
آگهـی مزایده عمومـی اموال غیرمنقـول 
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت نقدی و اقساطی به فروش برساند متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ده روز، همه روزه به 

استثناء روزهای تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان – خ.مطهری – مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
توضیحات:

1-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک در رد هر یک یا تمامی و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 2- اوراق ش��رکت در مزایده در واحد حقوقی به آدرس فوق الذکر موجود و پیش��نهاددهندگان باید یک نس��خه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیش��نهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزی مربوط به 5 درصد قیمت پایه در پاکت الک و موم شده 
)با قید مربوط به ملک ردیف آگهی( تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل  تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء شده ارائه گردد.

3- به پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود.

4- در شرایط مساوی اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود. وجوه واریزی نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد.
5- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد.

6- قیمت پایه اراضی و امالک موضوع مزایده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است.

7- نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و هر زمان با انعقاد قرارداد به صورت نقدی اس��ت در ردیف 6 به صورت حداقل 20 درصد مبلغ به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط حداکثر شصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود ضمنا اولویت با پیشنهاد 
نقدی است.

8- کلیه امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اصالحات اعم از ادغام، تفکیک، افراز، تجمیع، دریافت سند ششدانگ، رفع مغایرت و غیره و 
طی کلیه مراحل آن به عهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی رااز خود سلب و اسقاط می نماید.

9- اخذ کلیه مجوزها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.

10- کل هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و شهرداری و دارایی و غیره که به ملک تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود.

11- بازدید از امالک و مطالعه مدارک وسوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و 
هرگونه ادعایی برخالف آن مردود می باشد.

12- در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک، وجوه واریزی عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در این صورت وجوه واریزی شامل 
سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود.

13- قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزی ایران)تهران( می باشد.

14- برای شرکت در مزایده ارائه فیش واریزی به میزان 5 درصد قیمت پایه هر ملک به صورت نقدی نزد بانک کشاورزی شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده، الزامی است. هرگاه نفرات اول و دوم 
و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

15- شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند.

16- بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و بازگشایی پاکتها نخواهد بود.129/94/2

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان
امالک برای مزایده ) اسفند ماه 94(

وضعیت ملکقیمت پایه اعیانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتیآدرس ملکنام شعبهردیف

تخلیه و در تصرف بانک است26/462/646/000/000-مغازهمغازه4286/31خیابان هاتف – کوچه مشیریخچال – مجتمع تجاری قصر مشیر – طبقه اول – قسمت شرقی – واحد218زرین شهر1

تخلیه و در تصرف بانک است21/842/358/720/000-مغازهمغازه4286/38خیابان هاتف – کوچه مشیریخچال – مجتمع تجاری قصر مشیر – طبقه اول – قسمت غربی – واحد210زرین شهر2

تخلیه و در تصرف بانک است20/842/167/360/000-مغازهمغازه4286/39خیابان هاتف – کوچه مشیریخچال – مجتمع تجاری قصر مشیر – طبقه اول – قسمت غربی – واحد211زرین شهر3

تخلیه و در تصرف بانک است25/132/500/000/000-مغازهمغازه4286/30خیابان هاتف – کوچه مشیریخچال – مجتمع تجاری قصر مشیر – طبقه دومزرین شهر4

تخلیه و در تصرف بانک است4924904/253/661/791مسکونیخانه30158/19990 حبه خانه یک باب خانه واقع در خمینی شهر خیابان 15 شعبان ابتدای کوچه نیایش 3 پالک دوم واقع در بخش 14 اصفهانفالورجان5

تخلیه و در تصرف بانک نیست10877/1920/850/794/621صنعتیکشتارگاه  مرغ34405/433 حبه از 72 حبه پالک کشتارگاه مرغ واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهانفالورجان6

م - الف : 34929مـدیریت شعب بانک کشـاورزی استان اصفهـان
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شهردار اصفهان:
فرهنگ خالقیت باید بین شهروندان 

و مدیران نفوذ کند

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان؛ 

برنامه اصفهـان 1400 هدف محور است
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مدیر اداره نظام ه��ای پرداخت بانک مرکزی از ورود 
نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور 

در سال آینده خبرداد و گفت: براساس مذاکرات...

ش��هردار اصفهان گف��ت: خالقی��ت نیاز به 
بسترسازی دارد و باید فرهنگ خالقیت بین 
شهروندان و مدیران شهری نفوذ کند.  مهدی 
جمالی نژاد در حاش��یه سلسله نشست شهر 
خالق اظهار کرد: با پیوستن شهر اصفهان به 
شهرخالق ماموریت ش��هرداری، شهروندان 

و مدیران ش��هری اصفهان متفاوت ش��ده، 
بنابرای��ن باید در هر اقدام��ی خالقانه جهت 
پویایی شهر حرکت کنند. وی با بیان اینکه 
 خالقیت نیاز به بسترس��ازی دارد...، افزود: 
در مس��ائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، 

عمرانی  و ترافیکی باید ورود خالقانه...

پنج دس��تاورد جدید فناوران��ه دفاعی ب��ا حضور وزیر 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح رونمایی و افتتاح 
شد. 5 دس��تاورد جدید فناورانه دفاعی شامل دستگاه 
آشکارساز پارس کم، دس��تگاه آشکارساز مواد منفجره 
و مخدر، پوش��ش های پلیم��ری ضد ضرب��ه و انفجار، 
نس��ل جدید لباس های محافظ NBC بر پایه فناوری 
غشاهای تراواگزین، رونمایی و خط تولید داروی اوبیدو 
اکسایم کلراید از محصوالت مهم دارویی مقابله با عوامل 
شیمیایی با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان 
 وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح افتتاح ش��د. 
سردار دهقان در حاش��یه رونمایی از این دستاوردهای 
جدید در جمع خبرنگاران طی س��خنانی با اش��اره به 
رویکرد وزارت دف��اع در طراحی و س��اخت تجهیزات 
 فناوران��ه و روزآم��د در حوزه ه��ای مختل��ف، گف��ت: 
امروز به همت دانشمندان، متخصصان و محققان زبده و 

کارآمد وزارت دفاع شاهد دستاوردهای...

مدیرکل کمیت��ه امداد ام��ام خمینی )ره( اس��تان 
 اصفه��ان گف��ت: امس��ال در ش��ور نیک��وکاری، 

4 هزار و 220 پایگاه، کمک های مردم...

 هفت��ه دوم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آس��یا 
درشرایطی برگزار می ش��ود که دو تیم اصفهانی باید 

مراقب انگیزه های تیم های...

 مدیرکل صادرات صنایع دستی گفت: اعطای نشان 
ملی » اعتماد « به فروش��گاه های صنایع دستی آغاز 

شده و خرید انبوه توسط سازمان های دولتی...
گروهی از س��رمایه گذاران و فع��االن تجاری بخش 
کشاورزی اسپانیا برای توسعه کشت و ایجاد صنایع 

فرآوری و تولید روغن زیتون در ایران و...

 ورودنخسـتین کارت هـای 
بین المللی به ایران ازسال95

با حضور وزیر دفاع؛
رونمایی و افتتاح پنج دستاورد 

جدید فناورانه دفاعی

جمع آوری کمک های مردم 
اصفهان در شور نیکوکاری 

خطری که در کمین 
اصفهانی هاست

صنایع دستی را با » اعتماد « 
خریداری کنید

آمادگی سرمایه گذاران   اسپانیایی 
برای فرآوری زیتون در اصفهان

2

No. 1816   March  1 . 2016    16 Pages سه شنبه   11 اسفند   1394 | 21 جمادی االول  1437      شمار ه  1816   / 16  صفحه  |    قیمت:1000 تومان

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

 در ایام نوروز با کلید به دست   ها 
به شدت برخورد می  کنیم
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سخنگوی وزارت امور خارجه از س��فر وزیر امور خارجه به شش کشور 
آسیایی به منظور پیگیری تحرک دیپلماتیک ایران در دوران پسابرجام 

خبر داد.
حسین جابری انصاری در نشست خبری با خبرنگاران گفت: سفر وزیر 
امور خارجه کشورمان که از 15 اسفند آغاز می شود از جاکارتا پایتخت 
اندونزی شروع خواهد ش��د که به منظور شرکت در اجالس فوق العاده 

کشورهای اسالمی برای حمایت از قدس و مسجد االقصی است.
وی افزود: آقای ظریف همچنین در ادامه به کشورهای تایلند،  برونئی، 
 نیوزیلند،  استرالیا و یک کش��ور دیگر آسیایی نیز س��فر خواهد کرد و 
در این س��فرها یک هیئ��ت اقتصادی ب��زرگ نیز وزی��ر امورخارجه را 

همراهی می کنند.
 س��خنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: تح��رک دیپلماتیک ایران 
در دوران پسابرجام در مسیر استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشورمان 
و گسترش مناسبات دو جانبه با کشورهای آسیایی جزیی از برنامه های 

این وزارتخانه برای رایزنی های دیپلماتیک در عرصه اقتصادی است.
وی پیگیری مس��ائل اقتصادی و همچنین تفاهم نامه های امضا شده 
میان ایران و کشورهای آسیایی و نیز رایزنی های سیاسی و بین المللی 
 در موضوعات مختلف را یکی دیگر از اهداف س��فر وزی��ر امور خارجه 

به شش کشور آسیایی برشمرد.
جابری انصاری همچنین درباره لغو شدن سفر رییس جمهور آفریقای 
جنوبی به تهران هم که قرار بود امروز10 اسفند انجام شود توضیحاتی 

ارائه کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه دلیل اصلی تعویق این سفر را مهار تشدید 
اختالفات داخلی کشور بروندی و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بحران 
 دانست و گفت: رییس جمهور آفریقای جنوبی با توجه به مسئولیت های

 منطقه ای خ��ود در قبال کش��ور بروندی، نتوانس��ت در تاریخ از پیش 
تعیین شده به تهران سفر کند.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: حضور یکپارچه ملت در انتخابات، 
وزن ایران را در صحن��ه بین  المللی باال برد و تلق��ی جدیدی از جایگاه 

ایران ایجاد کرد.
علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی در اولین جلسه علنی 
مجلس پ��س از انتخابات هفتم اس��فند گف��ت: در صحن��ه  بین الملل 
نوع مواجهه مردم ایران ب��ا موضوع انتخابات س��نجش جدیدی برای 
مراودات با ایران ایجاد کرد. وی ادامه داد: از آن جهت که ایران از معدود 
کش��ورهای منطقه اس��ت که از مردم س��االری برخوردار است، میزان 

مشارکت، نقطه تعیین کننده معادالت بین المللی با ایران است.
الریجانی تاکید کرد: مخصوصا که دس��ایس برخی کشورهای بزرگ و 
برخی کش��ورهای منطقه ای در میدان انتخابات تعیین تکلیف می شد 
بنابراین حض��ور یکپارچه مل��ت در انتخابات، وزن ای��ران را در صحنه 

بین  المللی باال برد و تلقی جدیدی از جایگاه ایران ایجاد کرد.
 وی اظهار داش��ت: با توجه به بحران های امنیتی فراگی��ر در منطقه و 
به هم ریختگی شگفت آور در کش��ورها و ماجراجویی های تروریستی، 
بی تردید نقش آفرینی مبتکرانه ملت عزیز در انتخابات نش��انگر ثبات و 
 اس��تقرار امنیت در ایران و باال رفتن ضریب امنیتی ایران شده است و 
از طرفی پشتوانه قوی امنیتی نظام، نقش ثبات بخش و امنیت ساز ایران  

اسالمی در منطقه را افزون کرده است.
 رییس قوه مقننه گفت: پس از توافق هس��ته ای، حض��ور فراگیر ملت 
در انتخابات به همه کش��ورها این پیام را رس��اند که نظ��ام جمهوری 
اسالمی از پشتوانه قوی مردمی برخوردار اس��ت و ملت آماده حرکتی 

نوین در ساخت ایرانی آباد و آزاد و ایرانی اسالمی و مستقل هستند.
الریجانی تصریح کرد: اینجاست که پس از انتخابات باید شرایط سیاسی 

کشور را به سمت همگرایی و هم افزایی سوق داد.
رییس قوه مقننه خاطرنش��ان ک��رد: باید زحمات ملت عزی��ز به توان 
جدیدی در مواجهه ایران در صحنه بین المللی و منطقه ای و پیش��برد 

اهداف درونی تبدیل شود.
 الریجان��ی تاکید ک��رد: قدردان��ی از همت مل��ت ای��ران در انتخابات 
به این نقطه تمرکز می شود که همگان چنین دریافتی از بلوغ سیاسی 

صحنه گردانان سیاسی دریافت کنند.
وی اظهار داشت: باید به ملت ایران تبریک گفت که به درستی و دقت 
ش��رایط کش��ور را در نظر گرفتند و با همتی بلند، راه آینده کش��ور را 
معین کردند. رییس مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: بی تردید 
راهنمایی ه��ای مک��رر رهبر معظم انق��الب اس��المی در این همایش 
ملی اقتدار و ایس��تادگی، سهمی بی بدیل داشته اس��ت که از معظم له 

سپاسگزار هستیم.
الریجانی از وزارت کشور و همه دست اندرکاران انتخابات باشکوه هفتم 
اسفند هم تشکر کرد و گفت: از همه کاندیداها که با حضور خود به رونق 

انتخابات مدد کردند، تشکر می کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ظریف به 6 کشور آسیایی سفر می کند
الریجانی در صحن علنی:

 حضور مردم در انتخابات وزن ایران 
در عرصه بین الملل را باال برد

پنج دستاورد جدید فناورانه دفاعی با حضور وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی و افتتاح شد.

به گزارش تسنیم،5 دس��تاورد جدید فناورانه دفاعی 
شامل دستگاه آشکارساز پارس کم، دستگاه آشکارساز 
مواد منفجره و مخدر، پوشش های پلیمری ضد ضربه 
و انفجار، نسل جدید لباس های محافظ NBC بر پایه 
فناوری غش��اهای تراواگزین، رونمای��ی و خط تولید 
داروی اوبیدو اکسایم کلراید از محصوالت مهم دارویی 
مقابله با عوامل ش��یمیایی با حضور س��ردار سرتیپ 
پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح افتتاح شد.
سردار دهقان در حاشیه رونمایی از این دستاوردهای 
جدید در جمع خبرنگاران طی س��خنانی با اشاره به 
رویکرد وزارت دفاع در طراحی و س��اخت تجهیزات 
 فناوران��ه و روزآم��د در حوزه ه��ای مختل��ف، گفت: 
امروز به همت دانشمندان، متخصصان و محققان زبده 
و کارآمد وزارت دفاع شاهد دس��تاوردهای جدیدی 
هستیم که حقیقتا مصداق عینی فرمایش راهبردی 
مقام معظم رهبری است که فرمودند: » ما خواستیم و 

توانستیم به حول و قوه الهی. «
وی تصریح کرد: وزارت دفاع ابداع و طراحی امکانات 
و تجهیزات پیشرفته و پیچیده دفاعی را به عنوان یک 
 ماموریت مهم راهبردی دنب��ال می کند که بحمدا... 
در همین راس��تا در حوزه های دفاعی دستاوردهای 

بسیار ارزشمندی به ثمر نشسته است.
وزیر دفاع در تشریح دستاوردهای جدید وزارت دفاع، 
گفت: دستگاه آشکارساز پارس کم با روش آشکارسازی 
طیف سنجی متحرک یونی و با سیستم هشداردهنده 

دیداری و شنیداری قادر است گروه عوامل شیمیایی 
اعصاب، تاول زا، عوامل خون و خفه کننده را آش��کار 
کند، این دس��تگاه پیش��رفته برای حفاظت از جان 
 رزمندگان و مردم در ش��رایط بهره برداری دش��من 

از سالح های شیمیایی کاربرد دارد.
سردار دهقان درباره دستگاه آشکارساز مواد منفجره 
و موادمخ��در نی��ز، افزود: اس��اس کار این دس��تگاه 
طیف سنجی یونی در دمای باالست که دارای قابلیت 
باالی جداسازی و حساسیت است و می تواند انواع مواد 
منفجره و انواع مواد مخدر مثل هروئین، متامفتامین، 
مت��ادون، تری��اک، کوکائی��ن، ک��راک و مورفین را 

تشخیص دهد.
پوش��ش های پلیمری ضد ضرب��ه و انفج��ار از دیگر 
دستاوردهای رونمایی ش��ده بود که وزیر دفاع درباره 
آن گفت: این پوشش پلیمری به دلیل دارا بودن خواص 
مکانیکی مطلوب به جذب انرژی باال و االستیس��یته 
زیاد ب��رای حفاظ��ت از ابنی��ه، تجهی��زات و هر نوع 
وس��یله ای که نیاز به محافظت مکانیکی، خوردگی، 
ش��یمیایی، ضربه ای و انفجاری داشته باشد، مناسب 
و از مقاومت باالیی برخوردار اس��ت و در انواع صنایع 
غیرنظامی نیز نظیر صنایع ساختمانی، غذایی، دریایی، 
معدنی، نفت گاز، پتروشیمی و انرژی های بادی، آبی 

و بیوگاز کاربرد دارد.
 وزی��ر دف��اع پیرام��ون آخری��ن دس��تاوردهای 
رونمایی شده، اظهار داش��ت: نسل جدید لباس های 
 محافظ در براب��ر عوامل ش��یمیایی و بیولوژیکی که 
 از ضروریات اساس��ی البسه نظامی اس��ت با استفاده 
از غشای الیه تراوش کننده تراواگزین می تواند محافظ 

مناس��بی در برابر نفوذ عوامل شیمیایی و بیولوژیکی 
محسوب شود.

وی افزود: این لباس های محافظ، هیچ یک از معایب 
لباس های محافظ ب��ر پایه کربن فع��ال و لباس های 
ساخته شده از الیه الستیکی را ندارد و در عین حال از 

راحتی پوشش و وزن بسیار مناسبی برخوردار است.
 نکت��ه حائ��ز اهمی��ت در تولی��د لباس ه��ای جدید 
بومی بودن صددرصدی فناوری الیه محافظ اس��ت و 
می توان با توجه به این قابلیت توانایی های دیگری از 
جمله متعادل کننده دما و همچنین قابلیت ضدباکتری 
و تمیزش��وندگی را به راحتی به ای��ن لباس ها اضافه 
کرد. وزیر دفاع گفت: عالوه بر 4 دستاورد جدید فوق 
برای نخستین بار در کش��ور خط تولید داروی اوبیدو 
اکسایم کلراید نیز در راستای اصول اقتصاد مقاومتی 
راه اندازی شد که جزو داروهای تحریم به شمار می رود 
و تاییدیه های الزم بهره ب��رداری از مراجع ذی صالح 

کشور را نیز اخذ کرده است.
 س��ردار دهقان تصریح کرد: به رغم وج��ود تحریم ها 
در بخش دفاعی، نیروهای مسلح در نیل به خودکفایی 
و خلق دس��تاوردهای جدید همواره نی��ات و اهداف 

دشمنان را ناکام گذاشته و خواهند گذاشت.
وی با تشکر و قدردانی از دس��ت اندرکاران طرح های 
مذکور، خاطرنشان کرد: وزارت دفاع و صنایع وابسته 
در بخش ه��ا و حوزه ه��ای مختلف در فت��ح قله های 
فناوری خاص و پیش��رفته لحظ��ه ای درنگ و تردید 
ندارند و این مس��یر را که خواس��ت فرماندهی معظم 
 کل قوا، رییس جمهور، نیروهای مس��لح و مردم است 

با قاطعیت ادامه می دهد.

خبر با حضور وزیر دفاع؛خبر

رونمایی و افتتاح پنج دستاورد جدید فناورانه دفاعی

 ریی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین گفت: 
رای مردم خ��واب و خی��ال های پس��ابرجامی 
آمریکایی ها را که دوس��ت داشتند یک مجلس 

واداده شکل بگیرد، بر باد داد.
س��ردار محمد رضا نقدی، با اش��اره به برگزاری 
با ش��کوه انتخابات در هفتم اس��فند م��اه اظهار 
داشت: حضور مردم بسیار عالی و چشمگیر بود. 
 در پیامی که س��اعات اولیه صادر کردم گفتم که 
دموکراس��ی ه��ای مدعی غ��رب و آمری��کا که 
در قان��ون بودج��ه ۲01۶ خود ردیف��ی را برای 
دموکراتیزه کردن ایران قرار داده اند، دموکراسی 

را باید از ملت ایران بیاموزند.
وی افزود: مردم ایران در یک منطقه آشوب زده و 
جنگی در کمال آرامش با یک حضور حداکثری 
پای صندوق رای آم��ده و رای خود را به صندوق 
انداختند. رای مردم بسیار خوب و کیفی بود که 

یک مجلس انقالبی را برای ما به ارمغان آورد.
 س��ردار نق��دی ادام��ه داد: رای م��ردم خواب و 
خیال های پسابرجامی آمریکایی ها را که دوست 
داشتند یک مجلس واداده ش��کل بگیرد، بر باد 
 داد. کس��انی که برنده ش��ده اند و یا در آس��تانه 

برنده شدن هس��تند معتقد به مبارزه با استکبار 
هستند؛ این ویژگی مشترک همه آنها است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
ممکن است افرادی هم باشند که نظرات مختلفی 
داشته باشند، گفت: موفقیت بزرگی بعد از برجام 
شکل گرفت؛ غربی ها می خواستند یک مجلس 
واداده، ضعیف و تسلیم در مقابل استکبار شکل 
بگیرد، که این طور نش��د. وی ب��ا تاکید بر اینکه 
مجلس خبرگان از لحاظ استحکام رای و والیت 
مداری از گذش��ته قوی تر شد، خاطرنشان کرد: 
این یک قدم به جلو بود و اس��تکبار باید سال ها 

این دو مجلس را تحمل کند.

پارلمان عربی در موضعی مغرضانه علیه یمن، پارلمان 
اروپا را به بازنگری در درخواس��ت خود برای ممنوعیت 

صادرات سالح به عربستان فراخواند.
  احمد ب��ن محمد الج��روان، ریی��س پارلم��ان عربی 
در واکنش به ط��رح پارلم��ان اروپا برای ع��دم فروش 
اس��لحه به عربس��تان به خاطر اقدام هاي ناقض حقوق 
بشر در یمن، مدعی ش��د: عاقالنه نیس��ت که پارلمان 
 اروپ��ا ای��ن تصمی��م » عجی��ب « و » غی��ر منطقی « 

را اتخاذ کند!
پارلم�ان اروپ�ا خواس�تار تحری�م تس�لیحاتی 

عربستان شد
الجروان با اشاره به روابط و منافعی  که کشورهای عربی را 
با کشورهای  اروپایی ارتباط می دهند و همچنین با توجه 
به حوادث و اتفاق هاي جاری در میادین جنگ در یمن 
و نیز » نقش نظارتی «  عربستان در این کشور، خواستار 

لغو این تصمیم از سوی پارلمان اروپا شد.
رییس پارلمان عربی در ادامه مدعی شد که این تصمیم 
اروپا نه با استناد به » اطالعات دقیق « بلکه با استفاده از 

» ادعاهای واهی « که اعتباری ندارند اتخاذ شده است!
او افزود: هم��ه می دانند که دخالت کش��ورهای عربی 
و اس��المی در یم��ن بر اس��اس درخواس��ت عب��د ربه 

منصور ه��ادی، رییس جمه��ور » قانونی « این کش��ور 
و ب��راي مقابله با حوثی ها اتخاذ ش��ده اس��ت. الجروان 
 تاکید کرد: اتخ��اذ این گون��ه تصمیم ها ب��ه گروه های 
» غیر قانونی « برای عدول از قانون کمک و آنها را تقویت 

می کند.
او همچنین مدعی ش��د: عدم اتخاذ این گونه تصمیم ها 
 علی��ه س��ازمان ها و کش��ورهایی ک��ه» جنای��ت « و 
» دخالت « نظامی شان در یمن ادامه دارد و روزانه ده ها و 
صدها تن را به قتل می رسانند باعث تعجب است. در پی 
اقدام اروپا براي درخوسات ممنوعیت صادرات تسلیحات 
به عربس��تان، عفو بین الملل و نهاده��ای فعال حقوق 
بشری نیز تحریم تسلیحاتی عربستان را خواستار شدند.

» تبعات این توافق بر اعراب ابع��اد متعددی دارد و 
فقط به بعد فنی برای اطمینان یافتن از ماهیت صرفا 
صلح آمیز برنامه هسته ای ایران محدود نبوده بلکه 
 دارای ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیک بس��یاری به ویژه 

در سایه نفوذ ایران در منطقه است. «
» نبیل العرب��ی « دبی��رکل اتحادیه ع��رب گفت: 
»منطقه عربی ش��اهد تحولی ژئوپلیتیک است که 
نمی توان از آن غافل شد و این تحول همان توافقی 
است که ایران با گروه 1+5 صورت داد و وارد مرحله 

اجرایی شد. «
نبیل العربی افزود: » تبعات این توافق بر اعراب ابعاد 
متعددی دارد و فق��ط به بعد فنی ب��رای اطمینان 
 پیدا ک��ردن از ماهی��ت صرفا صل��ح آمی��ز برنامه 
هس��ته ای ایران محدود نب��وده بلک��ه دارای ابعاد 
امنیتی و ژئوپلیتیک بسیاری به ویژه در سایه نفوذ 

ایران در منطقه است. «
الغربی که در جلس��ه افتتاحیه دومی��ن کنفرانس 
 مش��ترک اتحادیه عرب و ش��ورای ام��ور خارجی  
در قاه��ره تح��ت عن��وان » بازتاب ه��ای امنیتی 
منطقه ای تواف��ق ایران و 1+5 « س��خن می گفت، 
افزود: » دس��تیابی ایران و 1+5 به توافق، پسندیده 

 اس��ت و ش��اهدی ب��ر ت��وان دیپلماس��ی در حل 
اختالف ها به شیوه  مسالمت آمیز و خاموش کردن 

مقطعی شعله بحران در این خصوص  است. «
 دبیرکل اتحادیه عرب گفت: » نگرانی کش��ورهای 
عربی که از رایزنی ها کنار گذاش��ته شدند، بیش از 
آنچه درخصوص توافق هسته ای باشد، درباره تبعات 
امنیتی و سیاسی و اقتصادی است که ممکن است از 
آن ناشی شود. « العربی افزود: » توافق هسته ای باعث 
منحرف ش��دن توجه از وجود سالح های هسته ای 
و تاسیسات هسته ای در اسرائیل که زیر هیچ گونه 
 نظارت بین المللی قرار ن��دارد و جامعه بین المللی 
در این ارتباط هم  از اسراییل جانبداری کرده است.«

 وزیر کش��ور با بی��ان اینکه، ه��ر ن��وع ش��کایت و ادعایی را 
در زمین��ه انتخابات پیگی��ری خواهیم کرد، گفت: کس��انی 
 که اعتراض دارند باید مس��تندات الزم را ب��رای ادعای خود 

داشته باشند.
 عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی وزیر کش��ور در نشس��ت خبری 
در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا افرادی اخیرا به نتایج 

انتخابات اعتراضی کرده اند یا خیر گفت: حق هرکسی است 
 که اگر احساس می کند حقی از او ضایع شده است، پیگیری 

کند.
 وی افزود: ش��ورای نگهب��ان با توجه ب��ه اختی��ارات قانونی 
به ش��کایات رس��یدگی می کن��د و هی��ات اجرای��ی وزارت 
 کش��ور آمادگی کامل دارد ک��ه هر نوع ش��کایتی و ادعایی را 

در این زمینه مورد بررسی قرار دهد.
وی تصریح کرد: کسانی که اعتراض دارند باید مستندات الزم 
را برای ادعای خود داشته باش��ند، اما اگر موارد اعتراض آنها 

اتهام باشد اعاده حیثیت برای مقابل وجود دارد.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه واکنش 
شما به طرح مسئله انگلیسی بودن برخی لیست های انتخاباتی 
 چیس��ت گفت: ما همه کس��انی که در مس��یر قانون��ی اقدام 
به حضور و مشارکت در انتخابات می کنند در چارچوب نظام 
 محق م��ی دانیم و اگر کس��انی که متهم به رابطه نامناس��ب 
با کشورهای مختلف هستند را دستگاه های مسئول باید مورد 

رسیدگی قرار بدهند.
وی تاکی��د کرد: نم��ی توانیم قط��ب بندی جدید سیاس��ی 
 در جامعه ایج��اد کنیم و این قط��ب بندی باعث انش��قاق و 

درگیری های بیهوده باشد.
 وزیر کش��ور در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا فشاری 

 از س��وی برخی نهادها درباره اعالم نتایج انتخابات به کشور 
 وارد ش��ده اس��ت یا خی��ر گف��ت: هیچ فش��اری بر م��ا وارد 
 نش��ده اس��ت چراکه اصوال بن��ده فش��ار پذیر نیس��تم و اگر 
 کس��ی به م��ن فش��اری وارد کند بن��ده عک��س آن را عمل 
 خواه��م کرد. م��ن یک بار ه��م در ط��ول فرآین��د برگزاری 
 و اع��الم نتای��ج انتخاب��ات ب��ا اف��راد مختلف هیچ تماس��ی 

نگرفتم.
رحمانی فضلی ادامه داد: از ساعت اولیه صبح تا نیمه شب تمام 
نقاط کشور را از سیستم ها کنترل کردیم و هر نوع اطالعی اول 
به بنده می رسید و ما هر نوع دستکاری و دخالت احتمالی را 

می توانستیم مشاهده کنیم.
وزیر کش��ور با بیان اینکه برخی افراد قبل و پس از انتخابات 
 مرتب تماس می گرفتن��د و اعالم نگران��ی می کردند، گفت: 
ما به این اب��راز نگرانی ها رس��یدگی می کردی��م و در جریان 

برگزاری انتخابات۶0 هزار بازرس داشتیم.
وی گفت: عده ای قبل از انتخابات از برخی ش��ائبه ها مبنی بر 
اعمال نظر و دخالت برخی نهادها اظه��ار نگرانی می کردند، 
اما هیچ نهادی از جمله نهاده��ای نظامی درانتخابات دخالت 
 نداش��تند. اگر نهادهای نظامی می خواس��تند دخالت کنند، 

نباید این جنس از افراد انتخاب می شدند.
 رحمانی فضلی در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی ب��ر اینکه 

آیا تقس��یم بندی از جناح های سیاسی کشور که در انتخابات 
فعلی به مجلس راه پیدا کردند دارید یا خیر، گفت: ما از روز اول 
همه نامزدها را به سه دس��ته اصولگرا، اصالح طلب و اعتدالی 
مس��تقل تقس��یم بندی کردیم و آمار این تقس��یم بندی ها و 

طیف ها را داریم.
وزیر کشور افزود: البته دس��ته بندی هایی در رسانه ها منتشر 

شده است که خیلی دقیق نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کسی خواستار برگزاری جشن 
 انتخاباتی در خیابان ها ش��ده اس��ت یا خیر، گفت: برگزاری 
هیچ جش��نی به ما اعالم نشده اس��ت و هر جریان و گروهی 
بخواهد جش��ن برگزار کند باید ابتدا از وزارت کش��ور اجازه 

بگیرد.
 رحمانی فضلی با بی��ان اینکه انتخابات کامال س��الم و قانونی 
 ب��ود، اظهار کرد: نتایج، س��الم ب��ودن انتخابات را مش��خص 

می کند.
 وزی��ر کش��ور در پای��ان تاکی��د ک��رد: م��ردم هم��ه ب��رای 
انتخابات به صحنه آمدند و رای ملت ب��ه گفتمان، عملکرد و 
 حامی��ان کاندیداها بود و در تهران با واقعیتی روبرو هس��تیم 
 که یک گفتمان و ه��واداران آنها در انتخابات موفق ش��دند، 
اما اصل بر این اس��ت که همه ما در خدم��ات انقالب و مردم 

باشیم.

رای مردم خیال های پسابرجامی 
آمریکا را بر باد داد

 درخواست پارلمان عربی از اروپا برای بازنگری 
در تحریم تسلیحاتی عربستان

 توافق ایران با 1+5 گواه بر قدرت دیپلماسی 
در حل بحران هاست

عبدالرضا رحمانی فضلی:

وزارت کشور هر نوع شکایت انتخاباتی را پیگیری خواهد کرد
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گروهى از سرمايه گذاران و فعاالن تجارى بخش كشاورزى اسپانيا براى 
توسعه كشت و ايجاد صنايع فرآورى و توليد روغن زيتون در ايران و 

استان اصفهان ابراز تمايل كردند.
رييس كميسيون حمايت ازسرمايه گذارى اتاق بازرگانى اصفهان در 
ديدار اين گروه سرمايه گذارى، گفت: استان اصفهان به عنوان يكى 
ــاورزى و صنعتى ايران  از بزرگ ترين توليدكنندگان محصوالت كش
ــعه روابط بين المللى با سرمايه  ــيارى براى توس همواره ظرفيت بس

گذاران خارجى دارد.
ــيون حمايت از سرمايه گذارى  قاسم على جبارى اضافه كرد: كميس
ــاده ارايه  ــتان آم ــرمايه گذارى اس اتاق با همكارى مركز خدمات س
فرصت هاى سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف به ويژه در بخش 

كشاورزى است.
مديرعامل شركت مديترانه در اين نشست آمادگى شركت خود را براى 
سرمايه گذارى در توليد و فرآورى زيتون و ديگر دانه هاى روغنى در 

اصفهان اعالم كرد.
خوان لوئيس اونيه وا گفـت: شروع كار خود را با صادرات روغن زيتون 
به اصفهان آغاز مى كنيم و در مرحله بعد در پى يافتن شريك تجارى 

براى تصفيه، فرآورى و بسته بندى محصوالت هستيم.
وى تاكيد كرد: موقعيت جغرافيايى ايران در مقايسه با ساير كشورهاى 
ــبى را براى فعاليت  آسياى ميانه و حاشيه خليج فارس زمينه مناس

تجارى فراهم مى كند.
عضو هيئت علمى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان 
اصفهان نيز در اين نشست با درست و بجا دانستن انتخاب ايران و به 
ويژه اصفهان براى سرمايه گذارى اين شركت، گفت: از جمله مزاياى 
سرمايه گذارى در توليد و توزيع محصول زيتون در اصفهان، افزايش 
مصرف داخلى زيتون وجايگزينى اين محصول با محصوالت با مصرف 

آب باالست.
عليرضا نيكويى افزود: با توجه به افزايش مصرف زيتون در ايران و روغن 
اين محصول و جايگزينى آن با ديگر روغن هاى موجود در بازار و نيز 
چالش كمبود آب؛ زيتون مزيت نسبى مناسبى براى سرمايه گذارى 

داخلى و خارجى دارد.
ــرمايه گذارى در  وى همچنين به بررسى چالش هاى پيش روى س
محصول زيتون در اصفهان پرداخت و گفت: اين محصول در اصفهان 
سطح زيركشت پايينى دارد و تا رسيدن به توليد انبوه، سه الى چهار 

سال زمان مى برد.
نيكويى افزود: شركت مديترانه مى تواند با وارد كردن پايه هاى نهال 
ــا و خريد محصوالت  ــاورزان در تامين تقاض زيتون و حمايت از كش
آنان، راه رسيدن به توليد هدف را كوتاه تر كند.وى تامين نهاده، ورود 
فناورى، دانش فنى راهبردى و تضمين خريد محصول براى كشاورزان 
را عوامل موفقيت و جواب دهى سرمايه گذارى در محصول زيتون در 

اصفهان عنوان كرد.

سرپرست هيئت 26 نفره اتاق بازرگانى و صنايع الهور كه به ايران 
ــده كه ارزش مبادالت  ــت گفت: «هدف گذارى ش سفر كرده اس
ــاالنه 5 ميليارد دالر ــور در 3 سال آينده به س تجارى بين دو كش

برسد.»
 تجار و بانكداران پاكستانى براى بررسى راه هاى گسترش روابط 

تجارى و اقتصادى دوجانبه به ايران سفر كرده اند.
ــت هيئت 26 نفره اتاق بازرگانى و صنايع  الماس حيدر، سرپرس
ــتان نيز هست در  ــركت توسعه صنعتى پاكس الهور كه رييس ش
ــت با همتايان ايرانى از اتاق بازرگانى تهران گفت:  ــيه نشس حاش

كشورش بسيار اميدوار به توسعه روابط با ايران است.
ــى رويم تا ــهد م ــيراز و مش ــس از تهران ما به ش ــت: «پ وى گف
ــدن  ــيم.ما فرصت آزاد ش ــته باش ــترى داش  گفت و گوهاى بيش
ــى ها بابت اين  ــمرده ايم و به ايران ايران از تحريم ها را مغتنم ش
مذاكرات هوشمندانه در جريان گفت و گوهاى هسته اى تبريك 

مى گوييم.
ايران رسيدن به رشد اقتصادى ساالنه 8 درصدى را هدف گذارى 
ــدها در جهان خواهد بود. به محض  كرده كه يكى از بهترين رش
اينكه تحريم ها لغو شدند، ما تصميم گرفتيم تيمى آماده كنيم و 
به ايران سفر كنيم. ما قصد داشتيم يك هيئت 10 نفره اعزام كنيم، 
اما تجار بسيار زيادى بودند كه مشتاق همراهى با ما بودند و از اين 

رو تعداد نفرات هيئت به 26 نفر افزايش يافت.»
وى در ادامه گفت: «هدف گذارى شده كه ارزش مبادالت تجارى 
ــاالنه 5 ميليارد دالر برسد.  ــال آينده به س بين دو كشور در 3 س
ــز توليدى يا ايجاد دفاترى  اعضاى فعلى تيم به دنبال ايجاد مراك
ــتيك و خدمات  ــازى، پالس در ايران عمدتا در زمينه هاى داروس

اتوماسيون هستند.»
وى افزود: كوريدور اقتصادى چين و پاكستان، نمونه خوبى براى 
رشد پاكستان است. قبال 40 درصد از اين كوريدور تكميل شده 
ــد. اين كوريدور  ــال آينده تكميل خواهد ش و مابقى نيز در 2 س
ــر تجارى به  ــرد بلكه از نظ ــتان كمك خواهد ك نه تنها به پاكس
ــه و آذربايجان نيز ــياى ميان ــتان و حتى آس ــود ايران، افغانس س

 خواهد بود.
وى با بيان اينكه در طى 10- 15 سال، بخش عمده رشد تجارى 
ــده، بر ضرورت  براى داخل منطقه و نه بين قاره ها پيش بينى ش

بهبود روابط كشورهاى منطقه تاكيد كرد.
ــهيل كنيم و اين به معناى  ــفرها را تس وى بيان كرد:«ما بايد س
ارتباطات ويزايى و جاده اى است.ما همچنين براى اينكه به راحتى 

با هم سهم ببريم به انرژى نياز داريم.
 درباره خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان، بعد از تحريم ها همه 
چيز راحت تر خواهد شد. ما به دولت خودمان گفته ايم اقدامات 

الزم را براى اجرايى شدن اين پروژه انجام دهند.»

آمادگى سرمايه گذاران   اسپانيايى 
براى فرآورى زيتون در اصفهان

تجارت ايران و پاكستان 
به 5 ميليارد دالر مى رسد

3

ــك مركزى از ورود  مدير اداره نظام هاى پرداخت بان
نخستين كارت هاى بين المللى در نظام بانكى كشور 
در سال آينده خبر داد و گفت: براساس مذاكرات انجام 
ــت  ــى (JBC) ژاپن قرار اس ــده با بانك جى.بى.س ش
كارت هاى بين المللى اين شركت از سال آينده وارد 

نظام بانكى ايران شود.
ــاى  ــاره ورود كارت ه ــى درب ــد بيگ داوود محم
بين المللى همچون «ويزا كارت و مستر كارت» و ديگر 
ــران، افزود: هر چند  كارت هاى بين المللى به بازار اي
ــن كارت ها  ــراى بهره گيرى از اي محدوديت هايى ب
وجود دارد، اما براى پاسخ گويى به نياز مشتريان بعد از 
برجام، مذاكراتى با دو بانك جى.بى.سى (JBC) ژاپن 

و سى.يو.پى (CPU) چين انجام شده است.
ــا  ــاتى ب ــاس جلس ــن اس ــر همي ــه داد: ب وى ادام
ــد  ــزار و قرار ش ــى برگ ــك ژاپن ــن بان ــئوالن اي مس
ــورمان عملياتى  ــركت در كش ــن ش ــاى اي كارت ه

شود.
وى پيش بينى كرد: كارت هاى ژاپنى در 6 ماه نخست 
ــى و براى  ــور عمليات ــال آينده در نظام بانكى كش س

مشتريان ايرانى صادر شود.
ــئول در بانك مركزى گفت: كارت هاى  اين مقام مس
جى.بى.سى در 130 كشور دنيا پذيرندگى دارد ضمن 
اينكه 30 ميليون فروشگاه در دنيا زيرپوشش آن قرار 
دارند؛ البته اين ميزان پوشش دهى نصف شبكه ويزا 

كارت است.
ــى  ــدگان كارت هاى جى.بى.س ــه وى، دارن ــه گفت ب
ــرقى آسيا و اروپا  ــورهاى جنوب ش مى توانند در كش
ــن كارت ها در  ــش دهى اي ــتفاده كنند، اما پوش اس

آمريكاى شمالى ضريب نفوذ بااليى ندارد.
ــى تا حدود زيادى  به گفته وى، كارت هاى جى.بى.س
ــيايى و اروپايى را آسان  ــورهاى آس حمل پول به كش

مى كند.
ــك مركزى به طور  ــا تاكيد بر اينكه بان محمد بيگى ب
ــى برنامه هايى  قطع براى ورود كارت هاى بين الملل
ــتور كار دارد، افزود: با توجه به شرايط ايجاد  را در دس
شده در پسابرجام، مشتريان بانك ها انتظاراتى را براى 

بهره گيرى از كارت هاى بين المللى دارند.
ــئول با بيان اينكه، بانك مركزى از پنج  اين مقام مس
ماه گذشته اقداماتى را در اين زمينه انجام داده است، 
اظهارداشت: در همين زمينه برنامه ريزى هايى براى 
اتصال شبكه شتاب با شبكه هاى خارجى همانند ويزا 

و مستر (كارت) انجام شده است.

وى با يادآورى وجود شبكه هاى پرداخت بين المللى 
در دنيا، افزود: بزرگ ترين اين شبكه ها مربوط به ويزا، 
مستر، JBC ژاپن و cup چين است، اما براى برقرارى 
ارتباط با اين شبكه هاى بين المللى به انجام تغييرات 

در شبكه هاى داخلى نيز نياز است.
مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى گفت: بعد 
ــدن برجام مكاتباتى با اين چهار شبكه  ازعملياتى ش
پرداخت بين المللى انجام شد، اما به دليل آمريكايى 
بودن شركت هاى ويزا و مستر كارت، محدوديت براى 

ورود آنها به بازار ايران وجود دارد.
ــى بانك مركزى درنظر  وى افزوود: البته بخش حقوق
دارد با بهره گيرى از فرصت هاى برجام، اين مشكالت 
و محدوديت ها را رفع كند و اقداماتى را در اين زمينه 

انجام داده است.
ــه منظور بانك مركزى  محمد بيگى تصريح كرد: البت
ــن المللى  ــبكه هاى پرداخت بي ــمى با ش اتصال رس
ــمى از  ــت، اما برخى از بانك ها به صورت غيررس اس
ــان اين  ــتان و آذربايج ــاى ارمنس ــك ه ــق بان طري
كارت ها را صادر مى كنند كه مورد نظر بانك مركزى 
ــتريان ايرانى به عنوان  نيست ؛زيرا در اين صورت مش
مشتريان بانك هاى ارمنستانى و آذربايجانى محسوب

مى شوند.

