كشور و نهادهاى تابعه اس

مستمر داشته باشد.
منابع مالى و اجراى تفاهم نامه

ــتان  ــعه پايدار كوهس تامين و تخصيص بودجه براى اجراى برنامه حفاظت و توس
ــتگاه هاى اجرايى ذى ربط،  ــهم اعتبارى هر يك از دس زاگرس مركزى از محل س
ــتگاه ها و از محل اعتبارات تملك دارايى هاى  هرساله در بودجه هاى سنواتى دس
ــود و به دليل حوزه عملكرد آن در  ــتانى پيش بينى مى ش سرمايه اى ملى و يا اس
استان هاى زاگرس مركزى، با استفاده از ساز و كار تفويض اختيار توسط استان هاى 

مربوطه از طريق مبادله موافقت نامه اجرا مى شوند.
نظارت

نظارت بر حسن اجراى اين برنامه توسط كميته ملى توسعه پايدار به رياست معاون 
رييس جمهورى و رييس سازمان حفاظت محيط زيست است كه هر 6 ماه يك بار 
نتايج اقدامات را به دبيرخانه شوراى عالى حفاظت محيط زيست و استانداران ارايه 

مى دهد.
اين تفاهم نامه در 10 نسخه و به انضمام برنامه حفاظت و توسعه پايدار كوهستان 
زاگرس مركزى كه جزء الينفك اين تفاهم نامه است، تهيه و تنظيم شده است، اين 
تفاهم نامه از تاريخ امضا به مدت پنج سال اعتبار داشته و پس از آن نيز تا زمان اعالم 

كتبى هر يك از طرفين، همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند.

تفاهم نامه مشترك «حفاظت از توسعه پايدار كوهستان زاگرس» امضا شد

ــد كه نتيجه قابل قبولى  اين طرح انجام ش
به همراه داشت.

وى ادامه داد: در اين نظر سنجى 53 درصد 
ــنبه از  ــه ش ــالم كردند در روز س مردم اع
ــتفاده نكردند، 29  ــخصى اس خودروى ش
درصد از اين طرح اظهار بى اطالعى كردند 
ــه اطالع از اين  و بقيه گفتند با وجود اينك
ــتفاده از خودروى  ــور به اس طرح، اما مجب

شخصى بودند.
ــه چنين  ــك ادام ــش گفت: بدون ش دروي
ــر زيادى  ــد تاثي ــى توان ــى م حركت هاي
ــودرو و به دنبال  ــتفاده از خ درفرهنگ اس
ــد، با  ــته باش ــش آلودگى هوا داش آن كاه
ــت كه  ــايد اولين بارى اس ــت ش اين حرك
ــش آلودگى  ــهروندان ايرانى براى كاه ش
ــى از ابزار رفاهى خود كه همان  هوا از بخش
ــت مى گذرند و با اين كار پيامى  خودرو اس
ــتى را به گوش دولتمردان مى  محيط زيس

رسانند.
وى تاكيد كرد: همين حركت و فشار مردم 
موجب شد تا طرح كاهش آلودگى هوا كه 

ــت در مجلس در انتظار تصويب  مدت هاس
به سر مى برد دوباره مطرح و مورد بررسى 

قرار گيرد.
درويش گفت: طرح روزهاى سه شنبه بدون 
خودرو را براى 400 هفته پيش بينى كرديم 
ــيم تا اين روز وارد تقويم رسمى  و در تالش

كشور شود.
وى ادامه داد: چنين طرحى در كشورهاى 
ــد و  ــكانديناوى و اتحاديه اروپا اجرا ش اس
ــتند تا سال  مردم نروژ از دولت خود خواس
ــخصى و  ــايل نقليه ش ــت وس 2019 حرك
ــهر را ممنوع  ــطح ش ــيكلت در س موتورس
ــايل حمل و نقل عمومى  كند و مردم از وس

استفاده كنند.
ــاركت هاى  ــر آموزش و مش مديركل دفت
ــت  ــازمان حفاظت محيط زيس مردمى س
ــن در اتحاديه اروپا كمپينى  گفت: همچني
ــت كه مردم ديگر گواهينامه  راه افتاده اس
نمى گيرند و به آن هم افتخار مى كنند كه 
اين حركت به مرور مى تواند به يك سبك 

زندگى تبديل شود.
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مشاغل زيادى هستند كه ما آنها را به درستى نمى شناسيم 
و آدم هاى زيادى كه هنوزجوياى شغل مناسب هستند. 

ــن واژه خالصه كرد.  ــوان در اي ــغل را مى ت «صبر»؛ اين ش
حرفه اى كه همه با آن آشنايى داريم و حتى شايد در مواقعى 

از زندگى آن را تجربه كرده باشيم. 
ــتند كه در  ــى هس ــته هاى سفيدپوش ــتارها» فرش «پرس
ــتند و چه بيمار  ــى كنارما هس ــخت ترين لحظات زندگ س
باشيم چه همراه بيمار، از درد ما كم مى كنند. حول و حوش 
ــراغ اين حرفه  ــتار، س ميالد حضرت زينب (س) و روز پرس

مى رويم.
الهام جوان 30ساله اى است كه دردانشگاه پرستارى خوانده 
و هفت سالى مى شود وارد شغل پرستارى شده و االن دريك 
ــتارها  ــتان دولتى كار مى كند. الهام مثل بقيه پرس بيمارس
ازسختى هاى اين شغل مى گويد. اما، اوهم اعتقاد دارد عشق 

و صبر حرف اول را دراين كار مى زند:
براى پرستار شدن بايد چكار كنيم؟

براى پرستار شدن الزم است كه ابتدا افراد در دانشگاه دراين 
رشته تحصيل كنند. كارشناسى پرستارى تقريبا چهارسال 
زمان مى برد. بعد از فارغ التحصيل شدن مى بايست دو سال 
طرح بگذرانند تا بتوانند مدرك خود را بگيرند. بعد از اتمام 

ــتاران قرارداد مى بندد.  ــتان با اين پرس اين دوره، بيمارس
ــتخدام كمى تغيير كرده و شركت هايى،  ــرايط اس البته ش
ــده مى گيرند؛ يعنى  ــتاران را برعه ــتخدام اين پرس كار اس
ــتاران  ــه آنها با پرس ــطه وجود دارند ك ــركت هاى واس ش
ــتان ها معرفى  قرارداد مى بندند و از آنجا افراد را به بيمارس

مى كنند.
ــركت هاى واسطه راضى  ــتارها از اين ش  البته معموال پرس
ــگاه ها آزمون برگزار  ــتند. براى رسمى شدن هم دانش نيس
مى كنند و پرستاران در آن شركت مى كنند و اگر پرستارها 
در آزمون قبول شدند، مراحل گزينش را طى مى كنند و بعد 
ــتان به صورت پيمانى استخدام  از آن مى تواند در بيمارس

شوند.
چقدر درآمد دارد؟

غالبا وضعيت حقوق و مزايا در بيمارستان هاى دولتى بهتر 
ــت، اما به همان ميزان هم  از بيمارستان هاى خصوصى اس
ــيفت هاى كارى و شلوغى  كار آنها دشوارتر است. از نظر ش
ــار كار در بيمارستان هاى دولتى  بيمارستان، سختى و فش
ــته به اينكه دولتى  بيشتراست. حقوق شغل پرستارى بس
ــت. در هر كدام از اينها هم  ــد يا خصوصى، متفاوت اس باش
ــب و اضافه كار در كم و زياد شدن  ــيفت ش عواملى مثل ش

ــتان دولتى با  ــتار در بيمارس ــت. يك پرس درآمد موثر اس
احتساب اضافه كار و شيفت حدودا بين 3 تا 3 ميليون و 200 
ــتاران دولتى از تسهيالت  هزار تومان حقوق مى گيرد. پرس

دولتى مثل وام و بن و غيره هم بهره مند هستند.
چه كسانى مى توانند پرستار شوند؟

ــت و  ــق اس ــراى ورود به اين كارعش ــن توانايى ب مهم تري
ــختى هاى اين كار را  ــد، نمى توانيد س ــق نباش اگراين عش

تحمل كنيد. كار كردن با فرد بيمار كار راحتى نيست. 
ــتار حياتى ــراى يك پرس ــن اخالق، صبر و آرامش ب حس

ــتارى موفق باشند  ــانى مى توانند درشغل پرس  است. كس
ــند و از  ــته باش ــن حرفه عالقه داش ــه به اي ــه اول از هم ك
ــيفت ها، بدخلقى هاى  ــب بيدارى، ش طرف ديگر طاقت ش
ــختى هاى اين كار را داشته  همراهان بيمارها و خالصه س

باشيد.
البته اين شغل لذت هايى دارد كه شايد درهيچ شغل ديگرى 
آن را پيدا نكنيد. پرستارى از بيمارى كه با درد به بيمارستان 
ــنيدن صداى  ــه خانه مى رود يا ش مى آيد و با حال خوب ب
ــده يا ديدن خوشحالى همراهان  نوزادى كه تازه متولد ش
بيماران، از جذابيت هاى شغل پرستارى است كه در كمتر 

شغلى شانس تجربه كردن آن را داريد.

مديركل بهزيستى استان مركزى:

ايجاد خودباورى در زنان سرپرست خانوار دركنارايجاد شغل ضرورت دارد
معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش:

 احتمال بازگشايى مدارس در پنج شنبه ها

ديدگاه

كار آفرينى

خبر  خبر 

ــتاد ساماندهى امور جوانان در  محمود گودرزى در حاشيه جلسه س
ــه ستاد ملى ساماندهى  جمع خبرنگاران با بيان اينكه آخرين جلس
ــتگاه ها و  ــد، افزود: برخى دس ــال 94 برگزار ش ــور جوانان در س ام
ــات  ــور خوبى در اين جلس ــوزه جوانان حض ــاى مرتبط با ح نهاده
ــامى آنها را تا پايان سال داشتند و برخى نيز حضور نداشتند كه اس

 اعالم مى كنيم.
ــى را كه به  ــتگاه هاي ــور نهادها و دس ــان حض ــر ورزش و جوان وزي
سياست گذارى در حوزه جوانان مشغولند بسيار ضرورى ارزيابى كرد 
و گفت: صدا وسيما و ديگر سازمان هايى كه مى توانند وضعيت جوانان 
را انعكاس دهند، حضورى در جلسات ستاد نداشتند. وى با انتقاد از 
برخى دستگاه ها براى حضور نيافتن در جلسات ستاد ملى ساماندهى 
امور جوانان گفت: برخى دستگاه ها به ويژه دستگاه هاى سياست گذار 
ــيما بايد در جلسات ستاد  ــور مانند صدا و س در حوزه رسانه اى كش
ــته باشند، اين در حالى است كه  ساماندهى امور جوانان حضور داش

تاكنون اين كار را انجام نداده اند.
مجلس جوانان در گذشته توفيقاتى نداشته است

گودرزى در زمينه آخرين وضعيت تشكيل مجلس جوانان اظهار كرد: 
اين مجلس در گذشته توفيقاتى نداشته ، اما در چارچوب قوانين قابل 
اجراست. البته مصوبات مجلس جوانان قابليت اجرايى دارد و تنها به 
عنوان تمرينى براى اداره كشور به آن نگريسته مى شود و ما همچنان 

پيگير راه اندازى مجلس جوانان هستيم.
وزير ورزش و جوانان در پاسخ به پرسشى در زمينه تسهيل برگزارى 
ــاماندهى امور جوانان بر افزايش اشتغال جوانان اظهار  ستاد ملى س
ــت بلكه آگاه سازى دستگاه ها  كرد: كار اين ستاد ايجاد اشتغال نيس
ــوط به جوانان  ــاير موضوعات مرب ــتغال جوانان و س براى تحقق اش
ــايل اشتغال و جوانان به  مانند آسيب هاى اجتماعى است. البته مس
ــور است كه اميدواريم با  طور عام مربوط به مشكالت اقتصادى كش
ــاهد بهبود وضعيت اقتصادى جوانان نيز باشيم. وى  تحقق برجام ش
ــه ماه يك بار اين جلسات تشكيل  ــت كه هر س تاكيد كرد: قرار نيس
ــب براى آن وجود داشته باشد و  ــود بلكه بايد دستورجلسه مناس ش
ــوراى عالى جوانان را  ــال آينده يك يا دو جلسه ش اميدواريم در س

برگزار كنيم.
وزير ورزش و جوانان در پاسخ به پرسشى در زمينه عدم حضور جوانان 
در ستاد ملى امور جوانان گفت: در اين ستاد عموما افراد با تجربه بايد 
حضور داشته باشند البته نمايندگان سمن ها ،تالش هايى در حوزه 
ــه  ــد و نتايج فعاليت هاى صورت گرفته در اين جلس جوانان مى كنن

مطرح مى شود.
ــاماندهى امور جوانان اظهار   وى درشصت امين جلسه ستاد ملى س
كرد: در كشور رسم شده در زمينه مبانى نظرى و آسيب ها بحث كنيم 

و راهكارهاى ارايه شده مبتنى برواقعيات نيست.

ــلح گفت: يكى از محورهاى  ــازمان قضايى نيروهاى مس رييس س
ــد به  ــگيرى از وقوع جرم باش ــويق در نيروها بايد پيش تنبيه و تش
ــويق  ــود جرم را كاهش دهد مورد تش طورى كه يگانى كه موفق ش

قرار گيرد.
ــالم بهرامى در هفدهمين همايش مجتمع پيشگيرى  حجت االس
ــى عوامل نوين فرار از  از وقوع جرم نيروهاى مسلح با موضوع بررس
ــگيرى از آن ضمن تقدير  خدمت و ارايه راهكارهاى موثر براى پيش
ــبت والدت حضرت  ــهداى گرانقدر انقالب و تبريك به مناس از ش
ــوق متقابل ملت و  ــه در نهج البالغه به حق زينب (س) با بيان اينك
ــتون فقرات اين  ــت، گفت: نيروهاى مسلح س دولت اشاره شده اس
ملت هستند و اين حصار نبايد آفت داشته باشد و رخنه در آن ايجاد 
شود؛ چراكه افزايش جرم، نظم و انضباط و استوارى را از بين مى برد 

و موجب آسيب مى شود. 
ــئوالن عالى  ــرى در ديدار با مس ــم رهب ــه داد: مقام معظ وى ادام
ــه تالش ها  ــد كردند ك ــوع جرم تاكي ــگيرى از وق قضايى در پيش
ــازمان قضايى  ــازمان يافته انجام شود. بنابراين س در اين راستا س
ــازمان يافته كند  ــالش را س ــت اين ت ــلح موظف اس نيروهاى مس
ــاركت  ــتمر، تدابير ويژه، مش كه اين امر از طريق برنامه ريزى مس
ــه نتيجه  ــاى مقطعى ما را ب ــود و راهكاره ــى محقق مى ش همگان

نمى ساند.
ــتاى پيشگيرى از  ــالم بهرامى تصريح كرد: بايد در راس حجت االس
وقوع جرم فرهنگ سازى كرد و يكى از محورهاى تنبيه و تشويق در 
ــد. به طورى كه يگانى كه موفق  نيروها پيشگيرى از وقوع جرم باش

شود جرم را كاهش دهد مورد تشويق قرار گيرد. 
وى ادامه داد: آگاه سازى در زمينه قوانين و مقررات را بايد در دستور 
كار قرار داد و بناى ما بر اين است كه آموزش مسايل قانونى وحقوقى 
ــلح توسعه دهيم. بنابراين بايد از  را در سازمان قضايى نيروهاى مس
ــتاى پيشگيرى از وقوع  تجربيات ديگران و ابزارهاى هنرى در راس

جرم استفاده كنيم.
ــلح گفت: ما توفيقات خوبى در  رييس سازمان قضايى نيروهاى مس
ــته ايم و در بسيارى از جرايم هم  حوزه پيشگيرى از وقوع جرم داش
ــا نقطه مطلوب  ــته وآن را كنترل كرده ايم، اما هنوز ت كاهش داش

فاصله داريم.
وى با طرح اين سوال كه علل فرار سربازان از خدمت چيست و آيا ما 
توانسته ايم جايگاه سرباز را در نيروهاى مسلح تبيين كنيم، گفت: 
اولين وظيفه اى كه مديران نسبت به مردم و زيردستان خود دارند 
ــت، ارتباط  ــت كه به عنوان يك اصل مطرح اس رفتار مهربانانه اس
ــود .همچنين بررسى و  ــتقيم با مردم نيز بايد در نظر گرفته ش مس
ــتان نيز مورد تاكيد قرار گيرد. بنابراين با  رسيدگى به امور زيردس

اتخاذ اين كارها قطعا مى توانيم موثر باشيم.

وزير ورزش و جوانان:

ادغام جوانان در وزارت ورزش 
آزمايشى است

رييس سازمان قضايى نيروهاى مسلح:

مشوق يگانى باشيم كه جرم را 
كاهش مى دهد

«هاشم بدرى» نقاش جانبازجنوبى است كه سال هاست 
ــش تصاويربى نظيرى  ــا كاردك هاي به جاى قلم مو، ب

نقاشى مى كند. 
ــم بدرى» متولد 1325درماهشهراست.  «محمدهاش
ــان او را  ــه اش به طبيعت و درخت ازهمان بچگى عالق
ساعت ها به فكر مى برد: « وقتى تابستان ها به باغمان در 
روستا مى رفتيم. دلم نمى خواست ازآنجا بيرون بيايم. 
ــت  حتى روى يكى از درخت ها جايى براى خودم درس
ــتراحت مى كردم و احساس راحتى  كرده بودم كه اس
زيادى داشتم. چند سنگ با خودم مى بردم و ازآن باال به 
پايين مى انداختم. يك شب كه مثل هميشه رفتم آنجا 
ــينم، خوابم برده بود. بيدارشدم و ديدم هوا تاريك  بنش
شده است يك نفركه رد شد سنگ انداختم آنقدرترسيد 
كه فرار كرد. ازآن به بعد مى گفتند آن درخت جن دارد. 
ــك غباريا مه و  ــت را مى ديدم انگاري وقتى از دور درخ
دودى بين ما ايجاد شده بود. مثل توى فيلم ها. احساس 
ــه اين باغ را ــت بيا اينها ك ــردم كه به من مى گف مى ك

 خريده اند آدم هاى خوبى نيستند مرا دوست ندارند. دلم 
مى خواست بنشينم گريه كنم.»

درخت ها مى خواستند با من درددل كنند
ــتند. درتمام  درخت ها تمام فكروذهن آقاى بدرى هس
خواب ها و خاطراتش حضوردارند براى همين از هرچه 
ــاخه يك درخت ازميان حرف هايمان  مى پرسيم بازش
ــربيرون مى آورد: « با درخت هاى خوزستان خيلى  س
دوست بودم. يك بارطوفانى آمد و شاخه و برگ بسيارى 
ــكاند. وقتى درخت ها را بعد از طوفان  از درختان را ش
ــان را  مى ديدم. حس مى كردم مى خواهند تنه هايش
روى شانه هايم بگذارند و زارزار گريه كنند يا اينكه مى 
خواهند با من دردودل كنند و من بايد به حرف هايشان 

گوش كنم. درخت ها حتى به خواب من هم مى آيند.»
خوشحالم تحصيالت آكادميك نقاشى ندارم

ــان دوران  ــت. ازهم ــدرى از ناحيه پا جانبازاس آقاى ب
ــى  ــى برده و نقاش ــذ و قلم م ــه باخودش كاغ درجبه
ــروف كرد كاردك  ــيده، اما چيزى كه او را مع مى كش
جادويى توى دست هايش بود: « قبل تربا قلم مو نقاشى 
ــيدم،اما چون بعد ازهرباراستفاده نمى شستم.  مى كش
ــم موى ديگرى  ــدند و دوباره بايد قل زود خراب مى ش
ــن كه جانباز  ــرون رفتن ها براى م مى خريدم. اين بي
ــخت بود. تا اينكه كاردك دستم گرفتم.  بودم خيلى س

درخانواده ما همه گچ كار و سفيدكارهستند.
ــتم رسيده بود.  ــغل فقط كاردكش به دس  اما ازاين ش
ــا اينكه ديدم  ــازى مى كردم ت باهمين كاردك مدام ب
ــتوانه بكشم. يك بارهم  مى توانم با آن چيزى شبيه اس
ــن را  ــى رنگ هاى تيره و روش ديدم يك دختر نابيناي
ــنجاق سرش هدايت  روى كاغذ مى ريزد و آنها را با س
مى كند. اين كارخيلى به كارم آمد. خوشحالم كه سراغ 
ــم لطمه زيادى  ــك نرفتم. اگر مى رفت آموزش آكادمي
مى خوردم چون بايد خودم را دريك چارچوب محدود 
ــى را از محيط و طبيعتم  مى كردم. من تمام حس هاي
مى گرفتم و نقاشى مى كردم. بيش ازهرچيزى درخت 
ــيده ام، اما يك باركه نيازمالى داشتم رفتم  و گياه كش
ــايه مان كه صافكارى داشت كار كردم. چند  كنارهمس
ــى كنم يكهو يك  ــاى اينكه درخت نقاش روز بعد به ج
وانت كشيدم كه خيلى هم خوب از آب درآمد (خنده) »

گفتند بدرى شعبده مى كند
حاال سال هاست كه سبك « بدريسم» درنقاشى به نام 
ــبكى كه شهرت  ــم بدرى به ثبت رسيده است. س هاش
ــوى ها بگويند هاشم بدرى به  جهانى به او داد تا فرانس
جاى نقاشى شعبده مى كند:« برادرم مقيم فرانسه بود. 
ــتادم. او هم به ديگران  ــم را برايش مى فرس من كارهاي
ــان داده بود و آنها ازكارهاى من تعجب كرده بودند  نش
ــان دادم.  بعد مرا دعوت كردند و كارهايم را درآنجا نش

آنها هم بررسى كردند و نمايشگاه برايم گذاشتند و من 
به عضويت آنجا درآمدم. برادرم گفت برويم ثبتش كنيم. 
ــرى توضيحات و دفاعيات  براى اين كار الزم بود يك س
ــبك به اسم «بدريسم»  انجام دهيم. درآخرهم اين س

ثبت شد.»
به نابيناها نقاشى ياد مى دادم

آقاى بدرى سابقه آموزش نقاشى به نابينايان را نيزدارد. 
نابينايانى كه تنها با لمس فرورفتگى هاى خودكار و يا 
مدادشان نقاشى هايشان را حس مى كنند:« يك بارمن 
مصاحبه اى داشتم كه يك نابينا آنجا بود و صحبت هاى 
مرا گوش مى داد. بعد رو كرد به من گفت رنگ صورتى را 
دوست دارم. برايم خيلى جالب بود كه چطور مى توانست 
ــانه هايى كه به او  رنگ صورتى را بفهمد. فهميدم ازنش
داده بودند اين رنگ را دوست دارد. يك كارت پستال به 
او دادم كه عكس فروغ فرخزاد به شكل برجسته رويش 
بود. وقتى لمسش كرد گفت چرا مو ندارد؟ ابرو ندارد؟ 

چون آن قسمت ها برجسته نبود. 
ــى مى كنيم. گفت: اينكه  گفتم ما بيناها اين طورنقاش
كارى ندارد من هم مى توانم بكشم. بعد ازچند روز با يك 
خبرنگاربه خانه شان رفتيم. يك سيب دستش داديم و 
ــى. او هم  گفتيم خوب لمس كن و ببين مى توانى بكش
لمس كرد و كشيد. حتى لكه روى سيب را هم كه حس 
كرده بود. نقاشى كرد. براى ياد دادن نقاشى به روش هاى 
ــان  مختلفى فكر كرديم ديديم بهترين روش را خودش
ابداع كرده اند. آنها هنگام كشيدن با مداد و يا خودكاربا 
ــه قوى كه دارند فرورفتگى مختصرخود را  حس المس
حس مى كنند و با آن خودكارشان را هدايت مى كنند. 
ــان داديم. براى  بعدها هم براى نقاشى شابلون دستش
ــت گذارى ــا را عالم ــم رنگ ه ــزى فهميدي رنگ آمي
ــى، رنگ را  ــم ازطريق بوى قوط ــده اى ه  كرده اند. ع
تشخيص مى دادند و درآخرآثار زيادى را جمع كرديم.»

ــتان مركزى گفت: ايجاد خودباورى و عزت نفس در زنان  مديركل بهزيستى اس
ــت خانوارازطريق آموزش، دركنارايجاد شغل و كارآفرينى براى اين قشر  سرپرس

ازجامعه اهميت بسيارى دارد.
ــاى  ــروه ه ــى از گ ــت خانواريك ــان سرپرس ــت: زن ــى اظهارداش ــروز رفيع به
ــد فزآينده آماراين قشر ازجامعه در آسيب پذيرجامعه هستند كه با توجه به رش
سال هاى اخير، چگونگى رسيدگى به مسايل مختلف زندگى آنها تبديل به چالشى 
ــت. وى افزود: در بين تجربه هاى متعددى كه دراين راستا صورت  مهم شده اس
ــت  ــى گروهى از عوامل مؤثر برتوانمندى زنان سرپرس گرفته، توجه به كارآفرين
ــت و مديريت امور خود و افراد تحت تكفلشان  ــتاى تأمين معيش خانوار در راس

بوده است.
ــت خانوار به منظورپيشگيرى و كاهش  رفيعى گفت: توانمندسازى زنان سرپرس
ــت و درقانون اساسى و سياست هاى كلى نظام  آسيب هاى اجتماعى اين قشراس
جمهورى اسالمى نيز برحمايت از زنان به طورعام و زنان سرپرست خانوار به طور 

خاص تأكيد شده است.
مديركل بهزيستى استان مركزى ادامه داد: به طوركلى هدف ما بايد پرداختن به 
موضوع توانمندسازى زنان براى از بين بردن فقر و مسايلى كه به دنبال آن مى آيد 
ــكالت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اين زنان  و كاهش آسيب هاى ناشى از مش
باشد. وى افزود: باال بردن حس خودباورى و اعتماد به نفس اين زنان، تحكيم بنيان 
خانواده دركنار تامين معيشت آنها و بهبود قابليت هاى اين زنان از طريق آموزش 
ازمسايلى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.رفيعى بيان داشت:در جامعه زنانى 

ــده اند و يا زنانى  ــدن همسر بى سرپرست ش كه براثرطالق، فوت و مفقوداالثر ش
ــرمعتاد، بيكار، ازكارافتاده و زندانى هستند و همچنين زنانى كه  كه داراى همس
درسن باالتر از35 سال قرار داشته و ازدواج نكرده اند تحت پوشش بهزيستى قرار

ــتغال  ــامل اش ــتى ازاين زنان ش  مى گيرند.به گفته وى اقدامات حمايت بهزيس
ــاوره هاى  ــوار و فرزندان آنها، انجام مش ــت خان آفرينى، آموزش به زنان سرپرس
ــد بيمه، هبه، تهيه  ــى، حقوقى و خدمات مددكارى و امور رفاهى مانن روانشناس

جهيزيه، اعطاى وام و از اين قبيل است.

ــاره به اعالم  ــوزش و پرورش با اش ــى و فرهنگى وزارت آم معاون پرورش
ــايى مدارس در روزهاى پنج شنبه»  ــى كيفى طرح «بازگش نتايج بررس
ــى ــال آينده اظهار كرد:  هنوز بابت اجراى طرح آزمايش در خردادماه س

 پنج شنبه ها به 2150مدرسه بدهكار هستيم.
ــنبه ها  ــه موضوع تعطيلى پنج ش ــه داد: زمانى ك حميدرضا كفاش ادام
مطرح شد در شورايى به رياست وزير و معاونين اجراى آزمايشى فعاليت 
2000مدرسه ابتدايى در سطح كشور به تصويب رسيد كه درنهايت طرح 
در2150مدرسه در750 منطقه آموزشى از سال تحصيلى 94-93 به اجرا 
درآمد. وى با بيان اينكه كمبود اعتبارعمده ترين چالش پيش روى ما بود 
گفت: برخالف عدم تزريق اعتبارات، مردم و نهادهاى استانى كمك كردند 

و طرح درمدارس پيش رفت.
كفاش افزود: قراربود به هرمدرسه دوميليون تومان اعتبارتعلق بگيرد كه 
تا كنون محقق نشده و حدود چهارميليارد تومان بابت سال گذشته به اين 

مدارس بدهكارهستيم.
ــاره به ارزيابى  ــى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش با اش معاون پرورش
موفق طرح بازگشايى مدارس از لحاظ كمى و ميزان استقبال و مشاركت 
مردم گفت: اشكالى به ما گرفته شد و ما به لحاظ رفتارى و در واقع كيفيت 
طرح ارزيابى انجام نداده بوديم. به همين خاطرمصوب شد براى يك سال 
ديگر طرح در همان مدارس به اجرا در بيايد تا ابعاد كيفى آن نيزمشخص 
ــود. كفاش تاكيد كرد: به اين موضوع كه اگر پول نداشته باشيم طرح  ش

را تعطيل كنيم اعتقاد نداريم و درخرداد سال آينده كه نتايج پژوهش ها 
استخراج شد درباره ادامه طرح تصميم گيرى خواهيم كرد.

ــطه  ــنبه ها درمدارس نيزگفت: درمقطع متوس وى درباره احياى پنج ش
مطالعاتى دراين خصوص درحال انجام است و يكى از پيشنهادات مطرح 
شده همين موضوع است كه در برنامه درسى جديد سال آينده درمقطع 
متوسطه با توجه به افزايش حجم دروس، پنج شنبه ها درمدارس مجددا 

احيا شوند كه اين امر نيازمند بررسى و تصويب در شوراى عالى است.

معرفى شغل؛

چگونه  مى توان پرستــار شد؟

جانبازى كه به نابينايان نقاشى 
آموزش مى دهد؛

شب ها خواب 
درختان را 

مى بينم
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فراخوان

پايگاه  اينترنتى طراحان مستقل ايران، دوازدهمين نمايشگاه ساالنه حروف نگارى 
پوستر «اسماء الحسنى» را به صورت ملى برگزار مى  كند.

ــتان خانه  ــاه 95 ،درگالرى هاى مميز و زمس ــگاه از17 تا 31خردادم اين نمايش
ــم افتتاحيه و اهداى جوايز اين نمايشگاه ساالنه نيز  هنرمندان ايران برپا و مراس
ــهناز،خانه هنرمندان ايران برگزار  روز دوشنبه 17خردادماه 95 درتاالرجليل ش
خواهد شد. طبق فراخوان منتشر شده، دوازدهمين نمايشگاه ساالنه حروف نگارى 
ــنى» آخرين مهلت دريافت آثارش، ساعت 24 روز سه شنبه  پوستر «اسماء الحس

31 فروردين ماه 95 تعيين شده است.
ــايت به نشانى  ــش هاى خود را از طريق مكاتبه با س عالقه مندان مى توانند پرس

زيرمطرح كنند:
 / info@todayposters.com

www.todayposters.com : نشانى سايت
آن دسته از طراحانى كه آثارشان به نمايشگاه راه يابد، در صورت تمايل مى توانند 

پس از برگزارى نمايشگاه به صورت الكترونيكى گواهى شركت دريافت كنند.

ــده كه هر يك به نوعى  ــيارى نوشته ش درباره حضرت زهرا (س)، آثار بس
ــه زندگى كوتاه اما  ــتند ك و از زاويه اى روايت گر جايگاه رفيع بانويى هس
تاثيرگذارى درتاريخ اسالم داشت. تاثيرى كه البته بيش ازهمه به عنوان 
ــلمان درطول تاريخ نمود داشته است. گذشته از  نمونه و الگوى زنان مس
ــراميرمومنان (ع) و  اهميت ايشان به عنوان فرزند رسول اهللا (ص)،همس
ــيعيان عليهم السالم، الگو بودن ايشان براى قاطبه  مادرامام دوم و سوم ش
زنان مسلمان جهان، براى آنكه دست مايه آثار گوناگون قرارگيرند، كفايت 
مى كند. چنان كه گويى اين آثار هر يك به نوعى مى كوشند پرده از اسرار 

فرشته خصال بودن ايشان بردارند.
ــته محمدرضا رمزى  ــن جهان و جنان» نوش اما آنچه كتاب «فاطمه نگي
ــت  ــازد، رويكردى اس اوحدى را دراين ميان به اثرى خواندنى بدل مى س
ــام دخت گرامى پيامبر ــر براى پرداختن به جايگاه و مق كه دركتاب حاض
ــو موجب انسجام كلى  ــت. رويكردى كه از يك س اكرم (ص) برگزيده اس
محتواى آن و از سوى ديگر تازگى و جذابيت آن براى مخاطبان عالقه مند 

به اين حوزه شده است.
اهميت منابع مورد استفاده دراين كتاب باعث شده نويسنده بعد ازمقدمه، 
ــنده دراين صفحات به آن  ــع و ماخد بپردازد و آنگونه كه نويس به اين مناب
ــنت براى نوشتن كتاب مورد  اشاره مى كند، آثار150تن ازعلماى اهل س
ــتفاده قرار گرفته كه آثارمرتبط آنها به اين حوزه، بالغ هفتصد و پنجاه  اس
ــت. در كتابنامه اى كه درانتهاى مقدمه كتاب نقل  ــيده اس عنوان مى رس
شده به نام حدود 150كتاب برمى خوريم كه گويا اصلى ترين منابع كتاب 
بوده اند و اگرچه منابع مورد استفاده دركتاب به دوره هاى تاريخى مختلف 
ازقرن سوم بدين سو برمى گردد، اما نويسنده كوشيده بيشترين تكيه را به 
آثار دست اولى داشته باشد كه نهايتا تا قرن پنجم هجرى  نوشته شده اند.

ــر :  ــته: محمدرضا رمزى اوحدى ناش «فاطمه نگين جهان و جنان» نوش
موسسه شهيد احمد كاظمى، چاپ دوم 1393، 280 صفحه، 8500 تومان

نخستين سمپوزيوم بين المللى طراحى صحنه و لباس تئاترتهران با نگاهى 
پژوهش محوردرفروردين ماه 1395براى اولين باردر ايران برگزارخواهد 

شد.
گفتنى است اين سمپوزيوم درپنج بخش اصلى با عنوان هاى؛ مقاله هاى 
ــرا وعلمى و  ــا اجرا، طراحى تا اج ــى، متن تا اجرا، ايده ت علمى- پژوهش
ــمپوزيوم بين المللى طراحى صحنه  آموزشى برگزارخواهد شد. اولين س
ــود وهر  ــاه 1395درتهران برگزار مى ش ــاس تئاترتهران فروردين م و لب
متقاضى مى تواند با يك اثر دراين سمپوزيوم شركت كند. همچنين مهلت 
نام نويسى و ارسال آثار دربخش مقاله هاى علمى پژوهشى تا روزشنبه 29 

اسفند ماه و سايربخش ها تا روز جمعه 21اسفند ماه 1394است.
عالقه مندان جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اطالعات تكميلى به 

سايت www.tiscd.com مراجعه كنند.

ــاعران معلول و يا شعرهايى كه حول محور   فراخوان انتشارآثار ش
معلوليت تمركزدارند، منتشرشد.

ــوالن يا منتقدان  ــور و با اين اميد معل اين فراخوان به همين منظ
ــعرمعلوليت را وارد جريان  ــعرمعلوليت را دعوت مى كند كه ش ش
ــعراين است كه فرد  ــروط ارسال ش اصلى ادبيات ايران كنند. ازش
ــعرش برموضوع  ــت، ش ــول بداند يا اگرمعلول نيس خويش را معل

معلوليت متمركزباشد.
كسانى كه مايل به ارسال مقاله كوتاه خالقانه درباره شعربا موضوع 
معلوليت اند نيزمى توانند مقاالتى را درحداكثر 1000كلمه ارسال 

كنند.

نمايشگاه حروف نگارى
پوستر اسماء  الحسنى

اسرار فرشته شدن
نخستين سمپوزيوم بين المللى 

طراحى صحنه و لباس تئاتر تهران

شعرآغازين: بوطيقاى معلوليت

ــم، متولد 1319 از بازيگران زن  ــمى با نام اصلى مولود مالقاس ثريا قاس
ــت. او دختر حميده خيرآبادى بازيگر معروف ايرانى  ــينماى ايران اس س
ــت كه با بازى در فيلم آرامش درحضورديگران ساخته ناصرتقوايى به  اس

سينما راه يافت.
ــروع كرد و  ــا گويندگى راديو كار حرفه اى خود را ش  اوايل دهه 1340 ب
سپس به تئاتر رو آورد. در همان سال ها به دوبله هم پرداخت و در سريال 

پرهوادار «باالتر از خطر» صحبت كرد.
ــه ها»  ــت شيش ــل «آنتيگون» و «از پش ــش هايى مث  در نماي

ــمندريان)  ــروى) و «آندورا» (حميد س (ركن الدين خس
روى صحنه رفت. گذشته از فيلم كوتاه «تلفن» با ايفاى 

ــى «آرامش در حضور ديگران»  يكى از نقش هاى اصل
عرصه جدى سينما را آزموده و آنقدر قدرتمند ظاهر 
ــالـ  همچون  ــت اين همه س شد كه پس از گذش
ــم بلندش به ياد  ــىـ  با اولين فيل عزت اهللا انتظام

آورده مى شود.
ــاى  ــال ه ــمى در س ــا قاس ــن ثري  همچني

ــن اولي از  ــى  يك در  ــش  فعاليت ــداى  بت ا
ــريال هاى تلويزيونى ايرانى با نام «پيوند»  س

 (نصرت كريمى) بازى كرد.
ــور درفيلم ناصر  ــه او پس ازحض با اين هم

ــت اصلى اش  ــح داد فعالي تقوايى ترجي
ــد. ــز كن ــر متمرك ــو و تئات را در رادي
ــمى هنوز بعد   حرفه اى كه ثريا قاس

ــينما،  ــال كار درس ازاين همه س
خودش را وابسته به آن مى داند 
كارگردانى و بازيگرى صداست. 
فيلم اول ناصر تقوايى عالوه  با 

اينكه در جريان سينماى تجارى ايران تجربه نامتعارفى بود، تصوير بسيار 
متفاوتى از شخصيت زن به نمايش گذاشت.

