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نوبت اول

موضوع فراخوان شماره فراخوان

شناسائی پیمانکاران جهت اخذ استعالم 95-1-5 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه 
زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. بدین وسیله از پیمانکاران واجد شرایط 
دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه در ســاعات اداری از تاریخ چاپ آگهی روزنامه تا 
تاریخ 95/1/15 به گروه فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشــگاه علوم پزشکی واقع در 

شهرکرد، بلوار آیت اله کاشانی، ستاد دانشگاه مراجعه نمایید. 
احداث پل مجتمع تفریحی چلگرد شهرستان کوهرنگ با برآورد هزینه 3/315/975/000 
 ریال با طول عرشــه 12 متر، به صورت متر مربع زیر بنایی برابر نقشــه و مشخصات، مبلغ 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 60/000/000 ریال می باشد. 
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 300/000 ریال به حساب 2138501503003 نزد بانک 

رفاه شعبه علوم پزشکی شهرکرد. 
آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری 1395/1/28 

زمان گشایش پاکات: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1395/1/29 
ضمانت نامه شرکت در مناقصه به دو صورت: 

الف- ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگاه علوم پزشکی که دارای حداقل بیست روز )به استثنای 
ایام تعطیل( اعتبار باشد. 

ب- چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: 1- اصل فیش واریزی 2- معرفی نامه معتبر برای 

دریافت کننده اسناد دانشگاه الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد. 
مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی حداکثر 20 روز به استثنای ایام تعطیل خواهد بود. 

هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
حداقل رتبه مورد نیاز: پایه 5 در رشته راه و ترابری 

 بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت پایــگاه ملــی مناقصــات بــه نشــانی
 http://icts.mporg.ir مراجعه نمایید. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری 
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نگاه اجمالی به گام های مهم مدیریت شهر خالق در سالی که گذشت؛

اصفهان در  آینه سال 94
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با مجوز بانک مرکزی افزایش ســقف برداشت یکی 
از بانک های دولتی تا 500 هزار تومان افزایش یافته 

است. گرچه بعد از حواشی بسیار برای میزان...

سینمای اصفهان در سالی که گذشت، اتفاقات خوب 
زیادی به خود دید.  اســتمرار اکران فیلم های هنر و 

تجربه در سینما سوره اصفهان...

واردات 436 میلیون تنی برنــج هندی در 11 ماهه 
امسال که 405 میلیون و 700 هزار دالر روی دست 

ایران خرج گذاشت، اولین موضوعی است...

رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان از افزایش 85 
درصدی جرایم سایبری در استان اصفهان در سال 

94 خبرداد...

افزایش سقف برداشت از 
خودپردازها کلید خورد

سینمای اصفهان
 در سالی که گذشت

برنج، بزرگ ترین مهمان 
هندی به ایران

افزایش ۸5 درصدی جرایم 
سایبری در استان اصفهان

16

رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفت: 
اختالف میان برخــی از محالت از نظــر برخورداری 
سبب شرمندگی اســت که بودجه محرومیت زدایی 
در دوره ســوم از 10 میلیــارد تا 19 میلیــارد تومان 
 آغاز شــد که برای ســال 94 به 100 میلیارد تومان 
می رســد. رضا امینی اظهار داشــت: برجام و روابط 
بین المللــی کشــور یکــی از حســاس ترین مراحل 
سیاســی کشــور را رقــم زد و دنیــا حقوق مســلم 
مــردم را پذیرفــت و تــالش تیــم مذاکــره کننده 
حقانیت کشــور را بــر جهانیان بــه اثبات رســاند 
 و ارتباطی کــه میان دنیــای امروز و ایــران رخ داده 
می تواند مسیر همزیســتی توأم با روابط متقابل را به 
همراه داشــته باشد. وی با اشــاره به تحوالت منطقه 
افزود: یکی از روش های اســتکبار جهانی برای ایجاد 
تفرقه میان مسلمانان اختالف انداختن و جنگی است 
که به راه افتاده و امیدوار هســتیم تا با رو شدن دست 
استکبار جهانی و در صدر آن آمریکا شاهد وحدت میان 
مسلمانان باشیم. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 

با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی...

رییس مجلس شورای اســالمی بر لزوم بهبود شرایط 
اقتصادی کشــور تاکید کرد و گفت: ســروصداهای 
حاشیه ای برای یک کشور مضر است، بنابراین باید وقت 

مسئوالن، صرف رفع مشکالت اقتصادی کشور شود.
علی الریجانــی در دیدار بــا کارکنــان اداره ترابری 
مجلس این مطلب را بیان کرد و افزود: برای توســعه و 
 پیشرفت کشور نیاز به همت و مجاهدت وجود دارد و 
ان شاءاهلل مسیر پیشرفت کشــور فراهم می شود. وی 
ادامه داد: پس از به سرانجام رسیدن توافق هسته ای 
امیدوارم فضای رونق و کسب و کار ایجاد شود البته باید 
همت داشت و از مشاجرات پرهیز کرد و به اصل موضوع 
پرداخت. رییس مجلس شــورای اسالمی خاطر نشان 
کرد: مذاکرات هسته ای در سال جاری به نتیجه رسید و 
سنگی از جلوی پای مردم برداشته شد و این موضوع در 
مهرماه به تصویب رسید و با تذکر و راهنمایی های مقام 
معظم رهبری دستور اجرای برجام صادر شد، همچنین 

در سال جاری انتخابات باشکوه مجلس...

تعامل مدیران با رسانه ها باید 
افزایش یابد

برجام ســنگی ازجلوی پای 
مردم برداشت

13 12 2

چهـره های بـرتر فـوتبال 
اصفهـان و ایـران

سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی 
برای پروژه آکواریوم 

اصفهان
برنامه موشکی 

ما کامال دفاعی است
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رييس جمهور با بيان اينكه شرايط متفاوتى در سال 95 
را شاهد خواهيم بود، گفت: بايد از اين فضا براى دوستى 

و آشتى بيشتر و روابط بهتر با يكديگر استفاده كنيم.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانى در حاشيه 
ــت: خدا را  هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهارداش
شكر مى كنم كه در روزهاى پايانى سال 94 قرار داريم 

مردم و خودشان را براى سال جديد آماده مى كنند.
روحانى با بيان اينكه در سال 94 شاهد سربلندى ملت 
ــدن تحريم ها بوديم گفت: در همين  در برجام و رفع ش
سال 94 مردم حماسه بسيار بزرگى را در 7 اسفند خلق 

كردند.
رييس جمهور با اشاره به سال 95 نيز گفت: بهار همواره 
پيام هاى خاص خود را براى ما دارد. بهار پيام اعتدال و 
ــتى و  ــا دارد. بهار پيام صلح و دوس ميانه روى را براى م
برادرى براى ما دارد و در اين بهار است كه ما بايد با همه 

ايرانيان صميميت و صفايمان را نشان دهيم.
ــتى، صفا و صميميت  وى با بيان اينكه بهار بايد روز آش
ــد، گفت: ــى باش ــه گروه هاى سياس بين احزاب و هم
ــال همدلى،  ــال قبل، س ــال 95 مانند س  ان شاءاهللا س
ــاختن ايران با توسعه  همكارى و همزبانى باشد براى س
ــرايط ما شرايط بهترى  و آبادانى بيشتر و سال آينده ش

خواهد بود البته با كمك و همراهى مردم.
ــارش  ــت از به ــه نكوس ــالى ك ــه داد: س ــى ادام روحان
ــه بانك  ــى كنيم ك ــاز م ــارى را آغ ــا به ــت. م پيداس
ــا  ــاى م ــه ه ــتند، بيم ــم نيس ــا در تحري ــاى م ه
ــف  ــورهاى مختل ــا كش ب ــتند و  ــم نيس در تحري
ــور ما  ــرمايه گذارى در كش مى توانيم تجارت كنيم. س
شروع شده و قراردادهاى بسيار مهمى با كشورهاى دنيا 

در سطوح مختلفى امضا شده است.
ــى كنيم كه بانك  رييس جمهور افزود: بهارى را آغاز م
مركزى ما با بسيارى از كشورهاى دنيا رابطه پولى و مالى 
برقرار كرده، سوئيفت برقرار شده، سالى است كه حقوق 
هسته اى ما به رسميت شناخته شده و تبادل هسته اى 
با دنيا داريم و سالى است كه دنيا تعامل سازنده ايران را 

باور كرده است.
ــال جديد نيز تعامل سازنده با  وى با بيان اينكه ما در س
دنيا را ادامه مى دهيم، گفت: مردم ما از افراط و برخورد 
بيزار هستند و ما اميدواريم با كمك ملت ايران حتى در 
منطقه صلح، ثبات و امنيت برقرار شود و دو-سه كشورى 
ــير اعتدال خارج شده اند  كه در منطقه متاسفانه از مس
و مسير خشونت و جنگ را انتخاب كرده اند، آنها هم به 
ــانيت برگردند و ما در اين منطقه  مسير اسالميت و انس

شاهد برادرى، صفا و صميميت باشيم.
روحانى خاطرنشان كرد: خوشحاليم از اينكه افراطيون 
و جنگ طلبان و آنهايى كه به ناروا بحث تست موشكى 
ــوراى امنيت بردند، نااميدانه  ــازمان ملل و ش ما را به س
برگشتند و دنيا به آنان جواب منفى داد. دنيا به آنها اعالم 
ــت  كرد كه اين آزمايش ها صرفا يك فعاليت دفاعى اس

براى حفاظت و حراست از كشور.
ــكمان به هيچ  رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ما با موش
ــورى به ويژه همسايگان  عنوان قصد تجاوز به هيچ كش
ــالح هاى ما صرفا  نداشتيم و نخواهيم داشت، گفت: س
براى دفاع از كشورمان است، كشورى كه هر سال مورد 
ــت. ما براى روابط بهتر با  تجاوز بيگانگان قرار گرفته اس
ــاءاهللا سال آينده  دنيا خودمان را آماده كرده ايم تا ان ش
ــورم، در زمينه رونق  ــان را در كاهش ت روند اقتصاديم
اقتصادى و رشد اقتصادى داشته باشيم. وى با بيان اينكه 
ما در سال آينده آرامش بازار را حفظ خواهيم كرد، گفت: 
ــر نفتى ما در  ــاى نفتى و هم درآمدهاى غي هم درآمده

سال آينده توسعه پيدا خواهد كرد.
ــا به مرز 2  ــروش نفت و ميعانات م روحانى ادامه داد: ف
ميليون بشكه در روزهاى آينده مى رسد. بنابراين شرايط 
ما كامال شرايط متفاوتى در سال آينده خواهد بود البته 

با حضور و همراهى مردم.
رييس جمهور در توصيه اى به مردم ايران گفت: در ايام 
عيد خواهش من اين است كه از اين فضا براى دوستى، 
ــايگان  ــه و همچنين همس ــتى و روابط بهتر با هم آش
استفاده كنيم. اين ايام، براى فرزندانمان روزهاى شادى 
ــان بيشتر آشنا شوند و  آفرين باشد و با فرهنگ ايرانيش
ــتر افتخار كنند.وى با اشاره به ضرورت  به وطنشان بيش
ــت به  ــت گفت: حفظ محيط زيس توجه به محيط زيس
عنوان يكى از اصول ما در ايام عيد باشد و كارى كنيم كه 
ــالمت انجام بگيرد و همه توجه ها را در ايام  سفرها به س
نوروز براى سالمت خودمان و خانواده مان داشته باشيم.

ــور آماده  ــتگاه هاى كش روحانى با بيان اينكه همه دس

ارايه خدمات به مردم در ايام نوروز هستند، گفت: ستاد 
ــاه ها پيش  ــافران نوروزى از م ــى خدمات مس هماهنگ
تشكيل شده است و نمايندگان همه ارگان هاى مربوطه 
در اين ستاد فعال هستند، همه آنهايى كه بايد خدمات 
امدادى و انتظامى داشته باشند و خدمات مختلفى كه به 
مردم بايد بدهند، در زمينه راهدارى، بهداشت و درمان، 
ــكان  ــتند. آموزش و پرورش نيز در زمينه اس فعال هس
ــاپيش از اين دستگاه ها  مسافران فعال است و من پيش
ــز كه همواره  ــكر مى كنم مخصوصا از مرزبانان عزي تش
خواب راحتشان را كنار مى گذارند و از مرزها حراست مى 
ــحالم كه در جلسه  كنند.رييس جمهور ادامه داد: خوش
دولت، وزير راه گفت كه در اين ايام هم در جاده شمال در 
منطقه سوادكوه يكى دو مسير براى عبور و مرور سفرهاى 
نوروزى، بازگشايى موقت مى شود. همچنين در منطقه 
ــود البته  ــورت موقت باز مى ش منجيل يك تونل به ص
ــان مى خواهد، اما براى  براى تكميل نهايى چند ماه زم
ــايى مى شود تا مسافران  ايام نوروز به طور موقت بازگش
ــتفاده كنند. برخى از راه  نوروزى بتوانند از اين راه ها اس

هاى ريلى هم در سال 95 تكميل خواهد شد.
وى با بيان اينكه اميدوارم امسال، سال خوب، نوروز خوب 
ــد، گفت: از اصحاب  و عيد خوب براى همه ايرانيان باش
رسانه و خبرنگاران عزيز تشكر و سپاس گزارى مى كنم 
ــان  ــان در برجام و به خاطر خدماتش به خاطر خدماتش
ــفند و به خاطر خدماتشان در  ــه 7 اس در زمينه حماس
طول ايام سال. ان شاءاهللا نوروز سال 95 نوروزى مبارك 
ــلمانان ــايگان و مس ــان، همه همس ــه ايراني براى هم

 باشد.

رييس مجلس شوراى اسالمى بر لزوم بهبود شرايط اقتصادى كشور تاكيد كرد 
و گفت: سروصداهاى حاشيه اى براى يك كشور مضر است، بنابراين بايد وقت 

مسئوالن، صرف رفع مشكالت اقتصادى كشور شود.
على الريجانى در ديدار با كاركنان اداره ترابرى مجلس اين مطلب را بيان كرد 

ــور نياز به همت و مجاهدت وجود دارد و  و افزود: براى توسعه و پيشرفت كش
ان شاءاهللا مسير پيشرفت كشور فراهم مى شود.

وى ادامه داد: پس از به سرانجام رسيدن توافق هسته اى اميدوارم فضاى رونق 
و كسب و كار ايجاد شود البته بايد همت داشت و از مشاجرات پرهيز كرد و به 

اصل موضوع پرداخت.
رييس مجلس شوراى اسالمى خاطر نشان كرد: مذاكرات هسته اى در سال 
جارى به نتيجه رسيد و سنگى از جلوى پاى مردم برداشته شد و اين موضوع در 
مهرماه به تصويب رسيد و با تذكر و راهنمايى هاى مقام معظم رهبرى دستور 
اجراى برجام صادر شد، همچنين در سال جارى انتخابات باشكوه مجلس به 

خوبى انجام شد.
الريجانى گفت: اميدوارم مجلس آينده پركار و وظيفه شناس باشد و با خدمت 

به مردم از حضور مردم در انتخابات قدردانى شود.
رييس قوه مقننه با ابراز خرسندى از حضور در جمع پرسنل اين اداره گفت: 
شما زحمات زيادى در سال مى كشيد كه زحمات شما از چشم ما مغفول نبوده 
ــاط و ادب و مهربانى كار  است. كاركنان اداره ترابرى در شرايط سخت با نش

خود را انجام مى دهند و من وظيفه داشتم در پايان سال از شما تشكر كنم.
ــات  ــختى در مجلس وجود دارد و گاهى جلس ــرايط كارى س وى افزود: ش
كميسيون ها تا ديروقت ادامه دارد، به طور مثال در ايام بودجه و حتى ايامى 
ــت و كاركنان  ــت ها تا ديروقت ادامه داش كه موضوع برجام مطرح بود نشس
زحمتكش اداره ترابرى زحمت جابه جايى نمايندگان را انجام مى دادند و بنده 

كامال در جريان زحمات شما هستم.
ــتيبانى كاركنان اداره ترابرى مجلس نمى تواند به طور  وى گفت: بدون پش

ــما روى فعاليت  ــاط كارى ش ــه و مهربانى و نش ــوب كار كند و روحي مطل
نمايندگان تاثيرگذار است.

ــرايط اقتصادى سخت كشور مانند  رييس مجلس شوراى اسالمى افزود: ش
ــرايط كارى نمايندگان سخت شود و  مشكالت بيكارى و تورم باعث شده ش
بنده نيز كه به شهرستان ها سفر مى كنم مطالبه بسيارى از مردم رفع مشكل 
بيكارى است و ساير نمايندگان نيز با اين موضوع روبه رو هستند، اما دستشان 
خيلى باز نيست. رفتار عاطفى و مودبانه شما باعث مى شود افراد بسيار بهتر 

كار كنند.
ــور است و  الريجانى افزود: مجلس نهاد قانونگذارى و تصميم گيرى در كش
كاركنان اداره ترابرى مجلس در خانه ملت كار مى كنند كه در بهبود تصميم 

گيرى هاى نمايندگان مردم نقش دارند.
وى خطاب به كاركنان اداره ترابرى مجلس گفت: گاهى ممكن است در جريان 
كار اوقات تلخى هايى وجود داشته باشد، اما روحيه باال و نجابت شما كاركنان 

اداره ترابرى قابل تقدير است و مسئوالن مى دانند كه تحمل شما باالست.
ــايل كاركنان اداره  ــالمى با تاكيد بر لزوم رفع مس رييس مجلس شوراى اس
ترابرى مجلس يادآور شد: اميدوارم تمامى مردم و خانواده هاى كاركنان اداره 
ترابرى مجلس سال خوبى را پيش رو داشته باشند و با روحيه آسوده خدمت 
كنند.در ابتداى مراسم افراشته معاون اجرايى مجلس شوراى اسالمى گزارشى 
ــده تا با  از فعاليت هاى اين اداره به رييس مجلس ارايه كرد و افزود: تالش ش

چابك سازى نهادهاى ادارى خدمات مطلوب ترى ارايه شود.
ــم با تشكر از دكتر  گلى پور رييس اداره ترابرى مجلس در ابتداى اين مراس

الريجانى گزارشى از عملكرد كاركنان اين اداره به رييس مجلس ارايه كرد.

بهروز كمالوندى، سخنگوى سازمان انرژى اتمى گفت: يكى از 
توفيقات مهمى كه در سال 94 در حوزه هسته اى كسب كرديم، 
تثبيت حقوق هسته اى كشور به خصوص در عرصه غنى سازى 
ــال در رابطه با اين  ــدود 12 -  13 س بود.وى با بيان اينكه ح
موضوع در كشاكش با غرب بوديم و آخر آنها مجبور شدند در 
قالب برجام و قطعنامه 2231 شوراى امنيت حقوق هسته اى 
ــند و به آن تصريح كنند، گفت: با  ايران را به رسميت بشناس
توجه به برنامه بلندمدتى كه داريم ان شاءاهللا در طول 15 سال 
آينده به سمت غنى سازى صنعتى براى توليد سوخت نيروگاه 

هسته اى پيش خواهيم رفت.
اين مقام مسئول در سازمان انرژى اتمى با بيان اينكه در روز 
ــتاوردهاى جديد هسته اى  ــال آينده دس 19 فروردين ماه س
كشور در حوزه نيروگاهى و پزشكى رونمايى و جزييات مربوط 
به آن اعالم خواهد شد، تصريح كرد: در حوزه غنى سازى نيز با 
توجه به برنامه اى كه در برجام پيش بينى شده به نحو احسن 
پيش مى رويم و ماشين ها در زمان هاى خود ان شاءاهللا به سطح 

غنى سازى صنعتى خواهند رسيد.
ــرى از صحبت هاى خود ادامه داد: با  كمالوندى در بخش ديگ
ــده ما مى توانيم  توجه به فضايى كه در نتيجه برجام ايجاد ش
در زمينه هسته اى همكارى هايى با كشورهاى مختلف داشته 
ــعه بدهيم. از جمله حوزه  ــيم و فعاليت هاى خود را توس باش
ــد در اين زمينه  ــور باي نيروگاهى؛ چرا كه با توجه به نياز كش

كارهاى جدى انجام گيرد.
ــنهادات خوبى را دريافت  وى با بيان اينكه در اين زمينه پيش
ــتيم، به عزم جدى كشور  كرده ايم و در حال بررسى آنها هس

براى پيشرفت در عرصه هاى پزشكى و كشاورزى اشاره كرد.
سخنگوى سازمان انرژى اتمى با اشاره به اولين گزارش آژانس 
بعد از اجراى برجام، گفت: اين گزارش نشان مى دهد كه آژانس 
به وعده خود عمل كرده است. البته ما ضرورتى نمى بينيم كه 
آژانس در گزارش هاى خود به برخى از جزييات ورود پيدا كند. 

ــتر  ــى فرماندهى معظم كل قوا گفت: بيش رييس دفتر نظام
تالش دشمنان در جهت تاثير و نفوذ روى نيروى انسانى است 
ــتور كار خود  و براى اين كار برنامه تهاجم فرهنگى را در دس

قرار داده اند تا بتوانند تفكر مسئوالن را استحاله كنند.
ــيرازى رييس دفتر نظامى فرماندهى معظم كل  ــردار ش س
ــزات در حال  ــيارى از تجهي ــادار س ــراه امير دري قوا به هم
ــم نيروى  ــات منطقه يك ــدارى در كارخانج ــاخت و نگه س
ــد  ــس از بازدي ــيرازى پ ــد كردند.ش ــش بازدي ــى ارت درياي
ــدارى در كارخانجات  ــاخت و نگه ــزات در حال س از تجهي
ــور در جمع  ــا حض ــى ارتش، ب ــروى درياي ــه يكم ني منطق
ــالم گرم و  ــروز حامل س ــت: ام ــه يكم گف ــان منطق كاركن
ــتم و ــادالن عزيز هس ــما دري ــا به ش ــى حضرت آق صميم

ــخن و در  ــده و ايمانى كه در س  توانمندى هايى كه ايجاد ش
عمل به وجود آمده در نگاه فرماندهى معظم كل قوا رضايت 
بخش است.وى در ادامه با بيان اينكه امروزه ما در بخش دريا 
ــان كرد: منشا اين كاستى ها و  كاستى هايى داريم، خاطرنش
كمبودها، ارتباط مردم با درياست، چون مردم ما هر موقع به 
ــدند، در صورتى كه نبايد اين چنين  دريا رسيدند متوقف ش

باشد، ما تازه وقتى به دريا مى رسيم كارمان شروع مى  شود.
شيرازى در ادامه ضمن بيان اين موضوع كه ما امروز توانستيم 
در اقيانوس هاى جهان حضور پيدا كنيم  و پرچم ايران را به 

ــروى دريايى ارتش  اهتزاز دربياوريم، گفت: به لطف خدا ني
پويا و زنده است و ميدان وسيعى براى حضور به وجود آورده 
ــت و اين آمادگى ها باعث تقويت توانمندى ما شده است  اس
ــده تا خودمان تجهيزاتمان را بسازيم و نگهدارى  و موجب ش
كنيم، كه اين كار كوچكى نيست. وى افزود: ما در تجهيزات 
سطحى، زير سطحى و هوايى پيشرفت خوبى داشتيم و يكى 
از راه هاى پيشرفت از نگاه حضرت آقا توجه به دشمن است 
و اينكه تهديدات دفاعى چيست و چگونه تهديد مى  شويم و 

چطور تهديدات را شناسايى كنيم.
ــيرازى در ادامه گفت: فناورى به سرعت در حال پيشرفت  ش
است و ما نبايد از قافله علم و تكنولوژى دفاعى عقب بمانيم. 
ــالمى تالش كرد كه اين  ــمن بعد از پيروزى انقالب اس دش
انقالب را متوقف كند، ولى امروز مى بينيد با هدايت و رهبرى 
معظم له و نيروهاى مسلح، نمى توانند كارى انجام دهند، كه 
ــتند انجام دهند تاحاال انجام داده بودند.  اگر كارى مى توانس
ــتر تالش آنها در جهت تاثير و نفوذ روى نيروى انسانى  بيش
ــت و براى اين كار برنامه تهاجم فرهنگى را در دستور كار  اس

خود قرار داده اند تا بتوانند تفكر مسئوالن را استحاله كنند.
سردار شيرازى در پايان گفت: ما ان شاءاهللا دنبال اين هستيم 
كه با هم افزايى و همبستگى بين ساير نيروهاى مسلح يك اثر 

بخشى و حضور قوى ترى داشته باشيم.

دشمن مى خواهد تفكر مسئوالن را استحاله كنددستاوردهاى جديد هسته اى 19 فروردين رونمايى مى شود

رييس مجلس شوراى اسالمى:

برجام سنگى ازجلوى پاى مردم برداشت

ــحاق جهانگيرى معاون اول رييس جمهور در حاشيه آخرين جلسه هيئت  اس
دولت در جمع خبرنگاران، با اظهار اميدوارى از افزايش رفاه مردم در سال جديد، 
گفت: ا ن شاءاهللا وضعيت اقتصادى كشور بهتر خواهد شد. همچنين انسجام و 
همدلى سياسى بيشتر خواهد شد.به هرحال  7 اسفند نماد تقويت همدلى بود 

و مى تواند درسى براى همه نيروهاى سياسى باشد.
ــال آثار  ــال جديد خواهد بود، در اين س ــال 95 از همه جهات س وى افزود: س
ــورهاى خارجى به سمت  ــال ها تحريم در كشور را خواهيم داشت؛ كش رفع س
ــال آينده حتما منابع خارجى زيادى به  ــرمايه گذارى به ايران مى آيند،  س س

كشور خواهد آمد.
ــه عليه دولت، گفت:  ــور درباره انتقادهاى صورت گرفت معاون اول رييس جمه
جاهايى كه احساس كردم منتقدين درباره وضعيت اقتصادى كشور حرف هاى 
جدى دارند آنها را دعوت مى كردم تا صحبت هايشان را بشنوم،  در يكى دو مورد 
كه دوستان، منتقد برخى كارهاى دولت بودند ما آن موارد را كه منطقيبه نظر 

مى رسيد را گوش داديم و اصالحاتى انجام داديم.
ــوالى درباره ممنوع التصويرى رييس جمهور  اسحاق جهانگيرى در پاسخ به س
ــت، دبيرخانه  ــايل با گفت و گو قابل حل اس دوره اصالحات گفت:  همه اين مس
ــوراى عالى امنيت ملى اعالم نظر كردند كه چنين  مصوبه اى وجود نداشته  ش
و ممكن است قوه قضاييه اختيارات قانونى براى اعمال چنين محدوديت هاى 
داشته باشد. به نظر من با گفت و گو با رييس قوه قضاييه اين موضوع را مى توان 

حل كرد.
وى درخصوص مهم ترين دستاورد دولت يازدهم در سال 94 نيز اظهار داشت: 
اداره كشور مهم ترين دستاورد دولت بود. سال 94 واقعا سال سختى بود و اينكه 
ــكل براى مردم  و دولت پشت سر گذاشتيم كه همان  اين سال را با حداقل مش
ــت. اگر بدانيد كه چه روزهايى براى دولت  اداره كشور بود دستاورد خوبى اس

گذشته، با من هم نظر خواهيد بود.
معاون اول رييس جمهور درباره احتمال ارزانى برخى اجناس و كاالها در سال 
جديد با اجرايى شدن برجام،  گفت:  انتظار ارزانى كاالها انتظار درستى نيست، 
اما فكر مى كنيم سال آينده اقتصاد كشور وارد دوره جديدى مى شود كه در آن 

اشتغال و رونق اقتصادى را هم داريم.

ــريع نيروى زمينى ارتش، به سالح تك تيرانداز  تك تيراندازان يگان واكنش س
ــدند. «صياد» در نوع خود دقيق ترين سالح تك تيرانداز ايرانى  صياد مجهز ش

محسوب مى شود.
به گزارش تسنيم، اختتاميه اولين دوره فارغ التحصيلى تكاوران و دومين دوره 
تك تيراندازان يگان واكنش سريع نيروى زمينى ارتش در مركز آموزش تكاور و 

واكنش سريع شهيد سرلشكر ابوالفضل شبان نزاجا برگزار شد.
ــا گذراندن دوره هاى  ــريع، حدود 160نفر ب در اولين دوره تكاوران واكنش س
سخت تكاورى و در يك دوره دو ماهه و فشرده، فارغ التحصيل شدند.  همچنين 
حدود 35 نفر نيز در دوره تك تيراندازى، در قالب دومين دوره تك تيراندازى، 

امروز رسما از آموزش ها فارغ شدند.
از جمله نكات قابل توجه در مورد دوره هاى تك تيراندازى يگان واكنش سريع 
نزاجا، تحويل دهى سالح تك تيرانداز صياد به اين يگان ها در انجام ماموريت ها 

و گذراندن دوره هاى آموزشى است.
ــالح تك تيرانداز صياد  ــت كه به س اين اولين يگان در نيروى زمينى ارتش اس
ــود و در مجموع ارتش، تك تيراندازان يگان واكنش سريع نزاجا،  مجهز مى ش
دومين يگان در سطح كل ارتش هستند كه به اين سالح دقيق مجهز مى شوند. 
ــان برگزارى رزمايش بزرگ  پيش از اين تكاوران نيروى دريايى ارتش در جري

دريايى واليت 94، براى اولين بار از سالح تك تيرانداز صياد استفاده كردند.
-AM سالح تك تيرانداز صياد، يك سالح ساخت ايران است كه با نام تجارى
 50-HS  50 شناخته مى شود. اين سالح، شباهت بسيارى به سالح تك تيرانداز

اشتاير ساخت كشور اتريش دارد.
سالح تك تيرانداز صياد در 2 نمونه صياد 1 و صياد 2 توليد شده كه نمونه دوم 
ــت را ندارد. سالح  ــان، معايب جزيى نمونه نخس اين سالح به گفته كارشناس
ــاى حرارتى و ديد در  ــواع دوربين ها از جمله دوربين ه صياد، قابليت نصب ان

شب را داراست.
«صياد»، سالحى دقيق و به روز است كه مى تواند اهداف مختلف را در حداكثر 
برد 1500 متر و با گلوله هاى كاليبر 12/7 ميليمترى با دقت باال هدف قرار دهد. 

صياد در هر دو نمونه، خشاب ندارد و بايد گلوله را در جان لوله قرار داد.
اين سالح وزنى در حدود 12 كيلو دارد و با طول حدود 1 متر و 50 سانتى متر، 

گزينه خوبى براى شكار مهاجمان است.

ــوراى عالى امنيت ملى، با اشاره به خروج نيروهاى روسيه  على شمخانى دبير ش
ــوريه بر اساس هماهنگى و  از مناطق درگير در سوريه گفت: خروج روسيه از س
برنامه هاى از پيش تعيين شده، صورت گرفته و به هيچ عنوان غيرمنتظره نبوده 
است.  دبير شوراى عالى امنيت ملى با بيان اينكه مقابله با تروريسم متوقف نشده 
ــوريه در مناطقى  ــروى ارتش س و اين روند همچنان ادامه دارد تاكيد كرد: پيش
ــتى همچنان امنيت مردم و منطقه را تهديد مى كنند، با  كه گروه هاى تروريس
ــترك استمرار خواهد  ــارى ايران و روسيه و در چارچوب مش كمك هاى مستش
ــوريه صرفا به دست مردم سوريه  داشت.  وى افزود: تعيين آينده و سرنوشت س
ــئله مهم را ناديده بگيرد همانند  صورت مى گيرد و هر گونه طرحى كه اين مس
ــخيص مصلحت نظام گفت:  ــته محكوم به شكست است. عضو مجمع تش گذش
ــتى براى تضعيف  ــوريه از ابتدا يك طرح آمريكايى و صهيونيس تضعيف نظام س
مقاومت در منطقه بود كه تعدادى از كشورهاى منطقه هم با آن همراهى كردند 

و ارتباطى با دموكراسى ندارد.
شمخانى تصريح كرد: هم اكنون كه تروريسم به اروپا و فراتر از منطقه نيز گسترش 
يافته، متاسفانه باز هم شاهد ادامه سياست اشتباه گذشته در قبال سوريه هستيم.  
ــه با آن، راهبرد  ــم و رويكردهاى دوگانه مقابل وى با بيان اينكه تفكيك تروريس
ــت: تمام گروه هاى تروريستى و وجوه  مخالفان امنيت منطقه است، اظهار داش
مختلف آن بايد مورد تمركز و مقابله قرار گيرد و مشروعيت بخشيدن سياسى به 
آنها موجب تثبيت تروريسم در منطقه خواهد شد و عواقب خطرناك آن متوجه 
اروپا و ديگر همسايگان مى شود.  دبير شوراى عالى امنيت ملى با محكوم كردن 
تصميم شوراى همكارى خليج فارس و اتحاديه عرب عليه حزب اهللا لبنان تصريح 
كرد: حزب اهللا لبنان نقش اساسى در شكست گروه هاى تروريستى در سوريه و 
حفظ امنيت لبنان داشته و محبوبيت فراگير آن در جهان اسالم و كشورهاى عربى 

موجب خشم رژيم صهيونيستى و مزدوران آن شده است.  
ــد نيروهاى  ــعى مى كنن ــى س ــورهايى كه با رويكردهاى سياس وى افزود: كش
مقابله كننده در برابر تروريست ها مانند حزب اهللا و حشد الشعبى (بسيج مردمى 
ــرى را با ايجاد  ــن تكفي ــت هاى خش عراق) را كنار بگذارند و در مقابل، تروريس
ــى به متحد خود تبديل كنند، بايد در برابر تاريخ و وجدان ملت ها  وجهه سياس
پاسخگو باشند.  شمخانى با تجليل از هوشيارى برخى كشورها در مخالفت با اين 
تصميم كه مورد درخواست رژيم صهيونيستى است، خاطرنشان كرد: همراهى 
ــتى عليه لبنان و ديگر  ــانى كه در جنگ 33 روزه رژيم صهيونيس نكردن با كس
جنگ هاى اين رژيم عليه مردم فلسطين با سكوت خود دشمن و تهديد اول جهان 

اسالم را تقويت كردند، وظيفه مهم و نشان دهنده رفتار مسئوالنه است.