ــالش دارد به  ــه، بانك مركزى ت ــا تاكيد بر اينك وى ب
ــبكه هاى بين المللى پرداخت  ــمى به ش صورت رس
ــت: طبق اخبار منتشر شده،  ــود، اظهارداش متصل ش
ــن كارت ها را براى  برخى از بانك ها بهره گيرى از اي
مشتريان خود امكان پذير كرده اند، اما اين امر از طرق 

غيررسمى انجام مى شود.
 چانه زنـى بانك مركـزى براى كاهـش هزينه 

خدمات كارت هاى بين المللى
ــك مركزى به  ــت بان ــاى پرداخ ــر اداره نظام ه مدي
ــركت هاى بين المللى نيز  ــط ش هزينه پردازش توس
ــت تا  ــك مركزى در تالش اس ــاره كرد و گفت: بان اش
ــا براى  ــركت ه ــبى را از اين ش ــاى مناس تخفيف ه
ــركت هاى ــد؛ زيرا ش ــى دريافت كن ــتريان ايران مش

ــى را دريافت  ــردازش هزينه هاي ــن المللى بابت پ  بي
ــاس در حال چانه زنى با آنها  مى كنند و بر همين اس

هستيم.
ــتريان اين  ــط مش وى «پرداخت نكردن هزينه توس
ــاى داخلى» را خط  ــام تراكنش ه كارت ها براى انج
قرمز بانك مركزى اعالم كرد و افزود: نبايد مشتريان 
ايرانى براى بهره گيرى از خدمات داخلى هزينه اى را 
ــور اين  پرداخت كنند و فقط در صورت خروج از كش

خدمات شامل هزينه خواهد بود.
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ورودنخستين كارت هاى بين المللى به ايران ازسال95

ــزوم ارتقاى كيفى خودروهاى توليد  وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر ل
ــبت به كيفيت  داخل، گفت: نبايد از هزار خريدار خودرو حتى يك نفر هم نس

آن ناراضى باشد.
محمدرضا نعمت زاده، در همايش خودروسازان اظهار داشت: 10 درصد ارزش 
افزوده بخش صنعت به خودرو اختصاص دارد و اين صنعت از لحاظ اشتغالزايى 

در رتبه سوم قرار دارد و داراى فناورى متوسط به باال ست.
ــطح فناورى توليدات  ــاله كشور، س ــم انداز 20 س وى تصريح كرد: طبق چش
ــور در زمينه برخوردارى از  بايد ارتقا يابد و به اين ترتيب توليدات صنعتى كش
فناورى هاى متوسط به باال بايد از 37 درصد فعلى به حداقل 50 درصد طى 5 
ــد كه صنعت خودرو مى تواند نقش مهمى در اين زمينه داشته  ساله آينده برس

باشد.
ــال پيش تدوين شد، موضوع  وى تصريح كرد: طبق برنامه راهبردى كه 1,5 س
ــده و عالوه بر اين افزايش ظرفيت  ارتقاى كيفى خودرو و قطعات پيش بينى ش

توليد در اين برنامه ديده شده است.
ــتگاه خودرو در چشم انداز  نعمت زاده تصريح كرد: توليد حداقل 3 ميليون دس
10 ساله ديده شده ،كه اميدواريم بتوانيم با گشايش بازارهاى صادراتى اين رقم 

را افزايش دهيم.
ــعه را از جمله  ــى و همچنين تحقيق و توس وى افزايش توان طراحى و مهندس
ــت: در مذاكراتى كه با  ــوان كرد و گف ــدن صنعت خودرو عن الزامات جهانى ش
ــز در زمينه  ــركت بن ــده تفاهمنامه  اوليه با ش ــازان خارجى انجام ش خودروس
موتورهاى پيشرفته ديزلى، توليد خودروهاى بازرگانى، خدمات پس از فروش 

و صادرات به امضا رسيده است.
ــازان خارجى خواهيم داشت كه اميدواريم  وى ادامه داد: مذاكراتى با خودروس

برخى حركت ها به تصميمات قاطع بينجامد.
وزير صنعت با اشاره به پيش بينى صدور يك ميليون دستگاه خودرو به بازارهاى 
جهانى طى سال ها ى آينده در ايران گفت:  يكى از داليل مشاركت با خارجى ها 

همين مسئله است .
وى تصريح كرد: به دولت تعهد داده ايم كه باالنس ارزى صنعت مثبت باشد و در 

اين زمينه خودرو بايد مولد ارز باشد.
ــد، مبنى بر اينكه خودروهاى  وى افزود: اتهامى كه در گذشته به ما زده مى ش
ــان نرخ ارز دچار افول و يا صعود مى شوند، بايد برطرف شود و ما  داخلى با نوس

توليد كننده ارز باشيم.
ــوخت مرغوب تر در كشور، اظهار  نعمت زاده همچنين با تأكيد بر لزوم توليد س
ــد كه در اين  ــتاندارد يورو 5 به توليد برس اميدوارى كرد، به زودى بنزين با اس
ــت و اميدواريم محصوالتش طى يك  زمينه يك پااليشگاه در حال احداث اس

سال آينده به توليد برسد.
نعمت زاده تأكيد كرد: كيفيت خودروهاى توليد داخل بايد ارتقا يابد، به طورى 
كه حتى از هر هزار خريدار خودرو، يك نفر هم نگويد كه خودروى من ايراد دارد.

ــده خط توليد خودرو بايد ساعت ها متوقف شود تا  وى تأكيد كرد: حتى اگر ش
مشكل برطرف شود، نه اينكه خودروهاى با ايراد به مشترى تحويل داده شود.

 اين در حالى است كه طى سال هاى اخير برخى خودروسازان داخلى با شعار رفع 
نواقصى از صنعت خودرو نسبت به عرضه خودرو به مشتريان با هر نوع قطعه و 

هر نوع كيفيت اقدام كردند، اما اين اقدام مشتريان زيادى را از كيفيت خودروها 
ناراضى كرده اند.

 ايران، بازار بزرگى براى خودروسازان جهانى است
ــازان نيز با بيان اينكه صنعت   كيم  يونگ گوئن رييس انجمن جهانى خودروس
خودروى ايران در شرايط جديدى قرار گرفته است، گفت: بازار ايران در آينده 
ــوب خواهد شد و شركت هاى خارجى بايد  بازار بزرگى در صنعت خودرو محس

از اين پتانسيل استفاده كنند.
ــال گذشته 89 ميليون دستگاه بوده  به گفته وى، فروش خودرو در دنيا طى س
ــا و آمريكا فقط  ــود با توجه به كاهش قيمت نفت در اروپ كه پيش بينى مى ش
تقاضا براى خريد خودرو 1/9 درصد افزايش يابد و فروش خودرو به 91 ميليون 

دستگاه برسد.
ــته در منطقه  ــال گذش ــازان با بيان اينكه س ــن جهانى خودروس رييس انجم
خاورميانه 43 ميليون مورد تقاضا براى خريد خودرو وجود داشته است، گفت: 

بيشتر اين تقاضا به خودروهاى شاسى بلند اختصاص داشته است.
ــتگاه خودرو در ايران  وى ادامه داد: سال گذشته يك ميليون و 300 هزار دس
ــان مى دهد، بازار ايران در آينده بازار بزرگى در صنعت  به فروش رسيده كه نش

خودرو خواهد بود و شركت هاى خارجى بايد از اين پتانسيل استفاده كنند.
بر اساس اين گزارش در همايش بين المللى خودرو سه تفاهمنامه با حضور وزير 

صنعت به امضا رسيد.
ــكانيا، انجمن قطعه سازان ايران و  ــركت ماموت و اس اين تفاهمنامه ها بين ش

تركيه و همچنين دانشگاه شريف و سايپا به امضا رسيد.

آگهى مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر

على اكبر محمودى - شهردار درچه 

ــى هاى  ــك داراي ــارات تمل ــل اعتب ــر دارد از مح ــه در نظ ــهردارى درچ ش
ــهر ــطح ش ــفالت معابر س ــهردارى پروژه آس ــرمايه اى و منابع داخلى ش س
ــخصات  ــه) را طبق مش (خريد و حمل، پخش جهت لكه گيرى و ترميم ترانش
ــار 1/500/000/000 ريال  ــا اعتب ــه ب ــركت در مناقص ــرايط عمومى ش و ش
ــت دريافت مدارك  ــى گردد جه ــت م ــد، لذا از متقاضيان درخواس اجرا نماي
ــهردارى درچه  ــور مالى ش ــنبه 94/12/19 به ام ــاعت 14 روز چهارش ــا س ت

مراجعه نمايند.

شهردارى درچه

خودروسازان كيفيت را ارتقا دهند 
حتى با توقف موقت خط توليد

 نوبت دوم 
وارد همكارى بلندمدت 

با خودروسازان خارجى مى شويم
تراز تجارى مثبت 

در سراشيبى واردات
وارد  دارد  ــد  قص ــران  ي ا
ــدت  ــاى بلندم همكارى ه
ــازان خارجى  ــا خودروس ب
ــت  ــده و صنع ــدد ش متع
ــود را ارتقا دهد. خودروى خ
ــس  ــى  ريي ــد خزاع محم
ــرمايه گذارى  ــازمان س س
خارجى، در سومين همايش 
بين المللى صنعت خودروى 
ايران اظهار كرد: لغو تحريم ها 

فرصت ويژه اى را براى خودروسازان جهان ايجاد كرده تا در داخل ايران 
به فعاليت بپردازد.

ــترك با  ــرمايه گذارى مش ــد دارد وارد س ــه ايران قص ــا بيان اينك وى ب
ــان كرد: در حال حاضر ساالنه  ــود، خاطر نش ــازان خارجى ش خودروس
ــود با اين حال طبق  ــتگاه خودرو در ايران توليد مى ش يك ميليون دس
برنامه ريزى صورت گرفته اين ميزان بايد به سه ميليون دستگاه در سال 
افزايش يابد.رييس سازمان سرمايه گذارى خارجى تصريح كرد: جمعيت 
80 ميليونى ايران بيانگر بزرگ بودن بازار خودروى ايران است. در حال 
حاضر 17 ميليون خودرو در كشور تردد مى كنند كه معادل يك خودرو 
براى هر پنج نفر است. بنابراين فرصت مناسبى براى رشد در اين بخش 

وجود دارد.

ــادرات و  ــار ص ــاس آم بر اس
ــاه  ــور در 11 م واردات كش
ــر كاهش 23  ــال عالوه ب امس
درصدى واردات، 14/3 درصد 
ــد در صادرات كاال به ثبت  رش

رسيده است.
ــعه تجارت  آمار سازمان توس
ــى حجم تجارت  ايران در حال
خارجى در 11 ماه اول امسال 
را 75 ميليارد و 835 ميليون 

ــته  ــال گذش ــبت به حجم مبادالت در س دالر اعالم مى كند كه اين رقم نس
نزديك به 5/54 ميليارد دالر كمتر است.

در عين حال سازمان توسعه تجارت از كاهش 23 درصدى واردات نسبت به 
زمان مشابه سال قبل خبر داده است؛ به اين معنى كه حجم واردات از48/35 
ميليارد دالر به حدود 37/23 ميليارد دالر رسيده است.با اين اوصاف وقتى 
برآورد اين كاهش ها را مى توان مثبت ارزيابى كرد كه دريافت بر اساس آمار 
ــته اكنون به ميزان14/3  ميزان صادرات 33/02ميليادر دالرى سال گذش
ــت. در نهايت ــيده اس ــش يافته و به رقم 38/6ميليارد دالر رس درصد افزاي
 مى توان به اين موضوع اشاره كرد كه تراز تجارى كشور در 11 ماهه امسال 
نسبت به سال گذشته تا 13/97 ميليارد دالر افزايش داشته و به رقم مثبت 

1/36ميليارد دالر رسيده است.
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عکس روز)زیر دریا(

خبر خبر

دانشمندان هش��دار دادند که گرم شدن س��ریع قطب می تواند 
تاثیرات مصیبت باری بر آب و هوای کره زمین به جا گذارد.

 دکتر »پیتر کالیک«، سرپرس��ت تیم تحقیق و رییس موسس��ه 
پاس��فیک کالیفرنیا، در این باره عنوان می کند: »ش��واهد بسیار 
وحشتناک و رو به افزایش��ی وجود دارد که نشان می دهد دمای 
هوای باالتر در قط��ب منجر به وق��وع طوفان های س��همگین و 

خطرناک در بخش هایی از نیمکره شمالی شده است.«
طبق نمودار وب سایت »مرکز ملی داده های برف و یخ آمریکا«، 
1۴/۲ میلیون کیلومتر مربع یخ دریا تا روز ۲۴ فوریه وجود داشته 
است. از حدود 1۰ فوریه، منطقه پوشیده از یخ دریا نسبت به ۳۰ 
سال گذش��ته کمتر از هر زمان دیگری بوده؛ چراکه دمای قطب 
حدود ۴ درجه بیشتر نسبت به میانگین دمای سال های 1۹۵1 تا 

1۹۸۰ در منطقه بوده است.
دکتر کالیک با پست این نمودار در صفحه توئیتر خود این پیام را 
هم منتشر کرده است: »آنچه که در حال حاضر در قطب در حال 

وقوع است بی سابقه و احتماال فاجعه بار خواهد بود.«
وی در ادامه می افزاید: »ش��واهد کامال واضح و روش��ن است که 

تغییرات بی سابقه و سریعی در قطب در حال وقوع است.
 اینگونه تغیی��رات تاثیر مخربی بر خرس های قطبی، ش��یرهای 
دریایی و سایر عناصر موجود در اکوسیستم قطب دارد. همچنین 
زمینه س��از وقوع بالیای طبیعی جهانی ناش��ی از ای��ن تغییرات 

است.«
به گفته وی، از جمله پیامدهای وحش��تناک این گرمایش، تغییر 
سیستم آب و هوای اکثر نقاط نیمکره ش��مالی است. طوفان ها و 
گردبادهای ش��دید زمانی ایجاد می شوند که هوای گرم اقیانوس 

اطلس با هوای سرد قطب تلفیق شود.

با موافقت س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور و ابالغ رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر مشارکت های مردمی از دفتر 
آموزش این سازمان منفک و به طور مستقل زیر نظر رییس سازمان 

فعالیت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در این اصالح ساختار، محمد درویش که تاکنون 
مدیرکل دفتر آموزش و مش��ارکت های مردمی بود به سرپرستی 
دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب 

شده است.
در حکم سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور 
مجلس س��ازمان حفاظت محیط زیست خطاب به محمد درویش 

آمده است: 
 » انتظ��ار دارد با بهره من��دی از ظرفی��ت عظیم جوام��ع محلی، 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و تش��کل های مردم نهاد، مطالعه 
و بررس��ی در زمینه جلب مش��ارکت جوامع مختلف و شناس��ایی 
توانمندی های آنان، ارزش��یابی فعالیت تش��کل ها در امور محیط 
زیس��ت، تهیه و تنظی��م منش��ور مش��ارکت اجتماعی م��ردم و 
تدوین دس��تورالعمل های مربوط��ه، جلب مش��ارکت تعاونی ها، 
س��ازمان های مردم نهاد و س��ایر جوامع، تهیه و تدوین طرح برای 
مشارکت س��طوح مختلف در فعالیت های زیست محیطی، فراهم 
ساختن تس��هیالت قانونی، حمایت مادی و معنوی از تشکل های 
مردمی زیس��ت محیط��ی، تهیه و تدوی��ن ضواب��ط فعالیت های 
زیست محیطی، برگزاری نشس��ت ها، همایش ها و جشنواره های 
مل��ی در زمینه جل��ب مش��ارکت های مردمی با هم��کاری دفاتر 
مربوطه و سایر وظایف مندرج در ش��رح وظایف آن دفتر، سازمان 
را ب��ه نحو شایس��ته در ح��وزه مش��ارکت های مردم��ی راهبری 
 کرده و زمینه ه��ای الزم به منظور تس��هیل فعالیت ه��ا را فراهم

 آورید.«

دانشمندان هشدار دادند؛

تاثیر فاجعه بار گرمایش قطب شمال 
بر آب و هوای کره زمین

ایجاد دفتر مشارکت های 
مردمی سازمان محیط زیست

دریچه

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن گفت: استفاده از طعمه 
مسموم از جمله مهم ترین عوامل تهدید بقای پلنگ در ایران است.

به گزارش ایسنا، پلنگ ایرانی آخرین بازمانده از جنس »پانترا« در 
ایران است که دارای اهمیت ویژه ای در حفظ سالمت اکولوژیکی 
گستره وسیعی از زیستگاه های خشکی ایران است و این موضوع 

تقریبا کلیه استان های کشور را پوشش می دهد.
در حالی که عمده جمعیت این زیرگونه در ایران باقی مانده است و 
شرایط آن در ایران می تواند اهمیت تعیین کننده ای در بقای این 
زیرگونه از پلنگ های آسیایی در خاورمیانه، جنوب و غرب آسیا 
داشته باشد، پلنگ ایرانی طی سال های اخیر با چالش های زیادی 
برای بقا مواجه ش��ده است. تخریب زیس��تگاه، کاهش جمعیت 
گونه ای طعمه، شکار، معدوم س��ازی و استفاده از طعمه مسموم 

از جمله مهم ترین عوامل تهدید بقای این گونه در ایران هستند.
پلنگ در ایران به عنوان گونه ای چتری و کاریزماتیک با پراکنشی 
وسیع در سطح کش��ور به عنوان فرصتی مدیریتی برای ایران و 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه متولی حفاظت 
از حیات وحش در کشور محسوب می شود که در سایه آن طیف 
وسیعی از زیستگاه ها و گونه های گیاهی و جانوری تحت حمایت 

بیش از پیش قرار می گیرند.
امروز پلنگ بزرگ ترین گربه سان کشور محسوب می شود

در گذش��ته در ایران 1۰گونه گربه س��ان زندگی می کردند که با 
انقراض شیر ایرانی و ببر خزر، امروز پلنگ بزرگ ترین گربه سان 

کشور محسوب می شود.
پلنگ تقریبا در تمامی زیستگاه های موجود در ایران، از ارتفاعات 
البرز و زاگرس تا ارتفاعات کویری و جنگل ها تا مناطق س��احلی 
خزری و همچنین مناطق کوهستانی و صخره ای خلیج فارس و 

دریای عمان زیست می کند.
محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت گیالن  با بیان اینکه 
شکار غیرمجاز پلنگ و طعمه هایش عمده ترین عامل تهدید بقای 
پلنگ در ایران به شمار می رود، گفت: همین امر موجب می شود 
که پلنگ ها برای تامین غذای خود چاره ای جز نزدیکی به روستاها 
نداشته باشند و دراین حال به مردم روستایی نیز به دلیل حمله 

پلنگ به گاو و گوسفند خسارت وارد می شود.
الشه های مسموم، وسیله  انتقام برخی روستاییان از پلنگ

برخی از روستاییان نیز با مس��موم کردن الشه ای و قراردادن آن 
در مسیر راه پلنگ، اقدام به از بین بردن این گربه سان ارزشمند 
می کنند و در سال های اخیر نیز گسترش بی رویه شبکه جاده های 
کشور نیز بالیی برای جان پلنگ های ایران بدل شده و تنها در دو 
سال گذشته حداقل ۵پلنگ به دلیل برخورد با خودروهای عبور 
کشته ش��ده اند. همه این عوامل باعث ش��ده که جمعیت ایرانی 
روز به روز کاهش یابد، به طوری که در بس��یاری از مناطق دچار 
 کاهش چشمگیر شده  و همین موضوع باعث نگرانی کارشناسان و 

عالقه مندان گشته است.
پلنگ در معرض خطر انقراض

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن با اشاره به اینکه بر اساس 
قوانین سازمان حفاظت محیط زیست پلنگ در زمره گونه های در 

خطر انقراض است، تصریح کرد: جمعیت زیرگونه پلنگ ایرانی 
که جمعیت طعمه های طبیعی آن به شدت کاهش یافته، نیازمند 

برنامه ریزی جدی است.
محمد پورادامه داد: استان گیالن از اکوسیستم های متنوع پلنگ 
در شمال کشور محس��وب می شود. گزارش��ات واصله از ادارات 
محیط زیس��ت شهرس��تان های مختلف حاکی از حضور پلنگ 
در اکوسیستم های جنگلی و کوهس��تانی این استان است که از 
 جمله آنها می توان به کوهس��تان های رودسر، رودبار و سیاهکل

 اشاره کرد.
وی اف��زود: همچنی��ن گزارش��ات مردم��ی تایی��د ش��ده ای از 
شهرس��تان های لنگرود ، فومن،  تالش و آستارا نیز دریافت شده 

است.
پلنگ همیشه مقصر اتالف احشام نیست

قربانعلی محمدپوربا اشاره به اینکه پلنگ ایرانی در موارد نادری 
توس��ط محیط بانان و مردم بومی مناطق جنگلی و کوهستانی 
استان دیده شده اس��ت، تصریح کرد: منشاء بیش��تر گزارشات 
مربوط به حضور پلنگ، تلف ش��دن دام های اهلی و مقصر جلوه 
دادن پلنگ به عنوان عامل اتالف این احش��ام است، اما بر اساس 
بررسی های به عمل آمده از الشه این احشام در اغلب مواقع دالیل 
کافی نظیر ردپا، کارگذاری دوربین تله ای ، شیوه شکار و ... بوده و 
جهت اثبات حمله پلنگ دالیلی به دست نیامده است و غالبا آثار 

مربوط به سگ سانان نظیر ش��غال، گرگ و سگ های گله و بعضا 
خرس قهوه ای در اطراف الشه مشاهده می شود. 

وی افزود: بعضا مش��اهده می ش��ود که پلنگ از احشامی که در 
جنگل و یا کوهستان دیده شده و از محیط روستا فاصله گرفته اند، 

تغذیه کرده است.
مردم گیالن به پلنگ احترام می گذارند

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت گیالن با تاکید بر اینکه مردم 
گیالن با احترام خاصی نسبت به پلنگ برخورد می کنند و شکار 
شدن احش��ام توس��ط خود پلنگ را از قصور و کوتاهی خود در 
رهاسازی آنها در جنگل می دانند، تاکید کرد: در صورت مواجهه 
با این موضوع مراتب را سریعا به سازمان محیط زیست رسانده تا 
این سازمان ضمن حمایت از نسل پلنگ تمهیدات الزم را جهت 

جبران خسارت آنها به انجام برساند.
محمدپور تدوین برنامه ملی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، 
آموزش و توانمندس��ازی جوامع محلی با برگ��زاری کارگاه های 
آموزش��ی، هش��دار به مردم محلی در خصوص خودداری از رها 
سازی یا نگه داشتن احشام در مناطق بازجنگلی، پرداخت خسارت 
ناشی از حمله پلنگ به احشام، پیگیری های در خصوص خسارات 
از طریق شرکت های بیمه گذار و تشویق جوامع محلی به استفاده 
از گردنبندهای فلزی ویژه احشام را از جمله اقدامات صورت گرفته 

در راستای پلنگ ایرانی عنوان کرد.

طعمه های مسموم در کمین جمعیت
 پلنگ ایرانی

محمد درویش مدیر کل آموزش و مش��ارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست کش��ور در همایش» از چشم انداز تا عمل« 
در مشهد که به مناس��بت روز ملی آب برگزار شد افزود: سد سازی 
مفرط باعث شده بین مردم خوزستان و اصفهان مشکل ایجاد شود.

وی اظهار کرد: مش��کالت مش��ابهی بی��ن منطقه ه��ای الیگودرز 
 با ق��م، مین��اب با بن��در عب��اس، ش��اهدرود ب��ا علی آب��اد کتول 

به وجود آمده است.
*نشست زمین، ایران را تهدید می کند

وی گفت: نشست زمین خطرناک ترین و دشوارترین فرآیند کاهنده 
کارآیی یک س��رزمین است و نشس��ت چهار س��انتیمتر در سال، 

وضعیت بحرانی را شامل می شود.
درویش افزود: براس��اس گزارش پنج س��ال گذش��ته، ایران رکورد 

نشست سرزمین را به ۳6 سانتیمتر در سال رساند.
وی اظه��ار کرد: گ��زارش هفته گذش��ته نش��ان می هد نشس��ت 
سالیانه زمین در استان فارس بین فس��ا و جهرم به ۵6 سانتی متر 
 رسیده، اما بی تفاوتی که در این زمینه وجود دارد بسیار خطرناک

 است.
*توسعه وابستگی معیشتی به آب و خاک اشتباه است

درویش گفت: توس��عه وابس��تگی معیش��تی به آب و خاک اشتباه 
استراتژیک اس��ت؛ زیرا راه پیشرفت س��رزمینی که در کمربندی 

 خش��ک جه��ان ق��رار دارد وابس��تگی معیش��تی ب��ه آب و خاک
 نیست.

وی افزود: ضایعات بخش کش��اورزی پنج برابر اس��تاندارد است و 
میانگین راندمان آبیاری در کش��ور ۳۵ درصد اس��ت ک��ه کمتر از 

میانگین منطقه ای آن می باشد.
مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور ادامه داد: به بخش کشاورزی از نظر نرم افزاری توجه 
نش��ده و از 1۰ میلیون بی سواد کش��ور حدود ۹۰ درصد در عرصه 
کشاورزی هس��تند که این امر به این معناست که امکان و استعداد 

ارتقای این بخش نیز بسیار کم است.
وی گفت: مشکل کش��اورز ایرانی آب نیس��ت بلکه ضایعات بسیار، 
 کمبود س��ردخانه، تکنیک های بس��ته بن��دی و روش های بدوی

 حمل و نقل در کشاورزی است ولی با سد سازی افراطی صرفا برای 
کشاورز آب مهیا شده و این در حالی بود که کشاورز به آب نیاز ندارد 

بلکه به توجه درخور نیازمند است.
* کابوس امنیت غذایی در کشور باید از بین برود

 مدیر کل آم��وزش و مش��ارکت ه��ای مردمی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست کش��ور گفت: رویکرد کش��ور باید این باشد که از هر 

هکتار خاک، بیشترین درآمد را کسب کند.
وی افزود: در دنیای امروز خودکفایی در عرصه کشاورزی، توجیهی 

ندارد و بای��د با تولید ث��روت از طرق دیگری به غی��ر از محصوالت 
کش��اورزی و تأمین کالری مورد نیاز مصرف از خارج کشور کابوس 

امنیت غذایی در کشور از بین برود.
دروی��ش اظهار کرد: ب��ا حرکت به س��وی انرژی های ن��و در ایران 
 می توان ت��ا افق ۲۰۳۰ ح��دود یک میلیون ش��غل جدی��د ایجاد 

کرد. 
وی ادام��ه داد: عرصه ای ب��ه ط��ول ۸۰۰ در ۸۰۰ کیلومتر از پنل 
خورشیدی می تواند نیاز برق جهان را برای یک سال تامین کند و 
این عرصه یک سوم خاک ایران است و کش��ور ما می تواند بهترین 

بستر برای توسعه پایدار باشد.
وی گفت: باید دوره قهر با س��اکنان دیگر کره زمین را تمام کنیم و 
با تقویت صنعت توریسم در مناطق طبیعی، تاریخی و مذهبی یک 

صندوق پایدار پیشرفت ایجاد کنیم. 
*بحران خاک جدی تر از بحران آب است

درویش افزود: بحران خاک جدی تر از بحران آب اس��ت زیرا آب را 
می توان به طریقی تأمین کر،د اما شکل گیری یک سانتیمتر خاک 

بین ۲۰۰ تا هزار سال طول می کشد. 
 وی اظهار ک��رد: در ای��ران و در خوش��بینانه ترین حالت س��االنه

 ۲ میلیارد تن خاک به ارزش ۵6 میلیارد دالر از دس��ت می رود که 
بیشترین نرخ در دنیا را دارد.

بحران آب، وحدت کشور را تهدید می کند
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 چند وقت پيش، يكى از اتاق هاى خانه ام را اجاره دادم. روزهاى اول، من و 
مستاجرم رابطه دوستانه و خوبى با هم داشتيم، اما كم كم اختالف ها شروع 
شد. او دايم با برادر كوچك ترم دعوا مى كرد و اين مرا آزار مى داد. تا اينكه با 
او درگير شدم. شدت درگيرى به حدى بود كه نمى توانستم خودم را كنترل 

كنم. با چاقويى كه دستم بود، به طرف اش حمله كردم...
و اين دعواى ساده بين دو همسايه به اتفاقى تلخ و جبران ناپذير منجر شد: 

قتل! اين يكى زير خاك رفت و آن يكى باالى دار!
ــى كنند و دورى از  ــم خيلى ها در كنار هم زندگى م البته خيلى وقت ها ه
افراد نزديك خانواده شان را با مهربانى همسايه هاشان پر مى كنند و البته 
در اين ميان، بسيارى هم دورى نزديكان شان را تحمل مى كنند، هم رفتار 
بد همسايه شان را، اما واقعا چگونه مى توان همسايه اى خوب بود؟ چگونه 
ــه حادثه اى تلخ  ــايه بد برخورد كرد كه ب مى توان (و چگونه بايد ) با همس

منجر نشود؟
6 توصيه به آنهايى كه مى خواهند همسايه خوبى باشند

1- به همسايه تازه واردتان خوش آمد بگوييد. با اين كار، او را به نوعى خلع 
سالح كرده ايد و حالتى را به وجود آورده ايد كه او مى تواند رفتار نادرستش 

را راحت تر و بدون سوءظن بپذيرد.
ــويد. اگر شما  ــنا ش ــاختمان آش 2- به عنوان تازه وارد با آدم ها و قوانين س
ــراغ بزرگ ساختمان يا همان مدير  وارد ساختمان جديدى شده ايد، به س
ساختمان برويد و ضمن معرفى خودتان قوانين ساختمان را از او جويا شويد.

ــر و صدايى كه ايجاد مى كنيد، خودتان بيشتر از ديگران  ــبت به س 3- نس
ــت كه چهار ديوارى اختيارى است، اما دقيقا به  حساس باشيد. درست اس
همين دليل است كه نبايد از حوزه اين چهار ديوارى چيزى بيرون برود كه 

موجب اذيت ديگران شود. چيزهايى مثل زباله، سر و صدا و...
ــروع كنيد و به پايان برسانيد. سر  4- مهمانى هايتان را در زمان مناسب ش
و صدا در ساعت 6 صبح همان قدر آزاردهنده است كه ساعت 2 نصف شب. 
ــت، به ــر وصداهاى آن قابل كنترل نيس اگر مهمانى داريد كه زمان آن و س

ــتى از قبل به مشكالت بعدى خاتمه  ــايه ها اطالع بدهيد و با يادداش  همس
ــاپيش از سر و  ــب تولد تنها پسرم است. پيش ــايه عزيز! امش بدهيد: «همس

صدايى كه احتمال دارد شما را اذيت كند، معذرت مى خواهم!»
5- هر چيزى را كه قرض مى گيريد در ساعت و زمان مقرر به همسايه تان 
ــر اقدام كنيد كه خود فرد به  برگردانيد. به هيچ وجه اجازه ندهيد آنقدر دي
ــايل قرضى  ــما بيايد. اين موضوع نه تنها درباره برگرداندن وس در خانه ش
ــت كه حتى مى تواند درباره يك معذرت خواهى هم باشد. قبل از اينكه  اس
ــت كند. خودتان از ديگران ــما را بازخواس ــما تذكر بدهد و ش كسى به ش

 معذرت خواهى كنيد.
6- به همه همسايه ها و خصوصا به حريم شخصى شان احترام بگذاريد. در 
مورد اينكه مهمان ديشب آنها چه كسى بوده است؟ يا آيا آنها فاميلى دارند يا 
ندارند كنجكاوى نكنيد. متوجه باشيد كه بافت فرهنگى و اجتماعى همسايه 
شما ممكن است كامال با شما متفاوت باشد. بد نيست هر چند وقت يك بار 

مهمانى ساده اى ترتيب بدهيد و با همسايه هايتان چاى بخوريد.
6 توصيه به آنهايى كه مى خواهند با يك همسايه بد، ارتباط برقرار 

كنند
1-  از تفاوت ها نگوييد؛ از شباهت ها بگوييد. قبل از اينكه هر حركتى انجام 
ــعى كنيد به جاى اينكه نقاط  دهيد، درباره همسايه تان تحقيق كنيد و س
تفاوت تان را پيدا كنيد (مثل سطح درآمد و بافت فرهنگى و خانوادگى و ...) 

نقاط مشتركى با او بيابيد. مثال بحث تان را اين گونه آغاز كنيد:
 بدموقعى كه مزاحم تان نشدم! دختر هايتان به مدرسه رفته اند؟ من 

هم مثل شما دو دختر دارم...
ــر كوچه خريد مى كنيد؟ به نظرتان قيمت هايش  شما هم از مغازه س

مناسب است...
 ما هم همين اندازه اجار ه خانه مى دهيم...

2- دوباره فكر كنيد؛ شايد مشكل از جانب خودتان باشد: قبل از زدن درخانه 
همسايه به خودتان بگوييد: «شايد اين من هستم كه پايم را از گليم خودم 
ــت دارد و ما متوجه آن  ــع خيلى وقت ها حقيق درازتر كرده ام»؛ اين موض
ــتيم، در حالى كه خيلى راحت مى توان موضوع را براى فرد بى طرفى  نيس
ــان فكر مى كنيد  ــيد. مثال با خودت ــرد و نظر او را در اين باره پرس تعريف ك
ــت، در حالى كه اين ديوارهاى  صداى موزيك همسايه بغلى خيلى بلند اس
خانه است كه خيلى نازك است و صداى تلويزيون شما هم به راحتى به آن 

سوى ديوارها مى رود.

رييس پليس راهور ناجا خبر داد:
25 اسفند آغاز اجراى نرخ جديد

جرايم راهنمايى و رانندگى

رييس سازمان داوطلبان تشريح كرد:
اجاره اطفال روزى 15 هزار تومان،

فروش؛ 2 ميليون

مديركل دفتر آموزش كارودانش وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

احتمال تغيير رشته هاى كار و دانش

اخبار ويژه

پرسه درشهر

در شهردريچه

6- در مورد موضوعات اساسـى جهان ،مستندهاى مختلف 
تماشا مى كنند.

ــت كه نيازى به مطالعه يا خودكار و  نكته جالب در اين مورد اين اس
كاغذ نيست. كافى است بنشينيد و 100 درصد حواس و تمركز خود 
را معطوف آن كنيد. مستندها اطالعات بسيارى را در اختيار افراد قرار 
مى دهند و منطق مسايل مختلف را بازگو مى كنند. در اين برنامه ها 

متخصصان زيادى در زمينه هاى مختلف بحث مى كنند.
7- در رويدادهاى مختلف مشاركت مى كنند.

شركت در كنفرانس هاى تجارى و همايش ها تنها به خاطر پذيرايى و 
غذاى رايگان و فرار از كار نيست. هدف، آشنايى با افراد مختلف است. 
ــركت در رويدادهاى مختلف تنها به  اين تصور غلط رايج شده كه ش
منظور منفعت بردن كسب وكار شماست. برعكس، مى توان با افراد 
ــانى كه هيچ اشتراكى با شما  خارج از حيطه تجارى خود يا حتى كس
ندارند، ارتباط برقرار كرد. اين كار، روشى مناسب براى توسعه دنياى 
اطراف است ؛چرا كه انسان هيچگاه نمى داند چه وقت فرصت برايش 

پيش مى آيد تا كارهاى بزرگى با ديگران انجام دهد.
8- روى پيشرفت خود كار مى كنند.

اگر عالقه اى به پيشرفت و توسعه نداشته باشيد هيچ يك از اين عوامل 
ــت مراحل زندگى  ــد. براى افراد باهوش، مهم اس محقق نخواهد ش
ــى خورند، ورزش  ــخصى خود را يكى يكى طى كنند؛ بهتر غذا م ش
كرده و هوشمندانه كار مى كنند. با يادگيرى زبان جديد، تفريح هاى 
جديد، يادگيرى مهارت يا حتى بهبود در زمينه  فعلى و بهترين بودن 

مى توان به اين هدف رسيد.
9- هيچ وقت آرام نمى گيرند.

ــت دارند كارهاى روزمره  خود را تكرار كنند بدون  بيشتر مردم دوس
ــى افراد هنگام  ــود كار كنند. برخ ــند و روى خ اينكه فكر تغيير باش
رسيدن به هدف يا كسب درآمدى مشخص از لحاظ ذهنى به درجه 
ــتر  ــند. با اين حال اگر براى موفقيت بيش ــتم» مى رس  « من توانس
ــره ورى بى  ــيد از به ــته باش ــى نكنيد و اهداف باالترى نداش تالش
ــرى بوده و ذهنتان را روى  نصيب مانده ايد. بايد مدام در حال يادگي
ــاز كنيد.  ــته اند ب ــتيد وجود داش ــت هايى كه هرگز نمى دانس فرص
ــيد. در اين دنياى رقابتى،  بايد شجاعت كارهاى خاص را داشته باش

خوشنودى از خود معنايى ندارد.
10- به خود و توانايى هايشان ايمان دارند.

اگر بخواهيد باهوش ترين فرد جمع باشيد چه چيزى موردنياز است؟ 
بايد باور كنيد كه اينگونه هستيد. هيچ يك از اينها اهميتى ندارد اگر 
به خود و توانايى هايتان ايمان نداشته باشيد. قبل از هر چيز، بايد باور 
داشته باشيد كه مى توانيد. نبايد بترسيد يا خجالت زده باشيد. شما 
مملو از استعدادهايى هستيد كه روياهايتان را تحقق ببخشند. نسبت 
به خودتان كم توقع نبوده و نسبت به ديگران هم متوقع نباشيد. تمام 

توان خود را بگذاريد تا جهان اطراف هم دستتان را بگيرد.

ــتان اصفهان گفت: امسال در  مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) اس
ــور نيكوكارى، 4 هزار و 220 پايگاه، كمك هاى مردم نوع دوست استان  ش
اصفهان را جمع آورى مى كنند.  مهدى مجلس آرا با اشاره به نزديك شدن 
ــال، روزهاى پايانى سال با  ــال و فرا رسيدن نوروز گفت: امس ايام پايانى س
ــت، به همين دليل برنامه  ــوگوارى حضرت زهرا (س) همزمان اس ايام س
جمع آورى كمك هاى مردم نيكوكار به نيازمندان با عنوان شور نيكوكارى 
ــاله، بر اساس تقويم جمهورى اسالمى  برگزار خواهد شد.وى افزود: هر س
ايران، چهاردهم اسفندماه به عنوان روز احسان و نيكوكارى انتخاب شده كه 
با توجه به فرارسيدن ايام پايانى سال و نزديك شدن به بهار طبيعت و عيد 
نوروز، مردم نوع دوست و نيكوكار ايران اسالمى در حركتى خداپسندانه به 

يارى نيازمندان واقعى جامعه مى شتابند.
مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) استان اصفهان تصريح كرد: امسال 
ــوگوارى شهادت حضرت فاطمه (س)  نيز اين وفاق ملى همزمان با ايام س
ــكوه مهربانى، شور  ــعار « بهار همدلى، ش ــور نيكوكارى و با ش با عنوان ش
نيكوكارى» در روزهاى چهارشنبه 12 اسفند در مدارس و آموزشگاه هاى 
استان، پنج شنبه 13 اسفند در پايگاه هاى كميته امداد در ميادين و معابر، 
مراكز نيكوكارى و پايگاه هاى بسيج و همچنين روز جمعه 14 اسفندماه در 

مصالهاى نماز جمعه برگزار خواهد شد.
ــده براى اين برنامه را 4 هزار  مجلس آرا، تعداد پايگاه هاى در نظر گرفته ش
ــان كرد: در روز دوازدهم اسفندماه 3 هزار و  و 220 پايگاه اعالم و خاطرنش
500 مدرسه و آموزشگاه در سطح استان و در روز سيزدهم اسفندماه 720 
پايگاه كميته امداد، بسيج و مراكز نيكوكارى براى جمع آورى كمك هاى 
مردمى فعال خواهند شد. وى به جمع آورى كمك هاى مردمى در مصالهاى 
ــفندماه نيز  ــاره كرد و افزود: در روز جمعه چهاردهم اس نماز جمعه نيز اش
پايگاه هاى جمع آورى كمك هاى مردمى در مصالهاى برگزارى نماز جمعه 
ــده و كمك هاى نمازگزاران به نيازمندان را جمع آورى مى كنند. فعال ش
ــتان اصفهان اظهار كرد: سال  مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) اس
گذشته، 36 ميليارد و 754 ميليون ريال كمك مردمى در جشن نيكوكارى 

اصفهان جمع آورى شد.

چرا بعضى افراد ذاتا همه چيز را 
مى دانند؟ (قسمت دوم)

در روزهاى 12، 13 و 14 اسفندماه جارى؛

جمع آورى كمك هاى مردم 
اصفهان در شور نيكوكارى 

ــى و رانندگى  ــس راهنماي  رييس پلي
نيروى انتظامى گفت: با تكميل شدن 
زيرساخت هاى اجرايى از 25 اسفند ماه 
نرخ جرايم جديد راهنمايى و رانندگى 

اعمال مى شود.
ــاره اجرايى  ــرى درب ــردار تقى مه س
شدن طرح افزايش جرايم راهنمايى و 
ــط نيروهاى  رانندگى و اعمال آن توس
ــر قانون مبلغ  ــور گفت: براب پليس راه
افزايش نرخ جرايم رانندگى در هيئت 
ــده و الزم  ــب و ابالغ ش ــران تصوي وزي

االجراست.
مهرى گفت: از پانزدهم اسفند ماه اطالع 
رسانى بيشتر در اين زمينه انجام خواهد 
شد و زيرساخت هاى الزم براى اجراى 

طرح در دستور كار قرار خواهد گرفت.
ــه افزايش جرايم  ــاره به اينك وى با اش
ــه همه ــده ب ــدول اعالم ش ــق ج طب

 فرماندگى هاى پليس راهور در سراسر 
ــت افزود: افزايش  كشور ابالغ شده اس
ــى و رانندگى  ــم راهنماي ميزان جراي
ــه هيچ وجه  ــى دارد و ب توجيه تنبيه
پليس راهور قصد ندارد از محل افزايش 

جريمه ها درآمدزايى داشته باشد.
ــال حاضر  ــردار مهرى گفت: در ح س
ــتر مناسب  ــغول فراهم آوردن بس مش
ــاى الزم براى  ــاخت ه و تجهيز زيرس
اعمال جريمه ها هستيم تا همزمان در 
ــده يعنى 25 اسفند ماه  تاريخ اعالم ش
به صورت هماهنگ و سراسرى در كل 
كشور جرايم افزايش يافته اعمال شود.

رييس پليس راهور ناجا همچنين افزود: 
اميدواريم با افزايش جرايم راهنمايى و 
رانندگى شاهد كاهش قانون شكنى در 
بين رانندگان جاده هاى درون شهرى و 

برون شهرى باشيم.

رييس سازمان داوطلبان هالل احمر نسبت 
به كرايه روزانه 15 هزار تومانى اطفال براى 
ــه قيمت دو ميليون  گدايى و فروش آنان ب
تومانى ابراز تأسف كرد و به اقداماتى كه براى 
كاهش اين معضل در بين زنان كارتن خواب 
ــت پرداخت.فرحناز رافع با  ــده اس انجام ش
ــان كارتن خواب  ــوع زن پرداختن به موض
ــازمان  ــى از اقدامات س ــت:  يك اظهار داش
ــامان دادن  ــر و س داوطلبان هالل احمر س
زنان كارتن خواب است، كما اينكه مايل به 
ــه فعاليت هايمان  ــانه اى كردن اينگون رس

نيستيم.
ــالل احمر  ــازمان داوطلبان ه ــس س ريي
ــا همكارى خانم ــه داد: در اين رابطه ب ادام
 فاطمه دانشور، مديرعامل و مؤسس موسسه 
نيكوكارى مهرآفرين پناه و از اعضاى شوراى 
ــهر تهران، زنان كارتن خواب به  اسالمى ش
ويژه در ميدان هرندى شناسايى و براى آنان 

در مسافر خانه ها اتاق كرايه مى شود.
رافع با تشريح وضعيت اطفالى كه به دليل 
ــان صورت و اندام هاى آنان  اعتياد مادرانش
نيز به شدت سوخته است، ابراز تأسف كرد و 
گفت: ما در فعاليت هاى حمايتى هالل احمر 
ــاركت و همكارى خانم  سعى كرديم با مش
دانشور اقداماتى براى پيشگيرى و پوشش 
اسكان اين زنان كارتن خواب و معتاد انجام 

دهيم ولى جاى كار هنوز بسيار است.