قاسمى برخالف مادرش (حميده خيرآبادى) درفيلم هاى كمى بازى كرد 
و عمده تجربه هاى سينمايى اش مربوط به ده سال اخير است. در اوايل 

دهه 1370 ثريا قاسمى در چند برنامه تلويزيونى حضور يافت.
ــينما، تئاتر، راديو و تلويزيون پس ازاينكه به خاطر   اين بازيگر باسابقه س
ــد، به بازى درفيلم هاى  ــنواره فجرتحسين ش بازى در «مارال» درجش
ــى «در پناه تو»  ــريال تلويزيون ــرد. دو س ــش پيدا ك كمدى گراي
ــن فتحى) با بازى ثريا  ــب دهم» (حس (حميد لبخنده) و «ش
قاسمى محبوبيت فراوانى پيدا كرد.  دركنار اينها بازى او در 
تله تئاترهايى مثل «به سوى دمشق» (حميد سمندريان)، 
ــوى كعبه»  ــان) و «به س ــوف» (محمد رحماني «نكراس
(تاجبخش فناييان) به چشم آمد. فريدون جيرانى در 
«شام آخر» نقش متفاوتى به ثريا قاسمى واگذار كرد 
ــت با چهره مادرانه و سنتى  كه فرق زيادى داش
ــاى متعدد. بازى  ــريال ه او در فيلم ها و س
كوتاهش در همين فيلم جايزه بهترين 
بازيگر نقش مكمل را از جشن خانه 

سينما براى او به همراه داشت.
ــيمرغ بلورين بهترين  جايزه س
از  زن  اول  ــش  نق ــر  بازيگ
نوزدهمين جشنواره فيلم فجر 
جرقه اى بود تا ثريا قاسمى به 
فكر ايفاى نقش هاى ديگر هم 
بيفتد. كه نتيجه آن بازى در 
شام آخر و به خصوص دختر 

شيرينى فروش بود.

تازه هاى دفتر موسيقى و سرود 
صداوسيما منتشر شد

تاالر افتخار

آلبوم

ــاد دالورى،  ــازى و تنظيم عم ــا آهنگس ــر پيچ وخمه، ب آهنگ زندگى پ
ــنگ ابراهيمى، آهنگ ماهرو با  ــعر غالمعلى صفرى، صداى امير هوش ش
ــيرى الهيجانى با صداى امير  آهنگسازى و تنظيم امين حيدرى، شعر اس
هوشنگ ابراهيمى، آهنگ قطعه آسمانى با آهنگسازى و تنظيم و صداى 
حميد قربانى، شعر محمدحسين قربانى، آهنگ پناهم باش با آهنگسازى و 
تنظيم بهنام كريمى، شعر طهمورث پور شير محمد، صداى بهزاد رضازاده، 
آهنگ عشق وطن با آهنگسازى و تنظيم مجيد رضازاده، شعر شهره قائد، 
صداى داود ناقور، آهنگ زندگى با آهنگسازى و تنظيم محمد كلهر،شعر 
ــازمان  ــيقى س ــعيدقيصر، صداى محمد قلى پور از تازه هاى دفتر موس س

صداوسيماست. 

ــم ميثم  ــازى و تنظي ــا آهنگس ــق من ب ــگ خدايا تو عش همچنين آهن
ــعر پيمان يار احمدى، صداى سعيد جعفرى، آهنگ مادر  جمشيدپور، ش
ــاهرخى، شعر سروش  ــنگ ش ــازى و تنظيم و صداى امير هوش با آهنگس
كريمى، آهنگ گمشده با آهنگسازى و تنظيم و صداى نويد مولوى، شعر 
ــم فرهاد برنجان،  ــازى و تنظي كوروس احمدى، آهنگ تصورت با آهنگس
ــير محمد، صداى مجيد آريان؛ آهنگ يه لحظه با  ــعر طهمورث پور ش ش
آهنگسازى و تنظيم حسن فراهانى، شعر طهمورث پور شير محمد، صداى 
ــازى و تنظيم و صداى گرشا  پدرام اخالقى آهنگ ماه و كمونچه با آهنگس
ــين الهيارى، آهنگ ماه تمام با آهنگسازى و تنظيم  رضايى، شعر اميرحس
ــعر محمد پور رضوى، صداى بهرام حسين زاده،  شاهين خسرو آبادى ، ش
آهنگ چشم به راه با آهنگسازى و تنظيم و صداى گرشا رضايى، در قالب 
ــترال با مضامين مختلف اجتماعى و معنوى و عاطفى  پاپ، محلى و اركس
ــيقى و سرود صداوسيماست كه  و... شمارى از تازه هاى ارسالى دفتر موس
براى بهره بردارى و پخش در اختيار شبكه هاى رسانه ملى قرار گرفته است.

موسيقى فجر

ــور آلمان سه شنبه 27 بهمن درهفتمين روز  كوارتت زهى اليپزيك از كش
از برگزارى سى و يكمين جشنواره موسيقى فجر ضمن اجراى چند قطعه 
ــيك در تاالر وحدت اثرى از لوريس چكناواريان آهنگساز  موسيقى كالس

پيشكسوت كشورمان را نيز به عالقه مندان ارايه كرد.
درابتداى اين كنسرت كه با حضورعلى مرادخانى معاون هنرى وزيرارشاد، 
ــد  ــراز هنرمندان برگزارش ــنواره و تعدادى ديگ ــن رياحى دبيرجش حس
ــدو در مينور» از آگادو  ــده جوان گيتارقطعه «رون پرينازحيدرى نژاد نوازن
ــاگران ارايه داد كه اين برنامه كوتاه با استقبال  نوازنده اسپانيانى را به تماش
مواجه شد.اعضاى كوارتت زهى اليپزيك كه طى روزهاى گذشته در حمام 
وكيل شهر شيراز و خانه هنرمندان تهران نيز كنسرتى را برگزار كردند بعد 
ــان با ورود به صحنه، قطعاتى از موتزارت و  از اتمام پيش اجراى كنسرت ش
بتهون را به مخاطبان ارايه دادند و سپس به اجراى چند قطعه كالسيك از 
آهنگساز بزرگ موسيقى پرداختند. اجراى قطعه اى از لوريس چكناواريان 
ــرت اجرا شد و با استقبال  از ديگر برنامه هايى بود كه در بخش پايانى كنس

مخاطبان در تاالر مواجه شد.
ــته كوارتت زهى اليپزيك كه  يكى ازنكات جالب توجه كنسرت شب گذش
چندان مورد پسند مخاطبان ايرانى قرار نگرفت پاره شدن سيم ساز ويولون 
ــل بود كه منجربه ايجاد وقفه اى كوتاه در برنامه شد و نوازنده  و ويولون س
ــد براى ترميم اين وضعيت اجرا را قطع كند، جالب توجه تراينكه  مجبورش
دربخش ديگرى از اجرا نيز سيم ساز ويولنسل نيز پاره شد تا اجراى برنامه 

مجددا متوقف شود.
تاجيك ها و هندى ها روى صحنه رفتند

ــوبرامنيم نوازنده صاحب نام فلوت و گروه «بدخشان» از كشور  ششانگ س
تاجيكستان در هفتمين روز از برگزارى جشنواره موسيقى فجر آثار خود را 

براى مخاطبان در تاالر رودكى و وحدت اجرا كردند.
ــوبرامنيم نوازنده صاحب نام فلوت از كشورهندوستان كه سال  ششانگ س
ــنواره هاى  2009 نامزد دريافت جايزه گرمى و برنده چندين جايزه از جش
ــنبه 27 بهمن ماه درهفتمين روز از  ــه ش معتبربين المللى بوده است، س
برگزارى جشنواره موسيقى فجر ميزبان عالقه مندان موسيقى هند درتاالر 
ــرت كه چندان نيز براى مخاطبان جشنواره هاى  وحدت بود. دراين كنس
موسيقى فجرازحال و هواى متفاوتى برخوردار نبود گروه هنرى ضمن ابراز 
خرسندى از حضور درايران براى اجراى برنامه با همراهى سازهاى كوبه اى 
به هنرمندى پروپالى فلگون و تنپورا به هنرمندى سوبرامانيا ماريتاماهالى، 
ــيك هند را براى حاضران در تاالر وحدت اجرا  ــيقى كالس قطعاتى از موس
كردند. تماشاگران بعد از گذشت چند دقيقه از آغاز كنسرت به دليل اجراى 
ــى بارها و بارها اجرا  ــرت هاى اين چنين آثارى كه پيش از اين هم در كنس
شده بود و چندان تفاوتى با آثار قبلى نداشت، سالن اجرا را ترك مى كردند.
ــان» كه در سال 1970 توسط  در تاالر رودكى نيز گروه موسيقى «بدخش
ــده در همان قالبى كه معموال از اجراى كنسرت  صاحبا دولتشوا تشكيل ش
ــيقى عرفانى منطقه خود را  ــراغ داريم موس گروه هاى تاجيكى در ايران س

با الهام از اشعار شاعرانى چون حافظ و موالنا براى مخاطبان اجرا كردند.

آلمانى ها قطعه اى از چكناواريان 
را اجرا كردند

ثريا قاسمى؛

مادر دلسوز و با نمك قصه هاى ايرانى

بازاركتاب

رمان «مالقات با شانا»، اثر نيما قلى زادگان - نويسنده و فيلمساز - منتشر شد. 
نويسنده درباره ايده و داستان «مالقات با شانا» مى گويد: تمام داستان ها با 
كاراكترهايى كه خلق مى كنند، به دنبال پاسخ دادن به سوالى هستند. سوال 
ــانا» اين بود كه با توجه به توسعه  ساخت اعضاى  من در رمان «مالقات با ش
بدن مصنوعى انسان، اگر علم تا جايى پيشرفت كند كه قلب و مغز هم بتواند 
ــوق پيدا مى كند؟ دراين صورت،  ــان به چه سمتى س بسازد، سرنوشت انس
احساسات او چقدرطبيعى است و اصال چه شكلى مى شود؟ من در«مالقات 
با شانا» به اين شكل نگاه كردم كه اگراين اتفاق براى مغز و قلب انسان بيفتد، 
چه پيش مى آيد؟ مثال اگركليت يك انسان به صورت مصنوعى توليد شود، 
چه اتفاقى براى انسان رخ مى دهد و بعد ازاين ايده، قصه درذهنم شكل گرفت.
قلى زادگان درباره سبك داستان «مالقات با شانا» نيز گفت: نمى شود گفت 
كه سبك اين كتاب علمى تخيلى است، اما مطمئنا يكى از زيرشاخه هاى آن 
است. باز هم نمى خواهم بگويم رئاليزم جادويى است، چون رئاليزم جادويى 
تغزلى است. فكر مى كنم سبك اين كتاب در ژانرى تركيبى از علمى تخيلى 

و رئاليزم جادويى قرار بگيرد.
ــخه، به بهاى 8000 تومان  اين رمان در 123 صفحه و شمارگان 1000 نس

ازسوى انتشارات آرادمان به بازاركتاب ايران عرضه شده است.

تصويرانسان آينده، دريك رمان

امسال هم همانند سال هاى گذشته اكثر تهيه كنندگان 
و صاحبان فيلم مى خواهند از اين فرصت استفاده كنند و 
فيلم هايشان را در اين فصل نمايش دهند طبق روال هر 
ــال جديد به نمايش عمومى  سال امسال نيز 5 فيلم در س

در مى آيند.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگى خبرگزارى ميزان، اكران 
نوروزى يكى از مهم ترين فصل هاى اكران است  و صاحبان 
ــينماى ايران تالش مى كنند  فيلم ها و تهيه كنندگان س
ــانند  فيلم هاى خود را در اين مقطع زمانى به اكران برس
وطبق روال هرسال فيلم هاى شاخص جشنواره فيلم فجر 

در اين دو فصل مهم اكران مى شوند...
ــرده نقره اى  ــم هايى بر پ ــاهد چه فيل اما در نوروز95 ش

سينماها خواهيم بود؟
ابد و يك روز

ابدو يك روز ساخته كارگردان جوان سعيد روستايى كه 
ــد و توانست 9  ــنواره فيلم فجر ش پديده اين دوره از جش
سيمرغ بلورين را از آن خود كند يكى از شانس هاى اكران 
نوروزى است. سعيد روستايى پيش از اين سه فيلم كوتاه 
ــم(از طرف آنها)» و «خيابان  به نام هاى «شنبه»، «مراس

خليلى خلوت» را كارگردانى كرده است .
ــار،  ــاز ايزدي ــدزاده، پرين ــد محم ــادى، نوي ــان مع پيم

ــزدان بخش،  ــيرين ي ــبنم مقدمى، ش ريما رامين فر، ش
ــد عليمحمدى،  ــى، مهدى قربانى، محم معصومه رحمان

اسماعيل گرجى در اين فيلم به ايفاى نقش پرداخته اند.
در خالصه داستان اين فيلم آمده است:

ــميه هستند،اما  ــى س ــم عروس خانواده در تدارك مراس
ــرد مي كند كه در  اتفاقاتي روابط خواهران و برادران را س

نهايت باعث ماجراهايي مي شود .
باديگارد

«باديگارد» جديدترين فيلم ابراهيم حاتمى كيا در مقام 
ــاخت فيلم هايى  ــال هاى اخير پس از س كارگردان در س
ــوت»، «به نام  ــن»، «دع ــون «چ»، «گزارش يك جش چ
ــت كه در سى و چهارمين  پدر»، «به رنگ ارغوان» و... اس
ــى مهرى هيئت  ــش داده و با ب ــنواره فيلم فجر نماي جش
داوران روبه رو شد كه واكنش منتقدان و كارگردانان ديگر 

را بر انگيخت.
ــتويى، مريال زارعى، بابك حميديان، محمود  پرويز پرس
ــيال  ــاد قائميان، امير آقايى، ديبا زاهدى، ش عزيزى، فره
خداداد، پريوش نظريه، پدرام شريفى، كامران نجف زاده، 
ــان امانى،امير محمدى ، على  ــانه ناصرى، سيد احس افس
ــه ايفاى نقش ــن فيلم ب ــيخى در اي ــاران، حامد ش گلبه

 پرداخته اند.
ــخصى به نام  ــگارد» درباره محافظ ش «بادي
حيدر است كه از جان يكى از شخصيت هاى 
ــد، اما در جايى و  مهم نظام محافظت مى كن
براساس حوادثى متوجه مى شود كه او بيش از 
آن كه به فكر نظام باشد به فكر منافع شخصى 
است. محافظ شخصى دچار تشكيك مى شود 
ــود كه محافظت از  و همين امر باعث مى ش
ــا به دليل خدمات  آن فرد را كنار بگذارد. ام
ــود دارد او را به  ــه در وى وج ــى ك و خلوص
محافظت از فرد ديگرى مى گمارند كه يكى 

از فعاالن هسته اى كشور است .
باركد

«باركد» با نام اوليه «صاف كننده» پنجمين 
ــى كيايى پس  ــينمايى مصطف فيلم بلند س
ــگى  ــد از ظهر س ــى چون «بع ــم هاي از فيل
سگى»، «ضد گلوله»، «خط ويژه» و «عصر 
ــت كه آذر ماه امسال مراحل  يخبندان» اس

توليد را آغاز كرد .
«باركد» نيز مانند آثار قبلى مصطفى كيايى 
ــت. اين فيلم داستان دو  فيلم پربازيگرى اس
ــه ناگهان در  ــت ك جوان ظاهرا خالفكار اس

ــل پيش بينى  ــت غيرقاب يك موقعي
ــات جالبى  ــد و اتفاق ــرار مى گيرن ق
برايشان رخ مى دهد. مصطفى كيايى 
ــينمايى «بعد از  تاكنون فيلم هاى س
ــگى»، «ضد گلوله»،  ــگى س ظهر س
ــر يخبندان» را  «خط ويژه» و «عص
ــى خود به ثبت  در كارنامه كارگردان
رسانده است. فيلم «عصر يخبندان» 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مكمل 
ــحر دولت شاهى و  زن براى بازى س
سيمرغ بلورين بهترين تدوين سى و 
سومين جشنواره فيلم فجر را دريافت 
ــش نامزد  ــرد و همچنين در 6 بخ ك
ــد، اما باركد هم از  سيمرغ بلورين ش
نگاه داوران دور ماند كه باعث تعجب 

اهالى رسانه  منتقدان شد .
ــحر  ــن كيايى، س بهرام رادان، محس
ــار،  ــان افش ــاره كي ــاهى، به دولتش
ــاد، على كوچكى، شهرام  بابك بهش
ــريف  ــيدى، آرش تاج، رضا ش جمش
ــحر آربين، مرجان عليزاده و  نژاد، س

پژمان بازغى بازيگران اين فيلم هستند.در روزهاى پايان 
رضا كيانيان هم به «باركد» پيوست .

خشم و هياهو
ــيدى پس از  ــاخته جديد هومن س ــم و هياهو» س «خش
ــات ذهن  ــيزده» و «اعتراف ــا»، «س ــاى «آفريق ــم ه فيل
ــت .  هومن سيدى  خطرناك من» در مقام كارگردان اس
ــليقه  ــت س ــه فيلم اولش خيلى زود توانس ــاخت س با س
ــينماى  ــد و در راه تكامل س ــينما پيدا كن ــود را در س خ
ــيه فيلم  ــتان پر حاش ــدم بردارد.داس ــواه خودش ق دلخ
ــاى اول فيلمبردارى  ــان روزه ــم و هياهو» از هم «خش
ــيار شبيه  ــتان فيلم بس ــد به طورى كه  داس خبرساز ش
ــر محمدخانى  ــر ناص ــل همس ــراى قت ــده ماج به پرون

است.
ــا بازى ــى اين فيلم ب ــخصيت اصل ــرار بود ش  در ابتدا ق

 نويد محمدزاده يك فوتباليست و يا يك بازيگر باشد، اما 
پروانه ساخت فيلم با هيچ يك از اين دو حالت صادر نشد و 
باالجبار هومن سيدى شخصيت اول قصه اش را در قامت 
يك خواننده قرار داد و از آنجايى كه از صدور پروانه ساخت 
ــرد. نويد  ــز زودتر آغاز ك ــود فيلمبردارى را ني مطمئن ب
ــوهر را ايفا محمدزاده و رعنا آزادى درنقش يك زن و ش

 مى كنند و طناز طباطبايى دخترى است كه وارد زندگى 

ــيدى براى اين فيلم جايزه ويژه  آنها شده است . هومن س
هيئت داوران را از جشنواره سى و چهارم دريافت كرد .

ايستاده در غبار
ــاخته  ــار» اولين س ــتاده در غب ــينمايى «ايس ــم س فيل
ــيمرغ  ــوداى س ــين مهدويان در دو بخش س محمدحس
ــنواره فيلم فجر حضور  ــى و چهارمين جش و نگاه اول س
ــتاده در غبار» زندگى حاج احمد متوسليان،  دارد. «ايس
ــول اهللا (ص) از  ــد رس ــكر محم ــده جاويداالثر لش فرمان
ــور در جبهه هاى جنگ  ــال هاى حض دوران كودكى تا س
ــن فيلم محصول  ــت مى كند. اي ــدنش را رواي و مفقود ش
ــت. در «ايستاده در  ــانه اى اوج اس ــازمان هنرى و رس س
ــهيدان كه از زمان جنگ  ــيارى از ش غبار» از صداى بس
ــت. محمدحسين مهدويان  به جا مانده استفاده شده اس
ساخت فيلم هاي مستند استخوان الي زخم، ثنا، آخرين 
روزهاي زمستان را در كارنامه خود دارد.ايستاده در غبار 
ــيمرغ بلورين بهترين فيلم را از جشنواره سى و چهارم س

 دريافت كرد.
بعد از اتمام جشنواره فيلم فجر و اعالم  اسامى  فيلم هاى  
ــنواره ، اميد مى رود در اكران  پر مخاطب اين دوره از جش
نوروزى گيشه پربار براى سينماى ايران رقم بخورد و حاال 
بايد ديد كدام يك از اين فيلم ها در نوروز 95 رنگ اكران 

به خود مى گيرند؟

كدام فيلم ها اكران طاليى نوروز را از آن خود 
مى كنند؟

ــه ها»  ــت شيش ــل «آنتيگون» و «از پش ــش هايى مث  در نماي
ــمندريان)  ــروى) و «آندورا» (حميد س (ركن الدين خس

روى صحنه رفت. گذشته از فيلم كوتاه «تلفن» با ايفاى 
ــى «آرامش در حضور ديگران»  يكى از نقش هاى اصل
عرصه جدى سينما را آزموده و آنقدر قدرتمند ظاهر 
ــالـ  همچون  ــت اين همه س شد كه پس از گذش
ــم بلندش به ياد  ــىـ  با اولين فيل عزت اهللا انتظام

ــاى  ــال ه ــمى در س ــا قاس ــن ثري  همچني
ــن اولي از  ــى  يك در  ــش  فعاليت ــداى  بت ا
ــريال هاى تلويزيونى ايرانى با نام «پيوند»  س

ــور درفيلم ناصر  ــه او پس ازحض با اين هم
ــت اصلى اش  ــح داد فعالي تقوايى ترجي

ــد. ــز كن ــر متمرك ــو و تئات را در رادي
ــمى هنوز بعد   حرفه اى كه ثريا قاس

ــينما،  ــال كار درس ازاين همه س
خودش را وابسته به آن مى داند 
كارگردانى و بازيگرى صداست. 

ــى «در پناه تو»  ــريال تلويزيون ــرد. دو س ــش پيدا ك كمدى گراي
ــن فتحى) با بازى ثريا  ــب دهم» (حس (حميد لبخنده) و «ش
قاسمى محبوبيت فراوانى پيدا كرد.  دركنار اينها بازى او در 
تله تئاترهايى مثل «به سوى دمشق» (حميد سمندريان)، 
ــوى كعبه»  ــان) و «به س ــوف» (محمد رحماني «نكراس
(تاجبخش فناييان) به چشم آمد. فريدون جيرانى در 
«شام آخر» نقش متفاوتى به ثريا قاسمى واگذار كرد 
ــت با چهره مادرانه و سنتى  كه فرق زيادى داش
ــاى متعدد. بازى  ــريال ه او در فيلم ها و س
كوتاهش در همين فيلم جايزه بهترين 
بازيگر نقش مكمل را از جشن خانه 

سينما براى او به همراه داشت.
ــيمرغ بلورين بهترين  جايزه س
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اخبار كوتاهاخبار كوتاه

هيئت مشترك عراق و جمهورى چك با بازرگانان چهارمحال و بختيارى 
براى توسعه همكارى هاى اقتصادى رايزنى و تبادل نظر كردند.

ــترك جمهورى چك و عراق در  «صالح جعفرالهاشمى»، رييس اتاق مش
نشستى با بازرگانان و مسئوالن اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
ــاى بى نظير براى  ــتان را داراى قابليت ه ــال و بختيارى، اين اس چهارمح
سرمايه گذارى اعالم و بر توسعه همكارى هاى تجارى دو كشور تأكيد كرد. 
ــورهاى اروپايى، جمهورى چك و عراق تمايل فراوان براى  وى گفت: كش
خريد، واردات كاالهاى ايرانى و سرمايه گذارى در مناطق مختلف از جمله 

استان چهارمحال وبختيارى دارند.
ــاورزى چهارمحال و بختيارى  رييس اتاق بازرگانى صنايع، معادن و كش
ــت اظهار كرد: در زمينه صادرات خوراك آبزيان،  نيز در حاشيه اين نشس
ماهى قزل آال، بادام و استفاده از توانمندى هاى صنعتى و كشاورزى استان 
با رييس اتاق مشترك عراق و چك توافق و مقرر شد پس از حضور هيئت 
ــتان چهارمحال و بختيارى،  رسمى تجارى جمهورى چك و عراق در اس
قرارداد همكارى بسته شود. «سيدمحمدرضا نبوى» با تشريح ظرفيت هاى 
ــتان در زمينه توليد محصوالت مختلف اعم از كشاورزى، دامپرورى و  اس
ــهيل صادرات و حمايت از صادركنندگان محصوالت  ــتى، تس صنايع دس

استان به كشورهاى منطقه را خواستار شد.

ــت  ــت: ظرفي ــارى گف ــال و بختي ــكى چهارمح ــركل دامپزش مدي
مرغدارى هاى استان چهارمحال و بختيارى براى توليد مرغ گوشتى ،چهار 

ميليون قطعه است.
ــتان  ــدارى در اس ــت: 200 مرغ ــار داش ــى، اظه ــد نجات عبدالمحم
چهارمحال و بختيارى وجود دارد كه در زمينه توليد مرغ گوشتى فعاليت 
ــترين مرغدارى هاى استان در شهرستان  مى كنند. وى عنوان كرد: بيش

بروجن واقع شده اند.
مديركل دامپزشكى استان ادامه داد: استان چهارمحال و بختيارى يكى از 
استان هاى پيشرودر توليد مرغ گوشتى است كه مرغ توليدى اين استان 
ــور است كه به  يكى از بهترين نوع و با كيفيت ترين مرغ هاى توليدى كش

كشور هاى مختلف از جمله عراق صادر مى شود.
وى عنوان كرد: بررسى وجود آنتى بيوتيك در گوشت مرغ هاى استحصالى 
ــان مى دهد مرغ هاى توليدى اين استان  از كشتارگاه هاى اين استان نش
ــتاندار تغذيه شده اند و مشكلى در خصوص  با بهره گيرى از روش هاى اس

آنتى بيوتيك ندارند و كيفيت بسيار بااليى دارند.
ــه داد: كيفيت باالى  ــارى ادام ــكى چهارمحال و بختي مديركل دامپزش
ــول را فراهم  ــادرات اين محص ــتان زمينه ص ــدى اين اس مرغ هاى تولي

كرده است.

ــت چهارمحال وبختيارى با اشاره به وجود  ــين عنايتى، مديركل پس حس
ــتى در سال جارى، اظهار كرد: اين  هشت ميليون و 400 هزار مراودات پس

ميزان نسبت به پارسال پنج درصد افزايش داشته است. 
ــر داد و  ــال جارى خب ــى در س ــرويس الكترونيك ــدازى دو س وى از راه ان
ــرويس كارت پستال  ــت يافته و س ــرويس، سرويس پس گفت: اين دو س

الكترونيكى(بارگذارى تصوير و متن) هستند.
عنايتى ثبت اسناد، ناجا و ثبت احوال را از مشترى هاى كالن پست دانست و 
با اشاره به همكارى هاى پست با ثبت احوال در خصوص ثبت نام كارت ملى 
هوشمند، تصريح كرد: امسال  10 ايستگاه ثبت نام كارت ملى هوشمند در 
ــده و 24 هزار متقاضى، اين خدمات را از طريق پست  استان راه اندازى ش
دريافت كرده است. وى با اشاره به اين كه 50 توزيع كننده مرسوالت پستى 
در استان در حال فعاليت هستند، گفت: توزيع كنندگان به نيابت از مردم 
ــوالت را انجام مى دهند كه به طور ميانگين هر يك از آنها  جابه جايى مرس
در طول روز 330 مرسوله را جابه جا مى كند. عنايتى بيشترين حجم ارسال 
ــت و خاطرنشان كرد: امسال 54 درصد  و دريافت مرسوله را به تهران دانس
مرسوالت استان به تهران، شش درصد به اصفهان و بقيه مرسوالت به ترتيب 

به استان هاى خوزستان و خراسان رضوى ارسال شده است.
ــهروندى، سرويس مستقيم پست،  مديركل پست استان خدمات ويژه ش
پست تبليغ، پيك سبز و تهيه لباس فرم يك شكل براى همه كاركنان پست 

را از برنامه هاى شاخص پست دانست.

مهدى پرتوى رييس اداره امور قرآنى چهارمحال و بختيارى، اظهار كرد: 
ــش خواهران در چهارمحال  دوره تخصصى حفظ كل قرآن كريم در بخ
و بختيارى در حال برگزارى است. رييس اداره امور قرآنى استان رشد و 
اعتالى بيش از پيش نخبگان و جامعه قرآنى استان به ويژه قاريان، ترويج 
فرهنگ حفظ و انس با قرآن كريم را از اهداف برگزارى اين دوره تخصصى 
ــجم و دقيق مى توان به اين  برشمرد و ادامه داد: با يك برنامه ريزى منس
اهداف دست يافت. وى افزود: اين دوره تخصصى با حضور قاريان خواهر 
در موسسه قرآنى الرحمن شهركرد برگزار و شركت كنندگان به حفظ كل 
قرآن كريم مى پردازند. پرتوى عنوان كرد: قرآن كريم يكى از بزرگ ترين 
 معجزات حضرت محمد(ص) بوده و كتاب زندگى و نشان دهنده  صراط 
مستقيم است. وى خاطرنشان كرد: حفظ قرآن كريم اجر و ثواب اخروى و 

معنوى فراوانى به همراه دارد و قلب انسان را جال مى بخشد.
ــح كرد: همزمان  ــى چهارمحال و بختيارى تصري رييس اداره امور قرآن
ــرآن در نقاط مختلف  ــل انس با ق ــارك فجر بيش از 30 محف با دهه مب
چهارمحال و بختيارى برگزار شد. وى با اشاره به اهميت ترويج فرهنگ 
تالوت قرآن كريم اظهار داشت: فرهنگ تالوت و انس با قرآن بايد در بين 

نونهاالن و نوجوانان چهارمحال و بختيارى ترويج داده شود.

رايزنى تجارى  هيئت   مشترك  
عراق  و جمهورى چك 

مديركل دامپزشكى استان:

ظرفيت4 ميليون قطعه اى مرغدارى ها
افزايش پنج  درصدى 

مراودات پستى در استان
 

برگزارى دوره تخصصى
 حفظ كل قرآن كريم 

ــه اى به  ــارى در توصي ــتاندارچهارمحال وبختي اس
ــاى انتخابات مجلس  ــهروندان و هواداران نامزده ش
شوراى اسالمى پرهيز از افراط و تفريط را در روند اين 

انتخابات مورد تاكيد قرار داد.
ــتكى، در نشست شوراى آموزش  قاسم سليمانى دش
ــريح برخى رفتارهاى همراه  ــتان، با تش و پرورش اس
ــزود: در  ــته اف ــط در انتخابات گذش ــراط و تفري با اف
ــدركاران،  ــت ان ــئوالن و ديگر دس انتخابات بايد مس
زمينه انتخاب فرد اصلح و داراى برنامه را براى مردم

 فراهم سازند.
ــح براى  ــاب فرد اصل ــت در انتخ ــا تاكيد بر دق وى ب
جلوگيرى از افراط و تفريط، افزود: برخى مشغول خط 
و نشان كشيدن هستند و به جاى ارايه طرح و برنامه، 
ــد كه بايد  ــتور كار قرار داده ان ــوام فريبى را در دس ع
ماهيت اين گونه افراد براى راى دهندگان آشكار شود.

وى گفت: از 146 نفر داوطلب انتخابات مجلس دهم 
در استان 74 نفر تاييد صالحيت شده و به اين رقابت 

راه يافتند.
ــا توجه به  ــارى افزود: ب ــتاندار چهارمحال وبختي اس
نزديك شدند زمان انتخابات و داغ شدن فضاى شايعه 
در خصوص انصراف برخى نامزدان، اخبار موثق در اين 
ــى كنند و مردم گوش به  زمينه را فرمانداران اعالم م
ــتكى افزود: هم اكنون  شايعات ندهند. سليمانى دش

ــتان تعداد زيادى  در حوزه هاى انتخابيه مختلف اس
داوطلب تاييد صالحيت شده اند و بايد در انتخابات به 
دور از گروه و جناح گرايى به كسانى راى داده شود كه 

كارايى و توانمندى داشته باشند.
وى از شهروندان خواست در اين انتخابات به افرداى 
ــوده و عامل  ــاج خواهى نب ــه به دنبال ب راى دهند ك

ديگران نباشند.
ــا تحريم نيز گفت: در اين  وى در خصوص دوران پس
ــور بايد بدون غوغاساالرى و  دوره، برنامه ريزان كش
ــده براى كشور به خوبى  جوسازى از فرصت ايجاد ش

استفاده كنند.
استاندار چهارمحال وبختيارى با تحليل فرصت هاى 
ــده در دوره هاى مجلس  ــب ش ــت رفته و كس از دس
شوراى اسالمى تصريح كرد: مجلس اول و دوم با وجود 
اينكه در اوايل انقالب اسالمى بود و اشراف زيادى به 
مسايل سياسى، قانون گذارى، عمرانى و بين المللى 
وجود نداشت، اما از بهترين دوره هاى مجلس شوراى 

اسالمى كشور بود .
وى گفت: در مجلس هاى گذشته نقاط ضعف و قوت 
ــت؛ به طورى كه در  و افراط و تفريط هايى وجود داش
ــى از دولت حمايت يا  مجالس اخير به صورت افراط
انتقاد مى شد. سليمانى دشتكى افزود: در سال هاى 
ــمت بيراهه رفت  قبل از دولت يازدهم اعتبارات به س

ــور، تخلفاتى صورت  و با توجه به درآمدهاى زياد كش
ــتند از اين  ــس نتوانس ــدگان مجل ــت، اما نماين گرف
تخلفات پيشگيرى و توسعه كشور را به سمت درست 

هدايت كنند.
ــتيابى به برنامه  ــازنده را از راه هاى دس وى انتقاد س
ــازنده، مسئوالن به  ــت و تاكيد كرد: با انتقاد س دانس
ــى در برخى مواقع  ــى برند ول ــتباهات خود پى م اش
ــتر رويكرد تخريبى داشته  انتقادات بجا نبوده و بيش

است.
سليمانى دشتكى اظهار داشت: كسانى كه قبال واردات 
هرچيزى را تحميل و تاييد كرده واقتصاد ممكلت را به 
نابودى كشاندند در پسابرجام نسبت به اجاره به شرط 

تمليك هواپيما هم ابراز نارضايتى مى كنند.
وى همچنين نقش فرهنگيان و خانواده بزرگ آموزش 
ــور مهم دانست و افزود:  وپرورش را در سرنوشت كش
تاكنون فرهنگيان در همه عرصه ها، جلودار بوده اند 
واميد است در اين انتخابات نيز حضور آگاهانه داشته 

باشند.
وى از اختصاص 10 ميليارد ريال اعتبار از محل ماده 
12به آموزش و پرورش استان خبرداد وگفت: تاكنون 
ــكالت جارى از  ــار براى رفع مش 30 درصد اين اعتب
ــرق، گاز و خدمات اختصاص  جمله هزينه هاى آب، ب

داده شده است.

