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روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

 فرهنگ استفاده از
پارکینگ، به ُکما رفته است

موانع اعطای تسهیالت 
بانکی به واحدهای تولیدی 

برداشته شد

3

موافقت رهبرانقالب با عفو
یا تخفیف مجازات

تعدادی از محکومان

2 122

رزمایش بیت المقدس 28
با موفقیت پایان یافت

12

رقابت سپاهان و استقالل برای 
جذب هافبک تراکتور

13
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اس��تاندار اصفهان گف��ت: موان��ع قوانین و 
مقررات بانک��ی در اعطای تس��هیالت مالی 
به واحده��ای تولیدی مش��کل دار برطرف 
ش��د. رس��ول زرگرپور در هفتمین جلس��ه 
س��تاد راهبری و مدیریت اقتص��اد مقاومتی 
استان، بیان داشت: تمام محدودیت مالیاتی، 
 بیمه اجتماعی و تس��هیالت بانکی که باعث 
می ش��د اعطای تس��هیالت به این واحدها 

ممکن نباشد، برداشته شد...

در کنار رک��ود دامن گی��ر، دردی باالتر از همه 
دردها، نبض صنایع استان اصفهان را به شماره 
انداخته اس��ت و آن مالیات بر ارزش افزوده ای 
است که با فش��ار مضاعف خود سبب خم شدن 
کمر صنعت استان شده اس��ت. واژه »رکود« را 

در سال های اخیر بس��یار شنیدیم و آن قدر این 
واژه تکرار ش��د که مفهوم آن معنای حقیقی و 
تلخ خود را از دس��ت داد، رکودی که این روزها 
گریبان گیر بس��یاری از صنایع شده و اصفهان 

به عنوان صنعتی ترین استان ایران...

شهردار اصفهان گفت: فضای همگرایی و هم افزایی 
درشهر اصفهان میان دس��تگاه های مختلف ایجاد 
شده و ش��هرداری اصفهان آماده عمل به قول خود 
در ارتباط با تجهیز س��الن های تئاتر اصفهان است. 
مهدی جمالی ن��ژاد، با توجه به اع��الم رویکردهای 
فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری اصفه��ان در کنار 
برنامه های عمرانی، در ارتباط با برنامه های خود در 

ارتباط با ارتقای جایگاه تئاتر اظهار داشت...

نارندرا مودی نخس��ت وزیر هند در جریان س��فر 
خود ب��ه ته��ران در نشس��ت خبری مش��ترک با 
رییس جمهوری اس��المی ایران ضم��ن تقدیر از 
میزبانی ایران، گفت:  اینجانب به نمایندگی از یک 
میلیارد و دویس��ت میلیون هندی به ملت دوست 
داش��تنی ایران درود می فرس��تم. وی افزود:  سفر 
به ایران برای اینجانب مایه افتخار اس��ت. دوستی 

ایران و هند دوستی تازه ای نیست...
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شهردار اصفهان:
 اعالم آمادگی برای تجهیز

 سالن های تئاتر شهر

»رکود« نبض نساجی  را به شماره انداخت؛

 صدای پای ورشکستگی
کارخانه های نساجی اصفهان

3

 نخست وزیر هند:

رهبری ایران، دیپلماسی 
دوراندیشانه ای دارند

امروز روشنگری الزم است
فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع(؛

معضالت شهر اصفهان؛

طی احکام جداگانه ای از سوی مهدی جمالی نژاد 
شهردار اصفهان، شهرداران چهار منطقه اصفهان 

تکریم و معارفه شدند.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری 
اصفهان، دکتر مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان 
با حضور در مناطق 1، 3، 5 و 6 شهرداری اصفهان، 
مدیران جدید این مناطق را معارف��ه و از زحمات 

مدیران قبلی تجلیل و قدردانی کرد. 
مسئوالن شهرداری با نوآوری پاسخگوی نیاز 

جدید شهرداران باشند
جمالی نژاد در آئین تودی��ع و معارفه مدیر منطقه 
6 شهرداری اصفهان با اش��اره به اینکه مدیر قبلی 
)فضل اهلل محلوجی( و مدیر جدید )منصور نجفی( 
منطقه 6 شهرداری اصفهان هر دو از الیه های پایین 
مدیریتی در شهرداری ارتقا یافته و خاک مدیریت 
شهری را خورده اند، اضافه کرد: هر دوی این مدیران 
را می توان از ذخایر ارزشمند شهرداری اصفهان به 

شمار آورد.
وی با اش��اره به اینکه هزینه و درآمدهای 
شهرداری در مناطق 5 و 6 شهرداری 
اصفهان باالس��ت، ابراز کرد: این 
مناط��ق، مناط��ق کلی��دی و 
حس��اس هس��تند و انتظارات 
باالی ش��هروندان از مدیریت 
ش��هری کار را در ای��ن مناطق 

سخت می کند.
شهردار اصفهان خالقیت و نوآوری را 

الزمه ارتقای فعالیت های مناطق شهرداری دانست 
و اضافه کرد: باید خود را باور کنیم و از هاله بس��ته 
دور خود پیچیده خارج شده تا بتوانیم پاسخگوی 

نیازهای جدید شهروندان باشیم.
مدی�ران مناطق�ه از پرداختن به حاش�یه ها 

دوری کنند
وی در آئین تودیع مدیر منطقه 5 اصفهان نیز ضمن 
قدردانی از فعالیت های مدیر این منطقه اظهار کرد: 
آقای عصارزادگان در الیه ه��ای مختلف مدیریتی 
شهرداری اصفهان حضور داشته و کارنامه خوبی را 

نیز از خود به جای گذاشته است.
ش��هردار اصفه��ان حمیدرض��ا فرهن��گ، مدی��ر 
جدید منطقه 5 ش��هرداری اصفه��ان را نیز فردی 
سخت کوش و باسابقه در فعالیت های عمرانی عنوان 
کرد و گفت: باید توجه داش��ت که در ش��هرداری 
اصفهان همه فعالیت ها بی س��ر و ص��دا و به دور از 

حاشیه انجام شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در چش��م انداز برنام��ه 
اصفه��ان 1400 و اصفه��ان 95 کلیدواژه ه��ای 
مسئولیت پذیری، سرسبزی، سالم بودن، هوشمند 

س��ازی و ... در دس��تور کار اس��ت، 
ادامه داد: از این رو برای رس��یدن به 
اهداف این برنامه ها نیازمند اقدامات 
مش��ترک و هم راس��تا در مدیری��ت 

شهری هستیم.
اجتماع�ی  آس�یب های 
اساس�ی ترین اتفاق�ات ناگ�وار 

زیرپوستی شهر اصفهان
جمالی نژاد آسیب های اجتماعی را از 
اساسی ترین اتفاقات ناگوار زیرپوستی 
ش��هر اصفهان دانس��ت و گفت: باید 

توجه داشت که همگان و حتی خانواده های تک تک 
مسئوالن در معرض این آسیب ها قرار دارند و باید 
رفع این آس��یب های دغدغه اصلی همه مسئوالن 

باشد.
وی در ادامه خود را خادم ش��هروندان عنوان کرد و 
افزود: همه کارمندان شهرداری نیز باید این دید را 

داشته باشند.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه منطقه 5 به دلیل 
زندگی ادیان مختلف در این منطقه از حساس��یت 
باالیی برخوردار است، ادامه داد: همچنین در عین 
حال شاکله مدرن شهر نیز در این منطقه است که 
این موضوع همت مضاعف��ی را برای آبادانی هر چه 

بیشتر این منطقه می طلبد. 
وی با بیان اینک��ه اگر رضایتمن��دی در منطقه ای 
نیس��ت همه مقصر هس��تند، اضافه ک��رد: در این 
صورت باید همگان کمر همت را ببندند و دلسوزانه 

کار کنند.
به تنهایی نمی توانم معجزه کنم

جمالی ن��ژاد در ادامه در آئین تودی��ع )حمید رضا 
فرهنگ( و معارفه مدیر جدید )حمید عصارزادگان( 

منطقه یک ش��هرداری اصفهان، انجام پروژه های 
مختلف عمرانی و خدماتی در شهر اصفهان را بسیار 
مهم ارزیابی و اظهار کرد: این امر در صورتی محقق 
می ش��ود که خانواده ش��هرداری همراه، همدل و 

صمیمی در کنار یکدیگر کار کنند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه اصفه��ان نبای��د در زمینه 
س��رمایه گذاری و ج��ذب س��رمایه های خارجی و 
داخلی از دیگر کالنشهرهای کش��ور عقب بیفتد، 
اضافه کرد: باید به دنبال س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی پاسخگو باشیم که چرا سرمایه گذاران باید 
به مشهد و تبریز فعالیت داشته باشند و اصفهان در 

این زمینه خواب باشد. 
ش��هردار اصفهان رف��ع معضالتی مانن��د ترافیک 
 و آلودگ��ی ه��وا در اصفه��ان را نیازمن��د اتحاد و 
همدلی مس��ئوالن عنوان کرد و ادام��ه داد: من به 
تنهایی نمی توان��م معجزه کنم و بای��د تمام همت 
مجموعه شهرداری این باش��د که شبانه روزی کار 

کند.
وی با اش��اره به اینک��ه در منطقه یک ش��هرداری 
اصفهان مردمانی اصی��ل و بومی زندگی می کنند، 
افزود: باید توجه داش��ته باش��یم که 
چنانچه حاشیه در این منطقه وجود 
نداشته باشد، می توان به اهداف خوبی 
دست یافت و از این رو به هیچ عنوان 
نباید اج��ازه ورود به حاش��یه ها در 
این منطقه از ش��هرداری داده شود. 
جمالی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه 
نباید به هیچ عنوان حق ش��هروندی 
در شهر ضایع ش��ود، اضافه کرد: در 
شهرداری نباید هیچ گونه فامیل بازی 

صورت گیرد. 

اصفهان برای رس�یدن به توسعه 
پای�دار نیازمن�د رفاق�ت و 

انسجام است
وی در آئی��ن تودی��ع منصور 
نجفی مدیر س��ابق و معارفه 
حس��ین کارگر مدی��ر جدید 

منطقه 3 ش��هرداری اصفهان 
نیز با اشاره به اینکه اگر قرار است 

اصفهان به توسعه پایدار دست یابد و 
به شهری نمونه تبدیل شود به کلید واژه رفاقت 

انس��جام و همبس��تگی نیاز دارد، اظهار کرد: باید 
توجه داش��ت که بس��یاری از پروژه های دولتی به 
دلیل نبود بودجه تعطیل شده و این در حالی است 
که شهرداری ها به دلیل اینکه روی پای خودشان 
ایس��تاده اند محور فعالیت های مختل��ف عمرانی، 
فرهنگی و خدمات��ی قرار گرفت��ه و از این رو توقع 

شهروندان از این نهاد بیش از گذشته است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه صادق بودن مسئوالن 
شهرداری با مردم زمینه س��از بیشتر شهروندان به 
این نهاد می ش��ود، اضافه کرد: باید توجه داش��ت 
که منطقه سه ش��هرداری اصفهان منطقه مدیران 
و علما است و همچنین دس��تگاه های مختلف نیز 
در ای��ن منطقه اس��تقرار یافته اند و از ای��ن رو کار 
کردن در این منطقه فوق العاده س��خت است.وی 
منطقه 3 شهرداری اصفهان را منطقه ای با مردمی 
اصیل و بوم��ی و آثار و ابنیه تاریخ��ی عنوان کرد و 
گفت: مباحث فرهنگی در ای��ن منطقه متفاوت از 
دیگر مناطق است و پروژه های عمرانی باید در این 

منطقه به صورت جدی پیگیری شود.
گفتنی اس��ت در آئی��ن تودیع و معارف��ه مدیران 
چهار منطقه شهرداری اصفهان، مسئوالن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به مناسبت سوم خرداد 
و معتمدین محل و مسئوالن کانون های فرهنگی 
نیز در این برنامه ها حضور داشته و هر یک به نوبه 

خود از اتفاقات اخیر در ش��هر از ش��هردار اصفهان 
تشکر و قدردانی کردند.

دکتر جمالی نژاد در آئین تکریم و معارفه مدیران 4 منطقه شهرداری اصفهان:

شهرداران مناطق با خالقیت و نوآوری نیاز شهروندان را برطرف کنند 
همدلی و هم سویی کارکنان شهرداری برای خدمت رسانی به مردم 
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همزمان با سوم خرداد سالروز عملیات افتخارآفرین بیت المقدس و فتح خرمشهر، مراسم 
دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین)ع( با حضور 

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
به گزارش ایسنا، رهبر معظم انقاب اسللامی در ابتدای ورود به میدان، با حضور بر مزار 
شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شللهیدان دفاع مقدس را گرامی داشتند و از 

خداوند متعال، علو درجات آنان را مسألت کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین جانبازان سرافراز حاضر در میدان از جمله جانبازان 
فداکار مدافع حرم و چند تن از خانواده های معظم شهیدان را مورد تفقد قرار دادند. رهبر 
معظم انقاب اسامی در این مراسم در سللخنان مهمی به تبیین منطق قرآنی و اسامی 
»جهاد کبیر« به معنای »ایستادگی و تبعیت نکردن از جبهه استکبار« و ابعاد و الزامات 
آن در نظام جمهوری اسامی پرداختند و با اشاره به تاش ها و برنامه ریزی های گسترده 
جبهه استکبار برای نفوذ و تغییر هویت نظام اسللامی، گفتند: مهم ترین وظیفه  کنونی 
مراکز دانشللگاهی و حوزوی، عناصر و جوانان مؤمن و انقابی و همچنین سللازمان سپاه 
پاسداران انقاب اسامی، »اقدام سنجیده و هوشللمندانه برای تبیین و روشنگری ژرفا 
و عمق شللعارهای انقاب« و »پرهیز از اقدامات سطحی«، »کادرسللازی برای آینده« و 
»تدوین علمی تجربه های متراکم و شگفت انگیز انقاب در طول ۳۸ سال گذشته« است.

 حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای بللا تبریللک ایللام والدت قطللب عالللم امللکان حضرت 
صاحب الزمان)عج( و همچنین گرامیداشت سللوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، این روز 
را یکی از روزهای فراموش نشدنی در تاریخ انقاب و نماد قدرت الهی دانستند و افزودند: 
در مورد عملیات آزادسازی خرمشهر و دیگر عملیات های دفاع مقدس، جزییات فراوانی 
وجود دارد که شاید بسیاری از مردم و به ویژه نسل جوان، از آنها مطلع نباشند و بر همین 

اساس توصیه می شود که کتاب های مربوط به این عملیات ها، حتما مطالعه شوند.
ایشان در بیان یکی از نکات مهم در عملیات آزادسازی خرمشهر به حمایت و دست قدرت 
الهی اشاره و خاطرنشللان کردند: امام بزرگوار، آن مرد خدا و حکیم الهی واقعی، فرمودند 

خرمشهر را خدا آزاد کرد.
رهبر انقاب خاطر نشان کردند: در این منطق، هنگامی که همه تاش ها و مجاهدت ها 
انجام و همه توان به میدان آورده و در نهایت به خدا توکل شود، دست قدرت الهی همچون 
پشتوانه ای مسللتحکم به کمک خواهد آمد که نتیجه  آن، آزادسازی خرمشهر در مقابل 

دشمنی است که از همه امکانات تجهیزات برخوردار بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با این منطق، امکان آزادسازی همه دنیای تحت سلطه 
استکبار، امکان آزادسازی فلسطین و امکان اینکه هیچ ملتی مستضعف نباشد، وجود دارد. 
ایشان تأکید کردند: هر ملتی که دارای این منطق باشد و تمام تاش و مجاهدت خود را 
به کار گیرد و به خدا تللوکل کند، قطعا مرعوب قدرت نظامی، مالی، تبلیغاتی و سیاسللی 
قدرت ها نخواهد شد.رهبر انقاب با اشللاره به تاش ناموفق جبهه استکبار در طول ۳۸ 
سال گذشته برای شکست انقاب اسامی، به رغم استفاده از ابزارها و توطئه های گوناگون، 
آن را نمونه بارز پیروی از منطق مجاهدت و ایستادگی با توکل برخدا برشمردند و تأکید 
کردند: ملت ایران همچنان در صحنه است و جوانان بسیاری حاضرند که جان خود را در 

راه انقاب فداکنند و این، همان چیزی است که قدرت خدا را جلب خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای این نوع رویارویی در مقابل جبهه استکبار را »جنگ نامتقارن« 
خواندند و گفتند: در این جنگ نامتقارن، هر دو طرف توانایی ها و منابع قدرتی دارند که 
طرف مقابل، از آنها برخوردار نیست و منبع قدرت نظام اسامی، اعتماد و توکل به قدرت 

خدا، اعتماد به پیروزی و اعتماد به قدرت اراده انسان های مؤمن است.
ایشان با تأکید بر اینکه جنگ نامتقارن، »جنگ اراده ها« اسللت، خاطر نشان کردند: در 
میدان این جنگ، اراده هر یک از دو طرف سسللت شللود، قطعا شکسللت خواهد خورد، 
بنابراین باید مراقب بود تا تبلیغات و وسوسلله های دشللمن در اراده مسللتحکم ما خللی 

ایجاد نکند.
رهبر انقاب، این جنگ را فراتر از جنگ نظامی و نوعی »جهاد« دانستند و افزودند: امروز 
برای کشور ما احتمال وقوع جنگ نظامی سنتی بسیار ضعیف است، اما مسئله جهاد باقی 
است و این جهاد که منطقی قرآنی و اسامی دارد، »جهاد کبیر« و به معنای »ایستادگی، 

مقاومت و پیروی نکردن از کفار و مشرکین« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه جهاد کبیر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و هنری نیز تجلی و ظهور دارد، خاطر نشان کردند: در همه این عرصه ها، به جای 
تبعیت از جبهه کافران و مشرکان، باید از برنامه کاری اسام و قرآن تبعیت کرد.

ایشان مسئله امروز جمهوری اسامی و جبهه اسللتکبار را موضوع »تبعیت« دانستند و 
گفتند: آنها تمام ابزارها، فشللارها و تاش های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی و 
عوامل خائن خود را به کار گرفته اند تا نظام اسللامی را به زانللو درآورند و وادار به تبعیت 
کنند، اما آنچه که موجب عصبانیت شدید استکبار از ملت ایران شده، آن است که مردم 

به خاطر مسلمان بودن حاضر به تبعیت از استکبار نیستند.
رهبر انقاب، طرح موضوعاتی همچون انرژی هسللته ای، قدرت موشکی و حقوق بشر را 
بهانه خواندند و تأکید کردند: علت اصلی همه این دشللمنی ها و بهانه تراشللی ها، تبعیت 
نکردن از استکبار اسللت زیرا اگر ملت ایران حاضر به تبعیت بود، قطعا با قدرت موشکی 

و انرژی هسته ای کنار می آمدند و هیچ گاه نامی از حقوق بشر نیز به میان نمی آوردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص موضوع موشکی یک نکته را متذکر شدند و تأکید 
کردند: اخیرا  درمورد توان موشکی ایران جنجال بسیاری به راه انداخته اند اما بدانند که 

این هیاهوها تأثیری نخواهد داشت و آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
ایشان در ادامه  تبیین علت اصلی دشمنی اسللتکبار با نظام اسامی خاطر نشان کردند: 
آمریکایی ها تاش زیادی می کنند تا علت اصلی این دشمنی را بر زبان نیاورند، اما گاهی 
نیز در اظهارات شان این مسللئله فاش می شللود، همچنانکه چند روز پیش یک مسئول 
آمریکایی بعد از تکرار اتهامات همیشگی بر ضد ایران، ناخواسته به موضوع »ایدئولوژی« 
یعنی همان تفکر اسامی اشاره کرد که موجب می شود ملت ایران زیر بار حرف زور جبهه 

کفر و استکبار نرود.
رهبر انقاب، »ایستادگی«، »تبعیت نکردن از دشمن« و »حفظ هویت انقابی و اسامی« 
را عوامل اصلی اقتدار نظام اسامی و ملت ایران دانسللتند و خاطر نشان کردند: آمریکا و 
دیگر قدرت ها، از این موضوع به شللدت ناراحت هسللتند و چاره ای هم ندارند و بر همین 
اساس تاش زیادی کردند که شاید بتوانند مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور را 

در حیطه قدرت خود درآورند، اما نتوانستند و به توفیق الهی نخواهند توانست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: وظیفه اصلی سللپاه، »پاسللداری از انقاب« اسللت، 

بنابراین جهاد کبیر باید سرلوحه برنامه های سپاه پاسداران انقاب اسامی باشد.
ایشان با اشاره به هجمه ها و تهمت های فراوانی که علیه سپاه مطرح می شود، گفتند: علت 

اصلی این عصبانیت ها، ایستادگی سللپاه در مسیر انقاب و حفظ جهت گیری ها و روحیه 
انقابی و اسامی است. رهبر انقاب خطاب به جوانان کشور و دانشجویان حاضر در مراسم 
خاطرنشان کردند: آینده انقاب متعلق به شماست و شما هستید که باید این تاریخ را با 
عزت حفظ کنید و بدانید در آینده، خرمشهرها، در پیش است؛ البته نه در میدان جنگ 
نظامی، بلکه در میدانی که ویرانی های جنگ نظامی را ندارد و برعکس آبادانی نیز به دنبال 

دارد، اما از جنگ نظامی سخت تر است.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای از همیللن زاویه به تبییللن ابعاد مختلف »جهللاد کبیر« در 
عرصه های اقتصاد، فرهنللگ و اجتماع پرداختنللد و افزودند: »تأکید بللر اجرای اقتصاد 
مقاومتی، بخش اقتصادی این جهاد اسللت«؛ »تأکید بر این موضوع کلله جوانان مؤمن، 
حزب الهی و انقابی به کارهای فرهنگی خودجوش با قدرت ادامه دهند و دسللتگاه های 
فرهنگی نیز در همین جهت حرکت کنند، بخش فرهنگی این جهاد است«؛ و »تأکید بر 
استفاده از همه ظرفیت ها و استعدادهای کشور در مسیر پیشرفت، بخش فعال اجتماعی 

این جهاد کبیر است«.
 ایشللان با اشللاره به اتهام ناروای برخی مخالفان ایللن حرکت و ادعای اینکه اسللتفاده از 
ظرفیت های درونی به معنای قطع رابطه با دنیاست، افزودند: ما هیچگاه قائل به قطع رابطه 
با دنیا و حصار کشیدن به دور خود نیستیم بلکه می گوییم ارتباطات سیاسی و مبادالت 
 اقتصادی داشته باشللید، اما هویت و شللخصیت اصلی خود را از یاد نبرید و هنگامی که 
می خواهید سخن بگویید و یا قرار داد امضا کنید، همچون نماینده ایران اسامی و نماینده 

اسام سخن بگویید و پشت میز قرارداد بنشینید و هوشمندانه اقدام کنید.
رهبر انقاب با تأکید بر اینکه جهاد کبیر نیازمند هوشمندی و اخاص است، به تاش ها و 
امیدهای دشمن برای نفوذ اشاره کردند و گفتند: امروز دشمن از وارد کردن ضربه اساسی 
به نظام اسامی ناامید است، اما با استفاده از ابزارهای مختلف و پیچیده در صدد نفوذ است 
تا هویت جوان ایرانی، هویت مورد پسللند آمریکا و استکبار باشد زیرا در این صورت برای 

پیاده کردن اهداف و نقشه های خود مشکل و هزینه ای نخواهد داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، شللناخت ناقص آمریکا و جبهه استکبار از ملت ایران را منشأ 
محاسبات غلط آنان خواندند و خاطر نشللان کردند: البته آنها از نفوذ ناامید نیستند و در 
چنین شرایطی، وظیفه بزرگی بر دوش همه غم خواران ملت ایران و نظام اسامی از جمله 

سپاه پاسداران قرار دارد.

ایشان با تأکید بر اینکه سپاه باید همواره آمادگی های نظامی خود را در بهترین و نوآورترین 
شللکل حفظ کند، افزودند: اما وظیفه سللپاه فقط جنگ در میدان نظامی نیست بلکه در 
مقطع فعلی، یکی از وظایف مهم همه دلسوزان، دوستداران و وفاداران به انقاب از جمله 
سپاه، تبیین، روشنگری و آشنا کردن ذهن ها با اعماق و ژرفای حقایق و شعارهای انقاب 
است. رهبر انقاب همه را به اهتمام به موضوع تبیین و روشنگری و کارهای عمقی توصیه 
مؤکد کردند و گفتند: تبیین شعارهای انقاب و روشنگری نسبت به عمق این شعارها، از 
لوازم اساسی تحقق جهاد کبیر است زیرا شعارهای انقاب، همچون نشانه و شاخص، مسیر 

صحیح انقاب و صراط مستقیم را نشان می دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، احساسللات و عواطف را در دنبال کردن حقایق و شللعارهای 
انقاب الزم، اما غیرکافی دانسللتند و تأکید کردند: اگر این مسایل با تعمیق و ژرف نگری 
تبیین شوند، قطعا ایمان و باور افراد نسبت به این شعارها، از آنها جدا نخواهد شد و ثبات 
دائمی خواهد داشت.ایشان، علت اصلی چرخش های صد و هشتاد درجه ای برخی افراد 
در مقاطع مختلف انقاب را، نداشللتن عمق  و نگاه سللطحی آنان به مسللایل دانستند و 
خاطرنشان کردند: باید در مسایل اصلی و شعارهای انقاب به اعماق فکر و اندیشه رفت 
و از راهنمایی های اساتید صالح اسللتفاده کرد.رهبر انقاب، »کادر سازی برای آینده« و 
»تدوین علمی تجربه های متراکم سی و هشت ساله انقاب اسامی در فراز و نشیب های 
شگفت انگیز« را از دیگر الزامات جهاد کبیر برشللمردند و افزودند: در این خصوص، همه 

مراکز دانشگاهی و حوزوی به ویژه دانشگاه امام حسین)ع(، وظیفه و مسئولیت دارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین ضرورت اقدامات عمیق، از برخی اقدامات غیرمنطقی 
انتقاد و تأکید کردند: گاهی برخی افراد و جوان هایی که ممکن اسللت صالح و مؤمن هم 
باشند، به دلیل مخالفت با یک فرد یا یک جلسه سخنرانی، هیاهو و جنجال به راه می اندازند 
و آن مجلس را بر هم می زنند، در حالی که من از قدیم با ایللن کارها که هیچ فایده ای نیز 

ندارد، موافق نبوده و نیستم  و معتقدم فایده در تبیین و کار درست و هوشمندانه است.
ایشان جوانان مؤمن و انقابی را به هوشیاری فراخواندند و گفتند: البته گاهی برخی افراد 
از روی اغراض، این کارهای نادرست را انجام می دهند و سپس به گونه ای وانمود می کنند 

که کار عناصر حزب الهی و مومن است، بنابراین باید کاما هوشیار بود.
رهبر انقاب، روشنگری عمیق و اقدامات صحیح و هوشمندانه را از وظایف اصلی برشمردند 
و تاکید کردند: همه ایللن اقدامات درصورتی تأثیرگذار خواهد بللود که به خداوند متعال 

توکل و توسل کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنان خود، الزمه اسللتحکام رابطه قلبی با خداوند 
را، »انس بیشتر با قرآن و تدبر در آیات الهی«، »توجه به نماز و ادای آن با حضور قلب« و 

»استفاده از فرصت ماه های شعبان و رمضان« دانستند.
در این مراسم سردار سرلشللکر محمد علی جعفری فرمانده کل سللپاه پاسداران انقاب 
اسامی، عامل اصلی اقتدار نظام اسامی را ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های آمریکا 
دانست و گفت: سپاه برای خنثی سللازی توطئه های دشللمنان بر راهبردهایی همچون 
»تولید قدرت در جهت پاسداری از انقاب«، »بازخوانی صورت و سیرت انقاب اسامی« 

و »انتقال تدابیر رهبر معظم انقاب به سطوح عملیاتی« تمرکز کرده است.
فرمانده کل سپاه با اشاره به جنگ افروزی نیابتی آمریکا از طریق رژیم های مرتجع منطقه، 
خاطرنشان کرد: بیداری و مقاومت اسامی همچنان ادامه دارد و تاش های نظام سلطه 

نمی تواند مانع استمرار انقاب اسامی و بیداری اسامی شود.
سرلشکر جعفری افزود: پاسداران جوان امروز آماده اند تا در میدان های دشوار و پیچیده  

آینده، از اسام، انقاب و عزت نظام اسامی، جانانه دفاع کنند.
سردار دریادار پاسدار مرتضی صفاری فرمانده دانشگاه امام حسللین )ع( نیز گزارشی از 
اقدامات و برنامه های علمی، فرهنگی، آموزشی و تقویت توان رزمی این دانشگاه ارایه کرد.

در این مراسللم تعللدادی از فرماندهان، مدیللران، پژوهشللگران و مبتکللران و نماینده 
دانش آموختگان و دانشللجویان نمونه دانشگاه امام حسللین)ع( هدایای خود را از دست 
فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند و نماینده دانشللجویان دانشگاه امام حسین)ع( نیز 

مفتخر به دریافت سردوشی شد.
اجرای طرح »عبادی الصالحون« از جمله برنامه های مراسم میثاق پاسداری دانشجویان 

دانشگاه افسری امام حسین)ع( بود.
همچنین در این مراسم، یگان های حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

 به مناسللبت اعیاد فرخنده  شللعبانیه و همچنین فرا رسللیدن سالروز 
آزادسازی خرمشللهر رهبر معظم انقاب اسامی با پیشللنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیللل مجازات ۶۶۹ نفللر از محکومان محاکللم عمومی و 
انقاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سللازمان قضایی نیروهای مسلح 

موافقت کردند.
آیت اهلل آملی الریجانی رییس قللوه  قضاییه طی نامه ای به رهبر معظم 
انقاب اسللامی به  مناسللبت اعیاد فرخنده  شللعبانیه و همچنین فرا 
رسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر پیشللنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات ۶۶۹ نفللر از محکومانللی را که در کمیسللیون مرکزی عفو و 
بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارایه 
کرد که این پیشللنهاد مورد موافقت حضرت آیللت اهلل خامنه ای رهبر 

معظم انقاب اسامی قرار گرفت.

معاون اول رییس جمهور کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت الزم 
بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق 

خاف قانون و عرف شوند.
به گزارش تسنیم، اسللحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، رییس 
سللازمان مدیریت و برنامه ریزی کشللور را مکلف کرد تا براساس مصوبه 
سللتاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سللریع تر تمهیدات الزم برای 
ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیات رفاهی به مدیران دولتی 
را در ضوابط اجرایی بودجه سللال ۹5 گنجانده و برای تصویب در هیئت 
دولت مطرح کند. در این نامه جهانگیللری همچنین کلیه اعضای دولت 
را موظف کرد تا با نظارت الزم بللر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، 
مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیات رفاهی خاف قانون 
و عرف شوند. براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه 
روز یکشللنبه مورخ ۹5/2/2۶ که به ریاسللت رییس جمهور برگزار شد، 
بایستی تهمیدات ایجابی و سلبی الزم برای ساماندهی پرداخت حقوق و 
دستمزد و تسهیات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به 

رییس جمهور منعکس گردد.
پیش از این نیز و به دنبال انتشللار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج 
از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور 
در مورخ ۹5/2/27 در نامه ای خطاب به وزیر امللور اقتصادی و دارایی و 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشللور، گزارش های دریافتی در 
خصوص دریافت حقوق های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه 
 مرکزی را نگران کننده توصیف کرده بود و از آنان خواسللته بود موضوع

 را بررسللی و راهکار الزم برای جلوگیری از پرداخت های خارج از عرف 
ارائه دهند.

به مناسبت فرا رسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر؛
موافقت رهبرانقالب با عفو یا تخفیف مجازات

تعدادی از محکومان

معاون اول رییس جمهور؛
اعضای دولت مانع پرداخت حقوق های

خالف قانون شوند

اخبار ویژه

معللاون وزیللر خارجلله کشللورمان با بیللان اینکلله رژیم 
صهیونیستی دارای بزرگ ترین زرادخانه تسلیحات کشتار 
جمعی است، آن را بزرگ ترین تهدید برای منطقه و صلح 
و امنیت بین الملل خواند و از جامعه بین الملل خواست تا 
برای پیوستن این رژیم به معاهدات بین المللی تاش کند.

عباس عراقچی، معاون وزیللر امور خارجه در چهاردهمین 
اجاس کشورهای آسللیایی عضو کنوانسیون ساح های 
شللیمیایی در تهران گفللت: جمهوری اسللامی ایران بر 
این باور اسللت که پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین و 
 اصول بین المللی نباید مورد بی توجهی قرار گیرد و جامعه

 بین الملل باید برای الزام این رژیم به پیوستن به معاهدات 
بین المللی خلع سللاح شللامل کنوانسللیون ساح های 

شیمیایی تاش بسیار کند.
سید عباس عراقچی ضمن خوشللامدگویی به نمایندگان 
کشورها، سللازمان ها و ایرانی های حاضر در جلسه افزود:  
خاورمیانه تنها منطقه ای است که پس از جنگ جهانی دوم 

شاهد استفاده گسترده از ساح های شیمیایی است.
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی اسللرائیل با برخورداری 
از زرادخانه بزرگ سللاح های کشللتار جمعی، از پیوستن 
به سازوکارهای خلع ساح و منع اشاعه سللر باز می زند و 
یک تهدید جدی برای منطقلله و صلح و امنیت بین الملل 

محسوب می شود.
معاون وزیرامورخارجه گفت: در حقیقت با توجه به عضویت 
اغلب بازیگران بین المللی در این کنوانسیون هیچ بهانه ای 
برای نپیوستن رژیم صهیونیستی به این کنوانسیون وجود 
ندارد. وی در ادامه افزود: جمهوری اسامی ایران به عنوان 
یک عضو مسئول و متعهد در این اجتماع بین المللی، یک 
تصمیم قطعی برای پیوستن به معاهدات بین المللی خلع 
سللاح به ویژه آن هایی که به سللاح های کشتار جمعی 

مرتبط هستند، گرفته است.

نارندرا مودی نخست وزیر هند در جریان سفر خود به تهران 
در نشست خبری مشللترک با رییس جمهوری اسامی ایران 
ضمن تقدیر از میزبانی ایران، گفت:  اینجانب به نمایندگی از 
یک میلیارد و دویست میلیون هندی به ملت دوست داشتنی 

ایران درود می فرستم.
وی افزود:  سللفر به ایران بللرای اینجانب مایه افتخار اسللت. 
دوسللتی ایران و هند دوسللتی تازه ای نیسللت، از قرن های 
پیش دو جامعه ایللران و هند از طریق هنللر و معماری، افکار 
و اندیشلله ها، آداب و رسللوم و فرهنگ با یکدیگر در پیوند و 

ارتباط بودند.
 مللودی ضمللن تشللکر از رهبللر انقللاب در دیپلماسللی

 دور اندیشانه اش خطاب به روحانی، گفت:  عالیجناب روحانی 
ما آخرین بار در سال 2015 با یکدیگر ماقات داشتیم. قدرت 
رهبری و بصیرت شما مرا به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: دراین  دیدار بر مسایل گوناگون فی مابین تمرکز 
کردیم. درباره اوضاع کنونی منطقه و مسایل دو کشور در سطح 
بین المللی هم اندیشی و تبادل نظر کردیم و مسئله همکاری و 

مشارکت ما با یکدیگر در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
نخسللت وزیر هند افزود: قراردادهای امضا شده فصل تازه ای 
را در عرصه همکاری های اسللتراتژیک دو کشور رقم می زند. 
رفاه ملت های ما در گرو همکاری های اقتصادی بین دو کشور 

اسللت. وی خاطرنشللان کرد:  همکاری های دوجانبه ایران و 
هند در طول تاریخ استوار بوده و رییس جمهور آقای روحانی 
و اینجانب در این مسللیر از هیچ کوششللی دریللغ نخواهیم 
کرد. معتقدیم که دوسللتی ملت ها عامل ثبات در منطقه ما 

خواهد بود.
نخست وزیر هند در بخش پایانی سخنانش از رییس جمهوری 
اسامی ایران برای حضور در هند دعوت کرد و گفت:  عالیجناب 
روحانی من برای نهایی شدن این توافقات و پیشبرد مذاکرات 

منتظر استقبال از شما در هند هستم.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بدیلی 
برای بشار اسد برای حل مشکات منطقه وجود ندارد، گفت: سیاست اصولی ایران در 

سوریه حمایت از بشار اسد است.
علی اکبر والیتی با مقامات عالی مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه در تهران دیدار و در 
خصوص همکاری های مطالعاتی و همچنین موضوعات منطقه ای و بین المللی و روابط 
استراتژیک دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد.وی ضمن خیر مقدم به هیئت روسی اظهار 
کرد: جمهوری اسامی ایران و روسیه در مسیر همکاری های دو جانبه و بین المللی به 
طور مستمر نقطه نظرات خود را به صورت مستقیم و شفاف با یکدیگر تبادل می کنند 
و این سللفر هم به دلیل اهمیت و جایگاه تبادالت و ارتباطات تحقیقاتی و پژوهشی و 

انتقال دیدگاه های دقیق به مسئوالن و تصمیم گیران بسیار مهم و قابل توجه است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: مقامات عالی 
دو کشور عزم جدی برای ترسیم و تعیین روابط استراتژیک با یکدیگر دارند و در طول 
حدود ۳5 سال تجربه کار بین المللی و حضور در ماقات های فراوان، باید تصریح کنم 
که ماقات رییس جمهور روسیه با مقام معظم رهبری بی نظیر و ویژه بوده و این نشانه 
اراده رهبران عالی دو کشور برای توسعه روابط است.والیتی تصریح کرد:در سطوح دیگر 
اجرایی و حتی برنامه ریزی های مرتبط باید همین اراده به طور جدی شللکل گیرد و 

مراکز تحقیقاتی دو طرف در این زمینه می توانند نقش جدی و تأثیرگذار داشته باشند.
وی تأکید کرد: در آستانه آخرین سفر و در مصاحبه با رسانه ها اعام کردم که جمهوری 
اسامی ایران و روسیه در تاش برای گسترش روابط تا سطح استراتژیک هستند و این 
کام به دقت بیان شده بود و روابط دو طرف در تاریخ روابط فی مابین بی سابقه است 
و البته نیازمند تاش و همکاری های بیشللتر و روز افزون دست اندرکاران در سطوح 
مختلف است و یقینا در نشستی که دو مرکز در روسیه داشته و در حال حاضر در تهران 
خواهند داشت باید به صورت ویژه و به عنوان نگاه پژوهشی و برنامه ریزی به مسئوالن 

منتقل شود تا در اجرا و نمونه عملی روابط مشاهده شود.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نمونه همکاری های 
دو کشور در سوریه را یادآور شد و افزود: همکاری دو طرف در سوریه قابل توجه است 
و می توان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف آن، نسبت به تأکید بر نکات مثبت و رفع 
برخی مشللکات اقدام کرد.والیتی تصریح کرد: همکاری دو کشور در سوریه بسیار 
مهم اسللت و سللناریوهایی که آمریکایی ها و برخی متحدین برای منطقه و از جمله 
رفتن بشار اسد و یا تجزیه سوریه به پنج قسمت طراحی کرده اند، بی تردید برای مردم 
سوریه و کشورهای منطقه هیچ گونه منافعی را به دنبال نخواهد داشت و باید در این 
زمینه با هوشیاری عمل کرد و جمهوری اسامی ایران قطعا با این طراحی های شوم 

ایستادگی خواهد کرد. 
رییس جمهور سوریه نیز همچون همیشلله در مسیر محور مقاومت ایستادگی کرده  
و ایران و روسیه هم اقتدار الزم را در منطقه دارند و حتما راه حل نظامی برای سوریه 
وجللود ندارد.والیتی به حوزه های اقتصادی هم اشللاره و تأکید کللرد: در زمینه های 
اقتصادی، انرژی، ترانزیتی و ... بسللترهای فراوانی برای همکاری وجود دارد که باید 
در این خصللوص هم برنامه ریزی الزم صللورت پذیرد ضمن آنکلله در دیگر زمینه ها 
 در منطقه آسللیای مرکزی، قفقللاز و ... نیز امللکان همکاری وجود خواهدداشللت.

خانم یلنا سللوپونینا رییس هیئت روسی هم با اشللاره به تاش جدی دو طرف برای 
ترسیم نقشه راه همکاری ها اظهار کرد: روسللیه تاش دارد تا در تمامی عرصه های 
منطقه ای و بین المللی به طور فعال عمل کند و در این میان اهمیت ویژه ای برای روابط 
با جمهوری اسامی ایران قائل است و مراکز تحقیقاتی دو طرف نقش بسیار مهمی در 
این زمینه دارند.وی با اشاره به برنامه قبلی دو مرکز در روسیه افزود: نشست قبلی در 
دستیابی به نقاط مثبت و شناسایی برخی ضرورت ها و فرصت ها و تهدیدها در ترسیم 
روابط استراتژیک فی مابین بسیار مطلوب ارزیابی می شود و امیدواریم نشستی که در 
تهران خواهیم داشت هم بتواند تأثیر مثبت خود را در حوزه اجرا و برنامه ریزی و ارایه 

دیدگاه های مشورتی به مسئوالن به دنبال داشته باشد.

والیتی در دیدار با مقامات مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه:

جایگزینی برای بشار اسد در راستای حل مشکالت منطقه وجود ندارد

سید عباس عراقچی:

اسرائیل تهدیدی جدی برای منطقه و صلح و امنیت بین الملل است
 نخست وزیر هند:

رهبری ایران، دیپلماسی دوراندیشانه ای دارند

فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع(؛

امروز روشنـگری الزم است
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در ذوب آهن اصفهان؛

 طنين دلنشين فرهنگ انتظار  
و ارادت به صاحب الزمان )عج( 

تا چند روز آینده؛

 فروش گازوئيل به خودروهای فاقد بيمه 
ممنوع می شود

ریيس اتحادیه طال و جواهر خبر داد:

کاهش شدید
قيمت  سکه

مراسم جشن نيمه شعبان با حضور پرشور تالشگران 
ش��ركت در بخش هاي مختلف، عرصه ابراز عشق 
و ارادت هم��كاران ذوب آهني نس��بت به خاندان 
 امامت و واليت و آقا امام زمان )عج( بود. امس��ال، 
باشكوه تر از سال هاي گذشته جشن هاي مختلفي 
در مساجد و نمازخانه هاي شركت،  سالن اجتماعات 
آزمايش��گاه مركزي، بيمارستان ش��هيد مطهري، 
مديريت آموزش و توس��عه منابع انساني، مديريت 
تولي��دات كك و مواد ش��يميايي، مديري��ت نورد، 
مديريت كيفيت و مديريت خدمات و امور اجتماعي 
به همت تالشگران ش��ركت و پايگاه هاي مقاومت 
بسيج برگزار شد. ضمن اينكه ايستگاه هاي پذيرايي 
صلواتي و شيشه نويسي نيز در بخش هاي مختلف 

به ويژه مديريت فوالدسازي برپا شد.
  به هم��ت مديريت روابط عمومي نيز جش��ن هاي 
با ش��كوهي در فرهنگس��راي امام رض��ا)ع( فوالد 
 ش��هر در 5 ش��ب و اول خردادماه نيز جش��ن ويژه 
نيمه ش��عبان با حض��ور مهندس س��جاد فرماندار 
شهرس��تان لنجان، حجت االس��الم و المسلمين 
محم��ود آبادي ام��ام جمعه فوالدش��هر، مهندس 

افضلي معاون به��ره برداري، مهن��دس علمداري 
مش��اور فرهنگي، اجتماع��ي مديرعامل، جمعي از 
 مديران شركت و اعضا كانون خيرين فرهنگي بانوان 

ذوب آهن و خانواده آنها برگزار شد.
در اين جشن ضمن س��خنراني مهندس علمداري 
پيرامون فرهنگ انتظار و ابعاد شخصيتي امام زمان 
)عج( ، ميثاق نام��ه فعاليت كانون خيرين فرهنگي 
بانوان ذوب آهن اصفهان رونمايي، قرائت و به امضا 
فرماندار شهرستان لنجان، امام جمعه فوالدشهر و 

تمامي اعضا كانون مذكور رسيد.

 ش��ركت پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی اع��الم كرد: 
از ابتدای خرداد پي��ام » خطا -  بيمه « برای مالكان 
خودروه��ای گازوئيل��ی فاق��د بيمه صادر ش��ده و 
كارت های گازوئيل اين خودروها تا چند روز آينده 

ابطال می شود.
همزم��ان ب��ا ورود به خ��رداد م��اه، ب��رای مالكان 
خودروهای سنگين و گازوئيل سوز فاقد بيمه شخص 
ثالث هشدار پايانی درباره قطع سهميه سوخت در 

زمان سوخت گيری در جايگاه ها صادر شد.
ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران، اعالم 
كرد: مالكان خودروهای سنگين فاقد بيمه شخص 
ثالث از ۶ ارديبهش��ت ماه با ورود كارت به س��امانه 
هوش��مند برای دريافت س��وخت، پيام » هشدار - 
بيمه « دريافت كردند و بر اين اساس موظف به رفع 

مشكل بيمه خود تا خردادماه بودند.
همچنين، در مرحله دوم كه از ) يكم خردادماه ( آغاز 
شد، صاحبان خودروهای سنگين فاقد بيمه شخص 
ثالث با ورود كارت به سامانه هوشمند برای دريافت 
س��وخت، پيام » خطا -  بيمه « دريافت كردند. اين 
پيام به اين معناس��ت كه از زمان اجرای كامل اين 

طرح ك��ه پيش بينی می ش��ود از نيم��ه خردادماه 
باشد تا زمان رفع مش��كل بيمه، كارت سوخت اين 
 خودروها غيرفعال ش��ده و امكان س��وخت گيری 
در هيچ يك از جايگاه های كشور را نخواهند داشت.

تاكنون ٩5 هزار خودرو سنگين فاقد بيمه شخص 
ثالث در كش��ور شناس��ايی ش��ده اند كه بر اساس 
برنامه  ري��زی و هماهنگی انجام گرفت��ه با نهادهای 
مربوطه، از خرداد ماه س��ال جاری سهميه سوخت 
خودروهای س��نگين فاقد بيمه شخص ثالث قطع 

خواهد شد.
در همين ح��ال س��يدناصر س��جادی مديرعامل 
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی اخيرا با بيان 
 اينكه براس��اس مذاكراتی كه با ش��ركت های بيمه 
و بيمه مركزی انجام شده است، تخصيص سهميه 
گازوئيل به خودروه��ای گازوئيل س��وز فاقد بيمه 
شخص ثالث در سال جاری قطع خواهد شد، گفته 
اس��ت: در صورتی كه در زمان تعيين شده مالكان 
خودروها اقدام به تمديد بيمه شخص ثالث خودروی 
گازوئيل س��وز خود نكنند، س��هميه س��وخت اين 

خودروها قطع خواهد شد.