ــوزش و پرورش از  ــوزش كارودانش وزارت آم ــركل دفتر آم مدي
ــتگى هاى عمومى و  ــاعت دروس شايس اختصاص حدود 42 س
ــتگى هاى غيرفنى براى دانش آموزان فنى و ــاعت شايس 10 س

 كار و دانش بر اساس تصويب شوراى عالى خبر داد گفت: بر اساس 
برنامه درسى ملى حداكثر بايد 40 ساعت در هفته برنامه درسى 

داشته باشيم.
ــوب در جريان  ــاره آخرين تغييرات مص ــى آذركيش درب مصطف
استقرار پايه دهم تحصيلى در سال آينده و كاهش رشته هاى فنى 
و حرفه اى و كارودانش اظهار كرد: هنوز مصوبه اى دال بر كاهش 

رشته ها نداشته ايم، اما احتماال كاهش خواهيم داشت.
وى افزود: هنوز اين موضوع در چرخه كار شوراى عالى آموزش و 
پرورش قرار دارد و عناوينى كه حذف مى شود و يا عناوين جديدى 

كه اضافه خواهند شد در حال نهايى شدن هستند.
مديركل دفتر آموزش كارودانش وزارت آموزش و پرورش با بيان 
ــده و قطعى است،  اينكه درباره آموزش هاى فنى آنچه مصوب ش
اختصاص حدود 42 ساعت دروس شايستگى هاى عمومى و 10 
ساعت شايستگى هاى غيرفنى است گفت: بر اساس برنامه درسى 
ملى حداكثر بايد 40 ساعت در هفته برنامه درسى داشته باشيم 

كه در سه سال حداكثر120 ساعت خواهد شد.

ــده و براى  ــراى 52 واحد تعيين تكليف ش آذركيش ادامه داد: ب
ــى و تخصصى تدريس  ــر دروس مهارت حداكثر تا 68 واحد ديگ
ــت مجموعه در كارودانش  ــد. وى با اشاره به اينكه هش خواهد ش
ــته هايى با توجه به عدم  ــت مجموعه، رش داريم گفت: از اين هش
ــدى نيز اضافه  ــته هاى جدي ــوند و رش نياز بازار كار حذف مى ش

خواهد شد.

مديركل تبليغات اسالمى استان اصفهان با بيان اينكه 
ــنه معارف توحيدى است، گفت:  جامعه بشريت، تش
ــتون اصلى احياى سبك زندگى اسالمى در  بانوان، س

جامعه هستند.
ــالم اروجى در جمع مديران هيئت هاى  حجت االس
ــناخت شخصيت  ــاره به منابع ش مذهبى بانوان با اش
ــرآن كريم،  ــت: ق ــرا (س)، گف ــه زه ــرت فاطم حض
ــالم (ص)،  ــر گرامى اس ــيره عملى پيامب ــار و س گفت
ــار (ع) مهم ترين  ــى (ع) و ائمه اطه اميرالمومنين عل

منابع فاطمه شناسى هستند.
وى با اشاره به نزول برخى از آيات قرآن كريم در شأن 
حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: اگرچه نام فاطمه(س) 
همانند نام على (ع) در قرآن كريم نيامده، ولى سوره 
مباركه كوثر و آيات متعددى در رابطه با جايگاه و شأن 

واالى ايشان نازل شده است.
ــتان اصفهان همچنين  مديركل تبليغات اسالمى اس
ــرم (ص) و حضرت  ــى از پيامبر اك ــاره به روايات با اش
على (ع) درباره حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار كرد: 
ــالم  ــار پيامبر و اميرالمومنين عليهم الس گفتار و رفت
ــلمانان درس آموز ــه مس ــوص براى هم در اين خص

 است.

ــود در مكتب  ــاى موج ــان اينكه الگوه ــى با بي اروج
تعالى بخش اسالم ناب، حجت را بر همه تمام مى كند، 
ــردى، اجتماعى،  ــيره ف تصريح كرد: همچنان كه س
ــراى همه  ــرا (س)، ب ــى فاطمه زه ــى و سياس تبليغ
زمان ها الگو است، همه مردم به ويژه بانوان بايد تالش 
ــان الگوبردارى كرده و سنت ــيره ايش كنند كه از س

ــود خود، خانواده و جامعه   فاطمه زهرا (س) را در وج
احيا كنند.

وى با اشاره به اينكه دشمن در صدد ايجاد فاصله بين 
جوانان با معارف اصيل اسالمى است، افزود: دشمنان 
مكتب اسالم و تشيع ناب، به دنبال برداشت خرافه اى 
ــر متدين جامعه  ــطحى به دين از سوى قش و نگاه س
ــتند. لذا وظيفه ما براى ناكارآمد كردن  ــالمى هس اس
ــمن، حضور فعال در صحنه هاى فرهنگى  تالش دش

و مذهبى است.
مديركل تبليغات اسالمى استان اصفهان گفت: تبيين 
ــايل اعتقادى و اصول دين از ضرورت هاى جامعه  مس
ــريت تشنه معارف  ــت؛ چراكه جامعه بش امروزى اس

توحيدى است.
ــروع دين و  ــتن و تبليغ ف ــا بيان اينكه دانس اروجى ب
ــل بيت (ع)  ــس روضه اه ــتحبات و برپايى مجال مس

ــت، تصريح كرد: همه اينها وقتى ارزش  ارزشمند اس
ــدات و اصول  ــبت به معتق واقعى پيدا مى كند كه نس

دين واقف باشيم.
وى با بيان اينكه مبلغان خواهر و مديران هيئت هاى 
ــتمعين خود را نسبت به تفكر  مذهبى بانوان بايد مس
در خصوص مسايل توحيدى و اعتقادى تشويق كنند، 
اظهار كرد: در مباحث اعتقادى اسالم خط قرمز وجود 
ندارد .بنابراين عالوه بر اينكه جوانان بايد همه سواالت 
خود در زمينه مسايل توحيدى را مطرح كنند، مبلغين 

نيز بايد به سواالت آنان پاسخ دهند.
ــبك زندگى  ــتون اصلى احياى س وى گفت: بانوان س
ــتند و بايد در راستاى تعليم  ــالمى در جامعه هس اس
ــتر اعتقادات دينى بيش از  ــالم ناب در بس و تعلم اس

گذشته توجه شود.
ــه اكنون در  ــالم اروجى گفت: امنيتى ك حجت االس
ــاهده  ــور مش ــطح كش برپايى مجالس مذهبى در س
ــاى ــهيدان، مجاهدت ه ــاى ش ــود، خون به مى ش

ــام معظم  ــرى حكيمانه مق ــى (ره)، رهب  امام خمين
رهبرى و تحمل سختى هاى بسيار در طول زمان است؛ 
ــالمى  لذا همه براى حفظ نظام مقدس جمهورى اس

ايران وظيفه داريم.

بهترين رفتار با همسايه مردم آزار

مديركل تبليغات اسالمى استان اصفهان:

بانوان ستون اصلى احياى سبك زندگى اسالمى در جامعه هستند



اخبار

پاتوق فیلم کوتاه » سینما آینده « با همکاری انجمن سینمای جوانان 
ایران، موزه فرش، شبکه مستند ســیما و انجمن صنفی فیلم کوتاه 

افتتاح می شود.
در راســتای تخصیص مکانی دائمــی به عنوان پاتــوق فیلم کوتاه 
و فیلم ســازان فیلــم کوتــاه و همچنیــن پاتوقــی بــرای مراجعه 
عالقه منــدان به عرصــه فیلــم کوتاه، انجمــن ســینمای جوانان 
ایران بــا همکاری مــوزه فرش، شــبکه مســتند ســیما و انجمن 
 صنفی فیلم کوتاه پاتــوق فیلم کوتاه » ســینما آینــده « را افتتاح 

می کند.
آیین افتتــاح این پاتوق کــه در محل ســالن نمایش مــوزه فرش 
به آدرس تقاطــع خیابان فاطمــی و خیابان کارگر، ضلع شــمالی 
پارک الله دایر خواهد شــد روز یک شــنبه 16 اســفندماه با حضور 
 مدیران، فیلم ســازان، هنرمندان و اهالی رسانه در موزه فرش برگزار 

خواهد شد.
نمایش چندین فیلــم کوتاه، تقدیر از فیلم ســازان عرصه فیلم کوتاه 
از دیگر بخش های این رویداد خواهــد بود که اخبار کامل آن متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

کارگاه آموزشــی » حس در تدوین « باحضور مســتانه مهاجر برگزار 
می شود. 

پنجمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حســنات اصفهان کــه از امروز 
آغاز می شــود، کارگاه های آموزشــی خود را در حــوزه های مختلف 
 مرتبــط بــا آمــوزش فیلمســازی، فیلمنامــه نویســی و ... برگزار 

می کند.
 این جشنواره یکی از کارگاه های آموزشی خود را به بررسی عنصر حس  
در تدوین فیلم اختصاص داده اســت که با تدریس » مستانه مهاجر « 

تدوینگر سینما برگزار می شود.
وی تاکنون تدوین فیلم هایی همچون ســوپر استار، آتش بس، زندگی 

خصوصی، یک شب و کارگران مشغول کارند را انجام داده است.
 این کارگاه آموزشی در روز 13 اســفند ماه از ساعت 10:45 تا 12:15 
در سالن سینما ســوره حوزه هنری اصفهان واقع در خیابان آمادگاه ، 

روبروی هتل عباسی برگزار می شود.

نشست دوازدهم اسطوره - شــهر به بررسی موضوع آیین های نوروزی 
اختصاص پیدا کرد. 

سلسله نشست های تخصصی اسطوره - شــهر  از سوی مرکز خالقیت 
و نوآوری شهرداری اصفهان با رویکرد تبیین مبانی نظری گردشگری 
 متناســب با مشــخصات بومی اصفهــان در حال برگزاری اســت که 
 در هر نشست خود موضوعی مرتبط با این رویکرد را مورد بررسی قرار

 می دهد. 
 نشست دوازدهم اسطوره - شهر نیز در آســتانه فرارسیدن ایام نوروز، 

به بررسی موضوع آیین های نوروزی اختصاص پیدا کرده است.
سخنرانی این نشست را دکتر بهمن نامور مطلق، دانشیار گروه فرانسه 
دانشگاه شهیدبهشتی و معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و معاون پژوهشی خانه هنرمندان بر عهده 

دارد. 
گفتنی اســت؛ در این نشســت از کتاب » فرهنگ مصــور نمادهای 
 ایرانی «، آخریــن تالیف بهمن نامورمطلق و منیــژه کنگرانی رونمایی 

می شود. 
در این کتاب40 نماد مورد در ســیر تطور زمانی و از نظر تجلی هنری 

مورد بررسی قرار گرفته است.
عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این نشست، روز 13 اسفندماه 
از ساعت18:30 به حمام دردشــت واقع در خیابان ابن سینا، بازارچه 

دردشت مراجعه کنند.

 توزیع ترجمه رمان » کرم ابریشــم « اثر جی.کی.رولینگ توســط 
انتشارات کتابسرای تندیس در بازار نشر آغاز شد.

رمان پلیسی » کرم ابریشم « نوشــته جدید جی. کی. رولینگ خالق 
»هری پاتر« با ترجمه ویدا اسالمیه توسط انتشارات کتابسرای تندیس 

چاپ شد.
 داستان این رمان از این قرار اســت که با گم شدن نویسنده  ای به نام 
اون کواین، همسرش به کورمورن استرایک، کارآگاه خصوصی، مراجعه 
می کند. در آغاز، خانم کواین گمان می کند همســرش به خواســت 
خودش رفته تا مدتی از محیط خانه دور باشدـ  چنان که پیش تر نیز 
چنین کاری کرده بودـ  و از اســترایک می خواهد او را پیدا کرده، به 

خانه برگرداند.
پس از تحقیقات استرایک، معلوم می شود گم شدن کواین پیچیده تر 
از آن است که همسرش فکر می کند. این نویسنده، تازه نوشتن رمانی 
را به پایان رســانده و در آن به ســیاه نمایی کمابیش همه  آشنایانش 

پرداخته است.
 در ادامه داســتان، چاپ این کتاب می تواند زندگی های بســیاری را 
به نابودی بکشــاند؛ به عبارت دیگر، خیلی ها می خواستند این ماجرا 
در نطفه خفه بشود. با پیدا شدن جسد کواین، که در شرایط عجیبی 
به طرز بی رحمانه ای به قتل رســیده اســت، روند کشف انگیزه  قاتل 

سنگدل، با فراز و نشیب هایی، به موازات زمان پیش می رود.
ترجمه » کرم ابریشم « با 805 صفحه و قیمت450 هزار ریال در بازار 

نشر کشور توزیع شد.

ویژه 

 گیتی خامنــه که از مدت هــا پیش در تدارک ســاخت برنامــه ای با عنوان 
»آبی تر از رویا« برای تلویزیون بود، از پخش آن از ابتدای سال جدید خبر داد.

این مجری قدیمی برنامه های کودک اعالم کرد:  به زودی تیتراژ انتهایی برنامه 
»آبی تر از رویا« ساخته می شود. گروه ســازنده این روزها به شکل شبانه روز 
مشغول کار هستند تا بتوانند برنامه را آماده  پخش کنند. دوبله و صداگذاری 
این مجموعه نیز به پایان رسید. وی سپس خاطرنشان کرد: از طرف تلویزیون 
اعالم شده است که »آبی تر از رویا« قرار است از ابتدای سال جدید روی آنتن 

برود و به احتمال قوی این برنامه از شبکه کودک پخش می شود.
این مجری قدیمــی برنامه های کــودک در ادامه درباره همکاری با شــبکه 
کودک و خردســال و بازپخش برنامه های قدیمی از این شــبکه بیان کرد:  
متأسفانه شبکه کودک با ما مرتبط نیستند که ما بدانیم نیازهایشان چیست. 
من در جریان تصمیم گیری های برنامه های شبکه کودک نیستم که بخواهم 
درباره  پخش برنامه هایش اظهار نظــر کنم، اما معتقدم تکرار، گاهی می تواند 
خوب باشــد و گاهی برخی مقوله ها جذابیت این را دارند که هر زمانی که از 
آنها صحبت کنیم، تکراری نخواهند شــد، اما با توجه به تازه شدن دیدگاه ها 
و اینکه دنیا هر روز به سمت نوآوری و کشــفیات جدید می رود باید به سمت 

نو شدن برویم.
خامنه در پایان گفت: ما با خاطره بازی هایمان ممکن است روح مان تر و تازه 

شود اما نمی شود در خاطره ها و تکرار گذشته ها درجا بزنیم.

ویژه برنامه نوروزگاه اصفهان به اجرای بازی نمادین چوگان در میدان نقش جهان 
می پردازد.  ویژه برنامه فرهنگی هنری نــوروزگاه با هدف معرفی انواع هنرهای 
بومی و محلی ایرانی از ســوی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ویژه ایام 
 نوروز برگزار می شود. معرفی صنایع دســتی، بازی های بومی و محلی، غذاها و 
خوراکی های سنتی، آداب و رسوم زندگی مردم در ایران قدیم و ... از بخش های 
مختلف این برنامه است. اجرای بازی چوگان به عنوان یکی از بازی های قدیمی 

ایرانی از جمله بخش های این برنامه است.
چوگان از ورزش های کهن ایرانی است که در زمان هخامنشیان در ایران شکل 
گرفته است. این بازی که به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان به بازی شاهان 

معروف است، امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است.
نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می شود برگرفته شده  است. این بازی در 
ابتدا عنوانی نظامی و جنگی داشت و سوارکاران ایرانی در آن استعداد اسب های 
جنگی خود را به نمایش می گذاشــتند. ورزش چوگان امروزی از بازی چوگان 

ایرانی منشا  گرفته است.
گفتنی است؛ اجرای نمادین بازی چوگان، همزمان با برپایی نوروزگاه اصفهان، از 

24 تا 28 اسفندماه در میدان نقش جهان برگزار می شود.

گیتی خامنه:

نمی شود با تکرار خاطره ها درجا بزنیم

در ویژه برنامه نوروزگاه اصفهان اجرا می شود؛

بازی نمادین
 چوگان در میدان نقش جهان

در پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان؛

برگزار ی کارگاه آموزشی 
» حس در تدوین « 

پاتوق فیلم کوتاه » سینما آینده « 
افتتاح می شود

13 اسفندماه انجام می شود؛

بررسی »آیین های نوروزی« در نشست 
دوازدهم اسطوره - شهر

رمان تازه رولینگ در بازار؛

» کرم ابریشم « به ایران رسید

کارگردان فیلم آدم باش مطرح کرد:

ساز مخالف سینمای ایران با دنیا
 فیلم ســینمایی آدم باش به کارگردانی محمد جوانمرد چند وقتی اســت که 
در سینماهای تهران و برخی از شهرســتان ها در حال اکران است. این فیلم که 
مضمونی طنز دارد با بازی بازیگران شناخته شده ای از جمله امین حیایی و ... 
توانسته است دل گیشــه را به دســت آورد و مخاطبان زیادی را به سمت خود 
بکشاند. مجید جوانمرد اما ساخت دو مجموعه تلویزیونی طنز با عوامل اصفهانی را 
در کارنامه خود دارد. » دل خوش سیری چند « و » خانه شش در « عنوان این دو 
سریال تلویزیونی است که در سال 85 با حضور بازیگران و عوامل اصفهانی ساخته 
و پخش شد که از حیث جذب مخاطب مجموعه های موفقی محسوب نمی شوند. 
جوانمرد با وجود این دو پروژه ناموفق در ژانر طنز، باز هم به سراغ ساخت اثری 
کمدی و این بار در سینما رفته که فیلم » آدم باش « محصول این جسارت او است. 
این کارگردان باسابقه با بیان اینکه فیلم آدم باش اولین فیلم طنز بنده است، اظهار 
 کرد: ساخت فیلم آدم باش به دلیل یک ســری از شرایطی بود که من را مجبور 
 به ساخت فیلم طنز کرد. چرا که قبل از این تجربه گرایش من بیشتر به سمت 
فیلم های حادثه ای و اکشن بود. جوانمرد در ادامه با اشاره به اینکه خود من قصه 
فیلم را بازنویسی کردم، ادامه داد: ســاخت فیلم آدم باش برای من یک تجربه 
بسیار تلخ و ســخت بود، چرا که از نظر تولیدی در بدترین شرایط قرار داشتم و 
 فشارهای بسیار زیادی به گروه وارد شد. اما به دلیل اینکه حفظ سرمایه بکنم و 
 ســرمایه دارها نیز دچار ضرر نشــوند مجبور شــدم کار را تا آخر پیش ببرم و 
به سر منزل مقصود برسم. این کارگردان سینما در ادامه سخنانش اظهار کرد: 
البته این به معنا نیست که از ساخت فیلم آدم باش هیچ لذتی نبردم. به هر حال 
من به عنوان یک کارگردان حرفه ای همیشه از ساخت فیلم هایم لذت می برم 
حتی اگر در حال ســاخت یک فیلم کوتاه باشــم. اما در این شرایط و در اوضاع 

 وانفسای سینمای ایران سوال من این اســت که به چه قیمتی این کار صورت 
می گیرد. آیا این همه زحمت و مشقت راه به جایی می برد؟

جوانمرد با بیان اینکه سینما یک هنر گران قیمت است، ادامه داد: هر کسی که 
تصمیم به ساختن فیلم داشته باشد باید در وهله اول سرمایه گذار داشته باشد. 
همین موضوع موجب سختی کار می شود. به ویژه در سینمای ایران که یک ساز 
جداگانه با سینمای دنیا می زند. اینجا هیچ چیز جای خودش نیست و سینمای 
ما هم با مشکالت بسیار زیادی روبرو است که کارکردن در این شرایط را بسیار 
دشوار می کند. این کارگردان سینما در بخش دیگری از اظهاراتش و در پاسخ 
 به این سوال که آیا باز هم تمایل به ســاخت فیلم طنز دارد، بیان کرد: بستگی 
 به مضمون فیلمنامه دارد، اما بیشــتر تمایالت و احساسات من در فیلم سازی 
 به ســمت فیلمنامه های حادثه ای و اجتماعی اســت. اما اکنون به طور یقین 

نمی توانم بگویم که برنامه آینده من چگونه است؟
 وی با بیان اینکه در حال حاضر مشغول به ساخت فیلمی نیستم، گفت: اکنون 
در حال اکران فیلم آدم باش هستم که از نیمه دی ماه در تهران و شهرستان ها 
آغاز شده است. چرا که اکران فیلم یکی از بخش های بسیار مهم فیلم سازی است.

وی با بیان اینکه اکنون با گورستان اکران روبرو شده ایم، اظهار کرد: متاسفانه 
چندین فیلم در دل یکدیگر اکران شــد که این موضوع موجب شد بسیاری از 

سینماها را برای اکران فیلم آدم باش از دست بدهیم.
 این کارگردان ســینما با بیــان اینکه فیلــم آدم باش با توجه بــه بازیگرهای 
شناخته شده و سوژه ای که داشته است، توانســته است مخاطبان را به سمت 
 خود جذب کند، گفت: اما انتظاری که بنده از فروش این فیلم داشــته ام هنوز 

برآورده نشده که علت این موضوع را نمی دانم.

  مدیرکل صــادرات صنایع دســتی گفت: اعطای نشــان ملــی » اعتماد « 
به فروشگاه های صنایع دستی آغاز شده و خرید انبوه توسط سازمان های دولتی 

از این فروشگاه ها یکی از امتیازات این نشان است.
پویا محمودیان مدیرکل صادرات صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری کشور گفت: اواسط مهرماه 13۹4 بود که نشان ملی اعتماد 
به دو فروشگاه  صنایع دستی در شــهر اصفهان اعطا شد، از آن زمان تاکنون، 
استقبال خوبی در استان های مختلف کشور از این گواهی معتبر شده و از آن 
زمان تاکنون، استان های اصفهان، همدان و خراسان رضوی بیشترین تقاضا را 

برای دریافت نشان اعتماد داشته اند.
 مدیــرکل صــادرات صنایع دســتی کشــور گفت: متاســفانه مــا نظارتی 
بر فروشگاه های صنایع دستی نداشتیم و همین مساله موجب می شد که صنایع 
دستی غیرایرانی یا بی کیفیت در این فروشــگاه ها عرضه شود، اما با همکاری 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن شــدیم تا با نشان دار کردن فروشگاه ها، 

راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم.
محمودیان در پاســخ به این که هنوز هم در فروشــگاه های صنایع دســتی 
کاالهای غیرایرانی و بی کیفیت در معرض فــروش قرار می گیرد، گفت: ما به 
تمامی و تمام و کمال نمی توانیم در برابر قاچاق بایســتیم، اما نشان دار کردن 
فروشگاه ها موجب می شود هم بر کیفیت محصوالت و هم بر قیمت آنها نظارتی 

 وجود داشته باشد و از ســوی دیگر صنایع دســتی قاچاق و غیرایرانی کمتر 
به عنوان صنایع دستی ایرانی به فروش برسد. مدیرکل صادرات صنایع دستی، 
اعتمادسازی را مهم ترین ویژگی نشان ملی اعتماد دانست و افزود: اعتمادسازی 
یکی از مزایای نشان دار کردن فروشگاه های صنایع دستی است به این معنی که 
مردم با اطمینان محصول موردنظر را خریداری می کنند و می دانند هم کنترلی 

بر کیفیت آنچه خریده اند وجود داشته و هم بر قیمت ها نظارت می شود.
محمودیان، خرید عمده از فروشگاه هایی که نشان اعتماد دارند را یکی دیگر 
از امتیازات مثبت این گواهی دانســت و افزود: فروشــگاه هایی که نشان ملی 
اعتماد دریافــت کرده اند، برای تامین جوایز غیرنقــدی به بانک های مختلف 
معرفی می شــوند همچنین اگر ارگان ها یا نهادهای مختلف کشور بخواهند 
 خرید عمده صنایع دستی داشته باشند، فروشــگاه های دارای نشان اعتماد 

در اولویت قرار دارند.
مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور در ارتباط با چگونگی صدور این گواهی 
گفت:  کیفیت باالی محصوالت، قیمت های کارشناسی شده و ارائه کاالهای 
ایرانی از جمله  شرایط الزم برای دریافت نشان ملی اعتماد است. این شرایط 
توسط معاونت صنایع دستی هر استان، بررسی  می شود و پس از آن، این گواهی 
با امضای مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری هر استان و 

رییس اتحادیه صنف هر استان به متقاضیان داده می شود.
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 همیشه به انتهای ســال که می رسیم با نگاهی 
به روزهای سپری شــده می توانیم اتفاقات خوب 
و بدی را درآنها ببینیم. سال ۹4 برای سینما نیز 
با اتفاقاتی روبرو بود، اتفاقاتــی نه از جنس فوت 
بازیگران گرانقدری که دیگر در میان ما نیســتند 
و ما از هنرمندی  آنها محرومیم بلکه رخدادهایی 
که انتظــارش را کمتر داشــته ایم، مثل موفقیت 

انیمیشن»شاهزاده روم«.
 صنعت انیمیشن با »شاهزاده روم« دیده شد

بگذارید از انیمیشــن آغاز کنیم، آخرین  روزهای 
جشنواره سی و ســوم فیلم فجر در سال قبل بود 
که یک انیمیشــن در بخش خارج از مسابقه در 
ســالن همایش های برج میالد به نمایش درآمد، 
ســالن تقریبا خلوت بود و خیلی  از اهالی رسانه 
ترجیح داده بودند به جای دیدن»شاهزاده روم« 
به کارهای دیگــری بپردازند. اکران انیمیشــن 

نشــان داد که با ســطح متفاوتی از انیمیشن های 
ایرانی روبرو هســتیم و به نسبت »تهران1500« 
پیشرفت قابل توجهی داشت. مهم تر از انیمیشن 
که اثر آبرومند و قابل رقابت با نمونه های خارجی 
خود بود، ســن عوامل سازنده »شــاهزاده روم« 

بیشــتر از همه جلب توجــه می کنــد، جوانانی 
 کــه توانســته بودنــد در اولین کار جــدی خود 
هــدف گــذاری صنعــت انیمیشــن ایرانــی را 
 فرسنگ ها جلو ببرند و این عرصه را به خود باوری 
برسانند.»شاهزاده روم« گرچه از آثار منحصربه  فرد 

ما در حوزه انیمیشن محسوب می شود، اما دارای 
اشکاالت و ایراداتی نیز هست. راه رفتن شخصیت ها 
داســتان دچار مشــکل بود و گاهی آزار دهنده  ... 
نماهــا و معماری هایی که در اثر نشــان داده می 
شود متعلق به دوره زمانی که داستان آن را روایت 
می کند نیست، قصه در جذب مخاطب دوپاره عمل 
می کند، گاهی جمالت برای مخاطب بزرگســال 
و نوجوان نوشــته شده اســت و در بخش دیگری 

مخاطب کودک هدف قرار گرفته است.
شــگفتی بعدی در گیشــه بــه وقوع پیوســت و 
انیمیشنی که با مشکالت فراوان به اکران رسیده 
بود و براســاس پیــش بینی های شــرکت های 

پخش فیلم بیش از یکی دو هفتــه در اکران دوام 
نمی آورد توانست  طی هفته هایی در صدر فروش 
 ســینماها بنشــیند و اقتدارش را بــه رخ رقیبان

 بکشد. 
انیمیشــن »شــاهزاده روم« در روزهای انتهایی 
سال۹4 با فروش یک میلیارد و چهارصد و شصت 
میلیون تومان و در شهرستان ها با فروش دو میلیارد 
و ششصد و هفتاد و یک میلیون به فروش رسید تا 
با فروش کلی چهار میلیارد و ســی و یک میلیون 
تومان در رتبه چهارم جدول فــروش قرار بگیرد، 
اتفاقی که روزهای ابتدایی اکران رویا به حســاب 
می آمــد. از طرف دیگر اکران »شــاهزاده روم« از 
 معدود اکران های موفق حوزه هنری در سال جاری

 بود.
شــاید اقبال خوب مردم به این انیمیشن بود که 
جشــنواره ســی و چهارم 8 انیمیشــن متقاضی 
 حضور در جشــنواره داشــت که در میان آنها اثر 
»فهرست مقدس« از جمله آثار خوب و قابل توجه 
اکران ۹5 خواهد بود که اگر زمانبدی درســتی در 
اکران داشته باشــد توانایی فروش خوب در گیشه 

را داراست.

اخبار روز

هفدهمین جمعه بازار هنری »بازآرت« در آستانه عید نوروز در اصفهان 
برگزار می شود.  

جمعه بازار هنری بازآرت که ســابقه ای چندین ساله در اصفهان دارد 
و تاکنون شــانزده نمایشــگاه خود را در ایام مختلف برگزار کرده، این 
بار در آستانه فرارسیدن ایام عید نوروز و همزمان با سالگرد دو سالگی 
 فعالیت این نمایشگاه، میزبان عالقه مندان به هنرهای دستی و تزیینی 

شده است.
این نمایشگاه که شــامل چندین غرفه مختلف جهت ارایه محصوالت 
و صنایع دستی و هنری است، در محوطه باز مجموعه فرهنگی هنری 

استاد فرشچیان برگزار می شود.
انواع لوازم تزیینی، وسایل چرم دوز، ظروف دست ساز تزیینی، گل های 
زینتی، لباس و ... در این نمایشگاه در معرض تماشای هنردوستان قرار 

می گیرد.
شــهروندان اصفهانی می توانند جهت بازدید از این نمایشــگاه، از 14 
اسفند ماه، از ساعت 10 صبح تا 10 شب به مجتمع فرشچیان، واقع در 

خیابان توحید، روبه روی پل آذر مراجعه کنند.

در آستانه عید نوروز؛

برگزاری هفدهمین جمعه بازار هنری 
» بازآرت « در اصفهان 

استقبال از یک نشان ملی؛

صنایع دستی را با » اعتماد « خریداری کنید
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اولین آلبوم رسمی کامران تفتی با نام »عکس زمستونی تهران« منتشر 
و در فروشگاه های محصوالت فرهنگی توزیع شد.

 اولین آلبوم رسمی کامران تفتی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با نام 
»عکس زمستونی تهران« از یکشــنبه نهم اسفند ماه در فروشگاه های 

عرضه محصوالت فرهنگی هنری توزیع شد.
این آلبوم در 11 قطعه به تهیه کنندگی آیدا مصباحی و مدیریت هنری 
میثم یوسفی تولید و از سوی شرکت »تصویرگستر پاسارگاد« در بازار 

توزیع  شده است.
بهنام جلیلیان طراح، علی اوجی مجری طرح، میثم یوســفی، حسین 
غیاثی و نسیم کیانی ترانه سرا، بهنام جلیلیان، رامین عبداللهی، سعید 
رضایی سازندگان ملودی ها و آرش پاکزاد میکس و مسترینگ این اثر 

موسیقایی را به عهده داشته اند.
بابک ریاحی پور، همایون نصیری، رضا تاجبخش، مســعود همایونی، 
نیما رمضان، علیرضا میرآقا، علی جعفری پویان، هومن نامداری، بابک 
صفرنژاد، امیر عظیمی، فرشــید ادهمی و میثم مروســتی هم در این 

مجموعه به عنوان نوازنده هنرنمایی کرده اند.

آلبوم » عکس زمستونی تهران « 
با صدای کامران تفتی منتشر شد
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اخبار کوتاه خبر

 مدیر طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
 گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون 969 هزار و 181 کیلوگرم عس��ل در

 کلنی های زنبور عسل فعال این اس��تان تولید و به بازار مصرف عرضه 
شده اس��ت. ابراهیم کوچکی با اعالم این خبر اظهار داشت: این میزان 
عسل تولید و استحصال شده در استان 2.1 عس��ل تولیدی در کشور 

را شامل می شود.
وی افزود: براس��اس آمارگیری انجام ش��ده از کلنی های زنبور عسل 
اس��تان درمهرماه امس��ال، هم اینک 131 هزار و 400 کلنی فعال در 
استان وجود دارد که 9.1 کلنی های زنبورعسل فعال کشور را به خود 

اختصاص داده است.
کوچکی تصریح کرد: این میزان کلنی های زنبورعس��ل برای یکهزار و 
300 نفر به صورت مستقیم و 400 نفر به صورت غیرمستقیم فرصت 

شغلی فراهم کرده است.
 وی افزود: با توجه به تنوع پوش��ش گیاهی استان و ش��هد خیز بودن 
 گ��ون زاره��ای وس��یع و درص��د رطوب��ت پایی��ن منطق��ه، عس��ل 

چهارمحال و بختیاری دارای کیفیت بسیار مطلوب است.
اس��تان چهارمحال وبختیاری به دلیل قرار گرفت��ن در منطقه زاگرس 
میانی ی��ا زاگرس مرط��وب از پوش��ش گیاه��ی متنوعی برخ��وردار 
 اس��ت و تولید عس��ل در این اس��تان از فعالیت های مهم کش��اورزی

 محسوب می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان ش��هرکرد گفت: رقم جذب اعتبارات 
مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان از مرز 15 میلیارد و 

210 میلیون ریال گذشت.
»جان محمد اللهیاری« اظهار کرد: به منظور نو کردن ناوگان مکانیزاسیون 
بخش کشاورزی و جذب اعتبارات جدید، خط اعتباری 18 درصد توسط 

سازمان جهاد کشاورزی و با همکاری بانک کشاورزی ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 49 بهره بردار با اعتباری بیش از سی 
میلیارد ریال به بانک کشاورزی معرفی شدند که از این تعداد 27 نفر موفق 
به جذب اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 210 میلیون ریال ش��ده و بقیه در 

صف جذب اعتبار قرار دارند.
اللهیاری خاطرنش��ان کرد: اعتبارات انجام شده ش��امل 9 مورد از شعبه 
فرخ ش��هر ب��ا اعتب��ار 3325 میلیون ری��ال، 4 مورد از ش��عبه کاش��انی 
 با اعتب��ار 2114 میلی��ون ریال، 14 م��ورد از ش��عبه مرکزی ب��ا اعتبار

 9775 میلیون ریال است.

 اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: زمینه برای فعال ش��دن 
واحد های تولیدی تعطیل شده در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

ایجاد شده است.
 قاس��م س��لیمانی دش��تکی، اظهار داش��ت: واحد های تعطیل و

 نیمه فع��ال در اس��تان چهارمحال و بختیاری شناس��ایی ش��ده 
 اند و ت��الش ما این اس��ت ک��ه  ای��ن واحد ه��ادر چرخ��ه تولید

 قرار بگیرند.
وی عنوان کرد:یکی از اقدامات انجام ش��ده  راه اندازی س��تاد رفع 
موانع تولید در سطح اس��تان چهارمحال و بختیاری بوده است که 
در این ستاد مش��کالت بس��یاری از واحد های تولیدی نیمه فعال 
 و تعطیل مورد توجه قرار گرفته و تالش ش��ده که مش��کالت این

 واحد ها حل ش��ود و بس��یاری از این واحد های تولیدی در مسیر 
فعال شدن قرار گرفته اند.

قاسم سلیمانی دشتکی، اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، تصریح 
کرد: نوسانات باراز ارز، تحریم های اعمال شده از سوی غرب علیه 
ایران، کمبود نقدینگی و س��رمایه در گردش و به فروش نرسیدن 
تولیدات کارخانه ه��ا از مهم ترین مش��کالت تولیدکنندگان این 

استان است.
قاسم س��لیمانی دش��تکی ادامه داد: برای احیای وضعیت تولید و 
جلوگیری از رکود بیش��تر در این بخش بایس��تی با اجرای قانون 
تس��هیل و رفع موانع تولید، نس��بت به احیای واحدهاي تولیدی 

تعطیل و نیمه فعال اقدام کرد.
قاسم سلیمانی دش��تکی اظهار داشت: با فعال ش��دن واحد های 
تولیدی و با تمام ظرفیت کار کردن آنها، اشتغال از بین رفته در این 
واحد ها دوباره احیا می ش��ود و بدون سرمایه گذاری اشتغال قابل 

توجهی در استان ایجاد می شود.

معاون توس��عه مدیریت و سرمایه انس��انی سازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: آنچ��ه در مباح��ث س��ازمانی و مدیریت��ی 
امروز حائ��ز اهمیت اس��ت ایج��اد ش��رایط رقابتی 
در ارای��ه خدم��ات و رضایت مندی ارب��اب رجوع در 
 دس��تگاه های اجرایی بخ��ش دولت��ی و غیردولتی

 است.
»علی ش��هریارپور« در جمع مسئوالن و کارشناسان 
ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی استان، اظهار 

کرد: مدیریت عملکرد و ارزیابی آن در دس��تگاه های 
اجرایی به منظور هماهنگی برای انجام مطلوب کار و 

رسیدن به نتایج بهتر است.
وی افزود: بر اس��اس برنامه جامع اصالح نظام اداری 
هش��ت برنامه تهیه شده اس��ت که نظارت و ارزیابی 
سیاست های کلی کارآمدسازی، هماهنگی ساختارها، 

کنترل نظام اداری و یکپارچگی را در بر می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد در 
دستگاه های استراتژیک و استفاده از بازخورد نتایج 

باعث تشخیص، پیش��گیری و بهبود ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی می شود و اصول مدیریت منابع 
انسانی باید بر اساس نتایج نظام ارزیابی عملکرد باشد.

ش��هریارپور تصری��ح ک��رد: ش��اخص های عمومی 
ارزیاب��ی عملک��رد دس��تگاه های اجرای��ی اس��تان 
اب��الغ ش��ده اس��ت و ش��اخص های اختصاص��ی از 
طریق دس��تگاه های ملی ابالغ می ش��ود و پیگیری 
 دستگاه های اجرایی استان در تسریع این ابالغ مهم 

است.
ب��ه گفت��ه وی، دس��تگاه های اجرای��ی اس��تان 
می توانن��د ش��اخص های اختصاص��ی پیش��نهادی 
 خ��ود را ب��ه ای��ن معاون��ت ب��رای بررس��ی ارجاع 

دهند.

970 هزار کیلوگرم عسل در 
چهارمحال و بختیاری تولید شد

 جذب اعتبارات  مکانیزاسیون 
جهاد کشاورزی شهرکرد

قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد:

زمینه برای شروع به کار واحد های 
تولیدی تعطیل گشته، ایجاد شده است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

ابالغ شاخص های ارزیابی دستگاه های اجرایی استان

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: 
22 شرکت تعاونی روستایی تخصصی منابع طبیعی، 
آبزی پ��روری و باغداری در حال اح��داث و گذراندن 

مراحل قانونی ثبت هستند.
عباس سیاح اظهار داش��ت: این  شرکت های تعاونی 
روس��تایی تخصص��ی منابع طبیع��ی، آبزی پروری و 
باغداری در شرف تأسیس و گذراندن مراحل قانونی 
ثبت  هس��تند که با عضویت 106 ه��زار و 864 نفر و 
تعداد 246 نفر پرس��نل اداری و فصلی ب��ه کار خود 

ادامه می دهند.
وی افزود: در حال حاضر 159 تعاون��ی و اتحادیه در 
حوزه کشاورزی، تولید، حمل و نقل و تعاونی زنان در 

استان در حال فعالیت است.
مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: سازمان تعاونی روستایی وظیفه حمایت، نظارت 
و هدایت شبکه تعاونی های روستایی را بر عهده دارد.

سیاح خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه استان دارای 
9 شهرستان اس��ت، اما تعاونی های روستایی تنها در 
5 شهرستان با 68 پرسنل رسمی و قراردادی در حال 

فعالیت است. 
وی با اشاره به عملکرد تعاون روستایی در سال جاری 
گفت: خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی 
به میزان 50 ه��زار و 170 ت��ن، خری��د و توزیع آرد 
خانه پزی و خبازی روستایی به میزان 21 هزار و 706 
تن، تهیه و توزیع نهادهای کشاورزی و دامی به میزان 
149 هزار و 735 تن از جمله اقدامات انجام شده در 

سال جاری بوده است.
مدیرکل تع��اون روس��تایی چهارمح��ال و بختیاری 
تصریح کرد: تهیه و توزیع فرآورده های س��وختی به 
میزان 11 میلیون و 510 هزار لیت��ر، خرید و ذخیره 
میوه ش��ب عید به مقدار مورد نیاز، ذخیره  س��ازی و 
نگهداری موادغذایی و محصوالت کشاورزی به میزان 
23 هزار و 370 تن، احداث و راه اندازی 4 فروش��گاه  
هایپر روستایی، تشکیل و فعال کردن شورای ماده 17 
با همکاری جهاد کشاورزی استان، تشکیل دفاتر نظام 
صنفی کار های کشاورزی در استان و شهرستان ها از 
دیگر برنامه های انجام شده توس��ط تعاون روستایی 

استان بوده است.

سیاح افزود: پیگیری و اخذ مجوز تشکل های مختلف 
و مرتبط با بخش کش��اورزی، آم��وزش اعضا و ارکان 
تشکل ها، اتحادیه ها و تعاون های روس��تایی و زنان، 
پیگیری وصول مطالبات س��ازمان و ش��بکه تعاونی 
روستایی از طریق مراجه غذایی به مبلغ 12 میلیارد 
و 800 میلی��ون ریال، پیگی��ری پرونده های حقوقی 
سازمان و شبکه تعاون روس��تایی در محاکم قضایی 
41 پرونده، انجام حسابرس��ی و ارزش��یابی س��الیانه 
تش��کل ها، اتحادیه ها و تعاونی های روس��تایی تابعه 
174 مورد و به کارگی��ری نیروی انس��انی مورد نیاز 
 از اقدامات مؤثری بوده که از ابتدای امس��ال تاکنون 

انجام شده است.