استاندار چهارمحال وبختيارى:

در روند انتخابات مجلس
 افراط وتفريط نشود

مفاد آرا
11/224 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر آراء صــادره هيــأت موضوع تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات 
مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذامشخصات متقاضيان 
وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمــوم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ 
رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضايى تقديم نمايند.
1)  رأى شــماره 12054 هيأت : خانم امينه نســاج تبريزى فرزند اصغر شــماره 
شناســنامه 45934 ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 229/11 مترمربع شماره 
پالك 1048 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از على رضايى
2)رأى شماره 12086 هيأت : آقاى مهدى چوپان بيدگلى فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 1250084032 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 88/90 مترمربع شماره 
پالك 26 فرعى و قسمتى از مشــاعات فرعى از پالك 143 اصلى واقع در اماكن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از صفر حامدآبادى بيدگلى
3)رأى شــماره 12078 هيأت : آقاى محمــد جواد ذاكر فرزند ابوالفضل شــماره 
شناســنامه 6190032370 و خانم نرگس ســلمانى بيدگلى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6190052193  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 172/5 
مترمربع شماره پالك 48 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 252 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از اشرف صباغيان
4)رأى شماره 11204 هيأت : آقاى ابوالفضل صباغيان بيدگلى فرزند استاد اسداله 
شماره شناسنامه 332  وخانم صديقه ستارى فرزند حسين شناسنامه شماره 
172 بالمناصفه ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 240/30 مترمربع شماره پالك 
2 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 1045 اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاع
5)رأى شــماره 12026 هيأت : آقاى احمدرضا نوروززاده  بيدگلى فرزند شمس اله 
شماره شناسنامه 209 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 53/60 مترمربع شماره 
پالك 5 فرعى مجزا از پالك 1032 اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت مشاعى
6)رأى شماره 12027 هيأت : آقاى مجتبى عليزاده آرانى فرزند محمد تقى شماره 
شناســنامه 1548 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 142/56 مترمربع شماره 
پالك 2 فرعى مجزا از پالك 952 اصلى واقــع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت عادى
7)رأى شماره 12028 هيأت : آقاى مجتبى عليزاده آرانى فرزند محمد تقى شماره 
شناسنامه 1548 و خانم ليال رمضانى بيدگلى فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 
6190015867  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 95/70 مترمربع 
شماره پالك 1 فرعى از پالك 952 اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت عادى
8)رأى شماره 12032 هيأت : آقاى على محمد رضازاده بيدگلى فرزند حسن على 
شماره شناســنامه 22 و خانم مهينه رضازاده بيدگلى فرزند على اكبر شماره 
شناسنامه 92  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 165/25 مترمربع 
شماره پالك 10 فرعى مجزا از شــماره 3و4و5و قسمتى از مشاعات پالك 703 

اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
9)رأى شماره 12034 هيأت : آقاى محمد حاجى على اكبريان بيدگلى فرزند خيراله 

شماره شناسنامه 429 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 44/93 مترمربع شماره 
پالك 11 فرعى مجزا از پالك 481 اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.ابتياعى از على حاجى على اكبريان
10)رأى شماره 11303 هيأت : آقاى احمد وفا فرزند حسين شماره شناسنامه 106 ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 281/25 مترمربع شماره پالك 8169 فرعى مجزا 
از شــماره 1235 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
11)رأى شــماره 12135 هيأت : خانم زهرا كريميان كاكلى  فرزند محمد شــماره 
شناسنامه 10511وآقاى روح اله ســتم كش فرزند على محمد شناسنامه شماره 
11699 از كاشان بالمناصفه  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 108/45 مترمربع 
شماره پالك 8206فرعى مجزا از شــماره 1178 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع 
در مســعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعــى از خانم نرجس 

خراسانيان بيدگلى 
12)رأى شــماره 11633 هيأت : آقاى على آران دشــتى مقدم آرانى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 207 و خانم معصومه قديرى مفرد فرزند محمدحسين شماره 
شناسنامه 112  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 91/70 مترمربع 
شــماره پالك 1700 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع 
در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى مع الواسطه از حسين 

اوقانى
13)رأى شــماره 11655 هيأت : خانم سميه انيســى آرانى فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 1690 و آقاى سيف اله ستارى آرانى فرزند فخراله شماره شناسنامه 
1187  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالك 
1701 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عباس اوقانى
14)رأى شــماره 11656 هيأت : آقــاى حميدرضا حميدى فرزند اصغر شــماره 
شناسنامه 1488 و خانم زينب داداشى آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه 189  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 114/86 مترمربع شماره پالك 
1699 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
15)رأى شــماره 11658 هيأت : آقاى زينب مســجدى نوش آبادى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 1053 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 45/43 مترمربع شماره 
پالك 1698 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران 

دشت  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از حسين اوقانى
16)رأى شــماره 11305 هيأت : آقاى عباس مرقى نياســرى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 38 و خانم پروين حمامى آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه 144  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 183/67 مترمربع شماره پالك 
1697 فرعى مجزا از شــماره 374 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكبت رسمى
17)رأى شــماره 11292 هيأت : آقاى زينب كمال آرانى فرزند على اكبر شــماره 
شناسنامه 11126 ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 175 مترمربع شماره پالك 
2680 فرعى مجزا از شــماره 103 فرعى از پالك 2638 اصلــى و باقيمانده پالك 
2638 اصلى واقع در احمدآباد  بخــش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از 

شهردارى آران و بيدگل
18)رأى شماره 11354 هيأت : آقاى محسن چرخى آرانى فرزند رجب على شماره 
شناسنامه 10464 (نسبت به 1/5 دانگ) و خانم طاهره هارونى آرانى فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 18 (نســبت به 1/5 دانگ)  و خانم صديقه قاسمپور آرانى 
فرزند على شماره شناسنامه 299  (نســبت به 3 دانگ) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 290/12 مترمربع شماره پالك 6 فرعى مجزا از پالك 2338 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
19)رأى شماره 11294 هيأت : آقاى محمد سعيد جعفريان آرانى فرزند رحمت اله 

شماره شناسنامه 186 و خانم اكرم ابراهيم پور آرانى فرزند رمضانعلى شماره 
شناسنامه 299  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 237 مترمربع 
شماره پالك 4010 فرعى مجزا از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت رسمى
20)رأى شماره 11314 هيأت : خانم هاجر سلمانى بيدگلى فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 224 و آقاى مجتبى صائبى بيدگلى فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
126  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 170/70 مترمربع شماره پالك 
16 فرعى مجزا از شماره 7 فرعى از پالك 226 اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
21)رأى شــماره 12021 هيأت : آقــاى محمدرضا مكارپور آرانى فرزند حســين 
شماره شناسنامه 1651 و خانم سميرا ارباب نوش آبادى فرزند حيدر على شماره 
شناسنامه 6190012272  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 113/65 
مترمربع شماره پالك 1 فرعى مجزا از پالك 1442 اصلى واقع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از فاطمه روز افزاى
22)رأى شــماره 12015 هيأت : آقاى على اكبر دلداده آرانى فرزند بداله شــماره 
شناسنامه 1841 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 64/33 مترمربع شماره پالك 
10 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 1784 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
23)رأى شماره 12013 هيأت : آقاى غالمحسين خديش زاده فرزند عربعلى شماره 
شناســنامه 32 و خانم فاطمه يتيم پور فرزند حشــمت اله شــماره شناسنامه 
272  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 93 مترمربع شماره پالك 3 
فرعى مجزا از پالك 1906 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مالكيت رسمى
24)رأى شــماره 12119 هيأت : آقــاى ابوالقاســم فرامرزى فرزند فرج شــماره 
شناسنامه 473 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 143/86 مترمربع شماره پالك 
36 فرعى مجزا از شماره 27و28و30 فرعى از پالك 26 اصلى واقع در اماكن بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از مالكيت رقيه نايب آرانى
25)رأى شــماره 12073 هيأت : آقاى محمــد اقباليان آرانى فرزند رضا شــماره 
شناسنامه 386 و خانم عاطفه فخرالدينى آرانى فرزند منصور شماره شناسنامه 
6190038255  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 167/20 مترمربع 
شماره پالك 2694 فرعى مجزا از شماره 62 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عذرا غياثيان
26)رأى شماره 12077 هيأت : خانم اشرف صباغيان بيدگلى فرزند اسداله شماره 
شناسنامه 17  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 200/50 مترمربع شماره پالك 
49 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 252 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
27)رأى شماره 12087 هيأت : آقاى ســيد مهدى مطلبى فرزند سيد جالل شماره 
شناسنامه 268 و خانم فلطمه رمضانى بيدگلى فرزند امراله شماره شناسنامه 
61  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 189 مترمربع شماره پالك 
202 فرعى مجزا از شماره 3 فرعى از پالك 112 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از ورثه سيد جالل مطلبى
28)رأى شماره 12090 هيأت : خانم اعظم حميد پناه فرزند حيدر شماره شناسنامه 
7722 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 237/70 مترمربع شماره پالك 58 فرعى 
مجزا از شماره 4 فرعى از پالك 105 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.ابتياعى از اشرف جندقيان
29)رأى شماره 11326 هيأت : خانم فريبا فخارى نوش آبادى فرزند محمد شماره 
شناسنامه 153  ، سه دانگ مشاع از ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 135/50 
مترمربع شماره پالك 8 فرعى مجزا از پالك 1080 اصلى واقع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از گيالن قربان
30)رأى شماره 12056 هيأت : آقاى مردادى بيدگلى فرزند ناصر شماره شناسنامه 

353 و خانم زهره مجيدى بيدگلى فرزند على شــماره شناســنامه 1250021065  
(بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 79 مترمربع شماره پالك 1046 
فرعى مجزا از شماره 1 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
31)رأى شماره 12055 هيأت : خانم طاهره حسينى بيدگلى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6252  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 198/45 مترمربع شماره پالك 
1047 فرعى مجزا از شماره 458 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
32)رأى شــماره 12136 هيأت : جواد شــريفى نوش آبادى فرزند ابراهيم شماره 
شناسنامه 5246  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 171,1 مترمربع شماره پالك 
528فرعى از پالك 43اصلى واقع در غياث آباد  بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ابتياعى از شهردارى نوش آباد
 بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/11/29

رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل عباس عباس زادگان
ابالغ وقت رسيدگى

11/468 در خصوص پرونده كالسه 1259/94 خواهان سيد محسن غيور با وكالت 
اميرمحسن صرفيان پور دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت سعيد عباسى 
كيا تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخه 95/1/18 ساعت 9صبح تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:32813 شعبه 6 حقوقى 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

11/469 در خصــوص پرونــده كالســه 1856/94 خواهان مصطفــى اقتدارى 
دادخواستى مبنى بر اعتراض ثالث به طرفيت 1- مهدى بدره 2- فاطمه جمالى 
تقديم نموده است وقت رســيدگى براى روز چهارشنبه مورخه 95/1/18  ساعت 
8:30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 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 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:32812 شعبه 6 حقوقى 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

11/470 در خصوص پرونده كالسه 94-1901 خواهان غالمرضا قربانى با وكالت 
حسين محمديان – نفيسه عرب زاده دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
جواد حبيبى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 95/1/18 ساعت 8/30 
صبح 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 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 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 رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:32784 شعبه 8 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان
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تلفن هاى همراه باريك تر 
با لنزهاى مسطح فوق نازك

 K8 گوشى نوپاى 5 اينچى ال جى
رسما رونمايى شد

ساخت صفحه لمسى حساس 
با شبكه اى از نانوسيم ها

مهندسان دانشگاه يوتا توانسته اند روش جديدى براى طراحى اجزاى اپتيكى ايجاد 
كنند كه مسطح و بسيار نازك بوده، اما همچنان مى توانند نور را در يك نقطه مانند 

لنزهاى قديمى خم كنند.
ــكل لنزهاى  ــال آينده به ش ــتاورد بتواند در پنج س ــد اين دس محققان اميدوارن
فوق نازك به اندازه كاغذ در دوربين ها مورد استفاده قرار بگيرد. محققان اين ديدگاه 
ــارى نمى توانند براى همه رنگ ها به طور همزمان  ــطح و انكس را كه لنزهاى مس
اصالح شوند، به چالش كشيده اند. معموال لنزهاى انكسارى به طور متفاوتى طول 

موج هاى مختلف را خم مى كنند كه به انحرافات رنگى بزرگ منجر مى شود.
اما مهندسان يك لنز فوق بى رنگ طراحى كرده اند كه10 برابر از عرض موى انسان 
ــاختار براى آوردن طول موج هاى مختلف  ــه ريزس باريك تر بوده و از يك هندس
ــتفاده مى كند. به اين طريق، لنزهاى آينده كه با اين روش  به يك قطب كانونى اس
توليد مى شوند مى توانند جايگزين لنزهاى بزرگ تر و منحنى شوند كه در دوربين ها 
ــه مى توانند از  ــيوه توليد اين لنزها ك ــت. به گفته محققان، ش ــتفاده اس قابل اس
هر نوع ماده شفاف مانند پالستيك و شيشه ساخته شوند، به آن ها در برابر لنزهاى 

مسطحى مانند متالنزها كه ساخت شان سخت تر است، برترى داده است.
اگرچه آن ها اذعان دارند كه تحقيقات بيشترى پيش از جايگزين كردن اين فناورى 
ــت. محققان اكنون بر كاربردهايى مانند دوربين هاى تلفن  با لنزهاى رايج نياز اس
ــونده روى پهپادها و دستگاه هاى پزشكى كه اندازه و  همراه، دوربين هاى نصب ش

وزن در آن ها از اهميت زيادى برخوردار است، براى اين فناورى متمركز شده اند.

ــى مبتنى بر اندرويد  ــتايلوس 2 خود كه يك گوش ال جى از گوشى اس
مارشمالو و با يك قيمت استثنايى است، پرده بردارى كرد. 

ــود را با  ــره اى كار روزانه خ ــركت ك ــه اين ش ــرده ايد ك اما اگر فكر ك
ــتباه هستيد  ــانده، سخت در اش ــى به پايان رس عرضه همين يك گوش
 K8 ــى ــى ال ج ــى از گوش ــاهد رونماي ــون ش ــم اكن ــه ه ــرا ك چ

هستيم.
ــى هاى G Stylo، ال جى بى سر و صدا يك  ــل دوم گوش جداى از نس
عضو جديد از سرى گوشى هاى جديد K خود را معرفى كرد كه ال جى 

K 8 ( K350N )  نام دارد.
ــد K7 ،K4 و ــى مانن ــاى ارزان قيمت ــدل ه ــى در رده م ــن گوش اي
K10 قرار مى گيرد كه در ماه ژانويه در كنفرانس CES 2016 رونمايى 

شد.
ــرى  ــبيه به س ــيار ش ــت كه ال جى K8 بس از لحاظ طراحى، واضح اس
گوشى هاى K اين شركت طراحى شده است و آرم ال جى در دكمه هاى 

پاور و تنظيم صدا به خوبى ديده مى شود. 
ــتيك تهيه  ــك از جنس پالس ــتى اين مدل بدون ش همچنين كاور پش

شده است كه يك الگوى ظريف در آن به كار رفته است. 
ــاد 144/5 در 71/5 در 8/7   ــى 157 گرمى با ابع ال جى K8 يك گوش

ميلى مترى است.

محققان سوييسى ETH زوريخ 
ــد نانوچاپ  ــتفاده از فرآين با اس
موفق به ساخت الكترودى شفاف 
ــتفاده  ــاال براى اس ــانايى ب با رس

در صفحات لمسى شدند.
ــتر ادوات الكترونيكى  امروز بيش
اطراف ما مجهز به صفحات لمسى 
ــن صفحات  ــتند. تمامى اي هس
ــفاف نياز  ــى به الكترود ش لمس
ــه اى كه  ــه اى شيش ــد؛ ورق دارن
ــش الگودار از جنس  با يك پوش
مواد رسانا روكش دهى شده است. 

ــايى اثر برخورد انگشت ما را  اين پوشش امكان شناس
با شيشه فراهم مى كند.

محققان سوييسى با استفاده از فناورى چاپ سه بعدى 
ــدند كه در آن  ــفافى ش ــاخت الكترود ش موفق به س
شبكه هايى از جنس نقره و طال وجود دارد. اين شبكه 
روى سطح شيشه قرار گرفته است. نانوديواره هاى اين 
شبكه به قدرى نازك هستند كه با چشم غيرمسلح ديده 

نمى شوند. در واقع اين محققان براى افزايش رسانايى 
اين الكترود از طال و نقره در آن استفاده كرده اند. 

ــتند، آنها اين مواد را  از آنجايى اين فلزات شفاف نيس
به صورت شبكه اى درآوردند. 

ــا500 نانومتر بوده كه  ــبكه ها بين80 ت پهناى اين ش
تقريبا براى چشم غيرمسلح قابل مشاهده نيست.

ــان از روش چاپى  ــبكه، محقق ــاخت اين ش براى س

استفاده كردند كه سه سال قبل 
ــده بودند. موفق به ابداع آن ش

ـــــان  ــن روش جوهرافش اي
الكتروهيدروديناميكى مى تواند 
ــود در جوهر را  ــوذرات موج نان
ــتفاده  براى ايجاد الگو مورد اس

قرار دهد. 
ــده از نوك سوزن  قطر خارج ش
تقريبا 10 برابر كوچكتر از حفره 
ــت، بنابراين مى توان  سوزن اس
ــيار كوچك  ــاختارهاى بس س
ايجاد كرد. اگرچه در حال حاضر

ــتاندارد  ــاده اس ــه عنوان م ــع اينديم ب ــيد قل از اكس
ــتفاده مى شود؛ اما اين  در ساخت صفحات لمسى اس
الكترودهاى جديد رسانايى باالتر و شفافيت بيشترى 
ــود دارند.  ــيد قلع اينديم خ ــبت به همتايان اكس نس
ــت باالترى دارد، بنابراين  از آنجايى كه اين ماده هداي
حساسيت لمسى در آن بيشتر و كار با محصول نهايى 

سريع تر است.

ــر ما به ياد  ــان مى آيد، اكث ــاى خانه ها به مي ــت از تنظيم دم وقتى صحب
ــردن روش هاى نوين و  ــگران براى پيدا ك ــاى معماران و پژوهش تالش ه
نوآورى هاى جالب آنها براى ساخت خانه هايى مى افتيم كه هزينه كمترى 
ــت. دانشمندان استراليايى چندى  براى سرمايش و گرمايش آنها الزم اس
پيش موادى پليمرى ساختند كه كمك مى كند دماى خانه در فصل گرما 

خنك تر باقى بماند. در همين راستا، دو معمار كلمبيايى به نام هاى ميگوئل 
ــوه آجرهاى جديدى كه  ــركتى را با هدف توليد انب نينو و يوهانا ناوارو ش

به خنك ماندن خانه در تابستان كمك مى كند تاسيس كرده اند.
ــول خود انتخاب  ــت كه آنها براى محص بلوك هاى خنك كننده نامى اس
ــا طراحى منحصر  ــتند كه ب كرده اند. اين بلوك ها در واقع آجرهايى هس
ــادى قادر به تنظيم  ــى بودن داخل آنها، تا حد زي به فردى كه دارند و خال

دماى ساختمان هستند.
اين دو معمار در معرفى محصول خود اين طور مى گويند: شكل غير معمول 
آن، كه از تركيب دو شكل مستطيل و مثلث به طور نامنظم ايجاد شده آجر 
ــد و مانع از انتقال  ــيد محافظت مى كن را تا حد زيادى از تابش نور خورش
حرارت به داخل آن مى شود. فاصله بين بلوك ها، به همراه كانال هايى كه 
مثلث هاى نامنظم را تشكيل مى دهند امكان عبور جريان هوا در ميان ديوار 
را فراهم مى كند. اين فرآيند موجب تخليه حرارت انباشته شده در بلوك ها 
مى شود و در نتيجه گرماى كمترى وارد ساختمان مى شود. اين كانال ها 
مسير عبور گرما و ورود آن به ساختمان را طوالنى تر مى كنند، در نتيجه 

از ميزان حرارت وارد شده به داخل ساختمان كاسته مى شود.
ــوند كه وارد  ــكل اين بلوك ها همچنين موجب كاهش صدايى مى ش ش
ساختمان مى شود. روش ساخت اين بلوك ها تفاوت چندانى با روش سنتى 
ساخت آجر ندارد، در نتيجه تحولى بزرگ در زنجيره تامين رخ نخواهد داد. 
نصب آن نيز با روش رايج انجام مى شود و نيازى به آموزش براى استفاده از 
آن وجود ندارد. بر خالف آجرهاى مستطيل شكل، اين بلوك ها با طراحى 
ــخص روى هم چيد. ممكن است هر  جديد را مى توان طبق سليقه هر ش
ــته باشند ولى وقتى  يك از اين آجرها به صورت تكى ظاهرى عجيب داش

كنار هم قرار مى گيرند جلوه اى زيبا را خلق مى كنند.

 رييس كميته علمى و اجرايى جايزه مديريت ملى فناورى و نوآورى از امكان 
ارزيابى و رتبه بندى بيش از600 شركت دانش بنيان خبر داد.

ــران و رييس كميته علمى و  ــگاه ته مهدى محمدى، عضو هيات علمى دانش
اجرايى جايزه مديريت ملى فناورى و نوآورى گفت: شركت هاى دانش بنيانى 
ــكوفايى براى دريافت تسهيالت مراجعه مى كنند،  كه به صندوق نوآورى و ش

مى توانند با شركت در اين جايزه مورد ارزيابى و رتبه بندى قرار گيرند.
وى با بيان اينكه بر اساس اين ارزيابى و رتبه بندى مكانيزم ارتقا و بهبود براى 
ــود، گفت: اين ارزيابى در قالب  شركت هاى دانش بنيان در نظر گرفته مى ش
مدل جايزه ملى مديريت فناورى و نوآورى است و هدف اصلى آن توانمندسازى 
ــتر است ولى عالوه بر اين،  شركت هاى دانش بنيان براى رشد و پايدارى بيش
شركت ها براى دريافت تسهيالت از صندوق مى توانند از امتياز اين جايزه نيز 

بهره مند شوند.
ــاورى و نوآورى افزود:  ــى و اجرايى جايزه مديريت ملى فن رييس كميته علم
تا كنون600 شركت دانش بنيان در صندوق منتظر دريافت تسهيالت هستند  
ــركت در يك  ــالم خواهيم كرد تا براى ش ــراى اين تعداد فراخوانى اع كه ما ب

ارزيابى دعوت شوند.
ــكوفايى با همكارى  ــط صندوق نوآورى و ش وى افزود: مكانيزم ارزيابى توس
ــت  ــال اجبارى نيس ــود، امس انجمن مديريت فناورى و نوآورى انجام مى ش
ولى به عنوان امتياز تشويقى در ارزيابى هاى صندوق از شركت ها مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
ــاى ارزيابى،  ــا گفت: معيار ه ــركت ه ــاره به معيار ارزيابى ش محمدى با اش
ــعه  ــركت هاى دانش بنيان را در طراحى و توس ــاى مديريتى ش توانمندى ه
محصوالت جديد و تجارى سازى آنها و همچنين خروجى ها و نتايج نوآورانه آنها 
و ميزان دستاوردهاى بازارى و مالى و اجتماعى آنها مى سنجد و مجموعه اى از 

راهكارها و پيشنهادات براى توانمندسازى اين شركت ها ارايه مى كند.
به گفته وى، اين ارزيابى ها بر اساس تفاهم ميان صندوق نوآورى و شكوفايى و 
انجمن مديريت فناورى و نوآورى اجرايى شده است و شركت هاى دانش بنيان 
ــزه ملى مديريت  ــاس با دبيرخانه جاي ــده، مى توانند با تم تاييد صالحيت ش

فناورى و نوآورى در اين فرآيند حضور پيدا كنند.

 تجارى سازى فناورى كه به دنبال جاده اى هموار براى حركت 
ــكالتى  ــت امروز با مش ــيدن به جايگاه آرمانى خود اس و رس
ــايى صحيح بازار داخلى و خارجى و كاستى  چون عدم شناس

در اجراى قوانين موجود مواجه است.
ــته به موضوع جنبش  مقام معظم رهبرى طى دو دهه گذش
ــال هاى اخير كه  ــتند و در س نرم افزارى تاكيد فراوانى داش
كشور در زمينه توليد علم به نقطه مطلوب رسيده است ايشان 
محوريت راهنمايى و بيانات خود را بر مولفه هاى اقتصادى و 

تجارى سازى فناورى قرار داده اند. 
ــى در ايران  ــه محصول از عمر طوالن فرهنگ تبديل دانش ب
برخوردار نيست اين سابقه كوتاه موجب شده تا همچنان اين 
فرهنگ براى نهادينه شدن با فراز و نشيب هاى زيادى دست 

و پنجه نرم كند.
تبديل دانش به محصول به دنبال غايت نهايى خود در مسيرى 
ــير  ــت و در اين مس نه چندان هموار و مطلوب در حركت اس
به دنبال حامى است تا بتواند آن را به جاده اى هموارتر سوق 

دهد.
ــب تبديل دانش به محصول به مذاق همه خوش  طعم دلچس
ــتخوش  ــان در ايران دس ــيرينى همچن ــا اين ش مى آيد ام
ــتر  ــوان در نبود بس ــود آن را مى ت ــت كه نم ناماليماتى اس
ــى داخلى و  ــدم بازارياب ــب، ع ــد عدم عرضه مناس الزم مانن
ــوب و كمبود  ــراى برنامه هاى مص ــتى در اج خارجى، كاس

برنامه ريزى هاى مناسب جستجو كرد.
طى سال هاى گذشته با وجود تمام تالش هاى صورت گرفته 
ــگران و محققان كشور بر اين  در اين حوزه همچنان پژوهش
ــول راه زيادى را بايد به جان  باورند كه تبديل دانش به محص

بخرد تا بتواند به طور كامل در كشور نهادينه شود.
ــور  ــول هدف نهايى فعاالن علمى كش تبديل دانش به محص
ــود زندگى افراد  ــت. چراكه اين افراد معتقدند علم به بهب اس
ــاى صورت گرفته  ــد اما با تمام تالش ه جامعه كمك مى كن
ــده و تجارى سازى  ــور كامل نش هنوز چرخه فناورى در كش

با فراز و فرودهايى همراه است.
ضرورت برندسازى محصوالت فناورى

ــرو پيرى، مديركل فناورى وزارت علوم نيز معتقد است  خس
بايد دولت با برنامه ريزى مناسب زمينه را براى تبديل دانش 
ــا ايران  ــم كند ت ــاص فراه ــاى خ ــول در حوزه ه ــه محص ب
ــناخته شده در جهان  در اين حوزه ها بتواند به محصوالت ش

دست پيدا كند.
وى گفت: ما نيازمند برند سازى در چند حوزه خاص هستيم 

تا تمام دنيا ما را با اين نوع محصوالت بشناسند. 
ــطه  مديركل فناورى وزارت علوم افزود: درحال حاضر به واس
دانشگاه هاى توانمند كشور نيروى انسانى الزم براى فعاليت 
در حوزه هاى علمى و فناورى وجود دارد و بايد با برنامه ريزى 
ــش به محصول  ــب از توان اين نيروها براى تبديل دان مناس

استفاده كنيم.
جايگاه خوب3 فناورى در توليد محصول

ــت: در حوزه هايى مانند نانو، بيوتكنولوژى،  پيرى معتقد اس
ــرمايه گذارى  ــلول هاى بنيادى كه دولت س ــته اى و س هس

ــبى انجام داده و به طور كامل از توان نيروهاى توانمند  مناس
داخلى استفاده كرديم امروز به دستاوردهاى علمى و تجارى 
ــاى علمى نيز  ــن در ديگر حوزه ه ــيده ايم بنابراي خوبى رس

بايد چنين برنامه ريزى و سرمايه گذارى صورت گيرد.
ــتيابى به تجارى سازى  وى صنعت را محور ديگرى براى دس
ــت  ــال اس عنوان كرد و گفت: برخى از صنايع ما حدود30 س
كه تحولى در آنها صورت نگرفته و همين امر موجب مى شود 
تا متخصصان و دانشمندان كشور بسترى براى تجارى سازى 

دستاوردهاى خود نداشته باشند.
مديركل فناورى وزارت علوم تصريح كرد: بايد صنعت كشور 
ــد تا زمينه  ــاس تكنولوژى و فناورى حركت كن فعال و براس

تبديل دانش به محصول فراهم شود.
ــاورى در واقع  ــدن فن ــت گرا ش ــرد: ماموري ــرى تاكيد ك پي
ــور  ــتفاده از محصوالت فناورانه در كش ــازى و اس تجارى س
ــازى نيازهاى ملى و فراملى  است. اينكه بتوانيم با تجارى س

را برطرف كنيم.
دولت چرخ دنده اى كه عقربه هاى تجارى سازى را 

مى چرخاند
ــاى فناورانه مى  ــئوالن و دولت در برخى از حوزه تمركز مس
تواند ايران را تبديل به قطب فناورى در حوزه اى خاص كند و 
ــته در كشور  ــال هاى گذش ــاهد اين مصداق را طى س ما ش

به خوبى مشاهده كرده ايم.
ــته با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى  ــال هاى گذش طى س

ــوزه توليد  ــه در ح ــور اول منطق ــگاه كش ــتيم به جاي توانس
ــب اين درجه توانستيم  دانش دست پيدا كنيم و پس از كس
ــلول هاى  ــاى نوتركيب، س ــد نانو، داروه در حوزهايى مانن
ــد مطلوبى به  ــا تاح ــته اى و هوافض ــاورى هس ــادى، فن بني

تجارى سازى فناورى برسيم.
عليرضا دليرى، معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى 
ــت طى سال هاى  ــت جمهورى نيز معتقد اس و فناورى رياس
ــته در حوزهايى كه تمركز همراه با برنامه ريزى صحيح  گذش

داشتيم به نتايج مطلوب دست پيدا كنيم.
وى افزود: به طور مثال در حوزه فناورى نانو برنامه ريزى هاى 
خوبى انجام و اين امر موجب موفقيت كشور در اين حوزه شد.

ــى و فناورى  ــع معاونت علم ــعه مديريت و مناب معاون توس
ــوان گفت در  ــرد: در واقع مى ت ــت جمهورى عنوان ك رياس
ــته و  ــت حمايت خاص از آنها داش ــاى علمى كه دول حوزه ه
براساس برنامه ريزى مدون حركت كرده ايم توانستيم به نتايج 

مطلوبى دست پيدا كنيم.
بروكراسى سد رسيدن به تكنولوژى در ايران

ــش به محصول تنها  دليرى حمايت دولت را براى تبديل دان
ــت  ــى داند بلكه معتقد اس ــاى مالى نم ــه حمايت ه منوط ب
ــگران و محققان كشور  ــود تا پژوهش ــترى فراهم ش اگر بس
ــى نشوند اين  براى فعاليت هاى خود درگير مباحث بروكراس
موضوع حمايت بسيار مهمى در تكميل چرخه دانش و فناورى 

خواهد بود.

فراموشـى كشـش بازار براى عرضـه محصوالت 
فناورانه

ــور وحيد احمدى  ــان و مديران علمى كش در ميان كارشناس
معاون پژوهشى وزارت علوم اما موضوع مهم ترى را درخصوص 

تكميل چرخه علم و فناورى بيان مى كند. 
وى كشش بازار را براى ارائه محصوالت فناورانه بسيار اساسى 
ــت: براى تكميل چرخه فناورى موضوع  مى داند و معتقد اس
ــاورى بايد مورد توجه  ــنجى بازار داخلى و خارجى فن نياز س
ــه وى به دليل ركود اقتصادى  قرار گيرد. موضوعى كه به گفت

كشور و عدم تمايل صنعت گران به حاشيه رفته است.
ــود  ــول فناورانه اى توليد مى ش ــى كه محص وى گفت: زمان
ــود و براساس آن  ــى انجام ش بايد قبل از توليد انبوه، پژوهش
ــى شود  مولفه هاى مربوط به نياز بازار براى آن فناورى بررس

و زمينه استقبال از فناورى مورد نظر مورد توجه قرار گيرد. 
ــه اينكه طى  ــزود: باتوجه ب ــى وزارت علوم اف معاون پژوهش
ــور ركود اقتصادى وجود داشت و  ــته در كش سال هاى گذش
صنعت نيز بستر رقابتى نداشت بنابراين كشش بازار براى ورود 
ــود با فضاى  محصوالت فناورانه كم بود، اما پيش بينى مى ش

به وجود آمده و شرايط پسا برجام اين روند بهبود پيدا كند.
ــوى  ــت: براى تكميل چرخه فناورى از س احمدى اظهار داش
ــده، اما اين  ــام ش ــبى انج ــت هاى مناس ــوم فعالي وزارت عل
ــم نامه با  ــاى تفاه ــت بنابراين امض ــى نيس ــت ها كاف فعالي
دستگاه هاى اجرايى، توسعه پارك هاى علم و فناورى، ايجاد 

مراكز رشد و اجراى معافيت هاى مالياتى براى فناوران از جمله 
اقدامات وزارت علوم در اين زمينه بوده است.

قوانين در حسرت اجرا
چرخه فناورى كشور تنها به موضوع كشش بازار و برنامه ريزى 
دولت براى حوزه هاى خاص ختم نمى شود بلكه در اين چرخه 
نيازمند اجراى صحيح قوانين نيز هستيم و اما با وجود قوانين 
ــاهد اجراى كامل اين قوانين  ــال هاى اخير ش مدون طى س
ــازى  ــود تا تجارى س ــن امر موجب مى ش ــم و همي نبوده اي

با سرعت و دقت الزم در كشور محقق نشود.
ــاورى گيالن در  ــارك علم وفن ــب رييس پ مجيد متقى طل
ــور قوانين خوبى  ــزود: در كش ــگار مهر اف گفت و گو با خبرن
ــيارى  ــم و فناورى داريم، اما بس ــازى عل در زمينه تجارى س
از اين قوانين اجرايى نشده اند و بايد زمينه اجراى اين قوانين 

فراهم شود.
ــان كرد: از ديگر موضوعات مورد توجه در حوزه  وى خاطرنش
ــش بازار است كه در  ــازى فناورى ها توجه به كش تجارى س
ــتفاده از  ــطح آمادگى صنعت براى اس اين عرصه موضوع س

فناورى ها مطرح است.
ــرد: بايد براى  ــالن تاكيد ك ــم و فناورى گي رييس پارك عل
ــود  ــخص ش ــورت گيرد و مش ــى ص ــاورى، پژوهش ــر فن ه
ــن حوزه  ــذارى در اي ــرمايه گ ــا قابليت س ــت و بازار م صنع

مورد نظر را دارد.
تقاضا محورى مفهومى كه از يادها رفته

ــر مديركل  ــماعيل قادرى ف ــه زعم اس ــورى كه ب تقاضا مح
ــت جمهور  ــاورى رياس ــت علمى و فن ــازى معاون تجارى س
ــور به دست  ــته از چرخه فناورى كش ــال هاى گذش طى س
ــت موضوعى كليدى به شمار  ــده اس ــپرده ش ــى س فراموش
ــتر به نقطه  ــازى را هرچه بيش مى رود و مى تواند تجارى س

مطلوب خود نزديك كند.
وى گفت: اگر تقاضا محورى و تحريك تقاضا براى ارائه فناورى 
ــادر خواهيم بود چرخه فناورى كه  را مورد توجه قرار دهيم ق

تبديل دانش به محصول است را تكميل كنيم.
قادرى فر  نيروى انسانى را مزيت اصلى كشور در حوزه تجارى 
ــور  ــازى علم و فناورى عنوان كرد و گفت: ما پنجمين كش س
ــتيم بنابراين با استفاده از  تربيت كننده مهندس در دنيا هس
اين بستر مى توانيم به دستاوردهاى مطلوبى در زمينه تجارى 

سازى دست پيدا كنيم.
6 راه حل براى رونق تجارى سازى در كشور

ــران به مانند  ــازى، حلقه مهم چرخه فناورى در اي تجارى س
ــت كه نيازمند توجه و مراقبت است؛ توجهى  طفل نوپايى اس
ــده و بلكه نيازمند  ــت مالى تامين نش كه تنها از طريق حماي
ــان اين حوزه  ــت. كارشناس حمايت هاى معنوى فراوانى اس
ــازى با وجود  ــازى تجارى س براين باورند كه براى نهادينه س
ــه ريزى هايى  ــه بايد برنام ــاى صورت گرفت تمام فعاليت ه
ــه دولت،  ــود و در اين برنام ــن ش ــى ترى تدوي دقيق و علم
ــى و بازار به عنوان اركان اصلى  ــگاه ها و مراكز پژوهش دانش
برنامه ها ديده شوند و با يكديگر همگرايى مطلوب و مفيدى 

داشته باشند.

خانه خود را با اين آجرها 
خنك نگه داريد

در ارزيابى جايزه مديريت فناورى و نوآورى؛

شركت هاى دانش بنيان توانمند مى شوند

پنج نسخه براى ورود فناورى به بازار؛

 چـرا چرخ تكنـولوژى نمـى چرخـد
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فرماندار شهرضا:

ایجاد پارکینگ های طبقاتی گره های 
ترافیکی شهرستان شهرضا را باز می کند

افتتاح 11 باب منزل مسکونی مددجویی 
مسئول قرارگاه بسیج ســازندگی شهرستان مبارکه در نطنز

گفت: با هدف توجه به اجــرای برنامه های اقتصادی 
در سراسر مبارکه، ایجاد بنگاه های اقتصاد مقاومتی 

بسیجیان در این شهرستان توسعه پیدا می کند.
 مهرداد عقیلی با اشــاره بــه بهره بــرداری از بنگاه

 اقتصاد مقاومتــی تولیدی شهرســتان مبارکه در 
روستای کوشکیچه مبارکه با اشاره به اهمیت توجه 
 به طرح هــای اقتصاد مقاومتی اظهار داشــت: امروز 
رسالت سنگینی برای حفظ و حراست از دستاوردهای 
انقاب اســامی بر عهده همه ما بوده که بخشــی از 
آن به حوزه های اقتصادی باز می گــردد. وی ادامه 
داد: در راســتای اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
 مقاومتــی، اصلی ترین برنامه بســیج ســازندگی 

در حال حاضر ایجاد و راه اندازی واحدهای 
اقتصادمقاومتی و صنایع تبدیلی است.

مســئول قرارگاه بسیج سازندگی 
شهرســتان مبارکــه بــا بیان 

 اینکــه امــروز بایــد موضوع
در  مقاومتــی  اقتصــاد   
 درون خانه هــا آغاز شــود تا 
بــه موفقیت های بیشــتری 
در ایــن عرصه نائل شــویم، 

تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی 
به عنوان مهم ترین راهکار مقابله 

با تحریم ها به شمار می رود و بسیج 
و تفکــر بســیجی ترویج دهنده 
 اقتصــاد مقاومتــی مــورد نظر 

مقام معظم رهبری هستند.
 وی افــزود: براســاس منویــات

 مقام معظــم رهبری در راســتای تحقــق اقتصاد 
 مقاومتی و ایجاد اشــتغال در ســال 94، تا به امروز 
 بســیج ســازندگی ســپاه ناحیه مبارکــه بیش از

 11 میلیارد ریال وام به عرصه های اقتصاد مقاومتی 
اختصاص داده که از این وام هــا بیش از60 عرصه و 
واحد اقتصاد مقاومتی که 65 شغل مستقیم و بیش 
از400شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد شده است.

 عقیلــی تصریــح کــرد: در ســال گذشــته نیــز 
18 میلیارد ریال اعتبار در میان بسیجیان توزیع شده 
و نظارت و سرکشی هم برآن نیز صورت گرفته است.
 وی بــا بیــان اینکــه 12عرصــه فعالیــت بــرای

اقتصاد مقاومتی در شهرستان مبارکه وجود  
دارد، تصریــح کــرد: 

بسیج سازندگی شهرستان مبارکه در زمینه پرورش 
مرغ بومی و پرورش ماکیان، پرورش زنبور عســل، 
قارچ خوراکی، ورمی کمپوســت، کشــت زعفران، 
کارگاه های صنایع دستی و قالیبافی، پرورش ماهی، 
محصوالت گل خانــه ای، صنایــع تبدیلی کوچک، 
پرورش شــتر مرغ و همچنین دام ســبک و سنگین 

اقدامات جدی صورت می دهد.
مســئول قرارگاه بســیج ســازندگی شهرســتان 
 مبارکه خاطرنشــان کرد: تاش ما بر این اســت که 
 در ســال آینده نیــز حمایــت این طرح هــا ادامه 
داشته باشند و امیدواریم با جذب اعتبارات استانی، 
بتوانیم در راستای ایجاد اشتغال بسیجیان و همچنین 
تولید ملی و باال بردن امنیت غذایی کشــور  کمک 
کنیم. وی با اشــاره به اجرای ایســتگاه مهربانی در 
 یکی از واحدهای مقاومت بسیج خواهران تابع سپاه 
ناحیه مبارکه گفت:در راســتای محرومیت زدایی و 
کمک به اقشار کم درآمد جامعه  یکی از پایگاه های 
مقاومت بســیج خواهــران ناحیه مقاومت بســیج 
شهرستان مبارکه اقدام به راه اندازی ایستگاه مهربانی 

در محل مسجد جامع محله قهنویه کرد.
عقیلی خاطرنشــان کرد: در این طــرح، خانواده ها 
وســایل و لوازم مازاد خانــه خود را 
تحویــل مســئوالن ایســتگاه 
 مهربانی داده و مسئوالن پایگاه  
با بررســی نیــاز خانواده های 
نیازمند، نســبت به توزیع اقام 
جمع آوری شــده اقدام می کنند 
که استقبال بسیار خوبی از این طرح 

نیز صورت گرفته است.

 مدیر کمیتــه امداد امــام خمینی نطنــز در تشــریح فعالیت های انجام  شــده 
 کمیته امداد امــام خمینی نطنــز در دهه مبارک فجــر گفت: همزمــان با ایام 
 دهــه فجــر بــه دو نوعــروس زیرپوشــش کمک هزینــه جهیزیــه بــه مبلغ

 72 میلیون ریال پرداخت شد.
محمدرضا مومی اردستانی در خصوص سرکشی و عیادت از بیماران صعب العاج 
زیرپوشــش اظهار کرد: یکی از برنامه های فرهنگی کمیته امــداد بحث عیادت از 
بیماران صعب العاج بود که در این راســتا ضمن عیادت از این بیماران و همچنین 
 سرکشی به خانواده های شــهدا و دانش آموزان یتیم زیرپوشــش، 232 میلیون و

 500 هزار ریال کمک هزینه درمانی به مددجویان پرداخت شد.
مدیر کمیته امــداد امام خمینی نطنز تصریــح کرد: در این ایــام،380 کیلوگرم 
 گوشــت تازه به مبلغ 114 میلیون ریــال بین مددجویان توزیع شــد، همچنین

90 میلیون ریال بابت زکات جمع آوری و در زمینه طرح اکرام 110 میلیون ریال و 
طرح محسنین 38 میلیون ریال به ایتام و مددجویان پرداخت شد.

 مومی اردســتانی همچنیــن از پرداخــت 22 فقــره وام خوداشــتغالی به مبلغ
2 میلیارد و440 میلیــون ریال در زمینه دامداری، کشــاورزی، صنعتی و حمل  و 
نقل خبر داد و خاطرنشــان کرد: با اعتباری بالغ  بر 3 میلیارد و500 میلیون ریال 
 11 باب منزل مســکونی مددجویی بــرای مددجویان خریــداری و تحویل آنان 

شد.

فرماندار شــهرضا گفت: ایجاد پارکینگ های طبقاتی گره های کور ترافیکی 
شهر شهرضا را باز می کند.

محسن گابی در جلسه شــورای ترافیک شهرســتان اظهار داشت: در حال 
 حاضر یکی از مشــکات شــهر شــهرضا بحث ترافیک و کمبود پارکینگ 
در خیابان های اصلی شهر شــهرضا اســت. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
بیشترین بار ترافیکی شهر شهرضا در خیابان شهید بهشتی است گفت: این 
خیابان که اصلی ترین خیابان شهرستان شهرضا محسوب می  شود، به سبب 
وجود صدها مغازه و مجتمع تجاری یکی از شلوغ ترین خیابان های این شهر 
است. فرماندار شهرضا خاطرنشان کرد: افرادی که زمین مناسبی برای ایجاد 
پارکینگ دارند می توانند در اختیار شهرداری برای ایجاد پارکینگ قرار دهند.