رييس اتحادي��ه طال و جواه��ر، دليل كاهش 
قيمت سكه را كاهش قيمت طال در بازارهای 
جهانی اعالم و پيش بينی كرد كه داد و ستدها 
در بازارهای س��كه و طال تا نيم��ه ماه رمضان 

كاهش پيدا كند.
محمد كشتی آرای درباره داليل كاهش قيمت 
سكه در بازار طی روزهای اخير گفت: كاهش 
قيمت سكه در بازار در چند روز اخير فقط يك 
دليل داش��ته و آن هم كاه��ش قيمت جهانی 
طال به يك باره به ميزان ۲5 دالر در هر اونس 

بوده است.
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر اف��زود: به تبع 
كاهش قيمت طال در بازارهای جهانی، قيمت 
سكه نيز در بازار داخلی كاهش پيدا كرد، اين 
در حالی اس��ت كه قيمت ارز تغييری نكرده و 

ثابت مانده است.
وی اضافه كرد: غير از قيمت جهانی طال، هيچ 
عامل ديگری در كاهش قيمت س��كه در بازار 

داخلی دخيل نبوده است.
وی، دلي��ل اصلی كاهش قيم��ت جهانی طال 

را افزايش قيم��ت دالر در بازاره��ای جهانی 
 ذكر و تاكيد كرد: ايام نيمه شعبان و برگزاری 
جشن ها و مراسم هم تاثيری بر قيمت سكه و 

طال در بازار داخلی نداشته است.
محمد كشتی آرای پيش بينی كرد كه قيمت 
س��كه تا ۳ ال��ی ۴ روز آين�ده ه���م تغيي�ری 
 نداش��ته باش��د و اگر قرار باش��د كه تغييری 
در قيمت ها ايجاد شود، از روز پنج شنبه آتی 

اتفاق بيافتد.
رييس اتحاديه طال و جواه��ر درباره وضعيت 
 خريد و فروش س��كه و طال در ب��ازار با توجه 
به نزديك ش��دن به ايام ماه مب��ارک رمضان 
گفت: در حال حاضر خريد و فروش ها در حد 
نرمال است، اما با توجه به نزديك شدن به ماه 
مبارک رمضان، پيش بينی می شود كه داد و 

ستدها هم در اين بازارها كاهش پيدا كند.
كش��تی آرای تصريح كرد: هم اكنون وضعيت 
 داد و س��تدها متع��ارف اس��ت ولی ب��ه نظر 
می رس��د كه تا اواس��ط ماه رمض��ان خريد و 

فروش ها كم شود.

خبر

رييس انجمن واردكنندگان خودرو از توقف ثبت سفارش واردات 
خودرو خبر داد و گف��ت: دس��تورالعمل مربوط به اعالم ش��ماره 
 شاسی خودرو در زمان ثبت س��فارش واردات باعث بروز اين اتفاق 

شده است.
فرهاد احتشام زاد اظهارداش��ت: در پی واردات برخی خودروهای 
غير استاندارد به كشور، اين موضوع در جلساتی با حضور مسئوالن 
 وزارت صنعت بررس��ی ش��د و ق��رار بود ب��رای رفع اين مش��كل، 
راه حلی اجرايی شود. وی ادامه داد: طبق قانون، خودروهای وارداتی 
بايد حتما دارای گارانتی باش��ند، اين در حالی است كه طبق آمار 
نزديك به70 درصد اشخاصی كه واردات خودرو را انجام می دهند 
ب��رای دريافت كارت گارانت��ی به نمايندگی های رس��می مراجعه 
نمی كنند، با وجود اينكه ۳ درص��د از قيمت خودرو را نيز بابت اين 

گارانتی قبال پرداخت كرده اند.
احتش��ام زاد تصريح ك��رد: اي��ن واردكنن��دگان مطلع هس��تند 
كه خ��ودروی وارداتی، اس��تاندارد نيس��ت و نمی توان��د تاييديه 
نمايندگی های رسمی را دريافت كند، به همين دليل برای گرفتن 
كارت گارانتی مراجعه نمی كنند و مش��تريان نيز اين خودروها را 

بدون گارانتی تحويل می گيرند كه باعث سرگردانی آنها می شود.
وی توضي��ح داد: نظ��ر وزارت صنعت اي��ن بود ك��ه در زمان ثبت 
سفارش، شماره شاسی خودروهای وارداتی نيز ثبت شود تا واردات 

اين خودروها تحت نظارت و مطابق با استاندارد صورت گيرد.
وی ادام��ه داد: در پی اين مس��ئله، دس��تورالعمل داخلی در دفتر 
مقررات سازمان توسعه تجارت صادر شد كه عمال باعث توقف ثبت 

سفارش واردات خودرو از10 روز پيش شده است.
ريي��س انجم��ن واردكنن��دگان خ��ودرو اف��زود: بر اس��اس اين 
دس��تورالعمل، واردكنندگان خودرو در زمان ثبت س��فارش بايد 
شماره شاس��ی خودرو را اعالم كنند اين در حالی است كه پس از 
سفارش گذاری برای خريد خودرو، وجه آن به حساب توليد كننده 
واريز می شود و بعد از گذشت يك ماه و نيم تا ۲ ماه، اين خودرو ها به 
توليد می رسند كه در آن زمان شماره شاسی آنها مشخص می شود.

 وی اظهار داش��ت: به همين دليل اعالم ش��ماره شاسی خودروها 
در زمان ثبت س��فارش در اكثر موارد امكان پذير نيست و در حال 

حاضر ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده است.
وی گفت: طبق قانون، پس از ثبت سفارش و قبل از حمل خودروها 
به كشور، شماره شاس��ی آنها بايد به نمايندگی های رسمی اعالم 

شود تا صحه گذاری شوند، اما در برخی موارد اين اتفاق نمی افتد.
احتش��ام زاد افزود: ب��ه همين دليل ب��ه وزارت صنعت پيش��نهاد 
كرده ايم تا ثبت سفارش به صورت دو مرحله ای انجام شود و كد 8 
 رقمی مجوز واردات در ابتدای ثبت سفارش به گمرک اعالم نشود، 

بلكه بعد از ارايه شماره شاسی ها و صحه گذاری اعالم شود.

ریيس انجمن واردکنندگان خودرو؛

ثبت سفارش واردات خودرو
متوقف شد

در كنار رك��ود دامن گير، دردی باالتر از هم��ه دردها، نبض 
صنايع استان اصفهان را به شماره انداخته است و آن ماليات 
 بر ارزش افزوده ای اس��ت كه با فش��ار مضاعف خود س��بب 

خم شدن كمر صنعت استان شده است.
واژه » ركود « را در سال های اخير بس��يار شنيديم و آن قدر 
اين واژه تكرار ش��د كه مفهوم آن معنای حقيقی و تلخ خود 
را از دست داد، ركودی كه اين روزها گريبان گير بسياری از 
صنايع ش��ده و اصفهان به عنوان صنعتی ترين استان ايران، 

بيش از ديگران زير فشار اين واژه تلخ قرار دارد.
ركودی ك��ه حاص��ل از تحريم ه��ا و فش��ارهای اقتصادی و 
بی برنامگی مسئوالن است كه اين واژه زمانی زنگ هشدار و 
امروز باپوست و گوش��ت صنعتگران عجين شده و زخم های 
 نا عالج��ی را بر پيك��ره صنعتگ��ران و كارخان��ه داران وارد 

كرده است.
در كنار اي��ن ركود دامن گي��ر، دردی باالت��ر از همه دردها، 
 نبض صنايع استان اصفهان را به شماره انداخته و آن ماليات 
ارزش برافزوده ای اس��ت كه بر پايه های غيركارشناس��ی و 
غيرواقعی بريده می شود و اين فشار مضاعف سبب خم شدن 

كمر صنعت استان شده است.
ريي��س اتحادي��ه بافن��دگان كارگاه های نس��اجی اصفهان 
دراين باره می گويد: متاس��فانه ماليات بر ارزش افزوده همه 
صنايع توليدی را تحت الشعاع قرار داده است و پيرامون اين 
موضوع بحث های زيادی انجام ش��ده، ام��ا نتيجه ای حاصل 

نشده است.
مرتضی منصوری افزود: اصفهان باالترين دارايی كل كشور 
را دارد و متاسفانه برای مسئوالن دارايی تعطيلی كارخانه ها 
اهميت ندارد و با توجه به بس��ته ش��دن 10۲ هزار ميليارد 

توم��ان بودجه دارايی كش��ور، 
می توان پيش بينی كرد كه يك 

فاجعه برای صنايع در راه است.
وی تصري��ح ك��رد: در ح��ال 
حاض��ر بس��ياری از واحده��ا و 
كارگاه های نساجی در اصفهان 
 تعطي��ل كرده ان��د و در واق��ع 
با توجه به فشارهايی كه بر روی 
توليدكنندگان وارد می ش��ود، 
حماي��ت از توليد در حد ش��عار 

باقی مانده است.
مديركل دفتر صنايع نس��اجی 
و پوشاک وزارت صنعت معدن 

تجارت چندی پيش در كنفرانس ملی مهندس��ی نساجی 
ايران در اصفهان درب��اره س��رمايه گذاری ارزی در صنعت 
نس��اجی بيان كرد: س��رمايه گذاری در اين عرصه از س��ال 
1٩٩0 ميالدی با مبلغی حدود1۲0 ميليون دالر آغاز شده 

و بيشترين آن از سال80 تا 85 اس��ت كه بيشترين تمركز 
نيز در اس��تان اصفهان ب��وده و بي��ش از۳50 ميليون دالر 

سرمايه گذاری شده است.
گلنار نصراللهی بيان كرد: پس از س��ال 85 ش��اهد كاهش 
سرمايه گذاری بوده ايم كه كاهش اين سرمايه گذاری به دليل 
تحريم ها بوده كه هنوز ني��ز گريبان ما را 
گرفته، البته بايد توجه داشت اين نوسانات 

در ديگر صنايع نيز وجود داشته است.
وی گفت: البته ركودی كه اكنون در بازار 
شاهد هستيم در حال كاهش بوده و بازار 

به سمت بهبودی می رود.
بازاری ک�ه بيش از گذش�ته گرم 

شده است!
مديركل دفتر صنايع نس��اجی و پوشاک 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت با بيان 
اينك��ه آن چ��ه ب��رای صنعت نس��اجی 
مشكل س��از بوده قاچ��اق اس��ت، گفت: 
واردات بی رويه، واردات غيرقانونی، كمبود 
نقدينگی، عدم اس��كان كس��ب بازارهای داخل��ی در زمينه 
 نساجی و پوش��اک، هزينه باالی ش��بكه توزيع، عدم توليد 
 مواد اوليه، وجود مد، برندهای رس��می و غيررسمی خارجی 

در كشور از عمده مشكالت نساجی به شمار می رود.

مديركل دفتر صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بيان اينك��ه حذف ارز مبادله ای ب��رای واردات و 
اصالح قيمت های وارداتی از اقداماتی اس��ت ك��ه واردات را 
متعادل كرده، گفت: واردات نخ و پارچه در ۲ س��ال گذشته 
سالی ۲5 درصد كاهش پيدا كرده و اين به نفع توليدكنندگان 
داخلی است و در اين راس��تا اقدامات الزم در راستای كاالی 
قاچاق است كه برندها و كاالها بايد نمايندگی های خودشان 
 را ثب��ت كنند كه مجموع��ه اين اقدام��ات در طوالنی مدت 

نتيجه بخش است.
 فعاليت 30 درصدی کارخانه های نساجی

اما از صحبت ه��ای اميدوار كنن��ده مديركل دفت��ر صنايع 
نساجی وزارت صنعت كه بگذريم، ظاهرا مشكل تنها حذف 
ارز مبادله ای و اصالح قيمت وارداتی نيست بلكه اين ماليات 
بر ارزش افزوده اس��ت كه بي��ش از هر چيز ديگ��ری كار را 
برای صنعتگران دش��وار كرده كه دبير انجم��ن كارفرمايان 
نساجی اصفهان نيز دراين باره با اشاره به فعاليت۳0 درصدی 
كارخانه های نساجی اصفهان گفت: در حال حاضر كارخانه ها 
به صورت نيم��ه تعطيل فعالي��ت می كنند و وقت��ی دارايی 
مشكل مالياتی را برای اين صنعت ايجاد كرده است، مسلما 
توليدكنندگان ب��ه خارج از اس��تان روی می آورند و اگر اين 
روند مالياتی ادامه داشته باشد، بازار قاچاق بيش از گذشته 

گرم می شود.

 مظف��ر چلمقان��ی ب��ا بي��ان اينك��ه پل��ی اكليل ك��ه يكی 
از كارخانه های موفق، در زمينه صنعت نس��اجی بود اكنون 
 توليد آن متوقف ش��ده اس��ت، افزود:  در اين راس��تا دارايی 
 به صنعت اصفهان خيان��ت كرد و مالياتی ك��ه برای صنايع 

در نظر گرفته شده، نفس و نبض صنايع را از كار انداخت.
 ورشکستگی در یک قدمی صنعت نساجی اصفهان

 ريي��س اتحادي��ه بافن��دگان كارگاه های نس��اجی اصفهان 
با بيان اينكه اجرای قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده نيازمند 
برنامه ريزی درست اس��ت، گفت: در اجرای قانون ماليات بر 
ارزش افزوده70 درصد دولت مقصر اس��ت ك��ه برنامه ريزی 
درستی در اجرای اين قانون ندارد و در مميزی های مالياتی و 

انتخاب بازرسان عملكرد درستی نداشته است.
منصوری با بيان اينكه ماليات ب��ر ارزش افزوده كمر صنعت 
 نس��اجی را شكس��ته اس��ت، ادام��ه داد: بر اس��اس قوانين 
تعيين شده و اظهارنامه های مالياتی كارگاه های نساجی كه 
زير50 ميلي��ون تومان درآمد دارند، مالي��ات 15 درصدی و 
باالی50 ميليون تومان ماليات ۲5 درصدی تعيين شده است 

كه عمال سودی برای توليدكننده باقی نمی گذارد.
وی با اش��اره به س��ود های باالی بانكی بيان كرد: متاسفانه 
دولت تسهيالتی برای رونق توليد در صنعت نساجی پرداخت 
 نكرده اس��ت و از طرفی س��ودهای باالی بانكی فشار بااليی 
بر توليدكنندگان وارد كرده است و مردم هرچه كار می كنند 
برای بانك ها اس��ت و كارخانه های ورشكس��ته زيادی روی 

دست بانك ها مانده است.
 دستی باید دست صنعت نساجی را بگيرد

اما استاندار اصفهان در جلس��ه ای با صاحبان صنايع  به اين 
نكته اشاره كرده است كه يك سوم صنعت استان اصفهان را 
صنايع نساجی تش��كيل می دهد و صنعت نساجی در استان 
اصفهان از قدمت زيادی برخوردار بوده و اين صنعت يك سوم 
صادرات استان اصفهان را به خود اختصاص داده اند كه نشان 
از جايگاه اين منطقه در صنعت نساجی استان اصفهان است.

اما بايد ديد كه تصميمات جديد مسئوالن برای اين صنعت 
زمين گير به چه صورت اتخاذ می شود كه اين سخن استاندار 
اصفهان نشانه ملموس تری هم برای صاحبان صنايع نساجی 

استان داشته باشد.
با توجه به اينكه پوش��اک يكی از اصلی ترين نيازهای جامعه 
اس��ت و در صورت عدم توجه به وضعيت فعاالن اين رشته، 
توليد كمرن��گ و متوقف می ش��ود و بازار قاچ��اق و مصرف 
توليدات خارجی دوباره گرم شده و اين ظرفيت بزرگ داخلی 

از نگاه مصرف كننده خارج می شود.
بايد توجه داش��ت كه صنعت نساجی نيازمند حمايت جدی 
دولتی است و اگر به اين مسئله توجه شود و موانع پيش روی 
 توليدكنندگان اين صنعت برداش��ته ش��ود، خدمت بزرگی 

به توليد داخلی شده است.

مديرعامل شركت آب منطقه ای اصفهان گفت: طبق 
 برنام��ه مصوب ب��رای رهاس��ازی، آب در زاينده رود 

تا دهم خرداد جريان دارد.
مس��عود مير محمد صادقی با بيان اين مطلب اظهار 
 داش��ت: برای تامي��ن مطمئن آب كش��اورزی مقرر 
ش��ده اس��ت كه دريچه های س��د زاينده رود هشتم 
خرداد بس��ته ش��ود و طبق اين برنامه تا دهم خرداد 
آب در ش��بكه ها وج��ود دارد. وی اف��زود: ت��ا كنون 
 ميزان بارش ها در كوهرن��گ 1۲۴۴ ميلی متر ثبت 
شده است كه نس��بت به زمان مش��ابه در سال قبل 
۲1 درصد و نس��بت به ميانگين درازمدت 11 درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. ميرمحمدصادقی با تاكيد بر 
وضعي��ت نامطلوب بارش ه��ا در حوض��ه زاينده رود 
تصريح كرد: بارش های اخير اندكی وضعيت حوضه 
زاينده رود را بهبود بخشيده اس��ت، اما همچنان در 
شرايط بحرانی هستيم، به طوری كه در منطقه شرق 

حوضه80 درصد كاهش بارندگی داشته ايم.
مديرعام��ل ش��ركت آب منطقه ای اصفه��ان خاطر 

نش��ان كرد: ظرفيت كل مخزن س��د زاينده رود يك 
ميليارد و۴00 ميليون مترمكعب اس��ت، اما در حال 
حاضر موجودی آب ذخيره ش��ده در آن حدود ۳۲5 
 ميليون مترمكعب اس��ت، به عبارت ديگر حجم آب 
ذخيره شده در مخزن سد حدود ۲1 درصد ظرفيت 
آن اس��ت. وی به حجم ي��ك ميلي��ارد و۳0 ميليون 
مترمكعبی سد زاينده رود در ميانگين درازمدت اشاره 
كرد و گفت: سال گذشته در بازه زمانی مشابه حجم 

سد زاينده رود 571 ميليون متر مكعب بود.
ميرمحمدصادقی به عدم تحقق بارش های پيش بينی 
شده در حوضه زاينده رود اشاره كرد و ادامه داد: طبق 
برنامه وزارت نيرو برای كش��ت پاييزه در سه قسمت 
آب باز می شود كه در قسمت پاييز و زمستان اين آب 
تحويل كشاورزان شد و در قسمت سوم كه مربوط بهار 
است به رغم كمبود آب نياز اين قسمت نيز تامين شد. 
وی همچنين تاكيد كرد: همه مشتركين اعم از  بخش 
كشاورزی، صنعت و شرب بايد با تدبير در مصرف آب 

مديريت كرده و صرفه جويی داشته باشند.

 مديرعامل ش��ركت آب منطقه ای اصفه��ان با تاكيد 
بر برنام��ه صرفه جويی10 درصدی آب در تابس��تان 
گفت: در همه مصارف بايد صرفه جويی شود و دقت 
داشته باش��يم كه كم شدن حجم  س��د زاينده رود 

می تواند بر كيفيت آب تاثير داشته باشد.
ميرمحمدصادقی خاطر نشان كرد: متاسفانه استان 
اصفهان رتبه چهارم را از لحاظ خشكسالی در كشور 
و اس��تان چهار محال و بختياری هم ك��ه به عنوان 
سرچشمه زاينده رود اس��ت از نظر خشكسالی رتبه 

هفتم را دارد. 
وی به طرح احيا و تعادل بخش��ی آب های زيرزمينی 
اش��اره كرد و افزود: اي��ن طرح، پ��روژه اصلی وزارت 
 نيرو در س��ال گذش��ته و جاری اس��ت و برای نمونه 
در اثر اجرای طرح احيا و تعادل بخشی شاهد بوده ايم 
ميزان افت سطح آب در دش��ت باد - خالد آب واقع 
 در اردس��تان اصفهان به طور چشمگيری بهبود پيدا 
كرده است، به طوری كه افت ساالنه۴0 سانتيمتری 

اين دشت متوقف شده است.

اس��تاندار اصفهان گفت: موانع قوانين و مقررات 
بانكی در اعطای تس��هيالت مالی ب��ه واحدهای 

توليدی مشكل دار برطرف شد.
رسول زرگرپور در هفتمين جلسه ستاد راهبری و 
مديريت اقتصاد مقاومتی استان، بيان داشت: تمام 
محدوديت مالياتی، بيمه اجتماعی و تس��هيالت 
بانكی كه باعث می ش��د اعطای تسهيالت به اين 

واحدها ممكن نباشد، برداشته شد.
 وی ادام��ه داد: دول��ت اي��ن ن��وع تس��هيالت را 
از ش��مول قوانين و مقررات بانك مركزی استثنا 
كرده و زمان ارايه تسهيالت از ثبت درخواست تا 
ارايه تسهيالت يك ماه در نظر گرفته شده است. 

اس��تاندار اصفهان خاطرنش��ان كرد: دولت برای 
خ��روج از رك��ود و ورود ب��ه رونق اقتص��ادی در 
جهت تحقق شعار سال، اقدامات بسيار گسترده 
 ای از جمل��ه اعط��ای تس��هيالت ب��ه واحدهای 
مشكل دار صنعتی، توليدی، كشاورزی و خدماتی 
را در دستور كار قرار داده اس��ت. زرگرپور اظهار 

كرد: در اين قال��ب مبلغ10 هزار ميلي��ارد ريال 
تس��هيالت ارزان قيم��ت به۶00 واح��د توليدی 

استان اصفهان پرداخت می شود.
اس��تاندار اصفهان ب��ا بيان اينكه اين تس��هيالت 
 ب��ه واحدهايی ك��ه مش��كالت تامين س��رمايه 
 در گ��ردش ي��ا س��رمايه ثاب��ت دارن��د پرداخت 
می ش��ود، افزود: برای واحدهای كوچك با كمتر 
از50 كارگ��ر حداكث��ر10 ميلي��ارد ري��ال و به 
واحدهای متوس��ط تا يك صد كارگر حداكثر ۳0 

ميليارد ريال تسهيالت پرداخت می شود.
زرگرپور گفت: به 1۲۲ ط��رح صنعتی، توليدی و 
كشاورزی اس��تان كه بيش از۶0 درصد پيشرفت 
فيزيكی دارند و به دليل نبود سرمايه ثابت معطل 
مانده اند نيز تا س��قف۲0 ميليارد ريال تسهيالت 

پرداخت خواهد شد.
وی در باره واحدهای بزرگی كه بيش از يك صد 
كارگر دارند، گفت:  برای ارايه تس��هيالت به اين 
واحدها از طريق ستاد مركزی تسهيل و رفع موانع 

ملی تصميم گيری می شود.
زرگرپ��ور ب��ه س��امانه » بهي��ن ي��اب « اش��اره 
كرد و اف��زود: واحدهاي��ی كه خود را مس��تحق 
 اخذ تس��هيالت می دانن��د بايد در اين س��امانه 

ثبت نام كنند.
وی ب��ا تاكي��د براينكه مدي��ران بايد ب��رای رفع 
 مش��كالت م��ردم جس��ارت ب��ه خ��رج دهن��د 
و در راه رفع مشكالت قدم بردارند، افزود: قوانين 
 و مق��رارت ب��رای حل مش��كالت م��ردم تدوين 

شده است نه برای دو چندان شدن مشكالت.
اصفهان به عنوان صنعتی ترين اس��تان كش��ور 
دارای حدود ٩ هزار و1۶0 واحد صنعتی و توليدی 
كوچك، متوس��ط و بزرگ ثبت ش��ده اس��ت كه 

حدود۲50 هزار كارگر در آنها مشغول كارند.
بر اساس آمار اعالم ش��ده،۳0 درصد از واحدهای 
صنعتی اين اس��تان در تعطيلی به سر می برند و 
۴0 درصد نيز با كمت��ر از50 درصد ظرفيت خود 

كار می كنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان؛

زاینده رود از ۱0 خرداد خشک می شود
استاندار اصفهان:

موانع اعطای تسهيالت بانکی به واحدهای توليدی برداشته شد

» رکود « نبض نساجی  را به شماره انداخت؛

 صدای پای ورشکستگی کارخانه های نساجی اصفهان

در ح�ال حاض�ر بس�ياری 
از واحده�ا و کارگاه ه�ای 
نس�اجی در اصفهان تعطيل 
کرده ان�د و در واق�ع با توجه 
ب�ه فش�ارهایی که ب�ر روی 
توليدکنندگان وارد می شود، 
 حمایت از توليد در حد شعار 

باقی مانده است
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عکس روز)بچه کرگدن بازیگوش(

در خطر انقراضخبر

از  برخ��ی  گف��ت:  ته��ران  دانش��گاه  علم��ی  هیئ��ت   عض��و 
گونه های جان��وری و گیاه��ی در کش��ور رو به نابودی هس��تند که 
بای��د محقق��ان در ای��ن زمین��ه اقدامات��ی انج��ام دهند.منص��ور 
 امی��دی، عض��و هیئت علم��ی دانش��گاه ته��ران در دومی��ن کنگره 
بی��ن الملل��ی و چهاردهمی��ن کنگ��ره مل��ی ژنتی��ک ای��ران در 
خص��وص تاریخچه عل��م ژنتی��ک گفت: در س��ال ۱۲۷۹ مدرس��ه 
فالح��ت مظف��ری در ایران ک��ه در ح��وزه ژنتیک فعالی��ت می کرد 
تاس��یس ش��د. همچنین بعد از آن قوانی��ن مندل به وج��ود آمدند 
که ش��روع علم ژنتی��ک از آن زمان در کش��ور صورت گرف��ت.وی با 
بیان اینکه در س��ال ۱۳۲۵ دانش��کده کش��اورزی دانش��گاه تهران 
 راه ان��دازی ش��د ک��ه محقق��ان در آن در زمین��ه ژنتی��ک فعالیت 
 می کردند گف��ت: بع��د از آن زمان مطالع��ات تحقیقات��ی در زمینه

 گون��ه ه��ای بوم��ی گن��دم در کش��ور انج��ام گرف��ت.وی 
 اف��زود: جم��ع آوری گون��ه ه��ای بوم��ی گن��دم ای��ران یک��ی از

 پروژه هایی بود که در راس��تای بررس��ی خواص ژنتیکی و اصالح آن 
از همان س��ال ها آغاز ب��ه کار کرد و گف��ت: با توجه ب��ه اینکه زادگاه 
گندم در ایران اس��ت ای��ن تحقیقات در کش��ور آغاز ش��د و نزدیک 
 به ۶۰ ه��زار نمونه گن��دم از سراس��ر ایران ب��رای انجام ای��ن پروژه

 جمع آوری گردید.به گفته وی در همان زمان با انجام این پروژه بانک 
ژن گندم در کشور که در همان زمان به عنوان مهم ترین بانک جهانی 
به شمار می رفت تاسیس شد.امیدی اظهار داشت: همچنین مطالعه 
گونه های چغندر قند که در زمینه ژنتیک گیاهی بود از پروژه هایی به 
شمار می رفت که در همان سال ها انجام گرفت و منجر شد تا بانک ژن 

حبوبات ایران با همکاری متخصصان آمریکایی ایجاد شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: جمع آوری ژرم پالست، 
جنگل و مراتع از دیگر پروژه های علمی محققان بوده که از س��ال ها 
پیش مورد توجه قرار گرفته اس��ت.وی تاکید کرد: با وجود این همه 
فعالیت در حوزه ژنتیک گیاهی و حیوانی اکنون توجه زیادی نس��بت 
به ژرم پالست ها نمی شود به همین دلیل شاهد نابودی آنها در کشور 
هستیم.عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: همچنین از سوی دیگر 

شاهد نابودی گونه های اسب ترکمن و مرغ مرندی هستیم.
 وی با بی��ان اینک��ه در حال حاض��ر اقدامات مناس��بی ب��رای حفظ 
گونه های گاو سیس��تانی و گلپایگانی انجام گرفته است، گفت: ایران 
جزو اولین کشورهایی به شمار می رود که اقدام به رها سازی گیاهان و 

تولید حیوانات تراریخته کرده است.
امیدی با بیان اینکه همچنین کشور ایران در حوزه ژنتیک برای تولید 
برنج های تراریخته اقدامات مناس��بی انجام داده است گفت: اکنون 
ظرفیت های مناس��ب تحقیقاتی در کش��ور وج��ود دارد که ماحصل 

تحقیقات محققان کشور به شمار می رود.

در شرایط کنونی زمین، بسیاری از جانوران و از جمله شماری از 
انواع میمون ها با خطر جدی انقراض مواجه اند.

دویچه وله در مطلبی ت��ازه تعدادی از ای��ن گونه های جانوری 
ارزشمند را که به شدت در معرض خطر نابودی هستند و ممکن 
است تا چند س��ال دیگر اثری از آنها روی این کره خاکی نباشد 

معرفی کرده است.
»آرمادیلو« از جمله حیواناتی است که خطر انقراض آن  جدی 
اس��ت. اتحادیه  جهان��ی حفاظ��ت از طبیع��ت )IUCN( نام 
»آرمادیلو« را در فهرست قرمز حیوانات در معرض انقراض قرار 
داده است. »آرمادیلو« پستاندار بچه زای کوچک و نادری است 
که به خاطر پوشش زرهی خود ظاهر متفاوتی با دیگر پستانداران 

خشکی زی دارد.
تقریبا تمام گونه های ببرها در خطر انقراض قرار دارند از جمله ببر 
»بالی«که تعدادی از آن ها تنها در جزیره کوچک بالی اندونزی 
یافت می شد. همچنین خطر انقراض »لموریا« یا میمون پوزه 
بلند بسیار باالس��ت. این نوع میمون تنها در ماداگاسکار یافت 

می شود.
قیمت گوشت مارماهی مهاجر در ژاپن بسیار باالست و این آبزی 
نیز به شدت با خطر انقراض روبه رواست. آبزی دیگر زیرگونه ای 
از خانواده ماهی های کپور است که با خطر جدی انقراض مواجه 

است.
الک پش��ت چرمی که بزرگ ترین گونه الک پشت های دریایی 
است نیز در معرض نابودی اس��ت. همچنین یکی از گونه های 
حلزون که در ویتنام یافت می شود در فهرست قرمز حیوانات در 

معرض انقراض جای گرفته است.
زرافه گردن کوتاه یا »اکاپی« نیز در فهرس��ت قرمز جانوران در 
معرض خطر انقراض قرار دارد. هرچند بدن راه راه این حیوان به 
گورخر شبیه است، اما زرافه نزدیک ترین خویشاوند اکاپی است.

عالوه بر این بیش از ۲۰۰ گونه از پرندگان که بیشتر در آسیای 
جنوب شرقی یافت می شوند در فهرست قرمز جانوران در معرض 

انقراض قرار گرفته اند.
تعداد فیل های آسیایی نیز که در کشورهایی همچون بنگالدش، 
بوتان، هند، چین و اندونزی زندگی می کنند به ش��دت کاهش 
یافته است و البته فیل آفریقایی نیز وضعیت بهتری نسبت به فیل 
آسیایی ندارد. شکار غیرقانونی و تجارت عاج فیل، فیل آفریقایی 

را با خطر جدی انقراض نسل مواجه کرده است.
گرازماهی از دیگر جانورانی است که خطر انقراض آن باالست. 
همچنین پانداها هم از جمله دیگر گونه های جانوری هستند که 
شاید نسل کنونی، آخرین ش��انس برای دیدن آن ها روی کره 

زمین را داشته باشد.

در کنگره ژنتیک مطرح شد:

 نابودی گونه های اسب ترکمن 
و مرغ مرندی در کشور

مهم ترین گونه ها در »فهرست 
قرمز حیوانات در معرض خطر«

دریچه

مدت هاست که مؤسسه تحقیقات علوم شیالتي به رغم مخالفت هاي صریح 
سازمان حفاظت محیط زیست از پرورش ماهي تیالپیا حمایت مي کند و در 
ادامه این حمایت ها، حسین زاده نماینده این مؤسسه تحقیقاتي در نشست 
تخصصي »هم اندیشي چالش ها و فرصت هاي پرورش ماهي تیالپیا«، تمام 

قد از پرورش این ماهي دفاع کرد.
دکتر حسین زاده به ویژگي هاي پرورش این ماهي اشاره کرد وگفت: این گونه 
آبزي از مزایایي چون رشد سریع اقتصادي، مقاومت نسبت به استرس هاي 
محیطي و تطبیق پرورش با سیستم هاي کش��اورزي برخوردار است ضمن 
اینکه هزینه تولید آن کم اس��ت، گیاهخوار و همه  چیز خوار است و قابلیت 

تلفیق با فرآیندهاي کشاورزي را دارد.
وی پس از ذک��ر مزایاي تولید ماهي تیالپیا به تحقیق��ات صورت گرفته در 
مؤسس��ه متبوع خود اش��اره و تصریح کرد: ما در مؤسس��ه تحقیقات علوم 
شیالتي، بیش��ترین س��رمایه گذاري را در مورد پژوهش تیالپیا انجام داده 
و به این نتیجه رس��یدیم که با اخذ مجوز دامپزش��کي و س��ازمان حفاظت 
محیط زیست این گونه را وارد کنیم و پرورش دهیم. اما اینکه گونه هاي مهاجم 
چه بالیي بر سر آبزیان بومي آورده اند البته در سخنان این نماینده مؤسسه 

تحقیقات علوم شیالتي جایي نداشت.
نماینده مؤسسه تحقیقات علوم شیالتي در حالي از پرورش تیالپیا در کشور 
دفاع مي کند که براساس گزارش هاي منتشر شده از سوي اتحادیه جهاني 
حفاظت از طبیعت)IUCN(، ماهي تیالپیا در فهرست ۱۰۰گونه مهاجم 

قرار دارد و براي طبیعت بسیار مخرب اعالم شده است.

تأکید برپرورش گونه هاي بومي به جاي مهاجم
مهندس امید صدیقي، نماینده س��ازمان حفاظت محیط زیست اما در این 
نشست، ماهي تیالپیا را گونه اي مهاجم معرفي کرد و گفت:عالوه بر اتحادیه 
جهاني حفاظت از طبیعت، فیش بیس )fish base( هم تیالپیا را در فهرست 

گونه هاي مهاجم اعالم کرده است.
صدیقي افزود: این ماه��ي چنانچه به دریاچه هاي پش��ت س��دها راه پیدا 
کند؛درصورت کم ش��دن آب مخزن سد و تلف ش��دن، آب شرب کشور را 
با تهدید جدي مواجه مي س��ازد؛ اتفاقي که در اس��ترالیا رخ داده است. وي 
خاطرنشان کرد: تیالپیا درصورت جایگزین شدن با گونه هاي بومي، معیشت 
جوامع محلي را به خطر مي اندازد زیرا ارزش اقتصادي پاییني دارد و درنتیجه 
باعث کاهش درآمد صیادان محلي مي ش��ود کمااینکه در شادگان صیادان 
محلي از ورود تیالپیاي زیلي به این تاالب و کاهش ماهیان بومي به ش��دت 

گله مند هستند.
صدیقي اس��تفاده از گونه هاي بومي به جاي تیالپیا را م��ورد تأکید قرار داد 
وافزود: سازمان محیط زیس��ت براین باور اس��ت که پرورش ماهیاني چون 
شیربت، سلیماني و سونگ در کارون و به طور کلي در آب هاي خوزستان به 
جاي تیالپیا در دستور کار قراربگیرد زیرا هم ارزش اقتصادي بیشتري دارند 

و هم بومي و سازگار با زیست بوم منطقه هستند.
به گفته وي، ماهي خاویار که ارزش��مندترین ماهي کشوراس��ت هم اکنون 
به شدت در معرض انقراض قرار دارد وبه همین دلیل سازمان محیط زیست 

در دهه اخیر همواره روي پرورش آن تأکید کرده است.

دکتر اصغر عبدلي، عضو هیئت علمي پژوهش��کده علوم محیطي دانشگاه 
شهید بهشتي، در این نشست با هشدار نسبت به پیامدهاي فاجعه بار ورود 
ماهي تیالپیا به زیست بوم هاي آبي کش��ور به تجربه تلخ شانه دار مهاجم در 
دریاي خزر اشاره کرد و گفت: ورود این گونه غیربومي به خزر عالوه بر بحران 

اکولوژیک، جامعه بزرگي از صیادان ماهي کیلکا را به خاک سیاه نشاند.
گیاه آزوال، گونه مهاجم دیگري بود که عبدلي به آن اشاره کرد ویادآورشد: 
این گیاه گرچه با نیت خیرخواهانه و با ه��دف تولید پرورش گیاه وارد انزلي 
شد اما خسارات فراواني به اکوسیستم تاالب انزلي وارد کرد واین خسارات 

هنوز ادامه دارد.
عبدلي به خسارات ناشي از ورود ماهي تیالپیاي زیلي به آب هاي خوزستان 
ازجمله تاالب شادگان هم اشاره کرد و افزود: این گونه مهاجم، زندگي صیادان 
را فلج کرده به طوري که فرماندار ش��ادگان براي حل این معضل اس��تمداد 
طلبیده است. وی در توضیح این مطلب یادآورشد: تا سال۹۱اثري از تیالپیاي 
زیلي در کشور نبود اما در کمتر از ۳سال این گونه آبزي، تمام تاالب شادگان را 

به اشغال خود در آورد و باعث حذف سایر گونه هاي بومي شد.
عبدلي با تأکید بر اینکه تیالپیا روي کیفیت آب اثر منفي برجاي مي گذارد، 
خاطرنشان کرد: وزارت نیرو هم به همین دلیل صراحتا با ورود ماهي تیالپیا 
به مخازن س��دها مخالفت کرده، زیرا تیالپیا یک آفت است و عواقب منفي 
اجتماعي، اقتصادي و زیس��ت محیطي دارد. برهمین اساس، انجام مطالعه 
ارزیابي ریسک ورود این گونه به زیست بوم هاي آبي کشور یک ضرورت است 

درحالي که این ارزیابي صورت نگرفته است.

الس��تیک هایی که توسط برخی ش��هرداری های لرستان 
سوزانده می شدند و آلودگی ها و مخاطرات زیست محیطی 
به همراه داش��تند حاال تبدیل به گلدان هایی ش��ده اند که 
برای ش��هر اکس��یژن تولید می کنند. موض��وع آتش زدن 
الستیک های خودرو یکی از مش��کالتی است که عالوه بر 
مخاطرات زیس��ت محیطی و احتمال سرایت آتش سوزی 
به عرصه های طبیعی مشکالت جدی تری درزمینه آلوده 
کردن هوا و از بین ب��ردن میکروارگانیس��م های خاک به 

همراه دارد.
در دهه های اخیر توجه به حفظ پایداری های محیط زیست 
انس��انی در تمامی کش��ورهای جه��ان از درج��ه اهمیت 
فوق العاده باالیی برخوردار ش��ده اس��ت ک��ه در این میان 
اهمیت مدیریت اصولی تولید، جم��ع آوری و دفع زباله ها 
دارای حساسیت ویژه ای است.  بازیافت و کاهش تولید زباله 
و اس��تفاده مجدد از زباله ها راهبردی نوین است که امروزه 
در دستور کار بسیاری از کشورهای جهان قرارگرفته است.

در این میان س��وزاندن زباله ها در سطح شهرها به معضلی 
جدی تبدیل شده است، درحالی که می توان با بازیافت این 
طالی کثیف در مسیر توسعه پاک قدم برداشت، موضوعی 

که نیاز امروز جوامع انسان است.
 در این راس��تا گام کوچک اما ارزش��مندی که در لرستان 
برداشته شده جلوگیری از س��وزاندن الستیک ها و تبدیل 
آن ها به ابزارهای قابل استفاده اعم از میز و صندلی و گلدان 
است، موضوعی که استقبال شهرداری ها و محیط زیست را 

به همراه داشته است.
تهدیدی به نام الستیک سوزی

قاسم دلفان رییس اداره محیط زیست شهرستان دلفان در 
این رابطه اظهار داش��ت: بنا بر گزارش ها و شکایات واصله 
مبنی بر آتش زدن و سوزاندن الس��تیک های فرسوده در 
محل س��ایت موقت زباله در ابتدای »جاده ب��ادآور« اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان دلفان مأموران گشت و 

کنترل خود را به منطقه اعزام کرد.
وی بیان داش��ت: نیروه��ای گش��ت و کنترل ب��ه همراه 
کارشناسان نظارت این اداره بالفاصله به محل رفته و طی 
تماس تلفنی با شهرداری و هماهنگی با نیروهای آتش نشانی 

موفق به مهار آتش سوزی شدند.
رییس اداره محیط زیست شهرستان دلفان بابیان اینکه در 
این راستا مقررشده که شهرداری از پسماندهایی که قابلیت 
استفاده مجدد دارند استفاده خالقانه کند گفت: مقررشده 
که از این الستیک ها در مبلمان ش��هری از الستیک های 
فرس��وده باکمی تغییر به عنوان گلدان  اس��تفاده شود که 

ظاهری زیبا و جالب نیز داشته باشد.

وی آتش س��وزی پس��ماندها را عام��ل تهدید بهداش��ت 
عمومی دانست و بیان داش��ت: در این خصوص مکاتبات و 

اخطاریه های زیست محیطی صادرشده است.
صدور اخطاریه برای شهرداری های متخلف

 الهام برنا مع��اون پایش و نظارت اداره کل محیط زیس��ت 
لرس��تان نیز در این رابط��ه بابیان اینکه م��ا از طریق اداره 
محیط زیست دلفان از موضوع آتش زدن الستیک ها از سوی 
شهرداری دلفان مطلع ش��دیم اظهار داشت: در این راستا 
اداره محیط زیست دلفان با این اقدام ش��هرداری برخورد 
شدید انجام داد و اخطاریه ای نیز برای شهرداری صادر کرد.

وی بابیان اینکه رونوش��ت این اخطاریه نیز برای اداره کل 
محیط زیست لرستان ارسال شده اس��ت عنوان کرد: با این 
اقدام با شهرداری دلفان برخورد تند و شدید صورت گرفت 
و خوش��بختانه بعدازآن موضوع آتش زدن الستیک ها را از 

سوی شهرداری دیگر نداشته ایم.
معاون پایش و نظارت محیط زیست لرستان در ادامه سخنان 
خود به مخاطرات زیس��ت محیطی آتش زدن الستیک ها 
اش��اره کرد و افزود: محل های دفن زباله در استان لرستان 
ارتباط با مناطق طبیعی استان دارند و آتش زدن الستیک ها 
 اگر مهار نش��ود به س��مت درخت ها و جنگل ها کش��یده

 می شود و منجر به آتش سوزی در جنگل ها و مراتع خواهد 
شد.

برنا بابیان اینکه همچنین آتش زدن این الستیک موجب 
ایجاد آالینده های هوا می شود گفت: این الستیک در هنگام 
آتش گرفتن آالینده خاص خ��ود رادارند و این امر موجب 

ایجاد انواع آالینده های گازی مخرب در هوا می شود.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع تبدیل این الستیک ها 
به گلدان و سایر اشیای قابل استفاده و بازیافت آن ها اشاره 
کرد و گفت: درگذش��ته ما با بحث آتش زدن الس��تیک ها 
مواجه بودیم و برای فرهنگ سازی در این زمینه در نمایشگاه 
محیط زیست کشور از این الستیک ها به گونه های مختلف 

برای تزئین غرفه استان استفاده کردیم.
استفاده خالقانه از الستیک های مستعمل

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست لرستان بابیان 
اینکه ما از این الس��تیک ها به عنوان صندلی در غرفه خود 
استفاده کردیم افزود: روی این الستیک ها را کناف کشیدیم 
و برای نشستن روی آن ها به عنوان صندلی استفاده کردیم.

برنا بابیان اینکه این نمایشگاه محیط زیست در اسفندماه 
سال گذشته برگزار شد گفت: ما همچنین از این الستیک 

به عنوان میز برای سفره های هفت سین استفاده کردیم.
وی با اش��اره به اس��تفاده از این الس��تیک ها در نمایشگاه 
محیط زیست به عنوان گلدان در غرفه لرستان بیان داشت: 
این کار خالقان��ه مورد اس��تقبال هم��ه بازدیدکنندگان 

نمایشگاه قرار گرفت.
 معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست لرستان بابیان 
اینکه پیام این اقدام ما این بوده که این الس��تیک ها قابل 
بازیافت و استفاده هستند گفت: این اقدام نیاز به مسئولیت 
اجتماع��ی و مس��ئولیت پذیری اف��راد دارد و امیدواری��م 
به عنوان یک فرهنگ در استان نهادینه شده و از مخاطرات 

زیست محیطی نیز در استان جلوگیری کند.

تهدیدی که تبدیل به فرصت شد؛

آالینـده هـایی کـه اکسیژن سـاز شـدند

 بعد از آزوال، تیالپیا نیز زیست بوم های
 آبی کشور را هدف گرفته است
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این روزها فرستادن فرزندان به ویژه پس��ران به انواع و اقسام باشگاه های 
ورزشی در خانواده ها مد شده و بس��یاری از این فرزندان به ویژه جوانان، 
آشکارا یا دور از چشم پدر و مادر، برای ساختن بدنی عضالنی، مکمل های 

مجاز و در مواردی غیرمجاز مصرف می کنند.
والدین به امید داشتن فرزندانی س��الم تر، فرزندان خود را به باشگاه های 
ورزشی می فرستند؛ رفتن به باش��گاه های ورزشی و انجام مرتب حرکات 
ورزشی فی نفسه بد نیست و عالوه بر تامین سالمت روحی و روانی فرد، بدن 
را در وضعیت سالم و متناسبی حفظ می کند، اما مشکل اینجاست که اغلب 
افراد به ویژه جوانان فکر می کنند در صورت رفتن به باشگاه ورزشی حتما 

باید اندامی همانند قهرمانان عضالنی فیلم ها داشته باشند.
 این باور غلط بس��یاری از جوانان را به س��مت اس��تفاده از انواع و اقس��ام 
مکمل ها س��وق می دهد و برخی آن��ان مکمل ه��ا را از دالالن به توصیه 
دوستان و همساالن و حتی مربیان ورزشی به صورت قاچاق تهیه می کنند 
که البته تکلیف آنان معلوم است زیرا طی هفته های اخیر عوارض زیادی از 

کلیوی و پیوند کبد گرفته تا حتی مرگ و میر برای آنان رقم خورده است.
اما برخی دیگر از افرادی که به صورت آماتور و غیرحرفه ای به باشگاه های 
 ورزش��ی می روند، این مکمل ها را از داروخانه تهیه م��ی کنند و هرچند 
به گفته مسئوالن وزارت بهداشت، داروخانه، فضای شناخته شده ای است 

و وارد مسائلی مانند قاچاق و تقلب نمی شود و مکمل را هم می توان بدون 
نسخه تهیه کرد، اما آیا می توان هر مکملی که خواستیم بخریم و هر اندازه 
که خواستیم استفاده کنیم. واقعا مردم به ویژه جوانان آن اندازه دانش تغذیه 
 و پزش��کی دارند که بتوانند از بین یک هزار و 964 ف��رآورده مجوز مکمل 

در بازار دارویی کشور، یکی را انتخاب کنند؟
از سوی دیگر بسیاری از فرزندان، دور از چشم والدین خود این مکمل ها را 
مصرف می کنند چنان که حسین رستگار مدیرکل آزمایشگاه های مرجع 
سازمان غذا و دارو نیز به والدین هشدار داده که ممکن است فرزندان شان 

مخفیانه این گونه مکمل ها و داروها را مصرف کنند.
 به گفت��ه وی، والدین فک��ر می کنند فرزندش��ان خوش هیکل ش��ده، اما 
 نمی دانند که فرزند آنه��ا با مصرف غیراصولی مکمل ه��ا در حال حرکت 

به سمت بیماری یا حتی مرگ هستند.
 مکمل های جان ستان

رییس انجمن غذا و تغذیه س��المت ای��ران می گوید: هرگونه اس��تفاده از 
مکمل ها بدون اینکه با متخصصان مربوطه مشورت شود، می تواند حتی 

جان ستان باشد.
دکتر س��یدرضا مظهری می افزای��د: تبلیغاتی آن چنانی ب��رای مکمل ها 
 می ش��ود، درحالی که باید توجه داش��ت اثر عملکردی مکم��ل ها اعم از 

اس��ید آمینه ها یا ویتامین های محلول در آب و چربی در خارج از محیط 
بدن با داخل بدن متفاوت است. وی خاطرنشان می کند: به طور مثال اگر 
مبتالیان به تومور ریه، مکمل بتاکاروتن که آنتی اکسیدان قوی بوده و پیش 
ساز ویتامین » آ « هست را مصرف کنند، روند رشد تومور تشدید می شود.