معاون اول رييس جمهور:

مهم ترين دستاورد دولت در سال 94 
«اداره كشور» بود

تجهيز نزاجا به دقيق ترين سالح
 تك تيرانداز ايرانى

دبير شوراى عالى امنيت ملى:

پيشروى ارتش سوريه با كمك مستشارى 
ايران و روسيه ادامه خواهد يافت

اخبار خبر

روحانى در جمع خبرنگاران؛

برنامه موشكى ما كامال دفاعى است



اخبار خبر
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يك شركت كره اى در حال مذاكره با ايران براى مشاركت در احداث خط لوله 
انتقال گاز از زير دريا بين ايران و عمان است.

شركت كره گاز ممكن است نقشى كليدى در ساخت يك خط لوله انتقال گاز 
از زير دريا بين ايران و عمان ايفا نمايد. ايران قصد دارد از طريق اين خط لوله، 

گاز طبيعى خود را صادر كند.
مقامات ايرانى و كره اى در حال گفت و گو درباره امكان انجام اين پروژه توسط 
شركت كره گاز هستند. منابع محلى گفتند، ممكن است مالكان اين پروژه 
و شركت كره گاز يادداشت تفاهم يا موافقتنامه اصولى اى را در ماه آوريل يا

ماه مى در اين خصوص به امضا برسانند.
ــركت ملى صادرات گاز  ــركت ملى نفت ايران و ش اين پروژه مهم توسط ش

ايران انجام مى شود.
اين پروژه در 3 فاز اجرا خواهد شد و از بخش متعلق به ايران در تنگه هرمز به 
بخش متعلق به عمان در تنگه هرمز كه ترمينال ال ان جى عمان در آن واقع 

شده امتداد خواهد يافت.
ــاخت اين خط لوله زير دريا از عرض تنگه هرمز كه به  كره قصد دارد در س
ــن خط لوله 1/5  ــاخت اي تكنولوژى بااليى هم نياز دارد، نقش ايفا كند. س

ميليارد دالر هزينه خواهد داشت.
ــده از ميادين گازى پارس جنوبى ايران از طريق اين خط لوله  گاز توليد ش
ــپس از آنجا از طريق ــوهار در عمان منتقل و س به مجتمع بندر صنعتى س

 پايانه هاى ال ان جى به ساير نقاط جهان ارسال خواهد شد.
ــتفاده از پايانه هاى مجهز و ديگر تاسيسات لجستيكى در  ايران خواهان اس
ــت و عمان هم مى خواهد براى افزايش توليد گاز خود از ايران گاز  عمان اس

وارد كند.
مطالعه اين پروژه 10 سال قبل آغاز شد و در سال 2013 ايران و عمان براى 
اجراى اين پروژه توافق كردند، اما به دليل تشديد تحريم ها عليه ايران اين 
پروژه تقريبا به حالت تعليق درآمده بود. با لغو تحريم هاى ايران در ماه ژانويه، 
وزير نفت ايران در ژانويه سال گذشته ضمن ديدار با همتاى عمانى خود بر سر 
اجراى مجدد اين پروژه توافق كرد. شركت كره گاز مايل است عالوه بر اجراى 

اين پروژه حمايت مالى از آن را نيز بر عهده بگيرد.

شركت ملى نفت ايران و هلنيك پتروليوم يونان قراردادى براى از سرگيرى 
ــال جارى ميالدى، اولين  ــان ماه مارس س فروش نفت امضا كردند و تا پاي
ــركت ملى نفت ايران پس  محموله نفت تحويل اين شركت خواهد شد.ش
ــيه، توتال فرانسه  از امضاى قراردادهاى فروش نفت خام با لوك اويل روس
ــپانيا، قراردادى به منظور فروش نفت خام با شركت هلنيك  و سپساى اس
پتروليوم يونان امضا كرد.مديريت امور اوپك و ارتباط با مجامع انرژى وزارت 
ــى، اعالم كرد: هلنيك پتروليوم به عنوان بزرگ ترين  نفت با انتشار گزارش
پااليشگر نفت يونان جزو مشتريان سنتى نفت ايران بوده و بر اساس توافق 
ــال 2016 ميالدى (10 فروردين 1395)  انجام شده تا پايان ماه مارس س

اولين محموله نفت خام تحويل اين شركت يونانى خواهد شد.
اميرحسين زمانى نيا معاون امور بين الملل وزير نفت اخيرا با بيان اينكه در 
ــد بدهى نفتى يونان به زودى  قالب تفاهم نامه اى كه بين دو كشور امضا ش
ــفر اخيرم به يونان تفاهم نامه مقدماتى  ــود، گفته است: در س تسويه مى ش
مشتركى براى تسويه بدهى شركت نفتى هلنيك پتروليوم و خريد نفت از 
ايران حاصل شده كه  در قالب اين تفاهم نامه قرار است بدهى يونان به ايران 

تسويه شود.
ــاه با نيكوس  ــدار 9 آذر م ــش از اين و پس از دي ــر نفت پي بيژن زنگنه وزي
ــك پتروليوم را 755  كوتزياس، وزير امور خارجه يونان ميزان بدهى هلني
ميليون دالر عنوان كرد و با بيان اينكه مجموع بدهى شركت هاى يونانى به 
ايران 800 ميليون دالر مى شود، تصريح كرده بود: پيشنهادهايى در خصوص 

پرداخت اين ميزان بدهى مطرح شده است.
ــهام  ــد س ــوص خري ــدار در خص ــس از آن دي ــن پ ــت همچني ــر نف وزي
ــركت ايرانى تدبير انرژى عالقه مند به  پااليشگاه هاى يونان، افزوده بود: ش
خريد سهام پااليشگاه يونان است كه در صورت به توافق رسيدن، وزارت نفت 

از آنها حمايت خواهد كرد.
در همين حال ركن الدين جوادى مديرعامل شركت ملى نفت پيش تر در با 
تاكيد بر اينكه هم اكنون نمى توان درباره قطعى بودن طرح فروش اعتبارى 
نفت به پااليشگاه هاى يونانى در دوران پساتحريم اظهار نظر كرد، بيان كرده 
ــگاه هاى بدهكار نفتى يونان، تعهدات گذشته را چكار  بود: بايد ديد پااليش
مى كنند و اگر قرار باشد اعتبارى باشد، در آينده چگونه مى خواهند رفتار 

كنند.
يونان در سال هاى 2010 تا  2012 ميالدى حدود 5 تا 6 ميليارد دالر بابت 
ــت از ايران به دليل  ــرد، اما توقف واردات نف خريد نفت به ايران پرداخت ك
تحريم ها و توقف توليد نفت ليبى (در همان دوره زمانى) شركت هاى يونانى 

را وادار كرد تا خريد نفت خود از روسيه و قزاقستان را افزايش دهند.

ــدال آوران ــكاران و م ــم تقدير از ورزش ــن روحانى در مراس حس
ــخنانى را بيان كرد كه  ــال 93 در مورد موضوع هاى مختلف س  س
ــال 94 يكى از سخت ترين سال ها در بخش اقتصادى آن گفت: س
ــال 90 ، 120 ميليارد ــود. درآمدهاى نفتى ما در س  براى دولت ب
ــود. اكنون بايد ــارد دالر ب ــش از 20 ميلي ــال كمى بي  دالر و امس
ــه ــال 94 مقايس ــا س ــال 90 را ب ــر س ــازار در اواخ ــان ب  نوس

 كنيم.
ــال  ــكالت فراوانى داريم،اما س ــور عنوان كرد: ما مش رييس جمه
ــرايط خوبى در اقتصاد  95 سال بهترى براى ما خواهد بود و ما ش

خواهيم داشت.
ــتيم كه در ــث را داش ــا در دولت اين بح ــار كرد: م  روحانى اظه

ــكليم و  ــار مش ــفند دچ ــن و اس ــوق دى، بهم ــت حق  پرداخ
ــتقراض  ــن هم كه با اس ــوق را پرداخت كنيم. م ــم حق نمى تواني
ــال راه ديگرى  ــد دنب ــودم و معتقدم باي ــزى مخالف ب بانك مرك

باشيم. 
ــرض گرفتن از  ــخت گيرترين رييس جمهور در خصوص ق من س
بانك مركزى هستم، اما به هر حال خدا كمك كرد و همه مسئوالن 
ــتقراض پرداخت  ــد و حقوق بهمن ماه را بدون اس نيز كمك كردن
ــورهاى توليد كننده ــما ببينيد پول ملى و تورم كش كرديم، اما ش

 نفت چگونه بوده است. در سال 2015 تورم برخى از اين كشورها 
ــر از نصف  ــى آنها به كمت ــيد و ارزش پول مل ــد رس به 150 درص
كاهش يافت. به طور مثال هر دالر 35 روبل بود كه اين عدد به 70 

روبل رسيد.
ــى تورم را ادامه  ــتيم روند كاهش ــاره به اين كه «ما توانس وى با اش
ــاالنه را به  دهيم و تورم نقطه به نقطه را تك رقمى كرده و تورم س
12 درصد برسانيم» اظهار كرد: شرايط بورس نسبتا خوب است و 
تناسب خوبى ميان ريال و ارز برقرار شد. اكنون بايد شرايط اقتصاد 
ما در رقابت با كشورهاى توليد كننده نفت مقايسه شود و وقتى اين 

مقايسه انجام شود موفقيت ما نمود پيدا مى كند.

شركت كره اى خط لوله انتقال گاز 
ايران به عمان را مى سازد

ايران-يونان قرارداد فروش نفت 
امضا كردند

در پرداخت حقوق كارمندان 
ــارى پر از مشكل داريم ــال ج ــى و بازار محصوالت در س صنايع لبن

حواشى و اتفاقاتى بود كه مى توان به لجبازى لبنياتى ها 
و مقاومت شان در اعمال نكردن نرخ  مصوب دولتى خريد 
شير خام از دامداران تا ناكامى در آغاز صادرات به روسيه 

برخالف توافق به عنوان مهم ترين آنها اشاره كرد.
ــنا، محصوالت لبنى در سال جارى براى  به گزارش ايس
ــيارى است كه شايد مرورى بر  مردم يادآور اتفاقات بس
آنها بتواند براى برنامه ريزان و تصميم  سازان راهكارى در 
حل نواقص و كاستى ها باشد كه منافع توليدكنندگان و 

مصرف كنندگان را نيز در پى داشته باشد.
از ابتداى امسال كه صنايع لبنى به دنبال افزايش قيمت 
ــئوالن هم معتقد بودند كه  ــوى ديگر مس بودند و از س
صنايع لبنى بايد به قانون احترام بگذارند و نرخ مصوب 
ــام از دامداران را  ــير خ دولتى 1440 تومانى خريد ش
ــتاد تنظيم بازار ابالغ شده  ــوى س ــال پيش از س كه س
ــى رغم اينكه  ــا صنايع لبنى عل ــال كنند، ام بود را اعم
ــم در آوردند  ــاورزى را ه صداى انتقاد وزير جهاد كش
ــه كارخانه ها  ــخ به ادعاى حجتى مبنى بر اينك در پاس
ــه نرخ 1440 تومانى  لجبازى مى كنند و با وجود اين ك
ــته به تصويب رسيد  براى خريد شيرخام در سال گذش
ــال هم اين نرخ  ــده حاضر نيستند حتى امس و ابالغ ش
ــرايطى كه عرضه  را اعمال كنند، اعالم كردند كه در ش
ــام و فرآورده هاى  ــير خ و تقاضا تعيين كننده قيمت ش
ــتورى 1440 تومان را  ــت، قيمت دس لبنى در بازار اس
ــند  به صنايع اجبار مى كنند كه البته به جايى نمى رس
ــان  ــى به اصطالح آقاى وزير، به لجبازى ش و صنايع لبن

ادامه مى دهند.
ــد كه هيچ  ــه داران مدعى بودن ــد كه كارخان البته بمان
ــال و سال  افزايش قيمتى در محصوالت لبنى طى امس
ــه تخلفات لبنى  ــد در حالى ك ــته اعمال نكرده ان گذش
ــراى افزايش قيمت  ــه و بهانه هاى صنايع ب در اين زمين
ــيرهاى كم چرب، پرچرب و حتى امگا سه  لبنيات به ش

هم كشيده شد.
ــى صنايع  ــت كه برخ ــرايط در حالى ادامه داش اين ش
ــش قيمت  ــوز براى افزاي ــتن مج ــى برخالف نداش لبن
محصوالتشان و حتى انصراف انجمن صنفى صنايع لبنى 
از افزايش قيمت به دليل نبود كشش در بازار، خودسرانه 
و با بهانه هاى مختلف اقدام به افزايش قيمت لبنيات در 
بازار كردند و مسئوالن ناظران هم گويا در خواب بودند 

كه كارى به كارشان نداشتند.
ــدگان و مصرف  ــت از توليدكنن ــازمان حماي گرچه س
كنندگان بارها تخلفات برخى از برندهاى كارخانه هاى 

ــرانه قيمت اعالم كرده و  لبنى در زمينه افزايش خودس
ــكيل پرونده و برخورد با آنها خبر داده بود، اما هر  از تش
چه بود اين هشدارها و برخوردها نتيجه ملموسى براى 
مردم و دامداران نداشت و به نظر مى رسيد كه آنها به كار 

خودشان ادامه مى دهند.
جالب تر اينكه كشمكش هاى قيمتى بين كارخانه هاى 
ــئوالن  لبنى با دامداران تا جايى ادامه پيدا كرد كه مس
ــت  از اين مصوبه دولتى خود كوتاه آمدند و با درخواس
ــه قلم  ــش درصدى قيمت س ــراى افزايش ش صنايع ب
ــير و پنير به شرط  لبنيات پر مصرف از قبيل ماست، ش
ــام از دامداران  ــير خ افزايش 100 تومانى نرخ خريد ش
ــت موثر باشد  موافقت كردند، اما اين راهكار هم نتوانس
چرا كه به گفته على مالصالحى - مدير كل مركز اصالح 
ــاورزى -  ــود توليدات دامى وزارت جهاد كش نژاد و بهب
صنايع لبنى على رغم افزايش قيمت محصوالت شان، باز 
هم قانون را اجرا نكردند و به گفته مسئوالن وزارت جهاد 

كشاورزى به تعزيرات معرفى شده و مى شوند.
ــادآور اتفاقى  ــال براى صنايع لبنى ي اما بهمن ماه امس
خوب بود؛ چراكه ايران باالخره توانست پس از يك سال 
و اندى مذاكره با طرف روسى مجوز صادرات محصوالت 
ــيا شامل كشورهاى  لبنى را به اتحاديه اقتصادى اوراس
ــه گفته  ــذ كند و ب ــتان و بالروس اخ ــيه، قزاقس روس
ــازمان  ــن اختيارزاده - مديركل امور بين الملل س حس

ــيه و ديگر  ــه روس ــات ب ــادرات لبني ــكى - ص دامپزش
كشورهاى عضو اتحاديه گمركى اوراسيا از اول بهمن ماه 
امسال با امضاى همه اعضاى اتحاديه آغاز شد، اما هنوز 
ــت دو ماه محموله اى از محصوالت لبنى  و پس از گذش

ايرانى به روسيه صادر نشد.
ــيه  ــادرات لبنيات به روس ــى براى تاخير در ص هر كس
ــازمان  دليلى آورد به گونه اى كه مهدى خلج رييس س
دامپزشكى آماده نبودن كارخانه هاى لبنى را دليل تاخير 
در صادرات لبنيات به روسيه دانست و رضا باكرى – دبير 
ــكالت سوئيفت و  انجمن صنايع لبنى – اعالم كرد: مش
ــيه، مانع صادرات  قوانين مالى، بازرگانى و گمركى روس

لبنيات ايرانى و عامل تاخير صادرات شده است.
ــاورزى روسيه به ايران  البته پس از آن معاون وزير كش
ــيه  ــهيل صادرات به روس آمد و چند تصميم براى تس
ــبز گمركى، كاهش نرخ هاى  از جمله ايجاد كريدور س
ــيه، مبادله تجارى با واحد پولى  تعرفه صادرات به روس
روبل – ريال و ايجاد بانكى براى گسترش روابط تجارى و 
تسهيل مبادالت ارزى ميان دو كشور گرفته شد، اما آنچه 
مهم است اينكه هنوز محموله اى از سوى كارخانه هاى 
لبنى تاييد شده ايرانى به روسيه صادر نشده و بهتر است 
ــازار داخلى خارجى  ــود وضعيت ب ــئوالن براى بهب مس
محصوالت لبنى به عنوان جزو الينفك سبد غذايى مردم 

تدبيرى بينديشند.
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افزايش سقف برداشت از خودپردازها كليد خورد

ــت يكى از  ــقف برداش با مجوز بانك مركزى افزايش س
بانك هاى دولتى تا 500 هزار تومان افزايش يافته است.

ــيار براى ميزان برداشت روزانه  گرچه بعد از حواشى بس
ــته  ــال گذش از خودپردازهاى برخى بانك ها در اوايل س
ــا مكلف به كاهش  ــى و تمامى بانك ه اين موضوع منتف
ــدند، اما در آستانه  ــقف تا 200 هزار تومان معمول ش س
ــت از  ــقف برداش نوروز، افزايش تقاضا براى پول نقد، س

خودپردازهاى بانك ملى افزايش يافت.
اين در حالى است كه كسب اطالع از بانك مركزى حاكى 
از آن است كه با مجوز اين بانك سقف برداشت روزانه از 

بانك ملى تا 500 هزار تومان افزايش يافته و اين روند به 
مدت يك ماه و تا 20 فروردين ماه ادامه خواهد داشت.

بانك مركزى در زمان افزايش سقف خودپردازها در برخى 
ــال قبل- كه با توجه به آيين نامه هاى  بانك ها-اوايل س
ــرده بودند،  ــبت به اين موضوع اقدام ك داخلى خود نس
ــراى اين موضوع  ــى ها ب اعالم كرد با وجود اين كه بررس
ــيدند، با توجه به اين كه  انجام شده، اما به اين نتيجه رس
پول نقد نبايد به دليل مسايل امنيتى و ساير موارد ديگر 
در دست مردم باشد بهتر است اين سقف از حدى بيشتر 
نباشد. افزايش برداشت روزانه از خودپردازها كه در حالت 
عادى 200 هزار تومان است، در حالى از يكى از بانك هاى 
دولتى كليد خورده كه در نيمه اول امسال دبير كل بانك 
ــى افزايش ميزان برداشت  مركزى اعالم كرده بود بررس
روزانه در دستور كار اين بانك قرار گرفته است. احمدى، 
رقم مدنظر بانك مركزى را 400 هزار تومان عنوان كرد.

ــت از بانك ها با  ــقف برداش ــه اينكه افزايش س با توجه ب
ــزار تومانى  ــدان قابل توجه 400 ه توجه به رقم نه چن
ــتريان نيز قرار گيرد،   فعلى، مى تواند مورد استقبال مش
صدور مجوز در اين مورد براى يك بانك مى تواند آغازگر 
افزايش برداشت ها در سراسر شبكه بانكى با توجه به نياز 

روزانه مردم باشد.

لجبازى تا ناكامى صنايع لبنى در صادرات به روسيه

برنج، بزرگ ترين مهمان هندى به ايران

ــدى در 11 ماهه  ــون تنى برنج هن واردات 436 ميلي
ــال كه 405 ميليون و 700 هزار دالر روى دست  امس
ايران خرج گذاشت، اولين موضوعى است كه در بررسى 

آمار تجارت وارداتى از اين كشور به چشم مى خورد.
هند در حالى با يك پله سقوط نسبت به سال گذشته 
ــريك وارداتى ايران قرار دارد كه  ــمين ش در مقام شش
ــور به  ــش از 1900 قلم كاال از اين كش رقم واردات بي
2/1ميليارد دالر مى رسد كه در اين بين برنج هندى با 
فاصله بيش از سه برابرى با كاالهاى وارداتى عمده بعد 
از خود، در صدر جدول واردات نشسته و 19/5 درصد از 

كل واردات هند به ايران را به تنهايى تشكيل مى دهد.
بر اساس آمار واردات 11 ماهه منتهى به بهمن امسال، 
ــى از هند 42/2 درصد از كل  10 قلم كاالى اول واردات
ــور را با رقمى معادل 874 ميليون و  واردات از اين كش
900 هزار دالر تشكيل مى دهد كه شامل 426 تن برنج 
ــده هندى به ارزش 405 و 700 هزار دالر،  ــفيد ش س
ــده از فوالد ممزوج به ارزش  محصوالت تخت نورد ش
ــاير آخالك هاى جامد  131 ميليون دالر، كنجاله و س
ــرده  ــنگ آهن به هم فش به ارزش 61 ميليون دالر، س
ــياه به ارزش  ــون دالر، چاى س ــه ارزش 57/3 ميلي ب
ــا فوالدغير  ــون دالر، محصوالت از آهن ي 55/3 ميلي
ممزوج تخت به ارزش 40/4ميليون دالر، چاى سياه در 
ــى به ارزش 35/5  ــته بندى هاى غير خرده فروش بس
ميليون دالر، مكمل هاى دارويى براى خرده فروشى به 
ارزش 32/8 ميليون دالر، الياف به ارزش 28/2 ميليون 
ــيليكومنگنز به ارزش 26/9ميليون دالر  دالر و فروس
هستند.البته به نظر مى رسد با توجه به عالقه مندى هند 
براى سرمايه گذارى در منطقه آزاد چابهار كه از ابتداى 
سال چندين بار مطرح شده است، واردات هند در حوزه 
ــاى واردات  ــود و به فازه غير نفتى محدود به كاال نش

خدمات عمرانى - مهندسى هم اتفاق بيفتد.

ــلوغى بازار در ظاهر بيانگر تقاضاى باالى مشترى براى شب  ش
ــندگان حاكى از اين است كه  عيد است، اما صحبت هاى فروش

مردم پولى براى خريد ندارند و بازار شلوغ بدون فروش مى گذرد.
 اين روزها در حالى بازار با شلوغى دست و پنجه نرم مى كند كه 

ركود در سراسر بازار حاكم است. در همين راستاست كه براى 
جذب مشترى، بازار دستفروش ها و دادزن ها داغ است.

از آنجايى كه ركود در بازار حاكم است. با تمام شلوغى پاى حرف 
فروشندگان كه بنشينى  متوجه عدم خريد مشتريان به دليل 
ــد. انواع فروش فوق العاده ها،  نداشتن قدرت خريد خواهى ش
عرضه هاى ويژه، تخفيفات و رونمايى از محصوالت جديد اين 
روزها در بازار كشور رواج دارد  تا شايد مشترى نظرش جلب و از 

محصوالت مختلف استقبال كند.
ــتثنى نيست. اگر  بازار لوازم صوتى و تصويرى از اين ماجرا مس
چه هر سال بازار خريد و فروش لوازم صوتى و تصويرى و به ويژه 
تلويزيون در بهار گرم و پررونق بود؛ اما گويا امسال از رونق بهارى 
ــت.  بازار لوازم صوتى و تصويرى و به ويژه تلويزيون خبرى نيس
ــان و فعاالن بازار مى گويند، علت اصلى ركود بهارى  كارشناس
ــت كه مردم در هزينه هاى  بازار لوازم صوتى و تصويرى اين اس
شب عيد گرفتار شده اند و پولى براى خريد لوازم صوتى ندارند.

ــندگان لوازم خانگى بيان مى كند: سال گذشته   يكى از فروش
ــغول فروش لوازم مختلف بودند  ــنده مش در يك مغازه 5فروش
ــت و در حال حاضر كه ساعت  ــال خبرى از فروش نيس اما امس
ــفند ماه  ــروش اول روز را در 25 اس ــت، تازه ف 2 بعدازظهر اس

داشته ايم.

 وى مى گويد: با وجود تخفيف هايى كه شركت هاى تلويزيونى 
ــده، اما مشترى خريد  ــب عيد قائل ش براى مشترى در ايام ش
ــتن پول است.  نمى كند و به نظرم علت خريد نكردن آن نداش
ــود مى يابد تا كنون كه  ــازار بعد از برجام بهب اينكه مى گويند ب

نتيجه خوبى حاصل نشده است.
ــترى در مغازه لوازم  ــى از افرادى كه به ظاهر مش  همچنين يك
صوتى و تصويرى بود بيان مى كند:قيمت هاى شب عيد امسال، 
ــده است.نتايج  ــتر هم ش براى خريد هيچ تفاوتى نكرده و بيش
ــش تورم چيزى  ــب عيد نديدم. ما هنوز از كاه برجام را در ش
ــده و نظارتى هم در  ــاس نكرديم، قدرت خريدمان كم ش احس

بازار ديده نمى شود.
 وى كه از خريد كردن به دليل نداشتن پول منصرف شده است 
ــت و مردم قدرت خريد  ــبتا گران اس بيان مى كند:قيمت ها نس
ندارند و با اين پول هاى كم نمى شود خريد شب عيد انجام داد.

ــندگان را غافلگير  ــد نوروز، فروش ــتانه عي كاهش تقاضا در آس
ــگاه ها به طور  ــتانه عيد نوروز بازار و فروش ــت. در آس كرده اس
ــور خريد صورت  ــتند، اما كمتر از حد تص ــلوغ هس طبيعى ش
ــاد دارند كاهش  ــندگان اعتق مى گيرد. توليدكنندگان و فروش
توان خريد مردم موجب شده تقاضا در بازار تا حد چشمگيرى

 كاهش يابد.

تماشاگرها بازار را شلوغ كردند؛

مردم پولى براى خريد ندارند
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گل هایی که نوید بهار می دهند 

گل ه��ای به��اری باع��ث 
طراوت و شادابی این فصل می ش��وند و همچنین با عطر و بویی که دارند می توانند این 

شادابی و طراوت را به خانه های شما نیز بیاورند. آشنایی با گل های این فصل خالی از لطف نیست و بهتر است تا آنها را بشناسیم.
 گل بنفشه:

تاکنون بیش از500 گونه بنفشه در جهان شناخته شده اند که19 گونه آن بومی ایران است.گل بنفشه رنگ های بسیار متنوعی از زرد، سفید، بنفش، ارغوانی تا آمیزه ای از این 
رنگ ها دارد.

بنفشه، در بیشتر منطقه های کوهستانی ایران به ویژه در شمال و شمال غربی کشور به صورت خود رو می روید. گل های معطر آن دارای بوی خوِش مالیم است و به رنگ های بنفش، آبی و سفید از اواخر زمستان 

تا اوایل بهار ظاهر می شوند. بنفشه معطر در زمین های مرطوب و سایه دار، در کنار جویبارها و زیر درختان می روید.  
گل الله:

الله گیاهی است بابرگ های نواری پهن و گل های زیبا با رنگ های متنوع)قرمز-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-دورنگ و...(ازنظر باغبانی به دو گروه تقسیم می شود :الله هایی باشاخه گل دهنده بلند که مناسب گل شاخه بریده هستند و الله 

هایی بادمگل کوتاه و گل های درشت که بیشتر در گلدان کشت می گردند. این گل باید دارای نور آفتاب باشد.
گل  میمون:

گل در گیاه میمون به صورتی بسیار زیبا می روید، یعنی خوشه ای از گل های رنگی روی این گیاه تیره ظاهر می شود که زیبایی فراوانی به فضای منزل شما خواهد بخشید.

این گل گیاهی دائمی است ولی چون تنها تا دمای صفر درجه سانتیگراد را قادر به تحمل می باشد اکثرا به عنوان گیاه یک ساله کشت می ش��ود. در نواحی که دارای زمستان های نه چندان سرد هستند ) حداقل حرارت صفر درجه ( این گیاه سرمای زمستان را تحمل 

نموده و در سال دوم گل دهی خوبی دارد. ولی در سال های بعد چنانچه باقی بماند مرغوبت خود را ازدست می دهد.
گل پامچال:

گل پامچال از اولین پیام آوران بهار است. بیشتر گونه های این گیاه علفی و چند ساله است و نزدیک به400 گونه آن در سراسر جهان شناخته شده ؛پامچال ها بومی مناطق معتدل و کوهستان های سردسیر نیمکره شمالی هستند.  

گونه های مختلف پامچال در مرداب ها و زمین های مرطوب منطقه های معتدل و کوهستان های بلند و سردسیر می رویند. بعضی از گونه های پامچال به سرما و یخبندان حس��اس و بعضی دیگر مقاوم هستند. گل های پامچال به رنگ های صورتی، آبی، سفید، زرد، قرمز و 

گل محمدی:ارغوانی می باشند و گاهی به صورت منفرد و در بعضی گونه ها به صورت مجتمع در بین برگ ها قرار دارند.

این گیاه درختچه کوچکی است با شاخه های زیاد و تیغ های ریز، برگ های آن روی سبز براق و پش��ت خزی دارند. گل های آن صورتی کمرنگ می باشند و بسیار معطرهستند. این گل ها در بهار ش��کوفه می زنند. محل رویش این گیاه اکثرا در ایران به خصوص در 
گل همیشه بهار:کاشان، قمصر، راوند، میمند، آذربایجان و قزوین می باشد.

 گیاه همیشه بهار  با گل هایی درشت و رنگ هایی زرد و نارنجی برای تزیین باغچه های بهاری تان بسیار مناسب است. بهتر است در مهر ماه بذر آن را بکارید در غیر این صورت چنانچه در منطقه ای سرد ساکن هستید اوایل بهار این کار را انجام دهید. 

مینای چمنی:برحسب زمان کاشت بذر و آب و هوای منطقه گیاهان از اواخر زمستان تا بهار به گل می نشینند. بذر آن پس از 10 روز جوانه می زند. شما می توانید از نشای آماده این گل زیبا برای کاشت در منزلتان استفاده کنید.

 این گل به رنگ های مختلف سفید، سرخ و ابلق وجود دارد. بذر آن را باید در ماه های مرداد و شهریور بکارید تا بتوانید از میانه اسفند تا اواخر بهار از زیبایی گل هایش بهره مند شوید. چنانچه در منزل خود محیطی را به کار 

نرگس: کاشت چمن اختصاص داده اید می توانید چند نقطه از وسط یا حاشیه آن را با مینای چمنی تزیین کنید. از خاطر نبرید که این گل به محلی آفتابی و تا حدودی سایه دار عادت دارد.

نرگس یکی از گیاهان پیازی محبوب و معطر است. پیاز آن را می توان درماه های مهر و آبان در فضای بیرون کاشت. البته درمناطق سردتر باید این کار در آخر زمستان صورت 

گیرد. به اندازه ۳ برابر طول پیاز، زمین را گود کنید و پیاز را بکارید. نرگس به سرما مقاوم است و همزمان با آغاز سال نو، گل های زیبای آن می شکفند. 

تدارک ببینید.نرگس ش��یراز را می توانید در یک بطری آب هم پرورش دهید. به این ترتیب یک بطری زیبا برای تزیین خانه بهاری تان 

عیـــد ا نه
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در سفر به اصفهان بریانی را یکی از مطبوع ترین غذاهای این شهر 
خواهید یافت که اغلب گردشگران طعم ناب آن را تجربه کرده اند 
و گوش��ت و لوبیا غذای خاص آرانی ها در محرم و صفر نیز طعم 

مطبوعی دارد.
 هر ش��هری در کش��ور ایران عالوه بر مکان های تاریخی دارای 
صنایع دستی، آداب و س��نت های خاصی نیز هست؛ ازسوغات 
وغذاهای محلی گرفته تا طرز پوشش و رفتارها و سنت های خاص 
اجتماعی و طبیعی. آشنایی با هرکدام از این موارد که شاید در 
سرتاسر کشورمان متفاوت و برای هر ش��هر ویژه و خاص باشد 
همچون پژوهشی در دل تاریخ شیرین و لذت بخش است. در این 
مطلب با غذاها و لباس های محلی استان اصفهان آشنا می شویم:

شاید در وهله نخست این امر بدیهی به نظر برسد که امروز شهر 
اصفهان به عنوان مرکز یکی از بزرگ ترین استان های کشور ،لباس 
محلی خاصی که ذهن های کنجکاو  را به س��مت و س��وی خود 
معطوف کند نداشته باشد، اما این مطلب صحیح نیست؛ چراکه به 
نوعی لباس محلی اصفهان به دلیل اینکه بیشتر به عنوان سوغاتی 

 این ش��هر خریداری می ش��ود از دیده ها پنه��ان مانده 
است.

