
مجتمع فوالد مبارکه، بزرگ ترین مجتمع صنعتی ایران است، که در حاشیه شهر مبارکه 
استان اصفهان قرار دارد و دارای ظرفیت تولید ساالنه میلیون ها تن، انواع محصوالت 
فوالدی تخت، گرم و سرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۰/۱۸ تا ۱۶ 
میلیمتر می باشد. با ما همراه باش��ید تا در جریان جدیدترین اخبار این قطب صنعتی 

بزرگ کشورمان قرار بگیرید؛

وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادي از معاونین ایشان، به همراه دکتر بهرام سبحاني 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، س��عید بخش معاون اجراي پروژه هاي توسعه فوالد 
مبارکه، میرمحمدي مدیرعامل شرکت سنگ و آهن فوالدسنگان و مسئوالن استاني 

از چگونگي پیشرفت گندله سازي و کنسانتره فوالدمبارکه در سنگان بازدید نمودند. 
به گزارش خبرنگار فوالد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در س��فر یک روزه خود با حضور در 
پروژه هاي گندله س��ازي و فرآوري س��نگ آهن فوالدمبارکه در معادن سنگان از نزدیک 
در جریان پیش��رفت هاي این پ��روژه قرارگرفت که ضمن اظه��ار خوش��حالي از روند رو 
به رش��د و پیش��رفت پروژه ها بر بهره برداري هرچه سریع تر گندله س��ازي تاکید نمود و 
اظهارداشت: سرمایه گذاري مناس��ب و توجیه پذیر سرمایه گذاران بخش خصوصي مانند 
فوالدمبارکه درمعادن سنگان بسیار ارزشمند است. منطقه س��نگان داراي ظرفیت هاي 
 بس��یار زیادي اس��ت و مي تواند نقش بس��یار مؤثري در حوزه اش��تغال و درآمدزایي 
داش��ته باش��د و حضور بخش خصوصي در این معادن موجب رونق و توجه به اجراي 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي مي شود که باید از اقداماتي که شرکت فوالدمبارکه در 
 این منطقه انجام داده است، تش��کر کرد. در واقع فوالدمبارکه در اجراي پروژه سنگان
  توانسته است نمره ۱۰۰ کسب کند و امیدواریم با توجه به پیشرفت مناسب این پروژه

 به زودي شاهد راه اندازي و بهره برداري از گندله سازي این شرکت باشیم.
نعمت زاده افزود: مسئوالن محلي و استاني، همه دست در دست هم، باید کمک کنند 
تا سرمایه گذاراني که در این منطقه فعال هستند بتوانند طرح ها و پروژه هاي در دست 
اقدام خود را به سرانجام برسانند چراکه با راه اندازي این طرح ها و کمک به تولید، دانش 

و مدیریت در این منطقه رشد پیداکرده و موجب اشتغالزایي بیشتر مي شود.
وزیرصنعت، معدن و تج��ارت گفت: در حال حاضر همه س��رمایه گذاران��ي که در این 
منطقه س��رمایه گذاري کرده اند در حال هزینه کردن هستند، باید منابع مالي نیز فراهم 

شود تا طرح هاي توس��عه با توقف مواجه نگردد. البته جاي خوش��حالي دارد که با توجه 
به شرایط بحراني فوالد و س��نگ آهن در چند سال گذشته، ش��رکت هاي سرمایه گذار 
 توانسته  اندپروژه هاي در دست احداث خود را  پیش برند در حالي که در برخي از نقاط دنیا 

طرح هایي از این دست متوقف مانده است.
بنا بر این گزارش، دکتر بهرام سبحاني، مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان نیز، با 
تشریح وضعیت موجود پروژه هاي گندله سازي و فرآوري سنگ آهن فوالدمبارکه در 
معادن سنگان گفت: فوالدمبارکه اصفهان به منظور اجراي سیاست اقتصادمقاومتي 
و جلوگیري از خام فروشي برآن ش��د تا با ایجاد واحدهاي کنسانتره و گندله سازي و 
فرآوري سنگ آهن با ظرفیت تولید 5 میلیون تن کنسانتره آهن و 5 میلیون تن گندله 

در سال از خام فروشي جلوگیري نماید.
مدیرعامل فوالدمبارکه افزود: پروژه هاي گندله سازي و فرآوري سنگ آهن فوالدمبارکه 
در منطقه سنگان در زمیني به مساحت 5۰۰ هکتار واقع شده و به منظور استفاده از توان 
سازندگان داخلي و بومي سازي تجهیزات، بخش عمده تجهیزات موردنیاز  این واحدها،  
از داخل کشور تامین گردیده و سهم کمي از این تجهیزات که امکان ساخت آن در داخل 
نبود از کشورهاي خارجي تامین شده است و با راه اندازي این دو طرح براي ۱۰۰۰ نفر 
به صورت مستقیم و 5 هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایي به وجود خواهد آمد.

دکتر سبحاني با اش��اره به چالش هاي پیش روي این پروژه ها به منظور بهره برداري 
هرچه سریع تر گفت: معادن سنگان ،ظرفیت بسیار مناسبي براي پیشرفت به سمت 
 قطب معدني کش��ور دارد. منابع خدادادي س��نگ آهن در این منطقه باعث ش��ده تا

 سرمایه گذاران بخش خصوصي با رغبت بیشتري در این منطقه سرمایه گذاري نمایند 
اما آنچه که باید بیش از پیش به آن توجه ش��ود رفع مشکالت زیربنایي در این منطقه 
است تا سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتري در این منطقه به توسعه فعالیت هاي 
خود بپردازند. آب، برق و گاز و موضوع حمل و نقل از جمله موارد زیربنایي است که همه 

مسئوالن محلي و استاني باید در این راه یاري رسان شرکت هاي سرمایه گذار باشند.

 )Gland Water( با استفاده از توانمندي داخلي جایگزیني پمپ خارجي آب گلند
واحد گندله سازي با نمونه داخلي با موفقیت انجام شد.

 به گزارش خبرنگار ف��والد، فرهنگ دب��اغ نیا کارش��ناس تعمی��رات مکانیک واحد
 گندله سازي با اعالم این مطلب گفت: در همکاري مشترك مابین واحد گندله سازي 
و خریداضطراري شرکت فوالد مبارکه، پمپ خارجي آب گلند واحد، با نمونه داخلي 

جایگزین گردید. 
دباغ نیا، افزود: جهت فراهم ش��دن آب گلند پمپ هاي تامین آب و لجن غبارگیرهاي 
IDROMECC Aواحد گندله سازي، از پمپ مرکب فشار قوي ایتالیایي شرکت 

NICA استفاده مي شد که این تجهیز پس از 25 سال کارکرد به شدت مستهلک شده 
بود به طوري که امکان استفاده از آن وجود نداشت و به دلیل نداشتن قطعات یدکي زیر 

مجموعه پمپ مذکور، تعمیر آن نیز ممکن نبود. 
کارشناس تعمیرات مکانیک واحد گندله س��ازي خاطر نشان کرد: نظر به عدم امکان 
تامین یدك آن و توقف تهیه این کاال از مسیر خرید خارج و از سوي دیگرایجاد اضطرار 
براي تامین آن براي خط تولید واحد، با ارائه اطالعات فني توسط کارشناسان تعمیرات 

واحد گندله سازي به خرید اضطراري، سیکل خرید از طریق این واحد آغاز شد.
نادر محمد شفیعي تکنس��ین خرید اضطراري در ادامه در خصوص مراحل تامین این 

تجهیز گفت: پس از صدور درخواست خرید اضطراري، با اخذ مشاوره از تامین کنندگان 
تخصصي پمپ ساز مرتبط با خرید اضطراري در تبادل اطالعات، پیشنهادات خوبي ارائه 
گردید که پس از بررسي هاي الزم توس��ط کارشناسان واحد گندله سازي ، خرید این 
پمپ  با تاکید بر تامین این تجهیزات  از نمایندگي هاي رسمي و سازندگان داخلي ، از 

شرکت سامان آبیار نماینده رسمي پمپیران صورت گرفت. 
وي یادآور شد: پس از تامین پمپ، مراحل آماده سازي برای نصب آن توسط کارکنان 
واحد انجام پذیرفت و  در ادامه فریم مورد نیاز پمپ ،طراحي و ساخته شد و سپس تجهیز 

نصب گردید که پس از راه اندازي در شرایط مطلوب در حال کار است.
ش��فیعي مزایاي تامین این تجهیز از داخل را عالوه بر اس��تفاده از توان شرکت هاي 
داخلي، صرفه جویي اقتصادي حاص��ل از آن بیان کرد و گف��ت: در تامین این تجهیز 
که با س��اخت دو پمپ و تامین یک عدد یدکي به جاي نمونه خارجي انجام شد ، مبلغ 

۱.۶5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صرفه جویي اقتصادي حاصل شد.
وي در پایان از همکاري کارکنان واح��د و پیگیري واحدهاي خرید اضطراري، کنترل 
مواد، حسابداري صنعتي و کنترل مدیریت  که در تامین این تجهیز همکاري داشتند، 

تشکر و قدرداني نمود.

برای بررس��ي راهکارهاي تولید محصوالت جدید مورد نیاز خودرو س��ازان و خطوط 
نفت و گاز با توجه به شریط بازار، جلسه اي با حضور مدیران، روسا، دفاتر فني تولید و 
کارشناسان نواحي تولید فوالد سازي، نورد گرم و سرد ، متالورژي و روش هاي تولید و 

همچنین کارشناس شرکت دانیلي برگزار گردید.
به گزار ش خبرنگار فوالد،  در این جلس��ه ابتدا  گزارش��ي از روند کیفیت محصوالت 
در واحدهاي خودرو س��ازي )ایران خودرو و س��ایپا ( و ضرورت توج��ه ویژه در تامین 
به موقع و باکیفیت محصوالت مورد نیاز  این صنایع ارائه گردید و در ادامه آلس��اندرو 
استنیکوکارش��ناس ش��رکت دانیلي که داراي تجربیات زیادی در شرکت هاي طراح 
محصوالت خاص مي باش��د در ارتباط با انواع محصوالت جدی��د در صنایع  خودرو از 
جمله فوالد هاي  DP۶۰۰ , IF AH55 , M5 ,  و... و روش هاي تولید این محصوالت 
مطالبی را   ارائه نمود، ضمن اینکه در ارتباط با تولید محصوالت خطوط نفت و گاز به 

خصوص فوالد هاي API توضیحات الزم از سوي وي ارائه گردید.
شایان ذکر است؛ در ادامه این نشست، کارشناسان نواحي بهره برداري  با ارائه سواالت 

فني ، موارد طرح شده را مورد بحث و تبادل نظر  با ایشان  قرار دادند.

با همت و تالش پرس��نل کارگاه ماش��ین افزار تعمیرگاه مرکزي تغییر طرح و ساخت 
چرخ دنده هاي مخروطي گیربکس انتقال کالف خط اسکین پاس واحد تکمیل نورد 

گرم انجام شد.

به گزارش خبرنگار فوالد، مس��یب صفیان بلداجي سرپرس��ت کارگاه ماش��ین افزار 
تعمیرگاه مرکزي و مسئول پروژه با اعالم این خبر گفت: گیربکس انتقال کالف)کرایدل 
رول( وظیفه آماده س��ازي کالف ها در ورودي خط اس��کین پاس تکمیل نورد گرم را 
برعهده دارد و در یک بازه زماني که چرخ دنده هاي مخروطي س��اخت داخل بر روي 
این گیربکس مونتاژ مي شد، ناحیه بهره بردار با مشکل عدم سرویس دهي مناسب این 

گیربکس ها، خردشدن و لهیدگي چرخ دنده ها مواجه  شده بود.
صفیان افزود: پس از بررسي گیربکس هاي برگشت ش��ده به تعمیرگاه به این نتیجه 
رس��یدیم که چرخ دنده هاي مخروط مارپیچ تعبیه شده در خروجي این گیربکس به 
علت طراحي خاص و عدم امکان ساخت با کیفیت در داخل کشور پس از گذشت زمان 
اندکي از مونتاژ داخل گیربکس، دچار لهیدگي و شکس��ت ش��ده و سبب خارج شدن 
تجهیز از سرویس مي شود، بدین منظور بر آن شدیم تا با تغییر طرح مذکور مشکل را 

به نحو اساسي حل کنیم. 
سرپرست کارگاه ماشین افزار تعمیرگاه مرکزي تصریح نمود: با توجه به اینکه دستگاه 
مخصوص ساخت چرخ دنده هاي مخروطي مارپیچ در تعمیرگاه وجود نداشت، بنابراین 
در طرح جدید، چرخ دنده ها به صورت مخروط مستقیم در نظر گرفته شد و با اعمال 
تکنیک هاي طراحي سعي شد، دندانه هایي با قابلیت تحمل بسیار باالتر بدون تغییر 

پوسته گیربکس طراحي شود. 
صفیان در خصوص چگونگ��ي اجراي این پروژه گفت: پ��س از  طراحي چرخ دنده ها،  
مطابق کاتالوگ دس��تگاه از چرخ دنده تراش CNC موجود در تعمیرگاه مرکزي که 
قادر به ساخت انواع ساده اي از چرخ دنده هاي مخروطي بود استفاده شد ، ولي تاکنون 
از این قابلیت دستگاه به علت عدم وجود اطالعات تکنیکي مربوطه استفاده نشده بود 
که  باالخره این امر با تالش بسیار،با ساخت چرخ دنده هاي مخروطي طرح جدید انجام 
و پس از تست هاي الزم، چرخ دنده ها درون دو عدد از گیربکس ها مونتاژ شده و تست 
چرخش بدون بار با موفقیت صورت گرفت و پس از ارسال گیربکس ها به ناحیه تولیدي 

، روي خط اسکین پاس مونتاژ شده و خط راه اندازي شد.
 وي یادآورش��د: اکنون با گذش��ت چند م��اه از عملکرد ط��رح جدی��د و اطمینان از 
موفقیت آمیز بودن آن، درخواست س��اخت چرخ دنده و انجام تغییر طرح براي سایر 

گیربکس هاي مشابه نیز درحال انجام است. 
مسئول این پروژه مهم ترین دستاوردهاي این پروژه را کسب دانش فني ساخت چرخ 
دنده هاي مخروطي مس��تقیم در تعمیرگاه مرکزي ذکر کرد وگفت: با استفاده از این 

دانش قادر خواهیم بود براي سایر درخواست کارهاي نواحي، این پروژه را اجرا نماییم.
وي در پایان از تالش بي وقفه پرسنل قسمت هاي مختلف کارگاه ماشین افزار و بخش 
تعمیرات گیربکس ها و حمایت هاي مدیریت تعمیرگاه مرکزي و رییس کارگاه مکانیک 

که نقش به سزایي در به ثمر رسیدن این پروژه داشتند، قدرداني نمود.

با جايگزيني نمونه داخلي پمپ گلندواتر 
به دست آمد:

صرفه جويي يک ميليارد و 650 ميليون 
ريالي در گندله سازي فوالدمبارکه

در بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت 
از گندله سازي فوالدمبارکه در سنگان اعالم شد:

يک قدم تا بهره برداري 
از گندله سازي سنگان

چهار خبر از فوالد مبارکه

از بازديد وزير تا صرفه جويی يک ميليارد و 650 ميليون ريالی در گندله سازی فوالد مبارکه

در تعميرگاه مرکزي انجام شد:

ساخت چرخ دنده هاي مخروطي 
گيربکس انتقال کالف خط اسکين پاس 

واحد تکميل نورد گرم

با حضور کارشناس شرکت دانيلي بررسي شد:

راهکارهاي توليد محصوالت جديد مورد 
نياز خودروسازان و خطوط نفت و گاز

نفس نصف جهان 
سنگین می شود؟

اجرایی شدن 85 درصد مصوبات 
استانی تامین اجتماعی

در اصفهان

در گيشه  سينماها چه خبر است؟

بارکد ؛ ایستاده در صدر

رييس اتاق اصناف اصفهان:

خیریه اصناف
راه اندازی می شود

از آلن اير تا tahereh؛

مسئوالن چه صفحاتی را
دنبال می کنند؟

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استان:

چهارمحال و بختیاری دومین
استان پاک کشور

رييس انجمن های ورزشی اصفهان خبر داد:

پرواز بالن ها در
آسمان نصف جهان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
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این روزها س��پرده گذاران موسس��ه ثامن الحجج ش��رایط 
سختی را تجربه می کنند، چرا که آنها به امید سود بیشتر، 
هست و نیست خود را در این موسس��ه غیر مجاز از دست 
 داده اند. این موسس��ه مالی و اعتباری که روزهای زوال آن 
از پاییز س��ال 94 آغاز شده بود س��رانجام در دی ماه  خبر 

ورشکستگی اش دهان به دهان ش��د و بانک مرکزی برای 
جمع کردن این ماجرا وارد میدان ش��د و بانک پارسیان را 
قیم این موسسه کرد و باز پرداخت سپرده ها از طریق بانک 
عامل و با  ب��از پرداخت وجوه س��پرده گذاران با مبالغ۳۰، 

5۰،۱۰۰ میلیون ریال آغازشد و بر طبق آخرین...

توسط سازمان خصوصی سازی صورت می گيرد؛

 ذوب آهن 
روی میز فروش فرابورس

12
 رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای 
شهر اصفهان گفت: درحال حاضر ریختن زباله، سیگار و 
روغن سوخته بر روی قبر صائب عادی شده و مسئوالن 

باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشند...

س��ازمان خصوصی س��ازی امروز بلوك 7۳ درصدی 
س��هام کنترل��ی ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان را به 
 وکالت از س��ازمان تامین اجتماعی و صندوق حمایت 

و بازنشستگی کارکنان فوالد به قیمت پایه...

رييس کميسيون حمل و نقل و محيط زيست 
شورای شهر مطرح کرد:

پلیس آثارتاریخی  در 
اصفهان شکل می گیرد

به اين زودی ها منتظر برگشت پول های تان نباشيد؛

حبس ابد سرمایه سپرده گذاران ثامن الحجج

3

4

3
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گزارش طرح يک فوريتی مجلس برای مقابله با حقوق  کالن؛
مازاد حقوق پولدارها، به حساب بازنشستگان واریز می شود
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سرشناسان دنیای سیاس��ت افرادی را دنبال می کنند که 
هرگز فکرش را نمی کنید.

 بیش��تر مس��ئوالن بیش از چند ه��زار دنب��ال کننده در
 شبکه های اجتماعی دارند، در عوض آنها تنها چند ده نفر 
را دنبال می کنند؛ برخی از سرشناس��ان دنیای سیاس��ت 
تنها صفحات رس��می مس��ئوالن هم حزبی خود را دنبال 
 می کنند و برخی دیگر آش��نایان و حتی رقبا را در لیست

 دنبال کننده هایشان دارند.
اینستاگرام، فیس��بوک و توئیتر س��ه محفلی هستند که 
مس��ئوالن به طور چش��مگیری در آن فعالیت دارند؛ آنها 
که در اینس��تاگرام چادر زدند، افراد محدود تری را دنبال 
می کنند در عوض مسئوالن توئیترباز ارادت خود را به هم 
حزبی ها و حتی رقبایشان بیشتر نشان دادند. در فیسبوک 

هم، روالی مشابه توئیتر مشاهده می شود.
دیپلمات هایی که در مذاکرات هسته ای حضور داشتند در 
لیس��ت دنبال کننده های مجازی شان اسامی خبرنگاران 
هم دیده می ش��ود. اعتدال گرایان پاستورنشین به اتفاق 
همگی رییس جمهور اصالح��ات را دنبال می کنند، البته 
 برخی از آنه��ا تعداد دنبال کنندگانش��ان از 50  نفر تجاوز

 می کند که در مورد یک مسئول این موضوع نادر است.
در یک نمونه نادر صفحه توئیتر منتس��ب به حداد عادل، 
صفحه محمد رضا ع��ارف را دنبال می کن��د. البته رییس 
فراکسیون امید چنین لطف مجازی را در حق رقیب خود 
نداشته است، در لیست دنبال کنندگان عارف نامی از حداد 
عادل دیده نمی شود. در بسیاری از مواقع مسئوالن داشتن 
حساب مجازی در یکی از شبکه های اجتماعی را تکذیب 
می کنند. نکته قابل تأمل این است که این موضوع را انگار 
قبل از رس��انه ای کردن به رفقای خود اطالع نمی دهند؛ 
چرا که در لیست دنبال کننده های مسئوالن صفحات غیر 

رسمی هم دیده می ش��ود. گفتنی است؛ صفحات مجازی 
مسئوالن به سه شکل مدیریت می شود یا توسط خودشان، 
یا توس��ط نزدیکان با اطالع آن ها و یا توسط طرفداران که 
البته معلوم نیست در این مورد اخیر، چقدر نظارت از سوی 

مسئوالن اعمال می شود.
ظریف چه کس��انی را دنبال می کند؛  وزی��ر امور خارجه 
کشورمان حسابی در اینستاگرام ندارد. محمد جواد ظریف 
بارها اشاره داش��ته که از طریق صفحه توئیتر خود با مردم 

در ارتباط است.
 وی در صفح��ه توئیت��ر خود حس��ن روحان��ی، معصومه 
ابتکار، هاشمی رفس��نجانی، عباس عراقچی، احمد داوود 
اوغلو )وزیر خارج��ه ترکیه(، س��عید جعفری)خبرنگار(، 
محم��د مصطف��ی البرادع��ي دیپلم��ات و سیاس��تمدار 
مصری، آن کری)خبرن��گار(، مهدی رهبر)خبرنگار(،اکرم 
ش��ریفی)خبرنگار(،زهرا اصغری)خبرن��گار( و لورا روزن 

)کارشناس سیاسی( را دنبال می کند.
معصومه ابتکار چه کس��انی را دنبال می کن��د؛  معصومه 
ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر پوشش 
تصویری س��فرهای اس��تانی خود را در توئیتر با کاربران 
به اش��تراک می گ��ذارد. وی همچنین فعالی��ت هایی در 
صفحه اینستاگرام خود دارد. ابتکار در صفحه توئیتر خود 
صفحات محیط زیستی، علی نورانی)خبرنگار(،شهیندخت 
مالوردی)حقوقدان(، عباس عراقچی، دکتر روحانی، دکتر 
ظریف، رییس دولت اصالحات،محمد رضا عارف، صفحه 
منتس��ب به امام راحل و برخی خبرگزاری های داخلی و 

خارجی را دنبال می کند.
عزت اهلل ضرغامی چه کسانی را دنبال می کند؛ رییس سابق 
صدا و سیما در صفحه اینس��تاگرام خود صفحات مجتبی 
تهرانی، طوبای محبت، صفحه منتسب به امام راحل، پیج 

منتسب به رهبر معظم انقالب، آیت اهلل بهجت، مجتهدی 
را دنبال می کند.

توئیتر منتس��ب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
صفحات حسن روحانی، محمدرضا عارف، صفحه منتسب 
به رهبر معظم انقالب و رییس دول��ت اصالحات را دنبال 

می کند.
سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت 
امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده ایران در صفحه توئیتر 
خود س��ارا معصومی)خبرنگار(، آلن ایر)سخنگوی فارسی 
زبان وزارت ام��ور خارجه(، زینب اس��ماعیلی)خبرنگار(، 
 عصر دیپلماس��ی، امید لواس��انی، دکتر روحانی و برخی 

خبرگزاری های داخلی و خارجی را دنبال می کند.
محمد رضا ع��ارف سیاس��تمدار در صفح��ه توئیتر خود 
صفحات هاش��می رفس��نجانی، رییس دولت اصالحات، 
محمد جواد ظریف، حس��ن روحانی و صفحه منتس��ب به 

رهبر معظم انقالب را دنبال می کند.
حمید بعیدی نژاد در توئیتر خود صفحات محمد حسین 
موسویان)مذاکره کننده سابق هسته ای(، محمد دریایی، 

لورا روزن و چندی دیگر را دنبال می کند.
حمید رسایی نماینده سابق مجلس ش��ورای اسالمی در 
 صفحه اینس��تاگرام خود صفحه منتس��ب به امام راحل،

 آیت اهلل مصباح یزدی، اینستاگرام منتسب به رهبر معظم 
انقالب و هفته نامه سیاس��ی فرهنگ��ی 9دی را دنبال می 

کند.
سکینه الماسی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسالمی 
در اینس��تاگرام خود صفحات الریجانی، خانه ملت، دکتر 
روحانی ، امام راحل و رهبر معظم انقالب را دنبال می کند.

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور صفحات رهبر 
 معظم انقالب، پرویز اس��ماعیلی، دکت��ر روحانی را دنبال

 می کند.
محمدباق��ر قالیباف در صفحه اینس��تاگرام خود صفحات 
امام راحل، الیاس قالیباف و رهب��ر معظم انقالب را دنبال 
می کند. در لیس��ت دنبال کنندگان اینس��تاگرام محمود 
واعظی وزیر ارتباطات با حس��اب کاربری مواجه شدیم که 
در نوع خود بسیار قابل تأمل بود. tahereh کاربری است 
که محمود واعظی صفح��ه آن را دنبال م��ی کند. صفحه 
اینس��تاگرام این کاربر عموم��ا با تصاوی��ر و ویدئوهایی از 

طبیعت به روز می شود.
اینستاگرام منتسب به حجت االسالم و المسلمین رییسی 
تولیت آستان قدس، صفحات امام راحل را دنبال می کند.

مهرداد بذرپاش نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی 
صفحات خبرگزاری های داخلی را دنبال می کند.

غالمعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
صفحه ای با همین مضمون را دنبال می کند.

کاخ س��فید روز جمعه با انتش��ار بیانیه ای در خصوص باراک اوباما 
رییس جمهور آمریکا و محمد بن س��لمان پس��ر پادشاه عربستان 
در دیدار خود در واش��نگتن درباره مس��ایل منطق��ه و همچنین 
ایران گفت وگو و رایزنی کرده اند.دو ط��رف در این دیدار با تکیه بر 
ادعاهای بی اس��اس آمریکا و برخی کش��ورهای عرب منطقه علیه 
ایران کشورمان را به فعالیت های بی ثبات کننده در خاورمیانه متهم 
و بر لزوم گس��ترش راه های مقابله با تنش ها و برقراری آرامش در 

منطقه تأکید کردند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، مسئله سوریه و جنگ 
یمن از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بوده اس��ت. اوباما 
و محمد بن س��لمان نیز درباره نقش مهم عربستان که می تواند در 

رسیدگی به افراطی گری در منطقه ایفا کند، رایزنی کرده اند.
به گزارش ایسنا، این ادعاها در حالی مطرح می شود که سیاست های 
مداخله جویانه آمری��کا در خاورمیانه و حمایت فک��ری و مالی آل 
س��عود از ایدئولوژی های مبتنی بر افراطی گ��ری و فرقه گرایی به 
ایجاد و گسترش گروه های تروریستی در منطقه شده که در نهایت 
 جنگ، ناآرامی و بی ثبات��ی را در این منطقه و حت��ی جهان در پی 

داشته است.

 سردار س��ید مس��عود جزایری معاون س��تاد کل نیروهای مسلح
  درب��اره ت��وان نظام��ی و ارتباط پای��ه موش��کی با ت��وان فضایی 
گفت: خوش��بختانه امروز نه تنها از بازدارندگی مناسبی برخوردار 
هستیم بلکه باید گفت از یک بازدارندگی پشیمان کننده برخودار 

هستیم.
 س��ردار جزایری با بی��ان اینک��ه »افزای��ش توان موش��کی مخل 
 پیش��برد مناس��بات دیپلماتی��ک اس��ت«  تاکی��د می کن��د: اگر

 فاقد توانمندی دفاعی - موش��کی باشیم، زیر دست و پای سیستم 
ناعادالنه جهان له می شویم. 

 وی همچنین خاطرنش��ان می کند: اگ��ر بخش��ی از توانمندی ها 
 به عرصه و می��دان بیاید و ب��ه عقیده بن��ده اگر آن اتف��اق بیفتد،

  بس��یار باعث تعجب خواهد ش��د ک��ه جمهوری اس��المی تا چه 
 می��زان ب��ه ط��ور ناگهان��ی در عرصه ه��ای دفاع��ی پیش��رفت 

داشته است.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: اکنون دکترین ما یک 
گام رو به جلو حرکت کرده اس��ت و ما در مرز متوقف نمی شویم و 
همانطور که گفته ش��د در واقع یک نظام بازدارنده پشیمان کننده 
 را طراحی و پیاده س��ازی کرده ایم، روی آن رزمای��ش انجام داده 
 و به لط��ف خداوند ب��ه موفقیت ه��ای خوب��ی نیز در ای��ن زمینه

 رسیده ایم.
مع��اون س��تاد کل نیروه��ای مس��لح  تاکید ک��رد: ب��رآورد بنده 
 این اس��ت همان می��زان ک��ه دش��من از توان م��ا اط��الع دارد،

  توانس��ته ی��ک بازدارندگ��ی موث��ر را در سیاس��ت ها و در 
برنامه ریزی ه��ای دش��من ایج��اد کن��د. باره��ا گفته ش��ده که 
 ممکن اس��ت آمریکایی ها یا صهیونیس��ت ها آغازگ��ر یک منازعه
  باش��ند؛ اما جمه��وری اس��المی هیچ گاه ش��روع کنن��ده نبوده،

  نیس��ت و نخواه��د ب��ود. ای��ن اص��ل در دکتری��ن دفاع��ی 
 جمه��وری اس��المی و مبتن��ی ب��ر آموزه ه��ای دین��ی ماس��ت.
  البته آمریکایی ه��ا بر این باورند ک��ه نمی توانن��د از آن مهلکه ای
  ک��ه درس��ت ک��رده ی��ا دیگ��ران برایش��ان درس��ت کرده اند به

 سالمت بیرون بیایند.

رییس جمهور روسیه با اشاره به اینکه سیستم دفاع موشکی آمریکا 
که در اروپا اس��تقرار یافته اس��ت می  تواند به یک عامل تهاجمی و 
خطرناک بدل شود تاکید کرد: هیچ تهدید هسته ای از جانب ایران 

وجود ندارد.
پوتین در ادامه صحبت هایش در جلس��ه با س��ران س��ازمان های 
اطالعاتی اظهار داش��ت: هیچ تهدید هسته ای از جانب ایران وجود 
ندارد و سیستم دفاع موش��کی هم اکنون در اروپا در حال استقرار 
اس��ت. بنابراین وقتی که ما گفتیم آمریکایی ها دارن��د ما را فریب 
می دهند، حق با ما بود، وقت��ی که ما از آنها درباره سیس��تم دفاع 
موشکی سوال می پرسیدیم، درست در زمان استقرار سامانه دفاع 
موشک، آنها به تهدید هسته ای ایران اشاره می کردند، در حالی که 

حرفشان دروغ محض بود.
پوتین تصریح کرد که »در واقع به نظر می رس��د که آنها فقط قصد 

فریب ما را داشته اند«.
رییس جمه��ور روس��یه در ادامه تاکید کرده اس��ت: »م��ا تقریبا 
می دانیم که در چه س��الی آمریکایی ها به موش��ک جدیدی دست 
می یابند که برد 500 کیلومتر یا بیشتر خواهد داشت و از آن زمان 
آنها قابلیت های هس��ته ای ما را تهدید خواهند کرد. می دانیم که با 
گذشت  این سال ها چه اتفاقی خواهد افتاد و آنها هم می دانند که ما 

از نیتشان با خبریم«.

رایزنی سلمان و اوباما درباره ایران همه توان دفاعی خود را به عرصه 
بیاوریم، آمریکا متعجب می شود

پوتین:

هیچ تهدید هسته ای از جانب ایران 
وجود ندارد

اخبار خبر

وزیر خارجه عربستان ضمن طرح این ادعا که »بحران سوریه بی تردید 
با برکناری اسد پایان می یابد« گفت: اختالفات میان آمریکا و عربستان 
درباره بحران سوریه خیلی بزرگ نیس��ت. عادل الجبیر،  وزیر خارجه 
عربستان پس از دیدار با جان کری، همتای آمریکایی خود در واشنگتن 
گفت: دیدگاه هایی وجود دارد که ما برای افزایش فش��ار بر بشار اسد، 
رییس جمهور س��وریه جهت ب��رآوردن خواس��ته های جامعه جهانی 
درخص��وص آتش ب��س، ورود کمک های بشردوس��تانه و آغ��از روند 
سیاس��ی مورد بررس��ی قرار خواهیم داد.  الجبیر درخصوص اختالف 
میان واشنگتن و ریاض درباره بحران سوریه نیز گفت: اختالفات خیلی 
بزرگ نیست و آمریکا و عربستان از راهکار »مسالمت آمیز« برای حل 
بحران سوریه براساس ژنو1 و برکناری اسد از قدرت حمایت می کنند. 
وی بار دیگر ایران را به »برهم زدن ثبات« در منطقه متهم کرد و مدعی 
شد: »ایران کشوری است که برای صادر کردن انقالب تالش و در امور 

کشورهای همجوار »مداخله« و از »تروریسم« حمایت می کند!«
الجبیر درباره یم��ن نیز گفت: عملی��ات نظامی در یمن در راس��تای 
پایبندی به آتش بس و پیشبرد روند مذاکرات سیاسی در کویت شاهد 
کاهش است. ما با هم پیمانان و دوس��تان خود و تمامی طرف هایی که 
آینده یمن برایشان »مهم« اس��ت به خاطر تحقق »امنیت و ثبات« و 

بازسازی این کشور همکاری می کنیم.
عادل الجبیر همچنین دیدار محمد بن س��لمان، وزیر دفاع عربستان 
با باراک اوباما را »مثبت« ارزیابی کرد و گفت که اوباما از چش��م انداز 

عربستان در 2030 اطالع یافته است.

یکی از اعضای هیئت علمای ارشد سعودی از طرح جدید این هیئت 
پرده برداشت، که هدف آن تکفیر صریح و آشکار شیعیان است. به 
گزارش العالم، »عبداهلل بن سلیمان« مشاور دیوان پادشاهی و عضو 
هیئت علمای ارش��د س��عودی در گفت وگو با روزنامه »المدینه« 
عربستان مدعی شد: »هیئت علمای ارشد خود را برای گفت وگو با 
افراد دانای شیعه در عربستان و عراق آماده می کند تا حقیقت را به 
آنان بگوید؛ اصول ثابت همان قرآن و سنت است و هرکسی که با آنها 

مخالفت کند، در گمراهی است.«
وی اف��زود: »اکن��ون تالش  ب��رای فراهم ک��ردن زمینه مناس��ب 
 جهت گفت وگو با افراد میانه رو ش��یعه در جریان اس��ت، از جمله

 اهالی االحس��اء و قطیف یا حتی ش��یعیانی از ع��راق و ایران یا هر 
کشوری که در آنجا شیعیان هستند، تا حقیقت به آنان گفته شود.« 
عبداهلل بن سلیمان گفت: »طرح گفت وگو اکنون در هیئت علمای 
ارشد مطرح شده و برنامه گفت وگو محور بر همین اساس در حال 
تدارک است«. فعال عربستانی به نام »منصور بن ترکی الهجله« در 
توئیتر خود هشدار داد، پیامدهای این گفت وگو 100 درصد منفی 
خواهد بود. الهجله همچنین تأکید کرد که انتقال به مرحله پس از 
گفت وگو، با فتنه بزرگی همراه خواهد شد. الهجله با بیان اینکه اصل 
گفت وگو باید بر اساس همزیستی با وجود اختالفات استوار باشد، از 

مسئوالن عربستانی خواست این طرح را متوقف کنند.

الجبیر:
اسد برود، بحران سوریه حل می شود

تکفیر صریح شیعیان در عربستان!

بین الملل

رییس مجلس شورای اسالمی در پیامی به سلیم الجبوری رییس مجلس نمایندگان 
عراق ضمن تبریک آزاد سازی شهر فلوجه، این افتخار را در نتیجه انسجام ملی و توکل 
بر خداوند علیه نیروهای متخاصم تروریستی و افراطی دانست.  علی الریجانی در این 
پیام تبریک خطاب به همتای عراقی خود تاکید کرد: بسیار خوشوقت هستم که پیروزی 
درخشان و ش��جاعانه ارتش نیروهای مردمی و ضد تروریست به همراه عشایر عراقی 
در نبرد علیه تروریست های تکفیری که باعث آزاد سازی شهر پراهمیت فلوجه شد را 
به جنابعالی، دولت، نمایندگان پارلمان و ملت دوست و برادر عراق، به ویژه رزمندگان 

قدرتمند تبریک و شادباش عرض کنم.
وی یادآور شد این افتخار در نتیجه اتحاد و همبستگی دولت و تمامی گروه ها و جناح های 

عراق و انسجام ملی و با توکل بر خدا علیه سیاسی و مردمی کشور 
تروریستی و افراطی حاصل شد که ان نیروهای متخاصم 

همین روند و وحدت بوجود شاء اهلل با ادامه 
آمده ش��اهد نابودی و 
شکس��ت کام��ل 
دش��منان مل��ت 

عراق باشیم.

به گزارش خانه ملت، »احمدی نژاد به پرونده های درجه یک وزارت اطالعات دست 
پیدا کرده بود« این ادعای فاضل موسوی نماینده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس 
هشتم است.او در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدی نژاد از احضارهای دستگاه قضا 
گفته: »از نظر من در آن دوره ای که احمدی نژاد وزیر اطالعاتش را کنار گذاشت 
و خودش مس��ئولیت این وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطالعات درجه 
یک وزارت اطالعات دست پیدا کند. برهمین اس��اس از بسیاری افراد که دارای 
نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی کند به 
احمدی نژاد بگوید باالی چشمت ابرو است«.عالءالدین بروجردی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس که در دو دوره پیش��ین نیز ریاست این 
کمیسیون را برعهده داشته در این خصوص می گوید: در   همان مقطع نیز در عرصه 

می شد.  بروجردی تبلیغات این موضوع هم��واره عنوان 
در یک ارگان تصریح کرد: به نظر نمی رس��د که 

اطالع��ات حس��اس و مهمی مث��ل وزارت 
یی اگر بخواهد تغییری در اسناد یا  بجا جا

ی ص��ورت گی��رد در مراح��ل  بع��د
وزارتخانه پنه��ان بماند چ��را که این 
ضبط جدی در همه مراح��ل کار ثبت و 

می دهد.را انجام 

محمد جواد ظریف در دیدار فیلیپوگراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان )UNHCR( با اشاره به حضور تعداد زیادی از پناهندگان 
قانونی و غیرقانونی در ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره تالش کرده 
که امکانات خوبی در اختیار پناهندگان قرار دهد و در این راستا در خصوص 
آموزش پناهندگان بسیار هزینه کرده است.  وی افزود: ایران بیش از سه دهه 
اس��ت که میزبان پناهندگان بوده و تالش کرده در زمینه های بهداش��تی و 
آموزشی اقدامات بس��یاری زیادی انجام دهد، اما متاسفانه مقدار کمک های 
بین المللی که دریافت کرده بس��یار کم بوده اس��ت. وزیر امور خارجه تاکید 
کرد: کمیساریای عالی س��ازمان ملل متحد در امور پناهندگان وکشورهای 
کمک کننده باید تالش کنند تا ب��ا افزایش طرح های اقتصادی و س��رمایه 

زیر س��اخت های الزم گذاری در داخل کشور افغانستان، 
پناهندگان و جذب ب��رای بازگش��ت داوطلبان��ه 

فراهم کنند. آنان در جامعه افغانستان را 
سرمایه گذاری ظریف در عین حال گفت: 
و انجام ش��ده در این زمینه  ک��م  بس��یار 
انجام شود.ضروری است کار بیشتری 

فیزیکدانان دانش��گاه میام��ی در آمری��کا الگوریتمی را 
طراح��ی کرده اند ک��ه می تواند مطالب ارس��الی داعش 
در رسانه های اجتماعی را اس��کن کند و در نهایت برای 
پیش بین��ی حم��الت تروریس��تی بعدی ای��ن گروهک 

استفاده شود.
دکتر نیل جانس��ون و تیم��ش در روش جدی��د خود به 
بررس��ی مطالب ارس��الی یک س��ال اخیر روی ش��بکه 
اجتماعی وی کی)Vkontakte( روس��یه و جست وجو 
برای بیانیه ه��ای گروهک داع��ش در زبان های مختلف 

پرداختند.
داده های دریافتی به محققان اجازه داد تا یک مدل آماری 
را با هدف شناس��ایی الگوهای رفتاری طرفداران آنالین 

گروهک داعش بسازند.
به جای غربال کردن سیل رسانه های اجتماعی به دنبال 
اطالعات کوچک در مورد یک حمله احتمالی، این مدل 
در واقع به دنبال این اس��ت که چگونه این گروه کوچک 
تروریستی در آستانه مبارزات در جهان واقعی، در دنیای 

آنالین ظهور می کند.
این مدل جدید وقایعی را که در آن ها یک یا دو نفر اقدام 

به حمالت تروریس��تی کرده اند، پیش بین��ی نمی کند، 
بلکه می ت��وان از آن ب��رای متوقف ک��ردن جریان های 
جمعی پیش از تبدیل ش��دن آن ها به یک حمله بزرگ 

استفاده کرد.
این تحقی�ق به بررسی ح�دود 100 هزار نف�ر از اعضای 
گروه های کوچک در شبکه اجتماع�ی وی ک�ی پرداخت 
که در آن ها طرف��داران گروهک داع���ش هر چی�زی را 
از اعالنات اف��راط گرایانه گرفته تا نکات قابل اس��تف�اده 
برای زن��ده مان��دن در حم��الت پهپادها به اش��ت�راک 

می گ�ذاشتند.
بر اساس یافته ها، افراد افراط گرا هرگز برای مدت طوالنی 
به طور انفرادی عمل نمی کنند و سعی می کنند طی چند 
هفته به گروه ه��ای آنالین بپیوندند. اگرچ��ه این گروه 
های کوچک به دلیل مسدود ش��دن توسط شبکه های 
اجتماعی به طور مداوم تغیی��ر می کنند، اما آن ها تمایل 
دارند به گروه های بزرگ تر بپیوندند تا وسعت نفوذ خود 

را گسترش دهند.
کارشناس��ان ارتباط��ات و تروریس��م پ��س از بررس��ی 
پس کنشی داده های منجر ش��ده به حمالت تروریستی 

در س���ال ه�ای 2014 و 2015، دریاف�تن���د ک���ه 
تن�ها واقع��ه ای که ای�ن م�دل توانس��ته ب��ه طور دقیق 
پیش بینی کند، محاصره غیرمنتظره کوبانی در س��وریه 

در سال2014 بود.
این حمل��ه یک عملیات ب��زرگ و نظامی ب��ود، بنابراین 
اس��تفاده داعش از رس��انه های اجتماعی برای به دست 

آوردن حمایت و اشاعه تبلیغات پیش از حمله، منطقی 
به نظر می رس��د. اگرچه ای��ن الگوریتم ش��اید نتواند از 
حمالت گروه های کوچک و س��ری مانند حمله پاریس 
جلوگیری کند، اما می تواند برای پیش بینی رویدادهایی 
که داعش در آن ها مانند یک ارتش عمل می کند تا یک 

گروه تروریستی، کاربردی باشد.

پیش بینی الگوریتمی حمالت داعش!

تبریک الریجانی به رییس مجلس عراق:

  آزادی فلوجه نتیجه اتحاد دولت 
و گروه های سیاسی بود

عالءالدین بروجردی: 

دسترسی احمدی نژاد به پرونده های وزارت 
اطالعات قبال هم مطرح شده بود

در دیدار کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان؛

ظریف:ایران بیش از سه دهه میزبان 
پناهندگان است

از آلن ایر تا tahereh؛

مسئوالن چه صفحاتی را دنبال می کنند؟

رییس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا »سیا« تعداد 
تروریست های داعش در عراق و سوریه را بالغ بر 22 

هزار نفر اعالم کرد. 
»جان برنان« رییس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
»سیا« اعالم کرد که شمار تروریست های داعش در 

سوریه و عراق بالغ بر 1۸ تا 22 هزار نفر است.
جان برن��ان با بیان ای��ن مطلب افزود: ای��ن تعداد در 
مقایسه با س��ال گذش��ته که بالغ بر 33 هزار نفر بود 

کمتر شده است.

برنان در ادام��ه گفت: 5 تا ۸ هزار داعش��ی در لیبی و 
حدود ۷ هزار داعش��ی)بوکوحرام( در نیجریه وجود 
دارد. شمار اعضای داعش در مصر، یمن، افغانستان و 

پاکستان هر کدام بالغ بر صدها نفر است.
رییس س��ازمان اطالعات مرک��زی آمریکا همچنین 
گفت: گروه جبهه النصره در سوریه نیز دارای هزاران 
 فرد مس��لح اس��ت که برخی از آنها با دولت س��وریه

 می جنگند و برخی دیگر برای حمالت تروریستی در 
کشورهای دیگر برنامه ریزی می کنند.

داعشی ها چند نفرند؟
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اخبارخبر

بانک مرکزی در گزارشی اعالم کرد که طی یک سال اخیر قیمت برنج 25/6 
درصد، حبوبات 29/5 درصد، قند و ش��کر 22/7 درص��د و چای ۱5 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
 بانک مرک��زی گ��زارش هفتگی متوس��ط قیم��ت خرده فروش��ی برخی 
 از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 2۱/ ۳ / ۱۳95 را منتشر کرد که 
بر اس��اس آن نرخ ۴ گروه تخم مرغ، برنج، س��بزی های تازه و قند و ش��کر 
 افزایش، قیمت ۳ گروه میوه های تازه، گوش��ت قرمز و گوشت مرغ کاهش 
و قیمت لبنیات، حبوبات، چای و روغن نباتی نس��بت ب��ه هفته قبل از آن 

ثابت اعالم شد.
 لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای شیر غیرپاستوریزه نسبت به 
هفته قبل معادل 0/2 درصد کاهش پیدا کرد و قیمت اسیر اقالم این گروه 
بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۳ درصد افزایش داش��ت و شانه ای 

۸0000 الی۱05000 ریال فروش رفت.
 برنج و حبوبات

 در این هفت��ه در گروه برن��ج، قیمت برن��ج داخله درجه ی��ک و درجه دو 
به ترتیب معادل ۱/۸ درص��د و ۱/۴ درصد افزایش پیدا ک��رد و بهای برنج 
وارداتی غیرتایلندی ثابت بود. در گروه حبوبات قیمت لوبیا قرمز معادل 0/2 

درصد افزایش داشت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود.
 میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر ش��هرداری سیب قرمز و کیوی 
عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها از نظر 
کیفی در مقایسه با س��ایر میوه فروش��ی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب 
سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر 
اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت 
سیب قرمز معادل 2/5 درصد، س��یب زرد۱/۳ درصد، طالبی ۱/6 درصد و 
 کیوی ۱7/6 درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 2/5 درصد 
تا ۳0/2 درصد کاهش پیدا کرد. در گروه سبزی های تازه قیمت تمام اقالم 

این گروه بین 0/۳ درصد تا ۳ درصد افزایش داشت.
 گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوس��فند معادل 0/۱ درصد و گوشت 
مرغ ۴/9 درصد کاهش پیدا کرد و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.

 قند، شکر، چای و روغن نباتی
 در این هفته بهای قند معادل ۱/۸ درصد و شکر 2/۳ درصد افزایش داشت 

و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
 تغییرات قیمتی یک ساله مواد غذایی

بر اس��اس گزارش بانک مرکزی، قیمت گروه لبنیات طی یک س��ال اخیر 
۴/2 درصد، برنج 25/6 درصد، حبوبات 29/5 درصد، سبزی های تازه ۸/۸ 
درصد، گوشت قرمز ۳/2 درصد، گوشت مرغ 7/۱ درصد، قند و شکر 22/7 
درصد و چای ۱5 درصد افزایش پیدا کرد ولی ن��رخ تخم مرغ 6/5 درصد، 

میوه های تازه ۱6/۴ درصدو روغن نباتی ۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: برنامه ریزی صحیح تنها راه غلبه 
بر کمبود آب کشاورزی در اصفهان است.