مظهری تصریح می کند: حتی مص��رف ویتامین هایی که حیات ما به آنها 
پابرجاست در صورتی که فراتر از حد نیاز بدن مصرف شوند به ویژه مصرف 
 ویتامین ه��ای محلول در چرب��ی مخصوصا ویتامین ه��ای » آ « و » ب « 

مرگ آور هستند.
 داشتن یال و کوپال به قیمت از دست دادن مغز و کلیه 

رییس انجمن غذا و تغذیه سالمت ایرانیان می گوید: متاسفانه برخی افراد یا 
سودجویان در برخی جاها، مکمل های پروتئینی و استروئیدهای آنابولیک 

را با دوزهای باال به جوانان برای داشتن یال و کوپال تجویز می کنند.
مظهری می افزاید: این درحالیس��ت که هر ک��دام از این مکمل ها موجب 

عوارض کلیوی، کبدی و مغز و اعصاب و حتی ایست قلبی می شوند.
وی خاطرنشان می کند: متاسفانه مکمل ها در سبد مصرفی روتین جوانان 
قرار گرفته و بی محابا درصد زیادی از مکمل های پروتئینی و اسید آمینه را 

مصرف می کنند و دچار نارسایی کبدی و کلیوی می شوند.
 چرا مکمل ها در داروخانه ها بدون نسخه عرضه می شوند؟

تمام مکمل ها به جز مکمل های جنسی در داروخانه های کشور بدون نیاز 
به نسخه پزشک در دسترس مردم قرار می گیرد.

 رییس انجمن غ��ذا و تغذی��ه س��المت ایرانی��ان در این باره م��ی گوید: 
مکمل ها در تمام دنیا نیز همانند ایران بدون نس��خه عرضه می شوند، اما 
در تمام دنیا، داخل جعبه مکمل ها، دستورالعملی هست که نحوه مصرف، 
 دوزهای مصرف و اثرات جانبی احتمالی را درج کرده و هشدار داده که اگر 
با مصرف این مکمل ها، عوارضی مشهود شد باید از مصرف مکمل خودداری 

کرد و با پزشک ذیصالح مشورت شود.
 مظهری تصری��ح می کند: این در حالیس��ت ک��ه در ای��ران، درون جعبه 
مکمل ها اغلب دستورالعمل ها به زبان خارجی است که عده زیادی از مردم 

قادر به فهم آن نیستند.
 البته این مس��ئله موجب نمی ش��ود که از نقش دولت و وزارت بهداش��ت 
 در حمایت مال��ی مردم در دسترس��ی ب��ه متخصصان تغذیه غافل ش��د 
 و امی��د اس��ت پل��ی کلینیک ه��ای وی��ژه ای ک��ه قرار اس��ت امس��ال 
 در بیمارس��تان های دولتی برای ارایه خدمات پزش��کی سرپایی به مردم 
با تعرفه دولتی، راه اندازی ش��وند به باب ش��دن مکمل ها در س��بد خرید 
مردم و لزوم ارایه خدمات گس��ترده در این زمینه به مردم، گوشه چشمی 

داشته باشند.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده:

بانک اطالعاتی مشاوران و متخصصان ازدواج راه اندازی می شود
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان:

پشت پرده نوع دوستی، فکر پلید مخفی بود

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبر

معاون فرهنگی قوه قضایی��ه گفت: در حوزه فض��ای مجازی با ایدز 
اخالقی و حقوقی مواجهیم و انتظارمان از شورای عالی فضای مجازی 

این است که با این معضل مقابله کند.
معاونت فرهنگی قوه قضاییه فضای رسانه ها را درگیر آشفتگی های 
فراوان خواند و افزود: سرعت تحوالت رسانه ها آن چنان باالست که 
مرزهای اخالق و حقوق و ارتباطات به سرعت درنوردیده شده و همه 

معادالت را برهم زده است.
حجت االسالم والمسلمین هادی صادقی با اشاره به نگاه میان رشته ای 
 به وضع حقوق و رس��انه در جامع��ه کنونی گفت: امروز هر انس��انی 
به یک رسانه مستقل تبدیل شده است و می تواند به راحتی یک کانال 

رسانه ای ایجاد و مطلبی را تولید و توزیع کند.
وی افزود: فرهنگ اسیر فناوری شده است و باید گفت جامعه بشری 
عالوه بر ایدز فرهنگی مبتالبه ایدز حقوقی هم شده و سیستم ایمنی 

حقوقی جامعه با این امر دچار نقص اساسی شده  است.
 معاون فرهنگ��ی قوه قضایی��ه راه برون رف��ت از ش��رایط کنونی را 
 نظریه پ��ردازی توام با اق��دام عملی و قانون گذاری دانس��ت و گفت: 
 ما به  سلس��له اقدام��ات نظری و عمل��ی برای درمان و پیش��گیری 
از امور آتی نیازمندیم و باید در بازس��ازی و تقویت سیس��تم ایمنی 

جامعه که همان حقوق است اهتمام ورزید.
 صادق��ی راه مقابله با حق��وق پریش��ی فراگیر در س��طح جامعه 
را اقدام��ات جدی در عرص��ه داخلی و بین الملل��ی خواند و گفت: 
با توجه ویژه مق��ام معظم رهبری به این امر ش��ورای عالی فضای 
مجازی تشکیل شده که قرار اس��ت مرکزی عملیاتی در این حوزه 
باشد و باید از ظرفیت دانشگاه ها و حوزه های علمیه به عنوان بازوی 

نظریه پردازی استفاده کند.
صادقی در ادامه به فعاالنی با عنوان مدلینگ در فضای مجازی اشاره 
کرد و گفت: افرادی که به عنوان مدلینگ در ش��بکه های اجتماعی 
مختل��ف فعالیت می کنن��د از قان��ون بی اطالع اند؛ البت��ه این دلیل 
نمی شود که افراد بی مهابا و بدون اطالع از قانون در هر عرصه ای وارد 
شوند و بهتر اس��ت ابتدا موازین حقوقی را بشناسند سپس این گونه 

فعالیت ها را انجام دهند.
وی افزود: در این زمینه با کمبود شدید قانون مواجهیم و به طور کلی 
مس��ائلی که در فضای مجازی اتفاق می افتد با کمبود قانون مواجه 
اس��ت و ما در بس��یاری از اتفاقات و رویدادها حکم حقوقی روشنی 

نداریم.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی کشور بابیان اینکه باید مصادیق 
مجرمانه این گونه رفتارها تعریف شود، خاطرنشان کرد: قوانین کنونی 
کافی نیست و مهم تر از همه اینها بحث پیشگیری است، ازاین رو باید 
اقدامات مناس��بی در حوزه ارتباطات صورت گی��رد و دولت با ورود 

فعاالنه به این عرصه، اجازه فراهم شدن زمینه جرم را ندهد.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با بیان این که از اسفندماه 94 جمع آوری 
بانک اطالعات مشاوران و متخصصان ازدواج آغاز شده است، گفت: مشاوران 

دارای شرایط الزم به این مراکز تخصصی معرفی می شوند.
ناصر صبحی در میزگرد روسای کمیسیون های مراکز تخصصی مشاوره ازدواج 
و خانواده از تایی��د صالحیت ۵4 مرکز تخصصی مش��اوره ازدواج و خانواده و 
حدود6۰ جواز در دست اقدام از سوی وزارت ورزش و جوانان خبر داد و افزود: 
۲۰۰ مرکز تخصصی نیز که از قبل و از مراجع دیگر مجوز گرفته اند، در حال 

تطبیق با شرایط و سیاست های ما هستند.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در ادامه ش��رایط احراز مجوز مشاوران 
تخصصی ازدواج و خانواده را عنوان کرد و ادامه داد: داشتن پروانه تخصصی، 
تاهل، تخصص، تجربه باال، دارا بودن صفات پسندیده و دارا بودن امکانات الزم 

از جمله این معیارها است.
وی تاکید کرد: اگر مشاوری از همه این شرایط به غیر از » امکانات « برخوردار 
باشد، وزارت ورزش و جوانان سمن هایی که در حوزه جوانان و خانواده فعالیت 

دارند را برای کار گروهی تخصصی، به آن ها معرفی خواهد کرد.
 صبحی اضافه کرد: ش��واهد نش��ان می دهد بس��یاری از افرادی که مشاوره 
می دهند مجوز س��ازمان نظام تخصص��ی و وزارت ورزش و جوانان را ندارند؛ 
اگر می خواهیم جلوی آسیب های موجود در این زمینه را بگیریم دستگاه ها 
باید طبق اختیاراتی که به آن ها داده شده فعالیت و از موازی کاری جلوگیری 

کنند.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در ادامه با بیان این که از اسفندماه سال 
 گذش��ته کار جمع آوری اطالعات بانک مش��اوران و متخصصان ازدواج آغاز 
شده اس��ت، گفت: با این اقدام، مش��اوران دارای ش��رایط الزم به این مراکز 
تخصصی معرفی می شوند. وی همچنین نقش رسانه ها در شناسایی مراکز 
تخصصی مش��اوره ازدواج و خانواده را مورد تاکید قرار داد و افزود: این مراکز 
 باید از س��وی رس��انه ها به خصوص رس��انه ملی بیش از پیش معرفی شوند 

تا از فعالیت غیر حرفه ای مراکز بدون مجوز پیشگیری شود.

 فردي که با پنچرکردن خ��ودروي بانوان به قصد کمک به آنها نزدیک ش��ده 
و با شگردي خاص براي آنها مزاحمت ایجاد مي کرد در عملیات ماموارن پلیس 

امنیت عمومي استان شناسایي و دستگیر شد.
 معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اظهار داشت: چندي پیش از طریق 
نمایندگان یکي از رسانه هاي گروهي استان از وقوع مزاحمت هایي براي بانوان 
با شیوه و شگردي خاص مطلع شدیم که بالفاصله این موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس امنیت عمومي استان قرار گرفت.
س��رهنگ » جهانگیر کریمي «  افزود: در بررسي هاي به عمل آمده مشخص 
شد مردي 34 ساله با نقشه اي پلید در خیابان مرداویج شهر اصفهان در کمین 
رانندگان زن نشس��ته و در یک فرصتي که آنها براي کاري، خودروي شان را 
ترك مي کردند اقدام به پنچر کردن خودروی  آنها کرده و پس از حضور مالکان 
به قصد کمک به طرف شان مي رفت. وی عنوان داشت: این فرد پس از کمي 
مشغول شدن با خودرو اعالم ناتواني کرده و به بهانه برقراري تماس و مشاوره 
با یکي از دوس��تان خود که آپارتي داشته و نداشتن شارژ تلفن خود از گوشي 
تلفن همراه مالک خودرو استفاده و با تماس بر روي گوشي خود شماره آنان را 
به دست مي آورده است و به این ترتیب هربار با آنان تماس گرفته و براي شان 
ایجاد مزاحمت مي کرد. این مقام انتظامی گفت: سرانجام با تحقیقات میداني 
گسترده و تالش شبانه روزي، محل اختفاي متهم در یکي از شهرستان هاي 
 اطراف اصفهان شناسایي و دستگیر ش��د. وي افزود: این فرد پیش از این نیز 
به اتهام اخاذي از شهروندان دستگیر شده و به زندان رفته بود که در این پرونده 

نیز قصد برقراري ارتباط و اخاذي از بانوان جوان را داش��ت که با هوش��یاري 
شهروندان و اقدام سریع و بهنگام پلیس در عمل پلید خود ناکام ماند.   

 این مقام انتظامي بیان داش��ت: توصیه پلیس به بانوان راننده این اس��ت که 
 در صورت مواجهه با پنچرش��دن یا هرگونه مش��کل فن��ي در خودروي خود 
به افراد غریبه اعتماد نکرده و با آشنایان خود یا امداد خودرو ها تماس گرفته و 
از آنان کمک بخواهند و به هیچ عنوان گوشي تلفن همراه خود را که یک وسیله 

شخصي و محرمانه است در اختیار دیگران قرار ندهند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه:

 فضای مجازی به ایدز حقوقی 
و اخالقی مبتال شده است

در بروز هر جرمی عالوه بر مباشر یا مجرم اصلی، می تواند 
معاون یا شریکی هم نقش داشته باشد که در عرف عامیانه 
همه آن را همدس��ت یا همدس��تان مج��رم می دانند، اما 
 ازنظر حقوقی، قانون گذار بین دو مقوله معاون و ش��ریک 

چه تفاوتی قائل شده است.
 در اغلب ورودی ه��ای محاکم قضایی که ب��ه پرونده های 
مجرمان و ارتکاب جرم اختص��اص دارد، عالوه بر مجرم یا 
مباشر اصلی، نامی هم از شریک یا معاون آورده شده است 
که با همدس��تی مجرم، بزهی را مرتکب ش��ده اند و حال 

قضاتی مامور رسیدگی به آن می شوند.
قان�ون گذار ب��ا جرم انگاری کردن بزهی ک��ه رخ می دهد، 
میان مجرم اصلی ) مباش��ر ( و ش��ریک و مع��اون تفاوت 
قائل ش��ده و به همان می��زان، مجازات��ی را تعریف کرده 
 است، اما این مسئله که تفاوت ش��رکت در جرم با معاونت 
در جرم چیست و چه مجازاتی برای هر یک از آن ها در نظر 

گرفته شده است؟
مجید احمدی فر حقوقدان بابیان اینک��ه در هر جرمی ۲ 
حالت معاونت و ش��راکت وجود دارد، گف��ت: غالب جرائم 
 عالوه ب��ر مجرم، مع��اون و ش��رکایی هم نق��ش دارند که 

با همدستی یکدیگر آن را مرتکب شدند.
وی در تعریف مباش��ر افزود: مباشر کس��ی است که وارد 
عمل خارجی برای جرم می ش��ود و به طور مستقیم آن را 

انجام می دهد.
این کارشناس مسائل حقوقی و قضایی ادام�ه داد: شری�ک 
ج�رم ه�م مانن�د مب�اش��ر ف�ردی اس���ت ک�ه در وق�وع 
ج�رم و عملی�ات م�ادی آن نق�ش داشته و به مباشر کمک 
می کند تا جرمی رخ دهد، اما برحس��ب نوع جرم و میزان 
تخلفی که رخ می ده�د، درج�ه مجازات آن متغیر اس��ت 
و برای هم��ه پرونده ه�ا ی�ک مج�ازات مش��خص در نظر 

گرفته نمی شود.
احمدی فر با تعریف معاون جرم نیز خاطرنشان کرد: معاون 
کسی است که در عملیات مادی جرم شریک نیست و فقط 
مس��بب آن خواهد بود. به این معنی که جرم را تطمیع یا 

تسهیل می کند. 
 وی یادآور ش��د: تطمیع ب��ه معنای آن اس��ت که فردی 
به عنوان مثال به یک فرد دیگر پولی بدهد و او را به اصطالح 
اجیر کند تاکسی را به قتل برس��اند یا وسیله ای را بدزدد. 
 همچنین تس��هیل جرم ب��ه این معناس��ت که ف��ردی با 
در اختیار قرار دادن یک مکان و موقعیت، ش��رایط جرم را 

فراهم کند. 
احمدی فر در خصوص مجازات ش��ریک و معاون در جرم 
اذعان داش��ت: مجازات این دو گ��روه به هم��ان ماده ای 
بستگی دارد که در قانون نوشته ش��ده است به عنوان مثال 
در یک بزه، برای ش��ریک جرم بین 6 ماه تا دو سال حبس 

تعریف شده که قاضی با توجه به پرونده، میزان مجازات را 
تعیین می کند.

 مجازات برای یک یا 10 شریک جرم یکسان است
ای��ن حقوقدان تاکی���د ک���رد: نکت�ه ای ک���ه در قان�ون 
قاب�ل توج�ه اس���ت، ای�ن اس��ت که اگ�ر ی�ک ش��ری�ک 
ج�رم یا1۰ ش��ریک جرم در یک پرونده نام برده ش��وند، 

همگی ب��ه ی�ک ان���دازه مجازات 
می شوند و این گونه نیست که برای 
هر یک جداگان��ه مجازات متفاوت 

و با درجات کم وزیاد تعریف شود.
احمدی ف��ر در ادامه ب��ه مجازات 
 مع��اون اش��اره و اظه��ار داش��ت: 
در اغلب موارد میزان نقش معاون 
در وقوع جرم با ش��ریک و مباش��ر 
جرم متفاوت و در س��طح کمتری 
ب��وده و قاضی ه��م طب��ق قانون 
 اغلب اوق��ات حداقل مج��ازات را 
در نظر می گیرد. به عنوان مثال اگر 

طبق قانون 6 ماه تا یک س��ال حبس ب��رای معاون در نظر 
گرفته شده باشد، قاضی، مجازات 6 ماه را برای معاون جرم 

در نظر می گیرد. 
وی گفت: این مسئله البته برای مواردی مانند قتل شامل 
اس��تثنا خواهد بود و در زمان وقوع قت�ل، مب�اشر به عنوان 

قاتل و شریک جرم هم به عنوان کسی که کم�ک ب�ه ق�تل 
کرده، به قصاص محکوم می شوند و معاون هم به حبس ابد 

محکوم می شود.
این حقوقدان به اس��تثنائات دیگری هم در قانون اشاره و 
عنوان داش��ت: در برخی موارد نیز معاون��ت در جرم عین 
مباشرت در جرم اس��ت و همان مجازاتی که برای مباشر 
در نظر می گیرند، برای معاون هم 

تعیین می شود.
وی با اش��اره به مصداقی می گوید: 
به عنوان مث��ال در قان��ون از قمار 
به عنوان جرم نام برده شده و زمانی 
که معاون جرم وسیله یا آالت قمار 
را فراهم کرده باشد همان مجازاتی 
در انتظارش بوده که در انتظار فرد 

قمارباز است.
 آیا ترک فعل ه�م معاونت 

در جرم است؟
 احمدی ف��ر همچنین در پاس��خ 
به این س��وال که آیا ترك فعل هم معاونت در جرم اس��ت 
گفت: ترك فعل در قانون جرم به صورت کلی نیس��ت؛ این 
 مس��ئله بابیان مثالی قابل فهم خواهد ب��ود. به عنوان مثال 
در یک موقعیت از دست کسی کمکی برمی آید، اما کمک 
نمی کند و جرم اتفاق می افتد، اما آن فرد موظف هم نبوده 

که کمک کند و این مورد جرم نیست.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان می کند: اما در مواردی 
وجود دارد که به کسی مسئولیتی سپرده شده و اگر انجام 
ندهد و جرمی رخ دهد، جرم تلقی می شود. به عنوان مثال 
 یک پرس��تار وظیفه رس��یدگی به حال بیم��اری را دارد 
و با ترك فعل خود، موجب تغییر حال بیمار ش��ود که این 

عمل جرم است و پرستار مجرم شناخته می شود.
ب��ه گفته احمدی ف��ر، این مث��ال در خص��وص مدیر یک 
 مجموعه کالن اقتصادی هم صدق می کند و اگر یک مدیر 
 ب��ا مش��اهده ی��ک تخل��ف، م��وردی را گ��زارش نده��د 
و در چارچ��وب وظایف خود به آن رس��یدگی نکند، ازنظر 
قانونی جرم محسوب شده و باید به آن در چارچوب قانون 

رسیدگی قضایی شود. 
این حقوقدان با تش��ریح مح��دوده ترك فع��ل در جرائم 
مختلف یادآور شد: طبق ماده 1۵ قانون مجازات اسالمی، 
مجازات به چند دسته تقسیم شده که شامل جرایم مستلزم 
حد، جرایم مستلزم قصاص، جرایم مستلزم پرداخت دیه، 

جرایم مستلزم مجازات تعزیری یا بازدارنده می شود.
احمدی فر گفت: در توضیح بیشتر برای جرایم مستلزم حد 
می توان به این نکته اشاره کرد که عنصر مادی تمام جرایم 
حدی، تنها از طریق فعل  مثبت تحقق پیدا می کند و ترك 
فعل به هیچ عنوان نمی تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر 

زنا، لواط، شرب خمر و سرقت و... تلقی شود.
وی افزود: اما برای جرایم مس��تلزم قصاص باید یک سوال 
ابتدا ط��رح کرد که آی��ا قتل عمدی و جرح ی��ا نقص عضو 
عمدی با ترك فعل نیز محقق می ش��ود؟ که باید در پاسخ 
گفت که ترك فعلی که س��بب و علت به وجود آمدن گناه 
باشد، مثل این است که کسی کودك، دیوانه یا فرد عاجزی 
 را در محلی بدون غذا و س��ایر لوازم ضروری نگاه دارد و  او 

در اثر این ترك جان خود را از دست بدهد.
این حقوق دان ادامه داد: بدون شک چنین کسی مسئول 

است. این ترك برخالف قسم اول فعل محسوب می شود.
وی تصریح کرد: ب��رای جرایم مس��تلزم پرداخت دیه نیز 
می توان با استناد به ماده 3۵7 قانون مجازات اسالمی گفت 
که صاحب هر حیوانی که از خطر حمله و آس��یب رساندن 
آن را می داند بای��د آن را حفظ کند و اگ��ر در اثر اهمال و 
سهل انگاری موجب تلف یا خس��ارت شود صاحب حیوان 
عهده دار است؛ اهمال و سهل انگاری از نمونه های بارز ترك 
فعل است. این کارشناس مسائل حقوقی در توضیح جرایم 
مستلزم مجازات تعزیری یا بازدارنده عنوان داشت: برای این 
جرایم می توان به خودداری از اطالع رسانی ماموران دولتی 
آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع 
قانونی، موضوع ماده 6۰6 قانون مجازات اس��المی و ترك 

نفقه زوجه مندرج در ماده 64۲ همان قانون اشاره کرد.

در گفت و گو با یک حقوقدان بررسی شد:

مجازات قانون برای شراکت و معاونت در جرم

یال و کوپال به چه قیمتی؟

قانون گ�ذار ب�ا جرم انگاری 
کردن بزهی که رخ می دهد، 
میان مجرم اصلی )مباش�ر( 
و ش�ریک و مع�اون تفاوت 
قائ�ل ش�ده و ب�ه هم�ان 
 میزان، مجازات�ی را تعریف 

کرده است
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تلویزیون موسیقی

 فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی » ویالی��ی ها « ب��ه کارگردانی منی��ره قیدی 
و تهیه کنندگی سعید ملکان در اندیمش��ک کلید خورد. » ویالیی ها « عنوان 
 اولین فیل��م بلند س��ینمایی منیره قیدی اس��ت که هفته گذش��ته با حضور 
طناز طباطبایی در اندیمشک کلید خورد و هم اکنون فیلمبرداری آن در این 
ش��هر ادامه دارد. تاکنون طناز طباطبایی و ثریا قاس��می در این فیلم جلوی 
دوربین رفته اند وعمده فیلمبرداری » ویالیی ها « در اندیمشک انجام می شود. 
منیره قیدی کارگردان زن سینمای ایران پیش از این به عنوان منشی صحنه 
و دستیار کارگردان با فیلمسازان متعددی همکاری داشته است. او همچنین 
ساخت فیلم های کوتاهی همچون » دختر، پس��ر، پیرمرد «، » در راه ویال « و 
مستند » تهران، شهر چناران « را در کارنامه دارد و جوایزی از جشنواره های 
مختلف برای این آثار دریافت کرده اس��ت. فیلمنامه این فیلم که اثری در ژانر 
دفاع مقدس است، توسط منیره قیدی و ارسالن امیری به نگارش در آمده است. 
سعید ملکان تهیه کننده » ویالیی ها « سال گذشته با دو فیلم » ابد و یک روز « 
و » برادرم خسرو « در جشنواره فجر حضور داشت. هم اکنون از این تهیه کننده 
» ابد و یک روز « اکران عمومی شده است که با توجه به استقبال مردم، عنوان 

پر فروش ترین فیلم اجتماعی تاریخ سینمای ایران را به خود گرفته است. 
 بازیگ��ران » ویالیی ه��ا « عبارتن��د از: طن��از طباطبای��ی، پرین��از ایزدیار، 
علی شادمان، با هنرمندی ثریا قاسمی و بازیگران کودک: امیر علی ایمان وند، 

علیرضا داوری و هستی فرتوتی. 

تهیه کننده س��ریال » پریا « اعالم کرد که تصویربرداری این سریال به پایان 
رس��ید. اس��ماعیل عفیفه تهیه کننده س��ریال » پریا « درباره این سریال که 
به کارگردانی حسین س��هیلی زاده برای شبکه سه س��اخته می شود، گفت: 
۳۱ اردیبهشت ماه در یک روس��تا در اطراف کرج به نام کندور تصویربرداری 
سریال به پایان رسید. وی ادامه داد: همه بازیگران در آخرین شب کار حضور 
داش��تند و تصویربرداری با حضور بازیگران اصلی از جمله محمود پاک نیت، 
الدن مستوفی، افسانه بایگان، کمند امیرسلیمانی، امیرحسین آرمان، رامتین 
خداپناهی و... پایان پیدا کرد. تهیه کننده س��ریال » پریا « درباره تدوین این 
سریال که به صورت همزمان با تصویربرداری انجام شد، گفت: تاکنون تدوین 
۲۵ قسمت از سریال » پریا « انجام شده است و تدوین سایر قسمت ها همراه 
با صداگذاری و دیگر مراحل فنی ادامه دارد. س��ریال » پری��ا « با فیلمنامه ای 
از س��عید فرهادی به نگارش درآمده اس��ت و در آن بازیگرانی همچون الدن 
مستوفی، امیرحسین آرمان، افسانه بایگان، محمود پاک نیت، عمار تفتی، کمند 

امیرسلیمانی، رامتین خدا پناهی و هادی قمیشی به ایفای نقش می  پرازند. 
الدن مس��توفی ایفاگر نقش محوری این س��ریال یعنی پریا اس��ت. او در این 
سریال نقش زنی جوان را ایفا می کند که با وجود داشتن دو فرزند از همسرش 
 جدا شده و برای ادامه تحصیل عازم خارج از کشور می شود. او پس از گذشت 
پنج سال دوباره به ایران بازمی گردد و در شرایطی که عالقه مند به دیدار مجدد 

فرزندانش است با ماجرایی عاطفی درگیر می شود. 
این سریال۴۰ قسمت دارد و محصول مشترک مرکز امور نمایشی سیما، وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه آوای سالمت است. 
» پریا « فضایی جدی دارد و یک معض��ل اجتماعی را مطرح می کند و به ایدز 

می پردازد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: آواها و نواهای دفاع مقدس 
را می توان ثبت جهانی کرد، این امر را مسئوالن میراث فرهنگی دنبال کنند.

علی مراد خانی با حضور در مراس��م » آواهای ماندگار دفاع مقدس « در اهواز 
اظهار کرد: وقتی مسئولیت دفتر موسیقی در وزارت ارشاد را به عهده داشتم، 
همان زمان بحث تبدیل کارهای ماندگار آهنگران و فخری از نوحه س��رایان 
شاخص دوران دفاع مقدس به آثار موسیقیایی مطرح شد و ما آن زمان تردید 
داش��تیم که آیا تبدیل این آثار حوزه جنگ که نگاه مق��دس گونه ای به آنها 

صورت می گرفت، باعث نگرانی می شود یا خیر؟
 وی افزود: نگران ای��ن بودیم که ورود این نوحه س��رایان به حوزه موس��یقی 
می تواند کارساز باشد یا خیر؟ مراقب بودیم که تناقضی برای مردم ایجاد نشود 
ولی خوش��بختانه بعد از اینکه آثار این افراد به موس��یقی تبدیل شد، اتفاقات 
خوبی رخ داد به گونه ای که مردم اس��تقبال کردند و آثار جدید، آنها را دوباره 

به حال و هوای جنگ برد.
 مرادخانی با بیان اینکه نمادها ش��اخص ترین رخدادی اس��ت که از اتفاقات 
هر جنگی باقی می ماند، بیان کرد: آواهایی که در دوران دفاع مقدس ش��کل 
 گرفت، ماندگاری فراوان��ی دارند و بای��د روی نهادینه کردن آنه��ا کار کنیم 

به خصوص اینکه آثار زمان جنگ از روایی و زیبایی مناسبی برخوردار است.
 معاون هن��ری وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با اش��اره به اینک��ه یکی از 
 اهرم ه��ای جدی ما در جن��گ همین نوحه خوان��ی ها بود، بی��ان کرد: یادم 
می آید یک زمانی بحث اسارت آقای آهنگران مطرح شد و مردم نگرانی فراوانی 
داشتند. طرف مقابل نیز بسیار روی این موضوع مانور می داد چون به اهمیت 
نوحه و نوحه خوانان در پیشبرد جنگ بسیار واقف شده بود ولی خوشبختانه 
 موضوع اسارت آهنگران به سرعت تکذیب ش��د و به برگ برنده ایران تبدیل 

شد.
مرادخانی با اشاره به آثار ماندگار حسین فخری در دوران دفاع مقدس نیز گفت: 
آثار وی از ریتمی قوی و صالبتی خاص برخوردار اس��ت به همین دلیل بسیار 

ماندگار هستند و حتی نسل جدید هم با آنها ارتباط برقرار می کنند.
وی تاکید کرد: ما امروز گنجینه ای غنی از آواها و نواهای دوران دفاع مقدس 
داریم و حتی برخی آثار را با بازخوانی و تنظیم مجدد می توانیم به نسل جوان 

عرضه کنیم و باعث ماندگاری بیش از پیش آنها شویم. 
ش��هرهای مختلف ما از این آواها و نواها پر اس��ت ولی هنر ما این اس��ت که 
 بتوانیم در جای مناسب از آنها استفاده کنیم تا تاثیرگذاری مناسبی بر جامعه 

در مقاطع مختلف داشته باشند.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی گفت: نوحه های جنگ، بخشی 
از بدنه موسیقی ما را تش��کیل می دهند و هر چقدر بتوانیم جوانان خود را با 
آنها آش��نا کنیم، س��ود کرده ایم. موس��یقی اهرمی اثرگذار است که همیشه 
به خوبی عم��ل کرده اس��ت به همین دلی��ل باید ب��ه خوبی از آن اس��تفاده 
 کنیم و نبای��د اج��ازه دهیم موس��یقی دچار نامهربانی ش��ود البته بخش��ی 
 از این مراقبت به خود هنرمن��دان بازمی گردد که بای��د از حریم آن مراقبت 

کنند.
مرادخانی با اش��اره به نوحه های منحصر به فرد دوران دف��اع مقدس عنوان 
کرد: این موسیقی را حتی می توان ثبت جهانی کرد و من از مسئوالن میراث 
فرهنگی می خواهم این موضوع که جزو مباحث هویتی ما به شمار می رود را 

با جدیت دنبال کنند.

طناز طباطبایی وارد » ویالیی ها « شد

تصویربرداری » پریا « به پایان رسید

 آواها و نواهای دفاع مقدس 
را می توان ثبت جهانی کرد

سقوط خرمش��هر در جریان جنگ تحمیلي رژیم بعث عراق 
 به کشور ما و آزادس��ازي این ش��هر، نه تنها مهم ترین بخش 
از دفاع مقدس اس��ت که یکي از برگ هاي زرین تاریخ ایران 

نیز به حساب مي آید. 
درباره رسالت هنرمندان و به خصوص س��ینماگران در قبال 
چنین وقایع بزرگي بارها س��خن رفته و ی��ادآوري این نکته 
کافي است که سینما بهترین وسیله براي ثبت وقایعي مانند 
 سرگذش��ت خرمش��هر و انتقال واقعیت هاي مرب��وط به آن 
به نسل هاي آینده است. اما آیا سینماي ما توانسته به رسالت 

خود عمل کند؟ پاسخ به این پرسش را مي توان با مرور 
فیلم هایي که در این زمینه س��اخته 

 ش��ده اند، پیدا کرد. 

در ادام������ه 
نگاه��ی داری��م به 

آثار مطرحی که در 
حوزه دف���اع مقدس 

ساخته شده اند و هنوز 
پس از گ�ذشت سال ها در 

ذهن مخاطب باقی مانده اند:
 بلمي به سوي ساحل

فیل��م »بلم��ي به س��وي س��احل« 
اولین فیل��م تاریخ س��ینماي ای��ران با 

 موضوع خرمش��هر اس��ت که به کارگرداني 
مالقلي پور تولید شد. این فیلم در سال ۱۳6۴ و 

در شرایطي ساخته شد که جنگ تحمیلي هنوز ادامه 
داش��ت. به همین دلیل با اینکه دومی��ن تجربه کارگرداني 

 س��ازنده اش بود، اما فضا و موقعیت هاي فیلم بسیار طبیعي 
از آب درآمده اند. 

» بلمي به سوي ساحل « نه تنها از نظر ساختاري و دراماتیک 
واجد ویژگي هاي قابل توجهي است - چون خالصانه و مومنانه 
خلق ش��ده- بلکه ب��ه بازنمایي یک��ي از زوایاي مهم اش��غال 
خرمش��هر نیز مي پردازد. نقطه ایجاد درام و مهم ترین عامل 
درگرفتن بحران در این فیلم، کارشکني دولت وقت به ریاست 
بني صدر در ارسال تجهیزات دفاعي براي مدافعان خرمشهر 
 اس��ت. فیلم، داس��تان یکي از گردان هاي س��پاه اس��ت که 
از تهران راهي خرمشهر مي شوند تا به مقاومت این شهر کمک 

 کنند. از آنجا که ج��اده هاي منتهي به خرمش��هر به تصرف 
بعثي ها درآمده، این گردان مجبور مي شود تا از بندر ماهشهر 
به وسیله یک بالگرد خود را به آن شهر برساند، اما دولت از این 
کمک جلوگیري مي کند و در نتیجه آنها به وس��یله یک بلم 

تالش مي کنند تا خود را به صف مدافعین برسانند.
حریم مهرورزي

دومین فیلمي که در ارتباط با موضوع خرمشهر در سینماي 
کش��ورمان تولید ش��ده، » حریم مهرورزي « ن��ام دارد. این 
فیلم به کارگرداني ناصر غالمرضایي در س��ال ۱۳6۵ ساخته 
ش��د. مضمون این فیلم پیرام��ون تبعات اجتماعي اش��غال 
 خرمشهر شکل گرفته است و در آن به زندگي بازماندگان و 
 کوچ کنندگان این ش��هر به سایر نقاط کش��ور پرداخته 
 مي ش��ود؛ زن جواني از اهالي خرمش��هر، همسرش را 
 از دس��ت م��ي ده��د. او ب��ه هم��راه فرزن��د و مادر 
 س��الخورده اش ب��ه ته��ران مهاج��رت م��ي کند 
و در یکي از اقامتگاه هاي جن��گ زدگان زندگي 
خود را م��ي گذران��د. زن براي تامی��ن زندگي 
خود و بازماندگان خانواده اش به کار مشغول 
مي ش��ود. وي در این میان با ی��ک راننده 

تاکسي آش��نا مي ش��ود که پس از 
مرگ مادرش ب��ا هم ازدواج 

مي کنن��د. آنه��ا در 
خرمش����هر و 

س���الگرد 

آزادس��ازي این 
شهر مراس��م ازدواج خود 

را برگزار مي کنند. به این ترتیب در این فیلم، اشغال خرمشهر 
موجب جدایي و فراغ مي ش��ود، اما آزادس��ازي آن مناسبتي 

براي وصال مي شود.
کیمیا و سرزمین خورشید

 س��هم عمده اي از به تصویر کش��یده ش��دن وقایع خرمشهر 
در سینماي ایران بر عهده احمدرضا درویش بوده است. او سه 

فیلم با نام هاي » کیمیا «، » سرزمین خورشید « و » دوئل « 
بر اساس این موضوع ساخته است. 

در این می��ان، فیلم » کیمی��ا « یکي از آثار تحس��ین برانگیز 
س��ینماي ایران محس��وب مي ش��ود. این فیلم در قالب یک 
ملودرام اجتماعي، به زندگي آدم هاي خرمش��هر مي پردازد. 
» کیمیا « که در سال ۱۳7۳ س��اخته شد روایتگر داستاني از 
روزهاي اشغال خرمشهر است. مرد جواني به نام رضا در تالش 
است تا همسر باردار خود را به بیمارستان برساند تا فارغ شود. 
در ادامه به اسارت دش��من در مي آید و در ضمن، همسرش 
نیز در حین زایم��ان از دنیا مي رود. رضا پس از۱۰ س��ال، از 
اسارت بر مي گردد و متوجه مي شود که فرزندش توسط یکي 
از پزشک هاي بیمارستاني که همسرش در آن بود، نگهد اري 
مي شود و به دنبال او به شهر مش��هد مي رود، اما اگر بخواهد 
بچه را پس بگیرد، هم زندگي خانواده اي از هم مي پاشد و هم 
آینده درخشان دخترش را از او مي گیرد. به همین دلیل از این 

خواسته خود صرف نظر 
م�ي کند.

فیلم»س��رزمین 
خورش��ید« دو سال 
پس از » کیمیا « با موضوع 
و حال و هوایي مش��ابه توس��ط 
احمدرضا درویش س��اخته ش��د؛ فیلمي 
که با وجود برخورداري از ش��اخصه هاي سینمایي و 

محتوایي واال، اما نوعي تکرار » کیمیا « بود. 
گویي بخش اول آن فیلم در این اثر بازتولید ش��ده اس��ت. نه 
تنها موض��وع، بلکه بس��یاري از مفاهیم، مضامی��ن و عناصر 
» س��رزمین خورش��ید « تکرار » کیمیا « هس��تند؛ نوزادي 
که نوید اس��تمرار زندگي را مي دهد، بیمارس��تاني که دچار 
بحران مي شود، هیجان و پریشاني بومیان خرمشهر از هجوم 

دش��من، ش��هر جنگ زده و ویراني یک به یک خانه ها بر سر 
 مردم، زناني که در شرایط جنگي به یاري رزمندگان مي آیند، 
پزش��ک ها و امدادگراني که نقش پر رنگي را در نجات مردم 
بازي مي کنند، نوزادي که به واسطه از خودگذشتگي یک زن 

از مرگ رهایي پیدا مي کند .
دوئل

اما سومین فیلم درویش با موضوع خرمشهر در حال و هوایي 
کامال متفاوت و تاحدودي متضاد با دو فیلم قبلي این فیلمساز 
در این زمینه به منصه ظهور رسید. این فیلم در سال ۱۳8۱ 
و در شرایطي ساخته ش��د که در آن زمان به پر خرج ترین و 

عظیم ترین پروژه سینمایي تاریخ ایران لقب پیدا کرد. 
برخالف دو فیلم قبلي که انس��ان محور هستند، در » دوئل « 
روح تکنیک و ابزارآالت جنگي غلب��ه دارد. به همین دلیل با 
این که دوئل از لحاظ سخت افزاري و جلوه هاي ویژه یک فیلم 
جنگي تمام عیار محس��وب مي ش��ود، اما در زمینه بازنمایي 
مقاومت و هویت دف��اع مقدس، دچار نقصان اس��ت. چراکه 
در این فیلم بیش��تر نق��د خوي و خصل��ت هایي که 
منجر به جنگ افروزي مي ش��وند ترسیم 
ش��ده تا آنچه منجر به ایستادگي 
ملت ای��ران در برابر هجوم 
ناجوانمردانه دشمن 
 خ���ارج�����ي 

مي شود. 

 

ز  و ر
سوم

یک��ي از 
فی�لم هاي 

قاب��ل توجه 
ب��ا موض���وع 

خرمش�����هر، 
» روز س���وم « 

ب��ه کارگردان��ي 
حس����ین  محمد

لطیف����ي اس��ت؛ 

فیلمي که توانسته بخشي از ایثارگري ها و رنج هاي مردم آن 
شهر در دفاع از خود و همچنین رذالت بعثي ها را نمایش دهد. 
آنچه باعث شاخص شدن این فیلم شده، در آمیختن واقعیت 
با درام و همچنین نمایش ملموس حماسه، بحران، شرافت و 

وطن پرستي است. 
همان طور که در تیت��راژ فیلم نیز اعالم مي ش��ود، این فیلم 
براس��اس یک اتفاق واقعي ساخته شده اس��ت؛ در گیر و دار 
اشغال خرمشهر خواهر و برادري هنوز در دل شهر و در منزل 

خود هستند. 
آنها در آخرین لحظات قصد گری��ز از مهلکه را دارند، اما چون 
پاي دختر شکسته، نمي توانند به سرعت راه بروند و در نتیجه 
اسارت شان حتمي است. به همین دلیل برادر تدبیر مي کند 
تا خواهرش را درون حیاط خانه ش��ان دفن کن��د و در موقع 

مناسبي به همراه نیروي کافي، براي رهایي او اقدام شود.
کودك و فرشته

 دیگر فیلم��ي که تمام روایت آن در متن اش��غال خرمش��هر 
مي گذرد » کودک و فرش��ته « به کارگرداني مس��عود نقاش 
زاده است؛ فیلمي که توانسته تصویري متفاوت و تازه درباره 
سقوط این بخش از خاک کشورمان و همچنین وضعیت مردم 
آن ارایه دهد. ویژگي متمایز این فیلم و محور اصلي آن حضور 
کودکان و نوجوانان و به خصوص دختران نوجوان در مقاومت 

خرمشهر است.
 فیلم تصوی��ري واقع��ي و باورپذی��ر از خرمش��هر جنگ زده 
و در حال اشغال ارایه کرده اس��ت و در زمینه جلوه هاي ویژه 
نیز کم نیاورده است. شاخصه تامل برانگیز »کودک و فرشته« 
مقاومت همه جانبه مردم این ش��هر با دس��تاني تقریبا خالي 

است.
 عصر روز دهم

آخرین فیلمي که مي ت��وان آن را نیز به نوع��ي در دایره آثار 
مرتبط با خرمش��هر قرار داد، » عصر روز دهم « به کارگرداني 
 مجتبي راع��ي اس��ت؛ فیلمي که البت��ه یک��ي از موضوعات 
 جزیي اش خرمش��هر محسوب مي ش��ود وگرنه، در مجموع 
نمي توان آن را اثري درباره این موضوع دانست؛ فیلم با سقوط 

خرمشهر در جنگ تحمیلي آغاز مي شود. 
خانواده اي قص��د نجات از مهلک��ه را دارند، اما پدرش��ان 
شهید مي ش��ود. درجریان این اتفاقات نوزاد خانواده نیز 
به وس��یله یکي از نظامیان عراقي دزدیده مي ش��ود و 
 زن و تنها دختر آن خانواده باقي مي مانند. ۲۵ سال 
بعد از آن، دختر پزشک شده و موقع حمله آمریکا 

به عراق است. 
یک گروه ه��الل احمر قصد رفتن ب��ه عراق را 
دارند و ای��ن بهترین فرصت اس��ت تا دختر 
 به آنجا ب��رود و خواهرگمش��ده اش را پیدا 
 کند. در موس��م محرم و عزاداري شیعیان 
در کربال ک��ه در همان زمان نی��ز، یزیدیان 
 زمان ی��اران و پیروان امروز حس��ین )ع( را 
به خاک و خون مي کش��ند، دخترگمشده 

پیدا مي شود، اما...

دبیر جشنواره » روحانی و سینما « گفت: دلیل اینکه امروز الگوسازی قرآنی 
موفقی در سینما نداریم آن است که از ادبیات داس��تانی در این حوزه بهره 

مناسبی نبرده ایم.
حجت االسالم والمسلمین علی س��رلک، دبیر جشنواره »روحانی و سینما« 
درباره الگوسازی قرآنی در س��ینمای کش��ورمان اظهار کرد: اگر بخواهیم 
ارزیابی منصفانه ای درباره الگوسازی قرآنی در سینما داشته باشیم، متوجه 
خواهیم ش��د که نتوانس��ته ایم در این حوزه عملکرد موفقی داشته باشیم، 
زیرا اگر غیر از این بود نباید ظاهری که برای س��ینمای مان موجود اس��ت، 
شرایط فعلی را داش��ته باش��د. البته نمی خواهم در این زمینه سخت گیرانه 
س��خن بگویم، چون در مقایس��ه با کش��ورهای دیگر ما وضعیتی به مراتب 
 بهتر داریم، ولیکن مقیاس ما آرمان های انقالبی اس��ت که هنوز با آن فاصله 

داریم.
وی افزود: به نظر من در گام نخست باید دلیل این نقصان را در بحث فیلمنامه 
جستجو کرد، زیرا تا زمانی که ما در این زمینه غنای الزم را نداشته باشیم قادر 

نخواهیم بود الگوهای قرآنی خوبی را در سینما ارایه دهیم. 
در این زمینه همان گونه ک��ه رهبر معظم انقالب تاکید دارند، الگوس��ازی 
 قرآنی به این معنا نیست که به صورت مستقیم، این هدف را در فیلم های مان

دنبال کنیم، چون این نوع نگاه بزرگ ترین آس��یب را به موضوع مورد نظر 
 می زند، اتفاقی که متاسفانه این سال ها، سینمای کشورمان را بسیار آزرده

 است.

» بچه های آسمان «؛ مثالی موفق در الگوسازی قرآنی
این کارشناس سینما به توضیح فوق اضافه کرد: برای درک بهتر موضوع، فیلم 
» بچه های آسمان « را مثال می زنم. در این فیلم رفتارهایی از سوی بازیگران 
فیلم انجام می شود که بارها رعایت آن در قرآن و احکام اسالمی مورد تاکید 

قرار گرفته است. بهترین گواه هم صحنه قند شکستن پدر خانواده است. 
در این صحن��ه پدر خانواده حاضر نمی ش��ود به میهمان��ش از قندی که در 
 حال خرد کردن آن است تعارف کند، چون آنها را متعلق به مسجد می داند 
و از قندان شخصی خود از میهمانش پذیرایی می کند. این قبیل توجهات در 
فیلم ها از کارهایی که به صورت مستقیم به قصه ای تاریخی توجه دارند، شاید 
کارکردی بهتر داشته باشد. حجت االسالم سرلک با بیان این که ما معدنی از 
طال داریم، اما قدر آن را نمی دانیم، گفت: اگر می بینیم که نتوانسته ایم بعد 
از چند دهه الگوسازی موفقی داشته باشیم، دلیلش این نیست که ما در این 
زمینه نیروی متخصص نداریم، زیرا اتفاقا ما در این حوزه بسیار غنی هستیم، 

اما حمایت از این موضوعات به شکل مطلوب و کارشناسانه  انجام نمی شود.
  ب��ه روی واژه کارشناس��انه هم تاکی��د ف��راوان دارم، چ��ون حمایت تنها 
به معنای کمک های مادی نیس��ت، بلکه اش��کال مختلف دارد که ما عمدتا 
 از آن غافل هستیم. برای درک بهتر مثالی از یک نویسنده خارجی می زنم. 
» پائولو کوئیلو « اگر امروز ش��هرت جهانی دارد، دلیلش تنها غنای قلم وی 
نیست، بلکه فیلم هایی که از کتاب های وی ساخته می شود به موفقیت این 

نویسنده کمک های بسیاری کرده است.

تا همین دو سه س��ال قبل، اوضاع تلویزیون با همه بی پولی هایش جوری بود که 
هیچ وقت اجازه نمی داد که به اصطالح جنسش جور نباشد و سعی می کرد حداقل 
ویترین اصلی تولیداتش را که همان سریال های نمایشی هستند، تر و تازه نگه دارد. 
از همین رو در هیچ برهه ای کنداکتور تلویزیون از سریال جدید خالی نمی ماند و 

همیشه شبکه ها محصول نمایشی جدیدی برای ارایه داشتند. 
 روند تولید آثار نمایش��ی نش��ان می دهد ک��ه بضاعت تلویزیون در س��ال جاری 
به اندازه ای خواهد بود که در نهایت در هر فصل فقط شاهد پخش یکی دو سریال 
جدید بیشتر نخواهیم بود. در ادامه مروری داریم بر سریال های در دست تولید که 

تعدادشان اصال امیدوار کننده نیست.
پادری: قرار بود سریال اول تلویزیون در ایام نوروز باشد، اما دقیقه۹۰ بنا به تصمیم 
 مدیران ارشد تلویزیون از کنداکتور خارج ش��د، گروه که تا همان چند روز مانده 
 به نوروز خیلی س��فت و س��خت در ح��ال تصویرب��رداری بودند با خارج ش��دن 
سریال شان از باکس نوروز روند تولید را بنا بر تصمیم تهیه کننده، متوقف کردند. 
بعد از پایان تعطیالت نوروز روند تصویربرداری از سر گرفته شد و هم اکنون گروه 

در حال ضبط قسمت های باقی مانده هستند.
 علی البدل: مق��دم رگ خواب مخاطب را می شناس��د و می دان��د که چطور او 
 را پای تلویزیون بنش��اند. بی ش��ک حضور زوج تنابنده و مهران فر در این سریال 
در کنار بازیگرانی چون فخیم زاده و مهدی هاش��می، ترکی��ب هیجان انگیزی را 
شکل می دهد که می تواند مخاطب را جذب کند، ضمن این که فیلمنامه سریال 
هم به سرپرستی تنابنده نوشته شده، کسی که حاال کامال بلد شده قصه هایش را 

چطور روایت کند و ش��خصیت هایش چه ویژگی هایی داشته باشند که مخاطب 
پیگیر سرنوشت شان شود.

