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بازی برگشت ذوب آهن
با لخویا  سخت تر است

تجلیل رییس جمهور 
از حضور مردم در انتخابات

زاینده رود در ایام نوروز
جاری است
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بــرای نخســتین بــار در کشــور تفاهم نامــه 
همکاری جایگزینــی موتورســیکلت های برقی با 

موتورسیکلت های بنزینی بین شهرداری... رییس مجلس شورای اسالمی گفت: ما معتقدیم اگر 
زمینه های سرمایه گذاری و اشتغال فراهم شود، امنیت 
در کشورها برقرار شده و جلوی گسترش تروریسم تا 
حد زیادی گرفته می شــود. علــی الریجانی، رییس 
مجلس شــورای اســالمی در دیدار با یوهان اشنایدر 
امان رییس جمهور ســوئیس اظهار داشت: دو کشور 
ایران و سوئیس همیشه روابط خوبی با یکدیگر داشته و 
اشتراکات زیادی در زمینه مسایل بین المللی و مسایل 
هســته ای دارند. وی افزود: زمینه های توسعه روابط 
در زمینه های مختلف از جملــه فعالیت های علمی و 
فناوری در ایران فراهم اســت و ما دانشجویان و فارغ 
التحصیالن زیادی از دانشــگاه های معتبر کشور در 
حوزه های فناوری داریم که مــی توانند فعالیت های 
مشترکی در این حوزه با کشور سوئیس داشته باشند. 

رییس مجلس با اشاره به تنظیم نقشه راه صنعتی ...

جشــنواره »بهاریــه« از 7 تــا 15 اســفندماه در 
فرهنگسرای کوثر برگزار می شود.  مدیر فرهنگسرای 

کوثر با بیان این مطلب گفت: برپایی نمایشگاه ...

نرخ تورم، قیمت بنزین و هزینه های جانبی تاکسی 
همه اینها را که کنار هم بگذارید به نرخی می رسید 

که هر سال اعضای شورای شهر تهران برای...

فرماندار اصفهان در نشست خبری نتایج آرای 773 
شــعبه حوزه انتخابی دهمین دوره مجلس شورای 

اسالمی در شهرستان اصفهان را اعالم کرد...

  »  اصفهان پاک « در رکاب 
موتورسیکلت های برقی

الریجانی در دیدار با رییس جمهور سوئیس:

سیاست جمهوری اسالمی ایران 
ایجاد آرامش در منطقه است

بنزین سوئیسی در باک 
خودروهای ایرانی

فرهنگسرای کوثر میزبان
جشنواره »بهاریه« می شود

کرایه  تاکسی 
از جیب مردم جلو زد

نتایج شمارش آرای  انتخابات 
مجلس شهر اصفهان در 773 شعبه
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 شرکت ملی نفت ایران با سه شرکت نفتی سوئیس برای 
تهاتر نفت و گازوییل با بنزین به توافق رسیده و تا چند 

روز آینده یک محموله بزرگ بنزین شرکت ...
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پس از 20 سال به وقوع پیوست؛

افتتاح »راه شاهی« میـدان نقش جهان
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ــامى منتخبان انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى در  اس
ــدوق و 3 ميليون و  ــه تهران از مجموع 5 هزار و 750 صن حوزه انتخابي
ــالم اع ــده  ــمارش ش ــوذه ش آراى ماخ  877 ــزار و  889 ه

 شد .
آمار مجلس خبرگان در تهران به شرح ذيل اعالم شد:

1- اكبر هاشمى بهرمانى 2 ميليون و132 هزار و 656 رأى
2- محمد آقا امامى 2 ميليون و 101 هزار و 892 راى

3- حسن روحانى 2 ميليون و 69 هزار و 785 راى
4- محسن قمى 2 ميليون و 56 هزار و 593 راى

5-  محمد على موحدى 1 ميليون و 962 هزار و495 راى
6- قربانعلى درى نجف آبادى 1 ميليون و 890 هزار و944 راى

7- سيد ابوالفضل مير محمدى 1 ميليون و808 هزار و 4راى
8- محمد محمدى نيك 1ميليون و 795هزار و 231راى

9-  ابراهيم حاج امينى نجف آبادى 1ميليون و 745هزار و 64 راى
10-سيد محمود علوى 1ميليون و 574هزار و 596 راى
11- نصراهللا شاه آبادى 1ميليون و326 هزار و702 راى

12-  محمد على تسخيرى 1ميليون و 321 هزار و962 راى
13- محسن اسماعيلى 1ميليون و 304 هزار و 623راى
14- محمد حسن زالى 1 ميليون و238 هزار و 16 راى

15-  احمد جنتى 1ميليون و 232 هزار و939 راى
16-سيد هاشم بطحائى 1ميليون و 213هزار و 768راى

17- محمد يزدى 1ميليون و 159هزار و 150 راى
18- سيد محمد سجادى عطا آبادى 1ميليون و 107هزار و 121 راى

19- تقى مصباح 940 هزارو 516 راى
20- محمد باقر باقرى 897هزار و 791 راى

21-على مومن پور 890هزار و 970 راى
22- غالمرضا مصباحى مقدم 879هزار و 901راى

23- عليرضا اعرافى 843 هزار و 25 راى
24- عباسعلى اخترى 835 هزار و 85 راى

25- سيد محمدرضا مدرسى مصلى 789هزار و912 راى
26- سيد محمد على امين 309هزار و 562 راى

27- سيد هاشم حميدى 200هزار و 412راى
28- سيد حامد طاهرى 121هزار و261 راى

ــذب خود ــاى ك ــن ادعاه ــكا در جديدتري ــه آمري ــر خارج ــرى وزي ــان ك ج
ــت  ــن در حرك ــوى يم ــه س ــران ب ــه از اي ــالحى ك ــه س ــف محمول  از توقي
ــا متهم ــى ه ــى از حوث ــت نظام ــه حماي ــران را ب ــاره اي ــر داد و دوب ــود خب ب

 كرد.
ــه   ــنال (thenational) ،جان كرى در جلس ــرى نش ــگاه خب ــته پاي به نوش
ــى گفت:  ــذاران آمريكاي ــه قانونگ ــنا ب ــى س ــط خارج ــه رواب ــتماع كميت اس
ــن را توقيف  ــه يم ــده ب ــال ش ــاى ايرانى ارس ــالح ه ــه اى از س ــا محمول «م
ــاى يمنى ــروه ه ــران از برخى گ ــت اي ــداوم حماي ــى از ت ــه مدرك ــم ك كردي

 است.» 
ــناتورها و اعضاى مجلس نمايندگان، توضيحات  ــواالت س   كرى در پاسخ به س

جديدى نيز درخصوص توافق هسته اى ايراد كرد. 
خبرگزارى دولتى آل سعود همچنين گزارش داد كه سخنگوى ائتالف جنايتكار 
ــتى هاى حامل مواد غذايى، دارويى و دستگاه هاى  عربى و متجاوز به يمن كش

مدرن ارتباطى را توقيف كردند.
ــد كه ايران اين محموله ها را براى كمك به حوثى ها مى فرستد.   وى مدعى ش
اين در حالى است كه اين ادعاها بارها از سوى مقامات دولتى و كشورى تكذيب 

شده است.

ــالمى در  ــوراى اس ــى نماينده مردم تهران در مجلس ش عليرضا زاكان
خصوص نتيجه انتخابات دهمين دوره از مجلس با توصيه بر تمكين از 
ــت: نتيجه انتخابات هر چه بود پس از تأييد مجارى  قانون، اظهار داش
قانونى حتما خير و بركتى براى جامعه خواهد داشت و بايد مورد احترام 

واقع شود.
ــالمى  ــى از ويژگى هاى ممتاز نظام اس ــاالرى دينى را يك وى مردم س
ــت كه فارغ از الگوهاى دروغين غربى و دموكراسى القايى غرب،  دانس
رأى مردم را محترم مى داند و به عنوان حق الناس از آن صيانت و دفاع 

خواهد كرد.
ــن  ــالمى همچني ــوراى اس ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماين
ــى در تمكين از  ــالق انتخابات ــا رعايت اخ ــرد: اصولگرايان ب تصريح ك
ــردم براى  ــه منتخبان م ــه رأى مردم و كمك ب ــون و ارج نهادن ب قان
ــح انقالبى،تالش ــى و مصال ــع مل ــاس مناف ــته براس ــت شايس خدم

 مى كنند. 
ــا رأى دادند يا  ــه به م ــانى ك ــانى كه رأى دادند (چه كس از همه كس
ــم و اذعان ــكر مى كن ــد) تش ــا رأى دادن ــاى م ــه رقب ــى كه ب عزيزان

ــمند بوده و مجارى قانونى فصل الخطاب   مى كنم كه رأى مردم ارزش
خواهد بود.

زاكانى در ادامه فرق اصولگرايان به عنوان عناصر قانونمدار با كسانى كه 
تمكين از رأى مردم و قانون در فتنه 88 نكردند را در رأى مردم و اطاعت 

از قانون معتبر دانست.
ــان كرد: ما رأى مردم  ــخنان خود خاطرنش وى در بخش ديگرى از س
ــع خود  ــز به نف ــون را ني ــم و قان ــيم نمى كني ــد تقس ــه خوب و ب را ب
ــت جامعه به  ــت، حرك ــم آنچه مهم اس ــير نمى كنيم و معتقدي تفس
ــن رفع موانع  ــادى و همچني ــمت خير و صالح، آبادى معنوى و م س

رشد و پيشرفت آن است. 
ــالت خود را در گره گشايى از زندگى مردم  اميدواريم مجلس دهم رس
ــالمى و اهداف انقالب به انجام برساند و  ــاخت ايران اس و تسريع در س

رسالت خود را انجام دهد.
ــكوه  نماينده مردم تهران همچنين عنوان كرد: به هر حال حضور پرش
ــالمى  ــهدا و مقوم نظام اس مردم تاكيدى مجدد بر آرمان هاى امام و ش
است و رهبرى معظم انقالب كه با تدبير خويش زمينه حضور گسترده 

را فراهم مى كردند.
ــياطين جهانى  ــت تاثير القائات ش ــرد: ملت ايران تح زاكانى مطرح ك
ــت و بيگانگان هم دلخوش  ــكا و انگليس قرار نخواهد گرف به ويژه آمري
ــود نتيجه انتخابات را ــتند با دروغ پردازى و القائات خ ندارند كه توانس

 تغيير دهند. 
ــك راى دهندگان و  ــان كرد: يكاي ــران در خاتمه بي نماينده مردم ته
تك تك آرا سبب تقويت نظام اسالمى و سيلى محكمى بر گونه استكبار 

خواهد بود.

اعالم نتايج جديد از شمارش آراى 
انتخابات خبرگان رهبرى

ادعاى جان كرى مبنى بر توقيف 
محموله سالح ايران به يمن

عليرضا زاكانى نماينده مردم تهران:

نتيجه انتخابات هر چه باشد 
بايد مورد احترام واقع شود

 رييس مجلس شوراى اسالمى گفت: ما معتقديم 
ــرمايه گذارى و اشتغال فراهم  اگر زمينه هاى س
ــده و جلوى  ــورها برقرار ش ــود، امنيت در كش ش

گسترش تروريسم تا حد زيادى گرفته مى شود.
على الريجانى، رييس مجلس شوراى اسالمى در 
ديدار با يوهان اشنايدر امان رييس جمهور سوئيس 
ــور ايران و سوئيس هميشه  اظهار داشت: دو كش
روابط خوبى با يكديگر داشته و اشتراكات زيادى در 
زمينه مسايل بين المللى و مسايل هسته اى دارند.

وى افزود: زمينه هاى توسعه روابط در زمينه هاى 
مختلف از جمله فعاليت هاى علمى و فناورى در 
ايران فراهم است و ما دانشجويان و فارغ التحصيالن 
زيادى از دانشگاه هاى معتبر كشور در حوزه هاى 
فناورى داريم كه مى توانند فعاليت هاى مشتركى 
در اين حوزه با كشور سوئيس داشته باشند. رييس 
ــه راه صنعتى در  ــاره به تنظيم نقش مجلس با اش
كشور، خاطرنشان كرد: پروژه هاى زيادى در زمينه 
ــت  ــوژى در ايران در حال اجراس صنعتى و تكنول
ــما در اين زمينه ها كه با توجه به فعاليت هاى ش

مى توانيد سرمايه گذارى كنيد و با توجه به قوانينى 
ــذارى به  ــرمايه گ ــهيل در س كه در خصوص تس
ــه راحتى قابل  ــيده، اين امر اكنون ب تصويب رس

اجراست.
الريجانى با اشاره بر نقش برقرارى امنيت در منطقه 
و جهان، تصريح كرد: كشورها بايد از جنگ طلبى 
ــز كنند؛ زيرا دوران  و رفتارهاى متخاصمانه پرهي
اشغال گرى و سلطه طلبى به پايان رسيده و بايد 
ــتفاده ابزارى از  اينگونه رفتارها اصالح شود تا اس
تروريست ها صورت نگيرد، زيرا اين امر براى تمام 

كشورها مسئله ساز خواهد شد.
همچنين در اين ديدار يوهان اشنايدر امان رييس 
جمهور سوئيس گفت: براى ما افتخارى است كه از 
140 سال پيش تا كنون با كشور ايران روابط خوبى 
ــته ايم و ما تالش داريم هر چه بيشتر سطح  داش
ــش دهيم و همچنين  ــود را با ايران افزاي روابط خ
ــئله  ــهم كوچكى در حل مس ــحاليم كه س خوش

هسته اى ايران داشته ايم.
وى با اشاره به همراهى دو هيئت علمى و اقتصادى 
ــفر به ايران، افزود: هيئت علمى ما متشكل  در س
ــا و مراكز علمى  ــگاه ه ــاى بهترين دانش از روس
سوئيس هستند كه توانستند 6 يادداشت تفاهم با 

طرف هاى ايرانى به امضا برسانند و اين امر نشان 
دهنده عالقه كشور سوئيس به گسترش همكارى 

علمى با ايران است.
ــت:  ــوئيس در ادامه اظهار داش رييس جمهور س
هيئت اقتصادى ما هم شامل مديران 40 شركت 
مختلف است كه در حوزه هاى مختلف اقتصادى و 
صنعتى فعاليت دارند و مهم ترين تخصصشان در 

حوزه فناورى است.
ــور ايران در آينده  وى با اشاره به روابطشان با كش
گفت:مطمئنم كه فصل جديدى از روابط ميان دو 
كشور آغاز خواهد شد و در زمينه هاى اقتصادى و 

علمى همكارى هاى زيادى خواهيم داشت.
اشنايدر امان ضمن تأكيد بر حمايت از طرح هاى 
ــت: در كشور  ــى و تحقيقاتى، اظهار داش پژوهش
ــوم بودجه پژوهشى توسط دولت  سوئيس يك س
ــى تأمين مى  ــط بخش خصوص ــوم توس و دو س
ــود و ما تمام تمركزمان بر آن است كه به توليد  ش

فناورى هاى جديد و تازه دست پيدا كنيم.
وى با اشاره به وجود اقليت هاى مختلف در كشور 

سوئيس، گفت: سياست كشور ما بر گفت وگو بنا 
ــور اكثريتى وجود  ــده است و در اين كش نهاده ش
ــاليق  ــاى آن اقليت هاى مختلف با س ندارد و ج
ــتند كه فقط از طريق گفتمان سعى  متفاوت هس
مى كنند با يكديگر ارتباط نزديكى داشته باشند.

رييس جمهور سوئيس تصريح كرد: ما عالقه منديم 
كه اين سياست گفتمان در خصوص روابط ميان 
كشورهاى ديگر مانند ايران و عربستان هم صورت 
بپذيرد تا موارد اختالفى ميان دو كشور تا حدودى 

حل شود.
وى افزود: اميدواريم كه با همين سياست، اوضاع 
در سوريه، يمن و همه كشورهاى درگير جنگ به 
زودى حل شود و با برقرارى آتش بس بتوانيم پاى 
ــته و به ادامه جنگ و خونريزى  ميز مذاكره نشس
در اين كشورها پايان دهيم و آنچنان كه شايسته 
ــت، زندگى آرام و امنى براى  ــانى اس كرامت انس
مردمان اين كشورها برقرار سازيم، زيرا مهاجرت و 
پناهندگى به ساير كشورها، دردناك ترين تصويرى 

است كه مى توانيم اكنون شاهد آن باشيم.

اخبار خبر
الريجانى در ديدار با رييس جمهور سوئيس:

سياست جمهورى اسالمى ايران ايجاد آرامش
در منطقه است

ــكوه ملت ايران در انتخابات،  رييس جمهور در پيامى با تجليل از حضور با ش
ــما ملت بزرگ  ــه آفرينى ش ــرد: رهنمود هاى رهبر انقالب با حماس تاكيد ك

تحقق يافت.
رييس جمهور در اين پيام اطمينان داد: دولت تدبير و اميد با هر منتخبى كه 
نام او از صندوق آرا بيرون آيد، پيمان مى بندد تا با همكارى يكديگر آينده اى 

پراميد و باعزت را براى ايران و ايرانيان عزيز رقم بزند.
متن پيام رييس جمهورى خطاب به ملت بزرگ ايران به اين شرح است :

بسم اهللا الرحمن الرحيم
هفتم اسفند 1394 در تاريخ ايران عزيز، سرنوشتى پرافتخار و ماندگار به خود 
اختصاص داد.انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى و دهمين دوره 
ــد تا اقتدار ايران اسالمى دوباره رخ نمايد  مجلس شوراى اسالمى، فرصتى ش
و سيماى باعظمت اين ملت وفادار، بار ديگر چون خورشيدى تابان در منظر 

جهانيان بدرخشد.
آفرين بر همت و عزم بلندتان، غيرت و پايمرديتان؛ بر عشق و احساسات پاك 
همه شما ايرانيان كه با حضور آگاهانه و همدلى، همواره وطن عزيز خود را در 
آغوش وفا و اعتماد گرفته ايد. حضور پوپا و پر مهرتان را سپاس مى گويم و در 

مقابل عظمت روح و بلندى همت تان سر تعظيم فرود مى آورم.
ــترده و رهنمودهاى  ــادمانيم كه دعوت به حضور گس امروز همه مسرور و ش
ــالمى حضرت آيت اهللا خامنه اى با حماسه آفرينى  رهبرى معظم انقالب اس

شما ملت بزرگ تحقق يافت.
ــام خمينى (ره)، ــه هدايتگر و الهى حضرت ام ــته از انديش اين نظام برخاس

ــهدا و ايثارگران گرانقدر   آرمان هاى ملتى مومن و آزاده، جهاد و فداكارى ش

است. اينك؛ قدم ها و قلم هاى شما در هفتم اسفند، در امتداد همان نهضت 
شورانگيز، اميدى دوباره و عظمتى مضاعف آفريد و به همه خدمتگزاران انگيزه 

خدمت بيشتر بخشيد.
نتيجه انتخابات هرچه باشد، جمهورى اسالمى ايران بلند آوازه تر شده است؛ 
نظام و رهبرى و ملت پيروز شده اند و اين مردم ايران هستند كه بار ديگر اراده 
ــتند تا عموم خدمتگزاران و به ويژه  و قدرت انتخاب خود را به نمايش گذاش

دولت برگزيده ملت، اعتبار و توان بيشترى يابند.
رقابت پايان يافت؛ حال وقت آن است كه با همدلى و همزبانى ملت و دولت، 
راهى تازه بگشاييم؛ و با اتكا به توان داخلى و استفاده از فرصت هاى خارجى، 

فصلى نو در رشد و شكوفايى اقتصاد ملى بگشاييم.
ــى و همچنين نامزدهاى  ــليقه ها و شخصيت هاى سياس از همه گروه ها، س
ــور آفرين رقابت شدند و  محترم انتخابات كه با حضور قانونمند و اخالقى، ش
همچنين شوراى محترم نگهبان و وزارت محترم كشور، هيئت هاى اجرايى و 
نظارت، دستگاه ها و نهادها، رسانه ها و فعاالن عرصه اطالع رسانى، و نيروهاى 
پرتالش نظامى و انتظامى كه در تحقق اين حماسه و افتخار نقشى ارزنده ايفا 

كردند؛ تقدير مى كنم.
دولت تدبير و اميد با هر فرد منتخبى كه نام او از صندوق آراء بيرون آيد، پيمان 
مى بندد تا با همكارى يكديگر آينده اى پراميد و باعزت را براى ايرانيان عزيز 

رقم بزند.
به شكرانه اين نعمت بزرگ در پيشگاه الهى سجده شكر به جا مى آوريم و در 
ــتيم و به شما مردم كه افتخار تاريخ  برابر ملت بزرگ ايران به احترام مى ايس

ايران زمين هستيد، درود مى فرستيم.

وزير اطالعات از دستگيرى چند فرد مرتبط با جريان هاى تروريستى كه قصد 
انجام اقدامات تروريستى همزمان با برگزارى انتخابات را داشته اند خبر داد.

حجت االسالم والمسلمين علوى در نشستى خبرى با اعالم اين خبر، افزود: 
19 بهمن ماه يعنى 18 روز قبل از برگزارى رأى گيرى يكى از عناصر تكفيرى 
را در مرزهاى جنوب شرق كشور شناسايى كرديم كه دو بمب دست ساز را 
فراهم كرده بود كه امكان كنترل از راه دور را داشت. وى همچنين مقاديرى 
ــاز و اقالمى كه در  ــوت كنترل الكترونيك، مواد پيش س مواد منفجره ، ريم

عمليات هاى تروريستى مورد استفاده قرار مى گيرند را به همراه داشت.
ــت  ــاره به اين اقالم از يك عدد بمب آهنربايى نام برد كه تروريس وى با اش
مذكور قصد داشت از طريق چسباندن آن به اتومبيل نسبت به انجام اعمال 
ــان كرد:  ــور اقدام كند. وزير اطالعات خاطرنش ــتى در داخل كش تروريس
ــه همزمان با ايام فاطميه (س) بود  همچنين ما در ايام برگزارى انتخابات ك
مطلع شديم كه جريان هاى تروريستى خارج از كشور از غرب كشور امكان 
ــتى را دنبال مى كنند.وى با اشاره به همكارى  ورود و انجام عمليات تروريس
دستگاه هاى مختلف با وزارت اطالعات در جهت كنترل مناطق مرزى غرب 
كشور گفت: چهارشنبه هفته گذشته مقارن با 5 اسفند يك تيم چهارنفره 
تروريستى را شناسايى كرديم كه اقالم زيادى براى انجام عمليات انتحارى از 
جمله 6 جليقه انتحارى براى انجام عمليات انتحارى، چاشنى الكترونيكى، 
پودر انفجارى، فيتيله انفجارى و... را به همراه داشتند كه همه را براى انجام 
عمليات انتحارى و تروريستى تهيه كرده بودند تا به زعم خود در ايام انتخابات 

كه همزمان با ايام فاطميه (س) بود امنيت مردم را سلب كنند.
وى با تأكيد بر اينكه وزارت اطالعات از هيچ كوششى براى برقرارى امنيت 
كشور دريغ نكرده و نمى كند خطاب به جريان هاى تروريستى، گفت: نقطه 
ــتى بخواهند از آن براى ورود به  كورى وجود ندارد كه جريان هاى تروريس
كشور استفاده كرده وبه امنيت مردم ضربه بزنند. هرگز اين مجال به آنها داده 
نشده و از اين به بعد نيز داده نخواهد شد.وزير اطالعات در بخش اول سخنانش 
نيز با اشاره به حماسه پرافتخار حضور پرشور مردم پاى صندوق هاى رأى آن 
را در مخابره پيام عزت و اقتدار ايران اسالمى به همه جهان موثر برشمرد و 
گفت: چشم جهانيان با حضور پرشور مردم در انتخابات خيره شد. مردم ايران 
در انتخابات 7 اسفند به پيام رهبر خويش لبيك گفته و در انتخابات حاضر 

شدند.
وى با بيان اينكه ما همت واالى خود را براى خدمت به مردم به كار خواهيم 
بست، اظهار كرد: ما به عنوان خدمتگزاران ملت تالش كرديم تا انتخابات 7 
اسفند در فضايى توأم با امنيت و آرامش برگزار شود كه با لطف الهى چنين 
ــد.وى با بيان اينكه  ــد و مردم با آرامش آراى خود را به صندوق ها ريختن ش
روشن بود جريان هاى تروريستى و آنها كه به آرامش ما رشك مى برند تالش 
مى كنند تا آرامش و امنيت فضاى انتخابات را مخدوش كنند،  گفت: سربازان 
ــى، انتظامى، قضايى و  ــتگاه هاى امنيت گمنام امام زمان (عج) همگام با دس
ــراف اطالعات خود را مضاعف كردند و تمام  دستگاه سياسى در اين ايام اش

صحنه ها را زير نظر گرفته بودند.

وزير اطالعات خبر داد:

كشف دو گروه تروريستى پيش از برگزارى انتخابات
آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)

اداره كل راه و شهرسازى استان اصفهان به نمايندگى
از شركت مــادر تخصصـى عمـــران و بهسـازى شهرى ايران از شركتهاى داراى صالحيت و رتبه بندى و با رعايت ظرفيت كارى در رشته مرتبط از سازمان 
مديريت و برنامه ريزى كشور براى انجام موضوع مناقصه با مشخصات زير ، كه تمايل به شركت در مناقصه دارند ، دعوت مى نمايد براى دريافت اسناد مناقصه 

تا تاريخ 94/12/14 به پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات كشور  به نشانى http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند.

ف
محل موضوع مناقصهردي

اجرا
محل تامين 

اعتبار
برآورد اوليه به
 مبلغ – ريال 

مبلغ تضمين 
شركت در مناقصه

مدت 
دستگاه نظارتاجرا

طرح ساماندهى محور 1
بنى طبا و نقشينه 

آران 
وبيدگل 

شهردارى آران وبيدگل  به عنوان 3ماه1/999/879/076244/000/000ملى
ناظر مقيم و اداره كل راه و شهرسازى 

به عنوان ناظر عاليه مى باشند

آران محور دربند- يخچال 2
وبيدگل 

شهردارى آران وبيدگل  به عنوان 3ماه 1/967/017/364244/000/000ملى
ناظر مقيم و اداره كل راه و شهرسازى 

به عنوان ناظر عاليه مى باشند

  توضيحات: 
1-تضمين شركت در مناقصه مى بايست به صورت ضمانتنامه بانكى و داراى اعتبار 
تا تاريخ سه ماه بوده و براى سه ماه ديگر هم قابل تمديد باشد ودر وجه شركت مادر 

تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران ارائه گردد. 
ــناد تا تاريخ 94/12/14 از سايت پايگاه ملى اطالع  2- آخرين مهلت دريافت اس

رسانى مناقصات كشور به نشانى http:// iets. mporg.ir مراجعه نمايند . 
ــناد به دبير خانه حراست اداره كل راه و شهرسازى  3- آخرين مهلت  تحويل اس

استان اصفهان تا پايان وقت ادارى مورخ 94/12/24 مى باشد .

4-تاريخ بازگشايى پاكت هاى مناقصه گران ، ساعت 10 صبح مورخ 94/12/25 
مى باشد .

5- هزينه درج دو نوبت آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.             
 6- رعايت تهيه پاكت ها براساس ضوابط الزامى است و به پيشنهادهاى فاقد امضاء، 
ــنهادهايى كه بعد از انقضاى مهلت مقرر در فراخوان واصل شود  مخدوش و پيش

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7- حضور يك نفر به عنوان نماينده تام االختيار مناقصه گر در جلسه بازگشايى 

م الف: 34766پاكت هاى مالى بالمانع مى باشد.

(نوبت دوم)

تجليل رييس جمهور از حضور مردم 
در انتخابات



خبر خبر 
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ــت، اما بازار خودرو روزهاى سوت و  با اينكه اسفند اوج خريدهاى مردم اس
كورى را مى گذارند و مردم با عرضه خودروهاى كاركرده خود براى فروش، 

در يك رقابت منفى، قيمت شكنى را در بازار آغاز كرده اند.
ــاله خريد خودرو از سوى مردم در نيمه دوم بهمن  اگرچه طبق روال هر س
ــفندماه به اوج خود مى رسيد، اما  ماه آغاز و به تدريج تا روزهاى ابتدايى اس
ــفندماه در  ــده و هنوز هم با وجود اينكه دهه اول اس ــال اين گونه نش امس
ــت، تكانه هاى جزيى قيمت خودرو در بازار به چشم  حال سپرى شدن اس
ــكاند و  ــته قيمت را بش مى خورد. در واقع عرضه زياد خودرو به بازار توانس
ــخ دهد بلكه به هر ترتيب قيمت نيز  نه تنها تقاضاى موجود در بازار را پاس
روند صعودى  نداشته باشد. بررسى هاى ميدانى نشانگر اين است كه تنها 
ــان مردم، به خودروهاى كمتر  قيمت برخى از انواع خودروهايى كه در مي
مشكل دار معروف شده اند و يا اينكه توليد آنها كاهش يافته و تغيير جهت 
ــكل تكانه هاى اندك قيمتى مواجه شده،  توليد به چشم مى خورد، با مش
ــبت اينكه به ايام پايانى سال نزديك  در غير اين صورت بازار خودرو به نس

مى شويم، چندان تغييرى نداشته است.
ــان قيمتى مواجه  ــودرو در بازار با كمترين نوس مدل هاى پرتيراژ انواع خ
ــده و حتى در مورد برخى مدل هاى كم تقاضاى خودرو، قيمت حتى از  ش
نمايندگى و كارخانه نيز پايين تر است، ضمن اينكه مشتريان هنوز به صورت 
جدى وارد بازار نشده اند و شايد منتظر هستند كه قيمت پايين آيد و بعد 
خريد كنند. در حالى كه خودروسازان مى گويند: خبرى از كاهش قيمت 
نيست. البته در اين ميان نبايد اين نكته را فراموش كرد، برخى منتظر ورود 
ــت به بازار وارد شوند،  خودروهاى جديد هستند كه از سال آينده قرار اس
اين درحالى است كه آنها بر اين باورند؛ شايد ورود خودروهاى جديد بتواند 
قيمت را در بازارشكسته و خودروهاى قديمى را با كاهش قيمت مواجه كند. 
همان چيزى كه خودروسازان چندان اعتقادى به آن ندارند و معتقدند كه 
به هرحال ورود خودروهاى جديد به بازار محدوده قيمتى بااليى دارند كه 

تاثيرى در قيمت يا روند عرضه خودروهاى قديمى يا در حال توليد ندارند.
ــده اند، روزهاى خاصى را  ــازار وارد ش ــى خودروهايى هم كه تازه به ب برخ
ــاير خودروها، تقاضاى بيشترى براى خريد در  مى گذارانند و نسبت به س
ــت كه  بازار دارند، به خصوص اينكه محدوده قيمتى آنها هم به نحوى اس

خريدشان مى تواند براى مردم جذاب باشد.

به دنبال تاكيد بانك مركزى بر عدم ارايه  خدمات به موسسه اعتبارى 
غيرمجاز، بانك ها بار ديگر با ابالغ بخشنامه اى به شعب اعالم كردند 
كه ارايه هرگونه خدمات بانكى به موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز 

ممنوع است.
موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز تحت نظارت بانك مركزى قرار 
ــات مجاز و تحت  ــاير بانك ها و موسس ندارند و از تمامى مزاياى س
نظارت محروم هستند. از جمله اينكه در شبكه شتاب عضو نبوده و 
از دريافت خدمات در بسيارى از بخش ها مانند چك يا كارت خوان 
باز مى مانند در اين صورت خدمات خود را عموما از طريق بانك ها و 

موسسات مجاز به مشتريان خود ارايه مى كنند.
ــاز و ممانعت از  ــات غيرمج ــدت گرفتن برخورد با موسس اما با ش
گسترش فعاليت مخرب آنها در شبكه بانكى، در اوايل سال جارى 
بانك مركزى با ابالغ بخشنامه اى به بانك ها هرگونه ارايه  خدمات به 

اين قبيل موسسات را ممنوع كرد.
اين در حالى است كه اخيرا و به ويژه با تصميم بانك ها و شوراى پول 
و اعتبار براى كاهش نرخ سود بانكى و نقش تخريب كننده موسسات 
ــوب در دوره هاى  ــود هاى مص اعتبارى غيرمجاز در عدم اجراى س
گذشته، بار ديگر حذف خدمات به غيرمجازهاى بانكى و به دنبال 
ــات مورد توجه بانك مركزى  آن محدود شدن فعاليت اين موسس

قرار گرفته است.
ــتناد دستورالعمل خرداد ماه امسال  اخيرا در بخشنامه اى كه به اس
بانك مركزى، با موضوع عدم ارايه هرگونه خدمات بانكى به موسسات 
ــبكه بانكى مورد توجه قرار گرفته و  مالى و اعتبارى غيرمجاز در ش
شعب موظف به اجراى آن هستند، اين موسسات از ارايه خدمات در 

چند مورد حذف شدند.
بنابر اين دستورالعمل، بانك ها موظفند تمامى پايانه هاى فروشگاهى 
ــاز را احصاء و  ــات مالى و اعتبارى غيرمج ــده در موسس نصب ش
جمع آورى كنند. همچنين باجه ها و واحدهاى بانكى كه به هر شكل 
و با هر عنوان به موسسات غيرمجاز خدمات رسانى مى رسانند را نيز 

متوقف يا تعطيل كنند.
ــاب به ويژه حساب  ــده كه افتتاح هرگونه حس به بانك ها تاكيد ش
جارى و صدور دسته چك براى موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز 
ــوى ديگر ارايه  هرگونه خدمات  ــت. از س يا مديران آن ممنوع اس
ــطحى ممنوع  ــات غيرمجاز در هر س ــارى به موسس بانكى و اعتب

خواهد بود.
ــات مالى و اعتبارى  ــن تنبيهاتى براى موسس در نظر گرفتن چني
ــاماندهى و قرار گرفتن در ضوابط بانك  غيرمجاز كه در راستاى س
مركزى حركت نكرده اند در حالى رخ مى دهد كه پيش تر نيز با توافق 
ــازمان امور مالياتى تصميم به دريافت ماليات از  بانك مركزى و س
خود موسسات و همچنين سودهايى كه سپرده گذاران آنها دريافت 

مى كنند، گرفته شده بود.

روزهاى سوت و كور نوروزى بازار خودرو؛

مردم در بازار قيمت شكنى كردند
اتمام حجت بانك ها با غيرمجازها؛

 خدمات ممنوع
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 شركت ملى نفت ايران با سه شركت نفتى سوئيس براى 
تهاتر نفت و گازوييل با بنزين به توافق رسيده و تا چند روز 
آينده يك محموله بزرگ بنزين شركت گلنكور سوئيس 

در پايانه بندرعباس تخليه مى شود.
ــنايدر آمان» رييس  جمهور  همزمان با سفر «يوهان اش
ــركت ملى نفت ايران با برخى از  ــوئيس به تهران، ش س
شركت هاى نفتى سوئيسى همچون «گلنكور»، «ويتول» 
و «ترافيگورا» به منظور تهاتر نفت خام و حتى گازوييل 
ــت. از ابتداى  ــيده اس ــه توافق كامل ترى رس با بنزين ب
ــر بنزين وارد  ــال جارى تاكنون بيش از 8 ميليون ليت س
كشور شده كه واردات روزانه اين حجم بنزين در مقايسه 
ــته تاكنون يك ركورد به شمار مى رود. به  با 7 سال گذش
طورى كه حجم واردات اين فرآورده نفتى در سال جارى 
ــته رشدى نزديك به 2 برابرى را  در مقايسه با سال گذش

تجربه مى كند.
مسئوالن شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
ايران هم با تاييد واردات روزانه بين 8 تا 8/5 ميليون ليتر 
ــد مى كنند: تمامى  ــارى، تاكي ــال ج بنزين از ابتداى س
محموله هاى بنزين وارداتى داراى استاندارد يورو 4 است.

ــرگيرى  ــو تحريم ها و از س ــوى ديگر همزمان با لغ از س

ــركت هاى اروپايى همچون  تجارت نفتى ايران با اكثر ش
ــيه و توتال فرانسه، اخيرا ويتول سوئيس  لوك اويل روس
به عنوان بزرگ ترين شركت مستقل تجارت نفت جهان، 
معامالت و تجارت نفتى خود با ايران را از سرگرفته و حتى 
تاكنون چندين محموله نفت خام به اين شركت سوئيسى 

فروخته شده است.
يكى از تفاوت هاى قرارداد فروش نفت خام به شركت هاى 
ــاير شركت هاى  ــوئيس همچون ويتول و گلنكور با س س
ــل و نفت كوره  ــام و حتى گازويي اروپايى، تهاتر نفت خ
ــت به طورى كه در طول چند هفته  صادراتى با بنزين اس
ــته چندين محموله بنزين سوئيسى در پايانه هاى  گذش

نفتى كشور تخليه شد.
ــار خبرى، اعالم  پايگاه خبرى «هلنى كيپينگ» با انتش
كرد: شركت سوئيسى گلنكور سوئيس يك محموله 35 
ــارات بارگيرى و به  هزار تنى بنزين را از پايانه فجيره ام
ــال كرده است. رويترز هم با  مقصد پايانه بندرعباس ارس
انتشار خبرى از ارسال يك محموله بنزين توسط ويتول 

سوئيس به ايران خبر داده است.
ــى از بزرگ ترين  ــوئيس كه از آن به عنوان يك ويتول س
تاجران نفت و بنزين جهان ياد مى شود تا پيش از افزايش 

ــركت هاى خريدار نفت  تحريم هاى بين المللى يكى از ش
كوره و نفت خام كشور بوده كه در كنار خريد طالى سياه، 

يكى از فروشندگان بنزين به ايران هم بوده است.
اين شركت سوئيسى همچنين يكى از شركت هايى بود 
ــوآپ نفت خام  ــته اقدام به س كه در طول يك دهه گذش
كشورهاى حاشيه درياى خزر از مسير ايران به بازارهاى 
ــود با توجه به لغو  جهانى كرده بود كه پيش بينى مى ش
تحريم ها بار ديگر قراردادى با شركت ملى نفت ايران براى 

از سرگيرى سوآپ نفت خام امضا  كند.
ــركت  ــور در كنار دو ش ــركت گلنك ــوى ديگر، ش از س
ــى به نام ويتول و ترافيگورا پيش از اعمال  ديگر سوئيس
ــتم يكى از بزرگ ترين  تحريم ها و به ويژه در دولت هش
ــران بودند به طورى كه روزانه  صادركنندگان بنزين به اي
ــط اين سه  ــور توس حدود 35 درصد بنزين وارداتى كش

شركت سوئيسى تامين شده بود.
ــئوالن  ــران صنعت نفت ايران با مس گفت وگوهاى مدي
ويتول سوئيس در حالى در طول دو سال گذشته تاكنون 
ــى از اسفند ماه  انجام شده است كه اين شركت سوئيس
1388 به دليل فشارهاى اتحاديه اروپا، فروش بنزين به 

ايران را متوقف كرده بود.
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ــومين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني،  در س
ــار، با باالترين  ــركت فوالد مباركه اصفهان براي دومين ب ش
امتيازجايزه سيمين چهارستاره تعالي آموزش و توسعه منابع 

انساني كشور را به خود اختصاص داد.
ــرداري در فوالد  ــداي بهره ب ــوري، كه از ابت تفكر دانش مح
مباركه بنيانگذاري شد، بار ديگر به بار نشست و اين شركت 
موفق شد در سومين كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه 
ــفند ماه سال جاري در  انساني كه در روزهاي دوم و سوم اس
سالن همايش هاي برج ميالد تهران برگزار شد، براي دومين 
ــتاره تعالي آموزش و توسعه منابع  بار جايزه سيمين چهارس
ــال قبل به خود  ــور را با امتياز باالتر نسبت به س انساني كش

اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار فوالد اين كنفرانس با حضور دكتر يزداني 
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس علي زرافشان 
معاون وزارت آموزش و پرورش و اساتيد دانشگاه هاي كشور 
در حوزه منابع انساني، اعضاي هيئت مديره و هيئت مؤسس 
انجمن آموزش و توسعه منابع انساني كشور، وابسته به وزارت 
ــرگان، مديران و  ــاوري، جمعي از خب ــات و فن علوم، تحقيق
كارشناسان اين حوزه، برخي از ارزيابان جايزه تعالي آموزش 
ــعه و تعدادي از مديران آموزش و توسعه منابع انساني  و توس

شركت ها و سازمان هاي كشور برگزار شد.

ــاني  ــعه منابع انس ــلطاني مدير آموزش و توس دكتر ايرج س
ــت: جايزه  ــد اين خبر گف ــركت فوالد مباركه ضمن تايي ش
ــرمايه انساني با الگوبرداري از  ملي تعالي آموزش و توسعه س
ــي فرآيند تدوين  ــان تراز، ط ــي آموزش جه مدل هاي تعال
ــركت، بازديد از  اظهارنامه، انجام فرآيند ارزيابي در محل ش
محل (سايت ويزيت) و جمع بندي نتايج، تدوين و بومي شد 
ــده، شركت فوالد  كه نهايتا با توجه به ارزيابي هاي انجام ش
مباركه در بين شركت هاي حضور يافته براي دريافت جايزه 
تعالي با كسب باالترين امتياز نسبت به ساير سازمان ها موفق 
ــتاره تعالي آموزش و  ــيمين چهارس به اخذ دومين جايزه س

توسعه منابع انساني كشور  شد.
ــركت در ارزيابي جايزه تعالي آموزش و  وي داليل حضور ش
توسعه را كمك به سرآمدي مدل جايزه مذكور در سطح كشور 
در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت نام برد و گفت: 
ــتازي فوالد مباركه در مدل هاي سرآمدي و  با توجه به پيش
همچنين با نظر به اينكه جهت گيري مدل تعالي سازماني در 
ــتاي طراحي مدل هاي حرفه اي، در حال شكل گيري  راس
است، بنابراين بايد مدل هاي تخصصي (بخشي) براي هر كدام 
از معيارهاي مدل تعالي سازماني (EFQM) را تدوين كرد 

تا بتوان سازگاري با مدل هاي جديد تعالي را فراهم ساخت.
ــي و چارچوب  ــه مبان ــرد: از آنجايي ك ــلطاني تصريح ك س

ــي  ــه ط ــوالد مبارك ــركت ف ــوزش در ش ــي آم ــدل تعال م
ــده و همواره با  ــازي و به روز ش ــته پياده س ــاليان گذش س
ــد آموزش  ــده در كل فرآين ــاي اخذ ش ــه بازخورده توجه ب
ــت اين شركت براي  ــبي صورت گرفته اس بهبودهاي مناس
ــته ــي را پيش رو نداش ــش خاص ــدل، چال ــازي م پياده س

 است.
ــركت فوالد مباركه  ــعه منابع انساني ش مدير آموزش و توس
ــده  ــات و مجموعه اقدامات انجام ش در ادامه به معرفي كلي
پرداخت و گفت: درگام اول به تعريف مفاهيم و اصول بنيادي 
ــرش راهبردي و  ــعه در موارد نگ مدل تعالي آموزش و توس
ــعه فرهنگ يادگيري، جامعيت  سرمايه اي، مشاركت و توس
ــتمي و تمركز بر نتايج ارزش آفرين،  و استمرار، تعامل سيس
ــدي معيارها،  ــرد: درگام بع ــح ك ــد. وي تصري ــه ش پرداخت
ــازها،  ــه بخش توانمندس ــا و امتيازات آنها در س زيرمعياره

فرآيندها و نتايج، استخراج و مورد بررسي قرارگرفت. 
ــه در ارزيابي جايزه ملي  ــلطاني افزود: حضور فوالد مبارك س
تعالي آموزش و توسعه منابع انساني ايران، حاكي از سيستم 
آموزشي جامع در شركت و توجه به مقوله آموزش است و در 
رويكرد جديد، آموزش ها هدفمند و متناسب با شغل برقرار 
شد كه بازتاب آن كاهش آمار حوادث، افزايش كيفيت توليد، 

رضايت مشتريان و در نهايت اثربخشي خوب آموزش است.

فوالد مباركه اصفهان براي دومين بار، با باالترين امتياز؛

اختصاص جايزه سيمين چهارستاره تعالى
 آموزش و توسعه منابع انسانى كشور 

براساس دستور بانك مركزى؛

توزيع اسكناس نو
 از 13 اسفند در بانك ها

بعد از پنج سال تحريم؛

اولين كشتى كانتينرى ايران
 راهى بنادر اروپا شد

مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان:

شب عيد كمبود ماهى 
نخواهيم داشت

از 13 اسفند در اصفهان؛

برگزارى اولين نمايشگاه تخصصى 
موتورسيكلت و دوچرخه 

ــكناس هاى نو به ميزان كافى از روز  براساس دستور بانك مركزى، توزيع اس
پنج شنبه هفته جارى 13 اسفندماه از طريق شعب منتخب در اختيار مردم 

قرار مى گيرد.
ــتور بانك مركزى به برخى از بانك ها و تعيين شعب منتخب از  براساس دس
روز پنج شنبه هفته جارى عرضه اسكناس نو در اين شعب آغاز خواهد شد. بر 
اين اساس بانك مركزى اسكناس نو را در اختيار اين بانك ها به ميزان تعيين 

شده قرار مى دهد.
ــكناس نو در استان تهران، از  اسامى شعب منتخب بانك ها جهت توزيع اس
ــده و شعب به مدت 5 روز  سوى بانك مركزى به بانك هاى مربوطه اعالم ش
ــكناس ها اقدام خواهند كرد. هر ساله در آستانه فرا  نسبت به توزيع اين اس

رسيدن سال نو اين اقدام از سوى نظام بانكى صورت مى گيرد.
ــال بانك ها براى تامين  ــكناس هاى نو يكى از برنامه هاى پايان س توزيع اس
ــاس برنامه ريزى بانك  ــازمان ها و شركت هاست كه براس نيازهاى مردم، س
ــكناس هاى نو به بازار از طريق شعب منتخب و بانك هاى  مركزى، توزيع اس

عامل انجام مى شود.
ــت كه تعداد  ــكناس نو همواره اين بوده اس يكى از گاليه هاى متقاضيان اس
زيادى از اين اسكناس ها از بازار سياه و داللى سر در مى آورند و با قيمت هاى 
غيرمعقول به فروش مى رسند و بر اين اساس احتمال اينكه اين اسكناس ها 

از طريق كارمندان شعب از بازار سوداگرى سر دربياورند، وجود دارد.

مدير عامل كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران از پهلوگيرى اولين كشتى ناوگان 
كشتيرانى ايران در بنادر اروپا در روزهاى آينده خبرداد.