 قدرت ا... قاس��می اظهار داش��ت: مکانیزه ش��دن بیش��تر صنایع کش��اورزی 
 و دامپ��روری با اس��تفاده از وس��ایل جدید در مراح��ل مختل��ف، گامی موثر 
 در پیش��رفت کش��اورزی و دامپروری اس��ت. وی بیان داش��ت: امی��د داریم 
 با اصالح نوع کش��ت و پیاده س��ازی روش های جدید آبیاری از هدر رفت آب 
در صنعت کشاورزی و با استفاده از دستگاه های جدید و سیستم مدیریت روز، 

راندمان تولید در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.
 رییس سازمان جهاد کش��اورزی اصفهان به بررس��ی برخی مشکالت موجود 
در سر راه این س��ازمان اش��اره کرد و افزود: کمبود آب کش��اورزی مهم ترین 
چالش و مش��کل پیش روی ما اس��ت که با برنامه ریزی صحیح می توان بر این 
مش��کل غلبه کرد و تمام تالش خ��ود را در خص��وص تامین آب کش��اورزی 
انجام می دهی��م. وی ادام��ه داد: با توجه به نامگذاری امس��ال از س��وی مقام 
معظم رهبری به عنوان اقتص��اد مقاومتی، اقدام و عمل، بخش کش��اورزی به 
 عنوان رکن اصلی در اجرای ش��عار سال اعالم شده اس��ت. قاسمی اضافه کرد: 
در س��الی که گذش��ت با وجود کم آبی حاکی از خشکس��الی های  پی در پی، 
ش��اهد تولید بیش از500 هزار تن غالت، تولیدات متنوع مواد پروتئینی دامی 
و موفقیت هایی در رشد و توسعه کشاورزی در سطح اس��تان بودیم. وی اعالم 
 کرد: در راس��تای افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی الزم است 

بیش از پیش بکوشیم.

 رییس ات��اق اصناف مرکز اس��تان اصفهان گفت: اتاق اصن��اف تمایل دارد 
در راستای توسعه فرهنگ خیر، خیریه بزرگ اصناف را راه اندازی کند.

سید محمدرضا پاک نژاد در دیدار با مسئوالن کمیته امداد امام خمینی ) ره ( 
اظهار کرد: بخش بزرگی از خیریه های شهر توسط بازاریان مورد اعتماد مردم 
 اداره می ش��ود. وی با بیان اینکه به ارتباط و حمایت بیشتر از کمیته امداد 
امام خمینی ) ره ( توسط اتاق اصناف امیدوار هستیم، افزود: آشنایی بیشتر 
اصناف با عملکرد این نهاد مهم می تواند بخشی از مشکالت مددجویان را رفع 
کند. پاک نژاد با اشاره به طرح اش��تغال زایی برای مددجویان کمیته امداد، 
گفت: طرح های اشتغال زایی اگر به همراه مشاوره های صنفی باشد، می توان 

به موفقیت و پایداری مشاغل ایجاد شده امیدوار بود.
مدیر کل کمیته امام خمینی اس��تان اصفهان نیز در این نشس��ت با ارایه 
 گزارش��ی از عملکرد نیازها و مش��کالت این نهاد، اظهار کرد: کمیته امداد 
 و اتاق اصناف به عنوان دو نهاد اثر گذار می توان��د همکاری های مختلفی 
 با یکدیگر داش��ته باش��د. حمیدرضا ش��یران تصریح کرد: کمیت��ه امداد 
 برنام��ه ای برای آش��نایی اتحادی��ه های صنفی ب��ا کمیته ام��داد تدارک 
خواهد دید. وی گف��ت: اتاق اصناف م��ی تواند اقدام به دای��ر کردن مرکز 
نیکوکاری در اتاق اصناف اقدام کند و کمیته امداد نیز در این راستا به این 

نهاد کمک شایانی ارایه خواهد داد.

 ی��ک مق��ام مس��ئول در آس��تانه تابس��تان ضوابط 
و قیمت خری��د تضمینی برق از مش��ترکان را اعالم 
 کرد و گفت: ش��رکت ب��رق ب��ه ازای ه��ر کیلووات

 تولی��د برق۱50 توم��ان و هزینه س��وخت مصرفي 
پرداخت مي کند.

 مری��م نامج��و ب��ا اش��اره ب��ه اج��رای برنامه های 
فرهنگ س��ازي، همکاري صنایع و ادارات به منظور 
مدیریت مص��رف ب��رق تابس��تانی ته��ران، گفت: 
با توجه ب��ه راه ان��دازی » مانیتورینگ ب��ار برق «، 
 مش��ترکان صنعت��ي و اداري مي توانند ب��ا مراجعه 

 به س��ایت اینترنتي ش��رکت برق و اس��تفاده از این 
نرم افزار رفتار بار خود را در س��اعات مختلف شبانه 
 روز مشاهده و نسبت به جابه جایي بار مصرفي خود 

در طول شبانه روز اقدام کنند.
این مقام مس��ئول با تاکید بر اینک��ه در صورتي که 
مش��ترکان دیمان��دي اداري وتج��اري از مول��د 
اختصاصي خود براي تامین بخش��ي از برق مصرفي 
 در س��اعات پی��ک اس��تفاده کنن��د؛ ش��رکت برق

 ب��ه ازای ه��ر کیل��ووات تولی��د ب��رق۱50 توم��ان 
و هزینه س��وخت مصرفي ) مع��ادل۴0 درصد لیتر 

گازوئی��ل ی��ا 25 درصد مت��ر مکع��ب گاز طبیعی 
 به ازای ه��ر کیلووات س��اعت ( پرداخ��ت مي کند،

  اظه��ار داش��ت: ع��الوه ب��ر پ��اداش اس��تفاده 
از مولدهاي اختصاصي در پیک مصرف، مش��ترکان 
دیمان��دي اداري و تج��اري که ب��ا هماهنگي قبلي 
 نس��بت به تعدیل بار خود در زمان هاي م��ورد نیاز

 همکاري می کنن��د، از تخفیف در ب ه��اي دیماند 
 )۱0 برابر دیماند کاهش داده ش��ده ( و بهاي انرژي 
) ۱/5 برابر قیمت انرژي صرفه جویي شده ( بهره مند 

خواهند شد.

در یک سال اخیر؛

برنج 25/6 درصد گران شد

قیمت خرید برق از مردم تعیین شد؛

هر کیلو وات ۱5۰ تومان

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

برنامه ریزی صحیح راه غلبه بر کمبود 
آب کشاورزی در اصفهان است

رییس اتاق اصناف اصفهان:

خیریه اصناف راه اندازی می شود

این روزها س��پرده گذاران موسس��ه ثامن الحجج ش��رایط 
سختی را تجربه می کنند، چرا که آنها به امید سود بیشتر، 
هست و نیست خود را در این موسس��ه غیر مجاز از دست 

داده اند.
 این موسس��ه مال��ی و اعتب��اری ک��ه روزه��ای زوال آن 
از پاییز س��ال 9۴ آغاز شده بود س��رانجام در دی ماه  خبر 
ورشکس��تگی اش دهان به دهان شد و بانک مرکزی برای 
جمع کردن این ماجرا وارد میدان ش��د و بانک پارسیان را 
قیم این موسسه کرد و باز پرداخت سپرده ها از طریق بانک 
عامل و با  ب��از پرداخت وجوه س��پرده گذاران با مبالغ۳0، 
50،۱00 میلیون ریال آغازشد و بر طبق آخرین اطالعیه 
 بانک مرکزی س��قف بازپرداخ��ت وجوه س��پرده گذاران 
 ب��ه ۳50 میلی��ون ری��ال رس��یده، ام��ا هن��وز وضعیت 
سپرده گذاران دانه درشت معلوم نشده است و طبق روندی 
که در چند ماه اخیر در خصوص بازپرداخت ها مش��خص 
ش��ده گویی باید س��ال ها منتظر دریافت س��رمایه های 
شان باش��ند. البته گفته شده اس��ت که مبالغ کالن وجوه 
س��پرده گذاران با بهره  گیری از ترهین اموال و مستغالت 
تعاونی و نیز اقساط دریافتی از مشتریان تعاونی به تدریج 
بازپرداخت می شود، اما مردم نگران این موضوع هستند که 

اموال و مستغالت تکافوی میزان سپرده های آنان نباشد.
 بانک مرکزی دولت قبل مقصر تمامی مشکالت شد!

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس ش��ورای اسالمی 
 در دوره دهم در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان 
در خص��وص بازپرداخ��ت وج��وه کالن س��پرده ه��ای 
 مشتریان موسسه ثامن الحجج اظهار داشت: حجم باالیی 
از س��پرده گذاری ها ریز بوده و طبق توافقات انجام شده 
تاکنون بخش گسترده ای از این سپرده ها باز پرداخت شده 
است. وی ادامه داد: اما سپرده های افرادی که بسیار کالن 
اس��ت به تدریج با فروش دارایی ها  و تجمیع آن پرداخت 
خواهد شد و بانک پارس��یان هم مدیریت این امر را قبول 

کرده پس نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
پ��ور ابراهیمی تاکید ک��رد: زمانی که م��ردم در این گونه 
موسس��ات غیر مجاز س��رمایه گذاری می کنند باید این 

 گونه ریسک ها را نیز پذیرا باش��ند. وی تصریح کرد: برای 
س��رمایه گذاری حتما توجه ب��ه مجوز ها و ن��وع فعالیت 
 موسسه مذکور باید از سوی س��پرده گذاران صورت گیرد 
 و اگ��ر اطمینانی از ای��ن گونه موسس��ات ندارن��د فریب 
 س��ود های کالن ش��ان  را نخورده و به اصط��الح » روزه 
ش��ک دار نگیرند. « این نماینده مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: البته نبود نظارت کافی در دولت های قبل نیز 

بر این امر صحه گذاشته است.
 دیر یا زود اما بی سوخت و سوز

محمد جواد کولیوند، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی 
در دوره دهم در این خصوص اظهار داش��ت: دولت در این 
خصوص مقصر است و بانک مرکزی نیز کوتاهی کرده چرا 
که این امر خطای بزرگی به اندازه وجود بیش از500 شعبه 
در سراسر کشوراست. موسی الرضا ثروتی نماینده دوره نهم 
مجلس شورای اسالمی نیز در این خصوص گفت: در قانون 

پنجم توسعه در ماده 95 و 96 تکلیف این گونه موسسات 
روشن اس��ت؛ این موسس��ات نزد بانک مرکزی، صندوق 
ضمانت سپرده ها دایر کرده اند تا در صورت بروز هرگونه 
مشکلی از این صندوق برداشت و هیچ گونه ضرری متحمل 
 س��پرده گذاران نش��ود؛ اما در حال حاض��ر بانک مرکزی 
از این امر سر باز می زند و این خود تخلف بزرگی محسوب 
می شود. وی در خصوص مشکالت نظام بانکی کشور اظهار 
داشت: نظام بانکی کشور از اساس دچار مشکل است و اگر 
 قانون در این خصوص به درس��تی اجرا می ش��د هیچ یک

ازاین اتفاقات رخ نمی داد. وی افزود: به اعتقاد بنده به این 
زودی ها سپرده های کالن مردم باز پرداخت نخواهد شد 
و سپرده گذاران باید  بس��یار صبوری کنند. گفتنی است 
طبق آخرین گزارش��ات بانک مرکزی تاکنون حدود750 
 هزار حساب در تعاونی اعتبار ثامن  الحجج با ارزشی بیش 

از 9 هزارمیلیارد ریال تعیین تکلیف شده است.

بدهی ۱5۰ میلیارد تومانی ذوب آهن به معادن؛

ذوب آهن
زغال سنگ می خواهد

 دبیر کمیت��ه زغال س��نگ خانه مع��دن گفت: 
کل مطالب��ات معادن از ذوب آه��ن۱20 تا۱50 
میلی��ارد توم��ان ارزیاب��ی می ش��ود و ناامیدی 
در معادن زغال س��نگ با واردات زغال توس��ط 

ذوب آهن افزایش پیدا کرده است.
محم��د مجته��دزاده درب��اره بدهی س��نگین 
ذوب آهن به معادن زغال س��نگ کش��ور، اظهار 
کرد: ت��ا این لحظه اق��دام مثبتی برای تس��ویه 
 حس��اب ب��ا مع��دن کاران زغال س��نگ انجام 
نش��ده اس��ت. وی اف��زود: ط��ی ماه گذش��ته 
زغال سنگی ها جلسه ای با وزیر صنعت در کرمان 
داشته اند و هفته گذشته مدیرعامل ذوب آهن در 
تهران جلسه ای داشته، متاسفانه برای پرداخت 
بدهی ذوب آهن مخصوصا به معادن زغال سنگ 

بخش خصوصی، اتفاق مثبتی نیفتاده است. 
دبیر کمیته زغال س��نگ خانه معدن ادامه داد: 
اکنون وضعی��ت این معادن همانند س��ال های 
گذشته بحرانی ارزیابی می شود و طی چندین ماه 

به پرسنل حقوقی پرداخت نشده است.

وی پیرامون میزان بدهی ذوب آهن به ش��رکت 
مع��ادن زغال س��نگ، گف��ت: در مجم��وع کل 
مطالب��ات مع��ادن از ذوب آه��ن در حدود۱20 
تا۱50 میلی��ارد توم��ان ارزیابی می ش��ود، اما 
متاس��فانه حتی بخش��ی از این بدهی پرداخت 

نشده است.
مجته��دزاده اضاف��ه ک��رد: دول��ت ق��رار ب��ود 
وام۱00میلی��ارد تومان��ی را ب��ه ذوب آه��ن 
پرداخت کن��د تا از محل این وام بخش��ی از این 
 بدهی پرداخت ش��ود، اما این وعده عملی نشده 

و چنین وامی به ذوب آهن داده نشد.
 وی اف��زود: مدیرعام��ل ذوب آهن اذع��ان دارد 
در مقطع کنونی کارخانه درگیر مشکالت مالی 
اس��ت و برای حیات تولید واحد خ��ود نیازمند 
زغال سنگ اس��ت، اما توانی در پرداخت بدهی 
خود ندارد. تم��ام اینها باعث ش��ده یک فضای 
ناامنی در معادن ایجاد شود و بیشتر ذوب آهن به 
سمت واردات زغال قدم بردارد و این وضعیت کل 

معادن کشور را در معرض خطر قرار داده است.

دبیر کمیته زغال س��نگ خانه معدن ادامه داد: 
چنین امری ب��ر تولید داخلی زغ��ال تاثیرگذار 
است و باعث روند نزولی تولید و ناامیدی در این 

عرصه می شود.
محمد یاسر طیب نیا عضو هیئت مدیره ذوب آهن  
با اشاره به اینکه به لحاظ کیفیت برتر زغال سنگ 
وارداتی، این زغال س��نگ هر کیل��و200 تومان 
ارزان تر از تولید داخلی است، افزود: دولت هرگاه 
 قصد داشته به معادن زغال س��نگ کمک کند، 
از شرکت ذوب آهن خواسته قیمت خرید را باال 
ببرد و در طول سالیان گذشته در حالی که قیمت 
جهانی فوالد۴0 درصد پایین آمده، قیمت خرید 
ما از شرکت های زغال سنگ افزایش داشته است. 
وی با بی��ان ای�ن ک��ه ش����رک�ت ذوب آه�ن 
امکان پرداخ��ت بدهی هایش به ش��رکت های 
 زغال س��نگ را ب��ه ص��ورت یکج��ا ن��دارد، 
به مصوبه س��ال گذش��ته دولت برای پرداخت 
وام۱00میلی��ارد تومان��ی به ذوب آهن اش��اره 

می کند که هیچ گاه عملیاتی نشد.

سازمان خصوصی س��ازی امروز بلوک 7۳ درصدی 
س��هام کنترلی ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان را به 
 وکالت از سازمان تامین اجتماعی و صندوق حمایت 
و بازنشستگی کارکنان فوالد به قیمت پایه هر سهم 
۴۱۱6 ری��ال روی میز فروش فراب��ورس می گذارد. 
تعداد سهام قابل عرضه در این روز 5 میلیارد و 7۴۳ 
 میلیون و 9۳6 هزار و ۸۸ س��هم مع��ادل 7۳ درصد 
از کل سهام شرکت ذوب آهن است که به قیمت پایه 
هر س��هم ۴۱۱6 ریال روانه تابلوی عرضه بازار دوم 

فرابورس در این نماد معامالتی می شود.
س��پرده حضور در این رقاب��ت70 میلی��ارد و 926 
میلیون و ۱22 ه��زار و ۸۱۴ تومان و 7 ریال اس��ت 
و ش��رایط پرداخت ثمن معامله به ط��ور یکجا و نقد 
 یا نقد و اقس��اط اس��ت، طوری ک��ه20 درصد مبلغ 
از سوی خریدار باید به طور نقدی و مابقی در اقساط 
مساوی شش ماهه طی 5 سال با نرخ ۱5 درصد برای 

فروشنده تسویه شود.
شرایط خریداران برای حضور در این معامله رعایت 
مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید 

در معامله عمده، نداشتن سو پیش��ینه جرایم مالی 
ش��امل کالهبرداری، اختالس، خیان��ت در امانت، 
جرائم موضوع فصل شش��م قانون بازار اوراق بهادار، 
سرقت، جعل، استفاده از س��ند مجعول، پولشویی، 
ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت و پرداخت 
رش��وه، نداش��تن بدهی های معوق عمده به شبکه 
بانکی، بیمه تامین اجتماعی، س��ازمان امور مالیاتی 
و خصوی سازی، نداشتن س��ابقه تخلفات با اهمیت 
در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اش��خاص تحت 
نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معامالت عمده قبلی 
بر خالف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی 
در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد، 
داشتن توان مالی مناسب، داشتن برنامه اداره شرکت 
در مورد معامالت عمده کنترلی، عدم ایجاد انحصار 
پس از انجام معامله عمده و افشای هر گونه فعالیت 
مستقیم یا غیر مستقیم در موضوع فعالیت شرکتی 

که سهام آن عرضه می شود، عنوان شده است.
تامی��ن اجتماعی 2۳ اس��فند 9۱ موفق ش��د بلوک 
56 درصدی س��هام ذوب آهن را به قیمت هرس��هم 

5۱۱ تومان و یک ری��ال خریداری و با پرداخت۴50 
میلیاردتومان در اول اردیبهشت، این معامله را قطعی 
کرد. این مبلغ20 درصد ارزش کل این بلوک بود که 
ارزشی بالغ بر 2 هزار و 252 میلیارد تومان داشت، اما 
اکنون به دلیل بدهی و عدم تسویه اقساط پرداختی 

دوباره روی میز فروش گذاشته می شود. 
 در آخرین اق��دام  بل��وک 5۳ درص��دی ذوب آهن 
در زمستان 9۱ در س��ومین روز رقابت به دلیل طرح 
رد صالحی��ت یکی از خریداران متوقف ش��د. در آن 
زمان دو متقاضی ش��امل ریخته گ��ران اصفهانی از 
فوالد ماهان و یک کنسرس��یوم از طریق کارگزاری 
 های بهین پویا و بانک شهر وارد میدان رقابت شدند 
 و تا بهای ۴۸9۴ ریالی هرس��هم رقاب��ت کردند، اما 
 به بهان��ه تغییر مقررات معام��الت بلوکی از قطعیت 

این معاله به نام خریدار حقیقی جلوگیری شد.
شرکت ذوب آهن با زیان انباشته روبه رو است و برای 
 خروج از م��اده ۱۴۱ قانون تجارت افزایش س��رمایه 
از محل تجدی��د ارزیابی دارایی ها را در دس��تور کار 

قرار داده است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح یک فوریتی تدوین 
کرده اند که براس��اس آن ضمن تعیین سقف پرداختی۱0 
میلیون برای حقوق ها، بر لزوم استرداد حقوق های نجومی 
به خزانه و افزایش حقوق کمت��ر از یک ونیم میلیون تومان 

تاکید شده است.
» حقوق های نجومی « در دل فیش هایی با رقم های هشت، 
نه یا ده رقمی منتش��ر می ش��ود؛ رقم هایی که برای مردم 

غریب است و برای مدیران نشاط آور.
تعداد فیش های منتشره که زیاد می شود گالیه های مردم 
هم س��یر صعودی می گیرد؛ برخی از رکودی می گویند که 
سر سفره های ش��ان آمده و از پول هایی حرف می زنند که 

سفره های دیگری را رنگین کرده است.
حقوق های نجومی؛ گالیه مردم، نشاط مدیران

 گالیه ه��ا به راهروه��ای پارلمان هم می رس��د؛ مردمی که 
 به خانه ملت آمدند تا بگویند از آنچه بر آنها می گذرد، زبان 
به اعت��راض باز می کنن��د و از پول هایی س��خن ب��ه میان 
می آوردند که گاهی می تواند زندگی اغلب مردم شهرشان را 
تکانی بدهد، اما نصیب کسانی شده که تنها فرق شان با آنها 

یک حکم مسئولیت است.

مردم می گویند و نمایندگان مجلس می شنوند؛ 
 تریبون های پارلمان روش��ن می ش��ود و بهارستان نشینان 

به حقوق های نجومی اعتراض می کنند.

 طرح نماین�دگان ب�رای جلوگی�ری از پرداخت 
حقوق های نجومی

در گوش��ه ای دیگر پارلمان طرحی درحال تدوین اس��ت؛ 

نمایندگان مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده اند تا سدی 
باشد مقابل حقوق های که سقفی ندارد. قرار است این طرح 
 امروز با قید یک فوریت تقدیم هیئت رییس��ه مجلس شود 
تا اولین طرح پارلمان نهم به » حقوق « اختصاص پیدا کند.

این ط��رح دارای ۳ محور کلی اس��ت که » تعیین س��قف 
۱0میلیون تومانی برای حقوق ها «، » استرداد حقوق های 
بیش از س��قف تعیین ش��ده « و » اختصاص س��هم مازاد 
 حقوق های ب��االی۱0 میلیون ب��ه افرادی ب��ا حقوق کمتر 
از یک و نیم میلیون و بازنشسته های با حقوق کمتر از یک و 

نیم میلیون « این ۳ محور را تشکیل می دهند. 
عنوان » ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا « را بر این 
طرح نهادند و قرار است در قالب یک ماده واحده با 2 تبصره 

ارایه شود.
 مقایسه  فیش های حقوقی مدیران و کارمندان

یوسفیان مال، نماینده آمل در مجلس دهم به طرح مجلس 
برای تعیین سقف حقوقی اشاره می کند و دلیل تهیه چنین 

طرحی را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصیف می کند.
وی که پیش بینی می کند طرح یک فوریتی » س��اماندهی 
نظام پرداخت حقوق و مزای��ا « بیش از۱00 امضای وکالی 

ملت را بگیرد، جزییات ط��رح را این گونه بیان می کند » ما 
در این طرح به دنبال آن هستیم که دیگر قانون خاصی برای 
کسی نباشد « یوسفیان  مال این را می گوید و اضافه می کند: 
باید برای تمام موارد پرداختی قانون مشخصی باشد و نباید 

شاهد اجرای قوانین خاص برای برخی مدیران باشیم.  
با ای��ن طرح دنبال آن هس��تیم ک��ه قانونی را ب��ه تصویب 
 برس��انیم که طی آن موارد قانونی ش��امل هم��ه افراد اعم 
از مدیر و کارمند بش��ود، چه آنهایی که ب��ا قانون مدیریت 
خدمات کشوری حقوق می گیرند، چه کسانی که با قوانین 

خاص حقوق شان را دریافت می کنند. «
 حقوق های نجومی پس از استرداد به کجا می رود؟

طبق گفته یوس��فیان مال محور س��وم طرح هم در صورت 
تصویب مقرر خواهد کرد که وج��وه حاصله از مازاد حقوق 
باالی سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد 

که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است.
 وی اضافه م��ی کند که س��قف پرداختی به اف��راد با کمتر 
از حقوق یک و نیم میلیون تومان ش��امل بازنشستگان هم 
 خواهد شد و در طرح پیش بینی ش��ده که این پرداخت ها 

به بازنشستگان هم تعلق گیرد.

گزارش طرح یک فوریتی مجلس برای مقابله با حقوق  کالن؛

مازاد حقوق پولدارها، به حساب بازنشستگان واریز می شود

به این زودی ها منتظر برگشت پول های تان نباشید؛

حبس ابد سرمایه
سپرده گذاران ثامن الحجج

توسط سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد؛

 ذوب آهن 
روی میز فروش فرابورس
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عکس روز

دریچه

خبر

معاون نظارت بر اجرای استاندارد درباره نمونه برداری و بررسی کیفیت بنزین 
 در هشت کالنش��هر و 6 پاالیشگاه کش��ور در سال گذش��ته گفت: در آخرین 
بررس��ی های انجام ش��ده، هفت درصد رش��د قبولی نس��بت به مدت مشابه 
 سال پیش از آن داش��ته ایم.»وحید مرندی مقدم« افزود: در آزمون بنزین ها

 مشخص ش��د، 83 درصد پارامترهای بنزین عرضه ش��ده در جایگاه ها کامال 
منطبق با استاندارد ملی ایران بوده است.

وی افزود: بیشترین درصد قبولی در نمونه برداری ها از هشت کالنشهر، مربوط 
به تهران و شیراز و بیش��ترین عدم انطباق به ترتیب مربوط به اراک و اصفهان 
بوده است. معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد، ادامه داد: معیارهای آالیندگی 
و عملکردی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج اندازه گیری نیز به تفکیک استان 

و معیار آزمون وهمچنین در مقایسه با سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه 83 درصد پارامترهای مورد آزمون، قبول و 17 درصد مردود 
بوده است، افزود:  در مجموع معیار اصلی آالینده های نمونه برداری شده مطابق 

با استاندارد ملی است.
مرندی مقدم با یادآوری اینکه طبق مصوبه ش��ورای عالی اس��تاندارد از سال 
94 ارزیابی انطباق بنزین برعهده س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران قرار گرفته 
 است، اضافه کرد:  در این زمینه س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران عالوه بر طرح 
نمونه برداری از جایگاه های عرض��ه بنزین برای شناس��ایی بهتر عوامل موثر 
انطباق، نتایج اندازه گیری نمونه برداری از پاالیش��گاه ها را نیز در دستور کار 

خود قرار داده است.
وی در همین زمینه یادآورشد: از سال 1393 نمونه برداری از جایگاه های عرضه 
بنزین و پاالیشگاه ها در سطح کش��ور آغاز و نمونه برداری توسط این سازمان 

انجام شده که نتایج اندازه گیری ها، تحلیل و بررسی دقیق خواهد شد.
  پیش از این رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران در اردیبهش��ت ماه امسال 
گفته بود؛ براس��اس نمونه برداری های انجام ش��ده از بنزین هشت کالن شهر 

اصلی کشور، بنزین شهر تهران سالم و مطابق استاندارد است.
به گفته »نیره پیروزبخت«، نتایج آزمایش ها از نمونه برداری های پاالیشگاه ها 

و جایگاه های سوخت تهران مطلوب بوده است.
وی همچنی��ن گفت��ه ب��ود؛ نمونه ها از نظ��ر می��زان گوگ��رد، هیدرکربورها، 
آروماتیک ها، الفین و بنزن در ش��رایط استاندارد قرار داش��تند و فقط در یک 
 مورد به میزان بس��یار کمی بنزن نمونه مورد نظر ،باالتر از حد استاندارد بوده

 است. 
به طور نمونه حد استاندارد بنزن در بنزین یک است که در این نمونه به 1/2نیز 

رسیده بود اما مشکل این نمونه خیلی نگران کننده نیست.
رییس سازمان ملی استاندارد افزوده بود؛ در دولت، کمیته ای برای بحث آلودگی 
هوا به ریاست معاون اجرایی رییس جمهوری تشکیل شده است که نمایندگان 
همه دس��تگاه های ذیربط از جمله سازمان اس��تاندارد و وزارت نفت نیز در آن 
حضور دارند. ما نتایج بررس��ی بنزین را در این کمیته اعالم می کنیم تا وزارت 

نفت مشکل مربوطه را ریشه یابی و آن را حذف کند.

نتایج آزمایش بنزین های تولیدی
در کشور اعالم شد

نیمه غربی ایران بازه��م در غبار فرورفت. ماج��رای تکراری که 
 سال هاس��ت نفس اس��تان های جنوبی و غربی کش��ور را تنگ 
کرده است و خاک بازی آسمان ایران از قلب زاگرس تا دامنه البرز 

تمامی ندارد. 
خس��ارات جدی به س��المت مردم، جنگل ها و مرات��ع، صنعت 
زنبورداری و کشاورزی، زیرساخت های مختلف و ... تنها بخشی 
از تبعات این پدیده در استان های مختلف بوده است؛ درحالی که 
هرروز دامنه خس��ارات پدیده گرد وغبار از قلب زاگرس گرفته تا 
دامنه البرز عمیق تر می شود گویا پایانی برای این بحران بیش از 

ده ساله غرب و جنوب ایران وجود ندارد.
ردپای گردوغبار بعد از س��المت مردم، روی حیات جنگل های 
 زاگرس کش��یده ش��د تا س��روکله پدیده زوال در بلوطس��تان 
 پیدا ش��ود، کمی بعد م��وج بیماری های قلبی و ری��وی مردم را 
راهی بیمارس��تان ها کرد و حت��ی خبرها حکایت از خس��ارات 
 گردوغبار به آث��ار تاریخی ه��م دارد. طی روزه��ای اخیر بازهم 
نیمه غربی کشور شاهد ورود موج گس��ترده گردوغبار بود که به 
نظر می رس��د به تدریج راه خود را به دامنه البرز و مرکز ایران هم 

باز می کند.
گردوغبار در خوزستان؛ پروازها لغو شد

اولین اس��تان در خط مقدم هجوم ریز گردها، استان خوزستان 
است به طوری که به گفته مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزس��تان ،پدیده گردوغبار در شهرهای مختلف 

استان به باالترین شدت خود رسید.
شهریار عسکری اضافه کرد: بیشترین میزان گردوغبار در آبادان 

بوده که به 1۵ برابر حد مجاز رسیده است.
وضعیت گردوغب��ار در خوزس��تان به گونه ای بود که س��ه پرواز 

فرودگاه بین المللی آبادان لغو شد.
گردوغبار در ایالم؛ دید افقی به کمتر از ۱۰۰ متر رسید
 و اما در استان ایالم نیز گردوغبار ش��دید در برخی شهرستان ها

به 18  برابر حد مجاز رس��ید به طوری که بر اس��اس گفته مازیار 
س��لیمان نژاد  مدیرکل محیط زیست اس��تان ایالم دید افقی در 

شهرهای مهران و دهلران به کمتر از 1۰۰ متر رسید.
گردوغبار در لرستان؛ ریزگردها رکورد زدند

در استان لرستان نیز الهام برنا معاون نظارت و پایش محیط زیست 
لرستان ،با اشاره به آلودگی هوای اس��تان لرستان اظهار داشت: 
باالترین میزان آلودگی هوا را در شهرس��تان کوهدش��ت شاهد 
بوده ایم ؛ می��زان آلودگی ه��وای این شهرس��تان در مدت زمان 

یادشده عددی معادل 22 برابر حد مجاز بوده است. 
گردوغبار در کرمانشاه ؛ وضع هوا بحرانی شد

اوضاع کرمانش��اه هم با دیگر اس��تان های غرب��ی تفاوتی ندارد 
به طوری که مدیرکل مدیریت بحران اس��تان کرمانشاه کیفیت 
هوای اس��تان را بحرانی اعالم کرد. وی غلظت ریز گردها را 66۰ 
میکروگرم بر مترمکعب هوا عنوان کرد و افزود: استاندارد ذرات 
ریزگردها 1۵۰ میکروگرم بر مترمکعب هوا بوده و آلودگی هوای 

استان چندین برابر حد استاندارد است.

گردوغبار در کردس�تان؛ س�نندج به سختی نفس 
می کشد

در کردس��تان نیز غلظت ریزگردهای موجود در هوای اس��تان 
به 6 برابر حد مجاز رس��ید، موضوعی که باعث ش��د مس��ئوالن 
محیط زیست کردس��تان ،کیفیت هوای این اس��تان را در وضع 

خطرناک و بحرانی اعالم کنند.
گردوغبار در بوش�هر؛ ترددهای دریایی با مش�کل 

روبه رو شد
در بوش��هر نیز هرچند درگذش��ته از ریزگردها به عنوان مهمان 
ناخوانده یاد می ش��د ولی امروزه دیگر گردوغب��ار صاحب خانه 
شده اس��ت، به طوری که ش��اهد ورود گردوغبار به نقاط مختلف 
استان بوش��هر بودیم و به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان بوش��هر میزان ریزگردهای معلق در هوای استان، هشت 
برابر حد مجاز بوده است.کارشناس تحقیقات و پیش بینی اداره 
کل هواشناسی استان بوشهر ، با اشاره به اینکه شدت ریزگردها 
باعث کاهش میزان دید در نقاط مختلف استان شده است، ادامه 
 داد: ریزگرده��ا ترددهای ج��اده ای و دریایی را با مش��کل روبرو 

کرده است.
گردوغبار در کهگیلویه و بویراحمد؛ هوای گچساران 

خطرناک شد
و اما اس��تان کهگیلویه و بویراحمد نیز از هم جواری با خوزستان 
بی نصیب نماند تا رییس اداره محیط زیست شهرستان گچساران 
از قرار گرفتن آلودگی این شهرستان در وضعیت هشدار خبر دهد.

عبدال دیانتی افزود: گچساران در هجوم ریزگردها قرارگرفته و 

میزان آلودگی به شش برابر حد مجاز رسیده است. 
 گردوغبار در راه چهارمح�ال و بختیاری، اصفهان و 

البرز
اما پیش بینی های هواشناسی حکایت از حرکت موج گردوغبار 
به سمت استان های دیگری هم دارد. در چهارمحال و بختیاری 
مدیرکل هواشناسی استان، ورود ذرات گردوغبار را  طی روزهای 

آینده به چهارمحال و بختیاری ،پیش بینی کرده است.
مهرداد قطره با اش��اره به پی��ش بین��ی ورود ذرات گردوغبار به 
چهارمحال و بختیاری، اظهار داش��ت: کیفیت ه��وا در پی ورود 

گردوغبار کاهش پیدا می کند.
در استان اصفهان نیز حسن خدابخش ،رییس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به تشکیل منبع 
گردوخاک در کشور عراق انتظار گردوخاک و کاهش دید در برخی 

مناطق استان اصفهان وجود دارد.
اداره کل هواشناسی استان البرز نیز برای آسمان استان، وزش باد 

شدید و گردوغبار را پیش بینی کرده است.
واکنش رییس سازمان محیط زیست

 ب��ه دنب��ال گردوغب��ار روزه��ای اخی��ر در نیمه غربی کش��ور
 معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیس��ت کشور، در کانال 
تلگرامی خود در مطلبی نوش��ت: منش��أ گردوغباری که سطح 
وسیعی از غرب و جنوب کشور ازجمله ایالم، کرمانشاه و خوزستان 
را در برگرفته بر اس��اس نقش��ه های آنالین بین المللی  از عراق 
می آید.وی ادامه داد: کشورهای عراق ، سوریه و عربستان همواره 
منش��أ طوفان های موس��وم به گردوغبار عربی بوده اند و پدیده 

جدیدی محسوب نمی ش��وند، ولی در س��ال های اخیر به دلیل 
خشک سالی های پیاپی، افزایش دما و گرمایش زمین، همچنین 
جنگ و مناقشه در این مناطق، گردوغبار چندین برابر شده است. 
ناگفته نماند ک��ه ترکیه از دهه های پیش با اج��رای طرح گاپ و 
احداث س��دهای عظیمی که مانع ورود س��هم آب سوریه به آن 
کشور شد، نقش مهمی در کاهش شدید منابع آب دجله و فرات 
بازی کرده و اثرات گسترده ای در خشکی سوریه و عراق گذاشت.

ابتکار افزود: عراق اکنون بیش از هشت میلیون هکتار و عربستان 
حدود یازده میلیون هکتار کانون گردوغب��ار دارد، و ایران کمتر 
از س��ه میلیون هکتار. در این مورد دولت یازدهم، هم در س��طح 
داخلی و هم بین المللی تالش کرده اس��ت که ازجمله نتایج آن 
صدور قطعنامه مقابله با گردوغبار در مجمع عمومی ملل متحد و 
تکلیف دبیر کل برای تهیه گزارش از وضعیت جهان و نیز قطعنامه 
وزیران محیط زیست جهان در ماه گذشته برای تنظیم اقدامات و 
 ایجاد سازوکار مالی برای مقابله با این پدیده بوده است و مجددا

 تاکید می کنم که هردوی این موارد مشخصا با پیگیری های ایران 
صورت گرفته است. 

ابتکار، در خصوص اقدامات صورت گرفته در این رابطه هم  گفته 
اس��ت: اکنون وقوع طوفان های گردوغبار با منشأ خارجی هر بار  
مستند شده و برای وزارت امور خارجه جهت اقدامات بین المللی  
ارسال می ش��ود تا توجه مراجع مربوطه به مشکالت ایران برای 
تحت فشار قرار دادن کش��ورهای گرد و غبارخیز جلب شود.  وی 
یادآور شد: در داخل نیز مطالعات شناسایی و تعیین کانون های 
گردوغبار آغازشد  و به اتمام رسید و در بسیاری از استان ها عملیات 
نهال کاری و تثبیت خاک، همچنین آبگیری بخش های عظیمی از 
تاالب هورالعظیم و احیای تاالب های دیگر آغاز و اجراشده است. 

یک معضل همیشگی
به هرروی، آمار روزهای آلوده در کشور نشان می دهد که استمرار 
روند آلودگی هوا در حال رقم زدن فاجعه ای است که تبعات آن را 
در بلندمدت خواهیم دید؛ فاجعه ای که زمینه افزایش مراجعات 
مردم به بیمارس��تان ها را از هم اکنون فراهم آورده است.ازآنچه 
پیگیری و رایزن��ی متولیان اعالم می ش��ود ماه ه��ا می گذرد، از 
وعده های مسئوالن کالن کشور نیز سال ها می گذرد، از ریه های 
غبارگرفته بام طبیعت ایران و گرفتگی قل��ب زاگرس هم بیش 
از یک دهه می گذرد، ول��ی گویا آنچه به جایی نمی رس��د فریاد 
غبارگرفته مردم جنوب و غرب ایران اس��ت.این روند که دیگر به 
ماجرایی عادی در غرب و جنوب کشور تبدیل شده به نظر می رسد 
موضوعی هشداردهنده برای آینده س��اکنان این استان هاست 
آینده ای که در آن به قربانیان این آلودگی هوا بر خواهیم خورد.با 
این وجود به نظر می رسد زمان آن رسیده که به سمت ارائه آموزش  
به مردم برای ایمن زیستن در کنار این پدیده برویم. استمرار بیش 
از 1۰ ساله این پدیده نش��ان می دهد که ریزگردها دیگر مهمان 
ناخوانده این سرزمین نیس��تند بلکه باید به حضور آن ها عادت 
کنیم و البته ی��اد بگیریم که چگونه در کنار این پدیده س��المت 

خود را حفظ کنیم.

 مع��اون پارلمان��ی س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت ضمن تش��ریح 
 وضعی��ت بودج��ه ای س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت، از افزای��ش

  ۵7 درص��دی اعتبارات بخ��ش هزین��ه ای و تملک دارایی این س��ازمان 
 در س��ال 9۵ خب��ر داد و گف��ت: درخواس��ت س��ازمان ب��رای اختصاص 
 اعتب��ار مقابله با گ��رد و غب��ار و حفاظت تاالب  ه��ا در دس��تور کار دولت 

قرار دارد.
 محمد مجابی، با اش��اره به اینکه در س��الی که دولت یازدهم مس��ئولیت 
 کش��ور را برعه��ده گرف��ت می��زان اعتب��ارات س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیست نس��بت به بودجه عمومی کل کش��ور 11 صدم درصد بود، 
افزود: امس��ال این میزان به 1۵ صدم درصد افزایش پی��دا کرد، البته این 
بودجه مستقیم محیط زیست است و بسیاری از دستگاه ها مکلف به اجرای 
برنامه های محیط زیستی هستند که بودجه  آن در اعتبارات این دستگاه ها 

لحاظ می شود.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه در بودج��ه س��ال 139۵ می��زان اعتب��ارات 
 س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت در بخ��ش هزین��ه ای 17 درصد و 
 در بخ��ش تملک دارای��ی 4۰ درص��د افزایش یافته اس��ت، اظه��ار کرد: 
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه میانگی��ن افزای��ش بودج��ه عمومی کش��ور 
 1۰ درصد اس��ت، بنابراین س��ازمان محیط زیس��ت جزو س��ازمان هایی 
 بوده ک��ه در نظام بودج��ه دولت یازدهم بیش��تر مورد توجه ق��رار گرفته 

است.
بودجه ۱7۰ میلیارد تومانی سازمان محیط زیست در سال 95

 مع��اون پارلمانی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
 میزان مش��کالت حوزه محیط زیس��ت بس��یار فراتر از چنین بودجه ای 
 اس��ت و ب��رای ح��ل مش��کالت محی��ط زیس��ت کش��ور بای��د

  بس��یج مل��ی ص��ورت گی��رد، اف��زود: در بودج��ه س��ال 139۵، 
 37 میلی��ارد توم��ان اعتب��ارات هزین��ه ای و 116 میلی��ارد توم��ان

  اعتب��ارات تمل��ک دارای��ی س��ازمان محی��ط زیس��ت اس��ت، 
همچنین دو ردیف خاص جدید برای پژوهش��کده محیط زیس��ت با رقم 
هشت میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده  که از منابع مستقیم دولتی می 
باش��د که نزدیک 17۰ میلیارد تومان را در بر می گیرد که البته این جزو 

اعتبارات استان هاست.
 ای��ن مق��ام مس��ئول س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت ب��ا اش��اره 
 ب��ه اینکه بن��د »ش« م��اده 224 قانون برنامه پنجم توس��عه کش��ور که

به حوادث غیرمترقبه و برخی مس��ایل از جمله خشکس��الی، گرد و غبار، 
 احیای تاالب ها و... می پردازد، گفت: این بند ماده 224 در حوزه اعتباری 
به دولت اختیار می دهد و دولت  از آن اختیار برای حل مس��ایل استفاده 

می کند.
در بودجه سال 9۵ دولت با توجه به اینکه این اختیار را داشت، اما آن را در 

قالب الیحه نیاورد بلکه قصد دارد بعد از ابالغ بودجه برای بررسی در دولت 
آن را مطرح کند.

دولت نیازی به کس�ب مجوز ب�رای اس�تفاده از تنخواه 
حوادث غیر مترقبه ندارد

 مجاب��ی با بی��ان اینک��ه در س��ال گذش��ته قان��ون بودجه، 
از همین محل )بند ش ماده 224( مش��خصا اعتباری به این 
موضوع داده شده بود، افزود: در صورتی که این محل در اختیار 

دولت هس��ت، دولت نیازی ندارد برای اختی��اری که در قانون 
برنامه به آن داده ش��د در قانون س��نواتی اختیار مجددی 

بگیرد. 
 طبق ای��ن بن��د ب��ه دول��ت اج��ازه داده 
پیش��گیری،  منظ��ور  ب��ه   می ش��ود 
 مقابل��ه و جب��ران خس��ارت ناش��ی 
از ح��وادث غیرمترقب��ه، مدیری��ت 

خشکسالی با تنخواهی که در اختیار 
دارد اقداماتی را انجام دهد.

درخواست سازمان محیط زیست 
برای اختصاص اعتبار مقابله با 

گرد و غبار و حفاظت تاالب ها؛ 
در دس�تور کار 

دولت
ن  و مع�������ا

پارلمانی س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت در پای��ان افزود: در س��ال 
گذش��ته نی��ز مجل��س ش��ورای اس��المی از ای��ن محل، 
 اعتب��اری ب��ه ام��وری چ��ون مقابل��ه ب��ا گ��رد و غبار

 اختص��اص داد ول��ی در ش��رایطی که دول��ت خود 
 ای��ن اختی��ار را دارد نی��ازی ب��ه مطرح ش��دن آن 
در مجلس نیس��ت و باید این موض��وع مصوبه هیئت 

وزیران باشد. 
9۵ ،س��ازمان  ب��الغ بودج��ه س��ال  ا از   بع��د 
 حفاظت محی��ط زیس��ت از دولت درخواس��ت 
 کرد تا سازمان مدیریت، اعتباری 
را ب��رای بح��ث مقابل��ه ب��ا 
 گ��رد و غب��ار و حفاظ��ت از

تاالب ها اختصاص دهد که 
درحال حاضر در دس��تور 
کاردول��ت ق��رار گرفته 

است.