وی با اشاره به ایجاد پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر در راستای رفع گره کور 
 ترافیکی بیان کرد: انتظار می رود بــا بهره برداری از طرح های ایجاد پارکینگ 
در نقاط مختلف شــهر شــهرضا به ویژه خیابان شهیدبهشــتی تا حدودی 
معضل نبود پارکینگ حل شود. گابی با اشــاره به ایجاد بازار روز در منطقه 
 سروستان افزود: ایجاد بازارهای روز در نقاط و فازهای مختلف شهر شهرضا 
نقش تاثیرگذاری در جلب رضایت شهروندان و تامین نیازهای خانواده ها دارد.

وی تصریح کرد: راه اندازی بازارهای میوه و تره بار در محات و نقاط مختلف 
شهری ازسوی شهرداری امری ضروری بوده و در شهرهای بزرگ این قبیل 

اقدامات مورد توجه قرار گرفته است.
فرماندار شــهرضا افزود: وجود بازارهای میوه و تره بار نقش مهمی در تامین 
 مایحتاج شــهروندان باقیمت مناسب داشــته که با توجه به توسعه شهری 

در شهرضا وجود و تعدد چنین مکان های احساس می شود.
وی با اشــاره به ظرفیت های باالی شهرســتان شــهرضا برای افتتاح بازار 
 روزهای بیشــتر در راستای رفاه حال مردم، اظهار داشــت: این شهرستان با 
جمعیت باالی خود نیاز فراوانی به احداث بازارهای جدید برای رفاه و تامین 

آسان تر مایحتاج زندگی مردم دارد.

فرماندار اردستان خواستار تاش در راستای حفظ و احیای عزاداری های سنتی 
شد و گفت: رواج خرافات در نتیجه عدم شناخت مسائل فرهنگی و مذهبی است.

علیرضــا غیــور در جلســه ســتاد شــئونات مذهبی شهرســتان اردســتان 
خواســتار تبیین اهداف و ماموریت های ســتاد شئونات مذهبی شــد و اظهار 
 داشــت: شــناخت آســیب ها، ظرفیت ها، برنامه ریزی، نظــارت و جهت دهی 
 به هیئت های مذهبــی از جمله وظایف و برنامه های ســتاد شــئونات مذهبی

 است.
وی با بیان اینکه در کنار رشد کمی تعداد هیئت های مذهبی شاهد ایجاد خرافات 
در هیئت های مذهبی بوده ایم، تصریح کرد: بدعت ها سبب تغییر شکل برگزاری 

مراسمات مذهبی شده است.
فرماندار اردستان با بیان اینکه نقش اصلی برگزاری مراسمات مذهبی در گذشته 
بر عهده ســخنرانان و روحانیون مراسمات بوده اســت، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر هیئت مذهبی مداح محور شده اند و مداح است که شکل و نوع عزاداری را 

مشخص می کند.
غیور خواستار تاش در راســتای حفظ و احیای عزاداری های سنتی شد و افزود: 
رواج خرافات در نتیجه عدم شناخت مسائل فرهنگی و مذهبی است. در راستای 
جهت دهی بهتر برنامه های فرهنگی توسط شــهرداری ها، یک روحانی به عنوان 

مشاور فرهنگی در شهرداری های اردستان، زواره و مهاباد به کار گرفته شود.

عزاداری های سنتی در شهرستان 
اردستان احیا می شود
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جــواد صدیقیــان در ســتاد هماهنگی خدمات ســفر شهرســتان 
با اشــاره به مشــکات مختلف حوزه گردشــگری به ویــژه در کویر 
مرنجــاب افــزود: میــراث فرهنگــی شهرســتان بــرای اجــرای 
 برنامه های مــدون و روبه جلو نیازمند همکاری ســایر دســتگاه ها

 است.
وی بخش خصوصی را حلقه گمشده گردشگری شهرستان دانست و 
خاطر نشــان کرد: اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل آماده پذیرایی 
از ســرمایه گذاران بخش خصوصــی و کمک آنها در راســتای رونق 

گردشگری است.
رییــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری آران 
و بیدگل حرکت از مســیر ســنتی و بدون برنامه گردشــگری آران 
و بیدگل به ســوی برنامه  مدون و بــه روز را نیازمند زمــان کافی و 
مشارکت مردم و نهادها دانست و افزود: با همکاری مردم و مسئوالن 
 می توان در آینده شاهد پیشــرفت و توسعه گردشگری در شهرستان 

بود.
صدیقیان با اشــاره به وجود حدود150 اثر ثبت شده ملی و رتبه دوم 
آران و بیدگل از نظر ثبت آثار در استان پهناور و تاریخی اصفهان گفت: 
این شهرستان در ایام نوروز آماده میزبانی از مسافران داخلی و خارجی 

است.

 مدیر آموزش و پرورش چــادگان گفت: مســابقات قرآن و معارف اســامی 
مرحله دوم با حضور500 نفر از دانش آموزان مدارس دوره متوسطه اول و دوم 

دخترانه و پسرانه شهرستان چادگان در نمازخانه این اداره برگزار شد.
احمد بیاتی افزود: در مرحله اول مســابقات 4 هزار نفر شــرکت داشــتند که 
500 نفر به مرحله شهرستانی راه پیدا کردند و در رشته های تفسیر، تحقیق و 
ترتیل قرآن، حفظ، نماز، نهج الباغه، اذان، احکام، صحیفه ســجادیه و مداحی 
 با همدیگر بــه رقابت پرداختنــد. بیاتی گفت: در مرحله دوم مســابقات قرآن 
 یک صد نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند، که مرحله دوم مسابقات در اردوگاه

 باغ ابریشم اصفهان برگزار می شود.

آن سوی خبر

گردشگری آران و بیدگل نیازمند 
برنامه مدون است

حضور 500 دانش آموز دوره متوسطه 
شهرستان چادگان در مسابقات قرآن

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانسار با اشاره 
 به قانون گــذاری و نظارت بــر اجرای قانــون به عنوان 
مهم ترین وظایف مجلس شــورای اســامی اظهار کرد: 
باید یکــی از رویکردهــای مهم مجلس آینــده مباحث 
 اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی باشد و در این باره باید 

مجلس آینده یار دولت باشد.
حبیب الــه فرهمند افــزود: تعــاون گــران، کارگران، 
 کارفرمایان و کارآفرینان گروه هایی هستند که ما با آنها 
در ارتبــاط هســتیم و کاندیداهــا و مجلــس آینده در 
 کنار اهمیتی که بــه ایجاد کار می دهنــد باید به حفظ 
فرصت های شغلی موجود نیز توجه کنند و در شرایطی 
که توافق هســته ای نیز رقم خورده اســت زمینه ورود 

کارآفرینان به فضای شغلی جدید را فراهم کنند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانســار گفت: 
در حال حاضر نیروی کار جوان و منابع انسانی به عنوان 
نیــروی واحدهای تعاونــی مهیا اســت و دو ضلع دیگر 
 واحدهای اقتصادی یعنی ســرمایه و مدیریت می تواند 

به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
وی با تاکید بر لزوم تصویب قوانین مناســب در شرایط 
جدید پسابرجام تصریح کرد: نمایندگان با تصویب قوانین 
می توانند به اباغ تسهیات ریالی، بانکی و گمرکی کمک 
 کنند و زمینه تامین ســرمایه برای مدیران کارآفرین را 
به وجود آورند تا آنها نیز با اتکا به توان مدیریتی خود قادر 
به خلق فرصت های جدید ســرمایه گذاری در منطقه و 

کشور باشند. فرهمند با اشــاره به اصل 44 قانون اساسی 
 افزود: مجلس آینده هم چنین باید به سیاست های کلی

  اصل 44 قانون اساسی که قســمت های عمده ای از آن 
به موضوع تعاون بازمی گردد توجه ویژه داشــته باشــد 
چرا که نیازمند آن هســتیم تا مجلــس قوانین موثری 
برای افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور به تصویب 
برســاند. وی خاطر نشــان کرد: تعاون زیر بنای اقتصاد 
مقاومتی است و شرکت های تعاونی می توانند سیاست 
های اقتصاد مقاومتــی را پیاده کنند و اگر این مســئله 
 محقق شــود دهک های پایین جامعه نیز به خودکفایی

 می رسند. 
فرهمند در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به اهمیت تصویب قوانینی که امنیت شــغلی کارگران را 
تامین کند، گفت: مجلس آینده با تصویب قوانین مناسب 
به امنیت شــغلی کارگران در محیــط کار و هم چنین 
 کاهش هزینه هــای تولید برای کارفرمایــان باید توجه 

کند.
وی اضافه کرد: امیدواریم مردم 7 اسفند مانند راهپیمایی 
 22 بهمن حماســه دیگری رقم بزننــد و در درجه اول 
با حضور حداکثــری پای صندوق هــای رای و در درجه 
بعد با شناخت آگاهانه کاندیدای اصلح را انتخاب کنند تا 
ضمن تعیین سرنوشت خود و کشور در سطح بین المللی 
 نیز موجب ناامید شدن دشمنانی که دندان تیز کرده اند،

شوند.

عبدالرضــا مهدی بــادی، مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان نطنــز از آغاز تهیه بســتر و کشــت 
 خیار در ســطح 150 هکتــار از مزارع کشــاورزی 

شهرستان نطنز خبر داد.
 مهــدی بادی گفــت: کشــت خیــار در این فصل 
به منظور پیــش رس کردن  محصــول، به صورت 
 تونلی کشت می شــود. وی تصریح کرد: 95درصد 
از سطح زیر کشت خیار در شهرســتان، مربوط به 
بخش بادرود است و عملکرد متوسط این محصول در 

این شهرستان بسیار باال است. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان با اشاره به اینکه شهرستان نطنز در کشت 
محصوالت صیفی و بــه خصوص خیار در ســطح 
استان از جایگاه ویژه ای برخوردارست، تصریح کرد: 
 امسال ســطح زیر کشــت این محصول در مقایسه 
با سال های قبل کمتر شده است. مهدی بادی گفت: 
در هر متر مربع حدود 5 کیلوگــرم خیار تولید می 
شود و با توجه به این که تازه خوری این محصول باال 
است، توصیه می شود کشاورزان به جای کود های 

شــیمیایی مثل اوره، کودهای ازته و نیترات که زود 
شسته می شوند و عطر و طعم خیار را از بین می برند، 
از کود های دامی پوسیده، ارگانیک، بیولوژیک و کود 

های عالی استفاده کنند.
 وی خاطرنشــان کرد: ما به کشــاورزان پیشــنهاد 
می کنیم برای افزایش کمی و کیفی محصول خود، 
ضمن 3 الی4 بار استفاده از کود های عالی در طول 
فصل برداشت از ســموم دفع آفات نباتی نیز کمتر 

استفاده کنند.

فداکاری و پذیرفتن اشتباهات
 از عوامل موثر در زندگی زناشویی است

نگاه ویژه به شرایط اقتصادی و بیکاری جوانان  
در اولویت نمایندگان  قرار گیرد

کارگاه دوم سلســله کارگاه هــای آموزشــی مهارت هــای زندگــی 
 باعنوان » ارتباط موثر و رضایت زناشــویی « ویــژه زوج های جوان در 
 فرهنگ سرای المهدی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان برگزار

 شد.
غامعباس کوچکی راوندی مدرس و استاد دانشگاه، گفت: برای ارتباط 
با دیگران سه حالت شخصیتی شامل کودک، بالغ و والد وجود دارد که 

هرکدام نقش مهمی را در زندگی ایفا می کنند.
وی اظهار داشــت: روابط متقابل زن و شــوهر یکی از صمیمی ترین و 

خصوصی ترین انواع ارتباط انسانی و از نیازهای فطری بشر است.
کوچکی راوندی افزود: زمانی که 2 نفر نا آشــنا و با سلیقه های مختلف 
کنار هم قرار می گیرند، دوام و کیفیت دوستی آنها به دانش، مهارت و هنر 

هریک از آنها در تحکیم این ارتباط بستگی دارد.
به گفته وی، بخشــیدن، فداکاری کردن و پذیرفتن اشتباهات از جمله 

عوامل تاثیر گذار در زندگی زناشویی است.
این اســتاد دانشــگاه، گام نخســت و بهترین حالت ارتباط با همسر را 
حالت کودک عنوان کرد و گفت: هنــگام ورود به منزل و یا بیماری باید 

 دکتر روح و روان یکدیگر باشــند و از حالت کودک به موقع اســتفاده
 کنند. وی، تصریح کرد: معذرت خواهی دارای ســه جز متاسفم، اشتباه 
کردم و جبران می کنم است که نباید موقع دلجویی کردن، جبران کردن 

و عواطف و احساسات، مادیات را مطرح کرد.
کوچکی راوندی سه حالت کیفیت شخصیت را بصری، سمعی و لمسی 
 ذکر کرد و گفــت: بهترین راه برای کیفیت شــخصیت ها خاطره گویی 

از زبان افراد است.
به گفته وی، مهارت های اولیه ارتباط زناشویی در مهارت صحبت کردن، 

گوش دادن، بیان احساسات و نیازها و حل مساله و تعارض است.
 مدرس و اســتاد دانشــگاه اظهار داشــت: گوش دادن به حرف همسر 
در واقع عاقه مندی، اهمیت دادن و بیان احساسات نسبت به اوست که 

باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
 وی ایجــاد اعتمــاد را بــه عنوان یکــی از چالــش های اساســی در 
 هر نــوع رابطه بــه ویژه رابطــه زناشــویی عنــوان کــرد و صداقت 
 در گفتار و عدالت در رفتار را در اعتمادســازی ایــن رابطه حائز اهمیت

دانست.

شهردار شــهر هرند با توجه به در پیش بودن برگزاری دو انتخابات مهم 
 در 7 اسفندماه امســال بر ضرورت مشــارکت حداکثری شهروندان و 
مردم شــرق اصفهان تاکید کرد و گفــت: مردم با حضــور حداکثری 
خود پای صنــدوق های رای مهــر تایید بــر آرمان های بلنــد امام و 
 رهبری خواهند زد و بار دیگر حماســه دیگر را در کارنامه خود به ثبت 

می رسانند.
 حمید شــهبازی اظهار کرد: با توجه به اهمیت مجلس شورای اسامی 
 به عنوان تبلور مردم ســاالری دینی، نیاز است با توجه به شرایط کشور 
در همه حوزه ها اعم از فرهنگی، اقتصادی و بین المللی گزینه ای انتخاب 
شود که بتواند قوانین خوبی در کشور وضع کرده و بخشی از مشکاتی 
 که خصوصــا در حوزه اقتصادی و رکــود حاکم وجــود دارد را برطرف

 کند.
وی شــناخت کافی از شــرایط کشــور را یکی از ویژگی های نماینده 
 انتخابی عنوان کرد و افزود: نماینده باید با اندیشه باز و واالی خود حضور 
پیدا کرده و برآیند آن وضع قوانی باشــد که کمک به پیشــبرد اهداف 

انقاب و رفع مشکات کشور شود.

شهردار هرند نماینده را میراث بان و نگهبان اندیشه های حضرت امام)ره( 
و خون شهدا دانست و گفت: نظام به واســطه رهنمودهای امام راحل و 
 رهبر معظم انقاب رشد پیدا کرده و در عرصه بین الملل مقتدر است و 

در این بین باید نماینده این مباحث را مد نظر قرار دهد.
 وی با اشــاره به تعطیلی برخی کارگاه های تولیــدی و عدم مطلوبیت 
شرایط اقتصادی تصریح کرد: قطعا باید در این شرایط قوانینی وضع شود 
که به تسهیل سرمایه گذاری، خارج شــدن از رکود، رفع موانع تولید و 
رونق کارگاه های اقتصادی کمک کند و دراین راستا شاهد مجلسی پویا، 

ارزشی و والیتمدار و همچنین پایبند به مبانی دین اسام باشیم.
شهبازی خاطرنشــان کرد: امروز اولویت کشــور، نگاه ویژه به شرایط 
اقتصادی و رفع معضل بیکاری جوانان تحصیل کرده و جویای کار است 
به نوعی که بایــد نماینده انتخابی به این مهم توجــه و در مجلس دفاع 

خوبی داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: قطعا همه نامزدها باید در مســیر والیت فقیه 
حرکت کرده و ملت نیز باید در این رابطــه آگاهانه و با ماک قرار دادن 

فرمایشات رهبر معظم، نماینده دلسوز و امین را به مجلس بفرستند.

آغاز کشت خیار تونلی در بادرود

تصویب قوانین مناسب،
 به رونق اقتصادی  کمک می کند

مسئول قرارگاه بسیج سازندگی مبارکه:

بنگاههایاقتصادمقاومتیدرمبارکهتوسعهپیدامیکند



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1806   پنجشنبه 29 بهمن 1394  9 جمادى االول 1437

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1806 |  February 18.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

10

بيشتر بدانيم

لكه هايى كه بر اثر فشار دادن جوش ها به وجود مى آيد و باعث كنده 
ــود تبديل به لكه هاى دائمى روى پوست  ــدن جوش يا آكنه مى ش ش

مى شود كه به سختى از بين مى رود.
در اين مطلب به چند درمان خانگى رفع لكه ها اشاره خواهيم كرد كه 

خواندن آن مى تواند مفيد باشد.
ــته به آب ليمو به صورت خود بماليد و بگذاريد خشك  پنبه آغش
شود. در صورت ايجاد سوزش، آب ليمو را با كمى آب و يا گالب رقيق 
ــل  ــه قاب ــار نتيج ــه اى 4 ب ــن روش هفت ــتفاده از اي ــد. اس كني

توجهى دارد.
مايعى با پودر صندل و گالب و 2 تا 4 قطره آب ليمو آماده كنيد و 
روى صورت و گردن بماليد و بگذاريد كامال خشك شود، سپس با آب 

سرد بشوييد. اين كار را هفته اى 2 بار تكرار كنيد.
ــتفاده از پنبه كمى آب خيار را روى صورت بماليد. در فصل   با اس
ــتان اين كار را مى توان به طور روزانه انجام داد تا به خنك شدن  تابس
ــدن منافذ كمك كند. آب خيار براى شادابى پوست  پوست و سفت ش

موثر است.
 يكى از روش هاى خانگى ديگر براى درمان لكه جوش استفاده از 
سيب له شده با چند قطره عسل است. اين ماسك را به پوست بماليد و 
ــن شدن پوست و سفت  پس از 15 دقيقه بشوييد. اين كار باعث روش

شدن منافذ مى شود.
ــيرين را با آب مخلوط كنيد و بگذاريد كف   مقدار كمى جوش ش
كند، سپس به حالت گردشى به قسمت هاى لكه شده بماليد و سپس 
ــه از بين بردن  ــيرين ب ــوييد. حالت زبرى جوش ش صورت خود را بش

لكه ها كمك مى كند.
 پودر كافور مخلوط شده با روغن نارگيل را روى آكنه بماليد و پس 

از چند دقيقه بشوييد.
ــا ماليدن پالپ ميوه روى  يك راه طبيعى براى از بين بردن لكه ه
ــد. اسيد ميوه و كالژن  آكنه ها و شستن آن پس از 20 دقيقه مى باش
موجود در ميوه به خصوص پاپايا (نوعى ميوه)، پرتقال و آناناس در رفع 

لكه آكنه مفيد است.
چيزى كه نبايد فراموش شود اين است كه به هنگام رفع لكه هاى 
ــد پوست جديد كمك  آكنه بايد مصرف آب را باال ببريد تا به روند رش

كند.

روش هاى معجزه آسا براى از بين 
بردن لكه هاى جوش

دريچه

نكته ها

ــاى دهند تا عالوه بر  ــا را در رژيم غذايى روزانه خود ج زنان بايد برخى از غذاه
دريافت مواد مغذى به فرآيند كاهش وزن خود نيز كمك كنند.

ــى و كربوهيدرات  ــود چرب ــالم، عدم وج ــامل خوراك س ــى رژيم غذايى ش يك
ــى به آن  ــاده غذاي ــش م ــداوم اين ش ــا مصرف م ــه مى توان ب ــت ك پايين اس

دست يافت. 
البته پيش از معرفى اين مواد غذايى بايد گفت كه ممكن است برخى از اين موارد 
ــند، اما توصيه مى  شود كه در  ــال به طور طبيعى موجود نباش در تمام فصول س

صورت عدم وجود آن مورد، اشكال ديگر آن مانند آبميوه را مصرف كنند.

گالبى
مصرف روزى يك عدد گالبى مى تواند تهديد چاقى را به ميزان قابل توجهى كم 
ــت كه در ژورنال علوم تغذيه و غذا  ــى جديد اس كند. اين گزارش نتيجه پژوهش

منتشر شده است. 
در اين مطالعه مشخص شد احتمال ابتالى به چاقى در افرادى كه به طور منظم 
ــت. در اين مطالعه هر دو  گالبى مصرف مى كنند، 35 درصد كمتر از ديگران اس
ــرى دريافتى آن ها نيز به يك  گروه به يك ميزان فعاليت مى كردند و ميزان كال
ــم در طول يك دوره  ــا مصرف گالبى به طور منظ ميزان بود و تنها تفاوت آن ه
زمانى مشخص بود. گالبى به دليل وجود فيبر باال به كاهش وزن كمك شايانى 

مى كند.
بادام

پژوهش منتشر شده در ژورنال بين المللى چاقى روى مصرف بادام تاكيد دارد. 
در اين مطالعه آمده افرادى كه روزانه 70 عدد بادام (در كنار رعايت رژيم غذايى 
ــتند 18 درصد از وزن  ــش ماهه توانس كم كالرى) مصرف كردند، در يك بازه ش

بدنشان را كم كنند.
چاى سبز

پيش از اين از فوايد چاى سبز براى سالمتى آگاه بوديم. چاى سبز در جلوگيرى 
از بيمارى هاى قلبى، سرطان و ديابت نوع دو نقش دارد. اما حاال به لطف پژوهش 
انجام شده در ژورنال آمريكايى كلينيكال نوتريشن، مشخص شد كه افرادى كه 
ــبز مصرف مى كنند، بدون هيچ تغييرى در رژيم غذايى  ميزان بااليى از چاى س
خود مى توانند حدود 1/3 كيلوگرم در طول 12 هفته از وزن خود كم كنند. چاى 

سبز آثار مثبت ديگرى نيز براى بدن دارد.

فلفل قرمز
ــوزاندن دهان  ــاده غذايى عالوه بر س ــتند. اين م طرفداران فلفل قرمز كم نيس
ــد. در پژوهش ارايه شده در  ــم بدن را نيز سرعت بخش مى تواند روند متابوليس
پنجاه و نهمين همايش ساالنه «بيوفيزيكال سوسايتى» مشخص شد افرادى كه 
ــبز) را به رژيم غذايى پر چرب خود  كپسايسين (ماده موجود در فلفل قرمز و س
ــرى خواهند كرد. اين مطالعه البته  روى  اضافه مى كنند، از افزايش وزن جلوگي
موش ها انجام شده بود، اما پيشتر نيز روى انسان آزمايش شده و نتايج مشابهى 

به دست داده بود.
شير كامل و كره

ــان داد زنانى كه روزانه  ــده در ژورنال كلينيكال نوتريشن نش مطالعه منتشر ش
ــير كامل يا پنير (به اندازه كافى) مصرف مى كنند، نسبت به زنان ديگر كمتر  ش
با افزايش وزن روبه رو خواهند شد. البته اين موضوع هنوز جاى پژوهش دارد تا 
ــت آيد، اما تقريبا در اكثر پژوهش هايى كه تاكنون  نتايج دقيق ترى از آن به دس
انجام شده، نتايجى مشابه به دست آمده است. همچنين اسيدهاى چرب موجود 
در لبنيات نقش سازنده در تنظيم هورمون هاى بدن و افزايش متابوليسم دارند.

تخم مرغ
ــه در تصميم خود  ــد ك ــايد الزم باش ــتيد، ش ــداران تخم مرغ نيس اگر از طرف
ــن  ــده در ژورنال كالج آمريكايى نوتريش ــر ش تجديد نظر كنيد. مطالعه منتش
ــيرينى و غالت)  ــه جاى نان ش ــرغ در صبحانه (ب ــان داد كه مصرف تخم م نش
ــود. عالوه بر  ــول روز ش ــى پرخورى – در ط ــنگى – و حت مى تواند مانع گرس
ــما را تامين  ــروى مورد نياز ش ــرغ مى تواند ني ــن موجود در تخم م آن، پروتئي

كند.

استرس كلمه آشنايى است كه روزانه بارها و بارها به كار مى بريم و هيچ فردى 
ــترس مى توانند عالقه و انگيزه ما را براى انجام خيلى  با آن بيگانه نيست. اس
از كارها از بين ببرد. استرس واكنش فيزيولوژيك بدن ما در مقابل هر تغيير، 

تهديد و فشار بيرونى يا درونى است كه تعادل روانى ما را بر هم مى زند.
ــان به وجود  ــى كنيم، در ذهنم ــى كه ما تجربه م ــترين استرس  امروزه بيش
ــهر جديد، ازدواج، مرگ نزديكان و  مى آيد، تغيير شغل، نقل مكان به يك ش
وجود يك بيمارى بااهميت در خانواده از جمله عوامل بيرونى رهاسازى فشار 
ــادى آور نيز مى توانند به همان اندازه  عصبى هستند. جالب آنكه حوادث ش
ــند. به همين دليل بد نيست به برخى  ــان فشارزا باش وقايع غم بار، براى انس

عوارض استرس به خصوص در محيط كار اشاره كنيم.
گرفتگى عضالت

ــترس داريد، بدنتان به منيزيم احتياج دارد تا به شل شدن عضالت  وقتى اس
ــترس داريد، ميزان منيزيم بدنتان  ــما به صورت مداوم اس كمك كند. اگر ش
ــد. برعكس،  ــالت خواهيد ش ــار گرفتگى عض ــود و در نتيجه دچ كم مى ش
ــتان را حفظ كنيد، گرفتگى عضالت كمتر خواهدشد و يا از بين  وقتى آرامش

خواهدرفت.
دور شدن اطرافيان

ــمت زندگى خود جذب مى كنند و باعث  ــاد، افراد شاد را به س انسان هاى ش
ــروع به حفظ آرامشتان  ــما ش ــوند. وقتى ش ــاط مى ش ايجاد محيطى پرنش
مى كنيد، خوشحال تر خواهيد بود كه اين هم براى خودتان خوب است و هم 

براى خانواده و دوستان. 
ــترس به صورت ناخودآگاه اطرافيان را از خود دور  اين در حالى است كه با اس

مى كنيد.
تاثير بر درصد موفقيت

ــما قادر به پردازش بهترى است.كارهاى روزانه را  وقتى آرام هستيد، ذهن ش
بهتر انجام مى دهيد و هر روز صبح زمان كمترى را صرف دوش گرفتن، آرايش 

ــفته حال هستيد، حتى  ــت كردن موهاى تان مى كنيد. زمانى كه آش و درس
حوصله نداريد به درستى لباس بپوشيد. بايد بدانيد اتفاق هاى ناگوار هميشگى 

نيستند و وقتى آرامش داريد موفقيت شما در روز بيشتر خواهد بود.
اعتماد به نفس

ــت. وقتى در  ــه مورد توجه ديگران اس يك فرد داراى اعتماد به نفس هميش
زندگى به صلح و آرامش دست مى يابيد، از خودتان اعتماد به نفس ساطع مى 
ــتند مى خواهند بدانند راز موفقيت شما  ــما هس كنيد و افرادى كه اطراف ش

چيست؟
سردرد

سردردها اغلب به دليل اضطراب ايجاد مى شوند. اضطراب، مقدار قابل توجهى 
استرس را به بدن وارد مى كند كه مى تواند منجر به سردرد شود. وقتى آرامش 
ــتعد  ــترس كمترى به مغز وارد مى كنيد. اگر مس خود را حفظ مى كنيد، اس
سردرد هستيد، اين موضوع به شما كمك خواهد كرد كه باعث كمتر شدن و 

يا رفع كلى سردردتان شويد.
فعاليت هاى روده اى نامنظم

كمبود منيزيم در بدن باعث ايجاد يبوست مى شود. وقتى فعاليت روده شما 
منظم باشد تاثير زيادى از همه جهات روى بدن دارد. وقتى تحت استرس قرار 
مى گيرد، فعاليت روده شما نامنظم شده و در نتيجه دچار يبوست خواهيد شد.
ــندرم روده تحريك پذير نمى شود، اما در  استرس هاى عاطفى باعث بروز س
فردى كه سندرم روده تحريك پذير دارد استرس مى تواند نشانه ها را آغاز كند. 
ــا مانند غذا، ورزش و هورمون ها واكنش  درواقع روده مى تواند به تمام چيزه

زياده از حد نشان دهد.

خبر

ــان مى دهد كه تجزيه و تحليل اضافى اسپرم در  نتايج يك مطالعه جديد نش
ــكل درمان  ــب ترين ش ــكان كمك مى كند تا مناس زوج هاى نابارور، به پزش

نابارورى را براى افزايش احتمال يك باردارى موفق انتخاب كنند.
محققان دانشگاه لوند در سوئد متوجه شدند كه تجزيه و تحليل هاى شاخص 
ــپرم يا DFI به تصميم گيرى بهتر در زمينه  قطعه قطعه شدن دى.ان.اى اس
ــتاندارد يا لقاح آزمايشگاهى و تزريق داخل  انتخاب از ميان دو گزينه لقاح اس
ــن) كمك مى كند و در نتيجه، استرس  سيتوپالسمى اسپرم (ميكرواينجكش
ــب ،براى درمان  ــى از جست و جوى روش كمكى مناس فيزيكى و روانى ناش

نابارورى را كاهش مى دهد. .
برخالف لقاح آزمايشگاهى IVF كه شامل تركيب يك تخمك با شمار زيادى 
اسپرم در لوله آزمايشگاهى و با هدف ورود يك اسپرم به درون تخمك است، 
ــالم را انتخاب و به درون  در ميكرواينجكشن (ICSI) پزشكان يك اسپرم س

تخمك تزريق مى كنند.
«الكساندر جيورسمن» استاد دانشگاه لوند Lund ،در يك بيانيه مطبوعاتى 
اعالم كرد: اميدواريم اين نتايج باعث ارايه موثرترين درمان به زوج هاى بدون 

فرزند شود.
وى افزود: لقاح هاى كمكى ناموفق به ويژه در صورت تكرار، از لحاظ فيزيكى و 

ذهنى بسيار تنش زا هستند.
محققان در اين مطالعه كه در مجله Andrology منتشر شد، سوابق پزشكى 
ــگاهى يا چرخه هاى ميكرواينجكشن را كه در يك  هزار و 633 لقاح آزمايش
مركز بارورى و نابارورى انجام شده بود، در فاصله زمانى ميان سال هاى 2007 
و 2013 در زوج هايى كه مردان تحت آزمايش DFI قرار گرفته بودند، تجزيه 

و تحليل كردند.
ــاخص قطعه قطعه شدن دى.ان.اى  چرخه لقاح بر اساس تجزيه و تحليل ش
اسپرم ( DFI) به چهار گروه تقسيم شد: DFI كمتر از 10 درصد؛ DFI بين 

10 تا 20 درصد؛ DFI بين 20 و 30 درصد  و DFI باالتر از 30 درصد.
داده ها نشان داد كه هر چه سطح افزايش DFI باالتر بود، ميزان موفقيت لقاح 
ــت. در DFI باالتر از 20 درصد، احتمال  آزمايشگاهى استاندارد كاهش داش
ــن از لحاظ آمارى به اندازه  تولد نوزاد زنده با استفاده از روش ميكرواينجكش

قابل توجهى بيشتر مى شود.

روش درمان جديد نابارورى

غذاهايى كه  خانم ها  بايد  روزانه  مصرف كنند

اگر بتوانيد نوشيدنى هاى سالم را جايگزين نوشيدنى هاى 
ناسالم كنيد، به ميزان زيادى از كالرى دريافتى روزانه خود 

مى كاهيد و همين مسئله به كاهش وزن كمك مى كند.
ــتفاده  ــن كار اس ــايد مؤثرتري ــش وزن ش ــراى كاه  ب
ــيرين و  ــابه هاى ش ــالم به جاى نوش ــيدنى هاى س از نوش
ــتر مردم نمى دانند كه  ــيدنى هاى انرژ ى زا باشد. بيش نوش
ــابه ها و  ــرى از طريق اين نوش ــول روز چه ميزان كال در ط
نوشيدنى هاى پر كالرى دريافت مى كنند. مثال يك فنجان 

قهوه مكا حدود 500 كالرى دارد.
اگر بتوانيد نوشيدنى هاى سالم را جايگزين نوشيدنى هاى 
ناسالم كنيد، به ميزان زيادى از كالرى دريافتى روزانه خود 
ــئله به كاهش وزن كمك مى كند.  مى كاهيد و همين مس
برخى از مهم ترين و سالم ترين نوشيدنى ها كه بايد بيشتر 
از آنها استفاده كنيد تا راحت تر وزن خود را كاهش دهيد، 

عبارتند از:
آب سبزيجات

ــذى و امالح  ــبزيجات به اندازه آب ميوه ها مواد مغ آب س
ــت. آب  ــدود 50 درصد كمتر اس ــرى آنها ح دارند،اما كال
سبزيجات معموال سرشار از فيبر هستند و باعث مى شوند به 
مدت طوالنى ترى احساس سيرى كنيد و كمتر غذا بخوريد.

معجون ميوه ها
ــرده، آب آنها را بگيريد  ميوه هاى دلخواه خود را انتخاب ك
ــير و خامه تركيب كنيد. هيچ گاه از شكر  و با مقدارى سرش
اضافى براى شيرين تر شدن آنها استفاده نكنيد. عسل و يا 
هر شيرين كننده ديگر را نيز به آنها نيفزاييد؛ چرا كه به اين 
ترتيب صدها كالرى به نوشيدنيتان اضافه مى شود. به عبارت 
ديگر معجون را از مغازه ها و بستنى فروشى ها تهيه نكنيد؛ 
ــيرين به معجون ها  ــا طعم دهنده هاى ش چرا كه آنها حتم

مى افزايند. شما بايد خودتان اين كار را انجام دهيد.
آب ميوه 

ــتند،  ــار از ويتامين ها و مواد مغذى هس آب ميوه ها سرش
ــكر و مواد  ــچ گاه نبايد ش ــيد كه هي ــته باش اما دقت داش
ــيرين كننده به آنها بيفزاييد. ميوه  ها هر چه گوشتالو تر  ش
باشند، آب ميوه بهتر و بيشترى به شما مى دهند. ميوه هاى 
گوشتالو، فيبر بيشترى هم دارند و به شمااحساس سيرى 

بيشترى مى دهند.
قهوه تلخ

قهوه براى سالمتى مزاياى بسيارى دارد، اما مقدار مصرف و 
استفاده سالم از آن بسيار مهم است. قهوه اصال كالرى ندارد. 
قهوه تلخ (بدون شير) سرشار از آنتى اكسيدان است كه به 
ــما، تمركز باالتر، كاهش خطر ديابت  خلق و خوى بهتر ش
ــعى كنيد روزانه بيشتر از سه  ــرطان كمك مى كند. س و س
فنجان قهوه تلخ ننوشيد؛ چرا كه ميانه روى و اعتدال در هر 

كارى، كليد به دست آوردن سالمتى است.
چاى سبز

چاى سبز نيز همانند قهوه تلخ مزاياى بسيارى دارد و حاوى 
ــبز متابوليسم بدن را بهبود  آنتى اكسيدان هاست. چاى س

ــوختن چربى ها سرعت بيشترى  مى بخشد و به مكانيزم س
مى دهد. پژوهش ها نشان مى دهند كه با مصرف چاى سبز، 

روند سوزاندن چربى ها افزايش مى يابد.
شير

كلسيم موجود در شير كم چرب، به تجزيه سلول هاى چربى 
در بدن كمك مى كند، اما زياده روى در مصرف شير نيز باعث 
چاقى مى  شود؛ زيرا حاوى كالرى زيادى است. بنابراين براى 
ــش وزن در مصرف آن زياده روى  گرفتن نتيجه بهتر و كاه

نكنيد. روزانه 3-4 فنجان كافى است.
نوشيدنى پروتئين دار

ــيدنى هاى پروتئينى مثل پودرها و انوع ميكس شده،  نوش
ــت. هرچه بدن  ــش وزن خواهند داش تأثير زيادى در كاه
شما عضالنى تر باشد، چربى هاى بيشترى خواهيد سوزاند 
ــا مؤثرند.  ــوزاندن چربى ه و ماهيچه  هاى كوچك تر در س

پروتئين ها نقش مهمى را در اين معادله بر عهده دارند…
نوشيدنى هاى فيبردار

ــاوى فيبر باال  ــيارى وجود دارند كه ح ــيدنى هاى بس نوش
ــته  ــر زيادى در كاهش وزن داش ــتند و مى توانند تأثي هس
باشند؛ چرا كه فيبرها احساس سيرى ايجاد مى كنند و شما 
ــيار ديگرى نيز  كمتر غذا مى  خوريد. در ضمن، مزاياى بس

براى سالمتى دارند.
سركه سيب

سركه سيب از گذشته هاى بسيار دور تا به حال كاربردهاى 

ــته و تقريبا همه به مزاياى آن واقف هستند. در  زيادى داش
ــيب براى كاهش وزن استفاده  ــركه س دهه 70 مردم از س
مى كردند. هنوز هيچ مدركى براى اثبات اين واقعيت وجود 
ندارد. عده اى مى گويند كه سركه سيب متابوليسم بدن را 

افزايش مى دهد و اگر مصرف شود، باعث الغرى مى شود.
آب

شايد بهترين و ارزان ترين نوشيدنى براى كاهش وزن، آب 
ــيدن آب كافى براى بدن منافع زيادى دارد. به  باشد. نوش
شما احساس سيرى مى دهد، متابوليسم بدنتان را افزايش 

مى دهد و هيچ  نوعى كالرى ندارد.
 اگر هر روز دو ليوان آب مازاد بر مقدار آبى كه هميشه عادت 
به نوشيدنش داريد، بنوشيد، تا 30 درصد متابوليسم بدنتان 
ــال، بيش از دو  افزايش مى يابد و اين يعنى در طول يك س

كيلو وزن كم مى  كنيد.
چرا بايد جلوى چاقى را گرفت؟

چاقى يك بيمارى است و همانند بيمارى هاى ديگر، براى 
ــه دو  ــه صرف زمان دارد. در اين زمينه هميش درمان نياز ب

نكته را به خاطر داشته باشيد:
1) براى درمان چاقى عجله نكنيد.