ــعيدى در اين باره گفت: خوشبختانه نخستين نتيجه اجراى برجام  محمد س
دركشتيرانى جمهورى اسالمى ايران به ثمر نشست و اولين كشتى كانتينرى 
ــد و  ــته روانه بنادر اروپا ش ــال تحريم طى روزهاى گذش ايرانى پس ازپنج س

پيش بينى مى كنيم طى چند روز آينده در بنادر اروپا پهلو بگيرد.
وى با اعالم اينكه ايران از سال هاى گذشته داراى ناوگان حمل و نقل دريايى 
ــزود: در زمان ــتند اف ــى داراى چنين مزيتى هس ــورهاى اندك بوده كه كش

 تحريم ها كشور هاى اروپايى به اتفاق، راه هاى ورود كشتى هاى ايرانى به بنادر 
كشورهايشان را مسدود كردند و متاسفانه كشتى هاى ما اجازه پهلوگيرى در 
بنادر اروپايى را نداشتند. رييس هيئت مديره و مدير عامل كشتيرانى جمهورى 
اسالمى ايران ادامه داد: خوشبختانه با رفع تحريم ها و اجرايى شدن برجام طى 
پنج ماه گذشته، اقدامات جديدى توسط اين شركت صورت گرفت به طورى 
كه توانستيم دوباره ارتباط دريايى و همچنين خطوط كشتيرانى خود به سمت 
اروپا را بازگشايى كنيم .سعيدى با اعالم اينكه براى پوشش كامل اروپا از شمال 
تا جنوب برنامه هاى الزم تبيين شده است افزود: كشتيرانى جمهورى اسالمى 
ايران توانست با رايزنى هاى اخير با دو كشورآلمان و ايتاليا براى پوشش مناطق 
شمال و جنوب اروپا درقالب تاسيس شركت مشترك كشتيرانى اقدام كند تا 
بدين ترتيب بتواند به صورت كامل از ظرفيت هاى ارتباط مجدد بهره مند شود.

 مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان گفت: مشكلى از نظر عرضه 
ماهى شب عيد نداريم و تالش مى كنيم شرايط بازار ثابت بماند.

ارسالن قاسمى با بيان اينكه تالش ما بر اين است كه شرايط بازار ماهى شب عيد 
را ثابت نگه داريم تا مشكلى براى مصرف كنندگان ايجاد نشود، اظهارداشت: 

توليدكنندگان هيچ گونه افزايش قيمتى روى توليدات خود اعمال نكرده اند.
وى تصريح كرد: ما نگران اين مسئله نيستيم كه نتوانيم به اندازه كافى ماهى در 

بازار عرضه كنيم و تالش مى كنيم مشكلى در اين راستا ايجاد نشود.
مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران افزود: اين افراد بازار 
را آشفته كرده و از اين طريق سود زيادى نصيبشان مى شود.قاسمى در پاسخ 
ــش كه چه تمهيداتى براى مقابله با دالالن در ايام عيد انديشيده  به اين پرس
شده است؟ گفت: ابزار اين كار در اختيار ما نيست و متوليان بايد با آنان مقابله 
و شرايط را كنترل كنند. وى با اشاره به اينكه ما از سازمان ميادين درخواست 
ــان قرار دهد تا  ــد و غرفه هايش را در اختيارم كرديم به وظيفه خود عمل كن
بتوانيم در زمينه تنظيم بازار موفق عمل كنيم، اضافه كرد: متاسفانه آنان اعالم 
كردند شرايط ما به گونه اى است كه بايد غرفه ها را به مزايده بگذاريم.مديرعامل 
اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران ادامه داد: براساس مصوبه شوراى 
شهر، سازمان ميادين مكلف است غرفه هاى خود را به مزايده بگذارد؛ مزايده هم 
به معناى باالترين قيمت است كه  توليدكنندگان نمى توانند از پس آن برآيند 

و فقط دالالن قادر به پرداخت آن هستند.

ــكوتر،  ــكيت، اس ــيكلت، دوچرخه، اس ــگاه تخصصى موتورس اولين نمايش
ــفند ماه در محل نمايشگاه هاى  ــته از 13 تا 16 اس تجهيزات و صنايع وابس

اصفهان در جوار پل شهرستان برگزار مى شود.
ــاركت كننده از استان هاى اصفهان،  اين نمايشگاه با حضور بيش از 30 مش
سمنان، تهران، فارس و قم در فضايى به مساحت سه هزار و 200 مترمربع به 

عرضه جديدترين توليدات اين حوزه مى پردازد. 
ــاركت كنندگان در زمينه توليد انواع موتورسيكلت، دوچرخه، اسكيت،  مش
ــكوتر، تجهيزات و لوازم يدكى فعاليت دارند. همچنين در اين نمايشگاه  اس
فضايى به نمايش موتور و دوچرخه هاى كالسيك و قديمى اختصاص يافته 

است.

توافق جديد نفتى ايران و سوئيس؛

بنزين سوئيسى در باك خودروهاى ايرانى
  نفت مى فروشيم، بنزين مى خريم
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ديزنى لند  دروغى بيش نيست. براى نمونه ميكى ماوس ابدا يك موش نيست بلكه لباسى 
ــهر بازى نيز فريبنده است. آن  ــده، معمارى اين ش است كه انسانى درون آن مخفى ش
قلعه بزرگى كه بسيارى از كودكان از نزديك دوست دارند ببينندش آن طور كه به نظر 
ــارى در آن بهره  ــپكتيو اجب ــت زيرا طراحانش از تكنيكى به نام پرس مى آيد بلند نيس
گرفته اند كه باعث مى شود پنجره هاى نزديك به قسمت بااليى بنا كوچك تر و در نتيجه 

دورتر از فاصله حقيقى شان به نظر بيايند.
ــازى مى كند حتى از اين هم پيشرفته تر است.  ــاز پياده س اما ترفندى كه مرغ كريچ س
ــاى بصرى اش را روى طعمه هاى خود به  اين پرنده مدت ها قبل از والت ديزنى ترفنده

كار گرفت.
ــرگ درختان،  ــاخ و ب ــا از ش ــكل زيب ــه اى ش ــازه حلق ــده نوعى س ــن پرن گونه نر اي
ــه در طرفين آن  ــازد ك ــت تخم مارها مى س ــيدن و پوس ــتخوان هاى در حال پوس اس
ــيوه اى خاص  ــا را به ش ــن كاره ــام اي ــن همه، تم ــا اي ــرار دارد. ب ــا ورودى ق درگاه ي
ــى دهد.در  ــت انجام م ــده در ديزنى اس ــازى ش ــاده س ــس ترفند پي ــال برعك كه كام
ــه النه اش ــارى كارى مى كند ك ــپكتيو اجب ــه كارگيرى ترفند پرس واقع، گونه نر با ب

ــب براى  ــده هاى مناس ــن طريق پرن ــر بيايد و از اي ــت به نظ ــر از آنچه هس  كوچك ت
جفت گيرى اش را به دام مى اندازد.

به اين ترتيب مرغ كريچ ساز داستان عاشقانه اى را رقم مى زند كه مملو از دروغ و ظاهر 
سازى است و در ادامه روشن مى شود كه هيچ كدام از وعده هايش واقعى نبوده اند.

به اين ترتيب مرغ كريچ ساز داستان عاشقانه اى را رقم مى زند كه مملو از دروغ و ظاهر 
سازى است و در ادامه روشن مى شود كه هيچ كدام از وعده هايش واقعى نبوده است.

ــاز وجود دارند كه عجيب ترين  ــتراليا و گينه نو، 24 گونه مختلف از مرغ كريچ س در اس

مراسم ها را براى جفت گيرى خود انجام مى دهند، به اين ترتيب كه برخى از گونه هاى نر 
سازه هاى بزرگ غار شكلى را با استفاده از چوب هاى خشك مى سازند كه به آنها آالچيق 
گفته مى شود و سپس بارگاهى را در مقابل آن ايجاد كرده و اشيايى با رنگ هاى خاص و 

قابل توجه را در آن قرار مى دهند.
ــرار مى دهند كه  ــيانه خود ق ــاك آبى رنگ را در ورودى آش براى نمونه كپه اى از خاش
مى تواند تمشك هاى وحشى و تكه هاى پالستيك آبى رنگ را شامل شود كه در گوشه 

گوشه طبيعت وجود دارند.
ديگر گونه هاى اين پرنده سازه هايى ساده تر و كوچك را مى سازند كه شكلى شبيه به 
خيابان دارند؛ به بيان ديگر اين سازه ها از دو  رديف چوب خشك تشكيل مى شوند كه به 

صورت عمودى كنار هم قرار گرفته اند و نوعى تونل را ايجاد مى كنند.
در ادامه پرنده نر با استفاده از خاك، پوست تخم مارها و استخوان هايى كه در محيط وجود 
دارد آشيانه اش را تزيين مى كند تا از اين طريق توجه گونه ماده را به خود جلب كند، اما 

پرنده ماده نيز بيش از اندازه محتاط است.
حال ببينيم كه پرنده ماده چطور به دام مى افتد. پرنده نر به باالى آالچيق خود بال مى زند 
و پرنده ماده را صدا مى زند. اگر ماده به سمت النه بيايد، گونه نر از باال به پايين آمده و از او 
استقبال مى كند. جان اندلر بوم شناس دانشگاه Deakin استراليا در اين باره مى گويد: 
اگر اين طور شود، پرنده نر در يكى از درگاه هاى آشيانه مى نشيند و مرتبا از اين سو به آن 

سو رفته و صداهاى جالبى را از خود در مى آورد.
ــازه باعث مى شود كه توجه آن به  حال گونه ماده را در نظر بگيريد. ديواره هاى تنگ س
ــيايى با ابعاد مختلف را به صورت  ــود. اگر گونه نر پيش تر اش سمت ورودى ها جلب ش
تصادفى و در هم در اين ورودى ها قرار داده باشد آنگاه بارگاه النه در نظرش بزرگ جلوه

 مى كند، در واقع اشيايى كه دورتر هستند كوچك تر ديده مى شوند و به فضا عمق مى 
دهند.اما واقعيت اين نيست. استخوان ها و سنگ ها و خرده ريزهايى كه در دو طرف النه 
قرار داده مى شوند آن را فريب داده و ابعاد بنا را غير از آنچه هست در ديد پرنده جلوه مى 
ــمان ماده قرار داده و اشياى ريز  دهند.در واقع پرنده نر، اشياى بزرگ تر را دورتر از چش
را نزديك به آن. به اين ترتيب الگويى يكنواخت پيش چشمان پرنده قرار مى گيرد و آن 
طور كه اندلر مى گويد: با اين كار بارگاه كوچك تر به نظر مى رسد و در نتيجه خود پرنده 
بزرگ تر ديده خواهد شد. در واقع پرنده نر از تكنيك پرسپكتيو اجبارى براى نمايش خود 

استفاده مى كند.
اما اين تنها تصويرسازى فريبنده اى نيست كه پرنده از آن استفاده مى كند. در بخش هاى 
ديگرى از پروسه جفت گيرى، گونه نر اندكى دورتر از ورودى داالن مى ايستد و سر خود را 
به داخل سازه آورده و خاشاك و اشياى رنگى را براى ماده تكان مى دهد و هرچه اين اشيا 

رنگارنگ تر باشند بهتر مى توانند توجه پرنده را به خود جلب كنند.
در اينجا داستان جالب مى شود. با وجود آنكه بخش بيرونى النه صاف و يكدست به نظر 
مى رسد، پرنده نر با جويدن گياهان و ميوه هاى مختلف، فضاى داخلى را به رنگ قرمز در 

آورده است تا قوه بينايى پرنده ماده را گمراه كند.
در اين ميانه، پرنده نر، شى اى را بر مى دارد كه با رنگ محيط تضاد دارد و سپس آن را تكان 
مى دهد. در ادامه پرنده نر، آن شى را دور مى اندازد و شى ديگرى را به منقار مى گيرد و 
آن را نيز تكان مى دهد. او همچنين تاج ملون خود را نيز با دقت و به شكلى حساب شده 

حركت مى دهد تا رنگ هاى زيباى آن را به گونه ماده نشان دهد.
ــم ماده را مغلوب مى كند. اندلر  رنگى كه پرنده نشان مى دهد مخروطى هاى قرمز چش
مى گويد: اثرى كه اين كار روى گونه ماده ايجاد مى كند اين است كه حساسيت آن به نور 

قرمز را كم مى كند و اين يعنى اشيا سبز رنگ، روشن تر به نظر خواهند رسيد. در واقع نبرد 
ميان مخروطى هاى سبز و قرمز به نفع سبزها تمام مى شود.

چشم انسان نيز همين طور كار مى كند؛ با نگاه كردن به نوارهاى سبز رنگ مخروطى هاى 
سبز چشم حساسيت خود را از دست مى دهند و وقتى به يك شى سفيد نگاه كند رنگ 
قرمز جايگزين سبز مى گردد. در واقع گونه نر، اشياى سبز و قرمز متعددى را براى ماده 

نشان مى دهد تا آن را تحت تاثير قرار دهد.
بعد از حدودا يك دقيقه يا بيشتر، پرنده نر به درگاه پشتى النه مى رود و اگر توانسته باشد 
گونه ماده را تحت تاثير قرار دهد با آن جفت گيرى مى كند، در غير اين صورت گونه ماده 

پرواز كرده و النه را ترك مى كند.
اما تنها دلنگرانى گونه هاى نر اغوا كردن پرنده هاى ماده نيست. اين پرنده هاى فرصت 
طلب هر زمان كه امكان پذير باشد النه همسايه هاى خود را هم نابود مى كنند و اشياى 

رنگى درون آنها را به سرقت مى برند.
ــب از آن بنا كرده باشد چنين اتفاقى به  البته اگر رقييب پرنده النه خود را با فاصله مناس
ندرت رخ خواهد داد، اما هرچه تراكم اين النه ها بيشتر شود غارتگرى و تخريب آنها نيز 

افزايش مى يابد.
حتما تصورتان اين است كه در ميان اين اتفاقات و غارتگرى ها ممكن است كه پرنده خود 
را در دهان جانور ديگر پيدا كرده و عاقبت جانش را از دست بدهد كه خوشبختانه در اين 
حين بال هاى پرنده به كمكش مى آيند، اما جالب است بدانيد در اين 20 سالى كه اندلر 
و همكارانش اين پرنده را تحت نظر گرفته اند هيچگاه نديده اند كه طعمه جانور ديگرى 
ــت كه خطر را از چند متر آن  ــد؛ چراكه اين پرنده آنقدر باهوش و تيزبين هس شده باش

طرف تر تشخيص دهد.

پرنـده اى كه با استفـاده از خطـاى ديـد، جفـت خود را به دام مى اندازد

ــهر تهران از تجهيز گشت هاى اداره  رييس اداره حفاظت محيط زيست ش
ــت ها به طور  ــام نزديك به نوروز خبرداد و گفت: گش زيرمجموعه اش در اي
مستمر فعاليت كرده و با مراكز فروش آبزيان و الك پشت در اين ايام برخورد 

مى كنند.
ــين بازگير با بيان اين مطلب افزود: با اين مراكز فروش در ايام  محمد حس

نزديك به نوروز برخورد خواهيم كرد.
ــران نيز گفت:يكى از موضوعات مربوط به  وى درباره قاچاق حيوانات در ته
قاچاق حيات وحش در تهران، اقالمى همچون پوست و شاخ است. يكى از 
وظايف ما در حوزه گشت و نظارت بحث مبارزه با خريد و فروش قاچاق است 
و يگان حفاظت در شهر تهران قاچاق پرندگان،اجزاى پستانداران و گونه هاى 
ــته و با شكار غير مجاز نيز به طور جد  وارداتى محافظت شده را در نظر داش

برخورد شده است.
بازگير ادامه داد: در اطراف تهران و حيطه شهرستان نيز با شكار و صيد غير 
مجاز برخورد جدى شده و گشت ها موارد متعددى را شناسايى و به مسئوالن 

قضايى معرفى كرده اند.
وى يكى ديگر از تخلفات در تهران را مربوط به نگهدارى جانواران دانست و 
گفت: برخى تقاضاها در تهران باعث شده سوداگران و قاچاقچيان بازارى را 

پيدا كنند و گونه هاى وارداتى را بيشتر به متقاضيان بفروشند و در اين مورد 
نيز كشفياتى داشته ايم.

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران به ديگر كشفيات به دست آمده 
اشاره كرد و افزود: مواردى همچون قوچ،كل و پوست پلنگ داشته ايم؛البته 

مواردى همچون مار پيتون و خزندگان نيز جزو كشفيات بود ه است.

ــايل نقليه با بيمارى هاى قلبى و  آلودگى هواى ناشى از دود كارخانه ها و وس
تنفسى ارتباط دارند، اما آالينده هايى نيز ويژه محيط هاى سربسته وجود دارند 

كه سالمت افراد را تهديد مى كند.
عموما دود سيگار عامل آلودگى هواى منازل و محيط هاى سربسته محسوب 
مى شود، اما دود شومينه و اجاق هاى هيزمى، بخار مواد شوينده و پاك كننده، 
ــى در آلودگى فضاهاى  ــمع و خوش بوكننده هاى هوا نيز نقش مهم دود ش
ــت:  ــكان انگليس آمده اس ــيده دارند.در گزارش جديد انجمن پزش سرپوش
خوشبوكننده هاى حاوى اوزون و يا داراى عطر ليمو و كاج كه براى تازه كردن 
هواى خانه ها استفاده مى شوند، مى توانند به دليل فعل و انفعاالت شيميايى 
باعث آلودگى هواى منزل شوند.عالوه بر اين، تهويه نامناسب فضاهاى سربسته 
باعث رشد قارچ و كپك مى شود كه اين امر نيز كيفيت هواى داخل خانه ها و 
ساختمان ها را پايين مى آورد. نشت لوله هاى گاز و وسايل گازسوز، گاز رادون 
ــيد نيتروژن حاصل از سوزاندن گاز  راديو اكتيو، دود سيگار ديگران، دى اكس
براى پخت و پز و حالل هايى كه از مواد پالستيكى، رنگ و وسايل خانه متصاعد 
مى شوند و نيز فرش و ديگر وسايل خانه همگى در آلوده كردن هواى خانه ها 
نقش دارند.سازمان جهانى بهداشت دو سال پيش در باره آلودگى هوا هشدار 

داد و آن را مهم ترين عامل محيطى مرگ در دنيا دانست.

به گزارش اين سازمان، در سال 2012 حدود هفت ميليون نفر به علت آلودگى 
هوا جان خود را از دست دادند و از هر هشت مورد مرگ در دنيا يك مورد بر اثر 
آلودگى هوا بود.از هفت ميليون نفرى كه در دنيا به علت بيمارى هاى ناشى از 
آلودگى هوا جان باخته اند 4/3ميليون نفر ناشى از آلودگى هواى خانه ها با دود 

وسايل گرمايشى و اجاق هاى خوراك پزى نامناسب بوده است.

آالينده هاى هوا، ويژه محيط هاى سربسته را جدى بگيريدمقابله با فروش آبزيان و الك پشت در نوروز
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حریم خصوصی و حفظ آن یکی از مهم ترین حقوق هر انسان در سراسر جهان 
 است که اســام و به تبعیت آن، قانون اساسی کشــور ما نیز در فصل سوم خود 
در بخش حقوق ملت، حیثیث اشخاص را از تعرض جز در مواردی که قانون تجویز 

می کند، مصون اعام داشته است.
مواردی که در قانون اساســی جزو موارد خصوصی تلقی شده است نیز عبارت 
اســت از مواردی همچون اعتقادات افــراد، محتویات نامــه، مکالمات تلفنی، 
مخابرات تلگرافــی و تلکس. اما در دیگر قوانین موضوعــه، مواردی که ورود در 
حریم خصوصی جایز شمرده شده است، عبارت اســت از مواردی که به امنیت 
 کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظرقاضی، ضروری تشخیص 
 داده شــود یا اینکه، تفتیش و بازرســی، از حق شــخص مهم تر باشد و اساسا 
در مواردی که قانون تجویز کنــد. اکنون از فصول متعــدد زیرمجموعه حریم 
خصوصی، ذیا به بعضی از فصول آن به نحو ایجاز اشاره می شود و چنانچه فرصتی 

در اختیار باشد در آتیه، به تفصیل دیگر فصول نیز خواهیم پرداخت. 
تعریف فعل خصوصی و فعل عمومی: به فعلی که انسان ها، مایل نیستند کسی از 
ارتکاب آن اطاع پیدا کند، فعل خصوصی و به فعلی که از اطاع پیدا کردن عموم 

از ارتکاب آن ممانعت به عمل نمی آورند، فعل عمومی می گویند.
حریم خصوصی و آرامش روانی انسان

 هر انســانی خلوتی دارد که تمامی تاش خویش را در پنهــان ماندنش به کار 
می برد. رمزگذاری بر دستگاه های الکترونیکی و اموری از این قبیل، حساسیت 
انســان ها در این زمینه را می رســاند. اصرار به حفظ حریم خصوصی به جهت 

حیایی است که انسان ها به طور فطری در نهاد خویش دارند.
حیا اقتضا می کند که بعضی از امور شــرعی و جایز، در پنهان و خلوت به وقوع 
بپیوندد بنابراین به جهت حفظ حیای فردی و اجتماعی، حفظ حریم خصوصی 
واجب است. از سوی دیگر در موارد وقوع معصیت نیز به جهت جلوگیری از اشاعه 
فحشا، حفظ حریم خصوصی الزم است. نقض حریم خصوصی، از بین رفتن حیای 

فردی و عمومی را در پی خواهد داشت.
تعریف حریم

حریم به معنای محدوده یی است که ورود به آن یا ممکن نیست یا نیاز به اجازه 
دارد و واردین به حریم، محرم نامیده می شــوند. تمامی انسان ها اعم از صالح و 

طالح، دارای حریم هستند.
تعریف حریم خصوصی و حریم عمومی

به حریمی که محرم آن، شخص انســان است و خداوند، حریم خصوصی گویند 
 و به حریمی که محارمش از یک شــخص فراتر رود، عمومــی گویند. خاص و 
عام بودن حریم، امری است نســبی و از منظر منطقیون، رابطه بین حریم های 
مختلف از جهت خصوصی و عمومی بودن، عموم و خصوص من وجه است. به طور 
 مثال، زوجین دارای حریم خصوصی هستند که فرزندان را در آن راهی نیست. 
به عبارت دیگر حریم زوجین برای خودشان، حریمی است عمومی با دو محرم، 

اما برای فرزندان شان حریمی است خصوصی.
به دیگر معنا، این حریم از یک ســو عمومی ولی از سوی دیگر، خصوصی است. 
حریم یک خانواده، برای اعضای آن، عمومی و برای افراد خارج آن خصوصی است. 

و نهایتا حریم یک ملت نیز چنین است. حریم یک ملت برای اتباع آن، عمومی و 
نسبت به ملل دیگر، خصوصی است.

شناخت حریم ها و رعایت حرمت آنها، مهم ترین مشخصه یک انسان تربیت یافته 
و یک جامعه اسامی متمدن و یک نظام مردم ساالر دینی است.

حرمت حریم خصوصی و عمومی
با عنایت به اهمیت حریم خصوصی و نقش آن در حفظ سامت روانی فرد، خانواده 
و اجتماع، می توان به حرمت حریــم خصوصی پی برد به نحوی که بیرون بردن 
اطاعات حریم به بیرون از حریم، خیانت نسبت به آن حریم محسوب می شود. 
به نظر می رسد اصطاح محرم و خائن، ناظر به رعایت و نقض همین حرمت است.

 حرمت دیگــری که حریم ها دارند به جهت آدابی اســت کــه رعایت آن آداب 
در محدوده حریم الزم اســت و عدم رعایت آن آداب، اهانت نسبت به آن حریم 
تلقی می شــود. ازعدم رعایت آداب حریم ها به ترتیب، به بی ادبی، بی نزاکتی، 

ناهنجاری و عرف شکنی نام برده می شود.
 بنابراین با توجه به اصل نســبی بودن خاص و عام بودن حریــم ها و نیز آداب 
هر حریم، تمامی حریم ها اعم از خصوصی تریــن حریم تا عمومی ترین حریم، 
حرمت خاص خود را داراست و حرمت شکنی، اصطاحی است ناظر به شکستن 

حریم ها.
دامنه حریم خصوصی

 دامنه حریــم خصوصی بــه معنای تعــداد محــارم حریم خصوصی اســت. 
به طور مثال، دامنه حریم خصوصی یک فرد، یک نفر یعنی شخص خودش است. 

دامنه حریم خصوصی زوجین، محدود به زوج و زوجه است. دامنه حریم خصوصی 
یک خانواده، محدود به تعداد اعضای آن خانواده اســت. دامنه حریم خصوصی 
مشاعات یک مجتمع مسکونی، محدود به مالکان آن مجتمع است و نهایتا دامنه 
 حریم خصوصی یک کشــور، محدود به آحاد آن کشور اســت. شناخت دامنه 
حریم های خصوصی از لوازم شناخت حریم های خصوصی جهت حفظ حرمت 

آنهاست.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر:
سربازان معتاد، اضافه خدمت نمی خورند!

آغاز توزیع کارت آزمون دکتری
 از 11 اسفند

هشدار پلیس برای جلوگیری
 از تخلیه منزل

اخبار ویژه

پرسه درشهر

در شهردریچه

)قســمت اول(:  تا به حال به کســی که به نظر همه چیز را می داند 
 برخــورده اید؟ آنهــا در هر زمینــه ای، با هــر موضوعــی و هر جایی 
 به ســواالت پاســخ می دهند، درک عمومی دارند و به طور خاصه یا 
با جزییات موضوعــات را برای تان توضیح می دهند. چطور می شــود 
و چرا؟ اکثر اوقات ایــن افراد تصویر خوبی از خود بــه جای می گذارند 
و به نظــر در حرفه همچنین زندگی شــخصی خود کارشــان را خوب 
 بلدند، پیشــرفت خوبی دارند و همــه چیز را به نحو احســن پیگیری 
 می کننــد. در ادامه۱۰ عــادت الزم برای داشــتن چنیــن مهارتی را 

برای تان بازگو می کنیم.
1- مطالعه زیادی دارند.

 به نظر می رســد ایــن افــراد ماموریت دارنــد که تمام کتــاب های 
 نوشــته شــده جهان را بخوانند. در هر زمینه ای مطالعــه می کنند، 
 از داســتان هان علمی - تخیلــی گرفته تا تجارت و رمــان. این عادت 
 به آســانی و ســریع ذهن شــما را برای درک و پردازش اطاعات باز 
 می کند. همچنین مغز را ملزم کرده وضعیت موجود را از یک نوشــته 

تا نوشته های دیگر با دیدگاه های مختلف به چالش بکشد.
۲- در مورد دیگران کنجکاوند.

دیل کارنگی می گوید اگر بیشــتر از خودتان به دیگران عاقه نشــان 
 دهیــد، در پیدا کــردن دوســتان موفق تــر خواهید بــود. زمانی که 
به زندگــی و تجربیات دیگران گــوش می دهید، بــه زندگی خود نیز 
نور تابیده اید. بهتریــن افرادی که باید به حرف هایشــان گوش دهید 
 کســانی هســتند که دیدگاه های متفاوتــی را برای تان بــه ارمغان 
می آورند. بیشــتر انســان ها نســبت به افرادی که زندگی را همچون 
آنها نمی بینند بی اعتنا هســتند، اما گوش دادن به آنها بهترین روش 

یادگیری است.
۳- به دیگران درس می دهند.

 درس دادن صرفــا به معنی معلم یا اســتاد دانشــگاه بودن نیســت، 
آنها همیشه برای آگاه کردن دیگران فرصت را غنیمت می شمارند. چه 
مســائل پیچیده را در گروه های مطالعاتی مطرح کند یا در محل کار به 
آموزش مهارت های فنی بپردازد، درهرحال به آموزش دیگران مشغول 
هستند چرا که این کار روش بهتری برای یادگیری و کشف محدودیت 

های موجود در مسیر است.
۴- در بحث های گروهی شرکت می کنند.

این افراد با اینکه برای لحظه ای کودن به نظر برســند مشــکلی ندارند 
تا اینکه همیشــه این طور به نظر برســند. دســت خود را بــاال برده و 
 سوال می پرســند و دیگران را هم تشــویق می کنند تا درک خود را از 

هر موضوعی باال ببرند.
۵- بازی های فکری می کنند.

 هیچ چیزی بیشــتر از بــازی هــای ســودوکو، جــدول، مونوپلی و 
 میلیون هــا بازی دیگــر ذهن را بــه کار نمی گیــرد و شــما را ملزم 
 به فکر کــردن نمی کند. این کار، روشــی جالب در یادگیری اســت و 

می توان همراه با دوستان خود اوقاتی را به آن اختصاص داد.

نرخ تورم، قیمت بنزین و هزینه های جانبی تاکســی همه اینها 
را که کنار هم بگذارید به نرخی می رســید که هر ســال اعضای 
شــورای شــهر تهران برای افزایــش کرایه تاکســی ها درنظر 
می گیرند؛ نرخی که برای ســال 95، با ۱5 درصد افزایش اعام 
 شــده اســت؛ این را رییس کمیته عمران شورای شــهر تهران 

می گوید.
اقبال شــاکری بــا بیان این کــه پیشــنهاد شــهرداری مبنی 
بر افزایش نــرخ کرایه تاکســی، اتوبــوس و متــرو در روزهای 
گذشته در کمیســیون حمل و نقل شورای شــهر تهران مطرح 
و بررســی شــده، می افزایــد: در نهایــت به صــورت میانگین 
 اعضــای کمیســیون با افزایــش حــدود ۱2 درصــد موافقت 

کردند.
افزایش ۱2 درصدی البته شــامل کرایه مترو و اتوبوس اســت و 
شاکری با اعام این موضوع می گوید: پیشنهاد شهرداری افزایش 
25 درصدی نــرخ کرایه ها بــوده،  اما با توجه به شــرایط حاکم 
برجامعه از جملــه قطع مقطعی بیمه و تک نرخی شــدن قیمت 
سوخت، اعضای کمیســیون تصمیم گرفتند نرخ کرایه تاکسی 
 ۱5 درصد و نرخ کرایه مترو و اتوبوس متوسط ۱2 درصد افزایش 

پیدا کند.
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران تاکید می کند: مدیریت 
تاکســیرانی هر ســال با توجه به ارقام و آماری کــه هزینه های 
تاکســی برای تاکســی داران دارد و البته نرخ تــورم و افزایش 
 قیمت هــا و ... تقاضــای خودش را مبنــی بر افزایــش کرایه ها 
به شــورا ارائه می کنــد، اما این تقاضا در کمیســیون بررســی 
می شــود تا در نهایت به نرخی برســیم که با تــورم همخوانی 
داشته باشــد و اعتراض کمتری به دنبال داشته باشد البته شاید 
اعتراض هایی دربــاره نرخ افزایش کرایه وجود داشــته باشــد، 
 اما باید به این نکته دقت کنیم که هزینه های داشــتن تاکســی 
 هر ســال افزایش پیدا می کنــد و خیلی ها فقــط از این طریق 
 امرار معاش می کنند و در اعام نرخ باید وضعیت آنها را هم در نظر 

بگیریم.
مصوبه افزایش نرخ کرایه ها برای ســال جدید، دیروز از شورای 
 شهر راهی شــورای حمل و نقل و ترافیک شــد تا در آنجا نهایی

 شود.
شــاکری با اعام این موضوع می گوید: ما باید قبل از ســال 95 
این مصوبه را به فرمانداری ارائــه کنیم، آنها روی این مصوبه نظر 
بدهند بعد دوباره مصوبه به شورا برگردد و قطعی شود و در نهایت 
برای قانونی شدن به استانداری برود، اما این که استانداری در چه 
تاریخی این مصوبه را عملیاتی می کند مشــخص نیســت؛ چون 
 معموال برای خودشــان ماحظاتی را در نظر می گیرند و معموال 

با تاخیر این کار را انجام می دهند.

 چرا بعضی افراد ذاتا 
همه چیز را می دانند؟ 

کرایه  تاکسی 
از جیب مردم جلو زد

معاون کاهش تقاضای ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر 
با تاکید بر اینکه ســربازان و مشــموالن معتاد حتما 
باید قبل از ادامه خدمت درمان شــوند، گفت: دوران 
درمان نه غیبت محسوب می شود و نه دوران خدمت 
و این افراد به علت اعتیــاد اضافه خدمت نمی خورند. 
پرویز افشار در مورد نحوه درمان و برخورد با سربازان 
 و مشــموالن معتاد توضیحاتــی داد. وی با اشــاره 
به دوران قبل از خدمت جوانــان گفت: موضوعی که 
داریم مربوط به مشموالنی می شــود که قبل از ورود 
به خدمت اعتیادشــان مشخص شــده است و طبق 
 آیین نامه های موجود تمامی مشموالن مکلف هستند 
 با مراجعه به پزشــک معالج فرم صحت و ســامت را 
 پر کنند. معــاون کاهش تقاضای ســتاد مبــارزه با 
مواد مخدر ادامه داد: اگر کسی قبل از ورود به خدمت 
اعتیاد داشته باشــد طبق آیین نامه افراد مشمول یا 
وظیفه ابتدا باید تحت درمان قرار گیرد و سپس خدمت 

خود را ادامه دهد. 
افشار بیان داشــت: در این جلسات مقرر شد تا فکری 
برای نحوه اجــرای این آیین نامه کنیم و مشــخص 
شود تست های اعتیاد قبل از خدمت برای مشموالن 

چگونه صورت گیــرد و اینکه بار مالی این تســت ها 
بر دوش نیروهای مســلح باشــد و یا خود مشموالن. 
وی افزود: همچنین صحبت کردیم تــا برای افرادی 
که مشــمول هســتند و هنــوز خدمــت وظیفه را 
آغاز نکرده اند بیمــه ای در نظر بگیریم چــرا که این 
 افراد بعد از ۱8 ســالگی از پوشــش بیمه ای خانواده 
خارج شــده و تا زمانی که سرباز شوند و تحت پوشش 
بیمه  نیروهای مسلح قرار گیرند تحت پوشش هیچ گونه 

بیمه ای نیستند.
 معاون کاهش تقاضای ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر 
تاکید کرد: در این جلســات مقرر شد فاصله بین جدا 
شدن از بیمه خانواده تا زمان سربازی را برای مشموالنی 
که اعتیادشان مثبت اعام شده با بیمه سامت ایرانیان 
پر کنیم و از محل این بیمه برای درمان آن اقدام شود. 

چرا که این افراد حتما باید تحت درمان قرار بگیرند.
افشارگفت: طبق بررسی ها و گزارشات خود نیروهای 
مسلح بیشــترین بار اعتیاد بر دوش نیروهای وظیفه 
اســت و در این میان نیروهای کادر کمترین سهم را 
دارند البته ما آمار دقیقی در این خصوص نداریم چرا 

که کار مطالعاتی دقیقی انجام نشده است.

 مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور 
با بیان اینکه ۱58 هزار و 94 داوطلب در آزمون 
نیمه متمرکز دکتری سال 95 ثبت نام کردند، 
گفت: داوطلبان از روز ۱۱ اسفند ماه می توانند 
کارت ورود به جلسه آزمون را از سایت سازمان 

سنجش دریافت کنند.
حسین توکلی اظهار داشت: از میان ۱58 هزار 
و 94 داوطلب آزمــون دکتری، تعداد 67 هزار 
و 382 نفر معادل 62/46 درصد داوطلبان زن 
و تعداد9۰ هــزار و 7۱2 نفر معــادل 38/57 

داوطلبان مرد هستند.
 وی گفت: کارت شــرکت در آزمــون دکتری 
از روز سه شنبه ۱۱ اسفند ماه تا روز پنجشبه 
۱3 اســفند ماه بــر روی ســایت ســازمان 
ســنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند 
 با ورود به ســایت پرینت کارت خــود را تهیه 

کنند. 
مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور 
خاطرنشان کرد: آزمون نیمه متمرکز دکتری 
سال 95 صبح روز جمعه ۱4 اسفند ماه در 54 

شهر کشور برگزار می شود.  
وی با اشــاره به ضرایب دروس آزمون گفت: 
ضریب دروس زبان خارجی عمومی و ضریب 
اســتعداد تحصیلی یک است و ضریب دروس 
اختصاصی چهار است. توکلی با تاکید بر اینکه 
فرآیند آزمون از 8 صبح آغاز می شود و درهای 
 ورود به جلســه آزمون ســاعت7/3۰ بســته 
می شود، یادآور شــد: برای حضور در جلسه 
آزمون پرینت کارت آزمون به همراه کارت ملی 

و شناسنامه عکس دار الزامی است. 
وی افزود: دو بسته به داوطلبان آزمون دکتری 
داده می شود که بســته نخست حاوی دروس 
 اختصاصی اســت که همــراه با پاســخنامه 

در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. 
مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور 
یادآور شد: نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه 
شــامل ســنجش علمی و تراز نمره درهفته 
اول اردیبهشت ماه ســال 95 از طریق سایت 
 ســازمان ســنجش آموزش کشــور منتشر 

می شود.

معاون مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی نیــروی انتظامی 
در آســتانه فرا رســیدن نوروز و پایان روزهای سال گفت: 
شهروندان برای جلوگیری از سرقت فرش های شسته شده 
باید از آویزان کردن آنها روی دیوار پشت بام منزل خودداری 
کنند. سرهنگ رضا موذن افزود: همچنین شهروندان طا، 
 جواهرات و وجــوه نقد خود را در صنــدوق امانات بانک ها 
 یا افــراد مــورد اطمینان بســپارند. وی در مــورد کمبود 
صندوق های امانــات بانک ها، گفت: جلســات مختلفی با 
بانک مرکزی داشته و تاکید کرده ایم تا به بانک های عامل 
اعام کنند که صندوق امانت خود را گسترش دهند، براین 
 اساس این صندوق ها در حال گسترش است. موذن به سایر 
توصیه ها برای جلوگیری از سرقت منزل اشاره کرد و افزود: 
هنگام ترک منزل برای عزیمت به مســافرت یا بازدید های 
نوروزی در صورت امکان، سعی شود با اســتفاده از تایمر، 
روشنایی منزل به هنگام شــب به طور متناوب تامین شود. 
 معاون مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی نیــروی انتظامی 
به همسایه بانی ) سپردن منزل به افراد مطمئن و امین در 
محل ( اشــاره کرد و افزود: منزل خود را برای سرکشــی و 
استفاده خدماتی به افراد مطمئن بسپارید و در صورت امکان 
در اتاق های داخل ساختمان را قفل و تنها کلید در ورودی 

ساختمان و در اصلی را به افراد مورد اطمینان بسپارید.
موذن ادامه داد: راه های ورودی و خروجی منزل خود از قبیل 
کانال کولر و نورگیر را با محافظ مطمئن پوشش دهید و برای 
حفاظت بیشتر از منزل می توانید توپی قفل های سوئیچی را 
به وسیله لوله بپوشانید یا توپی قفل را با بدنه همسطح کنید.

وی تصریح کرد: تمام پنجره های قابل دسترسی، نورگیرها 
و پاسیوها را به حفاظ مقاوم تجهیز کنید، به ویژه در طبقات 
 پایین که ســارقان از طریق پریدن روی بالکــن یا لوله گاز 

برای دسترسی به منزل استفاده می کنند.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی، اضافه 
 کرد: به افــرادی که به عنوان مامور ســازمان های مختلف 
به منزل شــما مراجعه می کنند، وسواس بیشتری به خرج 
دهید و قبل از شناسایی کامل و رویت مدارک آن ها از ورود 

این افراد به داخل منزل خودداری کنید.
 معاون مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی ناجــا تاکید کرد: 
کلید منزل خود را در دسترس افراد غیر مطمئن قرار ندهید 
 و از قــرار دادن آن در محل هایی از جمله زیر جاکفشــی و 

سایر محل های قابل دسترسی اجتناب کنید.
وی همچنین توصیه کرد که شــهروندان در تمام ساعات 

شبانه روز در ورودی ساختمان را کنترل کنند.

مدتی پیش در یکی از توقفگاه های مناســب و اســتاندارد 
در مســیر اصفهــان به تهــران شــاهد بودم کــه یکی از 
غرفه هــای فروش چای، کیک و نســکافه از یک شــخص 
چینی مبلــغ3۰  هزار تومــان پول مطالبه کــرد وقتی که 
از فروشــنده خرید گردشــگر چینی را جویا شدم متوجه 
شــدم که بابت یک سرویســی که از یــک هموطن مبلغ 
ســه هزارتومان را طلب می کنــد از آن گردشــگر مبلغی 
ده برابر آن چیــزی که می بایــد طلب کنــد را اخذ کرده 
 و در برابــر واکنــش بنــده در ایــن مــورد بــا جدیت و 
اعتماد به نفس بســیار باال فروشــنده عنوان کرد که از این 
خارجی ها تا می شــود باید گرفت تا بدانند که اینجا ایران 
اســت و چیزی از آنها کم نداریم. برخوردهایی از این دست 
متاسفانه چنان چهره نامناســبی می تواند از یک کشور با 
جاذبه های گردشگری باال در جهان ارائه دهد که اصا قابل 

تصور نیست. 
زبان به مثابه یک اصل کارساز

به یــاد داشــتن و نیز تبحــر نســبی در تکلم یــک زبان 
 عــاوه بر زبــان مــادری امــروزه امــر بســیار معمولی 
در میان افراد اســت. بنا به این موضوع زبان انگلیســی به 
عنــوان پرکاربردترین زبــان در دنیــا همواره توانســته 
و می تواند بســیاری از مشــکات در ســر راه گردشگران 
 را حــل کنــد. امــروزه در بســیاری از کشــورها اکثــر

قریب به اتفــاق افراد بــه زبان دومی مســلط هســتند. 
ســوای کشــورهای دوزبانــه ای نظیــر هندوســتان و 
پاکســتان و کشــورهای آفریقایــی گردشــگر خیــزی 
کــه زبان فرانســه را بــه عنــوان زبــان دوم تکلمی خود 
محفوظ دارند چراکه مردمان شــان براســاس سیســتم 
اســتعمارگری به زبان انگلیســی تکلم می کنند و به مثابه 

 زبان دوم شــان تلقی می شــود، اما بحث گردشــگری بنا 
به ظرفیت و میزان پذیرش توریسم از کشور یا کشورهایی 
با یک گویش خاص نیز می تواند در جذب گردشــگر و عدم 
بروز مشکات و معضاتی از این دست مهم و موثر باشد. به 
همان میزان که فروشنده های شهر دوبی یا تاجران و قماش 
فروشان شــهرهای مکه و مدینه به اصطاح عام، دست و پا 
شکسته می توانند فارسی تکلم کنند و قیمت ها و چانه زنی ها 
 را با مشتریان ایرانی انجام دهند به  همان میزان نیز ایرانیان 
دســت کم باید بتوانند زبان انگلیســی را بفهمند و جوابگو 

باشند. 
اطالعات تاریخی و منطقه ای برای اقشار مختلف

تصــور کنید کــه برای گردشــگری کــه از یــک منطقه 
تاریخی بــه صورت فردی و بر همان اساســی که پیشــتر 
عنوان شد ســواالتی پیش آید و کســی  باید حضور داشته 
باشــد تا پاســخگوی ســواالت فرد باشد. بســیاری از ما 
حتی در کشــور خودمان و در بازدید از مراکــز تاریخی و 
تفریحــی خودمان با ایــن مشــکل مواجه شــده ایم که 
وقتی در مــورد بنا یا منطقــه ای خــاص از بومیان منطقه 
پرســش هایی کرده ایم، هیچکس پاســخگوی مناســبی 
 برای مان نبــوده و اغلــب اوقــات اطاعات افــراد بومی 
 در حــد بســیار ناچیــزی و نادرســتی در مــورد مناطق 
مورد نظر بوده اســت. این مســاله بــه همان انــدازه که 
 انگشــت انتقاد ما را به ســوی افــراد بومــی دراز می کند 
به همــان میزان هــم نهاد هــای آموزشــی و ذی ربط در 
این خصوص از جملــه ســازمان میراث فرهنگــی را نیز 
در این وضعیــت درگیر می کنــد. یعنی ســازمان میراث 
فرهنگــی به الــزام بایــد ماهیتی آموزشــی و پرورشــی 
برای خــود تعریف کند که بــا وجود تربیــت راهنمایان و 

 مروجین تحت پوشــش و مبتنی بر قوانین خــود، بتواند 
برای اقشــار مختلف مناطقی که دارای ابنیه  و جاذبه های 
خاص گردشگری هستند شــرایط الزم ترویجی و آموزشی 

را فراهم کند. 
 ضرورت احیــای امکانات ســکونت پذیر و رفاهی 

در حوالی مراکز گردشگری
بی شــک عده قلیلی از مردم به درک واقعــی از این معضل 
رسیده اند که چرا اماکن گردشــگری و توریستی ما چه از 
بعد طبیعی و چه از حیث هنری با معضل فرســایش ناشی 
از عدم توجه به بهداشت عمومی و تخریب این منابع عظیم 
ملی رو برو هســتند؛ فقدان امکانات اقامتی چه به صورت 
بلندمدت یا کوتاه مدت، عدم توجه بــه معماری و امکانات 
موجود در اماکن اقامتی و استراحتگاه های بین راهی حتی 
به عنوان بخشــی از جاذبه های گردشگری، عدم رسیدگی  
 متناوب و فقدان سیســتم بازرســی های منظــم و معتبر 
 از مهم تریــن عوامــل بروز کاهــش حضور گردشــگر در 
یک مــکان گردشــگری و نیز اجبــار و الزام بــه تخریب 
 محیــط از ســوی گردشــگران اســت. ایــن التــزام در 
جــای جــای دنیــا و باالخــص در میــان کشــورهای 
 گردشــگرپذیر مرســوم و معمــول اســت کــه نــگاه 
 بــه گردشــگر نگاهــی توامــان از احتــرام و الــزام وی 
 بــه رعایــت قوانیــن و در نهایــت ایجــاد حــس اصرار 
در گردشــگر به منظور صرف هزینه و پول در کشور مقصد 
است. حال گردشــگر دارا و صاحب هر شــخصیتی باشد، 
سیاست این است که پول و ســرمایه در اختیار وی به نحو 
رضایت بخشی در مقصد هزینه شود. مابقی مسائل از جمله 
 شــخصیت وی، التزام های اخاقی و اجتماعی گردشــگر 

در ابعاد نازل تر مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. 

حرمت حریم خصوصی تا کجاست؟

مجموعه آسیب شناسی خدمات اجتماعی؛

با گردشگران چگونه رفتار کنیم



سینما خبر ویژه

فیلم ســینمایی »دو« به کارگردانی سهیال گلستانی در سینما سوره 
اصفهان اکران شد.

 درباره داســتان این فیلم که تهیه کنندگی آن را پرویز پرستویی بر 
عهده دارد آمده:» بهای هر لحظه وجــد را باید با رنج درون پرداخت، 
به نسبتی سخت و لرز آور به میزان آن وجد؛ بهای هر ساعت دلپذیر 
را با سختی دل گزای سال ها، پشیزهای تلخ و پر رشک . خزانه های 

سرشار از اشک...«
سهیال گلســتانی کارگردان فیلم  »دو« درباره عنوان این فیلم گفت: 
»دو« به معنای دو خط موازی اســت که به هم نمی رسند و این فیلم 
رسوبی بود از یک داســتان کوتاه آمریکایی که چند سال پیش آن را 

خوانده بودم.
وی نام این داســتان کوتاه را کفش هــای خدمتکار عنــوان کرد و 
افزود: پس از آن این داســتان کوتاه برای من یــک طرح و فیلمنامه 
 شد و شــرایط ساخت آن فراهم گشــت و من توانســتم این فیلم را

 بسازم.
پرویز پرستویی، مهتاب نصیرپور، ســوگل خلیق، محمد ربانی، سارا 
قراچه داغی، مصطفی زنــد، پیمان جعفری، ســارا پورصبری، الهام 
شعبانی و ســمیه برجی از جمله بازیگرانی هســتند که در این فیلم 
به ایفای نقش می پردازند.این فیلم هم اکنون در سالن سینما سوره 

اصفهان در حال اکران است.

هفتمین نشســت » پاتوق خانواده « با موضوع بررسی روش نجات یک 
زندگی در حال فروپاشی برگزار می شود.