 تخصیص اعتبار مقابله با گرد و غبار در دستور کار دولت

گرد و خاک به اصفهان هم رسید

نفسنصفجهانسنگینمیشود؟
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ابالغ رای
3/662 ش��ماره دادنام��ه: 9009970351400002 ش��ماره پرون��ده: 
8909980351400276 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890276  خواهان: بانک 
ملت با وکالت آقای حسن استواری به نش��انی چهارباغ خواجو ساختمان 
شماره 395 خواندگان: 1- آقای فرهاد داشاب به نشانی گروه 44 توپخانه 
2- آقای محسن کالنتر زاده 3- آقای مسعود کسمایی فر همگی به نشانی 
مجهول المکان 4- آقای محمد جعفری اراضی به نش��انی کوی امام کوی 
شهید خسرو پور منازل سازمانی 120 دس��تگاه هوانیروز بلوک 31 پالک 
307، 5- آقای اصغر بیرانوند به نشانی لشگر 58 شاهرود، خواسته: مطالبه 
طلب، گردشکار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک ملت با مدیریت 
آقای دیواندری و وکالت  آقای حسن استواری به طرفیت آقایان 1- محسن 
کالنترزاده فرزند اکبر 2- اصغر بیرانوند فرزند رمضان 3- فرهاد داشاب 
فرزند ش��کرعلی 5- مس��عود کس��مائی فر فرزند احمد 6- محمد جعفری 
اراض��ی فرزند رضا علی به خواس��ته مطالب��ه مبل��غ 25/000/000 ریال 
بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و بابت دو فقره سفته به شماره 
های 526964 و 554759 مورخ 87/3/7 با ای��ن توضیح که خوانده ردیف 
اول صادرکننده و سایر خواندگان ضامن می باش��ند. نظر به بقاء اصول 
مستندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی 
به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا 
مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی 
اقامه شده محق تشخیص مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 550/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 
500/000 ریال بابت هزینه واخواست سفته ها و قرارداد از تاریخ سررسید 
87/3/7 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره در 
مورد خواندگان ردیف دوم و پنجم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد و در 
مورد س��ایر خواندگان غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 8801 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)385 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/663 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351402171 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351400450 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940502 خواهان: آقای 
عبدا... ناظمی اش��نی فرزند عبدالحسین به نش��انی اصفهان- ملک شهر- 
خیابان مفتح- کوی صبوری- بن بس��ت جامی – پالک 51، خوانده: آقای 
محمدرضا مشتاقی خوزانی فرزند قدیرعلی به نشانی اصفهان- ملک شهر 
– خیابان مفتح- نرسیده به بانک س��په- طالفروشی جام زرین- کدپستی 
8196615438 خواس��ته ه��ا: 1- مطالب��ه وجه چک 2- مطالبه خس��ارت 
دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای عبداله ناظمی به طرفیت آقای محمدرضا مشتاقی به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره چک بانضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطالع از دعوی 
مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نی��اورده و دلیل بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اس��ت مس��تند دع��وی خواهان محمول 
بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی مطرح ش��ده محق تش��خیص 
مس��تنداً به مواد 519، 198، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب امور مدنی خوانده را ب��ه پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 6/140/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد. 
م الف: 8803 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )244 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/664 ش��ماره دادنام��ه: 9509970351400350 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351400744 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940814 خواهان: خانم 
فرزانه جمالی فرزند مرتضی به نش��انی اصفه��ان – خ جی – خ مهر کوچه 
شهید حس��ین زاده پ 70 ، خواندگان: 1- آقای رس��ول ریاحی به نشانی 
اصفهان- خ جی- خ کاخ خشکش��ویی کاخ، 2- اس��یه حیدری به نش��انی 
اصفهان – خیابان رباط اول- کوی س��عادت مجتمع مسکونی سعادت پ 
1، 3- آقای افشین صفایی به نشانی اصفهان- خ رباط اول- کوی سعادت 
مجتمع مسکونی سعادت پ 1، خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- الزام به تنظیم سند خودرو، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی فرزانه جمال��ی فرزند مرتضی به طرفیت خوانده رس��ول ریاحی و 
غیره به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارات دادرسی به 
شرح دادخواس��ت تقدیمی با توجه به اینکه طرفین با دعوت قبلی در جلسه 
رسیدگی مورخ 95/03/09 این دادگاه حاضر نش��ده اند و اخذ توضیح از 
خواهان ض��رورت دارد و دادگاه نمی تواند بدون اخذ توضیح رس��یدگی 
ماهوی نماید لذا مستنداً به ماده 95 قانون  آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می گردد قرار 
صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 8803 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/664   ش��ماره دادنام��ه: 9509970351400233  پرون��ده کالس��ه: 
9409980351400665 خواهان: آقای محمد بخش��نده فرزند یوس��ف با 
وکالت آقای حسین هدایتی فرزند داود به نشانی استان البرز- شهرستان 
کرج- فردیس خ حافظیه س��اختمان پارس��یان ط 6 واحد 22، کدپس��تی: 
3173899474 تلف��ن 09123804417 خوان��دگان: 1- آق��ای محمد کاظم 
آزادی چگینی فرزند اسفندیار به نشانی استان لرستان- شهرستان خرم 
آباد- گلدشت غربی جنب دبستان محمد باقر صدر جنب مدرسه پالک 111 
، 2- سنگبری تعاونی 233 جهان نما به نشانی استان لرستان- شهرستان 
خرم آ باد- گلدش��ت غربی جنب دبس��تان محمد باقر ص��در پالک 111، 
 3- آقای عزیز صنعت زاده به نشانی استان لرستان- شهرستان خرم آباد- 
خرم آباد- نورآباد- دره گرم بوس��تا 1 پالک 31، خواس��ته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خس��ارت دادرسی 
4- تامین خواسته، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده 
به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای محمد بخشنده با وکالت آقای هدایتی به طرفیت 1- آقای عزیز 
صنعت زاده 2- آقای محمد کاظم آزادی 3- سنگبری تعاونی 233 اصفهان 
جهان نما به خواس��ته مطالبه مبلغ 204/000/000 ریال وجه سه فقره چک 
بانضمام خسارت دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول 
مستندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به 
عمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
اند مس��تند دعوی خواهان محمول بر صحت تلق��ی دادگاه خواهان را در 
دعوی مطرح شده محق تشخیص مس��تنداً به مواد 519، 198، 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان 
را متضامنًا به پرداخت مبلغ 204/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
6/930/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اس��اس شاخص بانکی از تاریخ 
سررس��ید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد.  م الف: 8808 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )340 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/665 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351401849 ش��ماره پرون��ده: 

9309980351401069 شماره بایگانی شعبه: 931156  خواهان: بانک آینده 
با وکالت مع الواسطه خانم الهام برادران با وکالت آقای مهرداد شماعی زاده 
فرزند سیف اله به نشانی اصفهان خ شریف واقفی کوی 18 پ 25، خوانده: 
آقای علی جزیان به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- تامین خواسته 
2- مطالبه وجه، گردشکار: دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشای رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دع��وی بانک آینده با وکالت مع الواس��طه خانم 
الهام برادران و با وکالت آقای ش��ماعی زاده ب��ه طرفیت آقای علی جزیان 
به خواسته مطالبه مبلغ 74/430/873 ریال بابت پرداخت اضافی پرداختی 
پاداش پایان سنوات خدمتی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه 
ایراد ودفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است مس��تند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه 
خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستنداً به 519، 198، 522 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ 74/430/873 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/125/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس ش��اخص بانکی از تاریخ سررسید تا زمان 
وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باش��د. م الف: 8810 شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )270 کلمه، 3 کادر(
رد درخواست افراز

3/608 شماره صادره: 1395/43/236627 نظر به اینکه خواهان آقای محمد 
شریعتی فرزند حسین درخواست افراز س��هام مشاعی خود از ششدانگ 
پالک ثبتی ش��ماره 12/138 بخش 14  ثب��ت اصفهان را ب��ه طرفیت آقای 
صدرالدین ش��ریعتی به منطقه ثبتی غرب اصفهان تسلیم نموده و نماینده 
ثبت با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده سابقه ای از صدور سند مالکیت 
معارض نداشته و در وقت مقرر شده در آگهی ابالغ اخطاریه افراز به شماره 
1395/43/203917-1395/1/15 منتشره در شماره 1395/1/25-2634 
روزنامه نصف جهان، نقش��ه بردار مربوطه نقش��ه افرازی را ترس��یم و 
طی نام��ه ش��ماره 1395/43/227100-1395/3/1 به ش��هرداری منطقه 
یک اصفهان ارس��ال که شهرداری مزبور طی نامه ش��ماره 1/95/3650-

1395/3/5 شماره شناسه 514941 افراز ملک را مقدور ندانسته لذا با استناد 
به مواد 5 و 6 آئین نامه افراز و فروش امالک مشاعی مصوب آبان ماه 1357 
شمسی، تصمیم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر می دارد 
نظریه مزبور برابر مقررات به طرفین ابالغ گردد. این تصمیم به استناد ماده 
2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار در 
روزنامه که به منزله ابالغ نظریه فوق الذکر می باش��د، از طرف هر یک از 
 شرکا قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد. تاریخ انتشار: 1395/3/30  
م الف: 8691 اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه غرب اصفهان )209 کلمه، 2 

کادر(
فقدان سند مالکیت

3/614 شماره صادره:1395/02/236729 چون احدی از وراث مرحومه 
عفت خانم انواری نایینی فرزند علی اکبر باستناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رسمًا  گواهی ش��ده مدعی فقدان سند مالکیت یک 
سهم از پنج سهم ششدانگ مغازه پالک شماره 22 فرعی از یک اصلی واقع 
در بخش 1 نایین که در صفحه 283 دفتر 16 ام��الک ذیل ثبت 1654 به نام 
آقای احمد سالک نایینی فرزند محمدرضا ثبت و سند مالکیت صادر گردیده 
و بعداً به موجب سند رسمی ش��ماره 1528 مورخ 1357/07/25 دفترخانه 
1 نایین به نام خانم عفت خانم انواری نایینی انتق��ال قطعی یافته و معامله 
دیگری انجام نش��ده و چون وراث جهت انجام معامله درخواست صدور 
س��ند مالکیت المثنی نموده،  لذا طبق ماده 120 اصالح��ی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می ش��ود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت 
تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی 
سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 89 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نایین)210 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

3/361 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000061 ش��ماره پرون��ده: 
9100402310000270 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 9201245 
شش��دانگ یک قطعه زمین پالک ش��ماره 5 فرع��ی از 624 اصلی مفروز و 
مجزی شده از 2 و 3 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان- واقع در خیابان خاقانی، بعد از بانک صادرات نرسیده به 
خواجه پطروس، ساختمان سوپر خاقانی که اسناد مالکیت آن در صفحات 
379 و 351 و 5 و 8 و 11 و 168 دفاتر 105 و 527 و 1189 و 1189 و 1189 
و 986 امالک ذیل ثبت شماره های 12319 و 93297 و 220137 و 220139 
و 220141 و 183448 با شماره های چاپی 041261  و 388646 و 295658 
و 295659 و 295660 و 735932 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل 
دیواریست به خیابان خاقانی به طول 13 متر شرقًا به خط مستقیم مفروض 
به قطعه 624/4 به طول 18/45 متر جنوبًا دیواریس��ت ب��ه قطعه 624/8 به 
طول 13 متر غربًا به خط مس��تقیم مفروض به قطعه 624/6 به طول 18/65 
متر که طبق نظر کارشناس رسمی پالک مورد نظر به مساحت عرصه 221 
متر مربع و اعیانی در 3/5 طبقه مجزا جمعًا به مساحت حدود 530 متر مربع 
با اسکلت فلزی و سقف تیرآهن و آجر و نمای خارجی سنگ چینی سفید که 
طبقه زیرین انباری تجاری با کف موزائیک و بدنه سنگ و دارای سرویس 
بهداشتی طبقه همکف با کاربری تجاری )سوپر خاقانی( با بدنه و کف تا زیر 
سقف سرامیک و دارای سرویس بهداش��تی و طبقه اول و نیم طبقه دوم با 
کاربری مسکونی با کف موزاییک و نمای داخلی گچ و نقاشی، درب و پنجره 
فلزی و آلومینیومی می باشد و دارای انشعابات آب و برق و گاز مشترک و 
چهار انشعاب برق مجزا می باشد و در حال حاضر طبقه همکف به صورت 
تجاری) سوپر خاقانی( به مس��احت 133 متر مربع استفاده می گردد لکن 
در پروانه مجوز 32 متر مربع می باش��د که با مراجعه به شهرداری مالک 
اقدام به اصالح پروانه نکرده است . ملکی آقای رضا قلی عباسی باغبادرانی 
)دو دانگ مش��اع( و خانم گلناز عباسی ) یک دانگ مش��اع( و خانم محبوبه 
عباسی باغبادرانی ) یک دانگ مشاع( و مریم عباسی باغبادرانی ) یک دانگ 
مشاع( و خانم الهام عباسی باغبادرانی )نیم دانگ مشاع( و خانم لیال عباسی 
باغبادرانی )نیم دانگ مشاع( که طبق س��ند رهنی شماره 88/06/24-525 
دفترخانه 72 شهر بندر عباس )هرمزگان( در رهن بانک صادرات هرمزگان 
واقع می باش��د و طبق اعالم بانک مدت ملک فوق دارای بیمه نامه می باشد 
و از ساعت 9 الی 12 روز یکش��نبه مورخ 95/05/03 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 پایه 42/000/000/000 
ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د 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 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 زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 95/03/30 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه 
مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرا به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب 
اداره ثبت اس��ناد و امالک س��پرده نماید.  م الف:5207 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)639 کلمه، 7 کادر(

انتظامی آموزش

ریيس پليس آگاهی نيروی انتظامی گفت: قاچاقچيان و باندهای 
س��ازمان یافته زیر ذره بين پليس آگاهی هس��تند و این پليس با 

عزمی راسخ »تشدید مبارزه با قاچاق«را دنبال می کند.
س��ردار محمد رضا مقيمی گفت: بر مبنای منوی��ات مقام معظم 
رهبری و تدابير فرمانده ناجا، اولویت هایی در برنامه کاری پليس 
آگاهی تعریف شده است که»تشدید مبارزه با قاچاق« و »کاهش 

سرقت و استرداد اموال به مالباختگان« از این اولویت هاست. 
وی با اشاره به اهميت مقابله با پدیده قاچاق، افزود: مبازره با قاچاق 
کاال و ارز نيازمند مشارکت همگانی است، کنترل و نظارت بر مرزها 

نيز در مقابله با این معضل بسيار کار گشاست. 
 ریي��س پليس آگاهی ناج��ا ادامه داد: خوش��بختانه از س��نوات 
گذشته نيروی انتظامی با برنامه ریزی دقيق، تزریق تجهيزات و به 
کارگيری نيروهای مج��رب در جلوگيری از ورود کاالی قاچاق به 
کشور از طریق مرزها موفق عمل کرده و تقویت این مهم همچنان 

در دستور کار نيروی انتظامی است. 
 س��ردار مقيمی با بيان اینکه مقابله با پدیده  قاچاق  نيازمند عزم 
ملی و مشارکت همگانی است ، خاطر نشان کرد : قاچاق کاال و ارز 
به بدنه »اقتصاد ملی« ضربه وارد می کند و پيامد های منفی این 

معضل گریبان گير همه خانوده ها می شود. 
 مقيمی در ادامه با اش�اره به جایگاه و نقش مهم مرزبانی در مقابله 
با قاچاق، گفت : سهم مرزبانی در توس��عه و تقویت امنيت پایدار 
کش��ور بيش از س��ایر رده های تخصصی نيروی انتظامی اس��ت 
همچنان که پليس آگاهی در تشدید مبارزه با پدیده قاچاق عزمی 

راسخ دارد. 
ریيس پليس آگاهی ناجا تاکيد کرد : برخورد با قاچاقچيان کالن 
و باندهای سازمان یافته اولویت پليس آگاهی است هرچند خرده 

قاچاقچيان نيز زیر ذره بين پليس هستند. 
 وی ی��اد آور ش��د: ارتق��ای تجهيزات و مه��ارت ه��ای علمی و 
 عملی کارکنان پليس آگاهی در راس��تای مب��ارزه با قاچاق نيز از

 اولویت های این پليس است.

از همان سنين 4 یا 5 سالگی دغدغه خانواده این است تا فرزندش 
را در کالس زبان ثبت نام کند؛ چرا که بارها شنيده اند سن مناسب 
زبان آموزی سه سالگی است و در شرایطی که هنوز کودک تسلط 
کافی به زبان فارسی ندارد باید گام در مسير فراگيری زبان انگليسی 
بگذارد. سال هاست که فراگيری زبان انگليسی به یک تب اجتماعی 
در جامعه تبدیل شده و دامنه شمول آن ،کودکان پيش از دبستان 

را نيز در برگرفته است.
در این موضوع که فراگيری زبان یک��ی از ضروریات زندگی امروز 
است هيچ تردیدی نيست، اما آیا فراگيری زبان صرفا به انگليسی 
خالصه می شود و فراگيری زبان انگليسی از سنين کودکی و حتی 

پيش از دبستان تا چه اندازه ضرورت دارد؟
نقص آموزش و پ��رورش در یاددهی مناس��ب زبان انگليس��ی به 
دانش آموزان تا چه اندازه در داغ ش��دن بازار مؤسسات خصوصی 
تأثيرگذار بوده است؟در حالی که ش��ورای عالی آموزش وپرورش 
س��ال 81 مصوبه ای مبنی بر آموزش 5 زبان خارج��ه در مدارس 
داش��ت، چرا پيش نيازهای الزم برای اجرای آن م��ورد توجه قرار 

نگرفته است؟
چرا آموزش و پرورش برای ارایه زبان خارجه دوم و سوم به صورت 
اختياری در مدارس هيچ گامی برنمی دارد و این کوتاهی خود را به 

استقبال نکردن دانش آموزان مرتبط می داند؟
طبق مصوبه ش��ورای عالی آموزش و پ��رورش، زبان های خارجی 
شامل زبان فرانسه، روسی، آلمانی و اسپانيایی می توانند در مدارس 
تدریس شوند. حال سوال این است که با گذشت 14 سال از مصوبه 
شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص آموزش 5 زبان خارجی 
در مدارس چرا سياست گذاری و بسترس��ازی الزم برای عملياتی 

شدن این مصوبه انجام نشده است؟
مس��ئوالن آموزش و پ��رورش در برابر این س��وال اف��کار عمومی 
و رس��انه ها که چرا با گذش���ت 14 س��ال از مصوبه مربوط، هنوز 
هيچ بس��تری را برای آموزش زب�ان ه�ای دیگر در مدارس فراهم 
نکرد ه اند، آن را به عدم استقبال دانش آم�وزان مرتبط می دانند و 
می گویند: مشکلی که هم اکن�ون وج�ود دارد این است که تقاضای 
اجتماعی ب��رای آموزش س��ایر زب�ان های خارجی کمتر اس��ت و 
خانواده ها با این اس��تدالل که انگليس��ی زبان بين المللی اس��ت، 

تقاضای بيشتری دارند.
آیا مسئوالن آموزش و پرورش با گذش��ت 14 سال از این مصوبه، 
برآورد کرده  اند چند درصد دانش آموزان عالقه مند به یادگيری زبان 
آلمانی، فرانسه یا اسپانيایی هستند؟  با گذشت 14 سال چه تعداد 
از دانش آموزان، مطلع هس��تند که به جز زبان انگليسی می توانند 
زبان های دیگری را به ص��ورت اختياری انتخ��اب کنند؟ دروس 
اختياری باید از سوی مدارس ارایه تا دانش آموزان نسبت به انتخاب 

آنها تشویق شوند، اما تا چه اندازه این اقدام صورت گرفته است؟

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی :

قاچاقچیان زیر ذره بین
پلیس آگاهی

بستری برای آموزش زبان خارجی فراهم نشده است؛

 ۵ زب�ان اختی�اری در م�دارس
 شای�د وقت�ی دیگ�ر

 معض��ل خودکش��ی از نمونه ناهنج��اری ه��ای عميق و 
تأسفبار اجتماعی محس��وب می شود که هر از چند گاهی 
اخباری در این خصوص و در البه الی س��طور رس��انه ها 

منتشر می گردد.
 این رفتار و اقدام ناخوش��ایند و پرخطر،مرز،کشور و قاره 
نمی شناس��د و تقریبا در تمام��ی کش��ورهای دنيا کم و 
بيش چنين رخدادهای تلخی حادث می ش��ود که موجی 
 از نگرانی،تأس��ف و ان��دوه را در اذه��ان مخاطبان برجای 
می گذارد. این موضوع در کش��ور ایران نيز مصداق دارد و 
از قضا، اخيرا شاهد انتشار اخبار بيشتری در این خصوص 
هستيم. به واقع در طول یک سال گذشته،اخبار مربوط به 
خودکشی در صفحه حوادث و س��طور رسانه های مجازی 

بسيار بيشتر و پر رنگ تر از گذشته به چشم می خورد.
 کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند عمده ترین عامل 
خودکشی به مسایل روحی و روانی باز می گردد و به واقع 
تنها زمانی یک فرد به مرز خودکش��ی می رسد و به حذف 
فيزیکی خویش��تن مبادرت می ورزد ک��ه روح و روان وی 
تحت تأثير عوام��ل داخلی و خارج��ی از وضعيت طبيعی 
خارج شده و دیگر امکان تحمل ش��رایطی که با آن مواجه 

است،برای او وجود ندارد.
  آنچن��ان ک��ه متخصص��ان و صاح��ب نظ��ران مط��رح 
ک��رده ان��د،90 درصد خودکش��ی ب��ه عوام��ل روحی و 
روانی ب��از می گ��ردد. البته اخت��الف نظرهای  بس��ياری 
در ای��ن خص��وص و در ميان کارشناس��ان وج��ود دارد و 
برخی دیگر ني��ز معتقدند 50 درصد عامل خودکش��ی به 
 مس��ایل روحی و روانی معطوف می شود و دالیل و عوامل 
تأثير گ��ذار دیگ��ر را باید در مس��ایل جامعه ش��ناختی و 
اقتصادی جس��ت وجو کرد.احم��د جليلی،ریيس انجمن 
روانپزشکان کش��ور و از صاحب نظران و پژو هشگران این 
حوزه معتقد اس��ت در جامعه ای که در آن افراد با یکدیگر 
ارتباط منطقی ندارند و ارتباطات با انسداد،نارس��ایی ها و 
مشکالتی جدی مواجه است به تبع ش��يوع بيماری های 

روحی و روانی در آن بيشتر به چشم می خورد.
 نقش رسانه در افزایش یا کاهش خودکشی

در ای��ران آم��ار دقيق��ی از ميزان وق��وع خودکش��ی ها 
در طول س��ال و یا ماه وجود ندارد، اما به راس��تی انتش��ار 
آمار خودکش��ی امری س��ازنده و مصلحت اندیشانه است 
یا انع��کاس آمار موج��ود و یا اخب��ار و ح��وادث مرتبط با 
این حوزه،م��ی تواند به دس��تاوردها و توفيق��ات مطلوبی 
 در این خص��وص منتهی ش��ود. به ب��اور روانپزش��کان و 
جامعه شناس��ان و پژوهش��گران علوم ارتباطات، شواهد 
نش��ان می دهد انعکاس کنترل نشده و بدون لحاظ کردن 
مالحظات کارشناسی می تواند در افزایش خودکشی مؤثر 

واقع شود.

  ب��ه واق��ع خودکش��ی هایی ک��ه در مألع��ام ص��ورت 
می گيرد،حاوی پيام های منفی بسياری برای جامعه است 
و می توان��د در دراز مدت پس لرزه ه��ای تخریبی چنين 
افعالی را در تزلزل روحی و روانی شاهدان چنين رخدادهای 

تلخی احساس کرد.
جليلی،ریي��س انجمن روانپزش��کان کش��ور در خصوص 
انع��کاس اخب��ار خودکش��ی معتقداست:انتش��ار ای��ن 
اخبار،مستلزم ضوابط خاصی اس��ت.  وی با طرح سوال با 
این مضمون که آیا آموزش خاصی برای خانواده ها در این 
خصوص وجود دارد که چه کس��ی در معرض خودکش��ی 
است، به نوعی این نقد را وارد می داند که به این امر آنچنان 

که باید پرداخته نشده است.
 شراکت رسانه ها در حصول منافع جمعی

آنچه که در خصوص عملکرد رسانه ها و دستاوردهای یک 
فعاليت رسانه ای مطلوب مطرح است عمدتا به تأثيرگذاری 
آن در جامعه معطوف می شود و قاعدتا تأثيرگذاری مطلوب 
یک رسانه زمانی مشخص و مبرهن می شود که در جهت 

دهی و  هدایت افکار عمومی موفق ظاهر شود.
 رضا کریميان فرد،کارش��ناس ارشد رش��ته ارتباطات ،با 
اش��اره به لزوم بهره گي��ری حداکثری از رس��انه ها برای 
تحق��ق اهداف ترس��يم و تعيين ش��ده در جامع��ه عنوان 
 کرد:هدای��ت اف��کار عمومی در ش��رایطی ک��ه جامعه با 
هجمه ه��ای متع��دد روحی،روانی،خبری مواجه اس��ت 
و بعض��ا رس��انه ه��ای معاند ت��الش م��ی کنند با س��ياه 
نمایی یا ب��زرگ نمایی ذهني��ت افکار عمومی را نس��بت 
به وض��ع موجود مس��موم س��ازند،عنصری بس��يار حائز 
 اهميت به ش��مار م��ی رود.وی افزود:در واقع یک رس��انه

 مس��ئوليت پذیر وکارآم��د تالش می کند اف��کار عمومی 

جامع��ه را ب��ا روش��نگری س��ازنده به س��مت آنچ��ه به 
 پویایی،اميد و مس��ير پيش��رفت ه��ر چه بيش��تر منتهی 
 می ش��ود س��وق دهند.کریميان فرد عن��وان کرد:انتظار

 می رود پوشش خبری چنين حوادثی با تکيه بر اختالالت 
روحی و روانی اف��رادی که مبادرت به چني��ن افعالی می 
کنند منعکس شود،در غير این صورت عادی شدن چنين 

رفتارهایی برای جامعه بسيار مخاطره آميز خواهد بود.
پوشش خبری با تبلیغ مدل خودکشی

زهرا اجاق،عضو هيئت علمی پژوهش��گاه علوم انس��انی و 
مطالعات  فرهنگی در خصوص پوش��ش اخب��ار مرتبط با 
خودکشی می گوید:برخی رس��انه ها با پررنگ جلوه دادن 
اخبار خودکشی،به نوعی ش��يوه، روش و منش خودکشی 
را منتقل می کنند و این در ش��رایطی است که با توجه به 
پيامی که چنين رفتارها و اقدام��ات پرخطری در پی دارد 
باید پوشش رس��انه ای به نحوی انجام پذیرد که هيجانات 
کاذب ایجاد نکند.  وی می افزاید:تيتر نش��دن خودکشی 
موضوعی حائز اهميت است و از سوی دیگر نباید از نظر دور 
داشت که اساسا باید در انتخاب واژگان دقت نظر وسواس 
الزم لحاظ شود که از تهييج افکار عمومی، به خصوص در 
اقشار آسيب پذیر که عمدتا پيگير چنين اخباری هستند 

پيشگيری شود. 
 در مجموع مبادرت ورزیدن به چنين رفتارهای پرخطری 
از نگاه علمی و مطالعاتی حائز اهميت است که به هر حال 
در مراکز مطالعاتی و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط با دقت 
نظر به آن پرداخته می ش��ود،اما انتق��ال آن بدون لحاظ 
کردن مالحظ��ات الزم در س��طح جامعه م��ی تواند خود 
مس��بب معضالت و بازتوليد چالش های دیگری شود که 

جامعه را با خسران و عارضه های بسياری مواجه می کند.

پوشش خبری با تبلیغ مدل خودکشی
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ـــینمایی  ــای س ــروش فیلم ه ــار فـ  آمـ
ــارک رمضان از  ــه  ماه مب در دومین هفت

سوی پخش کنندگان اعالم شد.
ــرکت  ــش ش ــر پخ ــی )مدی ــر قطب امی
ــنا،  ــی با ایس ــران(، در گفت وگوی فیلمی
ــد « را یک  ــم » بارک مجموع فروش فیل
ــان اعالم کرد  ــارد و40 میلیون توم  میلی
ــس از 9 روز نمایش  ــن فیلم پ  و گفت: ای
در 27 سالن سینمای تهران،820 میلیون 
و در شهرهای دیگر پس از پنج روز اکران 
در10 سینما،220 میلیون تومان فروخته 
ــران130  ــب در ته ــنبه ش و تنها پنج ش

میلیون تومان فروش داشته است. 
به گفته  او فروش » بارکد « به کارگردانی 
ــا عبور از مرز  مصطفی کیایی، در حالی ب
ــر از10 روز  ــان در کمت یک میلیارد توم
ــی فوق العاده را تجربه  می کند که  فروش

ــال  ــینماها در رمضان امس ــه  س » گیش
ــت و  ــته اس ــال های گذش ضعیف تر از س
علت آن هم اطالع رسانی و نیم بها نبودن 

بلیت است. «
فیلم » بارکد « با بازی بهرام رادان، محسن 
کیایی، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، 
پژمان بازغی و رضا کیانیان، پنجمین فیلم 

کیایی است و در قالب کمدی قرار دارد.
ــی  ــه کارگردان ــار « ب ــتاده در غب » ایس
محمدحسین مهدویان نیز تا شب گذشته 
ــون تومان  ــه340 میلی ــود را ب فروش خ

رسانده است.
ــم را در 23  ــن فیل ــران، فروش ای ــش فیلمی مدیر پخ
ــش،240 میلیون  ــس از 9 روز نمای ــینمای تهران پ  س
ــتان ها پس از پنج روز،100  و در هفت سینمای شهرس

میلیون تومان اعالم کرد.
این فیلم که به عنوان بهترین فیلم جشنواره  فیلم فجر 
ــلیان را  ــردار احمد متوس ــد، سرگذشت س  انتخاب ش
از دوران کودکی تا ناپدیدشدن در لبنان روایت می کند 
و هادی حجازی فر در نقش اصلی، امیرحسین هاشمی، 
ــدی و... در آن ایفای نقش  ابراهیم امینی و عماد محم
ــش فیلمیران همچنین فروش فیلم   می کنند. مدیر پخ
ــعود ده نمکی را نیز دو  » رسوایی2 « به کارگردانی مس
میلیارد و370 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این فیلم 
وارد هفته  هفتم نمایش شده و با در اختیار داشتن 15 
سالن در تهران و40 سالن در شهرهای دیگر به ترتیب 
یک میلیارد و400 میلیون تومان و970 میلیون تومان 
ــحر  ــت. در این فیلم اکبر عبدی، س ــته اس فروش داش
قریشی، محمدرضا شریفی نیا، امیر نوری، مهران رجبی، 
فخرالدین صدیق  شریف، رامین راستاد، ابوالفضل همراه، 
اسماعیل خلج و امین ایمانی به ایفای نقش می پردازند.

ــقانه « به کارگردانی  به گفته  قطبی، » یک دزدی عاش
امیرشهاب رضویان نیز در حالی وارد هفته هفتم نمایش 
ــش به یک میلیارد و 285 میلیون  ــود که فروش می ش
ــت. این فیلم در تهران یک میلیارد و  تومان رسیده اس
75 میلیون و در شهرستان ها210 میلیون تومان فروش 
ــینمای تهران و20  ــته و در حال حاضر در10 س داش

سینمای شهرهای دیگر در حال نمایش است.
فیلم » ابد و یک روز « به کارگردانی سعید روستایی نیز 
پس از 13 هفته نمایش همچنان20 سینمای تهران و 
40 سینمای شهرستان ها را در اختیار دارد و فروش خود 

را به 11 میلیارد و100 میلیون تومان رسانده است.
ــروش این فیلم  ــش فیلمیران، ف  بنا به اعالم مدیر پخ
تا شب گذشته، در تهران هفت میلیارد و200 میلیون 
ــه میلیارد و900 میلیون تومان  و در شهرهای دیگر س

بوده است.
ــم حاتمی کیا نیز  ــی ابراهی ــگارد « به کارگردان » بادی
ــارد و50 میلیون  ــروش خود را به هفت میلی مجموع ف
ــت که چهار میلیارد و520 میلیون  ــانده اس تومان رس
ــون آن نیز در  ــارد و530 میلی ــران و دو میلی آن در ته
سایر شهرها حاصل شده است. به گفته  امیر قطبی این 

ــینما در تهران و 15 سینما   فیلم هفت س
در شهرستان های دیگر در اختیار دارد و 
در حالی وارد هفته  چهارم نمایش می شود 
که این آخرین هفته  اکران عمومی اش نیز 

خواهد بود.
ــر پخش نیمروز   مهدی صباغ زاده ) مدی
ــروش » اژدها وارد  ــز مجموع ف فیلم ( نی
ــود « را در حدود دو میلیارد و450  می ش
میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این فیلم 
در حال حاضر در 9 سینمای تهران و20 
سینمای سایر شهرها در حال اکران است. 
ــه کارگردانی مانی حقیقی؛  در این فیلم ب
همایون غنی زاده، امیر جدیدی، احسان 
ــری و کیانا  ــادر فالح، علی باق گودرزی، ن

تجمل به ایفای نقش می پردازند.
ــی  روح ا...  ــه کارگردان » مرگ ماهی « ب
ــود را  ــوع فروش خ ــز مجم ــازی نی  حج
ــت.  ــانده اس ــه700 میلیون تومان رس ب
ــماعیلی ) مدیر پخش شرکت  حبیب اس
ــازان ( گفت: این فیلم که  ــانه  فیلمس رس
ــران خود را  ــمین هفته  اک در تهران شش
ــر می گذارد، تاکنون حدود670  پشت س
ــته و در شهرستان ها  میلیون فروش داش
ــده و با شش  نیز به تازگی اکرانش آغاز ش
ــی بالغ بر30 میلیون تومان  سالن فروش

داشته است.
ــودرام نیکی کریمی، علی  در این فیلم مل
ــاز طباطبایی، بابک حمیدیان،  مصفا، طن
ــاهی، پانته آ بهرام، ریما رامین فر، بابک  ــحر دولتش س

کریمی، بهرنگ علوی و... به ایفای نقش می پردازند.
» آآاادت نمی کنیم « به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان 
نیز مجموع فروش خود را به700 میلیون تومان رساند.

احمد مختاری ) مدیر پخش هدایت فیلم ( با بیان اینکه 
فروش این فیلم در تهران به 595 میلیون تومان رسیده 
و فروش شهرستان های آن نیز 105 میلیون تومان است 
گفت: » آآاادت نمی کنیم « در حال حاضر در تهران 22 
سالن سینما در اختیار دارد و اکران آن کمتر از یک هفته 
است که در شهرستان ها آغاز شده و در حال حاضر 14 
سالن نیز در شهرستان ها، این فیلم را نمایش می دهند. 
ــودن وضع  ــخص ب ــینماداران به دلیل نا مش برخی س
حقوقی فیلم در روزهای گذشته، از اکران آن خودداری 
کرده بودند، اما با حل شدن مشکالت، تعداد سینماهای 

این فیلم افزایش پیدا خواهد کرد.
ــازی هدیه تهرانی، حمیدرضا  » آآاادت نمی کنیم « با ب
آذرنگ، ساره بیات و محمدرضا فروتن، از 12 خرداد وارد 
چرخه  اکران شده است، اما به دلیل پخش تیزرهای این 
فیلم از شبکه های ماهواره ای، نمایش آن برای چند روز 

متوقف و مجددا از سر گرفته شد.
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اشتباه صورت گرفته در برنامه چند شب قبل ماه عسل، موجی از انتقادها 
در فضای مجازی را در پی داشته و واکنش ها به این گاف علمی همچنان 
ادامه دارد. در برنامه چند شب قبل ماه عسل  که با اجرای  احسان علیخانی 
ــص ناباروری و IVF از  ــود، از میهمان برنامه که فوق تخص پخش می ش
ــود تا در برنامه حضور پیدا کند.  دانشگاه وین  اتریش دارد، دعوت می ش
 دکتر صادرمی میهمان برنامه، تصویری را نشان می دهد و مدعی می شود

ــاهده  ــکوپ مش ــت که او در زیر میکروس  که آن تصویر یک تخمک اس
ــت که این تصویر، نمایی از سحابی هلیکس  کرده است. این در حالی اس
ــکوپ فضایی هابل در سال  ــت که توسط تلس ) Helix Nebula ( اس
 2004 رصد شده است. میهمان برنامه با اشاره به تصویر سحابی هلیکس 
در این برنامه زنده می گوید: » این تصویر یک تخمک است که در اطراف 
ــبیه  ــلول های محافظت کننده قرار دارد، ببینید که این تصویر ش  آن س
ــت؛ وقتی این تصویر تخمک را در زیر میکروسکوپ  به یک کهکشان اس

مشاهده کردم، گویا عظمت خلقت و پروردگار را در آن دیدم! «

ــناس تهرانی در باغی در ابتدای جاده کرج  مراسم افطاری یکی از تجار سرش
ــد. احمد یوسفی یکی از تجار  ــتاره های سینما و فوتبال برگزار ش با حضور س
سرشناس تهران که از قدیم در کنار پرسپولیس بوده، مراسم افطار امسالش را 
در باغی در ابتدای جاده چالوس گرفت و تقریبا بسیاری از ستاره های قدیمی 
ــالش در هنر و فوتبال را هم دعوت کرده بود. علی پروین، ناصر  و هم سن و س
ــار چهره های دیگری چون  ملک مطیعی، پوری بنایی، امیر قلعه نویی در کن
رویانیان و هدایتی و عباس انصاری فرد از دیگر میهمانان سرشناس این مراسم 
ــناس تهران هم  ــای افرا و خیلی دیگر از تجار سرش  افطار بودند. مالک برج ه
ــب  ــول قط ــق معم ــن طب ــی پروی ــتند. عل ــور داش ــاری حض ــن افط در ای
ــرد برایش  ــاس انصاری ف ــته بودند. عب ــه دور او نشس ــا بود و هم فوتبالی ه
ــی گفت، ــاخته بود م ــکل س ــرا برایش مش ــه اخی ــکایتی ک ــرای ش  از ماج

ــامانه هوادارای راه  ــعی می کرد از این بگوید که چطور س محمد رویانیان س
افتاده برای استقالل و پرسپولیس، درآمدزایی می کند و این تیم ها به حقوق 
واقعی شان نمی رسند. هدایتی هم مدام از این می گفت که برای پرسپولیس 
چه بازیکنی خریده، برای تیم ملی چه پول هایی می خواهد بدهد و کلی از این 

حرف هایی که وزیر ورزش هر بار آنها را می شنود، ناراحت می شود.

گاف باورنکردنی در برنامه ماه عسل 

ضیافت ورزشی هنری به میزبانی
 تاجر تهرانی

ــرکت پخش » فیلمیران « بیان کرد برای جذب مخاطب بیشتر در  مدیرعامل ش
طرح اکران رمضان، می توان قیمت بلیت های سینما را بعد از افطار هم کاهش داد.

ــرک پخش » فیلمیران « که  ــینما و مدیرعامل ش ــرتیپی تهیه کننده س علی س
ــتاده در غبار « را در ماه رمضان برعهده دارد، گفت: مهم ترین   پخش فیلم » ایس
ــئله تبلیغات  ــود دارد، مس ــق رمضان وج ــران موف ــئله ای که در زمینه اک  مس
و اطالع رسانی دقیق به مردم است. در واقع اگر تبلیغات مناسبی برای این طرح 
اجرا شود بی شک سطح موفقیت باال می رود. وی ادامه داد: تبلیغات تاثیر بسیاری 
در جذب مخاطب و فروش فیلم های سینمایی دارد. در موضوع تبلیغ فیلم های 
ــبکه های ماهواره ای دیدیم که این تبلیغات گرچه غیرقانونی بودند  ایرانی در ش
ولی در افزایش فروش در سینماها تاثیر داشت. این تهیه کننده سینما بیان کرد: 
هرچند سینماها با طرح ویژه اکران رمضان مورد استقبال مردم قرار گرفته است، 
ــود  ــیاری از مردم نمی دانند که چنین طرحی در رمضان اجرا می ش  اما هنوز بس
و می توانند تا سحر به سینما بروند و از دیدن فیلم های روی پرده لذت ببرند. در 
چنین شرایطی عالقه مندان به سینما می توانند شب ها بدون ترافیک های معمول 
روزانه و گرمای هوا به تماشای فیلم های مورد نظر خود بروند و اگر اطالع رسانی 

دقیق در این زمینه صورت گیرد، بی شک اسقبال بیشتری از این طرح می شود.

کارگردان » ثبت با سند برابر است « ضمن ابراز گله مندی از انتظار 2 ماهه  برای 
دریافت پروانه نمایش، از عالقه مندی اش به اکران این فیلم در مرداد ماه خبر داد.

بهمن گودرزی کارگردان » ثبت با سند برابر است « درباره زمان اکران این فیلم 
ــینمایی » ثبت با سند برابر است « را  سینمایی گفت: حدود 2 ماه پیش فیلم س
ــاد اسالمی تحویل دادیم که  برای دریافت پروانه نمایش به وزارت فرهنگ و ارش
مسئوالن مربوطه فیلم را ببینند، اما در این مدت هر هفته با آوردن دالیل مختلفی 

به ما می گویند که هنوز نوبت به بازبینی فیلم شما نرسیده است.
ــود یا فیلم های دیگر  ــواری پروانه نمایش تشکیل نمی ش  وی افزود: به نظرم یا ش
بر اساس روابط در دستور کار قرار می گیرند، زیرا چنین مسئله ای بسیار بی سابقه 

است که یک فیلم تا این اندازه برای دریافت پروانه نمایش در نوبت باشد. 
دوستان شورای پروانه نمایش هر هفته به ما وعده می دهند که دوشنبه فیلم شما 

را می بینیم و به همین صورت 2 ماه است که  ما به انتظار نشسته ایم.
گودرزی عنوان کرد: ما با این وضعیت نمی توانیم با سرگروه های سینمایی قرارداد 
ببنیدم و زمان اکران » ثبت با سند برابر است « را نیز نمی توانیم مشخص کنیم. این 
درحالی است که ما حتی نمی توانیم اعتراضی هم بکنیم، زیرا در صورت اعتراض 
به ما می گویند که فیلم های بسیاری در نوبت دریافت پروانه نمایش هستند. این 
کارگردان با اشاره به زمان مناسب اکران فیلم سینمایی » ثبت با سند برابر است 
ــد هر زمانی که اکران شود  « اظهار کرد: اگر یک فیلم پتانسیل خوبی داشته باش
قادر به جذب مخاطب است، اما با این وجود به نظرم نیمه اول سال برای نمایش 
 فیلم ها زمان مناسبی است. از این رو ما هم دوست داریم » ثبت با سند برابر است «

ــد و بدتر مجبور  ــال در انتخاب بین ب ــران کنیم، زیرا به هر ح  را در مرداد ماه اک
به پذیرش گزینه » بد « هستیم.

علی سرتیپی:

بلیت تخفیف دار در اکران
 » افطار تا سحر « هم عرضه شود

نیکول کیدمن وارد یک پروژه 
ماوراء الطبیعی شد

سومین همکاری تام هنکس و ران هاوارد 
بر اساس کتاب های دن براون

در فرهنگسرای خورشید؛

کتاب سحوری سپاهان 
رونمایی می شود

هرشب؛

» فردوس « به روی آنتن
 شبکه اصفهان می رود

سینما ی جهان

درشهر

سینمای ایران 

نیکول کیدمن به کالین فارل پیوست تا در فیلم جدید یورگوس النتیموس کارگردان 
 فیلم » خرچنگ « جلوی دوربین برود. کیدمن برنده جایزه اسکار در حال مذاکره است 
ــر فارل بازیگر  تا در یک فیلمی با تمرکز بر انتقام جویی ماوراءالطبیعی در نقش همس
ــانه ای است که پروژه  ــود. » کشتن گوزن مقدس « تریلر روان شناس ایرلندی ظاهر ش
ــکیل می دهد. وی با فیلم قبلی اش   بعدی یورگوس النتیموس کارگردان یونانی را تش
ــی زبانش بود، توجه زیادی را به  » خرچنگ « که فیلمی طنز و نخستین فیلم انگلیس
ــنواره کن به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیئت داوران  خود جلب کرد. فیلم او در جش
جشنواره کن را گرفت. این کارگردان مثل فیلم قبلی، از نویسندگان فیلمنامه فیلم جدید 

نیز هست. او همراه افتیمیس فیلیپو فیلمنامه » کشتن گوزن مقدس « را نوشته است.
کیدمن قرار است نقش همسر شخصیتی را بازی کند که فارل در نقش او ظاهر می شود. 
همسر او جراحی است که نوجوانی را وارد خانواده اش کرده  و وقتی با رفتارهای گناه آلود 
 او روبه رو می شود، قصد دارد با نثار قربانی، همه چیز را درست کند. گفته شده این فیلم 
ــاه پیش در آمریکا  ــد برد. » خرچنگ « که م ــر ماوراءالطبیعی نیز بهره خواه  از عناص

به نمایش درآمد با اقبال زیادی روبه رو شد و بیش از 5 میلیون دالر فروش کرد. 
این فیلم سال پیش نقدهای زیادی در جشنواره فیلم کن دریافت کرده بود. 

کالین فارل، ریچل وایس و جان سی .رایلی بازیگران این فیلم بودند.

ــومین همکاری تام هنکس و  ــت که س » دوزخ « عنوان فیلمی جدید از ران هاوارد اس
ــت. » دوزخ « ) Inferno ( اقتباس  این کارگردان در این اثر سینمایی رقم خورده اس
ــتان  ــت. در این داس ــنده آمریکایی اس ــینمایی جدیدی از کتاب دن براون، نویس  س
ــام هنکس باری دیگر در نقش  هیجان انگیز و راز آلود که در فلورانس روی می دهد ت
پروفسور رابرت النگدون ظاهر می شود. پروفسور النگدون تنها کسی است که می تواند 
 دنیا را از یک فاجعه غریب نجات دهد. پس از » رمز داوینچی « و » فرشتگان و شیاطین «

 این سومین همکاری تام هنکس و ران هاوارد، کارگردان آمریکایی بر اساس کتاب های 
ــتن کتاب » رمز داوینچی «  ــت. دن براون در سال 2003 میالدی با نوش  دن براون اس
ــنگاپور آمده اند  ــی » دوزخ « به س ــید. عوامل فیلم برای معرف ــهرت جهانی رس  به ش
و ران هاوارد، کارگردان با اشاره به تفاوت » دوزخ « با فیلم های پیشین می گوید: » این 
ــیقی متن آن را به صورت  فیلم حال و هوای امروزی تری دارد. حتی هانس زیمر موس
معاصر نوشته است. به دالیلی فکر می کنم این فیلم متفاوت است و تاثیر مستقیم تری 

بر مخاطب خواهد داشت. تعلیق و هیجان بیشتر دارد و درام بیشتری می سازد. «
ــی و عرفان خان بهره می برد.  ــتر، عمر س ــیتی جونز، بن فاس » دوزخ « از بازی فلیس
ــروع و در فورانس تمام شد. تام هنکس،  فیلمبرداری آن فروردین سال 94 در ونیز ش
ــاره کرده و می گوید:   بازیگر آمریکایی به اهمیت و تاثیر مکان های تاریخی ایتالیا اش
» نکته خاص فیلم این است که برای ساخت آن باید به این محل های خارق العاده بروی 

و از خصوصیت و غنای آن بهره برداری کنی. 
در نتیجه عالوه بر اینکه شغلی داری، از این امتیاز هم بهره می بری. «

فیلم » دوزخ « بر محور » کمدی الهی «، شاهکار دانته نویسنده قرن سیزدهم میالدی 
 شکل می گیرد. تام هنکس در نقش پروفسور النگدون با دنبال کردن رد اشعار دانته، 
در جستجوی رمز خنثی کردن یک نقشه مرگبار است. فیلمنامه اقتباسی کار دیوید کپ 

است و فیلم هشتم اکتبر ) 17 مهر ( در فلورانس افتتاح می شود.

کتاب سحوری سپاهان با محوریت موسیقی آیینی، در فرهنگسرای خورشید 
رونمایی و معرفی می شود.

 کتاب سحوري سپاهان مجموعه اي است از بهترین و مشهورترین نوحه هایي 
ــط آوازخوانان و نوحه خوانان در اصفهان اجرا  که در ماه مبارک رمضان توس
مي  شده است. در این کتاب عالوه بر تحلیل و بررسی متن نوحه ها، نت های 
ــده و به همراه آن یک لوح فشرده   مرتبط با هر سحوری در کتاب تدوین ش
ــدان قرار  ــار عالقه من ــاب در اختی ــده در کت ــای تدوین ش  از آوازخوانی ه

داده می شود تا به فهم بیشتر مخاطب کمک کند.
در ابتدای کتاب، تاریخچه ای مربوط به آیین سحوری خوانی آمده و سعی شده 
تا خواننده را با این روش مرسوم در گذشته که به فراموشی سپرده شده، آشنا 
کرده و سپس به طور خاص به بیان اجرای مراسم در استان اصفهان که چطور 
و در کدام شهرها بیشتر اجرا می شده است، بپردازد. همچنین در این کتاب، 
ــیقیایی و نت نگاری آن، به نگارش   متن سحری ها آورده شده و تحلیل موس
در آمده است، ضمن این که توجه به زندگینامه سحری خوان های سطح شهر 

اصفهان نیز مد نظر قرار گرفته شده است.
ــنگ جاوید یکی از هنرمندان  پژوهش کتاب سحوری سپاهان توسط هوش
ــور و همچنین احسان شریف زاده  صاحب نام در عرصه موسیقی آیینی کش

انجام شده است.
ــپاهان، روز پنج شنبه  3 تیرماه   مراسم معرفی و رونمایی کتاب سحوری س

در فرهنگسرای خورشید  برگزار می شود.

ــتان اصفهان  ــالمی اس ــاد اس  معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارش
از پخش برنامه قرآنی تلویزیونی فردوس از شبکه استانی اصفهان خبر داد.

 حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل یعقوبی گفت: برنامه تلویزیونی فردوس 
به سفارش شورای توسعه فرهنگ قرآنی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان به مدت 15 شب از شبکه استانی اصفهان پخش می شود.
ــبت ایام ماه مبارک رمضان تهیه شده،  وی افزود: در این برنامه که به مناس
ــا هنرمندان قرآنی و اصحاب قرآن و عترت  با پرداختن به موضوعات قرآنی ب
ــاتید حوزه  ــان و اس ــرده و از نظرات کارشناس ــتان اصفهان مصاحبه ک  اس

و دانشگاه در خصوص مسائل قرآنی استفاده می کند.
ــاعت پخش این برنامه از شبکه  ــالم یعقوبی خاطرنشان کرد: س حجت االس
استانی اصفهان هر شب ازساعت22:40 تا 23 بوده و تا شب 25 ماه مبارک 

رمضان ادامه دارد.