برادر: افشار هنوز عرقش بابت ساخت س��ریال طویل القسمت » کیمیا « خشک 
نش��ده بود که تلویزیون بالفاصله به او ماموریت داد تا س��ریالی برای ش��ب های 
رمضان بسازد. به هر حال خروجی افشار مش��خص است. سطح استاندارد کارش 

»کیمیا«ست و بیشتر از آن نمی شود از او توقع داشت. 
پریا: از سال گذشته تصویربرداری اش در کرج آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد. 
قرار بود بعد از پایان تعطیالت نوروز روی آنتن ش��بکه ۲ برود، اما در لحظات آخر 
تصمیم گرفته شد که از این باکس خارج شود تا در فرصتی بهتر که گفته می شود 

همان ماه رمضان است، پخش شود.
مل�کا: پس از م��دت ها س��رانجام بع��د از تعطیالت ن��وروز و از چن��د روز پیش 

تصویربردای اش در یکی از محله های ونک شروع شد و حاال هم ادامه دارد.
بی قرار ۲: حدود چند ماهی اس��ت که تصویربرداری اش تمام ش��ده و کارهای 
کارگردانی آن هم رو به پایان است، اما هنوز وضعیت مشخصی برای پخش ندارد. 
این سریال در واقع خارج از تلویزیون و به صورت شخصی ساخته شد و مذاکرات 
برای فروش آن به تلویزیون جهت پخش به سرانجام نرسیده، از همین رو سریال 
هنوز روی آنتن نرفته است. او دو سال قبل برای دهه آخر صفر سریال » بی قرار « 
را ساخت، سریالی که وضعیت استقبال از آن چیزی فراتر از کارهای قبلی او نبود. 
اما با این حال مجید اوجی و همس��رش که تهیه کننده کارهایش هست، تصمیم 

گرفتند فصل دوم آن را هم بسازند.

چشم پوشی از ادبیات داستانی؛ عامل نبود الگوی قرآنی در سینما

سریال های تلویزیون ایران در سال ۹۵

سهم سینما در به تصویر کشیدن آزادسازی خرمشهر
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اخبارخبر

سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۲۰۰ 
حلقه چاه حفر شده غیرمجاز در اس��تان چهارمحال و بختیاری شناسایی 

شده است.
فتح اهلل صابرپور اظهار داشت: در راس��تای متوقف کردن فعالیت این تعداد 
حلقه چاه پیگیری های الزم انجام می شود، تعداد چاه های غیرمجاز پر شده 
در سال گذشته 1۰9 حلقه چاه اعالم شده است. وی با اشاره به تعداد حلقه  
چاه های مجاز در اس��تان افزود: مجموع حلقه  چاه های استان 5 هزار و 31 

حلقه است که بیشتر در امور کشاورزی از آن ها استفاده می شود.
وی بیشترین افت منابع آب زیرزمینی در سال های گذشته را در دشت های 
سفیددشت اعالم و بیان کرد: بیشترین افت منابع آب زیرزمینی در سال های 
گذشته مربوط به سفید دشت بوده است، در دشت های بروجن و خانمیرزا 

طرح تعادل بخشی و اصالح الگوی کشت در دست اقدام است.
صابرپور با اشاره به طرح های آب رسانی در اس��تان خاطرنشان کرد: طرح 
آبرسانی بن � بروجن از سال 91 آغاز و تا سال 96 ادامه دارد که تاکنون 3۲۰ 

میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح حدود 41 میلیون متر مکعب آب در سال 
را تأمین می کند، گف��ت: هدف از اجرای این طرح تأمی��ن، تصفیه و انتقال 
آب شرب برای شهرهاست. سرپرست ش��رکت آب منطقه ای چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به طرح آب رسانی ش��هرکرد تصریح کرد: طرح آبرسانی 
به شهرکرد از سال 83 آغاز شده است که حدود 19 میلیون متر مکعب آب 
در س��ال را تأمین  می کندکه این طرح در پایان سال جاری به بهره برداری 

می رسد.
صابرپور ادامه داد: طرح انتقال آب از چشمه کوهرنگ به شهرکرد، به منظور 
تأمین بخشی از آب ش��رب مورد نیاز شهرها و روس��تاهای شهرستان های 
کوهرنگ، فارس��ان و ش��هرکرد با اعتباری بالغ بر 7۰ میلی��ارد تومان اجرا 

می شود.
وی با اشاره به طرح انتقال آب س��بزکوه به چغاخور افزود: تونل انتقال آب 
سبزکوه در فاصله 7 کیلومتری سد چغاخور و در نزدیکی روستای ساکی آباد 
واقع است.وی با بیان اینکه طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور از سال 83 
آغاز شده، بیان کرد: اجرای این طرح به اعتباری بالغ بر 179 میلیارد و 191 
میلیون تومان نیاز دارد. صابرپور با اشاره به اینکه این تونل 56 میلیون متر 
مکعب آب رسانی به مناطق را دارد، خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این طرح 
تأمین آب مجتمع صنایع پتروشیمی، تأمین آب بخش گندمان و بلداجی، 

بهبود اراضی کشاورزی، اشتغالزایی و تأمین آب شرب است.
وی با اش��اره به تخصیص 1۰۰ درصدی اعتبارات گفت: سال گذشته 1۰۰ 

درصد اعتبارات مصوب شده به آب منطقه ای استان محقق شد.
وی با اش��اره به نصب کنتورهای هوش��مند در اس��تان افزود: تعداد کنتور 
هوشمند نصب شده در سال گذشته 171 مورد بوده که پیش بینی می شود 

این تعداد در سال جاری به 176 کنتور افزایش یابد.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مس��ئوالن با خدمات رسانی به نحو 
شایسته باید ارزش های انقالب و راه شهدا را حفظ کنند.

قاسم سلیمانی دش��تکی در آیین تجدید میثاق با شهدا که با حضور مدیران 
دستگاه های اجرایی اس��تان برگزار ش��د، ضمن تبریک به مناسبت سالروز 
عملیات غرور آفرین بیت المقدس و آزاد س��ازی خرمشهر، اظهار کرد: سوم 
خرداد یکی از مهم ترین روزهای انقالب اسالمی است و در طول تاریخ چنین 

پیروزی نداشتیم.
 وی افزود: نظام ما، نظام کشور گشا نیست، نظامی است که می گوید» انقالب 
ما انفجار نور بود« و فرهنگ ما و فریاد آزادی خواهی ما، در جهان جای گرفته 
است. سلیمانی تصریح کرد: عزت خود را مدیون خون جوانانی می دانیم که با 

نثار جان خود از آب و خاک این کشور دفاع کردند.
وی خاطرنشان کرد: س��وم خرداد در تاریخ به یادگار ماند، چرا که توانستیم 
خرمشهر را پس از ۲۲ ماه اسارت در بند قدرت های بزرگ دنیا، آزاد کنیم. وی 
تاکید کرد: مسئوالن باید به رس��الت و امانت خود پاسخگو باشند و امانت ما 

حفظ نظام است.
در ادامه مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان ضمن تبریک سوم خرداد 
روز ملی ایثار، مقاومت و پیروزی، گفت: سوم خرداد روزی است که برای ملت 

ایران غرور آفرین بود و و دشمنان اسالم و دشمنان ایران مأیوس شدند.
فریبرز نجفی افزود: سوم خرداد انقالب را بیمه کرد و نقطه عطف ملت ماست و 

ما همواره به وجود این روز در تاریخ کشورمان خواهیم بالید.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال وبختیاری گفت: دو 
قصه گوی چهارمحال وبختیاری در هجدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی 
خوش درخشیدند. فرزاد رحیمی با اعالم این خبر، اظهار کرد: شعله ایلبیگی پور 
و نوشین فرهادی بیرگانی با روایت دوقصه »تمتی دانا« و »سگی که واق واق 

می کرد« موفق به دریافت تندیس و دیپلم افتخار این جشنواره شدند.
وی افزود : مهارت ایلبیگی پور دراس��تفاده از زبان بدن و ف��ن بیان و مهارت 
فرهادی در استفاده خالقانه از ابزار ساده برای روایت قصه این دو مربی کانون 

پرورشی را در بین رقبای داخلی وخارجی ممتاز کرد.
مدیرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوان استان با اشاره به اینکه هرساله 
قصه گویانی از چهارمحال وبختیاری به جش��نواره راه می یابند، تصریح کرد: 
ایلبیگی پور برای سومین مرتبه است که رتبه برتر قصه گویی ملی و بین المللی 

را کسب کرده است.
 رحیمی گفت: به منظور تربیت قصه گویان برتر و حفظ رتبه های کشوری برای 

نخستین بار خانه قصه استان راه اندازی شده است.
وی افزود : درخانه قصه استان اس��اتید فن و قصه گویان برتر بایکدیگر تبادل 

تجربه و مهارت دارند.

سرپرست آب منطقه ای استان:

 ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز 
در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

مسئوالن با خدمت رسانی حافظ 
ارزش های انقالب باشند

 درخشش دو قصه گوی استان
 در جشنواره بین المللی قصه گویی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختی��اری گفت: نخس��تین و ب��زرگ ترین واحد 
صنعتی تولید ورق گالوانیزه و گالوالوم در خاورمیانه 
تابستان امسال در استان چهارمحال و بختیاری به 

بهره برداری می رسد.
 علیرض��ا ش��فیع نژاد در نشس��ت ب��ا مدیرعام��ل 
نی��زه در اس��تان  واح��د صنعت��ی ورق گالوا
اظهارداش��ت: ای��ن واح��د صنعت��ی ک��ه اوای��ل 
 تیرماه س��ال ج��اری ب��ه بهره ب��رداری می رس��د 
عملیات نصب خط تولید آن توس��ط کارشناسان و 
متخصصان ایرانی صورت گرفته ک��ه این امر خود 
الگویی مناس��ب برای اقتص��اد مقاومت��ی، اقدام و 

عمل است.
وی اف��زود: واحد صنعت��ی تولی��د ورق گالوانیزه و 
گالوالوم در زمینی با وس��عت 7۰ ه��زار متر مربع و 
سرمایه گذاری اولیه 6۰۰ میلیارد ریال ساخته شده 
اس��ت که در مرحله آغاز به کار، زمینه اشتغالزایی 
8۰ نفر را ایجاد کرده و می تواند در مراحل تکمیلی 

زمینه اشتغال 17۰ نفر دیگر را نیز فراهم کند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری با بی��ان اینکه از ویژگ��ی ورق گالوالوم 
تضمین کیفیت آن تا ۲5 س��ال بدون رنگ اس��ت، 
بیان کرد: میزان ظرفیت تولید این مجموعه بیش از 
۲6۰ هزار تن در سال می باشد، اما توانمندی تولید 
تا 33۰ هزار تن در س��ال وجود داش��ته که بر این 

اس��اس بازار هدف برای 5۰ درصد این میزان تولید 
 آن در کوتاه مدت کش��ورهای خاورمیانه، حاش��یه

 خلیج فارس و در هدف گذاری بلند مدت بازارهای 
اروپاپیش بینی شده است.

شفیع زاده خاطرنشان کرد: تمامی زیر ساخت های 
مورد نیاز ای��ن واحد صنعت��ی ب��رای بهره برداری 
توس��ط این ش��رکت مهیا گردی��ده و مدیریت آن 
درخواس��ت هایی برای زیر س��اخت های تکمیلی و 
توسعه ای ارایه کرده که در این خصوص مقرر گردید 

خارج از زمان بندی این درخواس��ت ها بررسی و در 
جهت تأمین و ایجاد آن ها اقدام شود.

وی گفت:خط های تولید نورد س��رد، اس��ید شویی 
و ورق رنگی در دس��تور کار فاز توس��عه این واحد 
صنعتی ق��رار دارد که ب��ا توافقات ص��ورت گرفته 
زیرس��اخت های مورد نیاز این امر در برنامه کاری 
این شرکت قرار گرفته تا همزمان با ایجاد و تکمیل 
فازهای توسعه ای این مجموعه پویا زیرساخت های 

اساسی آن نیز آماده تحویل گردد.

فرمانده انتظامي اس��تان چهارمحال و بختیاري از 
دستگیري قاچاقچیان کاالي قاچاق در محورهاي 

مواصالتي استان خبر داد.
س��ردار نورعلي یاري، اظهار کرد: به دنبال دریافت 
اخباري مبني بر حم��ل کاالي قاچاق از محورهاي 
مواصالتي اس��تان به مقصد اس��تان ه��اي مرکزي 
کش��ور، طرح مبارزه با قاچاق کاال ب��ه مرحله اجرا 

گذاشته شد.
وي افزود: ماموران کالنتري 15 فرخ ش��هر پس از 
کسب مجوز قضایي طي عملیات ایست و بازرسي در 
محور شهرکرد - بروجن دو دستگاه موتورسیکلت 
هوندا ۲5۰ س��ي س��ي قاچاق را توقیف و دو نفر را 

دستگیر کردند.

یاري خاطرنشان کرد: در عملیات دیگري ماموران 
انتظامي شهرستان هاي لردگان و بروجن دو دستگاه 
خودرو سواري و یک دستگاه وانت بار حامل کاال را 
در محور یاس��وج به ش��هرکرد توقیف کردند که در 
بازرسي از این خودروها دو هزار و 5۰۰ ثوب البسه 
مردانه و زنانه، 4۰۰ کیلو بادام زمیني و 696 قوطي 
کمپوت آناناس کشف و س��ه قاچاقچي را دستگیر 

کردند.
فرمانده انتظامي اس��تان چهارمح��ال و بختیاري، 
ارزش کااله��اي مکش��وفه را یک میلی��ارد و ۲۰۰ 
میلیون ری��ال اعالم ک��رد و گفت: پن��ج قاچاقچي 
دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانوني به مراجع 

قضایي معرفي شدند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری؛ 

 افتتاح نخستین و بزرگ ترین واحد صنعتی
 ورق گالوانیزه در خاورمیانه 

ابالغ وقت رسیدگی
3/17 در خصوص پرونده کالسه 853/94 خواهان شهروز فرنیا با وکالت 
فرید س��گلی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت زهره ابراهیمی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/6 ساعت 3/30 عصر  
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 42  ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 3282 ش��عبه 42 حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/18 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825301127 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300666 شماره بایگانی ش��عبه: 940752  خواهان/ شاکی 
حسین حسین زاده  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم فرزانه صابریان 
و مرتضی مطاع و ابراهیم محمدی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... و تامین 
خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و ابطال 
مبایعه نامه ) مالی غیر منقول(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان  ارجاع و به کالسه 9409986825300666 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1395/04/06 و ساعت 9 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:4573 ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)191 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/19 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350500301 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350501339 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 931444  خواه��ان/ 
شاکی عباس سلطانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سید مرتضی 
مسعودیان  به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه پرونده 881517  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان- طبقه یک ات��اق ش��ماره 105  ارجاع و به کالس��ه 
9309980350501339 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/06 و 
ساعت 10 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
م الف:4524 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/20 در خصوص پرونده کالس��ه 202/95 خواهان آق��ای احمد میرتقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رس��ول رضا زادگان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/6  س��اعت 16  عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:5352 ش��عبه 17 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)111 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/21 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351101631 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351100036 شماره بایگانی ش��عبه: 950040  خواهان فریبرز 
صادقیان  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده  ش��رکت کاالی س��پهر پارس 
)س��هامی خاص( به ش��ماره ثبت 283248 و محمدرضا قربانی سینی  به 
خواسته الزام به تنظیم س��ند خودرو و مطالبه خس��ارت دادرسی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
11 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9509980351100036 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/04/06 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده محمدرضا قربانی سینی  و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف:5383 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)185 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم 

3/22 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353600461 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365700143 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940485 محاکم کیفری 
دو دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواس��ت در پرونده 
کالسه9409980365700143  برای داود محبی و محسن شهبازی و محمد 
علی برندگی به اتهام ایراد صدم��ه بدنی غیرعمدی تقاضای کیفر نموده که 
رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 
1395/04/06 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.  
م الف:5399 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 110 جزایی سابق( 

)135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/23 در خصوص پرونده کالس��ه 95-200 خواهان آق��ای احمد میرتقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی دهقانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/4/6  س��اعت 15/30  تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5353 شعبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)111 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/24 در خصوص پرونده کالس��ه 950148 خواهان محس��ن درویش��ی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین ایهامی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/4/6  ساعت 9/30  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
 م ال��ف:4503 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)108 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/25 در خصوص پرونده کالس��ه 493/93 خواهان مهدی احمدی، کاظم 
عرب دادخواس��تی مبنی بر تجدید نظر خواهی از دادنامه 92-95/1/29 به 
طرفیت محمد جواد رفعتی پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
ظرف ده روز پس از ابالغ تعیین گردیده اس��ت با توج��ه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.

 م الف: 6172 ش��عبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(

ابالغ 
3/26 نظر به اینکه آقای محس��ن اش��رفی فرزند یدا... به اته��ام خیانت در 
امانت حسب شکایت آقای علیرضا یزدخواستی فرزند ناصر از طرف این 
بازپرس��ی در پرونده کالس��ه 5694/140401/17/ 95 ک 24 تحت تعقیب 
اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 
بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود.در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
 م الف: 6221 بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

3/27 در خصوص تجدید نظر خواهی خانم آغا بیگم صالحی ابری به طرفیت 
سید مرتضی – س��ید اکبر- زهرا- همگی کنگازی و سید رضا طباطبائی و 
سید مصطفی موسوی منش نسبت به دادنامه 95099703500141 مورخه 
95/1/31 ش��عبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر 
خوانده و درخواس��ت تجدید نظر خواه و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 

دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدید نظر خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مف��اد آن ظرف ده روز ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
 نش��انی کامل خود چنانچه پاس��خی دارند به دادگاه تحویل نمایند در غیر

  این ص��ورت پرون��ده با همی��ن وضعیت ب��ه دادگاه تجدید نظر ارس��ال 
می گردد.  م الف: 6262 ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )156 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/28 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000388 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351001054 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941186  خواه��ان/ 
ش��اکی محمد جواد امینی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم حسین 
حافظ��ی زاده و وحید اکبری زمانی  به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر 
تادیه و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه چک و تامین خواس��ته تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
 شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 9409980351001054 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/02/25 و س��اعت 11/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
 خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن

 اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/49  ش��ماره دادنام��ه: 9409970353200832 ش��ماره پرون��ده: 
9309980359600731 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931214 ش��اکی: خانم 
فاطمه انصاری سودجانی فرزند مجتبی به نشانی خ الله پارک الله ک قدس 
ک رهب��ر پ 138، متهم: آقای غالم عباس مددی کاکش به نش��انی اهواز خ 
گلستان خ سعدی خ پوشینه پ 80، اتهام: سرقت، دادگاه با مالحظه مجموع 
محتویات پرونده کفایت تحقیقات و ختم بررس��ی را اعالم و به ش��رح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عباس 
مددی کاکش با شماره ملی 197405546 دائر بر سرقت یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه مدل سامسونگ متعلق به خانم فاطمه انصاری سودجانی فرزند 
مجتبی در مورخ 93/2/13 در شهر اصفهان این دادگاه با توجه به تحقیقات 
معموله، شکایت شاکی، استعالم صورت گرفته از شرکت مخابرات که بیانگر 
استفاده از گوش��ی تلفن همراه متعلق به متهم بعد از ارتکاب سرقت داشته 
اس��ت و از طرفی عدم حضور متهم در محل دادس��را و جلسه دادگاه علی 
رغم ابالغ قانونی و نشر آگهی و عدم ارائه هرگونه الیحه دفاعیه و توجها به 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابی 
را محرز دانس��ته و مس��تنداً به مواد 661 و 667 قانون مجازات اس��المی 
مصوب 75 حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری، پنجاه 
ضربه شالق تعزیری و همچنین رد مال مسروقه با مشخصات ارائه شده 
در پرونده در حق شاکی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و مجدداً ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد. 
م الف:1811 شعبه 3345 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 106 

جزایی سابق( )275 کلمه، 3 کادر(

قاچاقچیان کاال در  استان 
دستگیر شدند
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 حدودا یک س��ال و نیم از معرفی اس��پیکر اکوی آمازون 
می گذرد و حاال گوگل  دقیقا دست به همان کاری زده که 
خیلی ها انتظارش را می کشیدند؛ ارایه رقیبی برای اکو. 
این محصول گوگل Home نام دارد و به گزارش دیجیاتو، 
قرار شده با قیمتی که هنوز مشخص نیست چقدر است تا 

اواخر امسال به بازار عرضه گردد.
 مدیری��ت پ��روژه س��اخت گ��وگل ه��وم ب��ر عه��ده 
Mario Queiroz اس��ت. عنوان ش��غلی آقای کوئیروز 

معاونت مدیریت محصول است.
اما احتماال او را می شناسید. وی همان شخصی است که 
تنها محصول س��خت افزاری موفق گوگل را به نام کروم 
کست برای منازل را ساخت. حاال کوئیروز دومین پروژه 
خانگی اش را کلید زده و اگر بخواهیم به زبانی ساده این 
محصول را برای شما توصیف کنیم باید بگوییم که همان 
رقیب اکو است؛ یک اسپیکر کوچک که به پریز برق متصل 
می شود و همیشه منتظر دریافت فرامین صوتی شماست. 
میکروفون های نصب شده روی این دستگاه قادرند صدای 
شما را از هر جایی درون اتاق بشنوند و در مدت کوتاهی 
بعد از دریافت فرمان، دس��تگاه به ش��ما پاسخ می دهد. 
پاس��خ ها نیز دقیقا همان چیزی اس��ت که انتظارش را 
دارید؛ پخش موسیقی مورد نظر شما و کنترل بخشی از 
گجت های خانگی هوش��مندتان و یا اطالع از برنامه های 
شخصی و یا آب و هوا. آن طور که کوئیروز می گوید این 
محصول به مراتب بهتر از اکوی آمازون می تواند این امور 

را به انجام برساند.
هوم به لحاظ فیزیکی مانند یک سیلندر یا استوانه است 
که قس��مت فوقانی آن زاویه ای اندک دارد و شکلی زیبا 
به آن بخشیده است. درست مانند روتر OnHub گوگل 
این دس��تگاه نیز یک قاب ماژوالر دارد ک��ه می توانید با 

پوس��ته های متفاوتی که با دکور منزلتان نیز همخوانی 
داشته باشد، آن را سفارشی کنید. این اسپیکر همچنین 
به تعدادی المپ مجهز ش��ده اس��ت که مرتب��ا در حال 
چشمک زدن هستند تا این پیام را به اهالی منزل بدهند 
که دستگاه در حال کار اس��ت و به حرف های شما گوش 
می دهد. گوگل هوم محصول پرتابلی نیست و باید همواره 
به برق متصل باش��د، اما مهم ترین مزیت این مش��خصه 
آن است که توان آن نس��بت به محصوالت مشابه اندکی 
باالتر است. کوئیروز اعالم داشته که صدای تولیدی این 
اس��پیکر »به راحتی اتاق را پر می کند« و خروجی بیس 

بسیار قدرتمندی دارد.
با در نظر داشتن اینکه اصلی ترین مشخصه و کارکرد این 
دس��تگاه به تعبیر گوگل همان گوش دادن به موسیقی 
است، این امر اهمیتی ویژه می یابد؛ چراکه اکو ابدا برای 

این کار مناسب نیست.
یکی دیگر از نقاط ضعف اکو هم این است که نمی توان آن 
را همراه با دیگر اسپیکرها مورد استفاده قرار داد، اما گوگل 
هوم به گونه ای طراحی ش��ده که می توان از آن همراه با 
اس��پیکرهای متعدد اس��تفاده نمود و چون از استاندارد 
اولیه Cast پش��تیبانی می کند می توانید با هر کدام از 
اسپیکرها صحبت کرده و بگویید که چه موزیکی را پخش 
کنند. این محصول با گوگل Play Music نیز کار می کند 
و انتظار می رود که با کلیه سرویس های پشتیبانی کننده 
از گوگل کس��ت از جمله Spotify نیز سازگاری داشته 
باش��د. برقراری ارتباط Google Home با Cast، به آن 

قابلیت هوشمندانه دیگری هم می دهد.
این دستگاه قادر است تا با کروم کست متصل به تلویزیون 
ش��ما ارتباط برقرار کرده، ویدیوهای یوتوب پخش کند 
یا هر کاری ک��ه فکرش را بکنید، انجام دهد. متاس��فانه، 

Home هنگام عرضه از چندین اکانت به صورت همزمان 
پشتیبانی به عمل نمی آورد، اما گوگل می گوید در زمان 

مناسب، این قابلیت هم افزوده خواهد شد.
Home طبیعتا به ش��ما اجازه می دهد تا از گوگل سوال 
بپرس��ید. کوئی��روز می  گوید ک��ه گوگل زم��ان زیادی 
 صرف کرده تا فکر کند Google Home چگونه باید به 
ورودی ها پاس��خ دهد. نحوه پاس��خ دهی آن به صورت 
صوتی بهینه ش��ده و به قدر کافی جوابگوی هر س��والی 
خواهد بود، نه کم صحبت است و نه حراف و آزار دهنده 
می باشد. گوگل تصمیم گرفته که فعال API خاصی برای 
دستیار خود نداش��ته باش��د، در عوض آنها می خواهند 
Home را ب��ه گونه ای بس��ازند تا مترجمی باش��د میان 
گفتار انسان و نحوه پاسخگویی ربات ها و هوش مصنوعی. 
کوئیروز می گوید که گستره توانایی های Echo مشخص 
و محدود اس��ت و زمانی که روی آن عمیق شوید متوجه 
عملکرد نه چندان مناس��بش خواهید شد و طبعا ناامید 
می شوید. گوگل Home در عوض از ابزارهای اتوماسیون 
خانگی معدودتری پشتیبانی می کند که سازنده هنوز آنها 
را مشخص نکرده، اما بدون تردید حداقل چند ترموستات 

و چراغ هوشمند در بینشان وجود خواهد داشت.
این ابزار در مجموع قادر است تمام عملکردهای دستیار 
صوتی گوگل را به انجام برس��اند و احتماال از ویژگی های 
اضافه ت��ری نیز برخ��وردار خواه��د بود ک��ه البته برای 
مشخص شدن جزییات آنها الزم است تا زمان عرضه این 

محصول به بازار منتظر بمانیم.
خوش��بختانه گوگل به لطف راه اندازی ویژگی خاصی 
موس��وم به Knowledge Graph ی��ا »گراف دانش« 
یک پایگاه به روز از اطالعات گسترده در اختیار دارد و 
مهم تر اینکه قادر است ارتباط های موجود بین هر یک 
از داده های ثبت ش��ده در این مجموعه را نیز تشخیص 
دهد. برای مثال اگر شماره پیراهن یک بازیکن بسکتبال 
را بپرسید، دستیار گوگل پرسش ش��ما را پاسخ داده و 
سپس آماده پاس��خگویی به س��واالت دیگر در همین 
زمینه خواهد بود، بدون اینکه نیاز باش��د هر بار تاکید 
کنید در حال صحبت در م��ورد همان بازیکن یا ورزش 
بسکتبال هستید! هرچند بسیاری ممکن است به دلیل 
محدودتر بودن قابلیت های سوم شخص در گوگل هوم 
نس��بت به اس��پیکر اکو، دس��تیار دیجیتالی آمازون را 
ترجیح دهند، اما Quieroz می گوید از این بابت نگران 
نیست و شرایط را برای رقابت تنگاتنگ و شکست رقیب 
آماده می بیند: »ما نه تنها مشابه بسیاری از توانایی های 
دس��تیار رقیب را ارایه می کنیم، بلک��ه در حوزه هایی 
که برای کاربران از اهمیت به س��زایی برخوردار است، 

عملکرد مناسب تری خواهیم داشت«.

آیاصفحهنمایشهای4000تاییباالخرهتوجیهمیشوند؟

گوگلواقعیتمجازیرابارویادرهمآمیخت
یکیازشرکتهایتابعهایرباسبهآندستیافت؛

موتورسیکلتخودراچاپکنید
گوگل با اعالم پروژه Daydream VR یک بار دیگر انگیزه تولیدکنندگان 
تلفن های همراه اندرویدی را برای س��اخت دستگاه های قدرتمندتر باال 
برد. اگر تا پیش از این کس��ی دلیلی برای خرید تلفن هوشمند با صفحه 
نمایش 4K نمی دید، حاال زمان آن رس��یده که نگاهی به پتانسیل های 

واقعیت مجازی اندرویدی داشته باشیم.
گرافیک بهتر، رزولوشن باالتر و عملکرد عالی، همگی در کنار هم به مفهوم 

تجربه ای بی نقص از واقعیت مجازی هستند.
س��ونی و Xperia Z5 Premium که نمایش��گری 4K داش��ت را به یاد 
دارید؟ در آن دوران شاید فراتر از انتظار بود که کسی بخواهد چنین تلفن 
همراهی داش��ته باش��د، اما حاال گوگل آن را به عنوان یکی از تلفن های 
قادر به اجرای Daydream معرفی کرده است. حداقل سخت افزار برای 
اجرای واقعیت مجازی اندرویدی مش��خص نیس��ت اما قطعا به قطعات 
 قدرتمندی نیاز خواهید داشت. در قلمرو کامپیوترهای خانگی، برچسب

 Oculus Ready )به مفهوم اینکه س��خت افزار ق��ادر به اجرای آکیلس 
است( را هر تولیدکننده ای می خواهد دریافت کند. چنین برچسبی یعنی 

بهترین سخت افزار ممکن در بهترین کالبد قرار گرفته است.
برای اجرای واقعیت مجازی، هدس��ت ها باید برای هر چش��م، تصویری 
س��ه بعدی و واقع گرایانه را اس��تریم کنند که در نتیجه آن نیاز به قدرت 

 GTX 1080 پردازشی و گرافیکی باالیی است. کارت های ایده آلی مثل
دقیقا به منظور اجرای عالی واقعیت مجازی طراحی ش��ده اند و ش��کی 
نیس��ت که AMD هم در محصوالت جدید خود چنین چیزی را در نظر 
گرفته است. با این تفاسیر، بازار پی سی از موبایل اندکی جلوتر است، اما 

فقط اندکی.
هر دو پلتف��ورم از API گرافیکی جدیدی به ن��ام Vulkan بهره می برند 
که در اندروید جدید یعنی N مورد پش��تیبانی قرار گرفته است. با پروژه 
Daydream، تولیدکنندگان نمایش��گرها حاال ش��روع ب��ه صحبت در 
مورد ویپگی هایی که باید اضافه کنند و پیش��رفت هایی که حاصل شود 
می کنند و طبیعتا تمامی س��ازندگان موبایل ه��ای اندرویدی هم از آن 
استقبال خواهند کرد. گوگل هر موقع امکان جدیدی را به اندروید اضافه 
 Daydream کرده، همه از آن بهره برده اند. تلفن هایی که امکان اجرای
را خواهند داش��ت، پاییز امسال از س��وی ال جی، اچ تی س��ی، هوآوی، 
شیائومی، زد تی ای، ایسوس و آلکاتل عرضه می شوند. سونی البته هنوز 
در این فهرست نیست، که ش��اید علت آن عملکرد دیرهنگام این شرکت 
ژاپنی در بازار موبایل باشد. هیچ تولیدکننده موبایل اندرویدی روی این 
کره خاکی نیس��ت که بخواهد از فرصت فروش تلفن های همراه خاص با 

امکان اجرای واقعیت مجازی بگذرد.

 APWorks دیجیاتو گزارش داد: یکی از شرکت های تابعه ایرباس به نام
در تالش اس��ت تا با اس��تفاده از تخصص خود در زمینه چاپ سه بعدی، 
محصولی را ارایه دهد که به تعبیر خود آن »احتماال س��بک ترین موتور 
س��یکلت دنیا« لقب خواهد گرف��ت؛ وس��یله ای تماما برقی با ش��کل و 
ش��مایل یک موتور که تنها 35 کیلوگرم وزن دارد و شبکه ای از قطعات 
آلومینیومی ظری��ف بخش های مختل��ف آن را در کنار هم نگه داش��ته 
 اند. البته این ماده فراتر از آلومینیوم اس��ت و ش��رکت ارایه دهنده آن را

 Scalmalloy خوانده است. این ماده در اصل نوعی پودر آلیاژ آلومینیوم 
سفارشی شده است که میزان استحکام و مقاومت آن »تقریبا با تیتانیوم« 
برابری می کند و ش��رکت APWorks نیز با جوش دادن الیه های نازکی 
از این ماده به یکدیگر، سازه های فوق العاده بی نظیری را با آن می سازد. 
نتیجه کار، موتور سیکلتی با ظاهر بسیار زیباست که APWorks نام دارد. 
شرکت سازنده اعالم داشته که موتور سیکلت تولیدی آنها بیشینه سرعتی 
برابر با 80 کیلومتر بر ساعت دارد و می تواند سرعت خود را ظرف تنها سه 
ثانیه از 0 به 45 کیلومتر بر ساعت برس��اند که البته تا ابرموتورهای فوق 

سریع فاصله زیادی دارد.
بهتر اس��ت این محصول را وس��یله نقلیه ای س��بک برای تردد در سطح 
 خیابان ه��ا در نظر بگیری��د که ظاهرش اندک��ی با آنچه ک��ه معموال در

 خیابان ها و جاده ها می دیده اید فرق داش��ته باشد. باتری این موتور نیز 
قابل تعویض است و در هر بار شارژ قادر است انرژی مورد نیاز وسیله برای 
طی مسافت 60 کیلومتر را فراهم نماید. در پایان باید اضافه کنیم که این 
محصول هنوز هم برای تولید انبوه آماده نیست اما تا آن موقع زمان زیادی 
باقی نمانده است. شرکت سازنده آن در نظر دارد فعال 50 دستگاه از این 
موتور را  تولید کرده و هرکدام را به قیمت 50 هزار یورو به فروش برساند 
که این اقدام نیز به احتمال بسیار زیاد با هدف تبلیغ توانمندی های این 

شرکت در زمینه تولید قطعات صورت می گیرد.

غولجستوجوهمبهحوزهدستیارهایدیجیتالیبهطورجدیواردشد؛

گوگلخانهایبرایدستیاردیجیتالیمیسازد

ش��بکه تلویزیونی ای بی س��ی گزارش داده که بزرگ ترین 
ناوش��کن جهان به ن��ام زاموالت، ب��ه زودی تحویل نیروی 
دریایی آمریکا می ش��ود. ام��ا این ناوش��کن غول پیکر چه 

مشخصات فنی دارد؟
نیروي دریایي آمریکا قرار اس��ت به تدریج س��ه ناوش��کن 

زاموالت تحویل بگیرد.
به نقل از خب��ر آنالین گزارش ها نش��ان مي دهد که هزینه 
ساخت هر ناوش��کن 4/4 میلیارد دالر بوده و ساخت اولین 

نمونه آن 4 سال طول کشیده است.
یو اس اس  زاموالت را آمریکایي ها بزرگ ترین و سنگین ترین 
ناوش��کن تاریخ و نخستین ناوش��کنی توصیف کرده اند که 
کامال بر اس��اس اصول پنه��ان کاری و رادارگریزي طراحی 

شده است.
شکل نامعمول این ناوشکن همه را یاد سفینه هاي فضایي 
مي اندازد، اما قرار اس��ت در صورت موفق بودن آزمایش آن 
در آب هاي آزاد، س��ال آینده این ناوش��کن تحویل نیروي 

دریایي آمریکا شود.
در نخستین نگاه به طور حتم ش��باهت زیادی میان ظاهر 
نامتعارف این کش��تی با ناوهای جنگی پیدا نمی کنید و با 
وزنی در حدود 15هزار تن، این ناوش��کن جدید به خودی 

خود 5 ه��زار ت��ن از س��نگین ترین ناوش��کن های کنونی 
سنگین تر است. طول این کشتی 180 متر و وزن آن دو برابر 
ناوشکن های کالس آرلی برک به حساب می آید و حتی از 
رزمناوهای تایکندروگا هم سنگین تر است، اما تعداد پرسنل 

این کشتی تنها 140 نفر است.
این رقم کمتر از نصف دو کش��تی مذکور است که استفاده 
گسترده زاموالت از سیستم های خودکار را نشان می دهد. 
بازتاب راداری کم و یکپارچه سازی سیستم های تسلیحاتی 

از ویژگی های خاص زاموالت است.
ابتدا قرار بود 3۲ فروند از این کش��تی ساخته شود که بعدا 
به 10 فروند و س��پس به 3 فروند کاهش یافت. تسلیحات 
کش��تی ش��امل دو توپ 155 میلیمت��ری ب��ا گلوله های 
هوش��مندی که تا 100 کیلومتر برد دقی��ق دارند، دو توپ 
مسلسل 5۷ میلی متری، راکت های ضدزیردریایی آستراک، 
 موش��ک های کروز تام هاوک، موش��ک های دف��اع هوایی

ریم-16۲ )مدل پیشرفته سی اسپارو( می شود.
چهار موت��ور توربی�ن گاز س��اخ�ت رول�زروی��س، نیروی 
محرکه کشتی را تامین کرده و سرعت آن را به بیش از 58 

کیلومتر می رسانند.
بدنه این ناوشکن از روبه رو همانند یک V برعکس است که 

همین موضوع یکی از دالیل کاهش سطح مقطع راداریش 
محسوب می شود. شکل بدنه کشتی از باال همچون نیزه ای 
باریک به نظر می رس��د که هنگام حرکت روی آب امواج به 

مراتب کمتری را تولید می کند و همین موضوع، رویت آن 
را از آسمان یا زیر آب مشکل تر می کند.

زاموالت در اصل برای حمایت از عملیات سطحی در آب های 

کم عمق س��احلی طراحی شده اس��ت. برای همین منظور 
کشتی می تواند در آب هایی به عمق تنها 9/3متر همچنان 

شناور باشد.
در حالت عملیاتي در روی عرش��ه ناوش��کن، در هر شیفت 
کاری از 19 ملوان و افس��ر برای هدایت کش��تی اس��تفاده 
می شود و کامپیوترهای آن هم هرگز استراحت نمی کنند. 
همه چیز، از شیرهای دوش ها گرفته تا برجک توپ ها تحت 
کنترل »محیط محاسباتی کلی کش��تی« قرار دارد. برای 
مثال، به جای دادن داده های خام حس��گر فشار متصل به 
لوله ها به مهندس کشتی، کامپیوتر مربوطه به طور مناسب 
واکنش نشان می دهد و س��پس به خدمه اطالع می دهد تا 

مراقب تغییرات لوله مورد نظر باشند.
همه این توان محاس��باتی از جعبه های بزرگی می آید که 
چهاردیواری ماژوالر الکترونیک )EME( نامیده می شود. در 
مجموع 16 عدد از این جعبه ه��ا درون زاموالت وجود دارد، 

که هر کدام از آنها ۲35 بخش الکترونیک مجزا دارد.
درون ه��ر کدام از ای��ن محفظه ها، قطع��ات فراوانی وجود 
دارد که باید بتوان آنها را در مقایسه با تجهیزات مخصوص 
ساخته شده برای استفاده های عمده نیروی دریایی راحت تر 

و ارزان تر تعویض کرد.

15هزارتنآهنوفلزشناوردردریا؛

زاموالتمتولدشد!

برنامه های گوگل برای استفاده از اندروید در خودروها، بسیار فراتر از 
Android Auto می رود.

برای به نمایش کش��یدن همین موضوع، گوگل با همکاری ش��رکت 
کوالکام، یک خ��ودروی مازراتی را به پلتف��ورم اندروید مجهز کرده و 
در آن از یک نمایش��گر مرکزی 15 اینچ با رزولوش��ن 4K بهره گرفته 
است. دستکاری این خودرو، با همکاری مازراتی صورت نگرفته و صرفا 
گوگل تالش داشته تا نشان دهد چگونه می توان از اندورید در همه جا 
استفاده کرد؛ از سیستم مسیریابی خودرو گرفته تا کیلومترشمار و یا 

سیستم سرمایش و گرمایش.
به گزارش دیجیاتو،  »پاتریک بردی«، مس��ئول توس��عه اندروید آتو 
در گوگل می گوید: »اندروید از ابتدا تولید نش��ده بود تا به عنوان یک 
سیستم سرگرم کننده مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم عامل برای 
تلفن های هوشمند توسعه یافته بود.« وی همچنین اضافه می کند که 
اکنون، گوگل می تواند ویژگی هایی کلیدی به خودروها با استفاده از 

اندروید اضافه کند.
بردی همچنین اش��اره می کند ک��ه پلتفورم اندروید برای اس��تفاده 
در خودروها، به ص��ورت پروژه ای متن-باز در دس��ترس خواهد بود و 
خودروسازان می توانند آن طور که مایل هستند، آن را شخصی سازی 
 کنند. تقریبا هم��ان اتفاقی که امروز برای موبایل های هوش��مند رخ

 می دهد. گوگل می داند که با ارایه پیش��نهادی مبنی بر امکان ایجاد 
تغییرات ظاهری در اندروید، می تواند خودروسازان را به سوی محصول 
 خود جل��ب کند؛ چرا که پیش از این بس��یاری از خودروس��ازان بیان 
کرده اند که باید تجربه ش��خصی خودشان را به مشتری نشان دهند و 

می خواهند در این بین، کنترل را در دست داشته باشند.
هنوز مشخص نیس��ت که خودروس��ازان از اندروید N برای استفاده 
در خودروهایش���ان به�ره خواهن�د گرف�ت یا خی��ر. بردی می گوید: 
»در حال حاضر برای اجرای��ی کردن این پروژه، مش��غول کار با چند 

خودروساز هستیم.«
وی در ادامه اشاره می کند که امیدوار است چنین محصوالتی، زودتر از 

آنچه تصور می کنیم به بازار راه پیدا کنند.

براساس گزارش��ی که به نقل از دیجیاتو هفته گذشته منتشر گردید، 
واحد تحقیق��ات آی ب��ی ام )یا آبی ب��زرگ( موفق به س��اخت نوعی 
تکنولوژی ذخیره سازی اپتیکال شده که ممکن است روزی جایگزین 

رم و حافظه های فلش در اسمارت فون ها شود.
این فناوری که مم��وری فاز-تغیی��ر )PCM( نام دارد پی��ش تر برای 
اس��تفاده در دس��تگاه های هم�راه نظی�ر تلفن های هوشمند، بسی�ار 
گران بود و از جریان الکتریکی برای نوشتن و خواندن داده روی شیشه 
آمورف استفاده می کند. الزم اس��ت اضافه نماییم که PCM به مدت 
پانزده سال اس��ت که در دیس��ک های اپتیکال و دیگر فناوری ها به 

خدمت گرفته می شود.
حاال اما، آی بی ام عالوه بر اینکه به راهکاری برای کاهش هزینه استفاده 
از آن دست پیدا کرده، روشی را ابداع نموده که می تواند این هزینه را به 
قدری پایین آورده که PCM را به رقیبی برای فلش تبدیل کند و حتی 

بهای آن را از DRAM نیز پایین تر بیاورد.
PCM برخالف رم وقتی که جریان برق از آن قطع می گردد داده های 
خود را از دست نمی دهد و دانش��مندان می توانند از آن در کنار فلش 
برای تولید حافظه های بس��یار پرس��رعت بهره بگیرند که امکان بوت 

شدن دستگاه ها را ظرف تنها چند ثانیه فراهم می کند.
واحد تحقیقات این ش��رکت در همین رابطه آورده اس��ت: PCM دو 
وضعیت پایدار را از خود به نمایش می گذارد: آمورف )بدون یک ساختار 
تعریف شده و مشخص( و کریستالی )با ساختار مشخص( که به ترتیب 

هم رسانایی پایین و باالیی دارند.
برای ذخیره سازی صفر یا یک که تحت عنوان بیت شناخته می شوند، 
روی یک پیل PCM، یک جریان الکتریکی باال یا متوس��ط به ماده یاد 

شده وارد می گردد.
برنامه نویس��ی می تواند به گونه ای انجام ش��ود که ع��دد صفر در فاز 
آمورف و عدد یک در فاز کریستالی نوشته شود و یا بالعکس. در مرحله 
بعد برای خواندن این اطالعات از ولتاژ پایین استفاده خواهد شد و این 
در واقع همان شیوه ذخیره سازی ویدئو روی دیسک های قابل رایت 

مجدد بلو-ری است.

گوگلبرایخودروهابرنامههایبیشتریدارد؛

رباتسبز
ماشیندارمیشود!

آیاحافظههایفلشورمدرتلفنهایهوشمند،جایگزینمیشوند؟

آبیبزرگ
نورراانتخابکرد!