2) از هيچ قرص و دارويى براى درمان چاقى استفاده نكنيد.
ــتقيم با بسيارى  ــتقيم و يا غيرمس 3) چاقى به صورت مس
ــار خون،  ــث افزايش فش ــاط دارد و باع ــا ارتب از بيمارى ه
ــى، واريس،  ــدى، آرتروز، اختالالت تنفس بيمارى هاى كب

ــى خون،  ــى، افزايش چرب ــموميت حاملگ ــارورى، مس ناب
بيمارى هاى قلبى و … مى شود. افراد چاق خود را پايين تر 
ــعى مى كنند از قرار گرفتن در هر  از ديگران مى دانند و س

جمعى بپرهيزند.
روش هاى الغرى

بعضى افراد براى درمان چاقى به سراغ روش هاى نامناسب 
مى روند كه مهم ترين آنها روش هاى دارويى است. عده اى 
از قرص هاى كاهش دهنده اشتها استفاده مى كنند، اما اين 
قرص ها عوارض بسيارى از جمله ضعف و افسردگى به همراه 
دارند. گروهى ديگر از داروهاى الغرى ،داروهاى هورمونى 
ــم بدن مى شوند، اين   ــتند كه باعث افزايش متابوليس هس
داروها  اختالالت هورمونى به وجود مى آورند و روند طبيعى 

هورمون ها را به هم مى زنند.
ــتفاده مى كنند. اين  ــز از داروهاى ملين اس برخى ديگر ني
داروها باعث كاهش وزن مى شوند، ولى از جذب مواد مغذى 
ــيارى از  ــد از مدتى بدن با كمبود بس جلوگيرى كرده و بع
ويتامين ها و امالح روبه رو مى شود. عالوه بر مصارف دارويى، 
برخى افراد چاق از روش هايى مثل كمربند الغرى، گوشواره 

الغرى، ژل ها و پمادها و … استفاده مى كنند.
ــى عوارض  ــدازه روش هاى داروي ــايد به ان اين روش ها ش
ــند، اما به هر حال در برخى مواقع خطراتى به  نداشته باش
ــت و  همراه دارند. براى درمان چاقى يك راه ديگر نيز هس
ــت كه براى چاقى هاى مفرط در نظر گرفته  آن جراحى اس
ــتن روده يا كوچك كردن  ــود؛ مثال از طريق برداش مى ش
ــود، كاهش  حجم معده، مقدار غذايى را كه وارد آنها مى ش

مى دهند.
ساكشن و برداشتن چربى ها نيز يكى ديگر از روش هاست؛ 
جراحى ها نيز عوارض بسيار زيادى دارند و بهتر است عمال 
ــا و راه هاى  ــد. در ميان اين روش ه به اين روش فكر نكني
ــود،  ــان افزوده مى ش جديد ديگرى كه هر روز بر تعدادش
ــالم ترين آنها، ورزش در كنار  مؤثرترين، بى خطرترين و س

تغذيه سالم است.
ورزش نه تنها جسم شما را فرم مى دهد، بلكه روحتان را نيز 
ــبك تر مى كند. كاهش وزن از طريق رژيم غذايى همراه  س

با ورزش، از سوى متخصصان تغذيه آموزش داده مى شود.
اينكه فرد در هر وعده غذايى چه چيزهايى بخورد و چگونه 
عادات غذايى سالم را جايگزين عادت ناسالم قبلى كند و در 
كنار آنها به ورزش بپردازد (ساده ترين ورزش ها، پياده روى 
ــايد به اندازه روش هاى قبلى، خيلى زود او را به  است)، ش
ــترى  ــاند و نياز به صبر و تحمل بيش نتيجه موردنظر نرس
باشد؛ ولى بى  خطر بوده و بعد از مدتى درگير يك بيمارى يا 
مشكل جديد نمى شود و مهم تر آنكه از بسيارى بيمارى ها 

و مشكالت نيز جلوگيرى مى گردد.
ــرانه نيز  ــيد كه رژيم هاى غذايى خودس ــته باش دقت داش
خطراتى در پى خواهند داشت؛ مثال برخى مواقع باعث افت 
شديد قندخون مى شوند؛ پس بهتر است در اين زمينه حتما 

با افراد مجرب و متخصص مشورت كنيد.

10 نوشيدنى سالم براى الغر شدن

6 اثر مخرب استرس بر آدمـى
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مفاد آرا
11/228 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء ص��ادره هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ش��هرضا تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود 
و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی 
طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک ش��هرضا ارائه نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1.رای شماره 9083 – 94/9/17 – مهناز باغستانی فرزند حیدرعلی به شناسنامه 
شماره 2631 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی1288104979 ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 121 به مساحت 215 مترمربع.
2.رای ش��ماره 9221 – 94/9/23 – ماش��اءاله س��لطانی فرزن��د عوضعلی به 
شناسنامه شماره 26 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199666955 ششدانگ 

یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 166 به مساحت 68/46 مترمربع.
3.رای ش��ماره 9365 – 94/9/28 – محمد دهقان ش��هرضائی فرزند ولی اله به 
شناسنامه شماره 66 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199362786 ششدانگ یک 

باب خانه مخروبه مفروزی از پالک 407 به مساحت 85/90 مترمربع.
4.رای شماره 5949 – 94/5/29 – مرجان موسوی فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 2 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209736160 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 3009/3 به مساحت 144/55 مترمربع.
5.رای ش��ماره 4102 – 94/4/10 – سعید اس��حاقی فرزند ناصر به شناسنامه 
شماره 734 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199293539 شش��دانگ یک باب مغازه 
مفروزی از پالک 3466 به مساحت 55/39 مترمربع.درازاء27حبه وسیزده-بیستم 

حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف اکبراسحاقی.
6.رای ش��ماره 8436 – 94/8/25 – ناصر حاجگداعلی فرزند قنبر به شناسنامه 
شماره 446 شهرضا و شماره ملی 1198810254 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3781 به مساحت ششدانگ 105/20 مترمربع.

7.رای شماره 8439 – 94/8/25 – صولت باباربیع فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 326 شهرضا و شمارهملی 1198854707 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3781 به مساحت ششدانگ 105/20 مترمربع.

8.رای ش��ماره 7036 – 93/8/11 – عوضعل��ی ح��اج گداعلی فرزن��د عباس به 
شناسنامه شماره 196 شهرضا و ش��ماره ملی 1198921730 نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه پالک 3866 به مساحت ششدانگ 166/70 مترمربع.انتقال 

عادی ازطرف حسینعلی حاجگداعلی.
9.رای ش��ماره 6560 – 94/6/16 – اکبر مهاجری فرزند امیدعلی به شناس��نامه 

شماره 15 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199616915:
الف: ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 4990 به مساحت 5/88 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4989 جمعا تش��کیل یک باب مغازه را 

داده است. 
ب: ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 4989 به مساحت 33/80 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4990 جمعا تش��کیل یک باب مغازه را 

داده است. 
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد

10.رای شماره 7580 – 94/7/18 – سارا برهان فرزند محمدرضا به شناسنامه 
و شماره ملی 1190171295 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 21 و 22 که به شماره 14297 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 

113/95 مترمربع.
11.رای ش��ماره 7581 – 94/7/18 – مرتض��ی برهان ش��هرضا فرزند علی به 
شناسنامه شماره 8256 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199917516 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 21 و 22 که به شماره 

14297 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 113/95 مترمربع.
12.رای شماره 9116 – 94/9/22 – زهرا س��امع فرزند غالمرضا به شناسنامه و 
شماره ملی 1190034921 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 38 باقیمانده که به ش��ماره 13533 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 148 

مترمربع.
13.رای ش��ماره 9117 – 94/9/22 – امیررض��ا مقص��ودی فرزن��د نعمت اله به 
شناسنامه شماره 2077 شهرضا و شماره ملی 1199265845 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 38 باقیمانده که به شماره 13533 تبدیل 

شده به مساحت ششدانگ 148 مترمربع.
14.رای ش��ماره 1702 – 94/2/23 – حس��ینعلی صالحیان فرزن��د محمود به 
شناسنامه شماره 285 شهرضا و ش��ماره ملی 1199167592 چهار و نیم دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 41 به مس��احت 

ششدانگ 126 مترمربع.
15.رای شماره 1703 – 94/2/23 – مریم علی پور فرزند علی به شناسنامه شماره 
177 شهرضا و شماره ملی 1199210471 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 41 به مساحت ششدانگ 126 مترمربع.
16.رای ش��ماره 9059 – 94/9/17 – اس��ماعیل مقصودی فرزن��د نعمت اله به 
شناسنامه شماره 737 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199216070 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 106/30 

مترمربع.
17.رای شماره 9060 – 94/9/17 – سمیه کرمانی فرزند عبدالخلیل به شناسنامه 
شماره 1867 شهرضا و شماره ملی 1199284645 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 106/30 مترمربع.
18.رای ش��ماره 9379 – 94/9/28 – حبیب اله غالم الدی��ن فرزند محمدعلی به 
شناسنامه شماره 83 حوزه 6 شهرضا و ش��ماره ملی 1199355410 چهار دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 829 و 8910 به مس��احت 

ششدانگ 202/90 مترمربع.
19.رای شماره 9380 – 94/9/28 – نسرین راستگوی موخر شهرضا فرزند نعمت 
اله به شناسنامه شماره 673 حوزه 6 شهرضا و ش��ماره ملی1199361313 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 829 و 8910 به مساحت 

ششدانگ 202/90 مترمربع.
20.رای شماره 7566 – 94/7/16 – مجتبی مهتری فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 1242 قمشه و شماره ملی 1199238155 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 856 باقیمانده که به شماره 14341 تبدیل شده و6740به 

مساحت ششدانگ 208/73 مترمربع.
21.رای شماره 7567– 94/7/16 –طیبه علی عابدی فرزند علیرضا به شناسنامه 
شماره 6894 شهرضا و شماره ملی1199903892 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 856 باقیمانده که به شماره 14341 تبدیل شده و6740به 

مساحت ششدانگ 208/73 مترمربع.
22.رای شماره9352–94/9/29 –عباس امامی فرزند رمضانعلی به شناسنامه 
شماره 1514 حوزه 2 آبادان و شماره ملی1815423706 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 864 به مساحت 162/92 مترمربع.

23.رای ش��ماره 9282 – 94/9/25 – منص��وره فخاری فرزند محمدحس��ن به 
شناسنامه شماره 943 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199398624 سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 880 به مساحت ششدانگ 

172/85 مترمربع.
24.رای ش��ماره 9283 – 94/9/25 – احمدرض��ا دهق��ان فرزند حس��ینعلی به 
شناسنامه شماره 943 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199133515 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 880 به مساحت ششدانگ 172/85 

مترمربع.
25.رای ش��ماره 9455 – 94/9/30 – محمدرض��ا مطه��ری فر فرزند حس��ن به 
شناسنامه شماره 115 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی1199757012 ششدانگ یک 

باب مغازه مفروزی از پالک 904 به مساحت 43/37 مترمربع.
26.رای ش��ماره 7849– 94/7/28 –محس��ن رجبعل��ی فرزن��د رمضانعلی به 
شناسنامه شماره 6049 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی1199895441 یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 964 به مساحت 

ششدانگ 230/20 مترمربع.
27.رای ش��ماره 7850 – 94/7/28 – گل صن��م تصدیقی ش��اهرضائی فرزند 
محمدعلی به شناسنامه شماره 1 حوزه 1 روستائی سمیرم سفلی و شماره ملی 
5129841700 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

964 به مساحت ششدانگ 230/20 مترمربع.
28.رای ش��ماره 7851– 94/7/28 –س��پیده پورخاق��ان ش��اهرضائی فرزن��د 
محمدحسن به شناسنامه و ش��ماره ملی1190118432 شهرضا دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 964 به مساحت ششدانگ 

230/20 مترمربع.
29.رای شماره 9476 – 94/9/30 – اعظم کفاش فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 1654 قمشه و شماره ملی 1199282510 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1035 به مساحت ششدانگ 206/55 مترمربع.
30.رای ش��ماره 9477 – 94/9/30 – مرتضی کفاش فرزند ولی اله به شناسنامه 
ش��ماره 104 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199403245 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1035 به مس��احت ششدانگ 206/55 

مترمربع.
31.رای ش��ماره 6287 – 94/6/10 – قدرت اله همتیان فرزند علی به شناسنامه 
شماره 768 شهرضا و شماره ملی1198964332 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1053 که به شماره 13901 تبدیل شده و 12940 به 

مساحت ششدانگ 168/80 مترمربع.
32.رای ش��ماره 6288 – 94/6/10 – اشرف برهان ش��هرضا فرزند قربانعلی به 
شناسنامه شماره 1045 شهرضا و شماره ملی 1199111422 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1053 که به شماره 13901 تبدیل شده و 

12940 به مساحت ششدانگ 168/80 مترمربع.
33.رای شماره 9353 – 94/9/28 – س��یدعبداله موسوی فرزند سیدغالمعلی به 
شناسنامه شماره 13 حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 1209746591 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1095 و 7768 به مساحت 216/14 مترمربع.
34.رای ش��ماره 7877 – 94/7/29 – کریم جانقربان فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 5129834951 ششدانگ یک باب خانه 
سه طبقه مفروزی از پالک 1456 باقیمانده و 8739 الی 8745 به مساحت 202/40 

مترمربع.
35.رای ش��ماره 9208 – 94/9/23 – ایران حیدرپورش��هرضا فرزند حس��ین به 
شناسنامه شماره 508 شهرضا و ش��ماره ملی 1198794909 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1489 باقیمانده به مساحت ششدانگ 

210/60 مترمربع.
36.رای شماره 9209– 94/9/23 –زهرا نامدار فرزند حسین به شناسنامه و شماره 
ملی1190335859 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1489 باقیمانده به مساحت ششدانگ 210/60 مترمربع.
37.رای ش��ماره 8946 – 94/9/14 – سیدمحمود موس��وی فرزند سیدمحمد به 
شناسنامه شماره 1 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209811911 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1553/1 به مساحت 133/82 مترمربع.
38.رای شماره 4802 – 94/4/24 – طاهره براهیمی فرزند عبدالجواد به شناسنامه 
شماره 274 شهرضا و شماره ملی 1198862841 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1669 به مساحت ششدانگ 478/10 مترمربع.
39.رای ش��ماره 4803 – 94/4/24 – س��یدطاها رهنمائی فرزند س��یدمحمد به 
شناسنامه ش��ماره 5169 حوزه 1 ش��هری قمشه و ش��ماره ملی 1199886645 
پنج دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1669 به مساحت 

ششدانگ 478/10 مترمربع.
40.رای ش��ماره 8947 – 94/9/14 – جمیله موسوی فرزند س��یدعلی اوسط به 
شناسنامه ش��ماره 2134 حوزه 1 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی1209232332 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1678 به مساحت 130/80 مترمربع.
41.رای ش��ماره 9279 – 94/9/25 – س��یدعلی اکبر تقوی فرزند سیدفخرالدین 
به شناسنامه ش��ماره 3567 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209557223 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1717 به مساحت 222/81 مترمربع.
42.رای شماره 9456 – 94/9/30 – مجتبی سبزواری فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 478 شهرضا و شماره ملی 1199198439 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1723 به مساحت 106/33 مترمربع.
43.رای شماره 8482 – 94/8/25 – مصطفی عزیزی فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 43 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199389625 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1769 باقیمانده به مساحت 102/84 مترمربع.
44.رای ش��ماره7174– 94/6/30 – محمد نصر فرزند یوسفعلی به شناسنامه 
شماره 64 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199375731 ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 2697 مجزی شده از 1523 به مساحت 98/10 مترمربع.

45.رای شماره 9289 – 94/9/26 –فرزاد مشهدی فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 634 شهرضا و شماره ملی1199130427 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3489 به مساحت 200 مترمربع.
46.رای ش��ماره 9216 – 94/9/23 –محمدحس��ن آبت��ن فرزند رحم��ت اله به 
شناسنامه شماره 1303 شهرضا و شماره ملی1199221732 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای3517 باقیمانده که به شماره 13594 

تبدیل شده و 10131 الی 10134 به مساحت ششدانگ 101/93 مترمربع.
47.رای شماره 9217 – 94/9/23 – شیرین مهتری فرزند قدرت اله به شناسنامه 
و شماره ملی 1190059861 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالکهای3517 باقیمانده که به شماره 13594 تبدیل شده و 10131 الی 

10134 به مساحت ششدانگ 101/93 مترمربع.
48.رای ش��ماره 9135 – 94/9/22 – ماه س��تاره افش��اریانی فرزند منصور به 
شناسنامه شماره 161 حوزه4ممسنی و شماره ملی 2391436025 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3546 به مساحت 214/70 مترمربع.
49.رای شماره 1298 – 94/2/13 – حسین کریمی خس��روآبادی فرزند نصراله 
به شناس��نامه و ش��ماره ملی 1190265761 به والیت پدرش سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3766 به مساحت ششدانگ 

150/83 مترمربع.
50.رای شماره 1299 – 94/2/13 – محمد کریمی خسروآبادی فرزند نصراله به 
شناسنامه و شماره ملی 1190038137 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 3766 به مساحت ششدانگ 150/83 مترمربع.
51.رای ش��ماره 9205 – 94/9/23 – مرضیه بهرامی فرزند مختار به شناسنامه 
شماره 673 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199841676 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 6473 به مساحت 91/90 مترمربع.
52.رای ش��ماره 8944 – 94/9/14 – علی فرهمندیان فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 929 حوزه قشقایی شیراز و شماره ملی 2293735321 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 7007 به مساحت 281 مترمربع.
53.رای ش��ماره 9288 – 94/9/25 – لیلی منصف فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 762 شهرضا و شماره ملی 1199201278 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 13333 و 13334 به مساحت 362/10 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

54.رای ش��ماره 9260 – 94/9/25 – محمد صفرپور فرزند رضا به شناس��نامه 
شماره 950 شهرضا و ش��ماره ملی 1199080594 ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی سه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 344 به مساحت 298/10 مترمربع.

55.رای شماره 7914 – 94/7/29 – زهرا باقرپور فرزند رضا به شناسنامه شماره 
19357 شهرضا و ش��ماره ملی 1198473479 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 

مفروزی از پالک 344 به مساحت 174/07 مترمربع.
56.رای ش��ماره 9085 – 94/9/17 – محمدمه��دی روزگرد فرزن��د علی اکبر به 
شناسنامه شماره 283 شهرضا و شماره ملی 1199181536 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 344 به مساحت 158/07 مترمربع.
57.رای ش��ماره 1563 – 94/2/21 – زهرا محمودی ماندنی فرزند نصرت اله به 
شناسنامه شماره 2766 حوزه 6 اصفهان و شماره ملی 1289564841 ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 379/1 که به شماره 1353 تبدیل شده به 

مساحت 173 مترمربع.
58.رای ش��ماره 9257 – 94/9/25 – احمدرض��ا عل��ی بگی فرزن��د رمضان به 
شناسنامه شماره 1027 شهرضا و ش��ماره ملی 1199096679 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 479 به مساحت ششدانگ 307/11 

مترمربع.
59.رای شماره 9258 – 94/9/25 – پروین برهان فرزند عبدالکریم به شناسنامه 
شماره 322 شهرضا و شماره ملی1199137103 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 479 به مساحت ششدانگ 307/11 مترمربع.
60.رای ش��ماره 7222 – 94/6/31 – س��یدمهدی اهل��ی فرزند سیدهاش��م به 
شناسنامه شماره 50 حوزه 2 اراک و شماره ملی 0532938631 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 507 به مساحت ششدانگ 

141/05 مترمربع.
61.رای ش��ماره 7223 – 94/6/31 – منیره آقاربیع ش��هرضافرزند علی اکبر به 
شناسنامه شماره 1367 شهرضا و شماره ملی 1199299863 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه س��ه طبقه مفروزی از پالک 507 به مساحت ششدانگ 

141/05 مترمربع. 
62.رای ش��ماره 7959 – 94/7/30 – محمد رجائیان فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 111 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199732321 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک  516 و 518 و 518/1 به مساحت 190/20 مترمربع.
63.رای شماره 5238 – 94/5/12 – حجت اله رحمتی فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 866 شهرضا و شماره ملی 1199052401 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 540 به مساحت 103/60 مترمربع.
64.رای ش��ماره 4730 – 94/4/24 – س��یدمرتضی نوابی فرزند س��یدجمال به 
شناسنامه ش��ماره 76 شهرضا و ش��ماره ملی1199101737 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 799 به مساحت ششدانگ 

187/30 مترمربع.
65.رای شماره 4732 – 94/4/24 – زهره آربیع فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
ش��ماره 173 حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199371335 دو دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 799 به مس��احت ششدانگ 

187/30 مترمربع.
66.رای ش��ماره 7958 – 94/7/30 – محمد رجائیان فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 111 حوزه 2 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199732321 ششدانگ یک باب 
تعمیرگاه مکانیکی و س��اختمان احداث��ی بر روی آن مف��روزی از پالک 878 به 

مساحت 405/70 مترمربع.
67.رای ش��ماره 8336 – 94/8/20 – سیدعلیرضا ش��ریفی فرزند سیداکبر به 
شناسنامه شماره 3644 شهرضا و شماره ملی 1199871397 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 881 

به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
68.رای شماره 8337 – 94/8/20 – فرشته الس��ادات شریفی فرزند سیداکبر به 
شناسنامه و شماره ملی 1190175363 شهرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب مغازه با س��اختمان تحتانی و فوقانیآن مفروزی از پالک 881 به مس��احت 

ششدانگ 79/50 مترمربع.
69.رای شماره 8338 – 94/8/20 – سیدحمیدرضا ش��ریفی فرزند سیداکبر به 
شناسنامه شماره 1053 شهرضا و ش��ماره ملی 1199219231دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 881 

به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
70.رای ش��ماره9466–94/9/30 –فضل اله ش��یرعلی فرزند عبدالحس��ین به 
شناسنامه شماره 3 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1198496789 پنج دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 883 به مساحت ششدانگ 350/60 

مترمربع.
71.رای شماره 9467 – 94/9/30 – منصوره عموعلی فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 963 شهرضا و شماره ملی 1199133711 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 883 به مساحت ششدانگ 350/60 مترمربع. 
72.رای شماره 9444 – 94/9/30 – غالمرضا اسکندری فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 1382 شهرضا و شماره ملی1199100226 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 907 به مساحت ششدانگ 326/20 مترمربع.
73.رای شماره 9447 –94/9/30 –مهوش دهقان فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 133 شهرضا و شماره ملی1199370932 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 907 به مساحت ششدانگ 326/20 مترمربع.
74.رای ش��ماره 5886 – 94/5/29 – محمدحس��ن تیموریان فرزند حس��ین به 
شناسنامه شماره 619 شهرضا و ش��ماره ملی 1198914051 چهل و هفت حبه 
و چهار هزار و یکصد و هفتاد و پنج - ش��ش هزار و چهارصد و س��ی و یکم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 930 به مساحت 

ششدانگ 239/40 مترمربع.
75.رای ش��ماره 5887 – 94/5/29 – زهرا ترش��یزی فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 217 شهرضا و ش��ماره ملی 1199038652 بیست و چهار حبه و دو هزار 
ودویست و پنجاه و شش - ش��ش هزار و چهارصد و سی و یکم حبه مشاع از 
72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 930 به مس��احت ششدانگ 

239/40 مترمربع.
76.رای ش��ماره 9452 – 94/9/30 –محمدمه��دی کاظم��ی فرزن��د ابراهیم به 
شناسنامه ش��ماره 11 حوزه 1 روستائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199664146 

ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1226 به مساحت 15/27 مترمربع.
77.رای ش��ماره 2131 – 94/3/5 – محمدرضا کاویانی فرزند عبدالحس��ین به 
شناسنامه و شماره ملی 1190105950 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 1258 به مس��احت 189/95 مترمربع که اختیار فس��خ و استفاده از آن 
مادام الحیات با عبدالحس��ین کاویانی فرزند ابوالقاس��م و عزت کاویانی فرزند 

رضا می باشد.
78.رای ش��ماره 9222 – 94/9/23 – عبدالرس��ول باغس��تانی فرزند عباس به 
شناسنامه شماره 856 شهرضا و ش��ماره ملی 1198977892 چهل و یک حبه و 
یک - سی و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1321 و 1322 به مساحت ششدانگ 278/05 مترمربع.
79.رای شماره 9223 – 94/9/23 – اش��رف گیوی فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 132 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199348899 سی حبه و سی - سی 
و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1321 و 1322 

به مساحت ششدانگ 278/05 مترمربع.
80.رای ش��ماره 9296 – 94/9/26 – س��کینه خات��ون قدیری فرزن��د محمد به 
شناسنامه شماره 1968 حوزه 3 آبادان و شماره ملی 1817644823 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 2054 به مساحت 163/57 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

81.رای ش��ماره 9219 – 94/9/23 – صدیقه یوسفیان فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 652 شهرضا و ش��ماره ملی 1198988738 سی حبه و هجده - بیست و 
یکم حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالکهای 
13باقیمانده که به شماره 2601 تبدیل ش��ده و 1397 و 1399 و 1402 به مساحت 

ششدانگ 229/63 مترمربع.
82.رای شماره 9220– 94/9/23 – غالمعلی باباربیع فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 427 شهرضا و شماره ملی1198947888 چهل و یک حبه و یک-هفتم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالکهای 13باقیمانده 
که به ش��ماره 2601 تبدیل ش��ده و 1397 و 1399 و 1402 به مساحت ششدانگ 

229/63 مترمربع.
83.رای شماره 9263 – 94/9/25 – اسماعیل الصاق فرزند مظاهر به شناسنامه 
شماره 721 شهرضا و ش��ماره ملی 1199273181 شش��دانگ یک باب خانه با 

زیرزمین مفروزی از پالک 36 به مساحت 142/64 مترمربع.
84.رای شماره 9142 – 94/9/22 – حمیده مجلسی فرزند محمدعلی به شناسنامه 
و شماره ملی 1190041723 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 40 

به مساحت 133/38 مترمربع.
85.رای ش��ماره 8617 – 94/8/30 – س��یدمجید نق��اش فرزند سیدحس��ن به 
شناسنامه شماره 1472 شهرضا و شماره ملی 1199208361 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 46 به مساحت 108/83 مترمربع.
86.رای شماره 6753 – 94/6/25 – زهرا سالک فرزند قاسم به شناسنامه شماره 
1210 قمشه  و شماره ملی 1199320341دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 201/28 مترمربع.
87.رای شماره 6756– 94/6/25 –روح اله س��الک فرزند هیبت اله به شناسنامه 
شماره 209 شهرضا وشماره ملی 1199210791چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 201/28 مترمربع.
88.رای ش��ماره 9214 – 94/9/23 – پروین مهدیان فرزند جمشید به شناسنامه 
شماره 20514 شهرضا و شماره ملی 1198485019 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 246/50 مترمربع.
89.رای شماره 9215 – 94/9/23 –رضوان یوس��فی قوام آبادی فرزند عباس به 
شناسنامه ش��ماره 17 حوزه 1روستایی شهرضا و ش��ماره ملی 1199521337 
چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت 

ششدانگ 246/50 مترمربع.
90.رای شماره 9224 – 94/9/23 – محبوبه امیری فرزند جعفرعلی به شناسنامه 
و شماره ملی1190037173دودانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 52 به مساحت ششدانگ 258/50 مترمربع.
91.رای شماره 9225 – 94/9/23 – رضوان یوس��فی قوام آبادی فرزند عباس به 
شناسنامه شماره 17 حوزه 1روستایی شهرضا وشماره ملی 1199521337 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 

258/50 مترمربع.
92.رای ش��ماره 9226 – 94/9/23 – مریم اکبری فرزند عزت اله به شناس��نامه 
ش��ماره 2963 حوزه 4 اصفهان و ش��ماره ملی1288236956دودانگ مش��اع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 52 به مس��احت شش��دانگ 258/50 

مترمربع.
93.رای ش��ماره1491–94/2/19 –س��یدمحمدباقر نوابی فرزند س��یدرضا به 
شناسنامه شماره 283 حوزه 6 شهرضا و ش��ماره ملی1199343961 ششدانگ 
یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن  مفروزی از پالک 246 به مساحت 92/88 

مترمربع.
94.رای شماره 10064 – 94/10/21 – مصطفی طاهری شهرضا فرزند اصغر به 
شناسنامه شماره 1395 شهرضا و شماره ملی 1199322202 ششدانگ یک باب 

خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 343 به مساحت 177/87 مترمربع. 
95.رای شماره 2114 – 94/3/4 – احمد جوهری فرزند امراله به شناسنامه شماره 
212 شهرضا و ش��ماره ملی 1198958774 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک های 559 باقیمانده که به ش��ماره 2576 تبدیل ش��ده و1011به مس��احت 

284/62 مترمربع.
96.رای شماره 9284 – 94/9/25 – جمال طاهری فرزند رحمت اهلل به شناسنامه و 
شماره ملی 1190112035 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت ششدانگ 214/80 مترمربع که به انضمام 

پالک 2719 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
97.رای ش��ماره9285–94/9/25 –رحمت اهلل طاهری فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 107 شهرضا و شماره ملی1198887923 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 671 به مس��احت ششدانگ 214/80 

مترمربع که به انضمام پالک 2719 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

98.رای ش��ماره 9080 – 94/9/17 – روح اله یونسی فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 627 قمشه و شماره ملی 1199314511 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 23 به مساحت ششدانگ 91 مترمربع.
99.رای شماره9081–94/9/17 – شکیبا جوی فرزند یداله به شناسنامه شماره 
4594 حوزه 1 ش��هری قمشه و ش��ماره ملی1199880892 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 23 به مساحت ششدانگ 91 

مترمربع.
100.رای ش��ماره 9069 – 94/9/17 – محمدعلی بیاتی فرزند یداله به شناسنامه 
شماره 23 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199650218 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 100 به مساحت 207/68 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

101.رای ش��ماره 7817 – 94/7/27 – رویا اختر ش��هرضا فرزند عبدالرسول به 
شناسنامه شماره 1170 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199400890 چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 21 که به 2456 تبدیل 
شده به مساحت ششدانگ 60/90 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 894 و 

قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
102.رای شماره 7822 – 94/7/27 – سید حمیدرضا طباطبائی فرزند سیدمحمد 
به شناسنامه شماره 513 شهرضا و شماره ملی 1199139017 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 21 که به 2456 تبدیل شده به 
مساحت ششدانگ 60/90 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 894 و قسمتی 

از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
103.رای شماره 9076 – 94/9/17 – سیدعبدالحس��ین موسوی فرزند ذبیح اله 
به شناسنامه ش��ماره 3188 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209242761 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 161 به مساحت 204/73 مترمربع. 
104.رای شماره 4437 – 94/4/16 – احمدرضا سمیعی فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 495 شهرضا و ش��ماره ملی 1199198609 یک سهم مشاع از سه سهم و 
بیست و چهار - سی و پنجم سهم ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 172 

به مساحت ششدانگ 184/44 مترمربع.                                                  ... ادامه در صفحه14



خبرخبر

ــتيبانى  ــروح معاون هماهنگى و پش مهندس پاك
زاينده 
شركت مهندسى آب و فاضالب كشور در نشستى رود

ــع عمومى صاحبان  ــور برگزارى مجم كه به منظ
ــت : ارزيابى ــد گف ــزار ش ــتان اصفهان برگ ــركت آبفا اس ــهام ش س

 شاخص هاى مختلف در مجمع عمومى امسال بيانگر عملكرد مطلوب 
ــه در اين ميان ــت ك ــيارى از زمينه ها بوده اس ــان در بس آبفا اصفه

ــب مجوز تبصره هاى 2 و 3 قانون ماده واحده 11 در   مى توان به كس
ــتان  ــطح اس ــاركت مردمى در اجراى پروژه هاى آبفا در س جلب مش

اصفهان اشاره كرد .
ــاهين پاكروح اعالم كرد : ماهيت وجودى شركت آب و فاضالب بر  ش
ــت. خدماتى كه به واسطه اهميت آن  ــاس ارايه خدمات پايداراس اس
بايد در تمامى لحظات جارى و سارى باشد. بنابراين تمامى فعاالن در 
ــازنده با تمام گروه هايى  صنعت آب و فاضالب كشور بايد با تعامل س
ــركت هاى آب و فاضالب بهره مند مى شوند درصدد  كه از خدمات ش
ــند تا رسالت خود را به خوبى انجام  ارايه خدمات مطلوب و پايدار باش

داده باشند .
ــت در سال هاى اخير با  ــركت آبفا استان اصفهان توانس وى گفت : ش
بهره مندى از روش هاى مختلف سرمايه گذارى همانند بيع متقابل، 
ــى و تبصره 3  ــى ، فاينانس خارج ــس داخل BOO ، BOT ، فاينان
ــر دارد؛ چرا كه ــترش دهد كه اين امر جاى تقدي خدمات خود را گس

ــى نفت از  ــت قيمت جهان ــات تحريم و نيز اف ــطه تبع  دولت به واس
ــع مالى اجراى  ــرد و در تأمين مناب ــر مى ب لحاظ مالى در تنگنا به س
پروژه ها با چالش هاى جدى مواجه است بدين ترتيب اجراى به موقع 
پروژه هاى آب و فاضالب از طريق منابع دولتى غيرممكن است بدين 
ــرمايه گذارى هاى بخش  ــد در صدد بهره گيرى از ديگر س ترتيب باي

خصوصى بود .
پاكروح اقتصاد آب را بسيار حائز اهميت خواند و خاطر نشان ساخت: 
اقتصاد آب از آن جهت مهم به شمار مى آيد كه عملكرد مطلوب را دربر 
ــا ،اگر مطالبات در  ــه رغم افزايش تعرفه آب به دارد. به عنوان مثال ب
اين بخش به موقع وصول نشود مطمئنا نمى تواند از لحاظ اقتصادى 
ــته باشد. همچنين تجهيز و نگهدارى  كمك شايانى براى صنعت داش
تأسيسات بسيار حائز اهميت است تنها نبايد تالش در جهت احداث 
ــد به طورى كه تمركز بر نگهدارى و استفاده بهينه از  ــات باش تأسيس
تأسيسات به فراموشى سپرده شود كه اين مسئله مى تواند آسيب هاى 

اقتصادى فراوانى را دربر داشته باشد .
پاكروح رفع به موقع حوادث را از جمله مصاديق اقتصاد آب برشمرد و 
اظهار داشت : به طور ميانگين مدت زمان رفع حوادث در كشور حدود 
2 ساعت است. بر اين اساس فعاالن در بخش حوادث بايد نهايت تالش 
خود را به خرج دهند تا در كوتاهترين زمان ممكن حوادث پيش آمده 
را رفع كنند تا از وقوع آسيب هاى بيشتر جلوگيرى به عمل آيد كه اين 

امر در كاهش تحميل خسارات نقش مؤثرى دارد .

ــايخى معاون بازاريابى و فروش شركت از   ناصر مش
زاينده 
ــى ويژه و رود ــراى ارايه طرح ــتان ب اقدام مخابرات اس

ــراى اولين بار در  انحصارى با نام  اينترنت خانواده ب
كشور خبر داد.

معاون بازاريابى و فروش مخابرات اصفهان اظهار داشت: با توجه به توسعه 
ــترش به  كارگيرى اينترنت در بين خانواده هاى  فضاى الكترونيك و گس
ايرانى لزوم ارايه طرح هاى مبتنى بر نياز خانواده ها در سرويس هاى اينترنت 
احساس مى شد.بر همين اساس شركت مخابرات استان اصفهان، به عنوان 
برترين اپراتور و دارنده اكثريت تعداد مشتريان ADSL در سطح استان، 
ــت خانواده»  ــرويس اينترنت جديد خود را تحت عنوان«اينترن ــبد س س

طراحى و به مشتريان ADSL 2020 ارايه كرده است.
وى ادامه داد: در اين سرويس اينترنت نوين، هريك از اعضاى خانواده داراى 

اكانت شخصى و حساب كاربرى مجزا خواهند بود.
مشايخى تشريح كرد: در سرويس اينترنت خانواده هر عضوخانواده مى تواند 
ــم اينترنت خريدارى  ــزان مورد نيازخود حج به صورت اختصاصى به مي

واستفاده كند و در حقيقت حجم اينترنت شخصى خواهد داشت.
وى افزود: يكى ديگر از امكانات اين سرويس امكان جابجايى حجم اينترنت 
ــواده مى تواند حجم  ــدام از اعضاى خان ــواده بوده و هر ك بين اعضاى خان

اينترنت خريدارى شده خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد.
ناصر مشايخى خاطرنشان كرد: ويژگى منحصر به فرد اين طرح آن است كه 
ضمن امكان فوق، نماينده خانواده هم مى تواند يكى از بسته هاى اينترنت 
خانواده را خريدارى و بين اعضاى خانواده توزيع كند و هركدام از اعضاى 
ــواده به صورت جداگانه  ــته هاى اينترنت خان خانواده نيز مى توانند از بس

خريدارى واستفاده كنند.
ــود هديه هاى اينترنتى،   ــرد: از ديگر مزيت هاى اين طرح وج وى عنوان ك
اضافه بر طرح هاى قبلى و همچنين قيمت بسيار مناسب تر نسبت به ديگر 

طرح ها خواهد بود كه مورد توجه خانواده ها قرار مى گيرد.
معاون بازاريابى و فروش مخابرات اصفهان اذعان داشت: متقاضيان اينترنت 
ــتركين طرح هاى قبلى و يا خانواده هايى كه به تازگى  خانواده اعم از مش
ــرات گردند، مى  ــركت مخاب ــى ش ــواده اينترنت ــو خان ــى خواهند عض م
ــتان به آدرس  ــركت مخابرات اس ــه به پايگاه اينترنتى ش توانند با مراجع
ــرويس جديد  ــرايط س ــن آگاهى كامل از ش  WWW.TCE.IR  ضم

اينترنت خانواده نسبت به ثبت نام آن اقدام كنند. 
ــژه و انحصارى از طرف  ــن طرح به عنوان طرح و ايده وي وى تأكيد كرد: اي
ــتان اصفهان و براى اولين بار در كشور ارايه   طراحان شركت مخابرات اس

شده است.
ــرويس هاى تكميلى وارزش  ــريح كرد: درآينده با افزودن س مشايخى تش
افزوده به اينترنت خانواده پنجره اى جديد به سوى فضاى اينترنتى گشوده 

خواهد شد.

ماهيت وجودى شركت  آب و فاضالب
بر اساس ارايه خدمات پايدار است

مخابرات استان اصفهان سرويسى نوين ارايه كرد؛

اينترنت خانواده، 
طرحى مبتنى بر نياز خانواده ها

ــاس  ــر اس ــان ب ــت: اصفه ــان گف ــدار اصفه فرمان
ــور در  ــيم بندى هاى معاونت امنيتى وزارت كش تقس
ــفيد قرار دارد و با بهترين شرايط در حال  وضعيت س

اجراى مقدمات برگزارى انتخابات است.