شاید برای آنها که گالره عباسی را در نقش اکرم سریال » شهرزاد « دیده اند 
باور این نکته سخت باشد که خالف سنگین این بازیگر برداشتن یک آدامس 

اضافه از جعبه آدامس رفقایش است. 
اصرار دارد که آدم » باحالی « نیست.

 ظاهرا بازیگری را زیادی جدی گرفته و احتماال از آن عوامل » حرص درآور «
ــوند  ــل کار حاضر می ش ــر وقت در مح ــه س ــت که همیش  هر پروژه ای اس
ــی از آن  ــرده اند و ظاهرا خانم عباس ــه دیالوگ ها را از قبل حفظ ک و همیش
ــه جذاب تر و باحال تر  ــت و آدم های خیانت کار همیش  خائنان بالفطره اس

هستند.
 بماند که در سریال شهرزاد نقش یک کلفت زیرآب زن و بدجنس را به قدری 
خوب بازی کرده که به همه حواشی نداشتن های زندگی واقعی اش می ارزد!

ــبت ماه مبارک رمضان  گالره را این شب ها در سریال » برادر « که به مناس
ساخته شده، از شبکه دوم سیما می بینیم.

 او در این سریال باز هم تجربه همکاری با پوریا 
ــت. بد نیست  ــرخ را پیدا کرده اس پورس
ــمت هایی از گفت و گوی جدید  قس

این بازیگر را بخوانید؛ 
آیا ت�ا به ح�ال پی�ش آمده 
که برای ی�ک نق�ش، ابتدا 
دس�تمزد را ب�اال بگویید، 
به این نیت که در نهایت 
پ�س از چ�ک و چان�ه 
زدن ب�ه قیم�ت مورد 
نظر نزدیک ش�وید، 
 ام�ا ط�رف ب�دون 
چان�ه زدن قیمت 
اولی�ه را قب�ول 

کند؟
 معموال قیمت ها

را خیلــــــی 

ــدی نبوده که  ــوده در آن ح ــم اختالف قیمت ب ــم. اگر ه بافاصله نمی گوی
ــه فکر کنند طرف  ــت ک ــاند. این برایم بدتر اس همکاری ما را به چالش بکش
 دستمزد پرتی طلب می کند. از طرف دیگر وقتی برای امضای قرارداد حاضر 
ــم را بدانم، بنابراین بیهوده کار را به هم نمی زنم و برای پول  می شوم که نقش
 هم سر قرارداد نمی روم، بلکه پیش از آن تصمیم خود را می گیرم و برای امضا 

می روم. 
ــاده گفته ام که کاراکتر یا نقش  ــتم کار کنم خیلی س جاهایی که نمی خواس
ــت ندارم. گاهی اوقات هم دروغ های کوچکی گفته ام تا از دست من  را دوس

ناراحت نشوند. مثال گفته ام سر کار دیگری هستم یا مسافرم. 
از دید خودم احترام گذاشته ام تا باعث ناراحتی شان نشوم.

در این باره تاکنون دروغ » باحالی « هم گفته اید؟
من کال آدم باحالی نیستم. 

ــه چیزهایی را رعایت می کنم. هیچ وقت  شاید به این خاطر است که همیش
 نمی توانم » پیچوندن باحالی « انجام بدهم. یک بار خبرنگاری به من زنگ زد 

و گفت که می خواهد برای فالن مجله گفت و گویی با من داشته باشد.
ــید » تا امروز در فیلمبرداری چه فیلمی تپق زدی یا اشتباه بامزه   از من پرس
ــما آدم  ــدی. « به او گفتم من نمی توانم برای مصاحبه ش عجیبی مرتکب ش
ــه قبل از فیلمبرداری روی فیلمنامه بارها و بارها  جذابی باشم، چون همیش
تمرین می کنم. همیشه سعی می کنم در این کار صادق باشم و نمی خواهم 
به عنوان کسی که آدم ها را دور می زند و تلفن جواب نمی دهد، آبرویم برود. 

برای همین شاید سوژه خیلی خوبی نباشم.
 از اینک�ه خبرنگاره�ا در زندگ�ی خصوصی ش�ما س�رک بکش�ند 

خوش تان می آید یا نه؟
زندگی خصوصی من به دو بخش تقسیم می شود. 

یک بخش مربوط به قبل از ازدواج و بخش دیگر پس از ازدواجم است. 
کال هیچ وقت با اینکه در زندگی ام سرک بکشند، مشکلی نداشته ام. 

ــرایط فرق دارد؛ چون زندگی  هیچ وقت ناراحت نشده ام. اما بعد از ازدواج ش
خصوصی دونفره است. در این شرایط باید هر دو نفر رضایت داشته باشند.

 البته تا حدودی عالقه مندان را از طریق اینستاگرام در جریان می گذارم، اما 
هم من و هم همسرم دوست نداریم سوژه خیلی از ماجراها شویم. 

ــرم هیچ وقت   به همین خاطر هیچ موقع مصاحبه دونفره نمی کنیم و همس
ــتند تا عکس  ــه از ما خواس ــد. چند مجل ــالت نمی آی  به مصاحبه های مج

عروسی مان را روی جلد کار کنند، ولی ما دوست نداشتیم. 
ــن کار خوب  ــوان گفت ای ــدارم. اصال نمی ت ــد بودنش کاری ن به خوب یا ب
ــت که  ــال این طور نیس ــتگی دارد. مث ــات آدم ها بس ــه روحی ــت یا بد. ب  اس
ــه ای را که در آن  ــس های خان ــو دو نفره برویم یا عک ــال ن در برنامه های س
ــن کارها خیلی  ــتاگرام بگذارم. فکر می کنم ای  زندگی می کنیم، روی اینس

با روحیات همسرم سازگاری ندارد. 
چون آدم خیلی آرام و به دور از حاشیه ای است. 

کار خالفی که از گفتنش خجالت بکشید انجام داده اید؟
ــت  ــه درونش کلی راز هس ــکی داریم ک ــک دنیای یواش ــه ما ی  باالخره هم
و هیچ وقت نه من و نه هیچ کس دیگری نمی آید در یک مصاحبه مطرحش 
ــان کرد خالف کردن  ــترین خالف های من که می شود عنوان ش  کند. بیش

در حین رانندگی کردن است.
ــت که هم من   حرف زدن با تلفن یکی از رایج ترین کارهای خالف قانون اس
ــه  ــردم موقع رانندگی انجام می دهند و در عین حال همیش  و هم خیلی از م

می گویند باید به قوانین احترام گذاشت و قانون را رعایت کرد!

گالره عباسی: آدم باحالی نیستم

در گیشه  سینماها چه خبر است؟

بارکد ؛ 
ایستاده در صــدر

بهمن گودرزی: 
فقط وعده می دهند



دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استان: 

چهارمحال و بختياری دومين استان پاک کشور
 سيد قدیر مرتضوی دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
چهارمحال و بختياري، در نشست خبری با اصحاب رسانه 
و مطبوعات اس��تان، مقابله با عرضه م��واد مخدر، درمان و 
حمایت های اجتماعی، مس��ایل حقوق��ی و قضایی، حوزه 
فرهنگی و پيشگيری و مشارکت های مردمی با استفاده از 
ظرفيت های س��ازمان های مردم نهاد را پنج حوزه فعاليت 

ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.
وی به ضرورت فرهنگ سازي در زمينه مصرف مواد مخدر و 
آثار سوء آن تأکيد کرد و گفت: اعتياد به عنوان یک آسيب 

اجتماعی جدی شناخته شده است.
مرتضوي با بيان اینكه نگاه به اعتياد، نگاه آسيب اجتماعي 

است، یادآور شد: حوزه اعتياد یكی از آسيب های اجتماعي 
کشور است که بر دیگر آسيب ها تأثير مي گذارد.

وی با اشاره به اینكه 880 هزار نفر از جمعيت استان افراد 
سالم و پاک  هستند، تصریح کرد: 13 هزار و 700 نفر در رده 
سنی  15 تا 64 سال در استان به این بيماری مبتال هستند.

به گفته وی، نرخ ش��يوع اس��تفاده از مواد مخدر در استان 
0/98 درصد است. مرتضوی به ظرفيت سازمان های مردم 
نهاد در امر مبارزه با مواد مخدر اش��اره ک��رد و گفت: الزم 
است از این ظرفيت در راستای آگاه س��ازی جامعه هدف 

استفاده کرد.
وی افزود: در حال حاض��ر 53 مرکز درم��ان اعتياد تحت 

نظارت علوم پزشكی و بهزیس��تی و سه مرکز تحت نظارت 
اداره زندان ها در حال فعاليت هس��تند که از این تعداد سه 

مرکز دولتی و مابقی خصوصی می باشند.
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استان افزود: در سال گذشته 
تعداد 12 هزار نفر ب��ه مراکز ترک اعتياد اس��تان مراجعه 
کرده اند. مرتضوی  چهارمحال و بختياری را دومين استان 
پاک کشور دانس��ت و تأکيد کرد: هيچ فردی در جامعه از 
آسيب اعتياد مصون نيس��ت. وی با بيان اینكه نرخ شيوع 
اعتياد در جوامع کارگری بيشتر از دیگر جوامع است، گفت: 
الزم است با آگاه سازی و توانمندسازی خانواده ها از شيوع 

این بيماری پيشگيری کنيم.
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اخبار اخبار

ش��هرام احمدی مدی��رکل حفاظ��ت محيط زیس��ت چهارمحال و 
بختياری از تكميل بند خاک��ی تاالب بين الملل��ی گندمان در این 
اس��تان خبر داد و گفت: 500 ميليارد ریال اعتبار برای تكميل بند 

خاکی تاالب بين المللی گندمان اختصاص یافت.
مدی��رکل حفاظ��ت محي��ط زیس��ت چهارمح��ال و بختي��اری 
گفت: ت��االب بين الملل��ی گندم��ان زادگاه پرن��دگان و موجودات 
آبزی فراوانی اس��ت و اج��رای پروژه بن��د خاکی ب��رای حفاظت و 
صيان��ت از محي��ط زیس��ت پرن��دگان، آبزی��ان و احي��ای ای��ن 
 ت��االب اج��را ش��ده و دارای ط��ول ی��ک ه��زار و 600 مترمرب��ع

 است.
وی با اش��اره به اهميت حفاظت و صيانت از محيط زیس��ت گفت: 
محيط زیست زیس��تگاه حيوانات، پرندگان، حش��رات و گونه های 
گياهی بی شماری بوده و احيا و صيانت از محيط زیست از برنامه های 

اولویت دار این نهاد در سال جاری است.
احمدی با اشاره به اهميت آموزش درس��ت حاشيه نشينان جنگل 
برای اطفای حریق در محيط زیست خاطرنشان کرد: در این زمينه 
کارگاه های آموزش��ی اطفای حریق برای جلوگيری از آتش سوزی 
در محيط زیس��ت و مناطق حفاظت شده در چهارمحال و بختياری 

اجرا خواهد شد.
وی افزود: س��ازمان های مردم نهاد محيط زیست نقش مهمی برای 
حفاظت و صيانت از محيط زیست دارند و در این سازمان ها مجهز به 

سيستم اطفای حریق خواهند شد.

ریيس سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختياری گفت: 
چهارمحال وبختياری قابليت توليد گل محمدی با کيفيت را دارد و 

باید این امر مورد توجه بيشتر قرار بگيرد. 
ذبيح اهلل غریب با اشاره به اینكه استان چهارمحال وبختياری استانی 
با قابليت درتوليد گل محمدی اس��ت، اف��زود: گل محمدی توليد 
ش��ده اس��تان چهارمحال وبختياری با کيفيت ترین گل محمدی 

درکشورشناخته شده است. 
وی با اشاره به اینكه اس��تان چهارمحال وبختياری با داشتن اراضی 
شيب دار ومتوسط بارندگی باالی 500ميلی متر، قابليت کشت دیم 
گل محمدی رادارد، افزود: یك��ی از ویژگی های توليد گل محمدی 
با کيفيت باال، اختالف دمای ش��ب و روز اس��ت ک��ه گل محمدی 
توليد شده درسال گذشته اس��تان چهارمحال وبختياری با داشتن 
 این ویژگی با کيفيت ترین گل محمدی درکش��ور ش��ناخته شده 

است.

اختصاص اعتبار برای تکميل
 بند خاکی تاالب بين المللی گندمان

چهارمحال وبختياری قابليت توليد 
گل محمدی باکيفيت را دارد

ظرفيت توليد ۱۹۵ واحد صنعتی 
تا پایان سال افزایش می یابد

 برپایی دومين نمایشگاه بزرگ
 علوم قرآنی در شهرکرد 

دبير مجمع عالی تفس��ير قرآن کشور، معماری 
امروزی را بيشتر ناشی از فرهنگ دانست و گفت: 
معماری مس��اجد  و منازل ام��روزی همخوانی 

زیادی با دیدگاه های پيامبر اکرم)ص( ندارد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم احمد احمدی 
قمی در سفر به شهرکرد با حضور در خبرگزاری 
ایسنا، با اشاره به اینكه طرح خاصی برای معماری 
اسالمی در اسالم ارایه نش��ده است، اظهار کرد: 
اس��الم در رابطه با معماری و مس��كن ب��ا ارایه 
کليات، طراحی جزئ��ی را به خود مس��لمانان 

واگذار کرده است.
وی افزود: چيزی که ام��روز به عنوان طرح های 
معماری در اکثر کشورهای اسالمی و خصوصا 
کشور ایران استفاده می ش��ود، بيشتر ناشی از 

فرهنگ و سنت ماست.
حجت االسالم احمدی قمی با اشاره به سخنی از 
امام صادق)ع( که می فرمایند: وسيع بودن منزل 
از سعادت مرد اس��ت و راحتی مؤمن در فراخی 
خانه اش می باشد، گفت: از مس��ایلی که آیين 
اس��الم در خصوص مس��كن بر آن تأکيد دارد، 
فراخی و وسعت خانه است که در این خانه باید 
ارزش های اسالمی رعایت و نبض حيات سالم در 

آن بتپد و زالل محبت در آن جاری باشد.
وی با بيان اینكه اسالم همواره برتكریم مهمان 
تأکيد ک��رده اس��ت، تصریح کرد: بای��د با ورود 

مهمان، حرم��ت خانه و صاحبخان��ه نيز حفظ 
شود، تكریم مهمان و جلوه آن در ساختار فضایي 
خانه هاي س��نتي ایران قابل مش��اهده بود ولی 
درمعماری م��درن این موض��وع نادیده گرفته 

می شود.
دبير مجمع عالی تفس��ير قرآن کش��ور گفت: 
تجربه ثابت کرده اس��ت زن باید هنگامی که در 
خانه مهمانی وجود دارد بتوان��د بدون آنكه در 
معرض دید مهمان باشد، کارهای خود را انجام 
دهد و از نگاه دیگران مصون و محفوظ بماند ولی 
متأسفانه در معماری امروزی آشپزخانه مشرف 

به پذیرایی است و این نكته رعایت نمی  شود.
حجت االسالم احمدی سبک و معماری مساجد 
را نيز بيشتر ناشی از فرهنگ دانست و با اشاره به 
ساخت مسجدالنبی در زمان پيامبر، تصریح کرد: 
نگاه هایی که پيامبر اکرم)ص( به مسجد داشتند 
با مس��اجدی که امروزه وج��ود دارد همخوانی 

زیادی ندارد.
وی گفت: هنر کاشی کاری در مساجد، مناره ها و 
محارب امروزی مساجد در کشورهای اسالمی، 
ناشی از فرهنگ هرکش��ور است و این معماری 
مسلمانان است و یک معماری اسالمی نيست، به 
طور مثال وجود داالن ها وهشتی ها در معماری 
سنتی ایرانی  باعث شده این طراحی در مساجد 

ایرانی نيز دیده شود.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياری گفت: 
ظرفيت توليد 195 واحد صنعتی تا پایان سال در استان چهارمحال و 

بختياری افزایش پيدا می کند.
نعيم امامی اظهار داشت: تا پایان سال، 195 واحد نيمه فعال به ظرفيت 

باالی 70 درصد خواهند رسيد.
وی افزود: ب��ا افزایش ظرفيت توليد این واحد های صنعتی، اش��تغال 

گذشته آنها بار دیگر ایجاد می شود.
 مدیر کل س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياری از
  راه ا ندازی شش واحد تعطيل از ابتدای س��ال جاری تاکنون خبر داد

  و بيان ک��رد: با تالش های بس��يار و حل مش��كالت ای��ن واحدهای 
 صنعتی، اش��تغال گذش��ته ای��ن واحدهای تولي��دی دوب��اره ایجاد 
 ش��د.چهارمحال و بختي��اری دارای ی��ک ه��زار و 200 واح��د 

صنعتی است.

  دومي��ن نمایش��گاه ب��زرگ عل��وم قرآن��ی با عن��وان جش��ن قرآن 
 با حض��ور مدی��رکل هماهنگ��ی ام��ور اس��تان های وزارت فرهنگ
  و ارش��اد اس��المی، نماینده ولی فقي��ه در چهارمح��ال و بختياری

 و معاون سياسی و امنيتی استاندار افتتاح شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری در این مراسم 
اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی 

با هدف ترویج فرهنگ قرآنی برپا شده است.
 وی اف��زود: 20 ناش��ر در قال��ب بخش مكتوب��ات و 25 غرف��ه نيز در

 بخش جانبی نمایشگاه شامل فعاليت های متنوع در نمایشگاه حضور 
دارند.

جواد کارگران با اشاره به اجرای طرح تعویض قرآن های نو با فرسوده 
بيان کرد: 2 هزار جل��د قرآن به صورت رایگان با کتاب های فرس��وده 

تعویض می شود.
 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختي��اری با بيان
  اینك��ه ب��ا توج��ه ب��ه افزای��ش تقاض��ا ب��رای تعوی��ض، قرآن های
  بيش��تری در اختيار این بخ��ش قرار می گي��رد، خاطرنش��ان کرد:

 این طرح در شهرستان ها توس��ط ادارات فرهنگ و ارشاد اجرا خواهد 
شد.

وی با بيان اینكه نمایش��گاه ش��امل بخش های متنوع محافل انس با 
قرآن، هنرهای تجس��می، بازی های رایانه ای و شفاخانه قرآنی است، 
گفت: نمایشگاه تا 8 تيرماه از س��اعت 10 صبح تا 8 شب آماده بازدید 
عالقه مندان است که در صورت استقبال تا ساعت 10 شب نيز تمدید 

می شود.

ابالغ وقت رسیدگی
3/645 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106839401100 ش��ماره پرون��ده: 
9409986839400146 شماره بایگانی ش��عبه: 940146  خواهان/ شاکی 
سجاد کریمیان نژاد  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم کیوان اصفهانی 
زاده حسین پور به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 347  ارجاع و به کالسه 
9409986839400146 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/02 و 
ساعت 11/30 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 انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:8785 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/648 در خص��وص پرونده کالس��ه 950132 خواهان محمد یوس��فی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ش��رکت آفتاب گستر اتوبوسرانی 
به مدیریت بهنام خلجی پیربلوطی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 95/5/4  س��اعت 11 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 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:8754 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/649 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 112/95 خواهان س��هیل صفری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک شماره 92/10/16-484872 
به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر تادیه 
به طرفیت احمد آیت ا... زاده تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز 
مورخ 95/5/5  ساعت 18/30 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 ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان و مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8764 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/650 در خصوص پرونده کالس��ه 950227 خواهان ش��رکت پایا ذوب 
کاوه با وکالت محمد قنبری و مریم السادات مدرسی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه بملغ 158/890/000 ریال بانضمام مطلق خس��ارت بابت یک فقره 
چک به ش��ماره 3621-1422661 به طرفیت وحید حاجی رس��تمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/5/5  ساعت 8/30 
صبح 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 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8736 
شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)136 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/651 در خصوص پرونده کالس��ه 191/95 خواه��ان غالمرضا مهدی 
با وکالت محمود س��نجری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید 
مرادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/5/5  
س��اعت 3/30 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 شود. م الف:8725 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/652 در خصوص پرونده کالس��ه 950390 خواهان سید دانیال محدث 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت مرجان یوس��فی فرزند 
علیمراد تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/11  ساعت 
12/30 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 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8756 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/653 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351203219 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351200091 ش��ماره بایگانی شعبه: 950110  خواهان/ شاکی 
محمدرضا عادلیان  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم نعمت اله کربالئی 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و تامین 
خواسته و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120  ارجاع و به کالسه 
9509980351200091 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/11 و 
ساعت 11 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
م الف:8817 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)183 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/654 در خصوص پرونده کالسه 950361 خواهان حسام الدین سپهری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت لیال پیمانی تقدیم نموده است وقت 
رس��یدگی برای مورخ 95/5/13  س��اعت 10 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف 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:8758 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/655 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352201799 ش��ماره پرون��ده: 
9509980352200230 ش��ماره بایگانی شعبه: 950234  خواهان/ شاکی 
محمدرضا صانعی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم محسن  عشقی 
خوزانی به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخی��ر تادیه و مطالب��ه وجه چک 
ومطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  ارجاع و به کالسه 
9509980352200230 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/13 و 
ساعت 11/30 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 انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:8816 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/656 در خصوص پرونده کالسه 950414 خواهان محسن داوری دولت 
آبادی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت هوشنگ جعفری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/12  ساعت 9/30 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 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:8734 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای ح��ل اختالف 

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

3/657 در خصوص پرونده کالسه 950412 خواهان محسن داوری دولت 
آبادی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت هوشنگ جعفری تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/12  س��اعت 9 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 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:8735 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای ح��ل اختالف 

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

3/658 در خصوص پرونده کالس��ه 520/95 خواه��ان احمد کوه طوری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مهدی زه ت��اب فرزند محمد 
حس��ین تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/12  ساعت 
11/30 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 نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می شود.  
م الف:8753 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/659 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352201769 ش��ماره پرون��ده: 
9509980352200241 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950245  خواه��ان/ 
شاکی قاسم قاس��میان  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم ابوالفضل 
قربانی به خواس��ته مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چ��ک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  ارجاع و به کالسه 
9509980352200241 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/12 و 
ساعت 12 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
م الف:8815 ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)178 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/660 در خصوص پرونده کالس��ه 193/95 خواهان غالمرضا مهدی با 
وکالت محمود س��نجری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت احسان 
شمس��ی ارمندی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز  سه شنبه 
مورخ 95/5/12  ساعت 16 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره دو اصفهان و مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:8763 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/661 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 295/95 خواهان علی دانش��مند 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت ولی اله توکلی تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/11  س��اعت 16/30 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 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8714 شعبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/712 در خصوص پرونده کالس��ه 196/95 خواهان محمدرضا فتوحی 
با وکالت حسین حمزه دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر مسعود 
نکوئی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/25 س��اعت 
8/30 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 شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 8772  ش��عبه 32 حقوقی مجتم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان 

اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(

معماری کشورها ناشی از فرهنگ و سنت آنهاست
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حدود چند ماه پیش بود که دانش��مندان موفق به رویت 
نخستین عالیم امواج گرانشی ش��دند. امواجی که آلبرت 
 انیش��تین س��ال ها پیش از این، وجود آنه��ا را پیش بینی 
کرده ب��ود. هم اکنون، دانش��مندان آژان��س فضایی اروپا 
توانس��ته اند با انجام آزمایش هایی در فضا اثرات این امواج 
را در مقی��اس بس��یار کوچک روی اجس��ام شناس��ایی و 

اندازه گیری کنند.
دانشمندان با استفاده از آنتن فضایی تداخل سنج لیزری 
)LISA( که یک فضاپیمای آزمایش��ی طراحی شده برای 
مطالعه گرانش است، اعالم کرده اند که موفق به اندازه گیری 
دقیق مقادیر بس��یار ناچی��زی از جنبش هایی ب��ا مقدار 
کوچکتر از عرض یک اتم ش��ده اند. در حالی که این اخبار 
در س��طح فنی نیز قابل توجه هس��تند، اما بخ��ش واقعا 
هیجان انگیز داستان این اس��ت که انجام این اندازه گیری 
موفق به احتمال زیاد به یک راه بهتر منجر خواهد شد تا ما 
بتوانیم با اس��تفاده از آن روش ها، امواج گرانشی را ردیابی 
کنیم. زومیت نوشت؛ امواج گرانش��ی به ریزموج هایی در 
انحنای فضازمان گفته می ش��ود که انیش��تین در نظریه 
نسبیت عام خود آنها را پیش بینی کرده بود و دانشمندان 
نیز برای اولین بار در اوایل س��ال جاری توانس��تند آنها را 
آشکارس��ازی کنند. برای درک بهتر موضوع می خواهیم 
کمی بیشتر در این مورد بدانیم. تیمی پژوهشی از آژانس 
فضایی اروپا )ESA(  فضاپیمایی را در 1/5میلیون کیلومتر 
)۹۳۲۰5۶ مایل( دورتر از زمی��ن در منطقه ای از فضا که 
در آن کشش های گرانشی زمین و خورشید هر دو توسط 

همدیگر خنثی می شود، قرار دادند.
 ای��ن منطقه ب��ه عن��وان ی��ک نقط��ه الگرانژ ش��ناخته

 ش��ده اس��ت. این ها در واقع توضیحاتی اس��ت که طارق 
بازلی ب��ه الجزیره ارائ��ه داده اس��ت. روش کار بدین گونه 
اس��ت که دو مکعب جامد ب��ه جرم ه��ای 1/۹کیلوگرم از 
جنس آلیاژ طال و پالتین در واقع در یک س��قوط آزاد در 

میان  فضا قرار داشته و دقیقا به مقدار ۳7/5سانتی متر از 
هم فاصله دارند. از آن جا که مکعب ها در موقعیت سقوط 
 آزاد هس��تند، آنها از لحاظ تکنیکی نبای��د به کل حرکتی

 داشته باش��ند. البته این امر با صرف نظر از سرعت آن ها 
در حی��ن حرکتش��ان در داخل س��فینه و در م��داری به 
دور خورش��ید لحاظ می ش��ود. ح��ال اگر آنه��ا بر خالف 
 نتیجه گی��ری ما حرکتی داش��ته باش��ند، ای��ن احتمال

 وجود دارد که آنها تحت تاثیر امواج گرانشی به حرکت در 
آمده باش��ند، چرا که این امواج در سراسر پهنه کیهان در 
حال انتشار هستند و باعث تکان هایی هرچند بسیار جزئی 
در اشیا می شوند. بر پایه توضیحات جسی امسپاک  برای 
مجله اسمیتس��ونیان، محققان در طی بررسی های خود 
به این نتیجه رس��یده اند که ابزار اندازه گیری آنها قادر به 
اندازه گیری حرکات در مقیاس فمتومتر است که این مقدار 
معادل با یک میلیونیوم یک میلیاردم متر اس��ت. گفتنی 
اس��ت که خود LISA به اندازه کافی برای شناسایی امواج 
گرانشی بزرگ نیست. برای این که اشیای اندازه گیری باید 
به مقدار بسیار زیادی دور از هم باشند، به طوری که موج 
بتواند هر دوی آنه��ا را در زمان هایی متفاوت مورد اصابت 
قرار دهد. محققان می توانند از محیط هایی در فضا استفاده 

کنند که تحت تاثیر نیروهای بیرونی قرار ندارند.
دانشمند ارشد این ماموریت ،مارتین هوییتسون  در گفتگو 
با مجله اسمیتسونیان گفت: ما می خواستیم حرکات را در 
مقیاس پیکومتری ببینیم. ای��ن مقدار به اندازه 1۰۰ برابر 
بهتر از مشاهدات روی زمین اس��ت. هنگامی که محققان 
توسط رصدخانه تداخل گرانش��ی موج لیزر )LIGO( در 
اوایل س��ال جاری امواج گرانش��ی را شناس��ایی کردند، 
مجبور به اس��تفاده از لیزرهایی بودند که تنها ۴ کیلومتر 
از هم جدا بودند. این مقدار کوچک برای شناسایی دقیق 
امواج گرانشی، بیش از حد کوچک است. برای مقابله با این 
مشکل، آنها لیزر را به س��مت جلو و عقب جابه جا کردند و 

در ادامه یک فاصله 111۸ کیلومتری ایجاد کردند. بر پایه 
گزارش امسپاک، امواج گرانش��ی را می توان در این فاصله 
شناس��ایی کرد؛ اما تنها امواجی را که در محدوده 1۰۰ تا 

1۰۰۰ هرتز قرار دارند.
از آنجا که لیس��ا توانس��ته اس��ت میزان جنبش ه��ا را با 
دق��ت اندازه گیری کند، ای��ن تیم قصد دارد ت��ا به زودی 
مرحل��ه بعدی ماموری��ت را با یک دس��تگاه به ن��ام آنتن 
)eLISA  فضای��ی تداخل س��نج لی��زری تکامل��ی )

 شروع کند. در مرحله بعد از این پروس��ه، سه فضاپیما به 
صورت جداگانه در همان نقطه ای که لیسا نیز قرار داشت 
در مدار خورش��ید حرکت خواهند کرد. این فضاپیماها به 
صورت حرف L با هم دیگر لینک خواهند ش��د و هر یک 
از آنه��ا ۹۹۹۴۰۲ کیلومتر از هم فاصله خواهند داش��ت. 
در چنین فاصله بزرگی، تیم پژوهش��ی باید قادر باش��د تا 
امواج گرانش��ی را به طور دقیق شناس��ایی کند؛ امواجی 
که تنها ۰/۰۰۰1ت��ا 1 هرتز فرکانس دارند. این سیس��تم 
بسیار حس��اس تر از آن سیستمی اس��ت که LIGO دارد. 
این تیم باور دارد که با اس��تفاده از تکنی��ک اندازه گیری 
لیزری ک��ه در این ماموریت اعتبارس��نجی ش��د، قادر به 
 اندازه گیری حرکاتی حتی با میزان تنها چند تریلیونیم متر 
خواهد بود. درک امواج گرانشی به ما چشم انداز جدیدی از 

سازوکار جهان هستی خواهد داد.
واقعیت این است که توانایی تش��خیص موفقیت آمیز این 
حرکت ها بسیار شگفت آور است و از س��ویی اندازه گیری 
 موفقی��ت آمی��ز آن نی��ز توس��ط آژان��س فضای��ی اروپا

 نش��ان می دهد که ما در ح��ال پیش��رفت های خوبی در 
این زمینه هس��تیم. پل مک نام��ارا یک��ی از اعضای تیم 
 گفت: هنگامی که م��ا از دریچه امواج گرانش��ی به جهان

 نگاه کنیم، آنگاه می بینیم که اشیا به طور کامال جدیدی 
نمود پیدا می کنند. چیزهایی را می توانیم ببینیم که پیش 
تر هرگز قادر به دیدنش��ان نبودیم و با اس��تفاده از طیف 
الکترومغناطیسی نیز هیچ گاه آنها را نمی توانیم مشاهده 
کنیم. ما واقعا در آستانه مشاهده جهان با یک روش کامال 
جدید هس��تیم. فابیو فاواتا، رییس هیئ��ت مدیره آژانس 
فضای اروپا این موضوع را چنین وصف می کند: ما اکنون 
می دانیم که امواج گرانشی وجود دارند و قابل آشکارسازی 
هم هستند. اکنون، به لطف این ماموریت، ما می دانیم که از 
دقت و حساسیت کافی برای مشاهده آنها در فضا برخوردار 
هستیم و در نتیجه، یک پنجره جدید به روی جهان باز شده 
است. در حالی که پژوهشگران هنوز باید کارهای زیادی را 
برای خارج ساختن لیسا از زمین انجام دهند، اما در حال 
حاضر نیز فکر کردن به این که این ماموریت چه داده های 
جالبی را می توان��د جمع آوری کند، بس��یار هیجان انگیز 
 Physical است. گفتنی اس��ت که این یافته ها در ژورنال

Review Letters منتشر شده است.

نظریه انیشتین یک بار دیگر به اثبات رسید؛

لیسا، انیشتین را تصدیق کرد

محققان ایرانی در صدد هس��تند تا سازه های ساختمانی 
را با کمک روبات ها در کره زمین و در سایر کرات از جمله 

ماه و مریخ بسازند.
به��رخ خوش��نویس، مجری طرح »س��اخت س��ازه های 
ساختمانی به کمک روبات روی کره زمین و سایر کرات« 
و برگزیده  بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی 
اظهار کرد: در حال حاضر تمام وس��ایلی که در دسترس 
مردم اس��ت همگی به صورت اتوماتیک ساخته می شوند 
و تنها چیزی که اتوماتیک س��اخته نمی شود، ساختمان 

است.
 وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ب��ه همی��ن دلیل الزم اس��ت 
س��اختمان س��ازی هم اتوماتیک��ی انجام گی��رد، گفت: 
 ساختمان س��ازی کار بس��یار خطر ناکی اس��ت و آمارها

  نش��ان می ده��د که س��االنه ح��دود ۶۰ ه��زار نفر طی 
ساختمان سازی جان خود را از دست می دهند.

اف���زود:   اس��تاد دانش��گاه کالیفرنی��ای جن�وب��ی 
ساختمان سازی معموال کار سریعی نیست و هزینه باالیی 
دارد؛ بنابراین ساخت س��اختمان به صورت اتوماتیک و با 

روبات مبرم است.
به گفته خوشنویس، ۲۰ سال است که روی این زمینه  کار 

می کنم تا از طریق چاپ ۳ بعدی که اختراع کرده ام بتوانم 
به صورت اتوماتیک ساختمان سازی کنم.

وی با بیان این ک��ه این طرح در مورد اس��تفاده در کرات 
 دیگر نیز با کمک  مجموعه فضایی ناسا مورد پیگیری قرار 
گرفته است، گفت:  چندین سال اس��ت که  بر روی روش 
اس��تفاده از موادی  که روی ماه و مریخ هستند تحقیق و 

توسعه انجام داده ام؛ آرزو دارم این طرح را  در ایران برای 
ساختمان سازی به عنوان اولین کشور، کاربردی کنم.

خوش��نویس در خصوص ویژگی های س��اختمان سازی 
با روب��ات گفت: ب��ا اس��تفاده از این طرح می ت��وان، یک 
س��اختمان  ۲۰۰ متری را در ی�ک روز ساخت؛ البته ما از 
ساخت ساختمان های کوچک آغ�از م�ی کنیم و امیدواریم 

که با ساخت ماشین های بزرگتر س��اختمان های بزرگتر 
بس��ازیم.  وی تاکید کرد: هر کاری نیاز ب��ه منابعی دارد ، 
بنابراین نمی توان زمان بهره برداری این طرح  را تخمین 
زد. استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اظهار کرد: این طرح 
یک فناوری مناس��ب برای آینده اس��ت که روش ساخت 
کانتوری، مورد مطالعه قرار گرفته تا بدین وس��یله بتوان 
 ساخت یک ساختمان با تمام اجزای آن مانند لوله کشی،

 برق کشی و... را به صورت خودکار انجام داد.
وی با بیان اینکه  این فن��اوری از مزایای فوق العاده انرژی 
و زیس��ت محیطی برخوردار اس��ت، ادامه داد: برای این 
 کار هر س��اختمان می تواند طرح منحصر ب��ه فرد خود را 
داشته باشد و حتی ش��امل اجزای پیچیده منحنی گون 
باشد.دکتر بهرخ خوشنویس، استاد دانشگاه کالیفرنیای 
جنوب��ی و عضو آکادم��ی عل��وم اتحادیه اروپاس��ت. وی 
همچنین عضو مفاهیم پیش��رفته نوآورانه ناس��ا، موسسه 
مهندسی صنایع و انجمن شبیه سازی کامپیوتری است. 
نوآوری وی، در زمینه س��اخت س��ازه های س��اختمانی 

کانتوری به صورت خودکار است.
این طرح رتبه دوم پژوهش های کاربردی بیست و نهمین 

جشنواره بین المللی خوارزمی را کسب کرده است.

اولین مسابقه از سری رقابت های فرمول 1 در سال ۲۰1۶ با یک حادثه 
بسیار ش��دید در پیس��ت ملبورن اس��ترالیا همراه بود. فرناندو آلونسو 
راننده ۳۴ س��اله تیم مکالرن هنگام سبقت گیری از استبان گوتیرز در 
پیچ سوم دچار سانحه شده و پس از برخورد شدید با دیواره و از دست 
 دادن کنترل به س��مت حاشیه منحرف ش��د. خودروی آلونسو پس از 
کشیده شدن روی چمن ها در آس��مان پرواز کرده و پس از فرود روی 
قسمت شنی س��رانجام توسط حصارهای پیس��ت متوقف شد. در این 
حادثه شدید، خوشبختانه آلونسو آسیب جدی ندید و بدون کمک تیم 
امداد و نجات، خود را از میان الش��ه خودرو بیرون کش��یده و از صحنه 
دور شد. هر چند بعدا معلوم شد که او با شکس��تگی دنده روبه رو شده 
 FIA و به همین دلیل گرند پری بحرین را از دس��ت داد. مجله رسمی
)فدراس��یون اتومبیل رانی جهانی( در آخرین ش��ماره خود گزارش��ی 
درباره این تصادف منتشر کرده که نشان می دهد آلونسو از چه تصادف 
 FIA وحش��تناکی جان س��الم به در برده اس��ت. یافته های محققین
بیانگر آن است که این راننده اس��پانیایی قبل از سبقت از گوتیرز ۳1۳ 
کیلومتر بر ساعت سرعت داش��ته اما در لحظه برخورد با خودروی وی 
 سرعت کمی کاسته ش��ده و به ۳۰5 کیلومتر بر ساعت رسیده است. با 
شکسته شدن سیستم تعلیق در بخش جلو، خودروی آلونسو به دیواره 
کناری کوبیده می شود، ش��تاب گرانش ثبت ش��ده در این لحظه رقم 
فوق العاده باالی ۴5G اعالم شده است که به معنای ۴5 برابر شدن وزن 
بدن و ضربه ناش��ی از برخورد اس��ت. همچنین دوربین های پرسرعت 
نش��ان می دهند که سر آلونس��و دو بار با قسمت اس��تراحتگاه در این 
لحظه برخورد کرده است. این تازه شروع یک تصادف وحشتناک بود، 
زیرا خودروی آلونس��و پس از برخورد با دیواره روی چمن ها کش��یده 
ش��ده و این بار ش��تاب گرانش باورنکردنی ۴۶G به خودروی آلونس��و 
 تحمیل می شود که در حالت عادی باعث مرگ انسان می شود. پس از

 کشیده شدن روی چمن ها، خودروی او در نهایت با ۰/۹ثانیه پرواز در 
آس��مان و چرخش 5۴۰ درجه ای دوباره روی زمین س��قوط می کند 
که نتیجه آن وارد شدن ش��تاب گرانش ۲۰G به خودرو بوده است. این 
گزارش خالصه می کند که آلونس��و از لحظه اول تصادف در س��رعت 
۳۰5 کیلومتر در ساعت تا پرواز و سقوط روی ش��نزار حاشیه پیست، 
سه مرتبه ش��تاب منفی خیلی باال را متحمل ش��ده، اما به دلیل وجود 
سیس��تم های ایمنی متعدد و البته عملکرد درس��ت آنها خوشبختانه 
آس��یب جدی ندیده اس��ت. ناگفته نماند اطالعات به دس��ت آمده در 
 این گزارش برآیندی است از داده های ثبت شده، اطالعات موجود در

 شتاب سنج درون گوشی راننده و دوربین های پر سرعتی که این اواخر 
روی خودروهای فرمول 1 نصب شده اند. از آن جایی که مسابقات فرمول 
1 پیش��رفته ترین رقابت های خودرویی برگزار شده است، فناوری ها و 
تجارب کسب ش��ده در آن بعد از چند س��ال وارد خودروهای خیابانی 
می شود. ش��اید این حادثه و فناوری هایی که جان آلونسو را نجات داد، 

روزی باعث نجات جان هزاران انسان در خارج از مرزهای ایران شود!

چندی پیش مرس��دس بنز از عرضه خودروی الکتریکی شاسی بلند 
جدید خود در آینده ای نه چندان دور پرده برداشت. حال جزئیاتی از 
طرح جدید بنز برای عرضه خودروهای برقی، منتشر شده است که در 

ادامه به آن پرداخته می شود.
زومیت نوشت؛ مرسدس بنز اخیرا در رابطه با خودروی تمام الکتریکی 
خود جزئیاتی را  ارائه کرده است. این ش��رکت مدعی است که امکان 
 طی مس��افت ای��ن خ��ودروی الکتریکی نزدی��ک ب��ه 5۰۰ کیلومتر 
خواهد بود. مرسدس بنز اعالم کرده است ؛ این خودرو در انتهای دهه 
جاری میالدی عرضه می شود. گزارش ش��ده است که نسخه طراحی 
مفهومی این خودرو در نمایشگاه اتومبیل پاریس ۲۰1۶ که در انتهای 

ماه سپتامبر برگزار می شود در معرض نمایش قرار می گیرد.
ای��ن خودروس��از آلمان��ی در نمایش��گاه TecDay Road که هفته 
گذشته در شهر اشتوتگارت برگزار شد، شرکت کرد. بنز اعالم کرد که 
خودروهای الکتریکی خود  را بر پای��ه پلتفورم جدیدی تولید و عرضه 
خواهد کرد؛ این پلتفورم خاص خودروهای الکتریکی خواهد بود و هیچ 
نمونه بنزینی با اس��تفاده از آن تولید نخواهد ش��د. پلتفورم خودروی 
الکتریکی جدید مرس��دس بنز، به پلتفورم ماژوالر تسال شباهت دارد. 
باتری لیتیوم یونی در کف خودرو جانمایی می شود و موتور الکتریکی 
نیز روی اکسل جلو و عقب سوار خواهد شد. همان طور که پیش تر هم 
اشاره شد، روی این پلتفورم انواع مختلفی از خودروهای سدان و شاسی 
بلند قابل تولی��د خواهد بود. توماس وب��ر )Thomas Weber( مدیر 
تحقیقات و توسعه مرسدس بنز بیان کرد: این یکی دیگر از تعهداتمان 
در برابر حمل و نقل الکتریکی و پاک است. ما در حال تحقیقات فراوان 
روی حمل و نقل الکتریکی هستیم و متقاعد شدیم که بازار خودروی 

کنونی آمادگی قبول خودروهای الکتریکی را دارد.
بنز اعالم کرده است ؛ طی دو سال آینده حداقل 7/۹میلیارد دالر روی 
فناوری های س��بز س��رمایه گذاری خواهد کرد. عالوه بر خودروهای 
الکتریکی که با باتری کار می کنند، مرسدس بنز روی خودروهای پیل 
سوختی و هیبرید نیز سرمایه گذاری خواهد کرد. بنز، توسعه خط تولید 
خودروهای هیبریدی را با عرضه GLC350e کوپه و E350e در اواخر 

سال جاری میالدی ادامه خواهد داد.

معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشگاه  اقیانوس شناسی و علوم جوی از 
تملیک زمین برای احداث ایس��تگاه پژوهشی مرکز اقیانوس شناسی 

دریای خزر )رشت( خبر داد.
 رامین ش��ادی گفت: با پیگیری های انجام ش��ده ،قطع��ه زمینی به 
مس��احت 7۸۳۸ مترمربع برای احداث مرکز اقیانوس شناسی دریای 

خزر )رشت( به پژوهشگاه برای انجام این امر واگذار شد.
رامین ش��ادی در خصوص موقعیت منطقه ای و جغرافیایی این قطعه 
زمین، اف��زود: منطقه ای که زمی��ن در آن قرار گرفته اس��ت کاربری 

آموزش عالی دارد.
ش��ادی خاطرنش��ان ک��رد: در س��ال 1۳۹۳، قطع��ه زمین��ی ب��ه 
مس��احت 5۲۹۳ مترمربع در حاش��یه ش��هر رش��ت ب��رای احداث 
 این مرک��ز اختص��اص یافته ب��ود که ب��ه دلیل ع��دم برخ��ورداری

 از جایگاه مناسب و همچنین داشتن معارض، امکان انجام فعالیت در 
آن وجود نداشت.

مع��اون توس��عه و پش��تیبانی پژوهش��گاه اقیان��وس شناس��ی و 
عل��وم ج��وی عن��وان ک��رد: ب��ا راه ان��دازی این مرک��ز در اس��تان 
 گیالن،پژوهش��گاه ملی اقیانوس شناس��ی و علوم جوی ب��ا دارا بودن

 5 مرکز اقیانوس شناسی در اس��تان های بوشهر، بندرعباس، چابهار، 
نوشهر و رشت به فعالیت و تحقیقات در حوزه علوم و فنون دریایی در 

کشور می پردازد.

در رقابت های فرمول یک 2016 رکورد عجیبی ثبت شد؛

وقتی به واسطه تصادف
وزن انسان 46 برابر می شود

مرسدس هم برای تولید خودروی الکتریکی متقاعد شد؛

پلتفورمی از غول مهندسی خودروی 
آلمان برای الکتریکی ها

معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشگاه و علوم جوی؛

ایستگاه پژوهشی مرکز اقیانوس شناسی 
دریای خزر احداث می شود

خبرخبر

توسط محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفت؛

روبات هایی که ساختمان می سازند

شیائومی تا کنون 110 میلیون ردمی فروخته است؛

پرقدرت نه چندان گران
ناسا بزرگترین آتش سوزی کنترل شده در فضا را ایجاد کرد؛

آزمایشی در فضا که آتشی به پا کرد
موعد تحویل سفارش ها دو سال زودتر انجام خواهد شد؛

تسال به تیراژ 2000 در هر هفته رسید

نخستین موبایل از س��ری Redmi شرکت چینی 
شیائومی در سال ۲۰1۳ معرفی شد و طبق ادعای 
مدیرعامل این ش��رکت، ل��ی ژون )Lei Jun(، در 
طی این مدت بیش از 11۰ میلیون دستگاه با این 
برند به فروش رس��یده اس��ت. موبایل های سری 
Redmi از اقتصادی ترین محصوالت شیائومی به 
حس��اب می آیند. همین قیمت های ارزان در کنار 
 Redmi تنوع باال سبب شده که موبایل های سری
پرفروش ترین تلفن های هوشمند این شرکت نیز 
باشند. دیجیاتو نوشت؛ شیائومی فقط تا این موقع 
 Redmi از سال میالدی چهار مدل مختلف شامل
Note 3 ، Redmi 3 Pro، 3 و Redmi 3s را 
روانه بازار کرده و هیچ بعید نیس��ت ک��ه تا قبل از 
کریسمس یکی ،دو Redmi تازه دیگر در آستین 
داشته باشد. فروش 11۰ میلیون دستگاه در طی 
کمتر از سه سال بدون ش��ک آماری موفقیت آمیز 
برای این شرکت چینی به حساب می آید. اگر مدل 

Pro این س��ری را در نظر نگیری��م، در این مدت 
 Redmi بیش از ۹ م��دل مختل��ف از موبایل های
روانه بازار ش��ده اس��ت. راز این موفقیت عالوه بر 
قیمت ارزان که در باال به آن اشاره شد، مشخصات 
س��خت افزاری قابل قبول و در مواردی حتی رده 
 Redmi باالی این محصوالت است. به عنوان مثال
3s در قبال پرداخ��ت مبلغی کمت��ر از 1۳۶ دالر 
)البته در کش��ور چین( مجموعه ای سخت افزاری 
ش��امل نمایش��گر 5 اینچی، ۲ یا ۳ گیگابایت رم، 
1۶ یا ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، تراشه مجتمع 
اسنپدراگون ۴۳۰، دوربین اصلی 1۳ مگاپیکسلی 
و بات��ری ۴۰۰۰ میلی آمپر س��اعتی را در بدنه ای 
فلزی به همراه حسگر اثر انگش��ت در اختیار شما 
قرار می دهد. به نظر می رسد فرمول موفق شیائومی 
به این زودی ها کارآیی خود را از دس��ت نمی دهد، 
اگرچه الگوب��رداری از آن، به خصوص برای رقبای 

هموطن، به هیچ وجه دشوار نخواهد بود!