خبرخبر
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142- رای ش��ماره 49201-1394/10/28 هیأت چهارم خانم ربابه کیانی 
رنانی  به شناسنامه شماره 8338 کدملي 1283192659 صادره اصفهان  
فرزند رمضان  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240/47 مترمربع 
از پالك شماره 3606 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان را مع الواسطه از ابوالقاسم کیانی که در صفحه 388 

دفتر 175 مالک دو دانگ می باشد خریداری نموده
143- رای ش��ماره 45606-1394/09/30 هیأت س��وم آقاي سیدجعفر 
اعتصامي رناني به شناسنامه شماره 366 کدملي 1289985863 صادره 
فرزند سیداحمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 444/60 
مترمربع از پالك شماره  3859 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 154دفتر 77
144- رای ش��ماره 45609-1394/09/30 هیأت س��وم آقاي سیدجعفر 
اعتصامي رناني به شناسنامه شماره 366 کدملي 1289985863 صادره 
فرزند سیداحمد نسبت به شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مساحت 25 
/88 مترمربع پالك ش��ماره 482فرعي از 18اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمد اسماعیل اقا محمدی 

رنانی فرزند حاجی شیر محمد که به نامش در جریان ثبت می باشد
145- رای شماره 49540-1394/10/30 هیأت سوم خانم اکرم ذوالفقاری 
به شناسنامه شماره 16696 کدملي 1292319781 صادره اصفهان فرزند 
عبدالرحیم ازسه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
168/75 مترمربع از پالك شماره635 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 147457 – 90/2/27 

دفتر خانه 64  اصفهان
146- رای ش��ماره 49541-1394/10/30 هیأت س��وم آقاي امیر حسین 
عابدی به شناسنامه ش��ماره 2271 کدملي 1283044811 صادره خمینی 
شهر فرزند مهدی ازس��ه دانگ مشاع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 
168/75 مترمربع از پالك شماره635 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 147457 – 90/2/27 

دفتر خانه 64 اصفهان
147- رای ش��ماره 49406-1394/10/29 هی��أت س��وم اقای اس��داله 
مستاجران به شناسنامه شماره 11 کدملي 1289857369 صادره اصفهان 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مش��اع از  ازششدانگ یک باب  ساختمان به 
مساحت 520/49  مترمربع از پالك شماره 334 فرعی از 15  اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

460 دفتر 51 و صفحه 326 دفتر 494
148- رای شماره 49388-1394/10/29 هیأت س��وم خانم زهرا جوانی 
به شناسنامه شماره 1902 کدملي 1283043084 صادره اصفهان فرزند 
عبدالرس��ول مقدار سه دانگ مش��اع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 
145/65 مترمربع از پالك شماره 856 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 3975 مورخ 80/4/26 

دفتر خانه 105 اصفهان
149- رای شماره 49389-1394/10/29 هیأت سوم آقای مرتضی جوانی 
جونی به شناسنامه شماره 38490 کدملي 1280281316 صادره اصفهان 
فرزند محمد مقدار س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 
145/65 مترمربع از پالك شماره 856 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 3975 مورخ 80/4/26 

دفتر خانه 105 اصفهان
150- رای ش��ماره 49418-1394/10/29 هیأت سوم آقای محمد حسن 
حالج رنانی به شناس��نامه ش��ماره 133 کدمل��ي 1290161518 صادره 
اصفهان فرزند براتعلی نس��بت به پنج دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت 159/50 مترمربع از پالك شماره 1344 فرعی 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 178 دفتر 798
151- رای شماره 49419-1394/10/29 هیأت سوم خانم اعظم رحمانی 
پور به شناسنامه شماره 26 کدملي 1290927316 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
159/50 مترمربع از پالك شماره 1344 فرعی 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در صفحه 31 

دفتر 414
152- رای ش��ماره 49398-1394/10/29 هی��أت س��وم آق��ای اصغر 
ذوالفقاری جونی به شناس��نامه ش��ماره 1535 کدمل��ي 1283042088 
صادره اصفهان فرزند حسین علی مقدار  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک 
باب  ساختمان به مس��احت 180 مترمربع از پالك شماره 28  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالکیت آقای رضا 

خدادای 
153- رای ش��ماره 49401-1394/10/29 هیأت سوم خانم فاطمه جوانی 
به شناسنامه شماره 36 کدملي 1290315639 صادره اصفهان فرزند علي 
فرزند نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 
180 مترمربع از پالك ش��ماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان را از مالکیت آقای رضا خدادای
154- رای ش��ماره 49412-1394/10/29 هیأت سوم آقای مهدی کریمی 
انالوجه به شناس��نامه ش��ماره 0 کدملي 5750057461 ص��ادره فریدن 
فرزند علی محمد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 22/57 
مترمربع از پالك ش��ماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمدرضا ذاکرزفره ای
155- رای ش��ماره 49426-1394/10/29 هیأت س��وم آق��اي عزیزاله 
ابراهیم زاده کوهانستاني به شناسنامه شماره 445 کدملي 1284560066 
صادره فرزند عباس نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
185/89 مترمربع پالك ش��ماره 365فرعي از14 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 260دفتر 

524
156- رای ش��ماره 49423-1394/10/29 هیأت سوم آقای محمدحسین 
خادم علی به شناسنامه شماره 139 کدملي 2002406790 صادره دزفول 
فرزند حیدرعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 133/51 
مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی آقای رضا رضایی کوجانی
157- رای شماره 49420-1394/10/29 هیأت سوم آقای بهروز فروزنده 
شهرکی به شناسنامه ش��ماره 12 کدملي 1284397858 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی قلی نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
240/44 مترمرب��ع از پالك ش��ماره 67 اصل��ی واق��ع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می آقای اس��ماعیل امینی 

عاشق آبادی
158- رای ش��ماره 49421-1394/10/29 هیأت س��وم آقای علی محمد 
کریمی انالوجه به شناسنامه شماره 5 کدملي 5759781820 صادره فریدن 
فرزند محمد نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 107/46 
مترمربع از پالك ش��ماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی آقای تقی سلیمانی دهنوی
159- رای ش��ماره 49413-1394/10/29 هیأت سوم خانم فاطمه جوانی 
جونی به شناسنامه شماره 21 کدملي 1289952000 صادره اصفهان فرزند 
حیدر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/60 مترمربع از 

پالك شماره 536 فرعی 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از سند شماره 74812 – 1350/6/15 دفترخانه 6 اصفهان

160- رای شماره 49405-1394/10/29 هیأت سوم آقای جعفر غفور زاده 
لمجیری به شناسنامه ش��ماره 14 کدملي 1290383286 صادره اصفهان  
فرزند حس��ین  از ششدانگ س��اختمان به مس��احت 407/91 مترمربع از 
پالك ش��ماره 599 فرعی از 40  اصلی واقع در اصفه��ان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان را در صفحه 1 دفتر 171  از مالک رسمی قربانعلی 

حسن زاده لمجیری
161- رای شماره 49397-1394/10/29 هیأت سوم خانم اقدس مالاحمدی 
به شناسنامه شماره 103 کدملي 1091969256 صادره نجف آباد  فرزند 
کرمعلی از ششدانگ ساختمان به مساحت 140/07 مترمربع از پالك شماره 
324 فرعی از 27  اصلی واقع در اصفهان بخ��ش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی براتعلی صادقی برزانی
162- رای شماره 49380-1394/10/29 هیأت سوم آقای علیرضا رستم 
شیرازی به شناسنامه شماره 118 کدملي 1288762038 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم از ششدانگ ساختمان به مساحت 92/22 مترمربع از پالك 
شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از مالک رسمی حاج محمد بیات
163- رای شماره 49417-1394/10/29 هیأت سوم خانم زهرا جان نثاری 
به شناسنامه شماره 1728 کدملي 1283454696 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
183/13 مترمربع از پالك ش��ماره 399 فرعی 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در صفحه 803 

دفتر اول
164- رای شماره 49381-1394/10/29 هیأت سوم آقای یحیی صادقی 
نوکابادی به شناسنامه شماره 24 کدملي 1288568312 صادره اصفهان 
فرزند محمد مهدی از ششدانگ ساختمان به مساحت 334/50 مترمربع از 
پالك ش��ماره 545 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان  در صفحه 525 دفتر 525از مالک رسمی طاهره برقیان

165- رای شماره 49387-1394/10/29 هیأت سوم خانم صغرا یعقوبی 
به شناسنامه شماره 768 کدملي 5129474945 صادره  شهرضا   فرزند 
بختیار ازششدانگ ساختمان به مساحت 158/88 مترمربع از پالك شماره 
68  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی اکبرکریمی
166- رای شماره 49390-1394/10/29 هیأت سوم آقای اکبر شهبازی 
دستجرده  به شناسنامه شماره 751 کدملي 1285771931 صادره اصفهان  
فرزند محمد علی  از ششدانگ س��اختمان به مساحت 102/50 مترمربع از 
پالك ش��ماره 431 فرعی از 27  اصلی واقع در اصفه��ان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت آقای ش��کراله شهبازی در صفحه 155 

دفتر494
167- رای ش��ماره 49379-1394/10/29 هیأت سوم خانم زهرا نکوکار 
جزی به شناسنامه شماره 29 کدملي 5110493456 صادره برخوار فرزند 
حسینعلی از شش��دانگ ساختمان به مس��احت 120/80 مترمربع از پالك 
شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی کریم بختیاری
168- رای شماره 49385-1394/10/29 هیأت سوم آقای مرتضی کاظمی 
زهرانی به شناسنامه ش��ماره 34 کدملي 1290047881 صادره اصفهان  
فرزند محمد از ششدانگ ساختمان به مساحت 198/75 مترمربع از پالك 
ش��ماره 330فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بموجب سند ثبت شده در صفحه 415 دفتر 451
169- رای شماره 49464-1394/10/30 هیأت سوم خانم فاطمه خسروی 
به شناس��نامه ش��ماره 62 کدملي 4679570067 صادره فارسان  فرزند 
حسین علی از ششدانگ ساختمان به مس��احت 203/92 مترمربع از پالك 
شماره  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حیدر فتحی از سند ثبت شده در صفحه 93 دفتر 68 امالك
170- رای شماره 49377-1394/10/29 هیأت سوم آقای هوشنگ نظری 
وانانی به شناسنامه شماره 916 کدملي 4621678914 صادره شهرکرد 
فرزند نادعلی از ششدانگ ساختمان به مساحت 82/91 مترمربع از پالك 
شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حاج حسین حیدری عاشق ابادی
171- رای شماره 49376-1394/10/29 هیأت سوم آقای ابراهیم میرزاده 
به شناسنامه ش��ماره 219 کدملي 2371821713 صادره کازرون فرزند 
رحیم  از ششدانگ ساختمان به مساحت 151/22 مترمربع از پالك شماره 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی حسنعلی سلیمانی
172- رای ش��ماره 49498-1394/10/30 خانم خدیج��ه اژیر طهرانی به 
شناسنامه شماره 4682 کدملي 0051275597 صادره تهران فرزند عباس 
نسبت به سیزده سهم ، یکصد و بیست و سه ، صد و چهل و نهم سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 308 مترمربع از پالك 
شماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
173- رای شماره 49490-1394/10/30 هیأت سوم خانم بتول جمشیدی 
به شناس��نامه ش��ماره 51 کدملي 1290040958 صادره اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به شانزده سهم و صد و سی و شش ، صد و چهل و نهم سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 308 مترمربع از 
پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان در باغشاهی وورثه 

نامبرده
174- رای شماره 49493-1394/10/30 هیأت سوم خانم زهرا جعفریان 
صدیق به شناسنامه ش��ماره 152 کدملي 1284661881 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به چهار سهم و هزار و سی و یک ، هزار و سیصد و 
چهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
308 مترمربع از پالك شماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در 

باغشاهی وورثه نامبرده
175- رای شماره 49494-1394/10/30 هیأت سوم آقای رضا جعفریان 
صدیق به شناسنامه ش��ماره 538 کدملي 1284618102 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به یک س��هم و هزار وصد و شصت و شش ، هزار و 
سیصد و چهل و یکم سهم مشاع از 72 س��هم ششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت 308 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
176- رای شماره 49495-1394/10/30 هیأت سوم خانم بتول جمشیدی 
آفارانی به شناسنامه ش��ماره 33 کدملي 1289771456 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ده سهم و سی و هشت ، صد و چهل و نهم سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 308 مترمربع از پالك 
شماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان در باغشاهی و ورثه نامبرده
177- رای ش��ماره 49491-1394/10/30 هیأت س��وم آقای عباس��علی 
جعفریان صدیق به شناسنامه ش��ماره 33 کدملي 1290054835 صادره 

اصفهان فرزند نعمت اله نسبت به یک سهم و هزار و صد و شصت و شش 
، هزار و س��یصد و چهل و یکم سهم مشاع از 72 س��هم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت 308 مترمربع از پالك شماره 543 فرعی 24 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

غالمعلی جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
178- رای شماره 49489-1394/10/30 هیأت سوم آقای اکبر جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 1799 کدملي 1285549627 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نس��بت به سه سهم و هزارو دویس��ت و نود ودو ، هزارو 
س��یصد و چهل و یکم سهم از 72 س��هم شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت 308 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصل��ی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
179- رای شماره 49497-1394/10/30 هیأت سوم خانم خانم جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 1775 کدملي 1282948814 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلی نسبت به هجده سهم و هفتصد و هجده ، هزار و سیصد و 
چهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
308 مترمربع از پالك شماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در 

باغشاهی وورثه نامبرده
180- رای شماره 49513-1394/10/30 هیأت س��وم خانم خدیجه اژیر 
طهرانی به شناسنامه ش��ماره 4682 کدملي 0051275597 صادره تهران 
فرزند عباس نسبت به سیزده سهم و یکصد و بیست و سه ، یکصد و چهل 
و نهم س��هم مشاع از 72 س��هم  ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان 

در باغشاهی وورثه نامبرده
181- رای شماره 49500-1394/10/30 هیأت سوم خانم بتول جمشیدی 
به شناس��نامه ش��ماره 51 کدملي 1290040958 صادره اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به شانزده سهم و یکصد و سی و شش ، یکصد و چهل و نهم 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 122/95 
مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در 

باغشاهی وورثه نامبرده
182- رای شماره 49507-1394/10/30 هیأت سوم خانم زهرا جعفریان 
صدیق به شناسنامه ش��ماره 152 کدملي 1284661881 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به چهار سهم و هزار و سی و یک ، هزار و سیصد و 
چهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان 

در باغشاهی وورثه نامبرده
183- رای شماره 49509-1394/10/30 هیأت سوم آقای رضا جعفریان 
صدیق به شناسنامه ش��ماره 538 کدملي 1284618102 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به یک س��هم و هزارو صد و شصت و شش ، هزار و 
سیصد و چهل و یکم سهم مشاع از 72سهم ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
184- رای شماره 49502-1394/10/30 هیأت سوم خانم بتول جمشیدی 
آفارانی به شناسنامه ش��ماره 33 کدملي 1289771456 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ده سهم و سی و هشت ، صد و چهل و نهم سهم مشاع 
از 72 سهم  ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 122/95 مترمربع از 
پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی جعفریان در باغشاهی وورثه 

نامبرده
185- رای ش��ماره 49506-1394/10/30 هیأت س��وم آقای عباس��علی 
جعفریان صدیق به شناسنامه ش��ماره 33 کدملي 1290054835 صادره 
اصفهان فرزند نعمت اله نسبت به یک سهم و هزار و صد و شصت و شش 
، هزار و س��یصد و چهل و یک سهم مشاع از 72 س��هم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 122/95 مترمربع از پالك شماره 543 فرعی 24 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

غالمعلی جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
186- رای شماره 49512-1394/10/30 هیأت سوم آقای اکبر جعفریان 
صدیق به شناسنامه شماره 1799 کدملي 1285549627 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله نسبت به سه سهم و هزار و دویس��ت و نود ودو ، هزار و 
سیصد وچهل و یکم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 122/95 مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی غالمعلی 

جعفریان در باغشاهی وورثه نامبرده
187- رای شماره 49508-1394/10/30 هیأت سوم خانم خانم جعفریان 
صادق به شناسنامه شماره 1775 کدملي 1282948814 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/95 
مترمربع از پالك ش��ماره 543 فرعی 24 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالک رس��می غالمعلی جعفریان در 

باغشاهی وورثه نامبرده
188- رای ش��ماره 50236-1394/11/06 هیأت اول خانم عفت س��ادات 
حسینی رنانی  به شناسنامه شماره  9810  کدملي 1283207427  صادره  
اصفهان فرزند سیداسداله ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  171  مترمربع 
از پالك ش��ماره 663 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 149 دفتر 951 امالك
189- رای شماره 50231-1394/11/06 هیأت اول اقای قربانعلی احمدی 
اسکندری نساری  به شناسنامه شماره  14  کدملي 1159798699  صادره  
فریدن  فرزند حاجی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  159  مترمربع از پالك 
شماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی یداله مختاری
190- رای ش��ماره 50218-1394/11/06 هیأت اول اقای حسین باقری 
حیدرابادی  به شناس��نامه ش��ماره  30  کدمل��ي 1189814927  صادره 
اردستان  فرزند حبیب اله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  88/94  مترمربع 
از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی خانم صغری یزدخواستی
191- رای ش��ماره 50206-1394/11/06 هیأت اول اقای اصغر آتش��ی 
دلیگانی  به شناسنامه شماره  1732  کدملي 5110183279  صادره شاهین 
شهر  فرزند  حسن ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20 مترمربع از پالك 
شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی ابوالقاسم کاظمی زهرانی
192- رای شماره 50202-1394/11/06 هیأت اول اقای حسن خراسانی 
فردوانی  به شناس��نامه ش��ماره  54859  کدملي 1280975075  صادره 
اصفهان  فرزند قاسم  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 56/68 مترمربع 
از پالك شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حیدر کرمی بهرام ابادی
193- رای ش��ماره 50190-1394/11/06 هیأت اول خان��م هاجر نصر 

اصفهانی  به شناس��نامه ش��ماره  1271772825  کدملي 1271772825  
صادره اصفه��ان  فرزند احمد نس��بت به یک دانگ مش��اع از شش��دانگ 
یکبابخانه به مس��احت 165/16 مترمربع از پالك شماره  26  فرعی از 30  
اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازس��ند 

8814-91/9/12 دفترخانه 337 اصفهان
194- رای شماره 50191-1394/11/06 هیأت اول خانم مهرنوش تیموری 
جروکانی  به شناس��نامه ش��ماره  955  کدمل��ي 1284830683  صادره 
اصفهان  فرزند قدیرعلی نس��بت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 165/16 مترمربع از پالك شماره  26  فرعی از 30  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازس��ند 124686-

71/11/11 دفترخانه 7 اصفهان
195- رای شماره 50189-1394/11/06 هیأت اول اقای محمدرضا زارع 
چاوشی  به شناسنامه شماره  102  کدملي 1290219966  صادره خمینی 
شهر  فرزند حسن نس��بت به چهاردانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به 
مس��احت 165/16 مترمربع از پالك ش��ماره  26  فرعی از 30  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازس��ند 124686-

71/11/11 دفترخانه 7 اصفهان
196- رای شماره 50192-1394/11/06 هیأت اول اقای عباس کان پوری  
به شناسنامه شماره  713  کدملي 1288753187  صادره اصفهان  فرزند 
غالمحسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/85 مترمربع از پالك شماره  
34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی قدمعلی مانیان سودانی ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193 امالك
197- رای ش��ماره 50193-1394/11/06 هیأت اول اقای جواد تیموری 
جروکانی  به شناسنامه شماره  21  کدملي 1290735492  صادره خمینی 
شهر  فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 236/81 مترمربع از 
پالك ش��ماره  44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی حسین تیموری جروکانی ازموردثبت صفحه 379 

دفتر 894 امالك
198- رای ش��ماره 50200-1394/11/06 هیأت اول اقای سید هدایت اله 
دانیالی  به شناسنامه شماره  670  کدملي 1950438120  صادره ماهشهر  
فرزند سید حفیظ اله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/94 مترمربع از 
پالك ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی علی اکبر دستیری
199- رای شماره 50201-1394/11/06 هیأت اول اقای عباسعلی حکیمی 
فرد  به شناسنامه ش��ماره  8072  کدملي 1283782510  صادره اصفهان  
فرزند حسن  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 139/95 مترمربع از پالك 
شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی یداله زارع
200- رای شماره 49384-1394/10/29 هیأت سوم آقای ابوالفضل براتی  
به شناسنامه ش��ماره 20 کدملي 5499814007 صادره نجف آباد فرزند 
حسین از ششدانگ ساختمان به مساحت 164/82 مترمربع از پالك شماره 
31 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

آقای احمد سلیمی بابوکانی
201- رای شماره 48283-1394/10/22 هیأت دوم آقای محمود کامالن  
به شناسنامه شماره 1668 کدملي 1286755905  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی  مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 128/93  
مترمربع از پالك ش��ماره 68  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن و علیرضا کریم ده نوی
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/04

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/03/19
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان                              

مفاد آرا
 2/303 آگه��ی مف��اد آرا قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردس��تان، آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك اردستان صادر گردیده 
و در اجرای م��اده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا شخص و اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولی��ن آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ 
نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به ثبت اردستان تس��لیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنا 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 1( رای شماره 
139560302032000003 مورخ 1395/02/08 خانم نیره شفیع زاده فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه پنارت 
پالك 11 اصلی علیا اردستان واقع بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 126 
مترمربع انتقال رس��می از طرف امراله ربیعی مالک رسمی. تاریخ انتشار 
اول: 1392/02/20، تاریخ انتشار دوم: 1395/03/04. م/الف 51  اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
ابالغ رای

3/7 کالسه پرونده 94-1071 شماره دادنامه: 24 تاریخ رسیدگی: 95/1/29  
مرجع رسیدگی: شعبه هیجدهم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
احسان خرم دستجردی به نشانی اصفهان شهرك ولیعصر، B-3 قسمت 
پالك 30،  خوانده: آقای رضا علیپور به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احس��ان خرم دستجردی به 
طرفیت آقای رضا علیپور به خواس��ته مطالبه مبلغ 37/417/285 ریال با 
این توضیح که خواهان برابر فاکتورهای پیوس��ت اقدام به فروش لوله و 
اتصاالت پلیمری به خوانده دعوی نموده و نامبرده از پرداخت ثمن معامل 
به میزان مبلغ خواسته امتناع نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و 
استماع ش��هادت ش��هود و مدارك ابرازی از ناحیه خواهان و درخواست 
مطالبه مطلق خس��ارات وارده و تاخیر تادیه و عدم حضور و دفاع موجه 
خوانده لذا من حیث المجموع دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص، 
مس��تند به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون  آیین دارسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 37/417/285 ریال به عنوان اصل 
خواسته، مبلغ 320/000 ریال هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 94/10/12 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:2636 ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )274 کلمه، 3 کادر(
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دانستنی ها دریچه

اگر از اس��رار تجاری صنایع غذایی فست فود مطلع 
باش��ید، از دفع��ه بعد غذای س��الم تری س��فارش 
می دهید تا هم از افزایش وزن جلوگیری کنید و هم 

در خرج پول صرفه جویی کرده باشید.
همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده ظاهرا بی ضرر به 
نظر می رسند، اما مک دونالد، وندی و کینک برگری 
که همه با نام شان آشنا هستید، با ترفندهای خاصی 
تهیه می شوند که بر مشتری اثر بگذارند. این فقط 
یک سس اسرارآمیز نیست که باعث جذب مشتری 
می شود، اغلب رس��توران ها از ترفندهای مختلفی 
برای جذب مش��تری اس��تفاده می کنن��د. اما چرا 
همه چیز در پشت پرده اتفاق می افتد؟ خب، چون 
بسیاری از این حرکات پنهانی باعث بیماری، چاقی 

و سکته مصرف کنندگان می شوند.
حفظ س��ایز دور کمر و صرفه جویی در خرج کردن 
پول مستلزم کنار گذاش��تن همبرگر، ساندویچ و 

سیب زمینی سرخ کرده مورد عالقه تان نیست.
۱.فست فود شما را غمگین می کند

عجیب ول��ی واقعی، حتی اگر از ی��ک رژیم غذایی 
سالم پیروی کنید، خوردن غذای فست فود می تواند 
خطر ابتال به افس��ردگی را افزای��ش دهد. در واقع، 
کس��انی که به خوردن همبرگر چرب، هات داگ و 
س��یب زمینی س��رخ کرده عادت دارند، ۵۱ درصد 

بیشتر به افسردگی مبتال می شوند.
۲.بسیاری از افراد از مقدار کالری موجود در 

غذاهای فست فود اطالع ندارند
اگر به خواندن مقاالت مربوط ب��ه باید و نبایدهای 
غذایی عالقه داشته باشید، احتماال از مقدار کالری 
هر یک از مواد غذایی اطالع دارید،اما اکثریت افراد 
از این مسئله آگاهی ندارند. محققان با بررسی هزار 
و ۸۷۷ فرد بزرگسال، ۳۳۰ کودک مدرسه ای و هزار 
و ۱۷۸ نوجوان عالقه مند به فست فود دریافتند که 
اغلب این افراد به هیچ وجه اطالعی از مقدار کالری 

دریافتی از مواد غذایی مصرفی خود ندارند.
۳.زندگ�ی کردن در نزدیکی یک فس�ت فود 

می تواند شما را چاق تر کند
رستوران های فست فود عمدا مغازه خود را نزدیک 
مناطق مسکونی می سازند. آنها شدیدا به مشتری 
نیاز دارند و یکی از موثرترین عوامل جذب مشتری، 
سهولت دسترسی به رستوران است. در واقع، وجود 
یک رستوران فست فود در چند صد متری مدرسه 
یا خانه باعث می شود که بیشتر به خوردن غذاهای 
فس��ت فود روی بیاورید. مطالعه مشترک محققان 

دانشگاه کلمبیا و دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد 
که احتمال چاقی دانشجویانی که در نزدیکی یک 
رستوران فس��ت فود زندگی می کنند، ۵/2 درصد 

بیشتر از سایرین است.
۴.فست فود قبل از سال ۱۹۲۰ وجود خارجی 

نداشت
قب��ل از اینک��ه در اوایل س��ال ۱۹2۰، نخس��تین 
همبرگر مخصوص روان��ه بازار ش��ود، عموم افراد 
تصور خوشایندی نس��بت به آن نداشتند. اما والتر 
اندرس��ون و بیلی اینگرام، با تاس��یس قلعه سفید، 
نقش قابل توجهی در تغیی��ر نگاه مردم به این ماده 

غذایی ایفا کردند.
۵.غذاهای�ی که س�الم تر به نظر می رس�ند، 

مضرتر هستند
البته اس��تثنا وج��ود دارد، اما در اغل��ب موارد آن 
دسته از غذاهایی که به ظاهر سالم  تر هستند، ضرر 
بیش��تری برای بدن دارند. خوراک کل��م بروکلی، 
اس��فناج و پیت��زای گوج��ه فرنگی س��الم به نظر 

می رسند نه؟ اما باید بگوییم که اینطور نیست!
۶.برخی از غذاه�ای فس�ت فود از ترکیبات 

عجیب و غریبی تهیه می شوند
خیل��ی از غذاه��ای فس��ت فود ح��اوی دی متیل 
پلی سیلیکون هستند؛ نوعی سیلیکون که در تولید 
لوازم آرایشی و چسب آکواریوم مورد استفاده قرار 
می گیرد. این ترکیبات برای ب��دن ضرر ندارند، اما 

وجود آنها در غذا کمی عجیب به نظر می رسد.

۷.غذاهای فست فود ارزان نیستند
بر خالف باور عموم، خوردن شام در یک رستوران 
زنجیره ای فس��ت فود چن��دان هم ارزان نیس��ت. 
در واقع، ش��ام خوردن در این رس��توران ها حدودا 
 ۳۰ دالر ب��رای ی��ک خان��واده چه��ار نف��ره خرج 

می تراشد. 
این درحالی است که می توانید با خرج مبالغ کمتر 
در رستوران های مناسب، یک خوراک بوقلمون یا 

خوراک سبزیجات سالم سفارش دهید.
۸.عطر و طعم کبابی این غذاها قالبی است

آیا ت��ا به حال به ای��ن فکر کرده اید ک��ه همبرگر و 
ساندویچ مرغی که در رستوران سفارش می دهید، 
چطور آن طعم و مزه کبابی را به خود می گیرد؟ در 
کمال ناباوری باید بگوییم که این عطر و طعم دودی 
قالبی است. در تهیه غذاهای فست فود از چیزی به 

نام »عصاره دود طبیعی« استفاده می شود
 ۹.آنها از تجمالت استفاده می کنند

آیا ت��ا به حال به دک��ور رس��توران های زنجیره ای 
فس��ت فود دقت کرده اید؟ اغلب آنه��ا از دکورهای 
مش��ابهی در داخل رستوران اس��تفاده می کنند؟ 
این امر تصادفی نیس��ت، بلکه با هدف جلب توجه 
مصرف کنندگان و تحریک اشتهای آنها انجام گرفته 
است. برای کنترل میل و هوس خود می توانید در 
خانه بمانید و تلفنی سفارش دهید. یا اگر هوا خوب 
اس��ت، به پیک نیک بروید و غذای تان را در پارک 

میل کنید.

یک متخصص پوس��ت با اش��اره به اینکه برخی از افراد تصور می کنند 
انجام بوتاکس موجب فلج صورت و عضالت می شود، گفت: در صورتی 
که بوتاکس توس��ط پزشک متخصص انجام ش��ود، هرگز منجر به فلج 

دائمی صورت نخواهد شد. 
دکتر غالمرضا عش��قی اظهار کرد: بوتاکس ماده ای اس��ت که تزریق 
 آن باعث کاه��ش فعالی��ت عضالتی که بی��ش از حد فعال هس��تند، 

می شود.
وی افزود: این عضالت بیش فعال که از نوک بینی به سمت باال و پیشانی 
و اطراف چشم ها را شامل می شود، در اثر فعالیت دچار چین و چروک 

شده و در زیبایی افراد اثر نامطلوبی می گذارد. 
با انجام بوتاکس چین و چروک حاصل از فعالیت بیش از حد عضالت از 

بین رفته و پوست کشیده می شود.
 این متخصص پوس��ت ب��ا بیان اینک��ه بیش��ترین متقاضی��ان انجام 
 ای��ن عم��ل خانم ه��ا هس��تند، اظه��ار ک��رد: معم��وال متقاضی��ان 
 از س��نین ب��االی ۳۰ و ۳۵ س��ال ب��رای تزری��ق بوتاک��س اق��دام 

می کنند.
 عش��قی در پاس��خ به اینکه آیا بوتاک��س موجب فل��ج دائمی صورت 
 می ش��ود؟ تاکید کرد: بوتاکس هی��چ تاثیری بر فل��ج دائمی عضالت 
 نداش��ته و ع��وارض حاص��ل از آن به ص��ورت گ��ذرا و کوت��اه مدت 

است. 
عوارض ناشی از بوتاکس شامل افتادگی پلک، خارش بدن، تب خفیف، 
عالیم شبه آنفلوانزا و ایجاد حساسیت است که تمام این عوارض کوتاه 

مدت بوده و طی یک تا دو روز از بین می رود.
عش��قی افزود: بوتاکس های ارزان قیمت و چینی که توسط افراد غیر 
متخصص مورد اس��تفاده قرار می گیرند، منجر به بروز عوارضی مانند 
دوبینی و حساسیت های شدید می ش��وند که برای فرد جبران ناپذیر 

است.
 وی با بی��ان اینک��ه در موارد بس��یار کمی هن��گام تزری��ق بوتاکس 
توس��ط متخصص عدم تقارن به وج��ود می آید، اظهار ک��رد: این عدم 
 تقارن به ص��ورت موقت ب��وده و با ترمیم پزش��ک به حال��ت مطلوب 

باز می گردد. 
 تزریق بوتاک��س به صورت پم��اد واقعیت نداش��ته و وج��ود خارجی 

ندارد.
  بهتری��ن راه تهی��ه م��اده بوتاک��س داروخان��ه اس��ت ک��ه ب��ا ارایه 
 نس��خه پزش��ک تحوی��ل داده می ش��ود. بیم��اران ح��اد قلب��ی، 
آلرژیک و رماتیس��می ش��دید به علت وجود بیماری مجاز به بوتاکس 

نیستند.
عشقی در پایان در خصوص مدت زمان تاثیر بوتاکس بر چین و چروک 
صورت عنوان کرد: تاثیر بوتاکس حداکثر ش��ش ماه بوده و پس از آن 
به حالت قبل بازمی گردد. بنابراین افراد می توانند هر شش ماه یک بار 

بوتاکس را تمدید کنند.

داشتن پوست خش��ک واقعا آزاردهنده است، اما اگر افراد از روش های 
درمانی مناسب اس��تفاده کنند و مراقبت از پوس��ت را جدی بگیرند، 

می توانند به خوبی وضعیت این نوع پوست ها را کنترل کنند.
با این حال، بسیاری از افراد هنوز هم مراقبت از پوست خشک را جدی 
نمی گیرند، چ��ون تصور می کنند ک��ه همه چیز خودبه خود درس��ت 

می شود!
متاسفانه، اگر مشکالت پوستی خاصی برای پوست های خشک به وجود 
بیاید و درمان نشود، فرد با عوارض ناخوشایندی مواجه خواهد شد. این 
عوارض می تواند به بیماری های خفیف یا حتی بیماری های خطرناک 

تبدیل شود که نیاز به مداخله مستقیم و فوری دارد.
راش یا جوش پوستی، یکی از شایع ترین عارضه هایی است که در صورت 
جدی نگرفتن مشکالت پوست خشک، می تواند واقعا فرد را آزار دهد. 
پوست خشک معموال حالت سفتی دارد و بیش از حد احساس خارش 
ایج��اد می کند. به همین دلی��ل، مقاومت در مقابل خاراندن پوس��ت، 
واقعا سخت می شود، اما متاس��فانه خاراندن پوست خشک می تواند به 
جوش های پوستی خاصی منجر شود که به قسمت های دیگر بدن نیز 

سرایت پیدا می کند. 
اگر دائما احساس می کنید که باید پوس��ت خودتان را بخارانید، شاید 
بهتر اس��ت این کار را انجام ندهید و به جای آن ، مراقبت از پوس��ت را 

جدی بگیرید.
ترک خوردن و خون ریزی پوس��ت، یکی از عارضه های دیگر است که 
خصوصا در آب وهوای س��رد ش��یوع بیش��تری پیدا می کند. در واقع، 
کاهش رطوبت هوا باعث می ش��ود که رطوبت طبیعی پوس��ت از بین 
برود و درنتیجه پوست بیش از حد خشک شود. به همین دلیل است که 
متخصصان همیشه به سالمندان توصیه می کنند که حتما روش های 
مراقبت از پوست های خشک را جدی بگیرند. وقتی که رطوبت پوست 
بیش از حد کاه��ش پیدا کند، پوس��ت ترک می خ��ورد و خون ریزی 
می کند. این وضعی��ت نیز ش��رایط را برای ش��کل گیری عفونت های 

باکتریایی فراهم می سازد.

آیا بوتاکس موجب فلج دائمی صورت 
می شود؟

 مراقبت نکردن از پوست خشک 
چه عواقبی دارد؟

حقایقیدربارهغذاهایفستفود

نکته

زبان خوراکی ها

گیاهان مختلف خواص متفاوتی دارند. هر کدام از گل ها، سبزی ها و گیاهان درمانگر 
تعدادی از دردها و مشکالت س��المتی یا بهبود دهنده عملکرد برخی از قسمت ها یا 
اعضای بدن هستند. فقط کافی است اطالعات درستی درباره این گیاهان و خواص آنها 

به دست آوریم تا بتوانیم با کمک طبیعت جسم سالمی داشته باشیم. 
یکی از این گیاهان که خواص متعددی دارد شنبلیله است. شما هم می توانید از دانه 
این گیاه استفاده کنید و هم تازه آن را خریداری کرده و همراه با سبزی خوردن استفاده 
کنید. مخلوط کردن شنبلیله با سبزی خوردن باعث می شود بدون اینکه طعم آن شما 
را آزار دهد از این س��بزی بخورید و سالم بمانید. اما ش��نبلیله چه ویژگی هایی دارد؟ 
حقیقت این است که این گیاه خواص بسیاری دارد که ما در اینجا به هشت ویژگی آن 

به اختصار اشاره می کنیم.
۱. شنبلیله می تواند کلسترول خون را کاهش دهد. همین طور فشار خون را کنترل 
کرده و ضربان قلب را تنظیم کند. همچنین این گیاه باعث تقویت قلب شده و ریسک 

ابتالی به سکته قلبی را در افراد کاهش می دهد.
2. شنبلیله از گذشته نیز برای درمان قند خون استفاده می شده است. به همین دلیل 

مصرف آن به افراد دیابتی بسیار توصیه می شود. مواد موجود در این گیاه باعث پایین 
آمدن قند خون و تنظیم انسولین در بدن می شود.

۳. این گیاه برای سیستم گوارش نیز بسیار مفید است. شنبلیله نه تنها از زخم معده 
پیشگیری می کند و برای سوزش سر دل و بیماری رفلکس مری موثر است بلکه به دلیل 
فیبر سرش��اری که در این ماده وجود دارد، درمان خوبی برای مقابله با یبوست است. 
همچنین این گیاه تمام سیستم گوارش را نیز از مواد سمی پاک کرده و عمل هضم و 

دفع را آسان می کند.
4. استفاده از پودر شنبلیله برای ناراحتی های زنان نیز بسیار موثر است. این گیاه هم 
دردهای قاعدگی را تسکین می دهد و هم عالیم یائسگی مانند گرگرفتگی و تغییرات 

خلق وخو را کاهش می دهد.
۵. شنبلیله برای پوست نیز خواص بسیاری دارد. این گیاه با خواص ضد باکتری و ضد 

التهابی که دارد برای بهبود زخم های پوستی بسیار موثر است و روند بهبود آن را تسریع 
می بخشد. از طرف دیگر گیاه شنبلیله یک داروی ضد پیری طبیعی است که می تواند 
بخش های آسیب دیده پوست را دوباره بازس��ازی کند و از پیدایش چین و چروک و 

لکه های ریز قهوه ای روی پوست جلوگیری کند.
6. برای بهره مندی از مزایایی که این گیاه برای پوست دارد می توانید عالوه بر مصرف 
خوراکی از آن با پودر دانه این گیاه ماس��ک های صورت خانگی بسازید و برای جوان 
ماندن پوست و از بین بردن دانه های سر سیاه از آن اس��تفاده کنید. این ماسک های 
پوستی می توانند به کاهش چربی در پوست های بسیار چرب کمک کنند و از به وجود 

آمدن آکنه پوستی پیشگیری کنند.
۷. شنبلیله عالوه بر پوست برای مو نیز بسیار مفید است. پودر دانه این گیاه برای تقویت 
ریشه مو به کار می رود و برای درمان ریزش مو نیز موثر است. از شنبلیله برای رفع شوره 

سر نیز می توان بهره برد.
 ۸. مصرف شنبلیله باعث می شود موهای خشک و آسیب دیده، ترمیم شوند. این ماده 

گیاهی مانند یک مرطوب کننده طبیعی عمل می کند و باعث براق شدن مو می شود.

دانشمندان می گویند زنان بیش از مردان و افراد باالی 4۰ سال بیش از جوان تر ها 
در معرض خطر ابتال به سنگ صفرا قرار دارند.

کیسه صفرا یکی از اعضای دستگاه گوارش و گالبی شکل است. این عضو در بخش 
باالیی ناحیه شکمی، در سمت راست، زیر کبد جاخوش کرده است.

برای آنکه بدانید کیس��ه صفرا اصال به چه کار می آید و از کجا باید بدانیم که سالم 
است یا نه هشت نکته  زیر را مطالعه کنید.

۱. »کمک« به گوارش
وظیفه اصلی کیسه صفرا ذخیره کردن مایعی به نام صفراست؛ مایع چسبناکی که 
کبد تولیدش می کند تا به شکستن و هضم مولکول های چربی کمک کند. زمانی که 
معده شروع به هضم غذا می کند، کیسه صفرا به کار می افتد و در روده کوچک صفرا 

ترشح می کند. 
دکتر راهول نای��اک، متخصص گوارش در مرک��ز »کایزر پرمنن��ت« در آتالنتای 
آمریکا می گوید »وقتی غذایی می خورید که چربی باالیی دارد، کیس��ه صفرا وارد 
عمل می ش��ود و فقط به صورت عضوی کمکی عمل می کند. بنابراین دفعه بعد که 
مرغ سرخ کرده، چیس و پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، پیتزا، و خوراکی هایی از این 
دس��ت مصرف می کنید، می توانید از کیسه صفرایتان تش��کر کنید که نمی گذارد 

اسهال شوید.«
۲. سنگ، شایع ترین گرفتاری کیسه صفرا

مطابق برخی تخمین ها، حدود 2۰ میلیون آمریکایی به س��نگ کیسه صفرا مبتال 
هستند. این س��نگ زمانی ش��کل می گیرد که مواد تش��کیل دهنده صفرا، یعنی 
کلسترول، الکترولیت ها، آب، و بس��یاری مواد دیگر، خیلی بیش��تر از مقدار مورد 
نیاز حضور داشته باشند. این سنگ ها، که ممکن است سبب درد جانکاهی شوند، 

اندازه های متفاوتی دارند، از دانه های ریز ماسه گرفته تا توپ گلف!
۳. خطر در کمین زنان

پژوهش ها نشان می دهد بدون توجه به جنسیت افراد، جمعیت باالی 4۰ سال در 
معرض بیشترین خطر ابتال به س��نگ صفرا قرار دارند، اما اگر جنسیت افراد را هم 
مالک قرار دهیم، زنان بیش از مردان در خطر هس��تند. این خطر برای زنان صرفا 
مختص سنین باالی 4۰ سال نخواهد بود بلکه حدود یک دهه زود تر، یعنی از حدود 
۳۰ سالگی، آغاز خواهد شد. بارداری و نیز مصرف قرص های ضد بارداری را می توان 

عامل اصلی ابتال به برخی انواع سنگ کیسه صفرا دانس��ت. علت اصلی این امر باال 
رفتن میزان استروژن در چنین شرایطی است. س��ایر عوامل ابتال عبارتند از سابقه 
خانوادگی، چاقی، نژاد و همچنین کاهش بسیار سریع وزن، به خصوص کاهش وزن 

از طریق جراحی.
۴. مبتالی بی اطالع!

سنگ صفرا همیشه مشکل ساز نیست. خیلی از این سنگ ها کوچک تر از آن هستند 
که سبب انسداد مجاری صفراوی شوند،   به همین دلیل فرد مبتال ممکن است حتی 
نداند که س��نگ صفرا دارد، مگر آنکه برای مشکالت پزشکی دیگری آزمایش دهد 
و از این طریق به وجود س��نگ صفرایش نیز پی ببرد. نکته مهم درچنین شرایطی 

آن است که سنگ صفرا تا زمانی که مش��کلی به بار نیاورد خطرناک نیست و نباید 
نگرانش بود زیرا نیازی به درمان ندارد.

۵. درد شکمی، مهم ترین نشانه!
بروز س��وء هاضمه پس از مصرف خوراکی های پرچرب یا پروتئین، درد ناگهانی و 
شدید در بخش باالی سمت راست ناحیه شکم، یا درد زیر کتف راست می تواند نشانه 
انسداد کیسه صفرا باشد. اگر مجاری صفراوی کامال مسدود شود، سبب حالت تهوع 
و استفراغ، تب، زردی  و تیره شدن ادرار خواهد شد. به محض جابه جا شدن سنگ 
صفرا و باز شدن مجاری، چنین عالیمی مرتفع می شود، اما اگر چنین نشود و مجرا 
مسدود باقی بماند، اوضاع غیرقابل تحمل خواهد ش��د. هرگاه چنین عالیمی بروز 

کرد، حتما با پزشک مشورت کنید.
۶. حمله، بهترین دفاع!

دکتر نایاک می گوید اگر می خواهید کیسه صفرای سالم و سرحالی داشته باشید، 
خوراکی هایی مصرف کنید که قلبتان را سالم نگه می دارد و البته حتما ورزش کنید. 
کاهش مصرف چربی، به ویژه چربی های ناس��المی مانند اسیدهای چرب ترانس و 
اشباع، کیسه صفرا را از اضافه کاری معاف می کند. به عالوه، مصرف قهوه و افزایش 
مصرف پروتئین های گیاهی نی��ز ظاهرا از کیس��ه صفرا در برابر ان��واع بیماری ها 

محافظت خواهد کرد.
۷. زندگی بدون کیسه صفرا

رایج ترین درمان مشکالت کیسه صفرا برداش��تن این عضو است، اما خوشبختانه، 
شما می توانید بدون داشتن این عضو خاص هم به زندگی ادامه دهید. نایاک توضیح 
می دهد »از آنجا که کبد منبع تولید صفراس��ت، برداش��تن کیس��ه صفرا که صرفا 
به عنوان مخزنی برای ذخیره و نگه داری صفرا عمل می کند اثر قابل مالحظه ای بر 
گوارش فرد نخواهد گذاشت. در چنین شرایطی صفرای درون کبد مستقیما به روده 

کوچک می رود، بدون آنکه از مجرای کیسه صفرا بگذرد.«
۸. سرطانی نادر اما خطرناک!

هرچند سرطان کیسه صفرا شایع نیست ولی میزان مرگ و میر ناشی از آن باالست 
زیرا اغلب در مراحل اولیه تشخیص داده نمی شود. این سرطان اگر در مرحله صفر 
یا مرحله اول شناسایی ش��ود، ۵۰ تا ۸۰ درصد احتمال دارد که فرد مبتال تا حدود 

۵ سال بیشتر زنده بماند. 

۸ نکته مهم درباره سالمت کیسه صفرا
بس��یاری از افراد با افزایش سن، دچار چاقی می ش��وند. این وضعیت 
حاصل عوامل مختلفی از جمله رژیم غذایی نامناس��ب، سبک زندگی 
نشس��ته، عوامل ژنتیکی، عوامل اجتماعی، مصرف داروها و تغییرات 

هورمونی است.
اغلب شهروندان پس از ورود به دانشگاه و آغاز یک فعالیت شغلی، زمان 
نسبتا زیادی را به صورت نشسته می گذرانند؛ به این ترتیب با کاهش 
فعالیت بدنی، کالری بیشتری به جای تبدیل به انرژی به صورت چربی 
ذخیره می شود و در نتیجه این رخداد توده عضالنی بدن کاهش می 
یابد و پس از ۳۰ س��الگی در هر دهه از زندگی بین سه تا پنج درصد از 

توده عضالنی بدن کاسته می شود.
زندگی مدرن امروزی همواره با اس��ترس زیادی همراه است؛ استرس 
توانایی ب��دن را در هضم و جذب موادغذایی کاه��ش می دهد و عامل 

پرخوری یا تغذیه نامناسب بسیاری از افراد به شمار می رود.
با افزایش سن، میزان مسئولیت فرد در اجتماع و خانواده افزایش می 
یابد و در پی آن میزان اس��ترس وی نیز بیش��تر می شود؛ این افزایش 
استرس می تواند آثار مخربی بر س��المت فردی داشته باشد؛ ازجمله 
اینکه می تواند موجب چاقی، اخت��الل در یادگیری و یادآوری، ضعف 

سیستم دفاعی، فشارخون باال، کلسترول و بیماری های قلبی شود.
افزایش س��ن همچنین با تغییرات هورمونی ش��دیدی همراه است و 
میزان ترشح بسیاری از هورمون ها از جمله هورمون رشد، استروژن، 
پروژسترون و دو هورمون تیروئید در س��نین باال، کاهش می یابد؛ بر 
اساس مطالعات، این کاهش طبیعی هورمون ها از سن ۳۰ سالگی آغاز 
می شود و تا سن 6۵ سالگی به میزانی کمتر از حداقل میزان طبیعی 

در افراد جوان و سالم می رسد.
بسیاری از عوارض سالخوردگی از جمله کاهش توده عضالنی، افزایش 
چربی شکم، اختالل خواب و افسردگی، در واقع حاصل کاهش هورمون 

رشد هستند.
برای مقابله با افزایش وزن در اثر پیری، باید میزان فعالیت روزانه خود 
را افزایش داد، از یک رژیم غذایی سالم با میزان کالری مناسب و مواد 

معدنی استفاده و به میزان کافی استراحت کرد.
با وجود اینکه حفظ س��المتی در س��نین پیری دش��وارتر اس��ت، با 
 استفاده از ابزارهای مناس��ب و تالش کافی می توان به این هدف مهم 

دست یافت.