 این سوغاتی زیبای اصفهان شکل ویژه ای ندارد، 
اما پارچه آن خاص و زیباست؛ چراکه با کمک 
پارچه های قلمکاری ش��ده در ت��ن رهگذران 
جلوه می کند. شاید این لباس محلی اصفهانی ها 

را نتوان به گذشته های خیلی دور نسبت داد، اما 
دیرزمانی است که در میان بانوان این شهر رایج شده 

است و به ویژه در تابستان های گرم اصفهان به شکل مانتو، 
شلوار، شال و روسری استفاده می شود؛ ترکیبی که از یک 
سو صنایع سنتی اصفهان را به تصویر می کشد و از سوی 
دیگر با روحیه جوان پسند و شیک پوش جوانان این دیار 

سازگاری دارد. البته نوع مردانه این لباس بیشتر برای 
مراسم شاهنامه خوانی رواج دارد. گرچ��ه 

لباس های محلی شهر اصفهان 
ش��اید چندان متن��وع 

نباش��ند، اما با سفر 
به ش��هر اصفهان 

نی��د  ا می تو
ب��ه صرف 

غذاهای 

متنوع محلی بپردازید که بسیاری از آنها خاص اصفهان بوده و در 
 هیچ کجای کشور یافت نمی شود و برخی نیز از اصفهان به دیگر 
اس��تان ه��ای کش��ور راه یافته اس��ت. در ای��ن می��ان بریانی 
از معروف تری��ن غذاه��ای اصفه��ان اس��ت ک��ه ش��اید 
 ش��هرت جهان��ی نی��ز دارد؛ همچنی��ن خورش��ت ماس��ت،

 تاس کباب، ماش و قمری، حلیم بادمجان، کش��ک و بادمجان، 
شله بریانی زیره، قیمه ریزه، کوفته باقالی، یخمه )یخنی( ترش، 
کله جوش، گوش��ت و لوبیا، گوشت و عدس، اش��کنه و غیره از 
معروف ترین غذاهای ناب شهر اصفهان هس��تند. نکته مهم در 
ارتباط با غذاهای س��نتی اصفهان این است که تهیه اغل�ب این 
غذاها بسیار وقت گیر و سخت است و مهارت خاصی را می طلبد؛ 
البته ش��اید دلیل اصلی این وقت گیر بودن استفاده از مواد اولیه 
بسیار در این غذاها و طبخ جداگانه و خاص آنهاست که به گفته 
کارشناسان بالطبع هرکدام از این غذاها دارای ارزش غذایی بسیار 
باالیی نیز هستند. اما شهرستان های مختلف اصفهان نیز لباس ها 
و غذاهای محلی خاص دارند که به تفکیک 

به معرفی آنها می پردازیم:
گلپایگان: 

گلپایگان شهری در 
اس��تان اصفهان 
اس��ت ک��ه در 
 ۳۵۲ فاصل��ه 
ی  مت��ر کیلو
و  ته��ران 
۱۵۶کیلومتری شمال 
غربی اصفهان قرار دارد. 

از معروف ترین غذاهای محلی این شهر می توان به آش ترخینه، 
آش رشته گندی، حلیم بادمجان، آبگوشت، کوفته، دلمه، شله 
زرد از جمله غذاهای بومی و محلی شهرس��تان گلپایگان اشاره 
کرد؛ همچنین از میان غذاهای این ش��هر نیز کباب س��نتی آن 

شهرت ویژه دارد.
 نطنز: از شهرهای تاریخی و مرکزی ایران است که در استان 
اصفهان و در میانه راه کاش��ان به اصفهان در دامنه کوهس��تان 
کرکس و در شمال غربی اردستان قرار دارد. آش محلی جو، قلیه 
ماهی، کشک بادمجان، کوفته، شامی، کشک با و کاچی از جمله 
غذاهای محلی این شهرستان اس��ت. در شهرستان نطنز لباس 
محلی روستای ابیانه که با قدمتی ۱۵۰۰ ساله در ۴۰ کیلومتری 
ش��مال غرب نطنز قرار دارد معروف اس��ت، اهالی این روستا به 
پوشیدن لباس محلی خود بس��یار پایبند هستند. نکته مهم در 

پوشاک ابیانه، استفاده از 
رنگ های روشن و برگرفته از 
طبیعت رنگارنگ منطقه است. 
ابیان��ه زن��ان س��یاه  در 
نمی پوش��ند، حت��ی در 
مراس��م عزاداری نیز با 
لباس های رنگی محلی 
ش��رکت می کنند. لباس 
محلی زنان ابیانه عبارت است 
از پیراهن، شلیته، یل، روسری، 
سربند، چادرش��ب، جوراب و 
پاپوش یا گیوه اس��ت. مردان 
ابیان��ه ای نی��ز از پیراهن های 

مختلف��ی بن��ا ب��ه گرمی و 
سردی هوا استفاده می کنند 

که شامل موارد زیر است:
 تمون: شلوار مردان به 
رنگ مشکی بوده و دارای دو 
پاچه گش��اد اس��ت که در 
قس��مت پایین آن بر اساس 
مجرد یا متاهل بودن شخص 
استفاده کننده، با نخ مشکی 
تزییناتی دوخته می شود )در 
ب��ودن  مج��رد  ص��ورت 
گلدوزی هایی به شکل لوزی 
و در صورت متاهل بودن به 

ص��ورت خط های��ی صاف ب��ه دور 
پاچه ها دوخته می شود.(

 قبا: قبا یک روپوش پالتو مانند 
است که از پارچه های رنگی دوخته 
می شود و دو طرف آن دارای چاک 

می باشد.
 الخولق )ارخال�ق(: ارخالق 
پوششی است که بیشتر مردانی که 
از لح��اظ اجتماع��ی در طبق��ات 
 باالت��ری ق��رار داش��تند آن را 

می پوشیدند. 
دلیل اس��تفاده از این پوش��ش این 
اس��ت که قبا در حالت بهتری روی 

بدن قرار می گیرد.
همچنین جلیقه، شال کمر و گیوه نیز از 
دیگر بخش های تشکیل دهنده پوشاک 

مردان در ابیانه می باشد.
 کاشان: شهری تاریخی است که 
در ۲۰۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان 
واقع شده است. گوشت و لوبیا، آبگوشت لوبیا سفید، خورشت 

نخودآل��ه، یتیمچ��ه، چلو 
دیزی، جوجویی تاس کباب، 
شفته س��ماق، خورش کدو 
ترش،  قیم��ه ری��زه و کته 
معروف تری��ن  از  معط��ر 
غذاه��ای محلی این ش��هر 

است.
 آران و بیدگل: گوشت 
و لوبیای این ش��هر به دلیل 
نوع طبخ متفاوت با اصفهان و 
به ویژه به علت اینکه غذای 
ن��ذری هیئت ه��ا در ای��ام 
سوگواری ماه محرم و صفر 
اس��ت در کش��ور ش��هرت 

خاص��ی دارد. گوش��ت 
گوسفند ماده، لوبیا سفید، 
آب، پیاز، زردچوبه و نمک 
ترکیبات اصل��ی این غذا 
هستند. شهرت دیگر این 
غذا به خاصیت آن است؛ 
به نظر می رس��د در قدیم 
ک��ه آب آران و بیدگل به 
علت امالح زیادش منجر 
به سنگ کلیه در افراد می 
شده و مردم این شهر برای 
پیشگیری از سنگ کلیه 
این غذا را طبخ و مصرف 

می کرده اند.
 نایین: این شهر در منطقه دش��ت کویر قرار گرفته و آب و 
هوایی خش��ک و کویری دارد. غذاهای بومی چون آش جو، آش 
گندم و نیز تولیدات محلی چون نان محلی و ماس���ت چکی�ده 

)ماستینه( شهرت خاصی دارد. 
نکته مهم اینکه در این خطه مردم به طریقی خاص نان را در تنور 
خش��ک می کنند که این نان به مدت طوالنی قابل استفاده و از 

طعم دل انگیز خاصی برخوردار است. 
در مناطق کوهس��تانی اطراف نایین با تخمیر ش��یر گوسفند و 
بز ماده ای مغذی به نام »کمه« در پوس��ت دباغی ش��ده بز تهیه 
می شود که طعم این ماده ش��بیه برخی از پنیرهای فرانسوی با 

تندی خاص است. 
پوش��اک، لب��اس م��ردم نایی��ن نی��ز همچ��ون س��ایر 
 شهرهاس��ت، ام��ا برخ��ی روس��تاها به وی��ژه مناطق ش��رقی

  نایین کشاورزان لباس سنتی قدیم بر تن می کنند؛ این پوشاک 
 شامل پیراهن ساده س��فید، بدون یقه و ش��لوار مشکی و ساده

 است.
 سمیرم: این شهر که در جنوب استان اصفهان واقع است از 
قطب های توریستی استان است و قدمت آن به ۷۰۰ سال قبل از 
میالد مسیح بر می گردد. انواع آش محلی از جمله آش رشته، آش 
کارده، آش دوغ، انواع خورش��ت و س��االد و ن��ان یوخه ترکی از 
غذاهای محلی این خطه 

است.
 خوانس�ار: ای��ن 
شهرس��تان در فاصل��ه 
ح��دود ۱۵۰ کیلومتری 
شمال غرب شهر اصفهان 
واقع ش��ده  است. از جمله 
غذاهای محل��ی معروف 
خوانس��ار، خورش هویج، 
کاله جوش، گندی، تفتال 
س��بز،  ش��له  ج��وش، 
آبگوشت کشک، آش آلو، 
قیمه نساء، پتل پلو و آش 

لعابی است.

بریانی مطبوع ترین غذای 
محلی اصفهان 

ن���وروز آکن���ده 
از آداب و آیی��ن های��ی مانند 

توجه به طبیعت، پاکی، دور ریختن 
 کینه ه��ا، صله رح��م و توجه ب��ه همه 
 مح��روم هاس��ت که ای��ن نکات همس��و 
با  آموزه های اس��المی اس��ت بنابراین 
 ای���ن فرهن���گ توانس���ته باق��ی 

بماند.

دی����د 
 و بازدید های ن��وروزی و 

دور ریختن کینه از دل ها و توجه 
به محرومان که بخشی از فرهنگ نوروز 

است، بسیار شایسته است. بدیهی است اگر 
هر کسی به وظیفه اس��المی خویش در برابر 
نزدیکان خود عمل کند، بی شک در سطح 
جامعه کمتر با فرد یا خانوا ده ای گرفتار 

روبه رو خواهیم شد.

ق��رآن 
کری��م اهیم��ت ارتباط 

خویش��اوندان را در کنار تقوای 
الهی قرار داده است، از آن خداوندی 

ک��ه ب��ه ن��ام او از همدیگ��ر » چیزی« 
درخواس��ت می کنید و نیز از » بریدن 
رشته پیوند« خویشاوندان پروا کنید، 

به راس��تی که خداون��د همواره 
مراقب شماست. ) نسا(

هی��چ 
شخصی هر چند دارای 

ث��روت و صاحب فرزند باش��د 
 از خویش��اوندانش بی نیاز نیس��ت

» چنین فردی« از مدارا و س��ازگاری 
آنان، احترام نگه داشتن ایشان و دفاع 
آنان از خودش با دست و زبان شان 

بی نیاز نیست.

امام صادق علیه السالم 
می فرمایند: به خویش��اوندانت 

نیک��ی کن گرچ��ه ب��ه دادن  جرعه 
 آب باش��د، بهترین چیزی ک��ه با آن 
می توانی به خویش��اوندانت نیکی 

کنی، خودداری از آزار رسانی 
به آنان است. 

 پیامب�������ر اک���رم 
صلی اهلل علیه و آله می فرمایند: 

نیکی به خویشاوندان و ادامه ارتباط 
با آنان ، سرزمین ها را آباد و عمرها را 
زیاد و طوالنی می گرداند، هرچند که 
ساکنان آن سرزمین ها از کافران 

باشند.

 آموزه های دینی بر رشد 
عاطفی بین خویشاوندان تاکید 

بس��یار ورزیده و مردم را به احس��ان 
کردن در حق آنان تش��ویق کرده است 
تا زندگ��ی اجتماعی پ��س از خانواده 

اولیه فرد، در سطحی گسترده تر 
گرم شود.

عیـــد ا نه
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به پیشانی پرچین تو سوگند مادر
مریم 
                  به افسانه شیرین تو سوگند مادرپدریان 

هرگز نکنم مهر و وفای تو فراموش
                                                                   تا وقتی که جسمم بکشد خاک در آغوش

مادر کلمه ایست که هر انسان آگاه به آن آشنایي کامل دارد.
هــر انســان از طفولیت تــا آخرین ســاعت حیــات خویــش در فکر 
واندیشــه این گوهر زیبا وگرانبها اســت. زماني که انســان پا به عرصه 
 حیات مي گذارد، مادر اســت که طفل خویش را با یك عالم مشــکالت 
زند گي تربیت وپرورش داده تــا مصدر خدمت براي خود وجامعه خویش 

شود. 
 کسی که نخورد، نخوابید، نپوشید تا ما االن انســانی بشویم که هستیم، 

ولی خودش نماند تا ثمره فداکاری هایش را ببیند.
کسی که شاید شما بگویید » مادر « ولی ما به آن می گوییم » فرشته «.

حتما می گویید خب وظیفه هر مادری است ولی من به جرات می گویم نه.
مادر بودن عشق می خواهد درســت، مادر بودن ایثار می خواهد درست، 

مادربودن وجود می خواهد درست؛
ولی هیچ اسمی برای کاری که مادرم برای من کرد نمی شود گذاشت.

از کدام خوبی هایت بگوییم مادر؟ از کجایــش بگویم که روزی هزار بار از 
نبودنت نسوزم.

به چه کسی بگویم درد نبودنت را؟ چه کسی می تواند داغی را که به دلم 
گذاشتی درک کند؟

 مــادرم، تــا هســتم، تــا زندگــی مــی کنــم و تــا نفس می کشــم، 
تك تك لحظه هایم را مدیون فداکاری ها و درد کشیدن های تو هستم.

مادر، مقدس ترین موجود روي زمین است و تلخ ترین لحظه عمر، لحظه 
مرگ مادر؛  و آغوش مادر گرم ترین جاي براي زیستن است. 

 تقدیم به تمــام مادرهایی کــه امروز درکنار فرزندان شــان نیســتند، 
ولی یاد وخاطره آنها هنوز در بند بند وجود فرزندان شان هست.

مادرم...
می دانم داشتنت آرزوی محالیست؛

 اما به دوست داشتنت که می توانم افتخار کنم.

سال جدید فرا رسید و ما انســان ها در این  مریم 
روزها بیشتر از هر چیزی در جستجوی راهی پدریان 

برای تغییر، اصالح و نو شدن هستیم. 
شیوه های قدیمی ارتباط با خود، اطرافیان و دنیا ما را به وضعیتی 
که اکنون هستیم، رسانده اند؛ بنابراین عقل سلیم حکم می کند که 
اگر نتیجه متفاوتی می خواهیم، باید شیوه های جدید و متفاوتی 

را امتحان کنیم. 
ذهن خوانی نوعی پیشــگویی و قضاوت خام و عجوالنه در مورد 
دیگران است که ما شبانه روز در حال انجام آن هستیم. اینکه چرا 

از حیات و بقای خود بوده است. 
همچنین روانشناســان شــناخت درمانی، ذهن خوانی را جزو 
خطاهای شــناختی دســته بندی می کنند و معتقدند که این 
خطا موجب تولید افکار منفــی و ناکارآمد می شــود که پیامد 
 آن هیجان های ناخوشــایند و رفتارهای ناهمگون و ناســازگار

 است.  در واقع » ذهن خوانی « برخالف آنچه بقیه گمان می کنند، 
نشانه خردمندی و زیرکی فرد نیست، بلکه برعکس نشانه وجود 

یك نقص در نظام فکری فرد است که شخص برای درمان این 
نقص باید فورا دست به کار شود!

 ذهــن خوانــی در خــراب کــردن روابــط انســان ها
نقــش اول را دارد. به جرات می تــوان گفت که 

بخش عمده سو تفاهم ها و اختالفاتی که 
بین اشخاص مختلف بروز می کند به 

خاطر همین خطای ذهن خوانی 
است. 

ذهـــن خوانـــی را بایـد 
متوقـــف کنیـــم چـرا 

 کــه باعــث می شــود 
در روابط خــود با دنیا 
و آدم هــای اطــراف 
حقیقــت را آن گونه 
نبینیم  که هســت 
و فقــط چیزهایی 
را ببینیــم که ذهن 
آنها را می ســازد و 
 بین ما و حقیقت قرار

 می دهد. 
بــرای اینکــه ذهــن 

نــــی را متوقــف  خوا
کنیم، باید به ســراغ نقطه 

 ضعــف آن برویــم در واقع 
ذهــن خوانــــی از راســتی 

آزمایی گریزان اســت. نکته جالب 
در توقــف ذهــن خوانــی و قضــاوت 

 ذهنی در مــورد دیگــران این اســت که ما 

به شکلی باور نکردنی، دوست داشتنی و جذاب می شویم! 
در حقیقت دلیل اصلی اینکه بعضــی آدم ها رابطه دارند و به آنها 
اعتماد می کنند و برای بودن در کنار آنها سرو دست می شکنند، 
این است که این افراد مثل کودکان، هیچ قضاوت و برداشت اولیه 

درست یا منفی در مورد دیگران ندارند. 
آنها به طرز شــگفت انگیزی خــوش باورند و مــا را هر طور که 
باشــیم، می پذیرنــد و قبــول دارند. بــه همین دلیل اســت 
 کــه از بودن کنــار آنها ناراحت نمی شــویم و حتــی به آرامش 

می رسیم. 
 توقف ذهن خوانی به معنــای مثبت دیدن دنیــا و اتفاقات آن و 
رها ســازی خیال بافی های بی پایه اســت. ما با نخواندن ذهن 

دیگران اجازه می دهیم آنها تغییر کنند و عالی شوند. 
در پایان اگر رابطه های جدید و سالم و پویا و زنده ای را می خواهید 
در آســتانه ســال نو بیابید ذهن خوانی را متوقف کنید مطمئن 
باشید نتیجه فوق العاده و شگفت زده ایی 

را می بینید!

 ســینمای اصفهان در ســالی که گذشــت، اتفاقات خوب زیادی 
به خود دید.

 استمرار اکران فیلم های هنر و تجربه در ســینما سوره اصفهان و 
بازسازی سینما فلسطین که چند ســالی بود در فراموشی خاک 
می خورد، وقایع مهم سینمای این شهر در نیمه نخست سال بود. 
برگزاری جشنواره فیلم فجر و بازپخش آثار برگزیده نهمین جشنواره 
سینمای حقیقت در اصفهان هم اتفاقات مهم سینمایی پایان این 
سال بود. این دومی به همت انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند 
ایران در پنج شهر کشور از جمله اصفهان برگزار شد و خانه مستند 
اصفهان به مدیریت رسول انتشاری و هاشم مرتضویان با همکاری 
مجید استکی، مسئول امور سینمایی نگارستان امام خمینی)ره( 
اصفهان در رقم زدن آن نقش مهمی داشــتند. درباره اهمیت این 

بازنمایش با برخی از مستندسازان اصفهانی صحبت کرده ایم.
آگاهی از آخرین روش های مستندسازی

محمدرضا زادهوش، نویســنده و پژوهشگر فلســفه درباره فایده 
 بازنمایش آثار برگزیده جشــنواره ســینمای حقیقت در اصفهان 
می گوید: این نمایش، موجب آشنایی با جدیدترین آثار مستندسازان 

و آگاهی از آخرین روش های مستندسازی می شود.
 او درباره تاثیر وجود تشــکل منســجم مستندســازان اصفهان 
در بازنمایش این آثار هم بیان می کند: باید به گذشــته نگاه کرد، 
موقعی که کمتر خبری از این رویدادها بود و اگر هم بود، استقبال 

کمی از این برنامه ها می شد.
زادهوش اظهار می کند: تماشــای این آثار بر دیدگاه هنری ام تاثیر 
عمیقی داشت، به پرسش هایی که مدت ها ذهنم را مشغول کرده بود 
پاسخ داد و سواالت تازه ای هم در ذهنم ایجاد کرد و منشا ایده های 

تازه شد.
او درباره نشست نقد و بررسی مســتند در این برنامه هم می گوید: 

جامع و کامل نبود، ولی در عین  حال مفید و قابل  استفاده هم بود.
زادهوش درباره تاثیر برگزاری چنین جلســاتی بر رابطه بیشــتر 
مستندسازان اصفهانی با همدیگر و ساخت آثار تازه هم بیان می کند: 
 برای پاسخ به این پرسش نباید شــتاب کرد، اثر یك کار فرهنگی، 
دو روز بعد ممکن است روشن نشود، بهتر است هر نسلی به وظیفه 
خودش عمل کند و اجازه دهد تاریخ، سر فرصت درباره اش قضاوت 

کند.
عسل غریب، مستندساز اصفهانی هم درباره اهمیت بازنمایش آثار 
برگزیده جشنواره سینمای حقیقت در اصفهان می گوید: این اتفاق 
به فیلم سازهای اصفهانی به ویژه کسانی که شرایط رفتن به تهران و 
دیدن فیلم ها در جشنواره را ندارند و از فضای سینمای مستند تهران 

دور هستند، کمك زیادی می کند.
وی می افزاید: تماشای این فیلم ها، شرایط ارتباط بیشتر فیلم سازان 
اصفهانی با همدیگر را فراهم می کند و برای من که تنها یك جلسه 

آمدم، از این نظر بسیار مفید بود.
اتفاق بزرگی برای مستندسازان اصفهان

محمود عرفانی، مستندساز هم درباره جلسات مستمر نمایش فیلم 
مستند در خانه مستند اصفهان می گوید: این جلسات طی دو سال 
گذشته، اتفاق بزرگی برای مستندسازان و دوستداران مستند شهر 
اصفهان رقم زد و موجب شد تجربه تماشای فیلم های خوب مستند 

به صورت جمعی را کسب کنیم.
وی ادامه می دهد: نمایش فیلم های منتخب جشنواره سینما حقیقت 
با همکاری نگارســتان امام خمینی هم کاری ارزشمند بود که در 
آینده ای نزدیك، نتایج آن را در فیلم های مستندســازان اصفهانی 

خواهیم دید.
عرفانی بیان می کند: مهم ترین فایده نمایش این آثار، آشنایی بیشتر 

مستندسازان اصفهانی با سینمای مستند روز کشور است.
او به اشاره به لذت تماشای جمعی برخی فیلم های مستند مطرح و 
مهم سال در این بازنمایش که دیدن کامل برخی از آن ها در تنهایی 
افراد ممکن است رخ ندهد، اظهار می کند: دیدن این آثار، موجب 
آشنایی با سلیقه ســفارش دهندگان و برگزارکنندگان جشنواره 
ســینمای حقیقت و بررسی شــیوه کار و نحوه پرداخت سوژه ها و 

ایده های مستند شد.
عرفانی درباره جلسات نقد و بررسی آثار هم بیان می کند: این جلسات 
را مفید نمی دانم،  چون مبانی نقد آثار در آن ها وجود ندارد و بیشتر 

وقت جلسه، صرف شنیدن سلیقه افراد می شود.
تشویق مستندسازان اصفهانی

کارنگ کرباسی، آهنگســاز هم می گوید: بازنمایش آثار برگزیده 
جشنواره سینمای حقیقت در اصفهان باعث تشویق مستندسازان 

اصفهانی می شود.
وی می افزاید: این جلسات، مثل جشنواره ای است که دور از فضای 
رقابت و جایزه، می تواند ایده های زیادی برای سینماگران به ارمغان 
بیاورد و باعث نوعی مقایسه و سطح سنجی به دور از پیش داوری ها 

و جانب داری ها شود .
کرباسی ادامه می دهد: وجود تشکل منسجم مستندسازان اصفهانی 
و برگزاری هفتگی جلسات نقد فیلم، باعث باال رفتن سطح کیفی 
آثار تولیدشده در اصفهان می شود و تجربه این تشکل در اداره این 
جلسات نقد فیلم، کمك زیادی به بازنمایش آثار برگزیده سینمای 

حقیقت کرد.
وی می گوید: به عنوان یك آهنگساز، دیدن آثار برگزیده ارزشمند، 
برای من مانند یك کارگاه نقد و تحلیل مستند از جنبه موسیقی فیلم 

بود و ایده های مختلفی به من داد.
کرباسی بیان می کند: باید مستندسازان به موسیقی مستند توجه 
ویژه  کنند، چون موسیقی خوب، بعد جدید و قوی به بیان فیلم اضافه 
می کند و در لحظاتی که دیالوگ و نریشن نداریم، موسیقی می تواند 

بیان و پیام کارگردان را قابل لمس و درک کند .
تماشای به دوراز هیاهوی مستندها

نفیسه توتونی، مستندساز اصفهانی هم درباره این جلسات می گوید: 
جشنواره سینما حقیقت، مهم ترین رویداد سینمای مستند ایران و 
تنها جشنواره بین المللی اختصاصی سینمای مستند در کشور است.

 وی می افزاید: قرار اســت بهترین فیلم های خارجــی و ایرانی روز 
در این جشــنواره به نمایش درآید و محفلی بــرای دیدن تجربه 
برترین ها، باز شدن باب آشنایی با مستندسازان برتر دنیا و ایران و 

گفت و گو با فیلم سازان باشد.
توتونی ادامه می دهد: در اکثر نقاط دنیا بعد از رویداد جشــنواره، 
فیلم های برتر اکران عمومی می شوند و در یك بازه زمانی مناسب، 
امکان نمایش آن ها برای مستندسازان دیگر شهرها فراهم می شود، 

 ولی در ایران جشنواره سینمای حقیقت به 5 روز نمایش فیلم در 
دو سینمای فلسطین و سپیده تهران خالصه می شود.

وی اضافــه می کند: در مــورد تقســیم بندی بخش های مختلف 
جشنواره، کیفیت نمایش فیلم ها، امکان ارتباط با فیلم سازان خارجی 
و نقد و بررسی اصولی و داوری حرفی نمی زنم. اما همین که هر سال 
جشنی چنین پرهیجان، عاشقان مستند را برای چشیدن تجربه های 

یکدیگر دور هم جمع می کند، غنیمت است.
توتونی بیان می کند: مســتندبین یا مستندســازهای حرفه ای 
شهرســتانی مجبورند برای دیدن فیلم های این جشنواره، یك 
 هفته در تهــران زندگی کنند وگرنه فرصت دیــدن آن ها کمتر 

برای شان فراهم می شود.
وی می گوید: بازنمایش آثار برگزیده جشــنواره سینما حقیقت 
 در اصفهان، امکان تماشــای آثار را به دوراز هیاهوی جشنواره و 

بزرگ نمایی برخی و نادیده انگاری برخی دیگر فراهم می کند.
توتونی ادامه می دهد: اصفهان، بستر مناسبی برای ساخت مستند 
دارد و برای ســاخت آثار قدرتمند به تعالی سطح فکری، هنری و 
تکنیکی فیلم سازان و زمینه و امکانات موجود نیاز داریم که دیدن 
 آثار برتر مســتند و تحلیل آن ها به همت خانه مســتند اصفهان 

از حداقل این نیازها است.
ایجاد حس برای فیلم ساختن

رسول انتشــاری، مستندســاز اصفهانی هم درباره این جلسات 
می گوید: جشنواره سینما حقیقت، جدی ترین و تنها جشنواره فیلم 
مستند ایران است و مستندسازان اصفهانی می توانند در آن با آخرین 

ساخته های مستند آشنا شوند.
وی می افزاید: یك هفته حضور در تهران برای همه میســر نیست 
و بازنمایش آثار در اصفهان به رشد مستندسازان کمك می کند و 
ذائقه مخاطب را باال می برد، به ویژه که این جشنواره بخش بین الملل 
دارد و حضور سازندگان آثار، موجب تبادل نظر و آشنایی فیلم سازان 

با همدیگر می شود.
انتشاری بیان می کند: اصفهان تنها شهری است که خانه مستند دارد 
و وجود این تشکل، در برگزاری جلسات نمایش فیلم مستند موثر 
است. خانه مستند اصفهان با تجربه دو سال و اندی نمایش هفتگی 
مستند، ســطح توقع مخاطب مســتند اصفهانی و ساعت و سالن 

مناسب این کار را می داند.
وی اضافه می کنــد: خانه مســتند راه ارتباطی و اطالع رســانی 
مناسب و فضاهای مجازی شناخته شده دارد و کسانی چون هاشم 
 مرتضویان، محمد غازی و مجید استکی و نهادهایی چون نگارستان 
امام خمینی، انجمن سینماگران و مدیر سینمایی اداره کل ارشاد 

استان برای این بازنمایش فعالیت کردند.
انتشاری بیان می کند: در طول جشنواره در تهران توانستم بیشتر 
آثار را ببینم و دیدن مستند برایم همیشگی است ولی دوباره دیدن 
آثار به من کمك کرد. درواقع اگر یاد بگیریم چطور به صورت مداوم 

فیلم ببینیم، از هر کارگاه و آموزشی مفیدتر است.
انعکاس سطح ساخت مستند

شــهره ســجادیه، مستندســاز اصفهانی هم دراین باره می گوید: 
این جلسات موجب آشــنایی مخاطبان شهرستان با آثار برجسته 
 مستند شد، با توجه به این که این افراد دسترسی راحتی به این آثار 

ندارند.
وی درباره اهمیت خانه مستند اصفهان در وقوع این رویداد هم بیان 
می کند: خانه مستند باعث انسجام فعالیت های مستندسازی شده 
و فضای همدلی و دوستانه در اصفهان ایجاد کرده که نتایج مثبت و 

سازنده ای خواهد داشت.
امکانی برای دلگرمی مستندسازان

هاشــم مرتضویان، مستندســاز و عضو تیم اجرایی بازپخش آثار 
برگزیده نهمین جشنواره سینمای حقیقت هم در این باره می گوید: 
سینمای مستند ایران، یك ســینمای جوان و آسیب پذیر است، 
چون به بودجه هایــی از طرف وزارت ارشــاد، تلویزیــون ایران و 
 جاهای دیگر وابسته اســت و آثارش را براســاس خط دهی آن ها 

می سازد.
وی اضافه می کند: در گذشته در جشنواره های مختلف، فیلم های 
مستند نمایش داده می شــد، اما در دهه اخیر جشنواره سینمای 
 حقیقت به عنوان جشــنواره تخصصی سینمای مستند راه افتاد و 

از دوره دوم بین المللی شد.
مرتضویان ادامه می دهد: این جشنواره، بخش های مستند کوتاه، 
نیمه بلند و بلند دارد. در گذشته امکان نمایش فیلم ها تنها در این 
جشنواره یا چند جشــنواره دیگر وجود داشــت و به همین دلیل 

مخاطب زیادی جذب نمی کرد.
وی بیان می کند: در دولت جدید در گروه سینمایی هنر و تجربه که 
در اصفهان هم فعال است، بخشی از پخش فیلم به فیلم های مستند 
بلند اختصاص پیدا کرد ولی همچنان امکان دیدن فیلم های کوتاه و 

نیمه بلند مستند برای همه وجود نداشت.
مرتضویان اظهار می کند: امســال به ابتکار انجمن تهیه کنندگان 
 قرار شد آن دسته از فیلم های برتر سینمای حقیقت که قرار نیست 
در گروه هنر و تجربه اکران شود، در پنج شهر ایران از جمله اصفهان 

نمایش داده شود.
وی می افزاید: این موجب می شود آثار کوتاه مستند در سطح کشور 
دیده شود، در حالی که قبال بایگانی می شد یا در مکان های کوچك 
نمایش پیدا می کرد، اما در این حالت، مخاطب با سینمای مستند 
آشنا می شود و دلگرمی برای مستندســازان جوان تر که کارشان 

قابلیت پخش در تلویزیون ندارد، ایجاد می شود.
مرتضویان بیان می کند: با توجه به آشنا شدن مخاطب با سینمای 
 مستند در این جلسات، او حاضر می شود برای دیدن فیلم مستند 

در گروه هنر و تجربه هزینه کند.
وی می گوید: 18 فیلم برتر ســینمای مســتند ایران در نهمین 
 جشنواره ســینمای حقیقت را در این جلســات پخش کردیم که 
به خاطر این که بسیاری از فیلمســازان اصفهانی نمی توانند برای 
دیدن این آثار یك هفته به تهران بروند، امکان عمومی دیدن آثار 

برای عالقه مندان فراهم شد.
 در نهایت باید گفت در شــرایطی که ســینمای مستند اصفهان 
در سطح ملی و بین المللی مطرح شده و موفقیت هایی کسب کرده، 
برگزاری جلسات هفتگی نمایش مســتند و نمایش آثار برگزیده 
جشــنواره ها به ارتقای دیدگاه مستندســازان اصفهانی و افزایش 

کیفیت آثارشان کمك زیادی خواهد کرد.

فرصتی برای آشنایی به دور از هیاهوی مستندسازان اصفهانی با آثار برجسته؛

سینمای اصفهـان در سالـی که گذشت

برای داشتن رابطه پایدار 

ذهن خوانی ممنوع!

عیـــد ا نه
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آیین های استقبال از بهار در بام ایران  از گذشته تاکنون

و  چهارمحــال 
بختیاری در طول تاریخ گذرگاه 
 جنوب به مرکــز ایران بوده بــه گونه ای که

 ناصر خسرو بارها در ســفرنامه خود بدان اشاره کرده 
است.