ابالغ وقت رسیدگی
12/210 در خصوص پرونده کالسه 94-1259 خواهان رضا مردی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ابراهیم صحرادوس��ت تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
مورخه 95/2/13 ساعت 4/5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:34360 شعبه 23 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/211 در خصوص پرونده کالس��ه 952/94 خواهان خس��رو کچوئی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت س��یما مهاجرین تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/2/14 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34417 شعبه 42 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/212 در خصوص پرونده کالس��ه 94-924 خواهان علیرضا جعفری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت ورثه مرحوم زهرا خیرخواه – محمدحسن و 
محمد و اعظم و اکرم و اشرف و علی اکبر و عباس و رضا اصالنی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/15 ساعت 5/45عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34421 شعبه 39 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
وقت اجرای قرار تحریر ترکه 

12/213 شماره:939/94ش42ح مرجع رسیدگی: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان 
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواس��ت اکبر همامقدم – زینب پورابوطالب 
به طرفیت فروغ کرباس��ی قرار تحریر ترکه مرحوم میالد همامقدم طی شماره 828-

94/12/3 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و  وقت اجرای قرار ساعت 3/30 روز 
95/2/15 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین 
به متوفی و کس��ان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می ش��ود در موعد 
مذکور در محل این شورا واقع در شهرس��تان اصفهان با آدرس خ.سجاد – خ.رحیم 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی پور ش��ورای حل اختالف حاضر شوند. عدم حضور 
مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.م الف:34418 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/214 در خصوص پرونده کالسه 979/94 خواهان علیرضا دانش کیا دادخواستی 
مبنی ب��ر مطالبه مبل��غ 30/000/000 ریال بابت خس��ارت وارده به طرفیت حس��ین 
جهانبانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/2/21 ساعت 
4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 

کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34362 ش��عبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/215 شماره ابالغیه:9410100351214347 شماره پرونده:9409980351201054 شماره 
بایگانی ش��عبه:941180 خواهان/شاکی شرکت س��هامی بیمه ایران دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم شرکت پردیس رایانه و محسن قاسمی و مریم بابایی شاهدانی 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980351201054 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/21 و ساعت 
08:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:34430 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/216 ش��ماره ابالغیه:9410100354407577 ش��ماره پرون��ده:9409980362801021 
شماره بایگانی شعبه:941362 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان در 
پرونده کالسه 9409980362801021 و بایگانی ش��ماره 941362ک118 شکایت مهدی 
مهماندوست علیه حمیدرضا موالئی طوقچی فرزند احمد به اتهام تهدید به کتک زدن از 
طریق پیامک و توهین از طریقی پیامک تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/02/21 ساعت 11:30 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد. م الف:34431 شعبه 118دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )118 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

12/217 در خصوص پرونده کالسه 941526 خواهان محمدرضا معینی با وکالت خانم 
عرب زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا شیخ نسب تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/3/3 س��اعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:34384 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/218 شماره ابالغیه:9410100352206534 شماره پرونده:9409980352201098 شماره 
بایگانی ش��عبه:941221 خواهان بانک ملت با مدیریت علی رستگار دادخواستی به 
طرفیت خواندگان حسن رضا خانی و سهیال دهقانیان و موسسه پس انداز و قرض 
الحسنه آل یاسین و رسول رحمانی به خواسته مطالبه وجه بابت... و تامین خواسته 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
22 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 

 شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 
ارجاع و به کالسه 9409980352201098 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/05 
و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
 خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م ال��ف:34441 ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/219 شماره ابالغیه:9410100352206528 شماره پرونده:9409980352201097 شماره 
بایگانی ش��عبه:941220 خواهان بانک ملت با مدیریت علی رس��تگار دادخواس��تی 
به طرفیت خواندگان حس��ن رضاخانی و رس��ول رحمانی و موسس��ه پس انداز و 
قرض الحسنه آل یاسین و زهره مسجدی خوراس��گانی به خواسته تامین خواسته 
و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت دادرسی 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
22 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 
ارجاع و به کالسه 9409980352201097 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/05 
و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:34442 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/220 شماره ابالغیه:9410100352206539 شماره پرونده:9409980352201099 شماره 
بایگانی شعبه:941222 خواهان بانک ملت با مدیریت آقای علی رستگار دادخواستی 
به طرفیت خواندگان رس��ول رحمانی و موسس��ه پ��س انداز و قرض الحس��نه آل 
یاسین و حسن رضاخانی و مهس��ا ترکیان کردآبادی به خواس��ته تامین خواسته 
و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خس��ارت دادرسی 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
22 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 
ارجاع و به کالسه 9409980352201099 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/05 
و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:34443 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/221 در خصوص پرونده کالسه 1093/94 خواهان حمیدرضا خیرالهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت خسرو قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/3/10 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:34394 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/222 شماره ابالغیه:9410100350111406 شماره پرونده:9409980350100860 شماره 
بایگانی شعبه:941002 خواهان محمدحسن جنتی دادخواستی به طرفیت خوانده سید 
اکبر منانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت و تامین خواسته 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه 1 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کالس��ه 9409980350100860 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/04/14 و ساعت 09:45 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:34439 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/223 شماره ابالغیه:9410100351011110 شماره پرونده:9409980351000542 شماره 
بایگانی شعبه:940607 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 
یدا... احمدی هاشم آبادی و خدیجه احمدی هاشم آبادی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9409970351001365 صادره از ش��عبه 10 
حقوقی اصفهان در پرونده ش��ماره 940607 محکوم به پرداخت مبلغ شصت و شش 
میلیون ریال معادل شش میلیون و ششصد هزار تومان بابت اصل خواسته – مبلغ دو 
میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و 
سیصد و هفتاد و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 812670 مورخ 1394/4/30 لغایت اجرای 
حکم براساس شاخص تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی در حق محکوم له بانک 
مهر اقتصاد و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولتی شده اید ظرف ظرف ده روز 
از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.م الف:34454 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

12/224 شماره ابالغیه:9410100351011134 شماره پرونده:9309980351000866 شماره 
بایگانی شعبه:930986 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 
الله نیکخواه و سجاد نیکبخت که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970351000081و9409970351000516 صادره 
از شعبه 10 حقوقی اصفهان محکوم علیهما محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ 
هفتاد و هفت میلیون ریال )77/000/000ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و 
چهارصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و هفتصد و هفتاد 
و دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 
شماره 037459 مورخ 1393/4/28 لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در 
حق صندوق دولت در حق محکوم له رسول قربانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.م الف:34455 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

مدیرکل تعاونی روستایی خبر داد:

 ۲۲ شرکت تعاونی روستایی در استا ن 
راه اندازی می شود
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پرينترهاى سه بعدى به كمك جان انسان ها آمدند؛
مهره هاى گردنى انسان چاپ شد

در عمليات پرتاب موشك فالكون 9 از سوى اسپيس اكس به فضا اتفاق افتاد؛
عمليات در لحظه آخر متوقف شد

ارتباطات بيسيم به كامپيوتر رسپبرى اضافه شد؛
نسخه سوم بيسيم شد

 Prince of Wales ــتان رالف مابز ( Ralph Mobbs ) جراح مغز و اعصاب در بيمارس
ــده را به جاى مهره هاى  ــال 2015، دو پروتز سفارشى ش استراليا اسـت كه اواخر س
ــام خود را در صدر  ــتاورد ن گردنى درون بدن يك بيمارى قرار داد و به خاطر اين دس

قرار داد.
آن بيمـار كـه در اواخــر دهـه60 زندگـى خـود به سر مى برد به نوعى بيمارى مبتال 
ــتون فقرات او ايجاد  ــرطانى كه روى مهـره هاى بااليى س بود؛ شكلى از تومورهاى س
ــد مى كردند ممكن بود به قطع نخاى وى  ــده بودند و در صورتى كه بيش از آن رش ش

بيانجامند.
ــان چرخاندن و خم كردن  ــره تحت تاثير تومور قرار گرفته، امكـ از طرفى چون دو مه
ـــى دارند و پزشكان  ــيار پيچيده و حساس ــاختار بس ــان مى دهند س گردن را به انس
ــتخوانى الزم براى جايگزين كردن آن مهره ها را  ــتند بافت اس به سادگى نمى توانس
ــتخوان به دست آمده از ساير  از ديگر بخش هاى بدن بيمارى دريافت كنند چراكه اس
نواحى بدن بايد به شكل كامل در موقعيت بنشيند و اينجاست كه پرينترهاى سه بعدى 

به كار مى آيند.
ــتراليايى به نام Anatomics وارد همكارى شد كه  ــركتى اس Mobbs در ادامه با ش
ــن طريق  ــت از اي ــرد و قصد داش ــكى توليد مى ك ــزات پزش ــوازم و تجهي در واقع ل
جايگزين هاى مناسب براى مهره هاى بااليى ستون فقرات بيمار را از تيتانيوم بسازد. 
ــتخوان گردنى ياد شده با استفاده از پرينترهاى  به اين ترتيب براى نخستين بار دو اس

سه بعدى ساخته شدند و در بدن فرد كار گذاشته شدند.

ــنبه عصر قرار بود شركت اسپيس  به گزارش ديجياتو، يكش
اكس موشك فالكون 9 خود را كه اين بار حامل يك ماهواره 
SES بود به فضا ارسال كند تا ماهواره ياد شده را در « مدار 

زمين ثابت» و دقيقا بر فراز خط استواى زمين قرار دهد.
اين ماموريت در لحظات پايانى لغو شده و از پرتاب موشك 

نيز جلوگيرى به عمل آمده است.
ــد كه شمارش معكوس به صفر  اين عمليات در حالى لغو ش
ــد تكان هايى را نيز در موشك ديد كه  ــيده بود و مى ش رس
تصور مى شد هر لحظه قرار است پرواز خود را آغاز كند، اما 
ــك خاموش شدند. پس از  در همان لحظه، موتورهاى موش
اين اتفاق، اسپيس اكس گزارش داد كه فالكون 9 در سالمت 

كامل به سر مى برد و مشكلى برايش پيش نيامده است.
چرا پرتاب لغو شد؟

ــك به صفر  ــوس براى پرتاب موش ــمارش معك وقتى كه ش
ــيده بود، زمان دقيقا 7:21 عصر به وقت محلى بود، اما  رس
ــاعت 6:45 دقيقه به وقت  ــكل از كمى پيش تر و در س مش

محلى آغاز شده بود.
ــك از روى زمين صاف به فضا ارسال  در حالى كه خود موش
مى شد، محل فرود آمدن آن روى يك سكو در دريا بود. علت 

اوليه تاخير مربوط مى شد به نزديك شدن يك قايق به محل 
فرود موشك.

ــپيس اكس بيش از30 دقيقه زمان را صرف دور كردن  اس
قايق از محل فرود موشك كرد كه البته پس از آن مشكالت 
ــكل بعدى اين بار مربوط مى شد  ديگرى به وجود آمد. مش

به سوخت خود موشك.
ــپيس اكس نوع سوخت  از ماه دسامبر گذشته تا كنون، اس
ــع نمونه اى بهبود يافته  جديدى را به كار مى برد كه در واق

از اكسيژن مايع است.
اين نوع سوخت تراكم بيشتر از پيشرانه هاى مورد استفاده 
ــك قدرت  ــود موش در صنعت هوايى دارد كه باعث مى ش
ــده بود تا  ــه باعث ش ــت آورد. تاخير اولي ــه دس ــرى ب باالت
ــتفاده مشكالتى  در محاسبات گرم شدن سوخت براى اس
به وجود آيد و به همين دليل در حالى كه شمارش معكوس 
پرتاب به صفر رسيده بود، عمليات لغو شد. جالب اينجاست 
ــمند و داخلى خود  كه لغو عمليات از سوى كامپيوتر هوش
ــتم هوشمند اشكال را  موشك انجام شده چرا كه اين سيس
ــپيس اكس هنوز در مورد  پيش بينى كرده بود. شركت اس

تاريخ بعدى پرتاب موشك اظهار نظرى نداشته است.

ــپبرى كه يك كامپيوتر قابل برنامه ريزى كامل است،  رسپبرى پى به نسخه 3 به روز شد. رس
ــى مختلف براى آن برنامه بنويسند.  ــتفاده از زبان هاى برنامه نويس كاربران مى توانند با اس
رسپبرى 3 از يك پردازنده مركزى 4 هسته اى 64 بيت با فركانس 1/2 گيگاهرتز بهره مى برد 
ــخه جديد از WiFi و بلوتوث نسخه  و به يك گيگابايت حافظه رم مجهز شده است. در اين نس
4/1 هم براى ارتباطات بيسيم استفاده شده است و كاربران مى توانند اين كامپيوتر كوچك را 
به سادگى برنامه نويسى كنند. پيش از نسخه سوم اين سخت افزار، سازنده رسپبرى از ارتباطات 
ــتفاده نكرده بود و كاربران براى رفع نياز ارتباطات بيسيم خود  بيسيم در سخت افزار خود اس
الزم بود تا از سخت افزارهاى خارجى استفاده كنند. اما اين بار شركت سازنده رسپبرى، امكان 

استفاده از سخت افزارهاى بيسيم را مستقيم در سخت افزار خود قرار داده است.
ــخه جديد 35 دالر تعيين شده كه معادل120 هزار تومان است.  قيمت يك رسپبرى پى نس

ــى از كاربردهاى  ــاره كرد كه يك بايد اش
ــا كاميوترهاى  ــا ي ــخت افزاره خوب س
ــت  ــى اس ــداف آموزش ــپبرى اه رس
ــك كامپيوتر  ــام امكانات ي ــه تم چرا ك
ــوان روى  ــود دارد و مى ت ــل را با خ كام
ــل ها را  ــتم عام آن انواع مختلف سيس
نصب كرد. اخيرا مايكروسافت نيز براى 
ــخه اى از ويندوز10 را  اين كامپيوتر نس

نيز عرضه كرده است. 

پژوهشگران دانشگاه صنعتى اصفهان با طراحى و ساخت 
ــخيص و اندازه گيرى دو مورد  يك نانوحسگر، موفق به تش

از گونه هاى مهم حياتى در نمونه هاى زيستى شدند.
ــعه فناورى نانو، آب اكسيژنه يا  ــتاد ويژه توس به نقل از س
هيدروژن پراكسيد يكى از گونه هايى است كه از جنبه هاى 

مختلفى حائز اهميت است.
ــى از قبيل  ــاى مختلف ــع و حوزه ه ــب در صناي اين تركي
ــاجى، دارويى، آزمايشگاه بالينى و  فرآيندهاى غذايى، نس

تشخيص پزشكى دخيل است.
NADH نيز يك گونه زيستى مهم در سلول هاى زنده است 
ــته و در اكسايش و  كه در سوخت  و ساز سلولى نقش داش
احياى تركيبات مختلف در بدن نقش اصلى را ايفا مى كند. 
ــن مقدار اين  ــايى و تعيي روش هاى مختلفى جهت شناس
ــت كه اغلب  ــتى ارائه شده اس گونه ها در نمونه هاى زيس

وقت گير و كم دقت هستند.
ــت:  ــرح، گف ــرى ط ــى، مج ــر انصاف ــور على اصغ پروفس
هدف از انجام اين پژوهش، طراحى و ساخت يك نانوحسگر 
الكتروشيميايى به منظور اندازه گيرى مقدار آب اكسيژنه و 
NADH به عنوان دو گونه مهم حياتى در نمونه هاى زيستى 

بوده است.
على اصغر انصافى در خصوص روش هاى مختلف تشخيص 
و اندازه گيرى آب اكسيژنه و NADH و مشكالت آن ها گفت: 
روش هاى مختلفى جهت سنجش مقدار گونه هاى مذكور 

ــت كه نتايج  ــده اس در نمونه هاى مختلف به كار گرفته ش
نسبتا رضايت بخشى را ارائه داده اند.

اما مشكالتى از قبيل حساسيت و گزينش پذيرى پايين و 
صرف وقت و هزينه زياد، تمايل به استفاده از اين روش ها 

را كاهش داده است.

ــه  روش  ــان اين ك ــا بي ــى ب ــر انصاف ــور على اصغ پروفس
ــم در تعييـن  ــى از روش هـاى مه ــيميايـى، يك الكتروش
ــمار مى رود، افـزود:  ــيژنه و NADH به ش مقادير آب اكس
ــكالتى از قبيـل گزينش  ــوب و مش ايـن روش داراى عي
پـذيرى پايين و همچنين تداخل گونه هاى مزاحم است كه 

در ايـن پژوهش سعى شده با اصالح ساختارى الكترودهـا، 
بر عيوب مذكور غلبه شود.

ــتا، گرافن  ــور على اصغر انصافى افزود: در اين راس پروفس
ــده و به عنوان  ــيد با نانوذرات CoFe٢O۴ اصالح ش اكس
ــتفاده از اين  ــت؛ با اس ــتفاده قرار گرف ــورد اس الكترود م

ــرف هزينه و زمان  ــده، عالوه بر ص الكترودهاى اصالح ش
كمتر در تعيين مقادير گونه هاى مذكور، امكان تشخيص 

آن ها در محيط زنده نيز فراهم مى شود.
ــخيص، محدوده خطى  به عالوه، اين الكترودها از حد تش
ــبت به حسگرهاى ارائه شده  قبلى  و حساسيت باالترى نس

برخوردارند.
ــه روش  ــن ب ــيد گراف ــدا اكس ــرد: ابت ــان ك ــى بي انصاف
 CoFe٢O۴ ــا نانوكامپوزيت ــنتز » و در ادامه ب « هامر س
ــد و سپس اصالح  ــيد گرافن توليد ش ــتر اكس بر روى بس
ــت  ــيله نانوكامپوزي ــه اى به وس ــن شيش ــرود كرب الكت

CoFe٢O۴/EGO انجام گرفت.
در نهايت عملكرد الكترود توليدشده به وسيله آزمون هاى 

مربوطه ارزيابى شد.
ــن محصول  ــر انصافى، از اي ــور على اصغ ــه پروفس به گفت
آزمايشگاهى مى توان در صنايع و حوزه هايى نظير پزشكى، 

نساجى، داروسازى و صنايع غذايى استفاده كرد.
ــور على اصغر  ــاى پروفس ــات حاصل تالش ه اين تحقيق
ــر مهدى جعفرى  ــور بهزاد رضايى و دكت انصافى، پروفس
ــى اصفهان و  ــگاه صنعت اصل- اعضاى هيات علمى دانش
حسين على على نجفى و فاطمه قضايى، دانشجويان مقطع 
ــت. نتايج اين كار علمى در مجله   دكترى اين دانشگاه اس
ــاپ  ــه چ Materials Science and Engineering ب

رسيده است.

ــياه چاله   ــيار دور، دو س ــل از ديجيكاال، در زمان هاى بس به نق
ــل ديگر  ــا مث ــت. آن ه ــود داش ــا وج ــزرگ در فض ــى ب خيل
ــى بزرگ به  ــتاره  خيل ــياه چاله هاى عالم بر اثر مرگ دو س س
ــود كه حتى  ــان زياد ب ــه  آن ها چن ــد. جاذب ــود آمده بودن وج
ــزى كه از  ــر چي ــد و ه ــرار نمى دادن ــازه ى ف ــم اج ــه نور ه ب
ــير حركت اين دو  ــد را مى بلعيدند. مس نزديك شان رد مى ش
سياه چاله خيلى اتفاقى به سوى يكديگر بود. آن ها كم كم چنان 
ــرعت  ــرعتى نزديك به نصف س ــدند كه با س به هم نزديك ش
ــياه چاله ها  ــه دور يكديگر كردند. س ــروع به چرخش ب نور، ش
ــال قبل با  آن قدر دور هم چرخيدند تا باالخره 1.3 ميليارد س
ــدند. طنين اين برخورد  هم برخورد كردند و به نوعى ادغام ش
ــد. اين طنين از جنس امواج  عظيم در سراسر كيهان پخش ش
گرانشى در فضا-زمان بود. پس از گذشت 1.3 ميليارد سال و 
درست پنج ماه پيش، اين امواج به زمين رسيدند. دانشمندان 
روى زمين كه بيشتر از40 سال منتظر چنين لحظه اى بودند، 
ــرفته اى كه  ــد و فوق العاده  پيش ــتفاده  از ابزارهاى جدي با اس
ــتند اين امواج را ثبت كنند. بدين ترتيب  ساخته  بودند، توانس
پيش بينى يك قرن پيش آلبرت اينشتين مبنى بر وجود امواج 
ــد. اين امواج در رصدخانه  امواج گرانشى «  ــى، ثابت ش گرانش

اليگو » ( LIGO ) در آمريكا ثبت شدند.
ــور كنيد. وقتى  ــه آرام تص ــطح يك برك فضا-زمان را مثل س
ــرش  ــت س ــه حركت مى كند، پش ــطح برك ــى روى س قايق
ــريع تر حركت  ــذارد. قايق هرچه س ــاى مى گ موج هايى بر ج
ــود.  ــطح بركه متالطم مى ش ــتر و س ــدت امواج بيش كند، ش
ــد امواج زيادى روى  ــته باش اگر چند قايق در بركه وجود داش
ــويى مى روند و با  ــكل مى گيرد كه هركدام به س سطح آب ش
ــا هم تصادف  ــا از اين قايق ها ب ــد. اگر دو ت هم تالقى مى كنن
ــكل مى گيرد كه  ــان موج هايى خيلى بزرگ ش كنند، به ناگه
ــيد  ــد. اگر كنار بركه باش ــر بركه را طى كنن مى توانند سراس
ــد، مى توانيد  ــا را نبيني ــد كه قايق ه ــمان تان را ببندي و چش
با گذاشتن دست تان بر سطح آب، اين امواج را حس كنيد. اگر 
موج خيلى بزرگى به دست تان بخورد، مى فهميد كه حتما اتفاق 
ــايد دو قايق با هم تصادف كرده اند. در عالم،  بزرگى افتاده و ش
سياره ها، ستاره ها، كهكشان ها، سياه چاله ها و در كل همه  اجرام، 
ــتند كه وقتى به صورت  همين قايق هاى كوچك و بزرگ هس
 Gravitational ) « شتاب دار حركت مى كنند، « امواج گرانشى
Waves ) ايجاد مى كنند. اگر بعضى از اين اجرام با هم برخورد 
ــود كه ما مى توانيم  كنند، چنان موج هاى مهيبى ايجاد مى ش
با استفاده از ابزارهاى پيشرفته اى كه اكنون ساخته ايم، امواج 

را ببينيم.
ــبيت عام خود  ــتين در نظريه  نس يك قرن پيش آلبرت اينش
ــود. ولى ثبت آن ها  ــى را پيش بينى كرده ب وجود امواج گرانش
ــى  ــرفته بود. امواج گرانش ــيار پيش ــد فناورى هاى بس نيازمن
ــاور ناپذير  ــاده كم و ب ــه ميزانى فوق الع ــند ب كه به ما مى رس
ــوج مى كنند و به همين دليل ثبت آن ها  فضا-زمان را كج و مع
ــاس احتياج دارد. مثال موج  به ابزارهاى علمى فوق العاده حس
ــياه چاله كه اليگو كشف كرد،  گرانشى حاصل از برخورد دو س
ــزارم نانومتر يا در  ــدازه  يك صد ه ــن را تنها به ان كل كره  زمي

حقيقت قطر يك پروتون منبسط و منقبض كرد. اين ثبت مهر 
تاييد ديگرى بر نظريه  نسبيت عام اينشتين و البته وجود سياه 

چاله ها بود. 
ــزرى امواج  ــنج لي ــل س ــه تداخ ــه، رصدخان در روز 11 فوري
ــى را اعالم كرد.  ــايى امواج گرانش ــى، ليگو، خبر شناس گرانش
ــازى  ــرگرم آماده س ــر جهان س ــمندان در سراس اكنون دانش
ــافات تازه  ــتى براى اكتش ــد به جهان هس از اين پنجره جدي
ــد و در  ــن يافته انجامي ــيگنال ويژه اى كه به اي ــتند. س هس
ــمندان ليگو دريافت شد،  ــط دانش ــپتامبر 2015 توس 14 س
ــود كه هر يك  ــه پديد آمده ب ــياه چال از برخورد و ادغام دو س
ــتند. اين بى درنگ پاسخ  ــيد جرم داش حدود30 برابر خورش
ــتند را  ــان از پيش داش ــش هايى كه اخترشناس يكى از پرس
ــى به وجود  ــيگنال، باور قطع ــيدن اين س داد: تا پيش از رس
ــت و گوهاى  ــث و گف ــود و بح ــى نب ــياه چاله هاي ــن س چني
ــتر  ــت. رصدهاى بيش ــان داش ــاره آن ها جري ــيارى درب بس
مى تواند درباره چنين اجرام شگفت انگيزى از جمله ستارگان 
نوترونى و ابرنواخترها رازهاى بيشترى را آشكار كند. ولى اين 
تنها آغاز كار است. امواج گرانشى به ما امكان خواهد داد فيزيك 
ــايد بتوانيم به نخستين  ــى كنيم و يا حتى ش بنيادى را بررس
ــى امواج  لحظه هاى كيهان بنگريم. اكنون دوران اخترشناس
گرانشى دارد فرا مى رسد و پرسش هاى بسيارى پاسخ خود را 
خواهند يافت. در اينجا به چهار راز كيهان شناسى مى پردازيم 

كه شايد سرانجام در اين دوران گره از آن ها گشوده شود.
1- انرژى تاريك

ــا دريافت چند  ــد ب ــاروارد مى گوي ــگاه ه ــوب از دانش اوى ل

ــتن آنها  ــم گذاش ــى و كنار ه ــوج گرانش ــيگنال م ــورد س م
ــاختار  ــاره  تاريخ و همنهش س ــى درب ــم بينش هاي مى تواني
ــن  ــه، آميخت ــراى نمون ــم. ب ــت آوري ــه دس ــان ب كل كيه
ــد  ــى توان ــه اى م ــياه چال ــام س ــد ادغ ــاى چن ــيگنال ه س
ــترش  ــتاب گس ــرژى تاريك كه عامل ش ــت ان به درك سرش
ــيگنال  ــكل » س ــد. از روى « ش ــك كن ــت كم ــان اس كيه
ــامد و دامنه  آن ) مى توان بزرگى  ــيب بس ــيوه فراز و نش ( ش
ــدت نيروى  ــده را اندازه گرفت و ش ــياه چاله هاى ادغام ش س
ــروى  ــه  ني ــنجيد. مقايس ــمه  آن را س ــداد در سرچش روي
ــكار كرده مى  ــه ليگو آش ــان ضعيفى ك ــى رويداد و نوس واقع
ــدن  ــن را به ما بگويد. با افزوده ش ــه  رويداد از زمي تواند فاصل
ــاهدات،  ــن مش ــى به اي ــاى معمول ــكوپ ه ــاى تلس رصده
ــن امواج  ــه اي ــدت زمانى ك ــه در م ــم ك ــم بفهمي ــى تواني م
ــترده  ــند، فضا چگونه گس ــن برس ــد تا به زمي ــوده ان در راه ب
ــنجش مى تواند نيرومندتر  ــت. به گفته  لوب، اين س شده اس
ــم و در اين راه  ــته اي ــه تاكنون داش ــر از هر چ و اعتمادپذيرت
ــد ادغام  ــا چن ــدن تنه ــد. دي ــم باش ــى گرفتي ــره م از آن به
ــود ده  ــياه چاله اى همه چيز را تغيير خواهد داد: « اگر بش س
ــى پديد  ــاخه اى تازه در كيهان شناس تا از آن ها را ببينيم، ش

خواهد آمد. »
2- اصل هم ارزى

ــا بهره  ــد بتوانند ب ــگران اميدوارن ــرى از پژوهش ــته ديگ دس
ــام  ــبيت ع ــه  نس ــى، نظري ــواج گرانش ــاى ام ــيگنال ه از س
ــك راه براى  ــتين را به روش هايى دقيق تر بيازمايند. ي اينش
ــى گويد تاثير  ــت، اين تئوري م آزمودن آن اصل هم ارزى اس

ــگ وو از  ــت. زوفن ــك گونه اس ــام به ي ــر همه اجس گرانش ب
ــد: « اين  ــگ چين مى گوي ــوه بنفش در نانجين رصدخانه  ك
ــاى ناچيز از  ــه خطاه ــى ك ــفرهاى فضاي ــر GPS و س در عص
ــد، از  ــته باش ــى تواند پيامدهاى بزرگ داش نظريه  گرانش م
ــه،  ــا كاالبرس ــت. » ارميني ــوردار اس ــيارى برخ ــت بس اهمي
ــه  ــى را ب ــواج گرانش ــفورد، ام ــگاه آكس ــناس دانش اخترش
ــا گرانش در  ــد كه آي ــى اين مى دان ــم راهى براى بررس چش
ــش بينى  ــبيت پي ــيار، همان گونه كه نس ــافت هاى بس مس
ــدت آن  ــى گويد: « اگر ش ــه. وى م ــى كند يا ن كرده رفتار م
ــش پيدا  ــا فاصله كاه ــده اى ب ــه ى غافلگيركنن ــه گون ــا ب ه
كرده باشد، مى توانيم با داده هاى آينده ى ليگو اين را شناسايى 

كنيم. »
3- تورم كيهانى

پيروزى ليگو مى تواند راهگشاى ساخته شدن آشكارسازهاى 
ــود.  ــان ش ــر جه ــترى در سرتاس ــى بيش ــواج گرانش ام
ــى كوتاه تر از  ــازهاى حس مندتر كه با طول موج هاي آشكارس
ــى  ــه ما امكان دهند امواج گرانش ــو كار كنند مى توانند ب ليگ
ــكار كنيم.  ــوان آمده اند را آش ــيار ج آغازين كه از كيهان بس
ــده  ــورم كيهاني توليد ش ــت در دوران ت ــواج مى بايس اين ام
ــهمگين و ناگهانى كيهان در  ــد س ــند.  تورم كيهانى رش باش
ــواج  ــن ام ــود. اي ــگ ب ــس از مهبان ــاى پ ــتين لحظه ه نخس
ــى،  ــش هاى الكترومغناطيس ــا و ديگر تاب بر خالف فوتون ه
ــروزه تنها  ــى رفتند. ما ام ــوزاد به پيش م آزادانه در كيهان ن
ــال پس از مهبانگ به عقب برگشته  مى توانيم تا380 هزار س
ــتى مات  ــش از آن، جهان هس ــم، زيرا تا پي و كيهان را ببيني
ــد. ديان  ــود نمى گذران ــى را از خ ــچ تابش ــذرا بود و هي و ناگ
ــد: « ما  ــورك  مى گوي ــگاه ايالتى نيوي ــتويكوويچ از دانش اس
ــم. » خود ليگو  ــدود مهبانگ را ببيني ــد بتوانيم تا ح ديگر باي
ــى پيروزيش  ــى را ندارد ول ــان هاي ــوان دريافت چنين نوس ت
ــگاه هاى آينده  ــه وجود آورده كه آزمايش اميدوارى هايى را ب
ــتويكوويچ  ــكار كنند. اس ــز آش ــان ها را ني ــد اين نوس بتوانن
مى گويد: « اكنون كه مى دانيم امواج گرانشى وجود دارند، قانع 
كردن مردم براى سرمايه گذارى و ساختن همه گونه آشكارساز 

امواج گرانشى بسيار ساده تر خواهد بود. »
4- نظريه وحدت بزرگ

ــوى  ــه س ــى ب ــانگر راه ــى نش ــايد حت ــى ش ــواج گرانش ام
ــش بينى  ــند. مدل ها پي ــان باش ــزرگ كيه نظريه وحدت ب
ــان، همه  چهار نيروى  ــه در نقطه اى از تاريخ كيه مى كنند ك
ــده و يك نيروى يگانه را ساخته بودند. با  بنيادى با هم يكى ش
گسترش و سرد شدن كيهان، اين نيروها در رشته رويدادهايى 
ــدند.  ــم از هم جدا ش ــا نداري ــى از آن ه ــناخت چندان كه ش
ــى در  ــازى امواج گرانش ــتويچكوويچ مى گويد: « آشكارس اس
ــن رويدادها را  ــى تواند اي ــاه تر م ــيار كوت طول موج هاى بس
ــو به نام دانيل  ــى كند. » به باور يكى از اعضاى گروه ليگ بررس
هولتز از دانشگاه شيكاگو، اين تازه آغاز راهست. وى مى گويد: 
ــوده ايم،  ــتى گش ــره اى را به جهان هس ــان كه پنج « هر زم
ــم. من كه اگر  ــده اي ــه چيزهاى نامنتظره روبرو ش با همه گون

غافلگير نشوم، تعجب خواهم كرد. »

خبر

ــاخت و كنترل ربات  ــريف موفق به طراحى، س ــگاه صنعتى ش محققان دانش
كمك حركتى توانبخش با عنوان « شريف اگزو » شدند. 

ــى ارشد بيومكانيك  ــماعيل محمدى فالورجانى دانشجو مقطع كارشناس اس
ــن ظهور استاد دانشكده مهندسى  در دانشگاه صنعتى شريف با راهنمايى حس
ــيدنى  ــاخت و كنترل ربات پوش ــق به طراحى، س ــگاه، موف مكانيك اين دانش
ــى در قالب پروژه  ــاران ضايعه نخاع ــت بيم كمك حركتى براى آرنج و مچ دس
ــاخت اين ربات، كمك  ــد خود شده است. هدف از طراحى و س كارشناسى ارش
به دست بيماران ضايعه نخاعى با سطح ناكامل گردنى و يا افرادى است كه دست 
آنها به داليل مختلف در حركت مفصل آرنج و مچ ناتوان شده و بازه حركتى آن 
در حد چندين درجه است. با پوشيدن ربات و حركت دست، ربات مسير حركت 
را تشخيص و ادامه حركت را انجام خواهد داد. ربات شريف اگزو داراى دو درجه 
آزادى فلكشن - اكستنشن آرنج و مچ، دو مدل حركتى و قابل نصب به روى هر 
ــاس الگوريتم كنترلى اين ربات بر پايه حركت دست بيمار  ــت. اس دو دست اس
است. سادگى و نوع روش كنترل، طراحى منحصر به فرد و قابل حمل بودن آن 
براى انواع بيماران ضايعه نخاعى و سكته مغزى، از ويژگى هاى اين ربات است. 
طراحى و ساخت ربات شريف اگزو از سال 89 آغاز و در سال 91 اولين نمونه آن 
ــام چندين مرحله  ــت ربات روى تعدادى بيمار و انج ــد. بعد از تس ــاخته ش س
ــى، توصيه هاى  ــات مكانيكى، الكتريك ــازى و با در نظر گرفتن الزام بهينه س
ــال 94 نمونه نهايى ساخته و پس از اخذ  فيزيوتراپ ها و نظرات بيماران، در س
ــى، مراحل تست نهايى را براى مدت يك  تاييده از مراكز دانشگاهى و توانبخش
ــپرى كرده است. ساخت نمونه  ماه در انجمن ضايعه نخاعى استان اصفهان س
ــازى اين ربات با درجات آزادى بيشتر نيز هم اكنون توسط  صنعتى و تجارى س
محمود حجازى و على سليمانى دو تن از دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد اين 
دانشگاه با سرپرستى حسن ظهور در دانشكده مهندسى مكانيك در حال طراحى 
ــنواره اختراعات رويش بنياد نخبگان  و ساخت است. ربات شريف اگزو در جش
ــد. همچنين تاكنون دو مقاله  سال 94 حائز رتبه اول در مهندسى مكانيك ش
ــل كار علمى اين پروژه  آى اس آى و چندين كنفرانس داخلى و خارجى حاص
ــاس همين گزارش تاكنون دو نمونه از اين ربات در اين مدت  بوده است. بر اس
ــازى آن نيز توسط  ــاخت نمونه صنعتى و تجارى س به فروش رسيده است. س
امير محمدى كارشناس ارشد توليد، امكان سنجى و بودجه اى در حدود150 

ميليون تومان براى توليد انبوه آن ارزيابى شد.

در دانشگاه صنعتى شريف؛

ربات كمك حركتى براى
افراد ناتوان فيزيكى ساخته شد

چهار راز بزرگ كه امواج گرانشى مى توانند افشاى شان كنند؛

انيشتين يك بار ديگر هم راست گفت!

با فناورى نانو محقق شد؛

طراحى نانوحسگرى براى اندازه گيرى گونه هاى مهم زيستى
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ــار در دهمين  ــگان وخوانس ــده منتخب مردم گلپاي نماين
ــى با حفظ  ــعه اجتماع ــات مجلس گفت: توس دوره انتخاب
ــردم ايران،  ــن پايدار نيازهاى م ارزش هاى فرهنگى، تامي
ايجاد شفافيت، پاسخ گو بودن كارگزاران و مشاركت مردم 

در اداره امور كشور محقق خواهد شد.
ــمامردم واليت مدار،  على بختيار افزود: به پاس اعتماد ش
ــور و  ــار در حضور پرش مومن و انقالبى گلپايگان و خوانس
ــكر و قدردانى  ــزرگ تش ــن امتحان ب ــرم كننده در اي دلگ

مى كنم.
ــردم همواره  ــى م ــدت و همدل ــا وح ــرد: ب ــد ك وى تاكي
ــربلند بيرون آمديم چرا كه حضور و  از عرصه هاى بزرگ س
مشاركت موثر در انتخابات بار ديگر چشم طمع بدخواهان 

به نظام را نا اميد كرد.
بختيار اظهار كرد: پيروز اين انتخابات بى گمان ملت ايران 
ــد در طريق  ــتوار گامى بلن ــتند چرا كه با گام هاى اس هس
ــالمى برداشتند.  ــد و تعالى نظام مقدس جمهورى اس رش
ــار اذعان داشت:  نماينده منتخب مردم گلپايگان و خوانس
ــار  ــردم واليت مدار گلپايگان و خوانس در احقاق حقوق م
ــى از  ــرى  و قانون اساس ــروى از منويات رهب ــاس پي براس

هر كوششى دريغ نخواهم كرد.
آبادانى روسـتاها، كشـاورزى و دامپـرورى تنها راه 

برون رفت مشكالت و تحقق اقتصاد مقاومتى است
بختيار در ادامه به برنامه هاى چهار ساله  خود در شهرستان 
گلپايگان و خوانسار اشاره و اظهار داشت: آبادانى روستاها، 
ــاورزى و دامپرورى، جوانان و نشاط اجتماعى، صنعت  كش
ــتغال و اقتصاد، فرهنگ و هنر، بهداشت و  و گردشگرى، اش

درمان و صيانت از محيط زيست است.

ــف برانگيز  ــاى جمعيتى تاس ــى از پديده ه ــت: يك وى گف
ــال هاى اخير جريان مهاجرت باال از روستاها  ــور در س كش
ــينى  ــه نرخ شهرنش ــه طورى ك ــهرها بوده ب ــمت ش به س
ــش از 72 درصد  ــال1355 به بي از كمتر از 5 درصد در س

در سال هاى اخير رسيده است.
كشت و كار و رونق اقتصادى روستاها

ــار ادامه داد: روستاها بايد  نماينده مردم گلپايگان و خوانس
ــتان هاى ما تبديل شوند و اين مهم  به محور توسعه شهرس
محقق نمى شود مگر با هميارى همديگر و محروميت زدايى 
از روستاها. در اين زمينه برنامه هاى زير پيگيرى خواهد شد.

ــه  ــگان ك ــى گلپاي ــركت زراع ــرد: ش ــان ك وى خاطرنش
ــودآور  ــادات موجود س ــكالت و انتق ــام مش ــود تم با وج
ــاورزان  ــود قابل قبول بين كش ــت و به هر حال اين س اس
ــوى  لگ ا ــود،  مى ش ــع  توزي ــش  زحمتك و  ــگر  تالش
ــده  ــاورزى پراكن ــاى كش ــع زمين ه ــا تجمي ــبى ب مناس
ــتفاده از روش هاى  ــى و اس ــركت هاى تعاون ــب ش در قال
ــاهد ثمردهى بيشتر مدرن و پربازده است؛ به اميد خدا ش

كشت و كار و رونق اقتصادى روستاها خواهيم بود.
افزايش حق آبه روستاييان

ــاخه ها دز و آبگيرى  بختيار با بيان اينكه انتقال آب از سرش
ــد مخزنى عظيم كوچرى اقدام باقى مانده براى منطقه  س
ــت، تصريح كرد:  ــار اس افزايش حق آبه گلپايگان و خوانس
با توجه به كمبود آب فراوان در روستاها و شهر بايد به صورت 
دقيق و كارشناسى شده و بر مبناى شاخص هاى جمعيتى، 
حاصلخيزى، توسعه نيافتگى هاى تاريخى و غيره اين حق آبه 
افزايش پيدا كند. وى ادامه داد: در زمينه طرح هاى انتقال و 
ذخيره آب به تفكيك روستاهاى شهرستان هاى گلپايگان و 

خوانسار راهكارهايى مانند كانال كشى، لوله گذارى، مرمت 
نهرها، اليروبى و احياى قنوات، مكانيزه كردن آبيارى و غيره 

تدوين شده كه براى هر روستا جداگانه طرح شده است.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس با بيان اينكه 
ــيوه هاى مدرن و مكانيزه  ــتفاده از ش ــهيل اس ترويج و تس
ــت، تصريح  ــاورزى از برنامه هاى كارى اس دامدارى و كش
ــتاييان و  ــتمهال وام هاى بانكى روس كرد: دنبال كردن اس
ــالى و  ــارت هاى بالهاى طبيعى مانند خشكس جبران خس
ــرمازدگى درختان و محصوالت و حمايت از دامداران و  س
ــت. وى ادامه داد: محور  زنبورداران از برنامه هاى آينده اس
ــنتى فعاليت هاى كشاورزى و  توسعه روستاها به صورت س
دامدارى تعريف مى شود ولى روستاها محيط مناسبى براى 
ــرط رقابت پذيرى  فعاليت هاى توليد و خدماتى البته به ش
ــورهاى  ــتر كش ــت. در بيش ــر منابع هر محل اس و تكيه ب
ــعه كارآفرينى در حوزه هاى  ــت توس ــعه يافته سياس توس

غير كشاورزى در روستاها اجرا شده است.
ــاد مراكز  ــراى ايج ــش خصوصى ب ــار حمايت از بخ بختي
تفريحى، اقامتى، سياحتى را در روستاهاى منطقه با توجه 

به آثار تاريخى بسيار ارزشمند عنوان كرد.
ايجاد نشاط اجتماعى در بين جوانان 

ــه خود بيان و  ــاط اجتماعى را ديگر برنام وى جوانان و نش
افزود: توسعه اجتماعى با حفظ ارزش هاى فرهنگى، تامين 
ــفافيت، پاسخ گو بودن  پايدار نيازهاى مردم ايران، ايجاد ش
ــور محقق  ــردم در اداره امور كش ــاركت م كارگزاران و مش
ــد. نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس  خواهد ش
با بيان اينكه شرايط اقتصادى كشور و شاخص هاى اقتصاد 
ــت  ــدت روى معيش ــت ولى از جانب ديگر به ش كالن اس
ــطح رفاه آنها تاثير دارد، تصريح كرد: توجه ويژه  مردم و س
ــاورزى، اختصاص منابع بانكى جهت توسعه  به اقتصاد كش
كسب وكارهاى كوچك، حمايت از توسعه بخش خصوصى 
كه در اين زمينه ايجاد بازار رقابتى سالم، ايجاد ثبات در بازار 
ــانات نرخ ارز و رفع  سرمايه، تسهيل صادرات، كاهش نوس

هرگونه انحصار مخرب ضرورى به نظر مى رسد.
ايجاد فرصت هاى شغلى جديد

ــور مى تواند يك  ــت به كش وى با بيان اينكه هر پنج توريس
ــى از بهترين راه هاى  ــغلى ايجاد كند، گفت: يك فرصت ش
حل معضل بيكارى باالى جوانان است. تنها با جذب تعداد 
گردشگر به ميزان متوسط جهانى بيش از يك ميليون شغل 
ايجاد خواهد شد. بختيار گفت: مناطق ويژه تجارى صنعتى 
محدوده جغرافيايى مشخص است كه قوانين گمركى كشور 
ــهيل در امر واردات و  ــود و به  منظور تس در آن اجرا نمى ش
صادرات كاال و حمايت از صنعت داخلى كشور و همچنين 
ــيس مى شوند. در اين مناطق  جذب فناورى هاى نوين تاس
ــغلى جديد  ــرمايه هاى خارجى، فرصت هاى ش با جذب س

خلق مى شوند.
وجـود پتانسـيل در گلپايـگان براى تبديل شـدن 

به قطب هاى اقتصادى و صنعتى كشور
ــس گفت:  ــار در مجل ــگان و خوانس ــردم گلپاي نماينده م

ــتان هاى گلپايگان با دارا بودن سه شهرك صنعتى  شهرس
ــار  ــعيد آباد و خوانس ــايپا و س ــاز يك و دو، س گلپايگان ف
ــهرك صنعتى فاز يك و دو و شهرك صنعتى  ــتن ش با داش
ــت مى توانند به يكى از  قطب هاى اقتصادى و صنعتى  ويس

كشورتبديل شوند.
ــدن  ــت و مع ــه صنع ــا خان ــكارى ب ــرى و هم وى همفك
ــار و گلپايگان را به عنوان پارلمان  ــتان هاى خوانس شهرس
ــران و  ــوق صنعتگ ــاع از حق ــراى دف ــى ب بخش خصوص
ــذاري و اجرايي  ــع قانون گ ــار در مراج معدن كاران و تج
كشور و رفع مشكالت عنوان كرد. بختيار گفت: درحالى كه 
ــگرى براى يك  ــل از گردش ــط درآمد جهانى حاص متوس
ــران در  ــن ميزان در اي ــت، اي ــور 17 ميليارد دالر اس كش
ــال 2013 ميالدى با جذب چهار ميليون گردشگر برابر  س
ــد  ــت كه مى توان مدعى ش ــارد دالر بوده اس ــج ميلي با پن
ــتيم.  ــط جهانى عقب هس ــوز 12 ميليارد دالر از متوس هن
متاسفانه با وجود اينكه كه ايران جزو10 كشور برتر جهان 
ــت، در بيش  به  لحاظ ظرفيت باالى جاذبه هاى تاريخى اس

از سه دهه گذشته از اين صنعت غفلت كرده ايم.
وى اظهار داشت: فرهنگ، علم، ادب و هنر مردمان خوانسار 
ــاهد  ــه زبانزد تاريخ بوده  و ش ــگان از ديرباز هميش و گلپاي
ــد از گلپايگانى ها  ــم ، عالم و هنرمن اين مدعا هزاران حكي
ــت.  ــارى ها در دوران معاصر و صده هاى اخير اس و خوانس
حوزه فرهنگ، ازجمله مهم ترين سرفصل هاى قابل فعاليت 
در جامعه است. نماينده منتخب مردم گلپايگان و خوانسار 
در مجلس با بيان اينكه سالمت جامعه جز با محيط  زيست 
سالم محقق نخواهد شد، تصريح كرد:  همان گونه كه بارها 
شنيديم محيط زيست نه ميراثى از گذشتگان بلكه امانتى 

از آيندگان نزد ماست.
احداث نيروگاه خورشيدى

ــتان گلپايگان در بيشتر  وى گفت: با توجه به اينكه شهرس
ايام سال هواى آفتابى دارد و در اطلس خورشيد در جايگاه 
دوم قرار دارد، مى توان از اين نيروگاه به عنوان يكى از منابع 

تامين استفاده كرد.
ــت: طبق برآوردهاى برخى  كارشناسان  بختيار عنوان داش
ــگرى  ــى و جاذبه هاى گردش ــد آثار تاريخ حدود20درص
ــت آثار ملى  ــار به ثب ــگان و خوانس ــتان هاى گلپاي شهرس
ــب برخى از  ــت؛ هرچند اين ثبت نيز از تخري ــيده اس رس
ــت كه اين وضعيت  اين آثار ارزشمند جلوگيرى نكرده اس

نگران كننده است.
شهرسازى و راه مهم ترين اولويت كارى

ــت، و  ــاى خود دانس ــه ه ــازى و راه را از برنام وى شهرس
ــوراهاى اسالمى شهر  ــاله در تشكيل ش گفت: تاخير20س
ــالمى سبب شده  ــكوهمند اس ــتا پس از انقالب ش و روس
ــرى كرده و  ــازى را پيگي ــدگان امور شهرس تا بعضا نماين
ــذار و ناظر اجراى  ــوان قانونگ نقش نماينده مجلس به عن
ــرار بگيرد.  ــازى ق ــش شهرس ــعاع نق ــت الش ــون تح قان
ــمت شهرسازى در حوزه  بنابراين تاكيد بر برنامه هاى قس

شوراى شهر و شهردارى ها قرار دارد.

