
حجت االسالم  محسن عباسی با اشاره به جلسات س��تاد امر به معروف 
با حضور نهادهای مختلف در راس��تای تکریم ماه مبارک رمضان اظهار 
داش��ت: تمام دس��تگاه ها باید طوری عمل کنند تا حرمت ماه مبارک 
رمضان حفظ ش��ده و مردم دین مدار بتوانند بیشترین بهره را از این ماه 

ببرند.
 وی افزود: اتاق اصناف، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، 
صداوسیما، دادگستری، شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان از جمله 
نهادهایی هس��تند که در این زمینه جلساتی داش��ته ایم و به ما کمک 

می کنند.
قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر اس��تان اصفهان با تاکید بر 
 اقدامات ش��هرداری و صداو س��یما در رابطه با تکریم ماه رمضان گفت: 
 صدا و س��یما با پخش برنام��ه های مذهبی و ش��هرداری نی��ز با نصب 
بیلبورد ه��ا و تکریم ورود ب��ه این ماه ، به پیش��واز ماه مب��ارک رفته و 

برنامه های خودشان را آغاز کرده اند.
عباسی یادآور شد: در ایام ماه مبارک رمضان رستوران ها و آشپزی ها در 
ساعات مشخص تا قبل از اذان مغرب صرفا ارایه غذا را به صورت غذای 
بیرون بر س��رویس دهی کنند و از طبخ غذای بودار از صبح تا ساعت 14 

بپرهیزند.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مسافران وارد شده به شهر چیست 
گفت: مس��افران نیز باید حرمت ماه مبارک رمض��ان را حفظ کنند واز 
خوردن و آش��امیدن در مالءعام وطبخ غذا و کش��یدن قلیان دراماکن 

عمومی و پارک ها پیش از اذان مغرب بپرهیزند .
قائم مقام س��تاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در رابطه با 
اماکن ورزشی نیز گفت: فعالیت اماکن ورزشی و به خصوص استخرها در 
روز، ممنوع و مسابقات ورزشی در حد امکان به ساعات شب موکول شود 

تا مشکلی برای ورزشکاران روزه دارایجاد نگردد.
وی تصریح کرد: اگر روزه  خواری به صورت فردی انجام شود در صورت 
مشاهده نیروی انتظامی برخورد می شود و اگر در مغازه و پاساژها صورت 

بگیرد، بازرسان اتحادیه های اصناف نظارت می کنند.
وی در خص��وص نح��وه برخ��ورد ب��ا هنجارش��کنان و روزه خ��واران 
 عنوان ک��رد: برخ��ی تنها به منظ��ور حرمت ش��کنی ب��ه روزه خواری 
 می پردازند که الزم اس��ت با اینگونه افراد برخورد جدی صورت گیرد.

 شیوه کار به این صورت اس��ت که در صورت مشاهده تخلف تذکر داده 
می ش��ود و در مرحله بعد نیروی انتظامی، متخلف را بازداشت و به قوه 

قضاییه معرفی می کند.
قائم مقام س��تاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان تاکید کرد: 
برای هیچ منطقه ای از شهر استثنا قائل نشده ایم و تمام این قوانین باید 

سرتاسر شهر اجرایی شود.
وی در پایان صحبت های خود گفت: اصفهان ش��هر دین مدار، مذهبی 
و پرافتخار است. اگر فرهنگ تذکر دادن و احترام به حرمت ماه مبارک 
رمضان در مردم نهادینه ش��ود، دیگر نیازی به ورود دستگاه ها و نیروی 

انتظامی نخواهد بود.

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور گفت: امروز میزان نیاز سالیانه 
کشور به لوله و پروفیل به رقم 1/8میلیون تن می رسد و بیش از این رقم 
مصرف نداریم و ظرفیت 14 میلیون تنی ایجاد ش��ده، مطابق با واقعیت 

و نیاز نیست .
بهرام سبحانی اظهار داش��ت : برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص 
نحوه تامین ورق مورد نیاز صنایع پایین دستی ناعادالنه بوده، استفاده 
ابزاری و تبلیغات منفی و غوغاساالری عده ای در این صنعت موجب شده 
است شرایط به شکل غیر واقعی جلوه کند. وی یادآور شد: بررسی ها و 
اطالعات موجود نش��ان می دهد تولیدکنندگان لوله و پروفیل در ایران 
در دوران پیک مصرف هم کمتر از دومیلیون تن ورق مصرف داش��تند 

بنابراین باید با مسایل به شکل واقع گرایانه روبه رو شد .
وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��ه تازگی اعالم کرد که واحدهای فوالد 
مبارکه، ش��رکت نورد و لوله اهواز و مجتمع فوالد گیالن در مجموع دو 
میلیون تن ورق م��ورد نیاز اعضای س��ندیکای تولیدکنن��دگان لوله و 

پروفیل فوالدی را برای امسال تامین کنند. 
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی آغاز 
به کار نکرده و تولید کنندگان لوله وپروفیل نیز از س��ابقه فعالیت الزم 
در این بخش برخودارند، بنابراین دو طرف در تمام س��ال های گذشته 
بایکدیگر همکاری داشته و این روند کماکان ادامه دارد و باید منطقی با 

رویدادها برخورد شود.
وی پیرامون طرح موضوع گران فروشی فوالد مبارکه، که موجب تعطیلی 

برخی از واحد های داخلی ش��ده، گفت : این موض��وع به دور از واقعیت 
است و با بررسی دقیق می توان دریافت بس��یاری از این کارخانه ها به 
دلیل ناتوانی در تامین مالی و مسایل حاشیه ای سال ها از چرخه تولید 

خارج شده اند.
سبحانی افزود: تولیدات فوالد مبارکه در بورس قیمت گذاری می شود 
و این امر رانت برخی از افراد را در دستیابی به اختالف قیمت کارخانه و 
بازار حذف کرده، بنابراین این موضوع سبب اعتراض آنها و طرح مطالب 

غیر واقعی شده است .
وی اضافه کرد: سال 1394 برنامه صادرات 1/5 میلیون تن برنامه ریزی 
شده بود که یک میلیون و 793 هزار تن تحقق یافت که در واقع رکورد 
صادرات در این مجتمع از ابتدای فعالیت تاکنون، شکسته شد و در واقع 
35 درصد تولید این واحد در خارج عرضه شد و بقیه در داخل کشور در 

اختیار مشتریان قرار گرفت. 
جمهوری اسالمی در سال گذش��ته 4/1 میلیون تن فوالد صادر کرد که 

رقم بی سابقه ای برای کشورمان در این بخش به ثبت رسید .
به گفته سبحانی ، فوالد مبارکه امسال برنامه صادرات 1/8 میلیون تن 
را پیش بینی کرده که این رقم با توجه به ش��رایط ب��ازار جهانی ممکن 

است، کاهش یابد.
وی یادآور شد: براس��اس طرح های در دست اجرا امس��ال دستیابی به 
ظرفیت 10 میلیون تنی پیش بینی ش��ده اس��ت و انتظار می رود این 

مهم تحقق یابد . 

همایش گرامیداش��ت روز جهانی محیط زیست با حضور معصومه ابتکار معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد.

این همایش  با ش��عار  »به س��وي طبیعت براي زندگي « همراه با نکوداش��ت 
فعاالن محیط زیس��ت اس��تان در اصفهان برگزار ش��د. در این مراسم معصومه 
ابتکار معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور 
لوح تقدیر را به رسول زرگرپور اس��تاندار اصفهان به خاطر برپایي همایش روز 
 جهاني تاالب ها در اصفهان و آفرینش رویدادي تاریخي براي مشارکت در حفظ

 زیست بوم هاي ارزش��مند توس��ط مهندس ظهرابي مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان اهدا کرد.

در این همایش از برنامه هاي زیست محیطي، برنامه جامع مقابله پدیده گرد و 
غبار و ذرات معلق  و همچنین برنامه نرم افزار کاربردي ) اپلیکیشن ( کیفیت هوا 

توسط استاندار محترم اصفهان رونمایي شد.
استاندار اصفهان گفت: اصل 50 قانون اساسي مي گوید که حفاظت محیط  زیست 
وظیفه عموم تلقي مي شود؛ فعالیت هاي اقتصادي که با آلودگي محیط  زیست 
همراه بوده ممنوع  اس��ت در حالی که س��ه هزار کارگاه آالینده در سطح کشور 

فعالیت مي کنند که یک سوم آنها در استان اصفهان وجود دارد.
رسول زرگرپور گفت: حفاظت از محیط زیس��ت فقط بر عهده دولت و نهادهاي 
 ذي ربط نیست بلکه یک وظیفه عمومي اس��ت. به طوری که در استان اصفهان

 5 میلیون نفر اصفهاني باید 5 میلیون محیط بان باشند.
زرگرپ��ور با اب��راز گالی��ه از برخي س��خنان در مورد جری��ان آب زاین��ده رود 
گفت:اقداماتي که در دو سال گذشته در باره جریان آب زاینده رود انجام شده، 

در 50 سال گذشته بي س��ابقه بوده؛ بدیهی است حل مشکل جریان دائمي آب 
در استان حداقل پنج س��ال زمان نیاز دارد. وی افزود: در دو سال گذشته کشت 
کامل کشاورزي در استان اصفهان انجام ش��ده و در 9 ماه از سال نیز جریان آب 
 در بس��تر زاینده رود جاري بوده اس��ت و از آنجایی که اس��تان اصفهان امسال

 خشک ترین سال را در طول 40 سال گذشته تجربه مي کند با مدیریت صحیح 
می توان با بحران کمبود آب مقابله کرد. در پایان معاونت محیط طبیعي سازمان، 
لوح تقدیر ی به مهندس شیش��ه فروش مدیر کل محترم مدیریت اس��تانداري 
اصفهان ،مهندس مسعود نیک آیین مدیر کل محترم تشریفات استان  و مهندس 
احمد صادقي بخشدار محترم بن رود اهدا کرد. در حاشیه این برنامه حاضران با 
باال بردن کاغذ هایی که جمالتی از قبیل تن خشکیده زاینده رود در انتظار اجرای 
مصوبات است؛به سوی زاینده رود به س��وی زندگی و... روی آن نوشته شده بود 

خواستار نجات زاینده رود همیشه خروشان  بودند.

مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان باحضور در نمایش��گاه IFAT که یکی 
از بزرگترین نمایش��گاه های صنعت آب و فاضالب در دنیا می باش��د در جمع 
کارشناسان این صنعت در ش��هر مونیخ به معرفی و گستردگی خدمات شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان پرداخت و گفت : خدمات شرکت در 93 شهر استان 
انجام می گردد که در وسعت 77000 کیلومتر مربع می باشد و بیش از 4 میلیون 

نفر جمعیت را دربر دارد .
مهندس امینی همچنین در این نمایشگاه به تأسیسات و تجهیزات صنعت آب و 
فاضالب اصفهان اشاره کرد و گفت : فرایند تصفیه در تصفیه خانه آب و تأسیسات 
و تجهیزات به کار رفته در این تصفیه خانه مطابق با تکنولوژی روز دنیاس��ت و 
نیز تصفیه خانه فاضالب شمال، جنوب و شرق مجهز به تکنولوژی نوین هستند 
همچنین چگونگی مهار حوادث در حوزه بهره برداری آبفا استان اصفهان با بهره 

گیری از نیروی های با تجربه و متخصص صورت می گیرد .
مهندس امینی به فرصت س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختلف صنعت آبفا 
در اصفهان اشاره کرد و خاطرنشان س��اخت : در سالهای اخیر با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به روشهای مختلف سرمایه گذاری اعم از بیع متقابل، فاینانس 
خارجی، فاینانس داخلی، BOT و BOO و تبصره 3 این ش��رکت توانست پروژه 

های مختلفی در اقصی نقاط استان اصفهان اجرا نماید .
وی به پروژه هایی که با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شد پرداخت و گفت : 
افزایش بهره وری، تسریع در تکمیل پروژه ، کاهش هزینه های جاری از جمله 
مزیت مش��ارکت با بخش خصوصی اس��ت به طوریکه در چندسال اخیر اجرای 
تأسیس��ات فاضالب در شهرس��تان های مختلف اصفهان با مش��ارکت بخش 

خصوصی صورت گرفته است. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به همکاری 
کارشناسان خارجی با شرکت آبفا اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت : مقرر گردید 
بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی ش��بکه جمع آوری فاضالب شهر اصفهان 
با استفاده از تکنولوژی آلمانی و همکاری کش��ور چین با روش سرمایه گذاری 
فاینانس خارجی انجام ش��ود همچنین مهندس امینی به همکاری کارشناسان 
آلمانی با صنعت آبفا اصفهان پرداخت و گفت : به رغم اینکه اخیراً کارشناسانی از 
کشور ژاپن از تأسیسات آبفا اصفهان بازدید به عمل آوردند موافقت ضمنی جهت 
همکاری انجام شده است اما در سالهای گذشته از تکنولوژی و دانش کشور آلمان 
در تأسیسات آبفا اصفهان استفاده گردید که نمونه بارز آن استفاده از تکنولوژی 
و دانش کشور آلمان در تأسیسات فاضالب شمال و جنوب اصفهان می باشد که 
انتظار می رود با حضور کارشناسان مختلف از سراسر دنیا فرصت های همکاری 

دوجانبه میان صنعت آبفا اصفهان و دنیا بیش ازپیش فراهم شود .

قائم مقام ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان مطرح کرد:

شهروندانی که روزه نیستند حرمت روزه داران را حفظ کنند
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد:

میزان مصرف سالیانه لوله و پروفیل کشور 1/8 میلیون تن است

به مناسبت همایش هفته محیط زیست؛

هر اصفهانی یک محیط بان
مدیرعامل آبفا استان اصفهان :

تبیین فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت آبفا استان در نمایشگاه ایفات آلمان
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری اصفهان گف��ت: پیدا ش��دن مارها 
در این زمان ارتباطی با بس��ته ش��دن رودخانه 
زاینده رود ندارد و این اتفاق طبیعی است. بهزاد 
بزرگزاد اظهار داش��ت: هرس��اله همی��ن تعداد 
مار در اس��تان اصفه��ان در این بازه از س��ال در 
حاش��یه زاینده رود توسط آتش نش��انان گرفته 
می شود، اما امس��ال این بحث در فضای مجازی 
بسیار پر س��ر و صدا ش��د و ش��دت گرفت. وی 
 اف��زود: م��ار جان��وری اس��ت ک��ه خطرآفرین

 اس��ت و از ش��هروندان تقاضا داریم، در صورت 
 مش��اهده مار حتم��ا 125 و آتش نش��انی را در
  از ای��ن موضوع باخب��ر کنند؛ خود ش��هروندان
  به هیچ وجه اقدام به گرفت��ن آن نکنند چراکه

 مار جانوری است که در یک مکان نمی ایستد و 
وقتی برای صید مار به دنبال آن  می روند...
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فرمانده انتظامی استان:
اجرای طرح ترویج فرهنگ 
اسالمی در اصفهان آغاز شد

2

اخالق و رفتار اسالمی الزمه 
انقالبی بودن است

6

این ماه ،هنوز هم عسل است

2

هر دقیقه جلسه علنی مجلس
چند میلیون تومان آب می خورد؟

معمـای مـوزه
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

واردات بی رویه، واحدهای بزرگ 
صنعتی اصفهان را مشکل دار کرد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان:

پیدا شدن مارها ارتباطی با بسته 
شدن زاینده رود ندارد
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تیم فوتبال ذوب آهن قرارداد یحیی گل محمدی را به مدت 
یک فصل دیگر تمدید کرد. به دنبال مذاکرات نهایی انجام 
شده در دفتر س��عید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 

اصفهان، یحیی گل محمدی سرمربی موفق دو سال اخیر 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، یک سال دیگر قرارداد خود 

را با باشگاهذوب آهن تمدید کرد...

خیال ذوبی ها از بابت نیمکت راحت شد؛
تمدید قرارداد یحیی
برای تکمیل ماموریت

نادیدنی های دفاع مقدس در اصفهان به تصویر کشیده می شود؟

استاندار اصفهان مطرح کرد:

روحانی:

نمایندگان چقدربه هزینه هاواقفند؟

گذری بر چند و چون یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب؛
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باید ببینیم هر دقیقه مجلس چقدر برای مملکت هزینه 
 دارد؟ » این س��خن مجتب��ی ذوالنور نماین��ده مردم قم 
 در مجل��س ش��ورای اس��امی اس��ت ک��ه در اعتراض 
به بی نظمی جلس��ات علنی مجلس و تاخی��ر بدون عذر 

نشست علنی بهارستان نشینان مطرح شد.
تسنیم: این گزارش در پی پرداختن به چرایی بی نظمی ها 
و تاخیرهایی که در ابتدای اکثر جلس��ات علنی پارلمان 
وجود دارد، نیس��ت اما سوال اینجاس��ت که آیا می توان 
محاسبه کرد » هر دقیقه جلسه علنی مجلس چقدر برای 

کشور هزینه دارد؟ «
 براس��اس قانون اساس��ی کش��ورمان » قانون گ��ذاری « 
و » نظارت بر حس��ن اج��رای قوانی��ن « دو وظیفه مهم 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی است. 
 در واق��ع م��ردم ب��ه ص��ورت مس��تقیم نمایندگانی را 
به بهارس��تان می فرستند تا در راس��تای حل مشکات و 
توسعه و آبادانی کشور قوانینی وضع کرده و بر اجرای آنها 

توسط قوه مجریه، نظارت داشته باشند.
بهارستان نشینان در جلس��ات کمیسیون های تخصصی 
مجلس طرح ها و لوایح طرح ش��ده را مورد چکش کاری 
قرار می دهند و پس از بررس��ی و تصوی��ب آنها، گزارش 
خود را برای تصویب نهایی به صح��ن علنی مجلس ارایه 
می دهن��د. همچنین وظیف��ه نظارت��ی وکای ملت نیز 
تقریبا همین پروس��ه را ط��ی می کن��د بنابراین می توان 
این گون��ه نتیجه گرفت ک��ه تم��ام فعالیت های مجلس 

ش��ورای اس��امی در صحن علنی پارلمان نم��ود دارد.
برای رسیدن به اینکه هر دقیقه صحن علنی مجلس چقدر 
هزینه بر است، می توان بودجه یک سال مجلس را بر میزان 
ساعات جلسات علنی پارلمان در همان سال تقسیم کرد.

 در این گزارش برای نمونه س��ال 93 در نظر گرفته شده 
تا بتوان با یک محاسبه، میزان برگزاری هر دقیقه از جلسه 

علنی مجلس را مشخص کرد.
با نگاه به مش��روح مذاکرات مجلس در سال 93 می توان 
دریافت که خانه ملت در سال 93 از روز 17 فروردین ماه 
تا 25 اس��فندماه جلسه علنی داش��ته و در مجموع 112 
نشست علنی برگزار کرده است. البته در برخی از روزهایی 
که مجلس جلس��ه علنی داشت، این نشس��ت ها به دلیل 
بررسی طرح ها و لوایح مهم و زمان بر مثل الیحه بودجه، 

در دو شیفت کاری برگزار شده است.
با جمع س��اعات و دقایق برگزاری جلسات علنی در سال 
93 پی می بریم که مجلس حدود 28501 دقیقه جلس��ه 

علنی داشته است.
همچنی��ن بودجه مجلس ش��ورای اس��امی در س��ال 
93 در دوبخش اعتب��ارات هزینه ای و اعتب��ارات تملک 
دارایی های س��رمایه ای تعریف شده اس��ت که در بخش 
اعتبارات هزینه ای، ردیف های بودجه ای برای برنامه های 

قانون گذاری، برنامه های نظارت و... وجود دارد.
 براین اس��اس س��رجمع بودجه ه��ای مص��وب مجلس 
در سال 93 رقمی در حدود 496 میلیارد تومان است که 

براساس گزارشات دیوان محاس��بات کشور و کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس، عملکرد مالی اعتبارات هزینه ای 
و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای رقمی در حدود 

506 میلیارد و 841 میلیون تومان است.
 با محاس��به این ارقام و تقس��یم می��زان بودجه مجلس 
 بر ساعاتی که جلس��ه علنی برگزار ش��ده است، می توان 

به ارقام زیر رسید:
 هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی  

حدود 17 میلیون و800 هزار تومان
 هزینه برگزاری یک ساعت جلسه علنی 

بیش از یک میلیارد و 67 میلیون تومان
 هزینه برگزاری یک روز جلس��ه علنی با احتساب 4 

ساعت حدود 4 میلیارد و270 میلیون تومان
البته واضح اس��ت که این ارق��ام، هزینه ه��ای برگزاری 
جلسات علنی در سال 93 است بنابراین هزینه هر دقیقه 
از صحن علنی مجلس در سال جاری با توجه به ثابت بودن 
میزان زمان برگزاری جلسات علنی و افزایش هزینه های 
مجلس از جمله افزایش حق��وق، افزایش هزینه آب، برق 
و تلفن... و هزینه کارمندان، مس��لما بی��ش از این ارقام 

خواهد بود.
براس��اس قانون بودجه سال 1395 کل کش��ور، بودجه 
مص��وب مجلس در بخ��ش اعتبارات هزین��ه ای و تملک 
دارایی های سرمایه ای در سال جاری 634 میلیارد تومان 
پیش بینی شده است که اگر میزان برگزاری جلسات علنی 
در سال جاری را برابر با سال 93 در نظر بگیریم، می توان 

به ارقام زیر رسید:
هزینه برگزاری یک دقیقه جلسه علنی 

حدود 22 میلیون و250 هزار تومان
 هزینه برگزاری یک ساعت جلسه علنی 

حدود یک میلیارد و 335 میلیون تومان
 هزینه برگزاری یک روز جلس��ه علنی با احتساب 4 

ساعت حدود 5 میلیارد و 335 میلیون تومان
 الزم به ذکر است میزان بودجه ای که در این گزارش مبنا 
قرار داده شده، تنها بودجه مجلس شورای اسامی است 
و نهاده��ای زیرمجموعه مجلس مانن��د مرکز پژوهش ها 
و دی��وان محاس��بات در قوانین بودجه س��نواتی، ردیف 
بودجه ای مشخص و جداگانه دارند و از آنجا که اقدامات 
این نهادها در راس��تای امور مجلس است و ثمره آن باید 
در تصمیمات و اقدامات مجلس نمود داشته باشد بنابراین 
اگر ارقام بودجه این نهادها به بودجه مجلس اضافه شود، 
ارقام ذکر شده در این گزارش ) هزینه برگزاری یک دقیقه 

جلسه علنی ( افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

فرمانده نیروی دریایی سپاه توان ش��ناوری، تکاوری، موشکی و هوا 
دری��ا را از جمله س��تون های توانمندی رزمی و عملیات��ی این نیرو 
برش��مرد و افزود: پهپاد پنجمین رکن نیروی دریایی سپاه در توان 
رزم و عملیات است. دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه 
درجریان بازدید از فرماندهی پهپاد ) هواپیمای بدون سرنشین ( این 
نیرو طی س��خنانی به نقش مهم و تاثیر گذار پهپادهای شناسایی و 
عملیاتی اشاره و تصریح کرد: پهپاد یکی از مجموعه های مهم نیروی 
دریایی سپاه است و هرچند که از راه اندازی رسمی آن در ندسا زمان 
زیادی نمی گذرد ولی با ظهور کارکردها، این یگان به یکی از پایه های 

توان رزم نیروی دریایی سپاه تبدیل شده است.
وی توان شناوری، تکاوری، موشکی و هوا دریا را از جمله ستون های 
توانمندی رزمی و عملیاتی نیروی دریایی سپاه برشمرد و افزود: پهپاد 
پنجمین رکن نیروی دریایی سپاه به لحاظ توان رزم و عملیات است.

فرمانده نی��روی دریایی س��پاه در ادامه اظهار داش��ت: با گذش��ت 
 زمان نقش پهپاده��ا و پرنده هایی که در این طی��ف قرار می گیرند 

در نیروهای مسلح دنیا بیش از پیش آشکار می شود.
وی با بیان اینکه تعریف ما از توان دریایی متفاوت با دنیاست، افزود: 
پهپاد می تواند در چارچوپ تعاریف نیروی دریای سپاه که با تعاریف 

مرسوم دنیا از توان دریایی متفاوت است، جایگاه خود را بیابد.
فدوی از دشمن شناسی به عنوان شاخصه مهم در انقاب اسامی یاد 
کرد و افزود: دشمن اصلی ما آمریکایی ها هستند نه برخی کشورهای 
ضعیف و کوچک، پس دش��من ما آمریکایی اس��ت ک��ه دیگران در 
 دنیا او را به عنوان یک قدرت مادی ش��ناخته و قب��ول دارند. فدوی 
در ادامه با برشماری ویژگی های پاسدار انقاب اسامی خاطرنشان 
 کرد: نیروهایی که در ی��گان پهپاد خدمت می کنن��د در درجه اول 
 می بایست همتراز یک انسان مسلمان ش��یعه انقاب اسامی بوده 
و به عنوان یک پاسدار متکی به ایمان و باور به وعده های خداوند بوده 
و از شور و نشاط و ابتکار عمل برخوردار باشند تا بتوانند به نحو احسن 
در کارها پیش بروند. وی اف��زود: در درجات بعدی، اهتمام در جهت 
 رشد و تس��لط بر آموزه های فنی و تخصصی و کاربردی کردن آنها 
با تمرین، ممارست و خاقیت اس��ت و در مسیر رشد ما به هر میزان 
که جلوتر برویم، باز سطوحی از رشد وجود دارد که باید به آن برسیم.

رییس دادگستری اس��تان تهران گفت: اینکه کسی که همه چیز 
نظام را زیر سوال برده، محکوم شده و محکومیتش تمام شده، حاال 
سیاسیون بروند با او عکس یادگاری بگیرند، این یعنی، دهن کجی 

به نظام، حکومت و حاکمیت.
 غامحسین اس��ماعیلی در مراس��م تودیع و معارفه مدیران کل 
زندان های اس��تان تهران گفت: در ارتباط با زندان از قدیم بر این 
باور بودم که به لحاظ وجود مشکات و آس��یب های اجتماعی و 
به لحاظ وجود افراد س��ودجو و فرصت طلب وجود زندان در همه 

حکومت ها امری ضروری است.
وی افزود: گرچ��ه حبس و زندان، کیفر افراد قانون ش��کن جامعه 
است، اما در باور خود این را داریم که عموم مجازات ها به خصوص 
زندان هدف نیس��ت، بلکه به دنبال اصاح رفتار فرد مجرم برای 

ایام آزادی است.
اسماعیلی تصریح کرد: ما در قوه قضائیه همواره گفته ایم که اهتمام 
به وضعیت زندانیان باید همیشه اولویت دستگاه قضایی باشد، چه 
زندانی کم داشته باشیم چه زیاد، در این اولویت هم باید استفاده 
حداقلی از زندان داشته باشیم، اما این به صفر نمی رسد چون یک 

عده حتما باید به زندان بیایند.
رییس کل دادگست�ری استان تهران ادام�ه داد: نباید کسی بیش 
از مدت مجازات قانون�ی خ�ود در زن�دان بمان�د، کسی که اصاح 
شده و شرایط اس��تفاده از تس��هیات قانون�ی را دارد بای�د به او 
اعطا شود. وی با اش��اره به تغییر نگرش جامعه به زندانیان گفت: 
متاسفانه برخی زندانیان بد رفتار می کنند؛ یک زندانی امنیتی که 
به نظام بد و بیراه گفته و همه چیز نظام را زیر س��وال برده، اینکه 
حاال راه بیفتیم و با او عکس بیندازیم، درس��ت نیست. ما معتقد 
به تغییر نگرش جامعه نس��بت به زندانیان آزاد شده هستیم، اما 
اینکه کسی که همه چیز نظام را زیر س��وال برده، محکوم شده و 
محکومیتش تمام شده، حاال سیاسیون بروند با او عکس یادگاری 

بگیرند، این یعنی، دهن کجی به نظام، حکومت و حاکمیت؛ 
در تمام کشورهای دنیا زندانیان امنیتی که مخالفان حاکمیت و 
حکومت هس��تند وجود دارند، اما اینکه عده ای زندانی امنیتی را 

تحویل بگیرند و بزرگش کنند، درست نیست.

دریادار فدوی: 

دشمن اصلی ما
آمریکاست

واکنش رییس دادگستری به آزادی تاج زاده؛

عکس گرفتن با ضد انقالب زندانی
دهن کجی به نظام است

خبرخبر نمایندگان چقدربه هزینه هاواقفند؟

هر دقیقه جلسه علنی مجلس
چند میلیون تومان آب می خورد؟

نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد 
از هیاری کلینتون اظهار داشت، روی کار آمدن کلینتون در کاخ سفید 

یعنی تداوم فاجعه اوباما!
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری 
آمریکا در واکنش ب��ه پیروزی هیاری کلینت��ون، رقیب دموکرات خود 
در انتخابات اولیه حزبی گفت: آخرین کس��ی که ما در کاخ س��فید نیاز 
داریم کلینتون یا کس��ی اس��ت که فاجعه اوباما را ادامه دهد. ترامپ 69 
 ساله ادامه داد: ما ورشکست ش��ده ایم. 19 میلیارد دالر بدهی داریم که 
به س��رعت در حال افزایش است. وضعیت زیر س��اخت های ما فاجعه بار 
است. اوضاع مدرسه های ما افتضاح است، آمار جرایم رو به افزایش است. 
مردم ترسیده اند با این شرایط آخرین چیزی که ما اکنون در کاخ سفید 

به آن نیاز داریم کلینتون یا کسی است که فاجعه اوباما را ادامه دهد.
 ای��ن غ��ول ام��اک آمریکای��ی اع��ام ک��رد: کلینتون ها از سیاس��ت 
» سو اس��تفاده «کرده اند. آنها میلیون ها دالر از فروش دارایی ها، منافع 
و قراردادهای دولتی کس��ب کرده اند. کلینتون حتی تم��ام این کارها را 
از طریق یک سرور ش��خصی غیرقانونی انجام داده است. وی مدعی شد 
که نتایج نظرسنجی های اخیر نش��ان داده که او کلینتون 68 ساله را که 
به اولین بانوی نامزد ریاس��ت جمهوری تاریخ آمریکا بدل شد، شکست 
می دهد. ترامپ سپس خطاب به دموکرات ها گفت: به دموکرات هایی که 
در این حزب به فرد دیگری رای می دادند می گویم که برای کسب حمایت 
شما تاش خواهم کرد. به حامیان برنی س��ندرز که با این سیستم فشل 
سوپر نمایندگان از گردونه خارج ش��دند می گویم ما با آغوش باز از شما 
اس��تقبال می کنیم. نامزد ریاس��ت جمهوری آمریکا ادامه داد: کلینتون 
وزارت خارج��ه را به س��نگری برای بودج��ه و درآمدهای خ��ود تبدیل 
کرد. روس ها س��عودی ها، چینی ها همگی به بیل و هیاری پول دادند و 
خدماتی را که می خواستند دریافت کردند. روز تلخی برای آمریکاست که 
دولت های خراجی با پول های بزرگ تاثیری به مراتب بیشتر از شهروندان 

کشور داشتند.

گروه تروریس��تی داعش فایل تصویری جدیدی را منتشر کرد که در آن 
تهدید کرده است اهرام ثاثه در مصر را تخریب می کند.

روزنامه دیلی میل گزارش داد که داعش این فای��ل را در هنگام تخریب 
یکی از معبدهای باس��تانی در عراق ضبط کرده اس��ت تا میزان جدیت 

هشدار خود را نشان دهد.
این فایل با عملیات تخریب معبد » ناب��و « که تاریخ آن به بیش از2500 
س��ال قبل برمی گردد و در ش��هر قدیمی نمرود در عراق واقع است، آغاز 

می شود.
در این فایل تاریخ تخریب این معبد مشخص نشده است، اما عکس هایی از 
معبد با آن نقش  و نگارهای باستانی که در برداشته بود، نشان داده می شود 

و سپس این معبد به صورت کامل منفجر می شود.

ترامپ:

کلینتون ادامه » فاجعه « اوباماست

داعش: 

اهرام ثالثه مصر را خراب می کنیم

بین الملل

رییس جمهور بر تاش مضاعف برای تحقق سریع اقتصاد 
مقاومتی که به عنوان ش��عار سال از س��وی رهبر معظم 

انقاب اسامی نامگذاری شده، تاکید کرد.
به گ��زارش خبرآناین به نق��ل از پایگاه اطاع رس��اني 
ریاس��ت جمه��وري، حجت االس��ام حس��ن روحانی 
 در جلس��ه هیئ��ت دولت با اش��اره ب��ه فضایل ف��راوان 
 ماه مبارک رمضان، به نقش ارزشمند رسانه ها در پیشبرد

 سیاست های اقتصاد مقاومتی  پرداخت و اظهارداشت: 
متاسفانه برخی رسانه ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی 
صرف��ا انتظ��ارات جامع��ه را افزای��ش داده و درمقابل، 
 نقش ت��اش و کوش��ش همگان��ی و امید ب��ه آینده را

 کمرنگ می کنند که این اساس��ا خاف سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی است.

دکتر روحان�ی تصری��ح ک�رد: برای رس��یدن به اهداف 
اقتصاد مقاومت��ی باید روحی��ه امید، وح��دت و تاش 
همگانی را در جامعه ارتقا داد و در چنین صورتی اس��ت 
که شرایط مناس��بی برای بهبود وضعیت جامعه  و مردم 

به وجود می آید.
رییس جمهور در ابتدای س��خنان خود نیز با بیان اینکه 
ماه رمضان، ماه برکت و رحمت الهی است، اظهار داشت: 
برکت و رحمت الهی در س��ایه تاش، کوشش همگانی، 
وحدت و همدلی در کنار توجهات و لطف خداوند متعال 

حاص��ل می ش��ود، بنابرین همه باید دس��ت به دس��ت 
هم داده ت��ا از این نعمات الهی حداکثر به��ره را بگیریم.

روحانی، ماه رمض��ان را، ماه غفران و آم��رزش گناهان 
دانس��ت و با تبریک حلول این ماه به مل��ت ایران و همه 
مسلمانان جهان اظهارداشت: امیدوارم همگی بتوانیم از 
برکات این ماه بزرگ، حداکثر استفاده و بهره برداری را 
به عمل آوریم  و در این ماه بیش از گذشته، مراقب اعمال 

خود باشیم.
روحانی  گف��ت: در ماه مبارک رمضان باید دوس��تی ها، 
 کمک ها و یاری رس��اندن ه��ای مان به دیگ��ران بیش 
از ماه های دیگر باش��د و بیش از همیش��ه به معنویت و 

خداوند توجه کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه آغاز دولت یازدهم و مراسم 
تنفیذ و تحلیف و معرفی وزرا ب��ه مجلس در ماه مبارک 
رمضان انجام شده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
 نیز توفیق برجام در ماه رمضان حاصل ش��د و امیدوارم 
 در ای��ن م��اه نی��ز دول��ت و م��ردم در کن��ار یکدیگ��ر 
 و ب��ا هماهنگ��ی، موفقی��ت های��ی را به دس��ت آورند 

و ماه رمضان پربرکتی را شاهد باشیم.
روحانی با بی��ان اینکه رحمتی که در م��اه رمضان وعده 
داده شده در سایه اخاق حس��نه، رفتار درست و اخاق 
اجتماعی صحیح حاصل می شود، اظهارداشت: همواره 

باید به اصول اخاقی توجه داش��ته باشیم چرا که اسام 
دین اخاق اس��ت و انقاب ما نیز انقابی اس��امی بوده 
و هس��ت و بنابراین نهایت انقابی بودن، توجه به رفتار 
اس��امی و اجرای مکارم اخاقی اس��ت و اخاق الزمه 

انقابی بودن است.
رییس جمهور اف��زود: هدف اصلی، دس��تیابی و اجرای 
احکام الهی و موازین اسامی است و اگر همه آن اجرایی 
 ش��ود، اخاق حس��نه ایجاد می ش��ود و در آن صورت 
 از آس��یب ه��ای اجتماعی کاس��ته ش��ده، رفاقت جای 
رقابت های تخریبگر را می گیرد و از دروغ، ریا و تخریب 

اثری باقی نخواهد ماند.
روحانی گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است 
که در تمام س��طوح جامعه و رس��انه ه��ا و در فضاهای 
حقیقی و مجازی ش��اهد اخاق دینی، وحدت و اخوت 

اسامی باشیم.
رییس جمهور همچنین با آرزوی امنی��ت و ثبات برای 
کش��ورهای همس��ایه و اس��امی اظهار امیدواری کرد: 
 ماه رمضان م��اه پیروزی مل��ت های مس��لمان منطقه 
 بر کفر، تروریسم و خش��ونت بوده و کشورهای اسامی 
 در همه صحنه ها در برابر صهیونیست ها، تروریست ها 
 و خش��ونت گرایی و اف��راط گرایی، موف��ق و پیروز بوده 
و مسلمانان در همه نقاط جهان در ثبات و امنیت باشند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: توافقنامه هسته ای 
با ایران به این معنی نیست که همه اختاف های ما با این کشور 
یک شبه از بین رفته اس��ت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادی��ه اروپا در 
کمیته یهودیان 
ی��کا  م���ر آ
حاض��ر 
شد 

و به سخنرانی در موضوعات مختلفی پرداخت. فدریکا موگرینی 
در آغاز اظهارات خود با اشاره به اینکه پیش تر از وی افرادی مثل 
اسحاق رابین، شیمون پرز و بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا 
در کمیته سخنرانی کردند، گفت که برای او افتخار بزرگی است 

که برای سخنرانی به این کمیته دعوت شده است.
فدریکا موگرینی افزود: ماه رمضان از راه رسیده است. مطمئن 
هستم که ش��ما اجازه می دهید که من امروز بهترین آرزوها را 
 برای دوستان مسلمان مان داشته باشم چون تنها چیزی که ما 
اروپایی ها از تاریخ طوالنی خود آموختیم یا اینکه باید آموخته 
باشیم این است که ادیان باید متحد کننده مردم باشند و وقتی 

که این گونه نباشد همه ما دچار دردسر می شویم.
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا در بخش هایی 
از اظهارات خ��ود درباره ای��ران گفت: من م��ی دانم که 
دیدگاه ه��ای متفاوتی درب��اره توافقی وج��ود دارد که 
 ما س��ال گذش��ته آن را با ایران به دس��ت آوردیم، اما 
می خواهم با صداقت بگویم که نظرم درباره دستاوردی 
که در وین داشتیم چیست. یک س��ال پیش ما هیچ راهی 

در اختیار نداش��تیم که اطمینان پیدا کنیم ایران از تسلیحات 
 هس��ته ای دور خواهد ماند، اما امروز جامعه بین المللی و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برنامه هسته ای ایران را به دقت زیر نظر 
دارند.من ریاست جلسات متعدد با وزرا را برعهده دارم یعنی جایی 
 که ما اطمینان پیدا می کنیم توافقنامه به درستی اجرا می شود. 
تا زمانی که این گونه است، ایران هیچ راهی برای تولید ساح اتمی 
ندارد و این باعث می شود که منطقه و دنیا مکانی امن تر باشند. 

این باعث می شود که اسرائیل مکانی امن تر باشد.
فدریکا موگرینی افزود: تحریم هایی ک��ه اروپا و آمریکا بر ایران 
 اعمال کردند به برنامه هسته ای ایران مربوط می شد. تحریم ها

هرگز به خودی خود یک سیاس��ت نیس��تند. آنه��ا در خدمت 
 یک هدف هس��تند. وقتی که ما به هدف مان رس��یدیم، ما نیز 
تحریم های خودمان را برداش��تیم. در ی��ک جامعه بین المللی 

مبتنی بر قوانین، این مسئله به اعتبار مربوط می شود.
می دانم ک��ه بعضی از ش��ما درب��اره نف��وذ ته��ران در منطقه 
نگران هس��تید. بله، ایران ی��ک بازیگر در تح��والت منطقه ای 
اس��ت. این مس��ئله به علل تاریخی و جغرافیای��ی صحت دارد 

و ش��ما نمی توانی��د هی��چ ی��ک از ای��ن دو را تغیی��ر دهی��د.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت: موضوع 
 اصلی این اس��ت که ایران چ��ه نفوذی را اعم��ال می کند. ایران 
می توان��د همکاری ی��ا تقابل را انتخ��اب کند. این کش��ور باید 
انتخاب کند که آیا به تهدید کردن اس��رائیل ی��ا انکار کردن آن 
ادامه دهد یا اینکه مس��ئوالنه به س��مت نظم منطقه ای مبتنی 
 بر همکاری بیش��تر، حرکت می کند. به اعتقاد من، مردم ایران 
 عاقه مند به انتخاب همکاری هس��تند و ما در تک تک دیدارها 

با سران ایران این موضوع را برای آنها تبیین می کنیم.
فدریکا موگرین��ی در بخش دیگ��ری از اظهارات خ��ود گفت: 
 توافقنامه به این معنی نیس��ت ک��ه همه اختافات م��ا با ایران 
یک شبه از بین رفته است یا به این معنی نیست که این اختافات 
به زودی از بین خواهند رفت. بلکه برعکس، چیزهای زیادی وجود 
دارند که ما می دانیم درباره شان اختاف نظر داریم. ما همچنان 
به نظارت بر اجرای کامل توافقنامه، ادامه خواهیم داد. همان طور 
 که شما می دانید، اروپا همچنان با اسرائیل در زمینه امنیت آن 

و امنیت منطقه ای همکاری خواهد کرد.

روحانی:

اخالق و رفتار اسالمی الزمه انقالبی بودن است

موگرینی: 

اختالفات مان با ایران هنوز پابرجاست
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نماينده مردم اصفهان در مجلس، خروج از ركود را اولويت مجلس 
دهم خواند و گفت: ركود، مهم ترين معضل كنونى كشور بوده كه 

اقتصاد را با چالش هاى متعددى رو به رو كرده است.
ــور  ــكالت كنونى كش ــر، با بيان اينكه رفع مش حميدرضا فوالدگ
ــم ترين معضل  ــد، گفت: ركود مه ــت مجلس دهم باش بايد اولوي
ــاى متعددى رو به رو  ــور بوده كه اقتصاد را با چالش ه كنونى كش

 كرده است.
ــالمى، با بيان اينكه  ــوراى اس نماينده مردم اصفهان در مجلس ش
ــود بايد اولويت  ــتگاه هاى مختلف براى خروج از رك كمك به دس
ــوى  ــد، افزود: ريل گذارى براى بهبود اوضاع از س ــئوالن باش مس
مجلس صورت گرفته است و  اكنون زمان ورود جدى دولت براى  
رفع مشكالت و همچنين نظارت دستگاه هاى مسئول براى اجراى 

دقيق مصوبات است.
وى ادامه داد: مجلس در دوره هاى قبل تالش عمده اى براى بهبود 
ــت كه مى توان در اين زمينه به تصويب  ــته  اس شرايط كشور داش
ــاره كرد اما بايد بدانيم تصويب  قانون بهبود فضاى كسب و كار اش
ــاى كار نبوده و براى ايجاد تحول اقتصادى  صرف قوانين، راهگش

نيازمند اتخاذ تدابيرى ويژه و همچنين نظارتى دقيق هستيم.
فوالدگر با بيان اينكه خروج از ركود با اجراى صحيح قوانين مصوب 
مجلس ممكن مى شود، تصريح كرد: حمايت از توليد داخل يكى 
ــور  ــى تواند رونق اقتصادى را براى كش ــت كه م از مؤلفه هايى اس

ممكن كند.
ــع موانع توليد  ــم، با تأكيد بر اينكه رف اين نماينده  در مجلس ده
مى تواند سير تحقق اقتصاد مقاومتى را تسريع كند، گفت: همه به 
ــتيم اما بايد بدانيم  اهميت جذب سرمايه گذار خارجى واقف هس
ــرمايه گذارى ها بايد تنها در امور توليدى و صنعتى صورت  اين س

بگيرد.
وى ادامه داد: انتقال فناورى و تكنولوژى هاى روز دنيا به كشور يكى 
از مؤلفه هايى است كه در مراودات خارجى با كشورهاى بيگانه بايد 

مدنظر مسئوالن قرار بگيرد.
ــمارى براى  ــى به ركود ،تبعات بى ش ــان اينكه بى توجه وى  با بي
كشور در پى دارد، گفت: بيكارى، رشد ناهنجارى هاى اجتماعى و 
پيامدهايى از اين دست نمونه هايى از تبعات بى توجهى به ركود و 

رشد نرخ آن است.
ــرايط اقتصادى  فوالدگر با بيان اينكه مجلس دهم بايد بر بهبود ش
ــور تمركز كند، افزود: توجه به منويات رهبر معظم  و فرهنگى كش
ــورى متعالى را در همه  ــه ها مى تواند كش انقالب در تمامى زمين

جوانب  رقم بزند.
ــد:  ــالمى، يادآور ش ــوراى اس نماينده مردم اصفهان در مجلس ش
مجلس دهم بايد بداند قانون گذارى در حد ضرورت و تكيه بر اهرم 

نظارتى مى تواند به بهبود شاخص هاى رشد كشور كمك كند.

فوالدگر: 

ركود، اقتصاد 
كشور را فلج كرده است ــاى بزرگ صنعتى  ــتاندار اصفهان گفت: برخى واحده اس

ــتان اصفهان، به دليل واردات بى رويه با مشكل مواجه  اس
شده اند و اين براى استانى كه صنعتى ترين استان كشور 
ــول زرگرپور در  ــت.  رس ــود زيبنده نيس محسوب مى ش
ــاون، كار و رفاه  ــر تع ــور ربيعى وزي ــه اى كه با حض جلس
اجتماعى و تعدادى از مديران و فعاالن اقتصادى و صنعتى 
ــت: 10 درصد صنايع بزرگ  استان برگزار شد، اظهار داش
كشور در استان اصفهان قرار دارد و بر همين اساس نيز 10 
درصد بيمه شدگان و كارگران كشور در اين استان هستند 
ــن وزارت تعاون، كار و  به عبارت ديگر 10 درصد مخاطبي

رفاه اجتماعى در اصفهان زندگى مى كنند.
ــودن 9 هزار ــا دارا ب ــزود: اصفهان ب ــتاندار اصفهان اف اس

ــور، 50 درصد  ــى، توليد 70 درصد فوالد كش  واحد صنعت
ــات طال،25 درصد  ــاختمانى،60 درصد مصنوع مصالح س
فرآورده هاى نفتى و 15 درصد توليد ناخالص ملى صنعت، 
ــمار ــور به ش ــائل كارگرى يك قطب كش در واقع در مس

مى رود.
ــتان در بخش كشاورزى  زرگرپور به بيان ظرفيت هاى اس
ــاورزى در  ــزار هكتار زمين كش ــت و گفت: 450 ه پرداخ
ــار آن به دليل  ــزار هكت ــود دارد كه يكصد ه اصفهان وج
خشكسالى از چرخه  توليد خارج شده ولى توليد محصوالت 

كشاورزى كاهش نيافته است.
وى با بيان اينكه اصفهان در گردشگرى حرف اول منطقه 

ــد  ــى زند، گفت: رش ــور را م و كش
توريسم در اين مدت سه برابر شده 
است و پيش بينى مى شود در پنج 
سال آينده اين تعداد به يك ميليون 

نفر برسد.
ــتان  ــتاندار اصفهان افزود: اس اس
ــتانى فرهنگى  اصفهان اگرچه اس
ــال  ــار آن كام ــى در كن ــت ول اس
ــا  نرخ  ــد  ام ــادى نيزمى باش اقتص
ــتان حدود 2  ــن اس بيكارى در اي
درصد از متوسط كشور باالتر است.