نام چهارمحال و بختیاری از دوره پایانی قاجار به بعد در جغرافیای 
ایران باب شد ،اما پیش از آن و در طول تاریخ نام های مناطق این استان 

بارها در سفرنامه های مهم ایرانی درج شده است.
از این رو مردم چهارمحال و بختیاری از دیرباز تاکنون در طول جشن های تاریخی 

آیینی هایی داشته اند که برخی از آنها از یادها رفته است.
مردم شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری، آداب و رسوم خاص خود در آستانه سال نو و 
عید نوروز دارند که برخی از این سنن در گذر زمان رنگ باخته و برخی رسوم دیگر همچنان 
از ســوی مردم این منطقه با آداب خاصی انجام می گیرد.  در همین راستا، آیین های مردم 
شهرکرد در عید نوروز را می توان به سه دسته آیین های استقبال از بهار، آیین های همزمان با 

تحویل سال نو و آیین های بعد از حلول سال و عید نوروز، تقسیم کرد.
 یکی از پژوهشگران شــهرکرد درباره آداب و ســنن مردم این منطقه از ایران در نوروز ب توضیح 

می دهد:
خانه تکانی از جمع کردن بساط کرسی تا سفید کردن خانه ها 

بابک زمانی پور، از محققان و پژوهشگران تاریخ در چهارمحال و بختیاری ،با اشاره به آیین های قبل 
 از سال نو و اســتقبال از بهار، گفت: مهم ترین این سنت ها که از ابتدای اســفند ماه آغاز می شود،

 خانه تکانی اســت به نحوی که در گذشته به شکل جمع کردن بساط کرســی و سفید کردن اتاق 
خانه ها که به واسطه دود چراغ سیاه شده بود انجام می گرفت.

وی ادامه داد: تعویض طاقچه پوش ها، تعمیر چراغ های خانه و تعویض پیراهن چراغ های گردسوز، 
شســتن قالی و تمیز کردن محوطه خانه از دیگر آداب خانه تکانی در روزگار قدیم در این شهر 

بوده است.
زمانی پور، پخت نان و کاکولی مورد نیــاز ایام نوروز را از دیگر آداب و ســنن قبل از تحویل 
ســال برشــمرد و تصریح کرد: در گذشــته زنان هر خانواده ضمن خرید مایحتاج خانه از 
جمله، خوردنی ها و پوشــیدنی ها، به پخت نان و کاکولی برای تمام 13 روز عید نوروز 
می پرداختند، به گونه ای که در ایــام عید هیچ خانواده ای بــه پختن نان مبادرت 
 نمی کرد و اعتقاد داشــتند باید نان موردنیاز این ایام قبل از تحویل سال نو پخته 

شود.
 این محقق و پژوهشگر چهارمحال و بختیاری، سبزه انداختن را از دیگر 
سنن مردم شهرکرد دانست و اظهار کرد: مردم این شهر در گذشته 
از هفت نوع غله سبزه می انداختند و اعتقاد داشتند که سبزه 
هریک از غله ها که خوب درآمد آن سال مزرعه خود 

را به کشت آن غله اختصاص دهند.
زمانی پور ادامه داد: همچنین 

برخــی دیگر از 
مردم به طور موروثی یک نوع غله 

را سبزه می انداختند و معتقد بودند آن نوع 
سبزه برای آنها مبارک است.

 وی با اشــاره به اجرای آیین چهارشنبه ســوری در گذشته، 
گفت: در گذشته مردم با روشن کردن بوته هایی در پشت بام ها و یا 

در حیاط خانه خود، این آیین را گرامی می داشتند و از روشن کردن آتش 
در معابر به جد پرهیز می کردند. زمانی پور، زیارت اهل قبور در پنجشنبه آخر 

سال را از دیگر این آداب برشمرد و خاطرنشان کرد: عیدی گرفتن برای مردگان 
و زنده نگه داشتن یاد آنها با بردن سبزه، روشن کردن شمع و شست و شوی قبور آنها 

با گالب انجام می شود.
طبخ کوفته محلی در شب عرفات   

این پژوهشــگر تاریخ، آیین شــب عرفات را از مناســک مهم مردم این منطقه عنوان کرد و 
افزود: مردم اعتقاد دارند که در این شــب برای یک بار در ســال ارواح مــردگان به خانه های 

 خود سرکشــی می کنند که دو نوع غذای مخصوص کوفتــه محلی و قیمه ریزه در این شــب 
می پزند.

زمانی پور تصریح کرد: در یکی از کوفته های پخته شده یک تخم مرغ آب پز قرار می دادند که این 
کوفته نصیب هریک از اعضای خانواده که می شد برای آن فرد مبارک بود.

آیین چراغ بران سنت دیرینه مردم شهرکرد  
این محقق و پژوهشگر چهارمحال و بختیاری با اشاره به آیین چراغ بران در آستانه سال نو، اظهار کرد: 
مردم شهرکرد قبل از سال نو به زیارت امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون می روند و چراغ های خود 
را در این بقعه متبرکه روشــن کرده و به خانه می برند و تا زمانی که سوخت چراغ تمام نشود چراغ 

را خاموش نمی کنند.
زمانی پور، سیاه برداشتن را از دیگر آداب قبل از تحویل سال نو دانست و گفت: قبل از سال جدید 
مردم اهتمام ویژه ای به این موضوع داشــتند که به خانه افرادی بروند که عزیز خود را از دست 

داده و لباس مشــکی آن را بردارند و  برای آقایان پیراهن رنگ روشن و برای خانم ها روسری 
تدارک ببینند.

وی با بیان اینکه در گذشــته حمام قبل از سال نو  یک ســنت واجب به شمار می رفت، 
تصریح کرد: در گذشته اعتقاد بر این بود که باید با پاکیزگی و طهارت وارد سال جدید 

شد.
زمانی پور خاطرنشــان کرد: مردم شــهرکرد در زمان تحویل ســال جدید 

 از گذشــته تاکنون ســنت های متعددی به جای می آورنــد که انتظار 
می رود سنت های کم رنگ شده احیا و حفظ گردد و در انتقال آن به 

نسل های آینده اهتمام ویژه ای به کار گرفته شود.
تاکنون هفت ســنت دیرینــه مــردم چهارمحال و 

بختیاری در ایام نوروز شناســایی و معرفی 
شده است.

عیـــد ا نه
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طالع بینی سال میمون  1395

کاریکاتور ) آغاز  نوروز 1395 ( عکس نوشت

آخرای ساله ...یک دقیقه سکوت به خاطر...

شعر طنز عید نوروز

شعر

عید نوروز و اول سالست
روز عیش و نشاط اطفالست
همه آن روز رخت نو پوشند

چای و شربت به خوشدلی نوشند
پسر خوب روز عید اندر
روز اول به خدمت مادر

دست برگردنش کند چون طوق
سرو دستش  ببوسد از سر شوق

گوید این عید تو مبارک باد
صد چنین سال نو ببینی شاد
بعد آید به دست بوس پدر

بوسه بخشد پدر به روی پسر
پسر بد چو روز عید شود
از همه چیز نا امید شود

نه پدر دوست داردش نه عمو
نه کسی عیدی آورد بر او

عیدی آن روز حق آن پسرست
که نجیب و شریف و با هنرست

شعر

همه ما دوست 
داریــم بدانیم 

ســالی کــه پیش 
رو داریم برای ما چگونه ســالی 

خواهد بود و با هزاران بیم و امید به آینده 
می اندیشــیم. حاال که زمان زیادی به آغاز 

سال 1395 هجری شمسی باقی نمانده است 
بد نیست نگاهی به طالع بینی خودتان بر اساس سال 

تولدتان بیندازید و ببینید در سالی که 
می آید چه چیزهایی در انتظار شما 

هستند. 
 البتــه فرامــوش نکنید کــه تمام 

این ها تنها جنبه ســرگرمی دارند و 
تقدیر و سرنوشــت هر کسی در ابتدا 
به تقدیر الهی و ســپس بــه تالش و 

 کوششــی که خودش می کند بستگی 
دارد. 

امسال برای شما ســالی پر مشغله 
اما ثمربخش خواهد بــود. برنامه 
شــلوغی خواهید داشــت. اما این 
شلوغی از سرعت شما کم نخواهد 

کــرد. برعکــس، هر چه 
بیشــتر کار می کنید 
بیشـتری  نـــرژی  ا
هم مــی گیریـــد. 
این فــوران انــرژی از 
لحاظ شــغلی برای شــما بسیار 
خوب خواهد بود. اما باید به یاد باشــید که 
 نسبت به کسانی که دوست دارید اهمال 

نکنید. 
باید زمــان بیشــتری را با خانــواده و 
دوســتان تان بگذرانید و به آنهــا اهمیت 
بدهیــد، چرا کــه آنها هســتند کــه زمینه 
 مســاعد برای فعالیت شــما را فراهــم کرده و 
حمایت تــان می کننــد و در زمان ســختی ها و 
مشکالت در کنارتان هستند. هر چقدر هم که سرتان 
 شــلوغ باشــد برای زندگی خصوصی تان باید وقت 

بگذارید. 
مجردها زندگی اجتماعی پر از شور و 
هیجان خواهند داشت و افراد زیادی 
را در اطراف خودشان خواهند دید. 
ولی همین مساله باعث سردرگمی 
و عدم توانایی در تصمیم گیری برای 

آنها خواهد شد.
  آنهایــی کــه نامزد هســتند بــه راحتی 
می توانند اقدام به ازدواج کنند. متاهل ها 
ممکن است احســاس کنند که توسط 

همسرشان نادیده گرفته می شوند. 
برای زندگی مشترک تان وقت بگذارید 

و عالقه و توجه بیشتری نشان دهید.

 به خاطر خجالت کشــیدن مردی کــه درآمدش کفاف زندگیشــو نمی داد 
چه برسد به خرید عید... و پای رفتن به خونه رو نداشت.

 یک دقیقه سکوت...
به خاطر شــرمندگی مردی که لباس چروکیده دســت دوم رو به نام جنس 

خارجی تن بچش کرد، برویش خندید و در خفا اشک ریخت.
یک دقیقه سکوت...

به خاطر زنی که با شرافت تمام غرورش را زیر پا گذاشت و خونه تکونی دیگران 
رو انجام داد و خانم خونه اربابی کرد براش ولی تسلیم هیچ نامردی نشد.

 یک دقیقه سکوت...
 به خاطر تبســم مصنوعی بر کنج لب زنی که چرخ کرده ســنگدونی مرغ رو 

به جای گوشت چرخ کرده به خورد بچه درآرزوی کبابش داد.
 یک دقیقه سکوت...

 به خاطر مستاجری که ســر درد رو بهونه کرد و دســتمال بر سر بست و پتو 
 بر ســر کشــید و گریه کرد برای عید کــه صاحبخونه در قبــال اجاره های 

عقب افتاده جوابش کرده بود.
 یک دقیقه سکوت...

به خاطر بچه ای که خجالت کشــید و تو کوچه نیومد و با حسرت از الی در 
همبازی های لباس نو بر تن رو دید و زد زیر گریه.

 یک دقیقه سکوت...
برای محبت که بیشتر از همه مورد خیانت واقع می شود.

 یک دقیقه سکوت...
به احترام کلمه » دوست « که هیچ کس معنی آن را درست نفهمید.

 یک دقیقه سکوت...
برای اشک هایی که همگان سعی در پنهان کردن لطافت شان دارند.

 یک دقیقه سکوت...
به خاطر کسانی که از ناراحتی دیگران اندوهگینند در حالی که دیگران هرگز 

آنان را باور نخواهند کرد.
 یک دقیقه سکوت...

به خاطر انسانیت...

آخرای ساله، امسالم گذشت، 
خیلی ها تاختن، خیلی ها باختن، 

خیلی ها سوختن،  خیلی ها ساختن، 
خیلی ها نفس کشیدن، 

خیلی ها از نفس افتادن،  
خیلی ها میخندیدن االن گریه می کنند،
خیلی ها گریه می کردن االن میخندن،

خیلی ها اومدن )تولد( 
خیلی ها رفتن )مرگ( 

اونایی که اومدن شاید همیشه نمونن، 
اما اونایی که رفتن برا همیشه رفتن. 

زندگی خیلی سخته، 
اما گاهی به سختیش می ارزه. 

مهم نیست که دنیا خیلی نامرده، 
مهم اینه که ما مرد باشیم.

بیاین قدر همو بدونیم، 
نذاریم از هم دور بمونیم. 

پروانه به خرس گفت: دوستت دارم... 
خرس گفت: االن می خوام بخوابم، باشه بیدار شم حرف می زنیم... 

خرس به خواب زمستانی رفت و هیچ وقت نفهمید که عمر پروانه فقط 
3 روز است... 

همدیگر را دوست داشته باشیم؛ شاید فردایی نباشد... 
آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن و مرده ها به فاتحه!

ولی ما گاهی برعکس عمل می کنیم!
به مرده ها سر می زنیم و گل می بریم براشون ولی راحت فاتحه زنده ها 

رو می خونیم!
گاهی فرصت با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست!

بیاییم ساده ترین چیز را از هم دریغ نکنیم: 
» محبت « 

دل نوشته های 
طنز عید نوروز

هرگز انرژی مفید و مثبت را به این دلیل که ناامید هستید، باطل و 
بی اثر نکنید. به جای ناامیدی، فکر کنید: » حدس می زنم به کمی 
شکیبایی بیشتر نیاز دارم! « این فکر تاثیر شگرفی برآرامش شما 

خواهد داشت. 

اگر چیزی را می خواهی آن را ببخش! برای بیشتر به دست آوردن 
هر چیز باید بخشــی از آن را ببخشــیم. اگر عشــق می خواهی، 
 باید عشــق بورزی، اگر کمک دیگران را می خواهی، باید خودت 

به دیگران کمک کنی. 

 آدم ها ممکن اســت رشــد کرده و تغییر کنند، اما در شخصیت 
هر کس چیزی است که تغییر نمی کند. دانستن اینکه مردم تغییر 
نمی کنند، باعث قوت قلب آدم است! زیرا معنای آن این است که 
در هر یک از ما به عنوان یک فرد چیزی اســت که تمام به خود ما 

تعلق دارد.

روزهای آخر سال...  همین االن پاشو با هر کی قهری بهش زنگ بزن، 
فحش بده که یادش باشه که هنوز باهاش قهری؛ 

عید پا نشه بیاد خونتون عید دیدنی، 
واال.... گرونی شوخی که نیست... 

یک لحظه غفلت موجب یک عمر پشیمانی است.
تو این چند روز حواستون کامال جمع باشه و حتی المقدور از خونتون دور نشین؛

چون هر لحظه امکان داره لباساتون تبدیل به دستمال گردگیری بشه.

به بابام میگم: چقدر عیدی امسال میدی بهم 
میگه: چطور؟ 

میگم: هیچی، میخوام روش حساب کنم. 
میگه: برو خدارو شکر کن امسال با این گرونیا هنوز از خونه پرتت نکردم بیرون

سوپری محلمون پوست پسته میفروشه کیلویی 10 هزار تومن! 
ازش پرسیدم پوست پسته چه صیغه ایه دیگه؟ 

میگه: یکی اینکه قاطی پسته ها کنی بزار جلو مهمون که زیاد نشون بده. 
دوم اینکه بزاری جلو در خونه قاطی آشغاال که مردم فکر کنن پسته خوردین. 

منم دیدم راس میگه 7-8 کیلو خریدم. 

قابل توجه آقایان متاهل 
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد!

عید می آید و اجناس، گران خواهد شد!
همسرت چند ورق لیست، به تو خواهد داد!

کل اعضای وجودت، نگران خواهد شد!
میزنی ساز مخالف، دو سه روزی، اما!

عاقبت هرچه که او گفت، همان خواهد شد!
پول را، با علف خرس، یکی می دانند!

فکر کردید که منطق، سرشان خواهد شد؟!
کل عیدی و حقوقت، به شبی خواهد رفت!

بر سر جیب بغل، فاتحه خوان باید شد!

آجیل هایی در شب عید در سطح کشور به فروش می رسد که عالوه بر خوش رنگ و لعاب 
بودن و داشتن قیمت مناسب، آلوده به نوعی سم گیاهی است که با مصرف آن دچار نوعی 

بیماری پوستی مشابه سوختگی می شوید که طول دوره درمان آن شش ماه تا یک 
سال است ولی عالئم کمی از آن تا پایان عمر با شما باقی خواهد ماند. 

پس لطفا اگر خونه ما اومدید آجیل نخورید... 
از همیناست که گفتم...

پارسال که ســال اســب بود دعا کردیم شاهزاده 
رویاهامون سوار بر اسبش میاد ولی نیومد امسالم که سال 

گوسفند بود دعا کردیم نیمه گمشدمون با گوسفنداش از راه برسه 
که نشد موندم امسال که سال میمونه چه آرزویی باید بکنیم. 

امیدوارم این مطلب حداقل یه لبخند کوچولو رو لبتون آورده باشه... 
پیشاپیش عید همتون مبارک.

پروردگارا، در این روزهای پایانی سال 
به خواب عزیزانمان آرامش، به بیداریشان آسایش، به زندگیشان عافیت.

به عشقشان ثبات، به مهرشان وفا، به عمرشان عزت. 
به رزقشان برکت، و به وجودشان صحت عطابفرما، آمین. 

سال نو بر شما مبارک

عیـــد ا نه
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گام دوم راهيابـي بـه شـهر 
سالمتي و نماد صحت، سالمت 

شخص و جامعه است.

سيب: سنجد: 

گام نخسـت سـفره هفـت سـين 
به نشـانه ورود به سـرزمين خرد و 
نداي خردگرايي و دعـوت به عقل 

است. 

گام ششم، نماد و نشانه صبر، بردباري و 
شرط دست يابي به پيروزي و نشستن بر 
اريكه كاميابي، مبارزه و مقاومت است.

گام پنجم، نماد و نشـانه مناعت طبع كه شايسـته است 
انسان همواره با قناعت بر جهان بنگرد. 

سير: 

سنجد:

سماق: 

گام هفتـم، نمـاد  پذيـرش ناماليمات 
و پذيـرش  واقعيت هـاي حيات اسـت.

سركه:

گام چهارم دست يابي به خانه توانايي و نيايش قدرت و 
مبارزه با ضعف است. 

سمنو: 

عيـــد ا نه

ت.
ار اس

و ايث
     .                                                                                                                  سبزه: سومين گام رسيدن به ساحل ايثار و مفهوم آن صالي از خودگذشتگي 
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بخـوريم و نخـوريم هـاى ايـام عيـد

ــا و البته افراد  ــراى بچه ه ــام نوروزمخصوصا ب اي
ــن لحظه هاى زندگى را  پرخور، به يادماندنى تري
رقم مى زند، اما گاهى همين زياده روى در خوردن 

و بى خيالى درباره خوراك در ايام نوروز مى تواند 
ــيب هاى جدى به بدن وارد كند. توصيه هاى  آس

طب سنتى را در اين زمينه جدى بگيريد.

 در انتها نيز چند توصيه مهم درباره دندان ها:
ــالمت دندان ها را ارزيابى  1ـ قبل از تعطيالت، س

كنيد.

2ـ  از جويدن حجم هاى سخت پرهيز كنيد.
3ـ ترش و شيرين نخوريد.

4ـ  مسواك را فراموش نشود.

يكى از غذاهايى كه سر سفره ايرانى ها در ايام عيد ديده 
مى شود، ماهى مى باشد.

 از آنجا كه ماهى طبعى سرد دارد بهتر است اين غذا با 
يك ماده غذايى گرم مثل خرما يا عسل خورده شود يا 
ماهى را براى ساعتى در دارچين، آويشن، روغن زيتون 
يا مرباى گل بگذاريد تا تعادل مصرف غذاى سرد همراه 

با غذاى گرم حفظ شود.

آجيل سرشار از پروتئين و فيبر است و توصيه مى شود 
در ايام عيد به مقدار كافى از آجيل استفاده شود و بهتر 
ــت آجيل ها، از نوع آجيل هاى بو داده بدون نمك  اس
ــتفاده نشود؛  ــور اس ــند و تا حد ممكن از آجيل ش باش
چراكه مصرف آجيل شور باعث بيمارى هاى گوارشى و 

افزايش فشار خون مى شود.

ــال  ــمنو از قديم االيام در اوايل فصل بهار و اواخر س س
ــار از كلسيم،  ــمنو سرش ــتفاده مى شده، س بسيار اس
ــازى و تنظيم ــت و براى خونس ــفر اس ــيم و فس پتاس

 هورمون هاى زنانه توصيه هاى شده است.
ــده كه سمنو همراه با   البته در طب سنتى سفارش ش
به و بادام مصرف شود كه هر 3 اين مواد غذايى در ايام 

بهار وجود دارد.

ــورد غفلت قرار  ــيك م يكى از نكاتى كه در طب كالس
گرفته است، توجه به گرمى و سردى غذاهاست كه عدم 
رعايت اين موضوع مى تواند موجب غلبه يك مزاج شود 
ــد. بايد بين غذاهاى  و منشأ بسيارى از بيمارى ها باش
ــرد و گرم با توجه به مزاج هر فرد، تعادل ايجاد كرد.  س
پس بازهم توصيه مى شود كه حتما در كنار يك غذاى 
سرد از يك غذاى گرم استفاده شود؛ به عنوان مثال بايد 
كره را با شكر يا عسل، خامه را با عسل، پنير را با گردو و 
ــك را با نعناع مصرف كرد تا سردى و گرمى غذا به  كش

تعادل برسد.

مصرف باالى شيرينى عالوه بر چاقى باعث صدمه ديدن 
ــوى ديگر مى تواند علت به وجود  ــود. از س كبد مى ش
ــد و باعث ترش  آمدن جوش در نقاط مختلف بدن باش
ــيب مى رساند.  ــود. به دندان ها نيز آس كردن معده ش
ــيرينى  ــت در ايام عيد به مقدار كم از ش پس بهتر اس

استفاده شود.
 البته بايد مراقب كودكان باشيم تا آنها نيز در اين ايام به 

اندازه طبيعى و معمول شيرينى مصرف كنند.

ــتفاده كنيد.  توصيه ديگر اينكه از ميوه هاى فصل اس
خوردن پياز و سير در پايان سال و روزهاى ابتدايى سال 
جديد براى سالمتى بسيار مفيد است، عالوه براين باعث 
كاهش آلرژى هاى فصل بهار شده و سيستم ايمنى بدن 
ــانى كه به گرده گل ها  را افزايش مى دهد. در واقع كس
در فصل بهار حساسيت دارند با مصرف پياز مى توانند 
اين فصل را به راحتى بگذرانند. سير نيز در تقويت قواى 
ــت  ايمنى بدن نقش مؤثرى ايفا مى كند؛ پس بهتر اس

از مصرف اين دو گياه در ايام عيد و بهار غافل نشويم.

ــرف غذاهاى چرب در  ــر اينكه از مص توصيه مهم ديگ
فصل بهار پرهيز شود. 

ــبك بوده و  در اين فصل غذاهايى مصرف كنيد كه س
ــد و اگر هم غذاى چرب مصرف  ــان باش هضم آنها آس
مى شود، حواسمان باشد كه روى غذاى چرب به هيچ 

وجه نبايد آب خورد.

ــت به  ــام عيد ممكن اس ــواده ها در اي ــا كه خان از آنج
ــت كه طى مسافرت از مصرف  مسافرت بروند، بهتر اس

پياز غافل نشوند.
ــافرت عالوه بر كمك به   مصرف پياز همراه غذا در مس

هضم غذا، از مسموميت غذايى جلوگيرى مى كند.

ماهى شب عيد با موادغذايى گرم خورده شود

مصرف آجيل بوداده

استفاده از سمنوى سرشار از كلسيم

تعادل غذايى ايجاد  شود

شيرينى كم  مصرف كنيد

مصرف سير و پياز در رفع آلرژى هاى فصلى

مصرف غذاهاى چرب ممنوع!

مصرف پياز در مسافرت فراموش نشود
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آشنایی با جشـن نوروز

روزهای 
خاصی در تاریخ 

کشور باستانی و متمدن ایران 

وجود دارد که یادآور حکایت ها و وقایعی مهم و 

تأثیرگذار است. درباره فلســفه و علل پیدایش جشن نوروز 

آمده است.نظرات متفاوتی وجود دارد کــه برخی از این نظرات در اینجا 

با توجه به روایت های افسانه ای اسطوره ای ایران آغاز پیدایش 

این جشن را به جمشــید، چهارمین پادشاه پیشدادی ایران 

می رسد.نســبت داده اند. قدمت این اســطوره به عصر هند و ایرانی 

 »Yima در اوستا، کهن ترین کتاب ایرانیان به جمشید »یم

اشاره شده اســت. در این روایت؛ جم، دارای فره ایزدی بوده 

که به فرمان اهورامزدا به جنگ با اهریمن پرداخته که موجب 

خشکسالی و قحطی و نابودی خیر و برکت شده بود.

با نابودی اهریمن وی بار دیگر شادمانی و خرمی و خیر و برکت 

را به مردم ارزانی داشته و هر درختی که خشک شده بود سبز 

شد و مردم آن روز را »نوروز« یا »روز نوین« خواندند و همگی 

به فرخندگی چنین روزی در تشتی جو کاشتند و این رسم 

برای ایرانیان جاودانه شد.

 برخی گفته اند جمشید که به زبان فارسی جم و به زبان عربی 

»منوشخ« نامیده می شد در جهان سیر می کرد، هنگامی که 

به آذربایجان رسید، با تاج و تختی مرصع بر بلندای نقطه ای 

در مشرق جای گرفت و روشــنایی آن تاج و تخت در هنگام 

طلوع خورشید مردمان را خیره کرد و آن روز را روز نو خواندند 

و جشن گرفتند و لفظ »شید« که در پهلوی به معنای شعاع 

است بر نام وی افزودند و پادشاه را جمشید نامیدند و رسم 

نوروز جاودانه و پایدار شد.

همچنین گفته اند: خداوند در اولین روز از ماه فروردین کار 

خلقت انسان و سایر مخلوقات را به پایان رساند و آدمی برای 

ســپاس گزاری و قدردانی از خداونــد و نعمت های وی، به 

نیایش و شادمانی پرداخت.

یکــی دیگــر از فلســفه های جشــن نــوروز را نــزول 

فروهر های)Farvahar( درگذشتگان به زمین در روز اول 
فروردین دانسته اند.

 در اوستا آمده است که فروهرهای درگذشتگان پاک در اول 

فروردین برای احوالپرسی از اقوام خود به زمین می آیند و با 

دیدن مسرت و شادمانی بازماندگان از اهورامزدا برای آنان 

طلب خیر و رحمت می کنند و بازمانــدگان پیش از آمدن 

فروهرها به نظافــت و خانه تکانی منــزل پرداخته و آماده 

پذیرایی از آنان می شــوند و کلمه فروردین یعنی ماهی که 

متعلق به فروهران است.

از برپایی مراسم و آیین های نوروزی در دوران هخامنشی 

اطالع  دقیقی در دست نیست و تنها برخی از پژوهشگران 

چــون فیلندر 
معتقدند که حجاری ها 

و ســنگ نگاره های باقی مانــده از 

تخت جمشید است. دوران هخامنشی نشــان دهنده مراســم نوروزی در 

این آثار نمایشی از تقدیم هدایا از جانب اقوام و ملل تابع هخامنشیان 
به حضور پادشاه است.

 از چگونگی برگزاری نوروز در روزگار اشکانیان آثاری در دست نیست.

شــادروان پور داوود می نویســد: »هر چند اشــکانیان، ایرانی نژاد و 

زرتشتی کیش بودند ولی تسلط 80 ساله یونانیان موجب شد که آنان 

در باب آداب و رسوم ایرانی بی قید شوند و شاید در پایان دوره حکومت 

476 ساله دوباره ملیت ایران قوت گرفت.« 

در دوران ساسانی، مراسم نوروز را بین شش تا سی روز برگزار می کردند 

و روز ششم فروردین یا نوروز بزرگ را خرداد روز می نامیدند و این روز را 

متعلق به فرشته مقدس خرداد می دانستند.

 پیروان آیین مزدیسنا همچنین معتقد بودند که زرتشت )650 سال 

پیش از میالد مسیح( در این روز متولد شــده و در همین روز مقدس 

با خداوند به راز و نیاز پرداخته اســت و این روز برای ایرانیان محترم و 

مقدس شمرده می شد.

پادشــاهان ساســانی نیز در دربارهای خــود آیین های نــوروز را با 

شــکوه  خاصی برگزار می کردند و شــاه پنج روز اول یا »نوروز عامه« 

بار عام مــی داد و به رفــع حاجت های مــردم می پرداخت، ســپس 

»نوروز خاصــه« یا نوروز بــزرگ را کــه از روز ششــم فروردین آغاز 

می شــد به خود و نزدیکانش اختصاص داده و به جشــن و شــادمانی 

می پرداختند و نواهای خاص نوروز در این ایام در دربار پادشــاه نواخته 

 

می شد.

از رسوم رایج این روزگار آن بود که مردم در بامداد نوروز به یکدیگر آب 

می پاشیدند و شکر هدیه می دادند. 

دلبستگی  ایرانیان به سنت های گذشــته خود موجب شد که نوروز که 

سمبلی از عظمت و شکوه آنان بود، در سراســر دوران اسالمی، حتی 

در دوران خلفایی که اعتنایی به این رســومات نداشتند، برپا شود و 

آشنایی و آگاهی فرمانروایان اموی و عباسی از آیین  هدیه دادن به 

حاکمان دلیلی برای گرایش فرمانروایان عرب به برگزاری نوروز 

شد.با کاهش قدرت و نفوذ عرب ها بر دولت های ایرانی و ایجاد 

حکومت های مســتقل چون صفاریان و ســامانیان و تعلق 

خاطر پادشــاهان ایرانی نژاد به اجرای رسومات ایرانی، 

موجب احیای نوروز و برگزاری باشــکوه این جشن

 

 شد. 

در حدیثی از عالمه محمدباقر مجلســی به 

نقل از امام جعفر صادق)ع( آمده است 

که امام صــادق)ع( نوروز را روزی 

فرخنده و خجسته و روزی که 

در آن آدم آفریده شــده 
معرفی می کند.

عیـــد ا نه



خبر

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان گفت: 
 ســال آینده پیش بینی می شــود بالغ بر 317 پروژه فضای اجرایی 

شود.
سلیمانی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: سرانه 
کنونی فضای سبز 26 متر مربع اســت و تا 29  متر مربع پیش بینی 

شده است.
وی بیــان داشــت: شــرایط جــوی نامناســب ســبب شــده که 
 مــا نتوانیم بــه ســرانه فضــای ســبز پیش بینی شــده دســت 

یابیم.
مدیر عامل فضای سبز و پارک های شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
هم اکنون با افزایش میزان آالینده ها و همچنین بی آبی که شــاهد 
بیابانزایی در منطقه شرق اصفهان هستیم مانع رسیدن به سرانه فضای 

پیش بینی شده بود.
وی با اشــاره بــه اینکــه توســعه و گســترش فضای ســبز برای 
ما امری بســیار ضروری اســت زیرا که ســامتی مردم را به همراه 
دارد، اضافــه کرد: قطع هر درختــی که به اجبار و به خاطر توســعه 
شهرنشــینی مجبور به انجام آن هســتیم برای ما راحت نیســت و 
جلســات زیادی گرفته می شــود. حتی شــاهد ناراحتی عده ای از 
 همکاران خود هســتیم امــا در برخــی از اوقات مجبور بــه این کار 

می شویم.
ســلیمانی با بیان اینکه درختان سوزنی از 40 ســال به باال قطع می 
شــوند، اعام کرد: درختانی که عمر کمتری دارند و از انواع درختان 
دیگر هســتند به مکان دیگری انتقال می یابند که تاکنون 4 هزار و 
500 درخت را جابه جا کرده ایم که باالی 15 تا 20 سال سن داشتند.

وی از اجرای طرح 230 هزار نهال در شهر خبر داد و اعام کرد: تاکنون 
300 هزار اصله نهال کاشتیم که 230 هزار تا به یاد شهدا بود.

 مدیر عامل  پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان اعام کرد: 
 در طرح توســعه فضای ســبز نمی توان تنها روی چمــن متمرکز

 شد.
وی اعام کرد: صد و ده برنامه منسجم برای کاشت درخت و 40 هکتار 

تملک و توسعه جدید داشتیم .
ســلیمانی با اعام اینکــه 215 کیلومتر از مســیر ورودی اصفهان 

درختکاری شد، گفت: پنج ورودی اصفهان در برنامه است.
وی تصریح کرد: از سمت فرودگاه 450 درخت تنومند کاج در زمین 

کاشته شده است.
سلیمانی با بیان اینکه 50 درصد اعتبارات ما در مدیریت بهینه استفاده 
از آب هزینه می شود، اظهار داشــت: 800 هکتار را باید تغییر گونه 

چمن بدهیم .
وی اعام کــرد:  2میلیون و 500 اصله درخت در شــهر داریم که در 
طرح اخیر با حضور شهرداری ها زمین را تملک می کنیم و کاشت را 

انجام می دهیم.