اخبار كوتاه

مدير اكو كمپ متين آباد گفت: اكو كمپ متين آباد، دهكده اى با كومه هاى 
كاهگلى، سقف هايى گنبدى و پنجره هايى باز شده به سكوت بيابان است كه 
با الهام از كاروانسراى عباسى ساخته شده و نخستين كمپ كويرى به اين 
سبك در ايران است. اشرف واقفى افزود: كمپ متين آباد در 25 كيلومترى 
ــرقى كاشان قرار دارد كه در ابتداى  جنوب نطنز و 45 كيلومترى جنوب ش
رمل هاى بزرگ كوير منطقه پشت ريگ واقع در جنوب درياچه نمك مسيله 

و بيابان بند ريگ و نزديك ترين مسير به قلعه كرشاهى احداث شده است.
ــرا، چادرهاى دايمى در شن ها،  وى تصريح كرد: اين كمپ شامل كاروانس
كمپ شتر سوارى با40 نفر شتر، رستوران و مزرعه ارگانيك كامال طبيعى، 
ــور در حوزه گردشگرى پايدار  يكى از اماكن زيباى مناطق گردشگرى كش
است. مدير اكو كمپ متين آباد ادامه داد: در حال حاضر فاز اول و دوم كمپ 
مشتمل بر سوييت هاى اقامتى، رستوران، چايخانه سنتى، مزرعه ارگانيك، 
ــترمرغ، امكانات اقامت در چادر و رصد ستارگان، شترسوارى و  پرورش ش
دوچرخه سوارى، اتاق گوشواره، سرويس بهداشتى و حمام فرنگى و ايرانى 

بيرون محوطه به بهره بردارى رسيده است.

ــران و كرون گفت:  ــتان تي ــر اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرس مدي
از يك هكتار اراضى ملى روستاى فضل آباد به دستور دادستان شهرستان 
رفع تصرف شد. مهدى عالى پور افزود: بر اساس تبصره يك ماده 55 قانون 
ــى كيفرى با توجه  ــاده 21 قانون آيين دادرس ــره بردارى و م حفاظت و به
ــوز الزم در خصوص  ــى مقام قضايى مج ــهود بودن جرم با هماهنگ به مش

رفع تصرف از اراضى ملى اخذ مى شود.
ــران و كرون تصريح  ــتان تي مدير اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرس
ــتان تيران و كرون در حال گشت  كرد: يگان حفاظت منابع طبيعى شهرس
ــاهده تخلف تشكيل پرونده داده و متخلف  و بازرسى است و در صورت مش

به دادگاه معرفى مى شود.

ــاره به اينكه در سال زراعى  ــى فريدونشهر با اش رييس اداره هواشناس
ــت: ميزان ــار داش ــتيم، اظه ــا مواجه هس ــود بارش ه ــارى با كمب ج

 بارش ها در سال زراعى جارى به1/350ميلى متر رسيده كه در مقايسه 
ــده بود و اين در حالى  ــال قبل3/430 ميلى متر گزارش ش با مشابه س
ــال قبل2/80 ميلى متر بارش ها كمتر  ــبت به س ــال نس است كه امس

شده است.

طي سال جاري در واحد توليد نهال و گل فصلى شهردارى شهرضا 
بيش از200 هزار اصله درخت و درختچه از جمله كاج ، سرو شيراز  

سرو نقره اى، زبان گنجشك، نارون و زيتون تلخ توليد شده است.
ــيد مصطفى مهدى نيا  در اين خصوص گفت: در سال  مهندس س
ــواع مختلف جهت  ــت و درختچه از ان ــزار اصله درخ جارى200 ه
ــهردارى توسط واحد  ــهرى در نهالستان ش مصارف فضاى سبز ش
ــده كه اين حجم از توليد،  ــهرى توليد ش پارك ها و فضاى سبز ش
ــبز سطح شهر 1 ميليارد ريال  ضمن تامين نياز پارك ها و فضاى س

صرفه جويى در هزينه هاى توليد را براى شهردارى رقم زده است.
ــهرى همچنين در اين خصوص  ــئول پارك ها و فضاى سبز ش مس
ــوى عيدى و20  ــب ب ــا توليد 35 هزار گلدان ش افزود: اين واحد ب
ــر 1ميليارد و100  ــه بهار با هزينه اى بالغ ب هزار گلدان گل هميش
ميليون ريال و نيز توليد انواع گل هاى فصل بهار، شهردارى را براى 
مهيا كردن فضاى سبز شهرى در استقبال از بهار آماده كرده است 
ــال صرفه جويى در  ــخصا800 ميليون ري كه اين توليدات نيز مش

هزينه هاى شهردارى داشته است.
ــاله مبالغ زيادى را براى حفظ و نگهدارى و توسعه  شهردارى هر س
ــهردارى هزينه مى كند كه توليدات واحد نهالستان  فضاى سبز ش
شهردارى ضمن صرفه جويى در اين هزينه ها زمينه  فعاليت هاى 

بيشترى را در بحث فضاى سبز فراهم مى كند.   

متين آباد نخستين اكو كمپ كويرى 
در ايران

رفع تصرف يك هكتاراز اراضى ملى 
در تيران و كرون 

كمبود بارش ها در سال زراعى جارى 
در فريدونشهر

توليد انواع نهال و گل هاى فصلى 
در شهردارى شهرضا

آن سوى خبر

شهردار مباركه در آيين تجليل از مهندسين شهرداري 
و شوراي اسالمي شهر مباركه، با بيان اينكه سال آينده 
ــت، گفت:  ــا را نخواهيم داش ــادي از پروژه ه حجم زي
ــهرداري  در حوزه هاي ــال آينده بايد از پتانسيل ش س
ــي و  ــران، طراح ــازي، عم ــازي و نوس ــف بهس مختل

شهرسازي استفاده كنيم و پروژه ها را به پيش ببريم.
محمد شرفا با بيان اينكه در دوره اي شهرداري به طور 
همزمان20 پروژه فعال داشت، گفت: مديريت شهري 
ــيد تا نظارت مقيم را  در برنامه جديد به اين نتيجه رس

به مشاور واگذار كند.
ــال  ــي تا پايان س ــان كوتاه ــه زم ــرفا با بيان اينك ش
ــهرداري  ــان ش ــت، از معاونان و مهندس باقي مانده اس
در حوزه هاي مختلف خواست با توجه به اينكه بودجه 
شهرداري به تصويب رسيده است بخشي از بودجه 95 

را در سال 94 آغاز كنند.
وي با بيان اينكه اميدوارم در سال 95 عملكرد مناسبي 
ــت ها و  ــي ها، برداش ــيم، افزود: در طراح ــته باش داش
ــل از پايان  ــي از كارها را قب ــي توانيم خيل مناقصات م

ــرفا با بيان اينكه  ــال انجام دهيم و بررسي كنيم. ش س
ــيل و نيروي انساني خوبي  ــهرداري مباركه از پتانس ش
برخوردار است، افزود:  نيروهاي خوبي در بدنه شهرداري 
ــبز و  ــازي، فضاي س ــاي عمراني، شهرس و در حوزه ه

قسمت هاي مختلف حضور دارند.
ــت كه تمام  ــيده نيس ــي پوش وي با بيان اينكه بر كس
ــين انجام مي شود،  كارهاي شهرداري توسط مهندس
ــي در همه زمينه هاي زندگي  افزود: امروز علم مهندس

وارد شده است.
شرفا با بيان اينكه امروز علم و مهندسي پيشرفت زيادي 
ــت، گفت: امروز بيش از هشت گروه مهندسي  كرده اس
ــك در زمينه  ــرژي و مكاني ــه طراحيف برق، ان از جمل

ساختمان وجود دارد.
وي با بيان اينكه انتخابات يك بحث اجتماعي و سياسي 
ــي به انتخابات هم كشيده  ــت و اين روزها مهندس اس
شده است، گفت: علم مهندسي نگاه فني به مسائل دارد.
ــي  ــه كاربرد علم مهندس ــاره ب ــهردار مباركه با اش ش
ــره و خانوادگي هم  ــت: در زندگي روز م در زندگي، گف

ــدان و خرج و مخارج  ــم در زمينه تربيت فرزن مي تواني
زندگي و برنامه ريزي از مهندسي استفاده كنيم.

ــائل  ــي را در مس وي با تاكيد بر اينكه بايد علم مهندس
ــيل،  ــم، تصريح كرد: امروز پتانس كاري خود وارد كني
انرژي و نيروي خيلي خوبي در شهرداري مباركه وجود 
دارد. شرفا با بيان اينكه با استفاده درست از وقت، هزينه 
ــند، گفت:  و كيفيت همه مردم مي توانند مهندس باش
ــرد عادي با دو دالر انجام  مهندس عمران كاري را كه ف

مي دهد، با يك دالر مي تواند انجام دهد.
وي افزود: اگر ما به عنوان مهندس در زمينه هزينه ها و 
زمان انجام كارها و ارتقا در كيفيت كارها نداشته باشيم 

به درستي از علم مهندسي استفاده نكرده ايم.
ــكالت مالي  ــه وجود مش ــاره ب ــهردار مباركه با اش ش
از سال گذشته تا به امروز، گفت: با تالش معاونت هاي و 
حوزه هاي مختلف كارهاي خيلي خوبي با وجود كم و 
كاستي ها در شهر انجام شده و امروز مي توانيم كارنامه 

قابل قبولي را ارائه كنيم.
ــتري از مجموعه  وي با بيان اينكه البته انتظارات بيش

ــتيم، اظهار كرد: همه ما وظيفه داريم  ــهرداري داش ش
خدمات مناسبي به مردم ارائه دهيم.

ــم خدمات بهتري  ــرفا با بيان اينكه اميدواريم بتواني ش
ــي از  ــم، تصريح كرد: بخش ــه دهي ــهروندان ارائ به ش
ــيده و كارهاي خوبي  پروژه هاي نيمه تمام به اتمام رس
هم شروع شده و تعدادي از پروژه ها هم در حال طراحي 

و آغاز است.

اجراى طرح هاى عمرانى آران و بيدگل در هفته منابع طبيعىاستقرار 70 پايگاه ثابت و سيار شور نيكوكارى در نطنز

ــز گفت:  ــتان نطن ــى (ره) شهرس ــام خمين ــداد ام ــه ام ــر كميت مدي
ــتان  ــطح شهرس ــگاه در س ــال 72 پاي ــوكارى امس ــور  نيك در ش
ــع آورى ــتان را جم ــت شهرس ــوع دوس ــردم ن ــاى م ــز كمك ه نطن

  مى كنند. 
ــى  ــه هماهنگ ــه جلس ــاره ب ــا اش ــتانى ب ــى اردس ــا موم محمدرض
ــال و  ــوكارى در ايام پايانى س ــور نيك ــزار  كننده ش ــتگاه هاى برگ دس
ــوگوارى  ــا  ايام س ــال ب ــام پايانى امس ــت: اي ــوروز گف ــيدن ن ــرا رس ف
ــت كه به همين دليل برنامه جمع آورى حضرت زهرا (س) همزمان اس

ــور نيكوكارى  ــا عنوان ش ــه نيازمندان ب ــوكار ب ــاى مردم  نيك كمك ه
برگزارمى شود. 

ــالمى  ــاس تقويم جمهورى اس ــر اس ــاله و ب ــح كرد: همه س وى تصري
ــه امداد  ــيس كميت ــالروز تاس ــفندماه به عنوان س ايران چهاردهم اس
ــاب و  ــوكارى انتخ ــان و  نيك ــل و روز احس ــام راح ــان ام ــه فرم ب
ــه بهار  ــدن ب ــال و نزديك ش ــام پايانى س ــيدن اي ــه فرارس ــه ب با توج
ــتان نطنز  ــت و نيكوكار شهرس ــردم  نوع دوس ــد نوروز، م طبيعت و عي
ــه  ــى جامع ــدان واقع ــارى نيازمن ــه ي ــندانه ب ــى خداپس در حركت

مى شتابند. 
ــى همزمان با  ــن  وفاق مل ــال نيز اي ــتانى اضافه كرد: امس ــى اردس موم

ايام سوگوارى شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با شعار «  بهار همدلى، 
ــنبه 12 اسفند  ــور نيكوكارى » در روزهاى چهارش شكوه مهربانى و ش
ــفند در  ــنبه 13 اس ــتان، پنج ش ــگاه هاى  شهرس در مدارس و آموزش
پايگاه هاى كميته امداد در ميادين و معابر، مراكز نيكوكارى و پايگاه هاى 
 بسيج و همچنين روز جمعه 14 اسفندماه در مصالهاى نماز جمعه نطنز 

و بادرود برگزار مى شود.
ــگاه  ــه و آموزش ــفند ماه 55 مدرس ــرد: در روز  دوازدهم اس وى بيان ك
در سطح شهرستان و در روز سيزدهم اسفندماه 15 پايگاه كميته  امداد، 
ــاى مردمى فعال  ــراى جمع آورى كمك ه ــيج و مراكز نيكوكارى ب بس

مى شوند.
ــك هاى  ــع آورى كم ــه جم ــه ب ــز در ادام ــداد نطن ــه ام ــر كميت مدي
ــزود: همچنين  ــاره كرد و اف ــه نيز اش ــى در مصالهاى نماز جمع مردم
ــتاد نماز جمعه  ــا همكارى س ــفندماه نيز ب در روز جمعه چهاردهم اس
ــاى برگزارى  ــاى مردمى در مصاله ــع آورى كمك ه ــگاه هاى جم پاي
ــدان را جمع آورى  ــك هاى نمازگزاران به نيازمن نماز جمعه  فعال و كم

مى كنند. 
ــته را  ــال گذش ــن نيكوكارى س ــك هاى  مردمى در جش وى جمع كم

1 ميليارد و 113 ميليون ريال اعالم كرد.

ــزدارى  ــى و آبخي ــع طبيع ــئوالن اداره مناب ــرى  مس ــت خب در نشس
ــاره  ــفيعى با اش ــور جمعى از خبرنگاران،  رضا ش ــدگل با حض آران و بي
ــع طبيعى  ــوان هفته  منا    ب ــه عن ــفندماه ب ــذارى 15 تا 21 اس ــه نامگ ب
ــال  ــد و دهمين س ــه عنوان ص ــال كه ب ــعار امس ــان كرد: ش خاطرنش
ــمار مى آيند،  ــزدارى به ش ــازمان جنگل ها، مراتع و آبخي ــيس س تاس
ــت كه به خوبى  ــاركت مردم » اس « مديريت جامع منابع طبيعى با مش
گوياى ضرورت مشاركت عموم مردم در اجراى طرح هاى منا    بع طبيعى 

است.
رييس اداره منا    بع طبيعى آران و بيدگل در ادامه به تشريح برنامه هاى اين 
هفته پرداخت و تصريح كرد: مهم ترين هدف ما وارد كردن مردم و ايجاد 
حس مسئوليت در آنان است، زيرا بدون حضور مردم نمى توان از منابع 

طبيعى حفاظت كرد.
ــت  ــاره كرد و گفت: كاش وى در ادامه به چند برنامه در اين خصوص اش
ــور قوانين و  ــط دانش آموزان، توزيع بروش ــار توس نهال در جاده گرمس
ــنايى آنان با اين  مقررات منابع طبيعى بين نمازگزاران جمعه براى آش
ــت نهال در ايستگاه  ــى و كاش مقررات، بازديد، برگزارى دوره ى آموزش
ــهيد مطهرى (جنگل بانى)، نواختن زنگ سبز و برگزارى  بيابانزدايى ش
جشن درختكارى در آموزشگاه شهيد شمس الدين از جمله برنامه هايى 

است كه براى آشنايى نسل جوان با فعاليت هاى بيابان زدايى و حفاظت از 
منابع طبيعى صورت مى گيرد.

ــى  ــى و مقاله نويس ــابقه نقاش ــفيعى در ادامه برگزارى مس مهندس ش
ــر اين اداره  ــى از برنامه هاى ديگ ــتان را به عنوان يك در مدارس شهرس
ــى تحت  ــفندماه همايش ــت نوزدهم اس ــزود: قرار اس ــرد و اف عنوان ك
ــور نمايندگان  ــازندگى » با حض ــيج س عنوان « همياران طبيعت و بس
ــه آنان اهدا  ــود و در آن كارت هميارى ب ــتان ها انجام ش هميار شهرس

شود.
ــدگل در اين هفته  ــاس گفته  رييس اداره منابع طبيعى آران و بي بر اس
چند پروژه از جمله پارك جنگلى پروفسور كندوانى و طرح  آبخيزدارى 
ــم آباد با ظرفيت5000 متر مكعب نيز در دستور  بندسنگى- مالئى قاس

كار قرار گرفته است.
ــى در روز جمعه 21  ــاده روى خانوادگ ــه  پي ــفيعى در پايان به برنام ش
ــردم در جريان  ــت: اميدواريم م ــار داش ــاره كرد و اظه ــفندماه اش اس
ــاى  ــت از عرصه ه ــه حفاظ ــود ب ــه ى خ ــى عيدان ــاى تفريح برنامه ه
ــور  ــه حض ــند ك ــب باش ــند و مواظ ــته باش ــام داش ــى اهتم جنگل
ــع طبيعى ــارت به مناب ــهر موجب خس ــاى اطراف ش آنان در بيابان ه

 نشود.

شهردار مباركه:

 اختصاص 80 درصد از بودجه شهرداري مباركه به امور عمراني 
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نماينده منتخب مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس:

آبادانى روستاها، كشاورزى و دامپرورى 
تنها راه برون رفت مشكالت است
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دریچه

بیشتر بدانیم

پروتئین یکی از مواد مغذی مهمی است که زنان باردار باید به میزان مناسب 
از آن استفاه کنند.

کارشناس��ان تغذیه معتقدند زنان باید میزان درس��ت مواد مغذی را در رژیم 
غذایی شان بگنجانند. پروتئین یکی از مواد مغذی مهمی است که زنان باردار 
باید به میزان مناسب از آن استفاه کنند. فهرستی از هفت ماده خوراکی غنی از 

پروتئین که برای زنان باردار مناسب است در ادامه ارایه می شود.
تخم مرغ منبع غنی از پروتئین اس��ت. مصرف دو عدد تخم مرغ در هفته نیاز 

پروتئنی یک خانم باردار را تامین می کند.
دانه سویا، هم به صورت پخته و هم به ش��کل شیر سویا، منبع خوب پروتئین 

است. مصرف ۳۰ گرم سویا در هفته در طول دوره بارداری توصیه می شود.
مرغ ماده غذایی دیگر غنی از پروتئین است. مصرف ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم مرغ در 

هفته توصیه می شود.
از آنجایی که پنیر محلی منبع غنی پروتئین است، مصرف ۷۵ تا ۱۰۰ گرم از 

این نوع پنیر به میزان سه بار در هفته برای یک مادر باردار مفید است.
زنان باردار مصرف ۱۵۰ گرم ماست در روز را فراموش نکنند تا نیاز پروتئینی 
ش��ان تامین ش��ود. البته خوردن مواد غذایی دیگر در کنار این مواد خوراکی 

نادیده گرفته نشود.
جوانه ها هم منبع خوب پروتئین هس��تند. مصرف آن ه��م به صورت پخته و 
هم به صورت خام در س��االد توصیه می ش��ود. مصرف ۳۰ گرم در روز عالی 

خواهد بود.
ماه��ی آب ه��ای ش��یرین ک��ه دارای مقادی��ر ک��م جی��وه باش��د، بس��یار 
عالی اس��ت. مص��رف بیش از ان��دازه ماه��ی به خاط��ر اضافه وزن ناش��ی از 
 آن، توصیه نمی ش��ود، اما مص��رف ۷۵ تا ۱۰۰ گ��رم ماه��ی در هفته کافی

است.

 ۷ ماده غنی از پروتئین 
برای زنان باردار

آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بیداد می کند.ریه ها و البته 
قلب بیشترین آسیب را می بینند. سیر یک ماده  غذایی 
طبیعی و حاوی خواص درمانی فوق العاده ای اس��ت که 

می تواند برای تمیز کردن ریه مؤثر باشد.
اگرچه امروزه از س��یر در آش��پزی و تهیه  غذا اس��تفاده 
می شود، اما هنوز خیلی از افراد سیر را در تهیه داروهای 

خانگی به کار می برند.
بیش��ترین تأثیر س��یر مدیون ترکیب اصل��ی آن یعنی 
آلیسین اس��ت. البته طعم تند و خاص س��یر نیز ناشی 
از همین ترکیب اس��ت. این م��اده  غذای��ی پرخاصیت 
همچنین حاوی ویتامین C، B، پروتئین و مواد معدنی 
مانند کلس��یم، مس، پتاسیم، فس��فر و آهن است. سیر 
همچنین یک م��اده  ضدویروس، ضدالته��اب و تصفیه 

کننده  طبیعی است.
 به همین دلیل نیز می توان از آن برای تمیز و پاکسازی 
ریه و تقویت دستگاه ایمنی بدن اس��تفاده کرد. در این 
مقاله شما را با تأثیر س��یر در سالمت ریه ها آشنا کرده و 
طرز تهیه  دو درمان طبیعی برای حفظ دستگاه تنفسی 

را ذکر می کنیم.

چرا سیر برای تمیز کردن ریه ها مفید است؟
مصرف س��یر خام مواد مغذی زیادی به بدن می رساند. 
این ترکیب��ات، تمیزکنن��ده ریه ها و دیگ��ر ارگان های 
بدن محسوب می شوند. میزان باالی آنتی اکسیدان ها، 
ویتامین ها و مواد معدنی موجود در این ماده  غذایی سدی 
در برابر آسیب های رادیکال های آزاد محیطی می سازد. 
این رادیکال های آزاد باعث ایجاد آس��یب به سلول های 

بدن و افزایش خطر سرطان می شود.
س��یر خاصیت آنتی باکتریال دارد و در نابودی بسیاری 
از باکتری ها، ویروس ها و دیگر میکرواورگانیس��م هایی 
که باعث بروز بیماری های تنفس��ی و مش��کالتی مانند 
آنفلوانزا و س��رماخوردگی می ش��وند نقش مهمی دارد. 
این ماده غذایی به دلیل دارا بودن خواص پاک کنندگی 
 تأثیر زی��ادی در فلزات س��نگین تجمع یافت��ه در بدن 

دارد. 
عالوه بر این سیگاری ها یا سیگاری های سابق و همچنین 
افرادی که در معرض دود سیگار قرار دارند نیز باید سیر 
بیش��تری مصرف کنند چ��ون این م��اده غذایی کمک 
زیادی به دفع سموم ناشی از دخانیات می کند. به عقیده 

محققان مصرف منظم سیر می تواند باعث بهبود وضعیت 
بیمارانی باشد که از بیماری های تنفسی مانند برونشیت، 
آس��م، ذات الریه، احتقان ریوی، سل و سرماخوردگی و 

غیره رنج می برند.
چگونه می شود با سیر، ریه ها را تمیز و پاکسازی کرد؟

برای بهره مندی از خواص سیر الزم است که آستین ها را 
باال بزنید و به خودتان زحمت درست کردن چند داروی 
خانگی را بدهید. در این صورت اس��ت ک��ه می توانید به 
بهبود سالمت ریه هایتان و تمیز کردن آن از شر این همه 

آلودگی محیطی امیدوار باشید.
سیر و آویشن برای پاکسازی ریه ها

این ترکیب درمانگر، باعث س��م زدایی از ریه ها می شود. 
ترکیب خواص س��یر با اثرات ضدعفونی کننده آویشن 

سالمت ریه ها را ارتقا می دهد.
مواد الزم 

س��یر ۱۰ حبه، آویش��ن تازه ۳ ش��اخه، روغن زیتون به 
میزان الزم

روش تهیه
حبه های سیر را در هاون بکوبید تا به صورت خمیر درآید. 

سپس برگ های آویش��ن را افزوده و دوباره بکوبید تا هر 
دو مخلوط و یکدست شوند. ترکیب را داخل یک ظرف 
شیشه ای تمیز بریزید و به آن روغن زیتون اضافه کنید 
به طوری که سطح آن را بپوش��اند. اجازه دهید ترکیب 

حاصل یک شب کامل بماند.
روش استفاده

حال که داروی خانگی سیر و آویشن، یک شب به خوبی 
در روغن زیتون خیس شده اس��ت می توانید یک قاشق 
چای خوری از آن را به صورت ناش��تا میل کنید. روز بعد 
نیز می توانید به همین می��زان از این ترکیب میل کنید. 
بعد از دو هفته مصرف، اث��رات آن را روی ریه ها و دیگر 

ارگان ها خواهید دید.
شربت زنجبیل، سیر، زردچوبه، پیاز و شکر

تأثیر اصلی این داروی خانگی ناشی از میزان باالی آنتی 
اکس��یدان ها و ترکیبات س��م زدا و ضدالتهاب آن است. 
خواص موجود در ترکیبات دیگر باعث می شود که اثرات 
سیر چند برابر ش��ود. چون پیاز، زنجبیل و زردچوبه نیز 
حاوی خواص ضدویروسی هستند و قدرت دفاعی بدن 
را باال می برند. این مواد غذایی همچنین باعث دفع مواد 

زائد تجمع یافته در ریه ها می شوند.
مواد الزم

آب نی��م لیتر، ش��کر 2۰۰ گ��رم، پیاز نیم کیلو، ریش��ه  
زنجبیل تازه یک تکه، زردچوبه یک قاشق چای خوری، 
سیر له ش��ده ۳ حبه، شربت زنجبیل، س��یر، زردچوبه، 

پیاز و شکر
روش تهیه

آب و ش��کر را مخل��وط ک��رده و روی ح��رارت مالی��م 
گرم کنی��د. س��پس پیازهای پوس��ت کن��ده را اضافه 
 کرده و ه��م بزنید. زنجبیل و س��یرهای له ش��ده را نیز

 اضافه کنید.
 زمانی که ترکی��ب به جوش آمد زیر ش��عله را کم کنید 
و به ه��م زدن ادامه دهید. باید اج��ازه دهید آب ترکیب 
به نصف برسد. س��پس ترکیب را صاف کرده و بگذارید 
خنک شود. می توانید شربت به دست آمده را در یخچال 

نگهداری کنید.
روش مصرف

می توانی��د ه��ر روز صبح به صورت ناش��تا یک قاش��ق 
غذاخوری از این ترکیب میل کنید یا این  ش��ربت را در 
آب ولرم مخلوط کرده و بخورید. دو هفته ، مداوم از این 
شربت استفاده کنید و سپس یک هفته استراحت کرده 

و دوباره شروع کنید.
در هر دو صورت سیر ترکیب اصلی داروی خانگی، برای 

پاکسازی ریه ها محسوب می شود.
یادتان باشد که الزم اس��ت از این روش های طبیعی در 
کنار سبک زندگی سالم استفاده کنید. توصیه می کنیم 
از مصرف دخانی��ات خودداری کرده و بیش��تر به دامان 

طبیعت و هوای سالم پناه ببرید.

طب سنتی

یک متخصص طب سنتی گفت: مصرف کاهو و سکنجبین با یکدیگر می تواند 
بی خوابی را درمان کند و دردهای مبهم بدن را کاهش دهد.

 دکتر قدیر محمدی، درباره مصرف کاهو و سکنجبین و تاثیر آن بر بدن گفت: 
در طب سنتی مزاج کاهو سرد و تر است و سکنجبین مزاج گرم و خشک دارد 
به این دلیل که سکنجبین از ترکیب سرکه و عسل درست می شود که به اندازه 
معین جوشانده شده و اثرات گرم و خشکی را بر جای می گذارد، درواقع اثرات 
گرم و خشک سکنجبین با اثرات س��رد و تر کاهو تا حدودی یکدیگر را خنثی 

می کنند.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه کاهو خواب آور، مس��کن و ضد درد است 
می تواند به همراه س��کنجبین مصرف ش��ود و عارضه ای نیز به همراه نداشته 

باشد.
تاثیر مصرف کاهو در افراد دارای مزاج بلغمی

محمدی، تصریح کرد: اگر کاهو را به تنهایی بدون س��کنجبین مصرف کنیم 
ممکن است رطوبت، تری و سردی آن تاثیر نامطلوبی روی افرادی که سن باال 
دارند یا دارای مزاج بلغمی هستند بر جای بگذارد، اما اگر به همراه سکنجبین 

مصرف شود این عوارض را به همراه نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه کاهو جزو مواد غذایی است که خاصیت دارویی دارد، گفت: 
معموال اثرات سوء کاهو را س��کنجبین از بین می برد و از گذشته نیز در رژیم 

غذایی ایرانیان این دو به همراه یکدیگر مصرف شده است.
این متخصص طب س��نتی ادامه داد: س��کنجبین نفوذ مواد را در بدن بیشتر 
می کند، باز کننده عروق بدن و مجاری اس��ت و خون بدن را تمیز می کند، از 
این جهت مصرف سکنجبین به تنهایی و یا با کاهو می تواند اثرات خوبی را بر 
بدن برجای بگذارد و به دلیل گرم و خش��ک بودن سکنجین عوارض آن نیز با 
کاهو دفع می شود، در نتیجه این دو ماده عوارض یکدیگر را خنثی می کنند، 

اما اثرات مثبت یکدیگر را خنثی نمی کنند.
محمدی، با بیان اینکه مصرف کاهو و سکنجبین با یکدیگر می تواند بی خوابی 
را درمان کند و دردهای مبهم بدن را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: سکنجبین 
با شکر نیز درس��ت می شود، اما درست کردن آن با عس��ل بهتر است؛ مصرف 
کاهو وسکنجبین با هم برای بدن ضرری ندارد، اما همچنان که زیاده روی آب 
زیاد می تواند برای بدن مضر باش��د مصرف زیاد این ماده غذایی نیز می تواند 

آسیب رسان باشد.

یک متخصص طب سنتی مطرح کرد:

درمان بی خوابی و دردهای مبهم 
در بدن با مصرف کاهو و سکنجبین

ریه هایتان را با سیر تمیز کنید

نکته

هنوز هیچ رژی��م غذایی قطعی برای مبتالیان به اس��کلروز 
متعدد یا همان ام اس و به نفع عالئم و یا درمان این بیماری 
ثابت نشده اس��ت اما این بدان معنا نیست که رژیم غذایی 

نمی تواند در مدیریت این بیماری نقش داشته باشد.
 متخصصان مرکز پزش��کی میس��وری در س��نت لوئیس 
معتقدند که رژیم غذایی در س��المت کلی و تناس��ب اندام 
بیماران مبتال به بیماری های مزمن نقش اساسی دارد. یک 
برنامه غذایی س��الم مطمئنا عالئم ام اس مانند خس��تگی، 
 مش��کالت مثانه، اخت��الل در عملک��رد روده و ... را بهبود 
می بخش��د. انتخاب غذاه��ای مغذی همچنی��ن منجر به 
 جلوگیری از برخی مش��کالت س��المت در ای��ن بیماران 
 م��ی ش��ود، از قبی��ل: کلس��ترول باال، فش��ار خ��ون باال،

بیماری های قلبی و سکته مغزی.
انتخاب غذاهای کم چرب و پرفیبر: بنیاد ملی اسکلروز 
چندگانه نشان می دهد افراد مبتال به ام اس بهتر است رژیم 
غذایی کم چرب و با فیبر باال را انتخاب کنند. غذاهای مغذی 
 مانند میوه ها، س��بزیجات، گوش��ت بدون چربی، مغزها و 
دانه ها و محدود کردن چربی های ترانس به کمتر از هفت 

درصد از کالری روزانه در این بیماران بسیار مهم است.
رژیم غذای��ی با فیبر باال س��نگ بنای حفظ وزن س��الم در 
مبتالیان به ام اس است چون خطر افزایش وزن و به دنبال 
آن بیماری های قلبی، و سایر بیماری های مزمن مرتبط با 
وزن را کاهش می دهد. برای مثال وزن باال منجر به احساس 

خستگی بیشتر و تحریک عالئم ام اس می وشد.
اما غذا خوردن س��الم یک الگوی واحد برای تمام بیماران 
نیس��ت و هر بیمار باید بنا به شرایط پزش��کی اش در مورد 

تغییرات رژیم غذایی با پزشک خود مشورت کند.
خوردن 5 وعده میوه و س�بزی در روز: یک توصیه بر 
این است که میوه ها و سبزیجات سرش��ار از ویتامین ها و 
مواد معدنی برای دریافت ان��رژی در روز باید در نظر گرفته 
شود. این خوراکی ها سرش��ار از فیبر هستند که می توانند 
به جلوگیری از یبوست در مبتالیان به ام اس کمک کنند. 
یبوست یکی از شکایات رایج در این بیماران است. همچنین 
خاصیت ضد التهابی میوه ها و سبزیجات برای این بیماران 
مفید است. هرچه آنتی اکسیدان های این دسته خوراکی ها 
بیشتر به بیماران برسد، نقش مهمی در کند کردن پیشرفت 

ام اس خواهد داشت.
خوردن دو بار ماه�ی در هفته: در حال��ی که تحقیقات 
محدود است، با این حال ثابت شده که اسیدهای چرب امگا 
۳ در یک رژیم غذایی مخصوص بیماری ام اس مفید است 
و به طور بالقوه منجر به کاهش ش��دت عود عالئم می شود. 

امگا ۳ همچنین منجر به بهبود سالمت قلب، کاهش فشار 
خون و کاهش التهاب در بیماران می شود. حتی خبر خوبتر 
این است که بیماران می توانند ماهی های چرب مانند ماهی 
آزاد، س��اردین و قزل آال را هفته ای دو بار مصرف کنند. به 
ویژه برای مبتالیان به ام اس که شاید تحرک به میزان کافی 
وجود نداشته باشد، مصرف منظم ماهی خطر ابتال به پوکی 

استخوان را نیز کاهش می دهد.
نوش�یدن مقدار زی�ادی آب: آب کافی و نگه داش��تن 
حجم مایعات در بدن به هضم غذا کمک می کند و عملکرد 
عضالت را بهبود می بخشد. به افراد مبتال به ام اس توصیه 
می شود که روزانه حداقل هشت لیوان آب بنوشند و آن هم 
برای پیشگیری از یبوست، و خستگی که دو عالمت شایع 

ام اس هستند.
بس��یاری از افراد مبتال به ام اس دچار تکرر ادرار هستند و 
به همین دلیل کمتر مایعات می نوشند، اما باید بدانند که 

مایعات کافی برای سالمت مثانه مهم است.
یکی دیگر از دالیل خوب آب نوشیدن کافی در این بیماران 
این اس��ت که برخی از آنها تحمل آب و هوای گرم را ندارند 

و به ش��دت آب بدن خود را از طریق تعریق زیاد از دس��ت 
می دهند.

اس�تفاده از ادویه جات به جای نمک: تحقیقات نشان 
داده اس��ت که مصرف باالی س��دیم ممکن است منجر به 
پیش��رفت عالئم ام اس ش��ود و ضایعات جدی��د را در این 
بیماری ایجاد کند. پس به جای اس��تفاده از نمک می توان 
از چاشنی های غذا مانند پودر س��یر، فلفل سیاه یا سفید، 
پودر پیاز و سبزیجات خشک، سبزیجات تازه، آب میوه و یا 
لیمو استفاده کرد. مراقب باشید چون غذاهای فرآوری شده 

حاوی میزان باالی نمک و سدیم هستند.
ویتامین دی: بس��یاری از افراد مبتال به ام اس از س��طوح 
ناکافی ویتامین دی رنج می برند. این ویتامین برای تقویت 
استخوان ها شناخته شده و کمبود آن با برخی بیماری های 

خاص از جمله ام اس در ارتباط است. 
بهترین راه برای به دس��ت آوردن ویتامین دی از طریق نور 
خورشید است و بعد از آن مواد غذایی. توصیه موسسه ملی 
پوکی اس��تخوان ایاالت متحده به مص��رف روزانه 4۰۰ تا 

۱۰۰۰واحد ویتامین دی است.
مصرف ماست: ماس��ت کم چرب یک میان وعده مناسب 
برای افراد مبتال به ام اس است. ماست حاوی کلسیم باال و 
برخی از مارک های آن غنی ش��ده از ویتامین دی است که 
البته نوع پروبیوتیک آن برای کاس��تن مشکالت گوارشی 

مبتالیان به ام اس بسیار مفید است.

گفته می شود که آب لیمو به کاهش وزن کمک می کند، اما سه نوشیدنی 
ساده دیگر نیز وجود دارد که از آب لیمو موثرتر عمل می کنند.

کارشناس��ان تغذیه بر این باورند که یک لیوان آب به تنهایی نمی تواند 
وزن شما را کم کند. در حقیقت هیچ نوع نوشیدنی برای این کار وجود 
ندارد. البته تعداد معدودی از نوشیدنی ها را اگر همراه با سبک زندگی و 
رژیم غذایی مناسب استفاده کنید، از تاثیرات مثبت آن در کاهش وزن 

نهایت استفاده را خواهید برد.
قهوه

می توان آن را نوش��یدنی ان��رژی زای طبیعت نامید. تحقیقات نش��ان 
می دهد که مصرف 2 تا ۳ فنجان قهوه پیش از ش��روع تمرین، می تواند 
مدت زمان تمرین شما را بیشتر کند. بنابراین شما میزان بیشتری کالری 
خواهید سوزاند. البته فراموش نکنید که قهوه را به همان صورت اصلی 
میل کنید، زیرا اضافه کردن مواد دیگر )مثل کافی میت و شکر ( به آن 

می تواند اثر قهوه را از بین ببرد.
کافئین موجود در قهوه برای س��المت بدن مفید است. قهوه همچنین 
حاوی مقادیر باالیی از آنتي اکسیدان  مانند کلروژنیک و توکوفرول است 

که در بدن نقش موثری ایفا می کنند. 
عالوه بر آن، مواد معدنی چون منیزیم در قهوه وجود دارد که مشخص 
شده در بهبود واکنش بدن به انسولین و اصالح متابولیسم گلوکز موثر 
اس��ت. محققان ایتالیایي، ماده دیگري به نام »تریگونلینگ« را هم در 
قهوه پیدا کرده اند. این ماده به قهوه عطر و طعم تلخی می دهد. خاصیت 
ضد باکتری و ضد چسبندگی قهوه که مانع پوسیدگی دندان می شود را 

نیز به همین ماده نسبت می دهند.
یک لیوان آب خنک!

لیموی تازه ای که داخل یک لیوان آب می اندازید، چه فایده ای می تواند 
برای بدن داشته باشد، اما اگر آن را بردارید و چند تکه یخ کوچک داخل 

لیوان آب بیندازید، تاثیر مثبت آن را خواهی��د دید. رویه بدین صورت 
اس��ت که بدن در تمام روز تالش می کند تا دمای ایده آل خود را حفظ 
کند. حال اگر ش��ما یک لیوان آب خنک بنوشید، بدن برای رسیدن به 

دمای مورد نظر خود، تالش می کند تا میزان بیشتری کالری بسوزاند.
پژوهش ها نشان داده که مصرف روزانه ۷۰۰ میلی لیتر آب خنک باعث 
می شود تا بدن ۱۰۰ کالری بیشتر بسوزاند. بنابراین اگر هر روز این کار 
را انجام دهید، می توانید در یک بازه یک س��اله، 4یا ۵کیلوگرم از وزن 

نهایی خود کمتر باشید.
چای سبز

چای سبز تهی از کالری است و به س��وخت و ساز بدن کمک می کند تا 
به سرعت بیشتری چربی ها را بسوزاند و موجب کاهش وزن شود. نتایج 
یک مطالعه نشان داد افرادی که روزانه 4 فنجان چای سبز را به مدت دو 
ماه مصرف کردند، در مقایسه با افرادی که آب ساده نوشیدند، دست کم 

2 تا ۷ کیلوگرم بیشتر کاهش وزن داشته اند.
نتایج پژوهش دیگری که در سال 2۰۱۳ در ژورنال کالج تغذیه آمریکا 
به چاپ رسید، نشان داد، افرادی که مرتب چای سبز مصرف می کنند 
بیش��تر کاهش وزن دارند. محققان بر این باورند که رمز موفقیت چای 
سبز، ترکیب کافئین و آنتی اکسیدان کتکین موجود در آن است. البته 
توصیه شده که چای س��بز تازه و بدون هیچ نوع افزودنی برای مصرف 

تهیه شود.