ــوراى اسالمى شهرستان  فضل اهللا كفيل در جلسه ش
ــوراها در جامعه به  ويژه  با اشاره به نقش تأثيرگذار ش
ــوراها  ــردم در عرصه هاى مختلف، گفت: ش حضور م
اهميت و نتايج حضور حداكثرى در انتخابات را براى 

ــريح كنند. وى با بيان اينكه حضور  مردم تبيين و تش
ــان در تمامى  ــرق اصفه ــتان به  ويژه ش مردم شهرس
انتخابات حضورى حداكثرى و چشمگير بوده، گفت: 
ميانگين مشاركت مردم شرق اصفهان در دوره قبلى 
ــانگر بصيرت و  انتخابات باالى 90 درصد بوده كه نش

آگاهى باالى مردم شهرستان اصفهان است.
كفيل اظهار داشت: در حوزه اجرايى انتخابات پنجمين 
دوره مجلس خبرگان رهبرى و دهمين دوره مجلس 
ــتان اصفهان از ابتداى فرآيند  شوراى اسالمى شهرس
انتخابات تمامى زمينه ها به  خوبى فراهم شده است و با 
ادامه اين فرآيند و زمينه سازى براى حضور حداكثرى 
ــاهد برگزارى انتخاباتى بى نقص و فاخر و در  مردم ش

تراز نظام جمهورى اسالمى و اصفهان باشيم.
ــى شهرستان و  وى به وضعيت مطلوب امنيتى سياس
تعامل دوسويه مسئوالن و مردم و همچنين هم زيستى 
بسيار خوب اقوام و اقليت هاى مختلف در كنار يكديگر 
اشاره كرد و افزود: اصفهان بر اساس تقسيم بندى هاى 
ــور در وضعيت سفيد قرار  معاونت امنيتى وزارت كش
ــراى مقدمات  ــرايط در حال اج ــا بهترين ش دارد و ب

برگزارى انتخابات است.
ــه عنوان  ــالمى ب ــوراهاى اس ــدار اصفهان از ش فرمان
ــردم ياد كرده و  ــدگان دولت و معتمدين م يارى دهن
گفت: شوراها از تمامى ظرفيت ها و توانمندى هاى خود 
در راستاى برگزارى انتخاباتى با شكوه استفاده كرده 
و همچون ادوار گذشته يارى رسان نظام در برگزارى 

انتخابات باشند.
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مديركل ارشاد اسالمى اصفهان؛

پيام ارزشمند نگارگرى قرآنى، براى تعالى انسان 
دبير جمعيت رهپويان اصفهان: 

نماينده مجلس وعده غيرمسئوالنه ندهد
به منظور ساماندهى مشاغل آسيب رسان؛

پنج هزار بروشور با موضوع «ساماندهى مشاغل» 

مديركل ارشاد اسالمى اصفهان گفت: نگارگرى خلق اثر هنرى فاخر است، اما نگارگرى قرآنى 
پيام ارزشمندى براى تعالى انسان به دنبال دارد بدين معنا كه هنر را درخدمت ارزش ها به 

كار گرفته است.
 حجت االسالم حبيب رضا ارزانى  در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره ملى نگارگرى آيات 
اظهار داشت: اصفهان در زمينه برگزارى جشنواره هاى هنرى با موضوعات مختلف پيشتاز 
ــنات نيز با نگاه قرآنى و مبتنى بر موضوع هاى ارزش  ــنواره ملى فيلم كوتاه حس است و جش

محور در اسفندماه برگزار مى شود.
ــور است، افزود: نخستين جشنواره  وى با بيان اينكه تعداد فعاالن قرآنى اصفهان زبانزد كش
ملى نگارگرى آيات امسال در اصفهان برگزار و پس از اعالم فراخوان در مهلت مقرر 167 اثر 

به دبيرخانه واصل شد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان با بيان اينكه اين آثار در سه رشته نگارگرى، طراحى 
نگارگرى و طراحى نقوش سنتى است، ابراز داشت: 68 اثر براى نمايشگاه نگارگرى آيات در 
ــط هيئت داوران به عنوان آثار برگزيده انتخاب  نظر گرفته شده است و تعداد 9 اثر نيز توس
ــود. وى ادامه داد: قصص قرآنى، زندگى  شدند كه از هنرمندان طراح اين آثار تجليل مى ش
ــه در طراحى آثار مدنظر بوده  ــتان زندگى اهل بيت (ع) موضوعاتى بودند ك پيامبران و داس
است.حجت االسالم ارزانى در بخش ديگرى از سخنان خود تلفيق هنر با قرآن را از مهم ترين 
ــمرد و تاكيد كرد: امروز به  فعاليت هاى مرتبط در زمينه خدمت به اين كتاب آسمانى برش
همراه اين هنرمندان دور يكديگر جمع شديم تا اين پيام را در گوش جهان پرآوازه كنيم كه 

افتخار ما اين است كه در خدمت قرآن باشيم.

ــتان اصفهان گفت: نماينده مجلس شوراى اسالمى نبايد وعده هايى به  دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اسالمى اس
ــد. ابوالفضل قربانى در باره نقش و جايگاه نمايندگان مجلس  مردم بدهند كه خارج از حيطه مسئوليت هاى خود باش
افزود: يك نماينده مجلس بايد بداند كه در چه جايگاه مهمى قرار گرفته است و براى كل كشور تصميم گيرى مى كند.

وى تاكيد كرد: مجلس محل تمرين و يادگيرى نيست بلكه بايد دانش و آموخته هاى قبلى را در آن براى قانونگذارى به 
اجرا گذاشت. وى با بيان اينكه نماينده مجلس بايد تاثير بسزايى در جريان مجلس داشته باشد، گفت: نماينده مجلس 

نبايد خنثى يا تاثيرپذير باشد بلكه الزم است در مسائل مختلف موثر، فعال و خبره باشد.
اين فعال سياسى با اشاره به تعبير امام راحل(ره) از مجلس شوراى اسالمى مبنى بر اينكه مجلس در راس امور است، 

افزود: اثر قوانين وضع شده در مجلس را به خوبى مى توان در زندگى مردم ديد.
وى با بيان اينكه اگر قانون به خوبى تنظيم نشود براى كشور و مردم مشكل مى شود، تصريح كرد: در عين حال قانون 

خوب نيز تاثير زيادى در رشد و شكوفايى كشور خواهد داشت.
قربانى همچنين با اشاره به بعد نظارتى مجلس بر امور اجرايى كشور گفت: الزم است مجلس بحث نظارتى را به خوبى 
انجام دهد تا از وجود انحرافات جلوگيرى شود. وى در باره مهم ترين رويكرد تشكل متبوع خود براى نامزدهاى انتخابات 
مجلس توضيح داد: ديدگاه و سابقه فعاليت، همراهى با رهبر معظم انقالب، توجه به نفوذ دشمن در بدنه تصميم گيرى 
و تصميم سازى كشور، توانمندى در مجلس و مقبوليت مردمى، از خصوصيت مورد توجه ما در باره نامزدهاى انتخاباتى 
ــاب يك نفر اقليت مذهبى ارامنه  ــتان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 20 نفر با احتس است. تعداد نمايندگان اس
جنوب است.  انتخابات مجلس شوراى اسالمى در استان اصفهان در 15 حوزه انتخابى اصلى و 35 حوزه انتخابى فرعى 

در سطح 24 شهرستان، 106 شهر، 50 بخش و يكهزار و 349 روستا برگزار خواهد شد.
ــت كه از اين تعداد، سه ميليون و 856 هزار و 185 نفر  جمعيت استان اصفهان پنج ميليون و 365 هزار و 450 نفر اس

واجد شرايط راى دادن هستند.

ــا موضوع  ــور ب ــان گفت: 5هزار بروش ــهردارى اصفه ــهروندى ش ــر كميته فرهنگ ش دبي
ــان توزيع  ــن اصناف اصفه ــهروندى بي ــوى كميته فرهنگ ش ــاغل از س ــاماندهى مش س

مى شود.
ــب و كارها با ايجاد سد معبر،  ــن مردانى اظهاركرد: در حال حاضر برخى از كس محمدحس
سرو صدا، بوهاى نامطبوع، دود و... براى شهروندان مزاحمت هايى ايجاد مى كنند كه دراين 
ــى را به اصناف  ــده است، مباحث آموزش ــور كه به صورت خالقانه طراحى و توليد ش بروش

گوشزد مى كند.
ــاص براى  ــاغل خ ــورد از مزاحمت هايى كه مش ــه 7 م ــور ب ــن بروش ــه داد: در اي وى ادام
ــور آگاه  ــدن اين بروش ــاف با خوان ــت تا اصن ــده اس ــاره ش ــهروندان ايجاد مى كنند اش ش

شوند.
ــهردارى اصفهان با بيان اينكه بسيارى از مزاحمت هايى  دبير كميته فرهنگ شهروندى ش
ــود با فرهنگ سازى قابل رفع و اصالح است،  كه توسط صاحبان مشاغل خاص ايجاد مى ش
گفت: در بروشور ساماندهى مشاغل به نوعى به اين موضوع نيز پرداخته شده است. به طورى 
كه برخى از مشاغل آسيب رسان با نصب يك دودكش مناسب و يا فيلتر از انتشار بسيارى از 

گازهاى سمى در شهر مى توانند جلوگيرى كنند.
ــى  ــدات فرهنگ ــتر از تولي ــات بيش ــب اطالع ــراى كس ــدان ب ــت؛عالقه من ــى اس گفتن
ــد  نن مى توا ــان  اصفه ــهردارى  ش ــهروندى  ش ــگ  فرهن ــه  كميت ــاى  برنامه ه و 
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مراجعه كنند.

مديرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان گفت: سامانه 
جامع اطالع رساني با عنوان كيوسك هاي اطالع رساني 
ــرمايه گذار بخش خصوصي در  ــاركت س شهري با مش
اصفهان راه اندازي خواهد شد و بر اين اساس دسترسى 

شهروندان به خدمات شهردارى آسان تر مى شود.
وحيد حيدريان اظهاركرد: در سال هاي اخير شهرداري 
ــعه پايدار شهر و مقابله با چالش هاي  اصفهان براي توس
ــت اجراي پروژه هاي بزرگ با مشاركت  ــهري سياس ش
ــتور كار خود  ــرمايه گذار بخش خصوصي را در دس س
ــز بر آن تأكيد  ــه اصفهان 1400 ني قرار داده و در برنام
ــرايط فعلي تحقق  ــرد: در ش ــت. وي اضافه ك كرده اس
ــمند نيازمند ده ها ميليارد تومان اعتبار مي  شهر هوش
ــد كه تامين آن با روش هاي معمول ميسر نبوده و  باش
ــه در خصوص  ــا بيان اينك ــت. حيدريان ب ــان بر اس زم
ــاي فناوري  ــروژه ه ــوص در پ ــاركت بخش خص مش
ــت، ادامه  ــون اقدامي صورت نگرفته اس اطالعات تاكن

ــش بين المللي  ــازمان پس از اطالع از هماي داد: اين س
فرصت هاي سرمايه گذاري شهر خالق اصفهان، ضمن 
ــات متعدد با بخش  بررسي و مطالعات مختلف و جلس
خصوصي، طرح ها و پروژه هايي در اين زمينه مطرح و دو 
پروژه بزرگ كه قابليت سرمايه گذاري بخش خصوصي را 
داشتند به اين همايش ارايه كرد. وي با معرفي دو پروژه 
راه اندازي كيوسك هاي اطالع رساني شهري و توسعه 
ــريح يكي از اين  شبكه فيبر نوري در سطح شهر به تش
پروژه ها پرداخت و بيان كرد: پروژه كيوسك هاي اطالع 
رساني شهري در سه فاز شامل ارايه خدمات الكترونيكي 
شهرداري اصفهان، خدمات گردشگري و ارايه خدمات 
ــتگاه هاي اجرايي از طريق نصب  الكترونيكي ساير دس
ــطح شهر اجرا خواهد  كيوسك هاي اطالع رساني در س
ــاس اين پروژه در ابتدا تعداد  ــد. وي ادامه داد: بر اس ش
ــك در نقاط مختلف و مراكز پرتراكم شهر  100 كيوس
نصب خواهد شد كه شهروندان و گردشگران مي توانند به 

راحتي از آن استفاده كنند و در مرحله بعدي اين تعداد 
به 400 عدد افزايش خواهد يافت.

ــهردارى اصفهان با اشاره به  ــازمان فاوا ش مديرعامل س
مزاياي اين پروژه تصريح كرد: با توجه به وجود زيرساخت 
ارتباطي فيبرنوري اختصاصي شهرداري در نقاط مختلف 
شهر، امكان ارايه خدمات در اين پروژه با باالترين سرعت 
و كيفيت ميسر خواهد شد. وي با اعالم اينكه اين پروژه 
مورد توجه بخش خصوصي قرار گرفته و تفاهم نامه آن در 
همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري اصفهان با 
شهرداري اصفهان به امضا رسيده است، خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر جزييات طرح در حال استخراج بوده و پس 
از تعيين كامل شرح خدمات اجراي آن آغاز خواهد شد.

ــال  حيدريان در پايان برآورد اجراي پروژه را حدود 2 س
عنوان و ابرازكرد: با حركت به سمت تحقق شهر هوشمند، 
خدمات رساني به شهروندان با سرعت و كيفيت بيشتري 

ميسر مى شود.

با اجراي پروژه كيوسك هاي اطالع رساني شهري؛

دسترسي شهروندان به خدمات شهرداري آسان تر مي شود

شهردار اصفهان گفت: برگزارى نمايشگاه و كنفرانس بازى هاى رايانه اى 
ــهردارى از چنين برنامه هايى كه سبب  كار بسيار ارزشمندى است و ش
ــود حمايت  ــان و نوجوانان مى ش ــان جوان ــاط مي ــادي و نش افزايش ش

مى كند.
مهدي جمالي نژاد در آيين افتتاح نمايشگاه بازى هاى رايانه اى كه در برج 
ــهر اصفهان در عصر حاضر برندهاي  جهان نما برگزار شد، اظهار كرد: ش
ــتي  ــيار خوبي را به خود اختصاص داده و ثبت جهاني در صنايع دس بس
ــهرهاي خالق از مهم ترين برندهاي اصفهان به  ــبكه ش و پيوستن به ش

حساب مى آيد.
ــيار ارزشمند كه توسط  وى در ادامه تصريح كرد: اميدوارم اين وقايع بس
ــت فعلي ارتقا دهد و  ــهروندان عزيز رقم مى خورد اصفهان را از وضعي ش

بتوانيم رويدادهايى از اين دست را در سال آينده نيز برگزار كنيم.
ــگاه و كنفرانس بازى هاى  ــزارى نمايش ــهردار اصفهان ادامه داد: برگ ش
رايانه اى، كار بسيار ارزشمندى است و شهردارى از چنين برنامه هايى كه 
ــاط ميان جوانان و نوجوانان مى شود، حمايت  سبب افزايش شادي و نش

مى كند.

وى در پايان با بيان اينكه اين نمايشگاه آخرين برنامه از اين نوع در شهر 
اصفهان نيست، تأكيد كرد: اميدوارم در آينده بازهم شاهد برگزارى چنين 

برنامه هايى كه موجب افزايش نشاط مردم در شهر مى شود، باشيم.
ــاره كرد و  ــهردار ميالن اش ــود با ش ــه ديدار خ ــژاد در ادامه ب جمالى ن
ــتر  ــيار بيش ــن ديدار زيبايى اصفهان را بس ــهردار ميالن در اي افزود: ش
ــهر تاريخى  ــان دهنده بزرگى اين ش ــرد كه نش از تصوراتش توصيف ك

است.
ــه را براي ورود  ــهر اصفهان به نحوي زمين وى تصريح كرد: مديريت ش
گردشگران فراهم كرد كه تحسين شهردار ميالن را برانگيخت و جا دارد 

از همكارانم كه ميزبانى خوبى داشتند، قدردانى كنم.
ــتين كنفرانس ملى بازى هاى رايانه اى، فرصت ها و  ــت؛ نخس گفتنى اس
ــگاه اصفهان در حال برگزارى  چالش ها تا30 بهمن ماه به ميزبانى دانش
ــگاه بازى هاى رايانه اى به عنوان يكى از برنامه هاى جنبى  است و نمايش
ــركت هاى داخلى در ارگ جهان نما افتتاح  اين كنفرانس نيز با حضور ش
شده و عالقه مندان مى توانند تا روز جمعه 30 بهمن ماه از ساعت 9 تا 21 

از اين نمايشگاه بازديد كنند.

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان با توزيع 12/5 درصد نفت وگاز 
كشور در جايگاه اول توزيع نفت وگاز از طريق جايگاه هاى عرضه سوخت 

قرار گرفته است.
رسول زرگرپور در جلسه كميسيون برنامه ريزى و هماهنگى و نظارت 
بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز ، به نقش صدا و سيما درباره تدوين و اجراى 
ــازى در مورد خريد كاالهاى  برنامه هاى آگاه سازى عموم و فرهنگ س
ــاره كرد و گفت: عدم خريد محصوالت قاچاق بايد در كشور  ايرانى اش
نهادينه شود.زرگرپور با انتقاد از اينكه كاالهاى قاچاق به راحتى مبادله 
مى شوند، افزود: اصفهان در مركز كشور قرار گرفته ولى بيشترين مواد 
ــتان توقيف مى شود. وى افزود: بايد  مخدر و كاالهاى قاچاق در اين اس
مواردى كه باعث مى شود همچنان كاالهاى قاچاق به كشور وارد شود 
ــكل قانونى وجود دارد پيگيرى و اگر  مورد بررسى قرار گيرد و اگر مش

دستگاهى كوتاهى مى كند برخورد شود.
استاندار اصفهان تاكيد كرد:  به صورت جدى بايد از ورود اجناس قاچاق 
ــر و كار دارد جلوگيرى كرد و اين مشكل بايد به  كه با سالمت مردم س

صورت ريشه اى حل شود.

زرگرپور با بيان اينكه بايد در اين باره آسيب شناسى شود، افزود: همه  
كسانى كه از ابتدا تا انتها در اين عرصه فعاليت مى كنند بايد اين موارد 
را به طور جدى بررسى كنند تا جلوى ورود اجناس قاچاق گرفته شود. 
وى در ادامه به آخرين وضعيت طرح پيمايش سوخت اشاره كرد و افزود: 
با اجراى طرح پيمايش سوخت 15 درصد كاهش سوخت انجام شده كه 

6 درصد آن به ركود موجود در صنعت باز مى گردد.
ــش حمل  ــت وگاز بخ ــروش نف ــه  ف ــه مقايس ــان  ب ــتاندار اصفه اس
ــا  ــر ت ــاى مه ــت:  در ماه ه ــت و گف ــان پرداخ ــتان اصفه ــل اس و نق
ــال  ــل در س ــل و نق ــش حم ــت وگاز در بخ ــروش نف ــزان ف دى مي
ــه  692208  ــال 94 ،ب ــه در س ــب بوده ك ــر مكع 93، 794134 مت

متر مكعب رسيده است.
ــه منظور  ــده ب ــه درباره اقدامات اتخاذ ش ــت در اين جلس گفتنى اس
ــال، آخرين  ــگيرى كنترل و مبارزه با قاچاق كاال در ايام پايانى س پيش
ــده درباره  ــاى انجام ش ــوخت و فعاليت ه ــرح پيمايش س وضعيت ط
ــتى  ــگيرى و مبارزه با قاچاق اموال تاريخى فرهنگى و صنايع دس پيش

بحث و تبادل نظر شد.

شهرداراصفهان در آيين افتتاح نمايشگاه بازى هاى رايانه اى مطرح كرد:

حمايت  از برگزارى برنامه هاى شادى آفرين در شهر
استاندار اصفهان؛

توزيع 12/5 درصد نفت و گاز كشور از طريق جايگاه هاى عرضه سوخت 

فضل اهللا كفيل عنوان كرد:

اصفهان در وضعيت سفيد انتخاباتى
 قرار دارد
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ــداى پرچم  ــم اه ــى المپيك در مراس ــس كميته مل ــمى، ريي ــرث هاش كيوم
به زهرا نعمتى گفت: خوشحاليم كه همراه با بهداد سليمى آخرين پرچمدار ايران 
امروز پرچم كشورمان به زهرا نعمتى داده شد. هدف ما از حضور در منزل او اين 

است كه با طرحى تازه از ورزشكار پر افتخار كشورمان تقدير كنيم.
ــط نعمتى اتفاق نادرى بود كه بازتاب  ــهميه المپيك توس ــب س وى افزود: كس
ــور و حمايت او  ــگاه خاص رييس جمه ــت با توجه به ن ــى در جهان داش فراوان
ــران در المپيك ريو  ــى را به عنوان پرچم دار كاروان اي ــوان ما نعمت از ورزش بان

انتخاب كرديم. اميدوارم كه كاروان ايران هم در اين المپيك خوش بدرخشد.
ــان كرد: با توجه  ــاره به انگيزه نعمتى خاطرنش رييس كميته ملى المپيك با اش
به برنامه ريزى هايى كه اين ورزشكار دارد  قطعا مى تواند در المپيك و پارالمپيك 
به اهدافش برسد. از همسر او هم تشكر مى كنم كه قوت قلبى براى نعمتى بود. 
اميدوارم هم ورزشكاران به اهداف خود برسند. حضور سليمى هم قوت قلبى بود. 

براى اين ورزشكار دعا مى كنيم با سالمتى به ميدان رقابت ها بازگردد.
وى همچنين در مورد اينكه تعامل بين شما و وزارت ورزش به چه صورت است 
ــد: تعامل يعنى فدراسيون ها حمايت شوند، يعنى آن ها استقالل خود  يادآور ش
ــيو ن ها اعتماد كنيم و  ــت كه به نظر فدراس را حفظ كنند. تعامل به اين معناس
ــكاران اعتقاد داشته باشيم. تالش ما اين است فضاى ورزش  به توانمندى ورزش
ــمى افزود: ورزش در شرايط عادى تنش  ــور بدون تنش مديريت شود. هاش كش
ــئول بخواهم با حرف ها و گفتارم تنش ايجاد كنم در ورزش اثر  دارد اگر من مس
معكوس مى گذارد تمام سعى و تالش ما و وزارت ورزش به عنوان متولى اين بود 
ــته باشيم آن ها بتوانند فدراسيون هاى المپيكى را سال  كه هماهنگى خوبى داش
ــده و نتايج خوبى بگيرند. وى در  آينده حمايت كنند تا نگرانى آن ها برطرف ش
پايان در خصوص استعفاى شجاعى از خزانه دارى كميته ملى المپيك گفت: ما 
نياز به آرامش داريم، شما هم كمك كنيد، اين موضوع در آينده حل خواهد شد.

ــت  ملى پوش تنيس روى ميز ايران مى گويد بعد از رفع مصدوميتش اميدوار اس
بتواند باز هم در باز ى هاى المپيك حضور پيدا كند.

ــدن مصدوميتش اظهار كرد: خوشبختانه  ــاد عالميان با اشاره به برطرف ش نوش
مصدوميتم برطرف شده و اين روزها تمريناتم را با جديت بيشترى دنبال مى كنم 

و اميدوارم باز هم بتوانم بهترين شرايط را از نظر آمادگى داشته باشم.
او ادامه داد: با توجه به مصدوميتى كه داشتم كمى نگران حضور در رقابت هاى 
ــدن اين مصدوميت به  ــزى و انتخابى المپيك بودم كه با برطرف ش ــى مال جهان
ــيدن به دسته اول  ــم. هدف اصلى  در رقابت هاى جهانى رس هر دو رقابت  مى رس
است و در رقابت هاى انتخابى المپيك نيز اگر بتوانيم دو سهميه را بگيريم قطعا 

نتيجه خوبى براى ايران رقم مى خورد.
ملى پوش تنيس روى ميز ايران با بيان اينكه در حال حاضر تمام تمركزم بر روى 
ــب سهميه المپيك است، خاطر نشان كرد: براى كسب سهميه المپيك كار  كس
ــوارى در پيش دارم. با توجه به مصدوميتى كه داشتم در رقابت هاى  ــيار دش بس
تور جهانى آلمان و مجارستان نتوانستم شركت كنم و به همين خاطر از شرايط 
ــان كرد: نمى توانم از حاال پيش بينى  ــازى دور شدم. عالميان خاطر نش آماده س
ــهميه المپيك مى گيرم يا خير. من تمام تالشم را مى كنم و با توجه  كنم كه س
ــب  ــرمربى تيم ملى به نظرم كس ــبى به عنوان س ــه حضور آقاى لطف  ا... نس ب
سهميه دور از دسترس نيست. او در پايان در مورد حضور در تيم رعد نيز گفت: 
ــرباز بودنم در اين تيم حضور دارم و در حال حاضر تمام  ــال با توجه به س امس
ــه كار مى بنديم كه در مرحله پلى آف حضور پيدا كنيم و از اين  ــالش خود را ب ت

مرحله صعود كنيم.

شايعه اى مبنى بر منفى شدن نمونه B الكسى لوچف مطرح شده كه در صورت 
صحت داشتن، غول روسى در المپيك ريو حضور خواهد داشت و ركورد جهان 
هم به نام او ثبت مى شود. الكسى لوچف در مسابقات وزنه بردارى قهرمانى جهان 
ــب مدال  ــتن ركوردهاى دوضرب و مجموع جهان و كس 2015 موفق به شكس
ــته فوق سنگين شد اما در كمتر از يك ماه پس از مسابقات جهانى،  طال در دس
ــيه  ــف و وزير ورزش روس ــه البته لوچ ــد ك ــگ او مثبت اعالم ش ــت دوپين تس
به هيچ عنوان زير بار اين موضوع نرفتند و درخواست بررسى نمونه B را دادند.

ــان در نمونه اوليه مسابقات جهانى  ــت ش عالوه بر لوچف وزنه برداران زيادى تس
ــامى نفراتى كه  ــه نزديك به دو ماه از اعالم اس ــد. با وجود اينك ــت اعالم ش مثب
ــده، مى گذرد اما هنوز جواب نمونه B هيچ كدام از آنها  ــان مثبت ش ــت ش تس
ــايعه اى مبنى بر اينكه نمونه B لوچف منفى  ــده است. با اين حال ش اعالم نش
ــت. بنابر دفاعياتى كه روس ها داشتند داروى ممنوعه كه  بوده، مطرح شده اس
ــت به دليل مصدوميت از آن استفاده كرده است.  در نمونه A لوچف وجود داش
وزير ورزش روسيه نيز همان موقع كه نمونه اوليه لوچف مثبت شد اعالم كرد كه اين 

وزنه بردار مشكل پارگى رباط داشته است.
البته فدراسيون جهانى وزنه بردارى هنوز اين موضوع را تاييد نكرده و نظر قطعى 
در مورد نمونه B اين وزنه بردار روس نداده است. با اين وجود، اينكه اعالم نتايج 
ــايد  ــائبه را به وجود مى آورد كه ش ــيده اين ش نمونه B وزنه برداران طول كش

بخواهند لوچف را به المپيك ريو برسانند.

بايد فضاى ورزش كشور
 بدون تنش مديريت شود

نوشاد عالميان: 

مى خواهم باز هم المپيكى شوم

رقيب بهداد سليمى از اتهام 
دوپينگى بودن تبرئه مى شود؟

سيرى در دنياى ورزش

متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند جهت كسب اطالعات 
ــكى اصفهان به آدرس ــگاه علوم پزش ــتر به سايت دانش بيش
ــتيبانى  ــايت مديريت خدمات پش ــا س www.mui.ac.ir ي
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat/ ــه آدرس ــگاه ب دانش

مراجعه و يا با شماره تلفن هاى زير تماس حاصل فرمايند.
ــى  فن ــور  امـ ــت  مـديريـ ــنـاس  كارش ــن  تلفـ ــمـاره  ش

دانشگاه:031-37923853
ــى درمانى ــز آموزش ــور قراردادهاى مرك ــن ام ــماره تلف ش

امام موسى كاظم(ع):33458804  
ــتيبانى:  ــاى مديريت امورپش ــور قرارداده ــن ام ــماره تلف ش

031-37924006
                                                       م الف:33701

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى احداث 
اسكلت و اجراى سفت كارى اسكان سراى 

همراهان بيمار مركز آموزشى درمانى 
امام موسى كاظم(ع) به صورت سرجمع 

 روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى
 وخدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

ــت و يكم ليگ برتر فوتبال امروز و فردا برگزار مى شود و در مهم ترين ديدار  هفته بيس
تيم هاى مدعى سايپا و پرسپوليس و صبا با استقالل خوزستان به ديدار هم مى روند. 
سه تيم استقالل خوزستان، استقالل تهران و پرسپوليس اين شانس را دارند كه هفته 

بيست و يكم را با صدرنشينى به پايان ببرند.
ــازى  ــاعت 15:15 امروز تراكتورس ــم از س ــت و يك ــدار هفته بيس ــتين دي در نخس
ــزى از بازى هاى  ــتقبال هواداران تبري ــت. در فصل پانزدهم اس ــپاهان اس ميزبان س
ــن تيم برابر  ــدار جنجالى اي ــده كه احتمال مى رود دي ــيار كم ش ــازى بس تراكتورس
نفت تهران در آخرين هفته ليگ سال قبل كه به قهرمانى سپاهان انجاميد در اين امر 
ــازى با استفاده از تجربه  ــت. با اين حال مسئوالن باشگاه تراكتورس بى تاثير نبوده اس
موفق پرسپوليس در رايگان كردن تماشاى ديدارشان تصميم مشابه گرفتند و شايد 
اين مسئله هواداران تراكتورسازى را با ورزشگاه آشتى دهد. تراكتورسازى و سپاهان 
هر دو در ميانه هاى جدول حضور دارند و پيروزى در اين ديدار مى تواند سكوى صعود 

تيم پيروز به قسمت باالى جدول باشد.
ــپوليس در ورزشگاه آزادى تهران آغاز  از ساعت 14 ديدار حساس دو تيم سايپا و پرس
ــت ابتدا قرار بود در ورزشگاه تختى برگزار  مى شود. اين ديدار كه سايپا ميزبان آن اس
شود اما رايزنى هاى پرسپوليسى ها و كيفيت بسيار بد چمن ورزشگاه تختى مسئوالن 
باشگاه سايپا را واداشت تا ورزشگاه آزادى را به عنوان محل انجام اين بازى معرفى كنند.

استقبال پرشمار هواداران پرسپوليس از بازى هاى اين تيم در هفته هاى اخير مى تواند 
ــت كه مسئوالن باشگاه سايپا دوست نداشتند  اين بار هم تكرار شود و اين نكته اى اس

اتفاق بيفتد.
ــه تدريج  ــب مى كرد ب ــد كننده اى كس ــج ناامي ــداى فصل نتاي ــپوليس كه ابت پرس
ــگ برتر - با ــتن بهترين خط حمله لي ــانده و با داش ــوم جدول رس خود را به رده س

ــدول دارد. اين  ــود در ج ــردن جايگاه خ ــادى براى بهتر ك ــانس زي 30 گل زده - ش
ــايپا نيز تنها  ــدول قرار بگيرد. س ــن هفته در صدر ج ــد در پايان اي تيم حتى مى توان
ــپوليس اختالف دارد، اما در رده پنجم جدول قرار دارد و مى خواهد  يك امتياز با پرس
خود را باال بكشد. آخرين ديدار روز پنجشنبه را نيز ذوب آهن و فوالد انجام مى دهند. 
اين ديدار از ساعت 16 در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان آغاز مى شود. ذوب آهن كه فصل 
بسيار خوبى را سپرى كرده بود، در چند هفته اخير با اندكى افت مواجه شد و رده سوم 
ــيد. اينك اين تيم تنها به بازپس گيرى جايگاه از دست  جدول را به پرسپوليس بخش

رفته مى انديشد.
ــرده بود،  ــب ك ــر تنها دو پيروزى كس ــت ليگ برت ــه در نيم فصل نخس فوالد هم ك
از 5 بازى خود در نيم فصل دوم سه پيروزى كسب كرده و اين نشان مى دهد كه نماينده 
پرطرفدار خوزستان، خود را پيدا كرده و مى خواهد از خطر سقوط نجات پيدا كند. ساير 
ديدارهاى هفته بيست و يكم جمعه30 بهمن برگزار مى شود. سه ديدار اين روز از ساعت 

15:30 آغاز و دو ديدار در ساعت 16 برگزار مى شوند.
ــت  ــتين ديدار ملوان بحران زاده به مصاف راه آهن مى رود. اين در حالى اس در نخس
ــتعفا داده و منتظر تصميم  ــود اس ــمت خ ــرمربى ملوان از س ــتيلى س كه حميد اس

هيات مديره باشگاه است.
ــدار هم  ــواز به دي ــگاه تختى اه ــران در ورزش ــواز و نفت ته ــتقالل اه اس

ــت داده و  ــران را شكس ــتقالل ته ــته اس مى روند. نفت هفته گذش
ــود را  ــدر جدول خ ــم از ص ــيدن اين تي ــن كش ــن پايي ضم

ــت.  ــانده اس ــاالى جدول رس ــاى ب ــى تيم ه ــه يك قدم ب
ــتقالل اهواز همچنان كانديداى اصلى سقوط  در آن سو اس
به دسته پايين تر است و با اين روند به نظر نمى رسد اميدى 

به بقا در ليگ برتر داشته باشد.
ــده ديگر  ــياه جامگان و پدي ــهدى س تيم هاى مش

ــهد  ديدار روز جمعه را برگزار مى كنند. داربى مش
ــه مى تواند  ــت ك از آن جهت حائز اهميت اس

ــقوط به دسته  ــياه جامگان را از ورطه س س
ــده را به جمع  پايين تر، نجات دهد يا پدي

ــقوط نزديك كند. ــزد س تيم هاى نام
 استقالل خوزستان، صدرنشين فعلى 
ليگ برتر فوتبال ايران از ساعت 16 

ــتان در اين فصل نتايج درخشانى كسب  در قم به مصاف صبا مى رود. استقالل خوزس
ــت دوباره صدر جدول را از آن  كرده است و با شكست هم نام تهرانى اش از نفت توانس
ــد صبا بگذرد كه البته كار  ــينى اش بايد از س خود كند. اين تيم براى تثبيت صدرنش
ــت و يكم در ورزشگاه آزادى  راحتى نخواهد بود. استقالل در آخرين بازى هفته بيس
ــتقالل در  ــت. در اين ديدار نيز حضور هواداران اس ــترش فوالد اس تهران ميزبان گس
ــت و استقاللى ها  ــگاه رايگان اس طبقه دوم ورزش
ــم باعث  ــه اين تصمي ــد ك اميدوارن
ــوادار  ــزار ه ــا ه ــور ده ه حض
ـــــــگاه آزادى در ورزش
 شود. استقالل با پيروزى برابر 
ــزى اش  ــف تـــبري حري
مى تواند به صدر جدول 
ــت  ــردد، اما شكس بازگ
ــوالد، كار  ــترش ف گس
راحتى براى آبى پوشان 

تهرانى نيست.

جلسه اعضاى كنفدراسيون فوتبال آسيا براى بررسى پيشنهادات مختلف اعضا برگزار شد كه طى اين جلسه 
ــنهادى را براى تغيير تقويم مسابقات نمايندگان كشور عربستان و كشور امارات پيش

 ليگ قهرمانان آسيا از ماه سپتامبر تا ماه  مى ارائه كردند.
نمايندگان دو كشور ديگر غرب آسيا يعنى ايران و قطر به عالوه نماينده كشور استراليا 
ــورهاى غرب آسيا از جمله ايران چند سالى  هم به اين پيشنهاد راى مثبت دادند. كش
ــتند تا به ليگ و تيم هاى اين كشورها  ــابقات هس است كه به دنبال تغيير تقويم مس
در طول مسابقات غرب آسيا آسيبى نرسد. طبق گزارش روزنامه « الرياضيه » عربستان،  
در اين جلسه همچنين پيشنهاد تغيير روز بازى ها از سه شنبه و چهارشنبه به دوشنبه 
و سه شنبه مطرح شد. هم نظرى ايران و عربستان در اين جلسه در حالى صورت گرفته 
كه اين دو كشور طى هفته هاى گذشته روى برگزارى مسابقات تيم هاى خود در ليگ 
قهرمانان آسيا اختالفات زيادى داشته اند. عربستانى ها به بهانه تراشى تالش كرده اند تا 
از حضور در ايران خوددارى كنند و مسابقات را در كشور سوم برگزار كنند؛ موضوعى 

كه كشور ايران با آن به شدت مخالفت كرده، مسئوالن تاكيد كرده اند ايران امن ترين كشور منطقه است.

ــتانى اصرار به برگزارى  ــگاه هاى عربس ــپاهان اعالم كرده در صورتى كه باش ــت تيم فوتبال س  سرپرس
ــند از رقابت ها كناره گيرى  ــيا در زمين بيطرف داشته باش مسابقات ليگ قهرمانان آس

خواهند كرد.
ايران ممكن است نخواهد در بزرگ ترين رقابت هاى باشگاهى فوتبال آسيا شركت كند.

ــگاه هاى ايران، اكنون اين احتمال    پس از اصرار عربستانى ها مبنى بر امن نبودن ورزش
ــود. اين اتفاق  ــرف برگزار ش ــور در زمين بيط ــازى تيم هاى اين دو كش وجود دارد تا ب
در پى اعتراض چهار باشگاه عربستانى به كنفدراسيون فوتبال آسيا صورت گرفته است 

هرچند كه مسئوالن باشگاهى ايران چنين موضوعى را از پايه و اساس رد مى كنند.
ــكل حل شود  ــت: اميدوارم اين مش ــول خوروش در گفت و گو با رويترز اظهار داش رس
چون ما در صورت اصرار عربستانى ها مبنى بر بازى در زمين بيطرف، از اين رقابت ها كنار 

مى كشيم.
كنفدراسيون فوتبال آسيا تا ماه مارس به هر دو طرف فرصت داده تا مشكالت موجود را 

برطرف كنند.

تغيير روزهاى برگزارى ليگ قهرمانان آسيا تهديد باشگاه سپاهان به كناره گيرى از ليگ قهرمانان آسيا

هفته 21 ليگ برتر فوتبال؛

 جدال داغ مثلث مدعيان براى صدرنشينى

 آگهى تجديد مزايده عمومى يك مرحله اى (مرحله اول)

اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

1-مزايده گزار: اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
2- موضوع مزايده: تجديد مزايده فروش 3 دستگاه خودروى دولتى (مزدا دوكابين) به شرح ذيل:

ــنهادى به شماره حساب شماره 2172620206000 بانك ملى  3- مبلغ و نوع تضمين شـركت در مزايده: فيش بانكى به مبلغ 10 درصد قيمت پيش
ايران به نام اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

4- تاريخ اخذ اسناد مزايده: 94/11/28 لغايت تاريخ 94/12/02 در ساعات ادارى 
5- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت  ادارى 94/12/12

6- تاريخ بازگشايى: راس ساعت 10 صبح مورخ 94/12/15
ــتى و  ــتاق دوم – دفتر فنى اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دس 7- محل دريافت اسـناد مزايده تحويل و بازگشـايى پاكات: اصفهان – خيابان مش

گردشگرى استان اصفهان (ساختمان شماره 3 استاندارى – واحد اموال اداره كل)
توضيحات:

* به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر آگهى در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* اداره كل در رد و قبول پيشنهادات مختار است.