 پیش بینی اجرای 317 پروژه
 فضای سبز درسال آینده

رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: اختاف میان 
برخی از محات از نظر برخورداری ســبب شرمندگی 
اســت که بودجه محرومیت زدایی در دوره سوم از 10 
میلیارد تا 19 میلیارد تومان آغاز شد که برای سال 94 

به 100 میلیارد تومان می رسد.
رضا امینی اظهار داشــت: برجام و روابــط بین المللی 
کشــور یکی از حســاس ترین مراحل سیاسی کشور را 
رقم زد و دنیا حقوق مسلم مردم را پذیرفت و تاش تیم 
مذاکره کننده حقانیت کشــور را بر جهانیان به اثبات 
 رساند و ارتباطی که میان دنیای امروز و ایران رخ داده 
می تواند مسیر همزیســتی توأم با روابط متقابل را به 

همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تحوالت منطقه افزود: یکی از روش های 
اســتکبار جهانی بــرای ایجاد تفرقه میان مســلمانان 
اختاف انداختن و جنگی است که به راه افتاده و امیدوار 
هستیم تا با رو شدن دست استکبار جهانی و در صدر آن 

آمریکا شاهد وحدت میان مسلمانان باشیم.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به انتخابات 
مجلس شورای اســامی و مجلس خبرگان رهبری در 
اصفهان و سراسر کشور خاطرنشــان کرد: انتخابات 7 
اسفند نشان از شعور مردم کشور داشت و همه گروه ها 
و سایق نظر مردم را پذیرفتند و امیدوار هستیم هم در 
مجلس خبرگان رهبری و هم در مجلس شورای اسامی 

در ارتباط با تصمیم ها شاهد عزت کشور باشیم.
وی با بیان اینکه در مدیریت شهری اتفاقات ریز و درشت 

بسیاری رخ داد، تصریح کرد: مدیریت جدید شهرداری 
به انتخاب اعضای شورا برگزیده شــد و سکان شهر به 
جمالی نژاد رســید و در ماه هایی که از مدیریت جدید 
گذشته شده شاهد خاقیت و شور و نشاط در بخش های 
مختلف بوده ایم که این نشان از 20 سال سابقه شهردار 
اصفهان در بخش های مختلف دارد البته باید از زحمات 

شبانه روزی شهردار سابق نیز تشکر کنیم.
امینی با بیان اینکه سعی بر این شده تا با یک همگرایی 
بخش مدیریت شهری را پویا کنیم، گفت: بودجه سال 
94 حدود 2650 میلیارد تومان بــود که 950 میلیارد 
تومان غیر نقدی و حــدود 1700 میلیارد تومان نقدی 
بود که با طرح تشویقی شورای شهر برای مسکن سازان 
در تابســتان و 22 بهمن تا انتهای ســال سبب شد تا 
شاهد رونق بیشتری در بخش مسکن باشیم و به همین 
ســبب نیز عاوه بر افزایش بودجه شهرداری شاهد باال 
رفتن رضایت مردم نیز باشــیم. وی بیان کرد: امسال ما 
شرایط سخت اقتصادی را در کشــور داشتیم که رکود 
مسکن عرصه را بر شهرداری ها ســخت کرده بود، اما با 
همدلی شورای شهر و مدیریت شهری در همه زمینه ها، 
ظرفیت های ملی و منطقه ای به کار برده شد و سعی بر 
این شد تا فشــاری که بر مردم در شــهر به وجود آمده 

کاهش یابد و با توجه به منافع ملی شهر را اداره کنیم.
رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان با اشــاره به 
اولویت های دوره چهارم شورای شــهر اصفهان اظهار 
داشت: شرایط زیســت محیطی و حمل ونقل همگانی 

یکی از اولویت هــای ما بود که بر اســاس نظرات مردم 
پروژه قطار شــهری در رأس کار قرار گرفت و اعتبارات 
رشــد کرد و حدود 850 میلیارد تومان بودجه افزایش 
یافت و نسبت به سال قبل جلب اعتبارات افزایش داشت 
و به همین ترتیب نیز افتتاح دیگر فازهای قطار شهری 

در اولویت قرار گرفت.
وی با اشاره به تکمیل پروژه قطار شهری اصفهان افزود: 
با شروع مطالعات خط سوم و کلنگ زنی خط دوم تاش 
بر این است تا در برنامه ای 5 ساله قطار شهری اصفهان 
به طور کامل راه اندازی شــود البته باید دانست زحمت 
مدیریت شهری با بدخلقی ها و بدقولی ها تلخ می شود و 
سعی بر این است تا با زمان بندی مناسب و تدبیر اخبار را 
اعام کنیم.امینی با بیان اینکه خط نخست قطار شهری 
در نیمه نخست ســال 94 به طول حدود 10 کیلومتر 
به بهره برداری رســید، خاطرنشــان کرد: 2 ایســتگاه 
باقی مانده میدان امام حسین )ع( و میدان انقاب نیز به 
دلیل حساسیت های تاریخی سبب شد تا برنامه ریزی ها 
با تأخیر مواجه شود و خساراتی را نیز برای شهر داشت و 
این در حالی بود که زمان برای ما بسیار اهمیت داشت، 
اما باید دانست دیگر ایستگاه ها نیز تا پایان سال 95 پایان 
یابد و در 3 ماهه نخست سال 96 شاهد افتتاح کامل فاز 

یک قطار شهری باشیم.
وی تصریــح کرد: خــط دوم نیــز اختافــات متعدد 
کارشناسی داشت که در جلساتی با معاون رییس جمهور 
به این نتیجه رسیدیم که عبور قطار شهری از زیر میدان 
نقش جهان منتفی شــود و با هزینه ای بیشتر و افزودن 
2 ایستگاه به نقشــه خط 2 این خط را تکمیل کنیم و 
مهم ترین مسئله این اســت که دغدغه میراث فرهنگی 
و مدیریت شــهری در نظر گرفته شــده و سعی بر این 
شــده تا میراث فرهنگی اصفهان حفظ شــود. رییس 
شورای اسامی شــهر اصفهان با بیان اشاره به افتتاح 2 
خط اتوبوس تندرو شهری گفت: 5 خط دیگر نیز برای 
سال 95 در نظر گرفته شــده و امیدوار هستیم بتوانیم 
این موضوع راکه از   زیرساخت های حمل ونقل عمومی 
اســتفاده کنند به خوبی بیان کنیم و در این راستا برای 
نخستین بار 210 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس در 

سال 94 در نظر گرفته شد.
وی بیان کرد: قرارداد خرید 450 دستگاه اتوبوس نیز در 
حال انعقاد اســت تا طی چند مرحله این تعداد در سال 
95 به شهر اضافه شود و دیگر اتوبوس ها نیز تعمیر شده 
و به ناوگان شهری اضافه شد ، البته قراردادی نیز برای 
خرید 5 هزار موتوربرقی انعقاد شد و در سال 95 به شهر 

اضافه می شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی    شماره 1828   پنجشنبه 27 اسفند 1394  7 جمادی الثانی 1437 12

Society,Cultural  Newspaper No.1828 | March 17.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

اخبار کوتاه

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: 47 حادثه 
حریق در چهارشنبه سوری اصفهان رخ داد.

آتشــپاد بهزاد بزرگراد ادامه داد: ضایعات، الستیک و اشجار از جمله 
اشیایی بود که در حوادث چهارشنبه سوری مورد خسارت و سوختگی 
قرار گرفت. مدیرعامل سازمان آتش نشــانی شهرداری اصفهان ابراز 
داشــت: در میان این حوادث، انبار جاروی شهرداری هم آتش گرفته 
اســت. وی با بیان اینکه اصفهان در چهارشــنبه سوری حادثه جانی 
نداشت، اظهار داشت: نیروهای امدادی اصفهان از جمله آتش نشانی 
و اورژانس همکاری مطلوبی با هم داشتند و چهارشنبه سوری خوبی 

پشت سر گذاشتیم. 

 رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به صدور بیش از 90 هزار 
برگه جریمه ورود به طــرح زوج و فرد گفت: در ایــام نوروز این طرح 

اجرایی نمی شود.
سرهنگ رضا رضایی با اشاره به لغو اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان 
به مناسبت ایام تعطیات نوروزی اظهار داشت: این طرح از 28 اسفند 

تا 14 فزوردین ماه اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش برخورد با متخلفان راهنمایی و رانندگی 
در استان اصفهان ابراز داشــت: از این رو باید توجه داشت که در سال 
جاری تاکنــون 90 هزار جریمه برای ورود به محــدوده زوج و فرد در 

اصفهان صادر شده است.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان در ادامه به کاهش ســه درصدی 
مجموعه تصادفات فوتی در اســتان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: 
این در حالی است که در شهر اصفهان با توجه به اجرای طرح ساماندهی 
 موتورســیکلت های اصفهان درجه این شــهر با کاهش 20 درصدی

 فوتی های تصادفات روبه رو بوده ایم.
۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر استان توسط پلیس انجام می شود

همچنین سرهنگ ســید تقی حســینی، رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه 90 درصد 
از کشفیات مواد مخدر استان توســط نیروی انتظامی انجام می شود، 
اظهار داشــت: تنها 10 درصد از این مواد توســط دیگر نهادها کشف 

می شود.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی تمام تــوان خود را برای مبارزه با ورود 

مواد مخدر به کار گرفته است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری ؛

۴7 حادثه حریق در چهارشنبه سوری 
اصفهان رخ داد

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

صدور ۹۰ هزار جریمه برای ورود به 
محدوده زوج و فرد

رییس شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

تعامل مدیران با رسانه ها باید افزایش یابد

مسئول کمیته اسکان ستاد خدمات سفر شهر اصفهان:

 اولویت اول اسکان
 هتل ها و میهمان پذیرها

رییس پلیس فتای استان ؛

افزایش ۸۵ درصدی جرایم سایبری 
در استان اصفهان

مدیرعامل سازمان میادین شهرداري اصفهان خبر داد:

 توزیع میوه نوروزی
 در بازارهای روز کوثر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

استقرار اتوبوس های گردشگری 
نوروزی در باغ فدک

مسئول کمیته اسکان ستاد خدمات سفر شهر اصفهان گفت: هتل ها و میهمان پذیرها 
اولویت اول اسکان مسافران نوروزی اســت.  احمدرضا مرادی اظهارکرد: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شــده پس از هتل ها و میهمان پذیرها،منازل استیجاری، 
مدارس آموزش و پرورش، خوابگاه های دانشجویی و در نهایت باغ فدک برای اسکان 
مسافران نوروزی پیش بینی شده  است. وی افزود: با  100 واحد صنفی مشاور اماک 
هماهنگ شده تا نسبت به ثبت نام افرادی که قصد دارند در نوروز منزل خود را اجاره 
دهند، اقدام کنند. مسئول کمیته اسکان ستاد خدمات سفر شهر اصفهان با اشاره به 
اینکه در سال گذشته حدود 12 هزار واحد مسکونی برای اسکان مسافران پیش بینی 
شده بود، از مردم خواست که برای تهیه منازل استیجاری به واحد های صنفی مجاز 
و ستادهای اسکان که در مبادی ورودی شهر هستند، رجوع کنند تا از وقوع جرایم 
جلوگیری شود. مرادی خاطرنشان کرد: 650 مدرسه با حدود 6500 کاس درس 

برای اسکان پیش بینی شده که ظرفیت اسکان 35 هزار را دارد.
 وی با اشــاره به ظرفیت 5 هزار نفــری خوابگاه های دانشــگاه اصفهان و مدارس

 غیر انتفاعی افزود: باغ فدک نیز با ظرفیت 20 هزار نفر مهیا شــده است، البته در 
صورت بارش باران افراد به ورزشگاه منتقل می شوند. وی بیان کرد: 15 ورزشگاه در 
15 منطقه شهر اصفهان نیز پیش بینی شده است تا در صورت بارندگی مسافران 
در این مراکز اسکان داده شوند. مسئول کمیته اســکان ستاد خدمات سفر شهر 
اصفهان گفت: در مجموع ظرفیت اسکان 180 هزار مســافر شب خواب در شهر 

اصفهان مهیا شده است.

 رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از افزایش 85 درصدی جرایم ســایبری در 
استان اصفهان در ســال 94 خبرداد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در نشست 
خبری پایان سال خود با اشــاره به افزایش 85 درصدی جرایم سایبری در استان 
اصفهان اظهار داشت: 45 درصد از این جرایم مربوط به شبکه های اجتماعی بوده 
است. وی در ادامه با اشاره به اینکه 93 درصد از جرایم استان اصفهان کشف شده، 
ابراز داشت: با توجه به میزان کشــف جرایم استان اصفهان رتبه نخست را به خود 

اختصاص داده است.
رییس پلیس فتای استان اصفهان کشــف هک کارت های اعتباری با استفاده از 

وای فای را از آخرین دستاوردهای 
پلیــس فتــای اســتان اصفهان 
دانســت و گفت: این کشف جرم 
 در آغاز شــیوع جرم انجام شــده

 است.
 وی ادامه داد: توسعه فعالیت افراد 
جامعه در شــبکه های اجتماعی 
زمینه ساز رشــد جرایم در فضای 
مجازی شده و این در حالی است 
که هر شــهروند باید خود پلیس 

باشد.

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان گفت: میــوه های نــوروزی با قیمــت مصوب دولتــی تا 15 
 فروردین ماه ســال آینــده در بازارهای روز شــهرداری اصفهان توزیع 

می شود.
 اصغر کشــاورز اظهارکرد: میوه هاي نوروزي با قیمــت مصوب دولتي 
 از 26 اســفندماه تــا 15 فروردیــن ماه ســال 95 در 16 مرکــز ارایه 

مي شود.
وی افــزود: 13 بــازار روز کوثــر و ســه غرفــه جنــب بــازار ماهی 
ســروش، جنــب بــازار گل و گیــاه در خیابــان همدانیــان و ســه 
 راه صمدیــه بــرای توزیــع میوه هــای نــوروزی پیــش بینی شــده

 است.
مدیرعامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری 
شــهرداری اصفهان تصریح کــرد: بر اســاس قیمت مصــوب دولتی، 
 هــر کیلو ســیب 1900 تومــان و هــر کیلــو پرتقــال 1700 تومان 

است.
کشاورز خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در هر ساعت از روز بدون 
نگرانی و اتاف وقت به بازارهای روز سطح شهر مراجعه و به غیر از میوه و 
تره بار کلیه اقام موجود در سبد غذایی خود را با بهترین شرایط تامین 

کند.

معاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان از اســتقرار 
اتوبــوس هــای گردشــگری نــوروزی در محــل بــاغ فــدک خبر 
داد و گفــت: گردشــگران پــس از ثبت نــام مــی توانند به وســیله 
 اتوبــوس های گردشــگری از اماکــن دیدنی شــهر اصفهــان بازدید 

کنند.
علیرضا صلواتی افزود: در ایام نوروز حداکثر سرویس دهی را به شهروندان 

و مسافران خواهیم داشت.
وی با اشاره به افزایش ســاعت کاری ناوگان اتوبوســرانی تصریح کرد: 
شرکت واحد اتوبوسرانی در روزهای پایانی سال تا 11 شب به مسافران 

سرویس دهی می کند.
معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری اصفهان اضافه کرد: برای دسترسی 
آسان تر مسافران به شهربازی رویاها نیز اتوبوس و تاکسی های ویژه در 

نظر گرفته شده است.
وی تاکیــد کرد: تمام ســعی مدیریت شــهری اصفهان این اســت که 
 خدمــات مطمئــن و منظمــی را بــه شــهروندان و مســافران ارایه 

کند.
صلواتی از شهروندان خواســت در ایام نوروز از سفرهای غیرضروری به 
هسته مرکزی شــهر خودداری کنند و برای رفت و آمد حتی االمکان از 

وسایل نقلیه عمومی همچون اتوبوس و تاکسی استفاده کنند.

مدیر امور مشارکت ها و سرمایه گذاری شهرداری اصفهان با اشاره به سرمایه گذاری 
300 میلیارد ریالی در پروژه آکواریوم اصفهان گفت: این پروژه تجربه ای موفق در 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می رود. سید مرتضی حسام نژاد با 
اشــاره به ویژگی های پروژه آکواریوم ناژوان اظهار داشت: این پروژه از نظر جذب 
ســرمایه گذاری خارجی یک پروژه موفق اســت چرا که معتقد هســتیم جذب 
ســرمایه گذاری خارجی نباید صرفا به صورت اعطای وام و تســهیات باشد بلکه 

سرمایه گذاری به صورت مستقیم هدف اصلی ما در این بخش است.
وی افزود: پروژه آکواریوم به صورت جذب سرمایه گذاری مستقیم انجام شد و به 
صورت مشارکتی یعنی 50 درصد توسط شهرداری و 50 درصد توسط سرمایه گذار 
ترکیه ای مبلغ 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. مدیر امور مشارکت ها 
و سرمایه گذاری شهرداری اصفهان بیان کرد: فروش بلیت، تبلیغات، حفظ آبزیان 
و سایر مسایل بر عهده سرمایه گذار اســت و سرمایه گذاری پروژه آکواریوم تجربه 

موفقی بود.
وی تصریح کرد: تجربه احداث تونل برای اینکه شهروندان بتوانند به خوبی آبزیان 
را مشاهده کنند در کشور وجود نداشت و نیاز بود تا با جذب تکنولوژی خارجی این 
کار انجام شود و پس از آن این تکنولوژی بومی سازی شود. حسام نژاد گفت:  با توجه 
به اینکه این پروژه در ناژوان احداث شده تاش کردیم تا این پروژه به صورت دفن 

در زمین انجام شود و نماد بیرونی نداشته باشد و فضای سبز حفظ گردد.
وی درباره نهایی شدن پروژه های سرمایه گذاری در شهر خاق خاطرنشان کرد: 
26 پروژه از موضوعات مطرح شــده منجر به امضای قرارداد شد که از این تعداد 
3 پروژه در بخش های انرژی خورشــیدی، حمل و نقل ریلی و هتل سازی توسط 
سرمایه گذاران خارجی و بقیه پروژه ها توسط سرمایه گذاران داخلی انجام می شود.

مشاور شهردار اصفهان افزود: تعدادی از این پروژه ها به مرحله اجرا رسیده و سایر 
پروژه ها در حال انجام مراحل اداری، اعطای مجوز و غیره است.

همزمان با فرارسیدن ســال جدید و افزایش مســافرت ها، 300 تابلوی 
شهروندی به موضوع »آداب سفر« اختصاص یافت.

 دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، با بیان اینکه اصفهان 
شــهری تاریخی با جاذبه های گردشــگری اســت که عاوه بر پذیرایی 
از مسافران، شــهروندان این دیار از دیر باز اهل ســفر و گردشگری بوده 
 اند گفت: بر این اســاس دراین دوره از تابلوهای شــهروندی به موضوع 
 »آداب ســفر« اختصاص یافته اســت تــا چگونگی مســافرت رفتن را 
فرهنگ سازی کنیم. محمد حسن مردانی طرح های دوره جدید از تبلیغات 
شهری را به سبک کاریکاتور اعام کرد و افزود: انتخاب همسفر خوب در 
هنگام سفر، اعتدال در مخارج سفر، اطمینان از درست بودن وسیله نقلیه 
و رعایت سرعت مطمئنه از جمله هایی است که به سبک کاریکلماتور روی 

این تابلو های شهروندی نوشته شده است.
وی، خوش خلقی با همســفران و انتخاب مقصد قبل از سفر را نیز از دیگر 
مسایل مطرح شده  در این دوره از تبلیغات شهری برشمرد و خاطرنشان 
کرد: سفر رفتن از توصیه های دینی ،اخاقی و دارای برکاتی بی شماراست 
که چنانچه آداب آن را رعایت کنیم ســفرمان خوش بــا خاطراتی به یاد 
ماندنی می شود و عدم رعایت آن،  خســارات جبران ناپذیری را به دنبال 

خواهد داشت.
گفتنی است، تابلو های شهروندی با موضوع »آداب سفر« از 27 اسفند ماه 

به مدت 15 روز در مناطق 15 گانه اصفهان نصب می شود.
 عاقــه مندان برای کســب اطاعــات بیشــتر از تولیــدات فرهنگی و 
برنامه های کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان می توانند با 
 shahrvandi.netشماره 34467360 تماس بگیرند و یا به وب سایت

مراجعه کنند.

مدیر امور مشارکت های شهرداری؛

سرمایه گذاری 3۰۰ میلیارد ریالی برای پروژه آکواریوم اصفهان
همزمان با نوروز ۹۵ انجام می شود؛

فضاسازی شهری با محوریت »آداب سفر«
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پرونده اى براى آخرين شماره در سال 94؛

چهـره هاى بـرتر فـوتبال اصفهـان و ايـران

در سـالى كه گذشـت، فوتبال اصفهان و  ايران فراز و فرود زيادى را پشت سر گذاشت كه 
سميه 
در ايـن ميان خوشـى هـاى فوتبـال اصفهـان بيشـتر از ناخوشـى هـاى آن بـود زيرا مصور

دو تيـم اصفهانـى بـه طـور همزمـان قهرمانـى ليـگ برتـر و جـام حذفـى را 

به ارمغان آوردند. 
در آخرين شماره روزنامه زاينده رود در سال 94 تصميم گرفتيم نگاهى به چهره هاى برتر فوتبال كشور 

در دو حوزه ملى و استانى داشته باشيم.

ــى و رتبه  ــام حذف ــى ذوب آهن در ج قهرمان
چهارمى اين تيم در ليگ برتر كه در پى جهش 
فوق العاده اى رقم خورد، موجب شد تا سازمان 
ليگ با نظر كارشناسان، حدادى فر را به عنوان 

برترين بازيكن ليگ چهاردهم انتخاب كند.
ــته تجربه حضور در  ــال گذش حدادى فر كه س
ــته بود، در  ــت سر گذاش جام جهانى را نيز پش
ــك هافبك طراح و  ــن به عنوان ي تيم ذوب آه
ــرد تا بدين  ــى را ايفا ك ــدان دار، نقش مهم مي
ــى  ــوان بهترين بازيكن ليگ، پاداش ترتيب عن

براى اين بازيكن باشد.
ــه بيش از  ــگ پانزدهم نيز ك ــدادى فر در لي ح
ــده، يك مهره كليدى براى  دو سوم آن طى ش
يحيى گل محمدى به شمار مى رود و مى تواند 
ــى، يكى از  ــه قهرمان ــيدن اين تيم ب براى رس

بازيگران اصلى قلمداد شود.

ــتعفاى كرانچار،  در ميانه ليگ چهاردهم و پس از اس
ــپاهان  ــرمربى تيم س ــوان س ــين فركى به عن حس
ــته بود نتايج  ــد. فركى كه در ابتدا نتوانس انتخاب ش
ــب كند، در ادامه توانست  خوبى با تيم اصفهانى كس
ــد و  ــته باش عملكرد موفقيت آميزى با اين تيم داش
ــيد. پس  ــپاهان به قهرمانى رس ــز با س در نهايت ني
ــپاهان  ــگاه س ــرارداد وى با باش ــن قهرمانى، ق از اي
ــد، اما همكارى فركى با سپاهانى ها دوامى  تمديد ش
ــت و وى به ميانه نيم فصل اول ليگ جارى هم  نداش
ــت. فركى  ــتعفا گرف ــيده بود كه تصميم به اس نرس
در ميانه هاى ليگ چهاردهم راهى سپاهان شده بود و 
قهرمانى اش با اين تيم موجب شد تا اولين مربى لقب 
ــتانى به قهرمانى در ليگ  بگيرد كه با دو تيم شهرس
دست پيدا كرده، اما هواداران تيم زردپوش از عملكرد 
وى رضايت نداشتند و شعارهايى بر عليه وى دادند تا 

در نهايت هم فركى ماندن را به رفتن ترجيح بدهد.

در سالى كه قلعه نوعى رفت، رحمتى آمد. يك برگشت 
قابل پيش بينى، كه البته با توسيع اختيارات سنگربان، 
كاپيتان استقالل همراه شد، در قفس تورى استقالل 
ــيد، پرويز خان ــاز و دهل به گوش مى رس صداى س
 مى توانست با خيال راحت به عقب تيمش نگاه بياندازد 
و مطمئن باشد آن آخرهاى تيم يك سنگربان مطمئن 
ــت كه مى تواند بازى ها را در بياورد، همين گونه  هس
هم شد خيلى بيشتر از آنچه كه فكرش را مى كرديم، 
ــا را در آورد؛ از حذف نفت  ــازى ه ــى ب رحمتى خيل
در جام حذفى تا حمالت پرسپوليس در دربى، رحمتى 
ــان  ــتقالل محو بود، نش هر چقدر كه خط هافبك اس
ــان ميانى كند  ــت، هر چقدر كه مدافع و نمايش داش

بوده اند، او ذبل بود و امتياز جمع كرد. 
 رحمتى كيفيت فنى بااليى دارد و بى گمان بهترين 
ــدازه خود او  ــا هيچ كس ان ــت، ام دروازه بان ليگ اس
نمى تواند به كيفيت فنى كه دارد ضربه بزند، رحمتى 

بايد بيشتر مراقب رحمتى باشد.

در اين دنيا دخترى  تصميم گرفته از قلب نازى آباد 
سنت زده فوتباليست شود.

ــه را دريبل  ــر اهالى خان ــن كه ذهن و فك اصال همي
ــودش خالقيتى در حد مارادونا  بزند و توجيه كند خ
ــاى تيم  ــى يكى از اعض ــته كريم ــى خواهد، فرش م
ــكوت محض خبرى  ــت كه در س فوتبال بانوانى اس
ــال اردو رفتند. تمرين كردند و آماده شدند كه  دو س
ــئوالن هم به همچنين، بروند  اگر خدا خواست و مس
ــرتا پا،  ــالمى س آن طرف آب ها با همين حجاب اس

قهرمان شوند؛ 
براى بعضى ها مضحك بود، براى برخى ديگر محال 

بود اما...
ــام دادند،  ــوار را انج ــك و دش ــال و مضح ــا مح ام
فرشته كريمى و يارانش كارى كردند كه مردان ادعا 
دارند، آن ها عمل كردند؛ دست و پاى زنانه و ظريف 

به نام « ايران » بيشتر مى آيد.

ــام آخر مرد پرتغالى باشد، كراوات  ــتانه با دو تيم شيلى و سوئد قرار بود ش نوروز 94 و بازى هاى دوس
ــرزمين دارد يك  ــراوات » عالوه بر تمام مفاهيمى قبلى كه در اين س زده بود، براى كى روش و ما « ك
ــن نمايش تيم  ــت. باور كرده بوديم كه اين آخري ــت؛ كراوات لباس اعتراض اس ــانه ديگر هم هس نش
ــد و نرفت يا نگهش  ــاه بارها حرف رفتن ش ــت، اما ماند تا همين امروز پس از 12 ماه م كى روش اس
ــائوپائولو و مكزيك از جمله پيشنهادهاى  داشتند يا مصلحت نبود يا ... پيشنهاد آفريقاى جنوبى و س

دانه درشت بود.
كى روش در تمام سال در صفحه شطرنج وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال جا به جا شد تا برگ بازى 
را به نفع طرف هاى دعوا بر گرداند، خيلى اوقات نمى دانست و گاها مى دانست؛ نمونه اش اين آخرين 
ــده، هر وقت زور رفتن چربيد اعتراضات تا پشت در اتاق  استعفا كه به ارديبهشت سال بعد موكول ش
روحانى رسيد، غرورى كه به تيم يكدست ايران نسخه كى روش تزريق شده به مذاق مردم خوش مى 
آيد. او در ميانه شطرنج وزير ورزش نه چندان حرفه اى و رييس فدراسيون منفعت طلب به وقتش مچ 

طرفداران رحمتى را هم خواباند، با چهار دروازه بان به كنفرانس مطبوعاتى آمد.
بعدتر در دوحه رفت كه سايه اش باالى سر تيم اميد هم باشد، سايه پدرانه اى براى امثال ترابى كه اتفاقا 

خود كى روش چهره اش كرده بود، اما خب حاجى مايلى سايه را تهديد ديد و...
ــه اش را ادامه داد، بازيكنان جوان  ــش را رها نكرد، جوانگرايى بى رحمان كى روش در همه احوال تيم
ــازى كرد،  ــگاه ها بازيكن س را از دل ليگ مى مكيد به تركيب اصلى تيم ملى مى آورد، حتى براى باش
ــودش را وارد فوتبال ايرانى كرده،  ــود. كى روش مدل خ معكوس  آنچه كه بايد در عالم واقع انجام ش
ــيون كاسب شده، خيلى نجومى است  مى گويند نزديك به40 ميليارد تومان از قبال قرارداد با فدراس

چه كارها كه نمى شود كرد؟!
ــدن به جان مان ــن هم ترس حقير ش ــه تيمش مقابل آرژانتي ــت ك اما مى ارزد،كى روش همانى اس
ــت  ــته اس ــن تيم ملى نقش بس ــه روى پيراه ــت ك ــان يوزپلنگى اس ــى روش هم ــدازد، ك  نمى ان

« مغرور و جنگجو و در نهايت دوست داشتنى. »

اوايل سال بود كه صداى پاى قطبى و برانكو به گوش مى رسيد، تيم درخشان خيلى آشفته 
ــان مدل نتايج  ــيد، برانكو آمد؛ هم ــيا نبود به 94 نمى كش ــر نتايج االكلنگى در آس بود، اگ
ــتاصل تيم ملى دوره  ــيا ادامه داد، آن برانكوى محافظه كار و مس درخشان را در ليگ و آس

دادكان چه كارى مى توانست بكند؟ 
با اين پرسپوليس خرفت پرحاشيه كه از هر گوشه اش بوى شكست، اختالف و ناهماهنگى 
ــپوليس لجباز هم شده بود؛  به مشام مى رسيد، نه برانكو انتخاب خوبى نبود! برانكوى پرس
صادقيان را با همكارى كريم پر داد، سيد جالل را هيچ جوره نخواست، نقل و انتقاالت تمام 
شد، پرسپوليس نورى را هم از دست داد، بدون آنكه جايگزينى برايش داشته باشد، گابريل 

را هم كه برانكو نخواست!
ــوش  ــا خ ــدول ج ــه ج ــت و در ت ــى باخ ــط م ــپوليس فق ــد و پرس ــروع ش ــگ ش  لي
ــى خنديدند ــداران رقيب م ــى داد طرف ــى م ــده قهرمان ــو وع ــه برانك ــود، هر چ كرده ب

 اما...
ــار، 4-2-3-1 هجومى  ــكارى هاى متوالى در فش ــد؛ فوتبال مدرن، پاس  روزگار ديگرى ش
در حين بازى سوئيچ مى شد به 4-4-2 حتى 4-3-3 تيم برانكو اگر نمى برد هم حريفانش 
ــگاه ها را پرتر مى كرد، هر تيمى كه نمى باخت  را تحقير مى كرد، شعبده هاى برانكو ورزش

در رفته بود.
ــپوليس دهه60 را زنده كرده بود؛ آنقدر اين روح قوى بود كه سوشا و  يك كراوات روح پرس

حاشيه هايش هم كارى نتوانستند بكنند.
ــتباهى كه داوران مى گرفتند ادامه داد و مى دهد شايد  ــپوليس در اوج تصميمات اش  پرس
قهرمان نشوند، اما كلى خاطرات خوب ساخته اند؛ يك مسلمان نيمه جان را دوباره تحويل 
ــتاره كردند، دو هافبك  فوتبال دادند، حاجى انصارى را تحويل تيم ملى دادند، طارمى را س

دفاعى مطمئن ساختند و كلى حركات تركيبى كه فوتبالى ها را قلقلك مى دهد.

ــود. آن همه  ــخت ب ــپوليس بود، س ــال اخير پرس ــامانى هاى ده س ــوروزى وارث تمام نا به س انگار ن
نا ماليمت ها را به دوش كشيدن، كاپيتان نتوانست. 

ــت،  ــد قلبش جايى نداش ــه را به دوش بكش ــل و منفعت طلبان ــرات مديريتى بى دلي ــال تغيي ده س
نوروزى وارث تمام بى مهرى هايى بود كه پرسپوليس را آرام نمى خواست، نيمه شبى كه نفس هايش 
خس خس داشت فهميده بود كه رفتنش به عنوان بزرگ تر تيم روحى از زندگى را به پيكر نيمه جان  

قرمزها تزريق خواهد كرد؛ رفت! فداكارانه و در تاريكى.
ــيد، حاال لباس تيم به اوضاعش  ــال غم زده بود، پس از فوت هادى سياه پوش ــى كه ده س پرسپوليس
ــر تاپاى تيم را بگيرد، اتفاقا همان روح سرگردان  ــد كه وحدت وجود س جور بود؛ بايد يكى فدا مى ش
ــان كرده كه نمى بازند، بيخود كه نيست، يك عاشق از ميان جمع  دقيقه 24 چنان شكست ناپذيرش

كم شده است.
ــد پيچيدگى هاى  ــتر از يك آدم معمولى، او واج ــتر مى تپد؛ خيلى بيش ــق ها خيلى بيش  قلب عاش
ــق  ــل انكار بود كه عاش ــا اين غير قاب ــدزاده، ام ــى بود نه عاب ــه على كريم ــى نبود، مثال ن فنى خاص
ــود مهم تر  ــه اش ب ــه هم ــت، « اينك ــم نيس ــدر بود مه ــه زورش چق ــه زورش، اينك ــا هم ــود، ب ب

است. »
ــم دارد، از اين هايى كه  ــاى امروز از اين آدم ها ك ــوك عجيبى بود، دني يكى كه همه اش بود رفت، ش
با همه شان حضور دارند آنقدر آدم ها حسابگر شده اند كه براى هر جغرافيايى اندازه اى از وجودشان 

را خرج مى كنند.