وى ادامه داد: در دولت تدبير و اميد 
ــهميه در نظر گرفته شده براى  س
ــتان محقق شده ولى  ــتغال اس اش
ــتغال با تاخير  مصوبات شوراى اش
ــدارى كاهش به ــا مق چندماه و ب

 بانك ها ابالغ مى شود.
زرگرپور ادامه داد: در برخى موارد 

ــى پذيرد و اعالم ــازمان تامين اجتماعى مصوبات را نم س
ــازمان به  ــات بايد در مراجع آن س  مى كند كه اين مصوب

تصويب برسد و اين مسائل بايد در تهران حل شود و نبايد 
استان ها درگير آن باشند و اگر مصوبه اى به استان ها ابالغ 
مى شود بايد مسائل و مصوبات 

آن در تهران حل شده باشد. 
ــه اينك ــان  بي ــا  ب وى 
ــرى ادعا  ــكل هاى كارگ  تش
ــه به عنوان  مى كنند كه آنچ
ــت مى كنند  حق بيمه پرداخ
ــهيالتى  ــا آن تس ــب ب متناس
ــد، گفت:  ــى كنن دريافت نم
ــاه  ــاون، كار و رف وزارت تع
ــن موضوع را  اجتماعى بايد اي

بررسى نمايد.
ــا ادغام وزارت  وى ادامه داد: ب
ــى انتظار  ــع در بازرگان صناي
ــب با آن  ــت كه متناس مى رف
ــز صورت  ــرل واردات ني كنت
ــال حاضر  ــى در ح ــرد ول گي
ــود. اين كنترل انجام نمى ش
استاندار اصفهان تصريح كرد: 
ــه دليل واردات ــتان، ب برخى واحدهاى بزرگ صنعتى اس
ــتانى كه  ــده اند و اين براى اس ــكل ش  بى رويه دچار مش

ــود زيبنده  ــور محسوب مى ش ــتان كش صنعتى ترين اس
نيست.

ــوارد  م ــى  برخ در  ــه  اينك ــان  بي ــا  ب ــور  زرگرپ
واگذارى هاى اصل 44 براى استان دردسرساز شده است، 
ــكالتى را ايجاد  ــى برخوردهاى قضايى نيز مش گفت: برخ
ــائل كارگرى در استاندارى  ــت  و هرروز بايد مس كرده اس

پيگيرى شود.
ــكيل كارگروه  ــبختانه تش ــتاندار اصفهان گفت: خوش اس
ــى دولت از  ــته  حمايت ــهيل و رفع موانع توليدى و بس تس
ــه بايد از  ــكالت را برطرف نموده ك ــى از مش صنعت،بخش

دولت تقدير شود.
طرح اشتغال فراگير، پيش بينى سـه اليه حمايتى 
بـراى اقشـار كـم درآمـد و سياسـت پرداختـن 
بـه بنـگاه هـاى كوچـك و متوسـط مهـم تريـن

 سياست گذارى هاى دولت درزمينه اشتغال، رفاه و 
رونق كسب كار 

ــز در اين  ــاه اجتماعى ني ــاون، كار و رفـ ــر تع ربيعى وزي
ــر از مديران  ــخنـان 14 نف ــتماع س ــن اس ــه، ضم جلس
ــتان،  ــكل هاى كارگـرى اس ــتگاه هاى اجرايى و تش دس
ــركاى اجتماعى، هم بنا  گفـت: اين وزارتخانه در بحث ش
بركـاركـرد و هم براسـاس قانون اشكال مختلف ذى نفعـان 

را جمـع آورى نموده است. 

ــال 2030 هرسال يك ميليون  وى با بيان اينكه بايد تا س
ــود، گفت: در غير اين صورت تعداد بيكاران  شغل ايجاد ش
ــودن وضعيت  ــب ب ــد و با توجه به نامناس اضافه خواهد ش
ــر غذايى و  ــك ها، فق ــتى برخى از ده ــادى و معيش اقتص
كودكان بازمانده از تحصيل، مشكالت اساسى در اين زمينه 
ايجاد خواهد كرد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره 
ــته است  جلوى  به آثار رفع تحريم  ها، گفت: دولت توانس
ــدن برخى  آمارها را بگيرد و سعى كرده ايم كه با  منفى ش

حفظ عزت حركت  كنيم.
ــاس پيش بينى هاى صورت گرفته  ربيعى ادامه داد: براس
ــى انتظار  ــاد وجود دارد ول ــد 5 درصدى اقتص انتظار رش

حل كردن اشتغال با اين رشد وجود ندارد.
على ربيعى از تدوين طرح اشتغال فراگير، پيش بينى سه 
اليه حمايتى براى اقشار كم درآمد، حل مشكالت صندوق 
بازنشستگى فوالد و سياست پرداختن به بنگاه هاى كوچك 
ــت رفاهى صدقه اى را  ــط خبر داد و گفت: سياس و متوس
ــه اليه حمايتى تالش  ــته ايم و با پيش بينى س كنارگذاش
ــار كم درآمد بهبود يابد و در  خواهيم كرد كه وضعيت اقش

اليه حمايتى باال امنيت جامعه را تأمين نماييم.
ــه درهماهنگى  ــن وزارتخان ــش اي ــه نق ــاره ب ــا اش وى ب
ــاى مختلف  ــتگاه ه ــى دس ــط بين بخش ــم رواب و تنظي
ــتغال، اعالم كرد: با توجه  به برنامه ريزى هاى  دربخش اش
ــكل صندوق بازنشستگان فوالد نيز حل  صورت گرفته مش

شده است.
ــن اجتماعى  ــرد: انتقادها در مورد تأمي ــى تصريح ك  ربيع
پذيرفتنى است ولى واقعا كار سخت و دشوارى را پيش رو 
ــزار ميليارد تومان بدهى به  داريم و رييس جمهور با 60 ه

تأمين اجتماعى دولت را تحويل  گرفت.
ــارد تومـان بيمه   ــزار ميليـ ــال فقط 2 ه وى افزود: در س
ــورت ايجاد رونق  ــود لذا در صـ بيكارى پرداخـت مى ش
ــده در اين زمينه  اقتصادى، برخى از مشكالت مطـرح ش

حل خواهد شد.
ــتان  ــاه اجتمـاعى با بيان اينكه اس ــاون، كار و رف وزير تع
ــگـرى مى توانـد اشتغـال زيادى  اصفهان در IT و گردش
ــه اى و بانـك  ــى و حرف ــازمان فن ــد، افزود : س ايجاد كن
ــتـى نقش  هامـى توانند در اين زمينه به ويژه صنايـع دس

مهمى ايفاكنند.
ــش خدمات ظرفيت  ــت: در بخ ربيعى در ادامه اظهارداش
ــته باشيم كه در  ــيار باالست و بايد در نظـر داش استان بس
آينده اصفهان به هيچ وجه صنايـع پر شغل نخواهيم داشت 
ــك و همچنين بخش  ــه صنايع كوچـ ــا پرداختن ب بلكه ب
ــتغال در صنايع  خدمات و فناورى هاى نويـن كاهـش اش

بزرگ را جبران كنيم.

استاندار اصفهان مطرح كرد:

واردات بى رويه، واحدهاى بزرگ صنعتى اصفهان را مشكل دار كرد

با ارزش2/3  هزار ميليارد تومانى واگذار مى شود؛

عرضه بلوك 73 درصدى ذوب آهن اصفهان 
در فرابورس

اول تا هفتم تيرماه، هفته صرفه جويى در مصرف آب؛

نام گذارى روزهاى هفته صرفه جويي آب 
در سال 95

نايب رييس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان مطرح كرد:

اعالم قيمت فرآورده هاى گوشت قرمز 
در اصفهان

ــازى از طرف دو مالك اصلى  ــازمان خصوصى س س
ــه ارزش  ــن را ب ــهام ذوب آه ــد س ــوك 73 درص بل
ــران ــورس اي ــان در فراب ــارد توم ــزار ميلي 2/3 ه

 واگذار مى كند.
ــركت ذوب آهن در حالى همچنان پيگير افزايش  ش
سرمايه بيش از 600 درصدى و شايد بيشتر از محل 
تجديد ارزيابى هاى زمين است كه با تصميم سازمان 
خصوصى سازى براى واگذارى 73 درصد سهام اين 
شركت، زمان و مقدمات عرضه مهم اعالم و فراهم شد.
ــهم «ذوب» در بيش از 5 ميليارد و 743 ميليون س
ــازمان تامين اجتماعى به   30 خرداد به وكالت از س
ــتگى  ــك 56 درصدى و صندوق بازنشس عنوان مال
فوالد به عنوان صاحب 17 درصدى سهام اين شركت 
روانه ميز فروش بازار دوم معامالت فرابورس مى شود.
همچنين قيمت پايه هر سهم «ذوب» 4116 ريال، 
ــارد تومان  ــش از2/3  هزار ميلي ــه بي ارزش كل پاي
ــاله تعيين  ــرايط 20 درصد بقيه اقساط 5 س و با ش
ــه اين بلوك  ــاور عرضه و كارگزار عرض ــده و مش ش
ــرمايه نوين و كارگزارى بانك  مديريتى هم تامين س
ــت؛ مديران انجمن  اقتصاد نوين هستند. گفتنى اس

ــركت هاى مختلف صنعت فوالد و ــور، ش فوالد كش
ــورس و  ــركت فراب ــان ش ــن، كارشناس  ذوب آه
ــرمايه و ... هفته پيش به دعوت  تحليل گران بازار س
ــپيانس جمع شدند  تامين سرمايه نوين در هتل اس
ــران و جهان و ــت در اي ــى آخرين وضعي تا با بررس
 پيش بينى هاى آينده، مقدمات واگذارى اين بلوك 

73 درصدى ذوب آهن را فراهم كنند.
ــد از  ــه بع ــن جلس ــزارش، در اي ــن گ ــاس اي براس
ــى مديرعامل تامين  ــخنرانى كوتاه ولى نادى قم س
ــلطان دبير انجمن  ــول خليفه س سرمايه نوين، رس
ــى وضعيت  ــى كل ــوالد با بررس ــدگان ف توليدكنن
ــت  ــى مثب ــش بين ــر، پي ــال اخي ــوالد در 10 س ف
ــرح  و فرصت ها و ــت ،مط ــنى براى اين صنع و روش

 چالش هايى را مطرح كرد.
ــازمان خصوصى سازى آماده عرضه  به اين ترتيب س
بلوك 73 درصدى ذوب آهن شد. بلوكى كه در صورت 
ــركت  ــوالت متعددى براى ش ــه مى تواند تح معامل

مشمول اصل 44 ذوب آهن به همراه داشته باشد.
اين شركت از 19 بهمن سال 90 با كشف قيمت 1304 

ريالى هر سهم وارد فرابورس شده است.

نزديك به سه دهه است كه اول تا هفتم تيرماه هر 
ــال هفته صرفه جويى در مصرف آب نام گذارى  س
شده است.فصل گرما تداعى كننده مباحثى چون 
ــدى آب، صرفه جويى  ــهميه بن تبخير، كم آبى س
ــبت در تقويم  ــن مناس ــت. اگر چه اي و... بوده اس
ــده، اما به عنوان يك رويداد  رسمى كشور درج نش
ــانه ها جاى خود را  فرهنگى در افكار عمومى و رس
بازكرده است و هر ساله به اين مناسبت فعاليت هاى
 فرهنگى – آموزشى زيادى براى ارتقاى آگاهى هاى 
عمومى درباره آب و جلب توجه افكار عمومى به اين 
مقوله حساس انجام مى شود. افزايش آگاهى عمومى 
و ايجاد انگيزه و عالقه مندى براى مديريت مصرف 
ــانه هاى همگانى  ــتند كه رس آب محورهايى هس
مى توانند پيرامون آن ها اطالع رسانى كنند و مردم 
ــكالتى كه در اثر مصرف بى رويه آب با آن  را از مش
دست به گريبان مى شوند بيشتر آگاه كنند. در واقع 
مصرف كنندگان آب مى دانند كه تالش امروز آنان 
براى رفاه بيشتر فرزندانشان و حفظ منابع آبى براى 

آيندگان است.
هدر دادن منابع كنونى آب، به معنى محروم كردن 

نسل هاى بعدى از اين موهبت الهى است. از اين رو 
ــى آبفاى كشور،  دو شركت مادرتخصصى مهندس
مديريت منابع آب، شركت هاى آب و فاضالب شهرى 
و روستايى و شركت هاى آب منطقه اى در اين هفته 
با انجام اقدام هاى فرهنگى به فرهنگ سازى در زمينه 
اصالح الگوى مصرف آب پرداخته و برنامه هايى مثل 
ــت اجرا دارند كه عنوان هاى آن با  ــال در دس هرس

توجه به شعار سال 1395 به شرح زير است:
سه شنبه اول تير: آب، اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل
ــانه، مديريت مصرف  چهارشنبه دوم تير: آب، رس

(شرب، كشاورزى، صنعت)
پنجشنبه سوم تير: آب،  مديريت و چالش هاى منابع 

آب زيرزمينى
ــاى دينى و ارتقاى  جمعه چهارم تير: آب،  آموزه ه

آگاهى هاى عمومى
ــالمتى  ــت و س ــنبه پنجم تير: آب، محيط زيس ش

همگانى
يك شنبه ششم تير: آب و خانواده (مديريت تقاضا و 

مديريت مصرف آب)
دوشنبه هفتم تير: آب،  قانون و حقوق شهروندى

نايب رييس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز استان 
ــت قرمز  ــت فرآورده هاى گوش اصفهان گفت: قيم
ــت ولى در صورتى كه  در اصفهان مشخص شده اس
ــت از  ــبت عرضه و تقاضا به دليل صادرات گوش نس
استان تغيير كند ممكن است قيمت گوشت افزايش 

پيدا كند.
عبدالرضا آقاجانى ، با بيان اينكه قيمت گوشت قرمز 
ــت، اظهار داشت: طى  ــده اس در اصفهان تثبيت ش
ــاتى كه در اتحاديه برگزار شد، قيمت مصوب  جلس
ــراى ماه مبارك  ــت قرمز ب براى فرآورده هاى گوش

رمضان به تصويب رسيد.
ــفندى بره به همراه  ــت گوس وى افزود: قيمت گوش
100 گرم چربى هر كيلوگرم 28 هزار تومان، گوشت 
ــتخوان هر كيلوگرم  درجه دو گوسفندى بدون اس
ــتخوان هر  ــت گاو بدون اس ــزار تومان، گوش 26 ه
ــت گوساله مخلوط  كيلوگرم 25 هزار تومان و گوش

هركيلوگرم 30 هزار تومان اعالم شده است.
نايب رييس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز استان 
اصفهان با مهم خواندن نظارت بر عملكرد واحدهاى 
فروش گوشت قرمز گفت: بازرسان اتحاديه و اصناف 

در ماه مبارك رمضان با جديت بيشترى بازار را رصد 
مى كنند تا در صورت بروز هر گونه خطا با آن مقابله 

كرده و واحد متخلف را به تعزيرات معرفى كنند.
ــت در ماه  ــان اينكه اميدواريم قيمت گوش وى با بي
رمضان ثابت باشد، تصريح كرد: قيمت بازار را عرضه 
و تقاضا مشخص مى كند و در حال حاضر اين عرضه 
ــر دارند ولى ممكن  ــبت خوبى با يكديگ و تقاضا نس
ــت  ــه دليل صادرات گوش ــت با افزايش تقاضا ب اس
ــود  و  قيمت ها  ــتان اين نسبت عوض ش قرمز از اس
ــر فروش  ــال در  مدت اخي ــور مث ــد. به ط تغييركن
گوسفند زنده در كشتارگاه خمينى شهر افزايش پيدا

كرده است.
ــش قدرت خريد  ــاره به كاه آقاجانى در پايان با اش
ــى را به  ــت: اتحاديه طرح ــال اخير گف مردم در س
مناسبت ماه رمضان شروع كرده است، به اين ترتيب 
كه به تعدادى از واحدهاى فروش شناسايى شده در 
ــت خريد با قيمت كمتر  سطح اصفهان كه درخواس
ــت را با بهايى ارزان تر معادل  ــند، گوش را داده باش
ــى بتوان بازار  1000 تومان تحويل مى دهند تا كم

را متعادل كرد.

براى نخستين بار همايش چشم انداز و تحليل بازار مسكن در سال 95 و 
96 امروز در اصفهان برگزار مى شود.

ــى اصفهان ــاق بازرگان ــذارى و پايش ات ــت گ ــيون سياس ــر كميس دبي
ــغولى هاى اكثر  ــى از دل مش ــكن، يك ــت: تحوالت بازار مس  اظهار داش
خانوارهاى ايرانى است. اين موضوع، هنگامى اهميت مضاعف مى يابد كه 
شرايط خاص اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ايرانيان را از نظر بگذرانيم؛ 
آن گاه متوجه مى شويم كه چرا مسكن براى ايرانيان، چيزى بيش از يك 

سرپناه است.
ــاره به اينكه با وجود تقاضاى جامعه براى اطالع از  سيد رضا صفوى با اش
ــاهده نمى شود، افزود:  كم و كيف اين بازار، تحليل هاى قابل اتكايى مش

متاسفانه تحليل هاى ارائه شده نيز عمدتا تك بعدى هستند.
وى خاطرنشان كرد: اين مسئله هنگامى داراى اهميت مضاعف مى شود 
ــاير بخش هاى اقتصادى توجه  كه به ارتباط گسترده بخش مسكن با س

شود.
دبير كميسيون سياست گذارى و پايش اتاق بازرگانى اصفهان با بيان اينكه 
پيشينه بازار مسكن ايران حاكى از آن است كه در بسيارى از مواقع، روند 

حركت اين بازار از محدوده انتظارات خارج مى شود، افزود: بر اين اساس 
ــت در كنار نگاه به اصول منطقى حاكم بر بازار، نيروهاى جانبى  الزم اس

تحميل شده از بيرون به اين بازار نيز رصد شود.
ــكن قابل  ــير حركت بازار مس ــود  مس وى تاكيد كرد: غالبا تصور مى ش
پيش بينى نيست، در حالى كه بسيارى از تحوالت بخش مسكن را مى توان 
پيش بينى كرد، هرچند بيشتر فعاالن اين بخش، از توانايى مورد انتظار، 
برخوردار نيستند.صفوى با تاكيد بر اينكه افراد، براى جبران اين كمبود، 
معموال تحت تاثير مراودات اجتماعى يا رسانه هاى خبرى، تصميم گيرى 
ــب از فرصت هاى  ــه بهره بردارى مناس ــت ك مى كنند، گفت: بديهى اس

اقتصادى با اتكا به اين قبيل اطالعات، ضريب خطاى بااليى دارد.
ــكن  ــان كرد: نياز فعاالن اقتصادى به تحليل  رفتار بازار مس وى خاطرنش
سبب شد تا اتاق بازرگانى اصفهان با محوريت كميسيون سياست گذارى 
و پايش اقدام به برگزارى سمينار  استراتژى سرمايه گذارى و تحليل بازار 
ــال هاى 95-96، با حضور بهروز ملكى، تحليگر ارشد بازار  مسكن در س

مسكن و مولف كتاب «تحليل بازار مسكن ايران» كند.
ــركت ها  ــمينار را ، طيف متنوعى از ش  به گفته صفوى، مخاطبان اين س

ــى،  ــاختمانى، نظام هاى مهندس ــرمايه  گذارى و س ــاى س و هلدينگ ه
ــاور و پيمانكار مسكن  ــركت هاى مش ــاوران امالك، ش انبوه سازان، مش
ــيمان،  ــاختمانى (س ــا مصالح س ــركت هاى مرتبط ب ــازى، ش و شهرس
ــرمايه گذاران  ــندگان، س ــراميك، آجر و...)، خريداران، فروش فوالد، س
ــكن، فعاالن  ــت گذاران و برنامه ريزان مس ــكن، سياس ــازندگان مس و س
ــر فعاليتى كه به نحوى  ــال و ارز  و در مجموع ه بازارهاى پول، بورس، ط
ــيون  ــود.دبير كميس ــامل مى ش ــكن مرتبط مى گردد ش ــش مس به بخ
ــرد: در اين  ــان بيان ك ــاق بازرگانى اصفه ــش ات ــت گذارى و پاي سياس
ــكل گيرى  ــى از جمله فرآيند ش ــه موضوعات ــود ب همايش تالش مى ش
ــل اثرگذار بر  ــكن، تحليل عوام ــايى دوره هاى رونق و ركود مس و شناس
ــد اقتصادى، برجام، نقدينگى، وام  ــود بانكى، رش ــكن،  نرخ س بازار مس
ــاى دولت و...  ــال، برنامه ه ــورس، دالر، ط ــكن، قيمت نفت، ب خريد مس

پرداخته  شود.
وى تصريح كرد: بررسى وضعيت توليد(عرضه) و تقاضا در بازار مسكن طى 
سال هاى اخير و پيش بينى سال هاى آينده، علل طوالنى شدن خروج بازار 
مسكن از ركود، پيش بينى بازار مسكن سال هاى 95 و 96، استراتژى هاى 
مناسب بازار مسكن «بخريم، بفروشيم، بسازيم يا...» از ديگر تحليل هاى 

اين نشست است.
اين همايش از ساعت 9:30 تا 13:30 امروز در محل اتاق بازرگانى اصفهان 

برگزار مى شود.

علـى ربيعـى از تدويـن طرح 
اشـتغال فراگيـر، پيـش بينى 
سـه اليه حمايتى براى اقشـار 
كـم درآمـد، حـل مشـكالت 
صنـدوق بازنشسـتگى فوالد 
بـه  پرداختـن  سياسـت  و 
بنـگاه هاى كوچك و متوسـط 
خبر داد و گفت: سياست رفاهى 
صدقه اى را كنارگذاشته ايم و با

 پيش بينى سـه اليـه حمايتى 
تالش خواهيم كرد كه وضعيت 
اقشار كم درآمد بهبود يابد و در 
اليه حمايتى باال امنيت جامعه 

را تامين نماييم.

با هدف تحليل شرايط حاكم بر بازار مسكن در اصفهان برگزار مى شود؛

همايش چشم انداز و تحليل بازار مسكن در سال 95 و  96در اصفهان 
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خبر

به گزارش «پاما» همزمان با سومين روز از هفته محيط زيست 
با نام طبيعت و صنعت؛ نشست فعاالن صنعتي استان با مديركل 
حفاظت محيط زيست استان ،معاونان و كارشناسان اين اداره 

كل برگزار شد.
ــت كه درخانه صنعت معدن و تجارت برگزار شد  در اين نشس
ــت، صنعت معدن تجارت،  مديران ارشد حفاظت محيط زيس
ــاورزي  ــاورزي ، اتاق بازرگاني صنايع معادن و كش جهاد كش
استان حضور داشتند و مسايل زيست محيطي مهم استان مورد 

نقد و بررسي قرار گرفت .
ــود تفاهم نامه  ــكالت موج ــتا  به منظور رفع مش در اين راس
ــتان  ــت اس ــه جانبه اي بين اداره كل حفاظت محيط زيس س
اصفهان،دانشگاه اصفهان و خانه صنعت معدن و تجارت مبادله 

شد.
ــت محيطي مهندس ظهرابي  در پايان از تالش هاي موثر زيس
ــتان با اهداي يك تابلو با  ــت اس مديركل حفاظت محيط زيس
محتواي آيه اي از كالم اهللا مجيد توسط فعاالن صنعتي استان 
قدرداني شد. پنجم ژوئن در سراسر جهان با عنوان روز جهاني 

محيط زيست گرامي داشته مي شود. 
تاريخچه روز جهاني محيط زيست به سال 1972 يعني 36 سال 
پيش بر مي گردد. در آن سال براي اولين بار، سازمان ملل متحد 
كنفرانسي را با موضوع انسان و محيط زيست در شهر استكهلم 

سوئد برگزار كرد. 
ــازمان ملل  همزمان با برپايي اين كنفرانس مجمع عمومي س
 UNEP ــكيل ــه منجر به تش ــه اي را تصويب كرد ك قطعنام
ــازمان ملل ) شد. هم اكنون 36 سال  ( برنامه محيط زيست س
ــژه اي را به  ــم وي ــر جهان مراس ــت كه UNEP در سراس اس

مناسبت اين روز برگزار مي نمايد. 
ــد مثل  ــكال مختلف باش ــه اش ــد ب ــن روز مي توان ــم اي مراس
ــابقات  ــواري، نمايش ، مس همايش هاي مردمي و دوچرخه س
ــي در مدارس ، درختكاري ، فعاليت هاي  نقاشي و مقاله نويس
ــدف از برگزاري چنين  ــازي و... . ه ــه بازيافت ، پاكس مربوط ب
مراسمي جلب توجه عمومي به مسايلي است كه محيط زيست 

را آلوده مي سازد. 
ــايلي كه شديدا محيط زيست را تهديد  هر سال نيز يكي از مس

مي كند به عنوان موضوع اين روز انتخاب مي شود.
هفته محيط زيست از تاريخ 16 تا 22 خرداد هر سال برنامه هاي 
متعدد و متنوع بنيادين و نمادين زيست محيطي در محورهاي 
ــاركت هاي مردمي و بين  ــاني، آموزش ، جلب مش اطالع رس
ــت در سراسر كشور  ــتگاهي در راستاي حفظ محيط زيس دس

برگزار مي شود.

عزم جدي فعاالن صنعتي استان 
در بهبود وضعيت محيط زيست

ــازمان  س ــى  مردم ــاى  ه ــاركت  مش ــر  دفت ــركل  مدي
ــئوليت مردم در برابر محيط زيست  ــت گفت: مس محيط زيس
نسبت به چنددهه گذشته افزايش يافته، اما همچنان وضعيت 

رضايت بخش نيست و هنوز كارهاى نكرده فراوانى داريم.
ــازمان حفاظت محيط  مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى س
ــا در حوزه محيط  ــت گفت: مهم ترين چالش هايى كه م زيس

زيست با آن رو به رو هستيم، فرسايش خاك است.
ــران رقم بااليى  ــزود: جا به جايى خاك در اي محمد درويش اف
ــاس رقمى كه انجمن  را به خودش اختصاص داده است. بر اس
ــه ترين برآوردها  ــه كرده در خوش بينان علمى خاك ايران اراي
ــت مى دهيم ــال از دس ــت كم 2 ميليارد تن خاك را در س دس
ــن جهانى ــورمان 7 برابر ميانگي ــاحت كش ــبت مس  كه به نس

 است.
ــيا بى رقيب است و ما سه  وى تصريح كرد: چنين رقمى در آس
ــت مى دهيم و با توجه به اينكه  برابر متوسط آسيا ،خاك از دس
ــده ايم كه اصطالحا از آن با  ــى از كره زمين مستقر ش در بخش
ــكى جهان ياد مى شود، يعنى ميزان تبخير  عنوان كمربند خش
بسيار زياد و بارندگى كم است و شرايط شيميايى حاكم بر اين 
ــيار طوالنى  ــت كه فرآيند توليد خاك بس منطقه به نحوى اس
ــال توليد يك سانتى متر  ــال تا 1000 س ــت و بين 200 س اس
خاك طول مى كشد، پس ما سرمايه بزرگى را از دست مى دهيم 
ــل هم  ــتيم و عمال در طول چند نس كه متوجه اهميتش نيس

برگشت پذير نيست.

نرخ فرسايش خاك به شدت افزايش پيدا كرده است
ــازمان حفاظت محيط  مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى س
زيست در توضيح چرايى ميزان باالى فرسايش خاك در كشور 
گفت: فرسايش خاك از عمليات تكنوژنيك ناشى مى شود؛ يعنى 
از عمليات انسان ساخت ناشى از فعل و انفعاالت ماشين افزارها 
و ماشين آالت گوناگونى كه جاده مى سازد، خطوط انتقال نفت 
و گاز را اجرا مى كند، شهرك سازى و ويالسازى مى كند، اراضى 
ــاورزى را به ويال  ــاورزى و اراضى كش جنگلى را به اراضى كش

تبديل مى كند.
ــى از مهم ترين  ــر كاربرى اراضى يك درويش تأكيد كرد: تغيي
عوامل افزايش نرخ فرسايش خاك در كشور ماست و در كنارش 
مى توانيم به وجود بيش از حد دام در مراتع و كوهستان هايمان 
ــديد معيشتى مردم ساكن  اشاره كنيم. همچنين وابستگى ش
در رويشگاه هاى زاگرس، ارسباران و هيركانى به اندوخته هاى 
ــى آن ها شده، سبب تداوم  چوبى جنگل ها كه سبب پاك تراش
روش هايى مثل گالزنى، تك زنى و صمغ گيرى شده كه منجر به 
خشك شدن اين اكوسيستم ها مى شود و اين ها همه پايه هايى 
ــتانى پرشيب ما  ــت كه مى تواند خاك را در مناطق كوهس اس

حفظ كند.
ــى  ــدار داد: نبايد يادمان برود كه ما از نظر زمين شناس وى هش
ــتيم و همچنان ارتفاعات بسيار پرشيبى  يك كشور جوان هس
داريم كه مستعد فرسايش است و از هر نوع ساخت و سازى بايد 
ــدت جلوگيرى كنيم و از تغيير كاربرى در رويشگاه هاى  به ش

كوهستانى پرهيز كنيم. نبايد اجازه بدهيم به بهانه خودكفايى 
در كشاورزى، اراضى ديم افزايش پيدا كند، در صورتى كه مناظر 
بسيار غم انگيزى را در زاگرس، كردستان، نورآباد ممسنى و در 
خراسان شمالى و بسيارى مناطق ديگر مى بينيم كه هرجايى 
ــته برود، رفته و زمين شخم خورده و بعد  كه تراكتور مى توانس
ــده اند، نرخ فرسايش به شدت افزايش  از اينكه ديم زارها رها ش

پيدا كرده است.
درويش خشك شدن تاالب ها را هم عامل ديگر فرسايش خاك 
دانست و گفت: اين موضوع هم ناشى از سدسازى هاى بى رويه 
و برداشت بى رويه از آب در باالدست است و در نتيجه تاالب ها 
ــده اند.بنابراين هم  تبديل به چشمه هاى توليد گرد و خاك ش
فرسايش آبى و هم فرسايش بادى ما در گستره كشور به شدت 
ــى روزها حتى  ــه مى بينيم در برخ ــرده و اينك افزايش پيدا ك
ــوند  ــهرهايى مثل تهران درگير معضل ريزگردها مى ش كالنش

ناشى از اين ماجراست.
ــاك را 28 دالر برآورد  درويش با اعالم اين كه ارزش هر تن خ
كرده اند و هرسال چيزى حدود 56 ميليارد دالر از سرمايه ملى  
ــت مى دهيم گفت: بعد از فرسايش  ــايش خاك از دس را با فرس
خاك موضوع افت سفره هاى آب زيرزمينى و برداشت بى رويه 
ــن دومين بحران  ــت زمي از اندوخته هاى آبى و در نتيجه نشس

جدى كشور ماست.
كيفيت آب هم در مخاطره است

ــازمان حفاظت محيط  مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى س

ــت  ــت با بيان اينكه بحران آب فقط به كميت مربوط نيس زيس
ــت بيان كرد:  ــدت به مخاطره افتاده اس و كيفيت آب هم به ش
متاسفانه سيستم هاى بازچرخانى آب در كشور ما فعال نيست. 
ــاب هاى فراوانى وارد رودخانه ها و اندوخته هاى زيرزمينى  پس
ما مى شود و سبب افت كيفيت تنوع زيستى در اين قلمروهاى 

آبى شده است.
ــور را بحران تنوع  ــومين بحران محيط زيستى كش درويش س
ــهم بزرگى از گونه هاى  زيستى عنوان كرد كه سبب شده تا س

جانوريمان را از دست بدهيم.
وى گفت: در تحقيقى كه اخيرا در جمهورى فدرال آلمان درباره 
بيدهاى روزپرواز ايران انجام شد و در اين باره كتابى هم با عنوان 
ــكارا اشاره مى شود  ــاه ايرانى» منتشر كردند، آش «دختران ش
ــمانمان از بين مى روند،  كه عالوه بر گونه هايى كه در برابرچش
ــتند و خطرات  گونه هاى ديگرى هم در حال از ميان رفتن هس
ــان دهنده مرگ  ــتر باشد و نش اين موضوع مى تواند حتى بيش

اكوسيستم است.
ميـزان مشـاركت مـردم در حـوزه محيـط زيسـت 

رضايت بخش نيست
ــازمان حفاظت محيط  مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى س
ــد روزپرواز ما در  ــت توضيح داد: وقتى حدود 60 گونه بي زيس
ــه اندوخته هاى  ــرار مى گيرد؛ يعنى ك معرض خطر انقراض ق
غذايى در مراتع و رويشگاه هاى جنگلى ما چنان فقير شده كه 
ــت يا ميزان استفاده  حتى جوابگوى اين بيدهاى روزپرواز نيس
از سموم آن چنان زياد شده كه آن ها ديگر نمى توانند به حيات 

خود ادامه دهند.
ــاد از ميان  ــتى كه نم ــد از تنوع زيس ــه كرد: بع درويش اضاف
ــت كه تعدادش به 70  رفتن آن وضعيت يوزپلنگ آسيايى اس
ــت. آلودگى  يوزپلنگ كاهش يافته، بحران چهارم بحران هواس
ــال در  ــفانه همچنان وضعيت نامطلوبى دارد و هر س هوا متأس
رده بندى هاى جهانى دست كم از يكى از شهرهاى ما به عنوان 
آلوده ترين شهر دنيا ياد مى شود و هرساله دست كم 8 ميليارد 
دالر به دليل آلودگى هوا خسارت مى دهيم و خود اين آلودگى 
ــان ها، ضريب هوشى آن ها و  هوا روى كيفيت زيست سالم انس
ــته و باعث  راندمان و كارايى آن ها اثر مى گذارد و اثر هم گذاش

نااميدى و افزايش افسردگى مى شود.
ــت كشور مؤثر  وى آخرين حوزه اى كه در وضعيت محيط زيس
است را نرخ مشاركت مردم دانست و گفت: مشاركت مردم آن 
چيزى است كه از آن با عنوان سرمايه اجتماعى در حوزه محيط 
ــئوليت مردم در برابر  زيست ياد مى شود. درست است كه مس
ــته افزايش پيدا كرده  محيط زيست نسبت به چند دهه گذش
ــبت به حفظ محيط  ــيت بيشترى نس و ايرانيان اكنون حساس
ــان مى دهند، اما همچنان وضعيت رضايت  ــت از خود نش زيس
بخش نيست و هنوز كارهاى نكرده و حرف هاى نگفته فراوانى 
ــر آموزش هاى  ــيوه اى مؤث ــود. بايد به ش داريم كه بايد ارايه ش
ــيم تا بتوانيم نسلى را  ــور غنا ببخش ــتى را در كش محيط زيس
ــته باشد كه سر  ــل عميقا اعتقاد داش پرورش دهيم كه آن نس

مواهب طبيعى نبايد معامله كند.

عكس روز

دريچه

تفاهم نامه همكارى ميان سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت توسعه 
ــت جمهورى با حضور معصومه ابتكار و  روستايى و مناطق محروم رياس

سيد ابوالفضل رضوى منعقد شد.
 اين تفاهمنامه به امضاى مهناز مظاهرى معاون آموزش و پژوهش سازمان 
حفاظت محيط زيست و ناصر زرگر معاون امور سرمايه گذارى، فرهنگى 
ــتايى و مناطق محروم رياست جمهورى  و اجتماعى معاونت توسعه روس

رسيد.
ــتايى و مناطق محروم رياست  سيد ابوالفضل رضوى معاون توسعه روس
ــم يكى از مهم ترين تهديدهاى محيط زيستى در  جمهورى در اين مراس
ــتايى را دفن غير اصولى و غير بهداشتى زباله دانست و گفت:  منطق روس
مهم ترين اقدام براى توسعه پايدار در اين مناطق، رفع چالش پسماند است.
وى با بيان اينكه زباله ها تركيبى از مواد شيميايى و تهديد كننده سالمت 
انسان و محيط هستند، اظهار كرد: يكى از خطرات و تهديدهاى جدى، نفوذ 

شيرآبه به آب و خاك است.
رضوى تاكيد كرد: بخشى از اين مشكل با آموزش و مشاركت مردم و بخش 

ديگر با اقدام نهادهاى مسئول رفع خواهد شد.
معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رياست جمهورى با اشاره به ثروت 
نهفته در زباله هاى توليدى، خاطرنشان كرد: عدم آموزش براى تفكيك 

صحيح زباله و مديريت درست بازيافت پسماند منجر به نابودى ثروت ملى 
نهفته در زباله خواهد شد.

ضرورت توسعه در كشور نبايد منجر به غفلت از محيط زيست شود
مهناز مظاهرى معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست 
نيز با تاكيد بر اينكه ضرورت توسعه در كشور نبايد منجر به غفلت از محيط 

زيست شود، گفت: ارزيابى محيط زيستى راه حل رفع اين چالش است.
جلوگيرى از افزايش روند حاشيه نشينى شهرها و كالنشهرها با 

توانمندسازى روستاييان
شهربانو امانى مشاور امور زنان و خانواده رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست نيز با يادآورى تاكيد ابتكار مبنى بر ضرورت توانمندسازى جوامع 
بومى و محلى و مشاركت آن ها در امر حفاظت محيط زيست، گفت: يكى 

از بهترين روش ها، ايجاد شبكه هاى روستايى است.
وى تاكيد كرد: با بهره گيرى از ظرفيت روستا و روستاييان مى توان روند 
مهاجرت روستا به شهر را تغيير و روستاها را در مسير توسعه پايدار قرار داد.
براساس گزارش پام، امانى يكى ديگر از مزاياى توانمندسازى روستاييان 
را جلوگيرى از افزايش روند حاشيه نشينى شهرها و كالنشهرها برشمرد 
ــد و همين ظرفيت مهم ــتاييان همواره توليد كننده بوده ان و افزود: روس
 مى تواند منجر به شكل گيرى برنامه هاى توسعه پايدار در روستاها شود.

عضو جامعه جنگلبانى ايران گفت: از عمده ترين مشكالت موجود بر سر راه رشد و 
توسعه گياهان دارويى، بازاريابى محصوالت آن است.

على حسين بيرانوند، افزود: لرستان با وجود گسترش و پراكندگى گياهان دارويى 
وحشى و فرآورده هاى فرعى بسيار غنى گياهى، هنوز اقدام مؤثرى جهت كشت 
ــده و اگر هم به صورت موردى  آنها در اراضى زراعى به صورت اقتصادى انجام نش

انجام شده توسط محققين در سطوح بسيار كم بوده است.
ــت و چنانچه ــه عنوان يكى از مواهب الهى اس وى اظهار كرد: گياهان دارويى ب

 برنامه  ريزى اصولى در شيوه توليد و بازاريابى آن صورت پذيرد، مى  تواند عالوه بر 
درمان بيمارى ها، سبب ايجاد اشتغال مولد، جلوگيرى از تخريب جنگل ها و مراتع 

و حفظ محيط زيست در واقع درمانگر دردهاى اقتصادى كشور شود.
ــكل اصلى در حال حاضر، توليد نبوده و  بيرانوند اضافه كرد: به نظر مى رسد مش

مشكل را بايد در بازاريابى اين محصوالت جست وجو كرد.
ــد و توسعه گياهان  ــكالت موجود بر سر راه رش وى بيان كرد: از عمده  ترين مش
دارويى، بازاريابى محصوالت آن است، بازاريابى صحيح سبب مى  شود  تا محصوالت 
ــاس نياز مصرف  كنندگان توليد و به نحوه بهداشتى و مورد پسند در اختيار  براس
ــان كرد: ضرورى است كه  آنان قرار گيرد. عضو جامعه جنگلبانى ايران خاطرنش
در زمينهگياهان دارويـي تحقيقـات بـه صورت علمي صورت گيرد تا ابهامات و 
ايرادات ذكر شـده از اينقبيل برطرف شده و استفاده از گياهان دارويي از حالـت 

سنتي و قديمي به شكل تخصصي و استاندارد درآيد.
بيرانوند گفت: همچنين توجه به اهميت وضـعيت بهداشـتي و بـستهبندى گياهان 
دارويي موجود در عطارىها، تعيين گونههـاى مختلف، ميزان مصرف، مناطق 
تأمين كننده، كاربرد هر يـك از اين گونهها به عنوان اصليتـرين عوامـل در بـازار 
گياهـان دارويي، ميتواند راهنماى خوبي براى برنامهريزان و سياستگذاران 
صنعت دارويي كـشور باشـد تـابـا برنامـهريـزى مناسب علمي شاهد اصالح 

فرهنگ مصرف گياهان دارويي دركــشور و اسـتان لرسـتان باشـيم

عمده  ترين مشكل رشد و توسعه گياهان دارويى، بازاريابى محصوالت استامضاى تفاهم نامه همكارى سازمان محيط زيست و معاونت توسعه روستايى

مهم ترين چالش هاى محيط زيست؛

 مشاركت مردم رضايت بخش نيست
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 حجت االسالم  محسن عباسی با اشاره به جلسات ستاد امر به معروف 
با حضور نهاده��ای مختلف در راس��تای تکریم ماه مب��ارک رمضان 
اظهار داشت: تمام دس��تگاه ها باید طوری عمل کنن�د تا حرمت ماه 
مبارک رمضان حفظ شده و مردم بتوانند بیشتری�ن بهره را از این ماه 
ببرند.  وی افزود: اتاق اصناف، س��ازمان صنع��ت و مع�دن و تجارت، 
استانداری، صداوسیما، دادگست�ری، شهرداری و اداره کل ورزش و 
جوانان از جمله نهادهایی هس��تند ک�ه در این زمینه  می توانن�د به 

ما کمک کنند.
قائم مقام س��تاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با تاکید 
بر اقدامات ش��هرداری و صداو س��یما در رابطه با تکریم ماه رمضان 
گفت: صدا و س��یما با پخش برنامه های مذهبی و ش��هرداری نیز با 
نصب بیلبورد ها و تکریم ورود به این ماه ، به پیشواز ماه مبارک رفته 
و برنامه های خودشان را آغاز کرده اند. عباسی یادآور شد: در ایام ماه 
مبارک رمضان رستوران ها و آشپزی ها در ساعات مشخص تا قبل از 
اذان مغرب صرفا  ارائه غذا را به صورت غذای بیرون بر س��رویس دهی 

کنند و از طبخ غذای بوداراز صبح تا ساعت 14 بپرهیزند.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف مسافران وارد شده به شهر چیست 
گفت: مس��افران نیز باید حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ کنند واز 
خوردن و آش��امیدن در مأل عام وطبخ غذا و کشیدن قلیان دراماکن 

عمومی و پارک ها پیش از اذان مغرب بپرهیزند .
قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در رابطه با 
اماکن ورزشی نیز گفت: فعالیت اماکن ورزشی و بخصوص استخرها 
در روز ممنوع و مسابقات ورزشی در حد امکان به ساعات شب موکول 

شود تا مشکلی برای ورزشکاران روزه دارایجاد نگردد.
وی تصریح کرد: اگر روزه  خواری به صورت فردی انجام شود در صورت 
مش��اهده نیروی انتظامی برخورد می کند و اگر در مغازه و پاس��اژها 

صورت بگیرد، بازرسان اتحادیه های اصناف نظارت می کنند.
وی در خصوص نحوه برخورد با هنجارش��کنان و روزه خواران عنوان 
کرد: برخی تنها به منظور حرمت شکنی به روزه خواری می پردازند 
که الزم است با این گونه افراد برخورد جدی صورت گیرد. شیوه کار 
به این صورت است که در صورت مشاهده تخلف تذکر داده می شود 
و در مرحله بعد نیروی انتظامی متخلف را بازداش��ت و به قوه قضاییه 

معرفی می کند.
قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان تاکید کرد: 
برای هیچ منطقه ای از شهر اس��تثنا قائل نشده ایم و تمام این قوانین 

باید سرتاسر شهر اجرایی شود.
وی در پایان گفت: اصفهان شهری  دین مدار، مذهبی و پرافتخار است 
و  اگر فرهنگ تذکر دادن و احترام به حرم��ت ماه مبارک رمضان در 
مردم نهادینه شود، دیگر نیازی به ورود دستگاه ها و نیروی انتظامی 

نخواهد بود.

قائم مقام ستاد امر به معروف استان اصفهان خبرداد:

تعطیلی رستوران ها و استخرها
در ماه مبارک رمضان

وجود 450هزار زندانی در کش��ور آس��یب های فراوانی از 
جمله اعتیاد و ط��الق را در آینده ای نزدی��ک برای جامعه 

به همراه دارد.
زندان، محلی اس��ت که مجرم به واسطه جرمی که مرتکب 

می شود مجبور به تحمل آن است.
امروزه زندان،به عنوان اصلي ترین شیوه مجازات فرد ،یکي 
از راه های جبران ارتکاب جرم به شمار می آید که در عین 
حال باعث ایجاد آسیب ها و صدمات اجتماعي گوناگوني از 
قبیل از دست دادن ش��غل، طرد از اجتماع، کاهش منزلت 

اجتماعي ،طالق و اعتیاد مي باشد.
از سویی دیگرفردی که به زندان محکوم می شود به دلیل 
ارتباط با زندانیان سابقه دار،مس��تعد یادگیری شگردهاي 
 جدی��د ارتکاب ج��رم، آش��نایي با اف��راد جدید و ف��رار از

 مجازات هاي قانوني اس��ت به همین دلیل دستگاه قضایی 
کشور برروی مجازات های جایگزین حبس تاکید دارند.