* ساير اطالعات و جزييات در اسناد مزايده درج شده است.

قيمت پايهمدل خودروشماره پالكخودرورديف

120/000/000 ريال4471379الف15مزدا دوكابين1

120/000/000 ريال4571379الف15مزدا دوكابين2

130/000/000 ريال3561379-الف22مزدا دوكابين3

نوبت دوم

م الف:33420

پس از استعفاى سرمربى پرتغالى، چند تن از بازيكنان تيم ملى نسبت به اين موضوع 
ــان داده و خواهان ادامه حضور كى روش روى نيمكت تيم ملى شدند.  واكنش نش
بيرانوند گلر ملى پوش نفت نوشت: « دوست داشتني و بزرگ با ما بمون، به غيرتت 

و دانشت و شخصيت بين المللي و تجربه ات در راه صعود به روسيه نياز داريم. »

بخواهند لوچف را به المپيك ريو برسانند.
لنز دوربين

بيرانوند: به كى روش نياز داريم

برخى بررسى ها در مورد ميزان خطرات زيكا براى برگزارى المپيك ريودوژانيرو، 
ــراد زياد  ــدن اف ــه جمع ش ــت. هميش ــته اس ــى جالبى را به دنبال داش نتايج
از كشورهاى مختلف در يك منطقه، با خطراتى متفاوتى همراه است. اين مساله 
در تورنمنت هاى مختلف ورزشى نيز مشاهده شده است. به نظر مى رسد امسال 

نيز با شيوع ويروس زيكا در برزيل، شاهد چنين مساله اى خواهيم بود.
ــزارى بازى هاى ــئوالن برگ ــيوع زيكا در برزيل، مس ــته قبل از ش ــال گذش س
ــكار و ــالمت 16 هزار ورزش ــتند با چالش حفظ س  المپيك ريو 2016 مى دانس

ــت كه مسئوالن را  ــكلى اس ــتند. البته زيكا مش ــاگر روبرو هس 600 هزار تماش
ــت و آن ها بايد تالش زيادى براى مبارزه با آن انجام  به چالش بزرگى كشيده اس
دهند. در صورتى كه مسئوالن برزيل و كميته بين المللى المپيك نتوانند به خوبى
ــر دنيا تحت تاثير  ــت و پنجه نرم كنند، افراد زيادى در سراس با اين مشكل دس
ــاهد  قرار خواهند گرفت. در تاريخ برگزارى تورنمنت هاى بين المللى، همواره ش
ــابقه هاى المپيك زمستانى 2010، شيوع بيمارى هاى مختلف بوده ايم. در مس
ــابقه هاى جام جهانى 2006  ــرخك در ونكوور مشاهده شد. در مس 82 مورد س
ــانه هاى آن، تهوع بود. 65 نفر  ــيوع پيدا كرد كه از نش آلمان « نورو ويروس » ش
در اين زمان به اين ويروس مبتال شدند. 16 سال پيش 90 نفر در 9 كشور اروپايى 
مننژيت گرفتند و 14 نفر كشته شدند. اپيدميولوژيست ها دريافتند كه شيوع اين 

بيمارى از حج آن سال آغاز شده است.
ــلمان به مكه در سال هاى اخير، عامل شيوع  سفر هر ساله بيش از 2 ميليون مس
ــت. با همه اين ها، المپيك لندن سال 2012  ويروس MERS شناخته شده اس
ــتم هاى  ــاله به دليل سيس ــد و اين مس ــچ بيمارى و اپيدمى برگزار ش بدون هي
ــانه هاى بيمارى استفاده كرد.  حفاظتى قوى بود. لندن از سيستم تشخيص نش
اين در حالى است كه زيكا در80 درصد موارد، نشانه اى بر جاى نمى گذارد و اين 
ــت كه در ماه هاى آگوست و  مساله، چالش بزرگى براى برزيل است. درست اس

سپتامبر كه هوا خنك تر مى شود، ميزان حضور پشه ها در محيط كمتر مى شود 
اما در آن زمان نيز دماى هواى برزيل بين 65 تا 75 درجه فارنهايت خواهد بود. 
بنابراين حتى در آن زمان نيز پشه ها وجود خواهند داشت. در سپتامبر 2014، 
ــال  ــت و پنجه نرم مى كرد. در آن س ــارى چيكونگونيا دس ــيوع بيم برزيل با ش
ــه ها در حال حاضر زيكا را  در10 شهر برزيل 722 مورد مشاهده شد. همان پش

ــه در برزيل كمتر است اما  ــت است كه در آن زمان پش گسترش مى دهند. درس
در صورتى كه افراد آلوده به كشورهاى شمالى بازگردند و بيمارى را منتقل كنند، 
ــريع تر در آن كشورها  ــه ها در آن كشورها بيمارى نيز س به دليل اوج شيوع پش
گسترش پيدا مى كند. انتقادهاى زيادى به برگزارى بازى هاى المپيك شده است 
ــوند. آرت كاپالن، زيست شناسى  و بسيارى معتقدند كه اين بازى ها بايد لغو ش
ــالمت  ــگاه نيويورك اخيرا در صحبت هاى خود گفت كه برزيل در برابر س دانش
ــور نبايد المپيك را برگزار كند و در عين  عمومى حس مسئوليت ندارد. اين كش

حال با چنين اپيدمى نيز مبارزه كند.
ريو در حال حاضر هم با پشه ها و هم با مخالفان مبارزه مى كند. سخنگوى كميته 
ــت هيچ صحبتى درباره لغو شدن بازى ها وجود  برگزارى بازى ها اعالم كرده اس
ــز معتقدند برزيل  ــت. بعضى از متخصصان بيمارى هاى عفونى ني ــته اس نداش
ــاى خنك تر و در يك  ــا معتقدند در ماه ه ــا را برگزار كند. آن ه مى تواند بازى ه
ــه سالمت عمومى و ملى آمريكا  شهر مى توان زيكا را كنترل كرد. رييس موسس
ــئول است. جهان بايد بهتر، قوى تر و   دراين باره گفت: برزيل در حال حاضر مس

سريع تر از ابوال با زيكا مقابله كند.
ــردبير مجله بين المللى بيمارى هاى عفونى نيز در اين باره گفت: كنترل زيكا  س
ــئوالن اين كار را انجام دهند  در حال حاضر مشكل كنترل پشه هاست. اگر مس
خطر كاهش پيدا مى كند. از طرف ديگر دكتر كامران خان، مختصص بيمارى هاى 
ــيارى از افرادى كه در بازى هاى  ــت بس ــتان  تورنتو معتقد اس عفونى از بيمارس
المپيك شركت مى كنند، به زيكا مبتال خواهند شد و آن را با خود به خانه مى برند.

براى كاهش شيوع بيمارى، كامران خان پيشنهاد كرد كه افراد بعد از بازگشتن 
به محل زندگى خود، تا دو هفته در مناطقى كه پشه ها در آن ها وجود دارند قرار 
ــفر مى كنند، بايد داروهاى جلوگيرى از بيمارى  نگيرند. افرادى كه به برزيل س

ماالريا را دريافت كنند و واكسن تب زرد، چيكونگونيا و ويروس دنگ را بزنند.

زيكا چقدر بازى هاى المپيك ريو را 
تهديد مى كند؟

 برگزار مى شوند.
ــت  ــتين ديدار ملوان بحران زاده به مصاف راه آهن مى رود. اين در حالى اس در نخس
ــتعفا داده و منتظر تصميم  ــود اس ــمت خ ــرمربى ملوان از س ــتيلى س كه حميد اس

ــدار هم  ــواز به دي ــگاه تختى اه ــران در ورزش ــواز و نفت ته ــتقالل اه اس
ــت داده و  ــران را شكس ــتقالل ته ــته اس مى روند. نفت هفته گذش

ــود را  ــدر جدول خ ــم از ص ــيدن اين تي ــن كش ــن پايي ضم
ــت.  ــانده اس ــاالى جدول رس ــاى ب ــى تيم ه ــه يك قدم ب
ــتقالل اهواز همچنان كانديداى اصلى سقوط  در آن سو اس
به دسته پايين تر است و با اين روند به نظر نمى رسد اميدى 

ــده ديگر  ــياه جامگان و پدي ــهدى س تيم هاى مش
ــهد  ديدار روز جمعه را برگزار مى كنند. داربى مش

ــه مى تواند  ــت ك از آن جهت حائز اهميت اس
ــقوط به دسته  ــياه جامگان را از ورطه س س
ــده را به جمع  پايين تر، نجات دهد يا پدي

ــت و استقاللى ها  ــگاه رايگان اس طبقه دوم ورزش
ــم باعث  ــه اين تصمي ــد ك اميدوارن
ــوادار  ــزار ه ــا ه ــور ده ه حض
ـــــــگاه آزادى در ورزش

 شود. استقالل با پيروزى برابر 
ــزى اش  ــف تـــبري حري
مى تواند به صدر جدول 
ــت  ــردد، اما شكس بازگ
ــوالد، كار  ــترش ف گس
راحتى براى آبى پوشان 

تهرانى نيست.
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105.رای شماره 4438 – 94/4/16 – مریم ممیز فرزند نصراله به شناسنامه شماره 
732 شهرضا و شماره ملی 1199293512 دو سهم و بیست و چهار - سی و پنجم 
سهم مشاع از سه سهم و بیست و چهار - سی و پنجم سهم ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 172 به مساحت ششدانگ 184/44 مترمربع.
106.رای شماره9133– 94/9/22 – رویا صالحیان فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 3000 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی1199864951 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 595 به مساحت 19/77 مترمربع.
107.رای ش��ماره 9077 – 94/9/17 – محمدج��واد کریم��ی جالل آب��ادی فرزند 
محمدحسن به شناس��نامه ش��ماره 8832 حوزه 1 شهری ش��هرضا و شماره 
ملی1199923273 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 761 

به مساحت ششدانگ 50/50 مترمربع.
108.رای شماره 9078 – 94/9/17 – اکرم رس��تگاری فرزند محمود به شناسنامه 
ش��ماره 1462 حوزه 15تهران و ش��ماره ملی0048014486 س��ه دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 761 به مس��احت شش��دانگ 50/50 

مترمربع.
شماره های فرعی از 33 - اصلی مهر قویه

109.رای شماره 9286 – 94/9/25 – محمدرضا طاهری فرزند اویس به شناسنامه 
شماره 363 شهرضا و شماره ملی 1199127711 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت ششدانگ 200/33 مترمربع.
110.رای شماره 9287 – 94/9/25 – زرین تاج زارع شهرضائی فرزند حیدرعلی به 
شناسنامه شماره 592 شهرضا و ش��ماره ملی 1199139807 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت ششدانگ 200/33 مترمربع.

111.رای شماره 2302 – 94/3/10 – مسیح اله جوهری فرزند امراله به شناسنامه 
شماره 5 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199813656 در55سهم مشاع از 127/5 
سهم ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 31 به مساحت ششدانگ 

152/10 مترمربع.
112.رای ش��ماره 2303– 94/3/10 –فرزانه صنایعی شهرضا فرزند رحمت اهلل به 
شناسنامه شماره 1531 شهرضا و شماره ملی1199260381 در72/5سهم مشاع 
از 127/5 سهم ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 31 به مساحت 

ششدانگ 152/10 مترمربع.
113.رای شماره 4789 – 94/4/24 – حمید شاه نظری شاهرضائی فرزند مختار به 
شناسنامه شماره 489 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1198587733 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 197 به مساحت ششدانگ 

225/65 مترمربع.
114.رای شماره 4790 – 94/4/24 – معصومه پورخاقان فرزند اصغربه شناسنامه 
شماره 2 حوزه مرکزی شهرضا و ش��ماره ملی 1199661333 سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 197 به مساحت شش��دانگ 225/65 

مترمربع.
115.رای ش��ماره 2677 – 94/3/30 – ه��ادی ش��اه نظری فرزن��د غالمرضا به 
شناسنامه ش��ماره 7 حوزه 1 مرکزی شهرضا و ش��ماره ملی 1199647845 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 328 به مساحت ششدانگ 

117/19 مترمربع.
116.رای شماره 2678– 94/3/30 –مهدیه جهانیان فرزند هیبت اله به شناسنامه 
شماره 1527قمشه و شماره ملی1199301469 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 328 به مساحت ششدانگ 117/19 مترمربع.
شماره مفروزی از 49 - اصلی منوچهرآباد

117.رای شماره 9278 – 94/9/25 – علیرضا رستمی فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 382 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199344958 ششدانگ یک باب کارخانه 
ریسندگی به مس��احت 1228/10 مترمربع.درازاءیکهزارودویست وسی-دوهزارم 
حبه مشاع از84حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمداسماعیل 

مشکی.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

118.رای شماره 9403 – 94/9/29 – اسداله آزادی پور فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 782 شهرضا و شماره ملی 1198915684 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 250/12 مترمربع.
119.رای شماره 9404– 94/9/29 –عفت بحرینی فرزند علی به شناسنامه شماره 
341 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199350982 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 250/12 مترمربع.
120.رای ش��ماره 985 – 94/2/5 – محمدحس��ین براهیمی فرزند عبدالستار به 
شناسنامه شماره 1029 شهرضا و شماره ملی1198979623 ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 89 به مساحت 246/60 مترمربع.
121.رای ش��ماره 2713 – 94/3/30 – اکبر مهاجری فرزند امیدعلی به شناسنامه 
شماره 15 حوزه 1 روستائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199616915 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 196 به مساحت 222/50 مترمربع.
122.رای ش��ماره 2752 – 94/3/31 – میثم جوهری هونجانی فرزند علیرضا به 
شناسنامه شماره 980 قمشه و شماره ملی1199294993 ششدانگ دو باب مغازه 
با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 566 به مساحت 110/03 مترمربع.

123.رای شماره 9828 – 94/10/13 – زهره آقاپور فرزند عبدالکریم به شناسنامه 
شماره 35 دهاقان و ش��ماره ملی5129849851 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه 

مفروزی از پالک 1517 به مساحت 230/5 مترمربع.
شماره مفروزی از 68 - اصلی سیدآباد

124.رای ش��ماره 9472 – 94/9/30 – یدال��ه ای��زدی بابوکانی فرزن��د صفر به 
شناسنامه ش��ماره 7 حوزه 1 روس��تائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199484271 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 159/47 مترمربع. درازاءیکصدوشصت-

دوهزاروششصدم حبه مشاع از84حبه هفت دانگ انتقال عادی ازطرف ورثه مرحوم 
زکی مدنی احدی ازورثه ابوالقاسم مدنی وایشان احدی ازورثه سیداسماعیل مدنی. 
125.رای شماره 9473 – 94/9/30 – علی ایزدی بابوکانی فرزند یداله به شناسنامه 
شماره 20 حوزه 1 مرکزی قمشه و ش��ماره ملی 1199647233 ششدانگ یک باب 
خانه دو و نیم طبقه به مس��احت 187/10 مترمربع.درازاءیکصدوهشتادوهفت-

 دوهزار و ششصدم حبه مش��اع از84 حبه هفت دانگ انتقال عادی از طرف ورثه 
 مرحوم زک��ی مدنی اح��دی از ورثه ابوالقاس��م مدنی و ایش��ان اح��دی از ورثه

 سیداسماعیل مدنی.
126.رای ش��ماره 9474 – 94/9/30 – یدال��ه ای��زدی بابوکانی فرزن��د صفر به 
شناسنامه ش��ماره 7 حوزه 1 روس��تائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199484271 
شش��دانگ یک باب خان��ه دو و نی��م طبق��ه ب��ه مس��احت 166/60 مترمربع. 
درازاءیکصدوشصت وهفت-دوهزاروششصدم حبه مشاع از84حبه هفت دانگ 
انتقال عادی ازطرف ورثه مرحوم زکی مدنی احدی ازورثه ابوالقاسم مدنی وایشان 

احدی ازورثه سیداسماعیل مدنی. 
127.رای ش��ماره 9475 – 94/9/30 – یدال��ه ای��زدی بابوکانی فرزن��د صفر به 
شناسنامه ش��ماره 7 حوزه 1 روس��تائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199484271 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 180/10 مترمربع. درازاءیکصدوهشتاد-

دوهزاروششصدم حبه مشاع از84حبه هفت دانگ انتقال عادی ازطرف ورثه مرحوم 
زکی مدنی احدی ازورثه ابوالقاسم مدنی وایشان احدی ازورثه سیداسماعیل مدنی.

شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد
128.رای ش��ماره 8624 – 94/8/30 – مریم نجفی فرزند قدرت اله به شناس��نامه 
ش��ماره 382 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1198500573 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 و 14 و 90 و 91 به مساحت ششدانگ 

166/37 مترمربع.

129.رای شماره 8625 – 94/8/30 – عبدالرسول نجفی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 121 حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199382851 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 و 14 و 90 و 91 به مساحت ششدانگ 

166/37 مترمربع.
130.رای ش��ماره 373 – 94/1/23 – اس��داله موس��وی نقلی فرزند هیبت اله به 
شناسنامه شماره 231 حوزه1مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209381613 ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 235 به مساحت 170 مترمربع.
131.رای ش��ماره 9299 – 94/9/26 – بیژن کریمی چش��مه عل��ی فرزند فالمرز 
به شناسنامه ش��ماره 164 حوزه 2 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209451638 

ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 263 به مساحت 170 مترمربع.
132.رای ش��ماره 9367 – 94/9/28 – علی عبدالی فرزند غالمعلی به شناسنامه 
شماره 1130 حوزه 1 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی1209265826 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 272 به مساحت ششدانگ 

185/75 مترمربع.
133.رای ش��ماره 9368 – 94/9/28 –صادق صابری فرزند علی به شناس��نامه 
شماره 1202 حوزه 3 س��میرم و ش��ماره ملی1209266539 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 272 به مس��احت ششدانگ 

185/75 مترمربع.
134.رای ش��ماره 4242 – 94/4/13 – محمدرضا حس��ینیان فرزند غالمرضا به 
شناسنامه ش��ماره 39 حوزه 1 روس��تائی دهاقان و ش��ماره ملی 5129875761 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 384 بهمساحت 120 مترمربع.
135.رای شماره 384 – 94/1/23 – محس��ن امیری فرزند سیفعلی به شناسنامه 
شماره 1588 شهرضا و ش��مار ه ملی 1199260967 ششدانگ یک باب خانه سه 
طبقه مفروزی از پالک 409 به مس��احت 177/97 مترمربع. درازاء178سهم مشاع 

از2250سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه محمودفرهمند. 
136.رای شماره 385 – 94/1/23 – حس��ین امیری فرزند سیفعلی به شناسنامه 
شماره 1285 ش��هرضا و شماره ملی 1199299049 شش��دانگ یک باب خانه سه 
طبقه مفروزی از پالک 409 به مس��احت 190/12مترمربع.درازاء225س��هم مشاع 

از2250سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه محمودفرهمند.
137.رای ش��ماره 2278 – 94/3/9 –اس��ماعیل مرادی فرد فرزن��د حبیب اله به 
شناسنامه شماره 17 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209829703 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت 162/70 مترمربع.
138.رای ش��ماره 9448 – 94/9/30 – حبی��ب اله میرزاپور فرزن��د عوضعلی به 
شناسنامه شماره 501 شهرضا و ش��ماره ملی 1199041491 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 138/89 مترمربع.
139.رای ش��ماره 8782 – 94/9/7 – سیدعلی جان حس��ینی فرزند سیدجواد به 
شناس��نامه ش��ماره 1479 حوزه 2 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209537915 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پ��الک 515 به مس��احت 108/54 مترمربع.

درازاءیکصدوپانزده-ده هزارم سهم مشاع از6سهم شش��دانگ انتقال عادی مع 
الواسطه ازطرف حسن تاکی.

140.رای ش��ماره 9298 – 94/9/26 –صفرعلی نوری فرزند علی به شناس��نامه 
شماره 3642 حوزه 2 ونک سمیرم و شماره ملی1209557975 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1081 به مساحت 203/80 مترمربع.
141.رای ش��ماره 9453 – 94/9/30 – رحمت اله سلمانی زاده فرزند حسینعلی به 
شناسنامه شماره 85 شهرضا و ش��ماره ملی 1199673722 ششدانگ یک باب 
مغازه مفروزی از پالک 1382 به مس��احت 44/65 مترمربع.درازاء44س��هم مشاع 

از265/51سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف مهران عظیمی موسی آبادی.
شماره های فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

142.رای ش��ماره 8613 – 94/8/30 – س��یداصغر میرنی��ام فرزند س��یدتقی به 
شناسنامه شماره 300 شهرضا و ش��ماره ملی1198815892 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 132 به مساحت 39 مترمربع.
143.رای شماره 9281 – 94/9/25- سمیه محسنی هونجانی فرزند صفرعلی به 
شناسنامه شماره 1222 شهرضا و ش��ماره ملی1199298417 ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 278 به مساحت 182/65 مترمربع.درازاء11/58حبه مشاع 

از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدمحمودمیرنیام.
144.رای شماره 9066 – 94/9/17 – سیدمحسن میرنیام شهرضا فرزند سیدعبداله 
به شناسنامه شماره 1190 قمشه و شماره ملی 1199298093 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالکهای 319 باقیمانده و 361 به مساحت 213/54 مترمربع.
شماره های فرعی از 118 - اصلی سروستان

145.رای ش��ماره 8627 – 94/8/30 – دولت جمهوری اس��المی ایران بانمایندگی 
وزارت اطالعات -اداره کل اطالعات استان اصفهان به شناسه ملی 14003528479 
شش��دانگ س��اختمان اداره اطالعات ش��هرضا مفروزی از پالک 19 به مساحت 

4643/45 مترمربع.
شماره های فرعی از 171 - اصلی مهدیه

146.رای ش��ماره 7885 – 94/7/29 – فاطمه فرهادی فرزند ایرج به شناس��نامه 
شماره 90 بروجن و شماره ملی 4650633923 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 10 به مساحت 153/50 مترمربع.
147.رای ش��ماره 8945 – 94/9/14 –مس��عود روضاع��ی نژاد فرزن��د نادر به 
شناسنامه شماره 38 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209959232 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت 250 مترمربع.
148.رای ش��ماره 5798 – 94/5/28 – حبی��ب ال��ه نیکروش فرزند لط��ف اله به 
شناسنامه شماره 63 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209404192 ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 15 به مساحت 202/90 مترمربع.بموجب 
سندشماره135579-92/09/16دفتر4شهرضادررهن بانک مسکن شعبه مرکزی 

شهرضاقراردارد.
149.رای ش��ماره 8371 – 94/8/23 – محمدحس��ین رضائ��ی فرزن��د اکبر به 
شناسنامه شماره 40 حوزه 2 سمیرم و ش��ماره ملی 1209428202 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت  203 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/14          

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29   
م الف:664 سیدمهدی میرمحمدی  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
11/264 شماره آگهی:139403902004000257 شماره پرونده:139304002004000533 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9301872 شش دانگ آپارتمان پالک 42 فرعی 
واقع در طبقه س��وم با پیش��رفتگی در فضای خیابان به مس��احت کل 117/59 
مترمربع که 13/47 مترمربع آن به صورت پیش��رفتگی در فضای خیابان است 
با قید به اینکه کانالهای کولر در آپارتمان محاط و از مس��احت کسر شده است 
احداثی بر روی عرصه اولیه 4857/12 با قدرالحصه از عرصه مشاعی مرقوم و راه 
پله مشاعی 37 فرعی و محوطه مشاعی پارکینگها به شماره 38 فرعی به انضمام 
ششدانگ اعیانی انباری شماره 45 فرعی واقع در طبقه همکف به مساحت 4/28 
مترمربع با قدرالسهم از عرصه مش��اعی و بانضمام ششدانگ اعیانی پارکینگ 
شماره 48 فرعی به مساحت 12/5 مترمربع واقع در طبقه همکف از 4857 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی 
– خیابان شیخ مفید – نزدیک چهارراه دهش – روبروی مجتمع فرهنگی دهش – 
جنوب خیابان – مجموعه اداری تجاری صدرا – طبقه سوم که سند مالکیت آن در 
صفحه 110 دفتر 1231 امالک ذیل شماره 227829 و شماره چاپی 115880 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شماال به طول 10/62 متر پنجره و دیواریست به فضای 
خیابان ش��رقا اول به طول 1/28 متر دیواریس��ت به فضای خیابان دوم به طول 
11/42 متر دیوار به دیوار پ��الک 4857/3 جنوبا اول به طول 4/37 مترمربع دیوار 
به دیوار پالک 13 فرعی دوم در سه قسمت که اول غربی است و سوم شرقی به 

طولهای 1/60 مترمربع و 1/48 مترمربع و 1/60 متر دیواریست به اتاقک آسانسور 
سوم به طول 4/55 متر دیوار به دیوار پالک 13 فرعی غربا اول به طول 3/68 متر 
دیوار به دیوار پالک 4857/10 دوم در سه قسمت که قسمت اول شمالی و سوم 
جنوبی است به طولهای 3/55 متر و 2/80 متر و 3/55 متر درب و دیواریست به 
راه پله مشاعی 37 فرعی س��وم به طول 4/57 متر دیوار به دیوار پالک 4857/10 
چهارم به طول 1/26 متر دیواریست به فضای خیابان حدود انباری شماال به طول 
2/02 متر درب و دیواریست به محوطه مشاعی پارکینگها پالک 38 فرعی شرقا به 
طول 2/16 متر دیواری است به پالک مرقوم جنوبا به طول 2/02 متر دیوار به دیوار 
پالک 4857/13 غربا به طول 2/08 متر دیواری است اشتراکی با انباری 44 فرعی 
حدود پارکینگ شماال به طول 2/5 متر خط مس��تقیم مفروض است به محوطه 
مشاعی پارکینگها پالک 38 فرعی شرقا به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است 
به پارکینگ 47 فرعی جنوبا به طول 2/5 متر دیوار به دیوار پالک 4857/13 غربا به 
طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگها 38 فرعی که 
طبق نامه 1394/42/157615-94/10/10 منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
آپارتمان فوق به دفتر کار تغییر و همچنین پارکینگ و انباری به مشاعات تبدیل 
شده و سهم مش��اعی پارکینگ نیز به راهرو تبدیل شده و مساحت ششدانگ به 
118/69 مترمربع تغییر یافته و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق 
ششدانگ یک دس��تگاه آپارتمان با متراژ مفید 117/59 مترمربع در طبقه سوم و 
انباری چهار مترمربعی در طبقه همکف بدون پارکینگ و دارای اس��کلت بتنی – 
سقف تیرچه بلوک – کف سرامیک – بدنه کاغذ دیواری – سقف دارای حجم بندی 
نورپردازی – گرمایش پکیج و رادیاتور آلومینیوم – سرمایش کولرآبی – آبدارخانه: 
کف سرامیک – بدنه کاشی کابینت زمینی و هوایی از ام.دی.اف می باشد پنجره 
ها از پروفیل فلزی و پرده کرکره – دربهای داخلی قابدار چوبی با رنگ پلی استر 
چهارچوب فلزی و ش��ومینه می باشد دارای اش��تراکات آب و فاضالب – گاز و 
برق تک فاز اختصاصی – برق سه فاز عمومی – آسانسور سه نفره – راه پله از 
سنگ – دیوار راه پله و ورودی دیوارکوب به رنگ چوب – درب ورودی فلزی – آیفون 
تصویری و نمای ش��مالی تلفیقی از آجر و سنگ می باش��د ملکی خانم شعله 
کسائی که طبق سند رهنی شماره 35604 مورخ 91/04/28 دفترخانه 101 اصفهان 
در رهن بانک تجارت اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 95/06/19 
دارای پوشش بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 94/12/17 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه 
اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 6/560/000/000 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 94/11/29 درج و منتش��ر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طی یک فقره چک تضمین ش��ده بانک ملی در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
 فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:31216 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

11/408 شماره آگهی:139403902004000274 ش��ماره پرونده:9204002004000753 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9202315 شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 
4793/1315 قطعه دوم تفکیکی مجزی شده از پالک شماره 4793/23 به مساحت 
229/19 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی: اصفهان – خیابان شیخ 
صدوق جنوبی – کوچه9/1- بن.بس��ت الله – پالک559- کدپستی8168665191 
که س��ند مالکیت آن در صفحه 243 دفتر 569 امالک ذیل ثبت شماره 104081 با 
شماره چاپی 919521 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال به طول 9/61 متر 
دیواریست به کوچه شرقا به طول 23/85 متر دیواریس��ت به دیوار 1316 فرعی 
جنوبا به طول 4/80 متر پی اس��ت به پالک 1321 فرعی دوم به طول 4181 متر به 
پالک 1320 فرعی غربا به طول 23/85 متر دیواریست به قطعه اول 1314 فرعی که 
طبق نظر کارشناسان رسمی این ملک در حال حاضر دارای یک واحد سه خواب 
مسکونی با قدمت بیش از سی سال می باشد و براساس اسناد ارائه شده عرصه 
تقریبی ملک 229 مترمربع می باشد و دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب 
است. مشخصات داخلی ساختمان عبارتند از کف سالن- سرویس و آشپزخانه 
سرامیک – دیوارها رنگ و روغن – دیوار آشپزخانه و سرویس کاشی – کابینت 
آشپزخانه ام.دی.اف – دربهای داخلی چوبی و خارجی آلومینیوم – نمای بیرون 
و حیاط آجر – کف حیاط و یک واحد پارکینگ موزاییک – دس��تگاه پله سنگ و 
اس��کلت فلزی می باش��د ملکی آقای محمود امیری پیر جل که طبق سند رهنی 
شماره 139857و146121 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملی )شعبه بر دبی( 
)به نمایندگی بانک ملی ایران ش��عبه فلکه فیض اصفهان( واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک ملک فوق دارای بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه 
مورخ 94/12/18 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت ش��رقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 23/000/000/000 ریال )بیست و سه میلیارد ریال( شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
94/11/29 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا جهت ش��رکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده چک 
تضمین شده بانک ملی مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حس��اب اداره ثبت اسناد و امالک 

س��پرده نماید.م الف:32884 اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان
حصر وراثت

11/458 آقای بهروز صفوی عباس��ی دارای شناسنامه ش��ماره 16916 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 6554/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل صفوی عباسی بشناسنامه 12934 
در تاریخ 1384/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- فرهاد صفوی عباسی ش.ش 737 نسبت با متوفی 
فرزند 2- پیمان صفوی عباسی ش.ش 53568 نس��بت با متوفی فرزند 3- بهزاد 
صفوی عباسی ش.ش 16917 نس��بت با متوفی فرزند 4- بابک صفوی عباسی 
ش.ش 28381 نس��بت با متوفی فرزند 5- بهروز صفوی عباس��ی ش.ش 16916 
نس��بت با متوفی فرزند 6- فخرالملوک والی پور ش.ش 333 نس��بت با متوفی 
همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33435 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/460 در خصوص پرونده کالسه 452/94ش4 خواهان پروین نصیری انصاری 

دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت تقی عیدی وند تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/1/24 ساعت 4/30بعدازظهر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:382 شعبه دوم 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز 
حصر وراثت

11/461 آقای مس��عود ابراهیمی خیرآبادی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 595/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا ابراهیمی خیرآبادی بشناسنامه 1 
در تاریخ 94/10/24 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پنج پسر به نامهای1- مسعود ابراهیمی خیرآبادی به 
شماره شناسنامه 10 و 2- مهدی ابراهیمی به ش��ماره شناسنامه 9 و 3- داود 
ابراهیمی خیرآبادی به شماره شناسنامه 2 و 4- محس��ن ابراهیمی خیرآبادی 
به شماره شناسنامه 1180176170 و 5- حس��ین ابراهیمی خیرآبادی به شماره 
شناسنامه 1180046323 و دو دختر به نامهای 1- منصوره ابراهیمی خیرآبادی به 
شماره شناسنامه 115 و 2- زهرا ابراهیمی خیرآبادی به شماره شناسنامه 2 و دو 
همسر دائمی 1- فاطمه زهرا بوربور به شماره شناسنامه 164و2- مرجان فدایی 
به شماره شناس��نامه 81 و مادرش به نام معصومه مداح به شماره شناسنامه 
255 والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:921 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/462 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1541/94ش4 خواهان فاطمه عباس��ی 
دادخواستی مبنی بر استرداد جهیزیه به طرفیت حمیدرضا عباسی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ  95/1/14 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32769 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/463 در خصوص پرونده کالسه 941388 خواهان علی شیاسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مدینه اصالنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/1/16 س��اعت 10 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32773 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار 

11/464 شماره درخواست:9410460353300019 شماره پرونده:9409980358900312 
شماره بایگانی شعبه:941098 نظر به اینکه در پرونده 941098 دادگاه کیفری دو 
اصفهان حسب شکایت آقای کیانوش مرادی فرزند سردار علیه ابوذر ثابت فرزند 
عاشور به اتهام کالهبرداری مطرح نموده که در وقت رسیدگی مورخه 1395/01/17 
ساعت 8 صبح در این شعبه میباشد نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 
1392 در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
شود تا نامبرده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود 
احضار گردد در صورت عدم حض��ور در دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود.م الف:32879 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)107 جزایی سابق(

ابالغ وقت رسیدگی
11/465 در خصوص پرونده کالسه 94-1462 خواهان اکبر نصوحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت محم��د نورالهی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/1/17 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:32804 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/466 شماره ابالغیه:9410100352206144 ش��ماره پرونده:9409980352201398 
شماره بایگانی شعبه:941525 خواهان ایرج خیراللهی حسین آبادی دادخواستی 
به طرفیت خوانده محمد سعید احمدیان به خواس��ته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدی��م دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 354 ارجاع و به کالس��ه 
9409980352201398 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/18 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32893 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/467 شماره ابالغیه:9410100352206150 ش��ماره پرونده:9409980352201369 
شماره بایگانی شعبه:941495 خواهان زهرا رنجبر دادخواستی به طرفیت خوانده 
محمدجواد رنجبر به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ومطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 22 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع 
و به کالسه 9409980352201369 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/18 و 
ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32894 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
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خبر

ــتاجرش او را قربانى خشم خود  مرد صاحب خانه در درگيرى با مس
كرد و با شليك گلوله از پاى درآورد.

دو روز پيش مردى با پليس تماس گرفت و خبر داد داخل خودروى 
ــتان زنجان پارك شده،  ــتاى نيماور شهرس پرايدى كه حوالى روس
ــى  ــود. ماموران براى بررس ــد غرق به خون مردى ديده مى ش جس
ــى خودرو، مشاهده كردند  ــدند و در بررس موضوع به محل اعزام ش
راننده30 ساله بر اثر شليك گلوله به قتل رسيده و ساعاتى از مرگ 

او مى گذرد.
ــف و در ادامه  ــول كش ــدارك هويتى مقت ــودرو، م ــى خ در بازرس
با شناسايى خانواده وى مشخص شد او با مردى بر سر مسائل مالى 
ــتند. تنها مظنون  ــته و به او مظنون هس و اجاره خانه اختالف داش
پرونده تحت تعقيب پليس قرار گرفت و روز بعد دستگير شد. متهم 
با انتقال به پليس آگاهى استان زنجان در بازجويى به قتل مرد جوان 

اعتراف كرد.
ــدى پيش در جريان مالقاتى  متهم به قتل در اظهاراتش گفت: چن
كه با مقتول داشتم، قرار شد طبقه فوقانى خانه پدرى ام را به او اجاره 
ــد  ــغ 1/5ميليون تومان پول پرداخت كرد و قرار ش دهم. او هم مبل
ــى كند،  ــتاجر قبلى آنجا را تخليه و در زمان مقرر او اسباب كش مس
اما مستاجر خانه را سر موعد تخليه نكرد و اين موضوع باعث اختالف 

من و مقتول شد.
ــد و درباره تحويل  ــب جنايت او مقابل خانه ام آم وى اضافه كرد: ش
خانه اجاره اى با من حرف زد كه درگيرى و مشاجره مان باال گرفت. 
من هم عصبانى شدم و با سالح شكارى كه در خانه داشتم به سمت 
او شليك كردم و با قرار دادن جسد داخل خودرو، آن را حوالى روستا 

رها كردم.
ــتان زنجان  ــس آگاهى اس ــس پلي ــرهنگ جعفر رحمتى، ريي س
در اين باره گفت: با اعتراف متهم به قتل، او روانه بازداشتگاه پليس 

شد تا به زودى پس از بازسازى صحنه جنايت روانه زندان شود.

ــرف  ــام اش ــه ن ــى ب زن
ــع  واق ــه اش  خانــ در 
ــهدا  در حوالى ميدان ش

به قتل رسيد.
ــى و  ــى هاى قضاي بررس
ــه  ــان داد ك ــى نش پليس
ــت هوويش  ــل جناي عام
ــت.  اين  به نام نرجس اس
ــت شد  زن وقتى بازداش
در بازجويى هاى بازپرس 
ــى و پليس پذيرفت  جناي

ــت، نرجس  ــدور كيفرخواس ــت.پس از ص ــت به اين جنايت زده اس كه دس
ــتان تهران تحت محاكمه قرار گرفت  در شعبه هشتم دادگاه كيفرى يك اس
ــزارش، قاضى  ــت. بنابر اين گ ــش را نپذيرف ــت در قتل هووي و اين بار دخال
اصغرزاده و دو قاضى مستشار پس از شور قضايى ادعاهاى بى گناهى نرجس 
ــه قصاص نفس  ــناخته و ب ــد و وى را قاتل ش ــه دادگاه را نپذيرفتن در جلس

– اعدام – محكوم كردند.

مستاجر بدقولى كرد
 صاحب خانه آدم كشت!