بایدهای خوراکی برای مبتالیان به ام.اس
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مفاد آرا
12/142 آگهی موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آیین نامه قان�ون 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  مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی 
میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 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 0
 1( رای شماره 139460302034029540 هیأت اول0 س��یدصادق بهی فرزند سیدعباس 
بش��ماره شناس��نامه 213 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1262343151 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/89 مترمربع بش��ماره 1 فرعی از پالک 5153  - 

اصلی واقع در اراضی شهرمحله گل چقانه بخش 1 کاشان
2( رای ش��ماره 139460302034029541 هیأت اول0 فاطمه قهوه چی زاده فرزند منصور 
بشماره شناس��نامه 1499 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1261962079 سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/89مترمربع بشماره 1فرعی از پالک5153- اصلی 

واقع در اراضی شهرمحله گل چقانه بخش 1 کاشان
3( رای ش��ماره 139460302034030894  هیأت دوم0 مهدی نشاس��ته سازکاشی فرزند 
نعمت اله بش��ماره شناسنامه 45222 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1260442251-  
ششدانگ یکباب کارگاه بمس��احت 173/30 مترمربع بشماره 1 فرعی از پالک3558- 

اصلی واقع در اراضی شهر بخش 1 کاشان
4( رای شماره 139460302034027526هیأت دوم0 نفیس��ه مهماندوست ونداده فرزند 
ابراهیم بشماره شناس��نامه 15798 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1263470467-  
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 106/10 مترمربع بشماره 2 فرعی مجزی از 1 فرعی از 

پالک3870- اصلی واقع در گذر سرفره بخش 1 کاشان
5( رای ش��ماره 139460302034029512هیأت اول0 مریم قاضی فرزند محمد بش��ماره 
شناسنامه 2656 صادره از کاشان بشماره ملی 1260751546 –  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 184/55 مترمربع بشماره 6 فرعی مجزی از 5 و4 فرعی و قسمتی ازمشاعات 

پالک 6974- اصلی واقع در بخش 1 کاش��ان
 6( رای ش��ماره 139460302034029497 هیأت اول0 اصغرآقا رضوانی تبار فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 772 صادره ازکاشان بشماره ملی 1261671910 –  ششدانگ یکباب 
مغازه  بمساحت 21/66 مترمربع بشماره 1 فرعی از پالک2163- اصلی واقع درگذرنو 

بخش 1 کاشان
7( رای شماره 139460302034025844هیأت دوم0 طاهره صفیه فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 5 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 6199879643 –  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 107/50 مترمربع بشماره 11136  فرعی مجزی از 4868 از فرعی از پالک2- 

اصلی واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
8(رای شماره 139460302034030561هیأت اول0 محمدنجابتی فرزند خلیل اله بشماره 
شناسنامه 82 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1261625811 – سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 271/20 مترمربع بشماره 11185  فرعی مجزی از 781 از پالک2- 

اصلی واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
9(رای شماره 139460302034030563هیأت اول0 فاطمه نجابتی فرزند خلیل اله بشماره 
شناس��نامه 703 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1261640446 –  یکدان��گ و نیم از 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 271/20 مترمربع بشماره 11185  فرعی مجزی از 781 

از پالک2- اصلی واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
10(رای شماره 139460302034030564هیأت اول0 زهرانجابتی فرزند خلیل اله بشماره 
شناس��نامه 40040 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1260390446 – یکدانگ و نیم از 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 271/20 مترمربع بشماره 11185  فرعی مجزی از 781 

از پالک2- اصلی واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
11( رای شماره 139460302034027377 هیأت دوم0 محمدرضا صفائی فرزند غالمعلی 
بشماره شناس��نامه 10879 صادره از کاش��ان به کدملی 1263421288- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135/69 مترمربع به شماره 552 فرعی از شماره 3و18 

اصلی واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان
12( رای شماره 139460302034027378  هیأت دوم0 مریم برزی فرزند اسمعیل بشماره 
شناس��نامه 0 صادره از کاش��ان به کدملی 1250149436- س��ه دانگ از شش��دانگ 
یکبابخانه بمساحت 135/69 مترمربع به شماره 552 فرعی از شماره 3و18 اصلی واقع 

در غیاث اباد بخش 2 کاشان
13( رای شماره 139460302034019598هیأت دوم0 محمد پشتیبان فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی 1262761069 –  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 187/75 مترمربع بش��ماره 8975  فرعی مجزی از 1372فرعی  از پالک11- 

اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
14( رای ش��ماره 139460302034025841هیأت دوم0 بهروز حسنی خباز فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1481 صادره از کاشان بشماره ملی 1261961897 – دودانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 131/10 مترمربع بشماره 9019  فرعی مجزی از 401 

فرعی  از پالک11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
15( رای ش��ماره 139460302034025841هیأت دوم0 اعظم حس��نی خباز فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 1293 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1262387213 – چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 131/10 مترمربع بشماره 9019  فرعی مجزی 

از 401 فرعی  از پالک11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
16( رای شماره 139460302034029618هیأت دوم0 حمیدرضا جوزق کار فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 14541 صادره از کاش��ان بشماره ملی 1263457894 –  دودانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 156/95 مترمربع بشماره 9056  فرعی مجزی از 6331 

فرعی  از پالک11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
17( رای شماره 139460302034029620هیأت دوم0 محبوبه برمکی فرزند خسرو بشماره 
شناسنامه 6427 صادره از کاشان بشماره ملی 1263376789 –  دودانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 156/95 مترمربع بش��ماره 9056  فرعی مجزی از 6331 فرعی  از 

پالک11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
18( رای شماره 139460302034029619هیأت دوم0 بتول فرجادتبار فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 543 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1261588071 –  دودانگ از ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 156/95 مترمربع بش��ماره 9056  فرعی مجزی از 6331 فرعی  از 

پالک11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
 19(رای شماره 139460302034029510هیأت اول0 موسس��ه صندوق اندوخته جاوید 
بشناس��ه ملی 10260001020- ششدانگ یکباب انباری بمس��احت 1590/75 مترمربع 

بشماره 4102 فرعی از 373 از پالک12- اصلی واقع درجمال آباد بخش 2 کاشان
20( رای ش��ماره 139460302034029601هیأت اول0 زهراسادات هاشمیان رهقی فرزند 
سیدابوالقاسم بشماره شناسنامه 1393 صادره از کاشان بشماره ملی 1261228510-  
ششدانگ یکبابخانه  بمس��احت 93/85 مترمربع بشماره 5495  فرعی مجزی از 1279 

فرعی  از پالک13- اصلی واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان
21( رای ش��ماره 139460302034005672 هیأت اول0 غالمرضا راستی فرزند حیدرعلی 
بشماره شناس��نامه 21 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262833817 - ششدانگ 
یکباب مغازه بمس��احت 19/57 مترمربع بش��ماره 20561  فرعی از پالک 15- اصلی 
واقع درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(

22( رای شماره 139460302034002055 هیأت اول0 س��یدمرتضی ساداتی تبار فرزند 
سیدرضا بشماره شناس��نامه 1695 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261893342 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/70فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد 

بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(
23( رای ش��ماره 139460302034019592 هیأت دوم0 صدیقه ذبیح��ی فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 10733 صادره از کاشان به شماره ملی 1263419828 - ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 98/12 مترمربع بشماره 20566 فرعی مجزی از 7945 فرعی از پالک 
15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان 

24( رای ش��ماره 139460302034022504 هیأت دوم0 روح اله فالح ارمکی فرزند حس��ن 
بشماره شناسنامه 72 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261988442 -  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/40 مترمربع بشماره 20616  فرعی از پالک 15- اصلی 
واقع درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(

25( رای شماره 139460302034022505 هیأت دوم0 راضیه حاجی پور کاشی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 568 صادره از کاشان به شماره ملی 1261936019 -  سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/40 مترمربع بشماره 20616  فرعی از پالک 15- اصلی 
واقع درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(

26(رای شماره 139460302034026259 هیأت دوم0 علی قاسمی فرزند عزت اله بشماره 
شناسنامه 34 صادره از کاشان به شماره ملی 1263163173 -  سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 125 مترمربع بشماره 20801  فرعی مجزی از 5066 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری علیرضا تهرانی زاده(
27( رای ش��ماره 139460302034026258 هیأت دوم0 فاطمه حمیدنیا فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 106 صادره از کاش��ان به شماره ملی 1261789751 - سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 125 مترمربع بشماره 20801  فرعی مجزی از 5066 فرعی 

از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری علیرضا تهرانی زاده(
28(رای شماره 139460302034027524 هیأت اول0 سیدمحمد روزمه فرزند سیدمختار 
بشماره شناسنامه 541 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1261707257 -  سه دانگ از 
شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 103/55 مترمربع بش��ماره 20827 فرعی ازپالک15 - 

اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان
29(رای ش��ماره  139460302034027523 هیأت اول0 طیبه رحیمی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 301 صادره از کاشان بشماره ملی 1260970000 بالمناصفه- سه دانگ از 
شش��دانگ یکبابخانه بمساحت 103/55 مترمربع بش��ماره 20827 فرعی ازپالک15 - 

اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان
30(رای شماره 139460302034026639 هیأت اول0 خسرو زاهدی عبدالهادی فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 36 صادره از کاشان به شماره ملی 1263191142 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20831  فرعی مجزی از 7657 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان
31( رای ش��ماره 139460302034027853 هیأت دوم0 مجتبی ناصحی فرزند حس��ن 
بشماره شناسنامه 1623 صادره از کاش��ان به شماره ملی 1261963318 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 76/50 مترمربع بشماره 20838 فرعی مجزی از2435 
فرعی ازپالک15 - اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه ازرضا 

کاغذی نیاسر(
32( رای شماره 139460302034027854 هیأت دوم0 اکرم عظیمی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 1844 صادره از کاشان بشماره ملی 1261182987 بالمناصفه- سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 76/50 مترمربع بشماره 20838 فرعی مجزی از2435 
فرعی ازپالک15 - اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه ازرضا 

کاغذی نیاسر(
33( رای ش��ماره 139460302034027522 هیأت دوم0 اش��رف ش��یخی برزکی فرزند 
حسینعلی بشماره شناس��نامه 66 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262947741 
-  شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 105/48 مترمربع بش��ماره 20840فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان
 34( رای شماره 139460302034029544 هیأت اول0 نرگس گلزاریان فرزند محمد بشماره 
شناس��نامه 312 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262325749 -  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 133/73 مترمربع بشماره 20924 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش2 کاشان 
35( رای شماره 139460302034029538 هیأت اول0 عامر کریمی فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 52407 صادره از کاشان به شماره ملی 1260514073 -  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 160 مترمربع بش��ماره 20925 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد 

بخش2 کاشان 
36( رای ش��ماره 139460302034028372 هیأت اول0 جعفر حسین زاده فرزند علیخان 
بشماره شناس��نامه 92 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262622255 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 111/88 مترمربع بش��ماره 20926 فرعی مجزی از 3172 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری از رحمت اله روان شاد(
37( رای شماره 139460302034029495 هیأت اول0 اعظم شیریفی فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 898 صادره از کاشان به شماره ملی 1261885449 -  ششدانگ یکبابخانه 
و مغازه بمساحت 123 مترمربع بشماره 20927 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی 

آباد بخش2 کاشان 
38( رای ش��ماره 139460302034029468 هیأت اول0 علی برزنونی فرزند رضا بشماره 
شناس��نامه 1640 صادره از نیش��ابور به ش��ماره ملی 1062137965 – سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 266/60 مترمربع بش��ماره 20928 فرعی از پالک 15- 

اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان 
39( رای ش��ماره 139460302034029469 هی��أت اول0 زهریا دهقانی فرزند ماش��االه 
بشماره شناس��نامه 289 صادره از آران و بیدگل به ش��ماره ملی 6199509430 – سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 266/60 مترمربع بشماره 20928 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان 
40( رای ش��ماره 139460302034029602 هیأت اول0 حس��ین غالم پور عصاری فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناس��نامه 4321 صادره از کاشان به شماره ملی 1260558592-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع بشماره 20932 فرعی مجزا از 7005 فرعی 

از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاش��ان 
41( رای شماره 139460302034029604 هیأت دوم0 محمدرضا رخ بین فرزند عباسعلی 
بشماره شناسنامه 1035 صادره از کاش��ان به شماره ملی 1261135431 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 135 مترمربع بشماره 20933 فرعی مجزی از 2699 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان
42( رای شماره 139460302034029606 هیأت دوم0 ابوالفضل صباغی سادیانی فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 2 صادره از کاشان به شماره ملی 1262996465 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 130 مترمربع بشماره 20934 فرعی مجزی از 6765 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان
43( رای ش��ماره 139460302034029621 هیأت دوم0 الهه نجفی تبار فرزند علی عباس 
بشماره شناسنامه 1201 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263490107 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20935 فرعی مجزی از 6097 فرعی از پالک 
15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاش��ان )خریداری مع الواسطه از غالمحسین 

سعیدی برزکی(
44( رای شماره 139460302034029623 هیأت دوم0 حمیدرضا جاللیان فینی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 4577 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261022130 – سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 100 مترمربع بشماره 20936  فرعی مجزی از 6097 
فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان )خریداری از غالمحسین 

سعیدی برزکی(
45( رای شماره 139460302034029636  هیأت دوم0 زهرا خلیلی نژاد فرزند خلیل بشماره 
شناسنامه 174صادره از کاشان به شماره ملی 1261919939 – سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20936  فرعی مجزی از 6097 فرعی از پالک 
15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاش��ان )خریداری مع الواسطه از غالمحسین 

سعیدی برزکی(
46( رای شماره 139460302034029018 هیأت دوم0 محسن سجادی فر  فرزند حسنعلی 
بشماره شناسنامه 3259 صادره از کاش��ان به شماره ملی 1260928977 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 245/45 مترمربع بشماره 20938  فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش2 کاشان)خریداری مع الواسطه از مالکین مشاعی ناجی آباد(
47( رای ش��ماره 139460302034029106 هیأت دوم0 جعف��ر طوقانیان فرزند علی اکبر 

بشماره شناس��نامه 11 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263231829 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 94/78 مترمربع بش��ماره 20940 فرعی مجزی از 2723 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان 
48( رای ش��ماره 139460302034029020 هی��أت دوم0 فرهاد زین الدین��ی فرزند تیمور 
بش��ماره شناس��نامه 3 صادره از کرمان به ش��ماره ملی 3257991606 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 65 مترمربع بش��ماره 20941 فرعی مجزی شده از 7091 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان
49( رای ش��ماره 139460302034030089 هی��أت اول0 مرضی��ه افش��ار فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1417 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262001897-  ششدانگ 
یکبابخانه20996 بمساحت 125 مترمربع بشماره 20996 فرعی مجزی از 695 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش2 کاشان
50( رای شماره 139460302034022112 هیأت اول0 امیرحسین باغ شیخی فرزند رحمت 
اله بشماره شناسنامه 1054 صادره از کاش��ان بشماره ملی 1261700112- ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل برساختمان بمس��احت 198/85 مترمربع بشماره 6140 
فرعی مجزی از 361 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش2 کاشان )خریداری 

از حاج اکبر ناجی آبادی(
51(رای ش��ماره 139460302034029635 هیأت دوم0 نصراله بخشی فرزند علی محمد 
بشماره شناسنامه 1859 صادره از کاشان به شماره ملی 1261394739 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 194/41 مترمربع بشماره 6245  فرعی مجزی از 251 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع دردرب فین بخش2 کاشان
52( رای شماره 139460302034029648 هیأت اول0 مصطفی جعفرزاده فرزند عباسعلی 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250711835 -  ششدانگ یکباب 
چهاردیواری مشتمل برانباری بمساحت 808/09 مترمربع بشماره 6246  فرعی مجزی 

از 351 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش2 کاشان
53(رای ش��ماره 139460302034029452 هیأت اول0 محسن س��خنگو فرزند ماشااله 
بشماره شناس��نامه 0 صادره از کاش��ان  به ش��ماره ملی 1250089115 -  ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت89 مترمربع بش��ماره 6247  فرعی مجزی از 76 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع دردرب فین بخش2 کاشان
54( رای ش��ماره 139460302034029501 هی��أت اول0 عباس بوس��تانی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 292 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262235721 -  ششدانگ 
یکبابخانه مسکونی بمساحت 24/95 مترمربع بشماره 6249  فرعی مجزی از 24 فرعی 

از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش2 کاشان
 55( رای ش��ماره 139460302034029584 هی��أت اول0 ابوالفضل ش��توئی زاده فینی 
فرزند محمدص��ادق بش��ماره شناس��نامه 53 صادره از کاش��ان به ش��ماره ملی 
1262965535- سه دانگ از ششدانگ یکباب س��اختمان مسکونی بمساحت 285/75 
مترمربع بشماره 1355 فرعی مجزی از 257 فرعی از پالک 24 - اصلی واقع در دیزچه 

بخش 2 کاشان
56(رای ش��ماره  139460302034029582 هیأت اول0 زینب ناجی آب��ادی دیزچه فرزند 
شکراله  شماره شناسنامه 62 صادره از کاشان بشماره ملی 1262976138 بالمناصفه-  
سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت 285/75 مترمربع بشماره 

1355 فرعی مجزی از 257 فرعی از پالک 24 - اصلی واقع در دیزچه بخش 2 کاشان
57( رای شماره 139460302034025506 هیأت اول0 فاطمه خجسته کیا فرزند علی اکبر 
بشماره شناس��نامه 22  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262795605-  ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 349/58 مترمربع بش��ماره 9817  فرعی مجزی از 326 فرعی از 

پالک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان
58( رای شماره 139460302034025987 هیأت اول0 محمدحسن پهلوان زاده مقدم فینی 
فرزندعلی بشماره شناس��نامه 785  صادره ازکاشان به ش��ماره ملی 1263566197-  
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 246/75 مترمربع بش��ماره 9819  فرعی مجزی از 
775و804 فرعی ازپالک 33- اصل��ی واقع درفین علیا بخش2کاش��ان )خریداری مع 

الواسطه ازحاج جوادصولت(
59( رای ش��ماره 139460302034029104 هی��أت دوم0 اعظم گدازچ��ی فرزند علیرضا 
بشماره شناسنامه 40481 صادره از کاشان به شماره ملی 1260394859-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 154/50 مترمربع بش��ماره 10413  فرعی مجزی از 312 فرعی از 

پالک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاشان
60( رای ش��ماره 139460302034030220 هیأت دوم0 جواد آس��یابانی فینی فرزند فرج 
بشماره شناسنامه 339  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261482190-  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 88/46 مترمربع بشماره 10442  فرعی مجزی از 434 فرعی 

از پالک 33- اصلی واقع در فین علیا بخش 2 کاش��ان
61( رای شماره 139460302034008047 هیأت اول0 مجید مهجوری فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 31218  صادره از کاشان به شماره ملی 0063862964-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 125/15 مترمربع بشماره 6417  فرعی مجزی از 479 فرعی از پالک 34- اصلی 

واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
62( رای ش��ماره 139460302034021780 هیأت دوم0 فاطمه تقاعدی فینی فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 76  صادره از کاشان به شماره ملی 1262750628-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 413/85 مترمربع بشماره 6424 فرعی مجزی از 1628 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
63( رای ش��ماره 139460302034021777 هیأت دوم0 طاهره آبایان فینی فرزند عباس 
بشماره شناس��نامه 90 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262976413-  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 75/04 مترمربع بشماره 6425  فرعی مجزی از 1628 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
64( رای شماره 139460302034021762 هیأت دوم. زهرا آبایان فینی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 5  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262970814-  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 128/86 مترمربع بش��ماره 6426  فرعی مجزی از 1628 فرعی از پالک 34- 

اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
65( رای شماره 139460302034021727 هیأت دوم0 عباس آبایان فینی فرزند اسماعیل 
بشماره شناس��نامه 49  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262763347-  ششدانگ 
یکدرب باغ بمساحت 1092/61 مترمربع بشماره 6427  فرعی مجزی از 1470 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
66( رای شماره 139460302034027418 هیأت دوم0 علی میراب زاده فینی فرزند حسین 
بشماره شناس��نامه 19  صادره از کاشان به ش��ماره ملی  1262979714 – سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمس��احت 265 مترمربع بش��ماره 6451  فرعی مجزی از 433 
فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از 

حسن میراب زاده فینی(
67( رای ش��ماره 139460302034027417 هیأت دوم0 زهره نماینده نیاسرفرزند حسن 
شماره شناسنامه 284 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263579991- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 265 مترمربع بشماره 6451  فرعی مجزی از 433 فرعی 
از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان )خریداری مع الواسطه از حسن 

میراب زاده فینی(
68( رای شماره 139460302034027936 هیأت اول0 سعید جالل الدینی فینی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 172  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263032869- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 141/5 مترمربع بشماره 6457 فرعی مجزی از 1437 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
69( رای شماره 139460302034029559 هیأت اول0 امیرحسین ملکیان فینی فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 46  صادره از کاشان به شماره ملی 1263031595- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 231/05 مترمربع بش��ماره 6495  فرعی مجزی از 1602 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
70( رای شماره 139460302034029514 هیأت دوم0 علی محمد علیپور فرزند عباسعلی 
بشماره شناسنامه 498  صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261706821-  ششدانگ 
یکدرب باغ مشتمل بر س��اختمان بمساحت 591/59 مترمربع بش��ماره 6499  فرعی 
مجزی از 1652 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان )خریداری 

از وراث رضا ملک زاده(
71(رای شماره 139460302034029488 هیأت اول0 عباس مجیدی فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 3968  صادره از کاشان به شماره ملی 1261016025 – سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 177 مترمربع بشماره 1960  فرعی مجزی از 1953 فرعی از پالک 

40- اصلی واقع در حسن آباد بخش 2 کاشان
 72(رای شماره 139460302034029487 هیأت اول0 نرگس خاتون رمضانی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 622 صادره از مشهد به کدملی 0942700236 – سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 177 مترمربع بشماره 1960  فرعی مجزی    از 1953 فرعی از پالک 

40- اصلی واقع در حسن آباد بخش 2 کاشان
73(رای شماره 139460302034005621  هیأت اول0 محمدفراهی نیا فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 159 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263000691 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 124/60 مترمربع بشماره 6519 فرعی مجزی از 450 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری مع الواسطه از فاطمه آبسته لتحری(
74( رای ش��ماره 139460302034025519  هیأت اول0 رضا گلیان فرزند علی بش��ماره 
شناسنامه 965 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262332265 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 130/27 مترمربع بشماره 6521 فرعی مجزی از 228 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از ربابه نقوی(
75(رای ش��ماره 139460302034020006 هیات اول0 عباس ماشکار لتحری فرزند علی 
محمد بشماره شناس��نامه 453 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1263572294 سه 
دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/78 مترمربع بشماره  6526 فرعی مجزی از 

1236 فرعی از پالک 45 - اصلی  واقع درلتحر بخش2 کاشان )خریداری از شهرداری(
76(رای ش��ماره 139460302034020008 هی��ات اول0 مرضیه ش��اطری لتحری فرزند 
مندعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان و شماره ملی 1250230721 سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/78 مترمربع بشماره 6526 فرعی مجزی از 1236 

فرعی از پالک 45 - اصلی  واقع درلتحر بخش2 کاشان )خریداری از شهرداری(
77( رای شماره 139460302034026269 هیأت اول0 نرجس اربابی لتحری فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 3030 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1261051521 - ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 215/60 مترمربع بش��ماره 6553 فرعی مج��زی از 1287 فرعی 
از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاش��ان  )خریداری مع الواس��طه از حسن 

کاظمی لتحری(
78( رای ش��ماره 139460302034026738  هی��أت اول0 محمدرض��ا ماش��االه لتحری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 31 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262918278- 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 163/29 مترمربع بشماره 6572 فرعی مجزی از 
2024 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از مهدی گل کار(

79( رای شماره 139460302034026740  هیأت اول0 مریم گندم کار لتحری فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1811 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1261044691 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 143/2 مترمربع بشماره 6573 فرعی مجزی از 443 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از بتول باقر لتحری(
80( رای ش��ماره 139460302034026901  هیأت اول0 زهرا اربابی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 3028 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261051505 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 357/21 مترمربع بش��ماره 6574 فرعی مجزی از 1472 فرعی از پالک 45- 

اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از فاطمه زائر(
81( رای ش��ماره 139460302034028371 هیأت اول0 مهدی گل کارلتحری فرزند رضا 
بشماره شناس��نامه 13 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1262956005- ششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 324/09 مترمربع بش��ماره 6601 فرعی مجزی از 4379و2137 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از حسن آخوندی(
82( رای ش��ماره 139460302034028335 هیات اول0 رضانوری لتحری فرزند حس��ن 
بشماره شناسنامه 304 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1262266327 – سه دانگ 
از ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 132/80 مترمربع بش��ماره  6603 فرعی مجزی از 
425 فرعی از پالک 45 - اصلی  واقع درلتحر بخش2 کاشان )خریداری مع الواسطه از 

سیدحسن مسعودی(
83( رای شماره 139460302034028334 هیات اول0 زینب ش��اطری لتحری فرزند علی 
عباس بشماره شناس��نامه 2 صادره از کاشان و ش��ماره ملی 1262972159 – سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمس��احت 132/80 مترمربع بشماره  6603 فرعی مجزی 
از 425 فرعی از پالک 45 - اصلی  واقع درلتحر بخش2 کاشان )خریداری مع الواسطه 

از سیدحسن مسعودی(
84( رای شماره 139460302034028868  هیأت اول0 اکبرآقا پیرزاده فرزند مهدی بشماره 
شناسنامه 104 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262191114 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 177/79 مترمربع بش��ماره 6608 فرعی مجزی از 2193 فرعی از پالک 45- 

اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از حسن آلوچه ای(
85( رای ش��ماره 139460302034029378  هیأت دوم0 ابوالفضل استادی لتحری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره  ملی 1250181739 – سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمس��احت 162/34 مترمربع بشماره 6609 فرعی مجزی از 443 
فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از عباس منصوری 

راوندی(
86( رای شماره 139460302034029379  هیأت دوم0 زهرا کلم کار فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1250401283 – سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمس��احت 162/34 مترمربع بش��ماره 6609 فرعی مجزی از 443 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از عباس منصوری راوندی(
87( رای ش��ماره 139460302034029625 هیات اول0 عباس گل کار فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 151 صادره از کاشان  به شماره ملی 1263569277 – سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 167/60 مترمربع بشماره 6610 فرعی مجزی از 2024 فرعی از پالک 

45 - اصلی  واقع درلتحر بخش2 کاش��ان 
88(رای ش��ماره 139460302034029626 هیات اول0 س��میه محجوب فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاش��ان و ش��ماره ملی 1250271053- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 167/60 مترمربع بشماره  6610 فرعی مجزی از 2024 

فرعی از پالک 45 - اصلی  واقع درلتحر بخش2 کاشان 
89( رای ش��ماره 139460302034029570  هیأت اول0 غالمرضا جمال پور فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 2064 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1261047151 - ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 145/34 مترمربع بشماره 6611 فرعی مجزی از 316 فرعی از 

پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری از عباس جمال پور(
90( رای شماره 139460302034030197  هیأت اول0 سمیه زارعی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 111 صادره از کاشان به شماره  ملی 1263586831 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 112/54 مترمربع بشماره 6613 فرعی مجزی از 259 فرعی از پالک 45- اصلی 

واقع در لتحر بخش2  کاشان )خریداری مع الواسطه از مهدی مهدیزاده لتحری(
  91( رای ش��ماره 139460302034025151  هیأت اول0 مهدی عابدینی فرزند عباسعلی 

بشماره شناسنامه 45894 صادره از
کاشان به شماره  ملی 1260449025 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت61/34  مترمربع 
بش��ماره 13738 فرعی مجزی از 2262 فرعی از پالک 49- اصل��ی واقع درصفی آباد 

بخش2  کاشان  )خریداری از عباسعلی عابدینی(
 92( رای شماره 139460302034025679  هیأت اول0 رضا رضائی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 59251 صادره از تهران بشماره  ملی 0033966990 - ششدانگ یکبابخانه 
بمس��احت148/8  مترمربع بش��ماره 13764 فرع��ی مج��زی از 1481 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان  )خریداری مع الواسطه از پورعسگری(
93( رای ش��ماره 139460302034019605  هیأت دوم0 حس��ین زارع صفی آبادی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 277 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262343798 – دودانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت139/43  مترمربع بشماره 13776 فرعی مجزی از 2762 

فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان
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خبر

مدیرکل س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: با کلید به دست ها که خارج از نظارت شبکه های رسمی قصد اسکان دهی 
 به مس��افران نوروزی را دارند به شدت برخورد خواهد ش��د. فریدون اللهیاری 
با اشاره به فعالیت ستاد هماهنگی خدمات سفر در ایام نوروز در استان اصفهان 
اظهار کرد: این ستاد در طول سال مشغول به فعالیت است و این طور نیست که 
تنها در ایام نوروز خدمت رس��انی کند، به همین جهت بسته به فصول پرتردد 
برای هر شهرستان، این ستاد هماهنگی های الزم را انجام می دهد؛ برای مثال 
ترافیک سفرهای نوروزی به شهرستان کاشان در اردیبهشت ماه به مراتب دیگر 
 از ایام نوروز بیش��تر اس��ت. وی در ادامه افزود: برای هماهنگی خدمت رسانی 
به مسافران نوروزی سه جلس��ه با ستاد هماهنگی خدمات س��فر برگزار شده 
که در این جلس��ات موضوعات متنوع��ی از کمیته های مختلف مطرح ش��ده، 
گزارشات به صورت منظم ارائه ش��ده و روند کارشان با حضور استاندار اصفهان 
بررسی شد. مدیرکل س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: همه کمیته های خدمات سفر در همه شهرستان ها و در 
 سطح استان آمادگی اس��کان، تامین امنیت، کنترل بازار، راهداری، پلیس راه، 
راهنمایی و رانندگی را دارند و خدمات خود را انجام می دهند. وی تصریح کرد: 
ستاد هماهنگی خدمات سفر در ایام نوروز در شهر اصفهان وابسته به شهرداری 
اصفهان به صورت ویژه ای خدمت رس��انی خواهد کرد چرا که تعداد مس��افران 
 و گردشگرانی که به شهر اصفهان س��فر می کنند به مراتب بیشتر خواهد بود؛ 
ستاد خدمات س��فر ش��هر اصفهان نیز گزارش بس��یار خوبی از آمادگی برای 
خدمت رسانی مسافران ارائه کرد. اللهیاری خاطر نش��ان کرد: ظرفیت اسکان 
180 هزار نفر مسافر در هر شب با ایجاد اماکن مختلف در سطح اصفهان وجود 
دارد؛ همچنین 8 ایستگاه  هدایت مسافران نوروزی در ورودی های مختلف شهر 
 ایجاد ش��ده که آماده راهنمایی مسافران نوروزی اس��ت که این تعداد ایستگاه 
رو به افزایش اس��ت. وی با اش��اره به انجام مذاکرات با شهرداری جهت بررسی 
تداخل پروژه های عمرانی با ورودی های ش��مالی و جنوبی شهر اصفهان اذعان 
کرد: امیدواریم بتوانیم با تقویت ستاد هدایت سفرهای نوروزی از ورود مسافرانی 
که قصد سفر به شهر اصفهان را ندارند جلوگیری کنیم تا از طریق جاده کمربندی 
به شهرهای مورد نظر خود سفر کنند تا میزان ترافیک تا حد زیادی کنترل شود.

مدیرکل س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
متذکر شد: با توجه به ظرفیت باالی اسکان دهی در اصفهان هیچ مشکلی از این 
بابت نخواهیم داشت، بنابراین مسافران از این نظر هیچ گونه نگرانی و دغدغه ای 
نخواهند داشت. وی تاکید کرد: تمامی هتل ها، مهمانپذیرها، اقامتگاه های سنتی، 
مدارس پیش بینی شده از طرف آموزش و پرورش، خانه های استیجاری و نهایتا 
کمپ فدک در شهر اصفهان برای نصب چادرهای مسافرتی و اقامت های موقت 

همگی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی خواهند بود.
اللهیاری اضافه کرد: با کلید به دست ها که خارج از نظارت شبکه های رسمی قصد 
اسکان دهی به مسافران نوروزی را دارند به شدت برخورد خواهد شد و همچنین 
 اجازه نصب چادر در اماکن آزاد، پارک ها و معابر داده نخواهد ش��د و مس��افران 

به مناطق با امکانات مناسب هدایت می شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

 در ایام نوروز با کلید به دست ها 
به شدت برخورد می  کنیم

یکی از اتفاقاتی ک��ه در تدوین بودجه س��ال آینده کلید 
زده شد، یکپارچه سازی بودجه س��ازمان های شهرداری 

اصفهان است.
 بودجه س��ال 95 ش��هرداری اصفه��ان اولی��ن بودجه از 
 برنامه 5 س��اله ش��هر اصفهان ) اصفهان 1400( است که 

سیاست های خوبی در آن اعمال شده است.
برای آگاه��ی از چگونگ��ی تدوی��ن بودجه س��ال آینده 
ش��هرداری اصفهان با س��عید فردانی مدیر برنامه ریزی و 

بودجه شهرداری اصفهان به گفت و گو نشستیم.
قبل از پرداختن به جزییات بودجه س��ال آینده اصفهان، 
 نگاهی گ��ذرا به کارنام��ه عملک��ردی بودجه س��ال 94 

داشته باشید؟
درس��ال 1394 ش��هرداری اصفهان حدود 2هزار و600 
میلیارد تومان بودجه ب��رای فعالیت های جاری و عمرانی 
در نظر گرفت��ه بود که تا آخر س��ال80 درص��د از بودجه 
محقق می ش��ود که ب��ا تصمی��م گیری ه��ای خوبی که 
 نس��بت به اجرای پروژه ها گرفته ش��ده، این اعتبارات به 
اولویت های سال 94 تخصیص داده شده تا شهر از لحاظ 

توسعه پشتیبانی شود.
 بودج��ه س��ال 95 ش��هرداری اصفه��ان بر اس��اس چه 

ویژگی هایی تدوین شده است؟
 بودجه س��ال 95 بس��یار خاص اس��ت زیرا اولین بودجه 
از برنامه1400 هم محسوب  می ش��ود که سیاست های 

خوبی در آن اعمال شده است.
 از ویژگ��ی ه��ای بودج��ه س��ال 95 تخصی��ص منابع به 
اولویت های برنامه اس��ت. ش��اید خیلی ها دوست دارند 
 بدانن��د فرآیند بودج��ه از چ��ه زمانی آغاز می ش��ود، که 
 در پاس��خ باید اع��ام کن��م فرآین��د بودجه از آب��ان ماه 
 هر س��ال آغاز می ش��ود و ت��ا اواخربهمن م��اه ادامه پیدا 
 می کند، اما آنچه که مس��تمر انجام می ش��ود و 5 س��ال 
یک بار برای کلیه کانش��هرها اتفاق می افتد، برنامه های 

5 ساله است.
فض��ای بودج��ه 95 براس��اس اولوی��ت های س��ال اول 
 برنامه اصفه��ان1400 تحقق پیدا کرده اس��ت. این فضا 
با نظرسنجی میدانی از شهروندان و نظرات خبرگان شهر 

اولویت ها مشخص شده است.
از جمله اولویت ه��ای برنامه 1400 کاه��ش آالینده ها، 
 حم��ل و نقل عمومی، س��رمایه گ��ذاری و مش��ارکت ها 
با اولویت گردش��گری اس��ت. توس��عه زیرس��اخت های 
س��ازگار با محیط زیس��ت، روان س��ازی عبور و مرور در 
 شهر اصفهان به لحاظ کمی و کیفی و فرهنگ شهروندی 
در ابع��اد مختلف از اولویت های برنامه به ش��مار می رود؛ 
 البت��ه در بودجه س��ال آینده موضوع مش��ارکت بس��یار 

مورد توجه قرار گرفته است.
حوزه گردشگری در بودجه 95 چه جایگاهی دارد؟

در اولویت بندی برای 5 س��اله آینده س��ومین اولویت ما 
بحث س��رمایه گذاری و مش��ارکت با اولویت گردشگری 
 است. بر اس��اس س��ند مطالعاتی، ش��هرداری در دو بعد 

بر روی مقوله گردشگری کار می کند یکی به طور مستقیم 
و دیگری به صورت غیر مس��تقیم؛ در فضای غیر مستقیم 
مثل ساخت هتل ها باید مشارکت باشد، اما آنچه در وظیفه 

شهرداری است، مکان های تفریحی ورزشی است.
نکته حائ��ز اهمیت در این میان این اس��ت ک��ه در حوزه 

گردشگری فقط شهرداری نباید وارد شود.
منابع تامین بودجه شهرداری از کجاست و مردم چقدر در 

تامین آن سهم دارند؟
عم��ده بودج��ه از ع��وارض ش��هروندان و نهادها اس��ت. 
 تامین منابع از ع��وارض تراکم های س��اختمانی، مالیات 
 ب��ر ارزش اف��زوده و برخ��ی مناب��ع حاصل از مش��ارکت 
در سرمایه گذاری ها انجام می شود و تقریبا جهت گیری 
شهرداری این اس��ت که منابع خود را افزایش دهد. البته 
ما عمده موارد را از مباحث س��اختمانی و مالیات بر ارزش 
افزوده داری��م، اما کاهش درآمدهای غی��ر پایدار از جمله 

جهت گیری های اساسی شهرداری به شمار می رود.
از جمله برنامه های مهم ش��هرداری اصفهان این اس��ت 
که  درآمدهای غیر پایدار به زیر50 درصد برس��د تا بتواند 
حداکث��ر50 درصد بودجه خ��ود را از درآمده��ای پایدار 

تامین کند.
میزان بودجه 95 چقدر است؟

برای سال آینده با بررسی های مختلف، بودجه به میزان2 
هزار و650 میلیارد تومان بسته ش��د، یعنی با50 میلیارد 
تومان افزایش نس��بت به س��ال جاری بودج��ه را تعیین 
 کردی��م. بودجه س��ال آینده تف��اوت زی��ادی از نظر رقم 

با سال 94 ندارد، اما برای پروژه های اولویت دار که مردم در 
انتظار استفاده از آنها هستند، رقم های خوبی در نظر گرفته 
شده است. اتمام پروژه های نیمه تمام یکی از اولویت های 

مهم سال آینده شهرداری اصفهان است.
آیا هزینه ه��ای پروانه های س��اختمانی در س��ال آینده 

افزایش پیدا می کند یا خیر؟
فضای درآمدهای ناشی از پروانه های ساختمانی افزایش 
پیدا کرده است، اما سیاس��ت ما کاهش ردیف های پروانه 

ساختمانی است.
در حال حاضر عوارض س��اختمانی60 درصد بودجه ما را 
تشکیل می دهد که رقم قابل توجهی است، اما در 5 سال 

آینده تاش می کنیم این رقم را به 46 درصد برسانیم.
در بودجه سال آینده چه طرح هایی اولویت دارند؟

 در حوزه های مختل��ف اولویت های متع��ددی داریم که 
 ب��ر اس��اس نظرس��نجی ه��ای مردم��ی اولوی��ت بندی 

شده است.
در حوزه حمل و نقل س��ه اولویت مهم مد نظ��ر بوده که 
 یک��ی از آنها توس��عه حمل و نق��ل عمومی اس��ت و البته 
از اولوی��ت های اصلی به ش��مار م��ی رود زی��را با کاهش 
 آالین��ده ه��ای ه��وا ارتب��اط مس��تقیمی دارد. از دیگر 

شاخص های تخصیص منابع، نوسازی ناوگان است.
جهت گیری شهرداری اصفهان حمل و نقل عمومی است 
زیرا یکی از مشکات شهر ما در راستای کاهش آالیندگی 
هوا این است که رسوب همان آالینده ای که در شهر ایجاد 

می شود باعث آلودگی می شود.

 در این حوزه توس��عه ناوگان حمل و نقل، نوسازی ناوگان 
و حمل و نقل پاک )دوچرخه( بس��یار حائز اهمیت است 
که برای گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه مسیرهای 
پیوسته در نظر گرفته شود، مورد دیگر مدیریت هوشمند 

ترافیک شهر است.
از دیگر اولویت ها در حوزه خدمات ش��هری، بحث بسیار 
مهم فضای سبز است که با توجه به کمبود آب ، ما مشکل 

خاک هم  در شهر اصفهان داریم.
 از دیگر م��واردی که در بودج��ه 95 تخصی��ص منابع را 
 به خود داش��ت، تمل��ک پهنه ه��ای بزرگ ب��رای تبدیل 
به فضای س��بز اکولوژیک ش��هر جهت کاهش آالینده ها 
است؛ البته برای تامین و توزیع آب تخصیص های خوبی 

انجام شده است.
 م��ا در ح��ال حاضر س��رانه فض��ای س��بز خوب��ی را در 
شهر اصفهان داریم، اما برای حفظ همین فضا باید تاش 

بیشتری انجام شود.
تخصیص بودجه تا چه میزان در اتمام قطارش��هری تاثیر 

دارد؟
پروژه های بزرگ پیچیدگی های بزرگی هم دارند، اما آنچه 

می تواند بسیار مهم و اثرگذار باشد، تامین منابع است.
 هم��ه ت��اش مدیریت ش��هری اصفه��ان این اس��ت که 
خط اول مترو در س��ال آینده تکمیل و مورد بهره برداری 

قرار گیرد.
در حوزه های فرهنگی اجتماعی س��ال آینده اتفاق های 
خوبی در س��طح محله های مناطق 15 گانه ش��هرداری 
اصفهان می افتد. در این حوزه  پیرامون دو موضوع فرهنگ 
ترافیک، فرهنگ شهروندی و ارتقای سامت جسمانی و 
کاهش آسیب های اجتماعی با مردم سخن خواهیم گفت.

در حوزه ورزش و تفریح توس��عه ایس��تگاه ه��ای ورزش 
همگانی را در دس��تور کار ق��رار داده ایم، ب��ه طوری که 
 از 93 ایس��تگاه فعل��ی در س��ال 94 ب��ه 153 ایس��تگاه 
هدف گذاری شده که بس��یار ارزشمند است. ضمن اینکه 
توسعه فضاهای ورزشی روباز با جهت گیری محات را نیز 

در برنامه قرار داده ایم.
 نق��ش بخش خصوص��ی در تعیی��ن و تخصی��ص بودجه 

سال آینده چه خواهد بود؟
یک��ی از رویکردهای مهمی ک��ه در برنام��ه و بودجه بود، 
این اس��ت که از اقدام مح��وری به س��مت پیامد محوری 
 رفتیم. آنچ��ه مهم بود فض��ای پیامدمحوری اس��ت زیرا 
 با پیام��د مح��وری روش ها متن��وع می ش��وند ویکی از 
 روش ه��ا مش��ارکت ها اس��ت ک��ه ابع��اد مختلف��ی نیز 

دارد.
ابعاد مختلف مشارکت فقط سرمایه گذاری ریالی نیست 
بلکه مشارکت می تواند به صورت مشارکت ذهنی و فکری 
باشد تا با فضای مشارکت، بتوانیم شهر را مدیریت و توسعه 
دهیم، در واقع می توان به جرات بیان داش��ت که رش��د 
منابع و فکری در حوزه مش��ارکت در شهر اصفهان خوب 

بوده است.
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عضو هیئت رییسه اتاق اصناف؛

اجرای طرح تشدید بازرسی بازار 
اصفهان

شهردار اصفهان:

فرهنگ خالقیت باید بین شهروندان و مدیران 
نفوذ کند

عضو هیئت رییسه اتاق اصناف اصفهان از طرح تشدید بازرسی بر بازار شب عید خبر 
داد و گفت: 25 هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در سال جاری شناسایی شدند.

مهدی اصولی اظهار کرد: بر اس��اس اعام سازمان جهاد کش��اورزی در استان، میوه، 
 گوشت س��فید، قرمز و س��ایر کاالهای اساس��ی ایام عید نوروز به اندازه کافی ذخیره 

شده است و نگرانی در این زمنیه وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه در اس��فند ماه و پایان سال هس��تیم اتاق اصناف نیز طرح 
تشدید بازرسی بازار را برای صنوفی مانند گز و شیرنی، آجیل، پوشاک و ... را در راستای 

حمایت از مصرف کنندگان اجرا می کند.
  عضو هیئت رییس��ه اتاق اصناف اصفهان با اش��اره به فعالیت100هزار واحد صنفی 
در اصفهان، تصریح کرد: بارزسی اتاق اصناف در یک طرح خاص حدود 25 هزار واحد 
صنفی فاقد پروانه کسب را شناسایی کرده است که مالکان آن باید در سال آینده جواز 

کسب بگیرند وگرنه مغازه آنها تعطیل خواهد شد.
 اصولی درباره بحث انتخابات اصناف، اظهار کرد: هیئت رییسه حدود 25 صنف در پایان 
 امسال توسط اعضا برگزیده می ش��وند، اما با توجه به اینکه برخی معتقدند مشارکت 
در این رای گیری در اسفند کمتر اس��ت تعدادی از انتخابات در فروردین سال آینده 
 اجرا می شود. وی گفت: در هفته گذشته انتخابات سه صنف فروشندگان و تعمیرکاران 
تلفن ثابت و همراه، فروشندگان گوشت س��فید و مصنوعات چوبی، برگزار شد، البته 
برای نخس��تین بار  این انتخابات را در اس��تان اصفهان به صورت الکترونیکی برگزار 

کردیم، هر چند اصناف اراک و شیراز در سال های قبل پیش قدم این طرح بودند.