 تعداد زندانیان کشور چقدر است؟
اصغر جهانگیر رییس س��ازمان زندان های کش��ور با ارائه 
 آماری از می��زان زندانیان کش��ور گفت: س��ال 93 حدود

ن��ی در زن��دان ه��ا وج��ود   600 ه��زار نف��ر زندا
داش��ت ک��ه در س��ال 94 ای��ن رق��م ب��ه 450 ه��زار 
 نف��ر کاه��ش یاف��ت علیرغ��م ای��ن ک��ه ظرفی��ت 
زندان های کشور در حال حاضر 85 هزار نفر است اما بیش 
از 220 هزار نفر در زندان ها محبوس هستند، که این تعداد 
نزدیک  به سه برابرظرفیت استاندارد است که وضعیت قابل 

قبولی نیست.
رییس س��ازمان زندان های کشور 
در بازید رییس قوه قضاییه از زندان 
بزرگ تهران گفت: در حال حاضر 
32 هزار و 277 زندان��ی در تهران 
داری��م و مطابق آماره��ای موجود  
مواد مخدر، س��رقت و جرائم علیه 
اش��خاص 3 جرم اول استان تهران 
است که از مجموع زندانیان استان 
تهران 14 هزار نفر محکومان مواد 
مخدر، 9 هزار و 500 نفر س��ارق و 
2 هزار و 400 نف��ر نیز جرائم علیه 

اشخاص هستند.
تاکید رهبری و مس�ئوالن 
قضای�ی برکاه�ش جمعی�ت 

زندانیان کشور
در حالی که صدور حکم حبس یکی 

از مجازات های عادی در بین قضات کشور به حساب می آید 
اما مسئوالن قضایی کشور برکاهش جمعیت کیفری زندان 
ها تاکید دارند، زیرا زندان آسیب های فراوانی را  برای مجرم 

و نیز برای  جامعه به همراه دارد.
به واسطه همین آسیب ها، مقام معظم رهبری در دیدار با 
مسئوالن قضایي کشور که درمورخ 91/4/7 )مشهد مقدس( 
انجام شد، کاهش مجازات زندان و 
تبدیل آن به مجازات هاي دیگر را 

به دستگاه قضایی تاکید کردند.
در راس��تای بیان��ات رهب��ری، 
رییس قوه قضاییه، دس��تورالعمل 
س��اماندهي زندانی��ان و کاه��ش 
جمعی��ت کیفري زندان ه��ا را در 

تاریخ یک تیر سال 92 ابالغ کرد.
در ای��ن دس��تور العم��ل ب��ه 
 ناکارآم��دی زن��دان ب��ه وی��ژه

 حبس های کوتاه مدت در زمینه 
بازدارندگ��ی و اص��الح بزهکاران، 
ب��ه لح��اظ ط��رد ش��دن و کنار 
 گذاشته شدن  مجرم از اجتماع و

 آش��نا ش��دن وی ب��ا فرهن��گ 
وج��ود  نی��ز  و  زن��دان 
 مش��کالت عدیده اجتماع��ی، فرهنگ��ی و بهداش��تي در

 زندان ها به دلیل افزایش جمعی��ت کیفری و همچنین به 
منظور بهره گیری بهین��ه از مجازات زندان و اس��تفاده از 

مجازات های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب 
های جدی زندان به اف��راد و خانواده زندانی��ان و جامعه و 
ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله 
قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور 
حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله 
اجرای مجازات حبس و همچنین نظارت بر قرارهاي تأمیني 
و رسیدگي خارج از نوبت و اس��تفاده از مجازات جایگزین 

حبس اشاره شده است.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی رییس قوه قضاییه در دیدار با 
قضات و کارکن�ان دستگاه قضایی استان تهران در خصوص 
لزوم کاهش زندانی�ان گفت: در زندان ها مس��ئله مهمی به 
چشم می خ�ورد و از قضات می خواهم که به مسئله تناسب 
جرم با مج�ازات توج�ه داشت�ه باشند عالوه بر اینکه زمانی 
که حکم صادر می ش��ود جای عفو و تخفیف وجود دارد و 
هم قاض�ی صادر کننده رای و هم قاضی ناظر زندان باید در 

جهت رفع مشکالت توجه داشته باشند.
وی اف��زود: در بازدیدی که از زندان داش��تم ی��ک زندانی 
ادعا می کرد مدت زن��دان وی به اتمام رس��یده و به خاطر 
رد 2 میلیون تومان چندین ماه اس��ت که در زندان به س��ر 
می برد که هم قاضی ص��ادر کننده رای و ه��م قاضی ناظر 
زندان می توانند این مسائل را به گوش مسئوالن برسانند، 
زیرا زندان دارای آس��یب های فراوانی  برای ف��رد زندانی، 

خانواده  اش و نیز  برای جامعه دارد و تا حد امکان باید از این 
آسیب ها جلوگیری کنیم.

اعتیاد تنها یکی از آس��یب هایی اس��ت که زندانیان با آن 
روبه رو هستند. ورود مواد مخدر به زندان ها در سایه نبود 
امکاناتی مانند بادی اسکنر باعث شده است  زندانیان عالوه 
بر صدها آس��یبی که در قبال مجازات حب��س با آن مواجه 

هستند گرفتار اعتیاد نیز بشوند .
به گفته رییس سازمان زندان های کشور تنها در سال 94 در 
مبادی ورودی زندان ها 130 کیلو انواع مواد مخدر کشف 
شده اس��ت که البته این مقدار 10 کیلو کاهش را نسبت به 

سال 93 نشان می دهد.
عباس جعفری دولت آبادی دادس��تان عموم��ی و انقالب 
تهران با اعالم اینکه ده ه��زار زندانی به اتهامات مواد مخدر 
و سرقت در زندان تهران بزرگ به سر می برند، در خصوص 
درخواست های زندانیان دائر بر درخواست های مرخصی، 
آزادی مش��روط و عفو اظهار داشت: در پرونده های سرقت 
چنانچه شاکی پرونده رضایت داده یا رد مال به عمل آمده 
است و در مواردی که محکوم فاقد سابقه باشد در خصوص 
پیشنهاد و درخواست آزادی مشروط این گونه زندانیان به 

محاکم اقدام و مساعدت شود.
دادس��تان تهران یکی از مشکالت دادس��رای تهران را باال 

بودن تعداد زندانیان می داند.
حجت االسالم و المسلمین هادی صادقی در مراسم تودیع 
و معارفه مدی��رکل زندان های اس��تان قم نی��ز در رابطه با 
کاهش جمعیت زندانیان کش��ور تاکید کرد وگفت: قضات 
ما باید از ظرفیت های حبس زدا در قوانین اس��تفاده کنند 
و از اس��تفاده از مجازات حبس حتی االمکان دوری کنند. 
حتی در اس��تفاده از مجازات حبس نیز قض��ات می توانند 
از محکومیت های حداقلی اس��تفاده کنند تا آس��یب های 

کمتری متوجه خانواده زندانیان شود.
وی افزود: باید همه زندان ها به کانون های اصالح و تربیت 
تبدیل ش��ود تا در کنار توجه به قوانین قضای��ی و رویکرد 
اس��تفاده از مجازات های جایگزین در قضاوت، بتوانیم به 
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کاهش زندانیان 

به طور جامع عمل کرده باشیم.
 کاهش زندانیان مس�اوی با کاهش آس�یب های 

بعدی
طبق آنچه که مورد تاکید تمام مس��ئوالن عالی دس��تگاه 
قضایی کشور است کاهش جمعیت زندانیان برابر با کاهش 
آسیب هایی از جمله اعتیاد و طالق می شود و حتی خانواده 
این افراد نیز با وجود حضور سرپرس��ت خانواده در معرض 
آس��یب های کمتری هس��تند که درتمام این موارد لزوم 
تاکی��دات رهبری بر کاهش تع��داد زندانیان واس��تفاده از 

مجازات های جایگزین را هر چه بیشتر آشکار می کند.

در حاشیه وجود 450هزار زندانی در کشور؛

آسیب های زندانیان برای جامعه 

ابالغ
3/435 شماره ابالغنامه:9510100353801233 و 9510100353801237  
و 9510100353801234 شماره پرونده:9409980353800066 شماره 
بایگانی شعبه:941307 ابالغ شونده حقیقی: میالد بهارلویی به نشانی استان 
اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر خ حافظ شمالی نبش 
کوچه 2 شرقی پالک 1 و نسرین محبی به نشانی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان بهارستان فاز 2 خ فروردین کوی پرند 2 پالک 85 و حسن صادق 
پور فرزند عباس به نشانی اصفهان خ جی خ همدانیان کوچه شهید طاهری 
پالک 4 طبق��ه دوم، تاریخ حضور:1395/04/26 ش��نبه س��اعت: 10 محل 
حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 310،  علت حضور: در خصوص 
دعوی علیرضا داورزنی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. م الف:7488 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)112 جزایی سابق( ) 125 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/437 در خصوص پرونده کالس��ه 262/95 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال به طرفیت آیت ا... مراد 
زاده تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/26  س��اعت 4 
عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه  و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:7478 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 106 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/438 در خصوص پرونده کالس��ه 261/95 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 500/000 ریال ب��ه طرفیت صفرعلی 
مهربانی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/26  ساعت 
3/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره دو شورای 
 حل اختالف مراجعه  و نس��خه 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 الف:7477 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 103 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/439 در خصوص پرونده کالس��ه 175/95 خواه��ان محمدرضا بهمنی 
حیدرآبادی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت فرش��اد قائدی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/26 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در صورت ع��دم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7441 ش��عبه 45 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر(   

ابالغ وقت رسیدگی
3/441 در خصوص پرونده کالس��ه 237/95 خواهان غالمعلی میرزائی با 
وکالت فرزانه ابراهیم زاده نظری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمد حیدریان تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/27  
ساعت 16/30 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می ش��ود. م الف:7435 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/443 در خصوص پرونده کالسه 941312 خواهان سید عباس موسوی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت شرکت البراتور 
داروسازی و بهداش��تی شفا تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 95/4/29  س��اعت 8 صبح 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 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 ش��ود. م الف:7450 ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/442 در خصوص پرونده کالس��ه 236/95 خواهان غالمعلی میرزائی با 
وکالت فرزانه ابراهیم زاده نظری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
یاسر رحمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/27  ساعت 
16/15 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 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:7434 
شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/445 در خصوص پرونده کالس��ه 471/95 خواهان محم��ود میرزایی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفی��ت خدانظر محم��دی تقدیم نموده 
اس��ت وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 95/4/30  ساعت 10 
صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
 حضور وق��ت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمی��م مقتض��ی اتخاذ 
می شود. م الف:7463 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

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

3/446 در خصوص پرونده کالس��ه 469/95 خواهان محم��ود میرزایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- امرا... ملک زاده 2- محمود ملک 

زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/4/30  
س��اعت 30 /9 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:7462 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/447 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106839200896 ش��ماره پرون��ده: 
9509986839200024 شماره بایگانی ش��عبه: 950024  خواهان/ شاکی 
خدابخش اردونی  دادخواس��تی به طرفیت  خوان��ده/ متهم مجید امیری به 
خواسته مطالبه خس��ارت و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه 
اجرت المثل اموال و مطالبه خس��ارت دادرسی و مطالبه اجرت المثل اموال  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
 ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق 312  ارجاع و به کالسه 9509986839200024 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/30 و ساعت 11 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:7509 ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 187 

کلمه، 2 کادر(
اصالح آئین نامه 

3/448 شماره صادره: 1395/04/232410 آگهی موضوع تبصره 1 ماده 
105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت. نظر به اینکه بر اس��اس تقاضای آقای 
حس��ین وش��اق فرزند عباس مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیان��ی نیم دانگ 
مشاع از شش��دانگ پالک 486 فرعی از 52- اصلی واقع در بخش 9 حوزه 
ثبت نطنز که طبق سوابق متعلق اس��ت به خانم عذرا حاج بابا فرزند حسن 
ش.ش 173 لذا در اجرای تبصره یک م��اده 105 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت، کارشناس رسمی دادگستری میزان بهاء اعیانی شش پالک فوق الذکر 
را به مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال برآ ورد و اعالم نموده است و متقاضی 
آن را به حساب سپرده طبق فیش ش��ماره 9532126989817383 مورخ 
1395/03/12 به مبلغ هفتصد و پنجاه ه��زار ریال واریز نموده و چون ذی 
نفع فاقد نشانی اس��ت لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا ذینفع 
جهت دریافت بهاء تعیین ش��ده به اداره ثبت اس��ناد و امالک نطنز مراجعه 
و در صورتی که تضییع حقی ش��ده باش��د می تواند از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت یک ماه به مراج��ع صالحه قضائی مراجع��ه و گواهی طرح 
دعوی را به این اداره تس��لیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم مراجعه 
ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی 
 س��ند مالکیت متقاضی بدون اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تس��لیم 

خواهد شد. م الف:115 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز) 239 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/436 در خصوص پرونده کالس��ه 263/95 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 49/500/000 ریال به طرفیت محمد حسین 

عابدینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/26  ساعت 4/30 
عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره دو شورای 
حل اختالف مراجعه  و نس��خه 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 الف:7479 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 105 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9309970361500032 دادنام��ه:  ش��ماره 
9209980361501971 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 922090 خواهان: خانم 
هس��تی معتمدی به نش��انی اصفهان خ امام خمینی صد متر تابلوی خانه 
اصفهان ک آزادگان پ 72، خوانده: آقای رضا معتمدی به نش��انی مجهول 
المکان، خواسته: درخواس��ت صدور حکم رشد، گردش��کار: دادگاه ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدر رای م��ی نماید: رای 
دادگاه: در خصوص درخواست خانم هس��تی معتمدی فرزند رضا متولد 
1378/2/29 به طرفیت آقای رضا معتمدی فرزند مراد به خواسته صدور 
حکم رش��د دادگاه با توجه اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و مالحظه 
وضع جسمانی و ظاهری و نیز نحوه کیفیت پاسخ نامبرده به سواالت دادگاه 
در خصوص امور زندگی، فرهنگی، مالی و اجتماعی و نظر به اینکه خوانده 
به رغم ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاع موثری جهت 
رد ادعای خواهان مطرح ننموده لهذا به نظر دادگاه نامبرده را رش��ید بوده 
باس��تناد تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی رای به رشد خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی 

در محا کم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:7509 ش��عبه 27 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان) 201 کلمه، 2 

کادر(
حذف بهای ثمنیه اعیانی

ش��ماره صادره: 1395/43/234602 بر اس��اس تقاضای آقای سیف اله 
جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند محمد و شرکا مبنی بر حذف عبارت به استثنا 
بها ثمنیه اعیانی از تمامت ششدانگ پال ک2024 فرعی مجزی شده از 3/171 
مورد ثبت صفح��ه 178 و 181 دفتر 757 واقع در بخ��ش 14 ثبت اصفهان 
موضوع سند انتقال شماره 58484 مورخ 49/08/22 دفترخانه 95 اصفهان 
که طبق سوابق، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم بانو قمر سلطان هاشمی 
دهچی فرزند حاج عبدالرحیم شناسنامه 12212 از بخش یک اصفهان همسر 
مرحوم سید هادی هاشمی دهچی می باشد در اجرای تبصره یک ماده 105 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رس��می دادگستری بهاء مورد 
ثبت فوق را مبل��غ 2/500/000 ریال تعیین نموده ک��ه متقاضی فوق الذکر 
مبلغ مزبور را طی فیش شماره 9510427787806968 مورخ 95/03/19  
به صندوق س��پرده ثبت تودیع نموده و اعالم داش��ته از نشانی مالک بهاء 
اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به 
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان واقع در دروازه دولت ) میدان 
امام حسین ع( کوچه سرلت مراجعه نماید  در صورتی که مدعی تضییع حق 
باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضایی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تس��لیم نماید. در صورت عدم 
ارائه گواهی طرح دعوی عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی از سند فوق الذکر 
حذف خواهد شد. م الف:8084 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 247 

کلمه، 3 کادر(

قضات ما باید از ظرفیت های 
حبس زدا در قوانین استفاده 
کنند و از استفاده از مجازات 
حبس حتی االم�کان دوری 
کنن�د. حتی در اس�تفاده از 
مج�ازات حبس نی�ز قضات 
می توانند از محکومیت های 
حداقل�ی اس�تفاده کنند تا 
آس�یب های کمتری متوجه 

خانواده زندانیان بشود.
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م��اه مب��ارک رمضان فرص��ت مغتنمی اس��ت که ق��رآن ه��ا از کنج 
 کتابخانه و لب طاقچه خانه هایمان برداش��ته ش��ده و غبارش گرفته

 شود .
ش��اید آش��نایی ب��ا تفس��یر مختص��ر و کوتاه��ی از برخ��ی آی��ات 
ق��رآن در این م��اه مبارک باعث ش��ود تلنگ��ری بر خ��ود وارد آوریم 
 و از راه اش��تباه گذش��ته برگردی��م و ق��دم در ص��راط مس��تقیم

 بگذاریم.
خداوند متعال در آیه 170 س��وره بق��ره می فرمای��د: » َو إَِذا قِیَل لَُهُم 
ُ َقالُواْ بَْل نَتَِّبُع َما أَلَْفْیَنا َعلَْیِه َءابَاَءنَا  أَ َو لَْو کاََن َءابَاُؤُهْم َل  اتَِّبُعواْ َما أَنَزَل اللَّ

یَْعِقُلوَن َشْیا َو َل یَْهَتُدوَن «
این آیه، رفتار کسانی که کورکورانه از س��نت گذشتگان خود پیروی 
می کنند را خطایی بس بزرگ می ش��مارد و برای بیدار کردن وجدان 
خفته آن ها چنین می گوید: اگر نیاکان آن ها دانشمندان صاحب نظر 
و افراد هدایت یافته ای بودند جای این بود که از آن ها تبعیت شود، اما 
وقتی آن ها مردمی نادان و بی سواد و موهوم پرست بودند پیروی آن ها 
چه معنایی خواهد داش��ت؟ آیا این کار، مصداق تقلید جاهل از جاهل 

نیست؟
تنها تقلی��د و تبعیتی که عقل می پذیرد و نقل دس��تور می دهد تقلید 

جاهل از عالم است.
 مانند تبعیت بی چون و چرایی که بیمار نس��بت به دستورات پزشک 
دارد یا تبعیتی که جاهل به احکام ش��رعی از س��خنان عالم به احکام 

شرعی دارد.
غیر از این را نه عقل می پذیرد و نه نقل اج��ازه می دهد؛ مانند پیروی 
جاهل از جاهل یا عال��م از جاهل. کاری که مصداق ای��ن نوع تقلیدها 
باشد از نظر قرآن مردود است و داشتن عناوینی مانند میراث فرهنگی 
 هم نمی توان��د رنگ صح��ت و حقیقت به ای��ن پیروی غل��ط و باطل 
بزند؛ خ��واه این کار بت پرس��تی باش��د، خواه چهارش��نبه س��وری، 
خواه س��فره اهل بیت که همراه س��از و آواز و مطربی برای رس��یدن 
 به وص��ال ح��ق و ب��رآورده ش��دن حاج��ت پهن م��ی ش��ود و تمام

 س��نت ها و باورهای غلطی که در جاهلیت مدرن گریبانگیر فرهنگ 
دینی و اس��امی ما ش��ده و ترس از مقابل��ه با آن گریبان مس��ئولن 
فرهنگی کش��ور را گرفته مب��ادا که لطم��ه ای به می��راث غلط باقی 
 مانده از گذش��ته که آمیخته با دس��ت درازی های دش��منان ش��ده،

 بخورد.
دو نکته مهمی که از این آیه به دست می آید و لزم است همگان به آن 

توجه ویژه داشته باشند، این است که:
 -ارتج��اع و عق��ب گ��رد، ممن��وع اس��ت. پی��روی از س��نت و راه 
 نی��اکان، اگ��ر همراه ب��ا اس��تدلل و تعق��ل نباش��د، قاب��ل پذیرش 

نیست.
- انتقال تجربه و دانش ارزش است، ولی انتقال خرافات از نسل گذشته 

به نسل آینده، ضد ارزش به شمار می رود.

جاهلیت مدرن 
گریبانگیر فرهنگ دینی

برنامه »یک شهر ضیافت« با موضوع معارف اجتماعی ویژه ماه مبارک رمضان 
از شبکه اصفهان پخش می شود. این برنامه به صورت زنده در ایام ماه رمضان 
در استودیوی جدید آفتاب مرکز اصفهان تهیه و پخش می گردد. در این برنامه 
با هماهنگی های انجام شده بین دستگاه های مختلف شامل دادگستری کل 
اس��تان، دادس��تانی، اداره کل زندان ها و با همکاری عموم مردم نوع دوست 
اصفهان به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند 
پرداخته می ش��ود.همچنین ارتباط مردم با این برنامه از طریق تلفن، سامانه 
پیامکی، س��ایت و نرم افزار برنامه انجام می گیرد. کمک های مردمی در این 
خصوص در سال گذشته بیش از 70 میلیارد ریال بوده و در برنامه امسال حضور 
هنرمندان تئاتر و بحث کارشناسی تحقیقی و نیز حضور چهره های شاخص و 

محبوب کشوری به تنوع برنامه کمک خواهد کرد.
همچنین در هر قسمت از برنامه سعی می شود یک یا چند مددجوی نیازمند از 
بند زندان رهایی یابند.برنامه یک شهر ضیافت در 30 قسمت 90 دقیقه ای به 
تهیه کنندگی سید مهدی مدنیان، کارگردانی همایون بلند بخت، نویسندگی 
مجید قضایی و اجرای محمد امین صادقی و حس��ن اکلیلی در سیمای مرکز 
اصفهان به صورت زنده تولید و در ایام ماه رمضان از ساعت 19 از شبکه اصفهان 

پخش می شود.

جنگ شب های رمضان از سوی موسسه فرهنگی هنری نوای مهر سپاهان در 
سالن کوثر اصفهان برگزار می شود. جنگ شب های رمضان با هنرمندی حمید 
ماهی صفت و سامان گوران و با حضور هنرمندان مطرح سینما و اجرای گروه 
تئاتر کمدی بام ایران همراه خواهد بود. عاقه مندان می توانند جهت شرکت 
در این برنامه، روزهای 28 و 29 خردادماه و 17 و 18 تیرماه ساعت 21 به سالن 

کوثر اصفهان واقع در خیابان حکیم نظامی، مجموعه ارتش مراجعه نمایند.

به همت هیئت محبان الزهرا )س( وادی الس��ام اصفه��ان و مرکز فرهنگی 
مذهبی عامه خوانس��اری به مدت 30 ش��ب در ماه مبارک رمضان مراس��م 
روحبخش دعای ابوحمزه ثمالی را برگزار می کند. این مراسم در محل تکیه 
عامه خوانس��اری واقع در تخت فولد برگزار می ش��ود و عاق��ه مندان می 
توانند از س��اعت 22 الی 24 ش��ب از فضای معنوی در این مراسم روحبخش 
استفاده کنند. قرائت دعای ابوحمزه ثمالی توسط خطیب توانا حجت السام 
والمس��لمین حاج ش��یخ مهدی فهامی و جمعی از مداحان اه��ل بیت انجام 

خواهد شد.

در ایام ماه مبارک رمضان؛

به »ضیافت« سیمای اصفهان بروید

ُجنگ شب های رمضان در سالن کوثر

در شب های ماه مبارک رمضان برگزار می شود؛

مراسم روحبخش دعای ابوحمزه ثمالی 
در وادی السالم اصفهان

 اخبار فرهنگی شهر

شاید اولین باری که احسان علیخانی برای اجرای ویژه 
برنامه »ماه عس��ل« قدم روی صحنه گذاشت، هیچ گاه 
فکر نمی کرد که روزی بتواند آن را به یکی از جذاب ترین 
و پربیننده ترین برنامه های صدا وسیمای ملی بدل کند.

 به همین علت است که ماه مبارک رمضان که می شود، 
خواه یا ناخواه، یاد برنامه ماه عسل می افتیم؛ برنامه ای 
که حال عمری بیش از 10 سال دارد و خودش را به عنوان 
دردانه سیما جای داده است. احسان علیخانی که هنوز 
هم بعد از گذش��ت این همه س��ال، محبوبیت خود را از 
دس��ت نداده، اجرای آن را به عهده دارد. برنامه ای که از 
آنتن شبکه سوم سیما و چند ساعت مانده به اذان مغرب 
میهمان خانه ما ایرانی ها می ش��ود. به خاطر همین هم 
هست که ماه مبارک که از گرد راه می رسد، همه از این 
برنامه صحبت می کنند. هر چند پخش طولنی مدت ماه 
عس��ل باعث دلزدگی خیلی از مخاطبان شده و با شروع 
پخش این برنامه ، دست اندرکاران آن را مورد انتقاد قرار 
می دهند، اما ماه عسل هنوز هم هواداران و خاطرخواهان 
خود را دارد و این برنامه برایشان هنوز طعم ماه عسل 10 
سال گذش��ته را دارد. هنوز هم در واپسین لحظه های 
مانده به اذان مغرب، برخی ها از جلوی تلویزیون، تکان 
نمی خورند تا ش��اهد هنر نمایی های احسان علیخانی 

باشند. 
محمود فرهادی، استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی 
 و منتقد رس��انه با برش��مردن ویژگی های ممتاز برنامه

 ماه عس��ل، بیان ک��رد: ماه عس��ل برنامه ای اس��ت که 
ساختاری متفاوت از دیگر برنامه های صداو سیما دارد. 
بهره گیری از موضوع��ات بکر و جالب ب��رای مخاطب، 
در اختیار داش��تن آنتن پخش در س��اعات پربیننده و 

 فرم اجرای برنامه همراه با س��اختار مستندگونه برخی
 قسمت ها سبب شده است تا مجموعه ای جذاب برای 
مخاطبان عاقه مند فراهم ش��ود. در ای��ن میان نباید 
 از نقش مجری برنامه در جذابیت این برنامه گذش��ت. 
بی شک ماه عسل بدون اجرای او، با ریزش مخاطب جدی 
روبه رو می شود. در مجموع، ساختار پویای برنامه و تفکر 
برنامه سازان سبب شده است تا این برنامه در برابر دیگر 
برنامه های خم��وده و غیر پویای س��ازمان قرار بگیرد و 

بتواند مخاطب بیشتری را جلب نماید.
این منتقد رس��انه افزود: یکی از مش��کات برنامه های 
رسانه ملی، عدم پرورش ش��خصیت های کاریزماتیک 
در عرصه اجراست. در س��الیان اخیر به ندرت شخصی 
چون عادل فردوس��ی پور و احس��ان علیخانی در رسانه 
 ملی ظهور کرده است. این موضوع از یک سو ، یگانه بودن 
فردوس��ی پور و علیخانی و از طرف دیگر ضعف رس��انه 
 ملی را نشان می دهد که یا از ستاره سازی می هراسد، یا 
ستاره های خودس��اخته را بر نمی تابد و از عرصه رسانه 
 حذف می کن��د. رویک��رد ح��ذف در براب��ر مجریان و

 برنامه سازان مشهور، خود نشان می دهد که رسانه ملی 
بر خاف جریان رسانه ای جهان در حال حرکت است. 
در تمامی کش��ورها، رس��انه ها به دنبال آن هستند که 
شخصیت های کاریزماتیک بس��ازند و به واسطه حضور 

آنان مخاطب را جلب نمایند. 
وی با بیان اینکه ماه عسل برنامه ای است که می کوشد 
فضای معنوی در ساعات روحانی قبل از افطار را مهمان 
خانه های مردم کند، تصریح کرد: گاه ممکن اس��ت که 
فضای برنامه به گونه ای که برنامه سازان پیش بینی کرده 
بودند، پیش نرود که به س��بب زنده بودن پخش برنامه 

 صد البته امری عادی است، اما این بدان معنا نیست که
 ماه عسل در انتخاب سوژه، اشتباه پیش رفته است. 

س��وژه های ماه عس��ل هنوز در برابر دیگر برنامه های 
تلویزیونی، بکر و نو به حس��اب می آیند و هنوز قابلیت 
جذب مخاطب را دارند. حجم صحبت ها و واکنش های 
موافق یا مخالف حول این برنامه نشان می دهد که این 

برنامه هنوز از پتانسیل بالیی برخوردار است.
وی در ادامه یادآور ش��د: متاس��فانه ماه عسل در برخی 
 از م��وارد در دامنه ش��عار و احساس��ات گرای��ی غلیظ 
می افتد. البته این رویکرد مورد تایید مسئولن است و از 
آن حمایت می کنند. در حالی که، تمایز ماه عسل از دیگر 
برنامه ها دقیقا در همین دور ش��دن از شعار و حرکت بر 
لبه تیز عقل و احساس است. زمانی که ماه عسل، به دامنه 
احس��اس فرو می افتد هیچ تفاوتی با دیگر برنامه های 
مشابه رس��انه ملی ندارد و تمایز خویش را از دست می 
دهد. بی ش��ک تداوم رویکرد احساسی برنامه و نمایش 
گرایی آن سبب می شود تا فاصله میان این برنامه و دیگر 
برنامه های رسانه ملی از دست برود. به گفته این استاد 
دانشگاه، با توجه به وضعیت رس��انه ملی و خالی از ایده 
بودن مسئولن به نظر می رس��د ماه عسل به گزینه اول 
و آخر، شبکه سوم سیما بدل شده است ؛چرا که گزینه 
دیگری در مخیله مسئولن نمی گنجد و برنامه ای بهتر 
برای آینده در این سازمان به چشم نمی خورد .  از همین 
رو، برنامه هایی مانند ماه عس��ل فرصت های مغتنمی 
هستند که می کوشند ارتباط آسیب دیده رسانه ملی و 
مخاطب را ترمیم سازند. اگر مسئولن به هوش باشند و 
این فرصت را با دادن اخطار و توبیخ ها، از دست ندهند، 
ماه عسل هنوز هم می تواند برای جامعه ایرانی گیرا باشد.
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تلویزیونمو سیقی

با ش��روع ماه مبارک رمضان و برنامه های تلویزیونی مختلف، طرفداران موس��یقی 
هم منتظر ش��نیدن آثار جدید خواننده های محبوبش��ان روی تیتراژ این برنامه ها 
 هستند. امسال هنرمندانی چون حجت اشرف زاده، محمد علیزاده، مهدی یراحی ،

 محسن یگانه، علی زند وکیلی، ش��هاب رمضان و ...، در برنامه های رمضان تیتراژها 
را می خوانند.

 در ماه رمض��ان امس��ال پرکارتری��ن خوانن��ده در خوان��دن تیتراژه��ای برنامه ها 
حجت اش��رف زاده اس��ت که برای دو س��ریال قطعه می خواند. یکی از این قطعات 
 برای برنامه »عقیق« به تهیه کنندگی محمود قنبری از شبکه تهران است و دیگری 
قطعه ای برای برنامه »شب های شیدایی« به تهیه کنندگی محمد شکیبانیا از شبکه 
یک است.تیتراژ سریال »پادری« را علی زند وکیلی اجرا کرده است و هر شب ساعت 

22:1۵ روی آنتن می رود.
تیتراژ سریال »برادر« را محمد علیزاده می خواند. این سریال در 30 قسمت ساخته 
می ش��ود و در ایام ماه مبارک رمضان هر ش��ب روی آنتن ش��بکه دو سیما می رود. 
داستان سریال به گونه ای است که برای ایام ش��ب های قدر نیز تدارک دیده شده و 

می تواند به پخش برسد.
برنامه ماه عسل نیز امس��ال با صدای مهدی یراحی و محس��ن یگانه در حال پخش 
است. برنامه ماه عسل به تهیه کنندگی و اجرای احسان علیخانی همزمان با آغاز ماه 
مبارک رمضان قبل از مراسم افطار در ساعت 19 از شبکه سوم سیما پخش می شود.

همچنین تیتراژ ابتدایی برنامه »شهر باران« را با صدای شهاب رمضان خواهیم شنید. 
برنامه شهر باران ویژه برنامه ماه مبارک رمضان می باشد که از شبکه یک سیما پخش 

می شود.

کامران تفتی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر چند ماه بعد از انتشار اولین آلبوم رسمی 
خود با نام »عکس زمس��تونی تهران«، اولین کنس��رتش را بعد از ماه مبارک رمضان 
برگزار می کند. میثم یوسفی مدیر هنری آلبوم »عکس زمستونی تهران« که چندی 
پیش به خوانندگی کامران تفتی بازیگر س��ینما، تلویزیون و تئاتر کش��ورمان روانه 
 بازار موسیقی شد درباره تازه ترین وضعیت برگزاری کنس��رت این آلبوم بیان کرد:

 برنامه ریزی هایی برای برگزاری کنسرت آلبوم »عکس زمستونی تهران« بعد از پایان 
ماه مبارک رمضان انجام داده ایم و طبق پیش بینی ما یک تا دو هفته بعد از ماه مبارک 

رمضان اولین کنسرت کامران تفتی برای این آلبوم اجرا می شود.
وی ادامه داد: برگزاری این کنسرت با توجه به حال و هوای موسیقایی آن نیازمند یک 
سالن با کیفیت و مجهز است که هم اکنون دنبال این هستیم که این فضا برای اجرا 
مهیا شود. اگر موفق نشدیم گزینه نهایی ما سالن میاد نمایشگاه بین المللی تهران 

است که امیدوارم در این مورد مشکلی نداشته باشیم.
یوس��فی گفت: با توجه به اینکه مجوز آلبوم »عکس زمستونی تهران« مدت ها قبل 
صادر شده و مسئولن دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نهایت همکاری 
را با ما داشتند امیدوارم بعد از پروسه دریافت مجوز کنسرت از سوی مراجع ذی صاح 
از جمله وزارت ارش��اد و اماکن بتوانیم درباره تاریخ دقیق کنسرت نیز اطاع رسانی 

لزم را انجام دهیم.

 محمد نبهان تهیه کننده برنامه »شیدایی« که ویژه ماه رمضان از شبکه 
دو پخش می شود، اعام کرد که قرار اس��ت در عید سعید فطر برای ۶0 

زوج مراسم ازدواج برگزار شود.
محمد نبه��ان تهیه کنن��ده ویژه برنام��ه م��اه رمضانی ش��بکه دو با نام 
»ش��یدایی« درباره جزییات این برنامه که از 18 خرداد اولین قسمت آن 
روی آنتن ش��بکه دو س��یما رفت گفت: این برنامه که رویکردی خانواده 
محور دارد هر شب به سراغ یک زوج می رود و عاوه بر حضور آنها هر شب 

گزارش هایی تصویری با زوج هایی خاص داریم.
وی ادامه داد: قس��مت هایی از این گزارش ها در برنامه پخش می ش��ود 
 و مردم می توانن��د با پیامک هایی ک��ه به برنامه می دهن��د، بگویند که 
می خواهند کدام یک از زوج ها به برنامه دعوت شود. این زوج ها زندگی 
خاصی را تجربه کرده اند و افرادی هس��تند که به ط��ور مثال در محیط 
زیس��ت زندگی کرده، غواص و یا دوچرخه سوار هستند و ما همراه با آنها 
زیر دریا رفته ایم و یا در تجاربشان شریک شده ایم و مردم هم می توانند 

انتخاب کنند که کدام یک به برنامه بیایند و حرف هایشان را بشنوند.
تهیه کننده برنامه »شیدایی« اظهار کرد: هر هفته یکی از این زوج ها که 
ابتدا گزارشی مختصر از زندگی آنها در طول برنامه پخش می شود با رأی 

مردم به برنامه می آیند.
نبهان با اشاره به برگزاری یک جش��ن ازدواج برای مردم در روز عید فطر 
توضیح داد: قرار است در روز عید سعید فطر یک مراسم ازدواج هم برای 
بینندگانی داشته باشیم که به برنامه پیامک زده اند. ما هر شب دو زوج را 
از میان پیامک هایی که داریم انتخاب می کنیم و در روز عید ۶0 زوج در 

این مراسم شرکت می کنند.

 برنامه »از لک جیغ تا خدا« در ماه مبارک رمضان با تغییراتی در محتوا و تیتراژ 
روی آنتن شبکه دو سیما می رود.

هاشم تفکری بافقی تهیه کننده برنامه »از لک جیغ تا خدا« محصول شبکه دو 
س��یما درباره ویژگی های رمضانی این برنامه تلویزیونی گفت: تیتراژ ابتدایی و 
انتهایی به طور کل تغییر کرده و ترانه هایی که استفاده کردیم از بین آثاری بود 

که بینندگان و مخاطبان طی این ماه ها برایمان ارسال کرده بودند.
وی با اشاره به اینکه تیتراژها با صدای خودش خوانده شده است، افزود: از زمانی 
که این برنامه روی آنتن رفت تقریبا هفته ای س��ه ترانه به دست ما می رسید و 
ما س��عی کردیم بهترین ها را از بین این آثار انتخاب کنیم که در نهایت شقایق 
سبحانی و مهدیه س��ادات حقی دو بیننده ای بودند که شعرش��ان برای تیتراژ 

انتخاب شد.
این تهیه کننده درباره بخش های رمضانی برنامه توضیح داد: ابتدای امسال وقتی 
فعالیت هایمان را در سری اول مرور کردیم متوجه بخش هایی شدیم که بیننده 
و بازخوردهای بیشتری داشت که تنها پنج قسمت از آن در رمضان سال گذشته 
پخش شده بود. بنابراین س��عی کردیم برای سری جدید از همان اول حواسمان 

باشد که چنین بخش هایی را برای ماه مبارک نگه داریم.
این برنامه هر روز ساعت 17:1۵ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.

تیتراژهای برنامه های ماه رمضان امسال
 با صدای چه کسانی است؟

کامران تفتی 
پس از ماه رمضان کنسرت می دهد

شیدایی، عید فطر
 مراسم ازدواج برپا می کند

»از الک جیغ تا خدا« رمضانی شد
طرح اکران ویژه ماه مبارک رمضان مقوله جدی در عرصه فرهنگی کشور است 
و سهل انگاری در انتخاب فیلم ها و نحوه اجرای آن می تواند باعث سقوط این 

طرح شود.
چند س��الی بود که با حلول ماه مبارک رمضان طرح اکران از افطار تا سحر در 

سینماهای پایتخت و چند شهرستان اجرا می شد.
این طرح موافقان و مخالفانی داشت؛ بسیاری معتقد بودند ماه مبارک رمضان 
 ماه عبادت است و س��اعات بین افطار تا س��حر بهترین زمان عبادت است، اما 
عده ای هم اعتقاد داشتند در ماه مبارک رمضان اکران فیلم های خوب و مثبت 

می تواند به بار فرهنگی مهمانان این ماه کمک کند.
کشاری مدیر سینما سپیده درباره نحوه اجرای این طرح در سال های گذشته 
گفت: این طرح سال به سال بین مردم بیش��تر جا می افتد و استقبال آن ها از 
آن زیادتر می شود. گیشه دار این س��ینما نیز به ما گفت: پارسال به دلیل نبود 
 ترافیک و نیم بها بودن بلیت س��ینما، با اس��تقبال بی نظیری از س��وی مردم

 رو به رو بودیم. امسال ش��ورای صنفی نمایش اعام کرده که طرحی با عنوان 
از افطار تا سحر وجود ندارد و نام آن طرح ویژه اکران ماه مبارک رمضان است.

در این طرح قیمت بلیت فیلم های س��ینمایی از صبح تا قبل از اذان مغرب در 
تمام سینماهای تهران نیم بها و از مغرب تا یک الی دو ساعت قبل از اذان صبح 

تمام بهاست.
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش درباره جزییات این طرح گفت: فیلم هایی 

که در این ایام اکران می شوند چهار هفته اکرانشان دو هفته حساب می شود.
غامرضا فرجی با تشکر از صدا و سیما و ناجا برای همکاری در این طرح تاکید 

کرد که ساعات دقیق آن به زودی از سوی وزارت ارشاد اعام می شود.
فیلم های »ایستاده در غبار«، »بارکد«، »زاپاس« و »دراکول« از شاخص ترین 

فیلم هایی هستند که در طرح ویژه امسال حضور دارند.
عاوه بر ای��ن ها فیلم ه��ای »بادی��گارد«، »کفش هایم ک��و؟«، »یک دزدی 

عاشقانه« و تعدادی دیگر از فیلم هایی که قبا اکران شده اند حضور دارند.
تهی��ه کنن��ده و پخ��ش کنن��ده س��ینما درباره ای��ن فیل��م ها گف��ت: فیلم 
س��ینمایی»بارکد« یک کمدی اجتماعی اس��ت، »دراکول« یک فیلم در ژانر 
جدید کمدی وحشت به حساب می آید و »ایستاده در غبار« کاری بی نظیر در 

ژانر دفاع مقدس است و به همه توصیه می کنم این فیلم را ببینند.
علی س��رتیپی درباره طرح ویژه اکران ماه مبارک رمضان امسال افزود: امسال 
تنوع خوبی در فیل��م های اکران ماه مبارک رمضان اس��ت و فکر می کنم بازار 
گیشه ها در این ماه داغ شود، امیدوارم تبلیغات درباره این طرح بیشتر شود زیرا 

تبلیغات کم از ضعف های این طرح در سال های قبل بوده است.
بسیاری از دغدغه مندان فرهنگی طرح ویژه اکران ماه مبارک رمضان را مثل 
حرکت روی لبه تیغ می دانند و اعتقاد دارند که محتوای فیلم ها و نحوه اجرا در 

موفقیت این طرح تاثیر به سزایی دارد.

پیشکسوت قلمکاری اصفهان گفت: اگر محصولت با کیفیت و مرغوب توسط 
تولیدکنندگان ارایه شود، بازار به هیچ عنوان اشباع نخواهد شد و افراد متعددی 

هم می توانند در این کار حضور یابند.
 مرتضی جعفری، با بیان اینکه هنر قلمزنی تنها با یک مش��کل عمده روبه رو 
 اس��ت، ادامه داد: متاس��فانه در این حرفه برخی از افراد س��ودجو حضور پیدا

 کرده اند ک��ه تنها به فکر منفعت خود هس��تند؛ چرا که این افراد با اس��تفاده 
از برخ��ی از مواد و پارچ��ه های نامرغوب و ب��ی کیفیت محصولت��ی را تولید 
و س��پس آن را با قیم��ت بس��یار ارزان در بازار عرض��ه می کنند ک��ه این کار 
 موجب زیر س��وال بردن اعتبار هنر قلمکاری می شود و اگر همین کال توسط 
توریست ها خریداری و یا به خارج از کشور صادر شود، موجب به خطر انداختن 
اصالت صنایع دستی کش��ور می ش��ود. وی در ادامه افزود: البته این موضوع 
تنها مربوط به هنر قلمکاری نیست و امروزه بسیاری از تولیدکنندگان صنایع 
دستی مختلف با این مشکل مواجه هس��تند. لذا ضروری است که در گمرگ 
افراد متخصص و کارشناسی حضور داشته باشند تا از صادرات این محصولت 
بی کیفی��ت جلوگیری به عمل آید. ای��ن هنرمند که قدم��ت کارش در تولید 
محصولت قلمکاری به 4۵ س��ال می رس��د، با بیان اینکه حدود 90 درصد از 
محصولت تولید ش��ده قلمکاری من به خارج از کشور صادر می شود، تصریح 

کرد: رمز موفقیت من هم این بوده که همواره و تا جایی که امکان هست کیفیت 
کار را بال ببرم؛ چرا که به نظر من تولید محصول با کیفیت و مرغوب یک نوعی 
از تبلیغ است.این پیشکس��وت عرصه قلمکاری در ادامه اظهاراتش با انتقاد به 
عدم برخورد با افراد سودجو در زمینه تولید صنایع دستی گفت: امروزه دست 
بالی دست بسیار است و این افراد دارند مواد و پارچه هایی را در بازار و میدان 
امام)ره( عرضه می کنند که به هیچ عنوان اصل و ترمه نیست بلکه پاستیک 
و با قیمت ارزان آن را به مشتری عرضه می کنند. جعفری در بخش دیگری از 
اظهاراتش خاطرنش��ان کرد: هنر قلمکاری نیاز به تبلیغات دارد؛ چرا که هنوز 
بسیاری از افراد نمی دانند که این محصول چگونه تولید می شود. وی با اشاره با 
عاقه زیاد جوانان به هنر قلمکاری، تصریح کرد: درست است که جوانان به این 
هنر عاقه زیادی نشان می دهند و به سمت آن می آیند، اما این هنر همچنان 
به تبلیغ نیاز دارد تا افراد بیشتر از اکنون به سمت آن میل پیدا کنند. جعفری 
افزود: با توجه به اینکه شهر اصفهان یک شهر صنایع دستی است مسئولن به 
جای توجه به صنایع دیگر باید توجه شان را به صنایع دستی سوق دهند. وی 
ادامه داد: توقع ما از مسئولن، راه اندازی یک شبکه جهانی صنایع دستی است؛ 
چرا که نصف صنایع دستی متعلق به ایران است و راه اندازی چنین شبکه ای 

می تواند تبلیغ بسیار خوبی برای صنایع دستی ما باشد.

طرح اکران ویژه ماه رمضان، حرکت روی لبه تیغ

شبکه جهانی صنایع دستی راه اندازی شود

گذری بر چند و چون یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب؛

این ماه ،هنوز هم عسـل است
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خبر خبر

فرمانده نيروى  انتظامي استان چهارمحال و بختياري از انهدام باند 15 
نفره تبهكاري كه در توزيع مواد مخدر، زورگيري و سرقت محتويات 

خودرو با كشف 85 فقره سرقت فعاليت داشتند، خبر داد.
ــرد: در پي وقوع  ــر، اظهار ك ــالم اين خب ــردار نورعلي ياري با اع   س
سرقت هاي متعدد داخل خودرو در سطح شهرستان شهركرد موضوع 
ــرقت پليس  ــتور كار ماموران اداره مبارزه با س به صورت ويژه در دس

آگاهي استان قرار گرفت.
ــوس پياده و  ــوس و نامحس ــت هاي محس وي افزود: با افزايش گش
ــر انجام سركرده اين  خودرويي و انجام اقدامات تخصصي پليسي س
باند حين سرقت دستگير شد ولي با ارائه كارت قرمز اعصاب و روان به 
مرجع قضايي، آزاد و با خيال آسوده اقدامات مجرمانه خود را ادامه داد .
اين مقام انتظامي خاطرنشان كرد: ماموران با استفاده از اين موقعيت و 
زير نظر قرار دادن فعاليت هاي اين فرد مابقي اعضاي اين باند تبهكاري 
را كه شامل 6 نفر سارق مرد و دو نفر زن براى  استفاده در سرقت هاي 
ــايي و  خانوادگي و نيز هفت نفر مالخر را طي عمليات جداگانه شناس

دستگير كردند .
ــركرده باند و معرفي وي به  ياري تصريح كرد: با دستگيري مجدد س
پزشكي قانوني مشخص شد كه وي گواهي و كارت قرمز اعصاب و روان 
ــالمت  ــت آورده و با معاينه دقيق ،س خود را با فريب و تمارض به دس

جسمي و رواني وي مورد تاييد پزشكي قانوني قرار گرفت.
ــف  ــي از مخفي گاه اين باند تبهكار عالوه بر كش وى گفت: در بازرس
ــته هاي آماده توزيع  ــروقه، مقدار زيادي مواد مخدر در بس اقالم مس
ــلحه گرم و سرد كشف و در ــتعمال آن و چندين قبضه اس و آالت اس
 بازجويي هاي فني پليس و مواجهه با مستندات اعضاي باندبه اقدامات 
ــرقت  ــري ،توزيع مواد مخدر و 85فقره س تبهكارانه از جمله زورگي

محتويات داخل خودرو اعتراف كردند .
ياري با اشاره به بازسازي تمامي صحنه هاي جرم و معرفي اعضاي اين 
باند تبهكار به مرجع قضايي، از شهروندان خواست در صورت آگاهي از 
هرگونه فعاليت باندهاي تبهكارانه موارد را سريعا با  تلفن و يا پيامك 

سه شماره اي 110 گزارش كنند.