س��ازمان فضای��ی ناس��ا در راس��تای افزای��ش 
ایمنی فضان��وردان، اقدام به انج��ام یک آزمایش 
آتش س��وزی بزرگ در فضا کرده اس��ت. در طی 
این آزمایش یک بلوک ۴۰ در ۹۴ سانتی متری از 
الیاف پنبه و فایبرگالس در یک س��فینه در حال 

بازگشت به زمین به آتش کشیده شد.
 بزرگترین حجمی که تا به حال توس��ط ناسا در 
فضای خارج از جو دچار حریق شده، ابعادی کمتر 
از 1۰ سانتی متر داشته اس��ت، بنابراین آزمایش 
مذکور بزرگترین حریق کنترل شده فضایی تا به 

امروز به حساب می آید.
این آزمایش ب��ا ن��ام رس��می Saffire-I درون 
فضاپیم��ای »Cygnus« ب��ه انجام رس��ید. این 
ش��اتل در ماه مارس بزرگترین محموله ارس��الی 
از ایس��تگاه بین المللی را به زمین بازگردانده بود. 
مرکز تحقیقاتی Glenn Research ناسا ماژولی 
را طراحی و تولید کرده تا از عدم انتش��ار آتش به 

سایر بخش های سفینه فضایی جلوگیری نماید. 
حریق مذکور در روز 1۴ ژوئن و در ش��رایطی که 
Cygnus تنها چند س��اعت قبل از آن از ایستگاه 
بین المللی جدا ش��ده بود، درون م��اژول محافظ 
انجام گرفت. پیش از آن ک��ه نمونه به طور کامل 
بسوزد، فضاپیمای مورد اشاره بیش از هزار مایل 

را در فضا طی کرده بود.
بنابراین می توان انتظار داشت که به زودی عکس 
و ویدئوه��ای متعددی از مراح��ل انجام آزمایش 
Saffire-I منتشر شود. ناسا برنامه دارد دو آتش 
سوزی کنترل شده دیگر را در عرشه Cygnus به 

انجام برساند.
در مرحل��ه دوم ق��رار اس��ت یک تک��ه 5 در ۳۰ 
س��انتی متری ب��رای  »ارزیاب��ی محدودیت های 
اشتعال پذیری اکسیژن« به آتش کشیده شود و در 
مرحله سوم هم یک نمونه خیلی بزرگتر در حالت 

بی وزنی طعمه شعله ها خواهد شد.

گزارش  ها حاکی از آن است که تولیدات شرکت 
خودروس��ازی الکتریکی تس��ال واقع در شهر 
فریمانت کالیفرنیا، از مرز ۲۰۰۰ دس��تگاه در 

هفته گذشته است.
این تیراژ تولید برای تس��ال که خ��ود را آماده 
تحویل خ��ودروی محبوب م��دل ۳ می کند، 

موفقیت بزرگی است.
زومیت گزارش داد؛ در راس��تای اع��الم تیراژ 
تولیدی تسال، این شرکت بیان کرده است که 
چند هفته جلوتر از برنام��ه مدون خود، به این 
نقطه رسیده است و بر اس��اس گزارش برخی 
منابع تعداد واقعی آن را بیش از ۲۰۰۰ دستگاه 

در هفته اعالم کرده است.
 از شروع پیش فروش و اس��تقبال بسیار خوب 
مدل ۳، ش��مار تولید تس��ال به دقت از س��وی 

رسانه  ها تحت نظر گرفته شد.
این ش��رکت، ب��ا وج��ود حداق��ل ۳7۳۰۰۰ 

خودروی پیش فروش  شده از این مدل در بازار 
انب��وه خودروهای الکتریکی، ب��ه  تازگی موعد 
تحوی��ل تعداد 5۰۰۰۰۰ دس��تگاه را از س��ال 

۲۰۲۰ به ۲۰1۸ انتقال داده است.
مدی��ر کارخان��ه فریمان�ت تس��ال می  گوید :با 
اضافه شدن مدل ایک�س به خ�ط مونتاژ کنونی 
)مدل اِس(، این کارخانه با مش��کالتی مواجه 

شده است.
برخی خودروه��ا پس از خارج ش��دن از خط، 
همچنان به کار بیشتری نیاز دارند؛ با این حال 
گزارش شده که نود درصد از خودروهای مدل 

S و X آماده تحویل هستند.
ب��ا نزدیک ش��دن تس��ال ب��رای تولی��د مدل 
اولی��ن  ۳ و موع��د تحوی��ل زود هن��گام 
 س��ری از ای��ن خ��ودرو در اواخر س��ال آینده

 احتماال تسال با موانع و مشکالت دیگری مواجه 
خواهد شد.
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اخباراخبار کوتاه

محمدرضا جهانبخش تهرانی رییس انجمن دوستداران محیط زیست تیران 
گفت: سومین حرکت مردمی پاک سازی محیط زیست در غرب تیران توسط 

انجمن دوستداران محیط زیست انجام شد.
وی گفت: اولین برنامه خودجوش مردمی انجمن دوستداران محیط زیست 
قبل از نوروز سال 95 در منطقه گردش��گری دربند تیران انجام شد و برنامه 
دوم در پارک کوهستان واقع در ضلع شمالی کوه وجین و پارک ملی قامشلوی 
تیران صورت گرفت. رییس انجمن دوستداران محیط زیست تیران تصریح 
کرد: دیدگاه این انجمن مردم نهاد زیس��ت بوم گرایانه اس��ت؛ بدین معنا که 
نگاهش به محیط زیست و مش��کالت و چالش های آن انتزاعی نیست بلکه 
در رفع مش��کالت به توانایی و دانش کارشناس��ان محل��ی و صاحب نظران 
داخلی کشور ایمان دارد و در مراحل بعد اس��تفاده از موسسات و نهادهای 
بین المللی در این انجمن مورد توجه است. وی در پایان یادآور شد: این انجمن 
غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیراقتصادی بوده و در چهارچوب منویات دین 
مبین اسالم و با رعایت قوانین جاری کشور جمهوری اسالمی ایران در جهت 
ارتقای کیفی و کمی محیط زیست طبیعی و انسانی گام بر خواهد برداشت.

 مع��اون فرمان��دار آران و بی��دگل گفت: اردوه��ای هجرت، مص��داق بارز 
عملیاتی کردن شعار امسال اقتصاد مقاومتی است.

علی محمد یوسفیان در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت شهرستان 
 در فرمانداری افزود: غنی س��ازی اوقات فراغت، فعالیت در حوزه فرهنگی 
و اقتصادی، شرکت در عرصه سازندگی روستاها و خدمت رسانی به مناطق 

محروم  از اهداف عمده اجرای اردوهای هجرت است.
وی خدمت رس��انی مادی و معنوی را از برکات اجرای این اردوها برشمرد 
و خاطرنش��ان کرد: در طرح اردوه��ای هجرت باید ش��اخص ها، اولویت ها 
و نیازهای مناطق مختلف ش��هری و روس��تایی شناس��ایی و براساس آن 
شاخص ها تصمیم گیری ش��ود و ارایه برنامه های جدید متناسب با روحیه 

دانش آموزان و دانشجویان و هزینه آنان باشد.
معاون فرماندار آران و بیدگل خاطرنش��ان کرد: افراد شرکت کننده در این 
طرح  باید به دو بعد تجربه کردن هجرت و خدمت رسانی به طور هم زمان 
توجه کنند، چرا که در غیر این صورت مشکالتی از قبیل عدم پاسخ گویی 
به مردم روستا، بدبین ش��دن آنها به اردوهای جهادی و مسئوالن را درپی 

خواهد داشت.
یوسفیان مدیریت صحیح برگزاری این اردوها را بسیار مهم و حائز اهمیت 
دانست و خواستار همکاری همه ادارات شهرستان با بسیج سازندگی و ناحیه 
مقاومت بسیج در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی 

مناطق محروم شد.

یک عضو شورای شهر گلپایگان گفت: حدود 24 سال طول کشید تا شهرک 
الوند به شهرداری گلپایگان تحویل داده شود و به گونه ای عمل نشود که برای 

تحویل مسکن مهر به شهرداری همین مدت زمان به درازا بکشد.
خدیجه ناطقی در جلسه مشترک شورای شهر گلپایگان با نماینده مجلس 
ش��ورای اس��المی و امام جمعه گلپایگان، اظهار کرد: امس��ال، راه اندازی 
پارک های محلی که چند سالی در دستور کار بود در شهرک الوند آغاز شد.

وی از وضعیت نابه سامان مس��کن مهر گالیه کرد و ادامه داد: از مسئوالن 
می خواهیم که مسکن مهر شهرس��تان را س��اماندهی کنند، نگذارند یک 

شهرک الوند دیگری در گلپایگان ایجاد شود.
 همچنین مجید نوری  عضو دیگر ش��ورای اسالمی ش��هر گلپایگان گفت: 
با احداث س��د کوچری تفرجگاه مردم از بین رفت و اکنون مردم گلپایگان 
 برای تفریح مکانی ندارند، بنابراین در ش��ورا پیش��نهادی مبنی بر احداث 
سد الستیکی یا بتنی مطرح شده اس��ت و از وزارت نیرو می خواهیم در این 
راستا به شهرستان کمک کند چراکه خود آنها، آن منطقه طبیعی تفریحی 

را از شهرستان گرفتند.

مدیر موسس��ه قرآنی نورالمهدی چادگان گفت: موسس��ه قرآن��ی نورالمهدی 
چادگان 5 سالی است که دایر شده و در زمینه های قرآن، احکام و مسائل دینی 
فعالیت دارد که هرس��اله نوجوانان، جوان��ان و بانوان در این کالس ها ش��رکت 

می کنند و تا کنون استقبال خوبی صورت گرفته است.
فاطمه بهمن زیاری افزود: موسسه قرآنی نورالمهدی چادگان500 نفر قرآن پژوه 
دارد که بیش از200 نفر از آن ها را خواهران س��نین 5 س��ال تا70 سال تشکیل 
داده و البته بیش��تر نفرات از جوانان هس��تند و به طور ثابت در طی سال در این 
 کالس ها ش��رکت دارند و بیش از300 نفر نیز متغیر هس��تند که توسط 7 نفر 
از مربیان خواهر اداره می شود. مدیر موسسه قرآنی نورالمهدی چادگان ادامه داد: 
کالس های پیش دبس��تانی با مجوز اداره آموزش و پرورش دراین موسسه دایر 
است که توسط مربیان مجرب آموزش داده می ش��ود. زیاری اضافه کرد: در این 
موسسه کالس های قرآنی برای مادران کم سواد و بی سواد نیز تشکیل شده است 
که مادران در نوبت عصرها در این کالس ها حضور دارند و این کالس ها از استقبال 
 خوبی برخوردار اس��ت. وی به شعبه های این موسس��ه در شهرستان اشاره کرد 
 و گفت: در شهر زیارتی رزوه و روستاهای مش��هدکاوه، انالوجه و گشنیزجان که 
زیر نظر موسس��ه قرآن��ی نورالمهدی هس��تند کالس ه��ای ق��رآن، روخوانی، 
روان خوانی، جزخوانی و احکام تش��کیل شده اس��ت که بیش از 45 نفر از بانوان 
در این کالس ها شرکت می کنند. مدیر موسس��ه قرآن نورالمهدی تصریح کرد: 
تبلیغات اسالمی چادگان همکاری خوبی با این موسس��ه دارد و از دیگر ادارات 
شهرستان و خیرین انتظار داریم ما را یاری کنند تا بتوانیم در امر ترویج فرهنگ 

قرآنی در بین قشر جوان بیشتر تالش کنیم.

 ضریح مطهر حض��رت محمد هالل بن عل��ی ) ع ( نخس��تین مهاجر علوی 
در ایران، غبار روبی و عطر افشانی شد.

در یک فضای آکنده از معنویت و همنوا با عطر دل نش��ین قرآن و با حضور 
عاشقان و دل دادگان، ضریح مطهر اولین سفیر فاطمی و اولین مهاجر علوی 

در ایران، غبار روبی و عطرافشانی شد.
قرائت زیارت نامه حضرت و مدیحه س��رایی مداحان اهل بیت ) ع ( فرصتی 
بود برای عرض ارادت آنانی که افتخار خدمت گذاری به این آستان را بهترین 
مدال افتخار خود می دانند و کبوتر بی تاب دل ش��ان را روانه مزار بی شمع 
و  چراغ امامانی می کنند که حسرت برافراشتن بارگاه بر مزارشان را به آرزو  

نشسته اند.
 همچنین خادمین این آستان مقدس، نذورات داخل ضریح را که نشانه عشق 
و ارادت شیعیان به محضر مبارک این امامزاده عظیم الشان است جمع آوری 
کردند. در این آیی��ن 225 میلیون ریال از هدایا و ن��ذورات مردمی از داخل 

ضریح این امامزاده جمع آوری شد.
 س��نت دیرین��ه غب��ار روب��ی و عط��ر افش��انی مضج��ع ش��ریف حضرت 
محمد هالل بن علی ) ع ( هر ماه یک بار در اعی��اد مذهبی و با حضور آیات 
عظام، شخصیت های کشوری و استانی، خیران و خادمان، زائران و مجاوران 

این حرم مطهر برگزار می شود.
حرم مطهر حضرت محمد هالل بن علی ) ع ( در شهرس��تان آران و بیدگل، 

شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده است.

اجرای سومین حرکت پاکسازی 
محیط زیست در تیران

اردوهای هجرت، مصداق
 بارز عملی اقتصاد مقاومتی است

مسکن مهر گلپایگان،
 شهرک الوند نشود

فراگیری دروس قرآنی 500 قرآن پژوه 
در موسسه نورالمهدی چادگان

ضریح مطهر نخستین مهاجر علوی
 در ایران، غبارروبی شد

ماه مب��ارک رمضان که ف��را می رس��د در کنار تمام 
ویژگی های این ماه بزرگ بی��ش از هر زمان دیگری 
واژه ای به نام جش��ن گلریزان را می ش��نویم جشنی 
که از س��نت های باقی مانده از قدیم االیام است و در 
آن برای افراد نیازمن��د و به خصوص زندانیان جرایم 
غیر عمد کمک، پول و سایر مایحتاج جمع می شود و 
بارها شنیده ایم که در این ماه چگونه بسیاری از مردم 
آن هم از قش��رهای مختلف در آزادک��ردن زندانیان 
 نیازمند ش��ریک هس��تند و در این میان ستاد دیه 
به عنوان یک تشکل مردم نهاد که مشارکت مردمی 
در آن حرف اول را می زند همه س��اله در ماه مبارک 
 رمضان و البته در دیگر ماه های س��ال با بهره گیری 
از ظرفیت ه��ای مردمی ب��ه این مقول��ه مهم یعنی 
 آزادی زندانیان می پردازد و نمونه ای موفق از فعالیت 
در زمینه رسیدگی به امور زندانیان است که همواره 
نیازمند نگاه ویژه خیرین و مردم نیک اندیش ایران 

اسالمی است.
امام جمعه زرین ش��هر در نهمین جش��ن گلریزان 
شهرس��تان لنجان اظهار ک��رد: همانند س��ال های 
گذشته رهبر معظم انقالب اس��المی امسال نیز جز 
 نفرات اول در روش��ن کردن چراغ همیاری و کمک 
به زندانیان جرایم غیر عمد بودند که این خود نشان 
 از اهمیت انف��اق و کمک در زمین��ه آزادی تعدادی 

از زندانیان غیرعمد است.
 وی با اشاره به اینکه آیین س��نتی گلریزان در اصل 
بر اس��اس نگاه قرآن به انفاق و کم��ک به نیازمندان 
ش��کل گرفته اس��ت، افزود: در قرآن 42 بار از کلمه 
انفاق نام برده شده و ما به عنوان شیعه مسلمان، بزرگ 
مردانی همچون موالی متقیان علی ) ع ( را در مکتب 
خود داریم که در انجام کار خیر همیش��ه پیش قدم 
بوده اند و ما نیز باید تالش کنی��م در جهت رفع نیاز 
نیازمندان گام برداریم چرا که گلریزان تجلی اجرایی 

دستور دینی انفاق است.
حجت االسالم قاسم باقریان تصریح کرد: این مفهوم 
 که تجلی اجرایی دس��تور دینی انفاق اس��ت، س��از 
و کار حمایتی متناسب با فضای اجتماعی و فرهنگی 
 زندگ��ی گذش��ته ایرانی��ان و نهاده��ای اجتماعی 

از گذشته تا کنون است.
 وی اضاف��ه کرد: بای��د توجه داش��ت ک��ه گلریزان 
در جامعه پهلوانی نیز به معن��ای رایج اجتماعی آن 
زاییده فرهنگ فت��وت و پهلوانی مبتنی بر الگوهایی 
 همچ��ون پوریای ولی اس��ت ک��ه به واق��ع ریختن 
و ایجاد گل زندگی و امید در چله سرما رنج و سختی 

و گرفت��اری اس��ت که ب��ا ریختن گلی از شاخس��ار 
زندگی خود باغ بق��ا و بهار وصل را ب��ه خانواده های 
در رن��ج هدیه می کنن��د از این رو هم��واره در آیین 
 گلریزان به همت خیری��ن نگاهی ویژه معطوف بوده 

و هست.
امام جمعه زرین شهر با ابیات اینکه بازگشت زندانیان 
غیر عمد ب��ه آغ��وش خانواده های ش��ان لحظه ای 
غیرقابل توصیف است، یادآور شد: باید کمک کنیم 
 تا بتوانیم اف��رادی که به ص��ورت غیرعمد در زندان 
به س��ر می برند به آغوش خان��واده برگردند چراکه 
خانواده زندانیان نیز در معرض آسیب های اجتماعی 

بسیاری قرار دارند. 
در ادام��ه ای��ن آیین یدا... س��عیدی ریی��س زندان 
شهرس��تان لنجان ضمن تعریف جرای��م غیر عمد، 
گفت: ما دو دس��ته جرم داریم، یک دسته جرایمی 
 هس��تند که به ط��ور عمد و ب��ا قص��د مجرمانه رخ 
می دهند و  دس��ته دیگر جرایم غیرعمد هستند که 
 از باب حادث��ه مانند مهریه، نفق��ه، بدهی های مالی 

و تصادفات به وقوع می پیوندند.
وی افزود: زندانیان جرایم غیرعمد از بد حادثه گرفتار 
شده اند و ما معتقدیم که زندانیان جرایم غیرعمد که 
سابقه شرارت ندارند و به زندان افتاده اند را با اصالح 
و تربیت از زندان به جامعه برگردانی��م زیرا آنها هم 

بخشی از جامعه اند.
رییس زندان شهرس��تان لنجان با اشاره به زندانیان 
جرای��م غیر عمد شهرس��تان لنج��ان، تصریح کرد: 
محکومان مالی موجود در زندان شهرس��تان لنجان 
بالغ بر 26 نفر هستند که از این تعداد 12 نفر پرداخت 

مهریه بالغ بر815 عدد س��که بهار آزادی را بر عهده 
دارند و  یک میلیارد ریال نیز بابت نفقه باید پرداخت 

کنند.
 وی اضاف��ه ک��رد: از این تع��داد محکوم��ان جرایم 
 غیر عمد 3 نفر بابت پرداخت دی��ه تصادف به مبلغ 
 4 میلی��ارد ریال در زن��دان حضور دارن��د و 12 نفر 
به دلیل چک و یک نفر سفته هستند که بدهی آنها 

به مبلغ 8 میلیارد ریال است.
س��عیدی با اش��اره به وضعی��ت نابه س��امان زندان 
شهرس��تان لنجان، ادام��ه داد: زندان ی��ک واقعیت 
تلخ اس��ت که باید آن را پذیرفت و به نوعی توس��عه 
 فض��ای فیزیک��ی زن��دان ام��ری ضروری اس��ت، 
به خص��وص زن��دان شهرس��تان لنج��ان نیازمند 
توسعه فیزیکی اس��ت چرا که یکی از اسفناک ترین 
زندان های اس��تان از نظر فیزیکی و زیرس��اختی به 

شمار می آید.
وی عنوان ک��رد: زندان شهرس��تان لنجان از فضای 
 فیزیکی نامناس��بی برخوردار اس��ت، از طرفی باید 
دو حوزه بخش مرکزی و باغبادران را پوشش دهد که 
به دلیل کمبود فضای فیزیکی زندانیان جرایم عمد 
و غیر عمد در کنار یکدیگر نگهداری می ش��وند که 
این مسئله مشکالت ش��خصیتی فراوانی را به همراه 
دارد از این رو امیدواریم با کمک مسئوالن و خیرین 
قطعه زمینی که برای احداث زندان شهرس��تان در 
نظر گرفته شده است را تجهیز و در آینده ای نزدیک 
ش��اهد بهره برداری آن باشیم تا ش��رایط نگهداری 
 زندان ای��ن شهرس��تان نیز ب��ه ش��رایطی مطلوب 

برسد.

جشن گلریزان، تجلی اجرایی دستور دینی انفاق است

شورای شهر حنا از توابع شهرس��تان سمیرم در اعتراض 
به آنچه بی توجهی مسئوالن استانی به مسائل شهرستان 
س��میرم خواندند به صورت گروهی از سمت خود استعفا 

دادند.
محم��د حس��ن نصرت��ی رییس ش��ورای ش��هر حن��ا با 
 اش��اره به اینکه متن اس��تعفا نامه به دفتر امور ش��هری 
و امور شوراهای اس��تانداری و فرمانداری سمیرم ارسال 
 ش��ده اس��ت، اظهار کرد: دلیل این تصمی��م را تبعیض، 
 بی عدالتی و بی توجهی مسئوالن به خواسته های مردم

 دانست.
وی به تبعیض مس��ئوالن اس��تانی در بین مناطق شرق 
اصفهان و دیگر شهرستان ها از جمله سمیرم اشاره کرد 
و گفت: خشکسالی ش��دید در س��ال های اخیر در شرق 
 س��میرم و مزارع حنا معیش��ت مردم را به خطر انداخته 

و بسیاری را به فکر مهاجرت سوق داده است.
نصرتی در ادام��ه گفت: با وجود اینکه در ش��رق اصفهان 
کار م��ردم فقط کش��اورزی ص��رف نیس��ت، اعتباراتی 
مثل خشکس��الی و نگاه ها همواره به آن س��مت و س��و 
بوده، اما اینجا که هم��ه چیز مردم کش��اورزی و زراعت 
 است مس��ئوالن توجهی به خواس��ته ما ندارند و اقدامی

 نمی کنند.
 رییس ش��ورای اس��المی شهرس��تان س��میرم با اشاره 
به درخواست های مکرر چند س��ال گذشته از مسئوالن 
استان به خصوص اس��تاندار و مدیر کل مدیریت بحران 
برای حض��ور در منطق��ه و مش��اهده بحران بی س��ابقه 

خشکس��الی در این مناطق هی��چ اقدامی انجام نش��د و 
درخواست های کتبی هم راه به جایی نبرد.

نصرتی این استعفا را از سر اعتراض و نرسیدن صدای خود 
به مسئوالن دانست و گفت: این تصمیم به این خاطر بود 

که احساس کردیم در پیش��گاه خدا و این مردم، شورای 
 ش��هر هم تش��ریفاتی اس��ت و وقتی کاری از پیش نبرد 

و به درد مردم نخورد، چاره ای جز استعفا نیست.
رییس ش��ورای اسالمی شهرستان س��میرم افزود: عامل 

خسارت های س��نگین به مردم و مزارع، دولت و امور آب 
منطقه ای است.

وی با اشاره به سد حنا در شمال این شهر که با وجود حجم 
ذخیره50 میلیونی تنها شش میلیون مترمکعب آب دارد 
و تنها یک آبگیر نمادین و متعفن ش��ده است، افزود: این 
سد در زمان دولت سازندگی احداث و به مرور مجوز حفر 
چاه نیز در باال دس��ت این سد صادر می ش��د که همین 
خیانت ها و کارهای لحظه ای سبب خشکی چشمه های 
 جوش��ان این منطقه و پایین آمدن حجم ورودی آب سد 

شد.
عضو شورای اسالمی ش��هر حنا گفت: امروز با وجود این 
 همه چاه مجاز و غیر مجاز و نگاه ش��رق بینانه مسئوالن 
و برخی نمایندگان به شرق اصفهان، تنها راهکار برای ما 
استعفا و اعتراض دسته جمعی بود تا شاید دولت تدبیری 

در این بخش اندیشه کند.
وی یادآور شد: وقتی اس��تاندار اصفهان در همان ابتدای 
کار مهم ترین کار و برنامه استان را مسائل شرق اصفهان 
قلمداد می کند و این موضوع تیتر رسانه ها هم می شود 
دیگر چه انتظاری اس��ت که شهرس��تان ها و ش��هرهای 
 کوچک ت��ر و مح��روم ب��ه این مس��ئوالن چش��م امید 

داشته باشند.
 نصرت��ی ابراز امیدواری ک��رد: دولت و مس��ئوالن دولتی 
از پشت میزهای خود بلند شوند و از نزدیک شاهد نابودی 
کشاورزی و معیشت مردم زحمت کش این منطقه باشند 
تا شاید اقدام و عمل جدی به عمل آورند و چاره ای کنند.

آن سوی خبر

800خانه تاریخی، بهانه ای برای انتخاب دبیرخانه یک اجالس

وجود800 خانه تاریخی ارزشمند در کاشان و ضرورت مرمت و احیای این خانه ها، 
بهانه ای برای ایجاد دبیرخانه دائمی اجالس جهانی » خانه « در ش��هر کاش��ان شد، 
 ضرورتی که به ج��ز اهداف مش��خص و معین خ��ود، می تواند اهداف��ی دیگر را نیز 

در دستور کار قرار دهد.
هر چند به گفته  سید محمد ناظم رضوی، شهردار کاشان؛ به دلیل وجود800 خانه 
تاریخی ارزشمند در این شهر و به راه افتادن جریانی برای مرمت و احیا این خانه ها،  
کاش��ان به عنوان دبیرخانه دائمی اجالس جهانی » خانه « انتخاب شد تا شهرداران 
شهرهای مختلف کشورهای اسالمی با حضور در این جلسه به اهداف مورد نظر خود 

در برگزاری این اجالس و همچنین توسعه  مفهوم » خانه « برسند.

اما از سوی دیگر قطعا وجود چنین ظرفیتی در یک شهر تاریخی می تواند آموزش های 
 زی��ادی را درباره چگونگ��ی حفاظ��ت از بناهای تاریخی برای مس��ئوالن ش��هری 
 داشته باشد. درصد زیادی از بافت های تاریخی در شهرهای مختلف کشور، در مواجه 
با طرح های عمرانی، توسعه و نوسازی در حال تخریبند یا تهدید به تخریب می شوند. 
تهران، قم، شیراز، مشهد، یزد و کرمان از نام آشناترین بافت های تاریخی هستند که 
در کنار عامل شمول زمان بودن، اجرایی شدن این نوع طرح ها نیز آن ها را در معرض 

خطرهای زیادی قرار داده است.
معرفی میراث فرهنگی و ایجاد فرهنگ س��ازی مناس��ب برای برخورد با این بناهای 
تاریخی و ارزشمند آن هم برای مسئوالن شهری شهرهای مختلف، ارایه راهکارهای 
مناس��ب برای حفاظت از بناها و حتی نوع برخورد با آن ها در مواجهه با بحران های 
مختلف را می توان در چنین فرصتی که یک پتانسیل بالقوه محسوب می شود، مناسب 

ارزیابی کرد.
  اجرایی کردن چنین م��واردی در این اجالس در صورت اختصاص زمانی مناس��ب 
به این اتفاق از سوی دست  اندرکاران، نیاز به هزینه کردن بودجه ای کالن ندارد، بلکه 
بیشتر به طرح و برنامه ریزی نیازمند است. براس��اس گزارش های منتشر شده  اولیه 
درباره  این اجالس؛ قرار است با نهادهای دولتی، شهرداری شهرهای تاریخی کشور، 
دانش��گاه های معتبر حوزه معماری و شهرسازی و س��ازمان های مردم نهاد و فعاالن 
بخش خصوصی و سرمایه گذاران، وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و استانداری 

اصفهان همکاری کنند.

جمع آوری بیش  از ۲ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان خمینی شهر

رییس زندان شهرس��تان خمینی ش��هر گفت: در جش��ن گلری��زان آزادی 
زندانیان جرایم غی��ر عمد و محکومان مالی با کم��ک خیران 281 میلیون 

تومان جمع آوری شد.
ابراهیم شیروانی در حاشیه جشن گلریزان و آزادی زندانیان اظهار داشت: 
در حال حاضر تعداد 97 نفر محکوم مالی در زندان شهرستان وجود دارد که 

مشمول کمک خیران و ستاد دیه هستند.
وی افزود: از این تعداد مشمول آزادی از زندان، تعداد 66 نفر محکوم مالی 
به لحاظ صدور چک، سفته و سایر اس��ناد و اوراق تجاری با مبلغ 6 میلیارد 
تومان و همچنین تعداد 24 نفر محک��وم مهریه و نفقه با مبلغ300 میلیون 
تومان، 513 عدد سکه بهار آزادی و170مثقال طال در زندان خمینی شهر 

حبس هستند.
رییس زندان شهرستان خمینی شهر با اعالم اینکه 7 نفر از این تعداد زندانی 
مشمول به دلیل دیه ناش��ی از تصادفات با مبلغ 396 میلیون تومان زندانی 
هس��تند، افزود: اولویت برای آزادی و کمک خی��ران در گلریزان برای این 
دسته از جرایم غیرعمد پیش بینی شده که به دلیل تصادف محکوم هستند.

وی با بیان اینکه خیران شهرس��تان خمینی ش��هر در س��طح کشور نمونه 
هستند و برگزاری جشن گلریزان زندانیان ریشه در سخاوت و فطرت مردم 
این خطه دارد، خاطرنش��ان کرد: به همت خیران مبلغ  281میلیون تومان 
وجه نقد و تعهد مالی در جش��ن گلریزان ماه رمضان امسال جمع آوری شد 

که با مشارکت ستاد دیه استان آزادی زندانیان مشمول و در اولویت فراهم 
می شود.

شیروانی ادامه داد: به همت مجموع صندوق های قرض الحسنه و خیریه های 
شهرستان خمینی شهر مبلغ500 میلیون تومان تسهیالت بدون بهره بانکی 
به زندانیان و خانواده های واجد ش��رایط که از سوی زندان معرفی می شوند 

پرداخت خواهد شد تا زمینه آزادی دیگر زندانیان نیز فراهم شود.
 وی تصریح کرد: در جشن گلریزان که جمعه ش��ب با حضور پرشور خیران 
و خانواده آنان در خمینی ش��هر برگزار ش��د 3 زندانی محکوم مالی توسط 

خیران آزاد شده و به کانون گرم خانواده های خود بازگشتند.

در پی  اعتراض به نگاه شرق بینانه مسئوالن استانی صورت گرفت؛

استعفای دسته جمعی اعضای شورای شهر حنا
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خبر

نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، معتقد است هر دو بخش 
دولتی و خصوصی از تعرفه های پزشکی سال ۹۵ متضرر می شوند.

 دکتر محمد صاحب الزمانی با اش��اره به اینکه هرگونه افزایش تعرفه یا 
افزایش قیمت در کشور مستلزم یک سری کار کارشناسی و علمی است 
بیان داشت : اگر مبنای افزایش یا کاهش قیمت کار کارشناسی نباشد 
این بیراهه رفتن است و افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها که هیئت دولت 

تصویب کرده هیچ گونه مبنای کارشناسی ندارد .
 وی با بیان اینکه وقتی هیئت وزی��ران مطلبی را مصوب می کند، قانون 
می شود که قابل احترام اس��ت افزود: با توجه به تورم موجود در کشور، 
افزایش قیمت کاالها ،تجهیزات پزشکی و دستمزد پرسنل و همچنین 
افزایش مالیات ها اجرای ۱۰ درصدی تعرفه ه��ا کفاف این هزینه ها را 

نمی دهد.
صاحب الزمانی تصریح کرد: حدود ده ماه است که سازمان های بیمه گر 
به ویژه تأمین اجتماعی مطالبات جامعه پزشکی و تشخیصی را پرداخت 
نکرده اند و از طرفی س��ازمان امور مالیاتی برای درآمد حاصل نشده از 
جامعه پزشکی مالیات می گیرد که نسبت به سال قبل حدودپنج برابر 

شده است .
 به گفته وی، هر دو بخ��ش دولتی و خصوصی از ای��ن تعرفه ها متضرر 
می شوند و زمانی که تعرفه برای جامعه پزشکی تعیین می کنیم باید به 

نمایندگی از این جامعه نماینده صنف نیز حضور داشته باشد .
نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر این که تعرفه 
ابالغی کارشناسی شده نیست؛ اظهار داش��ت : نه وزارت بهداشت و نه 
سازمان نظام پزش��کی اجرای این تعرفه برایشان آسان نیست و با تمام 
کارهای کارشناسی انجام شده و استخراج قیمت تمام شده خدمات هیچ 

توجهی از سوی مسئوالن به رشد منطقی تعرفه ها نشد.
وی با اش��اره به اینکه جامعه پزش��کی اخالق مدار بوده و از کیفیت کار 
خود نمی کاهد، یادآورشد : جامعه پزشکی اخالق حرفه ای خود را زیر 
پا نمی گذارد بلکه همواره کار خود را به درستی انجام می دهد، اما رشد 

غیرمنطقی تعرفه ها اجحاف در حق این جامعه بود.

نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی؛

پزشکان از تعرفه های ابالغی
 متضرر می شوند

نکته ها

مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشاره به راه های مختلف رفع بوی بد دهان در ماه مبارک رمضان گفت: 
زرد آلو و برگه های آن، انجیر، س��قز، مربای زنجبی��ل، کرفس و مویز 

می تواند موجب کاهش بوی بد دهان شود.
محمد خدا دوست در توصیه به روزه داران ماه مبارک رمضان اظهار کرد: 
مربای زنجبیل،ماء العسل، کرفس، مویز و معجون می تواند موجب دفع 

اخالط نامناسب از معده شود و بوی بد دهان را کاهش دهد.
وی ادامه داد: کس��انی که معده های گرم و یا خلط صفرا دارند نباید از 
غذاهای پرچرب و پرش��یرینی اس��تفاده کنند و بهتر است این افراد از 

آبغوره و آبلیمو به عنوان چاشنی در غذا بهره بگیرند.
مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
تصریح ک��رد: زرد آلو و برگه ه��ای آن رافع بد بویی دهان اس��ت و این 
موضوع بیشتر در معده های گرم اثر گذار است؛ انجیر، سقز و آویشن نیز 

به رفع بوی بد دهان کمک می کند.
خدا دوس��ت عامل دیگر بد بویی دهان را رفالکس معده عنوان کرد و 
گفت: افردی که دچار این بیماری هستند باید از نوشیدن مایعات همراه 
با غذا خودداری کنند و به هیچ عنوان نوشابه و دوغ ننوشند؛ افراد مبتال 
به رفالکس معده بالفاصله بعد از خوردن غذا دراز نکشند و از غذاهای 

پرچرب و دارای رطوبت پرهیز کنند.
وی ادام��ه داد: مرب��ای به، ب��دون ش��یره می توان��د از رفالکس معده 
 جلوگیری کن��د و خوردن رب ب��ه، بعد از غ��ذا نیز اثر بخ��ش خواهد 

بود.
مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
تصریح کرد:  ش��ربت تخم بالنگ��و می تواند به بهب��ود رفالکس کمک 
ش��ایانی کند و راه دیگر برای مبتالیان به این مش��کل نوشیدن خاک 
شیری است که در آب خوش حل ش��ده و این کار باید نیم ساعت قبل 

از غذا انجام بگیرد.
خدا دوس��ت با بیان اینکه نفخ از مشکالت ش��ایع در زمان روزه داری 
 است، گفت: علل مختلفی  می تواند عامل نفخ یا کشیدگی معده باشد و 

شایع ترین علت آن ضعف هضم و سردی دستگاه گوارش است.
وی به روزه داران توصیه کرد که از خوردن غذاهای لزج و غلیظ همانند 
حلیم، شعله زرد و آش رش��ته  که هضمی س��نگین دارد تا حد امکان 

پرهیز کنند.
مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
اظهار کرد: پرخوری بیش ازحد غذا نیز باعث نفخ می شود و باید در این 

زمینه نیز مراقبت الزم انجام گیرد.
خدا دوست خاطر نشان کرد: بهتر است برای جلوگیری از نفخ معده و 
تبعات آن غذا با آرامش و با جویدن کامل همراه با آرامش میل ش��ود و 
قبل از سیر شدن کامل دست از غذا خوردن بکشیم تا دچار مشکالت 

معده ای نشویم.
وی ادامه داد: استفاده ازسیاه دانه، تخم رازیانه، تخم کرفس و نعنا همراه 

با غذا می تواند در نفخ معده کمک کند.
خدا دوست در پایان توصیه کرد که روزه داران برای استفاده از غذاهای 
نفاخ از چاش��نی هایی همچون گلپر یا دارچین استفاده کنند؛ چرا که 

دارای تأثیرات مثبتی است.

راه های رفع بوی بد دهان 
در ماه رمضان

طب سنتی

ش��یرینی مخصوص ایام ماه مبارک رمضان، زولبیا و بامیه 
است.این نوع شیرینی باید عطر ، طعم مناسب و رنگ روشن 
داش��ته و س��وختگی و تغییر رنگ قهوه ای در آن مشاهده 
نشود و ذرات سوخته شده روی زولبیا و بامیه وجود نداشته 
باشد.  دفتر بهبود تغذیه جامعه، دستورالعمل های بهداشتی 

برای یک زولبیا و بامیه سالم ارایه کرده است.  
این شرایط عبارتند از:

۱-یکي از شرایطي که با رعایت آن پي به سالم بودن زولبیا 
و بامیه مي بریم بهداشت فردي کارگران و وضعیت نظافت 
مغازه و نبودن حش��رات در مغازه ها مي باشد که پوشیدن 
روپوش و استفاده از دس��تکش یک بار مصرف و یا استفاده 
از انبرک استیل براي چیدن زولبیا و بامیه در داخل جعبه 

تاکید مي گردد. 
از خرید زولبیا و بامیه اي که از قبل داخل جعبه چیده شده 
است تا حد امکان خودداري نماییم. زولبیا و بامیه باید در 
حضور مش��تري و توسط افرادي که بهداش��ت حرفه اي را 

رعایت مي نمایند، داخل جعبه گذاشته شود.
2- از خرید زولبیا وبامیه از دس��ت فروشان، سوپرمارکت 
و لبنیاتي ها و.... جدا خودداري نمایی��م و زولبیا و بامیه را 
صرفا از مغازه هاي قنادي و شیریني فروشي هاي مسقف و 
 داراي پروانه کسب و ترجیحا داراي مشاور بهداشت محیط،

 خریداري نماییم.

3- رنگ زولبیا بامی��ه باید زردو طالیي باش��د. رنگ هاي 
متمایل به قهوه اي و قهوه اي سوخته و یا تیره نشان دهنده 
طبخ زولبیا بامیه با روغن هاي سوخته و چند بار مصرف مي 
باش��د و هرگز تیره بودن زولبیا و بامیه نشان دهنده برشته 

بودن و یا سالم بودن آن نیست.
4- خرید از مغازه هایي که زولبیا و بامیه را در معرض هواي 
گرم و آفتاب و یا پشت شیشه مغازه قرار داده اند و یا ظرف 
زولبیا فاقد سلفون مي باشد درست نیست؛ زیرا از مواد اولیه 
زولبیا، روغن و ماست و از مواد اولیه بامیه، روغن و تخم مرغ 
است که بایستي در محل هاي خش��ک و خنک یخچال و 

ویترین مغازه نگهداري شود.
۵- زولبیا و بامیه هاي خمیر-از هم پاش��یده- شکرک زده 
و زعفراني مورد تأیید نمي باشد و بعضا به جاي زعفران در 
زولبیا از رنگ هاي مصنوعي – زعفران هاي تقلبي و گیاهان 

گل رنگ استفاده مي شود.
6- زولبیا و بامیه باید در ظروف تمیز و مناسب که ته ظرف 
شربت و روغن زیادي جمع نشده باشد نگهداري شود و تا 
حد امکان روي آن سلفون کش��یده ودر معرض هواي آزاد 

نباشد.
7- زولبیا باید عطر و طعم مناسب داشته باشد و حداالمکان 
رنگ آن روشن و ذرات سوخته شده روي زولبیا بامیه وجود 

نداشته باشد.

8-  زولبیا را باید در حجم کم ودر جعبه هاي بهداشتي که 
کف آن س��لفون و یک الیه ورق آلومینیوم دارد خریداري 
نماییم ودر کف جعبه هاي زولبیا بایستي عالمت استاندارد 
و پروانه ساخت وزارت بهداش��ت ودرمان درج شده باشد. 
شکستگي و از هم پاش��یدگي زیاد در زولبیا نشان دهنده 

کهنگي وکیفیت پایین آن است.
۹- هرچقدر ضخامت زولبیا نازک تر و زولبیا شفاف و بامیه 
 س��بک تر باشد نش��ان دهنده ماس��ت مرغوب در زولبیا و 

تخم مرغ بیشتر در بامیه مي باش��د و هر چقدر وزن آن ها 
بیشتر و رنگ آن ها تیره تر باشد میزان آرد آن بیشتر است 

که نوعي تقلب به حساب مي آید.
۱۰- همچنین هموطنان باید از نگهداری طوالنی مدت این 
محصول در منزل خودداری کنند. لذا توصیه می شود آن را 
در حجم کم خریداری کرده و در اسرع وقت مورد استفاده 
قرار دهند و حتما زولبیا، بامیه و گوش فیل را در یخچال یا 

محل خشک و خنک نگهداری نمایند.

زبان خوراکی ها

درحالی که وزیر بهداش��ت از پایین بودن تعرفه های پزش��کی 
در س��ال ۹۵ گالیه داش��ت و عنوان  می کرد که در س��ال آینده 
میزان افزایش تعرفه ها جبران  می ش��ود، برخی اسناد و مدارک 
از باال بودن این ارق��ام و پرداخت های چن��د ده میلیونی در زیر 

مجموعه های این وزارتخانه حکایت دارد.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از فارس؛ قطار افشای پرداختی های 
نجومی به کارکنان و زیرمجموعه های دولتی، مدتی است که به 
حرکت افتاده اس��ت، فیش هایی که از درآمد 4۰ و ۵۰ میلیونی 
شروع و به دریافت های ۵۰۰ میلیونی نیز رسید. پرداخت هایی 
که مستقیم از حساب بیت المال انجام می شود. این در حالی است 
که دولت پایه حقوق کارگران و کارمن��دان را حدود ۹۰۰ هزار 
تومان اعالم کرده است و با یک حساب سرانگشتی به این نکته پی 
خواهید برد که با حقوق یک مدیر می توان حقوق چند کارمند و 
کارگر را تأمین و پرداخت کرد. کارگران و کارمندانی که با ارتباط 
مستقیم، محور اصلی تولید ملی محسوب می شوند و نسبت به 

مدیران نقش پررنگ تری را در چرخه اقتصاد ایفا می کنند.
س�رنخ ه�ای پرداخت های بی حس�اب و کت�اب در 

وزارت بهداشت
چند وقت قبل بود که محمد ش��ریفی مقدم قائم مقام سازمان 
نظام پرستاری در نامه ای به طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره 
به دریافت های میلیونی و بی حساب وکتاب در وزارت بهداشت 
نوش��ت: »نظام س��المت کش��ور حتی در بخش دولتی شاهد 
پرداخت های چند صد میلیون تومانی نیز هست و این در حالی 
است که دریافت کنندگان این ارقام کمترین تأثیر را در فرآیند 

درمانی مردم دارند.«
شریفی مقدم در بخش دیگری از این نامه به وزیر اقتصاد نوشت: 
»به نظر می رس��د البی قدرت و ثروت باعث ش��ده تا علی رغم 
پیگیری ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تاکنون هیچ 

قدرتی نتواند این طبقه را ملزم به پاسخگویی نماید.«
 وی در پای��ان این نامه از وزیر اقتصاد درخواس��ت کرده اس��ت: 
»با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، نهادها، 
دس��تگاه های نظارتی و امنیتی و س��ایر دولتمردان به سیستم 
غیرقابل دسترس��ی پرداخت ها در وزارت بهداش��ت ورود کرده 
و با برخ��وردی مدبرانه روند رو به رش��د این اخت��الف ظالمانه 
طبقاتی را متوقف کند.« در مقابل اما وزارت بهداش��ت با رد این 
ادعا و پرداخت های چند ده یا چند صدمیلیونی موضع محکمی 
در این ب��اره گرفت. مس��ئوالن وزارت بهداش��ت در هیچ یک از 
واکنش هایشان نه تنها این موارد را قبول نکردند، بلکه هیچ قولی 
برای رصد یا پیگیری این گونه تخلفات در بدنه وزارت بهداشت 

را نیز ندادند.
تا آنجا که ایرج حریرچی در نشس��ت خبری سخنگوی وزارت 
بهداش��ت در این باره گفت: حتی یک نفر در وزارت بهداش��ت، 
دریافتی چند صدمیلیونی نداریم و ش��وخی ۱3 مخصوص ۱3 
فروردین اس��ت! وی ادامه داد: پرداخت های ما 2 قسمت دارد. 
بخش اول حقوق افراد است که مانند سایر دستگاه ها و اعالنات 
مجلس است و بخش دیگر آن کارانه است که در قبال انجام کار 
توسط پزش��ک متخصص، فوق تخصص، عمومی و پیراپزشکی 
است به طوری که ما به یک پزش��ک متخصص 46 درصد درآمد 
ایجادشده با تعرفه دولتی را قبل از کس��ر مالیات به او پرداخت 

می کنیم که البته ۱۰ الی 2۰ درصد مالیات از آن کسر می شود.
وی گفت: حتی یک مورد پرداخت چند صدمیلیونی انجام نشده 

و اقدامات حقوقی الزم درباره افرادی که این اظهارات را مطرح 
کرده اند در حال انجام است.

افزایش کارانه ها بعد از سال 92
وی افزود: در سال 74 ، نظام کارانه در کشور برگزار شد و طی ۱8 
سال منتهی به سال ۹2 بدون کم وکاست ادامه پیدا کرد. در سال 
78 اصالحاتی بر پرداخت کارانه ها صورت گرفت. کارانه متضمن 
اش��کاالت قابل توجهی است تمام دس��تگاه های نظارتی به کار 

وزارت بهداشت نظارت دارند.
دریافتی 5/5میلیون تومانی!

حریرچی درباره میانگین کل درآمد های پزش��کان و پرستاران 
گفت: میانگین کل درآمد پزشکان متخصص و فوق تخصص در 
وزارت بهداش��ت ۱3 میلیون و ۹۰۰ تومان، میانگین کل درآمد 
پزشکان ش��اغل در بخش درمان در بیمارس��تان ها ۵ میلیون 
 و ۵۰۰ تومان اس��ت و میانگین کل درآمد پرس��تاران ش��اغل

 3 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اس��ت. کلیه حقوقی که اعالم شد 
قبل از کس��ر مالیات اس��ت. حدود ۱۵ درصد مالیات به درآمد 
پزش��کان متخصص و فوق تخصص تعل��ق می گیرد همچنین 
میزان مالیات تعلق گرفته بر درآمد پزش��کان ش��اغل در بخش 
درمان حدود ۱۰ درصد است.وی افزود: میانگین باالترین درآمد 
رشته ای نسبت به پایین ترین درآمد شامل پزشکان متخصص 
2/۵به ۱ است. همچنین میانگین باالترین درآمد فوق تخصص 
نسبت به پایین ترین درآمد متخصص 4/۵ به ۱ و پزشک عمومی 
نسبت به پرستار ۱/7۵ برابر و متخصص نسبت به پرستار 4/۵برابر 
و این فاصله در دانمارک 2/۵ در سویس 2/2 در آمریکا 3/8 است.