شهردار اصفهان گفت: خاقیت نیاز به بسترسازی دارد و باید 
فرهنگ خاقیت بین شهروندان و مدیران شهری نفوذ کند.

 مهدی جمالی نژاد در حاشیه سلسله نشست شهر خاق اظهار 
کرد: با پیوستن شهر اصفهان به شهرخاق ماموریت شهرداری، 
شهروندان و مدیران شهری اصفهان متفاوت شده، بنابراین باید 

در هر اقدامی خاقانه جهت پویایی شهر حرکت کنند.
 وی با بیان اینک��ه خاقیت نیاز ب��ه بسترس��ازی دارد، افزود: 
در مس��ائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، عمرانی  و ترافیکی 

باید ورود خاقانه داشته باشیم.
جمالی نژاد تاکید کرد: ش��هرخاق باید متمایز از ش��هرهای 
معمولی باشد در همین جهت برای حل مسئله های شهرخاق 

باید راهکارهای خاقانه ای ارائه شود.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به اینکه فرهنگ خاقیت باید بین 
شهروندان و مدیران شهری نفوذ کند، عنوان کرد: بسترسازی 
ارتقا فرهنگ خاقیت نیاز به برگزاری نشس��ت هایی با حضور 
متخصصان دارد که در همین راستا نشس��ت هایی به صورت 

هفتگی  و در عرصه های مختلف برگزار می شود.
وی اضافه کرد: این جلس��ات م��ی تواند به مدیران ش��هری، 

شهروندان و شهرداری کمک زیادی کند.

 جمالی نژاد تصریح کرد: س��عی شده اس��ت با عنصر خاقیت 
در تمام فضاها ورود پیدا کنیم و مطلب متنوعی را به شهروندان 
ارائه دهیم. شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در آینده در مورد 
موضوع هنر اس��امی و هنرخاق بحث و تبادل نظر می شود، 
افزود: درآینده نشس��ت هایی با موضوعات معماری خاقانه و 
اقتصاد خاقانه برگزار می شود. وی بیان کرد: سعی شده است 
از افرادی که در استان نخبه هستند، استفاده کنیم و امیدواریم 
حضور دوستانی که رویکرد خاقانه ای دارند به اصفهان کمک 
 کند تا اصفهان ب��ه ماموریت اصلی خود که یک ش��هر پایدار و 
با کیفیت باالی زندگی است برس��د و این رویکردها در برنامه 

1400 خود را نشان دهد.

 معاون می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان 
با بیان اینکه تزئینات پل خواجو مرمت می شود، گفت: مرمت گران همزمان 
با نوروز همه کاش��ی های آس��یب دیده پل ش��امل مرتفع کردن معایب و 

استحکام بخشی کاشی های آن را در دستور کار خود قرار داده اند.
ناصر طاهری با بیان اینکه تزئینات پل تاریخی خواجو مرمت می شود، اظهار 
داش��ت: همزمان با مصوبه کمیته پایش پل های تاریخی اس��تان اصفهان 
با بررس��ی های به عمل آمده توسط کارشناس��ان، مشخص شد که برخی 
تزئینات کاش��ی کاری پل خواجو نیاز به مرمت دارد. وی افزود: بر اس��اس 

برنامه پایش پل های تاریخی، مرمت گران همزمان با نوروز همه کاشی های 
 آسیب دیده پل ش��امل مرتفع کردن معایب و استحکام بخشی کاشی های 

پل خواجو را در دستور کار خود قرار داده اند.
معاون میراث فرهنگی اس��تان اصفهان بیان کرد: تاش داریم تا با توجه 
به نزدیک بودن ایام نوروز و بازدید این پل توسط هزاران گردشگر، مرمت 

تزئینات این پل پیش از نوروز به پایان برسد.
مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان چندی پیش از تشکیل کمیته 
پایش پل های تاریخی استان برای نظارت مستمر بر پل های تاریخی استان 
اصفهان خبر داد. پ��ل تاریخی خواجو در س��ال1060 هجری قمری و در 
 ایام سلطنت ش��اه عباس دوم صفوی در محور جنوب شرقی اصفهان و در 
منتهی الیه مجموعه تخت فوالد برای اتصال پایتخت امپراطوری صفوی 
به محور جنوبی کشور بنا شد، روی همین اصل در برخی منابع از این پل 
تاریخی با نام های پل شیراز و همچنین پل بابا رکن الدین هم یاد شده است.

پل تاریخی خواجو از معدود پل های تاریخی زاینده رود است که به صورت 
2 طبقه طراحی ش��ده و دارای تزئینات نفیس در هنرهای کاشی کاری و 
نگارگری است. در برخی منابع تاریخی از این پل به عنوان یکی از زیباترین 

پل های تاریخی جهان یاد شده است.

 نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان با صدور پیامی، پیروز 
حقیقی انتخابات، را ملت بزرگ ایران دانست.

آیت ا... س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد در پیام خود با قدردانی از حماسه 
 حضور مردم در انتخابات اف��زود: درود بر امت مومن ش��هیدپرور و فهیم 
ایران اس��امی که با عزمی نافذ و اعتقادی قاطع، با پشتیبانی از انقاب و 

رهبر انقاب، چشم جهانیان را به خود خیره کرد.
وی با اشاره به آشوب و فتنه انگیزی مس��تکبران عالم و مدعیان دروغین 
حقوق بشر حامی تروریست های ملعون در منطقه گفت: آنان با ترفندهای 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی در پی گسستن یا سست کردن اعتماد و پیوند 

ملت و نظام جمهوری اسامی ایران هستند.
امام جمعه اصفهان در ادامه پیام خود افزود: تمام احزاب و جریانات سیاسی 
با آرامش همراه با شور و نشاط و دل سرش��ار از امید و ایمان در انتخابات 
حضور پیدا کردن��د و در صحنه عم��ل، بافته ها و گزافه های دش��منان و 

حسودان و طمع ورزان را باطل کردند.
آیت ا... طباطبایی نژاد در پیام خود یادآور ش��د: این حماسه به طور دقیق 
15 روز پس از خلق حماسه عظیم ملت ایران در روز جشن پیروزی انقاب 
اسامی رخ داد که رسانه های دشمن، حضور میلیونی ملت ایران را ده ها 

هزار اعام کردند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان افزود: مردم با حضور ده ها میلیونی 
خود و بدون توجه به تبلیغات دش��من، حماس��ه ای باش��کوه و این بار با 
آماری دقیق خلق کردند و ضمن واردکردن ضربه دندان شکن به دشمن و 
تبلیغات دروغین آن، با این حرکت قلب مقدس ولی عصر)عج(، رهبر معظم 
 انقاب و روح ملکوتی امام بزرگوار و شهیدان را شاد و امید به آزادی را در 

ملت های منطقه زنده کردند.
 وی با بی��ان اینکه پی��روز حقیقی انتخاب��ات، ملت بزرگ ایران هس��تند، 
 ای��ن پیروزی ه��ا را مره��ون هدای��ت حکیمان��ه و رهب��ری خردمندانه 
رهبر معظم انقاب دانست و از عموم مردم به ویژه مردم استان اصفهان که 
با حضور حماسی خود در انتخابات وفاداری شان را به نظام و رهبری ثابت 

کردند، صمیمانه تشکر کرد.
آیت ا... طباطبائی نژاد همچنین در این پیام تحقق حماسه انتخابات بدون 
 شرکت، رقابت و تاش نامزدها را امکانپذیر ندانست و گفت: الزم می دانم 
از همه کاندی��دای محترمی که با حض��ور در میدان رقابت، مس��ابقه ای 
شورانگیز آفریدند نیز صمیمانه تشکر کنم و امیدوارم در عرصه های دیگر 

انقاب و نظام اسامی خدمتگزار مردم و نظام مقدس اسامی باشند.

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

تزئینات پل خواجو همزمان با نوروز مرمت می شود
امام جمعه اصفهان:

پیروز حقیقی انتخابات ملت بزرگ ایران هستند

احمد رضا مصور: 

 اولویت اسکان مسافران نوروزی 
تکمیل ظرفیت هتل ها است

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: هتل ها و مهمانپذیرهای شهر اصفهان اولویت اول 
اسکان مسافران نوروزی است، چرا که رسالت اصلی این اماکن گردشگر پذیری است.

احمدرضا مصور تصریح کرد: به لحاظ محدودیت های اسکان پس از تکمیل ظرفیت مهمانپذیرها 
و هتل ها، برای افرادی که قصد اقامت دارند منازل اس��تیجاری و در نهایت اسکان در باغ فدک 
پیش بینی شده است. وی یادآور شد: ستاد تسهیات سفر اصفهان با همکاری اتحادیه مشاوران 
اماک در مبادی ورودی شهر و در ستادهای اس��کان و هدایت، منازلی که ثبت نام و مورد تایید 

مباحث ایمنی و رفاه قرار گرفته اند، به مسافران معرفی می شود.
 جانش��ین رییس س��تاد هماهنگی خدمات س��فر ش��هر اصفهان اضافه کرد: به لحاظ آمارهای 
سال گذش��ته بیش از  س��ه برابر ظرفیت هتل ها و مهمانپذیرها امکان اس��تقرار مسافر در شهر 
 اصفهان وجود داش��ته اس��ت. مصور با بیان اینکه در سطح ش��هر اصفهان مش��اوران اماک با 
برچس��ب ها و بنرها و افرادی که لباس مخصوص به تن دارند، مس��افران را برای اسکان هدایت 
خواهند کرد، گفت: در ش��هر اصفهان حدود 16 هزار منزل مسکونی می تواند پذیرای مسافران 
نوروزی و قابل اس��تفاده جهت اسکان باشد تا گردش��گران ایام خوبی را در شهر زیبای اصفهان 
داشته باشند. وی با بیان اینکه در ش��هرهای اطراف از جمله شهرهای دولت آباد، خمینی شهر، 
بهارستان و گز نیز مکان هایی برای اسکان مسافران پیش بینی شده است، گفت: باغ فدک آخرین 
 اولویت اسکان مسافران نوروزی است. جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان 
از مسافران نوروزي خواس��ت برای اس��کان به افراد ناش��ناس اعتماد نکنند و از پذیرش منازل 
ناشناخته ای که توسط کلید به دس��تان خیاباني به آنان معرفي مي ش��وند، خودداري و جهت 

اسکان به مشاورین اماک مشخص شده در سطح شهر مراجعه کنند.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان؛ 

برنامه اصفهان 1400 هدف محور است
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روزنامه ه��ای عربس��تانی ب��رای چندمی��ن روز متوال��ی خب��ر مخالفت 
کنفدراس��یون فوتبال آسیا با درخواست عربس��تان برای بازی با تیم های 

ایرانی در زمین بی طرف را تکذیب کردند.
 دو روز پی��ش روزنامه » الس��بق « عربس��تان در گزارش��ی به ش��ایعات 
چند روز اخیر فوتبال عربس��تان مبنی بر مخالفت کنفدراس��یون فوتبال 

آسیا با درخواست سعودی ها پرداخت. 
درخواس��تی که طی آن، عربس��تانی ها از بازی در کشور ایران خودداری 
 کرده و خواس��تار انجام مس��ابقات ش��ان با تیم های ایرانی در یک کشور 
بی طرف ش��ده بودند. البته روزنامه السبق به نقل از یک منبع نامشخص 

این خبر را تکذیب کرد.
 روزنام��ه » المدین��ه « هم در خبری ب��ه این موض��وع پرداخته و تاکید 
کرده اس��ت که کنفدراس��یون فوتبال آسیا هنوز پاس��خی به درخواست 
عربس��تان نداده و تا روز ۱۵ مارس به دو کش��ور فرصت داده است تا این 

مشکل را حل کنند.
خبر مخالفت AFC با درخواس��ت عربس��تان در حالی این روزها مطرح 
می ش��ود که تیم های ایرانی در هفته اول مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا 
میزبان��ی خوب و بدون نقص��ی از تیم های اماراتی و قطری داش��ته اند و 
ممکن اس��ت این نح��وه میزبانی باعث تجدید نظر کنفدراس��یون فوتبال 

آسیا شود.
علی کفاش��یان هم روز یکش��نبه اعالم کرد که فدراس��یون فوتبال ایران 
مجددا نامه ای را به دبیر کل کنفدراس��یون فوتبال آس��یا ارسال می کند 
 ت��ا AFC را ب��ه برگزاری ب��ازی با تیم ه��ای عربس��تانی در داخل ایران 

مجاب کند.

گلمحمدی:

هوادارانازماحمایتکنند

زمزمههایچندروزاخیردرعربستان؛

کنفدراسیونفوتبالآسیادرخواست
سعودیهاراردکردهاست؟

سیریدردنیایورزش

زیبایی فوتبال در به ثمر رس��یدن گل است، اما گاهی اوقات 
باید بهای زیادی را برای تماشای هر گل پرداخت کرد.

 هفته ه��ای اخی��ر در برخی از بازی ها، تماش��اگران نس��بت 
ب��ه قیمت باالی بلیت اعتراض کردند. در جام حذفی آلمان، 
هو اد ا ران بوروس��یا دورتموند به نش��انه اعت��راض،20 دقیقه 
دیرت��ر به ورزش��گاه آمدن��د و توپ های تنی��س را به زمین 
 پرت��اب کردند. منظور آنها این بود که برای تماش��ای ورزش 

گران قیمتی همچون تنیس، به ورزشگاه نیامدند.
ه��و اد ا ران لیورپ��ول نیز در یک بازی ب��ه قیمت باالی بلیت 
اعتراض ک��رده و در دقیقه 77 بازی، به خاطر افزایش بهای 
بلیت بازی های تیم شان به 77 پوند، ورزشگاه را ترک کردند. 
چند تیم اسپانیایی اما بهای بلیت زیادی ندارند اما باید دید 
 تماش��اگران برای تماش��ای یک گل، چقدر هزینه می کنند. 
با بررسی قیمت بلیت ها و تقسیم کردن آن به تعداد گل های 
 به ثمر رس��یده، عددی به دس��ت می آید که مبلغ پرداختی 

هر تماشاگر برای دیدن یک گل است.
میانگین قیم��ت بلیت در لیگ برتر انگلی��س، ۵۵/4۵ یورو 
اس��ت. تماش��اگران برای هر گل، نزدیک ب��ه 2۱/924 یورو 
هزین��ه می کنن��د. در س��ری A ایتالیا که بلیت ه��ا ارزان تر 
اس��ت )47/38یورو(، تماش��ای هر گل، ۱8/8۵8 یورو خرج 
 برم��ی دارد. میانگین قیمت بلی��ت در اللیگا اس��پانیا باالتر 
از ایتالیا و کمتر از انگلیس اس��ت )49/30(، اما تماش��اگران 
این کشور، درس��ت همانند ایتالیایی ها برای یک گل هزینه 
می کنند. قیمت بلیت در لیگ آلمان نزدیک به بیس��ت یورو 
با انگلیس تفاوت دارد. مردم این کشور برای تماشای هر گل 

تنها ۱2/86۱ یورو خرج می کنند.
طرف��داران چلس��ی ب��رای هر ب��ازی از همه بیش��تر هزینه 
می کنند. میانگین قیمت بلیت88/۵0 یورو اس��ت، اما هزینه 
هر گل برای کس��انی که به ورزشگاه امارات می روند، بیش 
از دیگر تیم ها اس��ت )40 یورو(. بازی های این تیم به خاطر 

 گل های ک��م )۱3 گل در 26( جذابیت زی��ادی ندارند. این 
در حالی است که بهای بلیت 79 یورو است. در مقابل ارزش 

هر گل بورنموث تنها ۱4/8۱ یورو است.
 A میالن با اختالف زیادی نبس��ت به دیگر تیم های س��ری
 قرار دارد. هر هوادار باید برای تماشای بازی تیمش نزدیک به 
9۵ یورو خ��رج کند. طرفداران تیم همش��هری )اینتر ی ها( 
30 یورو کمتر هزینه می کنند. به همین نسبت نیز تماشای 
ه��ر گل برای میالنی ها بیش از دیگر تیم ها هزینه بر اس��ت 
)36/۵۱ ی��ورو( و با فروس��ینونه )8/60 یورو( قابل مقایس��ه 

نیست.
در اللی��گا قیمت بلیت های بارس��لونا و ر ئ��ال  ماد رید تفاوت 
 چندان��ی باه��م ن��دارد )96 و 93 ی��ورو(. اتلتی��ک بیلبائو 
با 8۵ ی��ورو پس از این دو تیم ق��رار دارد. مولینون بهترین 
ورزش��گاه در تیم های اللیگا اس��پانیا اس��ت که برای هرگل 
تنها 9/7یورو هزینه می ش��ود. ویسنته کالدرون با 34 یورو 
گران ترین محس��وب می ش��ود، اما ارزش گل های بارس��لونا 

22/69 یورو و مادرید ۱9/93 یورو است.
 در نهایت بوندس��لیگا که هر س��اله به تعداد تماش��اگرانش 

در ورزش��گاه اف��زوده می ش��ود، وضعیت بهتری نس��بت به 
دیگ��ر لیگ ها دارد و هزینه کمتری برای تماش��ای بازی ها 
پرداخت می ش��ود. نه به این خاطر که مهاج مان این تیم ها 
بیش��تر گل می زنند، بلکه قیمت بلیت ها نسبت به سه لیگ 
دیگ��ر خیلی ارزان تر اس��ت. بهای بلیت بای��رن مونیخ، تیم 
ثروتمند آلمان ۵2/۵0 اس��ت. طرف��داران کلن باید 2۱/2۱ 
ی��ورو برای هر گل خرج کنند، اما هو اد ا ران دارمش��تات تنها 
۱6/۵0 هزین��ه می کنند که از تمام تیم های حاضر در س��ه 
لیگ ذکر ش��ده کمتر اس��ت. در میان چهار لیگ ذکر شده، 
هو اد ا ران آرسنال بیش��ترین هزینه را برای تماشای یک گل 
پرداختن��د )39/۵0یورو(. پس از ای��ن تیم میالن )36/۵۱(، 
اینتر )34/29(، منچستریونایتد )34/20(، اتلتیکو )34/0۵(، 
الس پاالماس )30/78(، اتلتیک بیلبائو )30/۱6( قرار دارند و 
تماشاگران فروسینونه با8/60 یورو از همه کمتر خرج کردند.

رئ��ال مادری��د بیش تری��ن گل را در میان دیگ��ر تیم های 
حاض��ر در ای��ن چهار لیگ به ثم��ر رس��اند، 6۱ گل را وارد 
دروازه حریف��ان کرد و میانگین بهای بلیت س��انتیگو برنابئو 
 93 ی��ورو اس��ت. پ��س از رئال، بوروس��یا مونش��ن گالدباخ 
 64 گل   ۵2( منچسترس��یتی  27/2۵ی��ورو(،  گل   40(
 یورو(، س��مپدوریا )42 گل47/۵0 یورو( بیش��ترین گل ها را 

در لیگ های خود به ثمر رساندند.
 ب��ا توجه به این آمار، یک س��وال باقی می مان��د و آن اینکه 

آیا ارزش دارد برای تماشای فو تبا ل این مقدار هزینه کرد؟
زیبایی فو تبا ل به گل است. تماشاگران با به ثمر رسیدن گل 
به وجد می آیند و پس از این بررسی مشخص شد بهایی که 
در اسپانیا و انگلیس پرداخت می شود، راضی کننده نیست، 
اما زمانی که نفس ها پیش از ش��روع بازی حبس می شوند و 
این احس��اس تا هنگام خروج از ورزشگاه ادامه پیدا می کند، 
تماش��ای فو تبا ل از نزدیک همانند یک تجربه خاص جریان 

خواهد داشت.

س��رمربی تیم آس��یایی تکواندو گفت: پیش بینی من برای برزیل این اس��ت که 
بهترین نتیجه تاریخ ایران در المپیک 20۱6 رقم خواهد خورد.

س��ید نعمت خلیفه در حاش��یه برگزاری رقابت های انتخاب��ی تیم ملی تکواندو 
اعزام��ی به رقابت های قهرمانی آس��یا، عنوان کرد: واقعیت این اس��ت که حفظ 
عنوان قهرمانی همیش��ه از به دس��ت آوردن آن سخت تر بوده است. شرایط این 
دوره از رقابت های قهرمانی آسیا با توجه به اینکه مسابقاتی قبل از المپیک است 
و بسیار سخت خواهد بود ولی با این حال تمام تالش مان را می کنیم تا بهترین 

نتیجه ممکن را در فیلیپین به دست بیاوریم.
وی ادام��ه داد: رقابت های تیم ملی تا اینجای کار بس��یار ایده آل برگزار ش��ده 
 و ش��اهد آن هس��تیم ک��ه برخ��ی از چهره های ج��وان و با پتانس��یل به قولی 
یق��ه باتجربه تره��ا را گرفته ان��د. ای��ن موضوع نش��ان دهنده پتانس��یل باالی 
تکواندوی ایران اس��ت. سرمربی تیم آس��یایی تکواندو اظهار داشت: در مجموع 
 ۱2۵ نفر در این مس��ابقات حاضر هس��تند که از این تعداد20 نفر در اردو باقی 
 خواهند ماند، البته باید به این موضوع اشاره کنم که ابوالفضل یعقوبی، بهنام اسبقی، 
امید عمیدی و آرمین هادی پور 4 نفری هستند که به دلیل حضور آنها در کوران 
مسابقات در ماه های گذشته به آنها اجازه داده شده در این رقابت ها حضور پیدا 

نکنند. به جز این نفرات تمامی بچه ها مبارزه خواهند کرد.
خلیفه ضمن اش��اره به اینکه تا مس��ابقات قهرمانی آسیا هیچ مسابقه تدارکاتی 
نخواهیم داش��ت، به حضور تمام نفرات در هفته پایانی لیگ اشاره کرد و گفت: 

تمام نفرات در جریان رقابت های پایانی به روی کیاپ چانگ خواهند رفت. 

 مربی تیم فوتبال اس��تقالل که طی چهار س��ال گذش��ته با کی روش، خاکپور، 
قلعه نوی��ی و مظلومی کار کرده با وجود شایس��تگی هایی ک��ه دارد، اما هیچ گاه 

نتوانسته همکاری اش را با سرمربی به خط پایان برساند!
نگاهی به کارنامه مجید صالح نش��ان می دهد بس��یاری از مربیان دوست دارند 
با مجید صالح کار کنند و او را ش��اید باید پرخواس��تگارترین دس��تیار در میان 
 دس��تیارهای فوتبال ایران دانس��ت، ام��ا همین مجید صالح ی��ک عیب بزرگ 

در کارنامه خودش می بیند و آن عدم سازگاری و ماندگاری است.
صالح پس از جدایی از سایپا در نهایت سر از کادر امیر قلعه نویی درآورد، اما او 
را در میان��ه راه به جهت کارکردن با کی روش رها کرد و رفت. صالح با کی روش 
هم نساخت و نهایتا از او هم جدا شد. او سپس به ملوان انزلی رفت و البته آنجا 

هم ماندگاری نداشت و از این تیم هم جدا شد.
مجی��د صال��ح کار خود را ب��ا خاکپور در تیم امی��د آغاز کرد، ام��ا آنجا هم بند 
 نش��د و هرگز به مسابقات مقدماتی المپیک نرسید. تقریبا بالفاصله صالح سر از 

کادر مظلومی درآورد و البته آنجا هم با مشکالتی مواجه شده است.
ای��ن بار البته فعال با مظلومی آش��تی کرده، اما عمر این کار کرد هم مش��خص 

نیست و شاید او با استقالل این بار هم به آخر خط نرسد.
شاید مجید صالح پس از سال ها کار کردن به عنوان دستیار آن هم در شرایطی 
که با سایپا به عنوان سرمربی نتایج بدی هم نگرفته بود دیگر نمی تواند به عنوان 
نفر دوم باش��د. ش��اید در این رابطه حق هم داشته باشد چرا که سال ها تجربه 

در کوله بار خود دارد.

وحید شمسایی درباره آخرین وضعیت بهبودی اش گفت: هر روز یک کار جدید 
می کنم. بعد از عمل جراحی فیزیوتراپی کردم و وزنه زدن را هم هفته گذش��ته 
به اتمام رس��اندم. االن هم روی پرش ها کار می کنم تا خش��کی عضالتم از بین 
برود. اگر خدا بخواهد از روز سه شنبه دویدن  را شروع می کنم و هفته آینده هم 
می توانم به توپ ضربه بزنم.  وی درباره نامشخص بودن برنامه لیگ برتر فوتسال، 
تاکید کرد: مس��ئوالن هیات رییسه سازمان لیگ تصمیم گیرنده هستند. وقتی 
هم چیزی مشخص نباشد، نمی توان برنامه ریزی خاصی داشت. جام ملت های 

آسیا تمام شده است و ما منتظریم تا برنامه لیگ معلوم شود.
س��رمربی فصل گذشته تیم تاسیس��ات دریایی یادآور شد: ما فقط می دانیم که 
مردادماه جام باش��گاه های آس��یا را داریم و در ش��هریور و مهرماه جام جهانی. 
متاس��فانه برای برنامه لیگ همه از من مربی گرفته تا کمیته فوتسال، سرمربی 
تیم ملی و مدیران باش��گاه ها هر کدام س��نگ خود را به سینه می زنیم. فوتسال 
س��ال ش��لوغی در پیش دارد و امیدوارم آنچه که به نفع این رش��ته است، رقم 

بخورد. باید زمینه ای فراهم شود که همه از برنامه لیگ منتفع شوند.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ری��زی م��دون ژاپنی ها برای فوتس��ال خ��ود، گفت: 
درس��ت است ژاپن س��همیه جام جهانی را کس��ب نکرد ولی آنها برنامه خود را 
 پیش می برند و اردوها و مس��ابقات تدارکاتی خ��ود را برگزار می کنند. معتقدم 
با این وضعیت تا آخر امسال هم هیچ تصمیمی برای لیگ فوتسال گرفته نمی شود 
 چرا که دو هفته دیگر س��ال 94 تمام می ش��ود و همه دنبال خوشگذرانی خود 

خواهند رفت!

بهتریننتیجهتاریختکواندودرالمپیک
رقممیخورد

مربیایکهقدشازنفردومبلندتر
شدهاست

فوتسالایرانسالشلوغی
درپیشدارد
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 دیدار السد و العربی با گلزنی ایرانی ها و حضور ژاوی در میدان همراه بود. السد 
با گلزنی پورعلی گنجی روی پاس ژاوی با نتیجه 3 بر یک از سد العربی گذشت 
که از حضور دژاگه و نکونام سود می برد. در پایان این دیدار که جواد تک گل 
العربی را به ثمر رساند، ایرانی ها با اسطوره بارسلونا عکس سلفی هم گرفتند.

لنزدوربین

سلفیپورعلیگنجیونکونامباژاوی

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در نشست خبری قبل از دیدار مقابل لخویا 
قطر در هفته دوم لیگ قهرمانان آس��یا، گفت: لیگ قهرمانان آسیا را خوب شروع 
کردیم بازی مهمی را در قط��ر بردیم آمادگی این را داری��م که یک نمایش خوب 
داشته باشیم. استراحت خیلی خوب بود. امیدوارم یک بازی قابل قبول ارائه دهیم.

یحیی گل  محمدی افزود: این برای تیم ما مهم است که به این بازی با یک دید بهتر 
نگاه کنیم و نباید فکر کنیم چون بازی رفت را بردیم این بازی هم برنده می شویم 
باید تمرکز کامل داشته باشیم. حریفی نیست که بخواهیم راحت و بدون تمرکز 
بازی کنیم. حریف مان از موقعیت ها به خوبی استفاده می کند. باید در نود دقیقه 
تمرکز داشته باشیم. از نظر روحی و جسمی وضعیت خوبی داریم. آماده ارائه یک 
بازی خوب داریم. هواداران با حضورشان به ما دلگرمی بدهند و ما را کمک کنند تا 

یک بازی تماشاگر پسند ارائه دهیم.
وی افزود: لخویا در آسیا شناخته شده است و بازیکنان خوب و حرفه ای دارد. جلوی 
 این تیم نباید اش��تباه کنیم و به حریف فضا بدهیم. نباید در ضربات ایس��تگاهی 
به حریف فرصت بدهیم. یک تیم به معنای واقعی هستیم. برای مان فرق نمی کند 
چه کسی گل می زند. با هم دفاع و با هم حمله می کنیم. به جز چند بازیکن با تجربه 
 سایر نفرات ما جوان و با انگیزه هستند. به لیست بازی رفت نگاه می کردم دیدم که

9 بازیکن ما برای اولین بار در مسابقه بین المللی به میدان می رفتند. این برای ما 
جای خوشحالی دارد. در این دوره بیشتر مسابقات جنبه کسب تجربه برای ما دارد 
تا برای آینده آماده ش��ویم اگر از گروه مان صعود کنیم این مسئله ما را خوشحال 
 می کن��د. امیدواریم در آین��ده این انگیزه و ت��الش بازیکنان به م��ا کمک کند و 

به موفقیت برسیم.
سرمربی ذوب آهن در ادامه در مورد اینکه کدام تیم شانس بیشتری برای صعود از 
این گروه دارد، گفت: نگران این مسئله نیستم و فعال به این موضوع فکر نمی کنم. 
باید هیجان خود را کنترل کنیم، همان طور که در بازی رفت این مسئله رمز پیروزی 
ما بود،  ما با استرس بازی را آغاز ولی با کنترل احساسات توانستیم در مسیر درست 

قدم برداریم. از این بابت نگرانی ندارم.
وی افزود: بازیکنان خوب و آب دی��ده ای داریم و بزرگ ترهای تیم هم به بازیکنان 
جوان کمک می کنند. بچه های ما ش��رایط مس��ابقات را به خوبی درک کرده اند 
 و می دانند که هیچ چیز تضمین ش��ده نیس��ت. فکر می کن��م وضعیت تیم های 
صعود کننده هفته آخر مشخص می شود. لخویا سال قبل در دو بازی اول خود یک 
امتیاز کسب کرد ولی در نهایت به عنوان تیم صدرنشین به مرحله بعد صعود کرد. 
باید منتظر هفته های آینده باشیم. من بازی بنیادکار و النصر را هم نظاره کردم و 
انصافا آنها هم تیم خوبی هستند. االن برای قضاوت در مورد تیم های صعودکننده 

خیلی زود است.
گل محم��دی در رابط��ه ب��ا اینک��ه مرب��ی لخوی��ا اع��الم ک��رده ب��رای ب��ازی 
اس��تراتژی جدی��دی دارد، گف��ت: نمی دان��م حری��ف چ��ه اس��تراتژی دارد 
 و در ش��روع بازی این مس��ئله مش��خص می ش��ود. ما باید بتوانیم ب��ازی خود را 
 به حریف تحمی��ل کنیم و اص��ول مس��ابقه را در حمل��ه و دفاع رعای��ت کنیم. 
باید بدون اشتباه ظاهر ش��ویم و اگر این کار را بکنیم به حریف فرصت نمی دهیم 
 اما اگر بی تف��اوت باش��یم مس��لما مقابل لخوی��ا و ه��ر تیمی آس��یب خواهیم 

دید.  

 قوی ترین مرد جه��ان در صورتی که پزش��کانش صالح بدانن��د از اوایل فروردی��ن تمرینات 
وزنه برداری خود را شروع می کند.

بهداد سلیمی پس از جراحی زانو که در اواخر آبان انجام داد، اکنون تمرینات 
 بدنسازی را به صورت سنگین ش��روع کرده است. س��لیمی که برای حضور 
در المپیک نیاز دارد در یک رقابت گزینش��ی دیگر حضور داش��ته باشد، باید 
 خود را برای مس��ابقات جام فجر که در خرداد است، آماده کند و در این میان 

مهم ترین موضوع، بازگشت او به تمرینات وزنه برداری است.
 س��لیمی قصد دارد از اوایل فروردین دست به وزنه ش��ود و برخی از تمرینات 
 وزنه ب��رداری را انجام دهد، ام��ا در این میان باید منتظر نظر و پاس��خ مثبت 

تیم پزشکی باشد که مسئولیت پیگیری روند بهبودی او را بر عهده دارد.
تیم ملی وزنه برداری نیز اکنون در اردوی کیش به س��ر می برد، اما س��لیمی 
همچنان قصد رفتن به کیش ندارد و فکر می کند اگر در تهران پیگیر کارهای 

درمانی و فیزیوتراپی خود باشد، مفیدتر است.

  یک روزنامه اسپانیایی خبر از تالش مربی احتمالی باشگاه منچستر یونایتد برای جذب چند 
بازیکن مطرح تیم بارسلونا داده است.

 روزنامه دون بالون چاپ اسپانیا در ش��ماره جدید خود نوشته، ژوزه مورینیو که 
به احتمال فراوان در تابس��تان آینده جانش��ین لویی فان خال در تیم منچستر 
یونایتد خواهد شد به دنبال جذب بازیکنان جدید برای این تیم است و در این بین 
چند ستاره بارسلونا را در فهرست خریدهای خود قرار داده است. مردانی چون 
ایوان راکیتیچ  مارک بارترا و آردان توران س��تاره هایی هستند که مربی سابق 

چلسی می خواهد پای آنها را به اولدتراقورد باز کند.
بارترا می تواند به خط دفاعی بارسا قدرت بدهد، راکیتیچ و توران هم بازیکنانی 

هستند که آقای خاص برای تقویت خط میانی تیمش می خواهد.
این خبر در حالی منتشر شده که این سه بازیکن از مهره های اصلی تیم بارسلونا 
و لوییز انریکه سرمربی تیم هستند و این امکان وجود ندارد تا بهترین تیم حال 

حاضر اسپانیا راضی شود تا ستارگانش را از دست بدهد.

بهدادسلیمیفروردیندستبهوزنهمیشود؟ آقایخاص،ستارگانبارسارامیخواهد

  هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آس��یا درش��رایطی برگزار می شود که 
 دو تیم اصفهانی باید مراقب انگیزه های تیم های عربی برای گرفتن انتقام باشند و البته 

نیم نگاهی هم به برد داشته باشند.
 در روز نخس��ت از هفته دوم فصل جدی��د رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آس��یا

 امروز دو نماینده اصفهانی ایران در شرایطی به مصاف تیم های عربی خواهند رفت 
که بازی رفت را با پیروزی پشت سرگذاشته اند و از روحیه باالیی برخوردار هستند.

 سپاهان که در گروه اول قرار دارد در نخستین دیدار خود موفق شد النصر امارات را 
در ورزشگاه فوالدشهر با دو گل شکست دهد و سه امتیاز اول را دشت کند. با این حال 
دیدار برگشت از اهمیت خاصی برخوردار است و قطعا تیم اماراتی در خانه اش بی آزار 

نخواهد بود و به فکر انتقام و گرفتن سه امتیاز است.
شاگردان استیماچ در شرایطی راهی امارات ش��ده اند که روزهای خوبی را در لیگ 
 سپری نمی کنند و شاید پیروزی در دیدار رفت کمی آنها را از بحران خارج کرده بود. 
با این حال سه امتیاز دیدار برگشت می تواند برای صعود زردپوشان اصفهانی به مرحله 

بعد بسیار تاثیرگذار باشد.
البته اگر سپاهان بتواند از این دیدار خارج از خانه یک امتیاز هم بگیرد در روز پایانی و 
برای صعود به مرحله بعد قطعا به کارش خواهد آمد. اما شکست می تواند کار را سخت 

کند و تاثیر منفی در عملکرد این تیم برای لیگ برتر داشته باشد.
 دیگر دی��دار این گ��روه را تیم ه��ای االتح��اد عربس��تان و لوکوموتیو ازبکس��تان 
 برگ��زار خواهند ک��رد. ای��ن دو تیم دی��دار رفت خ��ود را با تس��اوی ی��ک بر یک 

پشت سرگذاشته بودند و شرایطی مشابهی در جدول رده بندی دارند.
اما در گ��روه دوم این رقابت ها تیم ذوب آهن که هفت قب��ل در قطر به یک پیروزی 
با ارزش برابر لخویا دس��ت پیدا کرد این بار در ورزشگاه فوالدش��هر میزبان یکی از 
نمایندگان قطر است. ش��اگردان یحیی گل محمدی با توجه به پیروزی که در خانه 
حریف داش��تند، حاال کار راحت تری در پیش دارند تا بتوانن��د یک گام بزرگ برای 

صعود بردارند.
ذوب آهن اگر بتواند با استفاده از شرایط میزبانی 
و حمایت تماش��اگرانش به س��ه امتیاز دیگر 
 دست پیدا کند عالوه بر اینکه صدرنشینی اش 

 در گ��روه دوم را حف��ظ خواه��د کرد، 
 می تواند ش��رایط صعودش 

ب��ه مرحله بع��د را 
فراهم کند.

دیگ��ر دی��دار این 
گ��روه را تیم ه��ای النصر 

عربس��تان و بنیادکار ازبکس��تان 
برگ��زار خواهند کرد. ای���ن دو تیم هم 

نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان را با تساوی 
یک بر یک به پایان برده بودند.

تی�������م فوتب��ال 
تراکتورس��ازی 
س��وم�����ین 
نمای�������نده 

ای��ران در این فصل 
رقابت ه��ای لیگ قهرمانان 

 آسیاس��ت ک��ه ف��ردا در ابوظب��ی 
به مصاف تیم الجزیره خواهد رفت. 
تراکتورسازی در بازی رفت با چهار 
گل حریف خود را شکست داده بود.