مديركل بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختيارى گفت: تسهيالت ويژه در 
قالب جوايز به دانشجويان صاحب استعداد برتر استان اعطا مى شود.

مجتبى بنياديان اظهار داشت: بنياد ملى نخبگان براساس آيين نامه اعطاى 
جايزه هاى تحصيلى به دانشجويان صاحب استعداد برتر، تسهيالت ويژه اى در 
قالب 4 جايزه آموزش، پژوهش، فناورى و فرهنگى از قبيل راتبه دانشجويى، 
ــار فن يارى، اعتبار توانمندى  اعتبار آموزش يارى، اعتبار پژوهش يارى، اعتب
آموزشى، اعتبار ارتباطات علمى و اعتبار توانمندى كارآفرينى به دانشجويان 

صاحب استعداد برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها  اعطا مى كند.
ــتعدادهاى برتر از جوايز  ــرايط بهره مندى دانشجويان اس ــاره به ش وى با اش
ــى، كارشناسى ارشد و  تحصيلى افزود: دانشجويان برتر دوره هاى كارشناس
دكتراى حرفه اى، دكتراى تخصصى همه رشته ها و دوره هاى تخصص و فوق 
تخصص رشته هاى علوم پزشكى كه در دوره هاى مجاز تحصيل دانشجويان 
دوره كارشناسى 4 سال، دانشجويان دوره كارشناسى ارشد 2 سال، دانشجويان 
ــجويان دوره هاى تخصص و دكتراى  ــال، دانش دوره دكتراى حرفه اى 7 س
ــته هاى ــجويان دوره هاى فوق تخصص در رش ــال و دانش تخصصى 4،5 س

 علوم پزشكى 3 سال، مى توانند از اين جوايز بهره مند شوند.
مديركل بنياد نخبگان استان چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه دانشجويان 
ــازمان مركزى دانشگاه  ــالمى به صورت متمركز از طريق س دانشگاه آزاد اس
ــى در اين فرآيند  ــوند و نيازى به نام نويس به بنياد ملى نخبگان معرفى مى ش
ــى پرونده هستند كه عالوه بر  ــجويانى مجاز به بررس ندارند، بيان كرد: دانش
داشتن شرايط بيان شده در مهرماه سال جارى دانشجو بوده و فارغ التحصيل 

نشده باشند.
ــاس مجموع ــجويان برتر براس ــايى دانش ــاره به اينكه شناس بنياديان با اش
ــب رتبه  ــود، گفت: كس  امتيازهاى حاصل از فعاليت هاى آن ها انجام مى ش
ــره و برنز در  ــدال طال، نق ــجويى، م ــوم در المپيادهاى ملى دانش ــا س اول ت
ــر در آزمون هاى  ــب رتبه برت ــى و جهانى دانش آموزى، كس المپيادهاى مل
ــب رتبه برتر در آزمون هاى  ــور، كس ــگاه هاى كش ــرى ورود به دانش سراس
ــش كارورزى،  ــع، پي ــون جام ــه آزم ــكى از جمل ــوم پزش ــرى عل سراس
ــازى و دستيارى  ــكى، دندانپزشكى و داروس ــته هاى پزش دستيارى در رش
ــگاه ها، كسب  ــب عنوان دانشجوى ممتاز دانش ــكى، كس فوق تخصص پزش
ــنواره هاى علمى،  ــورى، برگزيده شدن در جش عنوان دانشجوى نمونه كش
ــنواره هاى خوارزمى،  ــاد از جمله جش ــورد تاييد بني ــى و فناورانه م پژوهش
ــابقات قرآنى  ــدن در مس ــيخ بهايى، برگزيده ش ــى، رويش و ش رازى، فاراب
ــورد تاييد بنياد،  ــته م ــاد، فعاليت هاى هنرى يا ادبى برجس مورد تاييد بني
ــابقه هاى ملى و جهانى مهارت، دارا بودن اختراع مورد  برگزيده شدن در مس
تاييد بنياد نخبگان با سهم مشاركت حداقل 45 درصد، دارا بودن موفقيت هاى 
ــب جايزه هاى تحصيلى بنياد در سال هاى گذشته از  علمى در دانشگاه و كس

مهم ترين مصاديق فعاليت نخبگان است.
ــب اطالعات بيشتر و  ــان كرد: دانشجويان مى توانند براى  كس وى خاطرنش
ثبت نام تا تاريخ30 تيرماه به سامانه ثريا واقع در وبگاه بنياد نخبگان استان به 

نشانى chb.bmn.ir مراجعه كنند.

انهدام باند تبهكار با 85 فقره سرقت 
در شهركرد

تسهيالت ويژه به دانشجويان برتر 
استان پرداخت مى شود

عامالن اصلى تخريب بقعه 400 ساله امامزاده حمزه على 
ــايى و به محاكم قضايى معرفى شده اند و قرار است  شناس
اين بناى تاريخى به سبك گذشته، بازسازى و ساخته شود.

ــى از قطب هاى مهم  ــن على يك ــزاده حمز ه  ا ب بقعه امام
سياحتى و زيارتى استان چهارمحال و بختيارى محسوب 

مى شود كه پذيراى بيشترين زائران استان است.
اين بقعه باالى تپه اى مرتفع قرارگرفته و در اطراف آن دشتى 
وسيع و گسترده  وجود دارد كه به دليل قداست و همچنين 
موقعيت طبيعى و آب وهوا و ديگر جاذبه هاى پيرامون آن 
ساالنه مسافران و زائران بسيارى از استان هاى هم جوار به 

اين منطقه مى آيند.
ــوط به دوره  ــزه  على مرب ــه امامزاده حم قدمت بناى بقع
تيموريان تا قاجار است. بناى امامزاده شامل يك بقعه، ايوان 
ــت. ايوان بقعه در دوره هاى  قديمى و مساجدى جديد اس
ــت. در دو سمت ايوان، دو صفه  بعدى به آن اضافه شده اس
ــمت چپ داراى  ــده كه صفه س ــوس جناغى تعبيه ش با ق
ــت. فرم اصلى امامزاده هشت ضلعى است  دربى آهنى اس
ــوس جناغى ايجاد  ــالع بزرگ ترچهار طاق نما با ق و در اض

شده است.
ــبيه به طاقچه هاى سه ضلعى با قوس  اضالع كوچك تر ش

جناغى است.
ــش درونى ديوارها گچ اندود و در دو مرحله نقاشى ها  پوش
ــطح آن نقش  ــون آيات قرآنى بر س و كتيبه هايى با مضم
بسته است. كف بقعه سنگ فرش و ديوارها و كف طاق نماها 
ــح كوچك فلزى  ــت. در زير گنبد بقعه، ضري موزاييك اس

قرار دارد.
ــن امامزاده  ــيار به اي ــافران بس زائرپذير بودن و ورود مس
باعث شده منطقه اين امامزاده به يكى از توسعه يافته ترين 
ــود، به طورى كه در منطقه  ــور تبديل  ش امامزاده هاى كش
ــهربازى، بازارچه، فضاى سبز گردشگرى و  اين امامزاده ش

سرويس هاى بهداشتى و... ايجاد شده است.
ــيار زيادى وارد اين  ــتان مسافران بس در فصل بهار و تابس
ــوند و در كنار امامزاده چادر مى زنند و چند  منطقه مى ش
روزى را در اين منطقه مى گذرانند به طورى كه ورود مسافر 
و گردشگر موجب توسعه و ايجاد اشتغال در جوار امامزاده 
شده است. خدمات دهى از فعاليت نانوايى گرفته تا فعاليت 
دست فروشان و همه نوع خدمتى براى راحتى مسافران در 

اين منطقه ارائه مى شود.
در سال گذشته بقعه تاريخى اين امامزاده به صورت نامعلوم 

كامال تخريب شد و تنها ضريح اين امامزاده باقى ماند.
سازمان اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختيارى بهره بردار 
اين مجموعه زيارتى و تاريخى بوده است  و  ميراث فرهنگى 
در سال گذشته اعالم كرد اوقاف در اين زمينه مقصر اصلى 
است.باوجوداينكه بقعه امامزاده حمزه على ثبت ملى شده 
ــال و بختيارى از اين موضوع  بود ميراث فرهنگى چهارمح
ــى در اين خصوص  ــور نكرد و به مراجع قضاي به راحتى عب
ــتى و  ــكايت كرد. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دس ش

ــگرى چهارمحال و بختيارى در خصوص اقدامات  گردش
ــده درزمينه تخريب امامزاده حمزه على در سال  انجام ش
گذشته  گفت: قوانين ميراث فرهنگى در خصوص كسانى كه 
موجب تخريب بناهاى تاريخى مى شوند، قابل گذشت نيست 
و با عامالن تخريب بناهاى تاريخى برخورد جدى مى شود.

ــواد جانى بيان كرد: درزمينه تخريب  ــگرى س بهمن عس
ــر مى كردند كه پيگيرى  ــيارى فك امامزاده حمزه على بس

توسط ميراث فرهنگى انجام نمى شود.
ــه تخريب امامزاده وى ادامه داد: ميراث فرهنگى درزمين

ــاه نمى آيد و  ــه از موضع خود كوت ــى به هيچ وج  حمزه عل
ــب اين امامزاده تاريخى برخورد  بايد با عامالن اصلى تخري

شود.
ــگرى  ــتى و گردش ــراث فرهنگى، صنايع دس مديركل مي
ــد: عامالن اصلى تخريب  چهارمحال و بختيارى يادآور ش
ــم قضايى  ــه محاك ــايى  و ب ــزه على شناس ــزاده حم امام
معرفى شده اند و در اين زمينه بايد با عامالن اصلى برخورد 

جدى شود و ميراث فرهنگى در اين زمينه كوتاه نمى آيد.
وى تاكيد كرد: انگيزه عامالن تخريب امامزاده حمزه على 
ــعه  ــتند اين امامزاده را توس ــت كه مى خواس اين بوده اس
ــالم كرديم كه اگر  ــيع تر كنند و ما به آن ها اع بدهند و وس
مى خواستيد توسعه بدهيد بايد به ميراث فرهنگى مراجعه 
مى كرديد چراكه مسئول اين بناى تاريخى ميراث فرهنگى 

است.
ــگرى  ــتى و گردش ــراث فرهنگى، صنايع دس مديركل مي
ــاى تاريخى به  ــارى عنوان كرد: اين بن چهارمحال و بختي
زمان تيموريان تعلق داشته و 400 سال قدمت دارد. تخريب 
اين بناى تاريخى بخشيدنى نيست چراكه اين بناى تاريخى 

يكى از بناهاى  ارزشى براى استان به شمار مى رود.

وى يادآور شد: با پيگيرى هاى انجام شده قرار است عامالن 
تخريب بيايند با مسئوليت اداره اوقاف و امور خيريه اين بقعه 

را بازسازى كنند.
ــن بناهاى تاريخى  ــه هاى معمارى اي وى تاكيد كرد: نقش
ــت اداره اوقاف  ــط ميراث فرهنگى پيداشده و قرار اس توس
ــئوليت خودش اين بناى تاريخى را با  و امور خيريه با مس
همان مواد و مصالح استفاده شده در قديم، با همان وضعيت 

احيا كند.
ــدا از احياى  ــگرى ادامه داد: عامالن تخريب ج بهمن عس
ــوزه قوانين  ــه در ح ــى  را ك ــزاى عموم ــزاده بايد ج امام
ميراث فرهنگى وجود دارد  تحمل و اين ساختمان را درست 

كنند و در اختيار ميراث فرهنگى قرار بدهند.
ــگرى  ــتى و گردش ــراث فرهنگى، صنايع دس مديركل مي
ــراردادى با يك  ــد: طى ق چهارمحال و بختيارى يادآور ش
پيمانكار در سال گذشته، اين امامزاده در حال مرمت بود كه 

متاسفانه يك شبه اين امامزاده تخريب شد.
وى بيان كرد: هيچ كسى طبق قانون ميراث فرهنگى حق 

تعرض به آثار تاريخى را ندارد و در ادامه گفت:
ــتگاه بهره بردار در  ــاف و امور خيريه به عنوان دس  اداره اوق
ــئوليت اين منطقه نيز بر  ــت و مس امامزاده حمزه على اس
عهده  اين اداره  است چراكه در اين منطقه مدير و نگهبان 
داشته است.وى تاكيد كرد: مدير و نگهبان و كسانى كه در 
ــف بودند از اين بناى  اين مجموعه فعاليت مى كردند موظ

تاريخى حفاظت كنند.
چند ماه پس از تخريب امامزاده حمزه على مديركل اوقاف و 
امور خيريه چهارمحال و بختيارى عزل و مديركل جديدى 
ــتان چهارمحال و  ــاف و امور خيريه اس براى اداره كل اوق

بختيارى منصوب شد.

برگزاري بيش از 55 عنوان برنامه 
در جشن رمضان

افتتاح 44 پروژه كشاورزى 
در چهارمحال و بختيارى

ــالمى استان  ــاد اس مديركل فرهنگ و ارش
چهارمحال و بختيارى ازبرگزاري 55 عنوان 
ــن رمضان همزمان با ايام ماه  برنامه در جش

مبارك رمضان در استان خبر داد.
جواد كارگران، با اشاره به اينكه جشن رمضان 
ــكاري اداره كل  ــا هم ــال ب براى دومين س
ــالمي و مؤسسات قرآني  فرهنگ و ارشاد اس
در استان برگزار مى شود، اظهار كرد: توسعه 
و ترويج فعاليت هاى قرآنى و بهره مندى آحاد 
مردم از كتب علوم قرآنى از مهم ترين اهداف 

برگزاري جشن رمضان است.
ــگاه هاي كتاب،  ــزود: برگزاري نمايش وي اف
ــل انس با  ــم  قرآني، 20 محف اكران 20 فيل
ــي با عنوان ــابقات قرآن قرآن و برگزاري مس

« قرآن بخوان، جايزه ببر» و ايجاد يك غرفه 
ــگاه هاي كتاب را از  حجاب و عفاف در نمايش
جمله برنامه هاي مهم در تمام شهرستان هاي 

استان عنوان كرد.
كارگران برگزارى 10 نشست تدبر در قرآن و 
طرح ترويج قرآن هاي مستعمل با قرآن هاي 
چاپ جديد در فرهنگ سراي بزرگ شهركرد، 

ــابقه در  اجراي 30 نمايش  خياباني، 30 مس
ــيما،  ماه مبارك رمضان با همكاري صدا و س
ــمي قرآني و  ــگاه هنرهاي تجس سه نمايش
ــعر را از برنامه هاي اين ايام در  ــه عصر ش س

شهرستان شهركرد دانست.
وي با اشاره به اينكه آثار هنرمندان و فعاالن 
ــگاه در معرض ديد  ــتان در نمايش قرآني اس
ــگاه  بزرگ  افراد قرار مي گيرد، افزود: نمايش
علوم قرآنى در مركز استان در فرهنگ سراى 
بزرگ شهركرد از 26 خرداد تا ششم تير ماه 

برگزار مى شود.
ــگاه  ــوالت نمايش ــت: محص ــران گف كارگ
ــى  ــاى قرآن ــب و نرم افزاره ــامل كت ش
ــا 50 درصدى  ــتند كه از تخفيف 10 ت هس

برخوردارند.
ــالمى استان  ــاد اس مديركل فرهنگ و ارش
ــراى بزرگ  ــاره به اينكه در فرهنگ س با اش
ــت،  ــص حجاب و عفاف اس ــك غرفه مخت ي
ــا عنوان ــابقه اى ب ــرد: مس ــان ك خاطرنش

 « قرآن بخوان، جايزه ببر» در فرهنگ سراى 
بزرگ شهركرد برگزار مى شود.

رييس سازمان جهاد كشاورزى استان چهارمحال 
و بختيارى از افتتاح 44 پروژه در بخش كشاورزى 
ــاورزى در استان خبر  همزمان با هفته جهاد كش

داد.
ذبيح اهللا غريب در نشست خبرى با اصحاب رسانه و 
مطبوعات استان،  از افتتاح 44 پروژه با اعتبار 158 
ميليارد ريال همزمان با هفته جهاد كشاورزى در 

استان خبر داد.
ــداد پروژه 955 خانوار  وى افزود: با افتتاح اين تع
ــراى 258 نفر به صورت  از مزاياى آن بهره مند و ب

مستقيم و غير مستقيم شغل ايجاد خواهد شد.
ــداد 44 پروژه، 24 پروژه از  وى با بيان اينكه از تع
محل اعتبارات دولتى و 17 پروژه از محل اعتبارات 
ــح كرد: از  ــوند، تصري ــى تامين اعتبار مى ش بانك
ــراى پروژه ها،  ــارات اختصاص يافته ب ميزان اعتب
68/5ميليارد ريال اعتبارات دولتى، 29/5ميليارد 
ريال آورده متقاضى، 55/6 ميليارد ريال تسهيالت 
ــال بالعوض بوده  ــدود4/6 ميليارد ري بانكى و ح

است.
ــاح در حوزه آب و  وى تعداد پروژ ه هاى قابل افتت
خاك، دام و طيور، توليدات گياهى، صنايع تبديلى 

و تكميلى و شيالت و آبزيان را به ترتيب سى و دو ، 
شش، سه، يك و دو پروژه عنوان كرد.

ــده در  ــروژه افتتاح ش ــترين تعداد پ غريب بيش
ــتان بروجن دانست و  ــتان را مربوط به شهرس اس
گفت: در اين شهرستان 17 عنوان پروژه با اعتبار  
ــر افتتاح  ــتغال 110 نف ــارد ريال و اش 58/7ميلي

مى شود.
ــاورزى  همچنين به  ــاد كش ــازمان جه رييس س
ــتان  ــطح اس طرح ها وپروژه هاى نيمه تمام در س
اشاره كرد و گفت: براى  بهره بردارى از اين طرح ها 

به 700 ميليارد تومان اعتبار نياز است.
ــه صنايع تبديلى و تكميلى  وى به اهميت توجه ب
ــاره و تصريح كرد: به منظور كاهش ضايعات و  اش
افزايش فرآورى بايد به صنايع تبديلى و تكميلى 

توجه ويژه داشت.
غريب در پايان تعداد بهره برداران بخش كشاورزى 
ــتان را حدود 66 هزار نفر عنوان كرد و گفت:  اس
ــاورزى استان، 59  از 247هزار هكتار اراضى كش
درصد آن به كشت محصوالت زراعى، 15 درصد  
به كشت محصوالت باغى و 26 درصد آن به صورت 

آيش بوده است.

در چهارمحال و بختيارى؛

بانك ها نقش مهمى در حل مشكالت واحدهاى 
توليدى دارند

ــا نقش مهمى  ــارى گفت: بانك ه ــتاندار چهارمحال وبختي اس
ــتان چهارمحال و  ــاى توليدى در اس ــكالت واحده در حل مش

بختيارى دارند.
ــتكى بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد   قاسم سليمانى دش
اقتصاد مقاومتى با اشاره به اينكه بايد در راستاى بهره گيرى از 
ظرفيت ها و پتانسيل ها حركت كرد، گفت: اقتصاد مقاومتى در 
ــوان داخلى محقق  ــير توجه به ظرفيت ها و بهره گيرى از ت مس

مى شود.
ــازمان و ارگان هاى دولتى بايد برنامه هاى اقتصاد  وى افزود: س

مقاومتى خود را مشخص كنند.
استاندار چهارمحال وبختيارى ادامه داد: تالش هاى بسيارى از 
سال گذشته تاكنون براى حل مشكالت واحدهاى توليدى اين 

استان انجام شده است.
ــكالت  ــش مهمى در حل مش ــك ها نق ــت: بان وى اظهار داش
ــكالت ــتاى حل مش ــدى دارند و بايد در راس ــاى تولي واحد ه

 واحد هاى صنعتى و توليدى تسهيل گرى كنند.
ــرد: بيش ــارى در ادامه تاكيد ك ــال وبختي ــتاندار چهارمح اس

ــاى فعال  ــى به واحده ــال اعتبار بانك ــارد ري ــه هزار ميلي از س
ــاص اختص ــارى  بختي و  ــال  چهارمح ــال  فع ــه  نيم و 

پيدا كرده است.
ميراث فرهنگى گام هاى بلندى در راستاى تحقق اقتصاد 

مقاومتى برداشته است
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال 
ــراث فرهنگى گام هاى  ــم گفت:مي و بختيارى نيز در اين مراس

بلندى در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى برداشته است.
ــت: در راستاى تحقق  ــوادجوانى اظهار داش بهمن عسگرى س
اقتصاد مقاومتى دو طرح در بخش صنايع دستى در اين استان 

راه اندازى شده است.
وى افزود: يكى از طرح هاى اقتصاد مقاومتى ميراث فرهنگى كه 
در اين استان راه اندازى شده ، مجتمع توليد محصوالت نمدى 
ــازمان مركزى ميراث فرهنگى در اين  ــت كه با اعتبارات س اس

استان راه اندازى شده است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال 
و بختيارى ادامه داد: هم اكنون 12 نفر در اين مجتمع توليدى 

مشغول به فعاليت شده اند.
ــوادجوانى ادامه داد: مجتمع توليد خاتم نيز  بهمن عسگرى س
يكى از پروژه هاى ديگرى بوده است كه در اين استان راه اندازى 

شده است.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى چهارمحال 
ــتاى شيخ  و بختيارى بيان كرد: اين كارگاه خاتم كارى در روس

شبان استان چهارمحال و بختيارى راه اندازى شده است.
خودكفايى مددجويـان يكى از اهداف اصلـى در كميته 

امداد به شمار مى رود
ــتان چهارمحال و  ــام خمينى(ره) اس مديركل كميته امداد ام
بختيارى نيز در اين نشست عنوان كرد: خودكفايى مددجويان 
ــمار مى رود كه هم  ــى در كميته امداد به ش يكى از اهداف اصل
ــى و آموزش مهارت به مددجويان  اكنون با ارائه خدمات آموزش
گام هاى بلندى در راستاى اشتغال مددجويان استان چهارمحال 

و بختيارى برداشته شده است.
ابوالقاسم رستگار يادآور شد: هم اكنون مددجويان چهارمحالى 
ــدارى، اصناف، ــاورزى، دام ــاى كش ــته اند در زمينه ه توانس

 صنايع دستى و... براى خود شغل ايجاد كنند و خودكفا شوند.
ــتان  ــى(ره) اس ــام خمين ــداد ام ــه ام ــر كل كميت مدي
ــيارى از مددجويان  ــرد: بس ــارى عنوان ك ــال و بختي چهارمح
ــهيالت از منابع  ــا گرفتن تس ــتان چهارمحال و بختيارى ب اس
ــرده  و خودكفا ــغل ايجاد ك بانكى و كميته امداد براى خود ش

شده اند.
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كارت هوشمند 240 راننده متخلف در 
چهارمحال و بختيارى توقيف شد

ــتان  ــل و پايانه هاى اس مديركل حمل و نق
ــت: از ابتداى  ــارى گف ــال و بختي چهارمح
ــمند 240  ــون كارت هوش ــال تاكن امس
ــــده  ــده متخلـــف توقيف ش راننـــــــ

است.
منوچهر سلمان زاده، اظهار داشت: از ابتداى 
ــركت  ــون پرونده هاى 12  ش ــال تاكن امس
حمل ونقل كاال و مسافر بررسى و با متخلفان 

برخورد قانونى شده است.
ــده متخلف در  ــه 290 رانن وى با بيان اينك
ــده ، افزود: 290 راننده  استان شناسايى ش
ــه، دفترچه  ــتن گواهينام ــت نداش ــه عل ب
ــه  ــى و دفترچ ــالمت رانندگ ــرگ س كار، ب
ــدند  ش ــف  تخل ــار  دچ ــاعت  س ــت  ثب
ــرار  ــى ق ــورد بررس ــا م ــده  آن ه و پرون

گرفت.
ــاى  ــل و پايانه ه ــل و نق ــركل حم مدي
ــتان چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه  اس
ــد داراى  ــتان باي ــطح اس تمام رانندگان س
ــند، بيان كرد: از ابتداى  كارت هوشمند باش
ــمند  240 نفر از  امسال تاكنون كارت هوش

ــه صـــورت  ــل تخلف ب ــه دلي ــدگان ب رانن
ــاره  ــلمان زاده با اش ــف شد.س ــت توقي موق
ــه در  ــايل نقلي ــاى وس ــت تردده ــه ثب ب
ــال  ــان كرد: س ــتان خاطر نش جاده هاى اس
ــيله نقليه  ــون تردد وس ــته 780 ميلي گذش
ــنگين در جاده هاى استان ثبت  ــبك و س س

شد.
ــا  ــت تردده ــتاى ثب ــت: در راس وى گف
8 دستگاه دوربين كنترل و نظارت تصويرى 
ــتان  ــردد اس ــز و پرت ــاط حادثه خي در نق
ــارى  ــال ج ــه در س ــت ك ــده اس ــب ش نص
ــزوده  ــا اف ــه آن ه ــر ب ــتگاه ديگـــ 4 دس

مى شود. 
ــتان  ــل و پايانه هاى اس مديركل حمل و نق
چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: سازمان 
ــهركرد با ارائه  50 اتوبوس،  ــرانى ش اتوبوس
ــيم 1833 و 1800  2 سيستم تاكسى بى س
ــامل تاكسى  ــى ش ــى گردش و 1500 تاكس
ــافربرى  ــه مس ــى پايان ــرودگاه و تاكس ف
ــه  ئ را ا ــات  ــهركرد خدم ــردم ش ــه م ب

مى دهند.

تخريب اثر ملى در چهارمحال و بختيارى؛

شناسايى عامالن تخريب بناى 400ساله
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از زمان ش��یوع ویروس زیکا تالش های زیادی از سوی 
محقق��ان برای پی��دا کردن راه��ی ب��رای جلوگیری از 
ش��یوع و در نهایت درم��ان آن صورت گرفته اس��ت. به 
تازگی تیم��ی از مرکز پزش��کی تگ��زاس تحقیقاتی در 
این زمینه صورت داده ان��د که به نظر می رس��د آغازی 
برای جلوگیری و درمان زیکا باشد. دانشمندان باالخره 
متوجه ش��دند که وی��روس زی��کا دقیقا با بدن انس��ان 
چه کار می کن��د. یافته های جدید توضی��ح می دهد که 
چرا وقتی این وی��روس تا این حد آث��ار مخربی روی بد 
انس��ان دارد، تا ماه ها ش��یوع آن در بدن قابل شناسایی 
نیست. مطالعه جدیدی که در این زمینه صورت گرفته 
 نش��ان می دهد که نه تنها این ویروس به طور مستقیم 
به سراغ سلول های پیش س��از مغز می رود و مانع حدود 
۲۰ درصد از آن ها برای تشکیل سلول های عصبی جدید 
می ش��ود بلکه این کار را بدون این که سیس��تم ایمنی 
بدن متوجه ش��ود انجام می دهد و برای هفته ها در مغز 
تکثیر می ش��ود. خبر خوب این اس��ت که ب��ا فهم بهتر 
این که این ویروس چه طور در بدن انس��ان شیوع پیدا 
می کند، دانشمندان مرکز پزش��کی تگزاس راهی برای 
مبارزه با آن پی��دا کرده اند. مطالعات نش��ان داده اند که 
پروتئین کوچکی با ن��ام IFITM3 که ب��ه طور طبیعی 
در بدن تولید می ش��ود می تواند توانایی ویروس Zika را 
در عفونی کردن س��لول های مغز هم در انسان و هم در 
موش ها کاهش دهد و حتی می تواند از مرگ سلول های 
آلوده شده با ویروس هم جلوگیری کند. زومیت نوشت، 
آبراهام برس- یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی در این 
زمینه می گوید: این کار نشان دهنده اولین نما از نوع دفاع 
س��لول های ما در برابر حمالت ویروس زیکا است. نتایج 
مطالعات ما نشان می دهند که ویروس زیکا نقطه ضعفی 
دارد که می توانیم از آن برای جلوگیری یا توقف ش��یوع 
ویروس اس��تفاده کنیم. از زمانی که صحبت در رابطه با 
این ویروس آغاز شده، ش��اهد شیوع کند ولی مداوم این 
ویروس بوده ایم و حاال شاهد ۵۲ کشور شامل برزیل، کوبا، 
گینه نو و فیلیپین هستیم که این ویروس به یک باره از 
آن ها سر در آورده است. کشورهایی مثل امریکا، بریتانیا 
و استرالیا هم نمونه هایی از مسافران برگشتی به خود را 
شناسایی کرده اند و امریکا به تازگی تولد دومین کودک 
مبتال به این ویروس را تایید کرده است. طبق این گزارش 
دانشمندان باالخره موفق ش��دند تا مکانیزم بیولوژیکی 
که ویروس Zika را به Microcephaly )اختالل عصبی 
نادر و ویرانگری که باعث می ش��ود ن��وزادان جمجمه ها 
و مغزهای کوچکی داشته باش��ند( مرتبط می کند، پیدا 
کنند. سازمان بهداش��ت جهانی )WHO ( در ماه آوریل 
 اعالم کرد که این وی��روس دلیل تولد ن��وزادان معیوب 

در کشورهای تحت تاثیر این ویروس است. حاال احتماال 
پاسخی برای این اپیدمی که طی ۱۲ ماه گذشته امریکا 
و کش��ورهای حوزه اقیان��وس آرام را درنوردیده اس��ت 
داریم و آن هم این اس��ت که این وی��روس در تمام این 
 مدت در بدن های ما پنهان بوده اس��ت. مقادیر بیش��تر

 IFITM3 غشای س��لول را تغییر می دهد و با سخت تر 
کردن آن، وی��روس را ب��رای ورود به س��لول به زحمت 
 IFITM3 می اندازد. برس و تیم او فعالیت های پروتئین
را در رابطه با س��رایت های نوظهور این ویروس بررسی 
کرده اند و متوجه ش��ده اند افرادی که ن��وع ژنتیکی ژن 
IFITM3 را دارند، مس��تعد پذیرش انفولنزاهای شدید 
توسعه پیدا کرده، هس��تند. ظاهرا این مورد برای افراد 
اروپایی کم ولی برای آسیایی ها و افراد ساکن در مناطق 
میکرون��زی متداول تر اس��ت. این تیم پ��س از کار روی 
ویروس dengue و س��ایر ویروس های مرتبط با زیکا،  
 IFITM3 به مدارکی دست پیدا کردند که نشان می داد
می تواند جلوی تکثیر ویروس در س��لول های س��الم را 
بگیرد؛ بنابراین س��طح این پروتئین را در موش و انسان 
افزایش دادند تا مشاهده کنند چه طور بر میزان سرایت 
ویروس زیکا تاثیر می گذارد. در ه��ر دو مورد، محققان 
متوجه ش��دند که مقادیر بیشتر IFITM3 غشای سلول 
را تغییر داده و با س��خت تر کردن آن، وی��روس را برای 
ورود ب��ه آن به زحم��ت انداختند. اگر س��لول ها مقادیر 
 کمتری IFITM3 داشته باشند در این صورت ویروس ها 
 به راحتی وارد س��لول ش��ده و به تکثی��ر می پرداختند. 
در تصاویر منتشر شده شیوع زیکا در حالتی که سلول ها 
را آلوده کرده دیده شده که اگر مقادیر IFITM3 بیشتر 
شده باش��د، جلوی تکثیر آن ها گرفته شده است. جورج 
س��اویدیس از اعض��ای این تی��م تحقیقات��ی می گوید: 

در نتیجه ما می بینی��م که IFITM3 به س��لول های ما 
اجازه می دهد ت��ا ویروس ها را در خ��ود قرنطینه کنند 
و از تکثیر این ویروس ها و س��رایت ش��ان به سلول های 
همس��ایه جلوگیری می کنند. ما فک��ر می کنیم این امر 
حتی می��زان مرگ و میر س��لول ها به واس��طه ویروس 
زیکا را نیز کاهش می دهد. از ای��ن رو تاثیر این پروتئین 
 تنها روی سلول های انسانی و موش��ی امتحان شده که 
در محیط آزمایشگاه پرورش پیدا کرده اند ولی نیاز است 
که این پروتئین در مناطق اصلی شیوع این ویروس نیز 
آزمایش ش��ود تا بتوان در رابطه با ساخت واکسنی علیه 
ویروس زیکا هیجان زده شد. در حال حاضر هیچ روش 
پیش��گیری و درمانی ب��رای ویروس زیکا وج��ود ندارد. 
این تیم تحقیقاتی در نظ��ر دارد یافته های خود را روی 
موش هایی ک��ه کمب��ود IFITM3 دارند نی��ز امتحان 
کند ت��ا ببینند آیا آن ها مس��تعد پذی��رش تاثیرات این 
ویروس هس��تند یا خیر. آن ها همچنین ب��ه دنبال پیدا 
 ک��ردن مولکول هایی هس��تند که س��طح IFITM3 را 
 در بدن زیاد می کنند که البته می توان این مولکول ها را 
در قالب داروی جداگانه ای توس��عه داد که نه تنها منجر 
به مبارزه با زیکا شود بلکه به نابودی ویروس های مرتبط 
دیگر هم کمک کند. برس در نهایت می گوید: داده های 
جمع آوری شده زیادی توسط ما و دیگران در این زمینه 
وج��ود دارد که نش��ان می ده��د IFITM3 تاثیر زیادی 
در جلوگیری از بس��یاری از ویروس ه��ای نوظهور نظیر 
dengue، Zika و Ebola داش��ته است. حاال با داشتن 
این نتایج در رابطه با وی��روس Zika، موضوع مهم تر این 
است که ببینیم IFITM3 چه طور این ویروس ها را مهار 
می کند و این که چه طور می توانی��م از این دانش برای 

جلوگیری و حتی درمان این ویروس استفاده کنیم.

تحقیقات دانشمندان منجر به کشف پروتئین متوقف کننده ویروس زیکا شده است؛

رشدزیکامتوقفمیشود؟

 بیش از ی��ک و نی��م میلی��ارد مس��لمان در سراس��ر جهان آیی��ن باش��کوه و عظیم 
روزه داری را درحال��ی آغ��از کرده ان��د که مجامع علمی جهان نس��بت ب��ه فواید آن 
برای روح و جس��م بدن ابراز ش��گفتی می کنن��د. روزه  داری یا به عبارت��ی نخوردن 
و نیاش��امیدن در ط��ول روز و در نتیج��ه گرس��نگی و تش��نگی ناش��ی از روزه 
این س��وال را در ذهن بس��یاری از افراد ایجاد می  کن��د که آیا ابتال ب��ه بیماری  هایی 
 مانند دیاب��ت، مواجه ب��ودن ب��ا اختالالتی نظی��ر کمب��ود ویتامین یا قرار داش��تن 
در ش��رایط خ��اص مانن��د ب��ارداری م��ی  توان��د مان��ع از روزه  داری ش��ود؟ نتای��ج 
تحقیق��ات علم��ی نش��ان داده اس��ت ن��ه  تنه��ا مواجهه ب��ا چنی��ن بیم��اری ها و 
 اختالالت��ی مان��ع از روزه  گرفت��ن نم��ی  ش��ود، بلک��ه بس��یاری از بیم��اری ه��ا 
 از جمل��ه ترمی��م باف��ت ها و س��لول ه��ا، کنت��رل چاق��ی، تنظی��م میزان ترش��ح 
هورمون ها، اس��تراحت دس��تگاه گ��وارش، دیاب��ت ن��وع دوم، چربی ب��االی خون و 
افس��ردگی از جمله بیم��اری هایی اس��ت که ب��ا روزه  گرفت��ن می  توان ع��وارض و 
پیامده��ای آن را به می��زان قابل توجه��ی تحت کنت��رل ق��رار داد. در ادیان مختلف 
 هم��واره گفت��ه م��ی  ش��ود روزه ب��رای س��المت روح و روان اف��راد مفید اس��ت، اما 
مزی��ت ه��ای روزه ب��رای ب��دن ت��ا قب��ل از س��ال۱۹۰۰ ناش��ناخته ب��ود و پ��س 
 از آن محققان در تحقیقات گس��ترده  ای ک��ه درباره فوای��د روزه  داری انج��ام دادند 
به این نتیجه رسیدند که روزه  داری می  تواند در درمان اختالالتی مانند چاقی و همچنین 
بیماری هایی مانن��د صرع و دیابت تاثیرگذار باش��د، اما جالب این ک��ه تحقیق درباره 
روزه داری و مزیت های آن فقط محدود به کشورهای مسلمان نبوده و در بسیاری دیگر از 
کشورها به ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز روزه به عنوان یک راهکار درمانی مورد 

توجه قرار گرفته است. متخصصان تغذیه دانش��گاه شیکاگو نیز اعالم کرده  اند روزه در 
جلوگیری از پیشرفت اختالالتی که می  تواند زمینه  ساز مرگ زودهنگام و ناگهانی انسان 
ها باشد، پیامدهای مثبتی را به همراه دارد. رییس موسسه ملی علوم اعصاب آمریکا هم 
اعالم کرده است روزه گرفتن در دوره های زمانی مشخص از سلول های عصبی در برابر 

هر گونه استرس و فشارهای روحی � روانی محافظت می  کند. به گفته 
ماتسون،۱۰ تا ۱۶ ساعت روزه  داری موجب می  شود بدن برای 

تامین انرژی مورد نیاز خود اندوخته چربی را هدف قرار دهد 
که اثر این تغییرات در محافظت از حافظه و افزایش توانایی 

 یادگیری افراد ثابت شده است. او در تحقیقات اخیرش 
در ای��ن زمین��ه نش��ان داده روزه داری م��ی  توان��د 
 در کاه��ش احتم��ال ابتال به آس��یب ه��ای مغزی 
و در نتیجه بروز س��کته مغزی و ابتال به آلزایمر نقش 

مهمی داشته باشد.
روزه بهترین رژیم غذایی

 محققان دانش��گاه کالیفرنیا نیز با مطالع��ه روی افراد 
 روزه دار متوجه شدند روزه گرفتن از بهترین و ایمن ترین 

رژیم های غذایی اس��ت که می  تواند  در بهبود شرایط بدن 
کارساز باش��د.  به گفته یکی از محققان این طرح، روزه ممکن 

 اس��ت برای برخی افراد س��خت یا حت��ی خطرناک باش��د. بنابراین 
 در یک مطالعه با تعیین رژیم غذایی به بررس��ی اثر روزه در افراد با ش��رایط مختلف 

پرداخته شد. این بررسی انسانی شامل ۱۹ نفر شرکت کننده بود و نحوه انجام آزمایش به 
 گونه  ای بود که در ۵ روز اول میزان کالری دریافتی افراد بین ۳۴- ۵۴ درصد محدود شد 
و در ۲۵ روز بع��دی ش��رکت کنن��دگان ب��ه ط��ور طبیع��ی و مانن��د قب��ل 
کال��ری دریاف��ت م��ی  کردن��د. بع��د از ۳ م��اه ای��ن گ��روه تحقیقات��ی متوجه 
 ش��دند خط��ر پی��ری زودرس، بیم��اری ه��ای قلب��ی و س��رطان 
 در ش��رکت کنن��دگان کاه��ش پی��دا ک��رده اس��ت. برنام��ه غذای��ی 
روزه داری )FMD ( همچنین به چربی س��وزی، بهبود کیفیت یادگیری و 

حافظه کمک می  کند.
حس بویایی در روزه داران تقویت می شود

 همزم��ان گروه��ی دیگ��ر از دانش��مندان دانش��گاه کالیفرنی��ا 
در س��اندیگو در بررس��ی ه��ای خود نش��ان دادند ک��ه ح��س بویایی در 
زمان گرس��نگی و روزه تقویت م��ی ش��ود. در این مکانیزم، یک س��ری 
از پالس هایی که سیس��تم عصب��ی را در پاس��خ به رایحه ه��ا تحریک 
م��ی کنند ب��ه ح��س بویای��ی اج��ازه م��ی دهند ک��ه برای کس��ب 
 غ��ذا تواناتر ش��وند. از س��ویی دیگ��ر این سیس��تم م��ی تواند

 در تحریک اشتها در سالمندان و افراد بی اشتها مورد استفاده 
قرار گیرد. » وانگ جینگ «، اس��تاد زیست شناسی دانشگاه 
کالیفرنیا و سرپرس��ت این تیم تحقیقاتی اعالم کرد: بویایی 

کمک مهمی به درک کیفیت غذا می کند.
افزایش حساسیت قشر مغز با گرسنگی و تشنگی طوالنی

 پی��ش ت��ر عل��ی گرج��ی اس��تاد ایران��ی دانش��گاه مونس��تر آلم��ان نیز ب��ا تکیه 
ب��ر روزه داری، تحقیقاتی را ب��رای درمان بیم��اری هایی چون آلزایمر، پارکینس��ون 
و س��ردردهای میگرنی انجام داده اس��ت. بررس��ی های این محقق ایرانی نش��ان داد 
 ک��ه پ��س از ۱۲ ت��ا ۱۴ س��اعت روزه داری، آش��امیدن باع��ث ایج��اد ام��واج قوی 

در مغز می شود. این امواج۱۰ تا۲۰ برابر امواج معمولی مغز است. 
تحقیقات اولیه این دانشمند نشان داد که گرس��نگی و تشنگی طوالنی باعث افزایش 

حساسیت پذیری قشر مغز می شود.
تاثیر روزه داری بر شیمی درمانی

همچنی��ن دانش��مندان آمریکای��ی و ایتالیای��ی در تی��م تحقیقات��ی والت��ر 
لونگ���و از دانش��گاه کالیفرنی����ا و بیمارس����تان » گاس����لینی « در جن����وا 
نش��ان دادن��د ک��ه گرفت��ن روزه م��ی توان��د ب��ه عن��وان ی��ک اس��لحه موث��ر در 
 مب��ارزه ب��ا کاه��ش وزن ناش��ی از ش��یمی درمان��ی در بیم��اران س��رطانی 

به کار رود.
 این دانشمندان نوعی الگوی جادویی را کشف کردن�د ک�ه سل�ول ه�ای سال�م در پی 
محدودیت کالری از خ�ود نشان می دهند به این ترتیب سلول های سالم می توانند در 
مقابل صدماتی که در اثر شیمی درمانی به آنها وارد می کنند از خود دفاع کنن�د. این 
پژوهشگران در بررسی هایی مشاهده کردن�د که سلول های سالم در زمان روزه، تمام 
انرژی های در دس��ترس را برای ادامه حیات خود م�ورد اس��تف�اده ق�رار می دهند و 
بنابراین در مقابل شیمی درمانی نسبت به سلول های سرطانی از خود مقاومت بیشتری 

نشان می دهند.

داستان های علمی و تخیلی منبعی الهام بخش برای دانشمندان هستند. 
شاید یکی از پروژه های علمی گوگل بهترین مثال در همین رابطه باشد: 
دستگاهی را در نظر بگیرید که وعده می داد مدت ها قبل از پدیدار شدن 
عالئم در افراد، س��رطان را تش��خیص دهد و با الهام از وس��یله ای به نام 
»تریکوردر« که در پزشکی طراحی ش��د، برای نخستین بار در مجموعه 
علمی و تخیلی پیش��تازان فضا به نمایش درآمد. اما در ادامه مش��خص 
 شد که تبدیل کردن داستان های علمی و تخیلی به واقعیت کار چندان 
ساده ای نیست. به بیان دیگر، تولید تریکوردر واحد علوم زیستی گوگل 
)موسوم به Verily( را به دردسر انداخت که حاال حتی در داخل خود این 

مجموعه هم از آن تحت عنوان پروژه ای دهان پر کن یاد می شود.
ایده کلی تیم طراح محصول این بوده: ما معموال خیلی دیر متوجه سرطان 
می شویم و آزمایشات و چکاپ هایی هم که هم اکنون در مراکز پزشکی 

برای تشخیص این بیماری صورت می گیرند، کارایی الزم را ندارند. 
 در حال حاضر، طرح های مختلفی برای تش��خیص زودهنگام س��رطان 
در اقصی نقاط دنیا دنبال می ش��وند، اما تا االن این طرح ها روی بررسی 
نمونه های خونی استوار بوده اند. اما تریکوردر Verily تالش دارد که پا را 
فراتر از این بگذارد و از داخل بدن شما و به صورت تمام وقت مراقب رشد 

و تکثیر سلول های سرطانی باشد.
برای اس��تفاده از این فناوری کافی اس��ت ک��ه یک ق��رص را ببلعید که 
دربرگیرنده نانوذرات مغناطیسی کوچکی است که به دنبال سلول های 
س��رطانی خواهند گش��ت. وقتی نانو ذرات یکی از این س��لول ها را پیدا 
 کردند به سرعت فعال شده و دس��تبند سالمتی FitBit شما را در جریان 
خواهند گذاشت. اگر این فرآیند اندکی به نظرتان غیرقابل باور می آید باید 
 STAT بگوییم که دقیقا همین طور است. دیجیاتو گزارش داد که نشریه
در توجیه غیرعملیاتی بودن این طرح برخی مش��کالت پیش روی آن را 
برشمرده: نخست اینکه دانشمندان باید راهکاری برای جلوگیری از جذب 
نانوذرات توسط کبد و کلیه یا حتی همان سلول های سرطانی بیابند که 
قرار است شناسایی شوند. دوم اینکه آنها باید مطمئن شوند که این ذرات 
در جریان خون اختالل ایجاد نمی کنند و سوم اینکه باید موازنه الزم میان 
 سلول های سرطانی گم شده ای که باید پیدا شوند ) منفی های کاذب ( 
 و پایش س��لول هایی که در بدن وجود ندارند ) مثبت کاذب ( بیابند که 

این کار به هیچ وجه ساده نیست.
Verily در مصاحبه با STAT اعالم کرد که پروژه هایش ذاتا مشکل هستند 
و با وجود آنکه فکر می کند در آنها موفق خواهد شد » پروژه هایی هستند 
که امکان شکس��ت دارند و بعضا هم با این سرنوشت روبه رو می شوند «. 
هنوز مشخص نیست که Verily تاکنون به چه میزان پیشرفت در ساخت 
تریکوردر خود دست پیدا کرده چرا که تا االن هیچ گونه مقاله ای در رابطه 

با پروسه و روند پیشرفت آن منتشر نکرده است.
 اما زمانی که اعالم ش��د Verily قص��د کلید زدن چنی��ن طرحی را دارد 
اندرو کونراد مدیرعامل این ش��رکت اظهار داشت که آنها ظرف شش ماه 
آینده نمونه اولیه ای از تریکوردر را ارایه می کنند و متاسفانه از آن زمان 

تاکنون سه سالی می گذرد.