درآمد در وزارت بهداشت میلیاردی است
از طرفی دیگر نمایندگان مجلس نیز به این پرداخت ها واکنش 

نش��ان دادند؛ نادر قاضی پور نماینده م��ردم ارومیه در مجلس 
شورای اس��المی در نشس��ت علنی مجلس در اخطاری قانونی 
با اس��تناد به اصل ۹ قانون اساس��ی که در رابطه ب��ا تبعیضات 
 حقوقی اس��ت، اظهار داش��ت: در وزارت بهداش��ت درآمدهای 
نی��م میلی��اردی و 2 میلی��اردی ماهان��ه وج��ود دارد و آقای 
رییس جمهور هم حداقل و حداکثر دریافت��ی را ۱۰ برابر ابالغ 
کرده اس��ت که ما نمی دانیم آقای رییس جمهور ای��ن رقم را از 

کجا آورده است؟
شکایت از رسانه به خاطر بیان حقایق

داس��تان به همین جا نیز ختم نش��د و اظهارات و واکنش های 
مختلفی دراین باره صورت گرفت و سناریو جدید وزارت بهداشت 
با ش��کایت از مطرح کنندگان این موضوع و همچنین رس��انه 

منتشرکننده آن ادامه پیدا کرد.
البته بالفاصله پس از احضار رسانه برای حضور در دادگاه و ارایه 
مستندات خبر مطرح شده، روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم 
کرد که این یک اشتباه سیستمی بوده و وزارت بهداشت شکایتش 

را پس خواهد گرفت.
 پ��س از آن نیز عب��اس زارع ن��ژاد مدیر روابط عموم��ی وزارت 
 بهداش��ت در نامه ای خطاب به خبرگزاری فارس نسبت به درج 
 مطلبی ب��ا عن��وان »لیس��ت ۱۵ مح��ل ب��رای دریافتی های
  نجوم��ی و غی��ر متع��ارف« واکن��ش نش��ان داد. وی در

 پایان نامه خود آورده اس��ت: افراد مذکور که به طور دائم چنین 
اظهارات غیر واقعی را با ادعای ارایه مستندات اظهار می دارند، به 
دنبال احتمال احضار در مراجع قضایی، از هرگونه سند و مدرک 
طفره رفته و آدرس های مبهم��ی را به جای مدارک محکم ارایه 

می دهد.

فیش حقوق های 10 رقمی
فیش های حقوقی گوش��ه ای از مدارکی اس��ت ک��ه در رابطه با 
پرداخت های چند ده و چند صد میلیونی در زیر مجموعه های 
وزارت بهداش��ت اع��م از دانش��گاه های عل��وم پزش��کی و 
بیمارستان های دولتی موجود است، ولی حتی یک از عدد این 

پرداخت ها نیز زیاد است.
پرداخت کارانه 228 میلیون تومانی به یکی از اعضای 

دانشگاه علوم پزشکی
این کارانه در حالی پرداخت شده است که این مدیر در ماه های 
گذشته نیز حقوق چند ده میلیونی و کارانه خود را دریافت کرده 
و این کارانه طی یک فیش عالوه بر حقوق و مزایای جاری واریز 
ش��ده اس��ت. البته این فیش مربوط به یکی از شهرستان های 
کوچک است و باید دید این ارقام در شهرهای بزرگ چقدر است. 
فیش دوم همان مدیر در دانشگاه علوم پزشکی که مبلغ بیست و 
هفت میلیون تومان در همان ماه برای وی واریز شده است. درج 
عناوین چون محرومیت از مطب یا واری��ز کارانه در این فیش از 
نقاط قابل توجه آن اس��ت. این دومین فیشی است که برای این 
مدیر در یک ماه صادر شده است.  7 میلیون و هفتصد هزار تومان 
مبلغ سومین فیشی است که در یک ماه برای این عضو دانشگاه 

علوم پزشکی صادر شده است.
واریزی هایی که از این نیز فراتر می رود

البته در این بین لیست هایی نیز موجود اس��ت که رقم هایی تا 
7۰۰ میلیون تومان پرداختی در آن ها مشاهده می شود که برای 
رسیدگی بهتر و روشن شدن دلیل این واریز ها در اختیار مسئوالن 
سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت. البته بخش مهمی از اعتبارات 
اجرای طرح تحول س��المت ک��ه افزایش کارانه های پزش��کان 
نیز در بخشی از آن صورت گرفته اس��ت، از قطع یارانه کاالهای 
اساسی تأمین شد و از همین رو، بیشترین فشار این پرداخت ها 
به نیروهای فرودست جامعه وارد می شود و نتیجه آن، این بود که 

سفره غذایی مردم کوچک تر شود.
و یک س��وال؟ آیا بیمه ه��ا ت��وان پرداخت تعرفه های��ی که هر 
روز باال م��ی رود را دارند؟ بهت��ر نبود به جای باال ب��ردن تعرفه، 
بودجه در مسیر گسترده شده پوشش بیمه ای مصرف شود؟ آیا 
پوشش خدمات دنداپزشکی، درمان بیماران خاص و بسیاری از 
آزمایش ها و درمان های پر هزینه نسبت به افزایش حقوق مدیران 
در اولویت وزارت بهداشت قرار نداش��ت؟ و آیا این دریافت های 
بی حساب و کتاب دلیل تأخیر در پرداخت های بیمه ها و عقب 
ماندن قوانی��ن تعرفه ای پرس��تاری و بس��یاری از مؤثران نظام 

سالمت نیست؟
قشر یک درصدی

البته دریافت کنندگان این ارقام قشر یک درصدی خاص هستند 
که گاهی با استفاده از نفوذ یا رابطه ای ویژه به اینگونه مبالغ دست 
پیدا می کنند وعمال با بدنام کردن جامعه بزرگ پزشکی کشور 
چهره دلسوزان و دانشمندان عرصه سالمت کشور را خدشه دار 

می کنند. 
هنوز هم حقوق در س��طح پرس��تاران و کارمندان ش��بکه های 
بهداشت و نظام سالمت و حتی پرس��نل وزارت بهداشت تغییر 
چندانی نداشته است و این ارقام تنها مخصوص همان قشر یک 
درصدی است و هستند پزش��کان و متخصصانی که با یک دهم 
یا یک صدم این مبالغ در مناطق دور و نزدیک کش��ور مشغول 

خدمت به سالمت و درمان مردم هستند.

انبه با اینکه یکی از شناخته شده ترین میوه های دنیاست ولی استفاده معمولش 
برای خیلی ها هنوز عجیب و غریب است. اگر شما هم در برابر این میوه چنین 

احساسی را دارید توصیه می کنم این 6 دلیل را مطالعه کنید تا دیوانه 
انبه شوید.

1- انبه می تواند به کاهش وزنتان کمک کند 
انبه دوس��ت برنامه غذایی شماست. چون به صورت 

طبیعی شیرین اس��ت، مصرفش می تواند هوس 
خوردن غذاهای ش��یرین را دف��ع کند. یک 

فنجان انبه تنه��ا ۱۰۰ کالری دارد و در 
همین مق��دار 3 گرم فیبر اس��ت، 

این یعنی ب��ا کمترین کالری 
می توانید احس��اس سیری 
کنید. وزن انبه در واقع 83 
درصد آب است و تحقیقات 
نشان داده خوردن غذاهای 

سرشار از آب ) و چگالی انرژی 
پایین ( می تواند در حالی که کمتر 

می خورید سیر نگهتان دارد. در واقع یکی 

از تحقیقات نش��ان داده خوردن میوه قبل از یک وعده غذایی می تواند مقدار 
دریافت کالری در آن وعده را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. 

2- انبه سرشار از مواد مغذی است 
 انبه سرشار از 2۰ نوع ویتامین و مواد معدنی است. به همین دلیل از میوه های 
مفید برای سالمت نیز به حساب می آید. تنها یک فنجان از این میوه می تواند 
۱۰۰ درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین C که به قوی شدن سیستم ایمنی بدن، 
سالم نگه داش��تن دندان ها و لثه ها  و حمایت از عملکرد کالژن – برای 
داشتن پوستی سالم و درخشان – کمک می کند را تأمین نماید. 
انبه همچنین سرشار از فیبر اس��ت، ماده مغذی که به سیر 

ماندن کمک می کند. 
۳- انبه می تواند التهاب را کم کند 

انبه ها حاوی چندین ترکیب ضد التهابی هستند، از 
جمله ویتامین C و بتا کاروتن. در تحقیقات اخیر 
محققان متوجه شده اند که انبه پتانسیل این را 
دارد تا کیفی��ت برنامه غذایی را ب��اال ببرد چون 
حاوی اس��ید گالیک و گالوتانن است که خواص 

ضد التهابی و ضد سرطانی دارند. 
۴- از آنچه فکرش را می کنید راحت تر بریده 

و پوست کنده می شود 
نمی دانید بهترین روش برش یک انبه چیس��ت؟ کافی 
است میوه را روی تخته برش قرار دهید. سپس با یک چاقو 

تیز دو س��مت انبه را با کمی فاصله از مرکزش ) که هس��ته در آن است ( برش 
دهید، حاال دو قطعه انبه بدون هسته داریم. سپس می توانید با استفاده از یک 
لیوان، گوشت داخل انبه را بیرون بکشید. فقط کافی است قسمت داخلی انبه را 
روی لیوان بگذارید و به طرف پایین فشار دهید، خواهید دید که چگونه پوست 
 از گوش��ت جدا خواهد ش��د. حتی اگر به مرحله لیوان عالقه ای نداشته باشید

 می توانید بعد از برش دادن با یک قاشق چای خوری انبه را میل کنید. 
5- قرمز برابر با رسیده نیست 

 یک انبه قرمز همیش��ه انبه ای رس��یده نیس��ت! برای اینکه بدانید میوه آماده 
خورده شدن است، آرام فشارش دهید. یک انبه رسیده کمی نرم است. درست 
 مانند دیگر میوه ها از جمله هلو، انبه نیز وقتی رسیده می شود نرم تر است. اگر 
انبه ای که خریدید سفت است، بیرون و در دمای اتاق قرارش دهید تا به رسیده 
شدن ادامه دهد. وقتی انبه ها رسیده ش��د می توانید آنها را تا بیش از ۵ روز در 

یخچال نگهداری کنید. 
۶- انبه تازه تمام طول سال پیدا می شود 

انبه انواع مختلفی دارد و 6 نوع آن اصلی به حس��اب می آیند، بنابراین در تمام 
طول سال می توان انبه تازه پیدا کرد. هر نوع انبه بافت و طعم خاص خود را دارد، 

بنابراین امتحان کردن انواع آن در طول سال ارزشش را دارد. 
 اگر می خواهید انبه را به میوه های مورد استفاده خود اضافه کنید، باید بگوییم 
موارد مصرفش بی ش��مار اس��ت. مردم بعضی مناطق از انبه روی ماهی کبابی 
 استفاده می کنند، اما اگر ش��ما زیاد طرفدار غذاهای دیگر فرهنگ ها نیستید 

می توانید از انبه در ساالد میوه، بستنی، ماست و شیر استفاده نمایید.

چالش پرداخت های نجومی؛

فیش های حقوقی ۱۰ رقمی 
در وزارت بهداشت

دستورالعمل های خرید زولبیا و بامیه سالم

دالیلی برای دوست داشتن انبه
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دریچه

دکتر علی شریعتی آذر ماه 1312 در شهر سبزوار به دنیا  کیومرث 
آمد.  پس ازسال ها زندگی مخفیانه  در اردیبهشت 1356 محمودی

به انگلس��تان رفت و در 29 خرداد همان س��ال به طرز 
مش��کوک با س��کته مغزی و قلبی بدرود حیات گفت. درنهای��ت پیکر آن روح 
 ش��ورانگیز و دردمند پس از س��ال ها تحمل درد و رنج در کن��ار حرم حضرت

 زینب )س( درس��وریه آرام گرفت.  نقش مؤثر وی در جان دوباره بخشیدن به 
آموزه های مکتب تشیع در ایران و مبارزات خس��تگی ناپذیرش در ارایه قرائتی 
ش��ورانگیز از این مکتب و بازتعریف ش��خصیت های برجس��ته صدر اسالم بر 
هیچ کس پوشیده نیس��ت، اما شریعتی در دین س��ه چیز را می جست؛ عشق و 
عرفان، آزادی و برابری و برای تحقق این س��ه آرمانش، هرگز از پای نه ایستاد. 
زندان و تبعید درد و رنج غربت و دوری از وطن از یک س��و، تهمت ها، افتراها و 
ناسزا های گوناگون از س��وی دیگر را به جان خرید؛ چراکه راهش و مکتبش را 

یافته بود.
برخی وی را معلم انقالب نامیده اند، اما او در پی انقالب سیاسی نبود و در پروژه 
او تغییر رژیم جایی نداش��ته هرچند که برای او به عنوان یک فعال سیاس��ی و 
مخالف رژیم پهلوی، فروپاشی استبداد مطلوب بوده و آن را همواره آرزو می کرد. 
شریعتی بازگش��ت به خویش را عامل نجات می دانس��ت، اما کدام خویشتن؟ 
بازگشت به خویش��تن اس��المی را تنها راه خارج ش��دن از زیر یوق سه چهره 
حاکم همیشگی در طول تاریخ بر مردم می دانست سه چهره ای که با زور و زر و 

تزویرخود مردم را به استثمار و استعمار و استحمار می کشانند.
شریعتی مصیبت بزرگ اکنون جامعه های اس��المی و همه جامعه های سنتی 
به طور اعم را در این می دانست که تفاهم و اشتراک بینش بین توده مردم و طبقه 

تحصیلکرده وجود ندارد.
فرهنگ شهادت و ایثار از ش��اخص ترین شعارهای وی است که در اکثر گفتار و 
نوشتارش موج می زند. او مبنای فکری مبارزاتی خود را بر الگوی شخصیت های 
برجسته اسالم مخصوصا صدر اسالم پی ریزی کرد. این موضوع را در خلق آثاری 
چون: سیمای محمد )ص( ، علی )ع( تنهاست، زیباترین روح پرستنده، حسین 
وارث آدم، فاطمه فاطمه است و دیگر آثار او به صورت آشکار مشاهده می شود. 

 منتقدان؛ دسته اول که نقد را با فحش و توهین اشتباه گرفته و این دسته چون 
فاقد ارزش علمی هستند از آوردن مصادیقش درمی گذریم؛ اما درمیان دسته 
دیگر از منتقدان زمان حیات دکتر، ش��اید مرحوم اس��تاد مطهری جدی ترین 
منتقد وی باشد. اس��تاد مطهری در مورد آثار وی به طرح انتقاداتی پرداخته و 
کتاب اسالم شناسی دکتر را نه اسالم شناسی بلکه اسالم سرایی دانسته است. از 
نقدهایی دیگری که بر افکار وی وارد شده، می توان به بخشی از اعالمیه ای که در 
سال 1356 از سوی استاد مطهری و مهندس بازرگان درباره شریعتی صادر شد 

اشاره کرد.البته پس از اندک زمانی، مهندس بازرگان امضا خود را پس گرفت.
شریعتی خود در پاسخ به منتقدان می گوید: »من چه بگویم؟ در برابر این همه 
نقدهای جامعه شناسی و ادبی و ... دفاعی ندارم! نیازی هم به تبرئه خود احساس 
نمی کنم و اگر هم احس��اس کنم حوصله اش را ن��دارم. نه چندان اهمیتی برای 
خودم قائلم نه چندان شخصیتی برای ناقدانم تا در برابر حمله آنان، ضعف دفاع 
از خویش را بر خود هموار کنم. آنچه بر ما می گذرد و آنچه بدان دچاریم جدی تر 
و حیرت انگیزتر از آن اس��ت که بتوان چندان خاطرجمع بود که دلهره قضاوت 
این وآن داشت و چندان بی درد زیست که از نقد ناقدی به فغان آمد؛ به هرحال هر 
چه بگوید: گر خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم«.

شریعتی؛دردمندی در مسیِر شدن

در چنین روزی

 درگیري منافقین با مردم
 و نیروهاي انقالبي 

با گس��ترده تر ش��دن اختالف نیروهاي انقالبي با عناص��ر ضدانقالب به 
رهبري منافقین و بني ص��در، طرح عدم کفایت سیاس��ي بني صدر در 
مجلس عنوان گردی��د و حضرت ام��ام، طي حکمي در بیس��تم خرداد 
1360، وي را از فرمانده��ي کل قوا عزل کردند. در ای��ن میان نیروهاي 
انقالبي خواستار سرعت عمل در عزل این عنصر غرب زده توسط مجلس 
و تأیید حضرت امام بودند که در روز 30 خرداد 1360 در بیرون مجلس 
تجمع کردند. از آن سو، گروهک هاي ضدانقالب و طرفدار بني صدر، که 
تدارک وسیعي براي ایجاد آشوب و جلوگیري از کار مجلس دیده بودند، 
اعالن مبارزه مس��لحانه کردند. در بعد از ظهر این روز این گروهک ها به 
خیابان ها ریختند و به تخریب اموال عمومي و قتل و غارت و آش��وب در 
تهران و بسیاري از شهرستان ها پرداختند. کم کم نیروهاي مردمي، سپاه 
و کمیته ها به مقابله با آشوبگران برخاستند که در این میان درگیري هاي 
متعددي روي داد. س��رانجام با مقاومت ش��دید انقالبیون، آش��وبگران 

شکست خورده و متفرق شدند.

مقبره کمبوجیه دوم، فاتح مصر، یکی از بناهای بسیار زیبای مجموعه پاسارگاد است که 
ساخت آن مربوط به آغاز دوره هخامنشیان می باشد.

بنایی چهار گوش و برج مانند که اکنون تنها یک دیواره از آن باقی مانده  اس��ت. ارتفاع 
برج نزدیک به 1۴ متر و قاعده آن ۷/23 در ۷/2۷ متر است که بر سکویی سه پله ای قرار 

گرفته  است.
 ورودی بنا به سوی شمال غربی تعبیه شده و نزدیک به ۷/50 متر از سطح زمین ارتفاع 
دارد که با یک پلکان 29 پله ای به اتاق باالی برج دسترسی داش��ته اند. این بنا از نگاه 
معماری و هنری یکی از شاهکارهای مهندسان و هنرمندان هخامنشی به شمار می آید. 
 بلوک های س��نگی به گونه ای روی هم قرار گرفته اند که در برخی از رج ها به سختی 
می توان دو بلوک را از هم تشخیص داد. س��نگ های به کار رفته در ساخت بنا از گونه 

سنگ های سفید مرمر نماست که از معدن کوه سیوند آورده شده اند.
مقداری هم سنگ سیاه آهکی در پنجره های کور استفاده شده است. نمای دیواره دارای 
تعداد زیادی تو رفتگی مستطیل شکل است که احتماال جهت زیباسازی یا در ارتباط با 
کارکرد بنا بوده است. 10 عدد گودی پنجره مانند که )پنجره کور( نامیده می شده، در 

دیوارهای آن در آورده اند و این پنجره ها را با سنگ های سیاه قاب گرفته اند.
هم اکنون تنها دیوار به جای مانده از مقبره کمبوجیه توس��ط داربست هایی که گروه 
ایزمئو در سال 13۴9 و 50 ساخته اند، ایس��تا باقی مانده است و مشکل خاصی که آن 
را فرو ریزد وجود ندارد.به اعتقاد محققین ش��کل و کاربری این بنا در زمان کوروش به 
اندازه ای مهم بوده که داریوش نمونه مشابه آن را در نقش رستم می سازد که امروز به آن 

کعبه زرتشت گفته می شود.
ش��واهد موجود در کعبه زرتشت و س��اختار آن نش��ان می دهد این بنا از روی مقبره 

 کمبوجیه بازس��ازی ش��ده اس��ت، اما الگو برداران بس��یار ضعیف عمل ک��رده اند و
 نتوانسته اند بنایی چون مقبره کمبوجیه را در نقش رس��تم بسازند. مقبره کمبوجیه 
از نظر قدمت، قدیمی تر و از نظر استحکام و فن ساخت نمایانگر اجرایی قوی تر از بنای 
کعبه زرتشت است. مقبره کمبوجیه که امروز آن را به عنوان آتشکده ای از دوره کوروش 
کبیر معرفی می کنند، اثری منحصر به فرد محسوب می ش��ود که با نام بنای زندان در 
فهرست میراث جهانی به ثبت رس��یده این بنا در دوره اس��المی به نام زندان سلیمان 

معروف بوده است
مقبره کمبوجیه دوم و کعبه زرتش��ت دو بنای استثنایی هس��تند که هیچ نظیری در 
معماری اورارتویی یا مادی ندارند- یعنی یک اتاق بلند و تنها در بخش زیرین بنایی سنگی 
و یک پلکان شکوهمند بلند که،چنان که اشمیت می گوید، آشکارا »برای باال و پایین 
رفتن موقرانه و رسمی شخصیتی که به نحوی جنبه تقدس داشته« طراحی شده است.

در زمینه ساختمان سازی معاصر هخامنشیان، مقبره کمبوجیه دوم با معماری مقبره  
کوروش بزرگ پیوند دارد.از جمله جنبه های دیگری که می توان به این فهرست افزود، 
یک قرنیز محدب باریک در زیر سقف اتاق اس��ت که به جنبه مشابهی در داخل مقبره 
کوروش بزرگ مشابهت و قرابت دارد و مدخل ورودی دارای همان چارچوب و تاج مدخل 
مقبره کوروش بزرگ اس��ت و هرم س��ه پله ای در پایه بنا را می توان هم با دو مجموعه 
 س��ه پله ای مقبره کوروش بزرگ – و هم با پله های س��ه گانه ای که در باال و معکوس 
هرم ها در آتشکده های هخامنشی وجود دارد همسو دانست. ولی با این وجود این بنا هم 
با مقبره کوروش بزرگ و هم با آرامگاه صخره ای نقش رستم و تخت جمشید فرق دارد، 
درست همان طور که با طرح معابدی نظیر»آیدنه« در نزدیکی شوش و » بنای فرتدره« 

در نزدیکی تخت جمشید متفاوت است.

وفات فقیه عارف 
»جهانگیر خان قشقایي«

میرزا جهانگیر خان قشقایی از دانش��مندان بزرگ ایراني در اواسط قرن 
س��یزدهم هجري، در میان ایالت قش��قایی به دنیا آمد. پس ازمدتي به 

فراگیري علوم اسالمي همت گماشت و به عالمي توانا تبدیل شد.
 از آن پس، عمر خ��ود را به تدریس علوم دیني صرف کرد و بس��یاري از 

بزرگان، از محضر او استفاده کردند. 
در طول حدود پنجاه س��ال که در مدرس��ه  صدر اصفهان و... به تدریس 
 مي پرداخ��ت ش��اگرداني از قبیل آیت اهلل ش��هید سیدحس��ن مدرس،

آیت اهلل بروجردي، فاض��ل توني و وحید دس��تگردي در حلقه  درس او 
آموزش دیدند. 

میرزا جهانگیرخان قشقایي با این که دروس حوزوي را تدریس مي کرد 
ولي به لباس محلي و س��نتي خود مقید ب��ود و همواره از آن اس��تفاده 

مي کرد. 
این دانشمند بزرگ ایراني سرانجام در حدود 85 سالگي دار فاني را وداع 

گفت و در تخت فوالد اصفهان به خاک سپرده شد. 

مرگ »حجاج بن یوسف ثقفي« 
حاکم خونخوار عراق 

حجاج بن یوس��ف ثقفي از ستمکاران تاریخ به ش��مار مي آید و طي مدت 
بیست س��ال حکومت خویش، تالش وافري در تحکیم و تثبیت حکومت 

مروانیان به عمل آورد. 
وي پس از کشتن عبداهلل بن زبیر و به منجنیق بستن خانه  خدا و پایان دادن 
به حکومت آل زبیر، عالوه بر حجاز، حکومت عراق و ش��رق عالم اسالم) تا 
مرزهاي هند و مغولستان( را نیز به دست آورد. غیر از افرادي که در جنگ ها 
به دست این حکمران خونخوار کشته ش��دند، وي حکم قتل حدود صد و 

بیست هزار نفر را نیز در دوران حکومتش صادر کرد. 
حجاج بن یوسف، تالش وافري در کشتن طرفداران امام علي)ع( و براندازي 
نام و نش��ان اهل بیت از خود نش��ان داد و در این راه، از هیچ ظلم و تعدي 

فروگذار نکرد. 
حجاج سرانجام در حالي که به دلیل جنایاتش دچار اختالل رواني و کابوس 
شده بود در 55 سالگي از دنیا رفت و جسد وي را مخفیانه در محلي که مردم 

خشمگین متوجه  آن نشوند، دفن کردند.

دریچه

 پیام مقام معظم رهبری در مورد
 هتک حریم مطهر حضرت رضا)ع(

بسم اهلل الرحمن الرحیم اناهلل و انا الیه راجعون
با اندوه و تأس��ف اطالع یافتیم که دست جنایتکار دش��منان اسالم به جنایتی 
بزرگ آلوده شده و با هتک حریم مطهر و مقدس بارگاه رضوی علیه االف التحیه 
و الثنا عده ای از زوار مظلوم را در حرم مطهر امام هش��تم)ع( و در روز عاشورای 

حسینی به خون غلتانده است. 
دشمنان منافق و معاند و سنگدل با این کار نش��ان می دهند که به هیچ یک از 
موازین انسانی پایبند نیستند و دش��منی آنان با ملت غیور و مؤمن هیچ حد و 

مرزی نمی شناسد.
منافقین کور دل و خائن نشان می دهند که برای حریم مقدس اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( نیز، هیچ گونه حرمتی قایل نیستند و زمان و مکانی به این عظمت 
و قداست مانع و رادع خونخواری و ددمنشی و کینه سبعانه آنان نسبت به ملت 
ایران نیست.  لعنت خدا و نفرین و نفرت بندگان خدا بر آن دست های جنایتکار 

و دل های سیاه باد.
دشمنان ملت ایران با این گونه کارها، عجز و ناتوانی خود را به اثبات می رسانند 

و ثابت می کنند که محکوم به زوال و نابودی اند. 
 این جانب ضمن عرض تس��لیت به حض��رت ولی اهلل االعظم روح��ی فداه و به 
خانواده هایی که عزیزان شان قربانی خباثت و جنایت دشمنان شده اند و به ملت 
شجاع و بزرگ ایران اسالمی و درخواست علو درجات برای شهدای این فاجعه 
جانسوز، از مسئوالن امر و نیروهای امنیتی و انتظامی می خواهم که با جدیت 
به دنبال عامالن این جنایت باشند و در اسرع وقت ممکن آن خفاشان خونخوار 

را به دست عدالت بسپرند.
    »وسیعلموا الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون«
    سید علی خامنه ای

تاریخ پر ماجرای انقالب ش��کوهمند اسالمی، از خیانت ها و 
جنایت های منافقین ماالمال است. هیچ روزی بر این انقالب 
بزرگ نگذش��ت مگر این که ضربه ای بر این انقالب از ناحیه 

این مدعیان یاوه گوی طرفدار خلق بر پیکر آن وارد گردید.
آنان در جهت تضعیف انقالب به ه��ر کاری و به هر جنایتی 
دست یازیدند. شخصیت های مردمی و افراد مؤثر در انقالب 
و نظام را ترور کردند. در اماکن عمومی همچنین محل اقامه 

نماز جمعه، بمب منفجر کردند.
حتی زنان و کودکان را مورد حمالت مس��لحانه قرار دادند. 
مراک��ز فرهنگی و اقتص��ادی متعلق به م��ردم و تجهیزات و 

امکانات آن ها را منهدم ساختند.
به هر نحو که توانس��تند در راه پیش��رفت انقالب مانع ایجاد 
کردند و با دش��من کینه توزی که بخش وس��یعی از میهن 
اسالمی را در اشغال داش��ت و هول انگیزترین جنایات را در 
مورد این کشور و این ملت مرتکب می گردید، طرح دوستی 
ریخته و به س��ربازانی مزدور و در صف دشمن مبدل شده و 
در مقابل ملت خود قرار گرفتند و قساوت بارترین و شقاوت 
آمیزترین مأموریت ها را به نفع دشمن بعثی انجام دادند و تا 
پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کنار دشمن و بر ضد 
ملت خود ایستادند و پس از جنگ نیز با پول و اسلحه دشمن، 
از ارتکاب به هیچ جنایتی ابا نکردند و کار را به آنجا رسانیدند 
که مجری تصمیم وحش��تناک اربابان پلید و سرویس های 
جاسوس��ی آمریکا، انگلیس، اس��رائیل و امثالهم گردیدند و 
در مقدس ترین زم��ان و مکان، یعنی در ظهر عاش��ورا و در 
 حرم امن الهی بمب منفجر کردند و زائران و نیایش��گرانی را

 قطعه قطعه و مجروح کردند که گناه شان عبودیت پروردگار 
و زیارت حریم والیت بود. بدین سان حرم را از خون عده ای 

مظلوم رنگین ساختند.
ساعت 1۴:26 روز دوشنبه 30 خرداد سال 13۷3 خورشیدی 
برابر با عاشواری 1۴15 هجری قمری و در حالی که رواق ها، 
صحن ها، بست ها و اطراف مرقد مطهر هشتمین امام معصوم 
از جمعیت موج می زند و مردم بر افروخته از عش��ق و ارادت 
 به ساالر ش��هیدان ابا عبداهلل الحس��ین )ع(، غرق عزاداری و 
نوحه س��رایی هس��تند، صدای مهیب انفج��ار بمب، فضای 
روض��ه منوره رض��وی را پ��ر می کن��د و انفجار س��همگین 
همه ج��ا را به لرزه در م��ی آورد و لحظه ای بع��د دود غلیظ 
و بوی خ��ون در فضای سراس��ر معنویت ح��رم، پخش می 
گردد و انب��وه متراک��م جمعیت��ی را که مش��غول مناجات 
و عب��ادت ب��وده و در فضای��ی از صمیمی��ت و اخ��الص 
 رازه��ای دل خ��ود را ب��ا ام��ام و پیش��وای ب��ر حق ش��ان

 وا می گویند درهم می پیچد.
 بمب در محلی واقع در قس��مت باالی س��ر مب��ارک منفجر 
می شود و همه چیز را در هم می ریزد و زائران را وحشت زده 

و سراسیمه می گرداند. 
بر اثر ش��دت انفجار که طبق نظر کارشناسان مربوطه مقدار 
آن مع��ادل 10 پوند ماده منفج��ره تی. ان. تی بوده اس��ت، 
اعضای بدن تعدادی از زائران هم چون س��ر و دس��ت و پا و 
انگشت جدا ش��ده و به اطراف محل حتی پش��ت بام حرم و 

سقف ضریح مطهر پراکنده می ش��ود، نه تنها سطح حرم و 
روضه منوره رضوی آغش��ته می گردد، بلک��ه قطعات خرد 
شده پوست و گوش��ت زوار به همراه خون، سطح دیوارهای 
 حرم مطه��ر امام و داخل آن را پوش��انده و به خون آغش��ته 
می گرداند. بوی خون و سوختگی و دود، فضای حریم رضوی 
را ماالمال می سازد. تعداد قابل توجهی از نسخ قرآن و مفاتیح 
قطعه شده و خون آلود می گردد و چلچراغ ها در محل حادثه 

خرد می شوند.
خدام حرم که روز عاش��ورا همگی در حرم موالی خود امام 
رضا)ع( حضور دارند برای کمک به مردم و نجات مجروحان 
به داخل حرم می شتابند و مردم را به بیرون حرم راهنمایی و 
مجروحان حادثه را به صحن آزادی و صحن انقالب اسالمی 
منتقل می کنند. شرایط ویژه پس از انفجار، موجب گردید تا 
درهای صحن ها و حرم بسته ش��ود، به نحوی که در ساعات 
اولیه، صرفا مس��ئوالن و خدام آس��تان قدس رضوی امکان 

ورود داشتند.
حرم مطهر و رواق های اطراف صحن ها از مردم عادی خالی 
بود، اما جمعیت انبوه پشت درهای بسته بی تابانه بازگشایی 
حرم آقا امام رضا)ع( را لحظه شماری می کردند، که همزمان 
حضرت آیت اهلل واعظ طبس��ی تولیت عظمای آستان قدس 
رضوی اعالم نمودند که حرم می بایست مجددا در اسرع وقت 

دایر شود و به روی مردم آغوش گشاید.
لذا با حضور قائم مقام تولیت عظمی و دیگر مسئوالن و خدام 
و کارگران آستانه مقدسه و به فاصله کمی پس از وقوع حادثه، 
کار آماده سازی رواق ها و صحن و سرای ثامن االئمه)ع( برای 

زیارت آرزومندان حضرتش آغاز گردید.
طاقت فرساترین و س��وزناک ترین بخش کار، جمع آوری و 
پاک سازی حرم مطهر از قطعات ریز ریز شده گوشت، پوست 
 و خون بدن های پاره پاره ش��ده زواری بود ک��ه باقی مانده 
بدن هایش��ان در ظهر عاشورای حس��ینی)ع( سطح بیشتر 

 رواق ها همچ��ون رواق دارالحفاظ، دارالس��عاده و نیز گنبد
اهلل وردیخان، گنبد حاتم خانی و …. بخش وسیعی از دیوارها 
را پوشانیده بود، که این کار سخت و جگرسوز و شست وشوی 
حرم مطهر در طول همان شب و با زحمت بسیار انجام گرفت 
و صبح روز بعد حرم فرزند موسی بن جعفر)ع( آماده زیارت 
و طواف عاشقان دلسوخته و عزادار شد و طی مراسم رسمی 
توس��ط تولیت عظمای آس��تان قدس رضوی به روی مردم 
آغوش گشود، بدین سان پناهگاه همیش��گی مردم به روی 

آنان بازگشت.
در کمتری��ن زم��ان، س��اکنان و مج��اوران مش��هد 
مق��دس از وق��وع حادث��ه خب��ردار ش��ده و ه��ر آن کس 
 ک��ه خبر فاجع��ه را می ش��نید، سراس��یمه به س��وی حرم 
می ش��تافت. ش��ور و التهاب و هیجان، ش��هر را فرا گرفته و 
همگان را مبهوت و متأثر س��اخته بود. همه از حادثه ای که 
هرگز وقوعش را در باور نمی آوردند، س��خن می گفتند و هر 
 کس در آن لحظات سخت، می اندیشید که چه کاری باید و 

می تواند انجام دهد.
پیکرهای زخم��ی مجروحین و ش��هیدان با وس��ایل نقلیه 
ش��خصی و آمبوالنس هایی که به دو صحن انقالب اسالمی 
و آزادی وارد ش��ده بودند، به بیمارستان های مشهد منتقل 
گردیدند و آنچ��ه از کینه منافق��ان باقی ماند، س��یصد تن 
مجروحان حادثه بودند که عده ای از آنان اعضایی از بدن خود 
به خصوص دست و پایشان را از دس��ت داده بودند و 2۷ نفر 
شهید که تا ابد مظلومیت ش��ان گریبانگیر دشمنان والیت 
اس��ت. در میان مجروحان و شهدا از هر س��ن و از هر قشر و 

طبقه ای دیده می شدند.
پیر، جوان، کودک، زن و مرد. در یک کالم عاشورا در مشهد 
مقدس و در حوزه حریم منور رضوی، حقیقتا به عاش��ورایی 
 به یادماندن��ی در تاری��خ، پس از عاش��ورای حس��ینی)ع(

 تبدیل شد.
 حادثه انفجار، به بنای حرم آس��یب رسانیده بود، اما معجزه 
آسا آن که میزان خسارت در حداقل ممکن بود. کاشی کاری 
ها و آیینه کاری های بس��یار ظریف و هنرمندانه 800 ساله 

حرم، تا حدودی لطمه دیده بود که به سرعت ترمیم گردید.
منافقین س��نگدل و ناپاک که با جنایت بس��یار زشت خود 
آش��کارا نش��ان دادند که به هیچ اصل و معیار الهی انسانی 
پای بند نیستند و در دشمنی و ستیز با ملت غیرتمند ایران 
اسالمی هیچ حدی را نمی شناسند.آنها ثابت کردند که برای 
مردم و معتقدات و مقدس��ات آن ها هیچ حرمت و قداست و 

اهمیتی قائل نیستند. 
لحظات و حاالت مردم در صب��ح روز بعد حقیقتا برای تاریخ 
عبرت آمیز بود و برای هر بیننده ای دیدنی. مرد و زن، پیر و 
جوان، کوچک و بزرگ، همگی شیفته و شیدا، گریان و ناالن 
و در عین حال خشمگین و غرنده به حرم وارد شدند، ضریح 
را در آغوش گرفتند و ضمن اظهار ارادت به آس��تان رفیع و 
مقدس امام همام علی بن موس��ی الرضا)ع(، خش��م و نفرت 
آتشین خویش را به دشمنان خارجی و مزدوران داخلی دین 

و ملت نثار کردند.

مقبره کمبوجیه دوم در پاسارگاد

به مناسبت سالروز بمب گذاری در حرم امام رضا)ع(؛

روزی که حرم رضوی رنگ خون گرفت



اخبار

شهرداریشورا

معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ارتقای  امنیت تفرجگاه ها را در 
قالب »طرح جامع ارتقای امنیت اجتماعی«  مدنظر قرار داده ایم.

س��رهنگ جهانگیر کریمی پیرامون برخی از فعالیت ه��ای نیروی انتظامی 
 در ماه مبارک رمض��ان تحت عنوان »طرح جامع ارتق��ای امنیت اجتماعی«

 اظهار داش��ت: این ط��رح در حال حاضر در حال اجراس��ت.وی با اش��اره  به 
تقارن ماه مبارک رمضان و آغاز تابس��تان افزود: سبک و عادات زندگی مردم 
تغییر کرده و روزها در خانه و ش��ب ها بعد از افطار ب��ه پارک ها و تفرجگاه ها 
 می روند به همین دلیل یک��ی از برنامه های نیروی انتظام��ی، ارتقای امنیت 
 تفرجگاه ها س��ت.معاون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: در این راستا گشت های ویژه موتوری، دوچرخه سوار و پیاده در 
سراسر پارک ها و  تفرجگاه های استان حضور دارند.وی با بیان اینکه موضوع 
دیگر نیز برخورد با روزه خواری و بدپوششی است، خاطرنشان کرد: برای این 
موضوع نیز 22 ایستگاه را در استان فعال تر کرده  و تابلوهای دیجیتالی نیز برای 
اطالع رسانی بیشتر به مردم در این ایستگاه ها نصب کرده ایم و  با افراد متخلف 
برخورد خواهیم کرد.سرهنگ کریمی پیرامون طرح های محله محور بیان کرد: 
در این طرح، امنیت محله ها در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و اولویت 
این طرح برخورد با اراذل و اوباش و توزیع کنندگان خرده پای مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از کشف ۳۶۱ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک ، 
۶۸ کیلو و ۵۰ گرم حشیش و ۳۳ کیلو و ۳۷۰ گرم مرفین در 2 عملیات جداگانه 
کشف شد.سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به توقیف 4۶۳ کیلوگرم مواد مخدر 
در اصفهان اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از 
عبور یک محموله مواد مخدر از جنوب کشور به اصفهان و سپس به پایتخت 
باخبر شدند که بالفاصله موضوع در دس��تور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه 
اکیپی مج��رب از ماموران پلیس مب��ارزه با مواد مخدر به ورودی های ش��هر 
اصفهان از سمت شمال اعزام شدند، افزود: قاچاقچیان با ۳ خودروی زانتیا، پژو 
4۰۵ و سمند از سمت شمال وارد شهر اصفهان شدند که ماموران در یک اقدام 

ضربتی و منسجم هر ۳ خودرو را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: در بازرسی از سواری پژو 4۰۵ ، ۱۸۱ 
کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک و در بازرسی از س��واری سمند نیز، ۱۷9 کیلو و 9۰۰ 
گرم تریاک کشف شد.وی همچنین از کشف ۶۸ کیلو و ۵۰ گرم حشیش و ۳۳ 
 کیلو و ۳۷۰ گرم مرفین توسط ماموران انتظامی شهرستان نایین خبر داد و 
تصریح کرد: این مواد توسط قاچاقچیان در اطراف یک جاده فرعی زیر خاک 

مخفی شده بود که با تیزبینی ماموران کشف شد.
وی خاطر نشان کرد: اس��تان اصفهان برای قاچاقچیان، استانی نا  امن است و 
پلیس این استان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ مقابله می کند و 

اجازه جوالن و فعالیت به آن ها نمی دهد.

رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان در یک صد و سی و هفتمین 
جلسه علنی این شورا با اشاره به پیش رو بودن میالد امام حسن )ع( 
اظهار کرد: سنت حسنه سفره کرم امام حسن علیه السالم در دو دهه 
 گذشته ،از اصفهان آغاز ش��د و خوش��بختانه در کل کشور نهادینه 

شده است.
رضا امینی، بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مس��ئوالن نظام را 
حاوی نکات مهمی عنوان کرد و گفت: ایشان در این دیدار فرموده اند 
در تصمیم گیری هایمان درزمینه  مسائل اقتصادی، اولویت ها را باید 
در نظر بگیریم. گاهی یک کاری خیلی مهم است، خیلی الزم است 
اّما ]دارای [ اولویت نیست؛ یعنی از آن کاِر الزم تری وجود دارد. این 

خیلی به نظر من مهم است.
وی با اش��اره به همین نکته اظهار کرد: در برنامه ریزی های شهری و 
انجام پروژه ها باید به ش��رایط اقتصادی توجه و اولویت بندی ها را بر 

اساس آن تنظیم کرد.
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان ادامه داد: مردم، مسئوالن را 
مورد قضاوت خود قرار می دهند و قطعا مردم از مس��ئوالن تالش و 
کوشش ش��بانه روزی را انتظار دارند و معجزه نیاز نیست و استفاده 
حداکثری از توان داخلی برای بهبود کیفیت و معیش��ت مردم حق 

طبیعی و مسلم مردم است.
امینی اظهار داش��ت: خدا را همیشه به دلیل داش��تن رهبر فرزانه و 
حکیم شاکر هس��تیم که در تمام ش��رایط توطئه های دشمنان را با 

هوشیاری و تیزبینی شان نقش بر آب می کنند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به 2۸ خرداد سالروز 
جهانی بیابان زدایی و ابراز تاس��ف از محصور ش��دن ۳ استان کشور 
توس��ط ریز گردها و گردوغبار گفت: با توجه به تغییرات و ش��رایط 
اقلیمی استان، خشکسالی و کم آبی زاینده رود، اصفهان با تهدیدات 

جدی در این حوزه روبرو شده است.
وی گفت: بنیان گذار انقالب اسالمی در راستای مقابله با هجمه های 
اطالع رسانی که دشمنان علیه نظام و انقالب در پیش گرفته بودند، 
اول تیرماه را روز تبلیغ و اطالع  رس��انی دینی نام گ��ذاری کردند تا 
مبلغان به ترویج، توسعه و تبیین مواضع انقالب که برگرفته از اسالم 

ناب است تالش بورزند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با اشاره به راه اندازی ۱۰ کیلومتر از 
خط یک مترو از ایستگاه قدس تا شهدا در سال گذشته گفت: اواسط مردادماه 

سال جاری ایستگاه مترو تختی وارد مدار می شود.
 جواد شعرباف افزود: عملیات احداث خطوط متروی اصفهان پیشرفت خوبی 
داشته است و با تالش ش��بانه روزی پیمانکاران و مشاوران تا نیمه اول سال 

آینده متروی اصفهان به ایستگاه صفه می رسد.
وی با اشاره به اینکه تکمیل خط یک متروی اصفهان به ۸۰۰ میلیارد تومان 
بودجه نیاز دارد، ادامه داد: در حال حاض��ر 9 رام قطار و 4۵ واگن در اختیار 
داریم که برای زمان رسیدن خط به تختی کافی است ولی برای کل خط یک 

به واگن ها و قطار های بیشتری احتیاج است.
وی با اش��اره به اینکه فعالیت ها برای احداث خط دوم متروی اصفهان نیز 
 آغاز شده اس��ت، افزود: احداث خط دوم شروع شده و عملیات تونل سازی و

 بتن ریزی آن از ابتدای مهرماه شروع خواهد شد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه تاکنون بودجه ای برای 
 خط دوم در اختیار ما قرار نگرفته اس��ت، تصریح کرد: خط دوم از ش��هرک

 امام حسین )ع( در شمال ش��رق اصفهان تا میدان شهدای خمینی شهر در 
غرب اصفهان احداث می شود.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی ش��هرداری اصفهان برگزاری 
محافل قرآنی با عنوان »۳۰ ش��ب ان��س با قرآن«  در مناط��ق و محله های 
مختلف شهر با مشارکت موسسه های قرآنی را از اقدامات شهرداری اصفهان 

در ماه مبارک رمضان اعالم کرد.
مسعود مهدویان فر افزود: شهرداری اصفهان با مشارکت موسسه های قرآنی 
در طول سال در فرهنگسراها و در پایگاه های اوقات فراغت برای نوجوانان، 

دوره های آموزش قرآن برگزار می کند.
وی گفت: یکی از برنامه های مدیریت شهری اصفهان طی سال های اخیر، 
حمایت از فعالیت های قرآنی اس��ت از این رو شهرداری اصفهان امسال ۱۰ 

میلیارد ریال اعتبار به موسسه های قرآنی اختصاص داده است.
مدیر امور اجتماعی و مش��ارکت های مردمی ش��هرداری اصفه��ان با بیان 
اینکه این اعتبار برای فعالیت های ش��اخص قرآنی و جریان س��از پرداخت 
 می شود، اظهارکرد: این بودجه به موسسه هایی پرداخت می شود که فقط 

فعالیت های قرآنی انجام می دهند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه  4۰ درص��د این بودج��ه در قالب بودج��ه حمایتی 
 برای اقدامات جاری و توس��عه زیرساخت ها و ایجاد بس��ترهای نرم افزاری 
پرداخت می ش��ود، گفت: ۶۰ درصد دیگر نیز به اقدامات ش��اخص قرآنی و 

مشارکتی اختصاص می یابد.

معاون فرماندهی انتظامی اصفهان مطرح کرد؛

تامین امنیت خانواده ها در تفرجگاه ها 

فرمانده انتظامی اصفهان:

۴۶۳ کیلوگرم مواد مخدر 
در استان اصفهان کشف شد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

سنت حسنه کرم امام حسن)ع( 
از اصفهان به کشور رسید

متروی  اصفهان روی ریل توسعه؛

ایستگاه تختی 
مردادماه وارد مدار می شود

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان خبرداد:

برگزاری محافل قرآنی 
در مناطق و محالت شهر اصفهان

حضور سرمایه گذاران خارجی برای بهره برداری از منابع کشاورزی 
ایران در حالی بیش از گذش��ته مطرح می ش��ود که اش��تباهات 
راهبردی در توس��عه برخی محصوالت کش��اورزی در مناطقی از 
کش��ور نیز می تواند به قیمت از دس��ت رفتن بخشی از سرمایه ها 

تمام شود.
یکی از مهم ترین مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه بخش 
کشاورزی است، تالش برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات 
داخلی، تولید محصوالت راهبردی، کاهش وابس��تگی به خارج و 
تخصیص اصولی منابع و داشته ها ،چند ش��اخصه ای است که بر 
پایه آن ها حرکت به س��مت توس��عه درون زا در بخش کشاورزی 

شکل می گیرد.
شاید این شعار راه دست یابی به اهداف عنوان شده در توسعه بخش 
کشاورزی باشد »تولید بیش��تر، بهره وری باالتر و هزینه کمتر«. 
برخی کارشناسان این حوزه تولید بیشتر و بهره وری باالتر را منوط 
به افزایش سرمایه گذاری های خارجی می دانند، همان گونه که این 
روزها از کلیدواژه »فرصت های پس��ابرجام« به شکلی مبالغه آمیز 
برای فراهم کردن زمینه حضور بیش��تر س��رمایه گذاران خارجی 

استفاده می شود.
هرچند س��رمایه گذاری خارج��ی در نوع خود یکی ش��یوه های 
متداول ورود به بازارهای جهانی محسوب می شود اما زمانی کامال 
موفقیت آمیز خواهد بود که بس��ترها برای ایجاد زیرساخت های 
 فناوران��ه و انتق��ال واقع��ی دان��ش و تکنول��وژی فراهم باش��د. 
چندی است دروازه های اقتصاد کش��ور با تکیه بر همین موضوع 
به روی گروه های مختل��ف خارجی باز ش��ده و فرصت ها و منابع 
داخلی ایران به ویژه در بخش کشاورزی بیش از قبل زیر ذره بین 

سرمایه گذاران قرار گرفته است.
به دنبال رف��ت و آم��د گروه های تج��اری خارجی به ای��ران باب 
گفت وگ��و ب��رای توس��عه همکاری ه��ای تج��اری و حض��ور 
س��رمایه گذاران خارجی به منظور ش��راکت در بخش کشاورزی 
نیز باز شده اس��ت از جمله آن می توان به ابراز تمایل اسپانیایی ها 
به همکاری با بخش کش��اورزی اصفهان در توسعه کشت زیتون 
و رس��یدن این محصول به تولید انبوه اش��اره کرد، موضوعی که 
 بس��یار مورد توجه مس��ئوالن بخش کشاورزی اس��تان اصفهان 
قرار گرفته و شاید دلیل عمده آن بهره برداری از زیتون در مصارف 

مختلف است.
سرمایه گذاران اسپانیایی در راه اصفهان

از جمل��ه مزای��ای س��رمایه گذاری در تولید و توزی��ع محصول 
زیت��ون در اصفه��ان، افزای��ش مص��رف داخل��ی و جایگزین��ی 
 ای��ن محص��ول ب��ا محص��والت ب��ا مص��رف آب باالس��ت.