 بسیاری از افراد در مواجه با شــکل گیری مشکالت مختلف در زندگی 
خانوادگی شان قادر به کنترل و تســلط بر نگرانی ها نبوده و به همین 
دلیل نمی توانند روش و راه حل مناســبی را برای حل بحران به وجود 
آمده انتخاب کرده و به آن عمل کنند. آشنایی با نوع برخورد صحیح با 
یک زندگی مشترک در حال فروپاشی، موضوعی است که در هفتمین 

نشست پاتوق خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.
این نشست به همت فرهنگسرای خانواده در ادامه سلسله نشست های 
پاتوق خانواده برگزار می شود که ســخنرانی آن را دکتر  احمد عابدی، 
از اساتید علم روانشناسی و از مشــاوران شناخته شده در حوزه مسایل 
خانوادگی بر عهده دارد. عالقه مندان می توانند جهت شــرکت در این 
نشست، روز 11 اسفندماه از ســاعت 15 به مجموعه تاالر ادب واقع در 

خیابان باغ گلدسته، خیابان هشت بهشت مراجعه کنند.

نگارخانه مرکزی تا 13 اســفندماه میزبان آثار هنری هفت سین عید 
است.

 مسئول برگزاری این نمایشــگاه ضمن اعالم این خبر گفت: تعداد 20 
مجموعه سفره هفت سین و کارهای هنری شامل جاشمعی تزیینی و 
قاب های دیواری به منظور بازدید شــهروندان و فروش این آثار در این 

نمایشگاه ارایه شده است.
فاطمه بدیع زادگان افزود: شــهروندان برای بازدیــد و خرید آثار این 
نمایشگاه می توانند تا 13 اسفندماه همه روزه از ساعت 8 تا 13 و 14 تا 
19 به محل نگارخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: آثار این نمایشگاه با 20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان 
و فرهنگیان ارایه می شــود که از هنردوســتان دعوت می شود از این 

نمایشگاه دیدن کنند.
گفتنی است؛ نمایشــگاه آثار هفت ســین و کارهای تزیینی در گالری 

ورودی نگارخانه کتابخانه مرکزی پذیرای شهروندان است.

»من سالوادور نیستم« فیلمی که به کارگردانی منوچهر هادی در سال 
94 ساخته شده، داستان ناصر و خانواده اش است که به واسطه آژانس 
تعطیالت رویایی به سفری سیاحتی به برزیل دعوت می شوند. آنجل 

دختری برزیلی او را با نامزد سابق خود اشتباه می گیرد و ...
این فیلم یک کار کمدی مخاطب پسند است که در دل خود مضامین 
اجتماعی خانوادگی را می گنجاند و رضــا عطاران ایفاگر نقش اصلی 

این فیلم است.
در این فیلم که بخش هایی از آن در برزیل ســاخته شده، بازیگرانی 
همچون یکتا ناصــر، مهدی محرابی، ژیال صادقی، ســوگل محرابی، 
کارول ویدوتی، بری فیوکا و ریوالدو بازیکن مشهور فوتبال برزیل به 

ایفای نقش می پردازند.
این فیلم به عنوان اولین فیلم نوروزی، از 5 اسفند ماه در تهران اکران 

شده و تاکنون فروش قابل توجهی نیز داشته است.
من سالوادور نیستم هم اکنون در سینما قدس اصفهان در حال اکران 

است.

اخبار کوتاه 

نمایشگاه »نقاشی و تصویرســازی با کنف و قیطون« به مدت یک هفته در 
گالری شماره سه مورد بازدید عالقه مندان قرار می گیرد.

 مسئول برگزاری این نمایشــگاه با اعالم این خبر گفت: تعداد 30 اثر نقاشی 
و تصویرسازی با کنف و قیطون در قالب ســبکی جدید در این نمایشگاه به 

نمایش گذاشته شده است.
مانا مهرگرا بیان کرد: تصویرسازی با کنف و قیطون به صورت یک سبک جدید 
هنری است به این منظور که چندین نقاشی در یک قاب جا گرفته و دور قاب 

به نوعی هنری با کنف تزیین شود.
 وی افزود: طرح های به کار رفته در صنایع دســتی، بتــه جقه، طرح گل و 
طرح های الهام بخش و امیدبخش از جمله موضوعات آثار تصویرسازی شده 
است.مسئول برگزاری نمایشگاه تصریح کرد: آثار نقاشی نیز با تکنیک آبرنگ 
و مدادرنگی با محوریت طبیعت و درخت همراه با تزیین کنف دور قاب مورد 

بازدید عالقه مندان قرار می گیرد.
مهرگرا گفت: هنردوســتان می توانند تا 13 اسفندماه همه روزه از ساعت 8 
تا 13 و 14 تا 19 به گالری سه نگارخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته 

مراجعه کنند.

فیلم های مستند برگزیده سینما حقیقت در نگارستان امام خمینی )ره( به 
نمایش درمی آید.

 مدیر امور هنری موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره( ضمن اعالم 
این خبر گفت: نهمین جشنواره سینما حقیقت با شعار »حقیقت بهترین 
راهنماست«، در سال جاری از سوی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 

برگزار شد و منتخبین و آثار برگزیده خود را شناخت.
 اســتکی افزود: در این جشــنواره 32 فیلــم  منتخب جایــزه بین المللی

 شهید آوینی که از 200 فیلم موضوعی ارســالی به دبیرخانه نهمین دوره 
جشنواره سینما حقیقت انتخاب شــده  بودند اعالم شده و مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
وی در ادامه بیان کرد: 18 اثر از آثار برگزیده در این جشــنواره در سه روز 

متوالی در نگارستان امام خمینی )ره( اکران می شود.
وی خاطرنشان کرد: آفریده، مدیر شبکه تلویزیونی مستند سیما، طباطبایی 
نژاد، مدیر جشنواره سینما حقیقت و برخی از مستندسازان از میهمانان ویژه 

در این کارگاه هستند.
گفتنی اســت؛ عالقه مندان می توانند این آثار برگزیده را در روزهای 16 تا 
18 اسفندماه از ساعت 15 تا 19:30 در نگارستان امام خمینی )ره( واقع در 

میدان فیض مشاهده کنند.

تا 13 اسفندماه برپاست؛

نمایشگاه »تصویرسازی با کنف«
در نگارخانه مرکزی

از 16 تا 18 اسفندماه؛
به تماشای فیلم های مستند 

برگزیده سینما حقیقت بنشینید

بررسی روش نجات یک زندگی در حال فروپاشی؛

هفتمین نشست »پاتوق خانواده«
برگزار می شود

اکران فیلم جدید؛

فیلم سینمایی »دو«
به سینما سوره آمد

در آستانه عید نوروز؛

هفت سین عید در
نگارخانه مرکزی  برپاست

»من سالوادور نیستم« در اصفهان اکران شد؛

سینما قدس میزبان
یک فیلم جدید

اسکار گرفتن چقدر خرج دارد؟

استودیوهای مطرح فیلم سازی هر ســال میلیون ها دالر صرف می کنند تا نظر 
بیش از شــش هزار عضو آکادمی علوم و هنرهای سینمایی را به آثار خود جلب 

کنند.
آیا تا به حال به گوشتان رسیده که یک بازیگر یک آگهی تمام صفحه سفارش داده 
تا به رای دهندگان اسکار یادآوری کند تا بازی او را در نظر بگیرند؟ یا اینکه یک 
تهیه کننده برای تبلیغ کردن بر ضد فیلم های رقیب از شرکت در مراسم اسکار 

منع شده باشد؟
نمونه های باال تنها دو نمونه از تالش های بسیاری است که در راستای تحت تاثیر 
قرار دادن بیش از شش هزار عضو آکادمی علوم و هنرهای سینمایی صورت گرفته 
است. تخمین زده می شود که هالیوود ساالنه بین 100 تا 500 میلیون دالر صرف 
کمپین های تبلیغاتی برای اسکار می کند. البته این آماری نیست که استودیوهای 
هالیوودی چندان عالقه ای به صحبت کردن درباره آنها داشته باشند. بر اساس 
این آمارها برنده  جایزه بهترین فیلم اسکار حدود 10 میلیون دالر صرف کمپین 
تبلیغاتی خود می کند. در فصل جوایز اسکار استودیوهای فیلم سازی پول زیادی 
را در رسانه های مختلف صرف تبلیغات کرده و به صورت محترمانه ارزش فیلم ها 

و بازی ستارگان خود را به رای دهندگان اسکار یاد آوری می کنند.
امروز دیگر عبارت »جهت اطالع شما« روی بیلبوردهای تبلیغاتی و آگهی های 
چاپی تبدیل به یکی از کلیشه های هالیوود شده است و مبالغ زیادی تنها صرف 
هزینه این آگهی ها می شــود. برای نمونه اگر بخواهید در صفحه نخست نشریه 

ســینمایی هالیوودریپورتر یک آگهی تمام صفحه داشته باشید، باید در فصل 
جوایز حدود 72 هزار دالر هزینه کنید. این مبلغ برای نشریاتی مانند ورایتی نیز 
در همین حدود است.این آگهی ها تاثیر زیادی در جلب توجه اعضای آکادمی و در 
نظر گرفته شدن برای جایزه اسکار دارند. ملیسا لیو، سال 2011 پس از پی بردن 
به عدم خبررسانی کافی رسانه ها از بازی اش در فیلم »مشت زن«، خود دست به 

کار شد و برای آگهی کار خود به رسانه ها پول پرداخت کرد.
هر چند برخی کار لیو را ناشایست می دانســتند، اما اقدام او جواب داد و جایزه 

اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آن خود کرد.
البته کمپین های تبلیغاتی اسکار جنبه تاریک تری نیز دارند : گروهی از مشاوران 
که کارشان شناساندن فیلم شما به اعضای آکادمی است. این مشاوران برای هر 
فیلم بین 10 تا 20 هزار دالر دستمزد می گیرند و در صورت نامزد شدن یا برنده 

شدن اسکار به راحتی دو تا سه برابر این مبلغ را دریافت می کنند.
اعضای آکادمی به اکران خصوصی فیلم ها در لس آنجلس، نیویورک یا لندن دعوت 
می شوند، اکران هایی که ستارگان فیلم در آن حاضر می شوند و در جلسات پرسش 
و پاسخ شــرکت می کنند. گایل مورفی از هالیوودریپورتر در این باره می گوید : 
»اینها مشاوران تبلیغاتی با دستمزدهایی باال هستند، که اعضای آکادمی، شیوه 

دسترسی و عالیق آنها را به خوبی می شناسند«.
هر چند که رشوه دادن به اعضای آکادمی غیرقانونی است، اما اعضا پیش از اعالم 

رسمی نامزدهای اسکار در سیل هدایا غرق می شوند.

مجموعه »خاله بازی« نوشته امیلی بومون با ترجمه راضیه خوئینی، 
بچه ها را با آنچه بزرگ ترها انجام می دهند چون آشپزی و آرایشگری 

آشنا می کند.
دخترهای کوچــک، در بازی هــای کودکانه خود بــه تجربه کردن 
می  پردازند و این تجربه  ها می تواند ابتدایی  ترین اتفاق در تصمیم  گیری 
برای شغل، مسیر و هدف آینده آنها باشد. مؤسسه انتشارات قدیانی، 
مجموعه کتاب »خاله بازی« را ویژه دختران 3 تا 10 سال به نویسندگی 

امیلی بومون ترجمه و روانه بازار کتاب کرده است.
این مجموعه بر آن اســت تا به کودکان بیامــوزد، فعالیت  ها یی که در 
زندگی انجــام و در نتیجه آن، روزگار آدمی روز به روز بهتر می شــود 
و پیشــرفت می کند، هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و کودکان باید 

بیاموزند که کارهای خود را با عالقه انجام دهند.
بیشتر آدم  ها در زندگی خود، کارهایی چون آشپزی، نگهداری از خانه و 
مراقبت از یک کودک را، حتی برای مدتی محدود تجربه کرده  اند. امیلی 
بومون در این مجموعه توانسته در سه بخش جدا از هم با تصاویری به 
صورت عکس، برگرفته از دست ساخته  های خمیری کریستل مک دیان، 

ارتباط بسیار خوبی با مخاطب برقرار کند.
راضیه خوئینی، در ترجمه روان و درست این مجموعه در بخش  های 
دیگر کتاب که به شــغل های بیرون از فضای خانه چون فروشندگی، 
دامپزشــکی، پزشــکی و معلمی پرداخته با زبانی شــیوا توانســته 

تجربه  هایی را در حد و اندازه دنیای کودکان به آنها بیاموزد.

در پایان هر بخش، نویســنده صفحه  هایی را به صــورت جداگانه به 
مخاطب خود اختصاص داده که به ســبب آن ســوال  هایی را از متن 
همان بخش انتخاب مي کند و قســمتي را در نظر مي گیرد تا کودک 
بتواند عکســش را در آنجا قرار بدهد و با شخصیت اصلی قصه، همزاد 

پنداری کند.
مجموعه »خاله بازی«، توسط انتشارات قدیانی در قطع خشتی کوچک 
چاپ شده که قیمت هر جلد 2000 تومان است. این مجموعه به تأیید 
وزارت آموزش و پرورش کشور رسیده و در کتاب نامه رشد شماره 2 نیز 

معرفی شده است.
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مخاطب نــه تنها به روشــنی به 
 دالیل این ســفر ناگهانــی آگاه 
نمی شود بلکه همان میزان آگاهی 
در مورد سفر شــخصیت هم از نظر 
انگیزه  شخصیتی گنگ، نامفهوم و 

نامشخص است

»احتمال باران اســیدی« جز معدود فیلم هایـــی است 
 که موفق می شود تا حدودی اتمسفر و فضـــای زیستی

 انسان های امـروزی را بـا تمـرکـز بـر جزییات به تصویر 
بکشــد. بر خالف اکثر شــخصیت های فیلــم های اخیر 
سینمای ایران، که همگی در حد تیپ ظاهر می شوند؛ در 
 این فیلم شخصیت ها در مواقعی حس سمپاتی مخاطب را 

برمــی انگیزند و تــا حدودی 
به قابل لمس شــدن تجارب 
شخصیت ها برای مخاطبین 

نزدیک می شوند.
فیلم بر اساس یک پیرنگ آشنا 
شکل گرفته است. پیرنگ سفر 
شخصیت برای یافتن چیزی 
و در عوض به دســت آوردن 

چیزی باارزش تر.
اما به ســیاق این ســال ها و 

متاسفانه مد روز، نویسندگان سعی می کنند از این الگو فرار 
کنند تا مثال مدرن تر فیلم بسازند که نتیجه اش از دست 
رفتن پیرنگ و نقاط قوت آن است. معلوم نیست چه اصراری 
 است زمانی که با یک داســتان بر اساس الگوی مشخصی 
روبه رو هســتیم مدام قصــد تخطــی از آن را داریم و به 
 جای جذب نکته های بدیع و حذف نکات کلیشــه ای این 
موقعیت ها ، به ادا و اطوار مینیمال نویسی روی می آوریم که 
در اصل نه پیرنگ اصلی درست شکل می گیرد و نه اساسا 

این رویکرد به درام مینیمالیستی شبیه است.

این ضعف بیش از هر چیــز در درک و فهمیــدن انگیزه 
شخصیت ها برای کنش هایشان دیده می شود. در حالی که 
داستان سفر موقعیت اصلی فیلم را شکل می دهد، ولی در 
ادامه ،همان مشکل فرار از الگو نمایان می شود که  مخاطب 
نه تنها به روشنی به دالیل این سفر ناگهانی آگاه نمی شود 
بلکه همان میزان آگاهی در مورد ســفر شــخصیت هم از 
نظر انگیزه شخصیتی گنگ، 
نامفهوم و نامشــخص است. 
بعد از سفر پیرمرد به تهران و 
آشنایی با دختر و پسر ساکن 
در هتل، قسمت خوب فیلم با 
 چند صحنه بجا و درست شکل 
می گیرد. صحنــه هایی که 
اکثــرا از تضاد میــان دنیای 
تنهای پیرمرد و محافظه کاری 
و دنیای به هم ریخته و باری به 

هرجهت این دو جوان شکل می گیرد.
هرچند در این قسمت از فیلم هم در مورد انگیزه های 
شخصیت ها سوال های بســیاری بی جواب می ماند، 
اما بازی خوب بازیگــران و نیز طنز نهفتــه در بعضی 
صحنه ها ضعف های آن را می پوشــاند. جست و جوی 
یافتن دوســت پیرمرد هم به دلیل نامشــخص بودن 
 انگیزه شخصیت پیرمرد تنها در فیلم به مسیرش ادامه 
می دهد و کارکرد مشــخصی در فیلم نــدارد و اگرچه 
داستان بیشــتر حول موقعیت ســه نفره پیرمرد و دو 

جوان شکل می گیرد، اما فیلم ساز میان این دو موقعیت 
معلق اســت و گاهی مثل پیدا کردن شــماره تلفن از 
 طریق شــبکه های ماهواره ای کنش مضحکی را برای 
شخصیت ها تدارک می بیند و در پایان هم با یک پایان 

فیلم فارسی، تمامی جست و جو را بر باد می دهد.
درســت تر این بود که اساســا پیرمرد کم کم از فکر 
 یافتن دوست صرف نظر کند و به جای آن دو دوست 

تازه یافته اش را دریابد.
به غیر از پایان بندی که می توانســت خیلی بهتر شــکل 
گیرد دیگر صحنه ای که کامال اضافی است و باید بیشتر در 
موردش اطـالعـات می داشتیم صحنه ای است ک دختر 
با نـامزدش دیدار می کند و پسر علنا او را ترک می کنـد و 
دختر را تنها در شهر می بینیم. قرار است با او همزاد پنداری 
کنیم، ولی هیچ حسی از پس این صحنه به مخاطب دست 

نمی دهد.
فیلم احتمال باران اســیدی ، با تمام نقاط ضعفش موفق 
می شود به سیاق پرویز شــهبازی در بهترین اثرش یعنی 
»نفس عمیق«، ولی در حد و اندازه پایین تر، معلق بودن و 
سردرگمی نسل جوان را به خوبی نشان دهد. معلق بودنی 
که از سردرآوردن از بیمارستان روانی و مصرف مواد مخدر 

تا سفر به مریخ امتداد دارد.
حضور شمس لنگرودی، شاعر مشهور کشـــور در نقش 
پیرمرد ، با آن لحـــن خـاص حـــرف زدن و رفتار کردن 
به خوبی به فیلم ســـاز یاری رســانده تا بیش از پیش به 

شخصیتی خـاص تر و فردیت یافته تری دست یابد.

اخبار

جشنواره »بهاریه« از 7 تا 15 اسفندماه در فرهنگسرای کوثر برگزار می شود.
 مدیر فرهنگســرای کوثر با بیان این مطلب گفت: برپایی نمایشــگاه و 
فروشگاه، برگزاری همایش، مســابقه زیباترین تخم مرغ های رنگی، 
برپایی کارگاه تراریوم و بامبو، کارگاه بازی های فکری، نمایش میدانی 
حاجی فیروز و عمو نوروز و اجرای مســابقه و سرگرمی ویژه کودکان از 

جمله برنامه های این جشنواره است.
پرورش افزود: جشنواره »بهاریه« از سوی فرهنگسرای کوثر در تاریخ 
7 تا 15 اســفندماه میزبان آثار بانوان هنرمند منطقه 15 شهرداری در 
زمینه صنایع دستی و هنرهای خانگی در محل فرهنگسرای کوثر واقع 

در خیابان جی، خیابان مسجدعلی است.
وی اظهار کرد: آثار میناکاری، قلم زنی، معرق، مشبک، ترمه، نمددوزی، 
نقاشی، نماسرامیک، نما شیشه، سفره های هفت سین در سبک های 
مختلف و ... در قالب 28 غرفه همه روزه از ساعت 9 تا 12:30 و 15:30 

تا 19 مورد بازدید عالقه مندان قرار می گیرد.
مدیر فرهنگســرای کوثر ادامه داد: فرهنگســرای کوثــر در قالب این 
جشــنواره به برگزاری کارگاه تراریوم و بامبو، کارگاه بازی های فکری 
و ســرگرمی، مســابقه زیباترین تخم مرغ های رنگی و اجرای نمایش 
میدانی »حاجی فیروز و عمو نوروز« به ترتیب در تاریخ های 11، 13، 14 
و 15 اسفندماه اقدام کرده است. پرورش خاطرنشان کرد: عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص جشنواره »بهاریه« می توانند با 

شماره 35212474 تماس حاصل کنند.

از 7 تا 15 اسفندماه؛

فرهنگسرای کوثر میزبان
جشنواره »بهاریه« می شود

انتشار مجموعه کتاب »خاله بازی« ؛

تجربه های بزرگ را در قالب کتاب های کوچک بیاموزید

یادداشتی درباره فیلم »احتمال باران اسیدی« ساخته  بهتاش صناعی ها؛

پیرمرد و باران

مسابقه بزرگ نقاشی خانوادگی در 
مجموعه فرهنگی تفریحی باغ غدیر 

برگزار می شود.
 ایــن برنامه بــا موضــوع درخت 
و درختــکاری و با هــدف ترویج 
فرهنگ مراقبــت از طبیعت ویژه 

عموم شهروندان برگزار می شود.
این برنامه در روز 14 اسفند از ساعت 9 صبح در محل مجموعه فرهنگی 
تفریحی باغ غدیر برگزار خواهد شــد و عالقه مندان به شرکت در این 
برنامه می توانند جهت ثبت نام تا 13 اســفندماه به این مکان مراجعه 
کنند.همچنین به برندگان شرکت در این مسابقه جوایز ارزنده ای اهدا 

می شود.

با موضوع درخت و درختکاری؛
مسابقه بزرگ نقاشی خانوادگی 

برگزار می شود
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خبر خبر

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان چهارمحال 
 وبختیاری گفــت: بوته کنی کرفــس کوهی در اســتان ممنوع 

شد.
علی محمدی مقدم با اعالم این خبر، اظهــار کرد:  این ممنوعیت 
به منظــور مراقبــت کرفس کوهــی به عنــوان گونــه گیاهی 
 کمیاب و کمــک به ذخیــره ژنتیکی تــا پایان تابســتان اعمال 

می شود.
 وی با اشــاره به اینکه دامنه هــای زاگرس مهم ترین رویشــگاه 
این گونــه گیاهی اســت، افــزود: با توجــه به تخریب وســیع 
گونه نادر و مرتعی کرفس ازســوی ســودجویان در ســال های 
 گذشــته تاکنــون،   بــا متخلفیــن ایــن امــر برخــورد جدی 

شده است.
 محمدی مقــدم بوتــه کنــی، مشــارکت در امــر انتقــال و 
توزیــع گونه مرتعــی کرفــس را تخلف هــای مشــهود در این 
زمینه برشــمرد و گفت: براســاس قانــون مجازات اســالمی و 
بهره بــرداری از جنگل هــا و مراتــع، هرنــوع عملیــات تخریب 
 منابــع طبیعی و یــا حمل غیر مجــاز گیاه کرفــس کوهی جرم

 است .
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان با اشــاره به خرید 
تضمینی و کاشــت ســه تن بذر کرفس درمناطق کوهســتانی 
این اســتان با مشــارکت بهره بــرداران بــه ویژه دردهســتان 
موگویی، تصریح کــرد: کرفس کوهــی از باالتریــن ارتفاعات و 
 مناطــق صعــب العبــور چهارمحــال و بختیــاری برداشــت 

می شود .
به گفته وی، برداشــت غیــر قانونی کرفس کوهی همه ســاله از 
اسفندماه در چهارمحال و بختیاری آغاز می شود و تا پایان فروردین 

ادامه دارد.

مدیرکل آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری گفت: در راســتای 
اجرای پروژه ها امســال ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به آب و فاضالب 

استان اختصاص یافته است.
قدرت اهلل بیگلری اظهار داشــت:از اعتبار اختصاص داده شــده، 

تاکنون 12 میلیارد تومان آن محقق شده است.
وی با بیان اینکه در اســتان ما آب منازل از طریق چاه یا چشــمه 
تأمین می شــود، افزود: این آب از طریق شــبکه وارد مخزن و در 
 آنجا پمپــاژ و کلرزدایی و آزمایشــات الزم انجام و وارد شــبکه 

توزیع می شود.
مدیرکل آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شــهر 
سامان از آب تصفیه شده زاینده رود استفاده می کند، خاطرنشان 
کرد: تصفیه خانه آب در شهر سامان فاز یک آن افتتاح شده که در 
صورت تأمین اعتبارات کافی سال آینده فاز دوم آن به بهره برداری 

می رسد.
بیگلری بیان کرد: طول لوله های شــبکه توزیع در 4۰ شهر استان 
هزار و 621 کیلومتر و طول شبکه انتقال در 4۰ شهر ۳۳5 کیلومتر 

است.
وی گفت: شهرکرد، لردگان، فارســان، باباحیدر، سودجان، اردل، 
ناغان و کوهرنگ از جمله شهرهایی هستند که آب مصرفی آنها از 

چشمه تأمین می شود.
مدیرکل آب و فاضــالب چهارمحال و بختیــاری تصریح کرد: در 
اســتان ما 99 درصد آب مصرفی از ســفره های زیر زمینی تأمین 

می شود و تنها یک درصد از آب  سطحی استفاده می شود.
بیگلری ادامه داد: 182 حلقه چاه در ســطح اســتان وجود دارد 
 که از این تعداد 1۳4حلقه فعال و قابل اســتفاده و مابقی خشک

 هستند.
وی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی در استان افزود: اجرای 2 
جشنواره   آب با عنوان » واژه آب ویژه کالس اول ابتدایی و ایست آب 
نیست« که با مشــارکت آموزش و پرورش برگزار شد از مهم ترین 

برنامه های فرهنگی شرکت آب و فاضالب استان بوده است.
مدیرکل آب و فاضــالب چهارمحال و بختیــاری گفت: در حوزه 
اجتماعی با دعوت از اقشار مختلف مردم و با مشارکت سازمان های 
مردم نهاد از محل تأمین آب اســتان بازدید و توسط کارشناسان 

مطالبی در زمینه آب توضیح داده شده است.
بیگلری بیان کرد: مردم باید باور کنند آب در اســتان از وضعیت 
مطلوبی برخوردار نیست و ســعی کنند در ایام نوروز که زمان اوج 
مصرف آب است از آب به درستی استفاده کنند، وضعیت منابع آب 
همیشه در ایام قبل از نوروز به گونه ای است که ظرفیت ذخیره آن 

تمام می شود.

مدیرکل دامپزشکی اســتان چهارمحال و بختیاری 
گفت: 14 گروه، مایــه کوبی دام های ســبک علیه 

بیماری تب برفکی را بر عهده دارند.
عبدالمحمد نجاتــی با اعالم این خبــر، اظهار کرد: 
چهارمحال و بختیاری دو میلیون و 5۰۰ هزار راس 

دام سبک و 8۰۰ راس دام سنگین دارد.
 وی افزود: عالوه بر واکسیناســیون دام های استان، 
دو گروه پنج نفری از شهرستان های اردل و کوهرنگ 

برای مایه کوبی دام های عشــایر به استان خوزستان 
اعزام شده اند.

نجاتی عالیم بیماری تب برفکی را بروز زخم شــدید 
در دهان، لثه ،الغری و کاهش شیر دام اعالم و تصریح 
کرد: این بیمــاری در برخی مواقع به مرگ احشــام 
منجر می شود. به گفته وی، یکی از مهم ترین راه های 
انتقال بیماری تب برفکی تماس با دام ها و ترشحات 
آلوده آنهاســت که باید از جابه جایــی غیرضروری 
دام های آلــوده خــودداری و آنهــا را در مکان های 

جداگانه نگهداری کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد: 

ممنوعیت برداشت کرفس کوهی 
در استان

مدیرکل آب و فاضالب:

 اختصاص۳۰ میلیارد تومان اعتبار
 به آب و فاضالب استان

مایه کوبی دام ها در استان آغاز شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: همزمان 
با سراســر کشــور ســند ملی کنترل و پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر در استان تهیه و تدوین می شود.

مرتضی هاشم زاده در نشست با پرسنل این دانشگاه با 
اشــاره به تهیه و تدوین سند ملی کنترل و پیشگیری 
از بیماری هــای غیرواگیر در کشــور اظهار داشــت: 
کاهش 25 درصدی از خطر مرگ های زودرس ناشی 
از بیماری های غیرواگیر،  کاهش 2۰ درصدی میزان 
تحرک بدنی ناکافی و کاهش 1۰ درصدی مصرف الکل 

از جمله اهداف تدوین این سند است.
وی افزود: عالوه بر تدوین این ســند، برنامه پزشــک 
خانواده و ادغام آموزش پزشــکی با بخش بهداشت و 
درمان در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
کشور از جمله فرصت های موجود در سیستم بهداشت 
و درمان کشور برای پیشگیری و کنترل بیماری های 

غیرواگیر در ایران است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد بیان کرد: 
دسترســی 1۰۰ درصد جمعیت به داروهای مناسب 
و فناوری های پایه و ضروری برای درمان بیماری های 
غیرواگیر و دسترســی حداقل 7۰ درصدی به دارو و 
مشاوره الزم برای پیشــگیری از بیماری های قلبی و 
عروقی و حمالت عروق و مغزی نیز از دیگر اهداف سند 

ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر است.
هاشم زاده با اشاره به میزان باالی مصرف نمک در ایران 
خاطر نشــان کرد: کاهش ۳۰ درصدی میزان مصرف 
نمک سدیم نیز در این سند پیش بینی شده است. وی 
افزود:  کاهش ۳۰ درصدی شیوع استعمال دخانیات، 
 کاهش 25 درصدی شیوع پرفشاری خون و جلوگیری 

از افزایش بیشــتر چاقی و دیابت جمعیــت، از دیگر 
اهداف تعیین شده در این سند می باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد با بیان اینکه 
بیماری هــای ایســکمیک قلبی،  درد کمر،  ســوانح 
جاده ای،  اختالل افســردگی ماژور و ســکته مغزی 
دارای بیشترین بار در سال 2۰1۰ در ایران بوده است 
گفت: این الگو بیش از آنکه شبیه الگوی بیماری ها در 
کشورهای در حال توسعه باشد،  به الگوی بیماری ها در 

کشورهای توسعه یافته شباهت دارد.
هاشم زاده تصریح کرد: برخی موارد مانند بیماری های 
گروه اســهال،  اختــالالت روانی،  ســوانح و حوادث،  
خشونت و ناتوانی از جمله کوری و کری،  بیماری های 
کلیوی،  اندوکریــن،  کبدی و عضالنی،  اســتخوانی،  
پوســت،  بیماری های دهان و دندان و ناهنجاری های 

ژنتیک در رتبه های بعدی هستند.
وی در تشــریح عوامل خطر مرتبط بــا بیماری های 
غیرواگیر در ایران ادامه داد: بیشــترین میزان مرگ 
در بین 5 عامل خطر مرتبط به عوامل تغذیه است که 
در تمامی سال های مورد بررسی، کشور ایران از نظر 
عامل تغذیه و فعالیت فیزیکی کم و ناکافی در مقایسه 

با جهان همواره مقدار بیشتری داشته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد بیان کرد: به 
طور کلی عوامل خطر فعالیــت فیزیکی کم و ناکافی، 
 استعمال دخانیات و مصرف سیگار دارای روند نزولی 
می باشد این درحالی است که میزان مرگ به واسطه 
مصرف الکل روندی نسبتا یکنواخت در ایران و جهان 
دارد هر چند این میزان در ایران نســبت به متوسط 

جهانی کمتر است.

مفاد آرا
12/۳4 آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳946۰۳۰2۰۳1۰۰۰745- 94/11/25 هیات ثبت نایین موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نایین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سهراب عرب بافراني فرزند علي بشماره شناسنامه 84 
صادره از نائین در یک باب خانه به مساحت ۳66.7۰ مترمربع به پالک ثبتی5۰4 فرعي از 19627 
اصلي مجزی شده از156 فرعی واقع دربخش 2حوزه ثبت نایین خریداري از مالک رسمي آقاي رضا 
سجادی نائینی بصورت عادی محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳94/12/1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳94/12/25

م الف:۳55 رئیس ثبت نایین- اباذر مهیمن 
مفاد آرا

12/11۳ آگهي موضوع ماده ۳ قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1.راي شماره  1۳946۰۳۰2۰29۰۰۰255  مورخ 94/11/26  هیات ، خانم خدیجه غالمرضائی  فرزند  
علی اکبر  به شماره شناسنامه ۳6 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 54۰97۳587۰  پنج سهم 
مشاع از هشت سهم  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  شش دانگ 2۰۳/42 متر مربع پالک 175  
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 

اسمعیل مقیمی فرزند محمد 
2.راي شماره  1۳946۰۳۰2۰29۰۰۰256  مورخ 94/11/26  هیات ، خانم سکینه اسالمی  فرزند  عبداله 
به شماره شناسنامه 25 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 54۰989۳۳11  ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 2۰8 متر مربع پالک 447  اصلی واقع درشهر فرخی بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی ازمالک رسمی آقای محمد صادق عنایت و بانو سکینه عنایت
۳.راي شماره  1۳946۰۳۰2۰29۰۰۰257  مورخ 94/11/26  هیات ، خانم صغری فرخی فرزند  ابراهیم به 
شماره شناسنامه 918۰ صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 54۰9671872  ششدانگ یکباب مغازه  
به مساحت 68/5۰ متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک یک  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

 تاریخ انتشار نوبت اول :      1۰ / 1۳94/12                                                                                        
 تاریخ انتشار نوبت دوم        25 / 1۳94/12                                                                                  

  م الف:۳6۰ محمد علی بیطرف - رئیس ثبت خوروبیابانک 
مفاد آرا

 12/1۳2 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« که در 
اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر 
گردیده ودر اجرای ماده ۳قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی آگهی می شودودر روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده 

شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند 
در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رســید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی شــماره 1۳946۰۳۰2۰21۰۰۰294 مورخ 94/11/29 – آقای علی صاحبی شاهم آبادی فرزند 
محمد بشماره ملی 542982591۳  صادره از رفسنجان ششدانگ یکدرب باغ احداثی برروی قسمتی 
از مزرعه حسین آباد 49 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 261794 متر 

مربع خریداری رسمی از شرکت یاقوت کویر مهاباد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳94/12/1۰                                                                                                                                 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳94/12/24      
ذبیح اله فدائی-  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                                                                                                                     

مزایده
11/269 شماره نامه:941۰1168۳81۰۰۳29 شــماره پرونده:9۳۰998۰۳516۰۰6۰9 شماره بایگانی 
شــعبه:94۰۰۰6 اجرای احکام شــعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 94۰۰۰6 اجرایی شعبه دادگاه خانواده له خانم اعظم آقایی فرزند حسین علیه ورثه مرحوم 
حسن جان مومنی )1- کورش مومنی 2- داریوش مومنی ۳- سید آیت ا... مومنی 4- انوشیروان و 
فخرالملوک مومنی با قیمومیت آقای مرید آقایی به خواسته مبلغ ۳۰5/25۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته )اجرت المثل ایام زوجیت( مبلغ 1/55۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه کارشناسی مبلغ 25۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 15/262/5۰۰ ریال 
بابت حق االجرا دولتی )جمعا به مبلغ ۳24/۳12/5۰۰ ریال( در حق محکوم لها جلسه مزایده ای 
جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: 1- مورد اول مزایده عبارتست از یک قبضه اسلحه گلوله زنی 
5 تیر مدل گلنگدنی کالیبر ۳۰۳ ساخت انگلســتان به شماره 19۰9 که حسب نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است ارزش روز اسلحه مذکور مبلغ 
4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعالم شده است. 2- مورد دوم مزایده عبارتست از یک قبضه اسلحه ساچمه زنی 
2 لول مدل کوسه کالیبر 12 ساخت مجارستان به شماره F- 7976 که حسب نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است ارزش روز اسلحه مذکور مبلغ 
11۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعالم شده است اسلحه های مذکور در حال حاضر در انبار امانی قسمت حفاظت 
اطالعات ارشد آجا منطقه اصفهان)مدس( نگهداری می شود.شایان ذکر است حسب استعالم ماخوذه 
از مدیریت اسلحه و مهمات حفاظت اطالعات ارشد آجا منطقه اصفهان افرادی می توانند جهت 
خرید موارد مزایده فوق در جلسه مزایده شرکت نمایند که دارای شرایط زیر باشند: 1- فاقد اسلحه 
های گلوله زنی و یا ساچمه زنی باشند 2- فاقد سوء پیشینه باشند ۳- دارای سالمت روانی و جسمی 
باشند. متقاضیانی که دارای شرایط مذکور باشند می توانند 5 روز قبل از فروش ضمن هماهنگی با 
این اجرا در محل فوق )انبار امانی( از اسلحه های مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید 
در تاریخ 1۳94/12/25 ســاعت ۰9:۳۰ صبح در دفتر این جرا واقع در خیابان نیکبخت – مجتمع 
اجرای احکام حقوقی – طبقه اول – واحد یک حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی 
خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 1۰% مبلغ تصویبی را فی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری واریز نماید.م الف:۳1985 اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان

فقدان سند مالکیت 
12/177 شماره:1۳94/۰4/17299۳-1۳94/12/۳ نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین قطعه ششم تفکیکی به پالک ثبتی شماره: 817 فرعی از 52 اصلی مفروز و مجزی شده از 
زمین 7۳7 فرعی از اصلی مرقوم واقع در کوی وشوشاد جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 
1۰77۳ در صفحه 91 دفتر امالک جلد 86 به نام علی علی ذولفقار بیک به شماره چاپی 2/82۳۰۳۰2 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب ســند انتقال شماره:1۳67/۰7/28-5۳۰۳4 
دفترخانه شــماره 7 نطنز به محمــد ذولفقار بیک فرزند غالمحســین انتقال یافته که ســند 
رهنــی 1۳۰8-1۳89/۰7/۰6 دفترخانه ۳72 جهرم حــوزه فارس در قبال مبلــغ 679/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به مدت ده ســال در رهن قرار داده ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره 
وارده:94۰4۰952678۳17-1۳94/1۰/۰6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن 

ذیل شماره: 6۰۰9۳ الی 6۰۰95-9۳/11/28 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و در خواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه  کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. م الف:۳86 عباسعلی عمرانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
حصر وراثت

12/187 آقای محمد دادخواه تهرانی دارای شناسنامه شــماره 51 به شرح دادخواست به کالسۀ 
۳52/94 شعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تیران از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه سلمانیان تهرانی بشناسنامه 26 در 
تاریخ 1۳94/1/۳۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- محمد دادخواه تهرانی ش.ش 51 و 2- جعفر دادخواه ش.ش 168 و ۳- علی دادخواه تهرانی 
ش.ش 5۳51 به عنوان فرزنــدان ذکور متوفی و 4- زهرا دادخواه تهرانــی ش.ش 165 و 5- مهری 
دادخواه ش.ش ۳ و 6- رضوان دادخواه تهرانی ش.ش 1۳ و 7- پروانه دادخواه تهرانی ش.ش 116 به 
عنوان فرزندان اناث متوفی و 8- حسین دادخواه تیرانی ش.ش 146 به عنوان همسر متوفی و به غیر 
از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. 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:۳6۳ شعبه اول حقوقی 

و حسبی شورای حل اختالف تیران
حصر وراثت

12/188 خانم ریحانه براتی دارای شناسنامه شماره 722 به شرح دادخواست به کالسۀ 6۰4۳/94 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزاله براتی 
بشناسنامه 7 در تاریخ 94/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- سجاد براتی ش.ش ۳7 ت.ت 1۳61 )فرزند پسر( 2- حسن براتی ش.ش 1۰8 
ت.ت 1۳65 )فرزند پسر( ۳- زهرا براتی ش.ش ۳7 ت.ت 1۳59 )فرزند دختر( 4- محبوبه براتی ش.ش 
577 ت.ت 1۳56 )فرزند دختر( 5- زهرا براتی ش.ش 25 ت.ت 1۳5۳ )فرزند دختر( 6- ریحانه براتی 
ش.ش 722 ت.ت 1۳6۳ )فرزند دختر( 7- فاطمه براتــی ش.ش 1۰8۰۰۳2894 ت.ت 1۳68 )فرزند 
دختر( 8- مریم براتی ش.ش 549۰۰18۳48 ت.ت 1۳7۰ )فرزند دختر( 9- عشرت شجاعی ش.ش 
7 ت.ت 1۳29 )همسر(. 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:۳62 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف بخش کرون
ابالغ رای 

12/189 کالسه پرونده:94-888 شماره دادنامه:196۰-94/1۰/۳۰ مرجع رسیدگی: شعبه ۳2 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: محمد زارع نشانی اصفهان – خورزق – برخوار – بلوار ولیعصر – کوی 
آخر- کوچه شهید رحیمی خوانده: غالمرضا سلیمانی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای محمد زارع به طرفیت غالمرضا سلیمانی به خواسته مطالبه مبلغ 
7/5۰۰/۰۰۰ ریال طبق رسید عادی مورخه 9۳/۳/18 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به 
محتویات پرونده اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب شــورا دعوای مطروحه راوارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 185/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/16 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:۳۳482 شعبه ۳2 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/19۰ کالسه پرونده:1۰5۳/94-94/1۰/12 شــماره دادنامه:19۰9-94/1۰/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه ۳2 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید شریعتی نشــانی خیابان جی – خ اهلل 
اکبر – کوچه ملکیان وکیل: اعظم محمدی و فاطمه محمدی هر دو به نشانی دولت آباد – خ.انقالب 
– ابتدای بلوار22بهمن – جنب قرض الحسنه خوانده: حسین محمدی نشانی مجهول المکان 
خواسته: محکومیت پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک 94/2/15-219۰7۰۰2 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای سعید شریعتی به 
طرفیت آقای حسین محمدی به خواسته مطالبه مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک چک به شماره 
219۰7۰۰2-94/2/15 به عهده بانک پســت بانک به به انضمام مطلق خســارت قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صــدور گواهی های عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتندا به مواد ۳1۳و۳14 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و 28۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )94/2/15( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 2۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:۳۳48۳ شعبه ۳2 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/191 کالسه پرونده اصلی:94-742 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: آقای علیرضا دهقانی نشانی اصفهان – خیابان عبدالرزاق – کوچه15- سرای شیشه گری 
خوانده: خانم لیال مهدوی لنجی فرزند نقی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به 
تاریخ 94/1۰/۳۰ شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده 
کالسه 94-742 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی علیرضا دهقانی به طرفیت لیال مهدوی 
لنجی به خواسته مطالبه سی و شش میلیون و پانصد هزار ریال موضوع یک فقره چک به شماره 
۰21142-1۳85/2/2۰ عهده بانک کشاورزی به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
ومدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده لذا 
شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشــخیص داده و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )1۳85/2/2۰( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 2۰ روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظــرف 2۰ روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:۳۳486 شعبه 41 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

 11/497 نظــر به اینکــه آقای پژمــان اســدی باباعربی به اتهام ترک انفاق حســب شــکایت 
خانم زهرا یسلیانی فرزند براتعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 94۰5۰6 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد. م الف:۳۳5۳۰ شعبه 4۰ دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

رییس دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد:

سند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر 
تدوین می شود
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سامسونگ برای خنک سازی دستگاه های خود فکر تازه ای دارد؛
لوله هایی که خنک می کنند

جزییات حمایت صندوق صنایع الکترونیکی از تحقیقات دانشگاهی؛
حمایت صحا از تحقیقات واگذار شده به دانشگاه

مایکروسافت ویندوز 10 مویابل را به روز خواهد کرد؛
ویندوز 10 به روز خواهد شد

 گفته می شــود سامســونگ برای موبایــل های گلکســی اس 7 خــود از لوله های 
 خنک کننده اســتفاده کرده اســت و انتظار می رود این کار به سنتی جدید در میان 
تولید کننده های اسمارت فون تبدیل شده و برای سازندگان لوله های خنک کننده 

فرصت خوبی ایجاد کند.
 البته الزم به یادآوری اســت که تامین کننده های تجهیــزات تولیدی مربوطه اعالم 
داشــته اند که برای ســاخت لوله های خنک کننده مورد بحث، قالب ویژه ای برای 

اسمارت فون ها ندارند و این محصوالت هنوز به قدر کفایت رشد نکرده اند.
 در همین راســتا بد نیســت بدانید، سامســونگ مدل های متنوعی از گلکسی S7 و 
Edge S7 تولید کرده، به طور مثال می توان به نســخه ای که به اسنپدراگون820 
کوالکوم مجهز است و فقط در آمریکا فروخته می شود یا به نمونه تجهز شده به چیپست 
اگزینوس8890 که با بهره گیری از فرآیند 14 نانومتری ساخته شده و در باقی کشورها 

عرضه می شود، اشاره کرد.
همچنین جا دارد اشاره کنیم، با اینکه استفاده از لوله های خنک کننده در محصوالت 
پی سی بسیار رایج است، این طرح برای تلفن های هوشمند هنوز کامال جا نیفتاده و 

در حال حاضر فقط یک گرایش و تمایل از طرف برندهای مختلف به شمار می رود.
در آخر نیز جالب است بدانید که برای ساخت لوله های دفع حرارت مخصوص موبایل 
باید قالب های ویژه ای تولید شود و با توجه به اینکه بیشتر اسمارت فون ها عمر بسیار 
کوتاهی دارد هنوز هیچ شرکتی حاضر نیست برای ساخت این قالب ها سرمایه گذاری 
کند و این حرکت سامسونگ شاید بتواند نقش محرک برای باقی شرکت ها را ایفا کند.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع 
 الکترونیک ) صحــا ( مدل های همکاری ایــن صندوق را 

برای حمایت از تحقیقات دانشگاهی، تشریح کرد.
علی وحدت در نشست با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
شهید بهشتی و اعضای هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر 
 و پژوهشــکده لیزر این دانشــگاه اظهار داشــت: براساس 
 تفاهم نامه همکاری با وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری، 

چند مدل و الگو حمایت از دانشگاه ها مشخص شده است.
وی ادامه داد: براین اساس در انجام طرح های پژوهشی توسط 
صنعت با هدف افزایش سهم هزینه های تحقیقاتی در صنایع، 
صحا یک مدل ۳ جانبه در حمایت از آموزش و پژوهش دنبال 
می کند به طوری که چنانچه شرکتی سفارش کار تحقیقاتی 
خود را به گروه دانشــگاهی بدهد، هزینه های آن به شــکل 
تسهیالت توسط صندوق مساعدت می شود. در این مدل که 
می توان آن را در آموزش های تخصصی نیز اجرا کرد، به جای 
کمک مستقیم به دانشگاه، از فعاالن بخش خصوصی، با هدف 

ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه حمایت می شود.
وحدت بــا بیان اینکــه حمایت از تجهیز آزمایشــگاه های 
تخصصی و مرجع یکی از مدل های حمایتی صحا از دانشگاه 

است، خاطرنشان کرد: در این مدل اگر شرکت هایی با هدف 
ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشــگاهیان در پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد مستقر شوند، هزینه تجهیز این 
آزمایشگاه توسط صحا به شکل تســهیالت ارائه می شود. 
در این مدل با شــکل گیری این گونه شرکت ها، نیاز صنایع 
مختلف به خدمات آزمایشگاهی تخصصی نیز رفع می شود.