حكم قصاص 
براى زنى كه هوويش را كشت

ــياري خوبي كه  ــاي بس ــر مزاي ــايبر عالوه ب فضاي س
ــا يكديگر دارد،  ــهولت در ارتباط مردم ب براي ايجاد س
ــد كه نيازمند  ــيب هايي نيز متوجه كاربران مي كن آس

آگاهي از اين آسيب ها و راه هاي مقابله با آن است.
ــايبر كه  ــاي فضاي س ــيب ه ــق آس ــي از مصادي برخ
ــت آمده  ــاي جرايم اينترنتي به دس از درون پرونده ه

به شرح زير است:
1- برداشـت غير مجاز از حسـاب هـاي بانكي: 
ــري مي دهد  ــود را به ديگ ــي خ ــدارك هويت فردي م
ــابش پول برداشت  ــاب باز كند يا از حس تا برايش حس
ــه كند، همين اعتماد  كند يا اينكه برايش رمز دوم تهي
بيجا و اطمينان به افراد و سهل انگاري توسط صاحبان 
ــرد با رمزي  ــود تا آن ف ــاي بانكي باعث مي ش كارت ه
ــدام به خالي  ــار دارد به صورت اينترنتي اق كه در اختي
ــن زمينه پليس  ــد. در اي ــاب بانكي وي كن كردن حس
ــدارك هويتي خود را  ــهروندان توصيه مي كند م به ش
ــد و در صورت ضرورت،  در اختيار افراد ديگر قرار ندهي
حتما پس از پايان كار، رمز دوم بانكي خود را تغيير دهيد 

تا دسترسي افراد ديگر به حساب شما مسدود شود.
ــس فتا مراجعه  ــخصي به پلي 2-كمين اينترنتى: ش
كرده و عنوان مي كند كه مدت پنج سال توسط فردي 
ــاد مزاحمت  ــراي وي ايج ــناس از طريق ايميل ب ناش
مي كرده است، با شكايت وي متهم دستگير و مشخص 
مي شود كه وي از آشنايان و اعضاي فاميل شاكي بوده 
و با توجه به عدم رعايت حدود و حريم ها در جمع هاي 

فاميلي به تصاوير وي دسترسي پيدا مي كند.
ــناس و  توصيه پليس: به ايميل ها و پيامك هاي ناش
ــود و در صورت  ــخ داده نش با مضامين غير اخالقي پاس
ــماره تلفن110 به پليس  مشاهده موضوع از طريق ش

فتا گزارش شود.
3- دسترسـي غير مجاز بـه داده هـا و اخاذي: 
ــكايت كرده كه تصاوير  فردي به پليس فتا مراجعه و ش
ــي و خانوادگي من  ــاده خصوص ــوق الع و فيلم هاي ف
ــرده اگر600  ــت و ادعا ك ــي اس در اختيار فرد ناشناس
ــا را  ــود آن ه ــت نش ــه وي پرداخ ــان ب ــون توم ميلي
ــبختانه با تحقيقات  در اينترنت منتشر مي كند. خوش
ــاكي بود شناسايي و  پليس فتا متهم كه از آشنايان ش

دستگير شد.
توصيه پليس: تصاوير و فيلم هاي خصوصي خود را در 
رايانه، گوشي تلفن همراه، فالش و مموري ذخيره نكنيد.

4- كالهبرداري پيامكي: باندي كه با فريب تعدادي 
زيادي از مردم تحت عنوان برنده شدن در قرعه كشي و 
دريافت جايزه اطالعات حساب بانكي فريب خوردگان را 
دريافت و از حساب آنها به صورت اينترنتي سرقت مي 

كردند، دستگير شدند.
ــاي خاص و  ــيوه ه ــن با ش توصيه پليـس: مجرمي
ــاب  ــت اطالعات حس ــه درياف ــدام ب ــب كاري اق فري

ــرقت موجودي حساب آنها مي كنند  از شهروندان و س
ــه پيامك هايي كه  ــود ب كه در اين زمينه توصيه مي ش
ــي دريافت  ــه كش ــدن در قرع ــده ش ــون برن با مضم
مي كنيد، اعتماد نكرده و به هيچ عنوان رمز بانكي خود 

را كه كليد پول هاي شما هستند، به ديگران ندهيد.
5- تحريــكات جنســي و آمــوزش آن: 
ــي و دانلود  ــر اخالق ــاي غي ــايت ه ــدازي وب س راه ان
ــدازي  ــتهجن و راه ان ــواي مس ــش محت و نماي
ــي و اتاق هاي  ــريابي غير قانون ــايت هاي همس وب س
ــوزش روابط  ــتهجن و آم ــروش فيلم هاي مس چت، ف
ــتند كه اين روزها  ــيب هايي هس ــي از ديگر آس جنس

در فضاي سايبر با آن مواجه هستيم.
ــيب نظارت  توصيـه پليـس: راه كار مقابله با اين آس
ــرم افزارهاي  ــتفاده از ن ــدان با اس ــردي فرزن بر وب گ
ــركت  ــويق فرزندان به ش ــط والدين، تش مراقبت توس
در جلسات مذهبي و تفريحات سالم، كنترل رفتارهاي 

مشكوك و تماس تلفني به صورت نامحسوس است.
6- هرزه نگاري: پسر 15 ساله اي اقدام به راه اندازي 
ــوع را مي  ــود كه اين موض ــايت غير اخالقي كرده ب س
ــي از عدم نظارت والدين، عدم اشراف والدين  توان ناش
ــوان خود،  ــاي نوج ــا و نيازه ــته ه ــار و خواس بر رفت
نداشتن سواد ديجيتالي توسط خانواده ها دانست كه مي 

تواند تاثيرات ويران گري بر اين فرد داشته باشد.
7- انتشـار فيلم هاي خصوصـي: پرونده هايي نيز 
ــي در  ــر جوان ــد كه دخت ــود دارن ــا وج ــس فت در پلي
ــده كه  ــنا ش ــردي آش ــي با م ــاي اجتماع ــبكه ه ش

ــن بهانه از او  ــي دهد و به همي ــنهاد ازدواج م به او پيش
درخواست فيلم ها و تصاوير خصوصيش را مي كند، اما 
پس از دريافت فيلم ها و تصاوير با تهديد به انتشار آنها، 

شروع به اخاذي از دختر بي گناه مي كند.
توصيه پليس: در شبكه هاي اجتماعي به هر فرد غريبه 
اي بدون تحقيق و شناسايي اعتماد نكرده و با او ارتباط 
برقرار نكنيد و ارتباط هاي مجازي را به ديدارها و مالقات 

در فضاي واقعي نكشانيد.
8- ولگردي در سايت ها و شبكه هاي اجتماعي: 
ــردي كه  ــكايت م ــز در پليس فتا با ش ــده اي ني پرون
ــكوك شده بود تشكيل شد  به رفتارهاي همسرش مش
ــد همسر ــخص ش كه در تحقيقات صورت گرفته مش

ــر 17  ــي الين با پس ــبكه اجتماع ــاله وي در ش 40 س
ــوه صفه با  ــده و هنگامي كه در ك ــنا ش ــاله اي آش س
يكديگر قرار مالقات گذاشته بودند دستگير مي شوند. 
ــرگرمي  ــه قصدي غير از س ــوان مي كند ك اين زن عن
ــدن ارتباط پنهاني اين زن،  ــت. با برمال ش ــته اس نداش
ــويي آنها  ــده و ارتباط زناش ــر وي به او بدبين ش همس
ــتن  ــد و اكنون آنها با داش ــفتگي ش ــتخوش آش دس

دو فرزند بزرگ در آستانه جدايي از هم قرار دارند.
توصيه پليس: مردان در خانه براي همسر و فرزند خود 
ــردن اوقات فراغت آنها برنامه  وقت بگذارند و براي پر ك
داشته باشند ضمن اينكه ولگردي در شبكه ها و سايت 
هاي اينترنتي يك نوع سرگرمي آسيب زا است و هر نوع 
ــت به نابودي و  ارتباطي هرچند بي اهميت ممكن اس

تباهي زندگي خود و خانواده شان منجر شود.

اخبار

مفاد آرا
11/225 آگهى موضوع مـاده 3 قانون ومـاده 13 آيين نامـه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هيــأت موضوع تعييــن تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات 
مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات متقاضيان 
وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از 
اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضايى تقديم نمايند.
1) رأى شــماره 11300 هيأت : آقاى حجت اله على زاده بيدگلى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 9573 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 77/70 مترمربع 
شــماره پالك 1041 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقــع در معين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابيتاعى از ورثه سيد محمد كبابى و غيره
2)رأى شماره 11648 هيأت : آقاى عباس بهمنى بيدگلى فرزند عليجان شماره 
شناسنامه 232 و خانم سلطان حاجى جعفرى فرزند حسن شماره شناسنامه 
78  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 208 مترمربع شماره پالك 
1042 فرعى مجزا از شماره 94 فرعى و باقيمانده فرعى هردو  از پالك 3 اصلى 
واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از حبيب 

اله شاهزاده آرانى و غيره
3)رأى شــماره 11644 هيأت : آقاى جابر جوكار بيدگلــى فرزند على محمد 
شماره شناسنامه 9496 و خانم زهرا على اكبرزاده بيدگلى فرزند على شماره 
شناســنامه 171  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 182/45 
مترمربع شماره پالك 1044 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد 

بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عيسى اربابى
4)رأى شماره 11299 هيأت : امام زاده هادى به توليت آقاى مرتضى متولى 
بيدگلى فرزند حسين شــماره شناســنامه 53 با نظارت اداره اوقاف و امور 
خيريه آران و بيدگل، ششــدانگ  يكباب موقوفه به مساحت 117/5 مترمربع 
شــماره پالك 2907 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقــع در معين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عيسى اربابى و غيره
5)رأى شماره 11298 هيأت : امام زاده هادى به توليت آقاى مرتضى متولى 
بيدگلى فرزند حسين شــماره شناســنامه 53 با نظارت اداره اوقاف و امور 
خيريه آران و بيدگل، ششدانگ  يكباب موقوفه به مساحت 119/75 مترمربع 
شــماره پالك 2908 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقــع در معين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از عيسى اربابى و غيره
6)رأى شــماره 12058 هيأت : آقاى مهدى فرزين بيدگلــى فرزند صفرعلى 
شماره شناسنامه 294 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 106/50 مترمربع 
شماره پالك 832 فرعى مجزا از شماره 106 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در 

حسين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.خريدار عادى
7)رأى شماره 11637 هيأت : آقاى حســين گرم آبى فرزند مصطفى شماره 
شناسنامه 66 و خانم اسماء احدى فر فرزند مختار شماره شناسنامه 14083  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالك 411 
فرعى مجزا از شماره 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
8)رأى شماره 11318 هيأت : آقاى صادق بيابانى بيدگلى فرزند جواد شماره 

شناسنامه 2038 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 120/50 مترمربع شماره 
پالك 18 فرعى مجزا از شــماره 1و2و3 فرعى از پــالك 171 اصلى واقع در 

اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.خريدار عادى
9)رأى شماره 12076 هيأت : خانم ليال كيانى بيدگلى فرزند رحمت اله شماره 
شناســنامه 65  ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 242/20 مترمربع شماره 
پالك 29 فرعى مجزا از شــماره 18 فرعى از پالك 279 اصلى واقع در اماكن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
10)رأى شماره 12036 هيأت : آقاى سيد ماشااله حسينى بيدگلى فرزند سيد 
آقا شماره شناسنامه 273 و خانم فاطمه خاركن بيدگلى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 5  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 129/50 مترمربع 
شماره پالك 16 فرعى مجزا از شماره 14 و 13(مشاعات) فرعى از پالك 282 

اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.
11)رأى شــماره 11290 هيأت : خانم كبرى كدخدازاده فــرد بيدگلى فرزند 
حسينعلى شماره شناسنامه 7526 و آقاى ماشااله شــاهدى  فرزند ابراهيم 
شــماره شناســنامه 7021  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
225/10 مترمربع شماره پالك 1075 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.ابتياعى از ورثه ابراهيم شاهدى و غيره
12)رأى شــماره 11321 هيــأت : شــركت بانــك انصــار  بشناســه ملى 
1032025230 بــا نمايندگى آقاى علــى گل محمدى ســامانى فرزند رضا، 
ششدانگ  يكباب ساختمان به مســاحت 210/70 مترمربع شماره پالك 17 
فرعى مجزا از شماره 4 فرعى از پالك 1473 اصلى و شماره پالك 11 فرعى 
مجزا از شماره 4 فرعى از پالك 1475 اصلى و شماره پالك 16 فرعى مجزا از 
شماره 4 فرعى از پالك 1480 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت رسمى
13)رأى شــماره 11345 هيأت : آقاى عبــاس زهتاب فرزند محمد شــماره 
شناسنامه 10070 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 195/40 مترمربع شماره 
پالك 14 فرعى مجزا از شماره 5و6و7و9و11 فرعى و قسمتى از مشاعات 7 
فرعى از پالك 2311 اصلى واقع در اماكن بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ابتياعى از محمد زهتاب
14)رأى شــماره 12067 هيأت : آقاى ميثم گلچين آرانى فرزند على شــماره 
شناسنامه 1250021138 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 112/50 مترمربع 
شماره پالك 8190 فرعى مجزا از شــماره 1189 فرعى از پالك 2637 اصلى 

واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.خريدار عادى
15)رأى شــماره 12071 هيأت : خانم فاطمه كم صــدا آرانى فرزند حبيب اله 
شماره شناسنامه 8913  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 311/81 مترمربع 
شماره پالك 8188 فرعى مجزا از شــماره 1230 فرعى از پالك 2637 اصلى 

واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
16)رأى شماره 11293 هيأت : آقاى حسن قنائى آرانى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 177 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 121/60 مترمربع شماره 
پالك 2679 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.خريدار عادى
17)رأى شــماره 11661 هيأت : آقاى محمد مســجدى فرزند احمد شــماره 
شناسنامه 253 و خانم معصومه مهدى پور فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
360  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 147 مترمربع شماره پالك 
2689 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.ابتياعى از على اصغر مطمئن آرانى
18)رأى شــماره 12050 هيأت : خانم اعظم قنائى آرانى فرزند غالمحســين 

شماره شناسنامه 9024  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 88/41 مترمربع 
شماره پالك 2692 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
19)رأى شماره 12075 هيأت : آقاى سعيد هادى نژاد فرزند حسينعلى شماره 
شناسنامه 248 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 175/97 مترمربع شماره 
پالك 2693 فرعى مجزا از شــماره 103 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در 
احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از شهردارى آران و بيدگل
20)رأى شــماره 12065 هيأت : خانــم معصومه معيلى آرانــى فرزند عزت 
اله شماره شناســنامه 8974 (نســبت به 2دانگ) و آقاى عباس نويدى آرانى 
فرزند على شماره شناسنامه 197  (نســبت به 4 دانگ) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 181/28 مترمربع شــماره پالك 1704 فرعى مجزا از شماره 64 
فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.ابتياعى از ورثه على نويدى
21)رأى شماره 11342 هيأت : آقاى ســيد مجتبى عنايتى آرانى فرزند سيد 
عباس شماره شناســنامه 367 و خانم زينب خوشــبخت آرانى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 395  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 77/80 
مترمربع شماره پالك 1696 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از پالك 2640 

اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
22)رأى شماره 11642 هيأت : آقاى على زاهدى بيدگلى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 304 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالك 
396 فرعى مجزا از شماره 252 فرعى از پالك 2704 اصلى واقع در دستجرد 

و غياثيه بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از جواد حميد پناه
23)رأى شماره 12052 هيأت : آقاى محمد زارع مقدم فرزند نصراله شماره 
شناسنامه 342 ، ششدانگ  يكباب انبار ضايعات به مساحت 2767 مترمربع 
شماره پالك 5414 فرعى مجزا از شماره 41 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع 

در ريگستان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
24)رأى شماره 11630 هيأت : آقاى محسن پاك نژاد فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 44 ، ششــدانگ  يكباب ساختمان به مســاحت 144/50 مترمربع 
شــماره پالك 5407 فرعى مجزا از شــماره 158 فرعى از پالك 2840 اصلى 
واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از 

محمد قديريان
25)رأى شماره 11631 هيأت : آقاى سيد رسول شمسى بيدگلى فرزند سيد 
جواد شماره شناسنامه 6190004121 و خانم زهرا اسكندرپور بيدگلى فرزند 
مسلم شماره شناسنامه 6190050905  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 147 مترمربع شماره پالك 5408 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى 
از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.
26)رأى شماره 11639 هيأت : آقاى محمدرضا حاجى جعفرى بيدگلى فرزند 
حسينعلى شماره شناســنامه 242 ، ششدانگ  يكباب انبارى به مساحت 120 
مترمربع شماره پالك 5409 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگســتان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.

مالكيت رسمى
27)رأى شماره 12051 هيأت : آقاى احســان دهقانى آرانى فرزند سيف اله 
شماره شناسنامه 401 ، ششدانگ  يكباب انبارى به مساحت 439/12 مترمربع 
شماره پالك 5415 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع 

در ريگستان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
28)رأى شماره 11301 هيأت : آقاى مهدى بادبرين فرزند رحمت اله شماره 

شناسنامه 151 ، ششــدانگ قسمتى از يكباب ســاختمان به مساحت 45/35 
مترمربع شماره پالك 5401 فرعى مجزا از شماره 421 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگســتان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.

ابتياعى از سيد نصراله خدايى
29)رأى شــماره 12069 هيــأت : آقاى حســنعلى دادخــواه بيدگلى فرزند 
محمدرضا شماره شناســنامه 1250055253 ، ششــدانگ  يكباب انبارى به 
مســاحت 137/88 مترمربع شــماره پالك 5418 فرعى مجزا از شماره 422 
فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.ابتياعى از جواد دادخواه
30)رأى شماره 12070 هيأت : آقاى محمدرضا دادخواه بيدگلى فرزند جواد 
شماره شناسنامه 55 ، ششدانگ  يكباب انبارى به مساحت 137/88 مترمربع 
شــماره پالك 5416 فرعى مجزا از شــماره 422 فرعى از پالك 2840 اصلى 
واقع در ريگســتان ديم كار آران بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى 

از جواد دادخواه
 بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/11/13

 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/11/29        
 عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ابالغ وقت رسيدگى
11/471 در خصوص پرونده كالسه 1987/94 خواهان ابوالقاسم كريمى با 
وكالت حسين محمديان – مهدى نمازيان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
على احمدى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 95/1/18 ساعت 
9/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:32771 شعبه 14 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم  

وقــت  تجديدنظــر  2دادگاه  -940171 پرونــده: كالســه   11 /423
رســيدگى:94/12/26 ســاعت 10 خواهان:كامران بورنگ فرزند هوشنگ و 
همسر مرحوم هوشــنگ بورنگ خوانده:بهنام پناهى خواسته: اعتراض ثالث 
اجرايى خواهان دادخواســتى تســليم دادگاههاى عمومى نمــوده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 2 دادگاه تجديدنظر ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار محلى آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رسيدگى حضور به هم رساند. م الف:32822 شــعبه دوم دادگاه تجديدنظر 

اصفهان
اعالم مفقودى 

كارت سبز خودروى سوارى پيكان (تاكســى) مدل 83 به شماره شهربانى 
ايران13-845ت11 به نام محمد زارعى كچوسنگى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آشنايي با آسيب هاي فضاي مجازي

ــت: فردي كه  ــتان اصفهان گف ــى اس ــى فرماندهى انتظام ــاون اجتماع مع
ــرداري مي كرد،  ــودرو از مردم كالهب ــروش لوازم خ ــت با تبليغ ف در اينترن

توسط ماموران پليس فتا شناسايي و دستگير شد.
ــكايت تعدادي از شهروندان  سرهنگ جهانگير كريمى اظهار كرد: در پي ش
مبني بر اينكه فردي در فضاي مجازي آنها را فريب داده و از آنها كالهبرداري 
كرده است، بررسي موضوع در دستور كار ماموران پليس قرار گرفت. وي افزود: 
افراد شاكي مدعي بودند در اينترنت با سايتي مواجه شدند كه فردي اقدام به 
درج يك آگهي مبني بر فروش لوازم خودرو با قيمت مناسب در آن كرده بود، 
بنابراين با فروشنده تماس گرفتند و مبلغ مورد درخواست وي را به حسابش 
واريز كردند.  معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان تصريح كرد: 
ــنده ديگر جواب خريداران را نداد و هيچ  پس از واريز وجه به حساب، فروش
ــان كرد: ماموران پليس فتا با  كااليى براي آنها ارسال نكرد. كريمى خاطرنش
بررسي هاي تخصصي در فضاي مجازي، متهم را شناسايي و در عملياتي ويژه، 
او را دستگير كردند. وى به شهروندان توصيه كرد: در هنگام خريد اينترنتي 
ــتند،  ــايت هاي معتبر و قابل اعتماد كه داراي نماد الكترونيك هس فقط از س
خريد كنيد و زماني كه كااليي را سفارش مي دهيد، وقتي پول آن را پرداخت 

كنيد كه آن را مشاهده و از صحت و مرغوبيت آن اطمينان حاصل كرده ايد.

بار كالهبردار اينترنتى
 به مقصد نرسيد



پيامبر صلى اهللا عليه و آله:
نــگاه كــردن بــه ســه چيــز عبــادت اســت:  

به صورت پدر و مادر ، به قرآن و به دريا.
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آشپزى

گوناگون

    

اين صبحانه تركيب خوبى از مواد شادى آور است، يعنى  دارچين و گردو و شكالت. 
دارچين سرشار از آنتى اكسيدان است.  آنتى اكسيدان رخوت و سستى را از بدن تان 
ــكالت  تلخ هم حاوى  ــود خواب آلودگى از سرتان بپرد. ش مى گيرد و باعث مى ش
فالونوئيد است كه باعث افزايش اثرات ناقلين عصبى در مغز مى شود . شكالت تلخ 
ــاد كننده بى خطر است. شكالت براى  ــتن مواد ضد افسردگى يك ش به دليل داش

تقويت روحيه بسيار عالى است.
گردو نيز منبع بسيار خوبى از سروتونين است. همچنين حاوى چربى هاى  امگا3 
است كه به پيشگيرى از افسردگى و ايجاد حس شادى كمك مى كند.   البته گردو، 
روى، آهن و ويتامينB هم دارد كه اين ماده غذايى را به ماده اى شادى آور تبديل 
ــت. پس با تامين امگا3 باعث  ــك مغز از امگا3 اس كرده است.60  درصد وزن خش

عملكرد بهتر مغز مى شويم. مغز كه خوب كار كند، بدن سرحال تر و شاد تر است.
مواد الزم: پودر كاكائو 25 گرم، آرد  175 گرم، شير350 ميلى ليتر، شكر 100 گرم، 
دارچين يك قاشق چاى خورى، پودر گردو يك قاشق غذاخورى، پودر شكر 30  گرم،  
شكالت تلخ آب شده نصف پيمانه، وانيل يك قاشق چاى خورى، روغن مايع نصف 

پيمانه، نمك1/4 قاشق چاى خورى، بكينگ پودر يك قاشق چاى خورى.
ــك يعنى آرد، بكينگ پودر، پودر كاكائو، وانيل، شكر، نمك،  طرز تهيه: مواد خش
دارچين و پودر گردو را در يك ظرف بزرگ با هم مخلوط كنيد.حاال روغن و شير را 

اضافه كرده خوب تركيب كنيد تا يك مايه يك دست داشته باشيد.
يك ظرف نچسب را روى حرارت بگذاريد تا داغ شود. كمى روغن كف ظرف بريزيد 
و حرارت را كم كنيد. وقتى تابه گرم شد، حدوديك چهارم پيمانه از مواد را  براى هر 

پنكيك در تابه بريزيد. 
وقتى اليه زيرين آماده و اليه باال حباب دار شد بايد آن را با قاشق چوبى برگردانيد 
تا طرف ديگر آن هم آماده شود. اين كار را تا جايى انجام دهيد تا كل خمير استفاده 
شود. سپس بگذاريد پنكيك ها خنك شوند. شكالت را با پودر شكر مخلوط كنيد و  

هم بزنيد تا فرم بگيرد. بعد روى پنكيك ها بريزيد.

ــى گيرد كه براى  ــتاب م بوگاتى گاليبير صفر تا 100 را در 3 ثانيه ش
يك خودرو سدان ركورد فوق العاده اى است. قدرت موتور آن 1200 
  350km/hاسب بخار است و سرعت اين فوق لوكس فرانسوى بر روى

محدود شده است.
ــده تا  ــتفاده ش در طراحى بدنه اين خودرو از فلز براق نقره مانندى اس

حس سلطنتى و اشرافى اين خودرو به بهترين شكل القا شود.

ــن چرم ها و  ــى از بهترين و مرغوب تري ــودرو گلچين در داخل اين خ
چوب ها و مواد استفاده شده كه از يك خودرو فوق لوكس همين طور 
ــايد توجه و تعجب شما را برانگيزد  هم انتظار مى رود، اما آن چه كه ش
ــت. براى طراحى داخلى  ــاده اين خودرو اس طراحى داخلى بسيار س
گاليبير نهايت سادگى و وقار در نظر گرفته شده كه يادآور همان حس 
ــلطنتى يك خودرو فوق لوكس چند ميليون دالرى است.  شكوه و س

همه چيز در اين خودرو حالتى ساده با دسترسى آسان دارد.
ــى در زمان وعده  ــط بوگات ــدم توليد انبوه اين خودرو توس در مورد ع
ــت كه پر قدرت ترين آنها عبارت  داده شده شايعات زيادى وجود داش

اند از؛
- محدود بودن خط توليد بوگاتى

ــرون هاى پيش خريد  ــركت بوگاتى براى توليد بوگاتى وي - تمركز ش
شده اش و تحويل به موقع آنها به مشترى هايش.

ــدان با شتاب صفر  ــى بوگاتى براى توليد يك س - ضعف هاى مهندس
تا صدى تنها 3 ثانيه و رفع نقص هاى آن.

به هر حال هر چه كه باشد اين اقدام جسورانه بوگاتى مى تواند خط و 
نشان جدى براى يكه تازان اين كالس از خودروها باشد. خودرويى كه 
ــال هاى آتى وارد بازار خودروهاى فوق لوكس شود  ممكن است در س
ــوند سودشان را با بوگاتى  و شركت هاى رولزرويس و بنتلى مجبور ش

هم تقسيم كنند.

پنكيك شكالتى 
و دارچين

ماجراى خواندنى 
از بوگاتى هاى چهاردر (2)

خانه دارى
ــنت هاى قديمى  ــدن به فصل بهار و عيد نوروز، خانه تكانى كه از س با نزديك ش
ــود و يكى از كارهاى اجتناب نا پذير  ــر و كله اش پيدا مى ش ما ايرانيان است، س

خانه تكانى ، شستشوى فرش هاست.
مراحل شست و شوى فرش

در شست و شوى فرش با دست، رعايت نكات زير اهميت ويژه اى دارد؛
1) استفاده از زمين سخت، سيمانى، موزاييك يا زمين شيب دار بهتر است.

ــد. از آب گرم  ــى باش ــا حرارت معمول ــورت دوش و ب ــان آب بايد به ص 2) جري
در شست و شوى فرش دستبافت يا ماشينى استفاده نمى شود.

توضيح: فرش هاى ماشينى به علت داشتن مواد پالستيكى در گره ها و تار و پود، 
پس از شست و شو نرمى و لطافت خود را از دست مى دهند. در فرش هاى دستبافت 
ــده را در قسمت هاى روشن  هم، كه رنگ پس مى دهد، آب گرم رنگ پس داده ش
ــخت و هزينه بردار است. فرش هايى  فرش تثبيت مى كند كه رنگ بردارى آنها س
ــمى باشد، كيفيت شان پس از  هم كه چله آنها از پشم و ابريشم يا گره هاى ابريش

شست و شو كاسته مى شود.
3) در شست و شوى فرش از مواد قليايى نبايد استفاده شود.

پس از خشك شدن فرش آن را با جاروى چوبى يا برس سر به سمت خواب فرش 
جارو يا برس بزنيد تا تمام طرح هاى فرش سر جاى خود قرار بگيرد و فرش شما زيبا 

و شكيل تر و تميز ديده شود.
4) از شوينده هاى خنثى استفاده شود. ( مانند: پودر دستى كه بايد قبل از استفاده 
ــويى يا پودر صابون حل شده براى  ــامپوى فرش، مايع ظرفش در آب حل شود، ش

فرش هايى كه چربى روى آنها ريخته شده است. )
ــوص فرش هايى كه  ــه خص ــد، ب ــس نكني ــل خي ــتبافت را از قب ــرش دس 5) ف

رنگ پس مى دهند. در اين صورت قسمت هاى روشن فرش نيز رنگى مى شود.
ــتيكى و  ــو با برس پالس ــت و ش ــى را كه رنگ پس مى دهد، پس از شس 6) فرش

آب گيرى، لوله نكنيد و هرگز داخل لوله آب نگيريد.

راهكارهايى براى تميز و براق كردن 
فرش ها (2)

معرفى كتاب

ــتانى  ــم « محمد محمودى نور آبادى » روايت داس كتاب « رنج »به قل
درباره خون بست عشاير قوم لر است كه در قالب داستان هايي حضور و 

مقاومت ايل، عشاير و روستا در جنگ به تصوير مى كشد.
ــتان اين كتاب درباره جامعه اي عشايري با آداب و رسوم وفرهنگ  داس
ــته شدن فردي  ــت و ماجرا از زمان قبل از انقالب با كش خاص خود اس
توسط مرد جواني شروع مي شود و با ازدواج خواهر قاتل با پسر مقتول 
ــود و بقيه  ادامه پيدا مي كند، اما اين كينه با اين خون بس تمام نمي ش
ــت و تقابل  ــتان در جزيره مجنون و زمان جنگ ادامه خواهد داش داس
اين دو شخصيت در داستان خواننده را براي كشف گره داستان با خود 

همراه مي كند.
ــمت جذاب تري  ــتان در جزيره مجنون تغييرمي كند و به س  اما داس
كشيده مي شود. در اين قسمت از كتاب ايثار و شهادت، از خودگذشتگي 
و بعد معنوي بچه هاي رزمنده در كنار اين انتقام گيري به شكل زيبايي 

روايت مي شود.
 اين اثر از نظر طرح، تازگي خاصي دارد و به لحاظ زاويه ديد اول شخص  
ــول كه به قصد  ــر مقت ــت. در واقع پس و مبتني بر تك گويي دروني اس
انتقام گيري به دنبال قاتل راه افتاده است راوي قصه است و از زاويه ديد 

وي، داستان را پي مي گيريم.
 عالوه بر آن فعل روايت زمان حال است وهمين موضوع باعث مي شود نه 
شخصيت ها و نه مخاطب بدانند در ادامه سطر و فصول ديگر چه اتفاقي 

ــخصيت ها در كنار هم در يك روند  خواهد افتاد. در واقع خواننده و ش
پله به پله و خاكريز به خاكريز داستان را دنبال مي كنند. در واقع در اين 
ــد و هم با حال و  ــياه چادر را بهتر مي شناس كتاب خواننده هم ايل و س

هواي جزيره مجنون به خوبي آشنا مي شود.
ــت و انتشارات شاهد  ــتان انقالب نيز بوده اس  اين كتاب برگزيده داس

آن را منتشر كرده است.

«رنج» روايت ايثاروانتقام 
در روزهاى دفاع مقدس

ــت براى  ــالم اهللا عليها فرصت خوبى اس ــرت زينب كبرى س ــم حض والدت عقيله بنى هاش
ياد كردن از شهيدانى كه اين روزها دوباره فضاى زندگى ايرانيان را به عطر شورانگيز شهادت 
معطر كرده اند. شهيدانى كه « حقيقتا حق بزرگى بر گردن همه ملت ايران دارند. ( بيانات در 
ديدار خانواده هاى شهيدان مدافع حرم 5/ بهمن/ 94) » تمام اين شهيدان يك صفت مشترك 
ــهيد مدافع حرم »  امتيازى كه آنان را متمايز كرده است: « اگر اينها نمى رفتند و  دارند: « ش
دفاع نمى كردند، امروز دشمنان اهل بيت عليهم السالم حرم حضرت زينب سالم اهللا عليها را 
ــان كرده بودند و اگر دست شان مى رسيد  با خاك يكسان كرده بودند، سامرا را با خاك يكس
كاظمين و نجف و كربال را هم با خاك يكسان مى كردند. ( بيانات در ديدار خانواده هاى شهيدان 

مدافع حرم 7/ دى/94)»
ــهيدان مدافع حرم با  ــاى خانواده هاى ش ــيه  هاى يكى از ديداره ــه در زير مى آيدحاش آنچ

رهبر معظم انقالب اسالمى در بيت رهبرى ( در تاريخ 5/ خرداد/ 1394) است.
رزمنده يك ساله!

شهيد « مهدى نوروزى بهارى » شهيدى نام آشناتر است. همان شهيدى كه پيش از شهادت، 
تصاويرش در مقابله با فتنه گران سال 88 رسانه اى شده بود و بيش و پيش از تير داعش به تيغ 
تهمت و افتراى اصحاب فتنه و داعشى هاى وطنى نواخته شده بود. مادر شهيد از پدر مرحوم 
شهيد مى گويد كه او هم جانباز بوده است و بعد مادر آرزوى خود را مى گويد: « آرزويم است 
كه تمام خانواده ام راه مهدى را بروند و شهيد شوند. » آقا مى گويند: « آن كسى كه در راه خدا 
ــت پيش خداى متعال؛ خدا او را در بانك ذخيره الهى براى شما حفظ  داديد ذخيره شما اس

مى كند؛ خدا تمام آنها ( فرزندان تان ) را حفظ كند. »
ــد: « محمد هادى ــهيد مى گوي ــاله ش ــودن فرزند يك س ــهيد از آماده به رزم ب ــر ش همس
لباس رزم پوشيده و آمده كه چفيه اش را از شما بگيرد و لبيك گو باشد« آقا با خنده مى گويند: 

حاشيه هاى ديدار خانواده هاى شهداى مدافع حرم با رهبر انقالب (2)؛

رزمنده يك ساله
« محمد هادى را مى گوييد؟ خدا ان شا ا... محمد هادى را 
براى شما حفظ كند و نگه دارد و ان شا ا... از مردان خوب 
ــر اين رزمنده  ــود! » آقا بعد از چند بوسه بر س آينده ش
ــاله به او چفيه مى دهند. همسر شهيد مى گويد:  يك س
ــد » و آقا  « تمام اين دلتنگى ها با اين ديدار بر طرف ش
ــا ا... همه اين دلتنگى هاى  جواب مى دهند: « خدا ان ش
شما را در دنيا و آخرت برطرف كند. ان شا ا... عزيز باشيد، 
شما با اين روحيه خيلى براى اين كشور ارزش داريد، اگر 
ــما  بفهمند؛ بعضى ها اين را نمى فهمند، اگر بفهمند ش
ــخ آقا به برادر شهيد  خيلى قيمت و ارزش داريد.» پاس
هم كه از آقا مى خواهد تا براى شهادتش دعا كنند، جالب 
است: «خدا ان شا ا... شما را براى اين كشور نگه دارد و همه 
بدانند كه كشور ايران در آينده به مردان خوب، مومن، 
كارآمد و مجاهد احتياج دارد؛ نه اينكه جنگ شود؛ منظور 
اين است كه اين كشور اگر بخواهد رشد كند، اگر بخواهد 
ــد  پيام انقالب و امام باقى بماند و مانند كلمه طيبه رش
كند، به جوان هاى خوب، به مردان خوب و به زنان خوب 
نياز دارد؛ ان شا ا... خدا شما را براى آن زمان حفظ كند. »

ــهيد  ــهيد« على يزدانى كنزق » خانواده ش خانواده ش
ــت كه آقا نامش را مى برند و قرآن هديه شان  بعدى اس
ــهيد با عكس شهيدش كه حاال  را امضا مى كنند. پدر ش
ــود و بعد از  ــده، به آقا نزديك مى ش ــك نمناك ش با اش
ــنودى در  مى گيرد و  چند بوسه، با زبان آذرى گفت وش
ــزق و محل زندگيش  ــش هاى آقا درباره كن پدر به پرس
پاسخ مى دهد. شهيد يزدانى هم مثل شهيد ماالميرى 
ــال دارد. همسر شهيد در حالى كه يك  دو دختر خردس
دختر در آغوش و دست دختر ديگر در دستش است، به 
آقا مى گويد: « من به اين فكر بودم كه اگر خود شهيد االن 
ــما چه مى گفت. به نظرم تنها يك جمله  اينجا بود به ش
ــد و ما گفتيم  ــن بود كه آقا امر كردي مى گفت آن هم اي
ــت و من گفتم ــال پيش هم به من گف ــم اهللا! دو س بس
ــما نبود،  ــم اهللا! »آقا مى گويند: « اگر اين روحيه ش  بس
مردان تان اينجور به دل و سينه دشمن نمى رفتند. اين 
روحيه هاى خوب بود كه اين مردان را وارد اين ميدان ها 

كرد. خدا ان شا ا... شما را حفظ كند. »
ازدواج بهشتى

ــهيد  ــد؛ ش ــهيد مى رس ــن خانواده ش ــه آخري نوبت ب
ــد از ابراز  ــهيد بع ــان ». پدر ش ــن كمالى دهق « محس
ــهيد  ــييع پيكر اين ش ــى كه تش ــات، از انقالب احساس
در شهرشان به پا كرده، تعريف مى كند و از آقا مى خواهد تا 
آخرين شعار شهيدش را كه قبل از شهادت سر داده است، 
ببينند؛ فيلمى از لحظات شهادت شهيد محسن است؛ آقا 
دستور مى دهند ترتيبى داده شود تا اين فيلم را ببينند 
ــهيد مى گويند: « اين نعمت بزرگى است كه  و به پدر ش
خدا به شما فرزندى دهد كه رفتنش از دنيا، به قول شما، 
ــهر خودش انقالبى به وجود بياورد. » پدر، آرزوى  در ش
ــهيدش را واگويه مى كند و  ــراى ازدواج فرزند ش مادر ب
مى گويد: « شهيد هر جا خواستگارى مى رفت، مى گفت 
ــروط  ــود دارد و يكى از ش ــهادتش وج ــه احتمال ش ك
ــرد. » آقا دعا  ــود، براى همين هم ازدواج نك ازدواجش ب
مى كنند: « خدا ان شا ا... ازدواج هاى بهشتى را نصيبش 
ــهيد هم مى گويند: « شما ما را دعا  كند. » آقا به مادر ش
ــت و حاال هم به خاطر شهادت  كنيد؛ دل شما پاك اس
فرزندتان، ان شا ا... مهبط انوار الهى است، از اين فرصت 
استفاده كنيد هم براى خودتان دعا كنيد، هم براى ما، 
ــراى دولت دعا  ــور و هم ب هم براى مردم و هم براى كش

كنيد. »
كم كم ضيافت رو به پايان است و حرف هاى خانواده هاى 
ــت. هركسى  ــده اس ــتر در هم ش ــهيدان هم، بيش ش
ــر مى گويد؛ به ويژه  ــى دارد، بدون لكنت با رهب هر حرف
ــهيدان؛ همان هايى كه آقا در ديدارى درباره  مادران ش
ــيار زيادى كه  ــد: « من در ديدارهاى بس آنها گفته بودن
با خانواده  شهدا داشتم، يك بار از يك مادر شهيد گاليه 

نشنيدم. »
ــرادر از برادر  ــدار نقل قول يك ب ــا پيام اين دي ...چه بس
ــرت زينب  ــا انتقام حض ــم ت ــد: « رفتي ــهيدش باش ش
ــه امام زمان  ــم و آرزو داريم ك ــالم اهللا عليها را بگيري س

عجل اهللا تعالى فرجه الشريف از ما راضى باشند. »
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