 همان طور که می توان حدس زد، س��ربازهای حاض��ر در میدان نبرد 
نمی توانند برای محافظ��ت از گوش های خود در برابر س��ر و صدای 
میدان جنگ، از ایرپالگ ی��ا گوش گیرهای معمول موج��ود در بازار 
استفاده کنند. چنین مسدود کننده هایی ممکن است از شدت صدای 
انفجارها و ش��لیک ها بکاهند، اما از طرف دیگر س��ربازان را از شنیدن 
دستورات حیاتی فرماندهان یا حتی صدای دشمنان در نزدیکی خود 
محروم می کنند؛ چرا که اساس��ا جلوی ورود هر نوع صدایی به داخل 

گوش آنها را می گیرند.
اما ظاهرا مشکل یاد شده این روزها برای ارتش آمریکا حل شده است. 
دیجیاتو نوشت، نیروهای نظامی آمریکا مدتی است به استفاده از نوعی 
ایرپالگ هوش��مند به نام TCAPS روی آورده اند ک��ه مخفف عبارت 

»سامانه ارتباطی و محافظتی تاکتیکی« است.
گوش��گیر مذکور قادر اس��ت خود را با واقعیات صحنه نبرد وفق دهد. 
این دس��تگاه هوش��مند متصل به س��امانه های ارتباطی همراه قادر 
 اس��ت صداهای بلند را تضعیف و در عوض صداهای خفیف تر موجود 

در محیط را تقویت کند.
به این ترتیب مثال اگر فرمانده گروهان شما باید دستوری را به گوش 
 س��ربازانش برس��اند، س��ربازان قادر خواهند بود صدای او را بلندتر و 
واضح تر از س��ر و صدای صحنه نبرد بش��نوند. این دس��تگاه عملکرد 
نسبتا ساده ای دارد، اما بسیار انعطاف پذیر است. برخی از نسخه های 
 آن قادرند حتی به دس��تگاه های ارتباطی س��ربازان نیز متصل شوند 

و با تجهیزات کمکی شنوایی ) سمعک ( نیز مشکلی نخواهند داشت.
گوش��گیرهای TCAPS در حال حاضر به هیچ وجه در دسترس تمام 
نیروهای آمریکایی قرار ندارند و تنها۲۰ هزار دستگاه از آن در صحنه 
نبرد به کار گرفته شده است. با وجود قیمت ۲ هزار دالری آن نیز انتظار 
نمی رود به تمام نیروهای پیاده نظام نیروی زمینی ارتش این کش��ور 

یک جفت از این ایرپالگ های هوشمند تعلق بگیرد.
با این حال، به نظر می رسد استفاده از آنها آینده روشنی داشته باشد. 
بیشترین تاثیر چنین دستگاه هایی، اعتماد به نفسی است که فناوری 
به سرباز می بخشد. سربازهای حاضر در میدان نبرد از این پس این را 
می دانند که برای شنیدن دستورات حیاتی فرماندهان خود دیگر الزم 

نیست به شنوایی خود آسیب بزنند.

داستان های علمی تخیلی دانشمندان را به زحمت می اندازند؛

قول شش ماهه، بدقولی سه ساله
ارتش آمریکا به نوعی هدفون هوشمند مجهز می شود؛

صدای فرمان آری، صدای انفجار نه

خبرخبر

نظر محققان خارجی در رابطه با روزه داری چیست؟

از رژیم غذایی و حس بویایی تا حساسیت قشر مغزی و افزایش توان در شیمی درمانی

ایران ترانزیت پهنای باند عراق به ارمنستان شد؛

اوج تامین کرد
فناوری جدید برای درمان افراد دچار سوختگی؛

این اسلحه به جای گلوله،سلول شلیک می کند
فناوری جدید در تسلیحات کنترل از راه دور؛

تانکی به اندازه یک مودم و مسلح به سالح کمری

 ش��رکت زیرس��اخت، ترانزیت پهنای بان��د عراق 
به ارمنستان ) Pilote ( را با ظرفیت۲۰۰ گیگابیت 

بر ثانیه در قالب پروژه ارتباطی » اوج « تامین کرد.
پروژه اوج به منظور برق��راری ارتباطات بین الملل 
با استفاده از تکنولوژی روز و قابلیت توسعه پذیری 
باال در شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا می شود و 
امکان تامین بس��تری مطمئن برای انتقال ترافیک 
کشورهای همسایه و ارتقا ظرفیت ترانزیت را فراهم 

می کند.
این پ��روژه با ه��دف ترانزیت بین المل��ل و کاهش 
 هزینه ه��ا در بخ��ش نگه��داری ش��بکه ارتباطی، 
 به کارگیری ش��بکه اختصاصی و اس��تفاده بهینه 
از ش��بکه فیبرنوری بخش خصوصی اجرا می شود. 
ش��رکت ارتباطات زیرساخت قرار اس��ت ۲۲ هزار 
کیلومتر فیبرنوری با حدود۲۵۰ ایستگاه کشوری 
را برای به کارگی��ری در این پروژه مورد اس��تفاده 
قرار دهد. پروژه اوج در حال حاضر ترانزیت پهنای 

باند عراق به ارمنستان ) Pilote ( را با ظرفیت۲۰۰ 
گیگابیت بر ثانیه اجرایی کرده و مورد بهره برداری 
قرار داده اس��ت. بخش دیگری از این پروژه شامل 
 ترانزیت پهنای باند جنوب به ش��مال در مس��یری 
به ط��ول۴۷۵۰ کیلومتر خواهد بود ک��ه به زودی 
اجرایی م��ی ش��ود. همچنین این ط��رح، ترانزیت 
ارتباطی در اس��تان های سیس��تان و بلوچستان – 
خراسان جنوبی و امکان اتصال به شهرهای تهران، 

تبریز، شیراز و مشهد را فراهم خواهد کرد.

 اسلحه SkinGun به ش��لیک سلول های بنیادی 
به مناطق سوخته می پردازد و زمان درمان و بهبود 
 را نسبت به ش��یوه های اس��تاندارد ارتقا می دهد. 
بر اساس آزمایش های جدید، این سالح می تواند 
افشانه درمانی را با پوشش دهی۲۰۰ برابر بیشتر 
 از روش های س��نتی ارایه کند. زمانی که بیماری 
با سوختگی وارد اورژانس می شود، زمان از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار اس��ت. اما نمونه برداری ها 
معموال س��اعت ها به طول انجامیده و زمان بهبود 
 می توان��د طوالن��ی و دردناک باش��د. اس��تفاده 
از سلول های بنیادی برای کمک به درمان بیمار و 
رشد مجدد پوست وی، راه حل بسیار بهتری است، 
اما اس��تفاده صحیح از این س��لول ها بسیار مهم 
 است. آزمایش ها روی س��الح SkinGun شرکت

 RenovaCare که توس��ط دانش��مندان مرکز 
درمان های بازس��ازی کننده برلیت - برندنبرگ 
انجام شده، نش��ان دهنده پوش��ش گسترده تری 

از س��لول های بنیادی اس��ت. این س��الح در یک 
مساحت با قطر هشت سانتیمتر، بیش از۲۰ هزار 
قطره س��لول بنیادی را ش��لیک کرد. در مقایسه، 
روش های رایج با س��رنگ تنها ۹۱ قطره را اعمال 
می کنند. فناوری SkinGun از یک روش افشانه 
بس��یار نرم اس��تفاده می کند، از این رو سلول ها 
در زم��ان پرتاب از دس��تگاه آس��یب نمی بینند. 
 آزمایش��ات نش��ان داد که ۹۷/۳ درصد سلول ها 
پس از اعمال توس��ط این دس��تگاه، زن��ده باقی 
ماندند. برای اس��تفاده از این ابزار،  پزش��کان باید 
 یک نمونه کوچک از پوست سالم بیمار را برداشته 
و آن را برای آزاد کردن سلول های بنیادی بیمار در 
محلول CellMist پردازش کنند. این سالح سپس 
با محلول مذکور پر شده و روی پوست آسیب دیده 
اسپری می شود. این درمان تنها۹۰ دقیقه از زمان 
ورود بیمار به بخش اورژانس طول می کش��د. این 
دستگاه هنوز در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد.

خبرآنالی��ن به نق��ل از ایس��نا نوش��ت: محققان 
آمریکایی تانک کوچک اما پیش��رفته ای ساختند 
که بدون صدا حرکت و در محفظه پشتی خود یک 

اسلحه کمری کلت حمل می کند.
 تانک رباتی��ک Dogo مجهز به هش��ت دوربین 
با کیفیت برای دید۳۶۰ درجه اس��ت و می تواند 
دشمن را هم در وضعیت ایستاده و سینه  خیز مورد 

هدف قرار دهد.
سرپرست تیم سازنده تانک رباتیک Dogo عنوان 
ک��رد: نمونه اولی��ه تانک رباتی��ک ماموریت های 
 دشوار مثل باالرفتن از پله و عبور از میدان موانع را 

به خوبی انجام داده است.
همچنی��ن در مرحله آزمایش��ی مش��خص ش��د 
 که دقت هدف گی��ری تانک رباتیک در مقایس��ه 

با انسان بهتر است.
تانک مینیاتوری Dogo تنه��ا ۱۲ کیلوگرم وزن 
 دارد و قادر اس��ت تا اس��لحه کلت Glock 26 را 

در محفظه پنهان پش��تی حمل کند. زمان کاری 
این تانک با در نظر گرفتن وزن محدود ۲/۵ ساعت 
اس��ت. تانک Dogo همچنین می تواند تجهیزات 
بازدارنده مثل اسپری فلفل با قابلیت نابینا کردن 
موقت اهداف از فاصله ۵ تا۱۰ متری را با خود حمل 
کند. برای کنترل پیشرفته اما سریع تانک رباتیک 
از واحد کنترل اختصاصی مجهز به جوی استیک 
استفاده شده تا هدف گیری اجسام با ۱۴ فشنگ ۹ 

میلیمتری با دقت انجام شود.
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مفاد آرا
آگهی موضوع م��اده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قان��ون 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 است . 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 اشخاص نس��بت به صدورسند 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 ش��ماره 38769-1394/07/25 هیأت اول اقای اصغر رحیم زاده  
به شناسنامه شماره  140  کدملي  1290115151   صادره اصفهان  فرزند  
حسین  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 176/67  مترمربع از پالک شماره 
170  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 143 دفتر 591  امالک
2- رای شماره 44978-1394/09/25 هیأت سوم خانم طاهره نادعلیان 
ماراني به شناسنامه ش��ماره 427 کدملي 1288733968 صادره فرزند 
جعفر نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 100 مترمربع 
 از پالک شماره  487 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه
  ثبت مل��ک غرب اصفهان ازس��ند  ثبت ش��ده در صفح��ه 413دفتر 943

امالک
3- رای ش��ماره 52290-1394/11/29 هیأت چهارم آقای رضا آزادانی 
نژاد  به شناسنامه ش��ماره  2179  کدملي 1283494183 صادره خمینی 
شهر فرزند  رجبعلی  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  144/47  مترمربع از پالک شماره 688 فرعی 14 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب صفحه 309 

دفتر 716 مالک نیم دانگ مشاع از پالک مذکور می باشد
4- رای شماره 52289-1394/11/29 هیأت چهارم خانم طاهره منتظری 
قهجاورس��تانی  به شناسنامه ش��ماره  8  کدملي 1291709614 صادره 
اصفهان فرزند  محمدعلی  نس��بت به س��ه دانگ مش��اع ازششدانگ یک 
باب خانه به مس��احت  144/47  مترمربع از پالک شماره 688 فرعی 14 
 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان که به

  موجب صفحه 309 دفت��ر 716 مالک نیم دانگ مش��اع از پ��الک مذکور 
می باشد

5- رای ش��ماره 52430-1394/11/30 هیأت سوم  آقاي نوروز شریفی 
رنانی به شناسنامه شماره 7507 کدملي 1283184249 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 133/95 
مترمربع از پالک ش��ماره681 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می آقای مصطفی و سیف اله 

شریفی
6- رای ش��ماره 52252-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي یداله یوسفی 
کجانی به شناسنامه ش��ماره  2  کدملي 1189753367 صادره اردستان 
فرزند  محمدعلی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  176/60  مترمربع از پالک شماره 129 فرعی 44 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحه 78 دفتر 771
7- رای ش��ماره 52250-1394/11/29 هیأت س��وم خانم زهراتیموری 
جروکانی به شناسنامه شماره  28  کدملي 1290174636 صادره اصفهان 
فرزند  رحمتعلی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  176/60  مترمربع از پالک شماره 129 فرعی 44 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحه 78 دفتر 771
8- رای شماره 52251-1394/11/29 هیأت سوم آقاي علیرضاداستان 
پور حسین آبادی به شناس��نامه ش��ماره  1279  کدملي 5649226891 
صادره اصفهان فرزند  عباسعلی  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مس��احت  176/60  مترمربع از پالک شماره 129 فرعی 
44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 78 دفتر 771
9- رای ش��ماره 54539-1394/12/24 هیأت اول اقای حسین ماهرانی 
برزانی  به شناسنامه ش��ماره 34  کدملي  1290140553  صادره خمینی 
شهر  فرزند علی  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 119/46  مترمربع از 
پالک شماره 859 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی معصومه صادقی برزانی
10- رای ش��ماره 54534-1394/12/24 هیأت اول خانم مریم خراسانی 
فردوانی  به شناسنامه ش��ماره 12979  کدملي  1283240491  صادره 
اصفهان  فرزند حس��ینعلی  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 152/90  
مترمربع از پالک شماره 507 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج اقا کشاورزی ویالنی
11- رای شماره 54535-1394/12/24 هیأت اول اقای محمدمهدی شاه 
سنائی گنیرانی  به شناسنامه شماره 855  کدملي  1283411938  صادره 
خمینی ش��هر  فرزند اکبرنس��بت به 44 حبه مش��اع از72حبه  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 304/93  مترمربع از پالک شماره 349 فرعی از 21  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک 
 رسمی اس��داله ش��اه س��نائی گنیرانی ازموردثبت صفحه 244 دفتر 75

 امالک
12- رای شماره 54536-1394/12/24 هیأت اول خانم مریم شاه سنائی 
گنیرانی  به شناس��نامه ش��ماره 854  کدمل��ي  1283411954  صادره 
اصفهان  فرزند اکبرنسبت به 28 حبه مشاع از72حبه  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 304/93  مترمربع از پالک شماره 349 فرعی از 21  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسداله 

شاه سنائی گنیرانی ازموردثبت صفحه 244 دفتر 75 امالک
13- رای شماره 54537-1394/12/24 هیأت اول خانم فاطمه شاه سنائی 
گنیرانی  به شناسنامه شماره 29  کدملي  1290036896  صادره اصفهان  
فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/97  مترمربع از پالک 
شماره 349 فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رس��می اسداله شاه س��نائی گنیرانی ازموردثبت 

صفحه 244 دفتر 75 امالک
14- رای شماره 54522-1394/12/24 هیأت اول اقای محسن خدیوپور  
به شناسنامه شماره 1179  کدملي  1284655016  صادره اصفهان  فرزند 
مصطفی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 99  مترمربع از پالک شماره 67  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اشرف میرخشتی
15- رای ش��ماره 54577-1394/12/24 هی��أت اول اقای غالمحس��ین 
میرزائی به شناسنامه شماره 753  کدملي  6219513231  صادره فریدن  
فرزند حجت اله ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 150  مترمربع از پالک 

ش��ماره 2777  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 278 دفتر 995 امالک

16- رای ش��ماره 54557-1394/12/24 هیأت اول خانم سکینه صالحی 
لنجی  به شناسنامه شماره 5231  کدملي  5418672320  صادره مبارکه  
فرزند علی  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 162/22  مترمربع از پالک 
شماره 32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی صدیقه تمیزی
17- رای ش��ماره 54102-1394/12/16 هی��أت چهارم آق��اي علیرضا 
باقرصاد  به شناس��نامه ش��ماره  421  کدمل��ي 1290164371 صادره 
اصفهان فرزند  اس��ماعیل  نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  
226/23  مترمربع از پالک شماره 827/1 فرعی 17 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب سند شماره ی 2257 
– 79/7/10 دفتر 105 مالک یک و نیم دانگ مشاع و دو دانگ دیگر را نیز از 

محمدعلی باقرصاد خریداری نموده است
18- رای ش��ماره 54216-1394/12/19 هیأت دوم اقای حمید محسنی 
به شناسنامه شماره 367  کدملي 1291029907  صادره اصفهان  فرزند 
اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ ساختمان به مساحت 85/50  
مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فتح اله سدهیان
19- رای شماره 54217-1394/12/19 هیأت دوم خانم صفیه احمدی به 
شناسنامه شماره 6210023355  کدملي 6210023355  صادره فریدن  
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 
85/50  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فتح اله سدهیان
20- رای ش��ماره 1208-1395/01/26 هیأت دوم اقای نصیر سلیمانی 
ننادگانی  به شناسنامه شماره 14  کدملي  1159611777   صادره فریدن  
فرزند حسینعلی  ششدانگ ساختمان  به مساحت  160  مترمربع از پالک 
شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی علی عباسیان
21- رای ش��ماره 1347-1395/01/28 هیأت اول خانم فهیمه توس��لی 
زانیانی   به شناسنامه شماره 219  کدملي  4623471578  صادره شهرکرد  
فرزند خدابخش  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  108/20  مترمربع از 
پالک ش��ماره 498 فرعی از 29   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می منور زائری ازموردثبت صفحه 

580 دفتر 12 امالک
22- رای ش��ماره 1348-1395/01/28 هیأت اول اقای اصغر ش��ریفی 
رنانی   به شناسنامه شماره 187  کدملي  1290178259  صادره خمینی 
شهر  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت  39/17  مترمربع از پالک شماره 948 فرعی از 17   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی فنونی 

اصفهانی ازموردثبت صفحه 549 دفتر 134 امالک
23- رای شماره 1349-1395/01/28 هیأت اول اقای محمدرضا شریفی 
رنانی   به شناسنامه شماره 194  کدملي  1290088128  صادره اصفهان  
فرزند حسین نس��بت به سه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یکباب مغازه به 
مساحت  39/17  مترمربع از پالک شماره 948 فرعی از 17   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی فنونی 

اصفهانی ازموردثبت صفحه 549 دفتر 134 امالک
24- رای ش��ماره 1402-1395/01/29 هی��أت اول اق��ای جلیل عابدی 
اشکاوندی   به شناسنامه ش��ماره  1531  کدملي  0052902579  صادره 
تهران  فرزند  عباسعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/50   مترمربع 
از پالک ش��ماره  1035  فرعی از 36  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی حنانی که بنامش 

درجریان ثبت است
25- رای ش��ماره 1404-1395/01/29 هیأت اول اقای عبدالرحیم علیان   
به شناسنامه شماره  56  کدملي  1289896488  صادره اصفهان  فرزند  
کریم  ششدانگ یک واحدتجاری مسکونی  به مساحت 178/45   مترمربع 
از پالک شماره  551  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی کریم علیان رنانی
26- رای ش��ماره 1405-1395/01/29 هیأت اول اقای رضا قلی هاشمی   
به شناسنامه شماره  2  کدملي  1129657515  صادره فریدونشهر  فرزند  
خلیل اقا  ششدانگ یکباب مغازه وس��اختمان فوقانی به مساحت 126/22   
مترمربع از پالک ش��ماره  787  فرع��ی از 28  اصلي واق��ع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 25 دفتر 475

 امالک
27- رای ش��ماره 1408-1395/01/29 هیأت اول اق��ای محمدرضا علی 
عسگری رنانی   به شناسنامه شماره  9123  کدملي  1283200554  صادره 
خمینی شهر  فرزند  محمود  ششدانگ یکبابخانه به استثنا بهاء ربعیه اعیانی 
ان به مساحت 136/50   مترمربع از پالک شماره  3434  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفه��ان ازموردثبت 

صفحه 588و594 دفتر 593 امالک
28- رای ش��ماره 1411-1395/01/29 هیأت اول خانم قمرآغا حسینی 
سمسانی   به شناس��نامه ش��ماره  622  کدملي  1287442978  صادره 
اصفهان  فرزند  سیدابوالقاسم  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 88/33   
مترمربع از پالک شماره  836  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفه��ان ازموردثبت صفح��ه 337 دفتر 288 

امالک
29- رای شماره 1421-1395/01/29 هیأت اول اقای اکبر کرمی بروجنی 
به شناس��نامه ش��ماره  253  کدمل��ي  4650351278  ص��ادره بروجن  
فرزند  محمدرضا  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 68/65   مترمربع از 
پالک ش��ماره  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
 اصفهان ازمالک رسمی رضاباقرصاد ازموردثبت صفحه 298 دفتر 1099

 امالک
30- رای ش��ماره 1430-1395/01/29 هیأت اول اقای نصراله عبدالهی 
تهرانی به شناسنامه شماره  286  کدملي  1289404348  صادره اصفهان  
فرزند  حسینعلی  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 90   مترمربع از پالک 
شماره  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی کوکب برندگی
31- رای شماره 1433-1395/01/29 هیأت اول خانم حبیبه مشهدی به 
شناسنامه شماره  75  کدملي  1289938474  صادره اصفهان  فرزند رحیم  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224   مترمربع از پالک شماره  34  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

صفرعلی علی عسگری رنانی
32- رای ش��ماره 1548-1395/01/30 هیأت اول اق��ای علی کوهانیان 
خواجوئی  به شناسنامه شماره  524  کدملي 1141894599  صادره خمینی 
شهر  فرزند قاسمعلی      ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 184  مترمربع از 
پالک شماره 620  فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 500 دفتر 24  امالک
33- رای ش��ماره 1551-1395/01/30 هی��أت اول اق��ای اصغر گل کار  

به شناس��نامه ش��ماره  854  کدملي 1284528235  ص��ادره اصفهان  
فرزند  حسینعلی ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 213/32  مترمربع از 
پالک ش��ماره 286  فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفح��ه 139و142و145 دفتر 422

 امالک
34- رای ش��ماره 1555-1395/01/30 هیأت اول اقای خلیل نصری  به 
شناسنامه شماره  2328  کدملي 1283495678  صادره اصفهان  فرزند  
محمدعلی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 95/53  مترمربع از پالک شماره 
314  فرعی از 5   اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی علیرضا توکلی خیرابادی ازموردثبت صفحه 147 

دفتر 127 امالک
35- رای شماره 1556-1395/01/30 هیأت اول اقای محسن احمدی رنانی  
به شناسنامه شماره  175  کدملي 1290239150  صادره اصفهان  فرزند  
محمد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 153/50  مترمربع از پالک شماره 
1229  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 3678-91/9/14 دفتر 313 اصفهان
36- رای ش��ماره 1568-1395/01/30 هیأت اول اقای احمدرضا نظری  
به شناسنامه ش��ماره  795  کدملي 1819417808  صادره آبادان  فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 383/20  
مترمربع از پالک شماره 68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسینعلی زارع بهرام ابادی
37- رای ش��ماره 1567-1395/01/30 هیأت اول خان��م پروانه اکبری 
جزی  به شناسنامه شماره  318  کدملي 1283019582  صادره اصفهان  
فرزند محمدحسین نسبت به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به 
مساحت 383/20  مترمربع از پالک ش��ماره 68   اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حسینعلی زارع 

بهرام ابادی
38- رای شماره 1570-1395/01/30 هیأت اول اقای جعفر علی جانی  به 
شناسنامه ش��ماره  233  کدملي 1290287732  صادره اصفهان  فرزند 
رمضان  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 144/50  مترمربع از پالک شماره 
32   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسن وحسین حقیقی زاده
39- رای شماره 1572-1395/01/30 هیأت اول اقای مرتضی شیروانی  
به شناسنامه ش��ماره  986  کدملي 6219261437  صادره فریدن  فرزند 
منوچهر  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 79/80  مترمربع از پالک شماره 
67   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی شاهرخ وصدیقه وفاطمه وخاورصبیه غالمعلی همگی بیات
40- رای ش��ماره 1584-1395/01/30 هیأت اول اقای محمود مزروعی  
به شناسنامه ش��ماره  28  کدملي 1289912701  صادره اصفهان  فرزند 
ماشاله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 128/50  مترمربع از پالک شماره 
28   اصل��ي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان 
 ازمالک رسمی ابوالقاسم اقا اسماعیلی ازموردثبت صفحه 297 دفتر 1099

 امالک
41- رای شماره 1589-1395/01/30 هیأت اول اقای مسعود حقدانی  به 
شناسنامه ش��ماره  652  کدملي 1290357935  صادره اصفهان  فرزند 
حسن  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/50  مترمربع از پالک شماره 
31   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

167803-92/3/28 دفتر 103 اصفهان
42- رای ش��ماره 1592-1395/01/30 هیأت اول اقای حسن حقدانی  به 
شناسنامه شماره  1328  کدملي 1286349044  صادره اصفهان  فرزند 
علی جان  شش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 22/50  مترمربع از پالک 
شماره 31   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 167802-92/3/28 دفتر 103 اصفهان
43- رای ش��ماره 1597-1395/01/30 هیأت اول اق��ای حمید عابدی  به 
شناسنامه شماره  1012  کدملي 1289501564  صادره اصفهان  فرزند 
اسماعیل  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 13  مترمربع از پالک شماره 
66   اصل��ي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان 
ازمالک رسمی احمدذوالفقاری عاشق ابادی ازموردثبت صفحه 480 دفتر 

149 امالک
44- رای ش��ماره 1598-1395/01/30 هیأت اول اق��ای حمید عابدی  به 
شناسنامه شماره  1012  کدملي 1289501564  صادره اصفهان  فرزند 
اسماعیل  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150  مترمربع از پالک شماره 66   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک 
رسمی احمدذوالفقاری عاش��ق ابادی ازموردثبت صفحه 480 دفتر 149 

امالک
45- رای ش��ماره 1599-1395/01/30 هیأت اول اقای نصراله کهن کار  
به شناسنامه ش��ماره  579  کدملي 1818065029  صادره آبادان  فرزند 
مراد  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/53  مترمربع از پالک شماره 28   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی عباسعلی نصرالهی
46- رای ش��ماره 1604-1395/01/30 هیأت اول اقای منوچهر یوسفی  
به شناسنامه شماره  804  کدملي 1262296722  صادره کاشان  فرزند 
نصرت اله  ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 392/16  مترمربع از پالک 
شماره 32   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسن وحسین حقیقی زاده
47- رای ش��ماره 1605-1395/01/30 هیأت اول اقای منوچهر یوسفی  
به شناسنامه شماره  804  کدملي 1262296722  صادره کاشان  فرزند 
نصرت اله  ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 250/35  مترمربع از پالک 
شماره 32   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسن وحسین حقیقی زاده
48- رای ش��ماره 19888-1393/08/20 هیأت دوم اقای اکبرباقری قلعه 
ناظری به شناسنامه شماره 167 کدملي 1287890628 صادره اصفهان 
فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 97/49 مترمربع 
از پالک شماره 687 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی ماهرانی
49- رای شماره 1529-1393/01/30 هیأت اول اقای ابراهیم شاهسنائی  
به شناسنامه ش��ماره 21 کدملي 1290151326 صادره اصفهان فرزند 
مسیب ششدانگ یکبابخانه به مساحت 288/65 مترمربع از پالک شماره  
217فرعی از21 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحات 567و425 دفاتر344و217امالک
50-رای شماره 12525-1393/06/08 هیأت اول آقاي منصور اسماعیلي 
فالح به شناسنامه ش��ماره 856 کدملي 1285338316 صادره اصفهان 
فرزند اسداله شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 246/17 مترمربع پالک 
ش��ماره 135 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمورد ثبت صفحه 588 و 441 دفتر 961 و 537 امالک
51- رای ش��ماره 18884-1393/08/10 هیأت اول خانم زهراهاش��می 
زاده به شناسنامه ش��ماره10395کدملي 1140480138 صادره خمینی 
شهر  فرزند سیدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت456 مترمربع از پالک شماره  192 فرعی از35 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 114 

دفتر 525 امالک
52- رای شماره 18885-1393/08/10 هیأت اول اقای احسان وطن خواه 
حقیقی اصفهانی به شناسنامه شماره1239کدملي 1141249480 صادره 
خمینی شهر  فرزند نادعلی نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت456 مترمربع از پالک شماره  192 فرعی از35 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان ازموردثبت صفحه 

269 دفتر 489 امالک
53- رای ش��ماره 18886-1393/08/10 هیأت اول اقای امید وطن خواه 
حقیقی اصفهانی به شناسنامه شماره 606 کدملي 1142234241 صادره 
خمینی ش��هر  فرزند نادعلی نس��بت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 456 مترمربع از پالک ش��ماره  192 فرعی از35 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 333 دفتر 556 امالک
54- رای شماره 1867-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي ایرج صنیع ثالث 
به شناسنامه شماره 1306 کدملي 1284673405 صادره اصفهان فرزند 
محمدباقر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/30 مترمربع 
از پالک شماره347فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازکریم س��لطانی که در صفحه 263 دفتر 

194 مالک می باشد خریداری نموده است
55- رای شماره 1732-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي محمد علي باقر 
صاد به شناسنامه ش��ماره 230 کدملي 1290088489 صادره اصفهان 
فرزند اس��ماعیل نس��بت به ش��ش دانگ یک باب خانه  به مساحت 240 
مترمربع که مقدار 149/36 مترمربع ان از پالک 17/827/1 و مقدار 90/64 
متر مربع ان از پالک 17/827/3 می باش��د و در بخش 14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان واقع گردیده
56- رای شماره 1763-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي عباس کدخدایي 
الیادراني به شناس��نامه ش��ماره 39703 کدملي 1280284188 صادره 
اصفهان فرزند شکراله  نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
305/26 مترمربع از پالک شماره 363/1 که به 6383 تبدیل شده فرعي از 
12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 
رس��می 64973 مورخ 1384/12/14 دفتر خانه 25 و سند 64972 مورخ 

1384/12/14
57- رای شماره 1871-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي اکبرترکان رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 285 کدملي 1289985057 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 61/46 مترمربع از 
پالک ش��ماره193 فرعی 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که در صفحه 345 دفتر 82 امالک مالک 292/75 سهم 

مشاع از 787 سهم شش دانگ می باشد
58- رای شماره 1872-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي اکبرترکان رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 285 کدملي 1289985057 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57/07 مترمربع از 
پالک شماره193فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که در صفحه 345 دفتر 82 امالک مالک 292/75 سهم مشاع 

از 787 سهم شش دانگ می باشد
59- رای شماره 1870-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي اکبرترکان رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 285 کدملي 1289985057 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 55/98  مترمربع از 
پالک شماره193فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که در صفحه 345 دفتر 82 امالک مالک 292/75 سهم مشاع 

از 787 سهم شش دانگ می باشد
60- رای شماره 1873-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي اکبرترکان رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 285 کدملي 1289985057 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 57/67 مترمربع از 
پالک شماره193فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان که در صفحه 345 دفتر 82 مالک می باشد
61-رای شماره 1874-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي اکبرترکان رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 285 کدملي 1289985057 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 55/51 مترمربع از 
پالک شماره193فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان که در صفحه 345 دفتر 82 مالک می باشد
62- رای ش��ماره 1869-1395/01/31 هیأت چهارم آق��اي اکبرترکان 
رنانی به شناسنامه ش��ماره 285 کدملي 1289985057 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 147/60 
مترمربع از پالک ش��ماره418فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 463 دفتر80 مالک 1/5 سهم 

مشاع از 16سهم می باشد
63- رای ش��ماره 1875-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي فضل اله شاه 
سنائی گنیرانی به شناسنامه ش��ماره 22 کدملي 1289946280 صادره 
اصفهان فرزند نعمت اله نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
331/63 مترمربع از پالک شماره 238/1 فرعی21 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ش��ماره 75092 مورخ 

1353/04/08 دفترخانه 7
64-رای ش��ماره 1727-1395/01/30 هی��أت چه��ارم آق��اي علیرضا 
علیرضائی علویجه به شناس��نامه ش��ماره 156 کدمل��ي 1091928101 
صادره نجف آباد فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 133/71 مترمربع از پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمدقربانی کوجانی
65- رای شماره 1728-1395/01/30 هیأت چهارم خانم سکینه سهرابی 
رنانی به شناسنامه ش��ماره 352 کدملي 1289834776 صادره اصفهان 
فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 400 
مترمربع از پالک ش��ماره3109فرعی18 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می محمود ش��له رنگ کن 

نژاداصفهانی
66- رای ش��ماره 1876-1395/01/31 هیأت چهارم خانم پروانه صنیع 
ثالث به شناسنامه ش��ماره 3756 کدملي 4678987568 صادره فارسان 
فرزند محمدباقرنسبت به ششدانگ یک باب خانه 3 طبقه به مساحت 144 
مترمربع از پالک ش��ماره52 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی ورثه قاسم جعفریان از سند 

ثبت شده در صفحه 428دفتر 140
67- رای ش��ماره 1840-1395/01/31 هیأت چهارم خانم عزت عباسی 
به شناسنامه شماره 1804 کدملي 1283516535 صادره اصفهان فرزند 
رحیم نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 107/30 مترمربع از 
پالک ش��ماره189فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه از رضانجفی که از مالکین می باشد 

خریداری نموده است
ادامه در صفحه 10
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68- رای شماره 52969-1394/12/04 هیأت سوم آقاي محمود دهقانی 
سوسارتی به شناسنامه ش��ماره  1039  كدملي 1286749409 صادره 
اصفهان فرزند  هاش��م  نس��بت به 3 دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت  119/18  مترمربع از پالك ش��ماره 812 فرعی 5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 69 دفتر 28
69- رای ش��ماره 52970-1394/12/04 هی��أت س��وم خان��م زه��ره 
نصراصفهانی به شناسنامه شماره  1517  كدملي 1283485508 صادره 
اصفهان فرزند  علی  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  119/18  مترمربع از پالك ش��ماره 812 فرعی 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحه 69 دفتر 28
70- رای ش��ماره 54712-1394/12/26 هیأت سوم خانم جمیله نصری 
نصرآبادی  به شناس��نامه ش��ماره  108  كدملي 1290094934 صادره 
اصفهان فرزند  نعمت اله  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
190/81  مترمربع از پالك ش��ماره 859 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 183 

دفتر 771
71- رای شماره 54776-1394/12/26 هیأت سوم آقاي احمد خداپرستي 
به شناسنامه شماره 1563 كدملي 1286585163 صادره فرزند علي نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 159/51 مترمربع پالك شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک 

رسمی محمد شاه عالئی
72- رای ش��ماره 54710-1394/12/26 هیأت س��وم آقاي ایرج مانیان 
س��ودانی به شناس��نامه ش��ماره  1020  كدملي 1284638499 صادره 
اصفهان فرزند  اسمعیل  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
241/72  مترمربع از پالك شماره 175 فرعی 35 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رجبعلی آقایی از 

سند ثبت شده در صفحه 506 دفتر 391
73-رای ش��ماره 54705-1394/12/26 هیأت س��وم آقاي كریم فتاحی  
به شناس��نامه ش��ماره  30  كدملي 5419370093 صادره مباركه فرزند  
عبدالحمید  نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  162/67  
مترمربع از پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ثبت ش��ده در صفحه 268 الی 271 دفتر 54 از 

مالک رسمی حسین تركی
74- رای شماره 54104-1394/12/16 هیأت سوم آقاي سیدرضا حسینی  
به شناسنامه شماره  31  كدملي 1111115621 صادره فالورجان فرزند  
سیدابراهیم  نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  160/45  
 مترمربع از پالك ش��ماره 66 اصل��ي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه

  ثبت مل��ک غ��رب اصفه��ان از مالک رس��می س��ید اس��داله حس��ینی 
عاشق آبادی

75- رای ش��ماره 53191-1394/12/06 هیأت س��وم آق��اي محمدعلی 
كیقبادی نیا به شناسنامه شماره  1  كدملي 1290004722 صادره اصفهان 
فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  118/49  
مترمربع از پالك ش��ماره 448 فرعی 40 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان از مالک رس��می رمضانعلی صادقی 

هسینیجه
76- رای ش��ماره 54766-1394/12/26 هیأت س��وم آق��اي احمدرضا 
نصرآزادانی به شناس��نامه ش��ماره  18  كدملي 1290296596 صادره 
اصفهان فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
132/15  مترمربع از پالك شماره 14 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می احمد نصراصفهانی از 
سند ثبت ش��ده در صفحات 533 و 536 و 530 و دفتر 499 و صفحه 392 

دفتر 1117 و صفحه 156 دفتر 568
77- رای ش��ماره 54825-1394/12/27 هیأت سوم آقاي مهدی بهشتی 
به شناسنامه ش��ماره 32 كدملي 1219970522 صادره گلپایگان فرزند 
حسن نس��بت به 3دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 
27/92 مترمربع از پالك ش��ماره407فرعی40 اصل��ي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمدعسگری زاده 

لمجیری
78- رای ش��ماره 54824-1394/12/27 هیأت سوم آقاي محمدبهشتی 
به شناس��نامه ش��ماره 0 كدملي 1210008076 صادره گلپایگان فرزند 
حسن نس��بت به 3دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 
27/92 مترمربع از پالك ش��ماره407فرعی40 اصل��ي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمدعسگری زاده

 لمجیری
79- رای ش��ماره 54823-1394/12/27 هیأت س��وم خانم بتول تابش  
به شناس��نامه ش��ماره  37526  كدملي 1280800879 صادره اصفهان 
فرزند  عبدالغنی  نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  
78/50  مترمربع از پالك ش��ماره 152 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در صفحه 95 

دفتر 558
80-رای ش��ماره 54745-1394/12/26 هیأت سوم آقاي صادق مارانی  
به شناسنامه ش��ماره  33  كدملي 1290398658 صادره اصفهان فرزند  
بمانعلی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92/5  مترمربع 
از پالك شماره 784 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سندثبت شده درصفحه ی 22 دفتر 431
81- رای شماره 54765-1394/12/26 هیأت سوم آقاي فتح اله جهانگیری  
به شناسنامه شماره  16  كدملي 6219828951 صادره فریدن فرزند  یداله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  117/86  مترمربع از 
پالك ش��ماره 743 فرعی 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج محمدجعفرشعربافیون
82- رای شماره 54842-1394/12/27 هیأت سوم خانم صدیقه رضائی 
آفارانی به شناسنامه شماره 36 كدملي 1282950355 صادره اصفهان 
فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 173/65 مترمربع از پالك شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمد باقر
83- رای ش��ماره 54843-1394/12/27 هیأت س��وم آق��اي احمدرضا 
ابراهیمی آفارانی به شناسنامه شماره 36 كدملي 1290124884 صادره 
اصفهان فرزند حسین نسبت به س��ه دانگ مشاع از  شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت 173/65 مترمربع از پالك ش��ماره28 اصلي واقع 
 در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان از مالک رس��می

 محمد باقر
84- رای شماره 54844-1394/12/27 هیأت سوم آقاي حمید سراندی 
به شناسنامه شماره 51959 كدملي 1280943548 صادره اصفهان فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 481/64 مترمربع 
از پالك شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی محمد علی زارع بهرام ابادی از سند ثبت شده در 

صفحه 173 دفتر 199 و سند ثبت شده در صفحه ی 84 دفتر 208
85- رای شماره 54845-1395/12/27 هیأت سوم آقاي حمید سراندی 
به شناسنامه شماره 51959 كدملي 1280943548 صادره اصفهان فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 171/44 مترمربع 
 از پالك ش��ماره68 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک
  غرب اصفه��ان از مالک رس��می محمد عل��ی زارع بهرام ابادی از س��ند
  ثبت ش��ده در صفح��ه 84 دفتر 208 و س��ند ثبت ش��ده در صفحه 173

 دفتر 199
86- رای شماره 54651-1394/12/25 هیأت س��وم آقاي محمدحسین 
نصری به شناسنامه شماره  58  كدملي 1290451400 صادره اصفهان 
فرزند  مرتضی  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  150/32  مترمربع از پالك شماره 153و152فرعی 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحه 223 و دفتر 296 و صفحه 528 دفتر 491
87- رای ش��ماره 54652-1394/12/25 هی��أت س��وم خان��م ریحانه 
نصراصفهانی به شناسنامه شماره  2283  كدملي 1285153618 صادره 
اصفهان فرزند  غالمرضا  نس��بت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت  150/32  مترمربع از پالك ش��ماره 153و152 
 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان

  از س��ند ثب��ت ش��ده در صفح��ه 223 و دفت��ر 296 و صفح��ه 528 
دفتر 491

88- رای شماره 54665-1394/12/25 هیأت سوم خانم منیژه رستمیان  
به شناسنامه شماره  375  كدملي 1284682811 صادره اصفهان فرزند  
حسین  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
56/90  مترمربع از پالك شماره 2589 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 205 

دفتر 350
89- رای شماره 54664-1394/12/25 هیأت سوم آقای بیژن رستمیان  
به شناسنامه شماره  1724  كدملي 1285866428 صادره اصفهان فرزند  
حسین  نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
56/90  مترمربع از پالك شماره 2589 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 205 

دفتر 350
90- رای شماره 54663-1394/12/25 هیأت سوم خانم مژگان رستمیان  
به شناسنامه شماره  110  كدملي 1285765591 صادره اصفهان فرزند  
حسین  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
56/90  مترمربع از پالك شماره 2589 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 205 

دفتر 350
91- رای شماره 54682-1394/12/25 هیأت سوم آقاي منصور عطائی  
به شناس��نامه ش��ماره  33073  كدملي 1282258192 صادره اصفهان 
فرزند  عزیزاله  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  219/20  
مترمربع از پالك شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی صدیقه تمیزی
92- رای ش��ماره 54683-1394/12/25 هی��أت س��وم خان��م عصمت 
اورنگی پورفرد به شناسنامه شماره  297  كدملي 1286389097 صادره 
اصفهان فرزند  حسن  نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  
122  مترمربع از پالك شماره 347و346 فرعی 6 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 244 

دفتر 269
93- رای شماره 54684-1394/12/25 هیأت سوم آقاي ابراهیم نصری 
نصرآبادی به شناس��نامه ش��ماره  335  كدملي 1284784738 صادره 
اصفهان فرزند  نصراله  نس��بت به 4دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  162  مترمربع از پالك شماره 398/1 فرعی 5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 
ابراهیم نصری نصرآبادی و فاطمه بابائی كه به نامش��ان در جریان ثبت 

می باشد
94- رای شماره 54686-1394/12/25 هیأت س��وم خانم فاطمه بابائی 
به شناس��نامه ش��ماره  786  كدملي 5499038589 ص��ادره نجف آباد 
فرزند  احمد  نس��بت به 2 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت  162  مترمربع از پالك ش��ماره 398/1 فرعی 5 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می ابراهیم 
 نص��ری نصرآب��ادی و فاطمه بابائ��ی كه به نامش��ان در جری��ان ثبت 

می باشد
95- رای شماره 54822-1394/12/27 هیأت سوم آقاي مجتبی مزروعی 
س��بدانی به شناس��نامه ش��ماره 17191 كدملي 1292325062 صادره 
اصفهان فرزند احمد نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
263/57 مترمربع از پالك ش��ماره32 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی صفرمانیان
96- رای ش��ماره 54851-1394/12/27 هیأت سوم آقاي سیدمرتضی 
اعتصامی به شناس��نامه ش��ماره  8272  كدملي 1283191997 صادره 
اصفهان فرزند  سیدابوالقاس��م  نس��بت به شش��دانگ یک باب مغازه به 
مس��احت  55/37  مترمربع از پالك ش��ماره 3031 فرعی 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 

صفحه 545 دفتر64 از مالک رسمی ورثه اكبرهفت برادران
97- رای ش��ماره 54849-1394/12/27 هیأت س��وم خانم اعظم موفق 
پور  به شناسنامه شماره  1002  كدملي 1285698649 صادره اصفهان 
فرزند  اسداله  نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  92/92  
مترمربع از پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رضا قانیان از سند ثبت شده در صفحه 

406 دفتر 295
98- رای ش��ماره 54850-1394/12/27 هیأت سوم آقاي سیدمرتضی 
اعتصامی به شناس��نامه ش��ماره  8272  كدملي 1283191997 صادره 
اصفهان فرزند  سیدابوالقاس��م  نس��بت به شش��دانگ یک باب مغازه به 
مساحت  38/71  مترمربع از پالك شماره 3031 فرعی 18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ورثه اكبر 

هفت برادران از سند ثبت شده در صفحه 545 دفتر 64
99- رای شماره 54660-1394/12/25 هیأت سوم خانم اقدس مشایخی 
موجانی به شناسنامه ش��ماره  1  كدملي 1289961786 صادره اصفهان 
فرزند  مهدی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  140/78  
مترمربع از پالك شماره 279 فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می ذوالفقار ش��یرانی وعزت 

محبان از سند ثبت شده در صفحه 217 دفتر 310
100- رای ش��ماره 54680-1394/12/25 هیأت س��وم آقاي قربانعلی 
آقابابائ��ی رنانی به شناس��نامه ش��ماره  221  كدمل��ي 1289883076 
صادره اصفهان فرزند  حسن  نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  156/70  مترمربع از پالك ش��ماره 1011 فرعی 36 اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می علی 

اسکندری
101- رای شماره 54295-1394/12/19 هیأت سوم خانم سهیال مزروعي 
س��بداني به شناس��نامه ش��ماره 2434 كدمل��ي 1285155130 صادره 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
 مس��احت 151/72 مترمربع از پالك ش��ماره 32 اصلي واقع در اصفهان 
 بخ��ش 14 حوزه ثب��ت ملک غ��رب اصفه��ان از مالک رس��می فضل اله

 رستمی
102- رای شماره 54294-1394/12/19 هیأت سوم آقاي صفر كیقبادي 
لمجیري به شناسنامه ش��ماره 32 كدملي 1290377677 صادره فرزند 
ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
151/72 مترمربع از پالك ش��ماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فضل اله رستمی
103- رای ش��ماره 54848-1394/12/27 هیأت سوم آقاي مجید جوانی  
به شناسنامه ش��ماره  28  كدملي 1290250375 صادره اصفهان فرزند  
حسن علی  نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  144/50  
مترمربع از پالك شماره 559 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ش��ماره ی 14604 – 1384/2/27 