مدیرعامل صحا با اشــاره به حمایت صندوق از شرکت های 
نوپا و فناور پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه ها 
گفت: از شــرکت های کوچک با هدف توســعه محصول و 
 رشــد و تبدیل شــدن به شــرکت هایی بزرگ تر حمایت 
می شــود. همچنین مــی تــوان از شــرکت های بزرگ 
تر نیز  به شــکل لیزینگ با هدف توســعه تولید محصول 
تســهیالت ارائه کرد. وی با بیان اینکه صندوق حمایت از 
تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیک ) صحا ( جز معدود 
 نهادهای حمایت کننده از نرم افزار در کشــور است، گفت: 
صحا در بحث نــرم افزار دارای بدنه کارشناســی بســیار 
خوب اســت و طرح هــای نرم افــزاری به عنــوان یکی از 
 اولویت هــای صندوق پــس از ارزیابی مــورد حمایت قرار 

می گیرند.

گفته می شــود که هم اکنون، مایکروسافت مشغول تســت بیلد تازه ای برای ویندوز 10 
موبایل ) با شماره 10586.122 ( است.

البته باید در نظر داشت که این، یک آپدیت انباشته اســت بدان معنا که هیچ مشخصه یا 
امکان جدیدی ندارد.

با این همه، مرورگر اج که در واقع مایکروســافت آن را به عنوان جایگزینی برای اینترنت 
اکسپلورر ارائه کرد حاال در کادر آدرس خود از Word Flow پشتیبانی می کند و این همان 

امکانی است که پیشتر در بیلد 14267 دیده بودیم.
قبال قرار بود که ویندوز10 موبایل دوشنبه گذشته ارائه شود، اما حاال مایکروسافت اعالم 
کرده که بسیاری از تلفن های هوشمند مبتنی بر ویندوز 8.1 الزم است که قبل از ویندوز 
 10 موبایل، یک آپدیت فریمور را دریافت کنند. متاســفانه نیز فعال مشــخص نشــده که 
تلفن های هوشمند مبتنی بر ویندوز فون 8.1 دقیقا چه زمانی این آپدیت را دریافت خواهند 

کرد. کمی پیش مایکروســافت اعالم 
کرده بود که برخی مدل های مشخص 
شــامل لومیا4۳0، لومیــا 5۳2، لومیا 
5۳5، لومیا540، لومیا640، لومیا640 
اکس ال، لومیا 7۳5، لومیا8۳0 و لومیا 
9۳0 نخستین دســتگاه هایی هستند 
که آپدیت ویندوز10 موبایل را دریافت 

خواهند کرد.

رییس پژوهشگاه فضایی ایران از بومی سازی حداقل20 فناوری 
کلیدی ســامانه های فضایی به عنوان برنامه های مدنظر این 

پژوهشگاه برای سال آینده خبر داد.
حسن حدادپور با اشــاره به برنامه های در دســت انجام برای 
 دستیابی به اهداف برنامه ششم توســعه در بخش فضا، گفت: 
بر اساس برنامه ششم توسعه، پژوهشگاه فضایی ایران در زمینه 
طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی مدار GSO و ساخت و پرتاب 

دو ماهواره مخابراتی سنجشی عملیاتی، اقدام خواهد کرد.
وی اســتفاده از فضا را به منظور خدمت رسانی به جامعه یکی 
 از مشــخصه های توســعه یافتگی کشورها دانســت و افزود: 
نتایج کاربردی حوزه فضا در ابعاد مختلف مخابراتی،  ارتباطی، 
پایش زمین، هواشناسی، نقشه برداری و موقعیت یابی مورد نیاز 

جوامع است.
حدادپور با اشــاره به اثــرات فناوری های فضایــی در فعالیت 
های صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشــورها ادامه 
 داد: نگاهی به آمار درآمدهای حاصــل از فعالیت های فضایی 
نشان دهنده اهمیت این صنایع اســت، به گونه ای که درآمد 
جهانی از صنایع ماهواره ای در سال 2014 برابر 20۳ میلیارد 

دالر ارزیابی می شود.
رییس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه، اعداد و ارقام اعالم 
شده نشــان می دهد که توانمندی فضایی یک دارایی لوکس 
 نیســت و امکان چشم پوشــی از آن وجود ندارد، یادآور شد: 
از ایــن رو دارا بودن فنــاوری فضایی موتور محــرک اقتصاد 

دانش بنیان و تقویت کننده اقتدار ملــی و آفریننده رفاه برای 
جامعه است.

 وی با تاکید بر اینکه بخش ICT به ویژه بخش فضایی کشــور 
به عنوان بخش  مهم و اساسی، سهم عمده و مسئولیت بزرگی 
 بر عهده دارد، خاطرنشــان کــرد: هدف گذاری انجام شــده 

در توسعه  کشور، متعلق به تمام بخش ها بوده و تمامی مسئوالن 
و متخصصان کشور باید در یک بسیج همگانی تمامی تالش و 
توانمندی خود را به کار بندند تا رشد اقتصادی میانگین 8 درصد 

ساالنه برنامه ششم توسعه محقق شود.
حدادپور اصل درون زا و برو نگرا بــودن را یکی از اصول مبنایی 

 سیاســت های کلی نظام و برنامه  ششــم توســعه ذکر کرد و 
ادامه داد: با توجه به این امر باید مسئوالن بخش فضایی نیز توجه 
اصلی خود را معطوف به توســعه و بومی سازی فناوری فضایی 
 کرده و در این راستا باید از فرصت های بین المللی فراهم شده 

در شرایط پسا تحریم حداکثر استفاده شود.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به نقش این پژوهشگاه 
در توسعه فناوری های فضایی خاطرنشان کرد: از جمله می توان 
به طراحی و ســاخت ماهواره SRI، تکمیل و راه اندازی فاز اول 
آزمایشگاه سیستمی فضایی، طراحی، ساخت و پرتاب کاوشگر 
پیشگام و پژوهش، طراحی و ساخت ماکاپ سفینه سرنشین دار 
و نیز طراحی و ساخت مدل مهندسی ماهواره  مخابراتی ناهید 
1 اشاره کرد. وی در مورد برنامه های آتی این پژوهشگاه گفت: 
این پژوهشگاه بنا دارد تا با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های 
بین المللی در چارچوب برنامه ششم توسعه و در راستای توسعه 
پرشتاب و پایدار کشور، برخی از اهداف کلیدی را محقق کند. 
در این راستا طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره مخابراتی در مدار 
GSO و طراحی، ساخت و پرتاب دو ماهواره مخابراتی سنجشی 

عملیاتی، در دستور کار قرار دارد.
حدادپور گفت: عالوه بر آن در زمینه اجرای فاز دوم آزمایشگاه 
سیستمی فضا اقدام خواهد شد. همچنین توسعه و به کارگیری 
فناوری استفاده از ســکوهای استراتوسفری، طراحی و توسعه 
پایگاه فضایی بین المللی چابهار و توسعه و بومی سازی حداقل 
 20 فناوری کلیــدی ســامانه های فضایی برای ســال آینده 

در دستور کار قرار دارد.
سرپرست پژوهشــگاه فضایی ایران اضافه کرد: این پژوهشگاه  
همچنین انجام پروژ ه های فناورانه مورد درخواست سایر بخش ها 
مانند بومی سازی سامانه های رادار هواشناسی و زیرساخت های 

مرتبط با مرزبانی الکترونیکی را در برنامه دارد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزییات دستورالعمل 
جدید شــورای عالی فناوری اطالعات درباره ســرمایه گذاری 
بخش غیردولتــی در ارائه خدمات دولــت الکترونیک و ضوابط 
مشــارکت این بخش را تشــریح کرد. رضا باقری اصل در مورد 
جزییات مصوبه جدید کمیســیون توســعه دولت الکترونیک 
شــورای عالی فناوری اطالعات و شــورای عالی اداری، مبنی 
بر دســتورالعمل مشارکت و ســرمایه گذاری بخش غیردولتی 
 در اجرای پــروژه دولت الکترونیک در کشــور اظهار داشــت: 
در مدل های توســعه دولــت الکترونیک، از جملــه مهم ترین 
اهدافی که کشــورها در پی تحقق آن هســتند کوچک سازی 
و چابک ســازی دولت اســت. معنای واضح تر اینکــه در دنیا 
 مدلی بــرای دولــت الکترونیک وجــود ندارد کــه نتیجه آن 
کوچک ســازی و چابک ســازی دولت نباشــد. وی با تاکید بر 
اهداف تعریف شــده در این دســتورالعمل جدیــد، ادامه داد: 
از جملــه مهــم ترین مســائل در دولــت الکترونیــک، نحوه 
حضور و میــزان مداخله دولــت در خدماتی اســت که مردم 
در امور مختلف به آنهــا نیازمندند. دولت هــا عموما چند کار 
 ویژه انجــام می دهند. بــرای مثال دولت در حــوزه حاکمیتی 
امور مربــوط به سیاســتگذاری و مقــررات گــذاری و تدوین 
اســتانداردها و ضوابــط را برعهــده دارد و موضوعاتــی چون 
صدور مجوز و اعتبارســنجی و ثبت رویــداد از دیگر اقداماتی 
اســت که دولت انجام می دهد. باقری اصل با اشــاره به تصدی 
 گری دولــت در حــوزه هایــی ماننــد راهســازی و آموزش، 
ادامه داد: عالوه بر این گونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی 
دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها 

نیز برعهده دولت است. 
براین اســاس تمامی این قبیــل خدمات، برای اجرایی شــدن 
نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توســعه نیروی انسانی است 
 که با این تعاریف، دولت الکترونیک مــی تواند به خدمت دولت 

بیاید.
 دولت چابک می شود

باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه 
دولت الکترونیک شــورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور 
مربوط به دولــت الکترونیک به بخش غیردولتــی، به مفهموم 
چابک ســازی دولت اســت، ادامه داد: دولت برای رویکردهای 
مقابله با فســاد ) ناکارآمدی و فقدان بهره وری (، تا حد ممکن 
 این امور را به بخش خصوصی می ســپارند تا هــم در این پروژه 
ســرمایه گــذاری کــرده و هــم آن را عملیاتی کنــد. وی با 
اشــاره به این دســتورالعمل که در جلســه 11 این کمیسیون 
به تصویب رســید خاطرنشــان کرد: مشــارکت بخش دولتی 
 بــا بخش خصوصــی یــا تعاونی بــا هدف ســپردن امــور به 
بخش های غیردولتی و اجازه انجام ســرمایه گــذاری در ارائه 
 خدمــات الکترونیکــی در این مصوبه گنجانده شــده اســت. 
به معنای دیگــر، این دســتورالعمل برای آن اســت که دولت 
برای اجرا کردن ۳ امــور حاکمیتی، حمایتــی و تصدی گری، 
به دنبال ســرمایه گذاری و توســعه نیروی انســانی نباشــد و 
کار را به بخــش غیردولتی بســپارد. باقری اصــل حاصل این 
مشــارکت را کاهش مداخله و حضور دولــت در اقتصاد عنوان 

کرد و گفت: ســرمایه گذار چون مالک ســرمایه اســت به تبع 
حفظ حداکثــر منافع و حداکثــر کیفیت ) به دلیــل رقابت (، 
ناگزیر بــه شــیوه ای کار را اجرا مــی کند کــه حداکثر بهره 
 وری را داشته باشــد. شکی نیســت که بخش خصوصی سعی 
می کند بهــره وری را افزایــش داده و با هزینــه های کمتری 
 خدمات ارائه دهد. وی ادامه داد: در این دســتورالعمل، براساس 
آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری  اطالعات ) مصوب 
11 مهر 94 هیئت وزیران (، بنا بر موادی مقرر شد دستگاه های 
 اجرایی، خدمات مرتبــط با دولت الکترونیک را که شناســایی 
 کرده اند به کمیسیون توســعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا 

پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.
 نحوه مشارکت بخش خصوصی 

باقــری اصل با تاکیــد براینکه در ایــن فرآینــد، موضوع قابل 
مشــارکت میان بخش خصوصی و دولت، توســط کمیسیون 
توســعه دولت الکترونیکی تصویــب نهایی می شــود، اضافه 
کرد: کمیســیون توســعه دولــت الکترونیکــی آمادگی آن 
را دارد کــه در هر زمانی که الزم اســت بــرای تصویب موضوع 
 مشــارکت بخش دولت و بخــش خصوصی، جلســه بگذارد. 
براین اســاس بخش خصوصی باید پیشنهاد ســرمایه گذاری 
خود را به دســتگاه های دولتــی ارائه دهد که ایــن طرح ها از 
طریق دســتگاه هــای اجرایی در کمیســیون توســعه دولت 
الکترونیک مطرح و پــس از تایید به بخش خصوصی ســپرده 
می شــود. وی در مورد ســایر اقدامــات مدنظر بــرای اجرای 
 این دســتورالعمل تاکیــد کــرد: چنانچه طرح کســب و کار 
در کمیســیون توســعه دولت الکترونیک توســط یک مشاور 

 دارای مجوز از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررســی 
 قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای 
نخواهد داشــت و طــرح را تصویب می کند. دبیر کمیســیون 
 توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه 
 شــرکت هایی می توانند در این طرح مشــارکت کنند، گفت: 
شــرکت های خدمات مشــاور و نیز بخش خصوصی که فقط 
باید توان مالی و تخصصی داشته باشند و دارای بخشنامه نظام 
مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشند. همین طور 
رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام 

صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. 
پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.
 دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد

باقری اصــل میزان ســرمایه گــذاری در پروژه هــای  دولت 
الکترونیک را از نظــر مدل های مختلف، متفــاوت عنوان کرد 
و گفت: در صورت تمایل به ســرمایه گذاری بخش خصوصی، 
 پس از ســنجش و نیازســنجی طــرح کســب و کار و میزان 
ســرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد 
خواهد شــد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمــات مربوط به دولت 
الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام 
می شود. وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر 
گرفته شده اســت نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب 
مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی 

می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. 

برای مثال در پروســه کارت هوشــمند ملی ۳2 هــزار تومان 
براســاس قانون مجلس دریافت می شــود کــه در صورتی که 
بخــش خصوصی ایــن خدمــت را ارائه دهــد، ایــن کارمزد 
به این بخــش تعلق خواهد گرفــت. باقری اصل بــا بیان اینکه 
 در وهله اول برای برون ســپاری و مشــارکت بخش خصوصی 
در این طرح، لیســتی از۳0 خدمت مربوط به دولت الکترونیک 
شناســایی کرده ایم اظهار داشــت: از ســرمایه گــذاران می 
 خواهیم آمادگی خــود  را برای اجرای این پــروژه ها با توجه به 
زیرســاخت های عملیاتی شــده، اعالم کنند. به گفته وی، این 
دستورالعمل با مشــارکت بخش خصوصی، ســازمان فناوری 
 اطالعــات و دبیرخانــه کمیســیون دولت الکترونیــک، تهیه 
شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری 
اطالعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار 

پایین خواهد بود. 
کمیســیون توســعه دولت الکترونیک تنها به اخــذ تاییدیه 
از شــرکت هــای مشــاور معتبر اقــدام مــی کند تــا اجازه 
مشــارکت دســتگاه خصوصــی با خدمــات بخــش دولتی 
فراهم شــود. باقــری اصــل در مــورد قراردادها نیــز گفت: 
 فرآینــد قراردادهــا در مــاده 8 ایــن دســتورالعمل قیــد 
شده است و در آن گفته شــده که در این قراردادها چه ضوابطی 
 باید رعایت شــود.  هم اکنون دســتگاه های اجرایی می توانند 
بر اساس این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند 
 و نیازی نیست که کمیســیون دولت الکترونیک در آن مداخله 

کند.
 پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک

باقری اصل اجــرای این طرح را به عنوان نســل ســوم دولت 
الکترونیک اعالم کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت 
 دولت الکترونیک و کوچک کردن دولت ها با حذف نقش دولت 
در ارائه خدمات، انجام می شــود. وی با اشاره به اینکه این مدل 
نه تنها باعث افزایش مــدت زمان عملیاتی شــدن طرح های 
دولت الکترونیک نخواهد شــد، ادامه داد: چــرا که در صورتی 
که این طرح توســط دولت بخواهد انجام شــود باید  در الیحه 
بودجه گنجانده شــود و در مجلس به تصویب برســد و پس از 
 تصویب، زمانی طول خواهد کشــید که اعتبارات آن تخصیص 

داده شود. 
در حالی که ســرمایه گــذاری بخش خصوصی ایــن فرآیندها 
را به همــراه ندارد و بخــش خصوصی به راحتی مــی تواند در 
قالب شــرکت در قانون مناقصــات و مزایــدات و حتی با ترک 
 تشــریفات ) بســته به اختیارات قانونــی دســتگاه اجرایی (، 
این خدمات را در کشور ارائه دهد. دبیر کمیسیون توسعه دولت 
الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، 
 امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. 
 این طرح، نسل ســوم دولت الکترونیک محســوب  می شود و 

در همه جای دنیا مرسوم است.  
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشــارکتی و سرمایه گذاری بخش 
غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش 
به همراه خواهد داشــت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم 

افزایش پیدا خواهد کرد.

خبر

رییس کارگروه بهبود فضای کسب و کار ستاد صنعت نفت، گاز و زغال سنگ 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: از 2500 شرکت دانش بنیان، 
 170 شــرکت در حوزه نفت و گاز فعالیت می کنند. مصطفی کریمیان اقبال 
با اشاره به اینکه ارائه راهکارهای مناسب برای چالش های موجود در صنعت 
نفت تنها مختص دولت نیست، گفت: برخی از راهکارها به منظور رفع مشکالت 
و چالش ها در صنعت نفت نیازمند تالش موثر بخش خصوصی است. وی ضمن 
اشاره به موارد مشابه در دیگر کشورها شبکه سازی و ارتقا ظرفیت انجمن ها 
و تشــکل ها را بحثی جدی خواند و گفــت: نه تنها دولــت، بلکه خود بخش 
خصوصی می بایست با جدیت بیشتری در آن نقش بازی کند. رییس کارگروه 
 بهبود فضای کسب و کار ستاد توســعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و 
زغال ســنگ ادامه داد: تمرکز بخش خصوصی بر تحقیق و توســعه و ارتباط 
با مراکز تحقیقاتــی و همچنین جهت دهی نیروی انســانی به ایده پردازی و 
آماده ســازی آنها برای نوآوری و خالقیت از دیگر راهکارهای در دست بخش 
خصوصی است. کریمیان اقبال در ادامه به ارائه برخی راهکارهایی پرداخت که 
این بار نقش دولت در آن قابل مالحظه است و با بیان اینکه سیاست گذاری و 
برنامه ریزی در سطح کالن با توجه به جایگاه بین المللی و منطقه ایی کشور، 
 از مواردی اســت که باید دولت به آن توجه کند، اظهار کرد: ســطحی گری 
 در جهت رفع موانــع و دخالت های نابه جای دولت باید رفع شــود و با ایجاد 
زیر ساخت های الزم به منظور تربیت نیروی انسانی به شفاف سازی و اجرای 
برنامه های حمایتی و کالن ملی پرداخت. رییس کارگروه بهبود فضای کسب 
 و کار ستاد توسعه صنعت نفت، گاز و ذغال ســنگ معاونت علمی با اشاره به 
برنامه های حمایتی از شــرکت های دانــش بنیان از جملــه قانون حمایت 
 از شــرکت ها و موسســات دانش بنیان و برنامه توســعه تولیــد محصوالت 
دانش بنیان،گفت: قوانین و برنامه های حمایتی با هدف قرار دادن شرکت های 
دانش بنیان و با به کار گیری سیاســت های مختلف ماننــد تحریک تقاضا، 
ســاماندهی و ارتقا نظام استاندارد سازی، شفاف ســازی و ایجاد نظام جامع 
آمار و نظام مالی متناسب با تولید محصوالت دانش بنیان به تسهیل گری در 
 جهت تجاری سازی می پردازد. به گفته وی، تاکنون در حدود2500 شرکت 
دانش بنیان مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را دریافت کرده 

که در این میان نزدیک به170 شرکت مختص نفت و گاز هستند.

یک مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری؛

1۷0 شرکت دانش بنیان فعال
در حوزه نفت و گاز

جزییات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطالعات؛

دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد

رییس پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد؛

بومی سازی ۲0 فناوری کلیدی سامانه های فضایی
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رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نطنز 
گفت: بــا توجه به اینکــه نطنز ازنظــر موقعیت 
 جغرافیایــی ارتفاع باالتر از ســطح دریــا دارد، 
از تمام ظرفیت های الزم بــرای فعال کردن همه 
 نوع ورزش های تابستانی و زمســتانی برخوردار 

است.
حســین صفری اظهار کرد: بودجه سالیانه ای که 
 برای ورزش شهرستان نطنز اختصاص داده  شده 
بر اســاس جمعیت ورزشــی و تعداد ورزشکاران 
خیلی کفایت نمی کند و ما از طریق اسپانســرها 

و کمک خیرین این کمبود را جبران می کنیم.
وی افزود: سالن هایی که برای انجام فعالیت های 
ورزشــی به شــهروندان می دهیم بــا کمترین 
 هزینه در اختیارشــان قرار می گیرد در حالی  که 
در خیلی از جاها افراد برای اســتفاده از امکانات 
 سالن های ورزشــی هزینه های زیادی پرداخت 

می کنند.
رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 
نطنــز تصریــح کــرد: چیــزی بالغ  بــر100 تا 
150 میلیون اعتبــار صرف ترمیم و بازســازی 
 یک ســالن ورزشــی با نــام شــهید منوچهری 

 در شهرســتان شــده که به  زودی بهره برداری 
می شود.

وی اظهار داشت: از پروژه های نیمه تمام می توان 
به سالن شــهدای جاویداالثر شهرســتان نطنز 
اشــاره کرد که به  صــورت چندمنظــوره برای 
رشــته های رزمی و کشــتی در نظر گرفته  شده 
است همچنین سالن ورزشــی روستای ده آباد با 
 ســوله آماده، حدود40 تا50 درصد پروژه انجام  

شده است.
صفری خاطر نشــان کرد: ســالن ورزشی مابین 
روستای متین آباد و فمی اطراف امامزاده بادرود 
از دیگر پروژه های نیمه تمام بوده که برای تکمیل 
 نیاز بــه اعتبــار دارد و هنوز قابــل بهره برداری

 نیست.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز عنوان 
کرد: یک زمین چمــن مصنوعی نیمه تمام داریم 
که20 تا30 درصد کار انجام  شده، اما برای تکمیل 

به اعتبار نیاز دارد.
نطنز از نظر سرانه فضاهای ورزشی در استان 

اصفهان سوم است
 این مقام مســئول تاکیــد کرد: شهرســتان ما 

از نظر ســرانه فضاهای ورزشی در استان اصفهان 
 رتبه ســوم را دارد زیرا بر طبق اســتانداردی که 
از طرف وزارت ورزش اعالم  شده، سرانه ما نزدیک 
به یک مترمربع برای هر ورزشکار است البته باید 
یادآور شــوم که از این لحاظ نائین و اردســتان 
 در اســتان به ترتیب دارای مقام هــای اول و دوم 

هستند.
به گفته وی40 هیئت ورزشــی در نطنز تاسیس  
شده است که از این تعداد20 هیئت فعال هستند 
و نیز حدود یک هزار و500 ورزشکار، سازماندهی 

بر اساس بیمه  شده اند.
 صفــری بیــان کــرد:40 نفــر کاروان اعزامی 
از شهرستان نطنز در مسابقات کاراته به میزبانی 
لرســتان شــرکت کردند که 28 یــا 29 بانوی 
کاراته کارمان در سبک کیوکوشین موفق شدند 
در آن رقابت ها به مدال های رنگارنگ دست پیدا 
 کننــد؛ از دیگر افتخارات نیز می تــوان به حضور 
 محمــد گــودرزی از مربیــان برجســته کاراته 
 در تورنمنــت بین المللی کاراته اشــاره کرد که 

در کشور مالزی صورت گرفت.
رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نطنز 
 با اشــاره به اینکــه اکثریت ورزشــکاران نطنز 
در تمــام ســطوح از بهترین ها هســتند، یادآور 
شــد: نطنــز در رشــته های کشــتی، کاراتــه، 
 فوتبال و پــرورش انــدام صاحب مقــام و مدال 

است.
رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نطنز 
افــزود: به دلیــل موقعیــت جغرافیایــی نطنز 
تیم هــای مختلف اســتان می تواننــد اردوهای 
 تمرینــی خــود را در ایــن شهرســتان برپــا 

کنند.
وی ادامه داد: کوه کرکس در نطنز این قابلیت را 
دارد که سالیانه بیش از هزار نفر کوهنورد را پذیرا 
باشــد، همچنین بادرود امکانات کویرنوردی را 
برای عالقه مندان فراهم می کند؛ وجود ماسه های 
بادی در این شهرستان برای ورزش هایی همچون 
والیبال ساحلی و فوتبال ســاحلی بسیار مناسب 
است و اگر مسئوالن کمک کنند خیلی از رشته ها 

در نطنز می توانند فعال باشند.

خبر اخبار کوتاه

رییس شبکه بهداشت و درمان نجف آباد بیان داشت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون بیش از 36 مورد حادثه گاز گرفتگی در شهرســتان روی داده که 
متاسفانه با وجود تمامی تالش های صورت گرفته توسط نیروهای امدادی 
و اورژانس، چهار نفر از شــهروندان طی این اتفاقات جان خود را از دست 

داده اند.
حمیــد گلــه داری گفــت: در آخریــن حادثــه مشــابه، خــروج لوله 
دودکــش آبگرمکن از محــل خود باعث مســمومیت یک خانواده ســه 
 نفری شــد که خوشــبختانه با اقدام به موقع و ســریع عوامــل اورژانس، 
ســانحه دیدگان از مرگ حتمی نجات پیدا کرده و بــرای تکمیل مراحل 

درمانی به اورژانس بیمارستان شهید محمد منتظری انتقال داده شدند.
رییس شــبکه بهداشــت و درمان نجف آباد در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به نظارت مســتمر و دقیق کارشناسان این شبکه بر سیستم 
توزیع اقالم حساس بهداشتی در سطح شهر بیان داشت: در آخرین بازدید 
صورت گرفته که توســط معاونت غذا و داروی شــبکه و همراهی نماینده 
اداره صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد، اقالم غیر مجاز و قاچاق آرایشی 
و بهداشتی به ارزش تقریبی 2 میلیون تومان، کشف و ضمن توقیف اموال 
 مذکور پرونده جهت طی مراحل الزم تحویــل مراجع ذی صالح مربوطه

شد.
وی در پایان اضافه کرد: در تصادفی که طی روزهای اخیر ما بین یک دستگاه 
پیــکان و کامیون روی داد، یکــی از مصدومان حادثه دچار ایســت قلبی 
تنفسی شد که با حضور به موقع نیروهای اورژانس، فرد مذکور احیا شده و 
 ضمن انجام اقدامات درمانی اولیه به بخش ICU بیمارستان فاطمه الزهرا 

این شهر انتقال داده شد.

رییس مرکز فوریت های پزشکی نطنز گفت: در پی برخورد یک دستگاه 
اتوبوس با تریلر در اتوبان کاشانـ  اصفهان سه کشته و 11 نفر مصدوم 

بر جای گذاشت.
حسین مخلصی اظهار کرد: مقارن ساعت 5:45 صبح دیروز خبر برخورد 
یک دستگاه اتوبوس که از تهران به سمت اصفهان در حال حرکت بود، با 

یک دستگاه تریلر به اورژانس 115 نطنز مخابره شد.
وی افزود: بالفاصله با فراخوان 3 کد اورژانس و 2 کد هالل احمر نطنز و 
بادرود بر سر صحنه حاضر و مسافران مصدوم و سایرین نجات داده شدند.

رییس مرکز فوریت های پزشکی نطنز تصریح کرد: به علت شدت حادثه 
متاسفانه سه مســافر اتوبوس که دو خانم و یک آقا هستند در دم جان 
سپرده بودند. وی بیان کرد: این اتوبوس همچنین 11 مصدوم داشت که 
تمام مصدومان پس از به ثبات رســیدن برای ادامه مداوا به بیمارستان 

خاتم االنبیا نطنز اعزام شدند.

کارشــناس فرهنگی و مذهبی اداره تبلیغات اســالمی شهرستان 
خمینی شــهر گفت: شهرســتان اصفهان با یک هزار، کاشــان با 
 400، خمینی شــهر با300 و نجــف آباد با200 هیئــت عزاداری 
 به ترتیب رتبه اول تا چهارم تعداد هیئت های مذهبی را در اســتان 

دارند.
حجت االســالم و المسمین ســید محمدحســین امامی با بیان 
اینکه رتبه خمینی شــهر در این زمینه در اســتان ســوم اســت، 
افــزود: کار قانونمند کــردن و ثبت هیئت ها چهار ســال اســت 
که ابالغ شــده، اما بــه دلیل برخــی مقاومت هــا فقط40درصد 
 موفقیت داشــته ایم هر چنــد با جدیت بیشــتر این امــر را اجرا 

می کنیم.
کارشــناس فرهنگــی و مذهبــی اداره تبلیغــات اســالمی 
شهرســتان، تصریح کــرد: مســئوالن هیئت ها اطالعــات ناقص 
در این خصــوص می دهند، زیــرا معتقدند که هزینــه یک هیئت 
را مردم می دهنــد و نــه اداره تبلیغات، پس ثبــت معنایی ندارد، 
دوم اینکه احســاس می کنند اگر ثبت شــوند اختیــار عمل آنها 
 محــدود می شــود، هم چنیــن دالیلی فرعــی دیگــری  وجود 

دارد.
 حجت االســالم امامی دربــاره عملکرد شــش ماهه ایــن اداره 
در ســال جاری، گفت: تعداد90 جلســه گفتمان دینــی در تمام 
 دبیرســتان های دخترانه و پســرانه شهرســتان خمینی شــهر 
 در راســتای رفع شــبهات مذهبی و فکــری دانش آمــوزان برپا 

شده است.
وی ادامه داد: امســال عید غدیر خم برای آخرین بار در فصل پاییز 
واقع شده بود و از سال بعد به مدت 13سال در فصل تابستان است، 
بنابراین برای آنکه دانش آمــوزان از درک این واقعه بزرگ بی بهره 
نباشــند در پاییز ســال جاری جشــن های این عید را در مدارس 

شهرستان برگزار کردیم.
 وی دربــاره طــرح » مبلغات « یا خواهــران مبلغ، افــزود: حدود

 هشت هفته زنان مداح و مبلغ در زمینه آموزش دینی در مدارس، 
 اخالق مداحی ،مقتــل خوانی، ردیف خوانــی و ... در اداره آموزش 

داده شدند.
این کارشناس دینی، خاطر نشان کرد: یکی از مشکالت و اعتراضات 
 مردم شهرســتان این اســت که مداحان برای برگزاری مراســم 
پول زیادی می گیرند که هیچ مبنای عقالنی ندارد، همچنین نشر 
خرافات نیز از دیگر این موارد است که به طور جدی و صحیح با آن 

برخورد می کنیم.
امامــی تشــکیل کمیته برگزاری جشــن دهــه فجــر انقالب را 
از دیگر اقدامات مهم شــش ماهه دوم ســال جــاری اعالم کرد و 
 گفت: در ایام ا... دهه فجر انقالب اســالمی محافل انس با قرآن نیز 

برگزار شد.

مرگ چهار نجف آبادی 
بر اثر گاز گرفتگی

۱۴ کشته و مصدوم در برخورد اتوبوس 
ـ اصفهان با تریلر در اتوبان کاشان 

 هیئت های مذهبی خمینی شهر
 ثبت قانونی می شوند

ابالغ رای 
12/192 کالسه پرونده:465/94 شماره دادنامه:1088-94/7/13 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: حبیب ا... دهقانی قهفرخی نشانی اصفهان – خ.مشتاق دوم – پل شهرستان 
– خ.بازارچه – کوی شهید معلم – نبش بن بســت خاقانی – پ89- همکف وکیل: عباس کریمی 
نشانی اصفهان – خ.ارتش – کوچه33- ساختمان17- واحد4 خواندگان: 1- سعید جوانبخت نشانی 
خ.کاوه – خ.غرضی – خ.خردمند – امالک دهقان 2- احسان زاغیان 3- عباس بندری هر دو به نشانی 
مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به تسلیم و تحویل مبیع گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
حبیب ا.. دهقانی با وکالت آقای عباس کریمی به طرفیت آقایان سعید جوانبخت و احسان زاغیان و 
عباس بندری به خواسته الزام خواندگان به تحویل و تسلیم مبیع )آپارتمان( به مساحت 154 مترمربع 
دارای شماره ملک مادر سند 14039/135 واقع در خیابان کاوه . خ.گلخانه – خ.شهبازی – طبقه دوم 
مقوم به بیست و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی نظر به دادخواست تقدیمی و بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و صورتجلسه تنظیمی و اینکه خواهان و خوانده ردیف اول درجلسه حضور 
ولی خواندگان ردیفهای دوم و سوم با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه حاضر نشده و الیحه 
دفاعیه ارائه نکرده اند لذا شورا با توجه به جمیع مستندات پرونده از جمله مبایعه نامه ضمیمه پرونده 
دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 183و219و221 و بند 3 ماده 362 قانون مدنی و مواد 
198و515و519و520 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به تسلیم و تحویل ملک موضوع 
دادخواســت به خواهان به انضمام پرداخت مبلغ 160/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به خواندگان ردیفهای اول و سوم بااستناد به ماده 
4-84 قرار رد دعوی صادر مینماید و اعالم می دارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی و نسبت به خواندگان ردیف های 
دوم و سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:33490 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/193کالسه پرونده:94-799 دادنامه:1017-94/10/28 مرجع رســیدگی: شعبه 31 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی حمید نوری به نشــانی خ.توحید – جنب 
تاالر فرشــچیان – پ3 وکیل خواهان: سمیه ســلیمانی و نجیمه محمدی به نشانی خ.صارمیه – 
ابتدای خ.آتشگاه – مجتمع فردوسی – طبقه3 خوانده: حســام مرتضوی و مریم خائفی به نشانی 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه چک به تاریخ 94/10/27 شعبه 31 شورای حل اختالف به تصدی 
امضاء کننده زیر تشکیل است پرونده کالسه 799/94 مفتوح و تحت نظر می باشد با مالحظه اوراق 
و محتویات پرونده شــورا با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی حمید نوری و وکالت سمیه سلیمانی و 
نجیمه محمدی به طرفیت حسام مرتضوی و مریم خائفی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت یک فقره چک به شــماره 1509/554417/39 مورخ 94/4/31 به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه اولی به عنوان صادرکننده و ثانوی به عنوان ظهرنویس به شرح دادخواست شورا 
با بررسی اوراق پرونده و اســتماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی 
نداشته اند دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 310و313 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536-1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی 
کشور حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و حق الوکاله وکیل و همچنین هزینه دادرســی به مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال و خسارت تاخیر 
تادیه از سررســید چک 94/4/31 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد.م الف:33504 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/194 کالسه پرونده:94-798 دادنامه:917 مرجع رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی حمید نوری به نشانی خ.توحید – جنب تاالر فرشچیان – پ3 
وکیل خواهان: سمیه سلیمانی و نجیمه محمدی به نشانی خ.صارمیه – ابتدای خ.آتشگاه – مجتمع 
فردوسی – طبقه3 خوانده: 1- موسی ایوبی 2- کرامت ایوبی 3- زهره سلمانی 4- مهدی محمدی 
همگی به نشانی مجهول المکان  خواســته: مطالبه چک به تاریخ 94/9/29 شعبه 31 شورای حل 
اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است پرونده کالسه 798/94 مفتوح و تحت نظر می باشد 
با مالحظه اوراق و محتویات پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای شــورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگــی حمید نوری و وکالت 
سمیه سلیمانی و نجیمه محمدی به طرفیت 1- موســی ایوبی 2- کرامت ایوبی 3- زهره سلمانی 
4- مهدی محمدی به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شــماره 
1372/252737/41 بانک ملت مورخ 94/2/29 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اولی به 
عنوان صادرکننده و ثانوی به عنوان ظهرنویس به شرح دادخواست شورا با بررسی اوراق پرونده و استماع 
اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی نداشته اند دعوی را ثابت تشخیص 
و به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و رای 
وحدت رویه شماره 536-1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 
نامبردگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل و همچنین 
هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال و خســارت تاخیر تادیه از سررسید چک 94/2/29 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی دادگستری اصفهان 

می باشد.م الف:33505 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/195کالسه پرونده:94-797 دادنامه:1016-94/10/28 مرجع رســیدگی: شعبه 31 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی حمید نوری به نشانی خ.توحید – جنب تاالر 
فرشچیان – پ3 وکیل خواهان: سمیه ســلیمانی و نجیمه محمدی به نشانی خ.صارمیه – ابتدای 
خ.آتشــگاه – مجتمع فردوســی – طبقه3 خوانده: 1- علی نصری 2- شــریفه اعتباری به نشانی 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه چک به تاریخ 94/10/27 شعبه 31 شورای حل اختالف به تصدی 
امضاء کننده زیر تشکیل است پرونده کالسه 797/94 مفتوح و تحت نظر می باشد با مالحظه اوراق 
و محتویات پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی حمید نوری و وکالت سمیه سلیمانی و نجیمه 
محمدی به طرفیت علی نصری و شریفه اعتباری به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 596051 مورخ 94/7/7 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اولی به 
عنوان صادرکننده و ثانوی به عنوان ظهرنویس به شرح دادخواست شورا با بررسی اوراق پرونده و استماع 
اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی نداشته اند دعوی را ثابت تشخیص 
و به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و رای 
وحدت رویه شماره 536-1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 

نامبردگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل و همچنین 
هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال و خســارت تاخیر تادیه از سررسید چک 94/7/7 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی دادگستری اصفهان 

می باشد.م الف:33506 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/196 کالسه پرونده:849/94 شــماره دادنامه:897-94/11/10 مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: محمد عابدی نشــانی خ.آل محمد – کوچــه وحدت15- پالک214 
خوانده: 1- محمد محمدی فرد 2- عباس رجبی 3- محمد شیری همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یکدستگاه اتومبیل به شماره 
انتظامی 48-815ب66 شعبه 16 شــورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده 
کالسه 849/94 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شــورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید رای شورا: در خصوص درخواست آقای محمد عابدی فرزند اصغر ساکن 
خ.آل محمد – کوچه وحدت15- پالک214 بر علیه آقای محمد محمدی فرد فرزند حســن ساکن 
مجهول المکان و آقای عباس رجبی فرزند خسرو ساکن مجهول المکان و آقای محمد شیری فرزند 
ناصر ساکن مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند خودرو خواهان اعالم نموده که 
طی مبایعه نامه عادی مورخ یکدستگاه خودرو پژو206 مدل 1380 به شماره انتظامی 48-815ب66 
شماره موتور 10FSE33685649 شماره شاسی 80611278 را از آقای محمد شیری خریداری نموده ام 
و ایشان در قولنامه متعهد شده که سند را به نام من انتقال دهد و حال خودداری می نماید و تقاضای 
رسیدگی را نموده است شورا با بررسی اوراق پرونده و ضمن استماع اظهارات طرفین چون خودرو تا 
به حال چند بار خرید و فروش شده انتقال سند به نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادی 
با بقیه فروشندگان میباشد که خواهان باارائه تعداد 1 برگ تصویر قولنامه های قبلی رابطه قراردادی 
با بقیه فروشــندگان قبلی احراز نموده و در مورد مالکیت خودرو طی نامه شماره 1413/6/66815 از 
معاونت راهور شهرستان اصفهان استعالم که مالکیت خودرو مذکور را به نام محمد عابدی اعالم نموده 
است لذا خواسته خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198و519 ق.آ.د.م و مواد 220و219و225 قانون 
مدنی حکم به محکومیت آقای محمد محمدی فرد به تنظیم و انتقال سند خودرو فوق الذکر به نام 
خواهان صادر و اعالم می گردد و در مورد بقیه خواندگان چون ســند به نام آنها نمی باشد تا انتقال 
دهند قرار رد دعوی خواهان در مورد آنها صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی دادگستری اصفهان می باشد.م الف:33511 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/197 کالسه پرونده:94-836 شــماره دادنامه:895-94/11/19 مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: آقای فضل ا... خوروش نشــانی اصفهان – شاپور جدید – خ.امیرکبیر 
– بعد از فلکه – جنب باربری مهدی بار – الســتیک خوروش خوانده: آقای قدم علی مردیها نشانی 
مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 40/200/000 ریال طبق رســید عادی بابت فاکتور شماره 
286-94/3/2 به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای فضل ا... خوروش به طرفیت آقای قدم علی 
مردیها به خواسته مطالبه مبلغ 40/200/000 ریال طبق رسید عادی مورخ 94/3/2 به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/200/000 ریال بابت اصل خواسته و 425/000 ریال هزینه 
نشر تا زمان اجرا بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:33512 شعبه 16 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/198 کالسه پرونده:94-734 شماره دادنامه:929-94/11/13 مرجع رسیدگی: شعبه 39 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: قاسم قاسمیان نشانی خ.پروین اعتصامی – روبروی پمپ بنزین – نبش 
بلوار سراج – کوچه مکتبی فروشگاه الســتیک رجبی خوانده: عباس خانی نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه فاکتور با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای قاسم قاسمیان به طرفیت عباس خانی به خواسته مطالبه مبلغ 
13/660/000 ریال وجه فاکتور شماره 08048 فروشگاه الستیک خانی به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/660/000 ریال بابت اصل خواسته و 155/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/9/15 لغایت تاریخ 
وصول و هزینه نشر آگهی که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از 
 انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.

 م الف:33468 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره:5571 فرعی از یک 
اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 16953 در صفحه 223 دفتر 236 امالک به نام مســیب 
فدائی ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره 
وارده:94030239778373-94/12/5 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی کــه امضاء آن ذیل 
شماره:36048-94/12/5 به گواهی دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

 LL اینجانــب مجتبــی ضیاء مالــک خــودرو پژو پــارس 
مدل 1394  به شماره شاســی LL839066 و شماره موتور 
164L0019444 و شــماره پالک ایران13 - 352هـ72 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و برگ سبز تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

اینجانــب مجید پــور محمدی نجــف آبادی مالــک خودرو 
ســمند مدل 1383 - نقــره ای متالیک به شــماره شاســی 
 83248155 و شماره موتور 12483157579 و شماره پالک

 ایران13 - 863ج15 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و 
برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

اعالم مفقودی  اعالم مفقودی اعالم مفقودی اعالم مفقودی 

 اینجانــب احمدرضــا خادمی مالک خــودرو وانــت پیکان
 مدل 1386 به شماره شاســی 31003458 و شماره موتور 
11486018921 شماره پالک ایران43 - 676ج98 به علت 
فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی 

اسناد مذکور را دارم.

  405LLLاینجانب قاسم ســزاری همای کوه مالک خودرو پژو
 LL892413 مدل 1389 - نقره ای متالیک به شــماره شاسی
 و شــماره موتــور 12489019768 و شــماره پــالک

 ایران24 - 711م37 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( 
و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز:

ظرفیت مناسب نطنز برای ورزش های 
تابستانه و زمستانه 
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بيشتر بدانيم

ــاس  ــت و باعث كاهش تپش قلب و احس تخم بالنگو مقوى قلب اس
سبكى در قفسه سينه مى شود. 

ــت و مى توان آن را  ــاس ترس هم مفيد اس همچنين در كاهش احس
براى مبتاليان به ورم روده (كوليت) به عنوان يك كمك دارو تجويز 

كرد.
ــناخت طبع مواد غذايى به سالمتى و  سيد جواد علوى اظهار كرد: ش

پيشگيرى از بيمارى كمك مى كند.
ــاميدنى ها باعث ايجاد رطوبت  به گفته وى بعضى از خوراكى ها و آش
ــوند مانند: دوغ، ماست، خيار، هندوانه، كاهو،  و سردى در بدن مى ش

هلو، آلبالو، پرتقال و .... 
ــن گونه  ــوردن مداوم اي ــد، با خ ــت معتدل دارن ــه طبيع افرادى ك
ــود و اگر  ــردى و ترى متمايل مى ش ــان به س خوراكى ها، طبيعتش
مداومت بر مصرف اين غذاها كنند حالت سستى، رخوت، تنبلى بدنى 

و ضعف قوه تفكر در آنها ايجاد مى شود.
اين كارشناس طب سنتى افزود: خيار با طبيعت سرد و تر، براى افراد 

با مزاج هاى گرم و خشك مفيد است. 
ــنگى را  خوردن خيار، به خصوص مغز آن حرارت صفراى خون و تش
رفع مى كند. اشخاصى كه ناراحتى معده دارند نبايد در مصرف خيار 
ــتگاه هضم ــت باعث اختالل در دس زياده روى كنند زيرا ممكن اس

شود.
شربت تخم بالنگو تأثير زيادى در درمان ورم روده دارد به خصوص اگر 

ميزان گالب آن بيشتر باشد.
ــوان گالب، ــوم لي ــو مى توان يك س ــربت تخم بالنگ ــراى تهيه ش  ب
ــك ــكر، ي ــورى ش ــق مرباخ ــك قاش ــوش، ي ــوان آبج ــوم لي دوس

ــى مداومت  ــق چاى خورى تخم بالنگو را مخلوط كرد. اگر كس قاش
ــتا كند سيستم ايمنى به خوردن اين شربت در صبح به صورت ناش

ــتر  ــوان براى تأثير بيش ــود. البته مى ت ــيار تقويت مى ش بدنش بس
يك قاشق غذاخورى خاكشير هم به آن اضافه كرد.

تخم بالنگو برطرف كننده تپش 
قلب است

طب سنتى

دريچه

ــخن از خانه  تكانى و  ــويم، س ــفند كه نزديك مى ش به ماه اس
شست وشو زيادتر شنيده مى شود. آدم ها دست به كار مى شوند 
تا گردوغبار يك  ساله خانه را پاك و آن را براى رسيدن سالى 
جديد آماده كنند، اما آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد حفظ 
ــالمت بدن در كنار خانه  تكانى است و سالمت پوست يكى  س
از مواردى است كه در اين كار بيش از هرچيز در معرض خطر 

قرار دارد.
از اين رو، دكتر داريوش دائر، عضو انجمن متخصصان پوست 
ايران نكاتى را پيرامون حفظ سالمت پوست هنگام خانه تكانى 

بيان كردند.
با توجه به شـروع فصل خانه تكانى، از چه موادى بايد 

استفاده كرد تا براى پوست ضرر نداشته باشد؟
ــتعداد ايجاد حساسيت دارند و  ــوينده بالقوه اس تمام مواد ش
افراد بهتر است از مواد شوينده اى استفاده كنند كه فاقد مواد 
حساسيت زا باشند يا كلمه غيرقابل حساسيت روى قوطى آنها 
ــده باشد كه قابل استفاده  درج شده باشد يا به تجربه ثابت ش

است و ايجاد حساسيت نمى كند.
شرايط استفاده از دستكش هنگام كار با مواد شوينده 

چگونه است؟
دستكش ها بايد دو اليه باشند. يك دستكش نخى براى انجام 
كارهاى خشك از قبيل گردگيرى و نظافت كه در تمام مدت 
خانه تكانى بايد به دست داشت. براى كارهاى مرطوب هم بايد 
عالوه بر دستكش نخى، يك دستكش پالستيكى هم روى آن 

ــتكش هايى كه با عنوان دستكش هاى اليه دار در  پوشيد. دس
بازار به فروش مى رسند نيز در بسيارى از افراد كه دست هاى 

حساسى دارند، ايجاد حساسيت مى كند.
چه قسمت هايى از پوست بدن در معرض خطر هستند؟

عالوه بر دست ها كه بيشترين استعداد ابتال به حساسيت هاى 
پوستى را دارند، پاها نيز در هنگام خانه تكانى ممكن است به 
دليل قرار گرفتن در آب دچار حساسيت شوند، بنابراين بايد 
از آنها مراقبت شود. هنگام كار، بايد پاچه شلوار داخل جوراب 
قرار داده شود و جوراب نخى پوشيد. در شست وشوى فرش و 

موكت روى زمين بايد بعد از پوشيدن جوراب، كفش يا چكمه 
به پا كرد. 