هفتهدوملیگقهرمانانآسیا؛

خطریکهدرکمیناصفهانیهاست

در چه ورزشگاهی تماشای گل ها 
ارزان تر تمام می شود؟



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1816   سه شنبه 11 اسفند 1394  21 جمادی االول1437 14

94( رای شماره 139460302034019606  هیأت دوم0 س��میه کاشانی منفرد فرزند داود 
بشماره شناسنامه 1631 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261963393- چهاردانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت139/43  مترمربع بشماره 13776 فرعی مجزی از 2762 

فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان 
95( رای شماره 139460302034019665 هیأت اول0 طیبه مشهدی شادیانی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 4 صادره از کاشان کدملی 1262486815 – سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت109/10 مترمربع بشماره 13781 فرعی مجزی از 11744 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان  )خریداری از حاج دیدار اکبری(
96( رای ش��ماره 139460302034019663 هیأت اول0 علی اکبرش��اکری فرزند خیراله 
بشماره شناسنامه 1335 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1261115600- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمس��احت109/10 مترمربع بش��ماره 13781 فرعی مجزی از 
11744 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان  )خریداری از حاج 

دیدار اکبری(
97( رای ش��ماره 139460302034021784هیأت دوم0 احسان شبانی فرزند علی اصغر 
بشماره شناسنامه 345 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1262022215 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت205/49  مترمربع بشماره 13797 فرعی مجزی از 1480 
فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان . )خریداری مع الواسطه 

از محمد باغ چائی(
98( رای شماره139460302034021785 هیأت دوم0 محسن شبانی فرزند علی اصغر 
بش��ماره شناس��نامه 52183 صادره از کاش��ان کدملی 1260511839 س��ه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت205/49  مترمربع بشماره 13797 فرعی مجزی از 1480 
فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان  )خریداریمع الواسطه از 

محمد باغ چائی(
99( رای شماره 139460302034019605  هیأت دوم0 حسینعلی فرجی توکل آباد فرزند 
رضاعلی بش��ماره شناس��نامه 1 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1262444624- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت116/80 مترمربع بشماره 13863 فرعی مجزی از 3976 
فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان)خریداری مع الواسطه از 

احمد فخاری(
100( رای شماره 139460302034026713  هیأت اول0 مهدی توکلی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 6 صادره از کاشان به شماره ملی 1262486530 - ششدانگ یکباب مغازه 
به استثنای ثمن اعیان بمساحت15/20  مترمربع بشماره 13876 فرعی مجزی از 535 

فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان 
101( رای ش��ماره 139460302034026893  هیأت اول0 حس��ین حاجی عباسی فرزند 
غالمرضا بشماره شناس��نامه 3037 صادره از کاشان به شماره  ملی 1262102014 - 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت142/90 مترمربع بشماره 13878 فرعی مجزی از 1479 

فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان
102( رای شماره 139460302034028479  هیأت دوم0 محمدرضا فرقدانی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 11 صادره از خمین به شماره  ملی 0558765319- ششدانگ یکباب 
ساختمان بمس��احت117/07  مترمربع بش��ماره 13888 فرعی مجزی از 489/10654 
فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان)خریداری مع الواسطه از 

مهرنوش ریاضی(
103( رای شماره 139460302034028356  هیأت اول0 مهدی آین فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 784 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261829506- ششدانگ یکبابخانه و 
باغچه بمساحت2087/55  مترمربع بشماره 13893 فرعی مجزی از 9861 فرعی از پالک 
49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان)خریداری از وراث غالمرضا حاجی بیگی(

104( رای ش��ماره 13946030203402801  هیأت دوم0 س��یاوش فتح��ی هرتکه فرزند 
نجاتعلی بشماره شناسنامه 11407 صادره از باختران به شماره  ملی 3251523252- 
ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 95 مترمربع بش��ماره 13899 فرعی مجزی از 10090 
فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان)خریداری مع الواسطه 

از فرج اله آسمانی(
105( رای شماره 139460302034029136  هیأت دوم0 سیدحسن ثنائی فرزند سیدخلیل 
بشماره شناسنامه 888 صادره از کاش��ان به شماره  ملی 1261608682 - ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت65/41  مترمربع بش��ماره 13903 فرعی مجزی از 1318 فرعی 
از پالک 49- اصل��ی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان  )خریداری مع الواس��طه از 

منصور فرهی(
106( رای ش��ماره 139460302034029530 هیأت اول0 سمیه زینلی فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 3077 صادره از کاشان به شماره  ملی 1261051998 - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت110/48  مترمربع بش��ماره 13909 فرعی مجزی از 489 فرعی از پالک 49- 

اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان )خریداری از مهرنوش ریاضی(
107( رای شماره 139460302034029431 هیأت اول0 سیدمهدی باقری فرزند سیدرضا 
بشماره شناس��نامه 18 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1262492947 – سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت110/27  مترمربع بشماره 13910 فرعی مجزی از 12078 
فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان )خریداری از زینب اکبری(

108(رای ش��ماره 139460302034029428 هیأت اول0 سمیه نوروزی قلعه شاهی فرزند 
محمد بش��ماره شناس��نامه 3 صادره از کاش��ان کدملی 1262497507 – سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت110/27  مترمربع بشماره 13910 فرعی مجزی از 12078 
فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان )خریداری از زینب اکبری(

109( رای ش��ماره 139460302034029427 هیأت اول0 وحید بوستانچی فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 715 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1261775791 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت100/67 مترمربع بشماره 13911 فرعی مجزی از 6969 و385 فرعی 

از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2 کاشان
 110( رای ش��ماره 139460302034029564 هیأت اول0 حسن پرنده فرزند داود بشماره 
شناسنامه 29662 صادره از تهران به ش��ماره  ملی 0059127287 - ششدانگ یکباب 
مغازه و گاراژ وساختمان بمساحت285/55 مترمربع بشماره 13912 فرعی مجزی از 

5771 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاشان 
111( رای ش��ماره 139460302034029614 هیأت اول0 مهدی قاسمی فرزند حسینعلی 
بشماره شناسنامه 10032 صادره از کاشان به شماره ملی 1263412831 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 124/67 مترمربع بشماره 13914 فرعی مجزی از 1465 فرعی از 
پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان )خریداری مع الواسطه از محمد 

فتحی(
112( رای شماره 139460302034029311 هیأت دوم0 محمد جوادی برزکی فرزند رضا 
بشماره شناس��نامه 27 صادره از کاشان به ش��ماره  ملی 1262926599- سه دانگ 
ازشش��دانگ یکبابخانه بمس��احت121/33  مترمربع بش��ماره 13915 فرعی مجزی 
از 1465 فرعی از پ��الک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان )خریداری مع 

الواسطه از محمد فتحی(
113( رای ش��ماره 139460302034029315 هیأت دوم0 زه��ره معصومی برزکی فرزند 
عباسعلی بشماره شناس��نامه 2966 صادره از کاش��ان کدملی 1260926036 – سه 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت121/33  مترمربع بشماره 13915 فرعی مجزی 
از 1465 فرعی از پ��الک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان )خریداری مع 

الواسطه از محمد فتحی(
114( رای ش��ماره 139460302034029323 هیأت دوم0 عباس س��لمانیان فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 3794 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1262025656 سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت88/95  مترمربع بشماره 13916 فرعی مجزی از 1328 
فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان )خریداری مع الواسطه 

ازعلی خلجی(
115( رای شماره 139460302034021404هیأت دوم0 راضیه یاوری پناه فرزند حبیب اله 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاش��ان کدملی 1250054788 سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت88/95  مترمربع بش��ماره 13916 فرعی مجزی از 1328 فرعی از 
پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش2  کاش��ان )خریداری مع الواس��طه ازعلی 

خلجی(

116( رای ش��ماره 139460302034029019  هیأت دوم0 زینب عفت��ی فرزند محمدعلی 
بش��ماره شناس��نامه 0 صادره از تهران  به ش��ماره  ملی 0011157380 - ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت127/57  مترمربع بشماره 13917 فرعی مجزی از 1457 فرعی 
117( رای ش��ماره 139460302034029605 هی��ات دوم0 محمدرضا پ��اک طینت فرزند 
عباس  بشماره شناس��نامه 0 صادره از کاشاش��ماره ملی 1250314054- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 69/30 مترمربع بش��ماره 13918 فرعی مجزی از 1328فرعی از 
پالک 49 - اصلی  واقع در صفی اباد بخش 2 کاش��ان )خریداری مع الواسطه ازسیف 

اله الماسی کاشی(
118( رای شماره 139460302034030562 هیات دوم0 اصغر عبائی فرزند جواد  بشماره 
شناسنامه 24 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1261768884 سه دانگ از ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 102/60 مترمربع بش��ماره 13930 فرعی مجزی از 12824 
فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی اباد بخش 2 کاشان )خریداری ازجواد پشت 

مشهدی(
119( رای شماره 139460302034030565 هیات دوم0 نرگس فراز فرزند علی آقا  بشماره 
شناسنامه 702 صادره از کاشان بش��ماره ملی 1261907833 سه دانگ از ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 102/60 مترمربع بش��ماره 13930 فرعی مجزی از 12824 
فرعی از پالک 49 - اصلی  واقع در صفی اباد بخش 2 کاشان )خریداری ازجواد پشت 

مشهدی(
120( رای ش��ماره 139460302034027389 هیات دوم0 حس��ین زارعی فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 15 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1263530133- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84/60 مترمربع بشماره 273 فرعی از پالک 52 - اصلی  

واقع در اراضی صفی آباد بخش 2 کاشان)خریداری مع الواسطه از حسین رعیتی(
121(رای شماره 139460302034027391 هیات دوم0 محدثه فردپور کاموئی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 193 صادره از کاشان به شماره ملی 1263542190- سه دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84/60 مترمربع بشماره 273 فرعی از پالک 52 - اصلی  

واقع در اراضی صفی آباد  بخش 2 کاشان)خریداری مع الواسطه از حسین رعیتی(
122( رای شماره 139460302034029649 هیات اول0 حس��ین رعیتی فرزند عباسعلی 
بشماره شناسنامه 224 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1262245818- ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 26/53 مترمربع بشماره 285 فرعی از پالک 52 - اصلی  واقع 

در اراضی صفی آباد  بخش 2 کاشان
123(رای شماره 139460302034029993 هیات اول0 احمد راشدی فرفرزند عباس بشماره 
شناسنامه 298 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260683877 – سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 102/3 مترمربع بشماره2881 فرعی ازپالک53 – اصلی واقع در 

یحیی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از رضا ترنجی پور(
124( رای شماره 139460302034029994 هیات اول0 زهرا بابایی سده فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه 10 صادره از کاشان به کدملی 1262977568- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 102/3 مترمربع بشماره2881 فرعی ازپالک53 – اصلی واقع در 

یحیی آباد بخش 2 کاشان )خریداری از رضا ترنجی پور(
125( رای ش��ماره 139460302034021118 هیات اول0 احمدخوانساری فرزند ماشااله  
بشماره شناسنامه 42551 صادره از کاشان  به شماره ملی 1260415570- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 2690 مترمربع بش��ماره 252 فرعی از پالک 1 - اصلی  واقع در  

راوند بخش 4 کاشان
126( رای ش��ماره 139460302034002020 هیات اول0 حس��ین خیرخواه راوندی فرزند 
محمود  بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان  به شماره ملی 1263220401- ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 271/20 مترمربع بش��ماره  5159 فرعی مجزی از 2505 فرعی از 

پالک 1 - اصلی  واقع در راوند بخش 4 کاشان )خریداری از محمود خیرخواه(
127( رای شماره 139460302034020796 هیات اول0 محمدطحانی راوندی فرزند حبیب  
بشماره شناسنامه 245 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1262343471- ششدانگ 
یکبابخانه وکارگاه بمساحت 676 مترمربع بشماره  5161 فرعی مجزی از 2171 فرعی از 
پالک 1 - اصلی  واقع در راوند بخش 4 کاشان )خریداری از ورثه غالمحسین نبی زاده(

128( رای ش��ماره 139460302034023788 هیات دوم0 مس��عودخاکی راوندی فرزند 
شکراله  بش��ماره شناس��نامه 32 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1263287441- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 241/15 مترمربع بش��ماره 5165 فرعی مجزی از 104 

فرعی از پالک 1 - اصلی  واقع در راوند بخش 4 کاشان
  129( رای ش��ماره 139460302034026332 هیات دوم0 زهره منصوریان راوندی فرزند 
ماشااله  بشماره شناس��نامه 15 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1263276628- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 139/86 مترمربع بشماره 5174 فرعی مجزی از 3628 

فرعی از پالک 1 - اصلی  واقع در راوند بخش 4 کاشان
 130( رای شماره 139460302034026310 هیات دوم0 حاجیه کاوه راوندی فرزند حسین 
بشماره شناس��نامه 50 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263133282- سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/15 مترمربع بشماره 5175 فرعی مجزی از شماره 
21 فرعی  ازپالک 1 – اصلی واقع در راوند بخش 4 کاش��ان )خریداری مع الواسطه از 

علی هاشم زاده (
131( رای ش��ماره 139460302034026309 هیات دوم0 علی اکبر جعفری راوندی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 116 صادره از کاشان به کدملی 1262719194 - سه دانگ 
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/15 مترمربع بشماره 5175 فرعی مجزی از شماره 
21 فرعی  ازپالک1 – اصلی واقع در راوند بخش 4 کاش��ان )خریداری مع الواسطه از 

علی هاشم زاده (
132( رای شماره 139460302034029459 هیات اول0 حمیدرضا قنبری قمصری فرزند 
جواد  بش��ماره شناس��نامه 2201 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1261874749- 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/72 مترمربع بش��ماره  5193 فرعی مجزا از 1830 

فرعی از پالک 1 - اصلی  واقع در راوند بخش 4 کاشان 
133( رای ش��ماره 139460302034027447 هیات دوم0 حس��ین نوذرزاده آرانی فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 220 صادره از آران بیدگل به شماره ملی 6199657837 
– سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمس��احت 123/75 مترمربع بشماره 3357 فرعی 
مجزی از 1304 فرعی  ازپالک3 – اصلی واقع درطاهرآباد بخش 4 کاش��ان )خریداری 

ازمهدی کریمی(
134( رای ش��ماره 139460302034027448 هیات دوم0 نرگس رجب��ی فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 4 صادره از دلیجان به کدملی 0579919048 – سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 123/75 مترمربع بشماره 3357 فرعی مجزی از شماره 1304 فرعی  

ازپالک3 – اصلی واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان )خریداری ازمهدی کریمی(
135( رای ش��ماره 139460302034021752 هیات دوم0 سیدمنصور سیدی مفرد فرزند 
سیدحسن بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 12630762030- 
شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 903/34 مترمربع بش��ماره  فرعی 1726 مجزی از 
183 فرعی از پالک 4 - اصلی  واقع درخزاق بخش 4 کاشان )خریداری مع الواسطه از 

سیدبحرالدین اکسیری(
136( رای شماره 1394603020340295600 هیات اول0 سیدجلیل حسینی خزاق فرزند 
سیدعلی اکبر  بشماره شناسنامه 9 صادره از کاشان به شماره ملی 1263182577- 
چهاردانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 513/5 مترمربع بشماره  فرعی 1735 مجزا 
از 919 فرعی از پالک 4 - اصلی  واقع درخزاق بخش 4 کاشان)خریداری از جعفر متقی(

137( رای ش��ماره 1394603020340295590 هیات اول0 فخرالس��ادات س��یدی فرزند 
سیدفرهاد بشماره شناسنامه 167 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262264952- دو 
دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمس��احت 513/5 مترمربع بشماره  فرعی 1735 مجزا از 

919 فرعی از پالک 4 - اصلی  واقع درخزاق بخش 4 کاشان)خریداری از جعفر متقی(
138( رای ش��ماره 139460302034029607 هیات اول0 زهرا ش��عبان زاده فرزند حسن  
بشماره شناس��نامه 22 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1263156606- ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 21/91 مترمربع بشماره  181 فرعی از پالک 58 - اصلی  واقع 

در عبداهلل آباد مشکات بخش 4 کاشان )خریداری از سیدرضا صفوی(

139 ( رای ش��ماره 139460302034029603 هیات اول0 سیدآقاصفوی فرزند سیدرضا  
بشماره شناس��نامه 36 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1263130259- ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 22/99 مترمربع بش��ماره  فرعی  مجزا از 181 فرعی از پالک 
58 - اصلی  واقع درعبداهلل آباد مشکات بخش 4 کاشان )خریداری از سیدرضا صفوی(

140( رای ش��ماره 139460302034029483 هیات اول0 مصطفی شاطرکاش��انی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 9487 صادره از کاشان بشماره ملی1260601218- سه 
دانگ ازششدانگ مزرعه هده وقنات مشتمل بر اراضی مزروعی و ساختمان بمساحت  
90043/20 مترمربع بشماره یک فرعی از ش��ماره 149 - اصلی واقع در رهق بخش 5 

کاشان
141( رای ش��ماره 139460302034029482 هیات اول0 زهرا جعفرزاده فرزند عباسعلی 
بش��ماره شناس��نامه 0 صادره از کاش��ان بش��ماره ملی  125231779- سه دانگ 
ازششدانگ مزرعه هده وقنات مش��تمل بر اراضی مزروعی و س��اختمان بمساحت  
90043/20 مترمربع بش��ماره یک فرعی از ش��ماره 149 - اصلی واقع در رهق بخش 

5 کاشان
142( رای شماره 139460302034023836 هیات دوم0 مجید بجوئی فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 2906 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261102118- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 253/65 مترمربع بش��ماره  3721 فرعی مجزی از 2707 فرعی از پالک 35 - 

اصلی  واقع درنیاسر بخش 6 کاشان
143( رای ش��ماره 139460302034026898 هیات اول0 احمدرضا ثابتی نیاس��ر فرزند 
ماشااله  بش��ماره شناس��نامه 19 صادره از کاشان  به ش��ماره ملی 1262875201- 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 587/53 مترمربع بشماره  فرعی 3723 مجزی از 

161 فرعی از پالک 35 - اصلی  واقع درنیاسر بخش 6 کاشان
144( رای شماره 139460302034025225 هیات دوم0 نرجس شاهین مهرفرزند محمود  
بشماره شناسنامه 508 صادره از کاشان به ش��ماره ملی 1263599087- ششدانگ 
یکبابخانه وباغچه بمساحت 317 مترمربع بش��ماره  فرعی 94 مجزی از 20 فرعی از 

پالک 48 - اصلی  واقع در مزرعه خاتون نیاسر بخش 6 کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادرخواهد شد0    
تاریخ انتشار نوبت اول :  1394/12/11 
تاریخ انتشارنوبت دوم :  1394/12/27  

م الف:1817  محمد سلمانی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان
ابالغ وقت رسیدگی

12/200 در خصوص پرونده کالس��ه 2044/94 خواهان افش��ین وطن خواه با وکالت 
سعید حاجی هاشمی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علیرضا موالیی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/2/12 س��اعت 9/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34377 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/201 در خصوص پرونده کالسه 742/94 خواهان محمد امامیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت محمدرضا طالبی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
مورخه 95/2/13 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:34416 شعبه 42 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/202 در خصوص پرونده کالسه 941178 خواهان حمید طاهری دادخواستی مبنی 
بر استرداد الشه دو فقره چک به طرفیت مسلم شیاسی فرزند عبدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/2/13 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34374 شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/203 در خصوص پرونده کالسه 1023/94 خواهان سعید خوش کالم دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت یک فقره چک به طرفیت علی صفری تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/2/13 س��اعت 5/30عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:34361 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/204 در خصوص پرونده کالسه 2040/94 خواهان غالمحسین جبارزارع دادخواستی 
مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت میالد مطیعی فرزند محمود تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/2/11 س��اعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:34376 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/205 در خصوص پرونده کالسه 2041/94 خواهان غالمحسین جبارزارع دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت رامین رضازادگان فرزند حس��ن تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/2/11 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:34375 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/206 در خصوص پرونده کالسه 2036/94 خواهان عزت ا... موسی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت رضا رحمان پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/2/11 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:34373 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
 12/207 در خصوص پرونده کالس��ه 2045/94 خواهان س��ید حس��ن موس��وی با 
 وکالت س��عید حاج��ی هاش��می دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه چک ب��ه طرفیت 
مجید کازریان تقی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/2/12 ساعت 
 10 تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
 می ش��ود.م الف:34378 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف

 اصفهان 
احضار 

 12/208 ش��ماره ابالغیه:9410100354705989 ش��ماره پرون��ده:9409980364801653 
شماره بایگانی ش��عبه:941213 نظر به اینکه شاکی رویا شیخ ابومسعودی شکایتی 
علیه آق��ای ابراهیم دائر بر ترک انف��اق در دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان 
مطرح شده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 
جزایی س��ابق( واقع در اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.ش��هید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان – طبقه2- اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه بایگانی 
941213ک121 دو ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/2/7 س��اعت 10 صبح 
تعیین شده اس��ت و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:34446 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

)121 جزایی سابق(
احضار 

12/209 شماره ابالغیه:9410100354705990 شماره پرونده:9409980364701559 شماره 
بایگانی شعبه:941212 نظر به اینکه شاکی ناصر حسینی شکایتی علیه آقای محسن 
اس��ماعیلی دائر بر صدور چک بالمحل در دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی 
سابق( واقع در اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان – طبقه2- اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه بایگانی 941212ک121 
دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/2/7 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است و 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف:34447 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)121 جزایی سابق(

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

شناسنامه مالکیت  خودروی سواری پیکان مدل 1376 به شماره 
پالک انتظامی 13-778ق74 و ش��ماره موتور 11127654053 و 
شماره شاسی 0076457242 به نام مهرانگیز حسن روغنی فرزند 
 خلیل به کدملی 1284417247 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط  می باشد.

شناسنامه مالکیت خودروی سواری پیکان مدل 1377 به شماره 
پالک انتظامی 63 - 532س73 و شماره موتور 11127733563 
و شماره شاس��ی 77435818 به نام جلیل بحریان فرزند اکبر 
 به کدمل��ی 2291612417 مفق��ود گردیده و از درج��ه اعتبار 

ساقط  می باشد.

اینجان��ب مس��عود کوچ��ک زاده مال��ک خ��ودرو پ��ژو206 
م��دل 1384 ب��ه ش��ماره شاس��ی 14801032 و ش��ماره 
پ��الک ش��ماره  و   10FX5X2484779  موت��ور 

  ای��ران11 - 765ل57 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
)سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

اینجان��ب رس��ول خ��ادم الق��رآن مالک خ��ودرو پ��ژو206 
و   10815070 شاس��ی  ش��ماره  ب��ه   1385 م��دل 
13085012107 و ش��ماره پ��الک  ش��ماره موت��ور 
  ای��ران23 - 931د25 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش
 )سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

  405GLXاینجانب قاسم سزاری همای کوه مالک خودرو پژو
 AK892413 مدل 1389 - نقره ای متالیک به شماره شاسی
 و ش��ماره موت��ور 12489019768 و ش��ماره پ��الک

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

 LX اینجان��ب مجتب��ی ضی��اء مال��ک خ��ودرو پ��ژو پ��ارس 
مدل 1394  به ش��ماره شاسی FK839066 و ش��ماره موتور 
164B0019444 و شماره پالک ایران13 - 352ه�72 به علت 
فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و برگ سبز تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.
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اخبار اخبار کوتاه 

 در عملي��ات مام��وران فرماندهي انتظامي شهرس��تان س��ميرم، 
يك دس��تگاه خودروي پژو 405 حامل مواد مخ��در توقيف و 159 

كيلوگرم مرفين و ترياك از آن كشف شد.
سرهنگ غالمرضا براتي فرمانده انتظامي شهرستان سميرم گفت: 
ماموران ايست و بازرسي شهيدرييسان اين فرماندهي، حين كنترل 
خودروهاي عبوري به يك دستگاه سواري پژو 405 مشكوك شدند 
 و به آن دستور ايس��ت دادند، اما راننده بدون توجه به اخطار پليس 

با سرعت به راه خود ادامه داد.
وي افزود: با فرار خودرو بالفاصله اكيپي از ماموران ايست و بازرسي 
به تعقيب آن پرداختند و با اس��تفاده از قانون به كارگيري س��الح 
به سمت الس��تيك آن تيراندازي كردند كه س��رانجام متوقف و در 
بازرسي از صندوق عقب خودرو، 100 كيلوگرم ترياك و 59 كيلوگرم 

مرفين كشف شد.
 س��رهنگ براتي گفت: در اي��ن عملي��ات راننده نيز ك��ه از خودرو 

پياده شده و  قصد فرار داشت در عملياتي ويژه دستگير شد.

فرمانده انتظامی شهرس��تان بوئين و مياندش��ت گفت: كالهبردار 
10 ميليارد ريالی كه مدت ها فراری ب��ود و به طور مخفيانه زندگی 

می كرد، دستگير شد. 
سرهنگ حسين دش��تی اظهار كرد: در پی ارجاع يك فقره پرونده 
نيابت قضايي از ش��عبه دوم دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان 
 اصفهان با موضوع كالهبرداری و فروش م��ال غير متعدد و خيانت 
 در امانت فروش خودرو، زمي��ن و ... و ايراد ض��رب و جرح عمدی، 
با توجه به اينكه متهم در حوزه قضايی شهرستان بويين و مياندشت، 
سكونت داشت و نظر به اهميت پرونده، تحقيقات گسترده به صورت 

ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
 وي افزود: ماموران س��رانجام محل س��كونت متهم را شناس��ايي و 
با هماهنگي مقام قضايي، وي را در يك عمليات  غافلگيرانه دستگير 

كردند.
 فرمانده انتظامی شهرس��تان بوئين و مياندشت تصريح كرد: متهم 
به پليس آگاهی شهرستان داللت داده ش��د و مشخص شد كه وي 
داراي سوابق متعدد كيفري بوده و چندين بار به علت هاي مختلف 

دستگير و تحويل مقامات قضايي شده است.
دشتي به پرونده سنگين كالهبرداری متهم اشاره كرد و گفت: اين 
فرد شياد با ش��گردها و شيوه هاي مختلف توانس��ته بود نزديك به 
10 ميليارد ريال از مردم كالهب��رداري كند. وی افزود: تالش براي 

شناسايي مال باختگان ادامه دارد.

 جانش��ين فرماندهي مرزباني ناجا در اع��الم عملكرد بهمن م��اه مرزبانان 
 از كش��ف 2 هزار و 974 كيلو انواع مواد مخدر طي 13 درگيري مس��لحانه 

با اشرار و سوداگران مرگ خبر داد. 
 سردار » محمد كاظم تقوي « از 13 درگيري مسلحانه با اشرار و قاچاقچيان 
مواد مخدر طي بهمن ماه امسال در مرزهاي كشور خبر داد و گفت: در پي 
اين عمليات ها 6 شرور به هالكت رسيدند. وي افزود: همچنين در پي اين 
اقدامات 19 قاچاقچي دس��تگير و 2 هزار و 974 كيلو گرم انواع مواد مخدر 
 در مرزهاي كشور كشف ش��د. جانش��ين فرماندهي مرزباني ناجا در ادامه 
با اشاره به افزايش 145 درصدي كشفيات دارو در بهمن ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل گفت: مرزداران كشور با تالش هاي شبانه روزي 
خود موفق شدند از ورود غير مجاز 2 ميليون و 514 هزار و 509 عدد انواع 

داروهاي قاچاق به كشور جلوگيري كنند.
سردار تقوي تصريح كرد : ماموران مرزباني و درياباني كشور همچنين طي 
اين مدت ضمن توقيف ده ها فروند شناور و خودروي قاچاقچيان 552 هزار 
و 132 عدد مواد محترقه ، 454 هزار و 904 پاكت س��يگار و مقادير زيادي 
انواع كاالهاي ممنوعه و ضد فرهنگي ديگر را در نقاط مرزي كشورمان كشف 
كردند. اين مقام مس��ئول در مرزباني ناجا كشف 203 دستگاه كولر گازي، 
77 هزار و 245 ثوب البس��ه، 6 هزار و 734 جفت كف��ش، 97 هزار و 871 
عدد لوازم آرايشي و 678 راس احش��ام قاچاق را از ديگر اقدامات مرزداران 
كشور در بهمن ماه امسال برشمرد. جانشين مرزباني ناجا در پايان با اشاره 
به نقش ويژه مرزنش��ينان در تامين امنيت مرز، اين مهم را حاصل همدلي 
 و همزباني مرزبانان و مرزنش��ينان برش��مرد و از تالش ها و همراهي آنان 

با مجموعه مرزباني تقدير كرد.

فرمانده انتظامي شهرستان بجنورد از دستگيري سارق محتويات داخل 
خودرو با30 فقره س��رقت كه با دوچرخه اقدام به سرقت مي كرد خبر 
داد. سرهنگ  علي پاكدل گفت: برابر گزارش هاي رسيده مبني بر چند 
فقره س��رقت محتويات داخل خودرو در شهرستان بجنورد، بالفاصله 
موضوع در دستور كار ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان بجنورد 
قرار گرفت. اين مقام انتظامي با اشاره به اين كه ماموران براي شناسايي 
سارق، گشت زني هاي هدفمند را در سطح ش��هر اجرا كردند، افزود: 
ماموران در حين گش��ت، موفق به دستگيري س��ارق كه با دوچرخه 
سرقت مي كرد، شدند. وي با بيان اينكه متهم 25 ساله دستگير شده از 
سارقان سابقه دار است، تصريح كرد: متهم در بازجويي هاي انجام شده 
به30 فقره س��رقت اعتراف كرد. فرمانده انتظامي شهرس��تان بجنورد 
 خاطرنشان كرد: متهم پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني 

به مراجع قضايي معرفي شد.

يك طالفروشی در غرب تهران مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت كه 
متاسفانه مالك 45 ساله آن بر اثر شليك گلوله جان باخت؛ فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ دستور تشكيل تيم ويژه ای را برای شناسايی 

سارقان داد.
دو س��ارق مس��لح بعد از س��رقت مقداری طال كه مي��زان آن فعال 
نامشخص اس��ت به مالك 45 ساله طالفروش��ی يك گلوله شليك 
 كردند و س��پس با يك دس��تگاه موتورس��يكلت از مح��ل متواری 

شدند.
 ماموران پلي��س بالفاصله پس از اط��الع در محل حاضر ش��دند و 
ب��ه دس��تور فرمان��ده انتظام��ی تهران ب��زرگ، تي��م وي��ژه ای از 
 كارآگاهان مجرب و زبده پليس برای شناس��ايی س��ارقان تشكيل 

شد.
مالك 45 ساله اين طالفروشی بعد از حضور ماموران توسط نيروهای 
امدادی به بيمارستان اعزام شد، اما متاسفانه به دليل شدت جراحات 

وارده جانش را از دست داد.
براس��اس آخري��ن گ��زارش ه��ا، قاض��ی ش��هرياری سرپرس��ت 
دادس��رای جنايی تهران با تاييد خبر وقوع اين س��رقت مس��لحانه 
 در غ��رب تهران گف��ت: اين طالفروش��ی در خياب��ان حبيب اللهی 

بوده است.
وی افزود: دو سارق با استفاده از سالح گرم به اين طالفروشی حمله 
می كنند و پس از سرقت مقدار نامعلومی طال، طالفروش نگون بخت 

را به ضرب گلوله به قتل می رسانند.
قاضی شهرياری با اشاره به اين مطلب كه به محض وقوع اين حادثه 
بازپرس ويژه قتل تهران در محل حادثه حاضر ش��ده اس��ت، گفت: 
به همراه كارشناس��ان اسلحه  شناس��ی در حال بررسی نوع اسلحه 

استفاده  شده در اين سرقت هستيم.
وی گفت: از هم��ان لحظات اول دس��تورات الزم برای شناس��ايی 
 س��ارقان صادر ش��ده اس��ت تا بتواني��م اي��ن دو نفر را دس��تگير 

كنيم.
سرپرست دادس��رای جنايی تهران در پاس��خ به اين سوال كه چه 
دستوراتی صادر شده است، گفت: عموما در اين گونه حوادث ابتدا 
صحنه وقوع جرم مورد بررسی قرار می گيرد و در خصوص اين حادثه 

هم همين اقدامات در حال انجام است.

توقيف پژو 405 حامل 159 
کيلوگرم ترياك و مرفين

دستان کالهبردار فراری 
در دستبند پليس!

در بهمن ماه امسال صورت گرفت؛ 

کشف 2900 کيلو مواد مخدر 
در مرز، هالکت 6 شرور مسلح 

30  فقره سرقت با دوچرخه!

سرقت مسلحانه طالفروشی 
و قتل مالک 

زن و م��ردی ك��ه در س��ال 92 اقدام به ي��ك فقره 
 قتل ك��رده بودند و پس از صحنه س��ازی قصد فرار 
از چنگال قانون را داشتند، با پيگيری پليس آگاهی 
اصفهان گرفتار شدند. تابس��تان سال 92 ماموران 
انتظامی شهرس��تان گلپايگان اصفهان از وقوع يك 
فقره آتش س��وزی منزل مطلع ش��دند كه در اين 
آتش سوزی مرد ميانسالی در اثر آتش سوزی كشته 

شده بود.
ماموران با بررس��ی صحن��ه حادثه ب��ه نحوه آتش 
 سوزی مشكوك شده و همسر مقتول را كه در لحظه 

آتش سوزی در خانه پدرش بوده، زير نظر گرفتند.
 ش��واهد همه گوي��ای اين بود ك��ه محم��د در اثر 
آتش سوزی به قتل رسيده، اما پيگيری های پليس 
آگاهی اس��تان كارآگاهان را در برابر نتايج جديدی 
گذاشت. مهناز، همس��ر مقتول بعد از مدتی از قتل 
همسرش با پس��ر جوانی به نام ش��هرام كه از اقوام 
دورشان بود ارتباط برقرار كرد و شك پليس در اثر 

اين ارتباط به يقين تبديل شد.
با توجه ب��ه اينكه ش��هرام در يكی ازاس��تان های 
همجوار اصفهان س��كونت داش��ت، مام��وران وی 

را زير نظر گرفتن��د تا اين كه نامب��رده برای مدتی 
متواری شد.

به دنبال متواری ش��دن ش��هرام، ماموريت پليس 
وارد فاز جديدی شد و با يكسری اقدامات اطالعاتی 
پيچيده كارآگاهان محل اختفای وی را پيدا كردند 
و طی يك عمليات پليسی با حكم دستگاه قضايی، 

وی را در مخفيگاهش دستگير كردند.
ش��هرام ابتدا در بازجويی های خ��ود منكر هرگونه 
ارتباط ب��ا قتل محمد ش��د، ام��ا بع��د از بازجويی 
های فنی و پليس��ی و قرار گرفتن در برابر ش��واهد 
 پليس مجبور به اعتراف شد. ش��هرام در اين زمينه 
ب��ه كارآگاهان گف��ت: مدتی بود با مهن��از كه يكی 
از اق��وام دورمان ب��ود ارتب��اط داش��تم و او هم از 
اختالفاتش با محمد برايم گفت كه بعد از آن تصميم 
 گرفتيم محمد را به قتل برس��انيم. وی اظهار كرد: 
شب حادثه با هماهنگی مهناز از وی خواستم شير 
 گاز را باز بگ��ذارد و خودش به خانه پ��درش برود، 

او هم اين كار را كرد.
مطمئن بودم وقتی محم��د در اثر بوی گاز از خواب 
بيدار شود، ابتدا چراغ را روشن می كند و همين امر 

باعث انفجار و كشته شدن وی می شود.
 با تكميل ش��دن پازل قت��ل محم��د در گلپايگان، 
همسر وی نيز به دس��تور بازپرس پرونده دستگير 
شد و در اعترافات خود اظهارات شهرام را تاييد كرد.

وی كه از محمد فرزندی ندارد، اختالفات خانوادگی 
با همسرش و دوس��تی با ش��هرام را عامل اين قتل 
بيان كرد. بنا براين گزارش، اين زن و مرد قاتل برای 
بررسی های بيشتر همراه با پرونده تكميلی تحويل 

مقامات قضايی استان اصفهان شدند.

با پيگيری پليس آگاهی اصفهان؛

رشته های زن و مرد قاتل پنبه شد

دستگيري سارق حرفه اي محتويات 
داخل خودرو

کشف 2 شمش طال ، در بازرسي بدني 
از مسافر اتوبوس

تشديد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 در مرزها

فرمانده انتظامي شهرستان كنگاور از دس��تگيري سارق حرفه اي لوازم 
داخل خودرو با30 فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ حس��ين براري گفت: ماموران هنگام گش��ت زني در محدوده 
ايست و بازرسي ش��هيد زنگنه به يك دس��تگاه خودروي سواري سمند 

مشكوك شده و آن را توقيف كردند.
وي افزود: در اين خصوص يك نفر دس��تگير و ب��ه پليس آگاهي منتقل 
شد و در بازجويي هاي انجام شده با مش��اهده ادله و مستندات پليسي 
 لب به اعتراف گش��ود و به30 فقره س��رقت لوازم داخل خودرو اعتراف 

كرد.
 براري تصريح كرد: متهم پس از تش��كيل پرونده جه��ت مراحل قانوني 

به مقام قضايي معرفي شد.
گفتني اس��ت، برابر اس��تعالم انجام ش��ده، متهم داراي10 فقره سابقه 

كيفري است.
اين مقام انتظامي به ش��هروندان توصيه كرد: اتومبيل خ��ود را به لوازم 
ايمني نظير دزدگير، سوئيچ مخفي، قفل فرمان، قفل پدال و ساير وسايل 
 بازدارنده، مجهز و از پ��ارك كردن اتومبيل در نق��اط خلوت خودداري 

كنند.

فرمانده انتظامي بانه از كشف 
2 شمش طال در بازرسي بدني 
از يك مسافر اتوبوس خبر داد.

سرهنگ فرزاد كريمي گفت: 
مام��وران ايس��تگاه بازرس��ي 
سبدلو شهرس��تان بانه حين 
كنت��رل خودروه��اي عبوري 
محور بانه – س��قز، به يكي از 
مسافران يك دستگاه اتوبوس 
مسافربري مشكوك شده و وي 
را جهت مالحظه اسناد و مدارك هويتي و بررسي هاي بيشتر به خارج از 

اتوبوس هدايت كردند.
وي افزود: با تيزهوش��ي ماموران در بازرس��ي بدني از مسافر كه مردي 
 جوان است، 2 قطعه شمش طالي قاچاق به وزن يك كيلو و 785 گرم كه 

به شيوه اي ماهرانه به دور كمر وي بسته شده، كشف شد .
كريمي خاطرنشان كرد: ارزش 2 شمش طالي مذكور حدود 2 ميليارد 

ريال تعيين شده است.

مديركل امور استان های ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال وارز با اشاره 
به برگ��زاری كارگروه های كميس��يون های اس��تانی و منطقه ای گفت: 
 اي��ن كارگروه ها با هدف تش��ديد مب��ارزه هدفمند با قاچ��اق كاال و ارز 
در استان های مرزی برگزار شد.  غالمرضا بهشتی زاده در تشريح اهداف 
اين كارگروه افزود: يكی از برنامه های سال 95 ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، تشكيل كارگروه های اس��تانی و منطقه ای با هدف تشديد مبارزه 

هدفمند با قاچاق كاال و ارز از مبادی ورودی در استان های مرزی است.
بهشتی زاده در ادامه با اشاره به آسيب شناسی های انجام شده در فرآيند 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز خاطرنشان كرد: نشست های تخصصی به صورت 
منطقه ای و به منظور هم افزايی امكانات و نيروهای مرتبط با امر مبارزه 

تشكيل می شود.
مديركل امور استان های س��تاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
اولويت اول كميسيون های امسال به ويژه استان های مرزی مقابله جدی 

با كاالهای قاچاق از مرزها و مبادی ورودی است.
بهشتی زاده با اش��اره به كاهش قابل مالحظه حجم قاچاق كاال در سال 
94 گفت: يقينا با هماهنگی بيشتر دستگاه های عضو ستاد، شاهد كنترل 

قاچاق كاال و ارز خواهيم بود.

وقتی با ساسان در فضای مجازی ارتباط دوستی 
برقرار كردم، هرگز گمان نمی كردم كه اعتماد من، 

باعث اخاذی او شود...
 مريم در حالی كه از اعتماد بی جای خود به شدت 
ابراز پشيمانی می كرد به پليس فتا گفت: يك روز 
كه در ش��بكه های اجتماعی مجازی، كامنت ها را 
می خواندم، ناگهان با دريافت پيامی از طرف يك 
فرد ناشناس روبرو شدم و جواب او را دادم؛ مدت ها 
به صورت مجازی با ساسان ارتباط داشتم تا اينكه 
مرا فريب داد و به بهانه آشنايی بيشتر، درخواست 
كرد كه عكس های خصوصی ام را برايش بفرستم؛ 
من هم اعتماد كردم و تصاوير خصوصی و محرمانه 
خود را برای او ارسال كردم. مدتی گذشت تا اينكه 
متوجه شدم، نيات شومی در سر دارد و خواستم، 

رابطه ام را با او تمام كنم، اما وی دست بردار نبود و 
همان تصاويری كه قبال برايش ارسال كرده بودم 
را ابزاری ك��رد، برای تهديد و رس��يدن به مقاصد 

انحرافي اش.
 مدت��ی براي��ش پ��ول می فرس��تادم ت��ا اينك��ه 
با درخواس��ت های بی ش��رمانه او روبرو ش��دم و 
چاره ای نداش��تم جز اينكه به پليس فتا ش��كايت 

كنم و خودم را از دام اين فرد شياد برهانم.
متهم، پسری 25 ساله بود

براس��اس اي��ن گ��زارش، در پ��ی ش��كايت اين 
خانم، مبنی ب��ر اينكه فردی تصاوير ش��خصی او 
را به دس��ت آورده و قص��د اخ��اذی از وی را دارد، 
بررسی موضوع در دستور كار پليس فتای استان 
اصفهان قرارگرفت. سرهنگ ش��هرياری، رييس 

مركز اطالع رس��انی فرماندهی انتظامی اس��تان 
 اصفهان در اين باره گفت: كارشناسان پليس فتا با 
 جم��ع آوری م��دارك و مس��تندات و ادل��ه جرم 
در فضای مجازی، س��رانجام متهم را كه پس��ری 
25 ساله بود، در يكی از محله های شهر اصفهان، 

شناسايی و دستگير كردند. 
وی با هشدار به اينكه تمام پرونده های غيراخالقی 
و اخاذی های اينترنتی تشكيل شده در پليس فتا، 
ابتدا با يك پيام دوستانه و ساده در فضای مجازی 
شروع شده است، گفت: بهتر است برای پيشگيری 
از وقوع چنين جرايمی از پاسخ به همان پيام اوليه، 
اجتناب كنيم و به هيچ عنوان عكس و فيلم شخصی 
خود را در فض��ای مجازی به اش��تراك نگذاريم و 

برای افراد غريبه ارسال نكنيم.
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زن جوان در پی اعالم شکايت خود به پليس فتا:

اعتماد من، ساسان را اخاذ کرد!

 وقوع حري��ق در كابين آسانس��ور ي��ك برج 18 طبق��ه واقع 
در خيابان برازنده اصفهان منجر ب��ه دودگرفتگی در60 واحد 
مسكونی ش��د كه خوش��بختانه با تالش آتش نش��انان، 114 
 نفر از س��اكنين گرفتار در دود، از اين س��اختمان بلند، تخليه 

شدند.
جانش��ين مع��اون عملي��ات و مدي��ر منطق��ه 2 عمليات��ی 
آتش نش��انی اصفهان اظه��ار ك��رد: س��اعت10 و 58 دقيقه 
صب��ح بود ك��ه س��اكنين س��اختمانی 18 طبق��ه در خيابان 
برازنده اصفهان با س��امانه 125 س��تاد فرماندهی آتش نشانی 
تماس گرفتن��د و از وقوع حري��ق در كابين آسانس��ور طبقه 
 هش��تم و دودگرفتگي ش��ديد در تمامی طبق��ات باالتر خبر

 دادند.
 سرآتش��يار س��لطانی افزود: با توجه به اهمي��ت باالي حريق 
 در س��اختمان هاي بلند مرتبه، بالفاصله نيروه��اي عملياتي 
از ايس��تگاه های يك، 6، هفت و 19، نيروهای كمكی از ستاد 
فرماندهی و همچني��ن مديران 4 منطقه عملياتي و افس��ران 

كشيك به محل حادثه اعزام شدند.
 وی تصري��ح ك��رد: بالفاصل��ه اكيپ ه��اي عمليات��ي حاضر، 
به صورت ضربتي و با س��رعت عم��ل باال، اقدام به جس��تجو 
 در واحده��اي مس��كوني و تخلي��ه س��اكنين گرفت��ار 

در دود از طري��ق پله هاي اضط��راري كرده و به ط��ور همزمان، 
 گروه ديگ��ري از آتش نش��انان، حري��ق كابين آسانس��ور را اطفا 

كردند.
 مدير منطقه 2 عملياتی آتش نش��انی اصفهان خاطرنش��ان كرد: 
 در اي��ن عملي��ات، دو نردب��ان نج��ات به مح��ل اعزام ش��دند تا 
آتش نشانان بتوانند س��اكنين گرفتار شده در تراس هاي طبقات 

هشتم تا هجدهم را نجات دهند.
جانشين معاون عمليات آتش نشانی اصفهان اظهار كرد: سيستم 
اعالم و جعبه ه��ای F اين مجتمع فع��ال بود بنابراي��ن در زمان 
دودگرفتگی، آژير فعال شد، اما ساكنين به دليل حجم باالي دود 

در البي، امكان خروج از منزل را پيدا نكردند.
س��لطانی افزود: با اس��تفاده از تكنيك های مديري��ت اجتماعی، 
از س��اكنين گرفتار درخواست ش��د تا آرامش خود را حفظ كنند 
 و اجازه دهند، آتش نش��انان ب��ه راحتی عمليات نج��ات را انجام 

دهند.
وی تصريح كرد: در عمليات نجات، 86 نفر از س��اكنين به وسيله 
راهنمايی آتش نشانان و از طريق پله های اضطراري به محوطه باز 
 هدايت ش��دند و 28 نفر ديگر نيز كه در تراس های ساختمان ها

 ق��رار داش��تند به وس��يله نردب��ان نجات ب��ه پايين س��اختمان 
آورده شدند.

با اقدام ضربتی آتش نشانان اصفهانی؛

نجات ساکنان برج 18 طبقه 
در خيابان برازنده از دودزدگی 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم:
 ش��ريف تري��ن اخ��اق، تواض��ع، بردب��ارى 

و نرم خويى است.
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دبیر انجمن انبوه سازان به همراه هیات 
مديره اين انجمن در ديدار با مدير عامل ش��رکت 

عمران شهر جديد فوالدش��هر عقد تفاهم نامه همکارى 
امضا کردند. به موجب اين تفاهم نامه ش��رکت عمران شهر 

جديد فوالد ش��هر طبق ضوابط و عقد قرارداد مش��ارکت اراضى 
با کاربرى هاى مختلف ش��امل: اراضى تجارى، مس��کونى، خدماتى، 

دفت��رى ادارى، تجارى مس��کونى، مختلط خدمات ش��هرى را به متراژ 
بالغ بر 110ه��زار متر مرب��ع را در کلیه محات فوالدش��هر در اختیار 
 انجمن انبوه سازان استان قرار خواهد داد و انجمن متعهد شده است 
در جهت برنام��ه ريزى و هدايت ش��رکت هاى انبوه س��از ذيصاح و 

توانمند فعال ب��راى پروژه ه��اى مذکور حداکثر ظ��رف مدت30 
 روز پس از امضا اين تفاهم نامه و واگذارى 

پروژه هاى مورد تفاه��م به آنان اقدامات 
الزم را صورت دهد.

يک��ى 
از اي��ن اقدام��ات احداث 

32 ه��زار واح��د مس��کن مهراس��ت 
ک��ه ، فوالدش��هر را در جاي��گاه دوم در بحث 

 ساخت مسکن در کشور پس از استان تهران قرار 
داده اس��ت و موجب جذب س��رريز جمعیت ش��هرهاى 

همجوار و کانشهر اصفهان و استان هاى ديگر شده است 
و در آينده نزديک پس از ش��هر اصفهان به عنوان شهر دوم 

 اس��تان به لحاظ جمعیت��ى و س��کونت گاه دائمى تمام��ى اقوام 
از سراس��ر کش��ور نیاز فورى به خدم��ات و تدابیر توس��عه اى 
پی��دا خواهد کرد. در اين راس��تا ش��رکت عمران ش��هر جديد 
فوالدشهر به عنوان مجرى، در تاش اس��ت تا از ظرفیت هاى 

بخش خصوصى براى توسعه اين شهر با عقد تفاهم نامه دو يا 
گذاران عاق��ه مند را جذب چند جانبه، مشارکت سرمايه 

کند.

فوالدشهر با سابقه 50 ساله از اولین و قدیمی ترین شهرهای جدید کشور 
محسوب می شود که به منظور اسکان سرریز جمعیت کالنشهر اصفهان در 21 
کیلومتری شهر اصفهان در جنوب غربی استان احداث شده است و لذا برای 
 توسعه این شهر، ش��رکت عمران شهرجدید فوالدشهر وابس��ته به وزارت 

راه و شهرسازی اقدامات وسیع عمرانی صورت داده است.

ش��ایان توجه اس��ت برآورد ریالی این تفاهم نامه مابین شرکت عمران 
فوالدش��هر و انجمن انب��وه س��ازان اس��تان اصفهان ب��ا اعتباری بال��غ بر 5 
هزارمیلیارد ریال اس��ت که به امضا مجی��د نامداری به عن��وان مدیر عامل 
 شرکت عمران شهر جدید فوالدش��هر و احمد تولی دبیر انجمن انبوه سازان 

استان اصفهان رسید و مدت نهایی این تفاهم نامه شش ماه است.

تفاهم نامه بزرگ شركت عمران شهر جديد فوالدشهر و انجمن انبوه سازان استان اصفهان؛

5 هزار میلیارد ريال تفاهم نامه امضا شد
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