حسين فركىقاسم حدادى فر

فرشته كريمىمهدى رحمتى

هادى نوروزى

برانكو ايوانكوويچكارلوس كى روش

ــس از حضور در جام  ــد، پ ــپاهان پديده ش ــانى فوتبال ايران كه از تيم س اين بازيكن كاش
جهانى به دنبال لژيونر شدن بود كه اين اتفاق با تاخير به وقوع پيوست و وى در پايان ديدار 
سپاهان برابر سايپا، با پيراهن سپاهان دور افتخار زد و در حالى كه اشك در چشمانش حلقه 
زده بود با بازيكنان و كادر فنى و هواداران اين تيم خداحافظى كرد و راهى تيم فرانكفورت 

در بوندس ليگاى دو شد تا دومين لژيونر فوتبال اصفهان در بوندس ليگا لقب بگيرد.
جدايى حاج صفى از سپاهان و لژيونر شدن وى درست در زمانى به وقوع پيوست كه اين تيم 
ــده بود و كنار رفتن وى با دوران نتيجه بد اين تيم همراه  با مشكل كمبود بازيكن مواجه ش
شده و از اين رو هواداران اصفهانى احساس خوبى نسبت به جدايى حاج صفى نداشتند، اما 
در مقابل فرصت خوبى براى حاج صفى به دست آمد تا در يكى از حرفه اى ترين ليگ هاى 

فوتبال دنيا، به ميدان رفته و تجارب زيادى را به دست بياورد.

احسان حاج صفى
ــوان بازيكن روى نيمكت  ــتين فصلى كه يحيى گل محمدى را به عن تيم ذوب آهن در نخس
ــد به قهرمانى در جام حذفى وعنوان چهارمى در ليگ برتر دست پيدا كند  داشت، موفق ش
ــنجى هاى فوتبالى، گل محمدى به عنوان  ــيارى از نظرس ــد تا در بس كه اين آمار موجب ش

مربى برتر ليگ چهاردهم معرفى شود.
ــه در ليگ پانزدهم نيز در جمع مدعيان   تيم ذوب آهن تحت هدايت اين مربى جوان و با آتي
ــت. گل محمدى و تيمش ليگ  ــت جام حذفى شده اس ــته و يك بار ديگر فيناليس قرارداش
ــوند و با توجه به روال  ــروع نكردند، اما به مرور توانستند به جمع مدعيان وارد ش را خوب ش
امتياز گيرى از شانس قهرمانى در ليگ پانزدهم نيز بهره مند هستند، اتفاقى كه در 14 دوره 
گذشته ليگ برتر به وقوع نپيوسته، اما يحيى و يارانش اميدوار به تحقق اين هدف بزرگ هستند 
كه نتايج رقم خورده در هفته هاى پايانى ليگ، در تحقق اين هدف بزرگ تاثير گذار خواهد بود.

يحيى گل محمدى
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مفاد آرا
12/142 آگهى موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آيين نامه قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد كاشان

برابر آراء صــادره هيأت موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقردر اداره ثبت اسناد و امالك كاشان تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت . لذا  مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آكهى 
ميشود 0 در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى 
داشته باشند . مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد كاشان تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند 0
 1) راى شــماره 139460302034029540 هيأت اول0 سيدصادق بهى فرزند سيدعباس 
بشماره شناســنامه 213 صادره از كاشــان بشــماره ملى 1262343151 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 110/89 مترمربع بشــماره 1 فرعى از پالك 5153  - 

اصلى واقع در اراضى شهرمحله گل چقانه بخش 1 كاشان
2) راى شماره 139460302034029541 هيأت اول0 فاطمه قهوه چى زاده فرزند منصور 
بشماره شناســنامه 1499 صادره از كاشــان بشــماره ملى 1261962079 سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 110/89مترمربع بشماره 1فرعى از پالك5153- اصلى 

واقع در اراضى شهرمحله گل چقانه بخش 1 كاشان
3) راى شــماره 139460302034030894  هيأت دوم0 مهدى نشاسته سازكاشى فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 45222 صادره از كاشان بشــماره ملى 1260442251-  
ششدانگ يكباب كارگاه بمســاحت 173/30 مترمربع بشماره 1 فرعى از پالك3558- 

اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 كاشان
4) راى شماره 139460302034027526هيأت دوم0 نفيســه مهماندوست ونداده فرزند 
ابراهيم بشماره شناســنامه 15798 صادره از كاشان بشــماره ملى 1263470467-  
ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 106/10 مترمربع بشماره 2 فرعى مجزى از 1 فرعى از 

پالك3870- اصلى واقع در گذر سرفره بخش 1 كاشان
5) راى شــماره 139460302034029512هيأت اول0 مريم قاضى فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 2656 صادره از كاشان بشماره ملى 1260751546 –  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 184/55 مترمربع بشماره 6 فرعى مجزى از 5 و4 فرعى و قسمتى ازمشاعات 

پالك 6974- اصلى واقع در بخش 1 كاشــان
 6) راى شــماره 139460302034029497 هيأت اول0 اصغرآقا رضوانى تبار فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 772 صادره ازكاشان بشماره ملى 1261671910 –  ششدانگ يكباب 
مغازه  بمساحت 21/66 مترمربع بشماره 1 فرعى از پالك2163- اصلى واقع درگذرنو 

بخش 1 كاشان
7) راى شماره 139460302034025844هيأت دوم0 طاهره صفيه فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 5 صادره از كاشان به شــماره ملى 6199879643 –  ششدانگ يكبابخانه  
بمساحت 107/50 مترمربع بشماره 11136  فرعى مجزى از 4868 از فرعى از پالك2- 

اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 كاشان
8)راى شماره 139460302034030561هيأت اول0 محمدنجابتى فرزند خليل اله بشماره 
شناسنامه 82 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261625811 – سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه  بمساحت 271/20 مترمربع بشماره 11185  فرعى مجزى از 781 از پالك2- 

اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 كاشان
9)راى شماره 139460302034030563هيأت اول0 فاطمه نجابتى فرزند خليل اله بشماره 
شناســنامه 703 صادره از كاشــان بشــماره ملى 1261640446 –  يكدانگ و نيم از 
ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 271/20 مترمربع بشماره 11185  فرعى مجزى از 781 

از پالك2- اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 كاشان
10)راى شماره 139460302034030564هيأت اول0 زهرانجابتى فرزند خليل اله بشماره 
شناســنامه 40040 صادره از كاشــان بشــماره ملى 1260390446 – يكدانگ و نيم از 
ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 271/20 مترمربع بشماره 11185  فرعى مجزى از 781 

از پالك2- اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 كاشان
11) راى شماره 139460302034027377 هيأت دوم0 محمدرضا صفائى فرزند غالمعلى 
بشماره شناسنامه 10879 صادره از كاشــان به كدملى 1263421288- سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 135/69 مترمربع به شماره 552 فرعى از شماره 3و18 

اصلى واقع در غياث اباد بخش 2 كاشان
12) راى شماره 139460302034027378  هيأت دوم0 مريم برزى فرزند اسمعيل بشماره 
شناســنامه 0 صادره از كاشــان به كدملى 1250149436- ســه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 135/69 مترمربع به شماره 552 فرعى از شماره 3و18 اصلى واقع 

در غياث اباد بخش 2 كاشان
13) راى شماره 139460302034019598هيأت دوم0 محمد پشتيبان فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 1 صادره از كاشــان بشــماره ملى 1262761069 –  ششدانگ يكبابخانه  
بمساحت 187/75 مترمربع بشــماره 8975  فرعى مجزى از 1372فرعى  از پالك11- 

اصلى واقع درزيدى بخش 2 كاشان
14) راى شــماره 139460302034025841هيأت دوم0 بهروز حسنى خباز فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1481 صادره از كاشان بشماره ملى 1261961897 – دودانگ مشاع 
از ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 131/10 مترمربع بشماره 9019  فرعى مجزى از 401 

فرعى  از پالك11- اصلى واقع درزيدى بخش 2 كاشان
15) راى شــماره 139460302034025841هيأت دوم0 اعظم حسنى خباز فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 1293 صادره از كاشان بشــماره ملى 1262387213 – چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 131/10 مترمربع بشماره 9019  فرعى مجزى 

از 401 فرعى  از پالك11- اصلى واقع درزيدى بخش 2 كاشان
16) راى شماره 139460302034029618هيأت دوم0 حميدرضا جوزق كار فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 14541 صادره از كاشان بشماره ملى 1263457894 –  دودانگ از 
ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 156/95 مترمربع بشماره 9056  فرعى مجزى از 6331 

فرعى  از پالك11- اصلى واقع درزيدى بخش 2 كاشان
17) راى شماره 139460302034029620هيأت دوم0 محبوبه برمكى فرزند خسرو بشماره 
شناسنامه 6427 صادره از كاشان بشماره ملى 1263376789 –  دودانگ از ششدانگ 
يكبابخانه  بمساحت 156/95 مترمربع بشماره 9056  فرعى مجزى از 6331 فرعى  از 

پالك11- اصلى واقع درزيدى بخش 2 كاشان
18) راى شماره 139460302034029619هيأت دوم0 بتول فرجادتبار فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 543 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261588071 –  دودانگ از ششدانگ 
يكبابخانه  بمساحت 156/95 مترمربع بشماره 9056  فرعى مجزى از 6331 فرعى  از 

پالك11- اصلى واقع درزيدى بخش 2 كاشان
 19)راى شماره 139460302034029510هيأت اول0 موسســه صندوق اندوخته جاويد 
بشناســه ملى 10260001020- ششدانگ يكباب انبارى بمســاحت 1590/75 مترمربع 

بشماره 4102 فرعى از 373 از پالك12- اصلى واقع درجمال آباد بخش 2 كاشان
20) راى شــماره 139460302034029601هيأت اول0 زهراسادات هاشميان رهقى فرزند 
سيدابوالقاسم بشماره شناسنامه 1393 صادره از كاشان بشماره ملى 1261228510-  
ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 93/85 مترمربع بشماره 5495  فرعى مجزى از 1279 

فرعى  از پالك13- اصلى واقع در دشت حكيم بخش 2 كاشان
21) راى شماره 139460302034005672 هيأت اول0 غالمرضا راستى فرزند حيدرعلى 
بشماره شناســنامه 21 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262833817 - ششدانگ 
يكباب مغازه بمســاحت 19/57 مترمربع بشــماره 20561  فرعى از پالك 15- اصلى 
واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى ناجى آباد)

22) راى شماره 139460302034002055 هيأت اول0 ســيدمرتضى ساداتى تبار فرزند 
سيدرضا بشماره شناسنامه 1695 صادره از كاشان به شــماره ملى 1261893342 
- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 102/70فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد 

بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى ناجى آباد)
23) راى شــماره 139460302034019592 هيأت دوم0 صديقــه ذبيحى فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 10733 صادره از كاشان به شماره ملى 1263419828 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 98/12 مترمربع بشماره 20566 فرعى مجزى از 7945 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان 
24) راى شــماره 139460302034022504 هيأت دوم0 روح اله فالح ارمكى فرزند حســن 
بشماره شناسنامه 72 صادره از كاشــان به شماره ملى 1261988442 -  سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 97/40 مترمربع بشماره 20616  فرعى از پالك 15- اصلى 
واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى ناجى آباد)

25) راى شماره 139460302034022505 هيأت دوم0 راضيه حاجى پور كاشى فرزند على 
بشماره شناسنامه 568 صادره از كاشان به شماره ملى 1261936019 -  سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 97/40 مترمربع بشماره 20616  فرعى از پالك 15- اصلى 
واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى ناجى آباد)

26)راى شماره 139460302034026259 هيأت دوم0 على قاسمى فرزند عزت اله بشماره 
شناسنامه 34 صادره از كاشان به شماره ملى 1263163173 -  سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 125 مترمربع بشماره 20801  فرعى مجزى از 5066 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى عليرضا تهرانى زاده)
27) راى شــماره 139460302034026258 هيأت دوم0 فاطمه حميدنيا فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 106 صادره از كاشان به شماره ملى 1261789751 - سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 125 مترمربع بشماره 20801  فرعى مجزى از 5066 فرعى 

از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى عليرضا تهرانى زاده)
28)راى شماره 139460302034027524 هيأت اول0 سيدمحمد روزمه فرزند سيدمختار 
بشماره شناسنامه 541 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261707257 -  سه دانگ از 

ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 103/55 مترمربع بشــماره 20827 فرعى ازپالك15 - 
اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان

29)راى شــماره  139460302034027523 هيأت اول0 طيبه رحيمى فرزند محمد شماره 
شناسنامه 301 صادره از كاشان بشماره ملى 1260970000 بالمناصفه- سه دانگ از 
ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 103/55 مترمربع بشــماره 20827 فرعى ازپالك15 - 

اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان
30)راى شماره 139460302034026639 هيأت اول0 خسرو زاهدى عبدالهادى فرزند سيف 
اله بشماره شناســنامه 36 صادره از كاشان به شماره ملى 1263191142 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20831  فرعى مجزى از 7657 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان
31) راى شــماره 139460302034027853 هيأت دوم0 مجتبى ناصحى فرزند حســن 
بشماره شناسنامه 1623 صادره از كاشان به شماره ملى 1261963318 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 76/50 مترمربع بشماره 20838 فرعى مجزى از2435 
فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه ازرضا 

كاغذى نياسر)
32) راى شماره 139460302034027854 هيأت دوم0 اكرم عظيمى فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 1844 صادره از كاشان بشماره ملى 1261182987 بالمناصفه- سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 76/50 مترمربع بشماره 20838 فرعى مجزى از2435 
فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه ازرضا 

كاغذى نياسر)
33) راى شــماره 139460302034027522 هيأت دوم0 اشــرف شــيخى برزكى فرزند 
حسينعلى بشماره شناســنامه 66 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262947741 
-  ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 105/48 مترمربع بشــماره 20840فرعى از پالك 

15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان
 34) راى شماره 139460302034029544 هيأت اول0 نرگس گلزاريان فرزند محمد بشماره 
شناســنامه 312 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262325749 -  ششدانگ يكباب 
ساختمان بمساحت 133/73 مترمربع بشماره 20924 فرعى از پالك 15- اصلى واقع 

درناجى آباد بخش2 كاشان 
35) راى شماره 139460302034029538 هيأت اول0 عامر كريمى فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 52407 صادره از كاشان به شماره ملى 1260514073 -  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 160 مترمربع بشــماره 20925 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد 

بخش2 كاشان 
36) راى شــماره 139460302034028372 هيأت اول0 جعفر حسين زاده فرزند عليخان 
بشماره شناســنامه 92 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262622255 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 111/88 مترمربع بشــماره 20926 فرعى مجزى از 3172 فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى از رحمت اله روان شاد)
37) راى شماره 139460302034029495 هيأت اول0 اعظم شيريفى فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 898 صادره از كاشان به شماره ملى 1261885449 -  ششدانگ يكبابخانه 
و مغازه بمساحت 123 مترمربع بشماره 20927 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 كاشان 
38) راى شــماره 139460302034029468 هيأت اول0 على برزنونى فرزند رضا بشماره 
شناســنامه 1640 صادره از نيشــابور به شــماره ملى 1062137965 – سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 266/60 مترمربع بشــماره 20928 فرعى از پالك 15- 

اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان 
39) راى شــماره 139460302034029469 هيــأت اول0 زهريا دهقانى فرزند ماشــااله 
بشماره شناسنامه 289 صادره از آران و بيدگل به شــماره ملى 6199509430 – سه 
دانگ از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 266/60 مترمربع بشماره 20928 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان 
40) راى شــماره 139460302034029602 هيأت اول0 حســين غالم پور عصارى فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناســنامه 4321 صادره از كاشان به شماره ملى 1260558592-  
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 120 مترمربع بشماره 20932 فرعى مجزا از 7005 فرعى 

از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان 
41) راى شماره 139460302034029604 هيأت دوم0 محمدرضا رخ بين فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه 1035 صادره از كاشــان به شماره ملى 1261135431 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 135 مترمربع بشماره 20933 فرعى مجزى از 2699 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان
42) راى شماره 139460302034029606 هيأت دوم0 ابوالفضل صباغى ساديانى فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 2 صادره از كاشان به شماره ملى 1262996465 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 130 مترمربع بشماره 20934 فرعى مجزى از 6765 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان
43) راى شماره 139460302034029621 هيأت دوم0 الهه نجفى تبار فرزند على عباس 
بشماره شناسنامه 1201 صادره از كاشان به شــماره ملى 1263490107 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20935 فرعى مجزى از 6097 فرعى از پالك 
15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشــان (خريدارى مع الواسطه از غالمحسين 

سعيدى برزكى)
44) راى شماره 139460302034029623 هيأت دوم0 حميدرضا جالليان فينى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 4577 صادره از كاشان به شــماره ملى 1261022130 – سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 100 مترمربع بشماره 20936  فرعى مجزى از 6097 
فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان (خريدارى از غالمحسين 

سعيدى برزكى)
45) راى شماره 139460302034029636  هيأت دوم0 زهرا خليلى نژاد فرزند خليل بشماره 
شناسنامه 174صادره از كاشان به شماره ملى 1261919939 – سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 20936  فرعى مجزى از 6097 فرعى از پالك 
15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشــان (خريدارى مع الواسطه از غالمحسين 

سعيدى برزكى)
46) راى شماره 139460302034029018 هيأت دوم0 محسن سجادى فر  فرزند حسنعلى 
بشماره شناسنامه 3259 صادره از كاشــان به شماره ملى 1260928977 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 245/45 مترمربع بشماره 20938  فرعى از پالك 15- اصلى واقع 

درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى ناجى آباد)
47) راى شــماره 139460302034029106 هيأت دوم0 جعفر طوقانيان فرزند على اكبر 
بشماره شناســنامه 11 صادره از كاشان به شــماره ملى 1263231829 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 94/78 مترمربع بشــماره 20940 فرعى مجزى از 2723 فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان 
48) راى شــماره 139460302034029020 هيــأت دوم0 فرهاد زين الدينــى فرزند تيمور 
بشــماره شناســنامه 3 صادره از كرمان به شــماره ملى 3257991606 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 65 مترمربع بشــماره 20941 فرعى مجزى شده از 7091 فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان
49) راى شــماره 139460302034030089 هيــأت اول0 مرضيــه افشــار فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1417 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262001897-  ششدانگ 
يكبابخانه20996 بمساحت 125 مترمربع بشماره 20996 فرعى مجزى از 695 فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان
50) راى شماره 139460302034022112 هيأت اول0 اميرحسين باغ شيخى فرزند رحمت 
اله بشماره شناسنامه 1054 صادره از كاشــان بشماره ملى 1261700112- ششدانگ 
قطعه زمين محصور مشتمل برســاختمان بمساحت 198/85 مترمربع بشماره 6140 
فرعى مجزى از 361 فرعى ازپالك 23- اصلى واقع دردرب فين بخش2 كاشان (خريدارى 

از حاج اكبر ناجى آبادى)
51)راى شــماره 139460302034029635 هيأت دوم0 نصراله بخشى فرزند على محمد 
بشماره شناسنامه 1859 صادره از كاشان به شماره ملى 1261394739 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 194/41 مترمربع بشماره 6245  فرعى مجزى از 251 فرعى از پالك 

23- اصلى واقع دردرب فين بخش2 كاشان
52) راى شماره 139460302034029648 هيأت اول0 مصطفى جعفرزاده فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه 0 صادره از كاشان به شماره ملى 1250711835 -  ششدانگ يكباب 
چهارديوارى مشتمل برانبارى بمساحت 808/09 مترمربع بشماره 6246  فرعى مجزى 

از 351 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فين بخش2 كاشان
53)راى شــماره 139460302034029452 هيأت اول0 محسن ســخنگو فرزند ماشااله 
بشماره شناســنامه 0 صادره از كاشــان  به شــماره ملى 1250089115 -  ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت89 مترمربع بشــماره 6247  فرعى مجزى از 76 فرعى از پالك 

23- اصلى واقع دردرب فين بخش2 كاشان
54) راى شــماره 139460302034029501 هيأت اول0 عباس بوســتانى فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 292 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262235721 -  ششدانگ 
يكبابخانه مسكونى بمساحت 24/95 مترمربع بشماره 6249  فرعى مجزى از 24 فرعى 

از پالك 23- اصلى واقع دردرب فين بخش2 كاشان
55) راى شــماره 139460302034029584 هيــأت اول0 ابوالفضل شــتوئى زاده فينى 
فرزند محمدصــادق بشــماره شناســنامه 53 صادره از كاشــان به شــماره ملى 
1262965535- سه دانگ از ششــدانگ يكباب ساختمان مسكونى بمساحت 285/75 
مترمربع بشماره 1355 فرعى مجزى از 257 فرعى از پالك 24 - اصلى واقع در ديزچه 

بخش 2 كاشان
56)راى شــماره  139460302034029582 هيأت اول0 زينب ناجــى آبادى ديزچه فرزند 
شكراله  شماره شناسنامه 62 صادره از كاشان بشماره ملى 1262976138 بالمناصفه-  
سه دانگ ازششدانگ يكباب ساختمان مسكونى بمساحت 285/75 مترمربع بشماره 

1355 فرعى مجزى از 257 فرعى از پالك 24 - اصلى واقع در ديزچه بخش 2 كاشان
57) راى شماره 139460302034025506 هيأت اول0 فاطمه خجسته كيا فرزند على اكبر 
بشماره شناســنامه 22  صادره از كاشان به شــماره ملى 1262795605-  ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 349/58 مترمربع بشــماره 9817  فرعى مجزى از 326 فرعى از 

پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان
58) راى شماره 139460302034025987 هيأت اول0 محمدحسن پهلوان زاده مقدم فينى 
فرزندعلى بشماره شناسنامه 785  صادره ازكاشان به شــماره ملى 1263566197-  
ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 246/75 مترمربع بشــماره 9819  فرعى مجزى از 
775و804 فرعى ازپالك 33- اصلى واقــع درفين عليا بخش2كاشــان (خريدارى مع 

الواسطه ازحاج جوادصولت)
59) راى شــماره 139460302034029104 هيــأت دوم0 اعظم گدازچــى فرزند عليرضا 
بشماره شناسنامه 40481 صادره از كاشان به شماره ملى 1260394859-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 154/50 مترمربع بشــماره 10413  فرعى مجزى از 312 فرعى از 

پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشان
60) راى شــماره 139460302034030220 هيأت دوم0 جواد آســيابانى فينى فرزند فرج 
بشماره شناسنامه 339  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261482190-  ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت 88/46 مترمربع بشماره 10442  فرعى مجزى از 434 فرعى 

از پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 2 كاشــان
61) راى شماره 139460302034008047 هيأت اول0 مجيد مهجورى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 31218  صادره از كاشان به شماره ملى 0063862964-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 125/15 مترمربع بشماره 6417  فرعى مجزى از 479 فرعى از پالك 34- اصلى 

واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
62) راى شــماره 139460302034021780 هيأت دوم0 فاطمه تقاعدى فينى فرزند سيف 
اله بشماره شناسنامه 76  صادره از كاشان به شماره ملى 1262750628-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 413/85 مترمربع بشماره 6424 فرعى مجزى از 1628 فرعى از پالك 

34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
63) راى شــماره 139460302034021777 هيأت دوم0 طاهره آبايان فينى فرزند عباس 
بشماره شناســنامه 90 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262976413-  ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 75/04 مترمربع بشماره 6425  فرعى مجزى از 1628 فرعى از پالك 

34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
64) راى شماره 139460302034021762 هيأت دوم. زهرا آبايان فينى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 5  صادره از كاشان به شــماره ملى 1262970814-  ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 128/86 مترمربع بشــماره 6426  فرعى مجزى از 1628 فرعى از پالك 34- 

اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
65) راى شماره 139460302034021727 هيأت دوم0 عباس آبايان فينى فرزند اسماعيل 
بشماره شناسنامه 49  صادره از كاشان به شــماره ملى 1262763347-  ششدانگ 
يكدرب باغ بمساحت 1092/61 مترمربع بشماره 6427  فرعى مجزى از 1470 فرعى از 

پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
66) راى شماره 139460302034027418 هيأت دوم0 على ميراب زاده فينى فرزند حسين 
بشماره شناســنامه 19  صادره از كاشان به شــماره ملى  1262979714 – سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمســاحت 265 مترمربع بشــماره 6451  فرعى مجزى از 433 
فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از 

حسن ميراب زاده فينى)
67) راى شــماره 139460302034027417 هيأت دوم0 زهره نماينده نياسرفرزند حسن 
شماره شناسنامه 284 صادره از كاشان به شــماره ملى 1263579991- سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 265 مترمربع بشماره 6451  فرعى مجزى از 433 فرعى 
از پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از حسن 

ميراب زاده فينى)
68) راى شماره 139460302034027936 هيأت اول0 سعيد جالل الدينى فينى فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 172  صادره از كاشان به شــماره ملى 1263032869- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 141/5 مترمربع بشماره 6457 فرعى مجزى از 1437 فرعى از پالك 

34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
69) راى شماره 139460302034029559 هيأت اول0 اميرحسين ملكيان فينى فرزند على 
اكبر بشماره شناسنامه 46  صادره از كاشان به شماره ملى 1263031595- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 231/05 مترمربع بشــماره 6495  فرعى مجزى از 1602 فرعى از 

پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان
70) راى شماره 139460302034029514 هيأت دوم0 على محمد عليپور فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه 498  صادره از كاشان به شــماره ملى 1261706821-  ششدانگ 
يكدرب باغ مشتمل بر ســاختمان بمساحت 591/59 مترمربع بشــماره 6499  فرعى 
مجزى از 1652 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان (خريدارى 

از وراث رضا ملك زاده)
71)راى شماره 139460302034029488 هيأت اول0 عباس مجيدى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 3968  صادره از كاشان به شماره ملى 1261016025 – سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 177 مترمربع بشماره 1960  فرعى مجزى از 1953 فرعى از پالك 

40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 2 كاشان
 72)راى شماره 139460302034029487 هيأت اول0 نرگس خاتون رمضانى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 622 صادره از مشهد به كدملى 0942700236 – سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 177 مترمربع بشماره 1960  فرعى مجزى    از 1953 فرعى از پالك 

40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 2 كاشان
73)راى شماره 139460302034005621  هيأت اول0 محمدفراهى نيا فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 159 صادره از كاشان به شماره  ملى 1263000691 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 124/60 مترمربع بشماره 6519 فرعى مجزى از 450 فرعى از پالك 45- اصلى 

واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه از فاطمه آبسته لتحرى)
74) راى شــماره 139460302034025519  هيأت اول0 رضا گليان فرزند على بشــماره 
شناسنامه 965 صادره از كاشان به شماره  ملى 1262332265 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 130/27 مترمربع بشماره 6521 فرعى مجزى از 228 فرعى از پالك 45- اصلى 

واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از ربابه نقوى)
75)راى شــماره 139460302034020006 هيات اول0 عباس ماشكار لتحرى فرزند على 
محمد بشماره شناســنامه 453 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1263572294 سه 
دانگ از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 107/78 مترمربع بشماره  6526 فرعى مجزى از 

1236 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 كاشان (خريدارى از شهردارى)
76)راى شــماره 139460302034020008 هيــات اول0 مرضيه شــاطرى لتحرى فرزند 
مندعلى بشماره شناسنامه 0 صادره از كاشان و شماره ملى 1250230721 سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 107/78 مترمربع بشماره 6526 فرعى مجزى از 1236 

فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 كاشان (خريدارى از شهردارى)
77) راى شماره 139460302034026269 هيأت اول0 نرجس اربابى لتحرى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 3030 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1261051521 - ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 215/60 مترمربع بشــماره 6553 فرعى مجــزى از 1287 فرعى 
از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشــان  (خريدارى مع الواســطه از حسن 

كاظمى لتحرى)
78) راى شــماره 139460302034026738  هيــأت اول0 محمدرضــا ماشــااله لتحرى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 31 صادره از كاشان به شماره  ملى 1262918278- 
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 163/29 مترمربع بشماره 6572 فرعى مجزى از 
2024 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از مهدى گل كار)

79) راى شماره 139460302034026740  هيأت اول0 مريم گندم كار لتحرى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1811 صادره از كاشــان به شماره  ملى 1261044691 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 143/2 مترمربع بشماره 6573 فرعى مجزى از 443 فرعى از پالك 

45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از بتول باقر لتحرى)
80) راى شــماره 139460302034026901  هيأت اول0 زهرا اربابى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 3028 صادره از كاشان به شماره  ملى 1261051505 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 357/21 مترمربع بشــماره 6574 فرعى مجزى از 1472 فرعى از پالك 45- 

اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از فاطمه زائر)
81) راى شــماره 139460302034028371 هيأت اول0 مهدى گل كارلتحرى فرزند رضا 
بشماره شناســنامه 13 صادره از كاشان به شــماره ملى 1262956005- ششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 324/09 مترمربع بشــماره 6601 فرعى مجزى از 4379و2137 

فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از حسن آخوندى)
82) راى شــماره 139460302034028335 هيات اول0 رضانورى لتحرى فرزند حســن 
بشماره شناسنامه 304 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1262266327 – سه دانگ 
از ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 132/80 مترمربع بشــماره  6603 فرعى مجزى از 
425 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 كاشان (خريدارى مع الواسطه از 

سيدحسن مسعودى)
83) راى شــماره 139460302034028334 هيات اول0 زينب شاطرى لتحرى فرزند على 
عباس بشماره شناســنامه 2 صادره از كاشان و شــماره ملى 1262972159 – سه 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمســاحت 132/80 مترمربع بشماره  6603 فرعى مجزى 
از 425 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 كاشان (خريدارى مع الواسطه 

از سيدحسن مسعودى)
84) راى شماره 139460302034028868  هيأت اول0 اكبرآقا پيرزاده فرزند مهدى بشماره 
شناسنامه 104 صادره از كاشان به شماره  ملى 1262191114 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 177/79 مترمربع بشــماره 6608 فرعى مجزى از 2193 فرعى از پالك 45- 

اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از حسن آلوچه اى)

85) راى شــماره 139460302034029378  هيأت دوم0 ابوالفضل استادى لتحرى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از كاشان به شماره  ملى 1250181739 – سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 162/34 مترمربع بشماره 6609 فرعى مجزى از 443 
فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از عباس منصورى 

راوندى)
86) راى شماره 139460302034029379  هيأت دوم0 زهرا كلم كار فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 0 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1250401283 – سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمســاحت 162/34 مترمربع بشــماره 6609 فرعى مجزى از 443 فرعى از 

پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از عباس منصورى راوندى)
87) راى شماره 139460302034029625 هيات اول0 عباس گل كار فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 151 صادره از كاشان  به شماره ملى 1263569277 – سه دانگ ازششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 167/60 مترمربع بشماره 6610 فرعى مجزى از 2024 فرعى از پالك 

45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 كاشان 
88)راى شــماره 139460302034029626 هيات اول0 ســميه محجوب فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از كاشــان و شــماره ملى 1250271053- سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 167/60 مترمربع بشماره  6610 فرعى مجزى از 2024 

فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 كاشان 
89) راى شــماره 139460302034029570  هيأت اول0 غالمرضا جمال پور فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 2064 صادره از كاشــان به شماره  ملى 1261047151 - ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت 145/34 مترمربع بشماره 6611 فرعى مجزى از 316 فرعى از 

پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى از عباس جمال پور)
90) راى شماره 139460302034030197  هيأت اول0 سميه زارعى فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 111 صادره از كاشان به شماره  ملى 1263586831 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت 112/54 مترمربع بشماره 6613 فرعى مجزى از 259 فرعى از پالك 45- اصلى 

واقع در لتحر بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه از مهدى مهديزاده لتحرى)
  91) راى شــماره 139460302034025151  هيأت اول0 مهدى عابدينى فرزند عباسعلى 

بشماره شناسنامه 45894 صادره از
كاشان به شماره  ملى 1260449025 - ششدانگ يكبابخانه بمساحت61/34  مترمربع 
بشــماره 13738 فرعى مجزى از 2262 فرعى از پالك 49- اصلــى واقع درصفى آباد 

بخش2  كاشان  (خريدارى از عباسعلى عابدينى)
 92) راى شماره 139460302034025679  هيأت اول0 رضا رضائى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 59251 صادره از تهران بشماره  ملى 0033966990 - ششدانگ يكبابخانه 
بمســاحت148/8  مترمربع بشــماره 13764 فرعى مجــزى از 1481 فرعــى از پالك 

49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان  (خريدارى مع الواسطه از پورعسگرى)
93) راى شــماره 139460302034019605  هيأت دوم0 حســين زارع صفى آبادى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 277 صادره از كاشان به شماره  ملى 1262343798 – دودانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت139/43  مترمربع بشماره 13776 فرعى مجزى از 2762 

فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان
94) راى شــماره 139460302034019606  هيأت دوم0 سميه كاشانى منفرد فرزند داود 
بشماره شناسنامه 1631 صادره از كاشان به شماره  ملى 1261963393- چهاردانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت139/43  مترمربع بشــماره 13776 فرعى مجزى از 

2762 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان 
95) راى شماره 139460302034019665 هيأت اول0 طيبه مشهدى شاديانى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 4 صادره از كاشان كدملى 1262486815 – سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت109/10 مترمربع بشماره 13781 فرعى مجزى از 11744 فرعى از 

پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان  (خريدارى از حاج ديدار اكبرى)
96) راى شــماره 139460302034019663 هيأت اول0 على اكبرشــاكرى فرزند خيراله 
بشماره شناسنامه 1335 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1261115600- سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمســاحت109/10 مترمربع بشــماره 13781 فرعى مجزى از 
11744 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان  (خريدارى از حاج 

ديدار اكبرى)
97) راى شماره 139460302034021784هيأت دوم0 احسان شبانى فرزند على اصغر 
بشماره شناسنامه 345 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1262022215 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت205/49  مترمربع بشماره 13797 فرعى مجزى از 1480 
فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان . (خريدارى مع الواسطه 

از محمد باغ چائى)
98) راى شماره139460302034021785 هيأت دوم0 محسن شبانى فرزند على اصغر 
بشــماره شناســنامه 52183 صادره از كاشــان كدملى 1260511839 ســه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت205/49  مترمربع بشماره 13797 فرعى مجزى از 1480 
فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان  (خريداريمع الواسطه از 

محمد باغ چائى)
99) راى شماره 139460302034019605  هيأت دوم0 حسينعلى فرجى توكل آباد فرزند 
رضاعلى بشماره شناســنامه 1 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1262444624- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت116/80 مترمربع بشماره 13863 فرعى مجزى از 3976 
فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشــان(خريدارى مع الواسطه 

از احمد فخارى)
100) راى شماره 139460302034026713  هيأت اول0 مهدى توكلى فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 6 صادره از كاشان به شماره ملى 1262486530 - ششدانگ يكباب مغازه 
به استثناى ثمن اعيان بمساحت15/20  مترمربع بشماره 13876 فرعى مجزى از 535 

فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان 
101) راى شــماره 139460302034026893  هيأت اول0 حســين حاجى عباسى فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 3037 صادره از كاشان به شماره  ملى 1262102014 - 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت142/90 مترمربع بشماره 13878 فرعى مجزى از 1479 

فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان
102) راى شماره 139460302034028479  هيأت دوم0 محمدرضا فرقدانى فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 11 صادره از خمين به شماره  ملى 0558765319- ششدانگ يكباب 
ساختمان بمســاحت117/07  مترمربع بشــماره 13888 فرعى مجزى از 489/10654 
فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشــان(خريدارى مع الواسطه 

از مهرنوش رياضى)
103) راى شماره 139460302034028356  هيأت اول0 مهدى آين فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 784 صادره از كاشان به شماره  ملى 1261829506- ششدانگ يكبابخانه و 
باغچه بمساحت2087/55  مترمربع بشماره 13893 فرعى مجزى از 9861 فرعى از پالك 
49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان(خريدارى از وراث غالمرضا حاجى بيگى)
104) راى شــماره 13946030203402801  هيأت دوم0 ســياوش فتحــى هرتكه فرزند 
نجاتعلى بشماره شناسنامه 11407 صادره از باختران به شماره  ملى 3251523252- 
ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 95 مترمربع بشــماره 13899 فرعى مجزى از 10090 
فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان(خريدارى مع الواسطه از 

فرج اله آسمانى)
105) راى شماره 139460302034029136  هيأت دوم0 سيدحسن ثنائى فرزند سيدخليل 
بشماره شناسنامه 888 صادره از كاشان به شماره  ملى 1261608682 - ششدانگ 
يكباب مغازه بمساحت65/41  مترمربع بشــماره 13903 فرعى مجزى از 1318 فرعى 
از پــالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشــان  (خريدارى مع الواســطه از 

منصور فرهى)
106) راى شماره 139460302034029530 هيأت اول0 سميه زينلى فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 3077 صادره از كاشان به شماره  ملى 1261051998 - ششدانگ يكبابخانه 
بمساحت110/48  مترمربع بشــماره 13909 فرعى مجزى از 489 فرعى از پالك 49- 

اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان (خريدارى از مهرنوش رياضى)
107) راى شماره 139460302034029431 هيأت اول0 سيدمهدى باقرى فرزند سيدرضا 
بشماره شناسنامه 18 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1262492947 – سه دانگ 
ازششــدانگ يكبابخانه بمساحت110/27  مترمربع بشــماره 13910 فرعى مجزى از 
12078 فرعــى از پالك 49- اصلى واقــع درصفى آباد بخش2  كاشــان (خريدارى از 

زينب اكبرى)
108)راى شماره 139460302034029428 هيأت اول0 سميه نوروزى قلعه شاهى فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه 3 صادره از كاشــان كدملى 1262497507 – سه دانگ 
ازششــدانگ يكبابخانه بمساحت110/27  مترمربع بشــماره 13910 فرعى مجزى از 
12078 فرعــى از پالك 49- اصلى واقــع درصفى آباد بخش2  كاشــان (خريدارى از 

زينب اكبرى)
109) راى شــماره 139460302034029427 هيأت اول0 وحيد بوستانچى فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 715 صادره از كاشــان به شماره ملى 1261775791 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت100/67 مترمربع بشماره 13911 فرعى مجزى از 6969 و385 فرعى 

از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2 كاشان
 110) راى شــماره 139460302034029564 هيأت اول0 حسن پرنده فرزند داود بشماره 
شناسنامه 29662 صادره از تهران به شــماره  ملى 0059127287 - ششدانگ يكباب 
مغازه و گاراژ وساختمان بمساحت285/55 مترمربع بشماره 13912 فرعى مجزى از 

5771 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان 
111) راى شــماره 139460302034029614 هيأت اول0 مهدى قاســمى فرزند حسينعلى 
بشماره شناسنامه 10032 صادره از كاشــان به شماره ملى 1263412831 - ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 124/67 مترمربع بشماره 13914 فرعى مجزى از 1465 فرعى از پالك 

49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه از محمد فتحى)
...ادامه در صفحه15
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112) راى شماره 139460302034029311 هيأت دوم0 محمد جوادى برزكى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 27 صادره از كاشان به شــماره  ملى 1262926599- سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت121/33  مترمربع بشــماره 13915 فرعى مجزى از 
1465 فرعى از پالك 49- اصلــى واقع درصفى آباد بخش2  كاشــان (خريدارى مع 

الواسطه از محمد فتحى)
113) راى شــماره 139460302034029315 هيأت دوم0 زهره معصومى برزكى فرزند 
عباسعلى بشماره شناسنامه 2966 صادره از كاشــان كدملى 1260926036 – سه 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت121/33  مترمربع بشماره 13915 فرعى مجزى 
از 1465 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشــان (خريدارى مع 

الواسطه از محمد فتحى)
114) راى شــماره 139460302034029323 هيأت دوم0 عباس سلمانيان فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 3794 صادره از كاشان بشــماره ملى 1262025656 سه دانگ از 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت88/95  مترمربع بشماره 13916 فرعى مجزى از 1328 
فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه 

ازعلى خلجى)
115) راى شماره 139460302034021404هيأت دوم0 راضيه ياورى پناه فرزند حبيب اله 
بشماره شناسنامه 0 صادره از كاشان كدملى 1250054788 سه دانگ از ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت88/95  مترمربع بشماره 13916 فرعى مجزى از 1328 فرعى از 
پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشــان (خريدارى مع الواســطه ازعلى 

خلجى)
116) راى شــماره 139460302034029019  هيأت دوم0 زينــب عفتى فرزند محمدعلى 
بشماره شناســنامه 0 صادره از تهران  به شــماره  ملى 0011157380 - ششدانگ 

يكبابخانه بمساحت127/57  مترمربع بشماره 13917 فرعى مجزى از 1457 فرعى 
117) راى شــماره 139460302034029605 هيات دوم0 محمدرضــا پاك طينت فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 0 صادره از كاشاشــماره ملى 1250314054- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 69/30 مترمربع بشــماره 13918 فرعى مجزى از 1328فرعى از 
پالك 49 - اصلى  واقع در صفى اباد بخش 2 كاشان (خريدارى مع الواسطه ازسيف 

اله الماسى كاشى)
118) راى شماره 139460302034030562 هيات دوم0 اصغر عبائى فرزند جواد  بشماره 
شناسنامه 24 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261768884 سه دانگ از ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت 102/60 مترمربع بشماره 13930 فرعى مجزى از 12824 
فرعى از پالك 49 - اصلى  واقع در صفى اباد بخش 2 كاشان (خريدارى ازجواد پشت 

مشهدى)
119) راى شماره 139460302034030565 هيات دوم0 نرگس فراز فرزند على آقا  بشماره 
شناسنامه 702 صادره از كاشان بشــماره ملى 1261907833 سه دانگ از ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت 102/60 مترمربع بشماره 13930 فرعى مجزى از 12824 
فرعى از پالك 49 - اصلى  واقع در صفى اباد بخش 2 كاشان (خريدارى ازجواد پشت 

مشهدى)
120) راى شــماره 139460302034027389 هيات دوم0 حسين زارعى فرزند غالمعلى 
بشماره شناســنامه 15 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1263530133- سه دانگ 
از ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 84/60 مترمربع بشــماره 273 فرعى از پالك 
52 - اصلى  واقع در اراضى صفى آباد بخش 2 كاشــان(خريدارى مع الواســطه از 

حسين رعيتى)
121)راى شــماره 139460302034027391 هيات دوم0 محدثه فردپور كاموئى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 193 صادره از كاشان به شماره ملى 1263542190- سه 
دانگ از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 84/60 مترمربع بشماره 273 فرعى از پالك 
52 - اصلى  واقع در اراضى صفى آباد  بخش 2 كاشــان(خريدارى مع الواســطه از 

حسين رعيتى)
122) راى شماره 139460302034029649 هيات اول0 حسين رعيتى فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه 224 صادره از كاشان  به شماره ملى 1262245818- ششدانگ 
يكباب مغازه بمساحت 26/53 مترمربع بشماره 285 فرعى از پالك 52 - اصلى  واقع 

در اراضى صفى آباد  بخش 2 كاشان
123)راى شــماره 139460302034029993 هيات اول0 احمد راشــدى فرفرزند عباس 
بشماره شناسنامه 298 صادره از كاشان  به شماره ملى 1260683877 – سه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 102/3 مترمربع بشــماره2881 فرعى ازپالك53 – 

اصلى واقع در يحيى آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از رضا ترنجى پور)
124) راى شماره 139460302034029994 هيات اول0 زهرا بابايى سده فرزند غالمحسين 
بشــماره شناســنامه 10 صادره از كاشــان به كدملى 1262977568- ســه دانگ 
ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 102/3 مترمربع بشــماره2881 فرعى ازپالك53 – 

اصلى واقع در يحيى آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از رضا ترنجى پور)
125) راى شــماره 139460302034021118 هيات اول0 احمدخوانسارى فرزند ماشااله  
بشماره شناسنامه 42551 صادره از كاشان  به شماره ملى 1260415570- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 2690 مترمربع بشــماره 252 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در  

راوند بخش 4 كاشان
126) راى شماره 139460302034002020 هيات اول0 حســين خيرخواه راوندى فرزند 
محمود  بشماره شناســنامه 6 صادره از كاشــان  به شــماره ملى 1263220401- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 271/20 مترمربع بشماره  5159 فرعى مجزى از 2505 
فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 كاشان (خريدارى از محمود خيرخواه)

127) راى شماره 139460302034020796 هيات اول0 محمدطحانى راوندى فرزند حبيب  
بشماره شناسنامه 245 صادره از كاشان  به شماره ملى 1262343471- ششدانگ 
يكبابخانه وكارگاه بمساحت 676 مترمربع بشماره  5161 فرعى مجزى از 2171 فرعى 
از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 كاشان (خريدارى از ورثه غالمحسين نبى 

زاده)
128) راى شــماره 139460302034023788 هيات دوم0 مســعودخاكى راوندى فرزند 
شكراله  بشماره شناســنامه 32 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1263287441- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 241/15 مترمربع بشماره 5165 فرعى مجزى از 104 

فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 كاشان
  129) راى شماره 139460302034026332 هيات دوم0 زهره منصوريان راوندى فرزند 
ماشااله  بشــماره شناسنامه 15 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1263276628- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 139/86 مترمربع بشماره 5174 فرعى مجزى از 3628 

فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 كاشان
 130) راى شــماره 139460302034026310 هيــات دوم0 حاجيــه كاوه راوندى فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 50 صادره از كاشان به شماره ملى 1263133282- سه 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 143/15 مترمربع بشماره 5175 فرعى مجزى 
از شــماره 21 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 كاشان (خريدارى مع 

الواسطه از على هاشم زاده )
131) راى شماره 139460302034026309 هيات دوم0 على اكبر جعفرى راوندى فرزند 
حسين بشماره شناســنامه 116 صادره از كاشــان به كدملى 1262719194 - سه 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 143/15 مترمربع بشماره 5175 فرعى مجزى 
از شــماره 21 فرعى  ازپالك1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 كاشــان (خريدارى مع 

الواسطه از على هاشم زاده )
132) راى شماره 139460302034029459 هيات اول0 حميدرضا قنبرى قمصرى فرزند 
جواد  بشماره شناســنامه 2201 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1261874749- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 143/72 مترمربع بشماره  5193 فرعى مجزا از 1830 

فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 كاشان 
133) راى شماره 139460302034027447 هيات دوم0 حســين نوذرزاده آرانى فرزند 
عباسعلى بشماره شناسنامه 220 صادره از آران بيدگل به شماره ملى 6199657837 
– سه دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمســاحت 123/75 مترمربع بشماره 3357 فرعى 
مجزى از 1304 فرعى  ازپالك3 – اصلى واقع درطاهرآباد بخش 4 كاشــان (خريدارى 

ازمهدى كريمى)
134) راى شــماره 139460302034027448 هيات دوم0 نرگس رجبى فرزند غالمعلى 
بشــماره شناســنامه 4 صادره از دليجان به كدملــى 0579919048 – ســه دانگ 
ازششــدانگ يكبابخانه بمساحت 123/75 مترمربع بشــماره 3357 فرعى مجزى از 
شــماره 1304 فرعى  ازپالك3 – اصلى واقع درطاهرآباد بخش 4 كاشــان (خريدارى 

ازمهدى كريمى)
135) راى شماره 139460302034021752 هيات دوم0 سيدمنصور سيدى مفرد فرزند 
سيدحسن بشماره شناسنامه 7 صادره از كاشــان  به شماره ملى 12630762030- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت 903/34 مترمربع بشماره  فرعى 1726 مجزى از 183 
فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع درخزاق بخش 4 كاشــان (خريدارى مع الواســطه از 

سيدبحرالدين اكسيرى)
136) راى شماره 1394603020340295600 هيات اول0 سيدجليل حسينى خزاق فرزند 
سيدعلى اكبر  بشماره شناسنامه 9 صادره از كاشان به شماره ملى 1263182577- 
چهاردانگ از ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 513/5 مترمربع بشماره  فرعى 1735 

مجــزا از 919 فرعى از پالك 4 - اصلــى  واقع درخزاق بخش 4 كاشــان(خريدارى از 
جعفر متقى)

137) راى شــماره 1394603020340295590 هيات اول0 فخرالســادات سيدى فرزند 
سيدفرهاد بشماره شناسنامه 167 صادره ازكاشان به شماره ملى 1262264952- دو 
دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت 513/5 مترمربع بشماره  فرعى 1735 مجزا از 
919 فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع درخزاق بخش 4 كاشان(خريدارى از جعفر متقى)

138) راى شــماره 139460302034029607 هيات اول0 زهرا شعبان زاده فرزند حسن  
بشماره شناسنامه 22 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1263156606- ششدانگ 
يكباب مغازه بمساحت 21/91 مترمربع بشماره  181 فرعى از پالك 58 - اصلى  واقع 

در عبداهللا آباد مشكات بخش 4 كاشان (خريدارى از سيدرضا صفوى)
139 ) راى شماره 139460302034029603 هيات اول0 سيدآقاصفوى فرزند سيدرضا  
بشماره شناسنامه 36 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1263130259- ششدانگ 
يكباب مغازه بمساحت 22/99 مترمربع بشماره  فرعى  مجزا از 181 فرعى از پالك 58 

- اصلى  واقع درعبداهللا آباد مشكات بخش 4 كاشان (خريدارى از سيدرضا صفوى)
140) راى شــماره 139460302034029483 هيات اول0 مصطفى شاطركاشانى فرزند 
محمدعلى بشماره شناسنامه 9487 صادره از كاشــان بشماره ملى1260601218- 
سه دانگ ازششــدانگ مزرعه هده وقنات مشــتمل بر اراضى مزروعى و ساختمان 
بمساحت  90043/20 مترمربع بشماره يك فرعى از شماره 149 - اصلى واقع در رهق 

بخش 5 كاشان
141) راى شماره 139460302034029482 هيات اول0 زهرا جعفرزاده فرزند عباسعلى 
بشــماره شناســنامه 0 صادره از كاشــان بشــماره ملى  125231779- سه دانگ 
ازششــدانگ مزرعه هده وقنات مشــتمل بر اراضى مزروعى و ساختمان بمساحت  
90043/20 مترمربع بشــماره يك فرعى از شــماره 149 - اصلى واقع در رهق بخش 

5 كاشان
142) راى شــماره 139460302034023836 هيــات دوم0 مجيد بجوئــى فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 2906 صادره از كاشان  به شماره ملى 1261102118- ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 253/65 مترمربع بشماره  3721 فرعى مجزى از 2707 فرعى از 

پالك 35 - اصلى  واقع درنياسر بخش 6 كاشان
143) راى شــماره 139460302034026898 هيات اول0 احمدرضا ثابتى نياسر فرزند 
ماشااله  بشماره شناســنامه 19 صادره از كاشان  به شــماره ملى 1262875201- 
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 587/53 مترمربع بشماره  فرعى 3723 مجزى 

از 161 فرعى از پالك 35 - اصلى  واقع درنياسر بخش 6 كاشان
144) راى شماره 139460302034025225 هيات دوم0 نرجس شاهين مهرفرزند محمود  
بشماره شناسنامه 508 صادره از كاشــان به شماره ملى 1263599087- ششدانگ 
يكبابخانه وباغچه بمساحت 317 مترمربع بشــماره  فرعى 94 مجزى از 20 فرعى از 

پالك 48 - اصلى  واقع در مزرعه خاتون نياسر بخش 6 كاشان
بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالكيت صادرخواهد شد0    
تاريخ انتشار نوبت اول :  1394/12/11 
تاريخ انتشارنوبت دوم :  1394/12/27  

م الف:1817  محمد سلمانى  -رئيس اداره ثبت اسناد وامالك كاشان
مزايده

12/431 اجراى احكام شعبه 5 دادگاه حقوقى اصفهان در پرونده كالسه 940021 
ح ج 5 له محســن عطايى كچويه با وكالت آقاى ســيد صالح عاملى و ســيد كاظم 
مرتضوى عليه خانم ها 1- ندا كريمى 2- نوشين كريمى 3- منيژه بايكوب4- بى بى 
جان هالكويى و آقايان 5- امين كريمى و محمد كريمى و صندوق تامين خسارتهاى 
بدنى به نشانى اصفهان، خيابان آپادانا دوم ساختمان شايان پالك 7 در نظر دارد 
جلســه مزايده اى در خصوص فروش 1/743 حبه از 72 حبه پالك ثبتى شــماره 
10526/5000 بخش 5 ثبت اصفهان (با كسر بهاى ثمنيه اعيانى) در تاريخ 95/1/17 
ساعت 9 الى 10 صبح در اجراى احكام شــعبه 5 حقوقى اصفهان واقع در خيابان 
شهيد نيكبخت مجتمع اجراى احكام حقوقى، طبقه چهارم برگزار نمايد. طالبين خريد 
مى توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك واقع در اصفهان انتهاى خيابان آپادانا دوم، 
مجتمع مسكونى شــايان، طبقه آخر، واحد شمالى شرقى، كدپستى 8166756159 
بازديد و با واريز ده درصد قيمت كارشناسى به مبلغ 64699000 ريال به حساب 
ســپرده دادگســترى اصفهان به شــماره 2171290210008 و به همراه داشتن 
فيش آن در جلســه مزايده شــركت نمايند و فرد يا افرادى برنده مزايده مى باشند 
كه باالترين قيمت از كارشناســى را پيشنهاد نمايند. مشــخصات ثبتى: آپارتمان 
مسكونى طبق اسناد مالكيت ارائه شده با شماره ملك (پالك ثبتى) 10526 فرعى از 
شماره 5000 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام منيژه باى كوب به ميزان 
52 حبه مشاع و آقاى محمد كريمى به ميزان 2 حبه مشاع (هر دو به استثناى سهام 
ثمنيه اعيانى) از 72 حبه ششــدانگ سابقه ثبت و صدور ســند مالكيت دارد. طبق 
اسناد مالكيت مساحت آپارتمان 163/95 متر مربع است كه منقسم به قدرالسهم از 
ششدانگ پاركينگ شــماره 10512 فرعى به انضمام قدرالحصه از طاق مستحدم 
10511 فرعى و موتورخانه 10513 فرعى و توالت 10515 فرعى و راه پله مشاعى 
10516 و 10522 و قدرالحصه از عرصه مشاعى مى باشد. با قيد اينكه حق استفاده 
از حياط 10519 با آپارتمان 10572 فرعى و 10540 فرعى طبقه همكف است (سايز 
حقوق ارتفاقى در سند قيد گرديده است) آپارتمان مذكور به صورت سه خوابه بوده 
داراى كف سازى سراميك، ديوارها اندود گچ و رنگ، چهارچوبها فلزى پنجره هاى 
خارجى آلومينيوم و شيشه تك جداره و دربهاى داخلى چوبى است. در آشپزخانه 
و سرويس ها كف سراميك و بدنه كاشى كابينت فلزى است، سيستم سرمايش كولر 
آبى و گرمايش بخارى و شومينه گازى مى باشد (ساختمان داراى موتورخانه است 
كه حسب االظهار به درستى كار نمى كند) همچنين انشعابات شهرى موجود است 
اسكلت ساختمان فلزى و سقفها تيرچه بلوك نماى خارجى آجرى و قدمت بنا حدود 
35 سال است. با توجه به مشــخصات ملك و مطالب صدراالشاره متراژ عرصه و 
اعيان موقعيت مناسب محلى و مرغوبيت عرصه و ساير عوامل و موثر در قضيه، 
ارزش كل ششــدانگ اين آپارتمان مبلغ 8/480/000/000 ريال معادل هشتصد و 
چهل و هشت ميليون تومان و پس از كسر بهاى ثمنيه اعيانى مبلغ 7/420/000/000 
ريال معادل هفتصد و چهل و دو ميليون تومان و ارزش 1/743 حبه از 72 حبه پالك 
مذكور با كسر ثمنيه اعيانى 646/990/000 ريال برآورد و اعالم نظر مى گردد. م 

الف 36155 اجراى احكام شعبه 5 حقوقى اصفهان 
مزايده

12/430 اجراى احكام شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در خصوص پرونده 
كالسه 920557/ ح/5 له خانم محبوبه شكرچيان عليه آقاى ناصر خيرالهى حسين 
آبادى فرزند رحيم در نظر دارد جلسه مزايده اى در تاريخ 95/1/24 از ساعت 9 تا 
10 صبح نســبت به فروش پالك ثبتى 475/1400 بخــش 16 اصفهان در محل اين 
اجراء واقع در (اصفهان، خيابان نيكبخت، 200 متر پايين تر از ســاختمان مركزى 
دادگسترى كل استان اصفهان، جنب بيمه پارسيان، ساختمان اجراى احكام حقوقى، 
طبقه چهارم) برگزار نمايد. طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده از ملك 
واقع در اصفهان، فلكه دانشگاه صنعتى، جاده شاهين شهر، بختياردشت بازديد و 
با واريز 10� قيمت پايه كارشناسى به مبلغ 107/500/000 ريال به حساب سپرده 
دادگســترى به شــماره 2171290210008 نزد بانك ملى دادگسترى اصفهان و 
به همراه داشــتن فيش واريزى آن در جلسه مزايده شــركت نمايند. فرد يا افرادى 
برنده مزايده مى باشند كه باالترين قيمت كارشناسى را پيشنهاد نمايند. اوصاف و 
مشخصات مورد مزايده بر اساس نظريه  كارشناس: در خصوص ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 475/1400 بخش 16 ثبتى اصفهان كه طبق كپى سند اراده شده تمامى 
23 حبه و 765 هزارم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه زمين 1400 فرعى از 475 
اصلى بخش 16 ثبت اصفهان به موجب سند انتقال اجرايى سند شماره 1204600 
مورخ 87/11/12 دفترخانه 10 اصفهان انتقال و در مورخ 1388/2/29 به نام خانم 
محبوبه شكرچيان سند صادر و در صفحه 531 دفتر 639 به شماره 147469 داراى 
ســابقه ثبت و با اين حدود: (شــماال به طول 18 متر به قطعه 1251 فرعى، شرقا به 
طول 50 متر به قطعه 1041 فرعى، جنوبا به طول 18 متر به خيابان احداثى، غربًا به 
طول 50 متر به قطعه 1399 فرعى كه خواص مرز است و به مساحت 900 متر مربع 
مى باشــد كه با توجه به مراتب فوق و مدارك ارائه شده ملك مورد نظر به صورت 
زمين و داراى پالك ثبتى بوده و ارزش آن بالغ بر يك ميليارد و هفتاد و پنج ميليون 
ريال برآورد مى گردد. م الف 36154 اجراى احكام شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان 
مزايده

12/429 اجراى احكام مدنى شعبه سيزدهم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرائى كالسه 940191 ج/13 به طرفيت خواهان فاطمه رئيسى 
نافچى و خوانده نصرت اله روســتايى به آدرس: اصفهان، خ سپهساالر، جنب پل 
حبيب، پ 4 به خواسته دستور فروش ملك جلسه مزايده اى است در روز سه شنبه 
مورخ 95/1/24 از ســاعت 10 تا 10/30 صبح در محل اين اجــرا واقع در خيابان 
نيكبخت، 200 متر پايين تر از ســاختمان مركزى دادگسترى، جنب بيمه پارسيان، 

طبقه 3، واحد 6 برگزار نمايد كه در اين خصوص مال مورد مزايده عبارتســت از 
پالك ثبتى 5000/23578 بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان، خ سپهســاالر، 
خ قائم مقام فراهانى، جنب پل حبيب، تقاطع اتوبان، پ 4 كه طبق نظريه كارشــناس 
رسمى دادگســترى محل مورد مزايده عبارت اســت از: يك باب منزل مسكونى با 
قدمت بيش از 35 سال در دو طبقه زيرزمين و مسكونى و همكف مسكونى با كاربرى 
مسكونى مى باشد مساحت عرصه 148/5 متر مربع مى باشد ضمنا در ضلع شمال 
شرق پالك فوق يكباب مغازه به مســاحت حدود 20 متر مربع قرار دارد كه مغازه 
فوق در طرح پخ تقاطع خيابان و اتوبان قرار دارد. كه اين مغازه جزئى از پالك فوق 
مى باشد. پالك فوق از شمال درب و ديوارايى است به گذر و از سمت جنوب به طول 
7/5 متر درب و ديوارى است به كوچه عبورى و از سمت غرب به طول 19/80 متر 
ديوارى است به پالك مجاور و از سمت شرق به طول 19/80 متر به ديوار است و 
الزم به ذكر است پالك فوق از سمت شــرق با پالك مجاور كه در طرح آزادسازى 
شهرى متعلق به شهردارى مى باشد محدود مى شود. پالك مذكور در طرح تفصيلى 
اصفهان در طرح خ تقاطع قرار دارد كه پس از اصالح بر ميزان تقريبى باقيمانده از 
پالك 121 متر مربع مى باشــد. پالك فوق با ديوار باربر و سقف تيرچه و بلوك كه 
درب و پنجره هاى پيرامون فلزى بوده، نماى ساختمان سنگ سفيد و داراى حياط 
در جنوب پالك با كف موزائيك و نماى حياط ســنگ ســفيد مى باشد و ديوارهاى 
داخلى با گچ و اندود رنگ و داراى سرويس بهداشتى با كاشى و سراميك مى باشد. 
سيستم سرمايش با كولر آبى و گرمايش با بخارى تامين مى شود.اين ملك داراى 
انشعابات آب و برق و گاز و تلفن مى باشد. ملك فوق در تصرف خوانده مى باشد.لذا 
با توجه به موارد فوق و كليه عوامل موثر در قضيه ارزش ساختمان مسكونى پالك 
فوق 12/100/000/000ريال و ارزش مغازه پالك فوق (با فرض اينكه مغازه فاقد 
مجوز تجارى است)مبلغ 1/610/000/000 ريال ارزيابى گرديده است.ارزش پالك 
فوق جمعا شامل كل ششدانگ پالك مسكونى فوق و مغازه مبلغ 13/710/000/000 
ريال مى باشد. طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانى ملك قادر به بازديد 
از آن خواهند بود. كسانى حق شركت در جلسه مزايده را دارند كه حداقل 10درصد 
مبلغ مزايده را به همراه داشته باشند مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف 36150 اجراى احكام شــعبه 

13دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
آگهى فقدان سند مالكيت

شــماره صادره: 1394/09/200536 نظر به اينكه ســند مالكيت يازده دويست و 
هشتاد و هشتم سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ آب و امالك و ابنيه ولندان پالك ثبتى 
شماره 38 اصلى واقع در بخش يك شــهرضا ذيل ثبت 8344 در صفحه 382 دفتر 
امالك جلد 486 به نام خانم طاهره براتى قوام آبادى فرزند حيدر تحت شماره چاپى 
مسلسل 0206610 ثبت و صادر و تسليم گرديده است، نامبرده با ارائه درخواست 
كتبى به شماره وارده: 94090380809643 به انضمام دو برگ استشهاديه محلى 
كه امضاء شهود آن به گواهى دفترخانه 2 شهرضا رسيده است مدعى است كه سند 
مالكيت آن به علت جابجائى، سرقت، سهل انگارى مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك 
اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود مى 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. 