حساسيت ها در ناحيه چشم، بينى و دور دهان بر اثر استنشاق 
ــت كه پوست بدن را  ــوينده از ديگر خطراتى اس بوى مواد ش
تهديد مى كند. استفاده از ماسك هاى چند اليه موقع استفاده 
ــت، به طورى كه تا زير چشم  از مواد شوينده حائز اهميت اس
ــم هم با عينك  محافظت شود  كشيده شود. محيط دور چش
ــد. عينكى كه به عنوان  ــيميايى در امان بمان تا از بخار مواد ش
محافظ استفاده مى كنيد بايد به اندازه اى بزرگ باشد كه دور 

چشم را كامل بپوشاند. موها نيز از ديگر قسمت هايى است كه 
در خانه تكانى ممكن است دچار آسيب شود. بنابراين موها بايد 
با روسرى، كاله يا شال پوشيده شود. در صورت استفاده از مواد 

شوينده و پاك كننده، از تماس با موها خوددارى شود.
آيا اسـتفاده از مواد شـوينده تاريخ مصرف گذشـته 

مى تواند خطرناك باشد؟
ــد فرآيندهاى  ــوينده مى توان ــتن تاريخ مصرف مواد ش گذش
ــد و از اين رو، از  ــوينده را تغيير ده ــيميايى برخى مواد ش ش

خاصيت اوليه مواد بكاهد و آن را به ماده اى مضر تبديل كند.
عاليم حساسـيت هاى پوسـتى ناشـى از كار بـا مواد 

شوينده چيست؟
ــت به صورت اگزما خود را نشان  ــطح پوس تظاهرات روى س
ــت، جلوى سينه، بازو،  مى دهد. به طورى كه روى نواحى دس
ــته ريزى، تاول  ــون قرمزى، پوس ــورت با عالئمى چ پاها و ص
ــروز مى كند. در  ــى واكنش هاى كهيرى ب زدن، خارش و گاه
ناحيه دور چشم نيز عالئم حساسيتى به شكل تورم، قرمزى و 

پوسته پوسته شدن دور چشم و دهان خود را نشان مى دهند.
چه افرادى بيشتر در معرض خطر هستند؟

ــتى ــيت پوس ــرادى كه آلرژى فصلى يا حساس معموال در اف
 (يا حساسيت سرشتى يا آتوپيك) دارند، اين واكنش ها بيشتر 
ديده مى شود. 20 درصد جامعه مبتال به حساسيت سرشتى 
ــت در اين افراد از  هستند، بنابراين توصيه به مراقبت از پوس

ضرورت بيشترى برخوردار است.

ــا تجويز  ــت و پا ب ــرق كردن دس درمان ع
ــول كلرايد  ــى چون محل داروهاى موضع
آلومينيوم يا داروهاى خوراكى چون آنتى 
ــا بنزوديازپين  ــك وبتابلوكرها ي كولينرژي

شروع مى شود.
ــيارى از بيماران به داروها  اما متاسفانه بس
پاسخ كافى نداده يا قادربه تحمل عوارض 

آنها نيستند.
ــاى پيچيده وپرهزينه يا  بنابراين درمان ه
پرعارضه همچون تزريق بوتاكس يا عمل 

جراحى پيشنهادمى شود. 
درمان موثر تعريق زياد خصوصا در نواحى 
ــتفاده از  ــل، اس ــا زير بغ ــت وپا ي كف دس
ــتگاه يونتوفورزيس مى باشد كه تا 90  دس

درصد اثربخشى دارد.
ــه هاى  ــرف هزين ــان نيازبه ص ــن درم  اي
ــى را ــوارض جراح ــته و ع ــاد نداش زي

 ندارد.
ــس درواقع نوعى روش تحويل  يونتوفورزي
دارو به پوست از راه شارژ الكتريكى اندك 

مى باشد. 
ــه  ــار درون دو محفظ ــاى بيم ــت ه دس
ــارژ الكتريكى  ــه يكى ش ــرار مى گيرد ك ق
ــرى  ديگ و  ــدى)  آن ــان  مثبت(جري
ــان كاتدى)  ــارژالكتريكى منفى(جري ش

دارد. 
ــق با آب  ــان تعري ــس دردرم يونتوفورزي
ــا اگرداروهاى  ــود، ام ــى ش ــيرانجام م ش
مهاركننده كولينرژيك مثل ليكوپيرونيوم 
ــج بهترى ــود نتاي بروميد به آن اضافه ش

دارد. 
در موارد تعريق شديد و مقاوم به درمان يا 
وقتى آلومينيوم كلرايد موضعى، اثربخش 
ــت و ايجاد تحريك و اگزماى پوستى  نيس
ــس نتيجه  ــار از يونتوفورزي ــد بيم مى كن

خواهد گرفت.
ــه هفته درمان  ــاران پس از س معموال بيم
ــه بار انجام مى شود نتيجه كه در هفته س

 مى گيرند؛ 
ــس از يك  ــت كه پ ــواردى هس اگرچه م

ــواردى  ــود و م ــق كمتر ش ــه تعري جلس
ــده ــر نش ــه ظاه ــه نتيج ــا 8 هفت ــه ت ك

 است. 
ــا 90  ــى ت ــه اثربخش ــان اگرچ ــن درم اي
ــاد ــا ايج ــه آن تنه ــد دارد و عارض درص

ــوك  ــاس ش ــا احس ــك ي ــاس قلقل  احس
ــر ــى اث ــا تدريج ــد ام ــى باش ــم م مالي

 مى كند.
ــت ها ،جلسات با  پس از خشك شدن دس
ــدا هر هفته يك بار و  فواصل طوالنى تر ابت
ــپس هر دو هفته يك بار ادامه مى يابد و  س
بعد از آن بسته به شخص، فواصل جلسات 

درمانى تعيين مى شود. 
ــته  ــتكار داش ــكيبايى و پش ــر بيمار ش اگ
ــل  ــى را كام ــات درمان ــا جلس ــد ت باش
ــتن  ــاس خوب داش ــد مى تواند احس كن
ــد از  ــك را بع ــرم وخش ــاى گ ــت ه دس
سال ها داشتن دست هاى سرد ومرطوب 
ــاس آزادى ــرده و حقيقتا احس ــه ك تجرب

 كند.

ليزيك، در واقع، به معناى انجام عمل جراحى قرنيه با ليزر اگزايمر براى كاهش يا 
اصالح عيوب انكسارى چشم است، اما بايد بين جراحى ليزيك، فمتوليزيك، الزك 

و PRK تفاوت و تمايز قايل شد.
ــتن يك فلپ (ورقه اى نازك) از قرنيه، ليزر انجام  در جراحى ليزيك، پس از برداش

مى شود و بعد از انجام ليزر، فلپ قرنيه به جاى خود برگردانده مى شود.
در جراحى فمتوليزيك، برش فلپ قرنيه با دستگاه ليزر فمتوسكند انجام مى شود 

كه دقت بااليى در ايجاد فلپ با ضخامت مشخص دارد.
ــته و سپس از ليزر  ــطح قرنيه به كمك الكل برداش در جراحى الزك، اپى تليوم س
اگزايمر استفاده مى شود و مجددا فلپ اپى تليال سرجايش برگردانده و بعد از عمل 
ــمانى به مدت 3 تا 4 روز تا زمان ترميم مجدد اپيتليوم استفاده  از لنز تماسى پانس

مى شود.
در جراحىPRK ، اپيتليوم سطح قرنيه به روش مكانيكى يا با الكل برداشته و پس 
ــطح قرنيه تا بهبود اپيتليوم استفاده  از انجام ليزر اگزايمر از لنز پانسمانى روى س

مى شود.
از اين تعاريف نسبتا تخصصى كه بگذريم، مى رسيم به مهم ترين پرسش هايى كه 
معموال از متخصصان چشم پزشكى درباره ليزيك مى پرسند. اين همان چيزى است 

كه در «درمانگاه چشم» اين هفته مى خوانيد. با ما همراه شويد.
1) چه افرادى مى توانند از جراحى ليزر اگزايمر استفاده كنند؟

ــال شماره چشم آنها ثابت  افرادى كه 19 سال كامل داشته باشند، حداقل يك س
ــد، بيمارى چشمى يا جسمانى كه نتايج  مانده باشد و ديد آنها با عينك كامل باش
ــند و تصويربردارى از قرنيه آنها معيارهاى الزم را  عمل را محدود كند، نداشته باش
ــد. افرادى كه قرنيه نازك دارند يا به قوز قرنيه مبتال  براى عمل جراحى داشته باش
ــتند.در صورتى كه نتوانيم از  هستند نيز داوطلب خوبى براى جراحى ليزرى نيس
ــتفاده از عينك  ــتفاده كنيم، دو انتخاب ديگر به جز اس جراحى با ليزر اگزايمر اس
خواهيم داشت؛ يكى استفاده از لنزهاى تماسى سخت و ديگرى استفاده از لنزهاى 

داخل چشمى.
2) آيا احتمال بازگشت شماره چشم پس از عمل ليزيك وجود دارد؟

احتمال بازگشت شماره چشم به عوامل متعددى مثل مدت ثابت بودن شماره چشم 
قبل از عمل، سن بيمار و ميزان عيب انكسارى اصالح شده و ميزان آستيگماتيسم 
قبل از عمل بستگى دارد. در صورت بازگشت بخشى از شماره چشم، مى توان دوباره 
جراحى كرد. در صورتى كه قرنيه ضخامت كافى بعد از عمل داشته باشد، مى توان 
مجددا جراحى كرد ولى بايد دانست معموال خطر عمل مجدد بيشتر از عمل اوليه 
است و بايد پس از تصويربردارى از قرنيه امكان عمل مجدد مورد بررسى قرار گيرد.

3) چه نكاتى را بايد قبل و بعد از ليزيك رعايت كنيم؟
بهتر است چند روز قبل از عمل روزى 3 بار با شامپو بچه رقيق شده در آب، لبه هاى 
ــك سر وقت از قطره ها  ــوييم. بعد از عمل هم طبق دستور پزش پلك و مژه ها را بش
ــده آن را دور بيندازيم و در اولين  ــتفاده كنيم. اگر لنز تماسى از چشم خارج ش اس
فرصت به پزشك خود مراجعه كنيم. تا وقتى لنز تماسى داخل چشم است (3 تا 4 
روز اول بعد از عمل) از شستن صورت و استحمام (تماس آب با چشم) پرهيز كنيم. 
استفاده از مواد آرايشى چند روز قبل از عمل بايد متوقف شود و حداقل 2 هفته بعد 
از عمل نيز نبايد از آنها استفاده كرد. در صورت خشكى چشم اين محدوديت ممكن 

است تا چند ماه بعد از عمل ادامه يابد.
4) عوامل خطرساز قبل از عمل چيست؟

ــم ها، نازكى قرنيه، آستيگماتيسم باال  بلفاريت يا التهاب لبه پلك ها، خشكى چش
ــدن ديد با عينك، ثابت نماندن نمره چشم در 2 سال اخير، سن  و مايل، اصالح نش
ــيت فصلى، بيمارى هاى زمينه اى چشمى يا جسمانى  ــال، حساس كمتر از 20 س
ــاغل پرخطر مثل پرستاران و  ــمى و مش مثل بيمارى قند و بيمارى هاى روماتيس

ــگاه و  كادر درمانى و افرادى كه در محيط هاى آلوده خدمت مى كنند مثل آزمايش
كارخانجات و داشتن شغل هاى پرخطرى مثل كشاورزى و جوشكارى و آهنگرى، 

كار در محيط هاى آلوده به مواد شيميايى و بخارات سمى.
5) چرا چشم پزشكان خودشان كمتر جراحى ليزيك انجام مى دهند و از 

عينك استفاده مى كنند؟
ــتند و اگر عمل كنند براى  ــمى هس ــن پيرچش ــكان در س بسيارى از چشم پزش
ــكوپ،  ــتگاه، عمل جراحى با ميكروس ــاران با دس ــل معاينات بيم اكثر كارها مث
ــخه براى بيماران بايد از عينك پيرچشمى  مطالعه مجالت و كتاب ها و نوشتن نس
ــتفاده كنند. بنابراين تمايل چندانى براى انجام عمل ندارند. گرچه تعدادى از  اس
چشم پزشكان نيز هستند كه با اطالع كامل از عوارض جراحى، عمل ليزيك انجام 

داده اند و بسيار راضى هستند.
6) آيا مى توان پيرچشمى را هم با جراحى ليزرى درمان كرد؟

ــتفاده عمومى پيدا نكرده  هنوز ليزرى كه بتواند پيرچشمى را هم درمان كند، اس
است. بنابراين بيماران نزديك بينى كه باالى 40 سال دارند پس از عمل بايد براى 
كارهاى نزديك و مطالعه، از عينك استفاده كنند. اخيرا كارگذارى ايمپلنت داخل 
قرنيه با ليزر فمتوسكند براى اصالح پيرچشمى توانسته از اداره غذا و داروى آمريكا 

تاييديه بگيرد.
7) آيا بيمارانى كه باردار هستند يا شيردهى دارند، مى توانند جراحى كنند؟

نه، به علت افزايش هورمون هاى استروييدى در زمان باردارى و شيردهى، احتمال 
ــت و بهتر است اين  ــتر از افراد عادى اس ــم پس از عمل بيش بازگشت شماره چش

بيماران چند ماه پس از بازگشت به وضعيت عادى جراحى كنند.

8) مصرف لنز تماسى از چه مدت قبل از عمل بايد قطع شود؟
ــخت  ــىRGP، 3 هفته و لنزهاى س ــى نرم 2 هفته، لنزهاى تماس لنزهاى تماس

PMMA، 4 هفته قبل از عمل بايد كنار گذاشته شوند.
9) آيا دستگاه هاى ليزر مختلف در نتيجه جراحى ليزيك موثرند؟

بله، دستگاه هاى پيشرفته تر نتايج ديد بهترى به دنبال دارند.
10) آيا احتمال پارگى پرده چشم متعاقب عمل ليزيك وجود دارد؟

ــبكيه) افراد نزديك بين نازك تر است و ممكن است خود به  معموال پرده چشم (ش
خود يا با ضربه كوچكى پاره شود و ربطى به عمل ندارد. از عالئم شروع پارگى پرده 
چشم ديدن جرقه هاى نورانى به خصوص شب ها و در محيط تاريك است و پس از 
آن يك طرف از ميدان بينايى تاريك مى شود. در صورت بروز چنين عالئمى هرچه 
ــم مراجعه و پس از ريختن قطره در اورژانس محيط  ــريع بايد به اورژانس چش س
شبكيه بررسى و با متخصص شبكيه مشورت شود. الزم است قبل از عمل نيز اين 
ــبكيه، 2 ماه قبل از جراحى  ــوند و در صورت وجود سوراخ ش افراد معاينه كامل ش
ــبكيه قرار گيرند. در اين موارد جراحى الزك يا PRK خطر  ليزيك تحت ليزر ش

كمترى نسبت به جراحى ليزيك دارد.
11) چه مدت طول مى كشد تا پس از عمل به ديد نهايى خود برسيم؟

معموال ديد پس از عمل روز اول خيلى خوب است و در روزهاى بعد مقدارى كاهش 
مى يابد ولى به تدريج با منظم شدن اليه هاى اپى تليوم قرنيه ديد روز به روز شفاف تر 
ــود و از 2 هفته تا 3 ماه پس از عمل به حد مورد انتظار مى رسد. بديهى است  مى ش
ــريع بهبود ديد و تثبيت آن نقش  استفاده به موقع از قطره هاى تجويزشده در تس
ــايل به خصوص در مورد عمل الزك وPRK بيشتر صدق  ــزايى دارد. اين مس بس

مى كند. البته ديد نزديك ممكن است تا يك ماه پس از عمل تار باشد كه به تدريج 
ــن باالى 40 سال داشته اند، پس از عمل  بهبود مى يابد. افرادى كه قبل از عمل س

بايد از عينك مطالعه استفاده كنند.
12) چه مدت پس از عمل جراحى بايد از عينك آفتابى استفاده كنيم؟

امروزه توصيه مى شود به دليل آثار اشعه ماوراى بنفش روى استروماى قرنيه كه در 
ــت، حداقل تا 6 ماه از مواجهه با نور مستقيم خورشيد  حال شكل گيرى مجدد اس
ــرم خوددارى كنيد ولى  ــعه ماوراى بنفش به خصوص در فصول گ و منابع ديگر اش
استفاده از عينك آفتابى در محيط هاى سربسته مثل منزل و محيط كار الزم نيست.

13) چند روز پس از عمل مى توانيم با رايانه كار كنيم؟
استفاده از رايانه به خصوص با صفحه نمايش هاى نوعLCD يك هفته پس از عمل 
ــده از انجام كارهاى  ــت تا زمانى كه چشم كامال آرام نش مانعى ندارد ولى بهتر اس

طوالنى مدت و ظريف چشمى پرهيز كنيم.
14) آيا مى توانيم پس از عمل، ورزش هاى سنگينى انجام دهيم؟

تمامى ورزش ها به شرطى كه به چشم ضربه اى وارد نشود پس از عمل منعى ندارد، 
ولى در مورد شنا بهتر است يك ماه صبر كرد.

15) آيا زايمان طبيعى يا سزارين بعد از عمل جراحى با ليزر اگزايمر مشكل 
خاصى ايجاد مى كند؟

خير، جراحى ليزرى ارتباطى با زايمان طبيعى يا سزارين ندارد.
16) آيا روزه دارى براى افرادى كه ليزيك كرده اند، مجاز است؟

ــتور  ــورت و مطابق دس معموال روزه دارى منعى ندارد ولى حتما با جراح خود مش
وى عمل كنيد.

ــتفاده در زمان  ــمى ارزش غذايى ندارند، منعى براى اس از آنجا كه قطره هاى چش
روزه دارى وجود ندارد و اگر فردى نگرانى از بابت مرطوب شدن حلق پس از مصرف 
قطره دارد مى تواند پس از استفاده از قطره گوشه داخلى مجراى اشكى را فشار دهد 

تا قطره به حلق نرسد.
17) عوارض احتمالى ليزيك چيست؟

اگرچه عوارض در صورت انتخاب درست بيمار شايع نيست اما از اصالح نشدن كامل 
ــم و كم بينايى يا نابينايى نيز گزارش شده  ديد با بدون عينك تا عفونت شديد چش
است. بنابراين رعايت مسايل بهداشت فردى بعد از عمل و مراجعه به موقع به پزشك 
معالج و مصرف درست داروها كامال الزامى است و رعايت نكردن آن مى تواند عواقب 

جبران ناپذيرى داشته باشد.
18) عاليم عفونت بعد از عمل چيست؟

درد، ترس از نور و كاهش ديد در چشمى كه پس از عمل رو به بهبود بوده ولى چند 
روز بعد سير بهبود آن متوقف شده و رو به وخامت گذاشته، بايد اين موضوع را جدى 

گرفت و در اولين فرصت به پزشك مراجعه كرد.
19) تا چه مدت بايد از قطره هاى چشمى پس از عمل استفاده كنيم؟

ــتفاده از قطره چشمى اشك  ــط حداقل 3 ماه پس از عمل نياز به اس به طور متوس
ــاعت و بعد از  ــه اول هر 6 س ــره بتامتازون معموال هفت ــود دارد. قط مصنوعى وج
ــخ قرنيه به ليزر) به تدريج كم يا با قطره  يك هفته (با توجه به شرايط چشم و پاس
فلورمتولون جايگزين مى شود. قطره ديكلوپتين يا سيناروالك نيز معموال روز اول 

بعد از عمل قطع مى گردد.
20) چند روز پس از عمل نياز به مرخصى داريم؟

گرچه طول مدت درمان به عوامل مختلفى از جمله سرعت بهبود زخم بستگى دارد 
ولى به طور متوسط يك هفته استراحت پس از عمل توصيه مى شود. اين زمان در 
مورد فمتوليزيك كمتر و معموال يك روز است. با توجه به سرعت بهبود ديد بعد از 
ــوان براى اصالح گواهينامه رانندگى  عمل معموال بين 1 تا 3 ماه پس از عمل مى ت

آزمون بينايى سنجى داد.

راه هاى درمان عرق كردن كف دست و پا

20 حقيقت درباره ليزيك

عاليم حساسيت هاى پوستى 
ناشى از كار با مواد شوينده
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مفاد آرا
11/339 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء ص��ادره هیأت موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  مس��تقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت. لذا  مش��خصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2 نوبت به فاصله 15 روزآکهی 
میشود. درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند . می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
1- رای ش��ماره 139460302034028478 هیأت دوم . فاطمه س��جودی فرزند سیدجواد  
بشماره  شناسنامه 37261 صادره از کاشان به شماره ملی 1260362639 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 119/91 مترمربع تشکیل شده از ش��ماره های 1552 – اصلی و 

شماره 6 فرعی از پالک 1548 – اصلی واقع در کوی محتشم بخش یک کاشان
2- رای شماره 139460302034028472 هیأت دوم . نس��یم دهی فرزند حسین  بشماره  
شناسنامه 202 صادره از کاشان به شماره ملی 1263480111 -  ششدانگ یکباب مغازه 
بمس��احت 23/73 مترمربع بش��ماره فرعی یک از پالک  2952- اصلی واقع در بازار 

بخش یک کاشان
 3- رای شماره 139460302034027384  هیأت دوم . حمیدرضا اخالقی فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناس��نامه 1149 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1261887964 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/08 مترمربع بش��ماره 6  فرعی مجزی از 5 فرعی 
از پالک 3310 - اصلی واقع در اراضی شهر بخش 1 کاش��ان)خریداری از ابوالقاسم 

اخالقی خزاقی(
4- رای ش��ماره 139460302034027387  هیأت دوم . فروغ اعظم حسینی فرزند حسین 
بشماره شناس��نامه 47588 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1260466000 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/08 مترمربع بش��ماره 6  فرعی مجزی از 5 فرعی 
از پالک 3310 - اصلی واقع در اراضی شهر بخش 1 کاش��ان)خریداری از ابوالقاسم 

اخالقی خزاقی(
5- رای ش��ماره  139460302034025378 هیأت دوم . س��یدعلی هاشمی کاشی فرزند 
سیدعباس بشماره شناسنامه 674 صادره از کاشان بشماره ملی 1261795458 سه 
دانگ از شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 198/30 مترمربع بش��ماره 11 فرعی از پالک 

3369- اصلی واقع در دروازه اصفهان بخش 1 کاشان 
6- رای شماره 139460302034025379 هیأت دوم . س��میه هلی فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 1181 صادره از کاش��ان به کدملی 1261942140- بالمناصفه . ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 198/30 مترمربع بشماره 11 فرعی از پالک 3369- اصلی واقع در 

دروازه اصفهان بخش 1 کاشان 
7- رای شماره 139460302034026605هیأت اول . حسن پرورده فرزند هدایت اله بشماره 
شناسنامه 44866 صادره ازکاشان بشماره ملی 1260438708 –  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 198/85 مترمربع بش��ماره 12  فرعی از پالک 3369- اصلی واقع در دروازه 

اصفهان بخش 1 کاشان
8- رای ش��ماره 139460302034026725هیأت اول . حس��ین عطا بخشی کاشی فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 277 صادره از کاش��ان به کدملی 1261504771 دودانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 298/25 مترمربع به شماره 7 فرعی مجزی از شماره 

1و2و3 فرعی از شماره 3488- اصلی واقع در دروازه اصفهان بخش 1 کاشان
9- رای شماره 139460302034026728  هیأت اول . محمدرضا عطابخشی کاشی فرزند 
حسین بشماره شناس��نامه 590 صادره از کاش��ان به کدملی  1261826566 دودانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 298/25 مترمربع به شماره 7 فرعی مجزی از شماره 

1و2و3 فرعی از شماره 3488- اصلی واقع در دروازه اصفهان بخش 1 کاشان
10- رای ش��ماره 139460302034026727 هیأت اول . فاطمه باق��ری فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه 943 صادره از کاشان به کدملی 12615758600 دودانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 298/25 مترمربع به شماره 7 فرعی مجزی از شماره 1و2و3 فرعی 

از شماره 3488- اصلی واقع در دروازه اصفهان بخش 1 کاشان
11- رای شماره 139460302034026594هیأت اول . علی اکبر بابااحمدی فرزند نصراله 
بشماره شناسنامه 41333 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1260403416 –  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 80/22 مترمربع بشماره 1  فرعی از پالک3557- اصلی واقع در 

خیابان مالفتح اله بخش 1 کاشان
12-رای ش��ماره 139460302034026587 هی��أت اول 0 س��یدوحید مرتض��وی فرزند 
سیدمحمد  بش��ماره شناس��نامه 0 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1250021650 
0570009391 سه دانگ از شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 126/45 مترمربع بشماره 4 
فرعی مجزی از 2 فرعی از پالک 3768 - اصلی واقع در درب اصفهان  بخش 1 کاشان

13- رای ش��ماره 139460302034026588 هیأت اول 0 فاطمه ش��ریفی فرزند غالمرضا  
شماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملی 0570009391 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 126/45 مترمربع بش��ماره 4 فرعی مجزی از 2 فرعی از پالک 

3768 - اصلی واقع در درب اصفهان  بخش 1 کاشان
14- رای شماره 13946030203402920 هیأت دوم 0 حس��ین یاوری فرزندعلی بشماره 
شناسنامه 370 صادره از کاشان به شماره ملی 1261550471 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 152/55 مترمربع بشماره 18 فرعی مجزی از 9و16 فرعی از پالک 
6797 - اصلی واقع در درب عطا  بخش 1 کاش��ان )خریداری از ورثه مرحوم ماشااله 

موتمن(
15- رای شماره 139460302034029207 هیأت دوم 0 طاهره معصومی فرزند علی شماره 
شناسنامه 338 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1262177014 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 152/55 مترمربع بشماره 18 فرعی مجزی از 9و16 فرعی از پالک 
6797 - اصلی واقع در درب عطا  بخش 1 کاش��ان )خریداری از ورثه مرحوم ماشااله 

موتمن(
16- رای ش��ماره 139460302034026606 هیأت اول . شایسته جبارکاشانی فرزند علی 
بشماره شناس��نامه 9 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1262148707 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 207/06 مترمربع بش��ماره 14  فرعی مجزی از 12 فرعی از پالک 

8409- اصلی واقع درپشت مشهد بخش 1 کاشان
17-رای ش��ماره 139460302034001494 هیأت اول . ابوالفضل رمضانی قالیباف فرزند 
رحمت بشماره شناسنامه 390 صادره از کاشان به شماره ملی 1261693485 دودانگ 
ونیم ازششدانگ یکبابخانه بمس��احت 177/68 مترمربع بش��ماره 15 فرعی مجزی 
ازشماره های 1و4و10و11و12و مشاعات فرعی از پالک 8409 - اصلی واقع در پشت 

مش��هد بخش 1 کاش��ان
18-رای ش��ماره 139460302034026653 هیأت اول . عباس رمضان��ی قالیباف فرزند 
رحمت بشماره شناسنامه 41 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1261727088 دودانگ 
ونیم از شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 177/68 مترمربع بش��ماره 15 فرعی مجزی 
ازشماره های 1و4و10و11و12و مشاعات فرعی از پالک 8409 - اصلی واقع در پشت 

مش��هد بخش 1 کاش��ان
19- رای شماره 139460302034026651 هیأت اول . زهرا رمضانی قالیباف فرزند رحمت 
بشماره شناسنامه 1213 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261766431 نیم دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/68 مترمربع بش��ماره 15 فرعی مجزی ازشماره 
های 1و4و10و11و12و مش��اعات فرعی از پالک 8409 - اصلی واقع در پشت مشهد 

بخش 1 کاشان
20-  رای ش��ماره 139460302034026650 هیأت اول . فاطم��ه رمضانی قالیباف فرزند 
رحمت بشماره شناسنامه 424 صادره از کاشان به شماره ملی 1262247810 نیم دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/68 مترمربع بشماره 15 فرعی مجزی ازشماره 
های 1و4و10و11و12و مش��اعات فرعی از پالک 8409 - اصلی واقع در پشت مشهد 

بخش 1 کاشان
21-رای ش��ماره 139460302034026316 هیأت دوم . محمدتق��ی محمودی  فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 188 صادره از نوش اباد به شماره ملی 6199842693 -  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 73/56 مترمربع بشماره 11135  فرعی مجزی از 7441 فرعی  

از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان 
22- رای ش��ماره 139460302034027467 هیأت دوم . سیدحس��ن یزدان��ی کیا  فرزند 
س��یدعلی بشماره شناس��نامه 59 صادره ازکاش��ان بش��ماره ملی 1262313971 - 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/70 مترمربع بشماره 11146 فرعی مجزی از 4508 

فرعی از پالک 2- اصلی واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان 
23-رای شماره 139460302034027520  هیات اول.سیدمصطفی محمدی نوش آبادی 
فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 9586 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260602206 
سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 140/15 مترمربع بشماره  11149 فرعی مجزی 

از 10842 فرعی از پالک 2 - اصلی  واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
24-رای ش��ماره 139460302034027519 هیات اول. فاطمه سادات قریشی نوش آبادی 
فرزند سیدعبداله بشماره شناسنامه 155 صادره از کاشان به کدملی 1263479642 سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140/15 مترمربع بشماره  11149 فرعی مجزی از 

10842 فرعی از پالک 2 - اصلی  واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
25-رای ش��ماره 139460302034018010  هیأت دوم . امیرحسین جوادیان مجرد فرزند 
تقی بشماره شناسنامه 1073 صادره از کاشان بشماره ملی 1261832401 سه دانگ از  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت87 مترمربع بشماره 534  فرعی از پالک3 و18- اصلی 

واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری از مالکین مشاعی اراضی غیاث آباد(
26-رای ش��ماره 139460302034018009 هی��أت دوم . فاطمه صاح��ب الزمانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 10203 صادره از تهران بشماره ملی 0065588304 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت87 مترمربع بشماره 534  فرعی از پالک3 و18- اصلی 

واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری از مالکین مشاعی اراضی غیاث آباد(
27-رای ش��ماره 139460302034025226 هی��أت دوم . ابوطال��ب اب��ن عل��ی س��ه ده 
فرزندصفرعلی بشماره شناسنامه 16 صادره از کاشان به شماره ملی 1262932947-  
شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 162/12 مترمربع بش��ماره 545  فرعی از پالک 3و18 
- اصلی واق��ع در غیاث آباد بخش 2 کاش��ان )خریداری از مالکین مش��اعی اراضی 

غیاث آباد(
28-رای شماره 139460302034026600 هیأت اول . علی خبیری فرزند ابوالفضل بشماره 
شناسنامه 799 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1260888940 سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 125/16 مترمربع بشماره 548  فرعی از پالک3 و18- اصلی واقع 

در غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری از مالکین مشاعی اراضی غیاث آباد(
29- رای ش��ماره 139460302034026601  هیأت اول . اعظم هادی س��ه ده فرزند حسن 
آقا بشماره شناس��نامه 10 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1262992737 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 125/16 مترمربع بشماره 548  فرعی از پالک3و18- 
اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاش��ان )خریداری از مالکین مشاعی اراضی غیاث 

آباد(
30-  رای شماره 139460302034028331 هیأت دوم0 مجیدیاوری برزکی فرزند علینقی 
بشماره شناسنامه 3127 صادره از کاش��ان به شماره ملی 1260927660-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 99/80 مترمربع بشماره 555  فرعی از پالک 3و18- اصلی واقع در 

غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری از مالکین مشاعی اراضی غیاث آباد(
31-رای ش��ماره 139460302034027967 هی��أت دوم . مهدی روش��ن دل آرانی فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 6887 صادره از کاشان بش��ماره ملی 0072946830 سه 
دانگ ازشش��دانگ یکبابخانه بمساحت 91/25 مترمربع بش��ماره 558  فرعی از پالک 

3و18- اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان 
32-رای ش��ماره 139460302034027964 هیأت دوم . س��میه خانی آرانی فرزند ذبیح 
اله  بشماره شناس��نامه 2066 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1262049024 سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/25 مترمربع بشماره 558  فرعی از پالک 3و18- 

اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان 
33- رای شماره 139460302034028353 هیأت اول . محمدجواد آرانی فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 8537  صادره از کاشان به شماره ملی 6199125339 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 299/40 مترمربع بشماره 559  فرعی از پالک 3و18- اصلی واقع 

در غیاث آباد بخش 2 کاشان 
34- رای شماره 139460302034028354 هیأت اول . نرگس حدادی نیاسر فرزند غالمعلی 
بشماره شناس��نامه 608 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1261843691 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 299/40 مترمربع بشماره 559  فرعی از پالک 3و18- 

اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان 
35-رای شماره 139460302034028332 هیأت دوم0 علیرضا حسن خانی فرزند اصغر 
بشماره شناس��نامه 923 صادره از بیجار به ش��ماره ملی 3781410838-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت70 مترمربع بش��ماره 553  فرعی از پالک 3و18- اصلی واقع در 
غیاث آباد بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی اراضی غیاث آباد(

36- رای ش��ماره 139460302034028355 هیأت اول . جواد رسولی رهقی فرزند حسین 
بشماره شناس��نامه 10 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263274862-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 160/95 مترمربع بشماره 557  فرعی مجزی از 78 فرعی از پالک 

3و18- اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان
37-  رای شماره 139460302034026285 هیأت دوم . محسن بوجار فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 771  صادره از کاشان به شماره ملی 1261908521-  ششدانگ یکبابخانه 
بمس��احت 132/00 مترمربع بش��ماره 9023  فرعی مجزی از 2302 فرعی از پالک 11- 

اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان )خریداری از رضا زیدآبادی(
38- رای ش��ماره 139460302034027505 هیأت اول . احسان حس��نی فرد فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 2 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263264492 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 185/02 مترمربع بشماره 9028 فرعی مجزی از 7756 

فرعی از پالک 11 - اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان 
39- رای ش��ماره 139460302034027503 هیأت اول . مرضیه س��ادات تمدن نژاد فرزند 
سیدرضا بشماره شناسنامه 49 صادره از کاشان بشماره ملی 1263293549 سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 185/02 مترمربع بشماره 9028 فرعی مجزی از 7756 

فرعی از پالک 11 - اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان 
40- رای شماره 139460302034026609 هیأت دوم . حسین مختاری حسنارودی فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 654 صادره از کاشان به شماره ملی 1260941981 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/5 مترمربع بش��ماره 9029 فرعی مجزی از 401 
فرعی از پالک 11 - اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان )خریداری از فاطمه رحیم زارع(

41- رای ش��ماره 139460302034026607 هیأت دوم . نرگس شیرخدائی کاشانی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 389 صادره از کاشان بشماره ملی 1261950976 سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/5 مترمربع بش��ماره 9029 فرعی مجزی از 401 
فرعی از پالک 11 - اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان )خریداری از فاطمه رحیم زارع(

42- رای شماره 139460302034026627 هیأت اول. بیگم کاظمی علوی فرزند باقر بشماره 
شناسنامه 4  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262789966-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 208/6 مترمربع بشماره 9030 فرعی مجزی از 145 فرعی از پالک 11- اصلی 

واقع در زیدی  بخش 2 کاشان 
43- رای ش��ماره 139460302034026604 هیأت اول. اعظم قربان زاده زارع فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 482  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261793528-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 119/40 مترمربع بشماره 9031  فرعی مجزی از 407 فرعی از پالک 

11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان )خریداری از احمد مکی(
44- رای شماره 139460302034026609 هیأت دوم . حسین مختاری حسنارودی فرزند 
رضا بش��ماره شناس��نامه 654 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1260941981 سه 
 دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمس��احت 138/5 مترمربع بشماره 9029 فرعی مجزی از

 401 فرعی از پ��الک 11 - اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاش��ان )خری��داری از فاطمه 
رحیم زارع(

45- رای ش��ماره 139460302034027870 هیأت دوم. فاطمه ابوالفضلی قمصری فرزند 
علی اصغر بشماره شناس��نامه 4086 صادره ازکاشان بش��ماره ملی 1260837920 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 134/63مترمربع بش��ماره 9032 فرعی 
مجزی از 582 فرعی از پالک 11 - اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاش��ان )خریداری مع 
الواس��طه از رحمت اله حمیدنیا( 27( 46(رای شماره 139460302034027481 هیأت دوم 
. حبیب جوزق کار فرزند عباس بشماره شناسنامه 1021 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1261764511-  ششدانگ یکباب انبار مش��تمل بر ساختمان  بمساحت 295/25 
مترمربع بش��ماره 9033  فرعی مجزی از 112 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی  

بخش 2 کاشان 
47- رای شماره 139460302034027509 هیأت دوم.سعید نقدی جوشقانی فرزند محمد 
بشماره شناس��نامه 87 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263302361-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 115/13 مترمربع بشماره 9034  فرعی مجزی از 430 فرعی از پالک 

11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان )خریداری از سیدمحمدرضا ابهری مقدم(
48- رای شماره 139460302034028406 هیأت اول. سیدعلی موسوی نسب فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 462  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263482716-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 60/9 مترمربع بشماره 9041  فرعی مجزی از 611 فرعی از پالک 

11- اصلی واقع در زیدی  بخش 2 کاشان )خریداری از علی اصغر عموحسنی(
49- رای ش��ماره 139460302034028409 هیأت اول. مجتبی دهقان فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 2070  صادره از کاشان به شماره ملی 1261209877-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 113 مترمربع بش��ماره 9042 فرعی مجزی از 402 فرعی از پالک 11- اصلی 

واقع در زیدی  بخش 2 کاشان )خریداری از فاطمه عناصریان(
50- رای ش��ماره 139460302034025239 هیأت دوم . شکراله راحتی نوش آبادی فرزند 

حسین بشماره شناسنامه 93 صادره از آران بیدگل به شماره ملی 6199820134 سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/65 مترمربع بشماره 4097 فرعی مجزی از 

40 فرعی از پالک 12 - اصلی واقع در جمال آباد بخش 2 کاشان
51- رای شماره 139460302034025238 هیأت دوم . ربابه دانش کاشانی فرزند عبدالرحیم 
شماره شناس��نامه 24282 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1260239756 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/65 مترمربع بشماره 4097 فرعی مجزی از 40 فرعی 

از پالک 12 - اصلی واقع در جمال آباد بخش 2 کاشان
52- رای ش��ماره 139460302034025372 هی��أت دوم. مجتبی زارع��ی آرنجنی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 2439 صادره از کاشان بشماره ملی 1261213580سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 195/66 مترمربع بشماره 5473 فرعی مجزی از 
148 فرعی ازپالک 13 - اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان)خریداری مع الواسطه 

از حاج جواد دشتی نژاد(
53- رای ش��ماره 139460302034025374 هیأت دوم. مرصع زارعی فرزندعلی ش��ماره 
شناس��نامه 2 صادره از  کاشان بش��ماره ملی 1262593816 س��ه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 195/66 مترمربع بش��ماره 5473 فرعی مجزی از 148 فرعی از 
پالک 13 - اصلی واقع در دشت حکیم بخش 2 کاش��ان)خریداری مع الواسطه از حاج 

جواد دشتی نژاد(
54-رای شماره 139460302034026602 هیأت اول. سارا شمعونی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 2681  صادره از اهواز به شماره ملی 1755611315-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 119/85 مترمربع بشماره 5476 فرعی مجزی از 26 فرعی از پالک 13- اصلی 

واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان
55- رای شماره 139460302034026635 هیأت اول . جواد بهنام فرزند مندعلی بشماره 
شناسنامه 45صادره از آران بیدگل به ش��ماره ملی 6199802586-  ششدانگ یکباب 
مغازه بمس��احت 72/10 مترمربع بش��ماره 5477  فرعی مجزی از 296 فرعی از پالک 

13- اصلی واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان
56-رای ش��ماره 139460302034027482 هیأت اول . علی اکبر ج��واد زاده فرزند عقیل 
بشماره شناسنامه 35  صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 126296565-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 167/40 مترمربع بش��ماره 5480  فرعی مجزی از 5373 فرعی از 
پالک 13- اصلی واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از رحمت 

اله حسن زاده(
57- رای شماره 139460302034027480 هیأت دوم. ماش��االه نقی زاده سادیانی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 713  صادره ازکاشان به شماره ملی 1262261201-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 110/33 مترمربع بش��ماره 5481  فرعی مجزی از 1596 فرعی از 

پالک 13- اصلی واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان
58- رای ش��ماره 139460302034019701 هیأت دوم . محمدرضا دیمی ) ش��فیعی زاد ( 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1799  صادره از کاشان به شماره ملی 1261965078-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت100 مترمربع بشماره 20567 فرعی مجزی از 5131 فرعی 

از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
59- رای شماره 139460302034026324 هیأت دوم. مریم عطری نیاسر فرزند علی اکبر 
بشماره شناس��نامه 25 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262939283-  ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 110/5 مترمربع بش��ماره 20799  فرعی مج��زی از 2827 فرعی 
از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاش��ان )خریداری از عباسعلی موته 

نیاسری(
60- رای ش��ماره 139460302034025842 هی��أت دوم . سیدحس��ین میرجعفری فرزند 
سیدنظام بش��ماره شناس��نامه 0  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1250071119-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/90 مترمربع بشماره 20803  فرعی مجزی از 7918 
فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از مریم  رحیمی(

61-رای ش��ماره 139460302034025235 هی��أت دوم . زهره حمیدنی��ا فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 981 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261862546-  ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت /100 مترمربع بش��ماره 20804  فرعی مجزی از 7660 فرعی از 
پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از ملیحه سبزی فروش 

تبریزی(
62- رای شماره 139460302034025251  هیأت دوم. سیدمجتبی مختار فرزند سیدعلی  
بشماره شناسنامه 70 صادره از کاشان بشماره ملی 1262029074 سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20805 فرعی مجزی ازشماره فرعی 7733 
فرعی ازپالک15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاش��ان)خریداری مع الواسطه از 

سیدرضا زهرائی(
63- رای شماره 139460302034025260  هیأت دوم. سیدمهدی مختار فرزند سیدعلی 
بشماره شناس��نامه 661 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1261907426 سه دانگ از 
شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بش��ماره 20805 فرعی مجزی ازشماره 
فرعی 7733 فرعی ازپالک15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاش��ان)خریداری مع 

الواسطه از سیدرضا زهرائی(
64-رای شماره 139460302034027502 هیأت دوم. احمد ابراهیمی یاوند فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 1 صادره از  رزن به شماره ملی 3992366189-  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 127/30 مترمربع بش��ماره 20813  فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(
65- رای شماره 139460302034026468 هیأت دوم. مرضیه صولتی فرزند تقی بشماره 
شناسنامه 19  صادره از کاشان به شماره ملی 1263258972-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 96/37 مترمربع بش��ماره 20820  فرعی مجزی از 2736 فرعی از پالک 15- 

اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری از عباسعلی عسگری کاشانی(
66-رای ش��ماره 139460302034027380 هیأت دوم. علیرضا فالح ارمکی فرزند صادق 
بش��ماره شناس��نامه 8 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1263264336سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بش��ماره 20821  فرعی مجزی از 5362 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
67-رای ش��ماره 139460302034027381 هیأت دوم. اکرم ف��الح ارمکی فرزند مرتضی 
بشماره شناس��نامه 17 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1263278681 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 100 مترمربع بش��ماره 20821  فرعی مجزی از 5362 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
68-رای ش��ماره 139460302034027469 هی��أت اول. علی ش��ریفی فرزند غالمعباس 
بشماره شناسنامه 4845 صادره از کاش��ان به شماره ملی 1263360962-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 110/6 مترمربع بش��ماره 20822  فرعی مجزی از 3525 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
69- رای ش��ماره 139460302034027474 هیأت اول. عباس عباسیان جوشقانی فرزند 
حسن بش��ماره شناس��نامه 46  صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1263153364-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 20823  فرعی مجزی از 2700 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
70- رای شماره 139460302034026681  هیأت اول0 امیرحسین رفعت پور فرزند عباس  
بشماره شناس��نامه 49455 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1260484602 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 135مترمربع بشماره 20824 فرعی مجزی از 2450 از 

پالک15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان 
71- رای ش��ماره 139460302034026680  هیأت اول0 زینب س��ادات مس��افری فرزند 
سیدعباس بشماره شناسنامه 2924 صادره از کاشان بشماره ملی 1262057604 سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135مترمربع بش��ماره 20824 فرعی مجزی از 

2450 از پالک15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان 
72-رای ش��ماره 139460302034026697 هی��أت اول0 مجیدرضا صنع��ت پور فرزند 
ماشااله  بشماره شناسنامه 7950 صادره از کاشان بش��ماره ملی 6199241800 سه 
دانگ ازشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 100مترمربع بش��ماره 20825 فرعی مجزی 
از 5287 فرعی از پالک15- اصلی واق��ع در ناجی آباد بخش 2 کاش��ان )خریداری از 

محمدحسین صادقی(
73- رای ش��ماره 139460302034026698 هیأت اول0 طاهره آقاخانی فرزند علی اکبر 
بشماره شناس��نامه 49054 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1260480585 سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100مترمربع بش��ماره 20825 فرعی مجزی از 5287 
فرعی از پالک15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از محمدحسین 

صادقی(
74- رای شماره 139460302034026905 هیأت اول0 محمد سماقی فرزند عباس بشماره 
شناس��نامه 3 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1262487013 س��ه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 156 مترمربع بش��ماره 20826 فرعی مجزی از  6927 فرعی  از 

پالک15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان 
75-رای شماره 139460302034026906 هیأت اول0 اسماء فخرهء فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 17 صادره از کاش��ان بشماره ملی 1262501636 س��ه دانگ از ششدانگ 

یکبابخانه بمس��احت 156 مترمربع بش��ماره 20826 فرعی مجزی از  6927 فرعی  از 
پالک15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان 

76-رای شماره 139460302034026736 هیأت اول . زینب زارع صفی آبادی فرزند رضا 
بشماره شناس��نامه 0  صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1250179750-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 20832 فرعی مجزی از 7134 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
77-رای شماره 139460302034026746 هیأت اول . نسرین ش��هریوری فرزند علی آقا 
بشماره شناسنامه 46749 صادره از کاشان به شماره ملی 1260457605-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 125 مترمربع بشماره 20833 فرعی مجزی از 5041 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
78-رای ش��ماره 139460302034027883 هیأت دوم . زبیده غالمی محمودآبادی فرزند 
حسین بش��ماره شناس��نامه 327  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261274423-  
ششدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل به اتاق بمساحت 100/95 مترمربع بشماره 
20836  فرعی از پ��الک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاش��ان )خریداری مع 