دفترخانه 105
104- رای شماره 54811-1394/12/27 هیأت س��وم آقاي محمدرضا 
حاجی علی اكبری  به شناس��نامه ش��ماره  159  كدمل��ي 2410905609 
صادره آباده فرزند  احمد  نس��بت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت  201/50  مترمربع از پالك شماره 32 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فضل 

اله رستمی
105- رای شماره 54802-1394/12/27 هیأت سوم خانم شهره ساعی  
به شناسنامه شماره  136  كدملي 1284698920 صادره اصفهان فرزند  
احمد  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  
201/50  مترمربع از پالك ش��ماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فضل اله رستمی
1394 هی��أت س��وم آق��اي  /12 106- رای ش��ماره 25-54672/
عبداالمیرصحرائ��ی  به شناس��نامه ش��ماره  0  كدمل��ي 1271502690 
صادره اصفهان فرزند  عبدالکریم  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  163/20  مترمربع از پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان از مالک رس��می رمضان زارع 

بهرام آبادی
107- رای ش��ماره 54855-1394/12/27 هی��أت س��وم آق��اي عل��ی 
اصغر حاجی كریمیان به شناس��نامه ش��ماره 68 كدملي 1284398412 
صادره اصفهان فرزند مرادنس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به 
 مس��احت 984/40 مترمربع از پالك ش��ماره67 اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی اسداله و مصطفی 
زارع

108- رای شماره 54853-1394/12/27 هیأت سوم آقاي اسماعیل مومنی 
بهجت آبادی به شناسنامه شماره 15 كدملي 1170787525 صادره لنجان 
فرزند خدابخش نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 174/45 
مترمربع از پالك ش��ماره352فرعی12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ش��ماره ی 5977 – 1391/7/25 

دفترخانه 411 اصفهان
109- رای ش��ماره 54852-1394/12/27 هیأت س��وم آقاي سید محمد 
هاشمی پور به شناسنامه شماره  43018  كدملي 1280318902 صادره 
اصفهان فرزند  سیدعلی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
316/30  مترمربع از پالك شماره 1064 فرعی 12 اصلي مجزی  شده از 
12/116 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی سید علی هاشمی پور
110- رای شماره 1717-1395/01/30 هیأت سوم خانم مهری صادقیان 
به شناس��نامه ش��ماره 768 كدمل��ي 1290443467 ص��ادره اصفهان 
فرزند یداله نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 167/98 
مترمربع از پالك ش��ماره3747فرعی18 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ی 16107 – 1384/2/9 

دفترخانه 112
111- رای ش��ماره 52433-1394/11/30 هی��أت س��وم خانم اش��رف 
شیروانی نصرآبادی به شناس��نامه ش��ماره 18 كدملي 1289947228 
صادره اصفهان فرزند علی محمد نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت 754/76 مترمربع از پالك ش��ماره50 فرعی13  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده در 
صفحه 550 دفتر 294 از مالک رسمی صغری مظفری و اشرف شیروانی 

نصرآبادی
112- رای ش��ماره 54044-1394/12/15 هی��أت س��وم آقاي غالمعلی 
تیموری جروكانی  به شناسنامه شماره  6  كدملي 1289860491 صادره 
اصفهان فرزند  احمد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  818  
مترمربع از پالك شماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 149 دفتر 1126
113- رای ش��ماره 1695-1395/01/30 هیأت س��وم خانم مریم ناطقی  
به شناس��نامه ش��ماره  2241  كدملي 1289529051 ص��ادره اصفهان 
فرزند  اسماعیل  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  79/50  
مترمربع از پالك شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی بابامزروعی
114- رای ش��ماره 1889-1395/01/31 هیأت س��وم آقاي عباس��علی 
نصراصفهانی به شناسنامه شماره 44739 كدملي 1280333898 صادره 
اصفهان فرزند محمدعلی نس��بت به 5 دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 175 مترمربع از پالك شماره 325/1 فرعی 5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 407 و 350 دفتر 602 و 607 و صفحه 402 دفتر 602
115- رای ش��ماره 1888-1395/01/31 هی��أت س��وم خان��م فاطم��ه 
نصراصفهانی به شناس��نامه ش��ماره 14 كدملي 1290206457 صادره 
اصفهان فرزند غالمعلی نس��بت به یک دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت 175 مترمربع از پالك ش��ماره 325/1 فرعی 5 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند

 ثب��ت ش��ده در صفح��ه 407 و 350 دفت��ر 602 و 607 و صفح��ه 402 
دفتر 602

116- رای ش��ماره 1575-1395/01/30 هیأت سوم اقای اكبر مکتوبیان 
به شناسنامه ش��ماره 686 كدملي 1283008017 صادره اصفهان فرزند 
قاسمعلی نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
338 مترمربع از پالك ش��ماره868فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می محمدعلی و عباسعلی 
 نصری نصرآبادی از س��ند ثبت ش��ده در صفح��ه 251 و224 دفتر 28 

و 489
117- رای ش��ماره 1573-1395/01/30 هیأت سوم خانم اقدس نصری 
نصرآبادی به شناس��نامه ش��ماره 45 كدمل��ي 1290138273 صادره 

اصفهان فرزند اس��داله نس��بت به 3دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت 338 مترمربع از پالك ش��ماره868فرعی5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 
محمدعلی و عباسعلی نصری نصرآبادی از سند ثبت شده در صفحه 251 

و224 دفتر 28 و 489
118- رای ش��ماره 1579-1395/01/30 هیأت س��وم آقاي ناصرزارع 
چاوشی به شناسنامه ش��ماره 1 كدملي 1290259356 صادره اصفهان 
فرزند باقر نس��بت به 4 دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 217 مترمربع از پالك شماره71فرعی38 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج عباسعلی زارع 

و محمدحسین مقاره عابد 
119- رای ش��ماره 1582-1395/01/30 هیأت س��وم خان��م زیبا زارع 
چاوشی كکنانی به شناسنامه شماره 184 كدملي 1283371634 صادره 
خمینی شهر فرزند عبدالرسول نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 217 مترمربع از پالك شماره71فرعی38 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می حاج 

عباسعلی زارع و محمدحسین مقاره عابد 
120- رای شماره 1767-1395/01/30 هیأت سوم آقاي مسعود رحیمي 
كوجاني به شناسنامه شماره 1271343606 كدملي 1271343606 صادره 
اصفهان فرزند رضا  نس��بت شش دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 
278/50 مترمربع پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در صفحه 268الی 271دفتر 

54امالك از مالک رسمی اصفه وپوراندخت) مسعود(
121- رای شماره 1769-1395/01/30 هیأت سوم آقاي حسن درخشان 
پور به شناسنامه ش��ماره 1365 كدملي 1285702271 صادره اصفهان 
فرزند علي نسبت به شش دانگ یک باب مغازه  به مساحت 14/50 مترمربع 
پالك ش��ماره32اصلي واقع در اصفهان بخش 14ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حسن حقیقی زاده مارچینی
122- رای شماره 1765-1395/01/30 هیأت سوم خانم زهرا جمشیدي لم 
جیري به شناسنامه شماره 1530 كدملي 0067006124 صادره اصفهان 
فرزند محمود نسبت به 3دانگ مشاع از  شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 115/87 مترمربع پالك ش��ماره 809 فرعي از 40 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می محمد 

جعفر شعربافیون
123- رای ش��ماره 1766-1395/01/30 هیأت سوم آقاي رحیم رحیمي 
به شناسنامه شماره 1494 كدملي 1284732479 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به 3دانگ مشاع از  شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
115/87 مترمربع پالك ش��ماره 809 فرعي از 40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفه��ان از مالک رس��می محمد جعفر 

شعربافیون
124- رای ش��ماره 1757-1395/01/30 هیأت سوم خانم زهرا صادقی 
برزانی به شناسنامه ش��ماره 86 كدملي 1290298440 صادره اصفهان 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یک باب كارگاه به مساحت 35/10 مترمربع 
از پالك شماره36و35و34فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می غالمحسین رضایی كه به نامش 

در جریان ثبت می باشد
125- رای شماره 1749-1395/01/30 هیأت سوم آقای رسول نصری 
نصرآبادی به شناسنامه ش��ماره  2072  كدملي 1283493111 صادره 
خمینی ش��هر فرزند  عباس  نسبت به 4 دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت  200/42  مترمربع از پالك ش��ماره 806 فرعی 5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 474 دفتر 619 و صفحه 570 دفتر 618
126- رای شماره 1748-1395/01/30 هیأت س��وم خانم زهرا نصری 
نصرآبادی به شناس��نامه ش��ماره  111  كدملي 1290207429 صادره 
اصفهان فرزند  علیرضا  نس��بت به 2 دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مس��احت  200/42  مترمربع از پالك ش��ماره 806 فرعی 5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 474 دفتر 619 و صفحه 570 دفتر 618
127- رای شماره 1750-1395/01/30 هیأت سوم آقاي امیرمهدی جان 
نثاری الدانی  به شناس��نامه ش��ماره  14  كدملي 1290679835 صادره 
خمینی شهر فرزند  كریم  نسبت به شش��دانگ یک باب  ساختمان تجاری 
مسکونی به مساحت  46/40  مترمربع از پالك شماره 446 فرعی 15 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 548 دفتر 682 و صفحه 167 دفتر 177
128- رای شماره 1751-1395/01/30 هیأت سوم آقاي امیرمهدی جان 
نثاری الدانی  به شناس��نامه ش��ماره  14  كدملي 1290679835 صادره 
خمینی شهر فرزند  كریم  نسبت به شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت  
79/97  مترمربع از پالك ش��ماره 449 فرعی 15 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 479 

دفتر 48
129- رای ش��ماره 1907-1395/01/31 هیأت سوم خانم شهین حاجی 
هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 2726 كدملي 0042397375 
صادره تهران فرزند حسن نس��بت به چهار ونیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 196/73 مترمربع از پالك شماره80فرعی16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند 
ثبت شده در صفحه 578 ودفتر 597 و س��ند انتقال 6509 – 87/12/28 و 

6348 – 90/8/8 و 9329 – 92/9/5
130- رای شماره 1905-1395/01/31 هیأت س��وم خانم رویاء حاجی 
هاشمی به شناسنامه شماره 4373 كدملي 0081938251 صادره تهران 
فرزند عبداله نسبت به یک دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مس��احت 196/73 مترمربع از پالك ش��ماره80فرعی16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در 
صفحه 578 ودفتر 597 و سند انتقال 6509 – 87/12/28 و 6348 – 90/8/8 

و 9329 – 92/9/5
131- رای ش��ماره 1906-1395/01/31 هی��أت س��وم خان��م فاطم��ه 
عسگرپورجونقانی به شناسنامه شماره 0 كدملي 4670162993 صادره 
شهركرد فرزند قربانعلی نسبت به نیم دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 196/73 مترمربع از پالك شماره80فرعی16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 
در صفحه 578 ودفتر 597 و س��ند انتقال 6509 – 87/12/28 و 6348 – 

90/8/8 و 9329 – 92/9/5
132- رای ش��ماره 1741-1395/01/30 هیأت سوم خانم زهرا صادقی 
برزانی به شناسنامه ش��ماره 86 كدملي 1290298440 صادره اصفهان 
فرزند یداله نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 242/24 
مترمربع از پالك ش��ماره54فرعی27 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 453 دفتر 241 از 

مالک رسمی نعمت اله رضایی برزانی
ادامه در صفحه 11
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133- رای ش��ماره 1736-1395/01/30 هیأت سوم آقاي رضا خجسته 
فر به شناسنامه شماره 70 كدملي 1289843015 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به 5 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
283/21 مترمربع از پالك ش��ماره186فرعی7 اصل��ي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 586 

دفتر 342
134-رای شماره 1737-1395/01/30 هیأت سوم خانم فیروزه نصری 
نصرآبادی به شناس��نامه ش��ماره 1368 كدملي 1283482290 صادره 
اصفهان فرزند حسینعلی نسبت به یک دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 283/21 مترمربع از پالك شماره186فرعی7 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 586 دفتر 342
135-رای شماره 54854-1394/12/27 هیأت سوم آقاي جواد تقی یار 
به شناسنامه ش��ماره 916 كدملي 1290474508 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164/34 مترمربع 
از پالك شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی حاج مهدی كریمی بهرام آبادی از سند ثبت شده 
 در صفحه 205 دفتر 199 و سند انتقال شماره ی 36182 – 1350/10/25

 دفترخانه 65
136-رای شماره 47566-1394/10/17 هیأت اول آقای محمد میرزائی 
به شناسنامه شماره 44659 كدملي 1280872187 صادره اصفهان فرزند 
قدرت اله مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 96/55 
مترمربع از پالك ش��ماره67 اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان با كسر از سهم محمد بیات
137- رای ش��ماره 47565-1394/10/17 هیأت اول خانم زهرا براتی به 
شناسنامه شماره 4 كدملي 5759635972 صادره چادگان فرزند حسین 
قلی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 96/55 
مترمربع از پالك ش��ماره67 اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان با كسر از مالکیت آقای محمد بیات
138- رای شماره 1754-1395/01/30 هیأت سوم آقاي عباس كاظمی به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1289971382 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198/86 مترمربع از پالك 
شماره44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حسین تیموری جروكانی
139- رای ش��ماره 1738-1395/01/30 هی��أت س��وم آق��اي ابراهیم 
 كاظمی به شناسنامه شماره 366 كدملي 1290662967 صادره اصفهان

 فرزن��د لطف اله نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 
183/75 مترمربع از پالك ش��ماره56فرعی37 اصل��ي واقع در اصفهان 
 بخ��ش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفه��ان از مالک رس��می عزت خانم

 نصراصفهانی
140- رای ش��ماره 1355-1395/01/28 هی��أت اول اق��ای حبی��ب اله 
جهاندار ملک آبادی به شناس��نامه ش��ماره 523  كدملي  6209554873  
صادره باغبهادران  فرزند عبدالرسول  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
 377/80  مترمربع از پالك ش��ماره 66   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
 ح��وزه ثبت مل��ک غ��رب  اصفه��ان ازمالک رس��می غالمعل��ی كاظمی

 زهرانی
141- رای ش��ماره 52393-1394/11/30 آقای س��عید پیرنجم الدین به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 1290309221 صادره اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139/80 مترمربع از پالك 
شماره 39 فرعی 23  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رس��می آقاجان جان نثاری از سند ثبت شده در صفحه 

65 دفتر 188
142- رای شماره 54032-1394/12/15 هیأت سوم آقاي شهرام فنائیان  
به شناسنامه شماره  925  كدملي 1285773667 صادره اصفهان فرزند  
قاسم  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  116/50  مترمربع 
از پالك شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی كریم جاللی عاشق آبادی
143- رای شماره 52285-1394/11/29 هیأت سوم آقاي علی اكبرصفری 
ده كهنه  به شناسنامه شماره  1735  كدملي 1818969211 صادره آبادان 
فرزند  نجاتعلی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  112/80  
مترمربع از پالك ش��ماره 2510 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رجبعلی كوشکی زاده از 

سندثبت شده در صفحه 217 دفتر 63
144- رای شماره 52273-1394/11/29 هیأت سوم آقاي مجید عزیزی 
كوهانستانی  به شناس��نامه ش��ماره  26  كدملي 1290309698 صادره 
اصفهان فرزند  رمضان  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
178/67  مترمربع از پالك شماره 469 فرعی 14 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی زهره امینی از سند 

ثبت شده در صفحه 304 دفتر 568
145- رای شماره 54428-1394/12/22 هیأت اول اقای اصغر نوروزی 
طراری به شناسنامه شماره 553  كدملي 1159434298  صادره فریدن  
فرزند  رضا  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت  308/12  مترمربع از پالك 
شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی رمضان زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 89 دفتر 48 

امالك
146- رای ش��ماره 54553-1394/12/24 هیأت اول اقای سعید حقیقی 
زاده  به شناسنامه ش��ماره 598  كدملي  1290376352  صادره اصفهان  
فرزند  احمد ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 180/50  مترمربع از پالك 
شماره 27 فرعی از 155  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رس��می حس��ن حقیقی زاده كه بنامش درجریان

 ثبت است
147- رای ش��ماره 54552-1394/12/24 هی��أت اول اقای احمد حقیقی 
زاده  به شناسنامه ش��ماره 21  كدملي  1289884196  صادره اصفهان  
فرزند  حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 451/10  مترمربع از پالك 
شماره 27 فرعی از 155  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رس��می حس��ن حقیقی زاده كه بنامش درجریان

 ثبت است
148- رای شماره 54547-1394/12/24 هیأت اول اقای مرادخون قنبری  
به شناسنامه شماره 506  كدملي  6639625490  صادره مسجدسلیمان  
فرزند  سردار  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/10  مترمربع از پالك 
شماره 811 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رس��می فاطمه فخفوری ازموردثبت صفحه 280 

دفتر 451 امالك
149- رای شماره 54587-1394/12/24 هیأت اول اقای علیرضا ابراهیمی 
ولدانی به شناسنامه شماره 1936  كدملي  1283568780  صادره اصفهان  
فرزند قاسم شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 94/53  مترمربع از پالك 
شماره 173  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج اقا كشاورزی

150- رای شماره 54582-1394/12/24 هیأت اول خانم سمیه محققیان 
گورتانی به شناسنامه شماره 227  كدملي  1290678170  صادره خمینی 
شهر  فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 137/95  مترمربع از پالك شماره 362  فرعی از 15  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج 

رمضان جان نثاری كه بنامش درجریان ثبت است
151- رای شماره 54581-1394/12/24 هیأت اول  اقای رحمان محققیان 
گورتانی به شناسنامه شماره 52  كدملي  1290417210  صادره خمینی 
شهر  فرزند صفرعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 137/95  مترمربع از پالك شماره 362  فرعی از 15  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج 

رمضان جان نثاری كه بنامش درجریان ثبت است
152- رای شماره 54565-1394/12/24 هیأت اول  اقای حجت اله صافدل 
لنگرودی به شناس��نامه ش��ماره 755  كدمل��ي  1829232568  صادره 
خرمشهر  فرزند احمد   ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/40  مترمربع 
از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی ربابه بیداد
153- رای شماره 54829-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي مرتضی آرام 
به شناسنامه ش��ماره 13 كدملي 4849859828 صادره الیگودرز فرزند 
عزت اله نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 37/61 مترمربع 
از پالك شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی نصراله ذوالفقاری
154- رای شماره 54863-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي اكبر مظاهري 
به شناسنامه ش��ماره 19 كدملي 1285764684 صادره فرزند قدرت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170 
مترمربع پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی یداله زارع
155- رای شماره 54862-1394/12/27 هیأت چهارم خانم زهره كریمي 
دستگردي به شناسنامه شماره 890 كدملي 1285978374 صادره فرزند 
مصطفي نس��بت به سه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 170 مترمربع پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی یداله زارع
156- رای ش��ماره 54714-1394/12/26 هی��أت چه��ارم  آق��اي 
جمش��یدكدخدائی الیادران��ی  ب��ه شناس��نامه ش��ماره  48301  كدملي 
1280370017 صادره اصفهان فرزند  علی  نس��بت به ششدانگ یک باب 
خانه به مس��احت  125/75  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک رسمی 

رمضان احمدی از سند مورد ثبت در صفحه 252 دفتر 107
157- رای ش��ماره 54364-1394/12/22 هی��أت دوم خانم بتول خلیلی 
رنانی به شناسنامه شماره 441  كدملي 1290306249  صادره اصفهان  
فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  
158   مترمربع از پالك ش��ماره 310 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان ازموردثب��ت صفحه 280 دفتر 

964  امالك
158- رای ش��ماره 54363-1394/12/22 هیأت دوم اقای علی حیدری 
به شناسنامه ش��ماره 9868  كدملي 1283208024  صادره خمینی شهر  
فرزند محمدعلی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ س��اختمان  به 
مساحت  158   مترمربع از پالك شماره 310 فرعی از 27  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 280 

دفتر 964  امالك
159- رای شماره 54372-1394/12/22 هیأت دوم  خانم صدیقه رفیعی 
رنانی به شناسنامه شماره 8685  كدملي 1283196141  صادره اصفهان  
فرزند رضا  نسبت به یک دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  
343/66   مترمربع از پالك شماره 191 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفه��ان ازس��ند 59/12/25-98037 

دفترخانه 7 اصفهان
160- رای شماره 54371-1394/12/22 هیأت دوم اقای محمد باباصفری 
رنانی به شناسنامه شماره 115  كدملي 1289983356  صادره اصفهان  
فرزند عبدالحسین  نسبت به پنج دانگ مش��اع از  ششدانگ ساختمان  به 
مساحت  343/66   مترمربع از پالك شماره 191 فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 98037-

59/12/25 دفترخانه 7 اصفهان
161- رای ش��ماره 1200-1395/01/26 هیأت دوم خانم بتول ماهرانی 
برزانی  به شناس��نامه ش��ماره 1704  كدمل��ي  1282981749   صادره 
اصفهان  فرزند  حسین ششدانگ ساختمان به مساحت  124/92  مترمربع 
از پالك شماره 577   فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 400 دفتر 798 امالك
162- رای ش��ماره 1356-1395/01/28 هیأت اول اقای بشیر زهری  به 
شناس��نامه ش��ماره 19  كدملي  1219673633  صادره گلپایگان  فرزند 
صفرعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت  142 مترمربع از پالك شماره 32   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمدباقرمستقیم
163- رای ش��ماره 1406-1395/01/29 هیأت اول اقای حسین جعفری 
رنانی   به شناس��نامه ش��ماره  1351  كدمل��ي  1285499311  صادره 
اصفهان  فرزند  حسن نس��بت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 164   مترمربع از پالك ش��ماره  306  فرعی از 27  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

523 دفتر 863 امالك
164- رای شماره 1407-1395/01/29 هیأت اول خانم عفت قربانی رنانی   
به شناسنامه شماره  196  كدملي  1290145822  صادره اصفهان  فرزند  
عباسعلی  نسبت به دودانگ مش��اع از  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
164   مترمربع از پالك شماره  306  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 523 دفتر 863 

امالك
165- رای شماره 1419-1395/01/29 هیأت اول خانم عذرا جهانگیری 
به شناس��نامه ش��ماره  2  كدملي  6219778553  صادره فریدن  فرزند  
میرزاعلی  ششدانگ یکباب ساختمان تجاری ودفتركار به مساحت 134/30   
مترمربع از پالك شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدزارع
166- رای ش��ماره 1435-1395/01/29 هیأت اول اقای رضا مزروعی 
سبدانی به شناسنامه شماره  25  كدملي  1290089469  صادره اصفهان  
فرزند اصغر نسبت به س��ه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یکباب مغازه به 
مس��احت 32/25   مترمربع از پالك ش��ماره  32  اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی مزروعی 

سبدانی
167- رای شماره 1434-1395/01/29 هیأت اول اقای حسین مزروعی 
به شناسنامه شماره  12  كدملي  1290133621  صادره اصفهان  فرزند 
اصغر نسبت به سه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 

32/25   مترمرب��ع از پالك ش��ماره  32  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفه��ان ازمالک رس��می رجبعلی مزروعی

 سبدانی
168- رای ش��ماره 1553-1395/01/30 هیأت اول خانم اكرم مظاهری 
كوهانس��تانی  به شناسنامه ش��ماره  39  كدملي 1290480273  صادره 
اصفهان  فرزند  علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 187/44  مترمربع از پالك شماره 496  فرعی از 14   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

395 دفتر 882 امالك
169- رای شماره 1552-1395/01/30 هیأت اول اقای اصغر كامران  به 
شناسنامه ش��ماره  813  كدملي 1284745988  صادره اصفهان  فرزند  
محمدعلی نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت 
187/44  مترمرب��ع از پالك ش��ماره 496  فرعی از 14   اصل��ي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 398 

دفتر 882 امالك
170- رای شماره 1563-1395/01/30 هیأت اول خانم الهه پورجوهری  
به شناسنامه شماره  3283  كدملي 1286125995  صادره اصفهان  فرزند 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 181/90  
مترمرب��ع از پالك ش��ماره 3423  فرعی از 18   اصلي واق��ع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 504 دفتر 822 

امالك
171- رای شماره 1564-1395/01/30 هیأت اول اقای مجتبی افتخاری 
رنانی  به شناسنامه شماره  1007  كدملي 1290669376  صادره خمینی 
شهر  فرزند اس��داله نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه  به 
مساحت 181/90  مترمربع از پالك شماره 3423  فرعی از 18   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

507 دفتر 822 امالك
172- رای شماره 1583-1395/01/30 هیأت اول اقای حسین كاله دوزان  
به شناس��نامه ش��ماره  56040  كدملي 1281657425  صادره اصفهان  
فرزند غالمرضا  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 83/29  مترمربع از پالك 
شماره 28   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسن شفیعی كوجانی
173- رای ش��ماره 1602-1395/01/30 هیأت اول اقای لهراسب مومنی 
وانانی  به شناسنامه شماره  33  كدملي 4621966766  صادره شهركرد  
فرزند حسین  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 178  مترمربع از پالك 
شماره 68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی محمدعلی زارع بهرام ابادی
174- رای شماره 1854-1395/01/31 هیأت چهارم خانم شهنازطاهری 
ایل بیگی به شناس��نامه ش��ماره 2442 كدمل��ي 1818891476 صادره 
آبادان فرزند طاهر نسبت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به 
مساحت 93/70 مترمربع از پالك شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از سید مصطفی سجادی 

فرزند شیرعلی
1395 هی��أت چه��ارم آق��اي  /01 175- رای ش��ماره 31-1856/
منصورپارس��ائی جهرم��ی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 12067 كدمل��ي 
1815562153 ص��ادره آبادان فرزند جلیل نس��بت به 3 دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 93/70 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از سید مصطفی سجادی فرزند شیرعلی
176- رای شماره 54708-1394/12/26 هیأت سوم  آقاي محمود كفعمی  
به شناسنامه شماره  1382  كدملي 1283453002 صادره اصفهان فرزند  
علی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  198/45  مترمربع 
از پالك شماره 90.1 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی باقرترك الرانی كه به نامش درجریان 

ثبت می باشد
177- رای شماره 54735-1394/12/26 هیأت سوم آقاي مرتضی حاتمی 
كوجانی  به شناسنامه شماره  817  كدملي 1283379767 صادره اصفهان 
فرزند  حسن  نس��بت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  209/71  مترمربع از پالك ش��ماره 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت شده درصفحه 298 

دفتر 1099 از مالک رسمی نوروز توكلی
178- رای ش��ماره 54738-1394/12/26 هیأت سوم آقاي رضا توكلی 
كوجانی  به شناس��نامه ش��ماره  1117  كدمل��ي 1290476519 صادره 
اصفهان فرزند  نوروزعلی  نسبت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  209/71  مترمربع از پالك شماره 28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده درصفحه 

298 دفتر 1099 از مالک رسمی نوروز توكلی
179- رای شماره 52432-1394/11/30 هیأت سوم آقاي سعید كبیری 
به شناسنامه ش��ماره 207 كدملي 1290254435 صادره اصفهان فرزند 
 رمضان نسبت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 138 متر

 مربع از پالك ش��ماره10 فرعی 25 اصل��ي واقع در اصفه��ان بخش 14 
 حوزه ثب��ت ملک غ��رب اصفه��ان از س��ند ثب��ت ش��ده در صفحه 64 

دفتر 409
180- رای شماره 52444-1394/11/30 هیأت سوم آقاي رضا شیروانی 
به شناسنامه شماره 1368 كدملي 1281096598 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 96/75 مترمربع از 
پالك شماره311فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند شماره 728380 – 1352/5/31 دفترخانه 7
181- رای شماره 52333-1394/11/29 هیأت سوم آقاي كریم جدیدی  
به شناسنامه شماره  259  كدملي 1219111708 صادره گلپایگان فرزند  
فتح اله  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  54/40  مترمربع 
از پالك شماره 67اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حسین حیدری عاشق آبادی
182- رای شماره 52340-1394/11/30 هیأت سوم خانم مریم جعفری  
به شناسنامه شماره  61427  كدملي 1281039871 صادره اصفهان فرزند  
ناصر  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  220/42  مترمربع 
از پالك شماره 45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی اسماعیل قربانی
183- رای ش��ماره 54392-1394/12/22 هیأت اول خانم سمیه حسینی 
بهارانچی به شناسنامه شماره 145  كدملي 1290918147  صادره خمینی 
شهر  فرزند  سیدباقر  نسبت به پنجاه وپنج حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 
یکبابخانه  به مس��احت  198/67   مترمربع از پالك شماره 81 فرعی از 9  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 450و211 دفتر 284و956 امالك
184- رای شماره 54393-1394/12/22 هیأت اول خانم عصمت حسینی 
بهارانچی به شناس��نامه ش��ماره 615  كدمل��ي 1283007274  صادره 
اصفهان  فرزند  س��یداكبر  نسبت به 17 حبه مش��اع از72 حبه ششدانگ 
یکبابخانه  به مس��احت  198/67   مترمربع از پالك شماره 81 فرعی از 9  

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 
صفحه 211 دفتر 956 امالك

185- رای شماره 54429-1394/12/22 هیأت اول اقای اله كرم حافظی 
خدرآبادی به شناس��نامه ش��ماره 397  كدملي 6299534141  صادره 
بروجن  فرزند  منوچهر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  98/35  مترمربع 
از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی اشرف میرخشتی
186- رای شماره 54560-1394/12/24 هیأت اول اقای نادعلی رحیمی 
حاجی آبادی  به شناسنامه ش��ماره 34  كدملي  1091004803  صادره 
نجف آباد  فرزند حیدر نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 105/50  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می عبدالحس��ین 

محمدی كوجانی
187- رای ش��ماره 54561-1394/12/24 هی��أت اول خان��م صدیق��ه 
سلیمی افجانی  به شناسنامه ش��ماره 4  كدملي  5499739056  صادره 
تیران  فرزند مصطفی نس��بت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 105/50  مترمربع از پالك ش��ماره 28  اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می عبدالحس��ین 

محمدی كوجانی
188- رای ش��ماره 54566-1394/12/24 هیأت اول اقای محمد طاهری 
به شناس��نامه ش��ماره 13  كدملي  6219824571  صادره فریدن  فرزند 
گل عباس  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162  مترمربع از پالك شماره 
 68  اصلي واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان

 ازمالک رسمی حس��ین زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 93 دفتر 48 
امالك

189- رای شماره 54757-1394/12/26 هیأت چهارم خانم مریم مباشری 
به شناس��نامه ش��ماره  4567  كدملي 1288347881 ص��ادره اصفهان 
فرزند  حسن  نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  
 127/54  مترمربع از پالك ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از مالک رسمی سیدمرتضی 

طالكش
190- رای ش��ماره 54761-1394/12/26 هیأت چه��ارم آقاي علی حاج 
رستم هندی به شناسنامه شماره  48448  كدملي 1282406213 صادره 
اصفهان فرزند  محمود  نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  127/54  مترمربع از پالك شماره 67 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از مالک رس��می 

سیدمرتضی طالكش
191- رای شماره 54764-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي رضا یزدانی  
به شناس��نامه ش��ماره  2235  كدملي 1283092611 ص��ادره اصفهان 
فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یک باب خانه3طبقه به مساحت  114/30  
مترمربع از پالك شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مع الواسطه از لطف علی بیات
192- رای شماره 54840-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي حسین رئیسی 
وانانی به شناسنامه ش��ماره 24 كدملي 4621908448 صادره شهركرد 
فرزند حبیب اله نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 40 
مترمربع از پالك ش��ماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی عباس محمدی
193- رای شماره 1202-1395/01/26 هیأت دوم خانم اشرف شاه بندری 
سورانی  به شناسنامه ش��ماره 5  كدملي  5499707545   صادره تیران  
فرزند  نورعلی ششدانگ ساختمان  به مساحت  202/57  مترمربع از پالك 
ش��ماره 46   فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 401 دفتر 521 امالك
194- رای شماره 54229-1394/12/19 هیأت دوم خانم مرضیه امامی  
به شناسنامه ش��ماره 1578  كدملي 1283402505  صادره خمینی شهر  
فرزند محمدعلی نس��بت به یک دانگ مش��اع از  ششدانگ س��اختمان  به 
مساحت 279/82  مترمربع از پالك ش��ماره 37  فرعی از 15  اصلي واقع 
 در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان ازمالک رس��می 
غالمعلی امامی جورتانی كه یک دانگ مش��اع فوق بنامش درجریان ثبت 

است
195- رای شماره 1342-1395/01/28 هیأت اول خانم مرضیه پورپشنگ 
به شناسنامه ش��ماره 38  كدملي  5659853390  صادره اصفهان  فرزند 
عباس  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت  78/52  مترمربع از پالك شماره 
2635 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی علی سهرابی رنانی ازموردثبت صفحه 549 دفتر 

105 امالك
196- رای ش��ماره 1401-1395/01/29 هیأت اول اقای محمود دهقانی 
ناژوانی   به شناس��نامه ش��ماره  202  كدمل��ي  1283467429  صادره 
اصفهان  فرزند  عباس  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 114   مترمربع 
 از پالك ش��ماره  281/1  فرع��ی از 1  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثب��ت مل��ک غ��رب  اصفه��ان ازموردثب��ت صفحه 1 دفت��ر 408 

 امالك
197- رای ش��ماره 1417-13395/01/29 هیأت اول اقای محمد صادقی 
برزانی به شناسنامه شماره  3459  كدملي  1282992864  صادره اصفهان  
فرزند  حسین  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 254/80   مترمربع از پالك 
شماره  119  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن ابراهیمی افارانی ازموردثبت صفحه 

854 دفتر اول امالك
198- رای ش��ماره 1420-1395/01/29 هیأت اول اق��ای ایمان امینی به 
شناسنامه شماره  4319  كدملي  1285028600  صادره اصفهان  فرزند  
عبدالرسول  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 159/50   مترمربع از پالك 
شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی احمدزارع بهرام ابادی
199- رای شماره 1558-1395/01/30 هیأت اول اقای مهدی شهبازی  به 
شناسنامه شماره  1375  كدملي 1285758897  صادره اصفهان  فرزند 
احمد  ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 220/80  مترمربع از پالك شماره 
92/1  فرعی از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی حاج حس��ن حبیبی پور ازموردثبت صفحه 349 

دفتر 160 امالك
200- رای شماره 1603-1395/01/30 هیأت اول اقای محمد صالحی  به 
شناسنامه شماره  4  كدملي 5759784481  صادره چادگان  فرزند مرتضی 
قلی  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 101  مترمربع از پالك شماره 67   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی فتح اله سدهیان
بدیهی است درصورت   انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/20

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/04/05 
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان



اخباراخبار

ــر كيلو زولبيا و باميه  رييس اتحاديه گز و شيرينى اصفهان گفت: ه
ــد كه هنوز به تصويب  درجه يك بايد 11 هزار تومان به فروش برس

نرسيده است.
حسن شريفى پيرامون قيمت زولبيا و باميه و پيشنهاد اتحاديه براى 
ــا و باميه درجه يك در  تصويب، اظهار داشت: قيمت هر كيلو زولبي
شهر اصفهان 11 هزار تومان به سازمان صنعت، معدن و تجارت براى 
ــان داشت: اين قيمت براى  تصويب پيشنهاد داده شده است.وى بي
ــان كاهش مى يابد. ــه دو به 10 هزار و 500 توم زولبيا و باميه درج

رييس اتحاديه گز و شيرينى اصفهان افزود: نرخ مصوب شهر تهران 
مشابه نرخ پيشنهادى اتحاديه گز و شيرينى اصفهان است زيرا تهران 
ــد.وى تصريح كرد: نرخ زولبيا و باميه  و اصفهان شرايطى مشابه دارن
ــو 10 هزار و 500 تومان به تصويب  در شهركرد نيز به قيمت هر كيل

رسيده است.
شريفى با بيان اينكه اين قيمت متناسب با آناليز محصول و قيمت هر 
ماده مورد استفاده در زولبيا و باميه محاسبه شده است، اضافه كرد: 
ما انتظار داريم، با مساعدت مسئوالن و نگاه واقع بينانه به قيمت ارايه 

شده هرچه زودتر اين قيمت به تصويب برسد.

ــان در خصوص تغيير ساعت  مديركل ميراث فرهنگى استان اصفه
بازديد از بناهاى تاريخى استان اصفهان در ماه رمضان، گفت:ساعت 
ــاه مبارك رمضان از  ــاى تاريخى استان اصفهان در م بازديد از بناه

ساعت 9 صبح الى 17  بعد از ظهر است.
فريدون اللهيارى افزود: تمامى بناهاى تاريخى استان اصفهان كه زير 
نظر اداره كل ميراث فرهنگى هستند، در ماه مبارك رمضان از ساعت 

9 صبح الى 17 به روى گردشگران باز است.
مديركل ميراث فرهنگى استان اصفهان، اظهار داشت: تنها مساجد 
ــر مساجد تاريخى استان  از جمله مسجد امام، مسجد جامع و ديگ
اصفهان ظهرها به مدت يك ساعت براى برپايى نماز جماعت بسته 

هستند.
ــه اينكه در ايام ــان اصفهان با اشاره ب مديركل ميراث فرهنگى است
ــروع به كار ــا يك ساعت تاخير ش ــاى پرفضيلت قدر بناها ب  شب ه

ــل  ــه تعطي ــان ك ــاه رمض ــزود: در روز 21 م ــد، اف ــى كنن  م
ــز تعطيل  ــان ني ــان اصفه ــى است ــاى تاريخ ــت، بناه ــى اس رسم

مى باشند.

استاد بين المللى قرآن كريم با اشاره به پيگيرى منويات رهبر انقالب در 
حوزه تالوت قرآن كريم گفت: كتاب مهارت هاى تنغيمى و القاى معانى 

در هنر تالوت قرآن براى نخستين بار در كشور به چاپ رسيد.
ــد خود در حوزه تالوت قرآن كريم  غالمرضا شاه ميوه درباره كتاب جدي
اظهار داشت: كتاب «مهارت هاى تنغيمى و القاى معانى در هنر تالوت 
ــه اين كتاب مورد توجه رهبر  قرآن» در ماه هاى اخير به چاپ رسيده ك
ــم انقالب در  ــزود: رهبر معظ ــت. وى اف ــرار گرفته اس معظم انقالب ق
سال هاى اخير درباره رعايت موازين نغمه هاى قرآنى و القاى معانى در 
تالوت قرآن كريم تأكيداتى داشتند كه بنده در يك پروژه 7 ساله موفق 
شدم كه كتاب مهارت هاى تنغيمى و القاى معانى در هنر تالوت قرآن را 

به رشته تحرير در بياورم.
ــاب همراه با يك لوح فشرده  استاد بين المللى قرآن كريم گفت: اين كت
است و موضوعات مطرح شده در كتاب، مستند به مثال هاى صوتى است 
ــراى كسانى كه تجربه  ــوز عملى صوت و لحن ب و به عنوان يك خودآم
ــود را تكميل كنند، به شمار مى رود.  قرائت دارند و قصد دارند تالوت خ
وى با بيان اينكه براى نخستين بار كتابى درباره مهارت هاى تنغيمى و 
القاى معانى نوشته مى شود، تصريح كرد: اين كتاب براى قاريان مبتدى 
ــاز دارد تا آن را در  مناسب نيست و در آن مهارت هايى كه يك قارى ني
ــت. شاه ميوه خاطرنشان كرد:  تالوت قرآن به كار بگيرد مطرح شده اس
كتاب مهارت هاى تنغيمى و القاى معانى در هنر تالوت قرآن شامل 300 
صفحه و  2 فصل است كه در فصل نخست مهارت هاى تنغيمى و در فصل 

دوم مهارت هاى القاى معانى تشريح شده است.  
كتاب «مهارت هاى تنغيمى و القاى معانى در هنر تالوت قرآن» در تاريخ 
9 ارديبهشت 1395 همزمان با برگزارى نشست تخصصى شوراى عالى 

قرآن رونمايى شد.

ــت: كتاب هايى كه از  مدير كتابخانه مركزى شهردارى اصفهان گف
سوى شهروندان نذر داده شده است مابين مناطق محروم و كتابخانه 

زندان توزيع مى شود.
سيد حميدرضا ميرپويا اظهاركرد: سازه اى به عنوان «نذر كتاب» در 
كتابخانه مركزى مهيا شده كه شهروندان مى توانند در هر ساعت از 

شبانه روز كتاب هايى كه استفاده ندارند را در اين سازه قرار دهند.
ــى همچون زينبيه،  ــا تنها به مناطق محروم وى گفت: اين كتاب ه

دارك، حصه و يا كتابخانه زندان انتقال و توزيع مى شود.
ــد: با توجه به  ــردارى اصفهان يادآور ش مدير كتابخانه مركزى شه
استقبال شهروندان از اين طرح تصميم بر اين است كه سازه هاى نذر 

كتاب را در كتابخانه هايى كه شلوغ تر است، گسترش دهيم.

رييس اتحاديه گز و شيرينى استان:

قيمت مصوب زولبيا و باميه
در اصفهان اعالم شد

مديركل ميراث فرهنگى استان اصفهان:

ساعت بازديد از بناهاى تاريخى 
در ماه رمضان تغيير كرد

استاد بين المللى قرآن كريم:

نخستين خودآموز علمى 
تالوت قرآن در اصفهان تدوين شد

مدير كتابخانه مركزى شهردارى اصفهان:

توزيع كتاب نذرى در مناطق محروم

ــار در تقويم  ــرگ هايى مانــدگ روزهاى دفاع مقــدس ب
ــه تــا هميشــه  ــان به شمار مى روند كــ شــهر اصفهــ
ــدارى اصفهانيان دارند و  تاريــخ، نشــان از مقاومت و پاي
راوى پايدارى و شــجاعت مردانــى هستند كــه رفتنــد 

تــا ارزش هــاى اسالمى ماندگار شود.
ــش كليدى  ــاع مقدس و نق ــق به تاريخ دف  با نگاهى عمي
ــروز بر هركوى  ــام آنان امــ ــان اصفهانى كــه ن فرمانده
ــران اســالمى حك شده  ــارات اي ــى به عنوان افتخ و برزن
ــژه اى در دوران  ــان نقش وي ــى يابيم كه اصفه است در م
ــش تعيين كننده  ــدس داشــته است. نق 8 سال دفاع مق
اصفهــان در دفــاع مقدس در چنــد محــور اصلى غير 
ــه نقش پررنــگ ــت. نخســتين محورى ك قابل انكار اس

ــر مى كشــد،  ــاع مقــدس را به تصوي  اصفهانى ها در دف
مقاومــت اوليه نيروهاى اصفهانى در برابر تهاجم دشــمن 

در محور دارخوين-اهواز است.
ــور ــر از حضــ ــرى ديگ ــه تصويــ ــى ك ــور دومــ مح

ــرد ترســيم مى كنــد   اصفهانى ها در جبهــه هــاى نب
ــت. فرماندهان  ــگ اســ ــان در فرماندهى جن نقش آنــ
ــپ ها، گردان ها و لشــكرهاى  اصفهانى تنها فرماندهى تي
ــاى نبــرد را بــر عهــده  اصفهانى حاضــر در جبهــه ه
ــاع مقدس  ــان در 8 سال دف ــارى از آن ــد و بسي نداشــتن
ــا و لشــكرهاى ــردان ه ــا، گ ــوان فرمانده تيپ ه ــه عن ب

ــور در فرماندهى جنگ نقش تعيين   استان هاى ديگر كش
كننده داشتند.

ــى ها در 8  ــل انكار اصفهان ــى كه نقش غير قاب محور سوم
ســال دفاع مقدس را تاييد مى كند 23 هزار شهيدى است 
كه تقديم كشور كرده است. حمايت و پشــتيبانى مردمى، 
محور چهارمى اســت كه نقــش اصفهانى هــا در دفــاع 

مقدس را برجســته مى كند.
18 ســـال انتظــار بــراى زنــده شــدن 

خاطــرات مشترك اصفهانى ها
ــاع مقدس و  ــى ها در دف ــش برجسته اصفهان با وجود نق
ــاى كشــور  ــارى از شــهره ــه بســي ــى ك در شــرايط
ــوز از  ــان هنــ ــد، اصفه ــدس دارنــ ــاع مقــ ــوزه دف م
ــرات مشــترك  ــن خاطــ ــه بتوانــد ايــ ــوزه اى ك مــ
ــوردار نيســت؛  ــده كند، برخ ــراى شــهروندان زن را بــ
ــرازى، ردانى پــور،  ــى چــون خ ــه ياد ياران موزه اى كــ
ــس هــاى پايدارى و خــود  عــرب و آقابابايى را كه تندي
باورى بودنــد، زنده كند تا سرمشــق دفتر زندگانى نســل 
امــروز و فردا از داســتان اين راستان كه سراسر حماسه، 

ايثار و عشق به ارزش هاست، برداشته شود.
ــگ احداث  ــدس اصفهان كه كلن ــاع مق داستان موزه دف
ــراى آن از  ــن زده شــد و اجــ ــال77 بــه زميــ آن ســ
ــر ارزش هاى دفاع مقدس  ســوى بنياد حفظ آثار و نشــ

ــود، پــس ــى شــ ــرى م ــان پيگيــ ــان اصفهــ اســت
ــت. ــده اس ــان نرسي ــه پاي ــوز ب ــال هنــ  از 18 ســ
ــان با تاكيد ــژاد، امام جمعــه اصفه  آيت اهللا طباطبايى ن

 بر ضــرورت تكميل مــوزه دفاع مقدس اصفهــان عنوان 
كرد: براى ارايه تاريخ درخشــان انقــالب و دفاع مقدس و

ــوزه دفاع مقدس  ــردم اصفهان بايد مــ ايثارگرى هاى م
ــد آنچه را  ــد تا نســل جدي ــه پايان برســ هرچه زودتر ب

خود لمس نكرده اند در اين موزه ببينند.
اصفهــان همچنــان درگير احداث ساختمانى 

براى موزه دفاع مقدس است
ــدار اصفهــان مــوزه  ــود كه اســتان چند مــاه پيش بــ
ــى هــا  ــات جــدى اصفهان ــدس را از مطالب ــاع مقــ دف
ــان دانســت  ــان اصفه ــى اســت ــاى اساســ و از نيازهــ
ــودن  ــا دارا بــ ــان بــ ــن اســت ــرد: ايــ ــوان كــ وعنــ
ــازان  ــد جانب ــش از 11 درصــ ــدا و بي ــد شــه 10 درص
ــان  ــات در گلســت ــن اجتماعــ ــور از ســال كشــ
ــت.  ــروم اس ــدس مح ــاع مقــ ــوزه دف ــدا و م شــه
ــش از 400 فرمانــده عالى  ــور بيــ ــه زرگرپــ  بــه گفت
ــود دارد و در دوران ــان اصفهــان وجــ مقــام در اســت

ــپ از اصفهــان در  ــز 2 لشــكر و 5 تي  دفــاع مقدس ني
جبهــه هــاى حق عليــه باطل حضور داشتند، اما بعد از 
ــردم شــهيد پــرور  دفاع مقدس آنچه در شــأن اين مــ

بــود، انجام نشد.
ــه در دوران  ــدار اصفهان، استان هايى ك  به گفته اســتان
دفــاع مقــدس بــه ميــزان اصفهــان مشاركت نداشتند 
ــدس دارند، امــا  ــوزه دفــاع مقــ از چندين سال قبل م
ــر احداث ساختمانى براى اين  اصفهــان همچنــان درگي

موزه است.