مسئول دفتر امالك شهرضا
آگهى حصر وراثت

آقاى محمدرضا شمس داراى شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست به كالسه 
6800/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان ملك آغا حيرانى به شناســنامه 2436 در تاريخ 94/4/31   اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- مهناز شــمس باغبادرانى 516 فرزند 2- فرحناز شمس باغبادرانى 866 فرزند 
3- زهرا شــمس باغبادرانى 341 فرزند 4- رضوان شمس باغبادرانى 722 فرزند 
5- عصمت شمس باغبادرانى 364 فرزند 6- زهره شمس باغبادرانى 1191 فرزند 
7- محمدرضا شــمس باغبادرانى 84 فرزند 8- شــهناز شــمس باغبادرانى 257 
فرزند و الغير اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت
 ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 36023 رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف 

اصفهان
مزايده

12/157 اجراى احكام شعبه 12 حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
كالسه 920102ج12 له خانم شــمس كيانپور با وكالت آقاى جمال صلواتى و عليه 
خانمها و آقايان بتول ويالنى و مهرى كيانپور و فاطمه كيانپور و مسعود كيانپور و 
محمود كيانپور با وكالت آقاى سيد رضا موسويان جلسه مزايده در محل اين اجرا 
واقع در خيابان نيكبخت و بعد از دادگســترى اصفهان مجتمع اجراى احكام طبقه 
سوم در روز چهارشنبه مورخ 95/1/25 ساعت 9 صبح برگزار نمايد. مشخصات 
و مورد مزايده: يك باب منزل مسكونى شامل دو ساختمان شرقى و غربى قديمى 
ساز به شماره پالك ثبتى 3038 بخش 5 اصفهان واقع در اصفهان – خ.سهروردى 
حدفاصل كوچه شــهيد عباس كريمى و بن بســت حاجيان به شــماره كدپســتى 
35763-81769 كه ساختمان شرقى به مقدار 187 مترمربع عرصه و ميزان حدود 
110 مترمربع اعيانى در دو طبقه زيرزمين و همكف قديمى ساز يا سقف و تيرچوبى 
و كف حياط موزاييك بدون نما داراى انشعابات موجود آب و برق و گاز و فاضالب 
با قدمت 55 سال كه ارزش ششــدانگ آن با توجه به موقعيت و قدمت و انشعابات 
موجود و غيره حدود 6/545/000/000 ريال توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
ارزيابى گرديده اســت. ســاختمان غربى به مقدار 83/5 مترمربع عرصه و ميزان 
250 مترمربع در سه طبقه زيرزمين همكف و اول و دو باب مغازه كه حسب اعالم 
نامه شماره 5/93/22950 مورخ 93/9/12 دو باب تجارى به متراژ 42/8 مترمربع 
و بالكن 7/2 مترمربع و دو واحد كسرى پاركينگ مى باشد و داراى كميسيون ماده 
صد جهت تخريب و تبديل به حالت اوليه مى باشد كه پالك فوق داراى سقف تيرآهن 
و آجر و طبقات زيرزمين و همكف خالى از سكنه و طبقه اول در تصرف آقاى محمود 
كيانپور مى باشد و داراى انشــعابات آب و برق و گاز و فاضالب با قدمت 25 سال 
ساخت مى باشد كه توســط كارشناس رسمى دادگســترى 262/500/000 ريال 
ارزيابى گرديده و نظر به مصون از اعتراض طرفين باقى مانده اســت. لذا طالبين 
خريد مى توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازديد 
از محل با توديع 10 درصد از قيمت پايه در جلســه مزايده شركت نمايند. باالترين 
پيشنهاد دهنده برنده مزايده خواهد بود.م الف:34434 اجراى احكام شعبه 12 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان
مزايده

12/158 شــعبه دوم اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهــان در خصوص 
پرونده 5059/94ش.ح/دوم له آقاى مهــدى منجوقى و عليه آقاى بهزاد جودكى به 
آدرس خ.شريف رهنان – كوچه15 عارف نبش بن بست دوم مبلمان جودكى بابت 
محكوم به و هزينه هاى اجرايى به مبلــغ 59/363/465 ريال اموال توقيفى محكوم 
عليه به شرح يكدست مبلمان 9 نفره طرح استيل سطنتى كنده كارى شده چوبى در 
باال و پايين فندقى رنگ با رويه پارچه مخمل طاليى رنگ با كفيهاى مربوط به مبلغ 
55/000/000 ريال طبق نظريه كارشناسى ارزيابى گرديده است و مورد اعتراض 
هيچيك از طرفين واقع نگرديده است در نظر دارد جلسه مزايده اى مورخ 95/1/18 
در ساعت 12 تا 11 صبح در محل اجراى احكام شوراى حل اختالف اصفهان واقع 
در خيابان شيخ صدوق نبش چهارراه وكال برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه 
مزايده مى توانندبا واريز 10 درصد قيمت پايه به شماره حساب 2171350205001 
بانك ملى و ارائه فيش آن حداقل 5 روز قبل از مزايده بــه اين اجرا از اموال بازديد 
نمايند پيشنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود.م الف:34367 شعبه 

دوم اجراى احكام شوراى حل اختالف اصفهان
مزايده

12/271 شــعبه چهارم اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده كالسه 3314/94 له آقاى احسان كرباسى زاده عليه پيام گودرزى مهر به 
آدرس زندان مركزى بابت محكوم به و هزينه هــاى اجرايى به مبلغ 60/984/999 
ريال اموال توقيفى به شرح امتياز خط تلفن همراه ارزش خط تلفن همراه به شماره 
09131187802 در ايــن مقطع از زمان به مبلغ 65/000/000 ريال شــصت و پنج 
ميليون ريال بــرآورد و اعالم مى گردد كه مورد اعتــراض هيچيك از طرفين قرار 
نگرفته اســت در نظر دارد جلســه مزايده اى در مورخ 95/1/31 در ساعت 10 تا 
9 صبح در محل اجراى احكام واقع در خيابان شــيخ صدوق شمالى چهارراه وكال 

برگزار مى گردد طالبين شركت در مزايده مى توانند با واريز ده درصد از مبلغ پايه 
به شماره حساب 2171350205001 بانك ملى و ارائه فيش به اجراى احكام از اموال 
بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.م الف:34979 

شعبه چهارم اجراى احكام شوراى حل اختالف اصفهان
مزايده

12/156 اجراى احكام شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده كالسه 940315در خصوص دادخواســت آقاى ميرزا منصور 
مشــرف بروجنى به طرفيت خانم پروين نادرى لردگانى و ســيده بيگم ســتوده 
و مرضيه خانم ســتوده و راضيه خانم ستوده و ســيد نعمت ا... ستوده فرزندان 
يحيى به خواسته دستور فروش پالك مشــاع به شماره ثبتى 15191/5583 بخش 
5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان – خيابان مبارزان – كوچه ســپاهان – بن بســت 
بهار – پالك13 جلســه مزايده اى در روز يكشــنبه مورخ 95/1/22 ساعت 8/30 
تا 9 صبــح در محل اين اجــرا واقع در (اصفهــان –خيابان نيكبخــت – جنب بيمه 
پارسيان – ساختمان اجراى احكام حقوقى و خانواده طبقه سوم – واحد5) برگزار 
نمايد. اوصاف ومشخصات ملك براساس نظريه كارشــناس: محل مورد بازديد 
به صورت يك باب خانه مســكونى اســت با مصالح ديوار آجرى – سقف آهن و 
آجر – پنجــره هاى آهنى – دربهــاى داخلى چوبى روكش دار – نماى ســنگ و با 
اشتراكات آب و برق و گاز است و با توجه به ســند مالكيت ارائه شده خانه مذكور 
داراى پالك ثبتى به شماره 15191/5583 بخش 5 ثبت اصفهان و برابر مندرجات 
ســند عرصه آن 181/63 مترمربع و ســاختمان آن شــامل همكف – زيرزمين و 
ســرپله جمعا حدود 161 مترمربع مى باشــد لهذا با توجه به موقعيت محل و نوع 
بنا ارزش خانه مذكور شامل عرصه و اعيان و اشتراكات و متعلقات جمعا به مبلغ 
7/657/200/000 ريال (هفت ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون و دويست 
هزار ريال) ارزيابى مى گردد طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده به 
آدرس پالك ثبتى مذكور مراجعه و از ملك ديدن نمايند مزايده از قيمت كارشناسى 
شــروع و ارائه دهنده باالترين قيمت برنده ميباشد كســانى حق شركت در جلسه 
مزايده را دارند كه 10� از كل مبلغ كارشناسى ملك را به حساب سپرده دادگسترى

 اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانك ملى واريز و فيش آن را فى المجلس 
به همراه داشته باشند.م الف:34435 اجراى احكام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان
مزايده

12/159 شــعبه اول اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهــان در خصوص 
پرونده 5561/93 ش.ح/اول له خانم زهرا حيدريان دســتجردى و عليه آقاى سيد 
موسى حسينى فرزند سيد عباس به آدرس اصفهان – خ.كشاورزى – كوچه شهيد 
استكى – پالك21 بابت محكوم به و هزينه هاى اجرايى به مبلغ 229/262/459 ريال 
اموال توقيفى محكوم عليه به شرح ملك مسكونى به شماره پالك ثبتى 396 فرعى از 
4485 بخش 5 ثبت به مساحت 64/2 مترمربع كه مورد ثبت به شماره 166643 در 
صفحه 568 دفتر 907 دفاتر بخش 5 ثبت ملك جنوب اصفهان به نام آقاى سيدموسى 
حسينى مسبوق به ثبت مى باشد و ملك داراى ســازه با اسكلت بتن آرمه و سقف 
تيرچه بلوك و نماى خارجى باپنجره هاى آلومينيومى داراى پروانه مســكونى به 
صورت طبقه همكف نيم طبقه و باالى همكف با مســاحت اعيانى 192 مترمربع مى 
باشد و طبقات داراى اتاق پذيرايى و اتاق خواب با كف موزاييك و ديوار با اندود گچ 
و يا كاغذ ديوارى و آشپزخانه اپن با كف و ديوار سراميك مجهز به كابينت فلزى و 
سيستم سرمايش به صورت كولرآبى و گرمايش بخارى گازى و داراى انشعابات 
برق مجزا و آب و گاز و تلفن و فاضالب مى باشد لذا ارزش ششدانگ ملك به شرح 
ذكر شده با توجه به موقعيت طبق نظريه كارشناسى به مبلغ 2/760/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده است و مقدار سه دانگ مشــاع آن به مبلغ 1/380/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده اســت و معادل 5/98 حبه يا 0/498 دانگ بابت محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى به مبلغ 229/262/459 ريال است و مورد اعتراض هيچيك از طرفين 
واقع نگرديده است در نظر دارد جلســه مزايده اى مورخ 95/1/24 در ساعت 10 تا 
9 صبح در محل اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهان واقع در خيابان شيخ 
صدوق نبش چهارراه وكال برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه مزايده مى توانند 
با واريز 10 درصد قيمت پايه به شــماره حســاب 2171350205001 بانك ملى و 
ارائه فيش آن به اين اجرا از اموال بازديد و در جلسه مزايده شركت نمايند پيشنهاد 
دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود.م الف:34366 شعبه اول اجراى احكام 

شوراى حل اختالف اصفهان
حصروراثت

آقاى حســين رمضانى داراى شناســنامه شــماره 5-007496-549 به شــرح 
درخواست به كالســه ى 696/94 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مصطفى رمضانى بشناسنامه4 در تاريخ 
94/11/13 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- حســين رمضانى ش ش  5-007496-549 ت ت 75/1/27 
نســبت فرزند 2- پريســا رمضانى ش ش 0020407-549 ت ت 70/12/1 نسبت 
فرزند 3- ســهيال رمضانى ش ش 0038942-549 ت ت 72/3/10 نســبت فرزند 
4- زهرا رمضانى ش ش 5-015241-549 ت ت 1382/12/6 نسبت فرزند 5- بتول 
رمضانى حســن آبادى ش ش 14 ت ت 1352/8/1 فرزند رحيم نســبت همسر 6- 
جميله رمضانى حسن آبادى ش ش 4 ت ت 1316/11/2 نسبت مادر. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 380 شوراى 

حل اختالف بخش كرون.
حصروراثت

آقاى رضا صادقى كريم آبادى داراى شناسنامه شــماره 1 به استناد شهادتنامه 
و گواهى فوت و رونوشــت ورثه درحين فوت به شماره 392/94 تقديم اين دادگاه 
نموده و چنين اشــعار داشــته اســت  كه شــادروان حيدر صادقى كريم آبادى 
بشناسنامه 42 در تاريخ 94/11/27 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتنــد از:1- رضا صادقى كريم آبادى ش ش 1 فرزند رحيم نســبت فرزند 
2- ماهرخ صادقى كريم آبادى ش ش 159 فرزند حيدر نسبت فرزند 3- شهربانو 
صادقى كريم آبادى ش ش 189 فرزند حيدر نسبت فرزند. پس از تشريفات قانونى و 
انتشار سه نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض با ارائه 
وصيت نامه سرى با حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات 
بر ارث به شماره 9861 سرانجام در تاريخ 94/12/24 وقت فوق العاده شعبه اول 
شوراى حل اختالف زواره بتصدى امضاكننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده 
گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشــته منحصر به اشخاص/شخص ياد شده در باال 
بوده و وارث ديگرى ندارد و دارائى آن را پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونيكه 

برتركه تعلق مى گيرد. م/الف 959 شعبه اول شوراى حل اختالف بخش زواره.
حصروراثت

خانم فاطمه طباطبايى اصيل داراى شناســنامه شماره 646 به شرح درخواست به 
كالسه ى 6998/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مهدى چوپانى رنانى بشناسنامه113 در تاريخ 94/11/22 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
يك پسر و سه دختر و يك همسر دائمى و مادر به نام هاى ذيل: 1- مجيد زمانيان فر 
ش ش 965 پسر متوفى 2- الهام حسينى باهرى ش ش 3512 دخترمتوفى 3- راضيه 
چوپانى زمانى ش ش 1270884247 دختر متوفــى 4- ريحانه چوپانى رنانى ش 
ش 1272489061 دخترمتوفى 5- رقيه صابــرى رنانى ش ش 6670 مادر متوفى 
6- فاطمه طباطبائى اصيل ش ش 646 همسرمتوفى والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 36053 شعبه دهم شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصروراثت

خانم ايران سلطانى رنانى اصل داراى شناسنامه شماره 658 به شرح درخواست 
به كالسه ى 7043/94 ح 10 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان عصمت ريش اصفهانى بشناسنامه57 در تاريخ 
94/9/28 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- اكبر صادقيان ش.ش 756 فرزند 2- مجيد صادقيان ش.ش 
156 فرزند 3- ايران سلطانى رنانى ش.ش 658 فرزند 4- نسرين صادقيان رنانى 
ش.ش 614 فرزند 5- شهال صادقيان رنانى ش.ش 134 فرزند 6- فريبا صادقيان 
رنانى ش.ش 9961 فرزند 7- مرضيه صادقيان رنانى ش.ش 186 فرزند  والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 35958  

شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم:
 هــر روزی کــه در آن گنــاه نشــود همــان روز، 

روز عید است.
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نگاه اجمالى به گام های مهم مدیریت شهر خالق در سالى که گذشت؛

اصفهان در آینه سال 94
اصفهان 94 را مى توان به گونه ای متفاوت دید، 
اصفهانى که نه تنها در عرصه های عمرانى جلودار 
بود بلکه در امور روابط بين الملل و دیپلماسى 
شهری نيز گام  های موثری برداشت. به گزارش 
اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، 
اداره سومين کالنشهر بزرگ کشور با جمعيتى 

بيش از یک ميليون و 700 هزار نفر نياز به دانش 
مدیریت و برنامه ریزی اصولى دارد. اصفهان با 
چالش های مهمى به ویژه آلودگى هوا روبه روست 
اما مدیریت شهری اصفهان تالش کرده تا برای 
حل مشــکالت شهر و ســرعت در پيشرفت 
نصف جهان با بهره گيری از خالقيت و فناوری های 

نوین، برنامه های مهم و مدونى را اجرایى کند. 
 برنامه ریزی شــهری در اصفهان در سال 94 
به گونه ای تعبيه شــده بود که همه جنبه ها و 
نيازهای شهر را در کنار هم و با یک نگاه مورد 
توجه قرار داد. تنوع برنامه ها و رویدادهای شهر 
اصفهان در نيمه دوم سال 94 به گونه ای است که 

نمى توان برای آن تقدم و تاخر تعریف کرد چرا 
که هر کدام با توجه به کارایى و ویژگى های شان 

برای خود جایگاهى بى بدیل دارند.
آنچه در ادامــه مى خوانيد نگاهى به مهم ترین 
 رویدادهــا و اتفاقات کالنشــهر اصفهان در 

سال 94 است.

» هر هفته چند افتتاح «  نماد همدلى مردم و مسئوالن شهری
اما در این میان به اجرای طرح » هر هفته با چند افتتاح « اشــاره می کنیم، 
طرحی که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، پویایی شهر به ویژه در محالت را 
افزایش داده است و زمینه ساز ارتباط مستمر شهروندان با مسئوالن مدیریت 
شهری شده است. طرح های خدماتی، عمرانی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و 
حمل و نقلی سبد پروژه های قابل بهره برداری در قالب طرح هر هفته با چند 
افتتاح است که تاکنون به صورت میانگین در تمام مناطق شهرداری اصفهان 
اجرایی شده اســت. طرح هر هفته با چند افتتاح همچنین در ایجاد فضایی 
متعادل برای ارائه خدمات به شهروندان در مناطق مختلف شهرداری تاثیر 
به سزایی داشته و با توجه به نیازســنجی میدانی توسط مدیران ارشد شهر 
مطابق با نیاز محالت برنامه ریزی انجام شده است. قطار اجرای طرح هر هفته 
با چند افتتاح در مسیر حرکت خود به همه اقشار مختلف جامعه توجه داشته 
و مسافران زیادی را به مقصد رسانده اســت که از مهم ترین آنها می توان به 
بهره برداری از120 دوربین کنترل ترافیک، نردبان 56 متری آتش نشــانی، 
170 دستگاه اتوبوس شهری یورو چهار، موزه علوم و فنون اصفهان و نخستین 

بانوکده اصفهان اشاره کرد. در حال حاضر نیز قطار بهره برداری از پروژه های 
شــهرداری اصفهان در قالب طرح هر هفته چند افتتاح به ایســتگاه بیستم 
رسیده و قرار است در این ایستگاه از بزرگ ترین آکواریوم خاورمیانه با حضور 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی رونمایی شود.
بهره برداری از مگاپروژه » مترو «  در اصفهان

اما شکســته شــدن تابوی بهره برداری از مترو اصفهان کــه دکتر مهدی 
جمالی نژاد، شــهردار اصفهان که از مترو اصفهان به عنــوان »مگا پروژه« 
یــاد می کنــد را نیز 
می توان از اصلی ترین 
رویدادهـــای سـال 
94 در شــهر اصفهان 
دانســت چرا که این 
تابو پس از20 ســال 
شکسـته شـــد و در 

نهایت با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و جمعی از معاونان وی 
و مسئوالن استانی و شهر اصفهان افتتاح شد. گفتنی است فاز نخست خط 
یک قطار شهری اصفهان به طول 11 کیلومتر است که این مسیر در حد فاصل 
ایســتگاه قدس در خیابان امام خمینی)ره( تا میدان شهدا بهره برداری شد. 
باید توجه داشته باشیم که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است 
خط یک مترو اصفهان به صورت کامل تا پایان سال 96 به بهره برداری برسد.

 خط دو مترو به دست ظریف کليد خورد
کلنگ زنی خط دو مترو اصفهان به دست محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان نیز از دیگر رویدادهای میمون برای این مگاپروژه در شهر اصفهان 
بود که در شهرك امام حسین )ع( در زینبیه به زمین زده شد. مطالعات خط 
دوم مترو در سال 90 توسط مشارکت شرکت های مترا، پژوهش و سیسترا 
آغاز شده اســت. خط شرقی- غربی از خمینی شهر شــروع و پس از عبور از 
خیابان اشرفی اصفهانی )کهندژ( و در ایستگاه مشترك امام حسین از زیر خط 
شمالی- جنوبی وارد خیابان سپه شده و از زیر قسمت شمال میدان نقش جهان 
به سمت خیابان حافظ می رود. این خط در خیابان هاتف به سمت شمال ادامه 

پیدا می کند و پس از عبور از روی میدان الله در طول خیابان زینبیه ادامه پیدا 
 می کند. طول کل مسیر 23 کیلومتر و دارای 22 ایستگاه است. خط دو مترو 
از دپوی شهرك امام حسین)ع( واقع در خیابان زینبیه آغاز و تا میدان شهدای 
خمینی شهر ادامه دارد. این خط در میدان امام حسین )ع( با خط 1 مترو جهت 

جابه جایی مسافر در مرکز شهر تالقی دارد. 
 رونمایى از اطلس شهر اصفهان به عنوان دومين کالنشهر

رونمایی از اطلس جامع کالنشهر اصفهان با حضور وزیر امور خارجه کشورمان 
 نیز از دیگر رویدادهای برنامه ریزانه در شــهر و شــهرداری اصفهان بود که 
به عنوان دومین اطلس شهری در بین کالنشهرها نیز نام گرفت.  این اطلس 
با هدف اطالع رسانی در زمینه شــهر و عناصر شهری به طیف گسترده ای از 
مخاطبان، کمک به مدیران و برنامه ریزان شهری، ارزیابی درست فرصت ها 
و تهدیدهای شهر، درك صحیح از وضعیت مناطق 15گانه و محالت شهر، 
بررسی کمیت و کیفیت زیرساخت های شهری و تعریف پروژه های اثربخش 
در طرح های آتی باتوجه به مکان یابی مناسب تدوین شده است. فصل های 
اطلس کالنشهر اصفهان شامل سرزمین،جمعیت، آموزش، سالمت، فرهنگ، 

شهرسازی، مسکن، حمل ونقل، اقتصاد و تســهیالت و امکانات شهری است. 
روش های ارائه اطالعات در اطلس شــهری از جمله تهیه نقشه های هماهنگ 
و دارای مقیاس مناســب با وضوح و کیفیت باال در قالب تقســیم  بندی های 
 منطقه ای و محلی، مقایســه اطالعات مکان مند در مورد موضوعات مختلف 
 در بازه های مختلف زمانی، اســتفاده از ابزارهــای بزرگ نمایی در بخش هایی 
از نقشه برای نمایش حساسیت موضوع و استفاده از الیه های مختلف اطالعات 

به طور همزمان برای یک مکان خاص است.
 کالنشهر اصفهان، شهر خالق جهانى شد

تغییر نگاه رویکردی به شهر اصفهان از نگاه کالبدی به نگاهی خالقانه این اهتمام 
را در مسئوالن شهری و به ویژه شهردار اصفهان ایجاد کرد تا مصممانه تر نسبت 
به ثبت شهر اصفهان به عنوان شهر خالق جهانی پیگیری الزم را داشته باشند که 
در نهایت نیز در آذرماه امسال کالن شهر اصفهان به شبکه جهانی شهرهای خالق 

یونسکو پیوست. گفتنی است، شبکه جهانی شهرهای خالق، معتبرترین شبکه 
جهانی است که از سوی یونسکو تشکیل شده است و اصفهان به عنوان نخستین 
عضو این شبکه در کشور در عرصه » صنایع دستی و هنرهای مردمی « است که 
به طور رسمی به عضویت این شبکه درآمد. از این رو باید توجه داشته باشیم که 
یونسکو از میان شهرهای جهان، به سراغ شهرهایی می رود که دارای پتانسیل 
باالیی در عرصه فرهنگی است و می توانند از این پتانسیل در راه توسعه پایدار 
شهر استفاده کنند به همین جهت، اصفهان به عضویت رسمی این شبکه درآمد.

 اصفهان پایتخت صنایع دستى جهان
اصفهان با دارا بودن بیش از یک ســوم از صنایع دســتی جهان پیشتازترین 
 شهر جهانی در این زمینه اســت و این در حالی اســت که این شهر را بیش از 
هر ویژگی دیگری به آثار کالبدی تاریخی اش می شناختند و از این رو به منظور 
معرفی دیگر ظرفیت های موجود در این شــهر شــهردار اصفهان با همکاری 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی موفق به ثبت اصفهان به عنوان 
پایتخت صنایع دستی جهان شدند. از این رو باید یادآور شویم که شورای 
صنایع دستی جهان 50 سال پیش تشکیل شده اســت و پس از این بازه 

زمانی با پیگیری  های مجدانه شهردار اصفهان  و پس از50 سال اصفهان به عنوان 
شهر جهانی صنایع دستی ثبت شد. گفتنی است 396 صنعت دستی و یک سوم 
صنایع دستی مشــهور جهان در اصفهان وجود دارد و متعلق به هنرمندان این 

شهر است.
 اصفهان پيشتاز راه اندازی پمپ بنزین های تک پایه در کشور

به موازات افزایش ظرفیت تولید بنزین پاك و کمبود جایگاه های توزیع سوخت 
، طرح ضربتی احداث جایگاه های ســوخت گیری تک پمپ در کالنشهرهای 
کشور آغاز شــد و این بار نیز اصفهان به عنوان کالنشهری پیشتاز وارد میدان 
اجرای این طرح شد. بر این اساس تاکنون50 جایگاه سوخت بنزین پاك تک سو 
در قالب سه پمپ تک سو مجهز به سامانه پرداخت هوشمند در تقاطع مختلف 
اصفهان راه اندازی شده اســت. کاهش آلودگی و کوتاه شدن صف جایگاه های 
سوخت گیری از مهم ترین مزایای اجرای این طرح است. همچنین باید توجه 
داشت که این جایگاه های ســوخت به گونه ای طراحی شده که بخار بنزین از 
 نازل به مخزن بــاز گردانده و موجب صرفه جویی در مصرف بنزین می شــود. 

پس از اصفهان این طرح قرار است در کالنشهرهای دیگر کشور هم اجرا شود.

 همایش بين المللى فرصت های سرمایه گذاری کالنشهر اصفهان
گشوده شدن فصل جدیدی از ارتباط ایران با دیگر کشــورهای جهان و به ویژه در دوران پس از برجام 
شهرداری اصفهان را بر آن داشت تا فرصت را مغتنم شمرده و به عنوان نخستین کالنشهر کشور نسبت 
به برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در کالن شهر خالق اصفهان اقدام کند. معرفی 
64 ظرفیت  سرمایه گذاری موجود در اصفهان از بارزترین اهداف برگزاری این همایش بود که در چهار 
محور گردشگری، حمل ونقل عمومی، مجموعه های تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی  بود و همچنین 
صاحب نظران در حوزه  انرژی های تجدید پذیر، صنایع دانش بنیان و فناوری های نوین شهری به بحث و 
بررسی پرداختند. اولویت بسیاری از پروژه های مشارکتی شهرداری اصفهان در این همایش پروژه هایی 

بود که در اطلس نیازمندی های شهروندان اصفهانی مشخص شد تا با استقرار نظام 
پذیرش اجتماعی و فرهنگی شــهروندان در پروژه های مشارکتی لحاظ شود و با این 
رویکرد ســرمایه گذاران داخلی و خارجی را در آینده ای نزدیک جذب کنند. گفتنی 
است که در پایان این همایش تفاهمنامه اجرای هشت پروژه در زمینه های مختلف 
بین شهرداری اصفهان و ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به ارزش 24 هزار میلیارد 
ریال امضا شــد. در این همایش وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور، مشاوران اقتصادی 
رییس جمهور،40 هیئت اقتصادی و ســرمایه گذاری از کشــورهای کویت، امارات 

عربی متحده، ترکیه، کره جنوبی، 
اسپانیا، گرجستان، سوئیس، آلمان، 

 عراق، عمان، اتریش، چین، افغانستان، لهســتان، کانادا، روسیه و یونان و همچنین دو هیئت سیاسی 
از کشورهای اسپانیا و اتریش حضور داشتند.

 تصویب برنامه راهبردی اصفهان 1400 در شورای شهر
برنامه راهبردی اصفهان 1400 با 6 هزار نفر - ساعت کار کارشناسی تهیه و تدوین و با حضور شهردار و 
مدیران شهری برای تصویب نهایی تقدیم اعضای شورای شهر  شد. اجرای طرح های محرك توسعه برای 
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده، کاهش آالینده های محیطی به ویژه مدیریت پسماند، تقویت مراکز 
محالت و فراهم کردن فضاهای چندمنظوره، افزایش جذابیت و کیفیت  
سیســتم های حمل ونقل عمومی، مدیریت تقاضای سفر با تمرکز بر 
کاهش آالینده ها و توسعه درون زا از راهبردهای برنامه اصفهان1400 
هستند. طرح ها و پروژه های شاخص، پروژه های مناطق و اقدامات طرح 
تحول سه بخش برنامه اصفهان1400 اصفهان هستند که برای بازه 
زمانی سال 95 تا 99 تدوین شده است و قرار است با اعتبار 16 هزار 
میلیارد تومانی اجرایی شود. گفتنی است که این برنامه با کلیات بودجه 

سال 95 شهرداری اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان به تصویب رسید.
 تلفيق بودجه نقدی و غيرنقدی شهر اصفهان در سال 95

بودجه سال 95 شــهرداری اصفهان از ویژگی های بارزی برخوردار بود و از آن جمله می توان به تلفیق 
 بودجه جاری و عمرانی و همچنین تقدیم بودجه شهرداری و سازما ن های وابسته در قالب یک بودجه 
به شورای شهر اصفهان اشاره کرد. بر اساس این الیحه، 76 درصد بودجه سال آینده اصفهان سهم عمران 
شهر و 24 درصد آن سهم هزینه های جاری خواهد شد. گفتنی است که اعتبار در نظر گرفته شده برای 
بودجه سال آینده شــهرداری اصفهان نیز دو هزار و650 میلیون تومان است که در سال آینده محقق 
خواهد شد. اصفهان بیست و پنجمین نشست روابط عمومی شهرداری کالنشهرهای کشور را میزبانی 
 کرد. بیست و پنجمین نشست روابط عمومی شهرداری کالنشهرهای کشور در قالبی نشست دو روزه 
با حضور مدیران روابط عمومی، کارشناسان امور بین الملل شهرداری های کالنشهرهای کشور و مدیران 
روابط عمومی سازمان های زیباسازی کالنشهر های کشور آغاز به کار کرد. نشست کمیته روابط عمومی 
 و امور بین الملل شهرداری های کالنشهرهای کشــور با هدف تبیین جایگاه روابط عمومی و نقش آن 
در هدایت افکار عمومی و انتقال تجربیات و هم افزایی برگزار شد. در این گردهمایی کارگاه های دیپلماسی 
شهری در حوزه بین الملل، کارگاه برند شهری و تبلیغات محیطی در حوزه سازمان زیباسازی و کارگاه 
ارتباطات و گردشگری در حوزه روابط عمومی برگزار شــد. مدیران روابط عمومی و کارشناسان امور 

بین الملل از کالنشهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشــهد، تبریز، ارومیه، شیراز، اهواز، زاهدان، قم، 
کرمانشاه، رشت، کرمان و همدان در این نشست حضور پیدا کردند.

 اصفهانى ها صاحب موتوربرقى شدند
وجود آالینده های هوایی و صوتی در اصفهان مدیران شــهری را بر آن داشــت تا با توجه به 6 برابر 
آالیندگی صوتی و سه برابر آالیندگی هوایی که موتورســواران در اصفهان ایجاد می کنند چاره ای 
 برای ساماندهی آنها بیندیشند. از این رو شــهرداری اصفهان با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری تفاهم نامه ای را منعقد کرد تا بر اساس آن نســبت به تولید موتورسیکلت  های 
 برقی با استفاده از ظرفیت شــرکت  های دانش بنیان و با استفاده از ظرفیت تولید داخل اقدام شود. 
گفتنی است که در گام نخست این تفاهمنامه تولید انبوه 5 هزار موتورسیکلت در دستور کار واحد 

تولیدکننده در اصفهان قرار می گیرد و این امر در خردادماه اجرایی خواهد شد.
 تغيير مسير خط 2 مترو اصفهان

با توجه به حساسیت مدیران شهری و استانی اصفهان نسبت به میراث فرهنگی و قول شهردار اصفهان 
مبنی بر اینکه توسعه شهر بدون توجه به میراث فرهنگی و هویت تاریخی ممکن نیست، با همکاری 
سازمان میراث فرهنگی کشور و شهرداری اصفهان، معرفی جایگزین عبور خط دو مترو اصفهان از 
زیر میدان امام )ره( تصویب شد. جلسه تصمیم گیری برای عبور خط دو قطار شهری اصفهان در دفتر 

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با حضور 
استاندار، شهردار، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان و تنی چند از مدیران و کارشناسان 
مربوطه در این زمینه برگزار شد. در این جلسه قرار بر این شد تا خط دو متروی اصفهان به جای عبور 
از زیر میدان تاریخی امام خمینی )ره( به خیابان های پیرامونی این میدان بزرگ و تاریخی کشور که 
دومین میدان بزرگ و تاریخی جهان تلقی می شود، تغییر پیدا کند. گزینه جایگزین معرفی شده از 
محور » دارك « آغاز و پس از عبور از خیابان های پیرامونی و میدان امام حسین )ع( در ادامه مسیر 
با خط مصوب قبلی منطبق می شود. مسیر یاد شده پس از ماه ها چشم انتظاری در این جلسه مورد 
تایید رییس سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و قرار شد با توجه به مطلوب بودن مسیر پیشنهادی، 
حمایت های الزم برای تصویب خط جدید در شورای عالی ترافیک کشور صورت پذیرد تا خط دو 

متروی اصفهان بتواند تا پایان سال1400 با همکاری سازمان میراث فرهنگی تکمیل شود.
 تجربه فضای اقيانوس با آکواریوم ناژوان

آکواریوم ناژوان با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد تومان توسط شهرداری اصفهان در مساحتی بالغ بر 
3 هزار و500 مترمربع در ارتفاع منهای 6 متر زیرزمین ساخته شده است. این مجموعه شامل 33 
 آکواریوم 5 تا10 متری است و به صورت یک دنیای 35 متری زیرآب، حجم1080 مترمکعب آب را 
در خود جای می دهد و شهروندان می توانند در کنار و باالی سر خود زیباترین و کمیاب ترین گونه های 

دریایی را ببینند و بودن در فضای اقیانوس را تجربه کنند. در این آکواریوم از 5 اقیانوس دنیا گونه های 
مختلف آبزیان، ماهیان آب های شور و شیرین، ستاره دریایی و ... به نمایش گذاشته شده است.

 سيمای اصفهان با اجرای 60 طرح زیباسازی نو مى شود
اجرای60 پروژه زیباسازی در اصفهان از دیگر رویدادهای قابل توجه شهر اصفهان در سال 94 بود، 
رویدادی که در تمام نقاط شهر اجرایی شد و مردم با نگاه های خود در قسمت های مختلف شهر آن 
را حس کردند. طراحی و اجرای این طرح ها با برگزاری اتاق های فکر و بررسی کارشناسان سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان در کارگروه های نماد و حجم، گرافیک و نقاشی صورت گرفت و سعی 

بر آن شد تا مولفه های نمادین شهر اصفهان در این آثار نمایان شود. 
این طرح ها در قالــب نمادهای حجمی، 
آبنماها، نورپــردازی و دیوارنگاره ها در 
سطح شهر انجام می شــود. در طراحی 
نمادهای حجمی و آبنماها که یا به صورت 
متحرك هســتند و یا نمایی از تحرك را 
در طراحی خود دارند بر انتقال پیام ها و 

مفاهیم اجتماعی تالش شده است.
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