چرا با افزایش سن چاق می شویم

بیشتر بدانیم

پوستی جوان با  شنبلیله
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ابالغ رای
2/595  ش��ماره دادنام��ه: 9409970350501705 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500551 شماره بایگانی ش��عبه: 940612 ، خواهان: آقای 
ایرج خیراللهی حس��ین آبادی فرزند عبدالرحیم به نشانی استان اصفهان 
– شهرس��تان اصفهان میدان امام بازار بزرگ، مقابل پاساژ صدر. پارچه 
فروش خیر اللهی کدپس��تی 8163845871 کدمل��ی 1288716291 همراه 
09138021337، خواندگان: 1- آقای سید حسن هاشم زاده دورکی فرزند 
سید مهدی 2- آقای خدایار صیفوری فرزند جمهور همگی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با 
استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان آقای 
ایرج خیر اللهی حسین آبادی فرزند عبدالرحیم به طرفیت خواندگان 1- آقای 
سید حسن هاشم زاده دورکی فرزند سید مهدی 2- آقای خدایار صیفوری 
فرزند جمهور به خواس��ته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به استناد یک 
فقره چک به شماره 744074 به تاریخ 1394/6/30 و گواهیهای عدم پرداخت 
بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق 
مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان 
می نامید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا 
دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مس��تنداً به مواد 198، 515 و 519 
قانون  آیین دادرس��ی مدنی و مواد 310 و 313 قان��ون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/340/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد وفق ش��اخص اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ صدور چکها لغای��ت زمان پرداخت وجه در ح��ق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر استان می باشد.  
م الف:1811 ش��عبه 1811 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )330 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/2کالس��ه پرونده 941015 ش��ماره دادنامه: 1909-94/11/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: موسسه مالی 
 و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی س��ید امین جوادی به نشانی تهران

 خ کردستان انتهای ش��یراز جنوبی نبش خیابان  با وکالت یاسر شیروانی 
زاده آرانی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبه روی سه راه مفید 
ساختمان مالی و اعتباری عس��گریه، خوانده: مهدی کمالی پور به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت قرارداد مشارکت به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به وکالت از موسسه مالی 
اعتباری  عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی به طرفیت آقای مهدی 
کمالی  پور فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال به 
احتس��اب خس��ارات قانونی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 

تصویر مصدق قرارداد مشارکت مورخ 89/9/23 ، عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی این شورا علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی و عدم دفاع وی 
دعوی خواهان را به نظر وارد دانسته مستنداً به مواد 10 قانون مدنی 198، 
519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 345/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نش��ر آگهی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/9/9 لغایت اجرای حکم 
 بر اس��اس ش��اخص اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای ص��ادره غیابی بوده ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:2639 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان)324 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

2 ش��ماره نام��ه: 9510116838500105 ش��ماره پرون��ده:  /309
9209980352201849 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940358اجرای احکام 
شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
940358 اجرایی 5 له خانم زهرا محمد سیاه بومی با وکالت خانم رضوان 
امیری علیه آقای داود قاس��می به خواس��ته 470/792/270 ریال وجه نقد 
مهریه و مبلغ 4/350/000 ریال هزینه کارشناس��ی و مبلغ 380/000 ریال 
بابت هزینه نش��ر آگهی در حق محکوم لها و مبلغ 26/039/618 ریال حق 
االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای جهت فروش اموال زی��ر برگزار نماید: 
الف: یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 652 ج 47 ایران 13 که 
مشخصات آن بر اساس نظریه کارشناس: خودرو موصوف یک دستگاه 
پژو 405 مدل 1385 نوع س��وخت بنزین به ش��ماره موت��ور 40401914 
شماره شاس��ی 12485239660 وضعیت موتور و اتاق خودرو مستعمل 
می باشد که طبق نظر کارش��ناس خودرو موصوف 145/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است. ب: سهام شرکت های ذیل الذکر: 1- شرکت سرمایه 
گذاری خوارزمی تعداد سهام 92/912 ارزش هر سهم 1/315 ریال ارزش 
کل سهام 122/179/280 ، 2- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها تعداد سهام 1000 ارزش هر سهم 1/602 ارزش کل سهام 
1/602/000 ریال، 3- مصباح گس��تر س��پاهان تعداد سهام 3/750 ارزش 
هر سهم 1/010 ریال ارزش کل سهام 7/537/500 ریال 4- تعاونی اعتبار 
کارکنان بانک صادرات تعداد س��هام 10 سهم ارزش هر سهم 1/000 ریال 
ارزش کل سهام 100/000 ریال، متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش 
در محل از خ��ودرو مذکور دیدن کرده و ارزش و تعداد س��هام نیز مطابق 
اقالم فوق الذکر می باشد جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/3/19 
روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، 
مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از 
مبلغ ارزیابی شروع و برنده کس��ی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 
قیمت بوده و حداقل 10 درص��د مبلغ تصویبی را فی المجلس به حس��اب 

سپرده دادگستری ) 2171290210008  بانک ملی( واریز نماید.  
م الف:4521 اجرای احکام ش��عبه 5 دادگاه خانواده اصفهان)275 کلمه، 3 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9510113747800147 نام��ه:  ش��ماره   3 /4
9409983747800154 شماره بایگانی شعبه: 940158 در پرونده کالسه 

940158  این دادس��را متهم محمد عظیمی فرزند علی اکبر متهم اس��ت به 
س��رقت با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم و اینکه وقت رس��یدگی 
پرونده مذکور برای تاریخ 1395/04/19 ساعت 10 صبح تعیین گردیده به 
استناد ماده 115 قانون آیین دادرس��ی مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا 
متهم در تاریخ تعیین شده جهت دفاع از خود در این دادسرا حاضر گردد. در 
غیر این صورت دادسرا مبادرت به صدور رای غیابی می نماید. م الف:63 
شعبه اول دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان خور و بیابانک 

)104 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم 

3/5 ش��ماره پرون��ده: 9309983747800653 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 
950083 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 950083 این دادگاه آقای س��ید 
غالمرضا قریشی فرزند سید حس��ین به موجب مفاد کیفرخواست شماره 
9510433747200022 دادسرای شهرستان خور و بیابانک، متهم است به 
کالهبرداری موضوع شکایت آقای روح ا... درویشی فرزند عیدی محمد و 
خانم طاهره غالمرضایی فرزند فرامرز و با توجه ب��ه معلوم نبودن محل 
اقامت متهم و عدم دسترسی به متهم و اینکه وقت رسیدگی پرونده مذکور 
برای تاریخ 1395/04/09 ساعت 11 صبح تعیین گردیده به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا متهم فوق 
الذکر در تاریخ تعیین شده جهت ارائه دفاعیات و آخرین دفاع خود در قبال 
اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر گردیده یا وکیل خود را معرفی نماید در 

غیر اینصورت دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید. 
م الف:61 ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ��ور و بیابانک )145 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9509970350600224 دادنام��ه:   3 /8
9409980350600731 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940819 خواهان: آقای 
علی هادی فرزند حسین قلی به نش��انی اصفهان – اتوبان چمران- خیابان 
آل محمد- انتهای کوچه وحدت- سر چهار راه – طبقه باالی مشاور امالک 
الله زار- کد پس��تی 8193737341، خواندگان: 1- آقای حس��ین ماهری 
2- آقای علی صدیقی 3- خانم زینب صدیقی 4- خانم فاطمه بیگم رنجبران 
5- آقای رضا میر جمالی  6- آقای عبداله زارعی همگی به نش��انی مجهول 
المکان 7- آقای عباس س��ینائی فرزند عبدالمحمود به نش��انی اصفهان- 
اتوبان چمران- خیاب��ان آل محمد- انتهای کوچه وح��دت- اول کوچه 22 
بهمن- روبروی مشاور امالک الله زار- جنب س��وپر مواد غذایی- سمت 
چپ- س��اختمان 6 طبقه- درب س��فید رنگ – طبقه شش��م 8- آقای رضا 
ولی پور فرزند محمد علی به نش��انی اصفهان- اتوبان چمران- خیابان آل 
محمد- نبش کوچه پرستار- جنب کفش فروشی- سمت راست- درب سبز 
رنگ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت، دادگاه 
با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدر رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی 
هادی فرزند حسین قلی به طرفیت آقایان و خانم ها 1- رضا ولی پور فرزند 
محمدعلی 2- عباس س��ینائی فرزند عبدالمحمود 3- فاطمه بیگم رنجبران 
4- رضا میر جمالی 5- عبداله زارعی 6-حس��ین ماهری 7- زینب صدیقی 
8- علی صدیقی به خواس��ته مطالبه مبلغ 193/200/000 ریال خس��ارات 
ناشی از تاخیر در انتقال سند مالکیت روزانه مبلغ 200/000 ریال از تاریخ 
1391/12/9 بانضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده 
و اینکه خواهان به موجب مبایعه نامه عادی آپارتمان را از خوانده ردیف اول 

خریداری نموده و رابطه قراردادی با سایر خواندگان ندارد و دعوی متوجه 
خواندگان ردیف دوم به بعد نمی باشد مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون 
آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف دوم 
لغایت هشتم صادر  واعالم می گردد و در خصوص خوانده ردیف اول با 
توجه به رونوشت مصدق مبایعه نامه و اینکه تصریح شده فروشنده متعهد 
گردید در تاریخ 1391/12/9 سند  آپارتمان را به نام خریدار کند و تصریح 
شده در صورتی که در صورت عدم اجرای تعهد باید به ازای هر روز تاخیر 
مبلغ 200/000 ریال به عنوان خسارت تاخیر پرداخت کند و خوانده در قبال 
دعوی خواهان ایراد و دفاعی که موجب برائت ذمه وی گردد به عمل نیاورده 
و تاکنون نسبت به انتقال سند مالکیت به نام خواهان اقدام نکرده فلذا دعوی 
خواهان وارد و ثابت بوده مستنداً به ماده 226- 227-230 قانون مدنی و 
ماده 198- 515-519 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و نود و سه میلیون و دویس��ت هزار ریال به عنوان اصل خواسته و 
خسارت از تاریخ 1391/12/9 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست 1394/8/3 و 
نیز پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردد 
رای صادره حضوری و از تاریخ ابالغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.  م الف:3397 شعبه 6 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )484 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970352400164 ش��ماره پرون��ده:  /9
9409980352401129 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941236 خواهان: آقای 
امید آتش دلیگان��ی فرزند رجبعلی با وکالت آق��ای مرتضی قانعیان فرزند 
حسین به نش��انی اصفهان- خ کاوه- ابتدای پل چمران – ساختمان اداری 
آفتاب- طبقه اول- واحد 1، خواندگان: 1- آقای جلیل ا... صمیمی 2- آقای 
جمال صمیمی فرزند جلیل ا... 3- آقای اکبر دهقانی فرزند محمد علی همگی 
 به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه

 2- مطالبه خس��ارت دادرس��ی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با اعالم ختم 
رس��یدگی به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در 
خص��وص دعوای آقای مرتض��ی قانعیان ب��ه وکالت از آق��ای امید آتش 
دلیگانی فرزند رجبعلی به طرفیت آقایان 1- جمال صمیمی فرزند جلیل ا... 
2- اکبر دهقانی فرزند محمد علی 3- جلیل ا... صمیمی به خواس��ته مطالبه 
سیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره و سررسید 312691-

1393/12/21 نظر ب��ه مالحظه تصویر چک و گواهی ع��دم پرداخت بانک 
محال علیه که داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان می نمای��د و نظر به اینکه 
خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته دفاعی 
به عمل نیاورده اند دادگاه مستنداً به  مواد 310 و 313 و 314 و 249 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چ��ک و ماده 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت سیصد میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و متضامنًا به پرداخت 9/895/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم 
می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای 
شاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم 
به احتساب و متساویًا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از آن و ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
نظر استان می باشد. م الف:3380 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)322 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/10 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351202230 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351200751 شماره بایگانی ش��عبه: 940843 خواهان: آقای 
بهزاد زاهدی فرزند احمد با وکالت خانم عادله الس��ادات موس��وی زاده 
فرزند سید حس��ین به نشانی اصفهان- خیابان هش��ت بهشت شرقی حد 
فاصل چهار راه حمزه و چهار راه پیروزی مجتم��ع اداری ایلیا واحد 13، 
خوانده: آقای حامد اسماعیل زاده فرزند قدرت اله به نشانی اصفهان- سه 
راه سیمین- شهرک ولی عصر- پالک 450، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، رای دادگاه: 
دعوی آقای بهزاد زاهدی با وکالت خانم عادله س��ادات موسوی زاده به 
طرفیت آقای رحیم اسماعیل زاده به خواسته مطالبه مبلغ 440/000/000 
ریال وجه چک های ش��ماره 270493م��ورخ 93/11/1 و 270487 مورخ 
93/5/1 و 270486 م��ورخ 93/4/1 و 270489 مورخ 93/7/1 و 270490 
م��ورخ 93/8/1 و 270491 م��ورخ 93/9/1 و 270488 م��ورخ 93/6/1 و 
270483 م��ورخ 93/1/7 و 270485 م��ورخ 93/3/1 و 270482 م��ورخ 
92/12/1 و 270495 مورخ 94/1/7 و 270492 مورخ 93/10/1 و 270484 
م��ورخ 93/2/1 و 270481 م��ورخ 92/11/1 و 270496 مورخ 94/2/1 و 
270494 مورخ 93/12/1 عهده بانک س��په هر یک ب��ه مبلغ 27/500/000 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده دلیلی ک��ه حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته 
باشد اقامه و ابراز نداش��ته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 440/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 27/264/000 ریال بابت خسارات دادرس��ی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود. م الف:3379 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/11 ش��ماره دادنام��ه: 9409970352801515 ش��ماره پرون��ده: 
9409980360000908 شماره بایگانی شعبه: 940905 متهم: آقای رسول 
مزروعی فرزند رجبعلی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: رانندگی بدون 
گواهینامه، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای رس��ول مزروعی فرزند رجبعلی دایر بر رانندگی با 
وسیله نقلیه موتوری بدون داش��تن گواهینامه، با عنایت به گزارش مرجع 
انتظامی و اقرار متهم در دادسرا و عدم حضورش در دادگاه و ارائه دفاع 
علیرغم ابالغ مجرمیتش محرز اس��ت دادگاه در اج��رای ماده 723 قانون 
تعزیرات نامبرده را به مبلغ پانصد هزار ری��ال جزای نقدی در حق دولت 
محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
م الف:3376 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 102 جزایی سابق( 

)158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/13 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350102051 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350100247 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940287 خواه��ان: 

آقای محمد حس��ین خانی فرزند علیرضا به نش��انی شهرستان اصفهان 
"–شهرس��تان نجف آباد- امیرآباد- مقابل ش��هرداری خ شهید بهشتی- 
خ ش��هریار- منزل ش��مالی- پ 28 ط 2، خوانده: آقای لطف علی رضایی 
به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خس��ارات دادرسی، دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای می نماید، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی محمد حس��ین خانی به طرفیت لطف علی 
رضایی به خواس��ته مطالبه وجه به مبل��غ 76/000/000 ریال بابت وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 8341740-93/10/20 بانضمام خسارت هزینه 
دادرس��ی و تاخیر تادیه به شرح دادخواس��ت تقدیمی دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلس��ه دادگاه حاضر نگردیده و 
دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باش��د ابراز 
ننموده و مس��تندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با 
توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص مستندا به مواد 519، 198، 
194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 310 و 315 و 249 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استس��فاریه مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام حکم بر محکومی��ت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 
76/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و 
ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر 
اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه 
از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه 
خسارات دادرس��ی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 
نظر مرکز استان می باشد. م الف:3368 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )355 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/12 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350101428 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350101114 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 931290 خواهان ها: 
1- جواد رحیمی پزوه فرزند نصراله 2- آق��ای عبدالحمید محمدی کتکی 
فرزند رضا ب��ا وکالت خانم منیر محمدی سمس��وری فرزن��د محمود به 
 نشانی اصفهان- خ نیکبخت غربی جلوتر از دادگستری نبش بن بست کیهان 
پ 137، خواندگان: 1- آقای غالمرضا تورجی زاده فرزند اکبر به نشانی 
 مجهول المکان 2- خانم زهرا علیدادی به نش��انی خ جی غربی- جلوتر از 
خ رشحه- محله امامیه- فرعی 63- ک مادی- روبروی دبستان دخترانه 
حضرت زینب – پ 134، خواس��ته ها: 1- اثبات مالکیت) مالی غیرمنقول( 
2- تنفیذ قرارداد، دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان 
جواد رحیمی و عبدالحمید محمدی کتکی ب��ا وکالت خانم منیر محمدی به 
طرفیت آقای غالمرضا تورجی زاده و خانم زهرا علیدادی به خواسته تنفیذ 
بیع نامه عادی 85/11/16 و اثبات مالکیت نسبت به 3 دانگ سرقفلی یکباب 
مغازه واقع در خیابان جی، خیابان رشحه، کنار گذر اتوبان صیاد شیرازی 
به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواست تقدیمی و رونوش��ت مصدق بیع نامه عادی مورخ 83/4/16 و 
85/11/16 که اصالت بیع نامه های مذکور از حیث متن و امضاء مصون از 
ایراد و تعرض مانده و دلیلی بر فسخ یا بطالن آن اقامه نگردیده که حسب 
اظهارات آقای حس��ین پور میری که مالک عین مغازه می باشد، سرقفلی 

مغازه توسط مالک به آقای مهدی ناصری فروخته شده و سپس مشارالیه 
در تاریخ 83/4/16 به آق��ای غالمرضا تورج��ی زاده خوانده ردیف اول 
فروخته و مشارالیه نیز درتاریخ 85/11/16 به خواهانها واگذار نموده است 
و خوانده ردیف دوم ذیل قرارداد اخیر را نیز امضاء نموده و منکر امضاء 
مذکور نیست و امضاء وی در ذیل قرارداد مورخ 85/11/16 به عنوان گواه 
و یا مالک ) با توجه به ادعای مالکیت( دلیل بر صحت قرارداد دارد مضافًا 
اینکه مؤدای گواهی گواهان نیز داللت بر ص��دق ادعای خواهانها دارد لذا 
دعوی خواهانها را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 519 و 198 و 
194 قانون  آیین دادرسی مدنی و ماده 1301 قانون مدنی حکم بر تنفیذ بیع 
نامه 85/11/16 و اثبات مالکیت نسبت به 3 دانگ سرقفلی مغازه مذکور و 
محکومیت خوانده اول به پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق خواهانها 
صادر و اعالم می دارد. رای صادره نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف 
20 روز قابل واخواهی و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی اس��ت. م الف:3371 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )415 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/14 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350200099 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200989 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941131 خواه��ان: 
آقای رس��ول گل ش��یرازی فرزند رضا ب��ا وکالت آق��ای علیرضا یدی 
فرزن��د اکب��ر ب��ه نش��انی اصفه��ان – خ نیکبخ��ت – مجتم��ع اداری 
نیکبخ��ت ط 4 واح��د 111، خوان��دگان: 1- آق��ای امی��ن دهای��ی فرزند 
علی 2- آق��ای علی دهای��ی فرزند اس��دا... 3- آقای امیر حس��ین دهایی 
فرزن��د علی همگی به نش��انی مجه��ول المکان، خواس��ته ه��ا: 1- تامین 
خواس��ته 2- مطالب��ه وج��ه چ��ک 3- مطالبه خس��ارت دادرس��ی 4- 
مطالبه خس��ارت تاخی��ر تادی��ه، دادگاه با توج��ه به محتوی��ات پرونده 
 خت��م رس��یدگی را اع��الم و به ش��رح آت��ی مب��ادرت به ص��دور رای 
می نماید، رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان رس��ول گل شیرازی 
فرزند رضا و با وکالت علیرضا یدی به طرفیت خواندگان 1- علی و 2- امیر 
حسین و 3- امین همگی دهایی به خواس��ته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال 
وجه چک به شماره 373420-89/11/9 عهده بانک رفاه کارگران اصفهان با 
احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی 
و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از 
ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا داللت بر اش��تغال ذمه خوانده به لحاظ 
امضاء متن چک در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده 
2 با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر 
نشده و نس��بت به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت 
وجه سند مدرکیه اقامه نکرده اس��ت لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه 
خوانده 2، دعوی را وارد تشخیص و مس��تنداً به مواد 310 و 311 و 312 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
چک و استفساریه آن مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوانده 2 
را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ س��ی 
میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
ش��صت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و 
پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم 
بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای 
احکام مکلف اس��ت خس��ارت تاخیر تادیه را به ش��رح فوق محاسبه و از 
خوانده 2 اخذ و به خواهان پرداخت نماید و در خصوص سایر خواندگان 
با توجه به اینکه امضایی از ایشان در متن چک و یا ظهر چک موجود نمی 
باشد مسولیتی نداشته و دعوی به ایش��ان توجهی ندارد مستندا به بند 4 

از ماده 84 و 89 آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دع��وی خواهان را صادر 
 می نماید ضمنًا قرار رد درخواس��ت تامین خواسته وی صادر می گردد. 
رای صادره غیاب��ی بوده و ظرف م��دت 20 روز از تاریخ اب��الغ دادنامه 
قابل واخواهی در محکم��ه صادر کننده رای ب��وده و ظرف مدت 20 روز 
 دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکر اس��تان اصفهان

 می باشد. م الف:3367 ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )485 
کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
3/15 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350200855 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200054 شماره بایگانی ش��عبه: 940059 خواهان: آقای 
مهران رزی فرزند حسن به نش��انی اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن – 
نبش گلزار پنجم- داروخانه دامپرور. آقای رزی ، خوانده: آقای غالمرضا 
 خانعلی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه س��فته

 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خس��ارت دادرسی، دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مهران 
رزی فرزند حسن به طرفیت خوانده غالمرضا خانعلی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکص��د و پنجاه میلی��ون ریال وجه س��فته به ش��ماره 019608 به 
سررسید 93/11/6 با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر 
به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت 
وجه س��فته صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده در قبال خواهان به می��زان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با 
اطالع از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در جلس��ه دادرسی حاضر 
نشده و نس��بت به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت 
وجه سند مدرکیه اقامه نکرده اس��ت لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه 
خوانده، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق ی��ک تبصره به ماده 2 قانون چک و 
استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ پنج میلیون 
و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید سفته لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه 
در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 
تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل 
واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و ظرف مدت 20 روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد.  
م الف:3366 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )360 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/16 در خصوص پرونده کالسه 199/95 خواهان امیر حسین جعفر خانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت پیمان فتاحی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 95/4/5  ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف:6162 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)113 کلمه، 1 کادر( 



خبرخبر

ش��هردار اصفهان گفت: فضای همگرایی و هم افزایی درشهر اصفهان 
میان دستگاه های مختلف ایجاد شده و شهرداری اصفهان آماده عمل 

به قول خود در ارتباط با تجهیز سالن های تئاتر اصفهان است.
مهدی جمالی نژاد ، با توجه به اعالم رویکردهای فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری اصفهان در کنار برنامه های عمرانی، در ارتباط با برنامه های 
خود در ارتباط با ارتقای جایگاه تئاتر اظهار داشت: اصفهان روزی برند 
تئاتر طنز کشور را داشته اس��ت و ما قصد داریم با برگزاری جلساتی با 
هنرمندان این عرصه، نیازهای حوزه تئاتر اصفهان را شناس��ایی و در 

راستای رفع آنها تالش کنیم.
وی افزود: یکی از نیازهای تئاتر معافیت عوارض اجرایی تئاتر است که 
ما آمادگی داریم تا الیحه آن را به ش��ورای شهر بفرستیم ضمن اینکه 

امیدواریم سالن تئاتر شهر را در سال جاری کلید بزنیم.
شهردار اصفهان با اشاره به مشکل کمبود سالن اجرای تئاتر در اصفهان 
به عنوان یک از مهم ترین و ماندگارترین مش��کالت ای��ن حرفه بیان 
داشت: الزم است تا زمان تکمیل س��الن تئاتر شهر با همکاری شورای 
شهر اصفهان برنامه ریزی هایی برای اس��تفاده از سالن های موجود در 

سطح شهر به ویژه با رویکرد اجرای تئاترهای طنز فاخر انجام شود.
وی در پاسخ به قول هایی از سوی برخی مسئوالن شهرداری در ارتباط 
با تجهیز ۳۰ س��الن در ش��هر اصفهان در صورت آمادگی اداره ارشاد 
اصفهان و قول متقابل مدیرکل ارش��اد برای همکاری در این راستا در 
سال گذش��ته و عدم به نتیجه رس��یدن آن تا زمان فعلی، تاکید کرد: 
اکنون فضای همگرایی و هم افزایی در ش��هر اصفهان ایجاد ش��ده که 
دس��تگاه های مختلف با همکاری یکدیگر در راس��تای رفع مشکالت 

گام برمی دارند.
جمالی نژاد ادامه داد: شهرداری اصفهان نیز با تمامی دستگاه هایی که 
در موارد فرهنگی و هنری مسئولیت دارند مش��ارکت های الزم را در 

راستای کمک به اجرای بهتر این برنامه ها خواهند داشت.
وی ابراز داشت: در ارتباط با تجهیز س��الن های اصفهان نیز در صورت 
آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��المی اصفهان، یقینا شهرداری 
اصفهان به قول خود در این راس��تا عمل خواهد ک��رد و آماده هر نوع 

همکاری در راستای رفع مشکالت این هنر کهن اصفهان هستیم.

 معاون امور مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر تهیه مسکن برای دو هزار و ۴۰۰ خانواده دارای معلول واجد شرایط 

در استان اصفهان در دست اقدام است.
علی اصغر شاهزیدی با اشاره به اینکه تهیه مسکن برای خانواده هایی که 
دارای دو عضو معلول هستند از سال ۸۴ در دستور کار قرار گرفته است، 
اظهار داشت: از این رو تاکنون برای دو هزار و ۵۰۰ خانواده دارای حداقل 
دو معلول مسکن تهیه و تحویل داده شده است. وی در ادامه با بیان اینکه 
از سال گذشته تاکنون نیز تهیه مسکن برای خانواده  های دارای حداقل 
دو معلول در دست اقدام است، اضافه کرد: از این رو تاکنون ۱۰۲ خانواده 
دارای حداقل دو معلول در روستاهای استان برای دریافت مسکن اعالم 

نیاز کرده اند که این امر در دست اقدام است.
معاون مشارکت های مردمی بهزیستی اس��تان اصفهان ادامه داد: تعداد 
دیگر خانواده های مددجوی بهزیستی استان اصفهان ساکن در روستاها 
نیز ۵۴۸ خانواده اس��ت که پیگیری برآورده کردن نیاز آنها نیز در دست 
اقدام اس��ت.  وی تعداد خانواده های دارای حداق��ل دو فرزند معلول در 
سطح شهرها را ۴۴۳ خانوار اعالم کرد و افزود: دیگر خانواده مددجویان 
بهزیستی نیازمند خانه در شهرها نیز یک هزار و ۴۰۶ نفر اعالم شده  است.
 جذب ۲۳ میلی�ارد و ۶۳۰ میلیون ریال اعتب�ار دولتی برای 

مسکن مددجویان در سال ۹۴
ش��اهزیدی اعتبارات جذب ش��ده دولتی برای تهیه مسکن مددجویان 
بهزیستی استان اصفهان در سال ۹۴ را ۲۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال 
اعالم کرد و بیان داشت: همچنین خیرین مسکن ساز استان نیز در این 
زمینه برای تهیه مسکن ۲۹۷ خانواده تحت پوشش بهزیستی ۹ میلیارد 
و ۴۳۰ میلیون ریال کمک کرده اند. وی در خصوص نحوه کمک به خانواده 
مددجویان دارای حداقل دو معلول در روستاها ابراز داشت: برای این امر 
طی تفاهم نامه ای با بنیاد مسکن انقالب اسالمی، زمین، پروانه ساخت، 
نقشه ساختمان و امتیاز آب، برق و گاز و تلفن به صورت رایگان در اختیار 

مددجویان قرار می گیرد.
معاون امور مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان در خصوص 
نحوه تامین هزینه س��اخت منازل خانواده های دارای حداقل دو معلول 
در روس��تاها نیز گفت: برای این امر ۱۵ میلیون توم��ان وام با بهره چهار 
درصد از س��وی بنیاد مس��کن و ۱۸ میلیون تومان نیز کمک بالعوض از 
سوی بهزیستی، بنیاد مس��تضعفان و بنیاد مس��کن انقالب اسالمی به 
مددجویان متقاضی پرداخت می شود. وی اضافه کرد: کمک بالعوض به 
دیگر مددجویان بهزیستی استان اصفهان در روستاهای استان بین شش 

تا هشت میلیون تومان است.
شاهزیدی در خصوص ارایه خدمات به خانواده های دارای دو معلول در 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز ابراز داشت: برای این خانواده ها ۳۰ میلیون 
تومان کمک بالعوض همراه با ۱۵ میلیون تومان وام بنیاد مسکن در نظر 

گرفته می شود.

شهردار اصفهان:

 اعالم آمادگی برای تجهیز
 سالن های تئاتر شهر 

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان:

تهیه مسکن برای ۲۴۰۰ مددجوی 
بهزیستی در دست اقدام است

معض��الت ش��هر اصفه��ان ب��ا توجه به رش��د و گس��ترش 
شهرنشیني و مهاجرت هاي ش��هري ، بیش از پیش پیچیده  
شده و برنامه ریزي کاربري اراضي ش��هري را با چالش هاي 

جدي رو به رو ساخته است.
 »پارک مساوی است با پنچری- کافی است یک بار امتحان 
کنید«، اگر نیم نگاهی در شهر بیندازیم این جمله را که بوی 
تهدید از آن به مشام می رسد به وضوح خواهیم دید؛ جمله ای 
که هم روی در پارکینگ خانه ها و ه��م روی دیوار خیابان و 
کوچه ها خودنمایی می کند. کمبود ج��ای پارک آن قدر به 
ش��هروندان فش��ار آورده که آن ها قید رعایت کردن حقوق 
ش��هروندی را می زنند و در هر مکانی که بخواهند اتومبیل 
خود را پارک می کنند، فقط اگر راننده کمی انصاف داش��ته 
باشد شماره تلفن خود را پشت شیشه خودرو می گذارد تا در 

مواقع اضطراری بتوان با او تماس گرفت.
اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود بلکه این روزها کمتر 
خیابانی را می ت��وان پیدا کرد که در حاش��یه آن اتومبیل ها 
در دو طرف پارک نش��ده باش��ند و این موضوع امری کامال 
طبیعی به نظر می رس��د ت��ا آنجایی که کمتر کس��ی به آن 

اعتراض می کند.
حاش��یه خیابان ها تبدیل به پارکینگي از ان��واع خودروها و 
موتورسیکلت ها شده است، پارکینگي که حتي زیر تابلوهاي 
ایس��تگاه هاي اتوبوس، توقف مطلقا ممنوع و پیاده روها هم 
انجام مي شود بدون اینکه کسي توجهي به تابلوهاي حمل با 

جرثقیل داشته باشد.
اما به رغم همه  برنامه ریزي هایي که در راس��تاي ساماندهي 
پارکینگ ه��ا انجام ش��ده اس��ت، در حال حاض��ر کاربري 
پارکینگ در اصفهان بس��یار نگران کننده اس��ت و به عنوان  

یکي از معضالت پیچیده شهري از آن یاد مي شود.
اصفهان با کمبود فضای پارک مواجه نیس��ت بلکه فرهنگ 
اس��تفاده از پارکین��گ جا نیفت��اده و اگر همه ش��هر هم به 
پارکینگ تبدیل ش��ود، بازهم بی نظمی به ش��هر حکومت 

خواهد کرد.
یک ش��هروند اصفهانی با اش��اره به معطلی نیم ساعته خود 
برای خروج از پارک به دلیل پ��ارک دوبل خودرو دیگر، می 
گوید: اینکه راننده ای اقدام به پارک دوبل می کند به دلیل 
بی توجهی به قوانین و ضعف فرهنگ��ی وی از عواقب اقدام 

صورت گرفته است.
اکب��ر وانویی معتقد اس��ت تخلفات رانندگ��ی مهمی که به 
ص��ورت روزمره به وض��وح اتفاق می افتد ش��امل نبس��تن 
کمربند ایمنی، پ��ارک دوبل، عدم رعایت مس��یر حرکت و 
 دقت به مس��یرهای تردد یک طرفه اس��ت که به درس��تی 

فرهنگ سازی نمی شود.
وی م��ی افزاید: مه��م ترین اق��دام پلیس در پ��ارک دوبل 
جرایم نقدی و توقف خودرو به مدت یک هفته اس��ت که به 

 دلیل عدم حضور موثر پلیس در سطح ش��هر این اتفاق نیز
 نمی افتد، البت��ه نمی توان با صرف جریم��ه کردن ،رعایت 
قوانین را از مردم انتظار داشت. وانویی اضافه کرد: در صورتی 
که فرهنگ درس��ت و قانونی پارک کردن آموزش داده شود 
تردد در خیابان ها روان تر شده و در ادامه بار ترافیک شهری 

نیز کاهش خواهد یافت.
احمد مطیع��ی با بیان اینک��ه پارک دوب��ل در خیابان های 
یک طرفه ترافیک بیش��تری به وجود م��ی آورد، اضافه می 
 کند: این در حالی اس��ت که طرح یک طرفه کردن بعضی از 
خیابان ها برای تسهیل تردد است. وی اظهار می کند: عالوه 
بر خودروهای شخصی خودروهای حمل مواد گوشتی، شیر و 
لبنیات، مواد دارویی و خودروهای با پالک دولتی نیز به شکل 
دوبل پارک می کنند که با توجه به توقف طوالنی مدت این 

خودروها مسیرهای تردد دچار بی نظمی می شود.
وجود ۱۵ هزار فضای پارک در اصفهان 

طب��ق آمارهای اعالم ش��ده از س��وی مع��اون حمل ونقل و 
ترافیک ش��هرداری اصفهان، حدود ۱۰۰ پارکینگ در شهر 
اصفهان و تحت نظارت مدیریت ش��هری و شهرداری است.  
همچنین ۱۵ هزار فضای پارک نیز وج��ود دارد که البته به 
گفته معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تا پایان برنامه 
اصفهان ۹۵ ظرفیت پارکینگ های ش��هر به ۲۰ هزار فضای 

پارک افزایش یابد.
علیرض��ا صلواتی بیان می کن��د: مدیریت ش��هری اصفهان 
به منظور رفاه حال ش��هروندان پارکینگ ها را احداث کرده 
است، اما شهروندان حاضر نیس��تند برای پارک خودروهای 
خود از پارکینگ ها اس��تفاده کنند و خودروهای خود را در 
خیابان های شهر پارک کرده و سبب افزایش ترافیک در معابر 
می ش��وند، اما پلیس راهور با نظارت ه��ا و اعمال قانون های 
جدی که اکنون انجام می دهد این مشکل را تا حدی توانسته 

است برطرف کند.
وی اظهارمی کند: متاسفانه پارک دوبل در اصفهان تبدیل 

به عادت شده  از این رو پلیس راهور باید اولویت برنامه های 
خود را برخورد با پارک دوبل در خیابان قرار دهد.

صلواتي می افزاید: جای تأسف اس��ت که پارک های دوبله 
در خیابان هاي اصفهان به صورت یک فرهنگ در جامعه جا 
افتاده و دسترس��ي راحت تر براي مردم مالک است و لزوما 
رانندگان اصرار دارند در هنگام انجام کاري خودرو خود را در 
نزدیک ترین محل ممکن پ��ارک نمایند. وی بیان می کند: 
شهروندان باید به این باور برسند که به حقوق یکدیگر احترام 
بگذارند؛ چرا که با پارک دوبل یک خط از خیابان را از مسیر 
خارج نموده و این به نوعی تجاوز به حقوق سایر شهروندان 
اس��ت. وی اظهار مي کند: متاس��فانه ظرفیت  پارکینگ ها 
عموما تکمیل نمي شود و به عبارتي مردم عادت ندارند که از 
پارکینگ به جاي پارک کنار خیابان استفاده کنند؛ از سوي 
دیگر پلیس همیش��ه در خیابان حضور ندارد و اعمال قانون 
در همه ساعات روز امکان پذیر نیس��ت که طي قراردادي با 

پلیس این مشکل به زودي رفع خواهد شد.
 دلیل رواج یک ض�د فرهنگ، ضع�ف اهرم های 

نظارتی است
ابراز نارضایتی ش��هروندان از ضعف ه��ای فرهنگ رانندگی 
در حالی اس��ت که عدم برخ��ورد قاطع پلی��س راهنمایی و 
 رانندگی با راننده متخلف موجب شده معضل دوبل پارک به 

مسئله ای عادی تبدیل شود.
اصرار برای تخلف های رانندگی موجب ش��ده خیابان های 
اصفه��ان مملو از خودروهایی ش��ود که به خواس��ت راننده 
متخلف، دوبله پارک ش��ده و در این میان سایر شهروندان، 
ترافیک ناشی از پارک کوتاه مدت یک شهروند را برای انجام 

امور روزمره تحمل می کنند.
کارشناس��ان بر این باورند که معضل پارکینگ هاي خالي و 
معابر پر از ماشین با همکاري شهروندان، شهرداري و پلیس 
راهور حل شدني است و باید تالش ش��ود با فرهنگ سازي 

شهروندان را به استفاده از پارکینگ ها ترغیب نمود.
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فرمانده نیروی زمینی ارتش؛

رزمایش بیت المقدس ۲8
با موفقیت پایان یافت

با نصب ۲۰۰ یادمان سالروز آزادسازی خرمشهر؛

حال و هوای اصفهان
خرمشهری شد

یک عضو پژوهشگاه صدا و سیمای استان گفت:

اصفهان
 ابرشهر ناشناخته

شهردار محمدآباد احیای هویت و فرهنگ بومی هر 
شهر و نیز معرفی جاذبه های تاریخی، گردشگری و 
فرهنگی محمدآباد  را از اهداف برگزاری جش��نواره 

»اینجا سرزمین من است« عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار زاین��ده رود، مهندس مهدی نصر اصفهانی، 
شهردار محمدآباد جرقویه در کنفرانس خبری جشنواره ملی، 
فرهنگی، گردشگری»اینجا سرزمین من است« پیرامون هدف 
از برگزاری این جش��نواره در محمدآباد به خبرن��گاران گفت: 
شهرداری محمدآباد با دو نگاه ویژه اقدام به برگزاری این جشنواره 
نموده است که معرفی جاذبه های تاریخی، گردشگری و فرهنگی 
این شهر به کل کشور و دعوت از چهره ها و سرمایه های انسانی 
دارای هویت و شاخصه های اجتماعی و اقتصادی محمدآباد که 
به دالیلی به کالنشهر ها مهاجرت نموده اند از اهداف برگزاری 

این جشنواره می باشد.
وی همچنین افزود: » جشنواره اینجا سرزمین من است« به دنبال 
احیای هویت و فرهنگ بومی هر شهر است و جشنواره محمدآباد 
نیز در همین راستا قدم برداشته است. شهردار محمدآباد با بیان 
اینکه این جشنواره در دو مرحله برگزار خواهد ش��د افزود: از آن 
جهت که در این جشنواره نخبگان بومی مهاجرت کرده از محمدآباد 
و مسئوالن استان و کشور حضور و مراسم تجلیل از افرادی که آثار 
و صنایع دس��تی خود را از نقاط مختلف کشور به جشنواره ارسال 
نموده اند برگزار می ش��ود و هدف، پذیرایی و میزبانی شایسته از 

مهمانان ارجمند می باشد؛
 وی هدف و سیاس��ت کاری ش��هرداری محمدآباد را احیای زیر

ساخت  های فرهنگی و تاریخی این شهر عنوان و تصریح کرد: هدف 
و سیاست کاری ش��هرداری محمدآباد جدا  از مسایل اقتصادی و 
سیاسی در بحث احیای زیرساخت های فرهنگی خصوصا در حوزه 
میراث فرهنگی و گردشگری می باشد که امروزه این شهر به عنوان 
یک شهر توریستی میزبان سفیران کش��ورهای خارجی و مقصد 
مسئوالن کشور حاضر در اصفهان برای بازدید و جویای اطالعات 

از این شهر گشته است.
 تغییر الگوی کشت در صنعت کشاورزی

نصراصفهانی چش��م انداز مدیریت ش��هری را در ایجاد فرصتی 
برای جوانان در جهت عدم مهاجرت آنان به کالنش��هرها عنوان 
کرد و ادامه داد: متاسفانه استان اصفهان به علت مواجه شدن با 
بحران کم آبی، صنایع کشاورزی و دامپروری این شهر با تهدید 
جدی مواجه شده و همین امر علت مهاجرت جوانان از شهرهای 
 کوچک به کالنش��هرها را سبب گشته اس��ت و مدیریت شهری 
می بایست در راس��تای تقویت بنیه این شهرها وارد عمل شده و 
مانع مهاجرت گردد. وی تغییر الگوی کشت در این منطقه را از 
دیگر اقدامات موفق شهرداری برش��مرد و افزود: تغییر فرهنگ 

کشاورزی از محصوالتی که نیاز به آب فراوان دارند به محصوالتی 
چون کاش��ت درخت پس��ته و پرورش ق��ارچ، محمدآب��اد را به 
برخورداری از بهترین باغ های پسته کش��ور تبدیل کرده است.
 موزه مردم شناسی محمدآباد از موزه های فاخر کشور

نصراصفهان��ی پیرامون ای��ن موضوع گفت: قلعه قدیمی ش��هر با 
خانه های خش��تی و طاق های ضربی مخصوص مناطق کویری، 

 به جامان��ده از دوران زندیه و قاجاریه می باش��د ک��ه یکی از این
 خانه ها توسط اداره کل میراث فرهنگی ،مشارکت شهرداری و با 
حضور معاون محترم رییس جمهور به عنوان موزه مردم شناسی 
افتتاح گردید. وی ادام��ه داد: این موزه س��بک زندگی مردم این 
شهر را به نمایش گذاشته است و از آن جهت که مردم را در اهدای 
آثار تاریخی خود به موزه مش��ارکت داده، فاخر و ارزشمند است.

 سونامی گردشگری ایران، در راه است 
نصر اصفهانی صنعت گردشگری ایران را به یک سونامی تعبیر نمود 
و خاطر نشان کرد: از آن جهت که کشور ایران مخصوصا شهرهای 
کویری از نظر بحث بوم گردی و نجوم دارای جاذبه های بکر، زیبا و 
منحصربه فرد می باشد و در هیچ کجای دنیا نظیر آن را نداریم و نیز 
با توجه به ناامن بودن منطقه خاورمیانه، ایران تنها کش��ور هدف و 
امن برای میزبانی از مهمانان داخلی و خارجی است ، این به معنای 
مواجه شدن  با یک سونامی گردشگری است. نصر اصفهانی در پایان 
پاسخگوی سوالت خبرنگاران بود و به سوال خبرنگار روزنامه نسل 
فردا پیرامون بودجه اجرایی پروژه گردشگری محمدآباد اینچنین 
پاسخ داد:  شهرداری محمدآباد به عنوان یک محور حمایت کننده 
می باشد و می توان گفت صد درصد بودجه اجرایی این پروژه توسط 
مردم از جمله نخبگان محمدآباد که از تمکن مالی برخوردارهستند و 
نیز درگیر کردن اقشار مختلف مردم در عملیات اجرایی تامین گشته 
است. میزان مشارکت جوانان شهر در این پروژه برای تبلیغ و جذب 
گردشگر سوال خبرنگار خبرگزاری مهر بود که نصر اصفهانی پاسخ 
داد: مدیریت ش��هری با رویکرد ایجاد فضایی در کنار کار عمرانی، 
آبادانی و فرهنگی به دنبال ایجاد اشتغال و کسب درآمد پاک برای 
مردم بومی می باش��د که این پروژه با مشارکت دادن مردم و ایجاد 
منفعت مالی و معنوی برای آنان ، ب��ه طور خودکار در جذب مردم 
جهت اجرای بهتر پروژه گام های موثری برداشته است. جشنواره در 

دو تاریخ۶و۷ خرداد برگزار می گردد.

شهردار محمدآباد؛

احیای هویت و فرهنگ بومی در جشنواره »اینجا سرزمین من است«

معضالت شهر اصفهان؛

فرهنگ استفاده از پارکینگ، به کما رفته است

فرمانده نیروی زمین��ی ارتش گفت: مرحله آخر 
رزمایش بیت المقدس ۲۸ ب��ا حضور مقتدرانه و 
پشتیبانی آتش یگان های توپخانه نیروی زمینی 
ارتش با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با 

موفقیت به پایان رسید.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردس��تان پس از پایان 
رزمایش بیت المق��دس ۲۸ در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: تمام یگان ه��ای عمل کننده در این 
رزمایش توانس��تند ماموریت خود را بر اس��اس 
اهداف ترس��یم ش��ده اجرا کنند و قابلیت های 
س��الح ها و تجهیزات موجود در این رزمایش را  
به نمایش بگذارند. امیر پوردس��تان با اش��اره به 
رزمایش آتی این نیرو نیز گفت: رزمایش بعدی 
نیروی زمینی ارتش بعد از ماه مبارک رمضان در 

جنوب شرق کشور برگزار می شود.
در پایان مرحله آخر رزمایش بیت المقدس ۲۸ 
که با حضور مقتدرانه و پشتیبانی آتش یگان های 
توپخانه نیروی زمینی ارتش همراه بود، دشمن 
فرضی که از زب��ده ترین نیروه��ا و روز آمدترین 

تجهیزات برخوردار بود، زمینگیر و منهدم ش��د.
این رزمایش در پایان با موفقیت صددرصدی به 
پایان رسید و اهداف از پیش تعیین شده تحقق 
یافت . در این مرحله، موشک های بومی نازعات 
ان ۶ و ان ۱۰ و راکت فجر ۵ نیروی زمینی ارتش 
با موفقیت به س��مت اهداف از پیش تعیین شده 

شلیک شد.
عملیات رهایی گروگان، مرحله دوم این رزمایش 
بود که تی��پ ۶۵ نوهد آن را ب��ا موفقیت به اجرا 

در آورد.
مرحله س��وم رزمایش بیت المقدس ۲۸ نیروی 
زمین��ی ارت��ش در منطق��ه عمومی نص��ر آباد 
اصفه��ان با حضور ی��گان های پی��اده، مکانیزه، 
زرهی، توپخانه، تیپ ۶۵ نیروی مخصوص، یگان 
 های واکن��ش س��ریع، هوانیروز و با پش��تیبانی 

جنگنده های نیروی هوایی ارتش آغاز شد.
ارتقای آمادگی رزمی ی��گان های نیروی زمینی 
ارتش و آزمایش تجهیزات و تسلیحات جدید این 

نیرو از اهداف برگزاری این رزمایش بود.

مدیر عامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری 
اصفه��ان گف��ت: ۲۰۰ تابلو با موضوع س��وم 
خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر و ۲۵۰ 
جفت لمپوست مناسبتی سوم خرداد در سطح 

مناطق پانزده گانه شهر اصفهان نصب شد.
 مه��دی بقایی اظه��ار ک��رد: ای��ن تابلوهای 
مناسبتی در ۲۰۰ نقطه شهر اصفهان از جمله 
میادین و چهارراه ها، پل های اصلی و حاشیه 

زاینده رود نصب شد. 
وی افزود: ای��ن یادمان ها با تن��وع ۱۵ جمله 
ش��امل کار برای خدا خس��تگی ندارد، لبخند 
بزن برادر، خداقوت، تا کفر و ش��رک هس��ت 
مبارزه هس��ت، اگر شهید نش��وی می میری، 
ش��هدا را یاد کنید حتی با یک صلوات و هرکه 
 خدا را بیش از خود دوست داشته باشد شهید

 می شود در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان 
نصب شده است. 

مدیرعامل س��ازمان زیبا س��ازی ش��هرداری 
اصفهان اف��زود:  جمالت »ترس م��ا از مرگ، 

همان فاصله ماس��ت تا کربال«، »کربال کربال 
ما داریم می آییم«، »هرکه دارد هوس کرب و 
بال بس��م ا...«، »وضو در فرات، نماز در کربال«، 
»هرکه می خواهد ما را بشناسد داستان کربال 
را بخواند«، »ش��هادت، هنر مردان خداست« 
و »خرمش��هر را خدا آزاد کرد« بر این تابلوها 

نقش بسته است. 
بقایی با اش��اره به اینکه این فضاس��ازی ها تا 
پایان هفته جاری زینت بخش ش��هر اصفهان 
خواهد بود، ادامه داد: ۲۵۰ جفت لمپوس��ت 
تبلیغاتی با موضوع س��وم خرداد سالروز فتح 
خرمش��هر نیز ب��ا هم��کاری رواب��ط عمومی 
شهرداری اصفهان در اصفهان و سپاهان شهر 

نصب شده است.
وی بیان کرد: این ش��ش ط��رح تبلیغاتی که 
تداع��ی کننده س��رودهای انقالبی هس��تند 
 در قالب ۱۵ تک پایه، س��ردرب ش��هرداری،

 LED های داخلی شهرداری، سایت شهرداری 
اصفهان و درج شده است.