در 3 سال گذشته هر سال يك ميليارد تومان به 
موزه دفاع مقدس اختصاص يافته است

ــردارى  شــه ــى  اجتماعــ ــى  فرهنگــ ــاون  معــ
ــاع مقدس  ــه اينكــه موزه دف ــاره بــ ــان با اشــ اصفهــ
ــر ارزش هــاى  ــار و نش ــاد حفظ آث ــان از سوى بني اصفه
ــت، عنوان كرد:  ــدس درحال ســاخت اســ دفــاع مقــ
ــر ســال يك  ــال گذشته، ه ــان از 3  س شهردارى اصفه
ــدس اصفهان  ــاع مق ــه موزه دفــ ــارد تومان بــ ميليــ
ــدوارى  ــار اميــ ــت.  وى اظهــ ــاص داده اس اختص
ــان امسال به ــاع مقدس اصفه ــه مــوزه دفــ كــرد كــ

ــم زاده گلســتان شــهدا را   بهره بردارى برسد. على قاس
يكى از نمادهاى دفاع مقدس در اصفهان دانســت كه حفظ 
ــت برخورداراســت اعالم كرد:  و ساماندهى آن از اهميــ

احداث سالن گلستان شهدا متوقف شده است.
ــردارى اصفهــان  معــاون فرهنگــى اجتماعــى شــه
ــدا خبــرداد و گفت:  در ادامه از احيــاى معــراج الشــه
ــداى 8 ســال دفاع  ــان كهندژ كه شــه ســردخانه خياب
ــس از آن به سمت  ــل و پ ــن مــكان منتق مقدس بــه اي
ــى شدند نيز به موزه  گلســتان شهداى اصفهان تشييع م

معراج شهدا تبديل خواهد شد.
ــرى كه در آن از المان  قاسم زاده با اشاره به بوســتان شه
هاى دفاع مقدس استفاده شده و توسط سپاه پاسداران كليد 
خورده اســت، اعالم كرد: قرار اســت اين بوستان كــه در 
ــا مشــاركت شــهردارى  ســپاهان شــهر قرار دارد بــ

اصفهــان بــه فضايــى عمومــى تبديل شود.
ــردارى اصفهــان،  به گفته معاون فرهنگى اجتماعى شه
ــان نيز رديفى براى  در بودجه سال 1395 شــهر اصفهــ

بوســتان دفاع مقدس اختصاص يافته است.
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شناسايي 635  وب  سايت
فروش دارو در اصفهان

200 بقعه متبركه استان اصفهان
مجرى طرح «ضيافت الهى» 

سكته  ،بيشترين
دليل مرگ و مير در اصفهان

ــازي توسط  ــش فضاي مج در پي رصد و پاي
ــان اصفهان ــاي است ــان پليس فت كارشناس

ــروش دارو در  ــاز ف ــت غيرمج  635 وب ساي
فضاي مجازي شناسايي و 15 نفر در اين زمينه 

دستگير شدند. 
ــي انتظامي استان   معاون اجتماعي فرمانده
اصفهان با اعالم اين خبر اظهار كرد: در اجراي 
طرح بين المللي مبارزه با فروش دارو در فضاي 
ــاي اصفهان در  ــس فت ــوران پلي مجازي مام
ــه شناسايي 635   مدت زمان 30 روز موفق ب
ــري 15 نفر در  ــف و دستگي وب سايت متخل
ــگ جهانگيركريمي  ــه شدند.سرهن اين زمين
ادامه داد: در اين رابطه گردانندگان اصلي اين

ــژه پليس  ــات وي ــز در عملي ــا ني ــت ه ساي
ــي ازمخفيگاه هاي  ــر و در بازرس ــا دستگي فت
ــوع از داروها و  ــك هزار و 100ن آن ها تعداد ي
ــاز و تقلبي كشف  ــزات پزشكي غير مج تجهي
ــا را 200  ــد. وي ارزش تقريبي اين داروه ش
ــرد و افزود:گردانندگان  ميليون ريال عنوان ك
ــده درزمينه  ــي ش ــاي شناساي وب سايت ه
فروش داروهاي غير مجاز وتقلبي افزايش قد، 

ــش وزن و تجهيزات پزشكي  افزايش و يا كاه
ــاون اجتماعي  ــت مي كردند.مع تقلبي فعالي
ــان گفت:  ــي استان اصفه ــي انتظام فرمانده
ــل و متهمان  ــوص پرونده تشكي در اين خص
ــل قانوني به  ــده جهت سير مراح دستگير ش
ــل داده شدند.كريمي  ــي تحوي مراجع قضاي
ــاي سايبر اقدام به  به كساني كه از طريق فض
ــي دارو و تجهيزات  ــروش غير قانون تبليغ و ف
پزشكي تقلبي كرده و سالمت مردم را با خطر 
مواجه مي كنند هشدار داد و گفت: پليس فتا 
ــه را در اينترنت  به دقت فعاليت هاي مجرمان
ــن امنيت و  ــت تامي ــد و در جه رصد مي كن
آسايش كاربران فضاهاي مجازي برخوردهاي 
قانوني را با عامالن اخالل در اين فضا به عمل 
مي آورد. وي به مردم توصيه كرد: به تبليغات 
ــي در سايت  ــروش دارو و تجهيزات پزشك ف
ــرا بررسي ها  ــه نكنند زي ــاي اينترنتي توج  ه
ــن وب سايت ها اقدام به  نشان مي دهد اكثر اي
ــي و دارويي ــزات تقلبي پزشك فروش تجهي

 غير مجاز خطرناك كرده و بخشي از آن ها نيز 
از اين طريق كالهبرداري كرده اند.

ــه استان اصفهان  مديركل اوقاف و امور خيري
ــش از 200  ــت الهى در بي گفت: طرح ضياف
ــان اجرايى خواهد  بقعه متبركه استان اصفه

شد.
ــاره به  ــا اش ــى ب ــا صادق ــالم رض حجت االس
برنامه هاى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
ــارك رمضان و با اشاره  اصفهان در ايام ماه مب
ــا قرآن  ــاى محفل انس ب ــراى برنامه ه به اج
ــان اظهار  ــان استان اصفه در جوار امامزادگ
ــش از 80 محفل انس  ــن ايام بي داشت: در اي
ــان واجب التعظيم استان  با قرآن در امامزادگ
ــورد از اين  ــه 14 م ــا مى شود ك اصفهان برپ
محافل با حضور قاريان مصرى برگزار خواهد 

شد.
ــه  ــن بـ ــى همچنيـ ــالم صادقـ حجت االس
ــه قرآن  ــه تفسير روزان ــزارى 83 جلس بـرگ
ــان اصفهان  ــار امامزادگان است ــم در كن كري
ــزود: همچنين 159 كرسى  اشاره داشت و اف
ــى و ترتيل خوانى  ــزء خوانـ تالوت روزانه ج
ــاع متبركـه استـان  ــم در جوار بقـ قرآن كري
ــزء خوانى ــه مراسم جـ ــد شدك ــا خواهـ برپ

ــى (ع)  ــالل بـن عل ــد هـ ــزاده محمـ  امامـ
ــد الكريم (ع) ــزاده سي ــل، امام آران و بيدگ

ــى  عل ــا  آق ــزاده  امام و  ــاد  آب ــت  دول
عباس (ع) بادرود به صورت زنده از شبكه هاى 
ــا پخش  ــدا و سيم ــرى ص ــى و سراس استان

مى شود.
ــه استان اصفهان  مديركل اوقاف و امور خيري
افزود: همچنين در ايام ماه مبارك رمضان در 
جوار 391 بقعه متبركه نماز جماعت و در جوار 
139 بقعه متبركه نيز به صورت روزانه مجالس 

سخنرانى برپا مى شود.
ــى از اصفهان  ــزام مبلغان ــن به اع وى همچني
ــان اشاره  ــان استان اصفه ــه امامزادگ و قم ب
ــان براى اجراى ــان داشت: اين مبلغ كرد و بي

ــان اعزام  ــى» به امامزادگ  طرح «ضيافت اله
ــم و 189نفر از  ــه 16 نفر از آنها از ق شده اند ك

استان اصفهان هستند. 
ــن از استقرار  ــالم صادقى همچني حجت االس
ــان  ــار امامزادگ ــت در كن ــه معرف 39 خيم
ــر  ــوروز خب ــام ن ي ــان در ا ــان اصفه است

داد.

ــان آرامستان هاى شهردارى  مديرعامل سازم
ــن 74 تا ــال 94 سني ــت: در س ــان گف اصفه

ــزار و 400 نفر  ــار دو ه ــا آم ــا ب  124 ساله ه
ــاى اصفهان بودند كه  بيشترين تعداد فوتى ه
بيشترين دليل مرگ و مير بيمارى هاى قلبى 

عروقى و سكته بوده است.
محمد پرورش  اظهار داشت: در سال گذشته 
ــار هزار و 900 نفر  در باغ رضوان اصفهان چه

دفن شده اند.
ــداد فوتى هاى  وى با بيان اينكه بيشترين تع
ــردارى  ــق 15 گانه شه ــه مناط سال گذشت
اصفهان در بين سنين 74 تا 124 ساله بودند، 
ــازه سنى دو هزار و 400 نفر  ابراز داشت: اين ب

از فوتى هاى شهر اصفهان را شامل مى شوند.
ــان آرامستان هاى شهردارى  مديرعامل سازم
ــاى ديگر ــوص آمار فوتى ه ــان در خص اصفه

ــن رو سن  ــان داشت: از اي ــروه سنى نيز بي  گ
ــا پنج سال  ــال 34 نفر، يك ت كمتر از يك س
ــال 24 نفر،15 تا  ــش تا چهارده س 26 نفر، ش
ــا 44 سال 280 نفر،  29 سال 190 نفر، 30 ت
45 تا 59 سال 600 نفر و در سنين 60 تا 74 

سال يك هزار و 250 نفر فوتى در سال گذشته 
داشته ايم.

ــك جنسيتى فوتى هاى  وى در خصوص تفكي
ــه در باغ رضوان  سال گذشته شهر اصفهان ك
ــت: در سال 94 دو  دفن شده اند نيز بيان داش

هزار زن و دو هزار و 800 مرد فوت كرده اند.
ــه از سال 63  ــان اينك ــرورش در ادامه با بي پ
ــوان دفن  ــر در باغ رض ــون 123 هزار نف تاكن
شده اند، گفت: همچنين تاكنون 56 هزار قبر 

در اين آرامستان پيش فروش شده است.
وى همچنين اضافه كرد: از ابتداى راه اندازى 
ــون 380 مجهول الهويه،  ــوان تاكن ــاغ رض ب
ــك هزار و ــر مرده زايى، ي ــزار و 600 نف سه ه

ــوان دفن  ــده در باغ رض ــو قطع ش  200 عض
شده اند.

ــاى محلى  ــوص آرامستان ه پرورش در خص
ــال حاضر 18  ــز بيان داشت: در ح اصفهان ني
ــه شهردارى  ــق 15 گان ــان در مناط آرامست
ــن  ــه داد: اي ــد، ادام ــال هستن ــان فع اصفه
ــى اداره  ــورت هيات امناي ــا به ص آرامستان ه

مى شوند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان در جلسه تعاملى 
ــوراى هماهنگى تبليغات  ــس و معاونان ش با ريي
ــت: نيروى  ــان اظهار داش ــى استان اصفه اسالم
ــروى امنيتى است و  ــى هرچند كه يك ني انتظام
ــردازد، اما اين نيرو در  بايد فقط به امور امنيتى بپ
كنار كار خود كارهاى فكرى و فرهنگى نيز انجام 
مى دهد تا هم نيروهاى خود را از آسيب ها مصون 
نگه دارد و هم فرهنگ پليس جمهورى اسالمى را 

به مردم معرفى كند. 
سردار عبدالرضا آقاخانى با بيان اينكه مسئوليت 
ــى با معاونت  كارهاى فرهنگى در نيروى انتظام
ــت، اظهار داشت: همكارى  اجتماعى اين نيرو اس
ــى از جمله شوراى  ــاى فرهنگ با تمام دستگاه ه
ــور كار ويژه  هماهنگى تبليغات اسالمى در دست
ــى استان  ــى فرماندهى انتظام ــت اجتماع معاون
ــش از 15 دستگاه  ــرار دارد و هم اكنون نيز با بي ق
فرهنگى، مركز علمى و دانشگاهى نيز تفاهم نامه 

همكارى منعقد كرده است.
ــان از تشكيل  ــان اصفه ــى است ــده انتظام فرمان

ــاى فرهنگى استان خبر داد  اتاق فكر با دستگاه ه
ــت بسيارى از  ــان معتقد اس ــت: پليس است و گف
معضالت و آسيب ها و ناهنجارى هاى اجتماعى را 
مى توان از طريق تبادل فكرى و علمى با دستگاه ها 
ــاى خوبى  ــه نيز گام ه ــرد و در اين زمين ــل ك ح
ــزود: پليس اصفهان از  برداشته شده است. وى اف
ــرح ترويج فرهنگ اسالمى و  ابتداى خرداد ماه ط
ــا موضوع بدپوششى  مقابله انتظامى و ارشادى ب
ــه را آغاز كرده و براساس  و هنجارشكنى در جامع
ــام معظم رهبرى  ــى و شرعى كه مق تكليف قانون
برعهده ما قرار داده اجازه نخواهيم داد جوان هاى 
ــروت، امنيت روانى جامعه را  سرمست از غرور و ث

برهم بزنند.
ــاره به ديدار اخير فرماندهان  سردار آقاخانى با اش
نيروى انتظامى با مقام معظم رهبرى گفت: در آن 
ديدار ايشان فرمودند نيروى انتظامى هركار قانونى 
و معقولى را كه مى خواهد بايد انجام دهد و نبايد 

نگاه كند كه ديگران چه مى گويند. 
وى تاكيد كرد: امروز هيچ كس در نيروى انتظامى 

به هيچ چيزى غير از جلب نظر مقام معظم رهبرى 
ــار مى كنيم كه سرباز  نمى انديشد و همه ما افتخ
واليت هستيم و ايشان از عملكرد ما رضايت دارند.

ــه تأمين امنيت  ــان اصفهان ب فرمانده انتظامى است
ــان اشاره  ــى در سطح است ــاى ملى و مذهب مراسم ه
كرد و افزود: محور عملياتى مبارزه نيروى انتظامى با 
استكبار، برپايى منظم و بدون تنش و حاشيه اين گونه 
ــه مراسم هايى همچون ــرا كه هرچ مراسم هاست زي
 22 بهمن، روز قدس وغيره به خوبى برپا شوند نظام ما 
به بهترين شكل براى مردم جهان معرفى و دشمن نيز 

مأيوس خواهد شد. 
ــا دست اندركاران  ــارى نيروى انتظامى ب وى بر همك
ــى و راهپيمايى ها در مركز  ــى و مذهب مراسم هاى مل
ــار داشت:  ــد كرد و اظه ــان و شهرستان ها تاكي است
ــاى نمونه در  ــى از استان ه ــر اصفهان يك خدا را شك
ــان مى دهد  ــه مراسم هاست كه نش ــى اين گون برپاي
ــار و وظيفه  ــر از ك ــارى فرات ــى و همك ــك همدل ي
ــود  ــان وج ــاى است ــوالن دستگاه ه ــن مسئ در بي

دارد.

مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى اصفهان گفت: پيدا شدن مارها در اين 
زمان ارتباطى با بسته شدن رودخانه زاينده رود 

ندارد و اين اتفاق طبيعى است.
ــت: هرساله همين  ــار داش ــزاد بزرگزاد اظه به
ــان اصفهان در اين بازه از سال  تعداد مار در است
در حاشيه زاينده رود توسط آتش نشانان گرفته 
مى شود، اما امسال اين بحث در فضاى مجازى 

بسيار پر سر و صدا شد و شدت گرفت.
ــه خطرآفرين ــار جانورى است ك وى افزود: م

ــم، در صورت  ــت و از شهروندان تقاضا داري  اس
ــى را در ــا 125 و آتش نشان ــده مار حتم مشاه
ــود شهروندان ــوع باخبر كنند؛ خ  از اين موض
ــن آن نكنند چراكه  به هيچ وجه اقدام به گرفت

 مار جانورى است كه در يك مكان نمى ايستد و 
وقتى براى صيد مار به دنبال آن  مى روند، مارها 
ــاه مى برند  ــا و مكان هاى كوچك پن به داالن ه
ــا را بيشتر به  زحمت  ــار، آتش نشان ه كه اين ك

مى اندازد.

مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
ــا توجه به  ــح كرد: ب ــردارى اصفهان تصري شه
ــه مارها فصل  ــوا و در اين فاصله ك گرم شدن ه
ــت به  ــان اس ــذارى و جفت گيرى هايش تخم گ
دليل خونسرد بودن به دنبال سايه هستند و از 
زمين هاى كشاورزى و باغ ها به بيرون مى آيند. 
ــاى گرفته ــار و تعداد ماره وى در خصوص آم
ــت: از چند روز ــط آتش نشان ها گف ــده توس  ش

ــار آتش نشانان  ــه م ــال 9 حلق ــا به  ح  پيش ت
ــى از خبرگزارى ها اين آمار را  گرفته اند كه برخ
ــده كه روز سه  بيشتر اعالم كرده اند و گفته ش
ــط آتش نشانان گرفته   ــه دو حلقه مار توس شنب
ــان آتش نشانى  شده است در صورتى  كه سازم
ــده نكرده و  ــچ مارى را مشاه روز سه شنبه هي

نگرفته است.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى اصفهان در رابطه با مكان نگهدارى و 
رها كردن مارها بعد از گرفتن آن ها عنوان كرد: 
ــه مى گيرند  ــه مارى را ك آتش نشانان هر حلق

ــد و بعد  ــدارى مى كنن ــا را در شيشه نگه آن ه
ــس از چند روز در  ــه نيروها، مارها پ توسط بقي
بيابان ها رها مى شوند؛ چرا كه بايد اين جانوران 
به محيط زيست بازگردند، آتش نشانان تاكنون 

هيچ مارى را از بين نبرده اند.
ــار توسط شهروندان  وى در خصوص گرفتن م
تأكيد كرد: حتى شهروندانى كه تجربه گرفتن 
مار را دارند در صورت مشاهده در اين ايام، اقدام 
ــه مارها باهم  ــن آن نكنند؛ چراكه گون به گرفت

متفاوت است.
ــى و خدمات ــان آتش نشان ــل سازم مديرعام
ــان در  ــان در پاي ــردارى اصفه ــى شه  ايمن
ــن مارها  ــت گرفت ــى و وضعي خصوص آمادگ
ــه خاطر ــن لحظ ــا اي ــا ت ــط آتش نشان ه توس
ــوارد در صورت  ــرد: تاكنون در تمام م  نشان ك
ــالش  ــى و ت ــا سع ــه اول ب ــده در لحظ مشاه
ــود، سازمان  ــه مى ش ــار گرفت آتش نشان ها م
ــه هرگونه  ــى را دارد ك ــى اين آمادگ آتش نشان

حادثه اى را مهار كند.

فرمانده انتظامى استان:

اجراى طرح ترويج فرهنگ اسالمى در اصفهان آغاز شد
مديرعامل سازمان آتش نشانى اصفهان:

پيدا شدن مارها ارتباطى با بسته شدن زاينده رود ندارد

ناديدنى هاى دفاع مقدس در اصفهان به تصوير كشيده مى شود؟

معمـاى مـوزه
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خیال ذوبی ها از بابت نیمکت راحت شد؛

تمدید قرارداد یحیی برای تکمیل ماموریت

کار عجیب عبداهلل ویسی

دروازه بان جنجالی فوتبال ایران
 6 ماه محروم شد

تغییر مسیر طارمی 
از اسپانیا به روسیه و ترکیه

نحسی 13به نفع ایران

تیم فوتبال ذوب آهن ق��رارداد یحیی گل محم��دی را به مدت یک فصل 
دیگر تمدید کرد. به دنبال مذاکرات نهایی انجام شده در دفتر سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان، یحیی گل محمدی سرمربی موفق 
دو سال اخیر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، یک سال دیگر قرارداد خود 
را با باشگاه ذوب آهن تمدید کرد.بدین ترتیب وی در فصل شانزدهم لیگ 

برتر فوتبال ایران هم، سکان دار  ذوب آهن خواهد بود.

 س��رمربی جدید س��پاهان ای��ن روزها یک دغدغ��ه ب��زرگ دارد، جذب 
دروازه بان جدید.

 در حالی که رحمان احمدی و شهاب گردان با سپاهان برای فصل آینده 
قرارداد دارند، عبداهلل ویسی به برزیل رفته است تا گلر خارجی بیاورد. 

از س��ویی هنوز مذاکره برای توافق برای جدایی با این دو بازیکن صورت 
نگرفته است.

 این دو گلر هم تالش��ی برای انتخاب تیم نمی کنن��د و مثل یک بازیکن 
قرارداد دار، بر سرتمرین سپاهان می روند.ویسی که در استقالل خوزستان 
تجربه خوبی از کار کردن با یک گلر خارجی )خسوس( دارد حاال تصمیم 

گرفته باز هم یک دروازه بان خارجی برای تیمش بیاورد.

 بعد از اینک��ه مس��ئوالن کمیته اخ��الق اع��الم کردند حکم��ی را برای 
سوشا مکانی به دلیل اتفاقات حاشیه ای که برای او در فصل گذشته رخ داد 
صادر کردند مشخص شد این بازیکن طی این حکم، شش ماه از حضور در 

لیگ ایران محروم شده است. 
 این حکم چهارش��نبه به باش��گاه پرس��پولیس رس��ید. اگرچ��ه مکانی 
 می توان��د اعتراض خود را به ای��ن حکم اعالم کن��د و احتمال کاهش آن 

وجود دارد.
همچنی��ن طب��ق اع��الم کمیت��ه اخ��الق ای��ن محرومی��ت ب��رای 
پوش��ش دروازه ب��ان فص��ل گذش��ته پرس��پولیس در مح��ل تمری��ن 
 ای��ن تی��م ب��وده و ربط��ی ب��ه انتش��ار عک��س ه��ای خصوص��ی وی 

ندارد. 

بعد از م��دت ه��ا انتظار و ش��ایعه، باالخره مش��خص ش��د که باش��گاه 
خیمناس��تیک، تیم لیگ یکی اس��پانیا، همان تیمی بود که بحث حضور 
طارمی در آن به صورت جدی مطرح ش��ده بود، اما در نهایت این مذاکره 

به بن بست رسید.
دو مشکل اساس��ی برای پیوس��تن طارمی به این تیم اس��پانیایی وجود 
داش��ت.اولین مانع، درخواس��ت این باش��گاه برای ثبت قرارداد 4ساله با 
 آقای گل ای��ران بود که با مخالف��ت ش��دید او و مدیربرنامه هایش مواجه 

شد.
همچنین ش��رط طارمی ب��رای حض��ور در این تیم ای��ن بود ک��ه آنها با 
پی��روزی در بازی های پلی آف راهی اللیگا ش��وند، اما این باش��گاه اصرار 
داش��ت که ق��رارداد هر چ��ه زودتر امض��ا ش��ود و در ص��ورت اللیگایی 
 نش��دن تیم، طارمی را به صورت قرضی برای یک س��ال ب��ه تیم دیگری 

بدهند.
 این دو مسئله باعث شد تا مذاکرات طرفین به توافق نرسد و حضور طارمی 
در اسپانیا کال کنسل ش��ود.بعد از این اتفاق، او جدی تر به لیگ روسیه و 

ترکیه فکر می کند.

تیم ملی با کی روش روز به روز شرایط بهتری را سپری می کند. سرمربی 
تیم ملی پس از یک تغییر نس��ل، حاال تیمی ش��اداب و پرط��راوت دارد 
 که هواداران خود را بیش از گذش��ته به کس��ب نتایج خوب در مقدماتی 

جام جهانی امیدوار کرد.
 6 برد، 24 گل زده و تنها 2 گل خورده آمار تیم کی روش در ش��ش بازی 
آخر اس��ت. با وجود اینکه حریفان تیم ملی در این ش��ش بازی، تیم های 
قدرتمن��دی به حس��اب نمی آیند، ام��ا این آم��ار در نوع خ��ود عملکرد 

فوق العاده ای محسوب می شود.
 تیم کی روش در این مدت ترکمنستان را 1-3، گوام را 0-6، هند را 4-0، 

عمان را 0-2، مقدونیه را 1-3 و حاال قرقیزستان را 0-6 شکست داد.  
نکته جالب اینکه آخرین شکس��ت تی��م ملی به 13 ب��ازی قبل در مقابل 
س��وئد برمی گردد و از این حیث یک رکورد جدید برای سرمربی پرتغالی 

کشورمان محسوب می شود.

رسول خادم به همراه آزاد کاران، برای شرکت در جام جهانی راهی آمریکا 
شد تا بتواند با جام قهرمانی به ایران بازگردد.

خادم در تالش برای تکرار قهرمانی

سیری در دنیای ورزش

کشف قلعه نویی؛ دوباره شاگردش می شود؛

ادینیو در یک قدمی تراکتورسازی
آق��ای گل برزیل��ی لیگ برت��ر چهارده��م در یک قدمی بازگش��ت به 

تراکتورسازی قرار دارد.
لوس��یانو ادینی��و ک��ه پ��س از نمای��ش درخش��ان در م��س کرمان به 
 تراکتورس��ازی آم��د و توانس��ت ب��ا گلزن��ی های م��داوم ه��واداران را 

راضی کند، بار دیگر به این تیم برمی گردد.
ادینی��و که در لیگ چهاردهم 26 بازی برای تراکتورس��ازی انجام داد و 
با به ثمر رس��اندن 20 گل موفق شد عنوان آقای گلی لیگ را به دست 
آورد، ابتدای فصل گذش��ته از تراکتورسازی به خاطر مشکالت مالی به 
تیم الس��یلیه قطر رفت. ضعف مهاجمان تراکتورسازی در نیم فصل اول 
لیگ پانزدهم س��بب شد تا مسئوالن این باش��گاه در نیم فصل با فشار 

هواداران دوباره به سراغ ادینیو بروندکه این بار هم ناکام ماندند.
حاال برای لیگ ش��انزدهم فوتبال مذاکرات تراکتورس��ازی با ادینیو بار 
دیگر آغاز ش��ده و به نظر می رس��د این بار به نتیجه برسد. جالب اینکه 
ادینیو برخالف دفعات قبلی قیمت معقولی به تراکتورس��ازان پیشنهاد 
کرده و همین مس��ئله مدیران باشگاه را مجاب به جذب مهاجم برزیلی 

می کند.
ادینی��و در صورت عقد قرارداد با تراکتورس��ازی، در ش��رایطی بار دیگر 
ش��اگرد امیر قلعه نویی می ش��ود که در مس کرمان این تجربه را دارد. 
حتی امیر قلعه نویی هم در مصاحبه ای ادعا کرده بود ادینیو را خودش 
کش��ف و به فوتبال ایران معرفی کرده است. قلعه نویی در استقالل هم 

دنبال این مهاجم برزیلی بود،اما شرایط برای حضورش مهیا نشد.

  تیم مل��ی فوتس��ال در حال��ی ک��ه پیش��نهاد برگزاری 
چهار بازی تدارکاتی با تیم ملی برزیل را داشت، به راحتی 
این فرصت طالی��ی قبل از جام جهانی کلمبیا را از دس��ت 
داد.تیم ملی فوتس��ال این روزها از کمبود بازی تدارکاتی 
قبل از مس��ابقات جام جهان��ی گالی��ه دارد و حتی اعالم 
 ش��د اردوی این تی��م در ماه رمض��ان به خاطر نداش��تن 
اردوی خارجی، لغو شده است. این در حالی است که کمیته 
فوتسال به س��ادگی از کنار برگزاری بازی تدارکاتی با تیم 
ملی فوتسال برزیل با شرایط ایده آل گذشته است. برزیلی ها 
بعد از آنکه به خاطر مشکالت مالی ایران از سفر به کشورمان 
خودداری کردند، به مسئوالن فوتسال ایران پیشنهاد دادند 
تا تیم ملی ای��ران برای برگزاری ب��ازی تدارکاتی به برزیل 
برود. در این پیشنهاد، تیم ملی ایران میهمان برزیلی ها بوده 
و برگزاری چهار بازی تدارکاتی بین این دو تیم پیش بینی 
ش��ده بود. ضمن اینکه ایران از پرداخت هر هزینه ای برای 
برگزاری این چهار دیدار دوستانه به جز تقبل هزینه بلیت 
هواپیما، معاف بوده اس��ت. این طالیی ترین فرصتی بوده  
که کمیته فوتسال به س��ادگی از کنار آن گذشته است در 
حالی که تیم ملی می توانست با برگزاری این چند ب���ازی 

تدارک��اتی 
برزی��ل،  ب��ا 

شرایط مسابقات جام 
جهانی کلمبیا را بازسازی کند. 

عباس ترابیان رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال 
در این خصوص گفت: طبق برنامه قبلی، ق��رار بود برزیل 
مردادماه به ایران بیاید که به خاطر مش��کالت مالی و عدم 
تامین هزینه های این تیم، سفر آنها به ایران کنسل شد. در 
عوض آنها به احترام تیم ملی ایران و همچنین بنده که عضو 
هیئت امنای جایزه بزرگ برزیل هستم، از ما دعوت کردند 
در هر بازه زمانی که دلمان بخواهد، ب��رای برگزاری چهار 

بازی تدارکاتی به این کشور برویم.

 

آزادکار 
س��نگین 

وزن تی��م ملی 
ایران پیش از اعزام به 
رقابت های جام جهانی آمریکا 
گفت: برای رس��یدن ب��ه دوبنده تی��م اعزامی به 
المپیک باید شایستگی خودم را در جام جهانی اثبات کنم. 
کمیل قاسمی با بیان اینکه رقابت های جام جهانی اهمیت 
فراوانی ب��رای او دارد گفت: تیم ملی ایران در ش��رایطی به 
میدان می رود که به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی و کسب 
پنجمین جام در این دوره از رقابت هاست و مطمئنا همین 
موضوع حساس��یت و فش��ار زیادی را بر ملی پوش��ان وارد 
خواهد ک��رد. وی در خص��وص وضعیت آمادگ��ی اش نیز 

تصریح کرد: خوش��بختانه من نیز هم پای دیگر مس��افران 
جام جهان��ی آمریکا در اردو حضور داش��تم و ب��ا تمام توان 
تمرین کردم اما کمی از ناحیه کمر دچار مصدومیت هستم 
که امیدوارم مش��کلی برایم به وجود نیاورد. البته دیگر ملی 
پوش��ان اعزامی نیز ب��ا آمادگی خوبی در انتظ��ار حضور در 
میدان هستند و برای کس��ب عنوان قهرمانی ایران از هیچ 
تالشی دریغ نخواهند کرد. آزادکار وزن 12۵ کیلوگرم تیم 
ملی کشتی ایران ادامه داد: من برای رسیدن به دوبنده تیم 
ملی در المپیک ریو باید ابتدا در جام جهانی آمریکا کشتی 
های خوبی بگیرم و س��پس در تورنمنت ارمنستان برای بار 
 دوم توان و شایستگی خود را اثبات کنم. کادر فنی حساب

 ویژه ای روی ای��ن دو میدان ب��از کرده و من نی��ز نباید به 
سادگی از کنار این دو مصاف سرنوشت ساز و مهم بگذرم.

قاسمی در خاتمه، مصاف با تیم میزبان را یکی از سخت ترین 
دیداره��ای جام جهانی خوان��د و گفت: تاکنون س��ه بار در 
رقابت های جام جهانی در جدال تیم به تیم با آمریکا پیروز 
 شدیم و در نهایت جام قهرمانی را باالی سر بردیم، اما باید به

 این نکته اش��اره کرد که همیش��ه مصاف س��ختی را با تیم 
آمریکا داشته ایم.

لنز دوربین

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: برنامه لیگ برتر در فصل 9۵-96 و تقویم فوتبال 
برای دو فصل آینده را من طرح ریزی کرده ام. غالمرضا بهروان در واکنش به مطلب منتش��ر شده در یک 
سایت خبری مبنی بر اشتباه در اعالم زمان نقل وانتقاالت بازیکنان 
اظهار داشت: من در جمع خبرنگاران و بعد از جلسه ای که در سازمان 
 لیگ داش��تیم زمان دقیق نقل و انتق��االت را بیان ک��ردم و تمامی 
رسانه ها نیز به درستی آن را پوشش دادند، اما برایم عجیب است که 
در یک سایت خبری عنوان شده بهروان در بیان زمان نقل و انتقاالت 
سازمان لیگ اشتباه کرده است! تقویم مسابقات و برنامه لیگ برتر در 
فصل 9۵-96 را طراحی کرده ایم بنابراین چگونه ممکن است ندانم 

نقل و انتقاالت چه زمانی است.
وی افزود: من حتی برنامه دو فصل آینده را هم طراحی کرده ام و آن 
را به فدراسیون فوتبال و س��رمربی تیم ملی داده ام که آنها از دیدن 

تقویم دو ساله فوتبال ایران بسیار خشنود شدند و از کمیته مسابقات هم تشکر کردند. 

عضو س��ازمان تیم های ملی دوومیدانی گفت: ما برای تمامی دوومیدانی کاران شرایط اعزام زمینی و هوایی به ترکیه را 
فراهم کردیم و هرکسی به هرشکلی بخواهد می تواند به این کشور برود. حسین شایان درباره اعزام تیم ملی دوومیدانی 

ایران به صورت زمینی به مس��ابقه های» ارزروم« ترکیه اظه��ار کرد: اینکه 
گفته می شود فدراسیون در نظر دارد تیم را با اتوبوس به مسابقه ها اعزام کند 

درست نیست. 
ما برای تمام بچه ها بلیت هواپیما گرفته ایم و آماده است. بلیت سفر به تبریز و 
اعزام زمینی به ترکیه هم فراهم است. عضو سازمان تیم های ملی با بیان اینکه 
سفر هوایی به ترکیه طوالنی تر از سفر زمینی است گفت: بلیت اعزام هوایی 
تیم ساعت ۵:30 دقیقه پنج شنبه است و تیم بعد از رسیدن به استانبول باید 
به »ارزروم« نزدیک مرز ایران بازگردد که حدود س��اعت 7 شب به این شهر 
می رسد بنابراین بهتر است که تیم زمینی برود.  فدراسیون پیشنهاد داد که 
تیم با هواپیما راهی تبریز ش��ود و با دو اتوبوس تشریفات به ارزروم در ترکیه 

برود. با وزارت کشور و نیروی انتظامی هم هماهنگی را انجام دادیم که تیم در مرز توقفی نداشته باشد.

داستان ادامه دار اعزام تیم ملی دوومیدانی به ترکیه با اتوبوسبرنامه دو ساله لیگ، به کی روش رسید

 مس��ابقات ی��ورو 2010 ف��ردا آغاز می ش��ود.در این 
گزارش به نام 4 دروازه بانی اش��اره خواهیم داشت که 
برای همیش��ه جز بهترین ها هستند و یورو به خاطر 

حضور آنها به خود خواهد بالید.
ایکر کاسیاس:

لطف��ا فصل ناموفق ایکر مق��دس در پورتو را فراموش 
کنید! او یک اس��طوره تمام عیار ب��رای رئال مادرید، 
فوتبال اس��پانیا، اروپا و جهان اس��ت. تنه��ا کاپیتانی 
 ک��ه توانس��ته دو ب��ار، آن ه��م ب��ه ص��ورت متوالی 
 ج��ام قهرمان��ی ی��ورو را باالی س��ر ببرد، س��نگربان 
3۵ ساله ماتادورهاست. او در 2012 فقط و فقط یک 

گل، آن هم در ب��ازی اول مرحله گروهی خورد و 
نقش پررنگی در تکرار و دفاع از عنوان قهرمانی 

داش��ت. ضمن آنکه قدرت رهبری کاسیاس، 
همی��ن حاال هم با وج��ود رقیبی آماده به 

ن��ام دخ��ه آ، او را به عنوان س��نگربان 
ش��ماره یک الروخا در فرانسه به شمار 
م��ی آورد. 167 بازی ملی )بیش��ترین 

تع��داد در بین بازیکنان فوتبال اس��پانیا( 
چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنارش 

گذشت. 
روب��ه رو ش��دن ب��ا ن��ام چنی��ن دروازه ب��ان پر 

افتخاری که سابقه قهرمانی جهان را نیز در کارنامه 
درخشانش دارد، از پس هر مهاجمی بر نمی آید.

جیان لوئیجی بوفون:
 اگ��ر در ح��ال حاض��ر انتخاب بی��ن رونالدو و مس��ی 
ام��کان پذی��ر نیس��ت، انتخاب ش��ماره ی��ک  دروازه 
بان��ی دنی��ای فوتب��ال ه��م غیرممکن اس��ت، وقتی 
 رقیب کاس��یاس، کسی اس��ت که نزدیک به دو دهه،

دروازه بان تیم ملی ایتالیاست! سنگربان قهرمان جهان 
در 2006 و نایب قهرمان یوروی پیش��ین، از همه نظر 

الیق و شایس��ته اس��ت. چهره دوس��ت 
 داش��تنی، رفتار باوقار، بازیکن وفادار، 

 دروازه بان��ی کام��ل و کاپیتان��ی 
برای  جانشین.3۸س��الگی  ب��ی 

بوفون بی معنی اس��ت وقتی 
او در فصل ج��اری رکورد 

بس��ته نگه داشتن دروازه 
در س��ری آ را شکس��ت و با 

 این رک��ورد خ��ارق العاده که
 22 س��ال دوام آورده ب��ود پای 

به ی��ورو 2016 می گذارد. ش��اید 
 ب��ا ظه��ور دروازب��ان جوان��ی چ��ون

 دخه آ، این یورو را آخرین شانس ایکر برای پوشیدن 
لباس تیم مل��ی بدانیم، اما آتزوری یک جام جهانی و 

 حتی یک ی��وروی دیگر می تواند روی 
جی جی بوفون حساب کند، به شرط 
آنکه خودش از حراست از دروازه 

الجوردی پوشان خسته نشود.
مانوئل نویر:

دروازب��ان قهرم��ان فعلی 

ایس��تادن  برای  جه��ان، 
کن��ار دو چهره افس��انه ای 
 دروازه بان��ی اروپ��ا و جه��ان، 
چ��اره ای ندارد ج��ز اینکه یورو 
2016 را ب��ا قهرمانی پش��ت س��ر 
بگ��ذارد. جانش��ین خلف س��پ مایر، 
الیور کان و بقیه سنگربانان بزرگ و خوشنام مانشافت 
آنقدر قابلی��ت دارد که لوو ب��رای قهرمانی در یوروی 

پیش رو، نیمی از بار قهرمانی را روی دوش او بگذارد 
و ب��ه نیم دیگر و راه های فتح دروازه رقبا بیندیش��د. 
نوی��ر در یوروی قبلی هم ش��ماره ی��ک ژرمن ها بود 
ام��ا در نیمه نهایی نتوانس��ت برابر دیوانگ��ی بالوتلی 
مقاومت کند تا مجبور ش��ود برای فتح یورو 4 س��ال 
بیش��تر صبر کند. نویر س��ی س��اله در همه رده های 
 س��نی ب��رای کش��ورش به می��دان رفته و ب��ه خاطر 
مهارت های خ��اص و آمادگی باالیش در حال حاضر 

بهترین دروازه بان فوتبال دنیا شناخته می شود.
پتر چک:

اگر قبول داش��ته باشیم برای موفقیت در یورو اولین 
مه��ره مورد نی��از، داش��تن دروازه بان��ی مطمئن 
 اس��ت فقط یک نام دیگر است که در بین تمام 
 دروازه بان��ان 24 تی��م حاض��ر در فرانس��ه 
می تواند خواسته های ما را برآورده کند.

 اگ��ر بت��وان کری��س رونالدو و مس��ی 
را ب��ه خاطر نرس��یدن به ج��ام های 
قهرمان��ی ب��ا لب��اس ملی، از لیس��ت 
بهتری��ن بازیکن��ان جه��ان ح��ذف کرد 
 آن وق��ت م��ی ش��ود از نام پت��ر چک هم 

گذشت. 
با 119 بازی ملی، نزدیک 2 متر قد و 34 س��ال 
 س��ن مهم ترین عنص��ر جمهوری چک به ش��مار 
م��ی آید که کش��ورش می تواند ب��ا او از گروه مرگ، 
جان س��الم به در ببرد. یادمان نرود، پتر چک از اصلی 
تری��ن دالیل راهیابی جمه��وری چک به جمع 4 تیم 
یورو 2004 بود و از آن موقع او س��نگربان اصلی این 
تیم است. چهارمین تجربه حضور در یورو برای چک، 
تجربه ای خاص اس��ت؛ چرا که همه امید کش��ورش، 
تنها خود اوس��ت. دروازه بانی که مثل س��ه نفر قبلی 

سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان را نیز دارد.

ستاره های احتمالی  قلعه های اروپا
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آگهـی مزایـده 

 ش��هرداری هرند با اس��تناد به مصوبه ش��ماره 42۵ مورخ 94/9/2۸ 
شورای اسالمی شهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 6 قطعه پالک 
مسکونی واقع در فاز 4 ارش��اد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا 
متقاضی��ان محترم می توانند جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب 
اطالعات بیشتر تا تاریخ 139۵/3/31 به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 

46402366-031 تماس حاصل نمایند.

حمید شهبازی- شهردار هرند

)نوبت دوم (

م الف : 2306

به خاطر بی توجهی مسئوالن؛

فرصتی که تیم ملی فوتسال ازدست داد
قاسمی:

شایستگی ام را برای المپیک اثبات می کنم
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دانستنى هاى جالبهاياليت

همين كه پايم را مى گذارم خانه كسى، قبل از هركجاى ديگرى مى روم سراغ 
ــر از هركجاى ديگرى كتابخانه طرف؛ چون كه جلوى كتابخانه هركس، بهت

 مى شود روحيات صاحبخانه را شناخت.
«فرهاد جعفرى»

ــت از ديده پنهان است.  ــم دل نمى توان خوب ديد. آن چه اصل اس جز با چش
ارزش گل تو به قدر عمرى است كه به پايش صرف كرده اى!  

«آنتوان دوسنت اگزوپرى»
اگر جاده اى را پيدا كرديد كه هيچ مانعى درآن نبود به احتمال زياد آن جاده 

به جايى نمى رسد.
« فرانك كالرك»

چگونه مى توان شادى را درك كرد، اگر غم را نچشيده باشى؟
 «دبى فورد»

به يك جايى از زندگى كه رسيدى، مى فهمى رنج را نبايد امتداد داد؛ بايد مثل 
يك چاقو كه چيزها را مى برد و از ميانشان مى گذرد  از بعضى از آدم ها بگذرى 

و براى هميشه قائله رنج آور را تمام كنى.
«ويليام فاكنر»

هيچ گاه نه به كسى بخنديد، نه قضاوتش كنيد، هرگز نمى دانيد، شايد شما هم 
روزى در همان شرايط قرار بگيريد.

« آرال استاين»
تلخى روزگار از اون جايى شروع ميشه كه خيلى چيزا رو مى شه خواست، اما 

نمى شه داشت.
«وودى آلن»

انسان هاى بزرگ هنگام جدايى، فقط وداع مى كنند، اما انسان هاى كوچك 
اهانت مى كنند و مى روند. 

«الئو تزو»
غمگين نشو وقتى كسى تالشت را نمى بيند و هنرت را درك نمى كند؛ طلوع 
ــتر مردم هميشه آن موقع صبح  ــيد منظره اى تماشايى است، اما بيش خورش

خواب هستند.
« جان لنون»

خود را گرفتارچيزهاى كوچك كردن، از كارهاى بزرگ بازماندن است.
 «كنفوسيوس»
ــوش كرده را خوب  ــى كنند، فقط نقش آدم فرام خيلى از آدم ها فراموش نم

بلدند بازى كنند!
« آنا گاوالدا»

شادى يعنى ...

فوت كردن يه قاصدك.
خواهرت عروس بشه.
كتك كارى با بالش.

ببينى درسى رو كه تو نمى فهمى، دوستاتم نمى فهمن.
آدامس باد كردن.

بوى بهار.
خودتو دوست داشته باشى.

همكالسيت زنگ بزنه و حذفيات جزوه رو بهت بگه.
كنار ساحل بدويى.

اونى كه منتظرشى االن پشت در خونه باشه.
بتونى بابات رو بخندونى.
برنامه ريزى براى جشن.

شنيدن صداى خنده هاى مامان و بابا.
شكلك درآوردن براى بچه.

ديدن خوشحالى بهترين دوستت.
مطمئن باشى خدا هميشه كنارت هست.

تموم شدن قسط ها.
صداى جيليز ويليز يه چيز خوشمزه از توى فر.

لِى لِى بازى كنى.
ريسك كردن.

وقتى حوصله ندارى و زنگ تفريح مى خوره.

بعد از يه سفر طوالنى برگردى خونه خودت.
دوست قابل اعتماد داشته باشى.

جلوى آينه شكلك در بيارى.
آشپزى كردن با دوستان.

اعتماد به نفس داشته باشى.
وقتى باهم مى ريم سينما.

كتاب جديد.
مرد روياهاتو پيدا كنى.

براى رسيدن به هدفت اراده داشته باشى و تالش كنى.

تصاوير مفهومى

جواب معماى 1879معماى 1880
ــود و از  ــده ب ــتان جاري ش ــيالبي از كوهس س

رودخانه مي گذشت . 
ــي كرد ، چيزي در  مرد بي نوايي از آنجا عبور م
آب شناور ديد و فكر كرد خيك يا پوستيني در 

آب شناور است. 
ــه آب زد به اين  ــودش را ب ــد و خ مرد لخت ش
ــش چيزي براي  ــرد و با فروش اميدكه آنرا بگي

خود بخرد.
ولي آنچه سيالب آورده بود نه پوستين بود و نه 
ــده بود كه در  خيك روغن ، بلكه يك خرس زن

سيالب گرفتار شده بود.
ــت و پا مي زد تا دستش را به چيزي   خرس دس

بند كند . 