الواسطه از مالکین مشاعی(
79- رای شماره 139460302034027886 هیأت دوم. محمد افرازه فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 1860 صادره از کاشان به شماره ملی 1262046963-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 101/5 مترمربع بشماره 20837  فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی(
80- رای شماره 139460302034027475 هیأت دوم. مریم کاظمی نیاسر فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه 1133  صادره از کاش��ان به شماره ملی 1261912144-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 82/50 مترمربع بش��ماره 20839  فرعی مجزی از 1019 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
81-رای ش��ماره 139460302034027476 هیأت دوم. هادی شعبانی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 1787  صادره از دلیجان به شماره ملی 0579488421-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 152 مترمربع بش��ماره 20894  فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  

بخش 2 کاشان 
82-رای شماره 139460302034027468 هیأت دوم. فاطمه محمودزاده نساج فرزند مجید 
بشماره شناسنامه 15038  صادره از کاشان به شماره ملی 1263462863-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 86/44 مترمربع بشماره 20896  فرعی از پالک 15- اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
83- رای ش��ماره 139460302034027466 هیأت دوم. محمدعلی ارتجاعی برزکی فرزند 
شعبانعلی بشماره شناسنامه 45  صادره از کاش��ان بشماره ملی 1262924553 سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 127/75 مترمربع بشماره 20897  فرعی مجزی 

از 7894 فرعی  از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
84-رای شماره 139460302034027467 هیأت دوم. صدیقه شفیعیان برزکی فرزند هاشم 
شماره شناسنامه 71 صادره از کاشان به کد ملی 1262927031 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 127/75 مترمربع بشماره 20897  فرعی مجزی از 7894 فرعی  از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
85- رای ش��ماره 139460302034028187 هیأت دوم. نعمت اله دش��ت حکیمانی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 34455  صادره از کاشان به شماره ملی -  ششدانگ یکباب 
ساختمان انباری بمساحت 132/07 مترمربع بشماره 20898  فرعی از پالک 15- اصلی 

واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از شمسی بخشی(
86-رای شماره 139460302034028206 هیأت دوم . محسن غفاریان فرزند احمد بشماره 
شناس��نامه 873  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261735390-  ششدانگ یکباب 
چهار دیواری مشتمل برعمارت بمس��احت 193/75 مترمربع بشماره 20899  فرعی از 
پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین 

مشاعی ناجی آباد(
87-رای ش��ماره 139460302034028231 هیأت دوم. نعمت اله دش��ت حکیمانی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 34455  صادره از کاشان به شماره ملی 1260334651 سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه باغ بمساحت 1081/70 مترمربع بشماره 20900  فرعی از 
پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از شمسی 

بخشی(
88-رای ش��ماره 139460302034028232 هی��أت دوم. رباب چهارباغ��ی فرزند محمد 
بش��ماره شناس��نامه 138صادره از کاش��ان به کدملی 1261439333 س��ه دانگ از 
 شش��دانگ یکبابخانه باغ بمس��احت 1081/70 مترمرب��ع بش��ماره 20900  فرعی از

 پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از شمسی 
بخشی(

89- رای ش��ماره 139460302034027889 هی��أت اول. محمد عبدالهی نیاس��ر فرزند 
عباسعلی بش��ماره شناس��نامه 7  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263040861-  
ششدانگ یکباب ساختمان بمس��احت 200 مترمربع بش��ماره 20904  فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
90-  رای شماره 139460302034027937 هیأت اول. علی اکبر عظیمی فرزند عباسعلی 
بشماره شناسنامه 27891 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1260469026 سه دانگ 
ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 119/48 مترمربع بشماره 20905  فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
91- رای شماره 139460302034027938 هیأت اول. فاطمه نادری نیا فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به کدملی 1250152399 سه دانگ از  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 119/48 مترمربع بش��ماره 20905  فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
92- رای ش��ماره 139460302034028410 هی��أت اول. بت��ول س��ادات رض��وی فرزند 
سیدمحسن بشماره شناسنامه 3041  صادره از کاشان به شماره ملی 1260926796-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115 مترمربع بشماره 20906  فرعی مجزی از 7632 فرعی  

از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
93- رای ش��ماره 139460302034028391 هیأت اول. مس��عود دریاخ��ور فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 6582 صادره از تهران به ش��ماره ملی 0066278694-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 89/49 مترمربع بشماره 20908 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در 

ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
94-  رای شماره 139460302034027884 هیأت اول. حسن علی صفری فرزند خدابخش 
بشماره شناس��نامه 3 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1263254251-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 159/37 مترمربع بشماره 20910  فرعی مجزی از فرعی  از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
95- رای شماره 139460302034028367 هیأت اول. علیرضا ابراهیمی مجرد فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 51916  صادره از کاشان به شماره ملی 1260509168-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 141/80 مترمربع بشماره 20911 فرعی مجزی از 17331 فرعی  از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
96- رای ش��ماره 139460302034028578 هیأت اول. علی اصغ��ر کاله چی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 409 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262122236-  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 20912  فرعی مجزی از 3032 فرعی  

از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
98- رای ش��ماره 139460302034028797 هی��أت دوم. س��لیم فراقی دس��تجرد فرزند 
ابراهیم بشماره شناس��نامه 996  صادره از دستجرد به ش��ماره ملی 1501552457-  
 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 64/32 مترمربع بش��ماره 20915 فرعی مجزی

 از 3550 فرعی  از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاش��ان )خریداری از 
آسیه جعفرزاده(

99- رای شماره 139460302034029221هیأت دوم. علی راحتی فرزند اسماعیل بشماره 
شناسنامه 33  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262178088 سه دانگ ازششدانگ 
قطعه زمین محصور با بناء احداثی بمساحت 1122/35 مترمربع بشماره 20917  فرعی 
از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از احمد 

امانتکار(
100-رای شماره 139460302034029222 هیأت دوم. حمیدرضا راحتی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 1649 صادره از کاشان به کد ملی 1261915305- سه دانگ از ششدانگ قطعه 
زمین محصور با بناء احداثی بمساحت 1122/35 مترمربع بشماره 20917  فرعی از پالک 
15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از احمد امانتکار(
 101-رای ش��ماره 139460302034029132 هی��أت دوم. کب��ری احمدی��ان فرزند عباس

بش��ماره شناس��نامه 16  ص��ادره از کاش��ان ب��ه ش��ماره مل��ی 1262900395-  
 شش��دانگ یکباب س��اختمان  بمس��احت 87/89 مترمربع بش��ماره 20918 فرعی از

 پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از مالکین 
مشاعی ناجی آباد(

...ادامه در صفحه 15



خبرخبر

ــال از  ــت 20 س ــاهى ميدان نقش جهان اصفهان، پس از گذش  راه ش
ــوده  ــگران گش ــتين عمليات مرمتى در ايام نوروز به روى گردش نخس

مى شود.
مدير پايگاه جهانى ميدان امام (ره) با اعالم اين خبر گفت: اين راه در 4 
فاز و با اعتبارى معادل 8 ميليارد ريال كه 2 ميليارد آن مربوط به سال 
جارى است، مرمت و تكميل شده است. به گفته فريبا خطابخش، «راه 
ــير ورود مقامات عالى رتبه صفوى  شاهى» ميدان نقش جهان تنها مس
ــير به عنوان  ــت كه با پايان مرمت هاى صورت گرفته، اين مس بوده اس
ــتفاده گردشگران قرار  راه ورودى به مجموعه ميدان امام (ره) مورد اس
خواهد گرفت. وى مرمت بدنه هاى اصلى راه ياد شده، بازسازى و احياى 
برخى ديواره ها، احياى نگهبانى و كف سازى كامل مسير به طول 180 
ــال جارى  ــات را از اقدامات س متر و عرض 5 متر و اجراى كانال تاسيس

دانست.
ــتقرار باجه هاى بليت فروشى در  مدير پايگاه جهانى نقش جهان از اس
محل نگهبانى هاى سابق اين راه خبر داد و گفت: گردشگران و شهروندان 
اصفهانى با گذر از اين مسير مى توانند در ابتدا از عمارت عالى قاپو بازديد 

كرده و سپس به ميدان وارد شوند.
ــراث فرهنگى  ــش از اين و در هفته مي ــراث فرهنگى، پي به گزارش مي
ــير و بهره بردارى از آن خبر داده  خطابخش، بار ديگر از افتتاح اين مس

بود، اما تا امروز هنوز خبرى از افتتاح اين پروژه نشده است.
نخستين عمليات مرمت راه شاهى از سال 1376 با نظارت مرحوم دكتر 
شيرازى آغاز شد. راه شاهى با 180 متر طول پشت عمارت عالى قاپو در 
ــتاندارى و در ضلع غربى ميدان امام (ره) و روبه روى مسجد خيابان اس

 شيخ لطف اهللا واقع شده است. ارتفاع ديواره هاى اين راه 5 متر است.
ــش  جهان» و  ــه  مباركه  نق ــته آن را «دولتخان ــه در گذش عالى قاپو ك
«قصر دولتخانه»  مى خواندند نمونه اى از معمارى  كاخ هاى  عهد صفوى 

با آثارى از مينياتوريست معروف عصر صفوى «رضاعباسى» است.
 اين بنا در ابتدا شكلى ساده داشته و به مرور زمان و در طول سلطنت شاه 
عباس اول طبقاتى به آن افزوده و در زمان شاه عباس دوم ايوان ستوندار 
ــد. اين بنا در ضلع غربى ميدان نقش جهان و روبه روى  ــاخته ش آن س
مسجد شيخ لطف اهللا قرار دارد، كاخ موزه عالى قاپو در تاريخ 15 دى ماه 

1310به شماره 104 به ثبت ملى رسيد.

مدير امور هماهنگى بين الملل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان 
گفت: 19 هيئت آسيايى و اروپايى از نمايشگاه هاى مختلف استان اصفهان در 

سال جارى بازديد كردند.
مهدى لطيفى اظهار داشت: پس از برداشته شدن تحريم ها و اجرايى شدن برجام، 
ــركت هاى خارجى براى حضور در نمايشگاه هاى  تقاضاهاى زيادى از سوى ش
استان مطرح شده و اين امر نويدبخش سال كارى بسيار خوبى در حوزه صنعت 

نمايشگاه هاى استان اصفهان خواهد بود.
وى ادامه داد: بدون شك با شرايط به وجود آمده، سال آينده ميزبان مشاركت 
كنندگان و بازديدكنندگان خارجى بيشترى در نمايشگاه هاى استان خواهيم 
ــگاه هاى بين المللى استان  بود. مدير امور هماهنگى بين الملل شركت نمايش
ــه، اتريش، آلمان،  ــورهاى چين، ايتاليا، تركيه، فرانس اصفهان اعالم كرد: كش
سوئيس، هند، تاجيكستان، عراق، هلند و قزاقستان از جمله كشورهايى بودند 
كه نمايشگاه اصفهان امسال، ميزبان هيئت هاى تخصصى بازديدكننده آنها در 

عناوين مختلف نمايشگاهى خود بود.
وى اعالم كرد: يازدهمين نمايشگاه بين المللى سنگ، معادن و صنايع وابسته با 
بازديد هيئتى از كشور چين، نهمين نمايشگاه بين المللى فلزات گرانبها، طال و 
تجهيزات وابسته با بازديد هيئت ايتاليايى و دومين نمايشگاه بين المللى صنعت 
سيمان با بازديد متخصصانى از كشورهاى تركيه، فرانسه، اتريش، آلمان، سوييس 

و هند در اين سال برگزار شد.
 وى اعالم كرد: هشتمين نمايشگاه آسانسور، پله هاى برقى، صنايع و تجهيزات 
ــورهاى چين و تاجيكستان، اولين  ــته با بازديد هيئتى متخصص از كش وابس
ــيرآالت ساختمانى با ميزبانى  نمايشگاه تخصصى سرويس هاى بهداشتى و ش
ــت كه امسال ميزبان  ــليمانيه عراق نيز از ديگر نمايشگاه هايى اس از هيئت س

هيئت هاى خارجى بود.
مدير امور هماهنگى بين الملل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان 
ــاورزى با حضور بازديدكنندگانى از  گفت: چهاردهمين نمايشگاه صنعت كش
كشورهاى ايتاليا و چين، چهاردهمين نمايشگاه بين المللى تكنولوژى كشاورزى 
با بازديد كارشناسانى از كشورهاى تركيه، هلند و عراق، چهاردهمين نمايشگاه 
بين المللى صنعت دام، طيور و دامپزشكى با ميزبانى از بازديدكنندگان دو كشور 
آلمان و ايتاليا و دوازدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت خودرو با ميزبانى هيئتى 

از كشور قزاقستان همراه بود.

پس از 20 سال به وقوع پيوست؛

افتتاح «راه شاهى» ميدان نقش جهان
در سال جارى انجام شد؛

شركت 19 هيئت خارجى در 
نمايشگاه هاى مختلف اصفهان

روزهاى پايانى سال و تب خريد شب عيد بسيارى از 
مردم اصفهان را همانند ديگر نقاط كشور به خيابان ها 
و مراكز خريد مى كشاند و باعث ترافيك سنگين در 

شهر حتى تا نيمه هاى شب مى شود.
پيش تر وقتى از ترافيك روزهاى پايانى سال سخنى 
ــده به عيد  ــى، دو هفته مان ــان مى آمد ياد يك به مي
مى افتاديم و سرى به نشانه تأسف تكان مى داديم كه 
درست است؛ بايد به تمام گرفتارى هاى روزهاى آخر 

سال، معضل ترافيك را نيز اضافه كنيم.
ــوق و هيجان خريد لباس نو  به اين ترتيب، شور و ش
و ديگر ملزومات نوروزى پيش از آنكه جشن تحويل 
ــور ترافيكى درهم  ــد، با گره هاى گ ــال فرا برس س

آميخته مى شود.
ــدون هدف و  ــوم ب ــل آن، هج ــايد يكى از دالي ش
ــخص به مراكز خريد است، خيلى  برنامه ريزى مش
وقت ها شهروندان اطالعات درستى از محل فروش 
كاالهاى مورد نياز شب عيد خود ندارند و همين امر 

موجب افزايش ترافيك مى شود.
ترافيك شب هاى آخر سال اگرچه در شهر اصفهان 
ــا افزايش ميزان  ــده، ام ــرى طبيعى تبديل ش به ام
ــت؛ اين وضعيت  ــديد كرده اس خودروها آن را تش
ــارك خودروها در  در كنار محدودبودن فضا براى پ
اطراف مراكز خريد، بسيارى از شهروندان را چنان به 
مرحله عصيان و حتى جنون مى كشاند كه حاضرند 
قيد خريد شب عيد را به كلى بزنند  يا آنكه با اعصابى 
ــه ببرند.اگرچه  ــد خود را به خان درهم ريخته، خري
امروزه ماندن پشت صفوف طوالنى ترافيك و اتالف 
ــر در زندگى  ــى جدايى ناپذي وقت براى آن، به اصل
ــده، اما امتداد آن تا نيمه هاى  اصفهانى ها تبديل ش

شب، شهروندان را خسته كرده است.

ــادى آغاز سال  ــن و ش به اين ترتيب، روزهاى جش
ــوارى هاى بسيارى  نو پيش از فرارسيدن خود، دش
ــهرهايى مانند اصفهان به  را براى شهروندان كالنش
همراه آورده و وسايل نقليه كه براى رفاه آدمى توليد 

شده، به بالى آرامش او تبديل مى شود.
اين وضعيت موجب شده است تا كارشناسان اصرار 
كنند كه با ورود به ماه پايانى سال و افزايش سفرهاى 
ــهروندان جهت خريد عيد نوروز از  درون شهرى، ش

وسايل حمل ونقل عمومى استفاده كنند.
ترافيك اصفهان كه در روزهاى عادى هم شهروندان 
ــفند ماه شدت بيشترى  را گرفتار خود كرده، در اس
پيدا مى كند و اين در حالى است كه مديريت شهرى 
ــهروندان مى خواهند  ــور از ش اصفهان و پليس راه
درصورتى كه قصد مراجعه به محدوده بازار و مركز 
ــايل حمل ونقل عمومى  ــهر را دارند حتما از وس ش

استفاده كنند. 
سفرهاى درون شهرى بايد مديريت شوند

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان گفت: 
ــال جنب و جوش خاصى را در شهر  در ماه پايانى س
ــتيم؛ چرا كه همه به دنبال ساماندهى  ها شاهد هس
ــب عيد هستند. به همين دليل  امور خود و خريد ش
ميزان سفرهاى درون شهرى نيز افزايش مى يابد كه 

ترافيك هم متأثر از آن مى شود.
ــهر اصفهان  عليرضا صلواتى ادامه داد: ترافيك در ش
صبح و بعداز ظهرها به حد اشباع رسيده و مى طلبد 

كه در اين راستا تمهيدات ويژه اى اتخاذ شود.
وى تاكيد كرد: در اين روزها حضور پليس راهور در 
ــود و طرح زوج و فرد  ــهر اصفهان جدى تر مى ش ش

خودروها نيز ادامه خواهد داشت.
ــهردارى  ــك ش ــل و ترافي ــل و نق ــاون حم مع

ــرح زوج و  ــراى ط ــه اينكه اج ــاره ب ــان با اش اصفه
ــتفاده از 35  ــان با اس ــهر اصفه فرد در 26 معبر ش
ــه كرد در  ــه رانندگان توصي ــه دارد، ب دوربين ادام
ــفر  ــهر س روزهاى مجاز به خيابان هاى مركزى ش
ــود حتما  ــهرى خ ــفرهاى درون ش كنند و براى س

برنامه ريزى داشته باشند.
ــهر  ــرد: طرح زوج و فرد خودروها در ش وى تاكيد ك
اصفهان تا 28 اسفندماه ادامه  دارد، اما در ايام نوروز 
به طور موقت اين طرح به حالت تعليق درخواهد آمد.
صلواتى يادآور شد: در اين ايام افزايش 10 درصدى 
ــرويس هاى فوق العاده در  ــرانى و س ناوگان اتوبوس

مركز شهر نيز در دستور كار قرار دارد.
ــهر هر  ــاره به اينكه تردد اتوبوس ها در ش وى با اش
ــاعت 22/30 شب انجام  ــاعت 9/30 تا س روز از س
ــد امكان از  ــت تا ح ــهروندان خواس مى گيرد، از ش
ــتفاده كنند تا هم  ــايل حمل و نقل عمومى اس وس
ــش آلودگى هوا را  ــش ترافيك و همچنين كاه كاه

شاهد باشيم.
بخش مهمـى از عمـر مفيـد شـهروندان در 

ترافيك سپرى مى شود 
ــلوغى را در  ــال شهر موجى از ش در روزهاى آخر س
خود مى پروراند و در شهر همه سرها شلوغ و قلب ها 
پر از هياهوى عيد و نوروز است. اگر بخواهيم ليستى 
از عوامل شلوغى شيرين و دلچسب روز پايانى سال 
ــك ترافيك در رده اول ليست  ــيم بى ش داشته باش

است. 
ــاره گفت:  ــهرى در اين ب ــناس حوزه ش يك كارش
آغازخريدهاى نوروزى، ترددهاى پيوسته شهروندان 
با وسايل نقليه شخصى در سطح شهر، اتمام كارهاى 
ــفرهاى  ــدن براى س ــال و آماده ش ناتمام پايان س
نوروزى سبب شده تا شهر اصفهان در روزهاى پايانى 

سال از ترافيك زيادى برخوردار شود.
حميد اشكوريان افزود: تجربه تكرارى هر سال اين 
ــال نو ترافيك با پيچيدگى  ــتانه س است كه در آس
بيشترى چهره جديد خود را به شهروندان اصفهانى 

نشان داده و خبر از آمدن نوروزى ديگر مى دهد.
ــا ترافيك  ــه نوعى ب ــهروندان ب ــت: همه ش وى گف
درگيرند و اتالف وقت فقط يكى از عوارض زيان آور 

اين مشكل است.
ــر» با  ــاد وى، ترافيك اين «اژدهاى هفت س به اعتق
ــرعت نور درماه هاى پايانى سال  سرعتى همچون س

در باالترين نقطه اوج خود قراردارد.
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معاون فرماندهى انتظامى استان خبر داد:

توقيف 2 ميليارد و 200 ميليون ريال 
كاالى قاچاق در اصفهان

فرماندار اصفهان اعالم كرد:

نتايج شمارش آراى  انتخابات مجلس
شهر اصفهان در 773 شعبه

ــه محموله  ــتـان اصفـهان از توقيـف س معاون اجتماعى فرماندهى انتظامـى اس
كاالى قاچاق به ارزش دو ميليارد و 200 ميليون ريال و دستگيرى سه قاچاقچى 

خبر داد.
سرهنگ جهانگير كريمى اظهار داشت: مأموران پليس آگاهى اصفهان باخبر شدند 
قاچاقچيان قصد دارند سه محموله كاالى قاچاق را از جنوب كشور وارد اين استان 

كنند كه رسيدگى به موضوع در دستور كار قرار گرفت .
سرهنگ كريمى ادامه داد:يك اكيپ از مأموران مجرب اداره مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز پس از هماهنگى با مقام قضايى به يكى از ورودى هاى شهر اصفهان از سمت 

شمال اعزام شدند .
ــه كاميون  ــتان اصفهان تصريح كرد: س ــى فرماندهى انتظامى اس معاون اجتماع
شناسايى و متوقف شدند كه در بازرسى به عمل آمده  دو محموله ظروف چينى و 

يك محموله پتوى قاچاق كشف شد.
ــك ميليارد و ــروف چينى را ي ــى ارزش دو محموله ظ ــرهنگ جهانگير كريم س

ــون ريال عنوان  ــه پتوى قاچاق  را 800 ميلي  400 ميليون ريال و ارزش محمول
ــتگير كه به مقامات قضايى  ــه راننده دس و اضافه كرد: در مجموع در اين ماجرا س

تحويل داده شدند.
سرهنگ كريمى خاطرنشان كرد: پليس در راستاى وظايف قانونى اش اجازه جوالن 
و سركشى به  قاچاقچيان كاال و برهم زنندگان نظم اقتصادى جامعه نخواهد داد و 

به شدت با آنها مقابله  مى كند.

ــج آراى  ــرى ،نتاي ــت خب ــان در نشس ــدار اصفه فرمان
ــس  ــن دوره مجل ــى دهمي ــوزه انتخاب ــعبه ح 773 ش
ــالم  ــان را اع ــتان اصفه ــالمى در شهرس ــوراى اس ش

كرد.
ــام آراى ريخته  ــمارش تم ــس از ش ــاس،  پ ــن اس بر اي
ــدوق انتخاباتى  ــدوق از 849 صن ــه 773 صن ــده ب ش
ــز اكثريت آرا ــر حائ ــراد زي ــان اف ــتان اصفه در شهرس

شدند:
1- حميدرضا فوالدگر 186 هزار 803 راى
2- ناهيد تاج الدين 183 هزار و 730 راى

3- مينو خالقى 179 هزار و 423 راى
4- حيدر على عابدى 168 هزار و 482 راى
5- على رضا آجدانى 164 هزار و 537 راى

6- احمد سالك 163 هزار و 819 راى
7- مسعود حميدى طوقچى 152 هزار و 121 راى

8-مجيد نادراالصلى 149 هزار و 887 راى
9- كمال حيدرى 135 هزار و 14 راى

10- مجتبى خيام نكويى 131 هزار و 301 راى

امام جمعه اصفهان در پيامى از حماسه حضور در انتخابات هفتم اسفند 94 
از مردم قدردانى كرد و گفت: هفتم اسفند 94 نمادى از پيوند مستحكم ايران 

و ايرانى با نظام اسالمى و ياس و نا اميدى دشمنان شد.
آيت اهللا سيد يوسف طباطبايى نژاد اظهار داشت: با حمد و ثناى الهى و با درود 
ــما امت مؤمن،  ــر رحمت و خاندان مطهرش و با درود بر ش بى پايان بر پيامب
شهيد پرور و فهيم ايران اسالمى كه با عزمى نافذ و اعتقادى قاطع با پشتيبانى 

از انقالب و رهبر انقالب چشم جهانيان را به خود خيره كرديد .
ــر با  ــتكبران عالم و مدعيان دروغين حقوق بش وى افزود: در حالى كه مس
ــوب و فتنه انگيزى در  ــال نفوذ ، آش ــت هاى ملعون در ح حمايت از تروريس
ــى ، اقتصادى و امنيتى در پى گسستن  منطقه هستند و با ترفند هاى سياس
ــت كردن اعتماد و پيوند ملت و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران  يا سس
هستند ، تمام احزاب و جريانات سياسى با آرامش همراه با  شور و نشاط و دل 
ــد و در عمل بافته ها و  ــار از اميد و ايمان در انتخابات حضور پيدا كردن سرش

گزافه هاى دشمنان و حسودان و طمع ورزان را باطل نمودند.
امام جمعه اصفهان بيان كرد: 15 روز پس از خلق حماسه عظيم ملت بزرگوار 
ــانه هاى دشمن حضور  ــن پيروزى انقالب اسالمى كه رس ايران در روز جش
ميليونى ملت ايران را ده ها هزار اعالم كردند با حضور ده ها ميليونى خود بدون 

تبليغات دشمن  حماسه اى باشكوه و اين بار با آمارى دقيق خلق كردند و با 
وارد كردن ضربه دندان شكن به دشمن و تبليغات دروغين آن با اين حركت 
ــام بزرگوار و  ــالب و روح ملكوتى ام ــدس ولى عصر(عج) و رهبر انق قلب مق

شهيدان را شاد و اميد به آزادى را در ملت هاى منطقه زنده كردند .
ــتحكم ايران و ايرانى  ــفند 94 نمادى از پيوند مس وى تصريح كرد: هفتم اس
ــد و فارغ از پيروزى هر حزب و  با نظام اسالمى و ياس و نا اميدى دشمنان ش
گروه يا فردى در اين 2 انتخابات در واقع پيروز حقيقى، انتخابات ملت بزرگ 

ايران است .
ــه بزرگ را به رهبر انقالب اسالمى  آيت اهللا طباطبايى نژاد گفت: اين حماس
ــاى حكيمانه و رهبرى خردمندانه  كه همه اين پيروزى ها مرهون هدايت ه
ايشان است و شما مردم عزيز به ويژه خانواده معظم شهدا و جانبازان تبريك  
ــتان اصفهان كه با حضور حماسى خود در  و از عموم مردم به ويژه مردم اس
اين انتخابات وفادارى خود به نظام و رهبرى را ثابت كردند صميمانه تشكر 

مى كنم.
وى خاطرنشان كرد: اميد است نمايندگان و منتخب مردم نيز با هر گرايش 
ــا خدمتگزارى  ــض از فرامين رهبر انقالب  ب ــا اطاعت مح حزبى و گروهى ب

صادقانه و تالش براى بهبود وضعيت كشور قدردان مردم غيور ايران باشند.

ــهردارى اصفهان گفت:  ــازمان ميادين و ساماندهى مشاغل شهرى ش مديرعامل س
ــنواره گل و گياه، ماهى هاى زينتى و مشاغل خانگى اصفهان  ــت و يكمين جش بيس
ــع در خيابان همدانيان آغاز  ــهردارى اصفهان واق در محل دائمى بازار گل و گياه ش

به كار كرد.
 اصغر كشاورز اظهاركرد: در اين جشنواره نمايندگان توليدكننده و پرورش دهندگان 
ــور حضور دارند و جديدترين توليدات خود را در معرض  گل و گياه از 15 استان  كش

ديد عموم قرار مى دهند.
 وى تأكيد كرد: طي سال هاي اخير و به واسطه برگزارى جشنواره هاى متعدد در بازار 
ــهروندان به گل و گياه و صنايع وابسته به آن  گل و گياه اصفهان و آشنايى بيشتر ش
ــجام بيشتر توليدكنندگان  شاهد تحوالتي مثبت در صنعت گل وگياه استان و انس

بومى و كشورى در ارتقاي كيفيت توليدات خود بوده ايم.
وى تصريح كرد: يكى از نقاط برجسته اين جشنواره حضور توليدكنندگان ماهى هاى 
ــت كه عموما زنان سرپرست  ــاغل خانگى اس زينتى و همچنين توليدكنندگان مش

خانوار را شامل مى شود.
ــهرداري اصفهان اظهار  ــازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري ش مديرعامل س
ــده و آپارتمانى،  ــاخه بري ــنواره با 154 غرفه انواع گل هاى ش ــت:  در اين جش داش
ــى، بذر و انواع  ــر و غير مثمر، گل هاى فصل كاكتوس، درختان و درختچه هاى مثم

گلدان هاى سفالى و پالستيكى عرضه شده و كاالهايى مانند گل هاى خشك، ظروف 
ميناكارى شده، چرم هاى طراحى و نقاشى شده و ديگر اقالم مربوط به مشاغل خانگى 
و انواع ماهى هاى زينتى و صنايع وابسته آن در معرض ديد شهروندان قرار مى گيرد.

ــريح اهداف برپايي اين نمايشگاه ها گفت: نمايشگاه هاي گل و گياه با  كشاورز در تش
هدف ايجاد همگرايي بيشتر بين مديريت شهري، توليدكنندگان گل و گياه و فعاالن 
ــگاه گل و گياه در زندگي  ــته و جانبي و همچنين تقويت جاي در زمينه صنايع وابس
شهري و ترويج فرهنگ گل دوستي و گياه پروري و همچنين افزايش روحيه نشاط و 

شادابي در ميان شهروندان برگزار مي شود .
وى يكى ديگر  از اهداف مهم برگزارى اين جشنواره را  كنترل قيمت ها، فرهنگ سازى 
ــنايى و حمايت از مشاغل  ــت و توليد گل  و گياه از سنين پايه، آش و آشنايى با كاش

خانگى و همچنين توليد كنندگان ماهى هاى زينتى دانست.
مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان بيان كرد: 
اين جشنواره با همراهى بخش خصوصى برگزار خواهد شد و سازمان ميادين،  بيشتر 

وظيفه نظارتى در برگزارى اين جشنواره را بر عهده دارد.
گفتنى است؛ جشنواره بيست و يكم كه در محل بازار گل و گياه شهردارى اصفهان 
ــفند ماه لغايت 29  ــود از 8 اس واقع در خيابان جى، خيابان همدانيان برگزار مى ش

اسفند ماه  از ساعت 8 الى 12 و 14 الى 21 پذيراى بازديدكنندگان مى باشد.

امام جمعه اصفهان:

هفتم اسفند 94 نمادى از پيوند مستحكم ملت با نظام اسالمى شد
مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى استان؛

بيست و يكمين جشنواره گل و گياه اصفهان آغاز به كار كرد

معاون حفاظت و بهره بردارى شركت آب منطقه اى استان:
زاينده رود در ايام نوروز

جارى است
ــركت آب منطقه اى اصفهان گفت: اينكه زاينده رود در  معاون حفاظت و بهره بردارى ش
ــد واقعا ناراحت كننده است، با اين وجود سعى داريم همانند چند  ايام نوروز جارى نباش

ماه گذشته هرچند به مقدار كم آب در رودخانه جارى باشد.
ــال آب  ــده بود تا امس ــرد: طبق پيش بينى قبلى، برنامه ريزى ش على بصيرپور اظهار ك
زاينده رود از 20 اسفند بازگشايى شود و تا خرداد سال آينده به  صورت پيوسته جارى و 
در اختيار كشاورزان قرار بگيرد. وى افزود: متأسفانه فصل زمستان نزوالت جوى به  مراتب 
كاهش پيدا كرد و كمتر از حد انتظار بود كه باعث شد محصوالت زراعى كشاورزان كه در 

پاييز كاشته شده بود در آستانه نابودى مطلق قرار بگيرد.
ــه داد: با توجه به اين  ــركت آب منطقه اى اصفهان ادام معاون حفاظت و بهره بردارى ش
وضعيت، سازمان جهاد كشاورزى و صنف كشاورزان خواستار تحويل آب در ابتداى اسفند 
شدند و باز شدن آب نيز به همين دليل است، ضمن اينكه با ايجاد شبكه هاى آبيارى براى 

توزيع ميان كشاورزان، آب جداگانه از سد زاينده رود در نظر گرفته شده است.
وى در پاسخ به سوالى پيرامون وضعيت زاينده رود در تعطيالت عيد گفت: شرايط فعلى، 
ايجاب مى كند كه آب براى مصارف مهم تر ذخيره شود. بصيرپور تأكيد دارد: با اين وجود 

سعى داريم، هرچند به مقدار كم آب در رودخانه جارى باشد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شركت آب منطقه اى اصفهان در پايان خاطر نشان كرد: امسال 
براى اولين بار يك رديف جديد در مصوبات گنجانده شد با عنوان حقابه زيست محيطى و 
ــه ماهه اخير در  پايدارى آب زاينده رود كه نتيجه آن جريان ،يك ميزان حداقلى آب در س

رودخانه زاينده رود بود.

خيابان هاى شهر از خودرو اشباع شده است؛

«ترافيك» اژدهاى هفت سر روزهاى پايانى سال
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ــابقات جهانى شمشيربازى و  كسب امتياز براى  مرحله نهايى مس
حضور در المپيك پنجم فروردين ماه در كره جنوبى آغاز مى شود 
ــال 95 در كره جنوبى  ــان كشورمان از 2 فروردين س و ملى پوش
ــرايط آب و هوايى اين كشور آشنا  حضور خواهند پيدا كرد تا با ش

شوند.
ــلحه سابر با حضور در جمع 16 نفر پايانى  مجتبى عابدينى در اس
ــب 8 امتياز المپيكى در حال  ــابقات جهانى لهستان و كس در مس
ــيربازانى  ــاز در رده پانزدهم قرار دارد و شمش ــا 88 امتي حاضر ب
ــاز در تعقيب  ــا 85، 84 و80 امتي ــالروس و ايتاليا ب ــه، ب از فرانس

نماينده كشورمان هستند.
ــگ المپيك،  ــود در رنكين ــورت حفظ جايگاه خ ــى در ص عابدين
ــى  ــو قطع ــك ري ــور در المپي ــراى حض ــران را ب ــهميه دوم اي س
ــيا به همراه  ــرد و على پاكدامن به عنوان نفر اول از آس ــد ك خواه
ــرد در غير  ــب خواهد ك ــور در برزيل را كس ــى جواز حض عابدين
ــط عابدينى  ــهميه توس ــيربازى ايران با يك س اين صورت شمش

در المپيك حضور خواهد داشت.

استقالل باالخره از كرار شكايت مى كند؟

سعيد آذرى:

بازى برگشت ذوب آهن با لخويا 
سخت تر است

 خريد سهام باشگاه اورتون 
توسط ميليارد ايرانى

كره جنوبى، آخرين آوردگاه شمشيربازى 
براى كسب سهميه دوم

سيرى در دنياى ورزش

ــوش كرده اند و  ــگ برتر جا خ ــدول رده بندى لي ــت در باالى ج تيم هايى كه هفته هاس
ــردارى كردند كه كارلوس  ــخه اى كپى ب ــيده اند از نس با جوان گرايى هم به اين مهم رس

كى روش در تيم ملى اجرايش كرده بود.
روزى روزگارى در مورد كى روش هم مطالبى خواهيد خواند شبيه به مطالبى كه در مورد 
رايكوف يا استانكو و ايويچ تا به امروز خوانده ايد. آن روزها كه در مورد اثرگذارى كى روش 
ــايد به ياد نياوريد كه اين مربى در ايران مخالفانى سرسخت  در فوتبال ايران خوانديد ش

داشت كه هيچ كدام از كارهاى او را قبول نداشتند و با وى مخالفت مى كردند.
ــت و آنها كه باهوش تر بودند اين  با اين مقدمه مى رويم سراغ ردپايى كه كى روش گذاش
ــد و منتقدانش يا  ــاالى جدول رده بندى قرار گرفتن رد پا را رديابى كردند و همگى در ب

از تورنمنت هاى خود حذف شدند و يا در ميانه و پايين جدول غرق روزمرگى شدند.
مظلومى، ويسى، گل محمدى و برانكو ايوانكويچ چهار تيم برتر ايران در ليگ هستند و اتفاقا 
هر چهار مربى دقيقا همان حركتى را انجام دادند كه بالفاصله پس از جام جهانى كى روش 
در تيم ملى انجام داد و بازيكنان را جوان كرد. حاال استقالل با نورافكن و محسن كريمى 

ــى هم80 درصد تيمش  ــمى در صدر ليگ نشسته، ويس و يعقوب كريمى و برزاى و چش
رده سنى اميد دارند. يحيى و برانكو هم ايضا.

كى روش صبر نكرد تا ليگ جا بيفتد و همه ببينند آنچه را كه او مى بيند، او پيش و بيش از 
ديگران ديد، امثال برادران محمدى، ترابى، پورعلى گنجى ها، آزمون ها، جهانبخش ها و ... 
را همه ديدند اما زمانى ديدند كه اينها در تيم ملى در حال رقم زدن تاريخ بودند. بعد از اين 
اتفاق بود كه با هوش ترها كى روش را كپى كردند، بقيه اما رفتند دنبال همان پيرمردهاى 
نامدار هميشگى. همان ها كه فقط نام شان فوتبال بازى مى كند، همان ها كه طراوت جوانى 
ــه در ليگ جوان گرايى  ــى را كليد زد كه همين مربيان امروز ك را ندارند. كى روش حركت
مى كنند با تمام قدرت اين كار را انجام دادند چون مطمئن بودند كه اين مسير درست است 

و نتايج تيم ملى هم نشان دهنده همين موضوع بود.
ــارى بود و جواب داد حاال  پس از چند دهه در مورد دهدارى و جوانگرايى او كه البته اجب
ــى، خلعتبرى، نويد  ــارى، رحمت ــادگى آب خوردن جب ــيم كه به س به كى روش مى رس
ــام دارها عمل مى كنند. اين  ــار مى گذارد و جوان ترها حتى بهتر از ن كيا، عقيلى و ... را كن
ــتمزد بااليى  ــايد دس ــت، او ش كار كى روش حتى هزينه هاى ليگ را هم كاهش داده اس

داشته باشد، اما اثرش روى قيمت ستاره ها فوق العاده بود و آنها را پايين آورد.

نسخه تيم ملى زير دست باالنشينان ليگ 

ــى و داور فوتبال،  ــال، كتك خوردن مرب جنجال هاى فوتس
ــكتبال با شى تيز، فحاشى  ــدن كتف ملى پوش بس بريده ش
ــتاگرام  ــدن صفحات اينس ــته ش ــاگران واليبال و بس تماش
ــواداران در روزهاى  ــرخابى ها به خاطر توهين هاى مكرر ه س
ــگاه ها  ــان مى دهد حال ورزش ايران در ورزش ــته نش گذش
ــت. برخى تماشاگران كه  يا شبكه هاى اجتماعى خوب نيس
ــگاه ها پيدا مى كنند خود را  فرصت تخليه هيجانى در ورزش
در قبال هرگونه فحاشى عليه تيم رقيب محق مى دانند حتى 
ــته و عوامل برگزاركننده يك رويداد ورزشى  پا را فراتر گذش
ــگاه ها، اوضاع درون شبكه هاى  را كتك مى زنند. بعد از ورزش
اجتماعى تاسف بارتر است. كاربران زيادى هر نوع توهين را به 
همه افراد حتى بازيكنان خارجى روا مى دارند كه اين مساله 
ــكاران روبه رو  ــوى ورزش اخيرا با واكنش هاى متفاوتى از س
ــرخابى  ــرر هواداران س ــت. مانند توهين هاى مك ــده اس ش
ــبب شده برخى  ــپوليس كه س ــتقالل و پرس به بازيكنان اس
بازيكنان دو تيم در اقدامى هماهنگ به هواداران پيام بدهند 
ــته باشد، به اينستاگرام  تا زمانى كه اين توهين ها ادامه داش
ــار برخى بازيكنان  ــود برنمى گردند. هر چند رفتار و گفت خ
ــواداران بى تاثير  ــى در تحريك ه ــته  هاى مختلف ورزش رش
ــش از اندازه  ــن اتفاقات بي ــير اي ــا نبايد در تفس ــت، ام نيس
ــونت و آنچه  فردمحور بود يا در تصويرى كلى تر فقط به خش
از آن به عنوان جريان بى فرهنگى برخى مخاطبان در ميدان 

ورزش ياد مى شود، اشاره كرد.
برنامه ريزى براى شادى

ــد يكى از مشكالتى كه بر فضاى ورزش ايران  به نظر مى رس
حاكم شده، تضادهايى است كه در نوع نگرش به شادى وجود 
ــاله شادى با ترديد و نفى از نگاه ميزبان همراه  دارد. گاه مس
ــادى از سوى تماشاگران  ــت كه پيش از ابراز هرگونه ش اس
مهمان، تيم هاى ميزبان نخست در پى آن هستند كه چگونه 
ــد. ايجاد محدوديت  ــركوب كنن ــادى مقابله يا آن را س با ش
در شادى جوانان با برخوردهاى نادرست كه متاثر از نگاه هاى 
ــادى هاى جمعى است، يكى از معضالت  منفى نسبت به ش
در ورزش ايران و در واقع پديدآورنده مشكالت بعدى است. 
ــا هيجانات،  ــورد و مقابله ب ــه بايد پيش از برخ ــى ك در حال
ــود. روى اين اصل بايد  ــخص در نظر گرفته ش برنامه اى مش
ــرمايه هاى انسانى  ابتدا نيازهاى آنها را برآورده كرد تا اين س
ــوند و از طرفى  ــوق داده نش ــمت ديگرى س در جامعه به س
بايد به تدريج براى نيازهاى آنها برنامه ريزى فرهنگى ترتيب 
ــادى، مى توانيم از  داد. با هزينه هاى كم براى برنامه ريزى ش
ــيب هاى ناشى از جنجال ها  پرداخت هزينه هاى هنگفت آس
ــن هاى پيروزى  ــترش جش ــيم. بنابراين با گس در امان باش
ــترهاى  بس ــاد  ايج و  ــاگران  تماش ــه  ب ــه  توج ــايه  س در 

ــگاه نتيجه گرا و  ــل ن ــا تعدي ــى ب ــب فرهنگ مناس
ــان تيم ها،  ــئوالن و مربي ــه فقط بردمحور مس ن
ــاگران  ــادكردن تماش ــه آنچه در ارتباط با ش ب
ــوى ديگر  ــل كرده ايم. از س ــر مى كنيم، عم فك

ــبب افزايش دلبستگى و  ــاگران س ــادى تماش ش
ــتر به تيم شهرشان مى شود و انسجام بهتر  عالقه بيش

اجتماعى به وجود مى آورد.
الگوسازى نهادهاى مختلف

ــگاه  ــتاد دانش ــناس و اس ــدى رحمتى، جامعه ش ــر مه دكت
در بررسى رفتار تماشاگران در ميدان ورزش مى گويد: ميدان 
ــما  ــت. ش ورزش تجربه جديدى به لحاظ مكانى و زمانى اس
در يك زمان معين افرادى با ساليق مختلف را يكجا مى بينيد 
ــد. بنابراين مى توان  ــه فرصت تخليه هيجانى پيدا مى كنن ك
ــور ما  ــى در كش گفت تخليه هيجانى در قالب رويداد ورزش
ــبب شده متوليان  ــت. همين تازگى س تا اندازه اى جديد اس
ورزش با يك غفلت و خأل در برنامه ريزى براى تخليه هيجانى 

تماشاگران رو برو باشند.
ــتاد دانشگاه به ضرورت الگوسازى در بين تماشاگران  اين اس
ــر رفتار يا رويه  ــاره مى كند و مى افزايد: ه ميدان ورزش اش
جديد نياز به بازسازى و تبديل كردن آن به الگوهاى جديدتر 
دارد. تصورم اين است در فضاى ورزشى كه ما داريم جماعتى 
مى آيند با هدف طرفدارى و تخليه هيجانى، همين طور عمل 
در فضاى جمعى. با اين شناخت از تماشاگران و نوع كاركرد 
ــزاران ميدان ورزش  ــت متوليان و كارگ ــا در وهله نخس آنه
ــفانه  بايد بتوانند برنامه ريزى صحيحى انجام دهند، اما متاس
ــوى آنها با مخاطبان ارتباط منسجم  ــاهد آنيم كه از س ما ش
ــت. در مواجهه با پرخاشگرى و  ــت يا ضعيف اس برقرار نيس
ــتگاه هاى  ــتگذارى دس ــونت در ورزش به لحاظ سياس خش
مرتبط، متاسفانه كمبود و كاستى هايى وجود دارد و ما هرگز 

در برخورد مناسب با اين جريان ها راهبرد اصولى نداشتيم.
ــن كه ميدان  ــگاه گيالن با بيان اي ــو هيات علمى دانش عض
ــه هيجانى  ــردى براى تخلي ــأل طرح هاى راهب ــا خ ورزش ب
تماشاگران مواجه است، خاطرنشان مى كند: كارگــــــزاران 

ــان  جوان و  ورزش  وزارت  در  قالب ورزش  در  ــا  ي
ــه در  ــى ك ــيون هاى ورزش فدراس
ــدان فعاليت  ــن ميـــــــ ايـــــ
ــا مخاطب را  ــد، ارتباط ب مى كننـ
ــرار نمى دهند و  ــه قـ ــورد توج مـ
ــا  ــد ي ــراى آن ندارن ــى ب تعريفـ

ــى برايــش  ــاى عمليات الگوه
ــف نكرده انــد.  تعريــ
باز  ــد  بايـ ــن  بنابراي
مشــكالت  روى  هم 

برنامه ريزى در مديريت 
هيجانــات تماشــاگران 

تاكيد كنيم.
ـــناس  جامعه ش ايـــن 
بـــرخــــوردهــــاى 
ــراى  بـ را  ــى  مقطعـ

ــاگران  ــاى نابهنجار تماش ــونت و رفتاره ــرى از خش جلوگي
ــه ورزش  ــد: بين بدن ــد و مى گوي ــذار نمى دان ــدان اثرگ چن
ــت.  ــده اس ــف نش ــخص تعري ــاى مش ــان، الگوه و مخاطب
بنابراين بيشتر ديده شده يكسرى عامل هاى وضعيتى نمايان 
ــود كه برخورد مقطعى را به همراه دارد. نتيجه آن هم  مى ش
ــاگر در بازى هاى بعد.  ــت؛ تكرار خشونت تماش مشخص اس
ــود، بايد  ــتى اعمال ش ــر مديريت درس ــه اگ ــى ك در صورت

همه چيز از پيش تدبير شده باشد.
ــان را به عنوان مجرى  ــر رحمتى، وزارت ورزش و جوان دكت
ــا آن معرفى مى كند،  ــاى مرتبط ب ــى ورزش و رويداده اصل
ــاير بخش ها  ــن وزارتخانه بدون ارتباط با س ــا مى گويد: اي ام
ــونت و پرخاشگرى  نمى تواند به وظايفش در قبال مهار خش

در ميدان ورزش عمل كند. 
ــع نيازهاى فورى نگاه  ــد: نبايد فقط به رف ــه مى ده وى ادام
ــوزش و پرورش  ــر اجتماع مثال آم ــم. در نهادهاى ديگ كني
ــوز داريم پس  ــال1400 اين تعداد دانش آم مى گوييم تا س
ــم. اما در  ــم و فضا تعيين مى كني ــش برنامه ريزى داري براي
ورزش چنين ديدگاه هايى وجود ندارد و گاهى حوزه ورزش 
ــك جزيره متروك و دورافتاده از حوزه هاى ديگر اجتماعى  ي

ديده مى شود.
ــان  ــدان ورزش نش ــگ در مي ــه از فرهن ــى ك ــر كل تصوي
داده مى شود از ديگر نكات قابل بحث با دكتر رحمتى است 
ــدان ورزش آنچه  ــاط مى گويد: در مي ــن ارتب ــه وى در اي ك
ــت. اگر فراوانى  ــود، بحث فرهنگ اس زياد به كار برده مى ش
ــن واژه را در فضاى ورزش ارزيابى كنيم، مى بينيم  كاربرد اي
ــت اين  ــادى دارد، اما واقعيت اين اس ــرد زي در ورزش كارب
فراوانى در بيان و كالم تاكنون به كمك ورزش نيامده است 
ــود. در اين زمينه ما  ــعار فرهنگى مشكل حل نمى ش و با ش
به تخصص نياز داريم. كمبودها و چالش هاى عرصه 
ــورت تخصصى و در قالب  ــى را بايد به ص فرهنگ

پژوهش از ميان برداشت.
پرهيز از نقدهاى فردمحور

دارويـن صبورى، جامعه شناس ورزشى 
درباره اين تعبير توضيح بيشترى 
مى دهد و مى گويد: نگاه كردن 
ــا اين ديد  ــاد ورزش ب به نه
كه جزيره دورافتاده است 
ــاى  نهاده ــه  ب كارى  و 
ــدارد، ما را  ــر ن ديگ
ــاد  ناكجاآب ــه  ب

مى كشاند. 