عباس مه��ري اردس��تاني در نشس��تي باعنوان 
فرهنگ، شخصیت و هویت اصفهاني که با همت 
پژوهش��گاه فرهنگ، هنر و ارتباط��ات و انجمن 
جامعه شناس��ي ایران برگزار ش��د، با اش��اره به 
مهاجران قدیم��ي و تاثیرگذار ب��ه اصفهان اظهار 
کرد: متاس��فانه در خصوص اطالع��ات مربوط به 
این خانواده ها کمت��ر تالیفاتي ص��ورت گرفته و 
مرکز اصفهان شناس��ي باید مطالع��ات مربوط به 
خانواده ه��ای قدیمي و تأثیر گ��ذار در اصفهان را 
مورد توجه قرار دهند. وي با اش��اره به اینکه یکي 
از منابع در حوزه تاریخ پژوهشي استفاده از تاریخ 
شفاهي است، افزود: با استفاده از تاریخ شفاهي و 
ظرفیت های آن به دلیل نبود برخي اسناد می توان 

از بازماندگان برای ثبت تاریخ استفاده کرد.
این پژوهشگر ادامه داد: شهر اصفهان توسط شاه 
عباس به ابر شهري تبدیل شد که عظمت، شکوه و 
جالل آن زبانزد تمام دنیا شده است، اما متاسفانه 
با این پشتوانه تاریخي هنوز مطالعات درستي در 

شناساندن این شهر نشده است.

مهري اردستاني با بیان اینکه خاندان های بزرگي 
مانند آذري، کازروني، همدانیان، رشتیان و ایرواني 
ک��ه در دوران حاکمیت صفویه ب��ه اصفهان کوچ 
کردند و در آن زندگي می کنند هر کدام پیش��ه و 
حرفه خود را در این شهر حفظ کردند، اضافه کرد: 
براي نمون��ه خاندان همدانیان اغلب تاجر پیش��ه 
هستند و خاندان رشتیان در عرصه هنر و نقاشي 
تبحر دارند. وي با بیان اینکه یک ایران کوچک با 
تمام سرمایه های فرهنگي اقوام در اصفهان شکل 
گرفته، ادام��ه داد: روحیه اصفهانی ه��ا در زمینه 
همدلي و خوشرویي بیان کننده این است که حتي 
مردم دیگر شهرها و اقوام توانسته اند در آن اسکان 

یافته و اصفهاني شوند.
این عضو پژوهشگاه صدا و سیمای استان اصفهان 
خاطر نشان کرد: باید مطالعات منسجم و منظمي 
در خصوص اصفهان انجام شود تا هویت با سابقه 
و متمدن این ش��هر ک��ه عالوه ب��ر اصفهانی های 
اصیل متش��کل از خاندان های دیگر نیز هس��ت، 

از بین نرود.

مریم
یاوری
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پروژه نابود کردن استقالل خوزستان 
کلید خورد!

 ملوان دنبال شماره حساب نفت 
تا به لیگ برتر برگردد!

 متممی که مبلغ قرارداد  دایی را 
750میلیون افزایش داد

 مقصد قطعی ویسی 
برای فصل آینده مشخص شد

امیدواری عالقمندان به ش��کل گیری یک قطب جدید 15 روز هم طول نکشید و 
پروژه نابود کردن استقالل خوزستان خیلی سریع کلید خورد.

اس��تقالل خوزس��تان پس از س��ه س��ال حض��ور در لیگ برت��ر قهرمان ش��د و 
همگان برای ای��ن تیم دس��ت زدند! ای��ن قهرمانی کس��انی که دلس��وز فوتبال 
هس��تند را  بس��یار خوش��حال کرد چراکه ب��ه تغیی��ر در فوتبال ای��ران امیدوار 
 ش��دند، اما این امیدواری حت��ی 15روز هم طول نکش��ید و پ��روژه نابود کردن 
آین��ده دار فوتبال ایران خیلی س��ریع کلید خورد. عبدا... ویس��ی خیلی س��ریع 
 پای می��ز مذاک��ره ب��ا اصفه��ان نشس��ت و دروازبان اس��تقالل خوزس��تان هم 
ب��ا پیراهن آب��ی ه��ای تبریز عک��س گرفت ت��ا خیلی س��ریع یادم��ان بیاید که 
اینجا هیچ آین��ده ای برای فوتب��ال حرفه ای وج��ود نخواهد داش��ت. حتی اگر 
 ش��ما در میان تم��ام مدعیان و قدیم��ی های این فوتب��ال، قدعلم کنی��د و تمام 
 دس��ت های پش��ت پرده را پس بزنید بازهم به ش��ما پش��ت پا می زنند و زمین 
 خواهید خورد! هنوز فصل نقل و انتقاالت ش��روع نش��ده، اس��تقالل خوزس��تان 
دو مرد موثر خود را از دس��ت داد و اصال تعجب نخواهیم کرد که بازیکنان مطرح 
 قهرمان جنوبی مانند حس��ن بیت س��عید و رحیم زهیوی هم خیلی سریع جذب 
تیم های دیگر شوند چراکه می دانیم فوتبال مصرفی ایران تبحر خاصی در خوردن 
استعدادهایش دارد. پدیده ها و تولید کننده ها نابود می شوند تا مصرف کننده ها 

یک سال بیشتر در لنزها و جلدها باشند.
فوتبال خوزس��تان  در بین قطب های فوتبال خیلی ق��درت و نفوذ ندارد بنابراین 
اکنون موقعیت خوبی است که اس��تقالل خوزستان توس��ط البی های تهرانی و 
اصفهانی و تبریزی تار و مار ش��ود و هیچ کس هم در فوتب��ال ایران دلش به حال 
جنوبی ها نخواهد س��وخت. همان طور که هیچ کس برای ملوان غمگین نش��د یا 

کسی برای پاس، آه نکشید!
 واقعا چه زمانی این ماجراها درس��ت می ش��ود؟ چرا هیچ چیزی در این سیستم 
پر هیاهو، ثبات ندارد؟ آیا حاال که رییس فدراس��یون عوض شده نباید روش ها و 

طرز فکرها عوض شوند؟
آیا نمی شد از استقالل خوزستان مانند یک نهال محافظت کنیم تا باعث پرورش 
دوباره فوتبال خوزس��تان باشیم؟ امروز تیم های جنوبی س��قوط می کنند و فردا 
 تیم های اصفهانی و تبریزی و حت��ی تهرانی هم به همین بال دچار خواهند ش��د 

چرا که هر  روز، این فوتبال ثباتش را بیشتر از قبل از دست می دهد.

مس��ئوالن باش��گاه ملوان تصمیم دارند با خرید امتیاز نفت ته��ران به لیگ برتر 
 بازگردند. س��ایت باش��گاه نفت تهران چند روز پیش با اعالم یک شماره حساب 
به باشگاه های دیگر پیشنهاد داد برای خرید امتیاز این باشگاه در لیگ برتر اقدام 
کنند در همین راستا باش��گاه ملوان طی رایزنی هایی که انجام داد تصمیم داشت 

که با خرید امتیاز نفت تهران به لیگ برتر بازگردد.
  مس��ئوالن این باش��گاه تصمیم داش��تند با پرداخت مبلغی به ش��ماره حساب 
اعالم شده در سایت باشگاه نفت روال قانونی خرید امتیاز این تیم را طی کنند، اما 
متوجه شدند شماره حساب اعالم شده وجود خارجی ندارد و از همین رو باشگاه 

ملوان نیز دچار تردیدهایی شده است.
 تیم فوتب��ال ملوان در پای��ان لیگ پانزدهم به لیگ دس��ته اول س��قوط کرد، اما 

مسئوالن این باشگاه سعی دارند با خرید امتیاز نفت تهران به لیگ برتر برگردند.

 عضو کمیت��ه نقل و انتقاالت س��ازمان لیگ دلی��ل تغییر و افزایش رق��م قرارداد 
سرمربی صبا در سایت سازمان لیگ را اعالم کرد.

زمانی که سازمان لیگ در ابتدای لیگ پانزدهم رقم قرارداد بازیکنان و مربیان را 
اعالم کرد مقابل نام علی دایی مبلغ » یک میلیارد تومان « درج ش��ده بود. با این 
 حال در چند روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه رقم قرارداد این مربی 
یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان است و هم اکنون در سایت سازمان 

لیگ نیز این رقم نوشته شده است.
برای پیگیری این موضوع با مسئوالن س��ازمان لیگ تماس گرفتیم که در نهایت 
 یدا... س��لیمانی، عضو کمیته نقل و انتقاالت س��ازمان لیگ گفت: در فاصله س��ه 
یا چهار هفته به پایان رقابت های لیگ برتر متممی از سوی باشگاه صبا به ما ارایه 
شد که بر اساس آن ما رقم قرارداد سرمربی این تیم را در سایت سازمان لیگ تغییر 

دادیم. وی ادامه داد: این کار کامال قانونی بوده و مشکلی وجود نداشته است.

رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان از توافق نهایی با سرمربی استقالل خوزستان و 
امضای قرارداد توسط وی خبر داد. علیرضا نیک فر در مورد آخرین وضعیت حضور 
عبدا... ویسی به عنوان سرمربی سپاهان اظهار داشت: صبح دوشنبه توافق نهایی 
با ویسی انجام شد و قرارداد او به امضای طرفین رس��ید و قرار است در 2 یا 3 روز 
آینده در هیئت فوتبال ثبت شود. بر اساس برنامه ای که ویسی به مسئوالن باشگاه 

سپاهان اعالم کرده، قرار است تمرینات این تیم از 25 خرداد آغاز شود.

 منچس��تر یونایتد موفق ش��د ب��ا نتیج��ه دو بر یک کریس��تال پ��االس را 
شکست دهد و سرانجام عنوان قهرمانی جام حذفی را از آن خود کرد.

کاپیتان سه ش��یر پس از این قهرمانی در اقدامی جالب جام را به خانه برد و 
تصاویری از این جام در کنار فرزندان خود منتشر کرد.

کاپیتان سه شیرها جام را به خانه برد

سیری در دنیای ورزش
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کردستانی: 

پرچم کاروان پارالمپیک امانت شهداست

عضو تیم ملی والیبال نشس��ته بانوان ای��ران درخصوص انتخابش به عنوان 
پرچم دار کاروان پارالمپیک گفت: این انتخاب برایم غیر منتظره بود و اصال 
فکر نمی کردم روزی چنین مسئولیت سنگینی به من واگذار شود. از اینکه 
دو پرچمدار کاروان المپیک و پارالمپیک از استان کرمان و بانوان ورزشکار 
 آن هس��تند بسیار خوش��حالم و تصور نمی کنم چنین افتخاری تا سال ها 

به صورت همزمان به نام یک استان ثبت شود.
عش��رت کردستانی افزود: مس��ئولیت پرچمداری، مسئولیت سنگینی است 
و همراه با نگرانی. اما این اس��ترس و نگرانی ش��یرین اس��ت و خوش��حالم 
ک��ه همزمان با اولین حضور تیم ملی والیبال نشس��ته بانوان در بازی های 
پارالمپیک این اتفاق افتاد و باعث شد بانوان تیم ملی والیبال نشسته انگیزه 

بیشتری داشته باشند و شور و شعف مضاعفی هم به تیم تزریق شد.
عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان گفت: پس از شنیدن این خبر، همسرم 
بیش از همه خوشحال شد و از آنجا که به عنوان نایب رییس هیئت کرمان 
برای مرتفع کردن مش��کالت ورزش��کاران و فراهم آوردن امکانات بیشتر و 
توس��عه رش��ته ها فعالیت می کنم، به من گفت که خداوند پاسخ زحماتت 
را داد و همان طور که با تالش هایت ورزش��کاران را خوش��حال می کنی، 
خداوند هم دلت را ش��اد کرد. کردستانی افزود: برای برافراشته نگه داشتن 
پرچم کشورمان خون های زیادی ریخته شده و این پرچم امانت شهداست 
و امیدوارم امانت دار خوبی برای آن باشم و بتوانیم در پارالمپیک به عنوان 
نماینده ورزش جامعه جانبازان و معلولین کش��ورمان خوش بدرخش��یم و 

پرچم کشور عزیزمان را به اهتزاز درآوریم.

 قهرمان��ی تی��م ملی کش��تی فرنگ��ی در ج��ام جهانی جدا 
از حالوتی که برای مردم کشتی دوست داشت، با حاشیه هایی 
نیز همراه بود. جام جهانی کشتی فرنگی روزهای پنج شنبه 
و جمعه هفته گذش��ته در شهر تاریخی ش��یراز برگزار شد؛ 
 ش��هری ک��ه مردمانش به خ��وش خلقی و میهم��ان نوازی 
ش��هره اند. الحق و االنصاف ش��یرازی های اهل شعر و ادب 
 ب��دون کوچک تری��ن حاش��یه و توهینی به اف��راد داخلی 
یا رقیبان خارجی، اس��تقبال بس��یار پرش��وری از مسابقات 
 داش��تند و لحظ��ه ای ب��ر روی س��کوها آرام ننشس��تند 
تا در نهایت پنجمین جام قهرمانی در این رقابت ها به ایران 
برسد و فرنگی کاران پرتالش تیم ملی جام را در شهر حافظ 
و س��عدی باالی س��ر ببرند. اگر هنوز هم کشتی ایران خود 
را آماده حض��ور در کارزاری به نام المپیک می کند به یمن 
وجود همین تماش��اگران عاشق ایرانی اس��ت؛ تماشاگرانی 
 که عاش��قانه کش��تی را دوس��ت دارن��د و با پی��روزی ها و 
شکست هایش اشک می ریزند یا اینکه یک مربی یا کشتی گیر 
را به عرش می برند. این ها بدون هیچ توقعی فقط کشتی را 
می خواهند؛ ورزش��ی که ریشه در تاریخ و تمدن این مرز و 
ب��وم دارد و تختی ها و پوریای ولی ه��ا را ارزانی این مملکت 
 ک��رده تا مروت و پهلوانی فقط در حد رویا نباش��د. روس ها 
 هر چند با نفرات اصلی خود به ایران نیامدند، اما پیروزی قاطع

 ۸ بر صفر مقابل آن ها در فینال، قطعا حالوت بی نظیری دارد. 
طبق معمول س��رمربی تیم ملی و کادرش نیز از کنار تشک 
مشغول کوچ کردن شاگردان شان هستند. تعدادی لیدر نیز 
همراه با طبل و سنج از مازندران مهد کشتی ایران به شیراز 
آمده اند تا هیجان را به اوج خود برس��انند. همه چیز خوب 
پیش می رود، اما محمد بنا مرد غیرقابل پیش بینی کشتی 
ایران که به واس��طه تشویق تماش��اچیان صدایش به گوش 
شاگردانش نمی رسد به یک باره برافروخته می شود و با صدای 
 بلند و بعضا با الفاظ نه چندان خوب خطاب به تماش��اچیان 

م��ی گوید » تش��ویق نکنید! « تش��ویق نکنند ت��ا او بتواند 
ش��اگردان کارکش��ته و باتجربه خود را مقابل نفرات جوان 
 روس ک��ه فق��ط برای کس��ب تجربه پ��ا به ای��ن رقابت ها 
 گذاش��ته بودند، ک��وچ کند. بیچاره تماش��اچیان هاج و واج 
مانده اند که باالخره تش��ویق کنند یا نه! لیدرهای طبل زن 
مازنی نیز هر لحظه منتظر نوع چهره بنا هستند تا به نوعی 

با اجازه او تشویق را ادامه دهند!
اما تماش��اگران خونگرم ش��یرازی باز هم فرهنگ ناب خود 
 را به نمایش گذاش��تند و در قبال این رفتارهای س��رمربی 
تی��م ملی هیچ واکنش و کوچک ترین توهینی نداش��تند و 
 فقط با قهرمانی تیم ایران آقای س��رمربی را تشویق نکردند 
ت��ا این گون��ه اعت��راض دموکراتیک خود را نش��ان بدهند. 

ای��ن پایان ماجرا نب��ود. بنا که چند ماهی اس��ت به دالیل 
خودساخته خبرنگاران را به تمرینات تیم ملی راه نمی دهد، 
پس از این قهرمانی وارد س��الن تمرین می شود و آنجاست 
ک��ه خبرنگار برنامه تلویزیونی » روح پهلوانی « که هر هفته 
از ش��بکه ورزش سیما پخش می شود و مانند برنامه »نود« 
یک برنامه اختصاصی برای کش��تی اس��ت به س��مت او می 
رود و خواس��تار مصاحبه می ش��ود، اما بن��ا در رفتاری غیر 
قابل انتظار با دس��ت ب��ه میکروفن او ضربه م��ی زند و می 
 گوید مصاحبه نمی کند! به خیال خودش با یک خبرنگار اما 
در اصل از صحبت با مردم س��رزمینش که دم از عش��ق به 
 آنها می زند به بدترین شکل خودداری می کند. البته ماجرا 
 به همین جا ختم نش��د و بنا در زمان گرفتن جام قهرمانی 

به روی س��کو نیامد و ترجیح داد در س��الن تمرین بماند تا 
باز هم به این شیوه اعتراض خود را به برخی ها نشان دهد. 
اینک��ه او واقعا چه می خواهد و چ��را آنها را بر زبان نمی آورد 
کم��اکان جای س��وال دارد. با وجودی ک��ه مدت ها پیش از 
برگزاری جام جهانی ش��یراز اعالم شده بود قرار است پس از 
این رقابت ها و بالفاصله در ش��یراز جلسه بسیار مهم شورای 
فنی کش��تی فرنگی ب��رای تعیین تکلی��ف 4 وزن المپیکی 
برگ��زار ش��ود، اما بنا با غیب��ت خود در این جلس��ه باز هم 
رفتاری دور از انتظار داشت. حداقل این را همه می دانند که 
از رییس فدراسیون تا تمامی اعضای شورای فنی بارها اعالم 
 کرده اند دس��ت محمد بنا را برای هرگونه تصمیم گیری باز 
گذاشته اند، اما اینکه او با غیبت در این جلسه واقعا به دنبال 
چ��ه چیزی بوده، جای س��وال دارد. اینکه محمد بنا یکی از 
بهتری��ن مربیان کش��تی ایران به لحاظ مدیریت ش��اگردان 
سرش��ناس و گمنام است، شکی نیس��ت. اینکه او چهره ای 
محبوب و نوس��تالژیک در نگاه اهالی کش��تی ایران و حتی 
جهان اس��ت نیز شکی نیس��ت. اما با مرور اتفاقات چند ماه 
اخیر و تهدید به خداحافظی های تکراری و نشان دادن انواع 
و اقس��ام رفتارهای اعتراضی به نظر می رس��د او تحت فشار 
است. مش��خص نیست این تحت فش��ار بودن بنا، به خاطر 
نگرانی و اس��ترس او از نتای��ج احتمالی در المپیک پیش رو 
 است یا موضوعات دیگری در کار است. در حالی که هیچ گاه 
تا این حد ش��اهد حمایت رسانه ای از کشتی فرنگی ایران و 
شخص محمد بنا پس از بازگشتش به عرصه کشتی نبودیم، 
اما انتظار می رود همان طور که تعریف و تمجید رس��انه ها 
باعث خوشحالی و مسرت می شود، این باور را در ذهن خود 
بگنجانیم که انتقاد آنها صرفا برای جلوگیری از اش��تباهات 
 و کم��ک به کش��تی ایران اس��ت. چ��را که برای رس��انه ها 
هی��چ چیز و هیچ کس مهم تر از کش��تی ب��ه عنوان ورزش 

اول ایران نیست.

 آگوستو س��زار، بازیکن برزیلی تراکتورس��ازی که این فصل به صورت قرضی از باش��گاهی دسته دومی در کشورش 
به تبریز آمد، بعد از بازی های درخش��انی که از خود نش��ان داد مشتریان 
زیادی در لیگ برتر پیدا کرده اس��ت تا جایی که گفته می شود دو باشگاه 

استقالل و سپاهان به شدت در پی شکار او برای فصل آتی هستند.
 سزار زننده تک گل تیمش در بازی رفت با النصر امارات در لیگ قهرمانان 
آسیا از جمله بازیکنانی اس��ت که چه در زمان تونی اولیویرا و چه در زمان 
امیر قلعه نویی همواره جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی تراکتوری ها داشت و 
نشان داد از جمله برزیلی های خوبی است که در تاریخ لیگ برتر وارد فوتبال 

باشگاهی ایران شده است.
  با توجه ب��ه همین عملک��رد حاال دو باش��گاه اس��تقالل و س��پاهان که 
فصل گذشته کم  حاشیه برای خرید بازیکنان خارجی ناشناس نداشتند، 
تصمیم دارند با ش��کار این بازیکن هم مهره کلیدی در اختیار بگیرند هم اینکه دیگر با حاش��یه های کاذب بازیکنان 

خارجی روبه رو نشوند.

باشگاه فوالد خوزستان بعد از فینال جام حذفی با یحیی گل محمدی وارد مذاکره می شود.
 باش��گاه فوالد خوزس��تان با جدای��ی دراگان اس��کوچیچ هنوز نتوانس��ته 
 س��رمربی جدید خود را انتخاب کند. در این باره فوالدی ه��ا مذاکراتی را 
 با چند مربی آغاز کرده اند. کوروش موسوی، نعیم سعداوی و صمد مرفاوی 
 3 مربی هس��تند که در جلس��ه با مس��ئوالن ف��والد برنامه ه��ای خود را 

به مسئوالن باشگاه ارایه کردند، اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
 علیرضا اژدری زاده، مدیرعامل باش��گاه فوالد در این ب��اره می گوید: فعال 
چیزی مشخص نیس��ت. برنامه های 3 مربی که با آنها جلسه داشتیم باید 
 در هیئت مدیره بررسی ش��وند  این اتفاقات در حالی رخ داده که خیلی ها 
بر این باورند که فوالدی ه��ا به دنبال جذب یحیی گل محمدی هس��تند. 
مدیرعامل باشگاه در این باره توضیح می دهد: گل محمدی در حال حاضر 

سرمربی ذوب آهن است و چون در لیگ قهرمانان آسیا و فینال حذفی بازی دارد، ما هیچ مذاکره ای با این مربی نکردیم. 
با این وجود بعد از فینال حذفی با وی وارد مذاکره می شویم تا ببینیم چه پیش می آید.

گل محمدی از ذوب آهن به اهواز می رودرقابت سپاهان و استقالل برای جذب هافبک تراکتور

آمار رش��د بازیکنان پرس��پولیس با عدد و رقم نش��ان 
می ده��د ک��ه برانک��و در بازیکن س��ازی عال��ی عمل 
ک��رده و لزوم��ی ن��دارد کس��ی نگ��ران آنهایی باش��د 
 که از این تی��م جدا می ش��وند چرا که دوباره س��اخته 

خواهند شد.
پرسپولیس این روزها کانون اخبار نقل و انتقاالت است. 
برخی بازیکنان قرارداد های ش��ان تمام ش��ده و در فکر 
جدایی هستند، بعضی هم به دنبال لژیونر شدن هستند 
 و به ای��ن ترتیب باید به زودی ش��اهد تغییرات وس��یع 

در این تیم باشیم.
مهدی طارمی، امید علیشاه و رامین رضاییان این روزها 
در کانون چنین اخباری هستند و البته علیپور، مسلمان 
 و احمدزاده هم یا س��از جدایی ک��وک کرده اند یا ملزم 
به خروج هس��تند، اما واقعیت این است که برای تیمی 
مثل پرسپولیس و مربی مثل برانکو که بازیکنان را رشد 
می دهد این اتفاق کامال طبیعی و قابل پیش بینی است. 

به آمار طارمی نگاه کنید. 
 او س��ال گذش��ته طبق آمار کارشناس��ان در بازی های 
لیگ برتر 103 امتیاز آورده بود، ام��ا همین طارمی در 
لیگ امسال  با همان معیار ها 14۷ امتیاز گرفته و ضمن 

آقای گل شدن، پنالتی های زیادی هم به دست آورد.
عالیش��اه هم با برانکو از پیله خارج شد و بهترین پاسور 
لیگ شد. او س��ال گذش��ته 102 امتیاز گرفت و امسال 

122 امتیاز. 
این آمار در مورد دیگر بازیکنان هم صدق پیدا می کرد.

پرسپولیس عمال نسبت به سال قبل بازیکنان خاصی را 
به خدمت نگرفت، اما نیمی از جدول را باالتر از سال قبل 
ایستاد و حتی تا قهرمان ش��دن تنها چند گل کم آورد 
این نشان از استفاده صحیح از ظرفیت بازیکنان این تیم 

داشت تا اصطالحی قدیمی را به یاد بیاوریم که می گفت 
» فالن مربی می تواند از چوب بازیکن بسازد. «

برانکو دقیقا چنین کرده اس��ت و منهای بخش دروازه 
باید تاکید ک��رد در باقی موارد عالی عمل کرده اس��ت. 
از فرشاد احمدزاده بگیرید تا برس��ید به کامیابی نیا که 
سال گذشته بازیکن خاصی نبودند و امسال کامال خاص 

ش��دند تا جایی که کامیابی نیا جلو آم��د و گزینه کامال 
 جدی برای جانشینی تیموریان و ابراهیمی در تیم ملی

شد.
در مورد رامین رضاییان و علیپور باید تاکید کرد که این 
 دو جزو س��تون های نایب قهرمانی پرس��پولیس شدند 
تا جایی که رضاییان ب��ا 251۸ دقیقه بازی و زدن چهار 
 گل و ارس��ال بیش از 5 پ��اس گل آمار ف��وق العاده ای 
از خ��ود به جا گذاش��ت وعلیپور هم با چه��ار گل زده و 

1592 دقیقه حضور در میدان فوق العاده عمل کرد.
این صعود تک تک بازیکنان رخ ن��داده جز با تمرینات 
ظریف و دقی��ق برانکو. صعود بازیکن��ان را باید به دقت 
کنترل کرد، آنها ب��ا برانکو به س��قف توانایی های خود 
نزدیک شدند و حاال برانکو باز هم هست و این نکته بسیار 

مهم و خوبی محسوب می شود.
بودن این مربی یک معنای ویژه دارد و آن این است که 
دوباره می توان برای او بازیکنان متوس��طی تهیه کرد و 

بازیکنان نخبه تحویل گرفت.
دوباره می توان چوب به او داد و بازیکن تیم ملی تحویل 
گرفت کما اینکه در ابتدای فصل پرسپولیس به زحمت 
دو ملی پوش داشت، اما در انتهای فصل 4 بازیکن که این 
رشد دویست درصدی را در این تیم نشان می دهد و البته 
که علیپور و احمدزاده و مسلمان هم می توانستند در این 

لیست قرارداشته باشند.

نگران جدایی طلبان نباشید؛

برانکو دوباره از چوب بازیکن می  سازد

جام جهانی و حاشیه های پس از قهرمانی؛

چرا محمد بنا تحت فشار است؟

آگهی فراخوان عمومي انتخاب مشاور )دو مرحله ای با ارزیابی کیفی(
شماره 95/1098/ص مورخ95/2/30

1- نام و نشانی کارفرما: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
فوالدشهر، بلوار ولي عصر، میدان ولي عصر، کد پستي ۸491۷41111، صندوق پستي 16۷-۸4915 

تلفن5- 03152630161 دور نویس: 031526241۸1
2- موضوع خدمات مشاوره: تهیه طرح فاز یک و دو آماده سازی برزن چهارم شهر جدید فوالدشهر.

3- محل تامین اعتبار: منابع داخلي شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
4- شرایط مناقصه گران:
- داشتن شخصیت حقوقی.

- داشتن حداقل رتبه یک در گرایش شهرسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزي )ارائه تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.
ارائه خود اظهاری مبنی بر داشتن ظرفیت آماده به کار و ظرفیت خالی در رشته مورد نظر.

5- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به صورت حضوري:
 ارائه معرفینامه کتبي جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی با ذکر موضوع و شماره فراخوان و کدکاربری پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

الزامي است.
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM 6- محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی

یا http://iets.mporg.ir و یا از طریق مراجعه به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 95/3/4تا تاریخ 3/9/ 95.

8- مهلت تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تا پایان وقت اداري مورخ 3/1۷/ 95.
9- محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.

10- زمان بازگشایی پاکات: در تاریخ 1۸/ 3/ 95 رأس ساعت12:00.

م الف: 6442 روابط عمومی  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

لنز دوربین
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مفاد آرا
2/647 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اس��ت . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره  35875-1394/06/19 هیأت چهارم خانم خاتون غالمی به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 4172613624 صادره الیگودرز فرزند فرامرز 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 66/50 مترمربع قسمتی از 
پالک ش��ماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی مع الواسطه از حسن زارع بهرام آبادی از سند ثبت 

شده در صفحه 173 دفتر 199 امالک
2- رای شماره  37593-1394/07/13 هیأت دوم اقای مجتبی آل مختار   به 
شناسنامه شماره  1350  کدملي  1283430071   صادره  اصفهان   فرزند  
رضا  ششدانگ ساختمان  به مس��احت  198/23 مترمربع از پالک شماره  
330 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازموردثبت صفحه 469 دفتر 869 امالک
3- رای ش��ماره  37580-1394/07/13 هیأت دوم خان��م فاطمه قلعهء به 
شناسنامه شماره  37834  کدملي  1282305794   صادره  اصفهان  فرزند  
سیدحسن  شش��دانگ ساختمان  به مس��احت  302/92  مترمربع از پالک 
شماره  250  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 31330-76/9/17 دفتر 41 تیران
4- رای ش��ماره  34602-1392/06/03 هیأت دوم اقای علی اکبرسعیدی 
خوندابی   به شناسنامه شماره  5  کدملي  1091863245   صادره نجف اباد  
فرزند  قنبر ششدانگ ساختمان   به مس��احت  203/59  مترمربع از پالک 
شماره یک  اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خانم اغا ایروانی که بنامش درجریان ثبت است
5- رای شماره  36452-1394/06/25 هیأت سوم آقای محمدعلی ترکان به 
شناسنامه شماره 112 کدملي 1289871981 صادره اصفهان فرزند حاجی 
بابا نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
166/33 مترمربع از پالک شماره 294 فرعی از 40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی لیلی و بتول صالحی

6- رای شماره  36453-1394/06/25 هیأت سوم خانم ماه منیر بیدپائی به 
شناسنامه شماره 10578 کدملي 1828741191 صادره خرمشهر فرزند 
نوروز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
166/33 مترمربع از پالک شماره 294 فرعی از 40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی لیلی و بتول صالحی

7- رای ش��ماره  36449-1394/06/25 هی��أت س��وم آق��اي حس��ین 
آقاابراهیمیان به شناسنامه ش��ماره 825 کدملي 1285432861 صادره 
اصفهان فرزند احمد نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
148/50 مترمربع از پالک شماره 541 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می میرزاهاشم ولد 

مرحوم مشهدی حیدر که به نامش در جریان ثبت می باشد
8- رای شماره  36419-1394/06/25 هیأت سوم آقای عباسعلی شمسی 
کهریزسنگی به شناسنامه شماره 11 کدملي 1091666318 صادره نجف 
آباد فرزند یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 156/78 مترمربع از پالک ش��ماره 362/5  فرعی از 12 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره ی 

4716 مورخ 1378/11/26 دفترخانه 32 اصفهان
9- رای شماره  36420-1394/06/25 هیأت س��وم خانم اکرم تولری به 
شناسنامه شماره 303 کدملي 1284631321 صادره اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156/78 
مترمربع از پالک شماره 362/5  فرعی از 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
10- رای ش��ماره  39193-1394/07/27 هی��أت دوم خانم فاطمه زمانی 
 علویج��ه به شناس��نامه ش��ماره  124  کدمل��ي  1091930211   صادره  
نجف آباد  فرزند  حسین  ششدانگ ساختمان به مساحت 96/22  مترمربع 
از پالک شماره  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حاج عباس رضائی
11- رای ش��ماره  38776-1394/07/25 هی��أت اول اق��ای قدیرعل��ی 
آقاکوچکی فروش��انی  به شناس��نامه ش��ماره  2  کدملي  1289853495   
صادره اصفهان  فرزند  محمد  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 128/50  
مترمربع از پالک شماره  11 فرعی از 39  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمداقا کوچکی فروشانی
12- رای شماره  40240-1394/08/09 هیأت اول اقای محمد علی عسگری  
به شناسنامه شماره  104  کدملي  1290074143  صادره اصفهان  فرزند  
رمضان  شش��دانگ یکباب کارگاه  به مس��احت  1608  مترمربع از پالک 
شماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان ابراهیمی بابوکانی
13- رای ش��ماره  39365-1394/07/28 هیأت س��وم آق��اي مصطفی 
موذنی قهدریجانی به شناسنامه شماره 62 کدملي 1110996101 صادره 
فالورجان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
160/11 مترمربع از پالک شماره 229 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 80 دفتر 

632 امالک
14- رای شماره  39352-1394/07/28 هیأت سوم آقاي علیرضا اکبری 
رنانی به شناسنامه شماره 4165  کدملي 1285073789 صادره اصفهان 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  97/44 مترمربع 
از پالک شماره  279 فرعی از 11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی وراث ذوالفقار شیرانی برابر صفحه 

317 دفتر 310
15- رای ش��ماره  39112-1394/07/26 هیأت س��وم آقاي عباس��علی 
علی عسگری به شناسنامه ش��ماره 1001 کدملي 1199399205 صادره 
ش��هرضا  فرزند عبدالصمد نسبت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به 
مساحت 154/20 مترمربع از پالک ش��ماره  771 فرعی از 14 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده  در 

صفحه 463 دفتر 471
16- رای ش��ماره  41929-1394/08/25 هیأت دوم اقای رجبعلی مرادی 
میرابادی به شناس��نامه ش��ماره 4 کدملي 1091971463  صادره  نجف 
اباد  فرزند مهدیقلی نس��بت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به 
مس��احت  85/70  مترمربع از پالک ش��ماره  67   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدحسین حسینی 

عاشق ابادی

17- رای ش��ماره  41930-1394/08/25 هیأت دوم خانم حمیده یزدانی 
 علی آبادی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 5 کدمل��ي 5499806691  صادره 
 نجف اباد  فرزند علی نسبت به دو دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان  به 
مس��احت  85/70  مترمربع از پالک ش��ماره  67   اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدحسین حسینی 

عاشق ابادی
18- رای شماره  42515-1394/08/30 هیأت سوم آقاي مسعود هنرمند 
عاش��ق آبادي به شناسنامه ش��ماره 786 کدملي 1290519196 صادره 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 104/43 
مترمربع پالک شماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی حسن خلیلی
19- رای شماره  42227-1394/08/27 هیأت چهارم آقاي رضا شیرواني 
به شناسنامه شماره 486 کدملي 6219466020 صادره بوئین و میاندشت 
فرزند علي قلي نس��بت به ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 110/77 
مترمربع پالک شماره207 فرعي از6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 12دفتر 251وصفحه 

43دفتر 250
20- رای ش��ماره  42121-1394/08/27 هیأت چهارم  آقاي اس��ماعیل 
رضایي برزاني به شناسنامه ش��ماره 97 کدملي 1290264521 صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به  57 حبه مشاع از 72حبه شش دانگ یک باب 
خانه  به مساحت 247/20 مترمربع پالک شماره 1125 فرعي از16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند ثبت شده 

در صفحه 197و 521و265دفتر 512و564و665 امالک
21- رای شماره  42209-1394/08/27 هیأت چهارم خانم پري ماهراني 
به شناسنامه شماره 3927 کدملي 1282998838 صادره اصفهان  فرزند 
بمانعلي نس��بت به 15حبه مش��اع از 72حبه ش��ش دانگ یک باب خانه  به 
مساحت 247/20 مترمربع پالک شماره 1125فرعي از16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند ثبت شده در صفحه 

197و521 و265دفتر 512و564و66 امالک
22- رای شماره  42235-1394/08/27 هیأت چهارم  آقاي اسمعیل فرمان 
بر اصفهانی به شناسنامه شماره 303 کدملي 2295856655 صادره شیراز 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/5 مترمربع 
از پالک شماره  45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان که مع الواسطه از حسن جزینی
23- رای شماره  42520-1394/08/30 خانم فریبا ایرواني محمدآبادي 
به شناسنامه ش��ماره 451 کدملي 1286963907 صادره اصفهان فرزند 
احمد نسبت به شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 51/70 مترمربع پالک 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی عبداله رحیمی
24- رای شماره 42380-1394/08/29 هیأت چهارم خانم گلستان رحیمي 
رناني به شناسنامه ش��ماره 289 کدملي 1290192871 صادره اصفهان 
فرزند باقر  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 154/59 مترمربع 
پالک شماره538 و539 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 362 دفتر 672 امالک   

25- رای شماره  42327-1394/08/29 هیأت چهارم خانم اعظم یوسفی 
کوهانستانی به شناسنامه ش��ماره 1514 کدملي 1285718909 صادره 
اصفهان فرزند عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه به مس��احت  107/95 مترمربع از پالک شماره 1119 فرعی 
 از 28 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان 

مع الواسطه  از مالک رسمی آقای علی حاتمی 
26- رای شماره  42326-1394/08/29 هیأت چهارم آقاي تقی رحمانی 
به شناسنامه شماره 336 کدملي 12902277506 صادره اصفهان فرزند 
قدمعلی نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه به 
مساحت 107/95 مترمربع از پالک شماره 1119 فرعی از 28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از مالک 

رسمی آقای علی حاتمی
27- رای ش��ماره  42325-1394/08/29 هیأت چهارم خانم اکرم رهنما 
به شناسنامه شماره 883 کدملي 1110823517 صادره فالورجان فرزند 
غالمرضا نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
123/47 مترمربع از پالک شماره 219 فرعی از 6   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 80 و 83 دفتر 837 مالک 

2/54 سهم از 132 سهم شش دانگ
28- رای ش��ماره  42324-139/08/29 هیأت چهارم آقاي اکبر کیانی به 
شناسنامه شماره 4928 کدملي 1110048351 صادره فالورجان فرزند 
حسین نسبت به س��ه دانگ مشاع از  شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
123/47 مترمربع از پالک شماره 219 فرعی از 6   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 80 و 83 دفتر 837 مالک 

2/46 سهم از 132 سهم شش دانگ
29- رای شماره  42318-1394/08/28 هیأت چهارم آقاي علیرضا علی 
بابائی رنانی به شناس��نامه ش��ماره 100 کدملي 1290336857 صادره 
اصفهان فرزند غالمرضا نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
122/5 مترمربع از پالک شماره 3000 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می سیدعبدالرسول 

حسینی رنانی مورد ثبت در صفحه 107 دفتر 471
30- رای شماره  42321-1394/08/28 هیأت چهارم آقاي محمود مارانی 
به شناسنامه شماره 3029 کدملي 1282991930 صادره اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
160/50 مترمربع از پالک شماره 577 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفه��ان که در صفح��ه 588 دفتر 673 

مالک7/8 سهم مشاع از 42 سهم شش دانگ
31- رای ش��ماره  42320-1394/08/28 هی��أت چه��ارم آقاي مرتضی 
مارانی به شناسنامه ش��ماره 69 کدملي 1290282056 صادره اصفهان 
فرزند عبداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
160/50 مترمربع از پالک شماره 577 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفه��ان که در صفح��ه 361 دفتر 495 

مالک7/8 سهم مشاع از 42 سهم شش دانگ
32- رای شماره  42376-1394/08/29 هیأت سوم آقاي حمید پناهی راد 
به شناسنامه شماره 163 کدملي 4410920278  صادره ابهر فرزند تیمور 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 86/74 مترمربع از پالک 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند مالک رسمی هیبت اله شمس
33- رای شماره  42375-1394/08/29 هیأت سوم آقاي محمود تکه اکبر 
آبادی به شناسنامه شماره 45937 کدملي 1280346981 صادره اصفهان 
فرزند منوچهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139/67 
مترمربع از پالک ش��ماره  652 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت ش��ده درصفحه 185 دفتر 

508 امالک
34- رای ش��ماره  42369-1394/08/29 هیأت س��وم آقاي محمد خاکی 
رنانی به شناس��نامه ش��ماره 1  کدملي 1289937737 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 384/08 

مترمربع از پالک شماره 3116 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالک رس��می از سند ثبت در صفحه 

170 دفتر 426
35- رای شماره  42390-1394/08/29 هیأت س��وم خانم صدیقه نصر 
اصفهاني به شناسنامه شماره 45 کدملي 1290109605 صادره اصفهان 
فرزند اسماعیل  نسبت به 3/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 225/6 مترمربع پالک شماره 12 فرعي از7 اصلي واقع دربخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در صفحه 445و597 

دفتر 695 و531 امالک  
36- رای شماره  42389-1394/08/29 هیأت سوم آقاي مرتضي جواني 
جوني به شناس��نامه ش��ماره 40 کدملي 1289994633 صادره اصفهان 
فرزند بمانعلي نسبت به 2/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 225/6 مترمربع پالک شماره 12 فرعي از7 اصلي واقع دربخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در صفحه 445 و597 

دفتر 695 و531 امالک  
37- رای شماره 42385-1394/08/29 هیأت سوم آقاي قدرت اله اسدیان 
قهفرخي به شناسنامه شماره 96 کدملي 4622365391 صادره شهرکرد 
فرزند عبداله نسبت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/85 
مترمربع پالک ش��ماره 762 فرعي از 27 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی زهرا اقتداری از سند ثبت 

شده در صفحه 498 دفتر 482 امالک
38- رای شماره 42357-1394/08/29 هیأت س��وم  آقاي حسن حقانی 
منش به شناسنامه شماره 55 کدملي 1290157707 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
115/88 مترمربع از پالک ش��ماره 28 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی خانم طاهره رضائی
39- رای شماره  42356-1394/08/29 هیأت سوم خانم زهرا عشقی نژاد 
به شناسنامه ش��ماره 262 کدملي 1285661273 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
115/88 مترمربع از پالک ش��ماره 28 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی خانم طاهره رضائی
40- رای شماره  42367-1394/08/29 هیأت س��وم خانم لیال رنجکش 
نصرآبادی به شناسنامه شماره 1036 کدملي 0066530970 صادره تهران 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 63/13 مترمربع از پالک شماره یک اصلي واقع در اصفهان بخش 
18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی معصومه کشاورز هفدانی

41- رای شماره 42366-1394/08/29 هیأت س��وم  آقاي اکبر مالئی به 
شناسنامه ش��ماره 1 کدملي 1291891722 صادره اصفهان فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 63/13 
مترمربع از پالک شماره یک اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی معصومه کشاورز هفدانی
42- رای شماره  42347-1394/08/29 هیأت سوم  آقاي سیامک عسکری 
رنانی به شناسنامه شماره 478 کدملي 1290588473 صادره خمینی شهر 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 131/80 
مترمربع از پالک ش��ماره  660 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین باقرصاد ومقدار 
سهم االرث حس��ین باقرصاد که به نام پدرش محمد باقرصاد در جریان 

ثبت می باشد
43- رای ش��ماره 42428-1394/08/30 هیأت س��وم  آق��اي صفر علي 
دهخدایي به شناس��نامه ش��ماره 1176 کدمل��ي 1159113238 صادره 
اصفهان فرزند رمضانعلي  نس��بت به ش��ش دانگ یک باب ساختمان  به 
مساحت 154/25 مترمربع پالک ش��ماره656 فرعي از16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند ثبت شده در صفحه 

303 دفتر 64 امالک
44- رای ش��ماره42352-1394/08/29 هی��أت س��وم  خان��م  فرزان��ه 
جعفری دستجرده به شناس��نامه ش��ماره 4630 کدملي 1293083471 
صادره اصفهان فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 106/70 مترمربع از پالک ش��ماره  679 فرعی از 26 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند ثبت شده در 

صفحه407و151و488 دفتر 461 و320 و342 امالک
45- رای شماره 42400-1394/08/30 هیأت س��وم  خانم مریم چراغي 
آفاراني به شناسنامه ش��ماره 622 کدملي 1290517551 صادره خمیني 
ش��هر فرزند نصراله نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ش��ش دانگ یک باب 
ساختمان  به مس��احت 173/32 مترمربع پالک ش��ماره 656 فرعي از16 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 307 و338 دفتر 64 و805 امالک
46- رای شماره 42399-1394/08/30 هیأت سوم  آقاي احمد صادقیان 
آفاراني به شناسنامه شماره 2240 کدملي 1282953370 صادره اصفهان 
فرزند رضا  نسبت به سه دانگ مش��اع از شش دانگ یک باب ساختمان  به 
مساحت 173/32 مترمربع پالک ش��ماره 656فرعي از16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

307 و338 دفتر 64 و805 امالک
47- رای ش��ماره  42346-1394/08/29 هیأت س��وم خانم مریم پوربی 
آزار به شناس��نامه ش��ماره 739 کدملي 1288969554 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 369/80 
مترمربع از پالک شماره  66 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند  ثبت شده در صفحه 458دفتر 546 

وصفحه 452 دفتر 546 وصفحه 575 دفتر 18 امالک
48- رای ش��ماره 42519-1394/08/30 هیأت س��وم  محم��د خیراللهي 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 10650 کدملي 1292259507 صادره 
اصفهان فرزند مرتضي نس��بت به3دانگ مش��اع از  ش��ش دانگ یک باب 
ساختمان  به مس��احت 129/35 مترمربع پالک شماره1026 فرعي از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحات 277 و181 و396 دفاتر 697 و389 و567 امالک
 49- رای ش��ماره 42518-1394/08/30 هیأت س��وم خانم فاطمه زارع

 بهرام ابادي به شناس��نامه ش��ماره 41 کدمل��ي 1290653739 صادره 
اصفهان فرزند اسمعیل  نس��بت به 1/5 دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب 
ساختمان  به مس��احت 129/35 مترمربع پالک شماره1026 فرعي از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحات 277 و181 و396 دفاتر 697 و389 و567 امالک
50- رای ش��ماره 42517-1394/08/30 هیأت س��وم  آق��اي احمدرضا 
اسالمیان به شناس��نامه ش��ماره 68203 کدملي 1281779644 صادره 
اصفهان فرزند میرزاعلي  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  شش دانگ یک باب 
ساختمان  به مس��احت 129/35 مترمربع پالک شماره1026 فرعي از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحات 277 و181 و396 دفاتر 697 و389 و567 امالک
51- رای ش��ماره 43461-1394/09/08 هیأت دوم خانم فرحناز زارعی 
چم آسمانی   به شناسنامه شماره  13329  کدملي  4620133981  صادره  
ش��هرکرد  فرزند  اسفندیار  شش��دانگ ساختمان به مس��احت  104/78  
مترمربع از پالک ش��ماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد علی رضائی
52- رای شماره  43462-1394/09/08 هیأت دوم خانم مریم شبانی   به 
شناسنامه شماره  1130154750  کدملي  1130154750  صادره  خمینی 
شهر  فرزند علی اصغر  ششدانگ ساختمان به مساحت 91/07  مترمربع 
از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حسنعلی نجاران 
53- رای ش��ماره  43466-1394/09/08 هیأت دوم آقای اکبر عابدی  به 
شناسنامه شماره  1691  کدملي  1283040271  صادره  اصفهان  فرزند  
اسداله  ششدانگ ساختمان به مساحت   130/79  مترمربع از پالک شماره 
219 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 206 دفتر 306 امالک
54- رای شماره  43470-1394/09/08 هیأت دوم آقای اصغر عابدی  به 
شناسنامه شماره  1690  کدملي  1283040298  صادره  اصفهان  فرزند  
اسداله  ششدانگ ساختمان به مساحت   469/79  مترمربع از پالک شماره  
332  فرعی از 25  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 9546-82/5/26 دفترخانه 105 اصفهان
55- رای ش��ماره 43472-1394/09/08 هیأت دوم  خانم مهری عباسی 
بهارانچی  به شناس��نامه ش��ماره  1394  کدملي  1283013800  صادره  
اصفهان  فرزند  عبدالغفار  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان 
به مس��احت 223  مترمربع از پالک ش��ماره  126  فرعی از 9  اصلي واقع 
در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفه��ان  ازصفحه 81 دفتر 