 علیرضا نیکوئی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کش��اورزی و 
منابع طبیعی استان اصفهان در دیدار اسفند گذشته با نمایندگان 
یکی از ش��رکت های تولید زیتون اس��پانیا با بیان این مطلب ابراز 
امیدواری کرد که ش��رکت های اس��پانیایی بتوانند با وارد کردن 
پایه های نهال زیتون و حمایت از کشاورزان در تامین تقاضا و خرید 

محصوالت آنان، راه رسیدن به تولید هدف را کوتاه تر کنند.
اما سفر دوباره شرکت های اسپانیایی به اصفهان نشان دهنده عزم 
آنها برای همکاری با اصفهان در زمینه تولید محصول زیتون است. 
همان طور که تیم کارشناسی یکی از ش��رکت های تولید زیتون 

اسپانیا پس از 2 سفر تحقیقاتی به اصفهان و بررسی شرایط کشت 
و تولید روغن زیتون، خواستار تاسیس شرکت در اصفهان و آغاز 

فرآیند سرمایه گذاری شده است.
اصفهان برای کشت زیتون »آب « کافی ندارد

با نگاهی به وضعیت اقلیمی اصفهان و مقایسه آن با مناطقی از ایران 
که به عنوان قطب کش��ت و تولید این محصول به شمار می روند 
 یک سوال ایجاد می شود، آیا اصفهان واقعا سرزمینی مناسب برای

 بهره برداری از زیتون است؟
رییس شورای ملی زیتون ایران به این سوال پاسخ می دهد. سید 
احمد بلندنظر می گوید: خاک و هوای اصفهان برای کشت زیتون 
مناسب اس��ت اما این استان یک مش��کل عمده دارد و آن مسئله 
آب اس��ت، زیتون در گرمای باالی 4۵ درجه دوام می آورد اما در 
سرمای منهای ۷ درجه شروع به خشک شدن می کند، زمانی که 
دما به ۱۶ درجه زیر صفر رس��ید درخت زیتون بعد از ۳ شبانه روز 

خشک می شود.
وی ادامه می دهد: بنابراین اصفهان از جمله شهرهایی است که از 
نظر اقلیمی شرایط کشت زیتون را دارد اما کدام یک  از مسئوالن 
استان اصفهان تضمین می دهد که ۱۵ سال دیگر آب کافی برای 
کاشت  زیتون در اختیار باغ دار قرارخواهد گرفت! آیا آب با کمیت و 

کیفیت مناسب  وجود خواهد داشت؟!
آنچه سبب ش��ده  مسئوالن بخش کش��اورزی اصفهان به توسعه 
کش��ت زیتون فکر کنند کم آبی این محصول است، موضوعی که 

کامال  از سوی رییس شورای ملی زیتون ایران رد می شود. 
بلندنظر در این باره می گوید: این اشتباه در اذهان عمومی  حتی 

تعدادی از دانشگاهیان نیز وجود دارد که زیتون محصول کم آبی 
اس��ت، بله، اگر به زیت��ون کم آب بدهی��م و حتی اگر تا س��ال ها 
به این درخت آب ندهیم خش��ک نمی ش��ود، اما به م��ا میوه نیز 
نخواه��د داد، این در حالی اس��ت ک��ه هدف ما از کش��ت زیتون 
 تولید میوه است و قرار نیس��ت از این طریق  فضای سبز را توسعه 

دهیم!
انتق�ال تکنول�وژی ب�ا س�رمایه گذاری خارج�ی 

محقق می شود؟
این گونه به نظر می رسد که روزی اتفاقی که در زمینه کشت برنج در 
استان اصفهان رخ داد گریبان گیر باغ های  زیتون نیز بشود. کم آبی، 
ریشه تمامی مشکالت کشاورزی استان اصفهان است و بدون شک 

سرمایه گذاری در این زمینه باید بازدهی داشته باشد.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اما 
سرمایه گذاری خارجی برای توسعه کشت این محصول را مناسب 
می داند و می گوید: اکنون سطح آن چنانی برای کشت زیتون نداریم 
اما اگر کشاورزی مایل به فعالیت در این حوزه باشد و عالوه بر آن 
بخواهد در زمینه فرآوری محصوالت زیتون کار کند برای او مجوز 

صادر می شود.
وی ادامه می دهد: حضور شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری 
در زمینه تولی��د محصول با کیفیت اتفاقات خوب��ی به دنبال دارد  
 البت��ه این موضوع مش��روط ب��ه ه��دف دار بودن برنامه هاس��ت 
 اما درهر حال توسعه اشتغال، ورود سرمایه و تکنولوژی را به همراه 
دارد و اگر به تکنولوژی نیاز داریم باید به دنبال کس��ب دانش آن  

نیزباشیم.

شرایط پایدار آب ،تضمین شدنی نیست
عضو هیئت نماین��دگان اتاق ایران پیرامون حضور ش��رکت های 
اس��پانیایی انتقاداتی را مطرح می کند. بلندنظر با طرح این سوال 
که مسئوالن اصفهان کامال  از وضعیت آب اصفهان مطلع هستند با 
این وجود دلیل دعوت از سرمایه گذاران اسپانیایی چه بوده است، 
می گوید: مشخص نیست با کدام منبع آب این سرمایه گذاری ادامه 
خواهد داشت، برای توس��عه هر نوع محصول به صورت فیزیکی، 
سطحی و افقی نخستین موضوع آب اس��ت که مشروط به میزان 
مناسب بارندگی با پراکنش مناسب اس��ت اما شرایط پایدار آب، 

تضمین شدنی نیست.
دلیل ورود سرمایه گذاران اس��پانیایی به تولید زیتون در اصفهان 
انتقال دانش روغن کش��ی از این میوه خوراکی اس��ت که مصارف 
بس��یار زیادی دارد، اکنون بازار عمده روغن زیت��ون در جهان در 
اختیار اسپانیا و ایتالیا قرار دارد و در ایران نیز منطقه طارم در این 
زمینه فعال است. سوال دیگری که از رییس شورای عالی زیتون 
ایران می پرسیم مرتبط با همین موضوع اس��ت. آیا ایران واقعا در 

زمینه فرآوری محصول زیتون به دانش الزم دست نیافته است؟
ایران از لحاظ دانش فرآوری ، چیزی کم ندارد

بلندنظر در پاسخ به این سوال می گوید: ایران به فضل خدا به دانش 
فرآوری محصوالت رسیده اس��ت و اکنون نیز کارخانجات زیادی 
در زمینه روغن کشی داریم. من از ۱۰ سال پیش با سفر به اسپانیا 
و ایتالیا بزرگترین کارخانجات روغن کش��ی زیتون را دیده  و کار 
تحقیقاتی زیادی در این زمینه انجام داده ام و باید بگویم ما از لحاظ 

دانش هیچ چیز کم نداریم.
اما موضوعی که این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نس��بت به 
آن منتقد اس��ت شتاب زدگی مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
و انجام اقدامات بدون مطالعه است. بلندنظر در این باره می گوید: 
با شتاب زدگی وزارت جهاد کش��اورزی که متاسفانه اقدامی بدون 
مطالعه و محاسبه بود طرح زیتون کاری در سراسر کشور توسعه 

داده شد.
وی خاطرنشان می کند:کش��ت باید با اقلیم منطقه سازگار باشد، 
درخت زیتون اگر میوه می دهد باید روغن هم بدهد و میزان تولید 
این روغن نیز مهم است.رییس شورای ملی زیتون ایران می گوید: 
به دنبال این ش��تاب زدگی کامیون های نهال را به سراس��ر کشور 
فرستادند و از طرف دیگر به کارخانه های روغن کشی پروانه دادند، 
اکنون ظرفیت کارخانجات روغن کشی ما ۱4۰ هزار تن است اما 
 این در حالی است که ما فقط می توانیم  4۰ هزار تن میوه روغنی

  داش��ته باش��یم و همان طور که وزارت جهاد کش��اورزی اعالم 
کرده است 9۰ هزار تن دیگر آن تبدیل به کنسرو می شود.

این بار »زیتون « به سرنوشت »برنج « دچار نشود
اکنون حضور س��رمایه گذاران خارجی برای بهره برداری از منابع 
کشاورزی ایران از جمله محصول زیتون در حالی بیش از گذشته 
مطرح می شود که بنا به گفته کارشناسان امر، اشتباهات راهبردی 
در توسعه برخی محصوالت کشاورزی در مناطقی از کشور می تواند 
به قیمت از دست رفتن س��رمایه ها تمام شود، پیش از این کاشت 
برنج در بحران خشکسالی، کش��اورزان اصفهانی و برخی دیگر از 
مناطق کشور را دچار ضرر و زیان کرد و ش��اید در آینده نوبت به 

باغداران زیتون برسد.
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اس��تاندار اصفهان گفت: بی��ش از ۸۵ درصد مصوبات 
اس��تانی که در ارتباط با تامین اجتماعی بوده اس��ت، 
تاکنون اجرایی شده و پیگیری های الزم برای رفع موانع 

چند مورد باقی مانده نیز صورت گرفت.
رس��ول زرگرپور در س��ی و هفتمین جلس��ه شورای 
گفت وگ��وی دولت و بخش خصوصی اس��تان اصفهان 
اظهار داش��ت: در سفر گذش��ته وزیر کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی به اصفهان و در جلسه  ای که با حضور بیش از 
۶۰ نفر از فعاالن اقتصادی برگزار شد، مباحث مختلفی 
 از جمل��ه مش��کالت کارفرمای��ان در رابطه ب��ا جرایم

 تامین اجتماعی مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان در این جلسه خواهان 
معافیت هایی در این زمینه بودند، بیان کرد: وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛ در نخستین فرصت این 
موضوعات در جلسه هیئت دولت مطرح می شود که بعد 
از گذشت یک روز مصوبه آن گرفته و ابالغ شد. در این 
جلس��ه ، مصوبات و درخواس��ت های فعاالن اقتصادی 
برای بخش��ش جرایم تامی��ن اجتماعی و تس��هیالت 

مورد نظر آن ها تشریح شد.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه در جلسه شورای 

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبات استانی 
قبلی مورد ارزیابی قرار می گی��رد، تصریح کرد: در این 

ارزیابی میزان پیشرفت مصوبات مشخص می شود.
وی اف��زود: مباح��ث مربوط ب��ه تامی��ن اجتماعی از 
موضوعات مورد توجه فعاالن اقتصادی است و براساس 
گزارش اعالم شده بیش از ۸۵ درصد مصوبات استانی 
که در ارتباط ب��ا تامین اجتماعی بوده اس��ت، تاکنون 
اجرایی ش��ده و پیگیری های الزم برای رفع موانع چند 

مورد باقی مانده نیز صورت گرفته است.

زرگرپور با اشاره به اینکه مباحث مربوط به شهرک های 
صنعتی از امروز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: 
کار کارشناس��ی بس��یار خوبی در ای��ن زمینه صورت 
گرفته است و در جلس��ات آینده موضوعات مربوط به 

شهرک های صنعتی نیز مورد بحث قرارخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه اس��تان اصفهان ب��ا دارا بودن بیش از 
۷۶ ش��هرک صنعتی، رتبه نخس��ت را در کشور دارد، 
خاطرنش��ان کرد:بیش از ۶۸ ش��هرک صنعتی استان 
فعال هستند و بیش از۵۰ درصد صنایع کوچک استان 
در این شهرک ها قرار گرفته اند و اگر مسائل مربوط به 
این ش��هرک ها حل و فصل ش��ود، بخش قابل توجهی 
از مشکالت صنایع کوچک مس��تقر در این شهرک ها 

برطرف خواهد شد.
 در این جلسه با تش��ریح ش��رایط اقتصادی استان در 
پس��ابرجام، ۸ مورد از موانع و راهکارهای پیش��نهادی 
کمیته کارشناسی درباره مشکالت فعاالن اقتصادی در 
اس��تفاده از ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات 
 به تصویب رس��ید و وضعیت اج��رای 2۵ مصوبه قبلی 
 تامین اجتماع��ی، کار و رفاه اجتماعی مورد بررس��ی

 قرار گرفت و تصمیمات الزم گرفته شد.

 رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای شهر 
اصفهان گفت: درحال حاضر ریختن زباله، سیگار و روغن 
سوخته بر روی قبر صائب عادی شده و مسئوالن باید توجه 

ویژه به این موضوع داشته باشند.
غالمرضا شیران در نطق پیش از دس��تور خود در یکصد و 
سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اش��اره به لزوم انجام کارهای فرهنگ��ی در حوزه حمل و 
نقل و ترافیک شهر اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشته 
 باشیم که نحوه پارک اتوبوس ها در ایستگاه  ها برای سوار و 
پیاده ک��ردن مس��افر، ت��ردد موتورس��یکلت ها از البالی 
خودروها و همچنی��ن در بزرگراه ها و مناط��ق ممنوع در 
وضعیت بحرانی اس��ت و نیاز به بازنگری و فرهنگس��ازی 

جدی دارد.
وی در ادام��ه به وضعیت نامناس��ب معض��الت اجتماعی 
در گوش��ه و کنار پارک ها نیز اش��اره کرد و بیان داش��ت: 
در این زمینه باید توجه داش��ته باش��یم که ف��روش مواد 
مخدر و اس��تفاده از قلیان در این فضاها بی��داد می کند و 
 ضروری است که مسئوالن امر به این مهم توجه ویژه تری 

داشته باشند .
رییس کمیس��یون حمل و نقل و محیط زیس��ت شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان در ادامه با بیان اینکه مصرف مواد 

مخدر از جمله قلیان در کنار آثار تاریخی اصفهان  خصوصا 
بر روی پل های تاریخی چهره این آثار را در دید گردشگران 
 به وی��ژه گردش��گران خارجی بس��یار نازیبا کرده اس��ت

 اضافه کرد: در این راس��تا را ه اندازی پلی��س آثار تاریخی 
امری مهم اس��ت.وی تصریح کرد: نباید بیش از این اجازه 
بی حرمتی ب��ه آثار تاریخی داده ش��ود ضم��ن اینکه باید 
توجه داشته باش��یم برخی از افرادی که این بی حرمتی ها 
را انجام می دهند نس��بت به میزان آسیب زا بودن کارشان 

آگاهی ندارند و نیازمن��د آموزش در این زمینه هس��تند.
 ش��یران در ادامه ب��ه وضعیت نامناس��ب آرام��گاه صائب

 اش��اره کرد و اف��زود: چرا حرم��ت آرامگاه صائ��ب که در 
 اصفه��ان به خاک س��پرده ش��ده اس��ت این ط��ور مورد 
بی مهری قرار می گی��رد!وی اضافه ک��رد: در حال حاضر 
ریختن  زباله، س��یگار و روغن س��وخته بر روی قبر صائب 
امری عادی شده است و مسئوالن امر باید توجه ویژه  تری 

به این موضوع داشته باشند.

استاندار اصفهان خبر داد:

اجرایی شدن 85 درصد مصوبات استانی تامین اجتماعی در اصفهان

رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای شهر مطرح کرد:

پلیس آثارتاریخی  در اصفهان شکل می گیرد

زیتون اسپانیایی 
میهمان ناخوانده باغ های اصفهان
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پیام های داعشی در تلگرام،
 برزیل را در حالت آماده باش قرار داد

 س��رویس های هوش��مند برزیل اعالم کردن��د پیام هایی به زب��ان پرتغالی 
در فرم های اینترنتی درباره گروه های داعشی در برزیل رد و بدل شده که این 

مسئله موجب شد برزیل در حالت آماده باش قرار بگیرد.
مشاهده این پیام ها نگرانی هایی درباره احتمال وجود گروه های تروریستی 

در برزیل ) میزبان بازی های  المپیک ( را افزایش داده است.
نوامبر سال گذشته  بعد از حمالت تروریستی در فرانسه، یکی از افراد داعش 

اعالم کرده بود هدف بعدی آنها برزیل است.
آژانس سرویس های هوشمند برزیل در بیانیه ای اعالم کرده است که وجود 
 این پیام ها را تایید می کند، در این بیانیه  آمده اس��ت: در اپلیکیشن تلگرام 
 به زب��ان پرتغالی، درباره وج��ود داعش ه��ا در برزیل پیام هایی فرس��تاده 

شده است.
پس از این اتفاق ها، مسئوالن امنیتی برزیل در حالت هشدار قرار دارند. 

بیش از80 هزار مام��ور امنیتی در زمان بازی ه��ای  المپیک در ریو حضور 
خواهند داشت. برزیل  که در حال          حاضر مشکالت مالی بحران های سیاسی 

را پشت سر می گذارد، با نگرانی های جدیدتری نیز مواجه شده است.

سیری در دنیای ورزش

با اینکه تمرینات سپاهان از هفته پیش آغاز ش��ده اس��ت و تمرینات ذوب آهن نیز از دیروز استارت  خورد در برنامه 
روزهای آینده سرمربیان این 2 تیم سفرهای خارجی قرار دارد.

 عبدا... ویسی پیش از شروع تمرینات سپاهان برای ارزیابی کمپ تمرینی و 
پیدا کردن بازیکنان و دستیاران موردنظر خود به ترتیب سفرهایی به ترکیه 

و برزیل انجام داد.
 اما این پایان مس��افرت های س��رمربی جدید س��پاهان نیس��ت زیرا او که 
قصد داشت همراه تیم ملی جوانان راهی آلمان ش��ود حتی پس از لغو این 
 سفر هم بی خیال رفتن به اروپا نشده و درصدد است تا برای تماشای دیدار 
تیم ملی ایتالیا از مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های اروپا راهی فرانسه 
شود. این تنها سرمربی سپاهان نیست که قصد دارد با وجود آغاز تمرینات 
تیمش راهی یک کشور خارجی شود که سرمربی ذوب آهن نیز درصدد است 

تا به مانند همتای سپاهانی خود برای پیدا کردن بازیکنان موردنظرش شخصا به آمریکای جنوبی برود. 
یحیی گل محمدی احتماال در هفته جاری به برزیل و آرژانتین سفر خواهد کرد.

در حالی که س��پاهان به خوبی در حال پایان دادن به فعالیتش در نقل و انتقاالت اس��ت، اما موضوع انتقال هافبک 
این تیم به دیناموزاگرب کرواسی آرامش هواداران این تیم را برهم زده است. دالل معروفی که در چند فصل اخیر 

با آوردن بازیکنان خارجی بی کیفیت به س��پاهان باعث ضرر مالی و البته 
فنی به این تیم شد در فصل جاری به لطف هوشیاری عبدا... ویسی و البته 
بودجه محدود س��پاهان دستش از این تیم کوتاه ش��ده است. اما او دست 
 برنداش��ته اس��ت و در یک اقدام به نوعی تالفی جویان��ه بهترین هافبک 
 فصل گذش��ته این تیم را برای انتق��ال به دیناموزاگرب کرواس��ی هوایی 

کرده است.
 گفته می ش��ود او که از یکی از بندهای قرارداد کریمی اطالع داشته است 
با وجود عدم درخواست رس��می دیناموزاگرب برای جذب کریمی باشگاه 
 را تحت فش��ار برای صدور رضایتنامه این بازیکن قرار می دهد، اما تاکنون 

در رسیدن به اهدافش ناکام بوده است. اصغر باقریان، مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز با گالیه شدید از رفتارهای اخیر 
کریمی تهدید کرده بود که در صورت قرارداد بستن با تیمی، از او و مدیربرنامه هایش شکایت خواهد کرد.

چه كسی هافبک سپاهان را هوایی كرده است؟یحیی در راه عبداهلل

پیرزن 106 ساله، پیرترین حمل كننده مشعل 
تاریخ المپیک 

واكنش مهاجم استقالل به رقم های 
میلیاردی بازیکنان

شایعه یا واقعیت؟ علیفر از دنیای گزارشگری 
خداحافظی می كند

در مراسم حمل مش��عل المپیک ریودوژانیرو، یک پیرزن 106 ساله آن را 
حمل کرد تا پیرترین حمل کننده لقب بگیرد. آیدا گمانک، پیرزن 106 ساله 

پیرترین مشعل دار  المپیک تاکنون بوده است.
پیش از این الکساندر کاپتارنکو، رکورد پیرترین مشعل دار  المپیک را داشت. 

او مشعل  المپیک زمستانی سوچی را حمل کرده بود و 101 سال داشت.
آیدا گمانک درباره حس خود بعد از حمل مشعل  المپیک گفت: خیلی لذت 
بردم. به خاطر این مسئله متش��کرم. همچنین  انتظار چیزی را در زندگی 

نداشتم. بسیار باعث افتخار من است که مشعل  المپیک را حمل کردم.
نام آیدا پیش از این نیز در کتاب گینس ثبت شده بود. 

او پیرترین کسی است که پرش با چتر نجات انجام داده است. به غیر از آیدا، 
ماریا دورس روسیاریو نیز مشعل را حمل کرد. این فرد از نوادگان بردگانی 
اس��ت که در تاریخ و فرهنگ برزیل نقش اساسی داشتند و میراث مقاومت 
 برزیلی ها به ش��مار می آیند. او همچنین س��ازمانی ب��رای حمایت از   زنان 

سیاه پوست منطقه تشکیل داده است.

مهاجم جدید اس��تقالل گفت که ندی��ده بازیکنی در این باش��گاه قرارداد 
میلیاردی ببندد.

علی قربانی در خصوص حضورش در استقالل گفت: نظر علیرضا منصوریان 
بود که به استقالل بیایم. دو س��ال با او قبال کار کرده بودم و از من شناخت 
داشت. به همین دلیل، خواست که به استقالل بیایم. استقالل تیم بزرگی 

است و باعث افتخار من است که به این تیم پیوستم.
 وی تصریح ک��رد: مطمئنا کار خیلی س��ختی پیش روی من در اس��تقالل 
خواهد بود، چرا که این تیم هواداران زیادی دارد و باید تالش هایم را بیشتر 
کنم. مهاجم اس��تقالل در خصوص صحبت هایی که درب��اره قراردادهای 
میلیاردی اس��تقالل می ش��ود، گفت: من چنین چیزی را ندیده ام و آن را 

تکذیب می کنم. حداقل در مورد خود من که چنین چیزی وجود ندارد.

علیرضا علیفر گزارشگر معروف فوتبال در چند وقت اخیر دچار حاشیه های 
زیادی شده که در فضای مجازی سر و صدای زیادی کرده است. 

 پیش از این دابس��مش های زیادی از علیفر در رس��انه های مجازی دست 
 به دس��ت م��ی ش��د و در جدیدترین موض��وع هم ی��ک کارب��ر اینترنتی 
با عوض کردن نام سازنده ورزشگاهی در فرانسه علیفر را به اشتباه انداخت 

و این موضوع فشار زیادی را به وی وارد کرد. 
حاال شنیده می ش��ود علیفر به دلیل این اتفاقات قصد دارد از گزارشگری 
خداحافظی کرده و عطای کار را به لقایش ببخشد. اما دوستان علیفر سعی 
در این دارند تا او از این موضوع منصرف ش��ود، اما علیفر اعالم کرده تحمل 

این فشارهای زیاد را ندارد و قصد دارد به مربیگری فوتبال بپردازد.
 علیفر پیش از این اعالم کرده بود که توان سرمربیگری تیم های لیگ برتری 
را دارد و اظهارات در مورد اش��تباه مربیان بزرگ فوتبال دنیا در استفاده از 
دفاع خطی نیز مدت هاست که نقل محافل فوتبالی است. وی همچنین ادعا 
کرد که از یکی دو تیم لیگ برتری هم برای مربیگری پیشنهاد دارد و باید دید 
اتفاقات اخیر بهانه ای برای حضور وی در دنیای مربیگری خواهد شد یا خیر!

ازجم��ع بهتری��ن گلزنان لیگ برتر در فصل گذش��ته 
تعداد زیادی، تیم های خود را تغییر دادند تا سرنوشت 
جالبی برای آقای گل ها در بازار تابستانی رقم بخورد.

کمتر پیش آمده بود باشگاهی حاضر به از دست دادن 

بهترین گلزن فصل گذشته خود شود، اما از آن جا که 
فوتبال ایران همواره دس��تخوش اتفاقات جالب توجه 
و غیر قابل پیش بینی اس��ت این بار هم این اتفاق رخ 
داد تا تعداد زیادی از برترین گلزنان لیگ پانزدهم جا 

به جا شده و تیم های خود را تغییر دهند. 
 در زیر نگاهی می اندازیم به آخرین وضعیت گلزنان برتر 
 لی��گ پانزدهم و سرنوش��تی ک��ه در بازار تابس��تانی 

برای شان رقم خورد.
مهدی طارمی

از همان روزی که پرس��پولیس ب��ه خاطر تفاضل گل 
جام قهرمانی را به رقیبش اس��تقالل خوزس��تان داد 
زمزمه های��ی مبن��ی بر جدای��ی آق��ای گل و بهترین 
 گل��زن پرس��پولیس به گوش رس��ید و همان طور که 
پیش بینی می ش��د او مسیر رفتن به اروپا را در پیش 
گرف��ت. طارمی ک��ه در تیم ملی هم جای��گاه خوبی 
 را به دس��ت آورده با توجه به س��ن کمی که داش��ت 
با مشتریان زیادی در اروپا روبه رو شد و پرسپولیسی ها 
و برانکو هم مانع پیش��رفت او نش��دند. البته از آن جا 
 که نه پرسپولیس مهاجم خوبی جذب کرده نه طارمی 
با تیمی اروپایی به توافق رسیده زمزمه هایی به گوش 
می رس��د مبنی بر ای��ن که ممکن اس��ت او در جمع 

سرخپوشان ماندنی شود.
محمد ابراهیمی

بهتری��ن گل��زن گس��ترش فوالدی ه��ا ب��ا بازی های 
 درخشان نقش به سزایی در موفقیت های تیم تبریزی 
 در نی��م فص��ل دوم داش��ت، ام��ا ای��ن بازیک��ن هم 
به یک باره از جمع ش��اگردان فراز کمالوند جدا ش��د 
 و راه تی��م س��ابقش را در پی��ش گرفت تا ب��ار دیگر 

به F14 تراکتوری ها تبدیل شود. 
 محم��د ابراهیمی در دو فصلی که برای گسترش��ی ها 
 ب��ه می��دان رفت ج��زو کلیدی تری��ن بازیکن��ان بود 
به همین خاطر کمتر کسی فکر می کرد این تیم، او را 
از دست بدهد اما ابراهیمی هم اسیر سرنوشت گلزنان 

برتر فصل قبل شد و به تیم محبوب خود بازگشت.
مهرداد محمدی

پدیده جوان راه آهن بعد از س��قوط این تیم به دسته 
 پایین ت��ر بای��د تیم��ش را تغییر م��ی داد از همین رو 
 به یکی از ش��اه ماهی های بازار تابس��تانی تبدیل شد 
و در نهایت هم وقتی همه منتظر س��رخپوش ش��دن 
 این بازیکن بودند مهرداد س��ر از نصف جهان در آورد 
تا برای س��پاهان پرافتخارترین تی��م تاریخ لیگ برتر 

توپ بزند و امید اول گلزنی ویسی قلمداد شود.
امید ابراهیمی

 کلیدی ترین و بهترین گلزن فصل گذش��ته اس��تقالل 
با اتمام قراردادش با این باشگاه ساز جدایی کوک کرد 
ت��ا راه لیگ قطر را در پیش بگیرد، اما گویا پیش��نهاد 
مالی عرب ها زیاد دندان گیر نبود تا امید استقاللی ها 
در مسیر بازگش��ت به این تیم قرار بگیرد. البته گفته 
 می ش��ود یک باش��گاه داخلی هم به ص��ورت پنهانی 
با ابراهیمی در تماس است تا او را از چنگ استقاللی ها 
خارج کند، اما بعید به نظر می رسد امید تیم پرطرفدار 

پایتخت را رها کرده و به تیم دیگری برود.
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هادی محمدی که بحث حضورش در تراکتورسازی به عنوان بازیکن سرباز 
پیش آمده، در اینستاگرامش از اعضای تیم ذوب آهن اصفهان خداحافظی 
کرد. او در صفحه اش نوشت: » از صمیم قلبم تک تک شما را دوست دارم، 

هیچ وقت فراموش تان نمی کنم، همیشه در قلب من هستید. «

 خداحافظی مدافع ذوب آهن 
برای تراكتوری شدن

لنز دوربین

رقابت تنگاتنگ رستمی و اوكولف روس 
برای كسب مدال طال

تنوع؛ نیاز مهم كشتی گیران
 المپیکی ایران

نبرد پنهان طرفدارن و مخالفان كی روش
 در لیگ آینده

 فدراس��یون جهان��ی وزن��ه ب��رداری درباره نتای��ج ریو نوش��ت: پیش بینی 
 در م��ورد اینک��ه در المپی��ک ریو چ��ه وزن��ه بردارانی  مدال طال  کس��ب 
می کنند، ممکن اس��ت به دلیل اتفاقات غیر منتظره و ناخوش��ایند تحقق 
پیدا نکند. اتفاقاتی مانند آس��یب دیدگی، بیم��اری، دوپینگ، افت عملکرد 
 ورزش��کار و ... ممکن محاس��بات را بهم بریزد. با این حال  بازهم می توان 
ت��ا حدودی حدس زد که رقابت بین کدام وزنه برداران برای کس��ب مدال 
ط��ال المپیک ریو خواهد بود. در دس��ته 56 کیلوگرم، اوم یون چول از کره 
ش��مالی به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود در المپیک لندن اس��ت. در 
دسته 62 کیلوگرم لی جون چن از چین اصلی ترین شانس کسب مدال طال 
محس��وب می شود. در دسته 69 کیلوگرم لیائو هیوی دیگر وزنه بردار چین 
احتماال مدال طال المپیک را خواهد گرفت. لیو ژیائو جون چینی در دس��ته 
77 کیلوگرم هم به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود در سال 2012 است. 
در وزن 85 کیلوگ��رم باید انتظار جنگ تن به تن بین کیانوش رس��تمی و 
آرتیم اوکولف روس را داش��ته باش��یم. دردس��ته 94 کیلوگرم ممکن است 
هر کس��ی قهرمان ش��ود زیرا ایلیا ایلین قهرمان المپیک لندن و پکن تغییر 
وزن داده و به 105 کیلوگرم رفته اس��ت. به دنبال اعالم مثبت بودن تست 
دوپینگ ایلیا ایلین روسالن نورالدینوف ازبک شانس اصلی کسب مدال طال 
المپیک در دس��ته 105 کیلوگرم است. در دس��ته 105+ کیلوگرم  الکسی 
لوچف از حضور در المپیک محروم ش��د. پیش بینی می شود بهداد سلیمی 
نیز پس از دوران طوالنی مصدومیت به رقابت ها برگردد. اگر سلیمی، الشا 
تا الخازه گرجستانی و روسالن آلبگوف روس در المپیک ریو حاضر باشند، 

نبرد هیجان انگیزی را میان این سه وزنه بردار شاهد خواهیم بود.

نتای��ج ضعیف برخ��ی آزادکاران تیم ملی در جام جهانی آمریکا و مش��کالت 
روحی و انگیزش��ی آنها نش��ان داد باید در فاصله اندک تا رقابت های المپیک 

فکری اساسی در تنوع بخشیدن به تمرینات ملی پوشان کشتی کرد.
علیرض��ا کریم��ی آزادکار وزن 86 کیلوگرم ایران و دارن��ده مدال برنز جهان 
 س��ه شکس��ت تلخ در این رقابت ها داش��ت. بیش��تر از آنکه این شکس��ت ها 
 نش��ان دهنده ضع��ف تکنیکی و ق��درت بدن��ی او در مقابل حریفان باش��د 
نش��ان دهنده خس��تگی، تمرین زدگ��ی و بی انگیزگی این کش��تی گیر بود؛ 
موضوع��ی که اگر به آن توجه نش��ود می تواند عواقب ب��دی را در رقابت های 
المپیک که کس��ب نتیجه در آن ارزشی به مراتب بیشتر از جام جهانی دارد 
به دنبال داش��ته باش��د. کریمی پس از بازگشت از آمریکا زمانی که با سوالی 
 مبنی بر دالیل نتایج ضعیفش در جام جهانی مواجه ش��د بالفاصله پاسخ داد 
» ب��ه خاطر تمرین زدگی و مش��کالت روحی و روان��ی اصال میل و انگیزه ای 
ب��رای کش��تی گرفتن نداش��تم. یکی از نیازه��ای جدی کش��تی گیران آزاد 
و فرنگ��ی کار ایران برگ��زاری اردوهای تیم ملی در ش��هرها و نقاط مختلف 
 ایران است تا ضمن دور شدن از فضای پرهیاهوی پایتخت، از فضای تکراری 
 و خس��ته کننده خانه کشتی مدتی به دور باش��ند. برگزاری تمرینات متنوع 
در ش��هرهایی که از امکانات الزم برخوردارند می تواند به اذعان کشتی گیران 
نقش مهم و تاثیرگذاری در بازیابی روحی و روانی و نحوه نتیجه گیری آن ها 
در المپیک داشته باشد. همچنین استفاده از روانشناس، کاهش فشار تمرینات 
 و ایج��اد تنوع در نح��وه تمرینات تیم های ملی کش��تی و دوری از روزمرگی 
ن��ه تنها باعث جلوگیری از تمرین زدگی و تضعیف روحیه آن ها خواهد ش��د 
بلکه باعث می شود نمایندگان کشتی ایران با بیشترین روحیه و شادابی الزم 

راهی کارزاری به نام المپیک شوند.

مرب��ی قهرمان فص��ل قبل لیگ صحب��ت هایی کرد که می تواند نش��ان 
دهن��ده 2 رویکرد متفاوتی هم باش��د که فصل آین��ده در لیگ به رقابت 
خواهن��د پرداخت. عبدا... ویس��ی گف��ت: » رابطه من ب��ا کارلوس خیلی 
خ��وب اس��ت و او را دوس��ت دارم. امی��دوارم از او بازه��م ی��اد بگی��رم. 
 ب��ه من گف��ت اگر الزم باش��د ک��ه ب��ه اصفهان بیای��م و کمک��ت کنم، 
 می آیم. « این صحبت های ویس��ی در ش��رایطی انجام می ش��ود که او 
از م��دت ه��ا قب��ل در جلس��ات تمرین��ی تیم مل��ی حضور پی��دا کرده 
 و یادداش��ت ب��رداری م��ی کرد. اما ویس��ی تنه��ا مربی ای  نیس��ت که 
از عالق��ه ب��ه ک��ی روش س��خن می گوی��د، ک��ی روش مربی��ان موافق 
دیگ��ری نیز دارد منصوریان یکی از س��تایش کنن��دگان دائمی کی روش 
اس��ت و حتی پس از پیروزی نفت برابر پرس��پولیس در جدال حس��اس 
 پای��ان فص��ل قبل، این ش��ایعه ش��کل گرفت ک��ه تیم فن��ی کی روش 
ب��ه منصوری��ان کم��ک ک��رده اس��ت. ام��ا مربیان��ی ه��م هس��تند که 
چن��دان ارتب��اط خوب��ی ب��ا ک��ی روش ندارن��د. ش��اخص تری��ن ای��ن 
مربی��ان ه��م یک��ی دیگ��ر از اس��تقاللی ه��ا یعن��ی امی��ر قلع��ه نویی 
 اس��ت. جن��گ ه��ا و بیانی��ه خوانی ه��ای متقاب��ل او و ک��ی روش قطعا 
به این زودی ها فراموش نمی ش��ود. یکی دیگر از مربیان تیم های مدعی 
لیگ که در تقابل با کی روش قرار می گیرد هم برانکو است. به این ترتیب 
در می��ان چهار مدعی اصل��ی قهرمانی فصل آینده لیگ یعنی اس��تقالل، 
 پرس��پولیس، تراکتورس��ازی و س��پاهان یک نبرد پنهان طرف��دار یا ضد 
 کی روش بودن شکل گرفته که البته به دیگر مربیان لیگ هم تسری پیدا 

می کند و می تواند بر جذابیت های فصل آینده لیگ بیافزاید.

رییس هیئت انجمن های ورزش��ی استان اصفهان گفت: 
جش��نواره ملی ورزش��ی زاینده رود 18 تیر ماه همزمان 

با عید س��عید فطر در مجموعه ورزش��ی آبشار افتتاح 
می شود و به مدت سه روز ادامه پیدا می کند.

حمیدرض��ا غزنوی در نشس��ت خبری تش��ریح 
جش��نواره مل��ی زاین��ده رود، اظه��ار ک��رد: در 
زمانی که ریاس��ت انجمن های ورزش��ی استان 
 اصفهان را به من سپردند از 16 هیئت موجود 
 در اس��تان اصفهان 6 هیئت رییس نداش��تند 
و از 24 شهرس��تان فقط 3 شهرس��تان برای 

هیئت ها رییس داشتند.
وی اف��زود: در آن زمان رتبه هیئت انجمن های 

ورزش��ی از بین50 هیئت موجود در کل اس��تان 
رتب��ه 44 را داش��ت ک��ه در جمع اعض��ای هیئت 

انجمن های ورزشی حس شد که هیئت نیاز به هویت 
دارد و ش��اخص اصلی همه در این هیئت باید با اخالق 

ارزیابی شود.
رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان تصریح 
ک��رد: اثر ای��ن نگرش ها در هیئت انجمن های ورزش��ی 
اس��تان اصفهان به  خوبی احساس شد که نتیجه آن این 
بود که تمام روس��ای کمیته ها منصوب ش��دند و کم کم 
رش��ته ها به هیئت انجمن های ورزش��ی استان اصفهان 

اضافه شدند.
وی تاکی��د کرد: در ادامه س��ند راهبردی و چش��م انداز 
هیئ��ت تعریف ش��د که این کار با کمک هیئت رییس��ه 
که دو نفر از اعضای ش��ورای شهر در آن حضور داشتند 
ص��ورت گرفت؛ چش��م انداز این هیئت ب��ه لحاظ اینکه 
 قهرمان پرور اس��ت طوری بس��ته ش��د تا ظ��رف مدت 
4 س��ال از ابت��دای فعالی��ت جزو 3 هیئت برتر اس��تان 
ش��ود و در حال حاضر هیئت انجمن های ورزشی استان 

اصفهان جزو 15 هیئت برتر استان است.
غزن��وی در خصوص جش��نواره ملی ورزش��ی زاینده رود 
خاطر نش��ان کرد: با توجه ب��ه این  که هنوز مردم خیلی 
از رش��ته های این هیئت را به  درس��تی نمی شناسد طی 
جلسات متوالی با هیئت رییسه تصمیم گرفته شد تا این 
ورزش ها را در قالب یک جشنواره به مردم معرفی کنیم.

 وی عن��وان ک��رد: با توجه به خش��ک ش��دن زاینده رود 
و اهمی��ت آن برای مردم اصفهان قرار ش��د تا محور این 
جش��نواره برای احیای زاینده رود باشد که با موضوعات 

شهروند، محیط زیس��ت و ورزش برگزار شود که در این 
 جشنواره قهرمانان رش��ته های مختلف به لحاظ حمایت 
 از محیط زیست، سفیران محیط زیست اعالم خواهند شد.

 ریی��س هیئ��ت انجمن های ورزش��ی اس��تان اصفهان 
بیان کرد: یکی دیگر از اهداف برگزاری جشنواره ملی 
ورزش��ی زاینده رود این اس��ت که تولی��دات داخلی 
ورزش��ی که مق��ام معظم رهب��ری روی آن تاکید 

دارند به مردم معرفی شوند.
وی در رابطه ب��ا برنامه های این جش��نواره گفت: 
خانوادگ��ی،  بالگرده��ای  مس��ابقات  برگ��زاری 
 برگ��زاری مس��ابقه ماش��ین های کنترل��ی ب��رای 
اولی��ن بار در کش��ور، برگ��زاری مس��ابقه انتخابی 
جهت یابی استان، برگزاری مسابقه بیس بال، برگزاری 
مسابقات بین المللی کریکت از برنامه های این جشنواره 
هستند. غزنوی تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف برگزاری 
این جش��نواره این است که مردم بیش��تر با ورزش های 

 هیجان��ی آش��نا ش��وند و از ای��ن  رو در این جش��نواره 
بانج��ی جامپینگ، پرواز با هواپیماهای دونفره، س��قوط 
آزاد و بالن سواری را برای اولین بار به اصفهان می آوریم.

 وی اضاف��ه کرد: در این جش��نواره از اولی��ن بالن ایرانی 
م��ردم  عم��وم  ک��ه  رونمای��ی می ش��ود  اصفه��ان  در 
می توانند برای ش��رکت در س��ه رشته بانجی جامپینگ، 
بالن س��واری و پ��رواز ب��ا هواپیم��ای دونف��ره به محل 
 هیئت مراجع��ه کرده یا با تلفن 32206056 و س��ایت

www.epsaf.ir ثبت نام کنند. رییس هیئت انجمن های 
ورزش��ی اس��تان اصفهان تاکید کرد: در بیشتر ورزش ها 
دوربی��ن وجود دارد و آن ورزش ب��ه مردم انعکاس داده 
می ش��ود، اما در ورزش های هیئت انجمن های ورزش��ی 
اس��تان اصفهان دوربینی وجود ندارد و به همین س��بب 
اس��ت که مردم نس��بت به این رشته ها شناخت چندانی 
ندارند. رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان 
در رابطه با مش��ارکت نهادها و س��ازمان ها در جشنواره 
ملی ورزش��ی زاینده رود عنوان کرد: س��ازمان هایی نظیر 
ش��هرداری، اداره ورزش و جوانان، س��ازمان صداوسیما، 
شرکت آب منطقه ای اس��تان اصفهان و نیروی انتظامی 
در این جش��نواره مشارکت کرده اند و پیش بینی می شود 
برای برگزاری این جش��نواره200 میلیون تومان هزینه 
ش��ود. وی اضافه کرد: در این جشنواره از شبکه ورزش، 
شبکه نسیم و شبکه اصفهان دعوت  شده تا این ورزش ها 
 را در تم��ام ای��ران انع��کاس دهن��د ت��ا مردم ب��ا دیدن 
 ای��ن ورزش ه��ا ب��ه فعالیت در آن اش��تیاق پی��دا کنند 
و بدانند که این نوع ورزش ها هیجان فوق العاده ای دارند 

که نمی توان این هیجان را در هیچ کجا احساس کرد.
گف��ت:  زاین��ده رود  ش��دن  بس��ته  درب��اره   غزن��وی 
تم��ام برنامه ه��ای این جش��نواره در حاش��یه رودخانه 
زاینده رود از پل خواجو تا پل شهرس��تان برگزار می شود 
تا مس��ئوالن اعتراض  مردم را نس��بت به بس��ته ش��دن 

زاینده رود از نزدیک ببینند.
رییس هیئت انجمن های ورزش��ی استان اصفهان اضافه 
کرد: با توجه به بس��ته ش��دن آب زاینده رود دو رش��ته 
اس��کی روی آب و ج��ت اس��کی در دریاچ��ه ذوب آهن 
زرین ش��هر برگزار می ش��ود و الزم به ذکر است که همه 
24 شهرستان اصفهان حداقل با 6 رشته ورزشی در این 

جشنواره ملی ورزشی حضور دارند.