ــونت  ــه خش ــاى علي ــه راهكاره ــد و ارائ ــد در نق ــا نباي م
ــش عمده خانواده و آموزش و پرورش يا دولت را فراموش  نق
ــد ما در حق ورزش كم لطفى كرده ايم.  كنيم. اگر چنين باش
ــيارى از جريان هاى خشونت كه در ورزش ديده مى شود  بس
ــگزار  ــر دارد بنابراين ما بايد سپاس ــه در نهادهاى ديگ ريش
ــت براى بروز اين مشكالت كه  ورزش باشيم كه ميدانى اس
ــود و چالش هاى موجود  ــطه آن حتى مى توانيم كمب به واس

در نهادهاى ديگر را رصد كنيم.
ــونت ها در ورزش ريشه  ــيارى از خش صبورى مى افزايد: بس
در ورزش ندارد بلكه در نهادهاى ديگر ماست، اما در ميدان 
ورزش فرصت بروز پيدا مى كند. بنابراين بايد به بررسى آنچه 
ــازد، پرداخت. بايد از بحث ها  اين چرخه را در اجتماع مى س
ــونت  ــاختار كرد. خش ــاى فردمحور پرهيز و نقد س و نقده
يك مساله اجتماعى است و انسان هايى كه خودشان قربانى 

خشونت مى شوند روبه خشونت مى آورند.
عالوه بر نقش حوزه هاى متعدد جامعه در مديريت خشونت و 
عملكرد صحيح آنها به بحث رسانه هم بايد توجه ويژه داشت 
ــازى  ــرا مطبوعات به عنوان ركن چهارم در زمينه الگوس زي
ــذارى دارند.  ــاد مختلف نقش اثرگ ــاركت بين چند نه مش
ــاگران، مدل ها و فرضيه هاى  ــونت تماش در زمينه تاثير خش
ــت از جمله اين كه انعكاس خشونت  ــده اس مختلفى ارائه ش
ــود.  ــبب ترس در تكرار آن مى ش ــانه و تقبيح آن س در رس
ــونت و  ــه ديگرى در همين زمينه وجود دارد كه خش فرضي
ــباب آموزش رفتار خشن را فراهم ــانه اس بازتاب آن در رس
مى كند. دكتر رحمتى در ادامه اين بحث و ارائه راهكارهايى 
ــونت مى گويد: عالوه بر  ــاگران از خش در زمينه پرهيز تماش
ــون در كنار  ــان ورزش به نظرم روحاني ــزى متولي برنامه ري
ــى كه دارند، مى توانند نقش عرفى  نقش هاى مذهبى و فقه
ــده بگيرند. ما در دورترين نقاط ايران  را در اين زمينه برعه
شايد ورزشگاه نداشته باشيم، اما مسجد داريم كه بسيارى از 
الگوهاى اجتماعى در مساجد تعريف مى شود. اسوه هاى دينى، 
منابع الگوسازى ما هستند و از تريبون ها و فضا هاى خوبى كه 
ــكل آن  ــود، بايد به بهترين ش ــه ايجاد مى ش ــن زمين در اي

استفاده كرد.
مديريت خشونت با كمك همه نهادها

ــته  ــليمى نمى گويد تدابيرامنيتى وجود نداش هيچ عقل س
باشد، اما بدون داشتن برنامه فرهنگى نمى توانيم به نتيجه اى 
ــاگران از خشونت مى خواهيم، برسيم. از  كه در پرهيز تماش
طرفى تبديل مقوله هاى فرهنگى به امنيتى يكى از مشكالت 
ــال و رفتارها در  ــن اعم ــت. اي ــع اس جوام
ــبب بيشتر شدن خشونت  درازمدت س
مى شود. بنابراين بايد از منظر فرهنگى 
ــدان ورزش  ــونت در مي ــه پديده خش ب
نگريست و همزمان نهادهاى ديگر از جمله امنيتى و نظارتى 
را درگير كرد. به معناى ديگر امنيت و كنترل اجتماعى بايد 
باشد، اما كافى نيست و بيش از همه بايد نهادهاى فرهنگى 

درگير شوند.

ــش نمايندگان ايران  ــته با درخش ــيا هفته گذش فصل جديد ليگ قهرمانان آس
آغاز شد.

ــتند و موفق  ــاى ايرانى در اين هفته ركوردى جالب از خود بر جاى گذاش تيم ه
ــر بگذارند. اما در اين بين برد  ــه ديدار خود را با پيروزى پشت س ــدند هر س ش

سپاهان بنا بر داليلى متفاوت تر و جالب تر مى نمود.
ــپاهانى ها كه در سه ديدار آخر خود در ليگ برتر شكست خورده بودند موفق  س
شدند تيم سوم ليگ امارات يعنى النصر را با 2 گل لوسيانو پريرا شكست دهند 

آن هم در شرايطى كه در سراسر بازى موقعيت هاى زيادى را از دست دادند.
بدون شك بازگشت از آن شرايط سخت و پس از شكست هاى پياپى در ليگ و 
شروع موفق در آسيا تنها از تجربه بين المللى و آسيايى سپاهان و حضور پرتعداد 

اين تيم در اين رقابت ها نشأت مى گيرد.
ــد.  ــيا باش ــد تنها يكى از عوامل موفقيت در آس ــى اما مى توان ــه بين الملل تجرب
ــده عمل كنند و  ــاب ش ــپاهان اگر برنامه محور و حس ــگاه هايى همچون س باش
ــه حضورهاى متمادى آميخته كنند و  ــد ابزارهاى موفقيت را با اين تجرب بتوانن
ــه انجام دهند مى توانند  ــم براى موفقيت در اين عرص ــرمايه گذارى الزم را ه س
ــتان ايرانى را اميدوار كنند تا بعد از سال ها يك باشگاه ايرانى بتواند  فوتبال دوس
از اعتبار و آبروى فوتبال ايران دفاع كند و بر قله افتخار اين رقابت ها قرار گيرد.

ــرايط الزم براى  ــت تا ش ــگاه ها اس ــن وظيفه خطير بر دوش مديران اين باش اي
ــرفت  ــته فراهم كنند تا باعث پيش ــته و بايس موفقيت نمايندگان ايران را شايس

هرچه بيشتر فوتبال ايران به خصوص در عرصه باشگاهى شوند.

 فدراسيون كشتى كشورمان با ارسال نامه اى به اتحاديه جهانى، خواستار تغيير 
ــتى نيز  ــد. اتحاديه جهانى كش ــام جهان پهلوان به جام « جايزه بزرگ » ش ج
ــخ به درخواست ايران، ضمن بيان اينكه جام تختى يك تورنمنت خوب  در پاس
ــابقات  ــت، اعالم كرد: طبق برنامه ريزى ها، مس ــتى اس و قديمى در عرصه كش
جايزه بزرگ فقط يك بار، با حمايت يك حامى مالى خاص از كشور آذربايجان 
ــهر باكو برگزار خواهد شد.  ــته آزاد، فرنگى و زنان در ش ــه رش و همزمان در س
اتحاديه جهانى در پايان پاسخ خود از احتمال طراحى سيستم جديد رده بندى 
ــتى گيران اشاره كرد كه  و رتبه بندى تورنمنت هاى بين المللى و رنكينگ كش
ــترى را نسبت به رويدادهاى  در تورنمنت هاى باالتر، مدال آوران امتيازات بيش
ــتم رده بندى جام تختى  ــد كرد كه قطعا در اين سيس ــب خواهن پايين تر كس
ــود. در نامه فدراسيون كشتى ايران  ــناخته و مورد توجه واقع مى ش ــتر ش بيش
ــه اتحاديه جهانى آمده: ايران اين آمادگى را دارد كه از طريق حامى مالى ويژه  ب
ــزرگ باكو، به ادامه ميزبانى،  ــر جام جايزه ب خود در صورت عدم تمايل اسپانس
ميزبانى انحصارى اين مسابقات را بپذيرد. در غير اينصورت آمادگى دارد در قالب 
طرحى نو و متفاوت از جايزه بزرگ باكو، مسابقات مجزايى با نام « جايزه بزرگ 
ــتى ايران در انتهاى نامه خود نيز آورده:  ــيون كش تختى »  برگزار كند. فدراس
ــد دنياى كشتى، ظرفيتى بيش از برگزارى انحصارى  به هر حال به نظر مى رس
ــته باشد. ما مى توانيم  يك رقابت بين المللى مهم به عنوان جايزه بزرگ را داش
ــاير رقابت هاى واجد  ــابقات « جايزه بزرگ باكو »، س ــن حفظ جايگاه مس ضم

شرايط و مهم كشتى دنيا را نيز در چنين جايگاهى قرار دهيم.

نايب رييس فدراسيون فوتبال در مورد انتخاب اينفانتينو به عنوان رييس فيفا 
ــى انتخاب شد كه تقريبا با فرهنگ فوتبال  گفت: انتخاب خوبى بود چون كس
ــكيالت بين المللى آشنايى دارد و سال ها به عنوان يك فرد مدرن در اين  و تش
ــت است كه رييس  ــوى ديگر شيخ سلمان درس ــت. از س حيطه كار كرده اس
ــود، اما او مراحل مديريت در اين سطوح را طى نكرده  ــوب مى ش AFC محس

و اصوال آدمى است كه در بحرين صاحب نفوذ است و براى معرفى خودش 
به فوتبال آسيا از يك سرى توانمندى هاى ديگر استفاده كرده است.

ــد راى ديگر مى آورد  ــلمان فقط چن ــيخ س ــدى خبيرى ادامه داد: اگر ش مه
در همان دور اول انتخاب مى شد، اما به نظرم خدا به فوتبال رحم كرد كه اين 
اتفاق نيفتاد. در مجموع اينفانتينو ويژگى هايش نسبت به شيخ سلمان برتر بود.

ــه اندازه  ــو به ايران تا چ ــفر اينفانتين ــوال كه س ــخ به اين س خبيرى در پاس
ــت بگويم كه  ــت: در اين خصوص جالب اس ــذار بود، گف ــش تاثيرگ در انتخاب
سرنوشت براى فوتبال ايران تكرار شد چرا كه براى انتخابات 2002 نيز ما براى 
ــو، رقيب بالتر بود و دكتر چانگ از  ــر اين كار را كرديم. در آن زمان حيات بالت
كره در آسيا به دنبال جمع كردن راى براى حياتو به كشورهاى مختلف آسيايى 
سفر مى كرد كه در آن زمان بن همام با بنده تماس گرفته و از فدراسيون ايران 
درخواست كرد تا اقداماتى را به نفع بالتر انجام دهيم كه ما نيز اين خواسته او 
ــد، اين موضوع براى فدراسيون فوتبال  را محقق كرديم و وقتى بالتر رييس ش
ايران نيز يك نكته مثبت بود و حتى در مواقعى به راحتى با يك تلفن مسائل 

و مشكالت مان را حل مى كرديم.

حضور در آسيا و ملزومات اساسى 
براى موفقيت

تغيير سطح رقابت هاى جام تختى 
به « جام جايزه بزرگ »

سرنوشت براى فوتبال ايران
تكرار شد!
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ــن  بي ــم  ــوز ه ــه هن ك ــپوليس  پرس ــم  تي ــابق  ــك س هافب
ــا  ــراه رض ــه هم ــى را ب ــت، عكس ــوب اس ــرخ محب ــواداران س ه
ــت.  ــرده اس ــر ك ــا منتش ــابق قرمزه ــم س ــوروزى، مهاج ن

صادقيان در حضور دايى دوباره قصد دارد به روزهاى اوج بازگردد.

لنز دوربين

صادقيان در كنار مهاجم پرسپوليسى

ــرش در خانه اى كه  درحالى كه كرار دوباره ادعا كرده طالهاى همس
ــرقت رفته افشارزاده دستور داد تا باشگاه  ــتقالل پس گرفته به س اس
ــكايت كند هرچند پيش از اين هم اين تهديد انجام  از اين بازيكن ش

شده بود.
ــتقاللى ها انگار تمام شدنى نيست، او كه  ــتان كرار جاسم با اس داس
ــى مصاحبه اى اعالم كرد كه  ــا تيمش به تهران آمده بود دوباره ط ب
ــردن درب خانه اش در تهران وقتى او در عراق بوده طالهاى  با بازك
ــد اين حرف  ــت. البته به نظر مى رس ــرقت رفته اس ــرش به س همس
ــس لجاجت هاى  ــد و يك جور لجاجت از جن ــت نباش چندان درس
ــد چرا كه او براى پرداخت مالياتش توسط باشگاه، اتومبيل  كرار باش
ــود را گرو نگه  ــار او قرار داده ب ــتقالل در اختي ــه اى را كه اس و خان

داشته بود و استقالل اما خانه اش را پس گرفت.
ــتور افشارزاده از اين  ــتقالل قرار است به دس ــگاه اس با اين حال باش
بازيكن عراقى شكايت  كند. البته پيش از اين چندين بار افشارزاده از 
شكايت كردن در مورد اين بازيكن حرف زده بود،  اما هرگز چنين كارى انجام 

نشد.

ــگاه ذوب آهن ديدار برگشت تيم فوتبال اين باشگاه   مديرعامل باش
با تيم لخويا در ليگ قهرمانان آسيا را دشوارتر از ديدار رفت دانست.

سعيد آذرى درباره بازى برگشت ذوب آهن با لخويا در ليگ قهرمانان 
آسيا تاكيد كرد: بازى برگشت ما به مراتب سخت تر است. به بازيكنان 

گفتم آن مسابقه رفت را به خاطره ها بسپاريد.
ــخگوى  ــاى كارخانه ذوب آهن پاس ــا توجه به حمايت ه ــدوارم ب امي
ــات وزنه بردارى اصفهان  ــيم. وى كه رييس هي محبت هواداران باش
ــا حداكثر آرا  ــم گفت: اعضاى مجمع ب ــت، درباره مجمع ه هم هس
ــردارى ما در المپيك ريو  ــا را تاييد كردند. اميدوارم وزنه ب برنامه ه
ــى بگيرد. هر كمكى كه بتوانم انجام مى دهم. هم مجددا نتايج خوب

ــگاه ذوب آهن هدف كلى اين باشگاه را بازسازى برند  مديرعامل باش
ــد: هدف دوم اين بود كه تيم هاى ما  ــت و يادآور ش ذوب آهن دانس
ــطح باال برسانند كه خوشبختانه  ــته هاى مختلف خود را به س در رش

اين اتفاق رخ داد.

 فرهاد مشيرى با خريد 9/49 درصد از سهام باشگاه ليورپولى اورتون، 
سهامدار بخش عمده اين باشگاه ليگ برترى شد. فرهاد مشيرى كه 
شهروند بريتانيا و ايران است پس از اينكه سهام باشگاه آرسنال خود 

را فروخت اقدام به خريد سهام اورتون كرده است. 
ــك ميليارد و ــرد ثروتمند ايرانى را ي ــرمايه اين م ــه فوربس س مجل

ــت. مشيرى60 ساله همچنين در  300 ميليون پوند برآورد كرده اس
ــيه هم سهام دارد. وى دوستى و  صنعت معدن و كارخانه فوالد روس
همكارى نزديكى با على شير عثمانف، سهامدار روسى آرسنال، دارد.

ــت آورده و  ــدن به دس ــود را در لن ــى خ ــدرك تحصيل ــيرى م مش
در شركت تلفن همراه روسيه تحت عنوان «مگافون» هم سهام دارد.

ــد يكى از مشكالتى كه بر فضاى ورزش ايران  به نظر مى رس
حاكم شده، تضادهايى است كه در نوع نگرش به شادى وجود 
ــاله شادى با ترديد و نفى از نگاه ميزبان همراه  دارد. گاه مس
ــادى از سوى تماشاگران  ــت كه پيش از ابراز هرگونه ش اس
مهمان، تيم هاى ميزبان نخست در پى آن هستند كه چگونه 
ــد. ايجاد محدوديت  ــركوب كنن ــادى مقابله يا آن را س با ش
در شادى جوانان با برخوردهاى نادرست كه متاثر از نگاه هاى 
ــادى هاى جمعى است، يكى از معضالت  منفى نسبت به ش
در ورزش ايران و در واقع پديدآورنده مشكالت بعدى است. 
ــا هيجانات،  ــورد و مقابله ب ــه بايد پيش از برخ ــى ك در حال
ــود. روى اين اصل بايد  ــخص در نظر گرفته ش برنامه اى مش
ــرمايه هاى انسانى  ابتدا نيازهاى آنها را برآورده كرد تا اين س
ــوند و از طرفى  ــوق داده نش ــمت ديگرى س در جامعه به س
بايد به تدريج براى نيازهاى آنها برنامه ريزى فرهنگى ترتيب 
ــادى، مى توانيم از  داد. با هزينه هاى كم براى برنامه ريزى ش
ــيب هاى ناشى از جنجال ها  پرداخت هزينه هاى هنگفت آس
ــن هاى پيروزى  ــترش جش ــيم. بنابراين با گس در امان باش
ــترهاى  بس ــاد  ايج و  ــاگران  تماش ــه  ب ــه  توج ــايه  س در 

ــگاه نتيجه گرا و  ــل ن ــا تعدي ــى ب ــب فرهنگ مناس
ــان تيم ها،  ــئوالن و مربي ــه فقط بردمحور مس ن
ــاگران  ــادكردن تماش ــه آنچه در ارتباط با ش ب
ــوى ديگر  ــل كرده ايم. از س ــر مى كنيم، عم فك

ــبب افزايش دلبستگى و  ــاگران س ــادى تماش ش
ــتر به تيم شهرشان مى شود و انسجام بهتر  عالقه بيش

در برخورد مناسب با اين جريان ها راهبرد اصولى نداشتيم.
ــن كه ميدان  ــگاه گيالن با بيان اي ــو هيات علمى دانش عض
ــه هيجانى  ــردى براى تخلي ــأل طرح هاى راهب ــا خ ورزش ب
تماشاگران مواجه است، خاطرنشان مى كند: كارگــــــزاران 

ــان  جوان و  ورزش  وزارت  در  قالب ورزش  در  ــا  ي
ــه در  ــى ك ــيون هاى ورزش فدراس
ــدان فعاليت  ــن ميـــــــ ايـــــ
ــا مخاطب را  ــد، ارتباط ب مى كننـ
ــرار نمى دهند و  ــه قـ ــورد توج مـ
ــا  ــد ي ــراى آن ندارن ــى ب تعريفـ

ــى برايــش  ــاى عمليات الگوه
ــف نكرده انــد.  تعريــ
باز  ــد  بايـ ــن  بنابراي
مشــكالت  روى  هم 

برنامه ريزى در مديريت 
هيجانــات تماشــاگران 

تاكيد كنيم.
ـــناس  جامعه ش ايـــن 
بـــرخــــوردهــــاى 
ــراى  بـ را  ــى  مقطعـ

ــت. اگر فراوانى  ــود، بحث فرهنگ اس زياد به كار برده مى ش
ــن واژه را در فضاى ورزش ارزيابى كنيم، مى بينيم  كاربرد اي
ــت اين  ــادى دارد، اما واقعيت اين اس ــرد زي در ورزش كارب
فراوانى در بيان و كالم تاكنون به كمك ورزش نيامده است 
ــود. در اين زمينه ما  ــعار فرهنگى مشكل حل نمى ش و با ش
به تخصص نياز داريم. كمبودها و چالش هاى عرصه 
ــورت تخصصى و در قالب  ــى را بايد به ص فرهنگ

پژوهش از ميان برداشت.
پرهيز از نقدهاى فردمحور

دارويـن صبورى، جامعه شناس ورزشى 
درباره اين تعبير توضيح بيشترى 
مى دهد و مى گويد: نگاه كردن 
ــا اين ديد  ــاد ورزش ب به نه
كه جزيره دورافتاده است 
ــاى  نهاده ــه  ب كارى  و 
ــدارد، ما را  ــر ن ديگ
ــاد  ناكجاآب ــه  ب

مى كشاند. 

ــباب آموزش رفتار خشن را فراهم ــانه اس بازتاب آن در رس
مى كند. دكتر رحمتى در ادامه اين بحث و ارائه راهكارهايى 
ــونت مى گويد: عالوه بر  ــاگران از خش در زمينه پرهيز تماش
ــون در كنار  ــان ورزش به نظرم روحاني ــزى متولي برنامه ري
ــى كه دارند، مى توانند نقش عرفى  نقش هاى مذهبى و فقه
ــده بگيرند. ما در دورترين نقاط ايران  را در اين زمينه برعه
شايد ورزشگاه نداشته باشيم، اما مسجد داريم كه بسيارى از 
الگوهاى اجتماعى در مساجد تعريف مى شود. اسوه هاى دينى، 
منابع الگوسازى ما هستند و از تريبون ها و فضا هاى خوبى كه 
ــكل آن  ــود، بايد به بهترين ش ــه ايجاد مى ش ــن زمين در اي

استفاده كرد.
مديريت خشونت با كمك همه نهادها

ــته  ــليمى نمى گويد تدابيرامنيتى وجود نداش هيچ عقل س
باشد، اما بدون داشتن برنامه فرهنگى نمى توانيم به نتيجه اى 
ــاگران از خشونت مى خواهيم، برسيم. از  كه در پرهيز تماش
طرفى تبديل مقوله هاى فرهنگى به امنيتى يكى از مشكالت 
ــال و رفتارها در  ــن اعم ــت. اي ــع اس جوام
ــبب بيشتر شدن خشونت  درازمدت س
مى شود. بنابراين بايد از منظر فرهنگى 
ــدان ورزش  ــونت در مي ــه پديده خش ب
نگريست و همزمان نهادهاى ديگر از جمله امنيتى و نظارتى 
را درگير كرد. به معناى ديگر امنيت و كنترل اجتماعى بايد 
باشد، اما كافى نيست و بيش از همه بايد نهادهاى فرهنگى 

درگير شوند.

بررسى چرايى بروز خشونت 
در بين تماشاگران در ورزشگاه ها؛

ورزش، جزيره 
دور افتاده نيست
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 هر که چاهی بکنه بهر کسی 
اول خودش دوم کسی
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قانون جذب

داستان کوتاهحکایت ها

چهار نفر با هم دوست بودند عرب، ترك، رومی و ایرانی مردی به آنها یك 
دینار پول داد. ایرانی گفت: » انگور « بخریم و بخوریم. عرب گفت: نه! من 
»عنب« می خواهم، ترك گفت: بهتر اســت » ازوم « بخریم.  رومی گفت: 
دعوا نكنید! اســتافیل می خریم آنها به توافق نرسیدند. هر چند همه آنها 
یك میوه، یعنی انگور می خواستند.  از نادانی مشت بر هم می زدند. زیرا راز 
و معنای نام ها را نمی دانستند. هر كدام به زبان خود انگور می خواست. اگر 
یك مرد دانای زبان دان آنجا بود آنها را آشــتی می داد و می گفت من با این 
 یك دینار خواسته همه شما را می خرم، یك دینار هر چهار خواسته شما را 
بر آورده می كند. شما دل به من بسپارید، خاموش باشید. سخن شما موجب 
نزاع و دعوا است، چون معنای نام ها را می دانم اختالف شماها در نام است و 

در صورت معنا و حقیقت یك چیز است.

حكیمی در حال مراقبه بود. مردی به او نزدیك شد و گفت: مرا 
به شاگردی بپذیر!

 حكیم با انگشت خطی راست بر روی زمین كشید و گفت: كاری 
كن كوتاه به نظر آید.

 مرد با كف دست نصف خط را پاك كرد. حكیم گفت: برو یك 
سال بعد بیا.

 یك سال بعد باز حكیم خطی كشید و گفت: كوتاهش كن.
 مرد این بار نصف خط را با كف دست و آرنج پوشاند.

 حكیم نپذیرفت و گفت: برو یك سال بعد بیا.
 ســال بعد باز حكیم خطی روی زمین كشید و از مرد خواست 
آن را كوتاه كند. مرد این بار گفت نمی دانم و از حكیم خواهش 

كرد تا پاسخ را بگوید.
 حكیم، خطی بلند كنار آن خط كشید و گفت: حاال كوتاه 
شد!  این حكایت، یكی از رموز فرهنگ ژاپنی ها را در مسیر 
پیشرفت  را نشان می دهد. با رشد و پیشرفت تو، دیگران 
خود به خود عقب می مانند. به دیگران كاری نداشته باش؛ 

كار درست را خودت انجام بده.

پسر بچه اي وارد بستني فروشي شد و پشت میزي نشست. پیشخدمت 
یك لیوان آب برایش آورد. پســر بچه پرســید: یك بستني میوه اي 
چند است؟ پیشخدمت پاسخ داد:۵۰ســنت. پسر بچه دستش را در 
جیبش برد و شروع به شمردن كرد. بعد پرســید: یك بستني ساده 
چند است؟ در همین حال، تعدادي از مشتریان در انتظار میز خالي 
بودند و پیشخدمت با عصبانیت پاسخ داد: ۳۵ سنت. پسر دوباره سكه 
هایش را شمرد و گفت: لطفا یك بستني ساده. پیشخدمت بستني را 
 آورد و به دنبال كار خود رفت. پسرك نیز پس از خوردن بستني پول را 
به صندوق پرداخت و رفت. وقتي پیشــخدمت بازگشت از آنچه دید 
شوكه شد. آنجا در كنار ظرف خالي بستني، ۲ سكه ۵ سنتي و ۵ سكه 

۱ سنتي گذاشته شده بود. براي انعام پیشخدمت!

پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با یك ماشین تصادف كرد و 
آسیب دید. عابرانی كه رد می شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند. 
پرســتاران ابتدا زخم های پیرمرد را پانسمان كردند. ســپس به او گفتند: 
باید عكسبرداری شــوی. پیرمرد غمگین شــد، گفت عجله دارد و نیازی به 
عكسبرداری نیست. پرستاران از او دلیل عجله اش را پرسیدند. پیرمرد گفت: 
زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم. 
نمی خواهم دیر شود! پرستاری به او گفت: خودمان به او خبر می دهیم. پیرمرد 
با اندوه گفت: خیلی متاسفم. او آلزایمر دارد. چیزی را متوجه نخواهد شد! حتی 
مرا هم نمی شناسد! پرستار با حیرت گفت: وقتی كه نمی داند شما چه كسی 
هســتید، چرا هر روز صبح برای صرف صبحانه پیش او می روید؟ پیرمرد با 

صدایی گرفته، به آرامی گفت: اما من كه می دانم او چه كسی است...!

چون كسی به دیگری بدی كند یا در مجلسی یك نفر از بدی هایی كه با او شده 
صحبت كند مردم می گویند آنكه برای تو چاه می كند، اول خودش در چاه می افتد.

در زمان پیامبر اسالم  شخصی كه دشــمن این خانواده بود هر وقت كه می دید 
مسلمانان پیشرفت می كنند و كفار به پیامبر اسالم ایمان می آورند خیلی رنج 
می كشید. عاقبت نقشه كشید كه پیامبر اسالم را به خانه اش دعوت كند و به آن 
محمد بن عبداهلل آسیب برساند. به این منظور چاهی در خانه اش كند و آن را پر از 

خنجر و نیزه كرد، آن وقت رفت نزد محمد بن عبداهلل  و گفت:
 » یا رســول اهلل اگر ممكن است یك شــب به خانه من تشــریف فرما بشید. « 

حضرت قبول كرد، فرمود: » برو تدارك ببین ما زیاد هستیم. «
شب میهمانی كه شد محمد بن عبداهلل  با علی بن ابی طالب و یاران دیگرش رفتند 
خانه آن شخص. آن شخص كه روی چاه بالش و تشك انداخته بود بسیار تعارف 
كرد كه محمد بن عبداهلل  روی آن بنشیند. پیامبر اسالم بسم اهلل گفت و نشست.

آن شخص دید حضرت در چاه فرو نرفت. خیلی ناراحت شد و تعجب كرد.
بعد گفت حاال كه حضرت در چــاه فرو نرفت در خانه زهــری دارم آن را در غذا 
می ریزم كه پیامبر اسالم و یارانش با هم بمیرند. زهر را در غذا ریخت آورد جلو 
میهمانان، اما محمد بن عبداهلل  فرمود: » صبــر كنید « و دعایی خواند و فرمود: 

»بسم اهلل بگویید و مشغول شوید. «
همه از آن غذا خوردند. موقعی كه پذیرایی تمام شــد پیامبر اســالم و یارانش 
 به راه افتادند كه از خانه بیرون بروند. زن و شــوهر با هم شــمع برداشــتند كه 
محمد بن عبداهلل  را مشایعت كنند. بچه های آن شخص كه منتظر بودند میهمانان 
بروند بعد غذا بخورند، وقتی دیدند پدر و مادرشــان با محمد بن عبداهلل  از خانه 

بیرون رفتند پریدند توی اتاق و شروع كردند به خوردن ته بشقاب ها.
 پیغمبر كه برای آنها دعا نخوانده بود همه شــان مردند. وقتی كه زن و شــوهر

 از مشایعت پیغمبر و یارانش برگشتند دیدند بچه های شان مرده اند.
آن شخص ناراحت شد دوید سر چاه و به تشكی كه بر سر چاه انداخته بود لگدی 

زد و گفت: » آن زهرها كه محمد بن عبداهلل  را نكشتند، تو چرا فرو نرفتی؟ «
ناگهان در چاه فرو رفت و تكه تكه شد.

از آن موقع می گویند: » چاه مكن بهر كسی اول خودت، دوم كسی. «

 زنی از خانــه بیرون آمد و ســه پیرمــرد را با 
چهره های زیبا جلوی در دید.

به آنها گفت: » من شما را نمی شناسم ولی فكر 
می كنم گرسنه باشید، بفرمایید داخل تا چیزی 

برای خوردن به شما بدهم.«
آنها پرسیدند:» آیا شوهرتان خانه است؟«

زن گفت: » نه، او به دنبال كاری بیرون از خانه 
رفته است. «

آنها گفتنــد: »پس ما نمی توانیم وارد شــویم 
منتظر می مانیم. «

عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را 
برای او تعریف كرد.

شــوهرش به او گفت: » برو به آنها بگو شوهرم 
آمده، بفرمایید داخل. «

زن بیرون رفت و آنها را به خانــه دعوت كرد. 
آنها گفتند: » ما با هم داخل خانه نمی شویم.«

زن با تعجب پرسید: » چرا ؟!« 
یكــی از پیرمردهــا بــه دیگــری اشــاره 
كــرد و گفــت:» نــام او ثــروت اســت. « و 
 بــه پیرمــرد دیگــر اشــاره كــرد و گفــت:

» نام او موفقیت اســت و نام من عشــق است، 
حاال انتخاب كنید كه كدام یك از ما وارد خانه 

شما شویم. «

زن پیش شوهرش برگشــت و ماجرا را تعریف 
كرد. شوهـر گفت:» چه خوب، ثـروت را دعوت 
كنیم تــا خانه مان پــر از ثروت شــود! « ولی 
همسرش مخالفت كرد و گفت:» چرا موفقیت 

را دعوت نكنیم؟«
فرزند خانــه كه ســخنان آنها را می شــنید، 
پیشــنهاد كرد:» بگذارید عشق را دعوت كنیم 

تا خانه پر از عشق و محبت شود. «
مرد و زن هــر دو موافقت كردنــد. زن بیرون 
 رفت و گفت:» كدام یك از شــما عشق است؟ 

او مهمان ماست.«
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند 
 و دنبــال او راه افتادند. زن با تعجب پرســید:

» شما دیگر چرا می آیید؟«
پیرمردها با هــم گفتند:» اگر شــما ثروت یا 
موفقیت را دعوت می كردید، بقیه نمی آمدند 
ولی هرجا كه عشق است ثروت و موفقیت هم 

هست! «
 آری... با عشــق هر آنچــه كه مــی خواهید 

می توانید به دست آوردید.

 من عاشق میلیونر شدن هســتم و شب و روز 
به این موضوع فكر می كنم.

قانون جذب به من یاد داده كه خودم را در خانه 
زیبا و اتومبیل های مجلل تصور كنم و با تكرار 
عبارات تاكیدی مثبت رویای میلیونر شــدن 
 را ســوی خودم جذب كنم. كمی بعد، ناگهان 

در محیط كاری من اتفاقی جدید می افتد.
رییس بخشــی كه در آن كار می كنم، سمت 
من را به ســمتی باالتر تغییر می دهد و حقوق 
من بــه همین انــدازه افزایش پیــدا می كند. 
اما بعد از اینكه در ســمت جدیدم مشغول به 
 كار شــدم آنچنان از این وضعیــت متعجب و 
شگفت زده هستم كه بیشتر از اینكه به تثبیت 
كارم فكر كنم، ترس از دســت دادن ســمت 
جدیدم جایگزین همه افكار مثبت من می شود 
تا جایی كه حتی خودم را الیق درآمد بیشــتر 
نمی دانم و به همین دلیل بعد از مدتی ســمت 

جدیدم را به راحتی از دست می دهم.
این مثالی اســت كــه دكتر لیپتــون می زند. 
در واقــع ۹۹درصد ) به این رقــم دقت كنید ( 
زندگی شما در دست ذهن ناخودآگاه شماست 
و حققیت تلخ این اســت كه بخــش عمده ای 
 از ذهن ناهوشــیار شما توســط افكار منفی پر 

شده است كه تنها با تصویرسازی رویاها و تكرار 
عبارات تاكیدی نمی توانید آنها را از ذهن تان 

پاك كنید.
مثل این می ماند كه هوا كامال تاریك اســت و 
شما مدام تكرار می كنید » هوا روشن است «. 
در این شــرایط تكرار عبارات تاكیدی در مورد 
روشن بودن هوا نمی تواند اصل موضوع را تغییر 

دهد پس كمی به آن فكر كنید.
 فرمول جادویی رویاها

دكتر »بروس لیپتون« می گوید:»ذهن ناهشیار 
میلیون ها برابر قوی تر از ذهن هوشیار است. «

اگر ذهن ناهوشیار با خواسته های ذهن هوشیار 
ناهماهنگی نداشته باشد هیچ مسئله ای نیست، 
چون در این شــرایط قانون جــذب به صورت 
خودكار عمــل می كند و هیچ نیازی نیســت 
كاری كنید كه قانون جــذب را در زندگی تان 

خلق كنید، اما اگر این ۲ ضمیر ناخودآگاه 
و خودآگاه شــما با یكدیگر هماهنگ 
نباشد، قانون جذب هیچ تاثیری ندارد. 

جمالتی مانند: » تو به اندازه كافی خوب 
نیستی«، »تو لیاقتش را نداری« یا »آدم های 
دیگر بهتر از تو هستند و تو مجبوری بهتر از 
دیگران باشی« و... چه این پیام ها مستقیم 

به شما رسیده باشد چه غیرمســتقیم، بعد از 
ســال ها كه در چنین موقعیت های مشابهی 
قرار می گیرید آن نوارها دوباره تكرار می شود 
و مشكل اینجاست؛ شما روی نواری كه در حال 
 پخش اســت عباراتی دقیقا مخالف را به زبان 
می آورید و در این حالت هیچ نتیجه ای دریافت 
نخواهید كرد. شــما خودتان را فریب داده اید 
كه فرد مثبتی هستید، چون در تمام لحظاتی 
كه در حال تكرار جمالت مثبت و تصویرسازی 
 برای رویاهایتان هستید، نوار منفی ضبط صوت

  ذهــن ناهوشیارتـــــان درحــال پخــش 
ترانه هــای ناامیدكننده و 

دلسردكننده است.

نوروز
 عجب رسمیه رسم زمونه

خونه مون عیدا پر مهمونه 
می رن مهمونا از اونا فقط

آشغال میوه به جا می مونه!
كجاست اون كیوی؟ چی شد نارنگی؟

كجا رفت اون موز؟! خدا می دونه!
جعبه خالی شیرینی هنوز
گوشه طاقچه پیش گلدونه

عطرش پیچیده تا آشپزخونه
شیرینیش كجاست؟ خدا می دونه

می رن مهمونا از اونا فقط
جعبه خالی به جا می مونه!
بس خونه رو به هم می ریزن
آدم مثل خر تو گل می مونه
یكی نیست بگه خداوكیلی

جای پوست پسته توی قندونه؟!
قند نصفه عموجون هنوز
خیس و لهیده ته فنجونه

حاال خداییش قندش مهم نیست
كنار اون قند نصف دندونه!
می رن مهمونا از اونا فقط

نصفه دندون به جا می مونه!
پسته خندون، بادوم شیرین
فندق در باز، مال مهمونه

» پرسید زیر لب یكی با حسرت «:
كه از این آجیل، به غیر از تخمه،
واسه ما بعدها چی چی می مونه؟

                                                                                                                 ادامه دارد...

رازی که میخکوب تان می کند عشق و ثروت و موفقیت

گاهی اوقات ما ســعی می كنیم به دنیا نشــان 
بدهیم كه بی عیب و نقص هستیم؛ به این امید 
كه دیگران ما را بپذیرند و دوست داشته باشند. 
اما در توان ما نیست كه همه را راضی نگه داریم؛ 
پس بهتر است از همان ابتدا به این منظور تالش 

نكنیم. 
زیبایی ما در آسیب پذیری ما، احساسات پیچیده  
ما و عیب ها و نقص های ما نهفته است. هنگامی 
كه بپذیریم در واقع چه كسی هستیم و از تالش 
برای تبدیل شدن به كســی كه دیگران انتظار 
دارند دســت بكشــیم، در حقیقت به استقبال 
رابطه های واقعی، شادی  حقیقی و موفقیت های 
بزرگ رفته ایــم. هیچ نیازی به داشــتن نقاب 
 نیست. لزومی ندارد تظاهر كنید كه كسی غیر 
از خودتان هستید. الزم نیست چیزی را به كسی 

اثبات كنید؛ زیرا...

- برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران باید خودتان 
باشید. در درازمدت بهتر اســت دیگران برای 
آنچه كه هستید از شــما نفرت داشته باشند، تا 
اینكه برای آنچه كه نیستید دوست تان داشته 
باشــند. در واقع، تنها روابطی در طوالنی مدت 
دوام می آورند كه شما را تبدیل به انسان بهتری 

كنند؛ بدون اینكه از شما فرد دیگری بسازند.
از مقایسه ها و انتظارات چشم پوشی كنید. سعی 
كنید از خودتان در روزهای گذشته بهتر باشید؛ 
نه از دیگران. تنها كسی كه باید خود را به او اثبات 
كنید، خودتان هستید. افراد مناسب، شما را برای 
این ویژگی ها دوست خواهند داشت. آنها شما را 
برای تمام خصوصیاتی تحسین خواهند كرد كه 
قبال افراد نامناســب به خاطرشان سرزنش تان 
كرده بودند. پس به خاطر كســی خود را تغییر 

ندهید.

وقتی دائم میگی گرفتارم!
هیچ وقت آزاد نمیشی. 

وقتی دائم میگی وقت ندارم!
هیچ وقت زمان پیدا نمی كنی. 

وقتی دائم میگی فردا انجامش میدی!
اون فردای تو هیچ وقت نمیاد. 

وقتی صبح از خواب بیدار می شویم، دوتا انتخاب داریم:
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم! یا بیدار شیم و رویاهامون 

رو دنبال كنیم! انتخاب با شماست. 
تنها راه تغییر سریع باورهای شما...!!!

گاهی وقتا فراموش كن كجایی، به كجا رسیدی و به كجا 
نرسیدی...، گاهی وقتا فقط زندگی كن...، یاد قول هایی 
كه به خودت دادی نباش. تو تالشــتو كردی اما نشد...، 

یك وقتایی جواب خودتو نده. 
هر چی پرسید: چرا اینجای زندگی گیر كردی، لبخند 
بزن و بگو كم نذاشتم، اما نشــد. یه وقتایی فقط از زنده 

بودنت لذت ببر.  از بودن كنار كســانی كه دوست شان 
داری و دوســتت دارن. از طلوع خورشید، از صدای آواز 

قمری ها، از باد، باران و از همه.
- همه دوســت دارند موفق شــوند، اما فقط عده كمی 

حاضرند بهای آن را بپردازند.
- اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن خوشبختی كسی 
باشید، دست كم بكوشید پاك كنی خوب برای زدودن 

دلتنگی هایش باشید.

 آیا در تابستان زمین به خورشید نزدیک تر است؟
علت پیدایش فصول بــر می گردد به انحــراف محور 
قطبین زمین از راســتای قائم كه حدود ۵/۲۳ درجه 
اســت و ســبب می شــود كه در گردش زمین به دور 
خورشید در طول یك ســال، تغییر زاویه ای در تابش 
 خورشــید نســبت به مناطق مختلف زمین به وجود 
بیاید. همیــن موجب به وجود آمــدن تفاوت دمایی و 
تفاوت در میزان بارش باران و نهایتا دگرگونی فصل ها 

می شود.
آیا می دانید كه دمای مناسب اتاق بین۲۰ تا ۲۵ 

درجه سانتی گراد تشخیص داده شده است؟
 آیا می دانیــد كــه مردمك چشــم اختاپوس 

مستطیل شكل است؟
 آیا می دانید كه اســتخوان المی )hyoid( واقع 
 در گلوی شــما تنها اســتخوانی در بدن تان است كه 

به هیچ استخوان دیگری متصل نیست؟

 آیا می دانید كــه قدیمی ترین كلمــه در زبان 
انگلیسی » town « است؟

 آیا می دانید كه گربه ها نمی توانند فك شــان را 
كج كنند؟

 آیا می دانید كه  از نظــر فیزیكی برای خوك ها 
غیرممكن است كه به آسمان نگاه كنند؟

 آیا مــی دانید كــه حســاس ترین انگشــت، 
انگشــت اشاره شــما اســت )نزدیك ترین انگشت به 

انگشت شست(؟
 آیا می دانید كه  توپ گلف به طور متوسط ۳۳6 

فرورفتگی دارد؟
 آیا می دانید كه شایع ترین موردی كه مسافران 
 فرامــوش می كننــد همراه شــان بردارند مســواك 

است؟
 آیا می دانید كه سیب برای بیدار شدن در هنگام 

صبح از قهوه موثرتر است؟

پندانه آیا می دانید که ...