36 امالک
56- رای شماره 43471-1394/09/08 هیأت دوم  آقای حسین مصلحی 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  1  کدملي  1290222576  صادره  اصفهان  
فرزند  حسن نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 
223  مترمربع از پالک ش��ماره  126  فرعی از 9  اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازصفحه 91و395 دفتر 36و589 

امالک
57- رای ش��ماره  43477-1394/09/08 هیأت دوم  آقای علی یادگاری 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  37  کدملي  1290209537  صادره  خمینی 
شهر  فرزند  محمد نسبت به سی حبه وشش-نوزدهم حبه مشاع از72حبه  
ششدانگ ساختمان به مس��احت 160/50  مترمربع از پالک شماره  207  
فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 537 دفتر 534 امالک
58- رای ش��ماره  43475-1394/09/08 هیأت دوم خانم فاطمه عباسی 
بهارانچی  به شناس��نامه ش��ماره 1393  کدملي  1283013789  صادره  
اصفهان  فرزند  عبدالغفار نسبت به چهل ویک حبه وسیزده-نوزدهم حبه 
مشاع از72حبه  ششدانگ ساختمان به مساحت 160/50  مترمربع از پالک 
شماره  207  فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 483 دفتر 295 امالک
59- رای ش��ماره  43480-1394/09/08 هی��أت دوم  آق��ای محمدباقر 
قراتکنی  به شناس��نامه ش��ماره  4697  کدمل��ي  4171574633  صادره  
الیگودرز  فرزند  جعفر  ششدانگ ساختمان به مساحت 51/66  مترمربع از 
پالک شماره  2557  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدعبداله عاملی رنانی 
60- رای شماره 43699-1394/09/10 هیأت دوم  آقاي شیر علي نوروزي 
طراري به شناسنامه شماره 21 کدملي 1229278011 صادره خوانسار 
فرزند حسین علي ششدانگ ساختمان به مس��احت 136/67 مترمربع از 
پالک ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حاج محمدبیات
61- رای ش��ماره  43481-1394/09/08 هیأت دوم  آقای علیرضا جان 
نثاری به شناسنامه شماره  1218  کدملي  1283451522  صادره  اصفهان  
فرزند  حسین  ششدانگ ساختمان به مساحت   107/43  مترمربع از پالک 
ش��ماره  88  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 122 دفتر 611 امالک
62- رای ش��ماره  43483-1394/09/08 هیأت دوم خانم مهناز موقتیان 
به شناسنامه شماره  222  کدملي  1285829522  صادره  اصفهان  فرزند  
مهدی  ششدانگ ساختمان به مساحت 191/45  مترمربع از پالک شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی سیدمحمدسجادی 
63- رای شماره 43801-1394/09/12 هیأت اول  آقای سید احمد کاظمی 
نسب به شناسنامه شماره 1703  کدملي 4620922145  صادره شهرکرد  
فرزند سیدمحمد ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  137/80   مترمربع از 
پالک ش��ماره  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حسن ابراهیمی افارانی 
64- رای شماره  43814-1394/09/12 هیأت اول آقای مجید حاج ناصری 
به شناسنامه شماره 2553  کدملي 1284932699  صادره اصفهان  فرزند 
علی نسبت به دودانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت  121/04   
مترمرب��ع از پالک ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می نصراله عباس پور عاشق ابادی 

ازموردثبت صفحه 95 دفتر48 امالک
65- رای شماره 43816-1394/09/12 هیأت اول  خانم مهناز کرونی به 
شناسنامه شماره 6  کدملي 5499820953  صادره تیران  فرزند حسنعلی 
نسبت به دودانگ مش��اع از  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  121/04   
مترمرب��ع از پالک ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می نصراله عباس پور عاشق ابادی 

ازموردثبت صفحه 95 دفتر48 امالک
66- رای شماره 43818-1394/09/12 هیأت اول آقای جعفر حدپورسراج 
به شناسنامه ش��ماره 406  کدملي 1816955590  صادره آبادان  فرزند 
حسن نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  121/04   
مترمرب��ع از پالک ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می نصراله عباس پور عاشق ابادی 

ازموردثبت صفحه 95 دفتر48 امالک
67- رای شماره 43790-1394/09/12 هیأت اول آقای محسن زیبا پور 
به شناسنامه ش��ماره 311  کدملي 4650358108  صادره بروجن  فرزند  
عباس ششدانگ یکبابخانه به مساحت  110/92   مترمربع از پالک شماره  
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی سیدجعفرحسینی عاشق ابادی 
68- رای شماره 43787-1394/09/12 هیأت اول خانم روح انگیز صدری 
کرمی  به شناس��نامه ش��ماره 8  کدملي 1290091447  صادره  اصفهان  
فرزند  اسماعیل شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت  210/97   مترمربع از 
پالک شماره  292  فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفح��ه 80 و507 و503 دفتر 544 و645 

و701 امالک
69- رای ش��ماره  43819-1394/09/12 هی��أت اول آق��اي عبدال��ه 
نصراصفهاني به شناس��نامه ش��ماره 43 کدملي 1290108080 صادره 
اصفهان فرزند قاسم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104/15 مترمربع از 
پالک ش��ماره 333 فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 263 دفتر 746 امالک
ادامه در صفحه 15
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70- رای شماره  43776-1394/09/12 هیأت اول  آقای مرتضی شریفی 
رنانی  به شناسنامه شماره 396  كدملي 1290241368  صادره  اصفهان  
فرزند  رجبعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  295   مترمربع از پالك 
ش��ماره  3348 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 172و209 دفتر 376و526 امالك
71- رای شماره 42362-1394/08/29 هیأت س��وم آقاي جعفر هاشمی 
جو  به شناسنامه شماره 2574 كدملي 0042111749  صادره تهران فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 
248/26 مترمربع از پالك ش��ماره 229 فرعی از 1 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 563 و 

560 دفتر 682
72- رای شماره  42361-1394/08/29 هیأت س��وم خانم پروین امیری 
سهامه  به شناسنامه شماره 47648 كدملي 0033850933 صادره تهران 
فرزند دخیل نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 248/26 مترمربع از پالك شماره 229 فرعی از 1 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

563 و 560 دفتر 682
73- رای ش��ماره 43778-1394/09/12 هیأت اول اقای رضا زمینی  به 
 شناس��نامه ش��ماره 10  كدملي 6229866463  صادره  اصفهان  فرزند  
علی جان  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  94/37  مترمربع از پالك شماره  
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك  

رسمی محمدعلی توكلی
74- رای ش��ماره 43741-1394/09/12 هیأت اول اقای حس��ن كاظمی 
زهرانی   به شناسنامه شماره 935  كدملي 1283258536  صادره  اصفهان  
فرزند  رضا  نسبت به سه دانگ مش��اع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
244/16   مترمربع از پالك ش��ماره  9 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 206 دفتر 864 

امالك
75- رای شماره 43740-1394/09/12 هیأت اول خانم مریم نصر ازادانی   
به شناسنامه شماره 1272  كدملي 1284691772  صادره  اصفهان  فرزند  
سیدجالل نسبت به س��ه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت  
244/16   مترمربع از پالك ش��ماره  9 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 206 دفتر 864 

امالك
76- رای شماره 43771-1394/09/12 هیأت اول اقای عباس عسگری   به 
شناسنامه شماره 4  كدملي 4172577563  صادره  الیگودرز  فرزند  حبیب 
اله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  161/44   مترمربع از پالك شماره  68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غ��رب  اصفهان ازمالك 

رسمی صدیقه نهاوندی
77- رای ش��ماره 43744-1394/09/12 هیأت اول خانم فاطمه اخوندی 
اشنی   به شناسنامه ش��ماره 24  كدملي 1290480117  صادره  اصفهان  
فرزند  علی اصغر  نسبت به س��ه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به 
مس��احت  94/84   مترمربع از پالك ش��ماره  28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی  رضا فرزند نوروز 

ازموردثبت صفحه 290 دفتر 1099 امالك
78- رای ش��ماره 43743-1394/09/12 هیأت اول اقای مجید محبی   به 
شناسنامه شماره 2  كدملي 1091995702  صادره  نجف اباد  فرزند  محمد 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  94/84   
مترمربع از پالك شماره  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی  رضا فرزند نوروز ازموردثبت صفحه 

290 دفتر 1099 امالك
79- رای شماره 43749-1394/09/12 هیأت اول خانم فاطمه علی عسکری 
رنانی   به شناسنامه شماره 10928  كدملي 1292262281  صادره  اصفهان  
فرزند  منوچهر  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  131/45   مترمربع از پالك 
شماره  3751  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی كریم مجتبائی
80- رای ش��ماره 43783-1394/09/12 هیأت اول خانم شهربانو نوری 
علویجه  به شناسنامه شماره 5067  كدملي 1090507747  صادره  نجف 
اباد  فرزند  علی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  80/87   مترمربع از پالك 
شماره  447  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان ازمالك رس��می احمدعس��گری زاده ازموردثبت صفحه 1 

دفتر 184 امالك
81- رای شماره 44613-1394/09/23 هیأت دوم اقای حیدرعلی بهرامی 
ماهوركی  به شناسنامه ش��ماره  3  كدملي 6219837096  صادره فریدن  
فرزند جوادآقا ششدانگ  ساختمان  به مساحت  85/92   مترمربع از پالك 
شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی تقی برجی
82- رای ش��ماره  44619-1394/09/23 هی��أت دوم خان��م لیال نعمتی 
الیادرانی  به شناس��نامه ش��ماره  1549  كدملي 1285985011  صادره 
اصفهان  فرزند حسین نسبت به سه دانگ ونیم مشاع از ششدانگ  ساختمان  
به مساحت  79/77   مترمربع از پالك شماره  307  فرعی از 14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

564 دفتر 904 امالك
83- رای شماره  44618-1394/09/23 هیأت دوم اقای مرتضی عزیزی 
دهچی  به شناسنامه شماره  1346  كدملي 1284854256  صادره اصفهان  
فرزند عباس نس��بت به دودانگ ونیم مش��اع از ششدانگ  س��اختمان  به 
مساحت  79/77   مترمربع از پالك ش��ماره  307  فرعی از 14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

561 دفتر 904 امالك
84- رای شماره  45100-1394/09/28 هیأت س��وم خانم زهرا چراغی 
افارانی به شناسنامه ش��ماره 28 كدملي 1290312605 صادره اصفهان 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 110/77 مترمربع از پالك شماره  763 فرعی از 25  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

379دفتر 173 از مالك رسمی فاطمه پور عجم
85- رای ش��ماره  45099-1394/09/28 هیأت س��وم آقای محمدرضا 
جوانی به شناسنامه شماره 1078 كدملي 1285736397 صادره اصفهان 
فرزند علی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 110/77 مترمربع از پالك شماره  763 فرعی از 25  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

379دفتر 173 از مالك رسمی فاطمه پور عجم
86- رای شماره  45205-1394/09/28 هیأت س��وم خانم فخرالسادات 
حسینی رنانی به شناسنامه ش��ماره 197 كدملي 1290269858 صادره 
اصفهان فرزند سیدمحمدحسین نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت 204/44 مترمربع از پالك ش��ماره 1344 فرعی از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازس��ند  ثبت شده در 

صفحه 108دفتر 634
87- رای ش��ماره  45022-1394/09/26 هیأت س��وم آقاي جعفر جاللي 
عاش��ق ابادي به شناس��نامه ش��ماره 55 كدملي 1290049734 صادره 
اصفهان فرزند حسین نسبت به شش��دانگ یك باب ساختمان به مساحت 

178/90 مترمربع از پالك ش��ماره  31 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ش��ماره 1832مورخ 1389/10/15 

دفتر خانه 355
88- رای شماره  45733-1394/10/01 هیأت چهارم آقاي فرامرز امیري 
به شناسنامه ش��ماره 175 كدملي 5759566490 صادره چادگان فرزند 
محمود ششدانگ یك باب خانه به مساحت 122/84 مترمربع از پالك شماره  
 34 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملك غ��رب اصفهان كه 
 مع الواسطه از رضا ش��اه س��نائی كه در صفحه 395 دفتر 193 از مالکین 

می باشد را خریداری نموده است
89- رای ش��ماره  45495-1394/09/29 هیأت چه��ارم آقاي علي امیري 
به شناسنامه ش��ماره 21858 كدملي 1140218131 صادره خمیني شهر 
فرزند فرامرز نسبت به  ششدانگ یك باب خانه به مساحت 90/03 مترمربع 
از پالك شماره  34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان كه مع الواسطه از رضا شاه سنائی كه در صفحه 395 دفتر 193 از 

مالکین می باشد را خریداری نموده است
90- رای شماره  45509-1394/09/29 هیأت چهارم آقاي محمد حسین 
رحماني ملك آباد به شناسنامه ش��ماره 3 كدملي 6439877997 صادره 
فرزند محمد علي نس��بت به شش��دانگ یك باب خانه به مساحت 219/61 
مترمربع از پالك ش��ماره  713 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان به موجب س��ند ش��ماره 78266 مورخ 

1354/7/2 دفتر 7 اصفهان مالك 1/5 دانگ مشاع از پالك مذكور می باشد
91- رای شماره  47528-1394/10/17 هیأت اول خانم صدیقه عبدیزدان 
به شناسنامه شماره 633  كدملي 1286381150   صادره اصفهان  فرزند 
محمود نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 175/43  
مترمربع از پالك شماره  3310 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی عالءالدین محمودسری
92- رای ش��ماره  47527-1394/10/17 هیأت اول اقای سید عالءالدین 
محمود سری به شناس��نامه ش��ماره 79  كدملي 1285243765   صادره 
اصفهان  فرزند میرزا ابراهیم نس��بت به چهاردانگ مش��اع از شش��دانگ 
یکبابخانه  به مس��احت 175/43  مترمربع از پالك شماره  3310 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 

83044-2536/3/31 دفترخانه 7 اصفهان
93- رای ش��ماره  48307-1394/10/22 هی��أت دوم خانم مریم جباری 
جونی  به شناسنامه شماره 1043 كدملي 1285794826 صادره اصفهان 
فرزند محمد ازششدانگ ساختمان به مس��احت 87/28 مترمربع از پالك 
ش��ماره 770 فرعی از 5  اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالکیت حسن نصری نصرابادی كه بنامش درجریان ثبت 

است
94- رای شماره  48295-1394/10/22 هیأت دوم آقای اصغر نیك پندار به 
شناسنامه شماره 38 كدملي 1285806085 صادره  اصفهان  فرزند احمد 
مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 155/5 مترمربع 
از پالك ش��ماره 594 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 50و108 دفتر843و752 امالك

95- رای شماره  48296-1394/10/22 هیأت دوم آقای محمد علی جوانی 
جونی به شناسنامه شماره 5 كدملي 1290199108 صادره  خمینی شهر  
فرزند نعمت اله  مقدار مقدار س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ ساختمان به 
مس��احت 155/5 مترمربع از پالك ش��ماره 594 فرعی از 16 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملك غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 

50و108 دفتر 843و752 امالك
96- رای ش��ماره  48293-1394/10/22 هیأت دوم آقای عباس شریعتی 
جونی به شناسنامه شماره 1205 كدملي 1284610098 صادره اصفهان 
فرزند قدیرعلی از ششدانگ س��اختمان به مساحت 148 مترمربع از پالك 
ش��ماره 78 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 160 دفتر 101 امالك
97- رای ش��ماره  54382-1394/12/22 هیأت اول اقای عباس عسگری 
به شناسنامه شماره 177  كدملي 1290239177  صادره اصفهان  فرزند  
علیرضا نس��بت به چهاردانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت  
255/50  مترمربع از پالك ش��ماره 63  فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملك غرب  اصفهان ازس��ند 10831-86/2/10 دفتر 

137 اصفهان
98- رای شماره  54383-1394/12/22 هیأت اول خانم رضوان قدیریان 
به شناسنامه شماره 741  كدملي 1284808556  صادره اصفهان  فرزند  
قدیرعلی نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  255/50  
مترمربع از پالك ش��ماره 63  فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 10831-86/2/10 دفتر 137 اصفهان

99- رای ش��ماره  48963-1394/10/27 هیأت دوم خانم بتول معتمدی 
آدرمنابادی به شناسنامه شماره 3  كدملي 6609570280  صادره دولت 
آباد  فرزند اسماعیل   ششدانگ ساختمان به مساحت 143 مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلي ردیف 61 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی محمدزارع
100- رای ش��ماره  54554-1394/12/24 هی��أت اول خان��م خدیج��ه 
سلیمانی  به شناس��نامه ش��ماره 1  كدملي  5499793344  صادره نجف 
آباد  فرزند  رمضانعلی نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 111/94  مترمربع از پالك ش��ماره 2484 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رس��می 

محمودغالمی رنانی ازموردثبت صفحه 27 دفتر 63 امالك
101- رای شماره 54555-1394/12/24 هیأت اول اقای مجتبی سلیمی  به 
شناسنامه شماره 4  كدملي  5499782997  صادره تیران  فرزند  حسینعلی 
نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 111/94  
مترمربع از پالك شماره 2484 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غ��رب  اصفهان ازمالك رس��می محمودغالمی رنانی 

ازموردثبت صفحه 27 دفتر 63 امالك
102- رای ش��ماره 54546-1394/12/24 هیأت اول خانم بتول قاس��می 
كوهانستانی  به شناس��نامه ش��ماره 23  كدملي  1289989206  صادره 
اصفهان  فرزند  محمود شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 222  مترمربع از 
پالك شماره 361 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازمالك رس��می حاجیه كافی خورسندی كوهانستانی 

ازموردثبت صفحه 490 دفتر 338 امالك
103- رای ش��ماره 54544-1394/12/24 هیأت اول اقای عباس نصر  به 
شناسنامه شماره 43263  كدملي  1280321369  صادره اصفهان  فرزند  
عزیزاله  نس��بت به سه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
151/50  مترمربع از پالك شماره 120 فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملك غرب  اصفهان ازس��ند 65862-86/1/12 دفتر 

91 اصفهان
104- رای ش��ماره 54543-1394/12/24 هی��أت اول خان��م فاطم��ه 
نصرازادانی  به شناسنامه ش��ماره 239  كدملي  1284803414  صادره 
اصفهان  فرزند  عباس نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151/50  مترمربع از پالك شماره 120 فرعی از 23  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 86/1/12-65862 

دفتر 91 اصفهان

105- رای ش��ماره 54542-1394/12/24 هی��أت اول خان��م مری��م 
نصراصفهانی  به شناسنامه ش��ماره 32  كدملي  1290451141  صادره 
خمینی ش��هر  فرزند  قاس��م  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 152/70  
مترمربع از پالك شماره 401/2 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 351 دفتر 666 امالك

106- رای شماره 54525-1394/12/24 هیأت اول اقای شکراله مختاریان  
به شناسنامه شماره 320  كدملي  1285767691  صادره اصفهان  فرزند 
احمد نس��بت به دودانگ مش��اع از شش��دانگ مغازه تعمیرگاه ماشین به 
مساحت 104/40  مترمربع از پالك شماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی زهرا یادگاری بهارانچی
107- رای شماره 54524-1394/12/24 هیأت اول اقای مسعودمختاریان  
به شناسنامه شماره 1550  كدملي  1285719263  صادره اصفهان  فرزند 
احمد نس��بت به چهاردانگ مشاع از شش��دانگ مغازه تعمیرگاه ماشین به 
مساحت 104/40  مترمربع از پالك شماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی زهرا یادگاری بهارانچی
108- رای شماره 54531-1394/12/24 هیأت اول اقای علی اكبرلطفی  به 
شناسنامه شماره 484  كدملي  1141688093  صادره خمینی شهر  فرزند 
احمدرضا شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 88/30  مترمربع از پالك 
شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رسمی حاج مهدی شیرانی ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193 امالك

109- رای شماره 54532-1394/12/24 هیأت اول خانم لیال جهانبخش  به 
شناسنامه شماره 12  كدملي  5499544107  صادره تیران  فرزند عبداله  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 349/50  مترمربع از پالك شماره 102/2 
فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازاسناد 108550-77/8/4 و109812-78/1/19 دفتر5 اصفهان و128572-

78/4/19 دفتر 103 اصفهان
110- رای ش��ماره 54580-1394/12/24 هی��أت اول اق��ای محمدعلی 
 نصر اصفهانی به شناسنامه ش��ماره 28  كدملي  1290219222  صادره 
خمینی شهر  فرزند باقر  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215 مترمربع از 
پالك شماره 43  فرعی از 37  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازسند 16923-92/6/14 دفتر192 اصفهان كه باقسمتی 

ازجوی متروكه تواما تشکیل یکبابخانه راداده است
111- رای ش��ماره 54507-1394/12/24 هیأت اول اقای  بهرام رضائی 
كوجانی  به شناسنامه شماره 251  كدملي  1291133399  صادره اصفهان  
فرزند رجبعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 463/70  مترمربع از پالك 
شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 296   دفتر 1099  امالك
112- رای شماره 54509-1394/12/24 هیأت اول اقای مسعود رنجبر  به 
شناسنامه ش��ماره 1624  كدملي  1287827322  صادره اصفهان  فرزند 
علمدار  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 254/65  مترمربع از پالك شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی خانبابا ضیائی ومعصومه جوانمردی
113- رای شماره 54510-1394/12/24 هیأت اول اقای احمد میرآبادی 
عاشق آبادی  به شناسنامه ش��ماره 201  كدملي  1290673837  صادره 
اصفهان  فرزند رحمن  شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت 199  مترمربع از 
پالك ش��ماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمی غالمرضا جاللی عاشق ابادی ازموردثبت صفحه 

546 دفتر 149 امالك
114- رای شماره 54513-1394/12/24 هیأت اول اقای محمود زارع بهرام 
ابادی  به شناسنامه شماره 541  كدملي  1283022397  صادره اصفهان  
فرزند علی   شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت 180/20  مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رسمی علی زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 90 دفتر 48 امالك

115- رای ش��ماره 54516-1394/12/24 هیأت اول خانم شیوا شیرانی 
بیدآبادی  به شناس��نامه ش��ماره 1272980375  كدملي  1272980375  
صادره اصفهان  فرزند علیرضا ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 31/30  
مترمربع از پالك ش��ماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی محمودزارع بهرام ابادی
116- رای شماره 54593-1394/12/24 هیأت اول اقای حجت مارانی به 
شناسنامه شماره 830  كدملي  1290519633  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمود  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 60/50  مترمربع از پالك شماره 
755  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمی عباس عس��گری ازموردثبت صفحه 249 دفتر 65 

امالك
117- رای شماره 54592-1394/12/24 هیأت اول اقای حسین جان نثاری 
الدانی به شناس��نامه ش��ماره 7  كدملي  1290020817  صادره اصفهان  
فرزند محمدعلی  ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت 49/30  مترمربع از 
پالك شماره 438  فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازسند 79182-54/12/2 دفترخانه 7 اصفهان
118- رای ش��ماره 54591-1394/12/24 هی��أت اول اق��ای محمدجعفر 
شفیعی علویجه به شناسنامه شماره 145  كدملي  1091910944  صادره 
نجف آباد  فرزند یداله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 52/40  مترمربع از 
پالك شماره 2493/1  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رس��می كاظم افقری ازموردثبت صفحه 

330 دفتر 62 امالك
119- رای شماره 54590-1394/12/24 هیأت اول اقای اسکندر میرزائی 
دمابی به شناسنامه ش��ماره 7  كدملي  1091889368  صادره نجف آباد  
فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 64  مترمربع از پالك شماره 
2493/1  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمی كاظم افقری ازموردثبت صفحه 330 دفتر 62 امالك

120- رای ش��ماره 54589-1394/12/24 هیأت اول اقای محمدعلی دره 
بیدی به شناسنامه شماره 485  كدملي  1229485333  صادره خوانسار  
فرزند محمدرضا  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 168  مترمربع از پالك 
شماره 2768  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان ازمالك رسمی حس��ن علیجانی رنانی ازموردثبت صفحه 

192 دفتر 85 امالك
121- رای شماره 54586-1394/12/24 هیأت اول اقای اسماعیل رضائی 
س��ودانی به شناس��نامه ش��ماره 1028  كدملي  1283292637  صادره 
اصفهان  فرزند امیر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/50  مترمربع از 
پالك ش��ماره 55  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 452 دفتر 685 امالك
122- رای ش��ماره 54585-1394/12/24 هی��أت اول اق��ای محمدرضا 
منصوری طهرانی به شناسنامه ش��ماره 70555  كدملي  1281806250  
صادره اصفهان  فرزن��د مهدی  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 104  
مترمربع از پالك شماره 490  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی صغری كیقبادی ازموردثبت 

صفحه 43 دفتر 176 امالك
123- رای ش��ماره 54583-1394/12/24 هی��أت اول خان��م بت��ول بنی 
صادقی به شناسنامه شماره 278  كدملي  1293110133  صادره خمینی 
شهر  فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 66/26  مترمربع از 

پالك ش��ماره 970  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان كه یك دانگ ازس��ند 233705-85/1/19 دفتر 77 
اصفهان بنام متقاضی ویك دانگ دیگر ازمالك رسمی نفیسه محمدصادقی 

ازسند89529-77/2/20 دفتر 77 اصفهان
124- رای شماره 54575-1394/12/24 هیأت اول اقای محمدعلی رستم 
زاده رنانی به شناس��نامه ش��ماره 122  كدمل��ي  1289997713  صادره 
اصفهان  فرزند تقی شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 237/20  مترمربع از 
پالك ش��ماره 3509  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی مرتضی عابدی رنانی ازموردثبت 

صفحه 514 دفتر 141 امالك
125- رای ش��ماره 54559-1394/12/24 هیأت اول خانم عزت تیموری 
جروكانی  به شناسنامه شماره 8  كدملي  1289952140  صادره اصفهان  
فرزند رمضانعلی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 264  مترمربع از پالك 
شماره 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی رضا محمودیه ازموردثبت صفحه 249 دفتر 238 امالك
126- رای ش��ماره 54562-1394/12/24 هیأت اول خانم مژده اش��رفی 
شاهزاده علی اكبری  به شناسنامه ش��ماره 1038  كدملي  1286053099  
صادره اصفهان  فرزند مرتضی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104/75  
مترمربع از پالك ش��ماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 296 دفتر 1099 امالك
127- رای شماره 54567-1394/12/24 هیأت اول اقای حسینعلی رضائی 
كوجانی به شناسنامه شماره 4  كدملي  1290196044  صادره خمینی شهر  
فرزند عباس  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 338/53  مترمربع از پالك 
شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی زبیده واعظ ازموردثبت صفحه 249 دفتر 1070 امالك
128- رای شماره 54568-1394/12/24 هیأت اول اقای حسینعلی رضائی 
كوجانی به شناسنامه شماره 4  كدملي  1290196044  صادره خمینی شهر  
فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166  مترمربع از پالك شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی زبیده واعظ ازموردثبت صفحه 181 دفتر 199 امالك
129- رای ش��ماره 54569-1394/12/24 هیأت اول خانم فاطمه رضائی 
س��ودانی به شناس��نامه ش��ماره 1373  كدملي  1283295180  صادره 
اصفهان  فرزند قدرت اله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 84/78  مترمربع 
از پالك شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی خداداد رضائی سودانی
130- رای شماره 54571-1394/12/24 هیأت اول اقای مجتبی عبدالهی فر 
به شناسنامه شماره 1007  كدملي  1286558395  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/57  مترمربع از پالك شماره 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غ��رب  اصفهان ازمالك 

رسمی حاج حسن رضائی
131- رای ش��ماره 54572-1394/12/24 هیأت اول اقای علی اكبر ترابی 
میرابادی به شناس��نامه ش��ماره 1458  كدملي  1284657795  صادره 
اصفهان  فرزند رمضان  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152  مترمربع از 
پالك ش��ماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی حسن سلیمانی
132- رای شماره 30899-1394/04/31 هیأت اول اقای مصطفی حکمت 
نسب  به شناسنامه ش��ماره  17  كدملي   1290097781  صادره  اصفهان   
فرزند  احمد  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  332/02  مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی احمدزارع بهرام ابادی
133- رای ش��ماره 54835-1394/12/27 هی��أت چه��ارم خانم ش��هره 
سوفسطائی به شناسنامه ش��ماره 47006 كدملي 1280895640 صادره 
اصفهان فرزند احمد نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب خانه به 
مساحت 100 مترمربع از پالك ش��ماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثب��ت ملك غرب اصفهان مع الواس��طه از مالك رس��می ولی اله

 فهیمی پور
134- رای شماره 54832-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي مسعود عبادت 
به شناسنامه ش��ماره 147 كدملي 1288747527 صادره اصفهان فرزند 
محمودنسبت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب خانه به مساحت 100 
مترمربع از پالك ش��ماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان مع الواسطه از مالك رسمی ولی اله فهیمی پور
135- رای شماره 54836-1394/12/27 هیأت چهارم خانم مهری كیقبادی  
به شناسنامه ش��ماره 435 كدملي1283463083صادره اصفهان  فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 280/90 مترمربع 
از پالك شماره299فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان مع الواسطه از مالك رسمی علی اصغرعسگری
136- رای شماره 54830-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي ایاز اصالنی 
به شناسنامه ش��ماره 92 كدملي 4172073905 صادره الیگودرز فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 68 مترمربع از پالك 
ش��ماره2591فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان از مالك رسمی اكبر رحیمی كوهانی
137- رای شماره 47021-1394/10/14 هیأت دوم خانم رضوان صالح 
زاده لمجیری به شناسنامه ش��ماره 1122 كدملي 1286659019 صادره 
اصفهان  فرزند عبدالرحیم  از شش��دانگ س��اختمان به مساحت 158/50 
مترمربع از پالك شماره556 فرعی از40 اصلی واقع در اصفهان بخش14  

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی محمدجعفر شعربافیون
138- رای ش��ماره 22033-1393/09/16 هی��أت دوم خانم جمیله رنگی 
پوری به شناسنامه شماره 58634 كدملي  1281683280  صادره اصفهان 
فرزند حیدر ششدانگ ساختمان به مساحت 136 مترمربع از پالك شماره 
9فرعی از8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 75و140دفتر3و597امالك
139- رای ش��ماره 49165-1394/10/28 هیأت چهارم آقای قاسم فتحی 
رنانی به شناسنامه شماره 59 كدملي1290413002  صادره خمینی شهر 
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 151/22 
مترمربع از پالك شماره 3268 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواس��طه از محمد علی نجفی فرزند 

جالل از مالکین اولیه خریداری نموده
140- رای ش��ماره 49183-1394/10/28 هی��أت چه��ارم خانم عصمت 
صادقیان آفارانی به شناسنامه شماره 1465 كدملي 1282945718 صادره 
اصفهان فرزند عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه 
به مساحت 165/20 مترمربع از پالك شماره 1142 فرعی 28 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان خریداری مع الواسطه 

از عباس مال
141- رای ش��ماره 49182-1394/10/28 هی��أت چه��ارم آقای حس��ن 
صادقیان به شناسنامه شماره 37 كدملي 1289964440 صادره اصفهان 
فرزند محمد نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یك باب خانه به 
مساحت 165/20 مترمربع از پالك شماره 1142 فرعی 28 اصلی واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان خریداری مع الواس��طه

 از عباس مال
ادامه در صفحه 9



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
اسراف، موجب هالكت است و ميانه روى، مايه 

زياد شدن ثروت.
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جه  تو با
ب���ه محدودیت 
حداکثر ش��رکت در 
س��ه بخ��ش یازدهمین 
جش��نواره رواب��ط عمومی 
اس��تان اصفهان، روابط عمومی آبفای 
استان برای دومین س��ال پیاپی در بخش های 
پژوه��ش و افکارس��نجی، اطالع رس��انی و تبلیغات 
 و انتش��ارات موفق به کس��ب عنوان تندیس زرین و برتر 

شد.
در اردیبهش��ت 95 نیز در اختتامیه یازدهمین جش��نواره روابط عمومی استان، 
روابط عمومی آبفای اس��تان اصفهان ب��ه جهت اهتمام و ت��الش درحوزه روابط 
عمومی با عنایت ب��ه رای هیئت داوران در بخش های پژوهش و افکارس��نجی و 
اطالع رسانی با دریافت تندیس زرین و لوح سپاس و همچنین در بخش تبلیغات 
 و انتش��ارات موفق به دریافت لوح افتخار از دس��ت ش��هردار و اعض��ای محترم 

شورای اسالمی شهر به همراه سایر مسئوالن استان شد.
 خاطرنش��ان م��ی ش��ود در بیس��ت و هفت��م اردیبهش��ت م��اه روز ارتباطات 
و روابط عمومی نیز مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان در محل وزارت نیرو 
با اهدای لوح سپاس مورد تقدیر و تجلیل قائم مقام وزیر نیرو به جهت به کارگیری 
هنر و مهارت و دانش و با هدف فضای س��الم برای اطالع رس��انی وسیع و وثیق و 

ارتباطات صمیمانه و اثربخش بین مردم و شرکت آب و فاضالب قرار گرفت.
در همین راستا آقای بنی طبا مدیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان به جهت 
عملکرد شایس��ته و مطلوب به همراه همکاران محترم روابط عمومی در پیشبرد 
اهداف ترویجی و اطالع رسانی صنعت آب و فاضالب با لوح سپاس مورد تقدیر و 

تشکر مشاور وزیر نیرو در امور اجتماعی و فرهنگ عمومی قرار گرفت.
کسب رتبه اول روابط عمومى آبفا استان اصفهان در بين شرکت های آب 

و فاضالب شهری کشور
شرکت آبفا استان اصفهان در ارزیابی شش��مین جشنواره انتخاب روابط عمومی 
برتر شرکت های آب و فاضالب شهری موفق ش��د عنوان رتبه اول روابط عمومی 
ها را در سطح یک در بین شرکت های آب و فاضالب شهری کشور در سال 1394 

به خود اختصاص دهد.
در شش��مین جش��نواره انتخاب روابط عمومی برتر ش��رکت های آب و فاضالب 
ارزیابی در ده سرفصل اختصاصی شامل ارتباطات، مطالعات اجتماعی ) پژوهش 
و افکار سنجی (، انتش��ارات، مدیریت و برنامه ریزی، روابط عمومی الکترونیک، 
 نوآوری و خالقی��ت، مستندس��ازی، آموزش همگان��ی و تبلیغ��ات، فعالیت ها 
و برنامه های مشارکتی و تشریفات و س��امانه ارتباط مردمی 122 انجام شد که 
منجر به کسب رتبه اول شرکت آبفا استان اصفهان در ششمین جشنواره روابط 

عمومی برتر شرکت های آب و فاضالب شهری شد.
مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان گفت : طی سال های اخیر شرکت 

آبفا استان اصفهان با تدوین برنامه های جامع در صدد اجرای برنامه های 
تدوین شده برآمد به طوری که در بخش ارتباط با رسانه در سال 

94 با تولید 236 خبر و ارس��ال آن به130 رس��انه اعم از 
مکتوب، دیجیتالی، دیداری و ش��نیداری بیش از 

3300 خبر این شرکت در رسانه های جمعی 
 ملی و استانی منعکس ش��د و توانست 

ب��ا تعام��ل اصح��اب رس��انه از 
 ظرفی��ت ای��ن بخ��ش جهت 

فرهن��گ س��ازی مصرف 
بهین��ه آب اس��تفاده 

کند. 
188 ویژه نامه 

که 106 نسخه در سطح ملی، 82 نسخه در سطح استانی به چاپ رسید و نیز تولید 
16 مس��تند مرتبط با صنعت آبفا از دیگر اهم فعالیت های بخش ارتباطات حوزه 

روابط عمومی آبفا بوده است.
بنی طبا افزود:  یکی از بخش های مهم روابط عمومی مطالعات اجتماعی )پژوهش 

و افکارسنجی( است.
 بدین ترتیب عرصه روابط عمومی تعاملی تنها با مفهوم ارتباط موثر با مخاطبان 
معنی پیدا می کن��د. روابط عمومی آبف��ا اصفهان درخصوص گس��ترش فضای 
ارتباطی با ش��هروندان مبحث مطالعات اجتماعی و افکارس��نجی را حوزه بسیار 
 مهمی درنظر گرفته است. انجام مطالعات پژوهش��ی و نظرسنجی های دوره ای 

به یک فرآیند مداوم تبدیل شده است. 
نظرسنجی های انجام شده  بر سه شاخه کارکنان، مشترکین و ذی نفعان شرکت 
متمرکز شده که به طور متناسب با استفاده از نیروهای فعال در مناطق و همچنین 
به کارگیری نرم افزارهای نظرسنجی تحت وب و اندروید، 8 مورد پیمایش های 
منطقه ای، طرح های تحقیقاتی و پژوهش��ی در حوزه مسائل اجتماعی صنعت و 
5 مورد موضوعات نظرسنجی رضایت مشتریان و 5 مورد مقاله و ترجمه به همراه 
نظرسنجی رضایت ش��غلی کارکنان از جمله نقاط قوت فعالیت های پژوهشی و 
تحقیقاتی روابط عمومی آبفا در س��ال 94 در بین ش��رکت ه��ای آب و فاضالب 

شهری کشور است.
وی مدیریت در پیشبرد اهداف کالن شرکت را نقش غیرقابل جایگزینی دانست 
و خاطرنش��ان س��اخت: بدون مدیریت کارآمد در عرصه رواب��ط عمومی تمامی 
فعالیت ها بی معنی می شود. برای اعمال مدیریت علمی و دانش محور در روابط 
عمومی آبفا استان اصفهان تخصصی کردن امور و واگذاری فعالیت های محوله با 

نظارت و رصد کامل انجام می گیرد. 
عملک��رد مدیریت بر تمامی قس��مت ه��ا اثر می گ��ذارد بنابرای��ن در وهله اول 
مدیریت باید بر نیروی انس��انی متخصص و با تجربه متکی باش��د؛ با این تفاسیر 
 در س��ال های اخیر س��عی جدی ش��ده اس��ت تا از نیروهای متبحر و کارشناس 
در حوزه روابط عمومی بهره گرفته شود تا روابط عمومی مدرن همراه با چاالکی 
و س��رعت عمل محقق ش��ود. تحقق این مهم با برنامه اس��تراتژیک و راهبردی 
و اس��تقرار مدیریت دانش محور و 61925 نفرس��اعت س��رانه آموزش کارکنان 
 روابط عمومی به همراه تدوین برنامه عملک��ردی و درصد حصول اهداف صورت 

گرفت.
مشاور مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان گفت: از جمله فعالیت های ویژه 
روابط عمومی می توان به بخش انتش��ارات در سال 94 اش��اره کرد که در عرصه 
 اطالع رسانی می توان به بخش انتش��ارات در سال 94 اش��اره کرد که در عرصه 
 اطالع رس��انی صنعت آب و فاضالب کش��ور از نظر کمی و کیفی بی بدیل است 

و از عواملی اس��ت که موجب کسب 

رتبه نخست در سطح کشور شد.
 تیراژ بی��ش از 10000 نش��ریه داخلی و 21 موضوع بروش��ورهای آموزش��ی و 
 کاتال��وگ ه��ای معرفی پ��روژه ب��ا تی��راژ 174000 و 51 موضوع پوس��ترهای 
 فرهنگ س��ازی مصرف بهینه آب ب��ا تی��راژ 168000 و30 م��ورد تهیه و چاپ 
بازی های فکری پازل، لوح فشرده آموزشی و ... به همراه 11 عنوان کتاب مرتبط 
با مدیریت مصرف صحیح آب با جامعه هدف خردس��االن، کودکان، نوجوانان و 
بزرگس��االن و دیگر مصرف کنندگان آب با تی��راژ66000 جلد نقش موثر روابط 
عمومی آبفا استان اصفهان را در سطح کشور و اس��تان بارز کرده و از مالک های 

انتخاب روابط عمومی برتر در کشور شده است.
بنی طبا با بیان اینکه در حال حاضر با پیشرفت های تکنولوژی برخی از مخاطبین 
ترجیح می دهند از طری��ق فضای مجازی به نیازهای خود پاس��خ دهند تصریح 
 کرد: در سال های اخیر توسعه تکنولوژی در روابط عمومی ها گسترش پیدا کرده 
در این زمینه روابط عمومی آبفا استان اصفهان دارای سایت خبری مستقل و فعال 
است که این سایت دارای نشریه الکترونیکی است و مجهز به سامانه الکترونیکی 
 پاس��خگویی به مردم، ارس��ال پیام ب��ه مخاطبی��ن دارای 4 نرم افزار آموزش��ی 
و اطالع رسانی استفاده از نرم افزار موبایل و نیز اخبار شرکت روزانه در این سایت 
 منتقل می ش��ود که این س��ایت درگاه بس��یار معتبر برای اصحاب رسانه است. 
بهره گیری از هش��ت م��ورد تبلیغات در رس��انه ه��ای دیجیتال ) س��ایت ها و 
خبرگزاری ها و ... ( و انتشار نرم افزار موبایل مدیریت مصرف بهینه آب به همراه 
 بیش از754000 پیامک های ارس��الی به 84358 دریافت کنن��ده پیام و تولید 
نرم افزارهای آموزشی و اطالع رس��انی و تابلو اعالنات دیجیتال به همراه1200 
مطلب یا خبر درج شده در سایر سایت های خبری از جمله فعالیت های چشمگیر 
 روابط عمومی در حوزه روابط عمومی الکترونیک در س��ال 94 اس��ت. وی گفت: 
ایده پردازی راهبردی اس��ت که در تمامی ش��رکت های مترقی دنبال می شود. 

خالقيت و نوآوری به تسهيل امور مى انجامد
در حوزه رواب��ط عمومی که بیش��تر ب��ا تعامالت انس��انی درگیر هس��تیم باید 
ای��ده ه��ا و اف��کار جدی��د ب��ر مح��ور تس��ری اط��الع رس��انی و مخاط��ب 
س��نجی اس��توار باش��د. بنابرای��ن در س��ال 94 رواب��ط عموم��ی ب��ا توج��ه 
 به ش��رایط ویژه اس��تان با 9 مورد ن��وآوری و خالقی��ت در زمین��ه فعالیت های 
فرهنگ س��ازی، تبلیغات، مستندس��ازی و در ش��یوه های مدیریت به سمت و 
س��وی مدیریت مصرف معطوف ش��د. تاس��یس خانه فرهنگ آب ب��ا واحدهای 
مختلف، س��رمایه گذاری در ط��رح ه��ای خالقان��ه الکترونیکی اع��م از تولید 
نرم افزارهای نظرس��نجی، آرش��یو و حتی س��اخت اس��تیکرهایی با مضامین و 
اش��کال چهره های ثبت ش��ده آبفا آبدونه و گلدونه و انتش��ار در فضای مجازی 
 گوش��ه ای کوچک از این گونه اقدامات بدی��ع در صنعت آب و فاضالب کش��ور 

است.

ی��ر  مد
رواب��ط عموم�ی 

و آم��وزش همگان��ی 
اس��تان  آبف��ا  ش��رکت 

اصفه��ان مش��ارکت ب��ا 21 
تش��کل و س��ازمان ه��ای مختلف از 

جمله کمیته فرهنگی ش��هروندی شهرداری، 
خان��ه کاریکات��ور و دفت��ر طنزپ��ردازان کمیته آب 

 اتاق بازرگان��ی، صنایع و معادن اصفه��ان ، انجمن صنفی 
 روزنام��ه ن��گاران، س��ازمان آم��وزش و پ��رورش، بهزیس��تی، 

ش��رکت های ذوب آهن و ف��والد مبارکه، نیروگاه، س��ازمان فرهنگ��ی و هنری 
 شهرداری، یونس��کو، حوزه هنری اس��تان اصفهان، مرکز صداوس��یما از جمله 
فعالیت های این واحد برش��مرد و اعالم کرد: روابط عمومی آبفا اس��تان اصفهان 
همکاری و تعامل دو جانبه با این س��ازمان ها و تشکل ها داشته به طوری که 17 
تفاهم نامه همکاری با نهادهای مختلف منعقد شد و 7 نمایشگاه مختلف برگزار 

کرد و در هفت نمایشگاه ملی و استانی نیز در سال 94 حضور داشته است.
مش��اور مدیرعامل با اش��اره به برنامه های آموزش��ی و برگزاری جشنواره های 
مختلف از سوی روابط عمومی آبفا استان اصفهان اظهار داشت: در سال 94 روابط 
 عمومی آبفا استان اصفهان عالوه بر برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم و عکس 
جلوه های آب، جشنواره قاصدک های برکت، جشنواره روزنامه دیواری »بنویسیم 
آب، بخوانیم زندگی« جشنواره تئاتر ویژه مهدهای کودک، جشنواره سیمای آب 

را نیز برگزار کرد. 
همچنین به لحاظ اینکه بتوانیم اقشار مختلف جامعه را ترغیب به استفاده صحیح 
آب کنیم؛ مجموعه تلویزیونی قطره، مجموعه130 قسمتی رادیویی جاری حیات، 
فیلم چتری برای رویاها، تولید 12 انیمیشن تبلیغاتی، برگزاری جشنواره فراگیری 
اولین واژه، پخ��ش 63 آگهی و میان برنامه از صداوس��یما، پخش150 زیرنویس 
در س��یما، تش��کیل گروه حامیان آب، برپایی 3 هزار و940 بیلبورد تبلیغاتی و 
تولید 11 تیزر مدیریت مص��رف آب از جمله اقدامات آموزش همگانی و تبلیغات 

شرکت است. 
در این راستا450000 نفرساعت جلسات آموزشی مدیریت مصرف و3940 عدد 
بیلبوردهای تبلیغاتی به می��زان25700 مترمربع ب��رای ترویج فرهنگ مصرف 
بهینه آب در سطح 93 شهر تحت پوشش ش��رکت برای مشترکین استان انجام 

شده است.
بنی طبا در پایان به فعالیت های س��امانه ارتباط مردمی 122 آبفا اس��تان اشاره 
کرد و گف��ت: در س��ال 94، 320 هزار و 59 تماس ثبت ش��ده و 6 ه��زار و 534 
تماس پیگیری ش��د. این درحالیس��ت که 93 ش��هر تحت پوشش ش��رکت آبفا 
استان اصفهان از خدمات سامانه 122  بهره مند ش��ده اند و این 93 شهر به طور 
 مستمر با سامانه 122 در ارتباط هستند و رخدادهای مختلف را به سامانه 122 

می رسانند. 
همچنین این س��امانه مجهز ب��ه نرم اف��زار آوایا اس��ت و در ح��ال حاضر بیش 
از80 درص��د تم��اس ه��ای مش��ترکین در س��طح اس��تان متمرک��ز 
20 درص��د باقیمان��ده نی��ز در روزه��ای آین��ده   ش��ده و
به اتمام می رسد تا اینکه وسیع ترین سامانه ارتباط مردمی 
122 ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری کش��ور از 
جهت وس��عت و پراکندگی به ص��ورت متمرکز 
انجام شود ضمن اینکه این درگاه ارتباطی 
در آین��ده نزدیک ارای��ه کننده تمامی 
خدم��ات در ح��وزه مش��ترکین، 
پیش��نهادات،  و  نتق��ادات  ا
مهندس��ی و توسعه و سایر 
 خدمات جاری ش��رکت 

می شود.

تجليل همزمان از روابط عمومى شرکت آبفا استان اصفهان در سطح ملى و یازدهمين جشنواره روابط عمومى استان اصفهان؛

کسب رتبه اول روابط عمومی آبفا استان اصفهان در بین شرکت های آب و فاضالب شهری کشور
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