همين كه مرد نزديك شد  و دستش را دراز كرد 
ــراي نجاتش به  ــتين را بگيرد ، خرس ب كه پوس

او چسبيد . 
ــيل پيش  ــز همراه س ــد كه مرد ني مردم ديدن
ــتين را  مي رود فرياد زدند : اگر نمي تواني پوس

بياوري ولش كن و برگرد .
ــتين را ول كردم ،  مرد جواب داد : بابا ، من پوس

پوستين مرا  ول نمي كند .
ــتفاده مي شود كه فردي  اين مثل هنگامي اس
ــت كند و در آن  ــودي در كاري دخال به اميد س
گرفتار شود  و اگر كسي به او نصيحت كند كه از 
خير اين كار بگذر براي دفاع از خود اين مثل را 

به كار مى برد .

معماى هشتم : 
ــى تونه از  ــل نم ــد چرا في اگه گفتي

سوراخ سوزن رد بشه ؟
معماى نهم :

 مى تونيد بگيد چرا يك فيل نمى تونه 
گاز بگيره ؟

معماى  دهم :
ــچ فيلى نمى تونه   حاال بگيد چرا هي

موتور سوارى كنه ؟

جواب معما ى پنجم : كار خيلى سختى 
نيست دو تا از فيل ها جلو مى شينن و سه 

تا هم عقب ! به همين راحتى.
ــين بنز رو ــم : ماش ــواب معماى شش ج

 مى فروشند و شش تا فولكس مى خرند 
بعدش پنج تا پنج تا سوار ميشن .

جواب معماى هفتم : همون برگ درختى 
كه فيل روش سوار شده بود ديگه.( جواب 

معماى 4 رو ببينين تا يادتون بيفته).

معماهاى فيلى طنز ما پوستينو  ول كرديم ، پوستين ما رو ول نمي كنه ايستگاه ضرب المثل

دل نوشته

بانو!
همسفر هميشه بيدار، دلسوزى چون تو داشتن، موهبتى 
است كه هر راه طوالنى سوزان را به حدى حسرت انگيز  

كوتاه مى كند.
ــن هم انديش  ــالمت اي ــن! الاقل به خاطر س اما عزيزم
همقدمى كه من در تمامى سفرهايم ، تا لحظه هاى آخر، 
به او محتاجم، و به راستى عصاى دست تفكر من است، 
اين طور نگراِن خوب و بد هر قدمى كه بر مى دارم نباش 
ــن فكر كه نكند پيچيدگى ها و  و اين طور خودت را با اي
دشوارى هاى اين راهِ هزارتو مرا از آنچه ظرفيت شدنش را 

داشته ام بسيار دور كرده باشد، مضطرب مكن.
من كه مى بينى تمام سعى خودم را ، شاگردانه، براى

يادگرفتن، انديشيدن و فهميدن به كار مى برم. طبيعى 
ــتم، نمى توانم عرضه كنم، و  است كه بيش از آنچه هس

ــته ام ، عرضه  ــه بوده ام و مى توانس هرگز نيز كم از آنچ
نكرده ام.

ــه براى يك صعود  ــنيده اى ك اين را مى دانى و بارها ش
دشوارـ  اورست يا ديواره  علم كوهـ  گروهى بزرگ حركت

ــروه بزرگ تمام  ــد. گ  مى كند، تا گروهى كوچك برس
ــود را  ــى دهد، خ ــروه كوچك م ــود را به گ ــروى خ ني
ــروه كوچك ، لحظه   ــپارد و وقف مى كند تا گ وا مى س
ــاس را بالمناصفه  ــاس كند و اين احس رسيدن را احس
تقسيم. در واقع به آسانى ممكن است كه ما جاى هر يك 
از افراد گروه كوچك را با هر يك از افراد گروه بزرگ عوض 
كنيم بى آن كه از بخت صعود ، ذره اى بكاهيم؛ چرا كه 
اين نيروى گروه بزرگ است كه گروه كوچك را به پيش 

مى راند و به احساس رسيدن مى رساند...
ــيار  حال، عزيز من! تو آن گروه بزرگى، من آن گروه بس

كوچك!
اصل، اراده  معطوف به قدرت است و تفكر و اعتقاد. ديگر 

نبايد اين همه مضطرب بود و دل ناگران.
گروه بزرگ من، درست نيست كه با دلشوره دائمى اش 
مرا از استوار رفتن باز دارد يا در اين مسير سخت گرفتار 

ترديدم كند.
عزيز من!

تو گرچه تكيه گاه منى، اما خود، در تنهايى، ساقه  باريك 
ــيم يك اضطراب، اين  يك گل مينايى. مگذار حتى نس
ــاقه نازك را مختصرى خم كند. شكستن تو ، در هم  س

شكستن من است.
جهان، جهان دغدغه هاست. الاقل در باب مِن پنجاه ساله  

آب از سر گذرانده ، بى دغدغه باش!
ما چيزى را كه با ايمان ساخته ايم با سودا خراب نخواهيم 

كرد.
به خصوص، بانوى من! هرگز نگران اين مباش كه مبادا 
ــته اى كرده باشى و  نكرده  در حق من كارى مى توانس

اى، ابدا.
ــت پاى ظرفيت هم  همان قدر كه پاى توقع در ميان اس

بايد در ميان باشد.
عزيز من!

ــئله، كامال  و براى هميشه  بگذار اين طور بگويم تا مس
روشن شود:

ــم، تو كوچك ترين گناهى  ــده باش اگر من چيزى نش
ندارى؛ چرا كه همه  زحمتت را براى آن كه انسان بزرگى 

شوم  كشيدى...
ــمـ  در خدمت انسان دردمند و انسانيت  و اگر  شده باش

زخم خوردهـ  همه اش تويى و فقط تو؛ ...
ــزى كه مى توانم بگويم اين  امروز، خجلت زده، تنها چي
است كه من در حق تو بى حساب قصور كرده ام، و تو در 

حق من، هيچ خوبى نبوده است كه نكرده باشى...

درويشى تهى   دست از كنار باغ كريم خان زند عبور 
مى كرد . 

ــاره اى به او  ــاه افتاد و با دست اش ــمش به ش چش
ــش را به داخل  ــتور داد دروي كرد . كريم خان دس

باغ آوردند .
كريم خان گفت : اين اشاره  هاى تو براى چه بود ؟

درويش گفت : نام من كريم است و نام تو هم كريم 
و خدا هم كريم .

آن كريم به تو چقدر داده  و به من چه داده است !!
ــود؛ گفت چه  ــيدن قليان ب كريم خان در حال كش

مى خواهى ؟
درويش گفت : همين قليان ، مرا بس است !

ــازار برد و قليان  چند روز بعد درويش قليان را به ب

بفروخت . 
ــه  ــى ك ــز كس ــود ج ــى نب ــان كس ــدار قلي خري
مى  خواست نزد كريم خان رفته و تحفه براى خان

ببرد ! 
پس جيب درويش پر از سكه كرد و قليان نزد كريم 

خان برد !
روزگارى سپرى شد. درويش براى  تشكر نزد خان 

رفت .
ــت اشاره اى ــمش به قليان افتاد و با دس ناگه چش
ــن كريمم ــت : نه م ــد كرد و گف ــم خان زن به كري

ــب مرا  ــت ، كه جي ــط خداس ــم فق ــو ؛ كري ــه ت  ن
ــر جايش ــم س ــو ه ــان ت ــرد و قلي ــول ك ــر از پ پ

هست . . .

ــتر  طبق نتايج مطالعات، افرادى كه غذاهاى تند مى خورند، بيش
عمر مى كنند.

مصرف كدو تنبل قدرت بدنى و ذهنى براى انجام كارها را افزايش 
مى دهد.

دانشمندان ثابت كرده اند كه گل سرخ تركيبى از بوى 40 نوع گل 
مختلف است.

الشخورها قادر به ديدن يك موش كوچك از ارتفاع 4 كيلومترى 
هستند.

پلك زدن زنان دو برابر پلك زدن مردان است.
دومين كتابى كه در اروپا به چاپ رسيد، كتاب قانون ابوعلى سينا بود.

استفاده از هدفون باكترى هاى موجود در گوش را تا 700 برابر افزايش 
مى دهد.

ركورد حبس كردن نفس در زير آب 22 دقيقه مى باشد.
مردم فيليپين به بيش از 1000 لهجه سخن مى گويند.

ــد 9 كيلوگرم ــود باي ــما اضافه ش براى اينكه 700 گرم به وزن ش
 سيب زمينى بخوريد.

ــدد از زندان هايش را  ــور هلند به دليل كمبود خالفكار 19 ع كش
تعطيل كرده است.

35 درصد از مردها دندان عقلشان هيچ وقت رشد نمى كند.
سوسك ها با سرعت 1 متر برثانيه سريع ترين جانوران 6 پا هستند.
خوردن پرتقال قبل از ورزش باعث جلوگيرى از درد ماهيچه ها و 

عضله ها مى شود.
جويدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.

كوسه ها برعكس بيشتر حيوانات به جاى اينكه از طوفان فرار كنند به 
سوى آن شنا مى كنند.

ــود را ــى خ ــه 110 بار قفل گوش ــط روزان ــور متوس ــراد به ط اف
 باز مى كنند.

ــت، ميزان خارش آن را بيشتر مى كند، چون با اين  خاراندن پوس
كار مغز «سروتونين» آزاد مى كند كه عامل اصلى احساس خارش است.

سيگار كشيدن باعث مى شود موهاى شما زودتر سفيد شود.
گربه ها مزه شيرينى را نمى فهمند.

بيشترين اسم رايج و مشترك ميان مردم دنيا «محمد» است.
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مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

3/118 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000068 ش��ماره پرون��ده: 
139404002004000700 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9401911 
شش��دانگ یک باب مغازه تجاری پالک ش��ماره 26 فرعی از پالک 2599 
اصلی واقع در طبقه همکف با قدر الحصه از عرصه مشاعی و مشاعات به 
مساحت 20/76 متر مربع و با قدر السهم از پارکینگ مشاعی 15 فرعی و 
حیاط مشاعی 17 فرعی واقع در بخش یک ثبت اصفهان با این قید که مالک 
حق اس��تفاده از پارکینگ 15 فرعی را ندارد ب��ه  آدرس: اصفهان خیابان 
شهید بهشتی روبروی گاراژ متحده قدیم مجموعه تجاری کورنگ بهشتی 
کدپستی مغازه 8184884953 که سند مالکیت آن در صفحه 274 دفتر 142 
امالک ذیل ثبت شماره 24647 با شماره چاپی 712382 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شمااًل به طول 3/55 متر دیوار اشتراکی است با پالک 2598 
شرقًا به طول 5/85 متر به دیوار اشتراکی با پالک 7 و 8 فرعی 2599 جنوبًا 
به طول 3/55 متر درب و دیواریس��ت به محوطه مش��اعی 17 فرعی غربًا 
به طول 5/85 متر دیوار اشتراکی اس��ت با مغازه تجاری 25 فرعی حقوق 
ارتفاقی مطابق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق یک باب مغازه تجاری واقع در طبقه همکف مجموعه و در داخل 
محوطه قرار گرفته و شامل قدرالحصه از عرصه مشاع سایر مشاعات به 
مساحت 20/76 متر مربع با قدر الحصه از پارکینگ مشاع 15 فرعی داخل 
زیرزمین مجموعه و حیاط مشاعی 17 فرعی واقع در بخش یک می باشد 
با این قید که حق استفاده از پارکینگ 15 فرعی را ندارد نوع اسکلت فلزی، 
جنس دیوارها آجری، نوع س��قف تیرآهن و آجر و پوش��ش بدنه داخلی 
گچ و رنگ روغنی، کف س��ازی موزائیک، نماسازی آجرنما، درب شیشه 
سکوریت و دارای اشتراک برق می باشد ملکی آقای علی کورنگ بهشتی 
که طبق سند رهنی ش��ماره 14022 دفترخانه 296 اصفهان در رهن آقای 
ناصر ناصری نسب واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
95/4/20 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 1/868/400/000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی بابت هزین��ه های فوق از محل 
 مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در

روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/03/20 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده ب��ه روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
 جهت ش��رکت در جلس��ه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
 بانک مل��ی در وج��ه اداره اجرای اس��ناد رس��می بابت پرونده کالس��ه
  فوق به هم��راه  تقاض��ای کتبی و ارائه کارت شناس��ایی معتب��ر الزامی

 است. 
م الف:6685 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)508 کلمه، 5 کادر(

مزایده 
3/31 اج��رای اح��کام ش��عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر 
دارد جلس��ه مزایده ای با مش��خصات زیر برگزار نماید پرونده کالس��ه 

486/89 ج / 8 له  آقای مس��عود رضایت با وکالت آق��ای روح اله محمدی 
علیه آقایان بایرام علی  و محمد رضا احمدی. مورد مزایده فروش یکباب 
منزل مس��کونی تحت پالک ثبت��ی 2/24 و 1161 بخ��ش 14 ثبت اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان خرم کوچه ش��ماره 15 ) کوچه بهار( بن بس��ت 
میخک کدپستی 8183884317 دارای 368 متر عرصه و حدوداً 300 متر 
اعیانی به انضمام زیرزمین که قیمت ملک موصوف بر اس��اس ششدانگ 
عرصه و اعیانی 9/936/000/000 ریال ) نه میلیارد و نهصد و سی شش 
میلیون ریال( برآورد گردیده است. موضوع مزایده دارای سیستم دیوار 
باربر- سقف تیرآهن- دیوارها از گچ و نقاشی- سرویس ها دارای کاشی- 
دربهای جنوبی پروفیل و شیشه- نمای ساختمان سنگ و دارای اشتراکات 
شهری می باش��د. زمان: روز پنج ش��نبه مورخ 1395/04/10 ساعت 10 
صبح، مکان: اصفهان خیابان نیکبخت س��اختمان اج��رای احکام حقوقی 
 طبقه چهارم ش��عبه 8 اجرای احکام، طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از

 مزایده ضمن هماهنگ��ی با این اجرا از اموال دیدن کرده و با س��پردن 10 
درصد ارزش ام��وال به ش��ماره حس��اب 2171290210008 بانک ملی 
دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش آن به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
کنند مزایده از قیمت پایه شروع می شود پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود. 
م الف:6223 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)237 

کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

3/117 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000069 ش��ماره پرون��ده: 
139404002004000701 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9401912 
شش��دانگ یک باب مغازه تجاری پالک ش��ماره 22 فرعی از پالک 2599 
اصلی واقع در طبقه همکف با قدر الحصه از عرصه مشاعی و مشاعات به 
مساحت 19/17 متر مربع و با قدر الحصه از پارکینگ مشاعی 15 فرعی و 
حیاط مشاعی 17 فرعی واقع در بخش یک ثبت اصفهان با این قید که مالک 
حق اس��تفاده از پارکینگ 15 فرعی را ندارد ب��ه  آدرس: اصفهان خیابان 
شهید بهشتی روبروی گاراژ متحده قدیم مجموعه تجاری کورنگ بهشتی 
کدپستی مغازه 8184884956 که س��ند مالکیت آن در صفحه 262 دفتر 
142 امالک ذیل ثبت شماره 24643 با شماره چاپی 414871 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شمااًل به طول 3/25 متر دیوار اشتراکی است با پالک 
2598 شرقًا به طول 5/90 متر به دیوار اشتراکی با پالک 23 فرعی جنوبًا 
به طول 3/25 متر درب و دیواریس��ت به محوطه مش��اعی 17 فرعی غربًا 
به طول 5/90 متر دیوار اشتراکی اس��ت با پالک 21 فرعی حقوق ارتفاقی 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاس��ت که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق یک باب مغازه تجاری واقع در طبقه همکف مجموعه و در داخل 
محوطه قرار گرفته و شامل قدرالحصه از عرصه مشاع و سایر مشاعات و 
به مساحت 19/17 متر مربع با قدر الحصه از پارکینگ مشاع 15 فرعی داخل 
زیرزمین مجموعه و حیاط مشاعی 17 فرعی واقع در بخش یک می باشد 
با این قید که حق استفاده از پارکینگ 15 فرعی را ندارد نوع اسکلت فلزی، 
جنس دیوارها آجری، نوع سقف تیرآهن و آجر و پوشش بدنه داخلی گچ و 
رنگ روغنی، کف سازی موزائیک، نماسازی آجرنما، درب پروفیل آهنی و 
دارای اشتراک برق می باشد ملکی آقای علی کورنگ بهشتی که طبق سند 
رهنی شماره 14038 دفترخانه 296 اصفهان در رهن آقای ناصر ناصری 
نسب واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 95/4/23 در 

اداره اجرای اسناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 
1/725/300/000 ریال ش��روع و ب��ه هر کس خریدار باش��د به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
 زاین��ده رود چاپ اصفهان م��ورخ 95/03/20 درج و منتش��ر می گردد و 
 در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد موکول م��ی گردد. توضیحًا 
جهت ش��رکت در جلس��ه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
 بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رس��می بابت پرونده کالسه فوق به 
 هم��راه  تقاض��ای کتب��ی و ارائ��ه کارت شناس��ایی معتب��ر الزام��ی

 است. 
م الف:6686 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)509 کلمه، 5 کادر(

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
2/401 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000052 ش��ماره پرون��ده: 
139304002004000625 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9302241 
شش��دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه ) قطعه اول تفکیکی( س��مت غرب 
شماره یک فرعی مجزی شده از ش��ماره 6125 به مساحت 124/43 متر 
مربع با حق یک می��ز آب به خانه 6126  واقع در بخ��ش 2 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان- خیابان جامی شرقی، بعد از خیابان 5 رمضان کوی 26 
)صدیق اعلم ( کوی قومی ها بن بس��ت میخک کدپستی 8137735371 که 
اسناد مالکیت  آن در صفحات 485 و 109 دفاتر 166 و 84 ذیل ثبت شماره 
های 25343 و 8342 امالک با شماره های چاپی 013624 و 013623 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شمااًل یک درب و دیواریست به طول 1/35 متر 
به کوچه احداثی از مورد تفکیک دوم به دیوار اشتراکی به طول 5/40 متر 
به قطعه دوم تفکیکی شرقًا به دیوار اشتراکی با قطعه دوم تفکیکی به طول 
18/40 متر جنوبًا به دیوار اش��تراکی با خانه 6131 به طول 7 متر غربًا به 
دیوار اشتراکی به طول 17/80 متر به خانه 6126 که طبق نظر کارشناسان 
رسمی پالک فوق یک باب ساختمان مس��کونی دو طبقه دارای اعیانی دو 
طبقه به مساحت کل 253/5 متر مربع با قدمت 4 الی 5 سال می باشد دارای 
اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک و نمای آن آجری )کارتنی( طبقه همکف 
شامل یک پارکینگ و یک واحد انباری که کف آن با موزاییک و بدنه پارکینگ 
با سرامیک نازک کاری ش��ده و طبقه اول آن شامل یک واحد مسکونی دو 
خوابه با مشخصات: کف سرامیک، بدنه گچ سفید  ونقاشی با رنگ روغن، 
دربهای داخلی چوبی با روکش مرغوب و پنجره ه��ا از جنس آلومینیوم 
رنگی، آشپزخانه اوپن با کابینت فلزی، سیستم گرمایشی بخاری گازی و 
سیستم سرمایشی کولر آبی، دارای دو انشعاب )کنتور( برق و دو انشعاب 
گاز و یک انشعاب آب حیاط سازی می باشد ملکی آقای حسینعلی محمدی 
قهدریجانی که طبق س��ند رهنی ش��ماره 6984-1391/07/20 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 261 اصفهان در رهنی تعاونی اعتبار صالحین واقع 
می باش��د و طبق اعالم بانک ملک فوق فاقد بیمه نامه می باشد و از ساعت 
9 الی 12 روز سه ش��نبه مورخ 95/04/22 در اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور 
به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پای��ه 3/780/000/000  ریال 
شروع و به هر  کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در ص��ورت وجود مازاد، 
 وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد

 می گردد ضمنًا ای��ن آگهی در یک نوب��ت در روزنامه زاین��ده رود چاپ 
اصفهان مورخ 95/03/20 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبل��غ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخص��وص اداره اجرا به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناس��ایی معتبر الزامی اس��ت ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف:4994 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)567 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

3/423 کالسه پرونده: 1148/94 ش��ماره دادنامه:174-95/2/27 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواه��ان: اصغر 
شهرآبادیان به نش��انی اصفهان اتوبان چمران خ شاهد روبروی مسجد 
خاتم آل ل��وازم خانگی متین با وکالت مرتضی زارع��ی و مرتضی قانیان 
هردو به نشانی اصفهان خ کاوه ابتدای پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط 
اول  خوانده: احمدرضا سلطانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 33/000/000 ریال بابت 2 فقره چک به انضمام مطلق خسارات قانونی 
و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوی اصغر شهرآبادیان به 
طرفیت احمدرضا س��لطانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 33/000/000 ریال 
وجه چک ش��ماره های 219797-94/1/20 و 902997-94/1/25  عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات 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 
خواس��ته دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی و هزینه نش��ر در 
آگهی تا زمان اجرا در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/114/600 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و همچنین خس��ارت تاخی��ر و تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ 
وصول که محاسبه  آن بر اساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر 
 عهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد. 
م الف:7436 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )310 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/425 کالسه پرونده: 852/94 ش��ماره دادنامه:147-95/01/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین علی 
مظفری به نش��انی اصفهان خ وحید طالفروش��ی عترت با  وکالت مسلم 
کاوش پور به نشانی اصفهان خ نیکبخت ج ضلع شرقی دادگستری کوچه 
ش��هید صادقی ) ش��ماره 16( پالک 7 طبقه دوم، خوانده: امر بحیرایی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای حس��ین علی مظفری با وکالت مسلم کاوش پور به 
طرفیت امیر بحیرایی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 199295-93/4/10 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علی��ه خوانده ثابت به نظر 
م��ی رس��د ک��ه ب��ه اس��تناد م��واد 310 و 313 قان��ون تج��ارت و 
198و515و519و522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 325/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)93/4/10(  تا تاریخ اجرای حکم در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:7447 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف اصفهان )333 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/428 کالسه: 941116 ش��ماره دادنامه:224-95/2/6 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 9 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا حق شناس به 
نشانی اصفهان خیابان شیخ مفید ساختمان میر طبقه 3 با وکالت ندا سادات 
میرحس��ینی به نش��انی خانه اصفهان فلکه ماه فرخی ابت��دای رزمندگان 
مجتمع خلیج فارس ط 3 واحد 9، خواندگان: 1- س��عید اسدی 2- مجتبی 
جهانگیری هر دو به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه سفته 
بانضمام خس��ارات،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال  به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی علیرضا حق شناس با وکالت ندا سادات میرحسینی 
به طرفیت سعید اس��دی و مجتبی جهانگیری به خواسته مطالبه مبلغ سی 
و دو میلیون ریال وجه س��فته های ش��ماره خزانه داری کل 0897284 و 
0897283 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنای��ت به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه 
رس��یدگی و مصون ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده،  لذا به  استناد مواد 307 
و 309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده 

ردیف اول به پرداخت مبلغ س��ی و دو میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
و یکصد و هفتاد هزار ریال  بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل بر 
مبنای تعرفه قانونی و هزینه نشر  آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/9/14  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باش��د،  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیس��ت روز پس از نقض مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د 
 و در مورد خوانده ردی��ف دوم وفق ماده 2 آ.د.م ق��رار رد دعوی صادر 
می گردد. م الف:7451 ش��عبه 9 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )357 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/429 کالسه: 940744 شماره دادنامه:1706-94/10/30 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 9 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا حق شناس به 
نشانی اصفهان خیابان شیخ مفید ساختمان میر طبقه 3 با وکالت ندا سادات 
میرحسینی به نش��انی خانه اصفهان فلکه ماه فرخی مجتمع خلیج فارس 
ط 3 واحد 9، خوانده: ابراهیم نادری به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه س��فته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضا محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی علیرضا حق ش��ناس با وکالت ندا سادات میرحسینی  به 
طرفیت ابراهیم نادری به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه سفته 
به ش��ماره خزانه داری کل 409323 به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده،  لذا به  استناد 
مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ ده میلیون ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
600/000 ریال بابت نشر  آگهی و 160/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/8  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باش��د،  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیس��ت روز پس از نقض مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:7452 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)320 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/431 کالس��ه پرون��ده: 941536 ش��ماره دادنام��ه: 95/2/20-294 
مرجع رسیدگی: ش��عبه 7 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا 
 قدیری دهکردی به نش��انی اصفهان خ آتش��گاه خ بهش��ت گلخانه کیمیا 
ت 09132664534،  خوانده: علی حس��ن پورکارالدانی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ چک به مبلغ 65/000/000 ریال با احتساب 
جمیع خس��ارات قانونی، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با 
استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست رضا قدیری دهکردی فرزند  
غالمحسین به طرفیت علی حس��ن پورکارالدانی فرزند حسن  به خواسته 
مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 716921-

94/2/5 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310،  249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ش��صت و پنج میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و هش��تاد و پنج هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ 94/2/5  
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و بیست روز پس از مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد.  
م الف:7464 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 307 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/434 در خص��وص پرونده کالس��ه 424/95 خواهان پ��درام صمدانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ماشاءا... عباسی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/26 ساعت 9/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 7442 شعبه 45 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/433 در خص��وص پرونده کالس��ه 124/95 خواهان جالل الماس��ی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فاطمه زارع و احمد زارع تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/4/20  ساعت 3/30 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 ش��ود. م الف:7469 شعبه 25 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 114 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/432 در خصوص پرونده کالس��ه 941502 خواهان پرویز مسعودی 
)وکیل جواد پنجه پور( دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت بتول 
مظاهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/20  ساعت 12 
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 ش��ود. م الف:7423 شعبه 33 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/440 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353501520 ش��ماره پرون��ده: 
9409980363201089 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941257  خواه��ان/ 
شاکی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم به خواسته تهدید و توهین 
به اشخاص عادی و مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 109 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان) 109 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
321  ارجاع و به کالس��ه 9409980363201089 ثب��ت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/04/27 و ساعت 9/30 تعیین شده است. 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 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 دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:7482 شعبه 109 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( ) 177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/421 در خص��وص پرونده کالس��ه 941352 ش 5 خواهان حمیدرضا 
عباس��زاده با وکالت غزاله هوش��مندان دادخواس��تی مبنی ب��ر الزام به 
انتقال س��ند رس��می خودروی پژو 206 م��دل 1390 به ش��ماره ایران 
53-618 ب 78  به طرفیت معصومه ش��بانی – ایمان آذرمنش – ش��رکت 
ایران خودرو اس��پادانا تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی ب��رای روز 
چهارش��نبه م��ورخ 95/4/30  س��اعت 9 صب��ح تعیین گردیده اس��ت با 
توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابت��دای خیابان 
آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفه��ان مراجعه 
 و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نمایی��د. در ص��ورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
می ش��ود. م الف:7437 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 138 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
اینجانب عبدالرضا منصوری قراقوش��ی مالک خودرو 
پیکان س��واری تیپ i 1600 مدل 1383 به رنگ س��فید 
روغنی به شماره شاس��ی 83471260 و شماره موتور 
11283107443 و شماره پالک ایران 53- 165 ن 24 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( کارت و برگ سبز 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
قرآن هر اندازه هم تكرار شود و به گوش خورد، 

باز كهنه نمى شود.
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عکس نوشت

با رشد جمعیت شهری در اثر رشد مهاجرت به شهرها، کشورها درصدد تامین 
فضای الزم برای زندگی مردم هستند، زیرا فضایی فعلی کالنشهرها گنجایش 
انبوه جمعیت را ندارد. در این راس��تا، اقدام های جالبی برای توس��عه زمین و 
فضاهای شهری در اقصی نقاط جهان صورت گرفته است. کشورهای مختلف 
پروژه های گوناگونی را برای رشد و توسعه فضای شهری و تامین فضای زندگی 
سکنه شهر اجرا کرده اند که تبدیل گورستان ها و مکان های بازیافت زباله از جمله 

جالب ترین این اقدام ها است.
پارک فرشکيلز ) Freshkills (، نيویورک، آمریکا

اگرچه در نگاه اول چندان خوش��ایند به نظر نمی رس��د ولی ای��ن پارک روح 
تازه ای به جزیره استیتن بخشیده است. با وجود اینکه درآمد ساالنه حاصل از 
گورس��تان های دفن و بازیافت زباله در این ناحیه به ۱۲ میلیون دالر می رسید 
ولی اکنون اثری از آن  برجای نمانده اس��ت. طبق برنامه تا پیش از سال۲۰۳۰ 
 پارک کامال افتتاح نخواهد شد، اما از ابتدای اجرای پروژه، گورستان قدیمی زباله 

به مرغزاری از درختان بلند قامت و گل های گوناگون تبدیل شده است. 
با احداث این پارک گاز متان حاصل از بازیافت زباله از بین رفته است. 

طبق پیش بینی ها این پارک تا سه برابر از پارک مرکزی بزرگ تر خواهد بود.
 پارک سزار چاوز، برکلى، کاليفرنيا، آمریکا

محل احداث این پارک نیز یکی از بزرگ ترین مناطق بازیافت زباله در دانمارک 
محسوب می شد.  این پارک ظاهری بسیار شبیه به پارک برکلی کالیفرنیا داشته 

و از لحاظ آب و هوایی منطقه بادگیری به شمار می رود.
پارک شهری باتری، منهتن، نيویورک، آمریکا

این پارک، زیباترین پارک منطقه منهتن به ش��مار می رود که روزگاری محل 
دفن زباله بوده است. از آنجایی که هدف اصلی از احداث این پارک پیشگیری 
 از جاری شدن سیل بوده و بعدها، در هنگام وقوع طوفان سندی ارتقا پیدا کرد؛ 
از این رو، مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، این پارک را مدلی برای شهر نامید.

اتوبوس های  دوزیست ! معرفى زیباترین پارک های جهان که بر روی گورستان زباله ساخته شده اند )1(

شهر ميکروب ها کشف شد
 محقق��ان از کش��ف ش��هری باس��تانی در زی��ر 
 آب های یونان خبر داده اند که نه توسط انسان بلکه 
به وس��یله میکروب ها ایجاد ش��ده اس��ت. گروهی 
از غواص��ان در حین گش��ت زنی در زی��ر آب های 
 Zakynthos س��احلی یونان در حوالی جزی��ره
متوجه ساختار مدوری شدند که در نگاه نخست به 
نظر می رسید توسط انسان ها س��اخته شده باشد. 
در واقع غواص��ان تصور می کردند ک��ه بقایای یک 
تمدن باستانی را کش��ف کرده اند. اما حاال مشخص 
 ش��ده آنچه که آنها کش��ف کرده اند احتماال قدمت 
به مراتب بیش��تری نس��بت به تصورات شان دارد. 
تحقیقات بیشتر نش��ان داد که این ساختار توسط 
یونانیان باستان تولید نش��ده بلکه در دوران زمین 
شناس��ی Pliocene که به حدود 5 میلیون سال 
پیش مربوط می ش��ود، پدیدار شده اس��ت. با این 

حال نکته حیرت انگیز این کش��ف به س��ازندگان 
 آن مرب��وط م��ی ش��ود. محقق��ان دریافت��ه ان��د 
 میک��روب ها و ن��ه یونانیان باس��تان این س��اختار 

حیرت انگیز را ساخته اند. 
محققان دانشگاه East Anglia بریتانیا که موفق 
به کشف این ساختار منحصربه فرد شده اند در ابتدا 
تصور می کردند که بقایای یک تمدن فراموش شده 

در زیر آب را شناسایی کرده اند.
مدور بودن و همچنین صاف بودن س��طوح سازنده 
این س��اختار بیش از هر نکته دیگری برای محققان 
جالب توجه بوده اس��ت. آنها آزمایشات مختلفی بر 
روی این ساختار انجام داده تا مطمئن شدند که به 
دست انسان ها ساخته نشده است. به باور محققان، 
همزمان با باال آمدن سطح آب این شهر میکروبی به 
زیر آب فرو رفته و حاال به عنوان یک شهر فراموش 

شده شناسایی شده است.

رونمایى از اولين هواپيمای چاپى جهان 
یک ش��رکت اروپای��ی از اولین هواپیم��ای جهان که 
توسط فناوری چاپگر سه بعدی ساخته شده، رونمایی 

کرد.
شرکت » ایرباس « در راستای رقابت با رقیب دیرینه 
خود » بوئینگ «، اولین هواپیمای چاپی دنیا را با نام 
Thor در نمایشگاه هوا و فضای » برلین « در معرض 
 چش��م همگان قرار داد. ای��ن هواپیما ب��دون پنجره 
و به وزن ۲۱ کیلوگ��رم و طول کمتر از ۴ متر اس��ت. 
در واقع Thor یک هواپیمای س��بک ملخ دار بدون 
خلبان است. شرکت ایرباس اعالم کرد: با به کارگیری 
فناوری چاپگر سه بعدی می توان در مدت زمان تولید، 
س��وخت و هزینه این نوع از هواپیماها ب��ه طرز قابل 
توجهی صرفه جویی ک��رد. در اولین هواپیمای چاپی 
دنیا، تنها قسمتی که از مواد چاپگر سه بعدی موسوم 
به »پلی آمید« س��اخته نش��ده، اجزای الکترونیکی 

 است.  Thorمی تواند به زیبایی پرواز کند و در آسمان 
از تعادل باالی��ی برخوردار اس��ت. همچنین ضایعات 
تولید هواپیما به روش چاپگر س��ه بعدی تقریبا صفر 
است. در حال حاضر این شرکت به دنبال توسعه این 
روش برای ساخت تمامی اجزای هواپیما با مواد چاپگر 

سه بعدی است.

برگزاری بزرگ ترین کنکور جهان در چين
 ب��زرگ تری��ن آزم��ون سراس��ری دانش��گاهی 
 سه ش��نبه با حضور نزدیک به۱۰ میلیون دانش آموز 

فارغ التحصیل دبیرستان های چین برگزار شد.
صف های طویل��ی ازدانش آموزان در س��طح ش��هر 
پک��ن مش��اهده می ش��ود که پی��ش از امتح��ان در 
مقابل م��کان ه��ای برگ��زاری کنکور تجم��ع کرده 
بودن��د. برای م��ردم چی��ن ازجمله والدی��ن و دانش 
آموزان ورود به دانش��گاه یک رویا محسوب می شود 
 و همه س��اله میلیون ها نفر در چنین آزمونی شرکت 
 می کنند. براس��اس دیدگاه مردم چین کس��انی که

 از دانش��گاه ف��ارغ التحصیل می ش��وند م��ی توانند 
فرصت های بیشتری درمقایسه با دیگران برای ورود 
 به مش��اغل دولتی داشته باشند و کس��انی که به این 
فرصت های شغلی دست پیدا کنند در واقع امکانات 
بسیار زیادی خواهند داش��ت. باتوجه به اینکه کنکور 

 باید در نقاط مح��روم نیز برگزار ش��ود اتوبوس هایی 
از سوی وزارت آموزش و پرورش به این نقاط دورافتاده 
در سراس��ر چین برای اعزام دانش آم��وزان به محل 
برگزاری کنکور فرستاده شده اس��ت. با وجود اینکه 
آزمون از سه شنبه آغاز شده است، اما به دلیل پهناور 
بودن و وسعت مناطق محل برگزاری ، کنکور در برخی 

نقاط سه روز دیگر به پایان خواهد رسید. 
 ب��ر اس��اس ی��ک برنامه مل��ی آم��وزش و پ��رورش 
به کنکوری های مناطق محروم قبل از آزمون کمک 
 شده اس��ت تا ضمن بررس��ی س��وابق تحصیلی آنها 
از مزایای بیشتری برخوردار شده و سطح آموزشی آنها 
به داوطلبان دیگر برس��د. به همین سبب بسیاری از 
دانش آموزان نقاط روستایی در چین برخالف زندگی 
در نقاط محروم هر س��ال در آزمون کنکور ش��رکت 
می کنند و فرصت های زی��ادی برای ورود به بهترین 

دانشگاه کشور دارند.

 اتوبوس های دوزیست تورنتو، مردم و توریست های خارجی را به تماشای این شهر می برند.کمپانی Hippo Tours سه دستگاه 
از این اتوبوس ها دارد که هم در آب حرکت می کنند و هم در خشکی.

 ساالد استيک و سيب زمينى

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعى

پرورش گل و گیاه

مواد الزم برای ساالد استيک و سيب زمينى: 
سیب زمینی نصف شده یا به ۴ قسمت تقسیم ش��ده یک کیلوگرم، روغن زیتون 
۲ قاشق غذاخوری، گوشت کبابی خرد شده به قطر 5/۲ سانتی متر یک کیلوگرم، 

کاهو۲ عدد، سس سالسا به اندازه دستورالعمل، پیازچه 5 عدد.
 طرز تهيه ساالد استيک و سيب زمينى:

فر را با حرارت ۳75 درجه فارنهایت گرم کنید.
درون ظرف خود سیب زمینی ها را  قرار دهید تا برای5۰ تا6۰ دقیقه کباب شود. 
روی آن را یک قاش��ق غذاخوری روغن زیتون، نمک و فلفل بپاش��ید. پس از آن 

بگذارید تا خنک شود.
ضمنا یک قاشق غذاخوری از روغن زیتون را با قلم مو روی استیک ها بکشید. آنها را 
با نمک و فلفل چاشنی بزنید و برای۱۰ تا ۱۲ دقیقه در حرارت ۱۴5 درجه فارنهایت 

کباب کنید و سپس برش بزنید.
کاهو را برش دهید به قسمت های 5 سانتی متری و سر کاهو را برای مصارف دیگر 

استفاده کنید.
سس سالسا را آماده کنید. کاهوها را روی بشقاب ها قرار دهید و سپس سس سالسا 
را روی هر کدام و بعد روی سیب زمینی، پیازچه، استیک و گوجه فرنگی ها بریزید.

طرز تهيه سس سالسا:
در یک کاسه نصف پیمانه جعفری خرد ش��ده، ۴/۱ پیمانه روغن زیتون، ۳ قاشق 
غذاخوری پیاز خرد شده، یک قاشق چایخوری آویشن و ۲ عدد سیر و نمک و فلفل 

را ترکیب کنید. سس سالسا شما آماده است.

ترفند س�ه: می توانی��د از کرم های الی��ه بردار 
اس��تفاده کنید و بعد از پوست کندن گردو با این 
کرم ها رنگ برجای مانده بر دس��ت ت��ان را پک 

کنید.
 ترفند چهار: بررس��ی ها نش��ان می دهند اگر 
دست تان به قدری سیاه شده است که نمی توانید 
در میهمانی شرکت کنید توصیه می شود دست 
خود را با میزان کمی وایتکس شست و شو دهید 
 و با لیف و وایتکس، س��یاهی روی دس��ت تان را 

از بین ببرید.
 پاک کردن لکه انار از روی دست:

 برای پاک ک��ردن لکه های س��یاه انار از دس��ت 
می توانید در یک کاس��ه، آبلیموی تازه بریزید و 
دستان تان را حدود۱۰ دقیقه در آن قرار دهید، 

خواهید دید که این محلول معجزه می کند.

  پاک کردن رن�گ چغندر، اس�فناج، هویج 
و بادمجان

 بعض��ی مواقع هنگام پوس��ت گرفت��ن بادمجان 
 دس��ت ها س��یاه می ش��وند که این آثار سیاهی 

به راحتی با آب و صابون پاک نمی شوند. 
 ب��رای رفع این مش��کل قبل از شس��تن دس��ت 
 با آب و صابون ابتدا باید دس��ت ها را با یک پنبه 
 ی��ا دس��تمال آغش��ته ب��ه ال��کل تمی��ز کرده 

تا آثار سیاهی از بین برود .
 آشپزی و خردکردن سبزیجات کار لذت بخشی 
 اس��ت، اما همین کار گاهی دس��ت ها را تبدیل 

به بوم نقاشی می کند. 
در این صورت اس��ت که نوک انگشت ها و ناخن 
 ها قرمز، س��بز، س��یاه و نارنجی رنگ می ش��وند 

و جلوه نازیبایی پیدا می کنند.

کتاب » رمضان ماه خدا « اثر » فرزانه حیدری « است 
که مطالعه آن در این ایام به شما پیشنهاد می شود.

 این کت��اب در دو بخش تهیه ش��ده اس��ت. در بخش 
 اول این کتاب، به ویژگی ه��ا و برکات این ماه پرداخته 
شده اس��ت تا دلیلی روش��ن برای روزه گرفتن بیابیم 
 و مقصد س��الکان را بشناس��یم و در بخش دوم با تکیه 
بر آداب و اعمال و احکام راه رهایی از سکرات جهنم را 
 بشناسیم. در بخش��ی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

» برای ش��ناخت ماه رمضان الزم است به قرآن و کالم 
معصومین رجوع کنیم. با نگاهی اجمالی در روایت پیش 
رو این مسئله آشکار می شود که در قرآن کریم، دلیل 
 روزه گرفتن را پرهیزگاری عن��وان  می کند و از منظر 
 امام س��جاد )ع( دلیل روزه گرفتن ام��ر خداوند عنوان 
می شود. امام باقر آن را بنای اسالم می داند و امام صادق 
روزه را راه رهایی بنده از سکرات جهنم عنوان می کند.

 ق��رآن کریم م��ی فرمای��د:» ای  کس��انی ک��ه ایمان 
آورده اید؛ روزه بر شما نوشته ) واجب ( شده است. 

 آن گونه که بر کسانی که پیش از ش��ما بودند، نوشته 
شده بود که پرهیزگار شود. «

 در بخش دیگ��ری از این اثر با عنوان مش��خصات ماه 
 مبارک رمضان آمده اس��ت. پیامبر خ��دا می فرمایند:

» رمض��ان م��اه خداس��ت و م��اه ش��عبان م��اه من 
 اس��ت. ش��عبان پاک کننده و ماه رمضان پوش��اننده 

و جبران کننده گناهان است. «
 پیامبر خدا می فرمایند: » رمضان ماه خدا است. این ماه، 

بهار فقیران است. «
 امام علی)ع( می فرمایند: » رمضان ماه خدا، شعبان ماه 

پیامبر خداست و رجب ماه من است. «
 انتش��ارات بهار دل ها  اثر حاضر را در8۰ صفحه برای 

نخستین بار چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار تصویر 
زیر در صفحه شخصی اینستاگرامش نوش��ت: این خبر از وضعیت 

فرهنگی آمریکا درصد سال پیش را مالحظه کنید:
 » روزی که مری، فیل س��یرک، می خواس��ت اعدام ش��ود، حدود 
سه هزار نفر در ایالت تنسی به تماشا آمده بودند. بار اول طنابی که 
به دور گردن فیل بسته بودند پاره ش��د و فیل که وزنی معادل پنج 
تن داش��ت به زمین افتاد و پا ها و لگن او شکس��ت، برای بار دوم اما 
اعدام فیل موفقیت آمیز بود. مری اولین فیلی بود که در سال ۱9۱6 
 در آمریکا اعدام ش��د! « آیا ملتی با چنین فرهن��گ عقب افتاده ای 
می تواند ظرف صدسال مستعد پیش��رفت باشد ولی ما با آن تمدن 
 چند هزارس��اله ایران��ی و چهارده قرن تمدن درخش��ان اس��المی 

نمی توانیم پیشرفت کنیم؟

پاک کردن لکه گردو و بادمجان 
از روی دست با این روش ها)2(

رمضان ماه خدا

کنایه محسن رضایى به تمدن آمریکا

 

  نگه��داری گل در خان��ه ی��ا محی��ط کار تاثی��ر زی��ادی 
در روحیه اف��راد محی��ط دارد. اما همه گل ها زم��ان محدودی 
 را پ��س از چیده ش��دن با ط��راوت می مانن��د. در این نوش��ته 
 ب��ه روش ه��ای افزای��ش مان��دگاری گل ه��ا در گل��دان 

می پردازیم.
چگونه از گل ها به مدت طوالنى نگهداری کنيم؟

 به ط��ور روزانه ی��ا هر چن��د روز یک ب��ار س��اقه گل را از پایین 
ب��ا قیچی ی��ا چاقوی تی��ز با زاوی��ه ۴5 درج��ه به ان��دازه چند 
س��انتی متر کوتاه کنید. پس از کوت��اه کردن س��اقه، احتمال 
دارد ک��ه ه��وا وارد س��اقه ش��ود و فرآین��د جذب آب س��خت 

تر ش��ود. برای جلوگیری از این مش��کل، پ��س از کوتاه کردن 
 س��اقه، ب��ه س��رعت گل را درون گل��دان آب ق��رار دهی��د ی��ا 

در صورت امکان عمل برش را زیر آب انجام دهید.
گل را در محیط مناسب، به دور از حرارت مستقیم آفتاب، گرمای 
تلویزیون یا هر منبع گرمای دیگری ق��رار دهید. گل را به دور از 
میوه هایی که از خود اتیل��ن آزاد می کنند قرار دهید. همچنین 

گل را زیر پنکه سقفی قرار ندهید.
گل های پژمرده را از گل جدا کنید. در غیر این صورت گاز اتیلنی 
که گل های پژمرده شده از خود آزاد می کنند باعث پژمرده شدن 

بقیه گل ها می شود.

 ب��ه آب گل��دان، م��واد نگهدارن��ده گل اضاف��ه کنی��د. از 
گل فروش��ی ها نگهدارنده های گل خرید کنید و به آب گلدان 
 اضاف��ه کنید. در صورت��ی که این م��واد را در دس��ترس ندارید 
می توانید به صورت خانگی این نگه دارنده ها را تولید کنید. اولین 
روش، استفاده از نوشابه اسپرایت است. در این روش به ازای یک 
قاشق نوشابه اسپرایت، ۳ قاش��ق آب و چند قطره سفید کننده 
لباس اضافه کنید. تا فضای اسیدی و شکر، مانع رشد باکتری ها 
در آب فراهم شوند. روش دیگر افزودن ۲ قاشق غذاخوری لیموی 
 تازه، یک قاشق غذاخوری شکر و چند قطره سفید کننده لباس 

به یک لیتر آب است.
نکات و هشدارها :

در مرحله 9 دقت کنید میزان زیاد س��فید کننده باعث پژمرده 
شدن گل ها با سرعت بیشتر می شود.

نحوه نگهداری گل در گلدان در مدت زمان طوالنى )2(
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