عشق برای تمام عمر سخاوتدرس زندگی  نزاع چهار نفر بر سر انگور

کاریکاتور ) گدایی (
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102- رای ش��ماره 139460302034024694 هیأت اول . اش��رف حاجتی فرزند سیدمحمد 
بشماره شناس��نامه 219 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262192269-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20920 فرعی مجزی از 5137 فرعی  از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
103- رای ش��ماره 139460302034028841 هیأت اول. علیرضا فرهادی دیزگرانی فرزند 
شیخ مراد بشماره شناسنامه 1014  صادره از کرمانشاه به شماره ملی 3253018628-  
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 151/39 مترمربع بش��ماره 20921  فرع��ی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
104- رای شماره 139460302034029436 هیأت اول. انجمن خیرین مسکن ساز به شماره 
ملی 10260066212-  ششدانگ مجتمع آپارتمانی بمساحت 2268 مترمربع بشماره 20922  

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان 
105- رای شماره 139460302034029437 هیأت اول. انجمن خیرین مسکن ساز به شماره 
ملی 10260066212-  ششدانگ مجتمع آپارتمانی بمساحت 1080  مترمربع بشماره 20923  

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد  بخش 2 کاشان
106- رای ش��ماره 139460302034025729 هیأت اول. طاهره ش��یرقربانی خونچه فرزند 
علی بشماره شناسنامه 1899  صادره ازکاش��ان به کد ملی 1261871723-  ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 189/45 مترمربع بش��ماره فرعی4902 مجزی از244 فرعی پالک 

23- اصلی واقع در درب فین  بخش2 کاشان )خریداری از عبدالحمیدسالمی(
107- رای ش��ماره 139460302034029417 هیأت اول. حمیدرضا حس��ینیان مقدم فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 698  صادره ازکاش��ان به کد ملی 1262277612-  ششدانگ 
یکقطعه زمین محصور مشتمل بر اطاق و ساختمان بمساحت 167/5 مترمربع بشماره 
فرعی4281 مجزی از204 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین  بخش2 کاش��ان 

)خریداری از گوهر بخشی(
108- رای شماره 139460302034027465 هیأت اول. مهدی اکبری فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 628  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262124425-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 118/70 مترمربع بشماره 6165  فرعی مجزی از 361 فرعی از پالک 23- اصلی 

واقع در درب فین  بخش 2 کاشان 
109- رای ش��ماره 139460302034026593 هیأت اول. حسین مقدسیان فرد فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 877  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261885226-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 24/39 مترمربع بشماره 6166  فرعی مجزی از 67 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان 
110- رای ش��ماره 139460302034026586 هیأت اول. حسین مقدسیان فرد فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 877  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261885226-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 200/74 مترمربع بشماره 6167  فرعی مجزی از 86 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان
111- رای ش��ماره 139460302034026616 هیأت اول. حسین مقدسیان فرد فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 877  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261885226-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 198/41 مترمربع بشماره 6168  فرعی مجزی از 86 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان
112- رای شماره 139460302034026612 هیأت اول . علی اصغر شب خوان فرزند صادق 
بشماره شناسنامه 1194  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261568923-  ششدانگ 
یکبابخان��ه بمس��احت 194/77 مترمربع بش��ماره 6169  فرعی مج��زی از 250 فرعی 
باقیمانده از پالک 23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان )خریداری از ورثه مرحوم 

محمدبخشی(
113- رای ش��ماره 139460302034027499 هیأت دوم . علی اصغر ش��ماعی کاش��انی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 1309  صادره ازکاشان به ش��ماره ملی 1261943422-  
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 194/38 مترمربع بش��ماره 6170  فرعی مجزی از 189 
فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاش��ان )خریداری از باواسطه از 

حمیدرضاهوشمندنژاد(
114- رای ش��ماره 139460302034028412 هیأت اول . زهرا قهرودی جزئی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 7863 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263391141-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 103/30 مترمربع بشماره 6173  فرعی مجزی از 361 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان )خریداری از وراث س��یف الدین رضوی(
115-رای شماره 139460302034028352 هیأت اول. سرور عادلی جاذب فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 45239  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1260442438- ششدانگ 
یکبابخانه نیمه ساز بمساحت 194/94 مترمربع بشماره 6243  فرعی مجزی از 238 فرعی 

از پالک 23- اصلی واقع در درب فین  بخش 2 کاشان )خریداری از اسداله دروازه فینی(
116- رای شماره 139460302034026589 هیأت اول. مهسا جوان بخت فرزند پرویز بشماره 
شناسنامه 0  صادره از ارومیه به ش��ماره ملی 2740247664-  ششدانگ یکباب چهار 
دیواری مشتمل برساختمان بمساحت 245/44 مترمربع بشماره 1352  فرعی مجزی از 

10 فرعی از پالک 24- اصلی واقع در دیزچه بخش 2 کاشان 
117- رای ش��ماره 139460302034028559 هیأت اول. مرضیه مقنی باش��ی فرزند علی 
بشماره شناس��نامه 258 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1260957063-  ششدانگ 
چهاردیواری مشتمل برساختمان بمساحت 244/24 مترمربع بشماره 1353  فرعی مجزی 

از 10 فرعی از پالک 24- اصلی واقع در دیزچه بخش 2 کاشان 
18- رای شماره 139460302034028407 هیأت اول. مهدی اسکندری شهرابی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1507  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261945387-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100/56 مترمربع بشماره 1354  فرعی مجزی از 415 فرعی از پالک 

24- اصلی واقع در دیزچه بخش 2 کاشان 
119- رای ش��ماره 139460302034026774 هی��أت دوم . سیدمحس��ن س��اداتی فینی 
فرزند سیدمصطفی بش��ماره شناس��نامه 40613  صادره از کاش��ان به شماره ملی 
1260396177-  ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 256/50 مترمربع بشماره 9808  فرعی 
مجزی از 672 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان )خریداری 

از سیدمصطفی ساداتی(
120- رای ش��ماره 139460302034027474 هیأت دوم. ابوالفضل کهنه چی فرزند محمد 
بشماره شناس��نامه یک صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1263018556-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 79/70 مترمربع بشماره 10388  فرعی مجزی از 566 فرعی از پالک 
33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان )خریداری ازحسین ارباب سلیمانی فینی(

121-رای شماره 139460302034027507 هیأت دوم. علی اکبر جویپازاده فینی فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 3842  صادره از کاشان به شماره ملی 1261014758- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 285/15 مترمربع بشماره 10389 فرعی مجزی از 759 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان )خریداری از ورثه مرحوم زهرا زرکش(
122- رای ش��ماره 139460302034027865 هیأت دوم. مرتضی باغ میرانی فرزند محمد 
بشماره شناس��نامه 85  صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1261931203- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بش��ماره 10390  فرعی مجزی از 312 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان )وکالتنامه از غالمرضا بخشیان(
123-رای ش��ماره 139460302034027879 هی��أت دوم. حمیدرضانصی��ری فرزند رضا 
بشماره شناس��نامه 607  صادره از ش��میران به ش��ماره ملی 0451136241 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشماره 10391 فرعی مجزی از 312 فرعی 

از پالک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان 
124- رای ش��ماره 139460302034027878 هیأت دوم. هاجر باغ میرانی فرزند حس��ین 
بشماره شناسنامه 2112 صادره ازکاشان به کدملی 1262092795 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بش��ماره 10391 فرعی مجزی از 312 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان 
125-رای شماره 139460302034027876 هیأت دوم. علی اصغر باغ میرانی فرزند محمد 
بشماره شناس��نامه 319  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262031567- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بش��ماره 10392  فرعی مجزی از 312 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان )وکالتنامه از غالمرضا بخشیان(
126- رای شماره 139460302034027876 هیأت اول. محمدعلی رعایت پناه فرزند عباس 
بشماره شناس��نامه 70  صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1263008641- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 277/80 مترمربع بشماره 10393  فرعی مجزا از 336 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان )خریداری از غالمرضا فالحیان(
127- رای ش��ماره 139460302034027528 هی��أت دوم. محمدحس��ین حاج��ی اکبری 
فینی فرزند آقاماشااله بش��ماره شناس��نامه 602  صادره از کاش��ان به شماره ملی 
1263564364- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 122/54 مترمربع بشماره 10395  فرعی 
مجزا از 8434 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاش��ان )خریداری از 

ماشااله حاجی اکبری فینی(
128-رای شماره 139460302034027410 هیأت دوم. احمد بخشیان فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 3608  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262107717 سه دانگ ازششدانگ 

یکبابخانه بمس��احت 150 مترمربع بش��ماره 10396  فرعی مجزا از 312 فرعی از پالک 
33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان. )وکالتنامه رسمی از ام البنین بخشیان(

129-رای ش��ماره 1394602034027412هیأت دوم. محبوبه ستم کش نوش آبادی فرزند 
غالمحسین بشماره شناس��نامه 1197 صادره از کاش��ان به کدملی 1262386251 سه 
دانگ از شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بش��ماره 10396  فرعی مجزا از 
312 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاش��ان. )وکالتنامه رسمی از 

ام البنین بخشیان(
130-رای شماره 139460302034027414 هیأت دوم. محسن معیری فرزند محمد بشماره 
شناس��نامه 640  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261589041سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 150 مترمربع بش��ماره 10397  فرعی مجزا از 312 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان. )وکالتنامه رسمی از غالمرضابخشیان(
131- رای ش��ماره 1394602034027413هیأت دوم. اکرم گدازچی فرزند علیرضا بشماره 
شناسنامه 40483 صادره از کاش��ان به کدملی 1260394875 س��ه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 150 مترمربع بش��ماره 10397  فرعی مجزا از 312 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان. )وکالتنامه رسمی از غالمرضابخشیان(
132-رای ش��ماره 139460302034027485 هیأت دوم. مرضیه بخش��یان فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 3165  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262018374- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشماره 10398  فرعی مجزا از 312 فرعی از پالک 33- 
اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان. )وکالتنامه رسمی از وراث مرحوم اکبر بخشیان(

133- رای ش��ماره 139460302034027932 هیأت اول. محمدرض��ا گندمی فینی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 499 صادره از کاشان به شماره ملی 1263563333 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 142 مترمربع بشماره 10401  فرعی مجزا از 488 فرعی 

از پالک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان
134-رای شماره 1394602034027933 هیأت اول. امراله گندمی فینی فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 17 صادره از کاشان به کدملی 1263021379 سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 142 مترمربع بشماره 10401  فرعی مجزا از 488 فرعی از پالک 33- اصلی واقع 

در فین علیا بخش 2 کاشان
135-رای شماره 139460302034029141 هیأت دوم. مس��عود سرکارفینی فرزند اسداله 
بشماره شناس��نامه 32  صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1263008267-  ششدانگ 
یکباب باغچه بمساحت 274 مترمربع بشماره 10406  فرعی مجزا از 891 فرعی از پالک 

33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان 
136- رای ش��ماره 139460302034029107 هیأت دوم. مهدی ابوالحس��نی مفردکاشانی 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 0  صادره از کاشان به شماره ملی 1250085543-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 78/70 مترمربع بشماره 10407  فرعی مجزا از 1940 فرعی 

از پالک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان
137- رای ش��ماره 139460302034029819 هیأت دوم.محمدجواد ابراهیمی فینی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 87  صادره از کاشان به شماره ملی 1263022073-  ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مش��تمل برس��اختمان بمس��احت 344 مترمربع بش��ماره 
10412فرعی مجزی از 9551 فرع��ی از پالک 33- اصلی واق��ع در فین کوچک بخش 2 

کاشان. )خریداری از حاج حسین ابراهیمی فینی(
138- رای ش��ماره 139460302034026302 هی��أت دوم. مرتضی واحدیان فرزند حس��ن 
بشماره شناس��نامه 11 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1263147771 چهار دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 1409/20 مترمربع بشماره 6449  فرعی مجزا 

از 3849 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان 
139-رای شماره 139460302034026303 هیأت دوم. فاطمه جاودانه فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 181 صادره از کاشان به کد ملی 6199559150 دودانگ ازششدانگ یکبابخانه 
و باغچه بمساحت 1409/20 مترمربع بشماره 6449  فرعی مجزا از 3849 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان 
140- رای شماره 139460302034026585 هیأت اول. افسانه جعفرزاده فینی فرزند محمد 
بشماره شناس��نامه 124  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263022448-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 66/74 مترمربع بشماره 6452  فرعی مجزا از 2043 و 2049 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
141-رای ش��ماره 139460302034026592 هیأت اول. طیبه همایون فال فرزند سیف اله 
بشماره شناس��نامه 697 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261454847-  ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه به استثنای ثمن اعیان بمس��احت 819/75 مترمربع بشماره 6453  

فرعی مجزا از 231 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
142-رای شماره 139460302034028198 هیأت اول. حس��ین فتاحی فینی فرزند فخراله 
بشماره شناس��نامه 4133  صادره ازکاشان به ش��ماره ملی 1261017676-  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 43/90 مترمربع بش��ماره 6459  فرعی مجزا از 62/5548 و 

62/5700 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
143-رای ش��ماره 139460302034026260 هیات دوم. علی علی حس��ینی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 38 صادره از کاشان  بشماره ملی 1262959365 سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه و مغازه بمساحت 140/10 مترمربع بشماره  6555 فرعی مجزی از 1284 فرعی 

از پالک 45 - اصلی  واقع درلتحر بخش2 کاشان 
144-رای شماره 139460302034026261 هیات دوم. ملیحه علیزاده فرزند محمد بشماره 
شناس��نامه 941 صادره از کاشان و شماره ملی 1261910222 س��ه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه و مغازه بمساحت 140/10 مترمربع بشماره  6555 فرعی مجزی از 1284 فرعی 

از پالک 45 - اصلی  واقع درلتحر بخش2 کاشان 
145- رای شماره 139460302034026223 هیأت دوم. امیرصمیمی فرد  فرزند تقی بشماره 
شناسنامه 2198 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263500064 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 72/85 مترمربع بشماره 6558 فرعی مجزی از 2266 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2  کاشان 
146- رای شماره 139460302034025822 هیأت دوم. س��یدمحمدعلی ناصری پورفرزند 
سید حسن بش��ماره شناسنامه 36 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1262670187 سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 187/22 مترمربع بشماره 6559 فرعی مجزی از 
4103 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاش��ان )خریداری از سیدحسن 

ناصری پور(
147- رای ش��ماره 139460302034025823هیأت دوم. فاطمه بنائی ن��وش آبادی فرزند 
سیدعلی اکبر بشماره شناسنامه 5461 صادره از آران بیدگل به کدملی 6199332598 
سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 187/22 مترمربع بشماره 6559 فرعی مجزی 
از 4103 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )خریداری از سیدحسن 

ناصری پور(
148-رای ش��ماره 139460302034027407 هیأت دوم. عباس نوحه لتحری فرزند قاس��م 
بش��ماره شناس��نامه 41 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1262830745 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 288/90 مترمربع بش��ماره 6561 فرعی مجزی از 495 
فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش2 کاش��ان )خریداری از وراث قاس��م نوحه 

لتحری و فاطمه استادی(
149-  رای ش��ماره 139460302034027409 هیأت دوم. شمسی ابراهیمیان لتحری فرزند 
عباس بشماره شناس��نامه 35 صادره از آران بیدگل به کدملی 1262874416 سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 288/90 مترمربع بشماره 6561 فرعی مجزی از 495 
فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش2 کاش��ان )خریداری از وراث قاس��م نوحه 

لتحری و فاطمه استادی(
150-رای شماره 139460302034027393 هیأت دوم. حسین گندم کار فرزند عباس بشماره 
شناس��نامه 2673 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1261047834 سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 250/80 مترمربع بش��ماره 6562 فرعی مجزی از 1306 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان  )خریداری مع الواسطه از توران فقیهی(
151- رای شماره 139460302034027392 هیأت دوم. فهیمه رشیدی پور فرزند غالمعلی 
بش��ماره شناس��نامه 3644 صادره از آران بیدگل به کدملی 1262108071 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 250/80 مترمربع بش��ماره 6562 فرعی مجزی از 1306 
فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان  )خریداری مع الواسطه از توران 

فقیهی(
152-رای شماره 139460302034027425 هیأت دوم.رحمت میرآخورلتحری فرزندحسن 
بشماره شناس��نامه 33 صادره از کاش��ان به ش��ماره  ملی 1262988896 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 120/77 مترمربع بش��ماره 6563 فرعی مجزی از 261 
فرعی از پ��الک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاش��ان  )خریداری مع الواس��طه از 

سیدعبداله امامی(
153-رای ش��ماره 139460302034027426هیأت دوم. زهرا ش��اطریان لتحری فرزند علی 
بشماره شناسنامه 430 صادره از کاشان به کدملی 1263572065 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 120/77 مترمربع بشماره 6563 فرعی مجزی از 261 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان  )خریداری مع الواسطه از سیدعبداله امامی(
154- رای ش��ماره 139460302034026733 هیأت اول. علی حسین گل کار لتحری فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 77 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262938031 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 180/95 مترمربع بش��ماره 6567 فرعی مجزی از 490 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان  
155- رای شماره 139460302034026734 هیأت اول. فاطمه شاطری لتحری فرزند مختار 
بش��ماره شناس��نامه 2926 صادره از آران بیدگل به کدملی 1261050479 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180/95 مترمربع بشماره 6567 فرعی مجزی از 490 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان  
156- رای ش��ماره 139460302034026598 هیأت اول. فاطمه ص��ادق زاده  فرزند عباس 
بشماره شناس��نامه 736 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1261679474 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 131 مترمربع بش��ماره 6570 فرعی مجزی از 1364 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان  
157-رای شماره 139460302034026595  هیأت اول. نعمت حاجتمند فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 8 صادره از کاش��ان به ش��ماره  ملی 1262999189 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت160 مترمربع بش��ماره 6571 فرعی مجزی از 1366 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2  کاشان 
158-رای ش��ماره 139460302034028418هیأت اول.رحمت میرآخورلتحری فرزند حسن 
بشماره شناس��نامه 33 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1262988896 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمن اعیان بمساحت 157/89 مترمربع بشماره 

6599 فرعی مجزی از 2024 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان  
159- رای ش��ماره 139460302034028417هیأت اول. زهرا ش��اطریان لتحری فرزند علی 
بشماره شناسنامه 430 صادره از کاشان به کدملی 1263572065 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمن اعیان بمساحت 157/89 مترمربع بشماره 6599 فرعی 

مجزی از 2024 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان  
160- رای ش��ماره 139460302034027492  هیأت دوم. علی اکبر صمیمی فرد فرزند تقی 
بشماره شناس��نامه 371 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1262075386 - ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت96/40  مترمربع بش��ماره 231 فرعی مجزی از 2 فرعی از پالک 

48- اصلی واقع دردرب عمله بخش2  کاشان 
161- رای ش��ماره 139460302034027478  هیأت دوم. هائیده حق دوس��ت فرزند عباس 
بشماره شناس��نامه 72 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 1262584639 - ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت229/5  مترمربع بش��ماره 232 فرعی مجزی از 2 فرعی از پالک 

48- اصلی واقع دردرب عمله بخش2  کاشان 
162-رای شماره 139460302034027496 هیأت دوم. علی اصغر صمیمی فرد فرزند تقی 
بشماره شناسنامه 1111 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1261819780 - ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت86/05  مترمربع بش��ماره 233 فرعی مجزی از 2 فرعی از پالک 

48- اصلی واقع دردرب عمله بخش2  کاشان 
163-رای شماره 139460302034002379 هیأت دوم 0 محمدرضا مژده فرزند حسن شماره 
شناسنامه 999 صادره از کاشان بشماره ملی 1261818687- ششدانگ یکباب تعمیرگاه 
خودرو بمساحت 444/18 مترمربع بشماره 13683 فرعی مجزی از 12625و1631فرعی 
از49 اصلی واقع درصف��ی آباد بخش2کاش��ان)خریداری از ورثه حس��ن زارع وخانم 

شوفرپور(
164-رای شماره 139460302034020507  هیأت اول. علی عباس استوارنژاد فرزند صفرعلی 
بشماره شناس��نامه 13 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1263609798 - ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 145/5  مترمربع بش��ماره 13795 فرعی مجزی از 1318 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان )خریداری از ورثه منصور فرهی(
165- رای شماره 139460302034023774  هیأت دوم. رضا پشت مشهدی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 935 صادره از کاشان بشماره ملی 1261556127 - ششدانگ یکباب 
ساختمان مشتمل برمغازه بمساحت127/07  مترمربع بشماره 13828 فرعی مجزی از 
1331 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان  )خریداری از وراث 

سیدجعفر فاطمی(
166- رای شماره 139460302034027498 هیأت اول. حسن افضلی سادیانی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 47070 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1260460800 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/70 مترمربع بش��ماره 13872 فرعی مجزی از 489 

فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان 
167- رای ش��ماره  139460302034027500 هیأت اول. لیال ش��یخ اس��ترکی فرزنداحمد 
بشماره شناسنامه 1377 صادره از کاشان به کدملی 1261960858 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 143/70 مترمربع بشماره 13872 فرعی مجزی از 489 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان 
168- رای ش��ماره 139460302034027457  هیأت اول. زهره پرورده فرزند علی بش��ماره 
شناسنامه 1451 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261753712 - ششدانگ یکبابخانه 
بمس��احت195/15  مترمربع بش��ماره 13873 فرعی مجزی از 1316 فرعی از پالک 49- 

اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان 
169- رای شماره 139460302034026897 هیأت اول. مهدی غفاری قهرودی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262666694 - ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت161/10  مترمربع بشماره 13879 فرعی مجزی از 379 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان 
170- رای ش��ماره 139460302034027885  هیأت دوم. ابوالفض��ل تقی زاده فخار فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 782 صادره از کاشان بشماره ملی 1261925981 - ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت128/10 مترمربع بش��ماره 13881 فرعی مج��زی از 1328 فرعی 
از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاش��ان )خریداری مع الواسطه از وراث 

غالمعلی خلجی(
171- رای شماره 139460302034027388 هیأت اول. س��یداحمد حسینی خالدی فرزند 
سیدحسن بش��ماره شناس��نامه 51 صادره از نطنز به ش��ماره  ملی 1239939736 - 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت97/89  مترمربع بش��ماره 13871 فرعی مجزی از 9041 

فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان 
172-رای شماره 139460302034026623هیأت اول. کرامت قندی فرزند مهرعلی بشماره 
شناسنامه 7253 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1260578879- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت237/34  مترمربع بش��ماره 13874 فرعی مجزی از 1246  فرعی از پالک 49- 
اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان )خریداری مع الواسطه از نازنین حاجی بیکی(

173-رای شماره 139460302034026591 هیأت اول. سیدمیرزا موسوی فرزند سیدموسی 
بشماره شناسنامه 2484 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1260865851 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت125/70  مترمربع بشماره 13875 فرعی مجزی از 1481 فرعی از پالک 
49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان )خریداری مع الواسطه از علی پورعسگری(

174- رای شماره 139460302034028808  هیأت دوم. علیرضا رزاق زاده لباف فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 314 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261812832 - ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت23/80  مترمربع بشماره 13900 فرعی مجزی از 380 فرعی از 
پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان )خریداری مع الواسطه از علی پرورده(

175- رای ش��ماره 139460302034029129  هیأت دوم. حمیدرضا پاس��بانی پور فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 243 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261692012 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت94/50  مترمربع بشماره 13904 فرعی مجزی از 1480 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان  )خریداری از محمدآقا باغچائی(
176-  رای ش��ماره 139460302034030070 هی��ات دوم. عذرا ربان��ی فرزند دخیل عباس 
بشماره شناس��نامه 91 صادره از کاش��ان  به ش��ماره ملی 1262185912- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 117/73 مترمربع بش��ماره 13922 فرعی مجزی از 4728 فرعی از 

پالک 49 - اصلی  واقع در صفی اباد بخش 2 کاشان 
177- رای ش��ماره 139460302034027479 هی��ات دوم. سیدحس��ین چاوش��ی ون��ی 
فرزند س��یدمحمد  بش��ماره شناس��نامه 3013 ص��ادره از کاش��ان  به ش��ماره ملی 
 1262018854- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 113/10 مترمربع بشماره  276 فرعی از

 پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی صفی اباد بخش 2 کاشان )خریداری از مالکین مشاعی 
صفی آباد(

178-رای ش��ماره 139460302034027435 هیات دوم. افسانه س��ادات میرجعفری فرزند 
سید جالل بش��ماره شناس��نامه 10880 صادره ازکاشان بش��ماره ملی 1263421296 
و قاس��م خدائی فرزند رحمت بش��ماره شناس��نامه 1338 صادره از تهران به کدملی 
0063230984 بالمناصفه- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 71/50 مترمربع بشماره277 
فرعی ازپالک52 – اصلی واقع دراراضی صفی اباد بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه 

از مالکین مشاعی صفی آباد
179-رای شماره 139460302034027435 هیات دوم. افسانه سادات میرجعفری فرزند سید 
جالل بشماره شناسنامه 10880 صادره ازکاشان بشماره ملی 1263421296 سه دانگ 

ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 71/50 مترمربع بشماره277 فرعی ازپالک52 – اصلی 
واقع دراراضی صفی اباد بخش 2 کاش��ان )خریداری مع الواس��طه از مالکین مشاعی 

صفی آباد(
180- رای شماره 139460302034027435 هیات دوم. قاسم خدائی فرزند رحمت بشماره 
شناس��نامه 1338 صادره از ته��ران به کدملی 0063230984 س��ه دانگ از شش��دانگ 
یکبابخانه بمس��احت 71/50 مترمربع بش��ماره277 فرعی ازپ��الک52 – اصلی واقع 
دراراضی صفی اباد بخش 2 کاش��ان )خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی صفی 

آباد(
181- رای شماره 139460302034026907 هیات دوم. هادی صالحی فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 2781 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1263340334 سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 82/85 مترمربع بش��ماره  279 فرعی مجزی از 12 فرعی از پالک 

52 - اصلی  واقع دراراضی صفی اباد بخش 2 کاشان )خریداری از محمد شش گوشه(
182- رای ش��ماره 139460302034026908 هیات دوم. الهه ش��عبانی ش��ادیانی فرزند 
رمضانعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به کدملی 1250011035 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 82/85 مترمربع بشماره  279 فرعی مجزی از 12 فرعی 
از پالک 52 - اصلی  واقع دراراضی صفی اباد بخش 2 کاشان )خریداری از محمد شش 

گوشه(
183-  رای شماره 139460302034026619 هیات دوم. محمدتقی جعفر فرزند رضا  بشماره 
شناسنامه 9 صادره از کاش��ان  به شماره ملی 1262310792- شش��دانگ یکبابخانه 
بمساحت 199/20 مترمربع بشماره  280 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع در اراضی صفی 

اباد بخش 2 کاشان )خریداری از مالکین مشاعی مزرعه صفی آباد(
184- رای شماره 139460302034027515 هیات دوم.معصومه مشهدی حسین فرزند علی 
اکبر  بشماره شناسنامه 858 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262252156- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 55/50 مترمربع بشماره  2889 فرعی مجزا از 1179 فرعی از پالک 

53 - اصلی  واقع در یحیی اباد بخش 2 کاشان
185- رای ش��ماره 139460302034027521 هیات دوم. ج��واد مهلوجیان قمصری فرزند 
غالمحسین  بشماره شناسنامه 9028 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260596631- 
ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت 78/80 مترمربع بشماره  2890 فرعی مجزا از 33 
فرعی از پالک 53 - اصلی  واقع در یحیی اباد بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از 

حمیدرضا گلستانئی(
186-رای ش��ماره 139460302034026633 هیات اول. زینب سادات شریفیان آرانی فرزند 
رضا  بشماره شناسنامه 865 صادره از کاشان  به شماره ملی 6199753542- ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 63/15 مترمربع بش��ماره  2891 فرعی مجزا از 33 فرعی از پالک 

53 - اصلی  واقع در یحیی اباد بخش 2 کاشان
187- رای شماره 139460302034027406 هیات اول. محمد رضازاده فرزند جواد  بشماره 
شناسنامه 139 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262216540- ششدانگ یکباب باغچه 
باعمارت بمساحت 235/25 مترمربع بشماره  2892 فرعی مجزا از 2345 فرعی از پالک 

53 - اصلی  واقع در یحیی اباد بخش 2 کاشان
188- رای شماره 139460302034026617 هیات اول. ماشااله پیرچراغ فرزند قاسم  بشماره 
شناسنامه 47274 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1260462846- ششدانگ یکباب 
کارگاه بمساحت 176/90 مترمربع بشماره 8 فرعی از پالک 72 - اصلی  واقع در مزرعه 

نواب بخش 2 کاشان
189-رای شماره 139460302034027490 هیات دوم. عباس س��قا فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 40866 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260398730- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 199/95 مترمربع بشماره  فرعی 5180 مجزا از 1965 فرعی از پالک 1 - اصلی  

واقع درراوند بخش 4 کاشان )خریداری مع الواسطه از احمد آقاکاشانی(
190-  رای ش��ماره 139460302034026604 هیات اول. محمدرضا ابراهیم زاده سادیانی 
فرزند عباس  بشماره شناسنامه 271 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260969703- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162/15 مترمربع بشماره  فرعی 5184 مجزا از 1825 فرعی 

از پالک 1 - اصلی  واقع درراوند بخش 4 کاشان. 
191- رای شماره 139460302034027738 هیات اول. مهین بانو سنجربیگی فرزند رضا  
بشماره شناس��نامه 1960 صادره از تهران  به ش��ماره ملی 0049373218- ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 120/30 مترمربع بش��ماره  فرعی 5191 مجزا از 8 فرعی از پالک 

1 - اصلی  واقع درراوند بخش 4 کاشان )خریداری مع الواسطه از سیداحمد سیدی(
192-  رای ش��ماره 139460302034029855 هیات دوم. حس��ین آلوچه ای راوندی فرزند 
هدایت اله  بشماره شناسنامه 77 صادره از کاشان بشماره ملی 1263160281- ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 260/94 مترمربع بش��ماره فرعی5192 مجزا از 1767 فرعی 
از پالک 1 - اصلی  واقع درراوند بخش 4 کاش��ان )خریداری از وراث رضا فتاح و خانم 

آغا حسینی(
193- رای ش��ماره 139460302034026676 هیات اول. غالمحس��ین کریمی س��رتختی 
فرزند عبدالحسین  بشماره شناسنامه 1534 صادره از بیلوار باختران  به شماره ملی 
3253091635 سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 167/40 مترمربع بشماره  فرعی 
1728 مجزا از 941 فرعی از پ��الک 4– اصلی واقع درخزاق بخش 4 کاش��ان )خریداری 

حسین رشیدی(
194- رای ش��ماره 139460302034026675 هیات اول. ندا س��یدیان خزاقی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 33 صادره از کاشان به کدملی 1263593720سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 167/40 مترمربع بشماره  فرعی 1728 مجزا از 941 فرعی از پالک 

4– اصلی واقع درخزاق بخش 4 کاشان )خریداری حسین رشیدی(
195- رای ش��ماره 139460302034026645 هیات اول. مهدی ارش��دی خزاقی فرزند علی  
بشماره شناس��نامه 498 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1261189061 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 237/81 مترمربع بش��ماره  فرعی 1729 مجزا از 1166 
فرعی از پالک 4– اصلی واقع درخزاق بخش 4 کاشان )خریداری از وراث حسین ارشدی(

196- رای شماره 139460302034026646 هیات اول. نرگس رشیدی خزاقی فرزند منصور 
بشماره شناسنامه 30 صادره از کاشان به کدملی 1263312187سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 237/81 مترمربع بشماره  فرعی 1729 مجزا از 1166 فرعی از پالک 

4– اصلی واقع درخزاق بخش 4 کاشان )خریداری از وراث حسین ارشدی(

197- رای شماره 139460302034027525 هیات دوم. فهیمه رشیدی خزاقی فرزند منصور  
بشماره شناس��نامه 1 صادره از کاش��ان  به ش��ماره ملی 1263274633- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 313/75 مترمربع بشماره  فرعی 1730 مجزا از 190 فرعی از پالک 

4 - اصلی  واقع درخزاق بخش 4 کاشان )خریداری مع الواسطه از حسین نجابتی(
198- رای ش��ماره 139460302034027506 هیات دوم. سیدجعفر سیدی صاحبی آبادی 
فرزند سیدکریم  بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشان  به شماره ملی 1263254195- 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 679/75 مترمربع بش��ماره  فرعی 1731 مجزا از 1166 
فرعی از پالک 4 - اصلی  واقع درخزاق بخش 4 کاشان )خریداری مع الواسطه از حسین 

رشیدی خزاقی(
199- رای ش��ماره 139460302034027511 هیات دوم. سیدمهدی سیدی صاحبی آبادی 
فرزند سیدکریم  بشماره شناسنامه 12 صادره از کاشان  به شماره ملی 1263271261- 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 282/50 مترمربع بش��ماره  فرعی 1732 مجزا از 1166 
فرعی از پالک 4 - اصلی  واقع درخزاق بخش 4 کاشان )خریداری مع الواسطه از حسین 

رشیدی خزاقی(
200- رای ش��ماره 139460302034027512 هی��ات دوم. معصوم��ه اس��کندری خزاقی 
فرزندعباس  بشماره شناسنامه 15 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1263178197- 
ششدانگ یکباب ساختمان بمس��احت 477/08 مترمربع بش��ماره  فرعی 1733 مجزا 
از 8 فرعی از پالک 4 - اصلی  واقع درخزاق بخش 4 کاش��ان )خریداری مع الواسطه از 

حسین رخ زاده(
201- رای ش��ماره 139460302034027433 هیات اول. حس��ین فیض زاده فرزند عباس 
بشماره شناس��نامه 22 صادره از کاش��ان  به ش��ماره ملی 1262918189- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 283/5 مترمربع بش��ماره  فرعی 4 مجزا از 3 فرعی از پالک 103 - 

اصلی  واقع درنیاسر بخش 6 کاشان
202-  رای ش��ماره 139460302034027427 هیات اول. حس��ین بنائی نوش آبادی فرزند 
سیداحمد  بشماره شناس��نامه 92 صادره از نوش آباد به شماره ملی 6199855371- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت567 مترمربع بشماره  فرعی 5 مجزا از 3 فرعی از پالک 

103 - اصلی  واقع درنیاسر بخش 6 کاشان
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتش��ار نوبت اول : 94/11/24 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 94/12/10   
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در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم:
ريشه مردانگى حيا و ميوه اش پاكدامنى است.
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ميهن مشرقى - شام آخر
 در حالی که جشــنواره بیســت و دوم فیلم فجر را، بازیگران جوان در دســت 
گرفته بودند، کتایون ریاحی در میانسالی در فیلمی ظاهر شد که ملودرامی تلخ 

از عشقی نافرجام را روایت می کرد.
او پس از پنج سال دوری از ســینما با بازی در » شــام آخر « مهم ترین بازی 
دوران بازیگری خــود را به معرض نمایش گذاشــت، اما بازی بــه یادماندنی 
او در ایــن فیلــم تنهــا برایــش نامــزدی بهترین بــازی نقــش اول زن از 
 بیســتمین جشــنواره فیلم فجر را داشــت. ریاحی در این فیلم در نقش زنی 
 به نام میهن مشــرقی ظاهر شــد که اســتاد دانشــکده معماری اســت. او 
پس از بیســت و شش سال زندگی با شــوهرش به سبب ناســازگاری فکری 
و رفتاری بــا پادرمیانی دخترش از همســرش جدا می شــود، امــا زندگی 
 تــازه او با آمدن دانشــجوی جوانی بــه نام مانــی معترف در هم مــی ریزد.

 این درام، بازیگری می خواست به اندازه حاشیه پررنگ این داستان پرحاشیه 
 و انتخاب کتایون ریاحــی بهترین انتخــاب کارگردان برای ایــن نقش بود. 
کتایون ریاحی اگرچه در ایران برای درخشش در نقش مشرقی فریدون جیرانی 
قدر ندید، اما او برای این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را از جشنواره 

فیلم قاهره دریافت کرد.
زکریای نبى - مریم مقدس)س(

 اینکه چرا داوران جشنواره در یک انتخاب بحث برانگیز سیمرغ نقش اول مرد را 
به بازیگر ناشناخته آن دوران یعنی حسین عابدینی برای فیلم باران اهدا کردند 
و از کنار بازی درخشان پرویز پورحسینی در فیلم مریم مقدس )س( به راحتی 
گذشتند، هنوز هم از سواالت پاسخ داده نشده جشنواره در حوزه داوری است.

عمو یارولى - نان و عشق و موتور هزار
شاخص هایی چون بهره گیری درســت کارگردان از فن بیان عبدی در ادای 
لهجه ترکی و هنر حسی او در جان بخشی به یک عموی زیرک و البته مهربان، 
 عبدی پرتــوان دهه60 و70 را در اذهان بازســازی کرد. اجــرای قدرتمندانه 
اکبر عبدی از نقش،  جای هیچ تردیدی برای کسب سیمرغ مکمل از سوی این 

بازیگر ایجاد نمی کرد، اما داوران باز هم سیمرغ را به او ندادند.
حاج صفدر - واکنش پنجم

 در ســینمای تهمینــه میالنی کــه محوریــت درام بــا ترســیم تصویری 
همدل برانگیز از زن اســت، کمتر پیش آمده تا بازیگر مردی بتواند حضوری 
محق در پیشبرد روایت داشته باشد و شــیوه نگاه کارگردان، مردان را همواره 
در ترازوی نقــد اجتماعی به عنوان عامل اصلی بســیاری از مصائب اجتماعی 
 جلوه گر کرده اســت؛ به واقــع از دیگه چه خبر؟ تا تســویه حســاب اگرچه 
بازی های درخشــانی را از گروه بازیگران مــرد دیده ایم، امــا نقش آفرینی 
ممتاز جمشید هاشــم پور در واکنش پنجم بی شــک درخشنده ترین تصویر 
 حضور یک مرد در قاب هنری میالنی را در اذهان زنده می کند. قامت مردانه، 
 ری اکشــن های حســی درســت برای بازتــاب اقتــدار درونــی کاراکتر و

 افه های گویشی و اندامی منطبق بر ماهیت اجتماعی نقش، در این محوریت 
بخشیدن بر کاراکتر حاج صفدر نقش موثری داشته و سکانس رد و بدل شدن 
دیالوگ میان هاشــم پور و زارعی در جاده، هنر فنی ستاره دهه60 سینمای 

اکشن را در تفکر مخاطب جای می دهد.
هاشــم پور برای جا انداختن نقش از تمامی دارایی های جســمی، حســی و 
تکنیکی از جمله شــخصیت مردانه، صدای خش دار و همگام سازی تغییرات 
 چهره با پیکره هویتی نقــش برای بازتاب قــدرت اجتماعی بهــره گرفت تا 
آن وجه از اقتدار فردی که باعث ترسیم چهره ای خشن و بی احساس درذهن 
 مخاطب می شــود تا حدودی شــمایل این کاراکتر در صحنه های رویارویی 
با نیکی کریمی را به عنوان فردی دارای حق در برخی مواضع جلوه گر سازد و 
در اینجاست که هاشم پور از پرتره ستاره وار خود در سینمای اکشن رها شده و 

تصویری جدید از خود بر پرده سینما بازنمایی می کند.
اما یکی از استانداردترین بازی های جمشید هاشــم پور به گونه ای عجیب از 
 نظر داوران دور ماند. شمایل مردانه حاج صفدر در نماهای تعقیب و گریز جاده، 
کل کل های او با » لشــکر زنان « ) دیالوگی از حاج صفدر ( و غیرت و تعصبش 
نسبت به عروسش از تماشایی ترین لحظات فیلم تهمینه میالنی بود و جذابیت 

این فیلم مرهون بازی درخشان هاشم پور است. 
افرندی - سگ کشى 

بعضی بازیگران هستند که نقش خوب زیاد به تورشان می خورد، اما برای کاظم 
 افرندنیا همین یک بار نقشــی در خور در فیلمی مهم در نظر گرفته شده بود.

افرندنیا بهترین بازی عمر خودش را در زمان اندکی که در اختیار داشت ارائه 

داد، اما بازیش در ســایه بازی داریوش ارجمند در همــان فیلم رنگ باخت و 
جایزه به ارجمند رســید. افرندنیــا ایفاگر نقش یک بدمن کالســیک بود که 
 به شیوه ای مشــابه گانگســترهای فیلم پدرخوانده از هیچ خشونتی فروگذار

 نمی کند. اما ســویه دیگر این شــخصیت وقتی پدیدار می شود که می فهمد 
منشی شرکت اطالعات خصوصی و کاری را در اختیار دیگران قرار داده است. 
 آن دیالوگ گویی یک بند و آن میمیک درخشــان و حرکات کنترل شــده را 
از خاطر نمی توان بــرد. افرندنیا به معنای واقعی کلمه در فیلم درخشــیده و 
توانسته به درستی نقش مردی را بازی کند که از درون فروریخته، اما با اعمال 
زور و فشــار و رجزخوانی می خواهد ضعف های خود را پنهان کند. مردی که 
پشت آن ظاهر جنتلمن، ماهیت لمپن خود را زمانی آشکار می کند که با بشکن 
فرمان آوردن آب و حوله می دهد. او همان چیزی اســت کــه در فیلم از زبان 
مژده شمسایی می شــنویم: افرندی و شرکا در حال توســعه نیست. در حال 

ورشکستگی است.
آقای شاپوری - بوتيک

 رضــا رویگری نقش یــک مرد هــرزه را با همــه ویژگی هــای منفی چنین 
شــخصیت هایی به قدری ماهرانه بــازی کرد که اگر فیلم در بخش مســابقه 

سینمای ایران حاضر بود بی شک سیمرغ نقش مکمل مرد را صید می کرد.
زینال حميداوی - دوئل

بهترین نقش آفرینی ســینمایی پژمان بازغی واجد همه ویژگی های مطلوب 
 برای صید ســیمرغ بود، امــا در دوره ای کــه نقش مکمل مــرد فیلم دوئل 
) کامبیز دیرباز ( دست پر به خانه بازگشت و سیمرغ را در حضور رقبای قدری 
چون پیروزفر و پورشیرازی در مهمان مامان تصاحب کرد، نقش اصلی فیلم دوئل 

که بار روایت را بر دوش کشید بی سیمرغ ماند.

نقش هایی که سینمای ایران قدر آنها را ندانست )3( 

برای نخستین بار در کشور تفاهم نامه همکاری جایگزینی موتورسیکلت های 
برقی با موتورسیکلت های بنزینی بین شهرداری اصفهان و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری امضا شد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، در دوره جدید 
مدیریت شهری اصفهان، توجه به دو مقوله » خالقیت « و » علم و فناوری « 
با استفاده از تجارب نخبگان و بهره گیری از نظرات علمی در راستای کاهش 
 مشکالت کالنشــهر اصفهان در اولویت قرار گرفته و شهردار اصفهان نیز 

با جدیت این دو هدف را در اجرای تمامی طرح ها دنبال می کند.
 در برخی از طرح هــای اجرا شــده و یا در حــال اجرا نیز ایــن دو هدف 
ترکیب شده تا اصفهان از مشکالت عدیده ای همچون آلودگی هوا و صوت، 

عدم زیباسازی شهری، نیمه کاره ماندن پروژه ها و ... رهایی پیدا کند.
نصب پمپ بنزین های کوچک و تک پایه در تمام مناطق، بهره برداري از170 
اتوبوس یورو سه و در تازه ترین مورد انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور جایگزینی موتورسیکلت های 

برقی با موتورســیکلت های بنزینــی، به خوبی رویکــرد جدید و متفاوت 
شهرداری اصفهان نسبت به پیشرفت و کاهش مشکالت شهر به ویژه مشکل 

آلودگی را نشان می دهد.
اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنيان داخلــى در توليد 

موتورسيکلت های برقى
در همین راستا با سفر روز گذشته دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور تفاهم نامه  اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت های برقی 
فیمابین شــهرداری اصفهان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

امضا شد.
این تفاهم نامه برای نخستین بار در کشور در ادامه رویکردهای شهرداری که 
به سمت فناوری های نوین به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان 
و بهبود و ارتقا فرهنگ ترافیکی، تجاری سازی فناوری های داخلی و حفظ 
 محیط زیســت پیش می رود، در قالب طرحی پایلوت با عنــوان » فتح « 

به امضای دو طرف رسیده است.
موضوع ایــن تفاهم نامه همــکاری و هم افزایــی به منظــور جایگزینی 
 موتورسیکلت های برقی تولید شده با موتورسیکلت های بنزینی موجود و 
با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان داخلی و افزایش مهم تولید داخل 

در بخش های با ارزش افزوده باال و کلیدی در این حوزه است.

از اهداف ایــن تفاهم نامه نیز ارتقــا فرهنگ ترافیک بــا معرفی محصول 
 متناســب با جایگاه شهروند ایرانی، حفظ محیط زیســت انسانی از طریق 
جایگزین کردن موتورســیکلت های برقی با موتورســیکلت های آالینده 
بنزینی، تجاری سازی شــرکت های دانش بنیان داخلی به عنوان مولفه ای 

کلیدی در اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی عنوان شده است.
اصفهان مرجع علم و فناوری نوین شهری کشور مى شود

شهردار اصفهان در حاشــیه این مراسم گفت: موتورســیکلت های برقی 
 تولید شده با اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنیان داخلی در کشور 

با موتورسیکلت های بنزینی موجود جایگزین می شود.
مهدی جمالی نــژاد اظهار کرد: با رویکرد جدیدی که شــهرداری اصفهان 
در پیش گرفته و نگاه جدیدی که در برنامه اصفهان1400 به وجود آمده، 
قرار اســت اصفهان را به عنوان مرجع علم و فناوری نوین شهری در کشور 

مطرح کنیم.
وی با اشاره به تصویب برنامه اصفهان1400 در شورای اسالمی شهر تصریح 
کرد: کاهش آالیندگی ها نخستین اولویت شــهرداری اصفهان در تنظیم 
برنامه پنج سال آینده شــهر اصفهان بود و شــهرداری با قدرت به دنبال 

عملیاتی کردن آن است.
شــهردار اصفهان در ادامه با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با معاونت علمی و 
 فناوری ریاســت جمهوری برای جایگزین کردن موتورسیکلت های برقی 
با موتورســیکلت های بنزین ســوز ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت 
 کشوری در اصفهان اجرا می شــود و موضوع آن نیز همکاری و هم افزایی 
به منظور جایگزینی موتورسیکلت های برقی تولید شده با استفاده از توان 
شرکت های دانش بنیان داخلی در کشور و افزایش سطح تولید داخلی است.

وی ارتقــا فرهنــگ ترافیکی بــا معرفی محصول متناســب بــا جایگاه 

شــهروند ایرانی، حفظ محیط زیســت انســانی از طریق جایگزین کردن 
موتورسیکلت های برقی موجود با موتورهای بنزینی و تجاری سازی فناوری 
شــرکت های دانش بنیان داخلی به عنوان مولفه هــای کلیدی در اقتصاد 

دانش بنیان را سه هدف عمده از اجرای این طرح عنوان کرد.
جمالی نــژاد افزود: قــرار بر این اســت ایــن تفاهم نامه را در نخســتین 
 فرصت به مدت دو ســال عملیاتی کنیم و ســهم معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و شــهرداری اصفهان نیز در این تفاهم نامه به درستی 

رعایت شده که می تواند الگویی برای سایر شهرهای کشور شود.
حرف های مشترکى با شهرداری اصفهان داریم

معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز پس از انعقاد تفاهم نامه با شهرداری 
اصفهان برای اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت های برقی گفت: عالقه 

داریم اصفهان را به عنوان شهر پایلوت در تمامی زمینه ها معرفی کنیم.
 ســورنا ســتاری اظهار کرد: با وجود این همه دانشــمند و دانشــجو که 
 در دانشگاه های اســتان اصفهان وجود دارند، مشــکالت این استان باید 

با همکاری آنها حل شود.
وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان یکی از نهادهایی اســت که می تواند 
مشکالت این شهر را حل کند، تصریح کرد: راه حل های بومی اصفهان باید 

برای حل مشکالت شهر ارائه شود.
معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور بــا بیان اینکــه اصفهان ظرفیت 
 بسیاری برای تبدیل شدن به شهری هوشــمند دارد، ادامه داد: زمانی که 
صنایع  دستی و گردشــگری اصفهان را با حوزه آی .تی در هم می آمیزیم 

ظرفیت بسیار عظیمی در حوزه تجاری سازی ایجاد می شود.
وی در ادامه گفت: دیگر نمی توان در اســتان اصفهان کارخانه ای تاسیس 
 کرد که مقدار زیادی آب برای مصرف و دودکش بخواهد، چرا که ظرفیت 

محیط زیستی این استان دیگر پاسخگوی این موضوع نیست.
ستاری تصریح کرد: در حال حاضر کارخانجات اصفهان باید فکر کنند که 
چگونه می شود آب را جمع آوری کرده و خاک را آلوده نکرد، این کارها تنها 
با دانش و دانشگاهیان قابل حل است به شــرط آنکه دانشگاه ها به صحنه 

بیایند.
وی با بیان اینکه شــهرداری ظرفیت بســیاری در این موارد دارد، افزود: 
شهرداری اصفهان توجه بسیاری به محیط زیست داشــته و به این حوزه 
 عالقه مند اســت و این عالقه مندی یکی از دالیلی اســت که سبب شده 
ما اصفهان را بــرای انجام فعالیت هــای مان انتخاب کنیم چــرا که بدنه 

شهرداری به طور کامل با این موضوع هماهنگ است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور بیــان کرد: زمانی که ما چند پایلوت 
موفق در حوزه های مختلف در شــهر اصفهان داشته باشیم می توانیم این 

پایلوت ها را برای شهرهای دیگر نیز به عنوان الگو اجرا کنیم.
 وی تاکید کرد: کار با شــهرداری اصفهان در این دوره بســیار راحت است 

چرا که حرف های مشــترکی داریم و این نعمت بزرگی برای شهر اصفهان 
است که شخصی همچون دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان است.

ستاری اضافه کرد: از زمانی که دکتر جمالی نژاد بر مسند مدیریت شهرداری 
اصفهان تکیه زده امیدواری بیشــتری نســبت به آینده بــه وجود آمده و 

امیدوارم این سفر منشا خیر و برکت برای شهر اصفهان باشد.
قيمت هر موتورسيکلت برقى در اصفهان 

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهــان نیز در ایــن زمینه 
گفت: با شــروع این طــرح محدودیت هایی برای ســایر وســایل نقلیه 
قائــل می شــویم،  همچنیــن محدوده هایی تعیین می شــود کــه تنها 
 خودروهای پــاک و موتورســیکلت های برقــی می تواننــد در آن تردد 

داشته باشند.
علیرضا صلواتی، ایجاد زیرساخت برای ایســتگاه شارژ موتورسیکلت های 
برقی و پرداخت تسهیالت مالی را از جمله تعهداتی مطرح کرد که در این 

تفاهم نامه ذکر شده است. 
وی اضافه کرد: برآورد هزینه ای موتورسیکلت های مدنظر در این طرح بین 
4 تا 6/5 میلیون تومان است که با توجه به قیمت مشابه خارجی قابل قبول 
است؛ سعی می کنیم با فروش قسطی و دیگر تسهیالت موتورسیکلت های 

جدید با قیمت حداقلی به دست شهروندان برسد.

با امضا تفاهم نامه بين شهرداری و معاونت علمى ریاست جمهوری صورت گرفت؛

  »  اصفهان پاک « در رکاب موتورسیکلت های برقی
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