                           رییس انجمن های ورزشی اصفهان خبر داد: 

پروازبالنهادرآسماننصفجهان

گزارشی از سرنوشت بهترین گلزنان لیگ برتر در بازار تابستانی؛

آقای گل هایی كه جا به جا شده اند
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3/647 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و س��وم و چهارم موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
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 38792-1394/07/25 هی��أت اول اق��ای رضا علی عس��گری  به 
شناسنامه شماره  1836  کدملي  1290529663   صادره  خمینی شهر  فرزند محمد 
شش��دانگ یکواحد کارگاه موزائیک سازی به مس��احت 861/11  مترمربع از پالک 
شماره  31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی رمضان ابراهیمی بابوکانی
2- رای شماره 42215-1394/08/27 هیأت چهارم خانم زهرا جان نثاري الداني به 
شناسنامه شماره 1227 کدملي 1283451611 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت 
به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/73 مترمربع پالک شماره536 فرعي از 
25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند شماره 

69215 مورخ 1364/11/5
3- رای ش��ماره 43788-1394/09/12 هی��أت اول اقای فتح اله تقی ی��ار رنانی  به 
شناس��نامه ش��ماره 265  کدملي 1290102163  صادره  اصفهان  فرزند  حس��ین  
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  178   مترمربع از پالک شماره  443  فرعی از 19  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین 

تقی یاررنانی ازموردثبت صفحه 412 دفتر 341 امالک
4- رای ش��ماره 45013-1394/09/25 هیأت سوم آقاي س��ید مهدي واعظي فر به 
شناسنامه شماره 68 کدملي 1290263140 صادره اصفهان فرزند سید محمد باقر 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 129 مترمربع از پالک شماره 58 
فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند 

ثبت شده در صفحه 47 دفتر 120
5- رای شماره 45501-1394/09/29 هیأت چهارم آقاي نصراله قنبري تودشکي به 
شناسنامه شماره 21 کدملي 5659575897 صادره فرزند حسین نسبت به  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 169/78 مترمربع از پالک شماره  
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از 

حسین زارع بهرام آبادی
6- رای شماره 45500-1394/09/29 هیأت چهارم خانم زهرا فرخي حاجي آباد به 
شناسنامه شماره 2354 کدملي 0052573796 صادره تهران فرزند عباسعلي نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 169/78 مترمربع 
 از پالک شماره  68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مع الواسطه از حسین زارع بهرام آبادی
7- رای ش��ماره 47531-1394/10/17 هیأت اول خانم فاطم��ه بهرامیان رنانی به 
شناس��نامه ش��ماره 2091  کدملي 1290604541   صادره اصفهان  فرزند  اصغر 
شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت 133/25  مترمربع از پالک شماره  733 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عزیزاله صادقیان رنانی ازموردثبت صفحه 232 دفتر 45 امالک
8- رای شماره 48964-1394/10/27 هیأت دوم اقای سید مهدی بحق به شناسنامه 
ش��ماره 826  کدمل��ي 1283257432  ص��ادره اصفهان  فرزند  سیدعبدالحس��ین   
شش��دانگ مغازه   به مس��احت 154/47 مترمربع از پالک ش��ماره 31 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج عباس 

پورشجاعی
9- رای شماره 49162-1394/10/28 هیأت چهارم خانم طاهره اسماعیلی برزانی 
به شناسنامه شماره 20 کدملي1290187622 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مس��احت 63/26 مترمربع از پالک شماره 750 فرعی 
16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 317 
دفتر 65 مالک 3 سهم مشاع از 12 سهم پالک مذکور می باشد را خریداری نموده است

10- رای ش��ماره 49463-1394/10/30 هیأت س��وم آقاي عبدالعل��ی حیدری  به 
شناس��نامه ش��ماره 236 کدملي 1291015851 صادره اصفهان  فرزند رضا علی 
سه دانگ مش��اع ازشش��دانگ س��اختمان به  مس��احت 257/63 مترمربع از پالک 
ش��ماره338فرعی از24 اصلی واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  ازموردثبت صفحات 145 و 147 و 151 و 154 دفتر580 امالک
11- رای ش��ماره 49455-1394/10/30 هی��أت س��وم آقاي لطفعل��ی حیدری  به 
شناس��نامه ش��ماره 968 کدملي 1285794060 صادره اصفهان  فرزند رضا علی 
سه دانگ مش��اع ازشش��دانگ س��اختمان به مس��احت 257/63 مترمربع از پالک 
ش��ماره338فرعی از24 اصلی واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  ازموردثبت صفحات 145 و 147 و 151 و 154 دفتر580 امالک
12- رای ش��ماره 50232-1394/11/06 هی��أت اول خان��م مه��ری نمدفروش  به 
شناسنامه شماره  1861  کدملي 1286814669  صادره  اصفهان فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  103  مترمربع از پالک شماره 
189 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی عباس صادقی برزانی
13- رای شماره 50233-1394/11/06 هیأت اول اقای منصور کشانی  به شناسنامه 
شماره  1711  کدملي 1286611431  صادره  اصفهان فرزند یداله  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  103  مترمربع از پالک شماره 189 فرعی 
از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس صادقی برزانی
14- رای شماره 51966-1394/11/25 هیأت دوم اقای بدیع اله مرادی  به شناسنامه 
ش��ماره 29  کدمل��ي 1159766411  صادره فری��دن  فرزند  نعمت اله  شش��دانگ  
ساختمان  به مساحت 183/13  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی کیانی ازموردثبت صفحه 

390 دفتر 445 امالک
15- رای شماره 52321-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي مصطفی عسگری برزانی  
به شناسنامه ش��ماره  18  کدملي 1290208875 صادره اصفهان فرزند  حسنعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به استثناء بها اعیانی به مساحت  149/51  مترمربع 
از پالک شماره 731 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که از آقای صادق رضایی که در صفحه 500 دفتر 706 و صفحه 503 دفتر 

706 از مالکین بوده خریداری نموده است
16- رای ش��ماره 52311-1394/11/29 هی��أت چه��ارم آقاي احم��د کاظم زاده 
دستجردی  به شناسنامه شماره  674  کدملي 1285679512 صادره اصفهان فرزند  
حیدرعلی  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  105  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از 

مهدی خراط
17- رای شماره 52372-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي بهرام خاک زاد سودانی 
به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290216096 صادره اصفهان فرزند برات نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 173/65  مترمربع از پالک شماره34 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان خریداری از آقای برات 

خاکزاد و بیگم مانیان
18- رای ش��ماره 52379-1394/11/30 هی��أت چه��ارم آقاي س��یامک نظری به 
شناسنامه ش��ماره 91 کدملي 1818408716 صادره آبادان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/89 مترمربع از پالک شماره2516فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری ش��ده از 

مسعود طالئی
19- رای ش��ماره 52329-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي عباس س��عادت فر  به 
شناسنامه ش��ماره  104  کدملي 1199797618 صادره شهرضا فرزند  علی مردان  
نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  90/80  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

امیرهوشنگ مختاری تهرانی
20- رای شماره 52440-1394/11/30 هیأت سوم آقاي فرج اله عزیزی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره 16 کدملي 1290105839 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 178/10 مترمربع از پالک شماره469 
فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 458 دفتر 594
21- رای ش��ماره 52445-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي محمد جعفری ولدانی 
به شناس��نامه ش��ماره 50 کدملي 1290186332 صادره خمینی شهر فرزند رضا 
نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 133/07 مترمربع از پالک 
شماره444فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند شماره 4043 – 86/10/15 دفتر خانه 160
22- رای شماره 52327-1394/11/29 هیأت سوم آقاي علیرضا جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره  1263  کدملي 1283451972 صادره اصفهان فرزند  عبدالکریم  
نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  92/80  مترمربع از پالک شماره 
90 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی رحیم جان نثاری از سند ثبت شده در صفحه 79 دفتر 21
23- رای ش��ماره 52411-1394/11/30 هیأت سوم آقاي محمد کاظمی زهرانی به 
شناسنامه شماره 2333 کدملي 1292176121 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 57/30 مترمربع 
از پالک شماره497 فرعی4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 212 و 548 دفاتر 337 و 215
24- رای ش��ماره 52412-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي اکبر کاظمی زهرانی به 
شناسنامه ش��ماره 838 کدملي 1283257556 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 57/30 مترمربع از پالک 
شماره497 فرعی4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحات 212 و 548 دفاتر 337 و 215
25- رای شماره 52413-1394/11/30 هیأت سوم آقاي عباس کاظمی زهرانی به 

شناس��نامه ش��ماره 10 کدملي 1290147191 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
به2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 57/30 مترمربع از پالک 
شماره497 فرعی4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحات 212 و 548 دفاتر 337 و 215
26- رای شماره 52414-1394/11/30 هیأت س��وم خانم طاهره سلطانی آفارانی 
به شناس��نامه ش��ماره 14 کدملي 1290095922 صادره اصفهان فرزند رضاعلی 
نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 340/32 مترمربع از پالک 
شماره586فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی طاهره سلطانی آفارانی
27- رای ش��ماره 52416-1394/11/30 هی��أت س��وم خان��م اش��رف مظاهری 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 996 کدملي 1283398370 صادره اصفهان فرزند 
محمد نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 312/54 
مترمربع از پالک ش��ماره436فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده درصفحه 568 دفتر41
28- رای شماره 52415-1394/11/30 هیأت سوم آقای احمد خیراللهی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره 14 کدملي 1290078998 صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 312/54 مترمربع از پالک 
شماره436فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده درصفحه 568 دفتر41
29- رای ش��ماره 52423-1394/11/30 هیأت س��وم  آقاي علیرضا بیدآبادی به 
شناسنامه شماره 3614 کدملي 1290879656 صادره اصفهان فرزند نصراله نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/74 مترمربع از پالک 
شماره1171 فرعی11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 248 دفتر 684 و سند ثبت شده در صفحه 194 دفتر 622

30- رای ش��ماره 52424-1394/11/30 هی��أت س��وم  آقاي بی��ژن بیدآبادی به 
شناسنامه شماره 1863 کدملي 1290552983 صادره اصفهان فرزند نصراله نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/74 مترمربع از پالک 
شماره1171 فرعی11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 248 دفتر 684 و سند ثبت شده در صفحه 194 دفتر 622

31- رای شماره 52428-1394/11/30 هیأت سوم  آقاي سیدمحمد هاشمی دهچی 
به شناسنامه شماره 1182 کدملي 1284997340 صادره اصفهان فرزند سیدمهدی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 255 مترمربع از پالک شماره 20 
فرعی10 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 272 دفتر 876
32- رای شماره 52406-1394/11/30 هیأت سوم  خانم آصفه احمدی به شناسنامه 
ش��ماره 1366 کدملي 1285862848 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به استثنائ بهای ثمیه اعیانی ان به مساحت 95 مترمربع 
از پالک شماره 403 فرعی 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 147 دفتر 49
33- رای ش��ماره 52338-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي غالمعب��اس باقری  به 
شناسنامه شماره  2548  کدملي 1209546949 صادره سمیرم  فرزند خدر نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  102/60  مترمربع از پالک شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک غالمعلی و 

عزیزاله ترکیان
34- رای ش��ماره 52339-1394/11/30 هیأت س��وم خانم فاطم��ه معصوم زاده 
جوزدان به شناسنامه شماره  27933  کدملي 1280276411 صادره اصفهان فرزند  
حسن  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92  مترمربع از پالک شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

حسینعلی زارع بهرام آبادی از سند ثبت شده در صفحه 87 و 96 دفتر 48
35- رای شماره 52308-1394/11/29 هیأت سوم آقاي جمشیدکاشی فروشان  به 
شناسنامه شماره  160  کدملي 1286476992 صادره اصفهان فرزند  رحیم  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  100/70  مترمربع از پالک شماره 68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج 

مهدی کریمی بهرام آبادی
36- رای شماره 52409-1394/11/30 هیأت سوم آقای رسول تیموری جروکانی 
به شناسنامه شماره 32 کدملي 1290149666 صادره خمینی شهر فرزند کرمعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 181/50 مترمربع از پالک شماره 
192 و 193 فرعی 44 اصلی  که مقدار 88/55 متر مربع از پالک 44/192 در تصرف 
متقاضی می باش��د و مقدار 94 مترمربع از 44/193 در تصرف متقاضی می باشد 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند شماره 46728 – 
1349/11/16 دفترخانه 29 از مالک رسمی قاسمعلی تیموری و سند شماره ثبت شده 

در صفحه 354 دفتر 314 به نام رسول تیموری
37- رای ش��ماره 52400-1394/11/30 هی��أت س��وم آقای مصطفی پزش��کی 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 459 کدملي 1288765452 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 230/73 مترمربع از پالک 
شماره 308/1 فرعی 6 اصلی که به پالک 6/1578 تبدیل شده واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 283 دفتر 875  امالک
38- رای شماره 54027-1394/12/15 هیأت سوم خانم صدیقه پنبه ورنوسفادرانی 
به شناسنامه ش��ماره  676  کدملي 1141148846 صادره خمینی شهر فرزند  احمد  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  102/70  مترمربع از پالک شماره 
333 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 569 دفتر 455
39- رای شماره 54033-1394/12/15 هیأت سوم آقاي اکبرجعفری  به شناسنامه 
ش��ماره  35767  کدملي 1282285068 صادره اصفهان فرزند  رجبعلی  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  182/52  مترمربع از پالک شماره 276 فرعی 
36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

محمدحسن ومحمدحسین رهگذر
40- رای شماره 54045-1394/12/15 هیأت سوم آقاي یداله محققیان گورتانی به 
شناسنامه شماره  73  کدملي 1290052001 صادره اصفهان فرزند  عبداله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  172/60  مترمربع از پالک شماره 174 
فرعی 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در 278 دفتر 310
41- رای ش��ماره 54042-1394/12/15 هیأت س��وم آقاي امیر رضائی رنانی  به 
شناس��نامه ش��ماره  280  کدملي 1290514143 صادره اصفهان فرزند  نعمت اله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  162/84  مترمربع از پالک شماره 
829 فرعی 17 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره ی 15926 – 1394/11/21 دفترخانه 261
42- رای ش��ماره 52269-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي محمدتق��ی رفائی  به 
شناسنامه ش��ماره  318  کدملي 5499232563 صادره عسگران فرزند  حسینعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  125  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

اسماعیل امینی عاشق آبادی
43- رای ش��ماره 52253-1394/11/29 هیأت سوم آقاي محمدرضائی برزانی  به 
شناسنامه ش��ماره  75  کدملي 1290313954 صادره اصفهان فرزند  علی  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  171/62  مترمربع از پالک شماره 409 
فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی جعفر رضایی برزانی
44- رای ش��ماره 52243-1394/11/29 هی��أت س��وم آقاي به��روز محمدی  به 
شناسنامه ش��ماره  13  کدملي 6209877443 صادره لنجان فرزند  علی آقا  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  106/40  مترمربع از پالک شماره 100 
فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندثبت 

شده در صفحه 148 دفتر 160 از مالک رسمی رمضان رضایی
45- رای شماره 52245-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي محمدرضا مظاهری  به 
شناسنامه شماره  6  کدملي 1290019606 صادره اصفهان فرزند  علی محمد  نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  204/20  مترمربع از 
پالک ش��ماره 366 فرعی 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 593 دفتر 41 و صفحه 40 دفتر 417
46- رای شماره 52244-1394/11/29 هیأت سوم خانم صدیقه سالمی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره  973  کدملي 1283398095 صادره اصفهان فرزند  عزیز  نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  204/20  مترمربع از 
پالک ش��ماره 366 فرعی 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 593 دفتر 41 و صفحه 40 دفتر 417
47- رای ش��ماره 50286-1394/11/06 هیأت س��وم آقای وحیدرضا ناصری به 
شناسنامه شماره 542 کدملي 0039386333 صادره تهران فرزند عبدالغنی نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/62 مترمربع از پالک شماره 1068 فرعی 
25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 259 دفتر 399 از مالک رسمی بمانعلی آشتی جو
48- رای شماره 54395-1394/12/22 هیأت اول اقای حسین رنجکش آدرمنابادی 
به شناسنامه شماره 956  کدملي 1286557887  صادره اصفهان  فرزند  علی  نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت  134/49 مترمربع از پالک 
شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمدشاه عالئی
49- رای ش��ماره 54394-1394/12/22 هی��أت اول خانم من��ور کریمی هویه به 
شناسنامه شماره 6  کدملي 1111048134  صادره فالورجان  فرزند  علی  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  134/49 مترمربع از پالک شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدشاه عالئی
50- رای ش��ماره 54399-1394/12/22 هی��أت اول اقای احمد برات��ی بلمیری به 
شناسنامه ش��ماره 5  کدملي 1159809968  صادره فریدن  فرزند  محمدآقا  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  125 مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس تاجی وبتول صدری
51- رای ش��ماره 54398-1394/12/22 هی��أت اول اق��ای رمضانعل��ی براتی به 
شناسنامه شماره 1037  کدملي 1159344175  صادره فریدن  فرزند  محمد  نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  125 مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس تاجی وبتول صدری
52- رای ش��ماره 54401-1394/12/22 هیأت اول اقای محمود شعرای نجاتی به 
شناسنامه شماره 7  کدملي 1284598136  صادره اصفهان  فرزند  علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  121 مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا فرزند حسینعلی
53- رای شماره 54406-1394/12/22 هیأت اول خانم هاجر ابراهیمی بابوکانی به 
شناسنامه شماره 5804  کدملي 1293184438  صادره خمینی شهر  فرزند  اصغر  
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  176/68  مترمربع از پالک شماره 31  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد ابراهیمی 

بابوکانی
54- رای ش��ماره 54409-1394/12/22 هیأت اول خانم صغ��ری حبیبی دهقی به 
شناسنامه ش��ماره 4860  کدملي 1090565755  صادره نجف آباد  فرزند  حسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  203  مترمربع از پالک ش��ماره 453 فرعی از 24  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 133583-

75/12/13 دفتر 20 اصفهان
55- رای شماره 54412-1394/12/22 هیأت اول اقای رسول مستاجران گورتانی 
به شناسنامه ش��ماره 13  کدملي 1290184161  صادره خمینی شهر  فرزند  حسن  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  280  مترمربع از پالک شماره 296/2  فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی 

سی منی
56- رای ش��ماره 54417-1394/12/22 هیأت اول اقای حس��ن باباصفری رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 247  کدملي 1290146330  صادره خمینی شهر  فرزند  علی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  147/20  مترمربع از پالک شماره 3217  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسن صالحیان ازموردثبت صفحه 382 دفتر 62 امالک
57- رای ش��ماره 54419-1394/12/22 هیأت اول اقای رمضان فاتحی پیکانی به 
شناس��نامه ش��ماره 1620  کدملي 1283487632  صادره اصفهان  فرزند  محمود 
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مس��احت  128/76 مترمربع از 
پالک شماره 777  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 114 دفتر 585 امالک
58- رای ش��ماره 54423-1394/12/22 هی��أت اول خان��م زهرا س��قائی زفره به 
شناس��نامه ش��ماره 106  کدملي 1287833306  صادره اصفهان  فرزند  ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت  95/07  مترمربع از پالک ش��ماره 408  فرعی از 
26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

کریم تاجی زادگان
59- رای ش��ماره 54425-1394/12/22 هی��أت اول اقای بهمن نص��ر ازادانی به 
شناسنامه ش��ماره 1455  کدملي 1829408046  صادره خرمشهر  فرزند  رمضان 
نس��بت به 43/20 حبه مشاع از72حبه شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  156/20  
مترمربع از پالک شماره 218  فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 479دفتر 844 امالک
60- رای شماره 54426-1394/12/22 هیأت اول خانم سمانه مستاجران گورتانی 
به شناسنامه شماره 1389  کدملي 1290857466  صادره اصفهان  فرزند  رمضان 
نس��بت به 28/80 حبه مشاع از72حبه شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  156/20  
مترمربع از پالک شماره 218  فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 292 دفتر 473 امالک
61- رای ش��ماره 54427-1394/12/22 هیأت اول اقای عیسی هارونی بردشاهی 
به شناسنامه ش��ماره 19  کدملي 4622891281  صادره ش��هرکرد  فرزند  مهدی  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  172/94  مترمربع از پالک شماره 45  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین طهماسبی
62- رای ش��ماره 54541-1394/12/24 هیأت اول خانم عفت میرزائی علویجه  به 
شناسنامه ش��ماره 92  کدملي  1286016649  صادره اصفهان  فرزند  محمدرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 108/56  مترمربع از 
پالک شماره 285 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدمارانی
63- رای ش��ماره 54540-1394/12/24 هیأت اول اقای جمال اش��راقی جزی  به 
شناس��نامه ش��ماره 1316  کدملي  1288182570  صادره اصفهان  فرزند  مهدی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 108/56  مترمربع از 
پالک شماره 285 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدمارانی
64- رای ش��ماره 54538-1394/12/24 هی��أت اول اقای امراله نص��ر آزادانی  به 
شناس��نامه ش��ماره 27  کدملي  1290172552  صادره اصفهان  فرزند قدیرعلی  
شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 252/50  مترمربع از پالک ش��ماره 70 فرعی از 7  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

554 دفتر 736 امالک
65- رای ش��ماره 54528-1394/12/24 هی��أت اول خانم مرضی��ه ثابتی پور  به 
شناس��نامه ش��ماره 56096  کدملي  1280987839  صادره اصفهان  فرزند محمد  
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/25  مترمربع از پالک 
شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسن رضائی ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالک
66- رای شماره 54530-1394/12/24 هیأت اول خانم اختر اسداللهی  به شناسنامه 
شماره 955  کدملي  1284395332  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/25  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حس��ن 

رضائی ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالک
67- رای ش��ماره 54527-1394/12/24 هیأت اول خانم مریم کلینی  به شناسنامه 
ش��ماره 56002  کدملي  1280988770  صادره اصفهان  فرزند عباس  نس��بت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/25  مترمربع از پالک شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسن رضائی ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالک
68- رای ش��ماره 54515-1394/12/24 هی��أت اول  اقای احمدرضا قاس��می  به 
شناسنامه ش��ماره 2  کدملي  6219870204  صادره فریدن  فرزند کریم  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 136/32  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج محمدحسین ریاضیات

69- رای ش��ماره 54521-1394/12/24 هیأت اول اقای سیروس احمدی فارسانی  
به شناس��نامه ش��ماره 34  کدملي  4679357241  صادره فارس��ان  فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/70  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غالمحسین کشاورز 

خوابجانی ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
70- رای ش��ماره 54574-1394/12/24 هیأت اول خانم زه��را صادقی برزانی به 
شناسنامه ش��ماره 138  کدملي  1290585075  صادره خمینی شهر  فرزند رحیم 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 237  مترمربع از پالک ش��ماره 105و106 فرعی 
از 16  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 
136311-76/2/29 دفتر 7 اصفهان بنام متقاضی ومقدار6 مترمربع ازمالک رسمی 

حسین صادقی 
71- رای شماره 54576-1394/12/24 هیأت اول آقای مجید مشهدی به شناسنامه 
شماره 6  کدملي  0533098963  صادره اراک  فرزند محمد علی ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 139/80  مترمربع از پالک شماره 65  فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدپیرنجم الدین 
72- رای شماره 54556-1394/12/24 هیأت اول خانم بهجت مهدی ششجوانی  به 
شناسنامه ش��ماره 5  کدملي  6219874102  صادره فریدن  فرزند یداله  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 77/97  مترمربع از پالک ش��ماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی امیرهوشنگ مختاری تهرانی

73- رای ش��ماره 54831-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي محمدس��عید شریفی 
دارانی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 479 کدمل��ي 4431506888 صادره ی��زد فرزند 
محمدحسین نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 216/77 مترمربع از 
پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه از ملک رسمی کریم رضائی کوجانی از سند مورد ثبت در صفحه 268 الی 

271 دفتر 54
74- رای شماره 54826-1394/12/27 هیأت چهارم خانم عفت مقیمی  به شناسنامه 
شماره  66  کدملي 1290028907 صادره اصفهان فرزند  جعفر  نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت  111/60  مترمربع از پالک ش��ماره 546 فرعی 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 

خدادادو حسن سلطانی  رنانی
75- رای ش��ماره 54763-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي رض��ا کیانی رنانی  به 
شناسنامه شماره  36  کدملي 1290114110 صادره اصفهان فرزند  باقر  نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  199/75  مترمربع از پالک شماره 1332 فرعی 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب سند 
ش��ماره ی 83132 – 36/4/14 خریداری و مورد ثبت در صفحه 537 دفتر 198 به 
نام وی مقدار 7 سهم ثبت و مابقی را از باقر ورمضانعلی مالک 160 سهم مورد ثبت 

درصفحه مذکور خریداری نموده است
76- رای شماره 54754-1394/12/26 هیأت چهارم خانم نصرت رضائی دهقی به 
شناسنامه ش��ماره  1529  کدملي 1282946358 صادره اصفهان فرزند  حیدرعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  143/75  مترمربع از پالک شماره 451 
فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که متقاضی 

در صفحه ی 572 دفتر 955 مالک رسمی 4 هشت دهم مشاع از 72 حبه می باشد
77- رای ش��ماره 54838-1394/12/27 هی��أت چهارم خانم ف��روزان یزدانی به 
شناسنامه شماره 885 کدملي 1971338737 صادره مسجدسلسمان فرزند سهراب 
نسبت به 2 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 230 مترمربع از 
پالک ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهانمع 

الواسطه از مالک رسمی عباسقلی نجفی
78- رای شماره 54837-1394/12/27 هیأت چهارم خانم فرخنده صالحی زاده به 
شناسنامه شماره 247 کدملي 1755647964 صادره اهواز فرزند سیدمحمد نسبت 

به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 230 مترمربع از پالک 
شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهانمع الواسطه 

از مالک رسمی عباسقلی نجفی 
79- رای ش��ماره 54719-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي ای��رج علی محمدی  به 
شناسنامه شماره  2862  کدملي 5759235915 صادره فریدن فرزند  میرزا  نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  111/41  مترمربع از پالک شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه طبق استشهاد 

محلی از مالک رسمی قنبرعلی سلیمانی دهنوی 
80- رای ش��ماره 54860-1394/12/27 هی��أت چهارم آقاي محم��د موجودي به 
شناسنامه شماره 435 کدملي 1290440395 صادره خمیني شهر فرزند حبیب اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 84/91 مترمربع 
پالک شماره 3842 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 308دفتر 996
81- رای ش��ماره 54861-1394/12/27 هیأت چهارم  خانم الهام تسلیمي رناني به 
شناسنامه شماره 1635 کدملي 1290527644 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 84/91 مترمربع پالک 
ش��ماره 3842 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 308دفتر 996
82- رای ش��ماره 54841-1394/12/27 هی��أت چه��ارم  آقاي بهمن قاس��می به 
شناسنامه شماره 4709 کدملي 4171574757 صادره الیگودرز  فرزند حمزه نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/5 مترمربع از پالک شماره67 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی فتح 

اله سدهیان 
83- رای شماره 54370-1394/12/22 هیأت دوم  خانم فاطمه جان نثاری الدانی به 
شناسنامه شماره 21269  کدملي 1292129980  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ س��اختمان  به مساحت  200/76   مترمربع از 
پالک ش��ماره 361 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رس��می طاهره نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 417 دفتر 

604  امالک
84- رای شماره 54369-1394/12/22 هیأت دوم خانم زهرا عزیزی کوهانستانی 
به شناسنامه ش��ماره 791  کدملي 1290690235  صادره اصفهان  فرزند رمضان  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ س��اختمان  به مساحت  200/76   مترمربع از 
پالک ش��ماره 361 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رس��می طاهره نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 417 دفتر 

604  امالک
85- رای ش��ماره 54376-1394/12/22 هی��أت دوم  خان��م ش��هین قندهاری به 
شناسنامه ش��ماره 41337  کدملي 1280838930  صادره اصفهان  فرزند اسداله  
نسبت به سه دانگ مش��اع از  ششدانگ دوباب مغازه  به مس��احت  60   مترمربع از 
پالک شماره 273  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی اسداله قندهاری ازموردثبت صفحه 551 دفتر 208 امالک
86- رای شماره 54375-1394/12/22 هیأت دوم خانم ناهید قندهاری به شناسنامه 
ش��ماره 227  کدملي 1091949190  صادره نجف آباد فرزند اسداله  نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ دوباب مغازه  به مساحت  60   مترمربع از پالک شماره 273  
فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اسداله قندهاری ازموردثبت صفحه 551 دفتر 208 امالک
87- رای شماره 54215-1394/12/19 هیأت دوم  خانم ش��یوا اقدس روحانی  به 
شناسنامه شماره 2021  کدملي 1288368161  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
نس��بت به هجده حبه وپنجاه وچهار-شصت ویکم حبه مش��اع از72حبه ششدانگ 
یکباب دامداری وخانه متصله به مس��احت 925  مترمربع به اس��تثنا منافع وباحق 
استرداد وحق فس��خ به نفع اقای محمدحس��ین نصری نصرابادی از پالک شماره 
661 فرعی از 5 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 244و333و335 دفتر183و273و430   امالک
88- رای شماره 54214-1394/12/19 هیأت دوم خانم تینا نصری نصرآبادی   به 
شناسنامه ش��ماره 1274816211  کدملي 1274816211  صادره اصفهان  فرزند 
محمدحسین نس��بت به پنجاه وسه حبه وهفت-ش��صت ویکم حبه مشاع از72حبه 
ششدانگ یکباب دامداری وخانه متصله به مس��احت 925  مترمربع به استثنا منافع 
وباحق استرداد وحق فس��خ به نفع اقای محمدحس��ین نصری نصرابادی از پالک 
ش��ماره 661 فرعی از 5 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 244و333و335 دفتر183و273و430   امالک
89- رای شماره 54222-1394/12/19 هیأت دوم  آقای عبدالرحیم جوانی جونی  به 
شناسنامه شماره 1131  کدملي 1283035480  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی  
ششدانگ مغازه به مساحت 41/58  مترمربع از پالک شماره 1286 فرعی از 16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 54/3/18-46217 

دفترخانه 5 اصفهان
90- رای ش��ماره 54220-1394/12/19 هیأت دوم  آقای حس��ین شیرانی پور به 
شناس��نامه ش��ماره 259  کدملي 1290030839  صادره اصفهان  فرزند غالمعلی  
ششدانگ ساختمان به مساحت 146  مترمربع از پالک ش��ماره 3623 فرعی از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

212 دفتر 489 امالک
91- رای شماره 1205-1395/01/26 هیأت دوم  آقای علی بقولی زاده  به شناسنامه 
ش��ماره 1312  کدملي  1287635016   ص��ادره اصفهان  فرزند جواد شش��دانگ 
ساختمان  به مساحت  506/92  مترمربع از پالک شماره 114   فرعی از 4  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفه��ان ازموردثبت صفحه 64 و400 

دفتر 309 و437 امالک
92- رای ش��ماره 1353-1395/01/28 هی��أت اول  خانم اکرم بیگ��ی دارگانی به 
شناسنامه شماره 42  کدملي  1289401888  صادره اصفهان  فرزند محمد  ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت  127/70  مترمربع از پالک ش��ماره 178و178 فرعی از 16   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که هریک ازپالکهای 

فوق ازموردثبت صفحه 203و239 دفتر 113و101 امالک
93- رای ش��ماره 1354-1395/01/28 هیأت اول  آقای منصور صادقی میرلطف 
اله به شناسنامه ش��ماره 3  کدملي  5659560441  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت  112/20  مترمربع از پالک شماره 28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی طاهره رضائی 

94- رای ش��ماره 1403-1395/01/29 هیأت اول  خانم مرضیه اسماعیلی برزانی   
به شناسنامه ش��ماره  40  کدملي  1290463824  صادره خمینی شهر  فرزند  یداله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 252/25   مترمربع از پالک 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 امالک
95- رای شماره 1422-1395/01/29 هیأت اول  آقای عزیزاله خواجه به شناسنامه 
شماره  689  کدملي  1209379465  صادره سمیرم  فرزند  علی نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/25   مترمربع از پالک شماره  67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عبداله علی 

رحیمی 
96- رای شماره 1423-1395/01/29 هیأت اول  خانم گلدسته خواجه به شناسنامه 
شماره  717  کدملي  1209379740  صادره س��میرم  فرزند  غالمحسین  نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/25   مترمربع از پالک شماره  
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عبداله علی رحیمی 
97- رای شماره 1424-1395/01/29 هیأت اول  آقای خسرو فروغی به شناسنامه 
ش��ماره  12771  کدملي  4170118006  صادره الیگودرز  فرزند  حسن  ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 100  مترمربع از پالک ش��ماره  66  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان از مالک رسمی احمد ذوالفقاری ازموردثبت 

صفحه 482 دفتر 149 امالک
98- رای شماره 1426-1395/01/29 هیأت اول  آقای رحمن شفیعی عاشق ابادی به 
شناسنامه شماره  44260  کدملي  1280333677  صادره اصفهان  فرزند  رجبعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 136/80   مترمربع از پالک شماره  66  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمد ذوالفقاری 

عاشق ابادی ازمورد ثبت صفحه 480 دفتر 149 امالک
99- رای ش��ماره 1429-1395/01/29 هی��أت اول  آقای حس��ن می��رزا آقائی به 
شناسنامه شماره  210  کدملي  4410886347  صادره ابر  فرزند  محمد  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 154/90   مترمربع از پالک شماره  68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضاعلی زارع بهرام ابادی 

ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
100- رای شماره 1554-1395/01/30 هیأت اول خانم طاهره اکبریان  به شناسنامه 
شماره  45  کدملي 1290212163  صادره اصفهان  فرزند  کریم ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 221  مترمربع از پالک شماره 3285  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 118 دفتر 688 امالک
101- رای شماره 1557-1395/01/30 هیأت اول خانم فروغ محمدی پور مقدم  به 
شناسنامه شماره  1020  کدملي 1285560523  صادره اصفهان  فرزند عبدالرحیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 81/20  مترمربع از پالک ش��ماره 654  فرعی از 
40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمود حسن زاده 
102- رای شماره 1559-1395/01/30 هیأت اول  آقای بیژن یزدانی  به شناسنامه 
شماره  83697  کدملي 0031839746  صادره تهران  فرزند غالم مهدی  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 116/60  مترمربع از پالک ش��ماره 371  فرعی از 40   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی 

ترکی لمجیری 
103- رای شماره 1561-1395/01/30 هیأت اول  خانم عصمت نصری نصرابادی  
به شناسنامه ش��ماره  74  کدملي 1290094594  صادره اصفهان  فرزند حسنعلی 
نسبت به سه دانگ ویکصدوشصت وپنج-دویست وبیس��ت وسوم دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 232  مترمربع از پالک شماره 154  فرعی از 5   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 256 

دفتر 3 امالک
ادامه در صفحه 15



15 15روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1888 | یکشنبه 30 خرداد 1395 | 13 رمضان  1437 
104- رای ش��ماره 1560-1395/01/30 هیأت اول آقای مصطفی نصر اصفهانی  
به شناسنامه شماره  16  كدملي 1290052670  صادره اصفهان  فرزند محمدربیع 
نسبت به دودانگ وپنجاه وهشت-دویست وبیست وسوم دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 232  مترمربع از پالك ش��ماره 154  فرعی از 5   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفه��ان ازموردثبت صفحه 186 دفتر 

847 امالك
105- رای ش��ماره 1571-1395/01/30 هی��أت اول  آق��ای ولی ال��ه بهرامیان  به 
شناس��نامه ش��ماره  37  كدملي 1199735558  صادره ش��هرضا  فرزند سهراب  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 77/55  مترمربع از پالك شماره 28   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی یداله رضائی برزانی 
106- رای شماره 1600-1395/01/30 هیأت اول  آقای حمیدرضا مرادی خولنجانی  
به شناسنامه شماره  1913  كدملي 1284756475  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 135/50  مترمربع از پالك شماره 32   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی محمدمزروعی 

سبدانی 
107- رای ش��ماره 2334-1395/02/08 هی��أت اول  آق��ای حس��نعلی مارانی   به 
شناس��نامه ش��ماره 3718  كدملي  1282995774   صادره اصفه��ان  فرزند  فتح 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  175  مترمربع از 
پالكهای شماره  86 و73/2 فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان كه ازپالك 86 فرعی بنام متقاضی درصفحه 491 دفتر 864 امالك 
وازپالك 73/2 فرعی ازمالك رسمی حسین وربابه ومحمودوفاطمه صغری مارانی 

ازموردثبت صفحه 537 و43 و46 و49 دفتر62 و451  امالك
108- رای ش��ماره 2335-1395/02/08 هی��أت اول خان��م مرضی��ه رضائی   به 
شناسنامه شماره 1132  كدملي  1284951766   صادره اصفهان  فرزند  رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت  175  مترمربع از پالكهای 
ش��ماره  86 و73/2 فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان كه ازپ��الك 86 فرعی بنام متقاضی درصفح��ه 86 دفتر 829 امالك 
وازپالك 73/2 فرعی ازمالك رسمی حسین وربابه ومحمودوفاطمه صغری مارانی 

ازموردثبت صفحه 537 و43 و46 و49 دفتر 62 و451  امالك
109- رای ش��ماره 7344-1394/03/31 هیأت سوم  آقاي س��یدحبیب حسینی به 
شناسنامه ش��ماره 24 كدملي 1289934878 صادره اصفهان فرزند سیدمصطفی 
نسبت به21حبه مشاع از 72حبه شش��دانگ یك باب ساختمان به مساحت 291/42 
مترمربع از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت مل��ك غ��رب اصفه��ان ازسندش��ماره553و461و464و467و558و70دفاتر 

459و446و973
110- رای ش��ماره 7345-1394/03/31 هیأت سوم خانم طاهره غدیریان زهرانی 
به شناسنامه شماره 38 كدملي 1290015538 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
15حبه مشاع از 72حبه   ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 291/42 مترمربع 
از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحات 553و461و464و467و558و70دفاتر 

459و446و973
111- رای ش��ماره 7343-1394/03/31 هی��أت س��وم خان��م مائ��ده ی��ادگاری 
بهارانچی به شناس��نامه ش��ماره 859 كدملي 1293210854 صادره خمینی شهر 
فرزند رس��ول نس��بت به 12 حبه  مش��اع از 72حبه  شش��دانگ یك باب ساختمان 
به مس��احت 291/42 مترمرب��ع از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6  اصل��ي واقع در 
اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان ازس��ند ثبت ش��ده در صفحات 

553و461و464و467و558و70دفاتر 459و446و973
112- رای شماره 7346-1394/03/31 هیأت سوم  خانم راضیه كیانی زهرانی به 
شناسنامه شماره 49400 كدملي 1280382910 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به 12حبه مشاع از 72حبه  ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 291/42 مترمربع 
از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحات 553و461و464و467و558و70دفاتر 

459و446و973
113- رای ش��ماره 7347-1394/03/31 هی��أت س��وم خانم فاطمه هاش��م زاده 
به شناس��نامه ش��ماره 1271587491 كدمل��ي 1271587491 ص��ادره اصفهان 
فرزند محمدرضا نس��بت به 12حبه مشاع از 72حبه  شش��دانگ یك باب ساختمان 
به مس��احت 291/42 مترمرب��ع از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6  اصل��ي واقع در 
اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان ازس��ند ثبت ش��ده در صفحات 

553و461و464و467و558و70دفاتر 459و446و973
114- رای ش��ماره 1841-1395/01/31 هیأت چهارم  آقاي شیرمحمدچوپانی به 
شناس��نامه ش��ماره 1117 كدملي 6219370244 صادره فریدن فرزند غالم رضا 
نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 100/03 مترمربع از پالك شماره2762 
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی فاطمه صغری علیجانی
115- رای ش��ماره 1857-1395/01/31 هیأت چهارم  آقاي غالمحس��ین حیدری 
آقاگلی به شناسنامه ش��ماره 1369 كدملي 4171215226 صادره الیگودرز فرزند 
حیدرنس��بت به شش��دانگ یك باب خانه به مس��احت 150/83 مترمرب��ع از پالك 
شماره446 فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمی یداله ابراهیمی
116- رای ش��ماره 1863-1395/01/31 هی��أت چهارم  آقاي مصطفی عس��کری 
برزانی به شناس��نامه ش��ماره 2783 كدملي 1282989553 صادره خمینی ش��هر 
فرزند غفور نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 184/50 مترمربع از پالك 
شماره212فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

به موجب سند شماره 14197 – 87/10/14 دفتر 135
117- رای ش��ماره 1860-1395/01/31 هیأت چهارم  آقاي مهدی شعبانی فرد به 
شناسنامه شماره 835 كدملي 1293136751 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 109/50 مترمربع از پالك شماره 711 فرعی25 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه از خانم صغری 

جوانی كه ازمالکین می باشد را خریداری نموده
118- رای شماره 1879-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهراكیقبادی لمجیری به 
شناسنامه شماره 1025 كدملي 1289305269 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 157/30 مترمربع از پالك شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از غالمحسین 

كشاورز
119- رای ش��ماره 54707-1394/12/26 هیأت س��وم خانم توران خاكس��ار  به 
شناسنامه ش��ماره  14  كدملي 1290144001 صادره اصفهان فرزند  حیدر  نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  341/25  مترمربع از پالك شماره 7458 
فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 507 و 284 و287 و306 دفاتر 296 و 468 و 896
120- رای شماره 54742-1394/12/26 هیأت سوم  آقاي سیدحسن حسینی رنانی  
به شناسنامه ش��ماره  159  كدملي 1289983798 صادره اصفهان فرزند  سیدعلی  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  312/73  مترمربع از پالك شماره 
1313 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 137 دفتر 527
121- رای شماره 54701-1394/12/26 هیأت س��وم  آقاي سیدمحمد آتشین  به 
شناس��نامه ش��ماره  732  كدملي 1285647769 صادره اصفهان فرزند  سیدعلی  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  167/84  مترمربع از پالك شماره 
32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

حسن وحسین حقیقی زاده مارچینی
122- رای ش��ماره 54767-1394/12/26 هی��أت س��وم  آقاي اكب��ر جعفری  به 
شناسنامه ش��ماره  35767  كدملي 1282285068 صادره اصفهان فرزند  رجبعلی  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  206/11  مترمربع از پالك شماره 
275 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملك غرب اصفهان از 

مالك رسمی حاج آقا كشاورز 
123- رای شماره 54743-1394/12/26 هیأت سوم آقاي جواد هاشمی گورتانی 
به شناسنامه شماره  1740  كدملي 1283437287 صادره خمینی شهر فرزند  قاسم  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  226/57  مترمربع از پالك شماره 
186 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه ی 352 دفتر 167
124- رای شماره 54744-1394/12/26 هیأت سوم  آقاي جواد هاشمی گورتانی  
به شناسنامه شماره  1740  كدملي 1283437287 صادره خمینی شهر فرزند  قاسم  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  218/24  مترمربع از پالك شماره 
186 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه ی 359 دفتر 167
125- رای ش��ماره 54656-1394/12/25 هیأت س��وم  آقاي جعفر عس��گری  به 
شناسنامه شماره  694  كدملي 1290410763 صادره اصفهان فرزند  یداله  نسبت 
به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب ساختمان به مس��احت  212/89  مترمربع از 
پالك شماره 2508 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 157 و 228 دفاتر 428 و 653
126- رای ش��ماره 54657-1394/12/25 هیأت س��وم  آقاي محسن عسگری  به 
شناسنامه شماره  483  كدملي 1290340684 صادره اصفهان فرزند  یداله  نسبت 
به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب ساختمان به مس��احت  212/89  مترمربع از 
پالك شماره 2508 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 157 و 228 دفاتر 428 و 653
127- رای شماره 54647-1394/12/25 هیأت سوم آقاي س��یدنوراله طباطبائی 
به شناس��نامه ش��ماره  21  كدملي 5499745625 صادره تی��ران و كرون فرزند  
سیدابوالفضل  نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  151/60  مترمربع 
از پالك شماره 121 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند  ثت شده در صفحه 20 و 23 دفتر 562
128- رای ش��ماره 54649-1394/12/25 هیأت س��وم خانم ثریا گل افش��ان  به 
شناسنامه شماره  15  كدملي 1288628587 صادره اصفهان فرزند  محمد  نسبت به 
یك دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  307/70  مترمربع از پالك 
شماره 73 فرعی 4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 106 و317 و109 دفتر528 و 572

129- رای ش��ماره 54648-1394/12/25 هی��أت س��وم  آقاي كری��م مومنی  به 
شناسنامه شماره  556  كدملي 1284427633 صادره اصفهان فرزند  عبدالرسول  
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  307/70  مترمربع 
از پالك ش��ماره 73 فرعی 4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 106 و317 109 دفتر528 و 572
130- رای شماره 1890-1395/01/31 هیأت سوم  آقاي كریم باباصفری رنانی به 
شناسنامه شماره 9791 كدملي 1283207230 صادره خمینی شهر فرزند اسمعیل 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 224/29 مترمربع از پالك شماره 
189 فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 583 دفتر 467
131- رای شماره 1713-1395/01/30 هیأت سوم  آقاي محمدعلی بنی صادقی به 
شناسنامه شماره 3267 كدملي 1282994808 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 180/60 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی علی 

بنی صادقی 
132- رای شماره 1669-1395/01/30 هیأت س��وم  آقاي علیرضا مهراب پور به 
شناسنامه ش��ماره 236 كدملي 4131900971 صادره بروجرد فرزند غالم نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 277/78 مترمربع از پالك شماره3335 
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی حاج محمدحسن حسن وغنی
133- رای ش��ماره 1720-1395/01/30 هی��أت س��وم  آقاي مانده عل��ی بیکدلی 
جونقانی به شناسنامه ش��ماره 133 كدملي 4679478012 صادره فارسان فرزند 
محمداسماعیل نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 291/98 مترمربع 
از پالك شماره 655 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 63 دفتر 756
134- رای شماره 52425-1394/11/30 هیأت سوم  آقاي علی مصلحی بهارانچی 
به شناسنامه شماره 25 كدملي 1289965773 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 925 مترمربع از پالك شماره23 فرعی13 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

ابوالقاسم و علی جان نثاری فرزندان كریم و غالمعلی 
135- رای شماره 1650-1395/01/30 هیأت سوم آقاي هدایت اله جهانگیری بلطاقی 
به شناسنامه ش��ماره 24 كدملي 6219834372 صادره فریدن فرزند جواد نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مس��احت 115/40 مترمربع از پالك شماره450 
فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی محمود تنهائی
136- رای شماره 1902-1395/01/31 هیأت سوم خانم فاطمه سلطان اشراقی به 
شناسنامه شماره 14929 كدملي 1218678488 صادره گلپایگان فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 225/95 مترمربع از پالك شماره44 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

عباس كاظمی
137- رای ش��ماره 17739-1393/07/29 هیأت س��وم آقاي منص��ور باقری به 
شناسنامه شماره 244 كدملي 1091931471 صادره نجف آباد فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 153/56 مترمربع از پالك شماره  28 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی باقر باقر صاد
138- رای شماره 26855-1393/11/07 هیأت دوم خانم رقیه حسنی به شناسنامه 
شماره 199  كدملي 1219324736 صادره گلپایگان فرزند حسن نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مس��احت 107/75 مترمربع از پالك شماره 2416 
فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك 

رسمی مهنازعسگری رنانی ازموردثبت صفحه 333 دفتر 396 امالك
139- رای ش��ماره 26856-1393/11/07 هی��أت دوم  آقای بش��یرجهانگیری به 
شناس��نامه ش��ماره 3  كدملي6219841093 صادره بوئین میاندش��ت فرزند فرج 
نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان به مس��احت 107/75 مترمربع از 
پالك ش��ماره 2416 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رس��می مهنازعس��گری رنانی ازموردثبت صفحه 333 دفتر 

396 امالك
140- رای ش��ماره 3581-1395/02/20 هیأت دوم  آقاي حسن ابراهیمي علویجه 
به شناسنامه ش��ماره 5070 كدملي 1090507771 صادره نجف آباد فرزند حیدر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 153 مترمربع پالك شماره786 فرعي از 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی علی براری 

لنبانی ازموردثبت صفحه 555 دفتر305 امالك
141- رای شماره 3582-1395/02/20 هیأت دوم  آقاي سید مرتضي سجادي اصل 
به شناسنامه ش��ماره 1021 كدملي 1284851001 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ مغازه به مساحت 25/20 مترمربع پالك ش��ماره 15 فرعي از 27  اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی جعفرتقی یار 

ازموردثبت صفحه 514 دفتر 280 امالك
142- رای ش��ماره 4071-1395/02/22 هی��أت دوم  خانم اعظم دائ��ي اكبري به 
شناسنامه ش��ماره 1173 كدملي 1284891526 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به یك دانگ ونیم  مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 716/67 مترمربع 
پالك شماره 610 و611 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاس��م دائی اكبری مورث متقاضی ازپالك 610 
فرعی ازموردثبت صفح��ه 207 دفتر 625 امالك وازپ��الك 611 فرعی ازموردثبت 

صفحه 198 دفتر 625 امالك
143- رای ش��ماره 4072-1395/02/22 هیأت دوم  خانم فرزان��ه دائي اكبري به 
شناسنامه ش��ماره 4632 كدملي 1291977473 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به یك دانگ ونیم مشاع ازششدانگ س��اختمان به مساحت 716/67 مترمربع 
پالك شماره 610 و611 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاس��م دائی اكبری مورث متقاضی ازپالك 610 
فرعی ازموردثبت صفح��ه 207 دفتر 625 امالك وازپ��الك 611 فرعی ازموردثبت 

صفحه 198 دفتر 625 امالك
144- رای ش��ماره 4060-1395/02/22 هی��أت دوم آق��اي علي دائ��ي اكبري به 
شناسنامه ش��ماره 3780 كدملي 1284977382 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 706/67 مترمربع پالك 
شماره 610 و611 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاس��م دائی اكبری مورث متقاضی ازپالك 610 فرعی 
ازموردثبت صفحه 207 دفتر 625 امالك وازپ��الك 611 فرعی ازموردثبت صفحه 

198 دفتر 625 امالك
145- رای ش��ماره 2812-1395/02/12 هی��أت دوم خان��م فاطمه س��تار زاده به 
شناس��نامه ش��ماره 55256 كدملي 1281649570 صادره اصفهان فرزند محمد 
ششدانگ س��اختمان به مساحت 325/56 مترمربع پالك ش��ماره 296 فرعي از 22 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی امیر 

صادقیان رنانی از مورد ثبت صفحه 597 دفتر717 امالك
146- رای ش��ماره 2595-1395/02/11 هی��أت دوم خان��م فرزان��ه مصلحي به 
شناسنامه ش��ماره 62 كدملي 1290840301 صادره خمینی شهر فرزند صفر علي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 89/50 مترمربع پالك 
شماره 3 فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سند 79599-90/1/25 دفتر25 اصفهان
147- رای شماره 2594-1395/02/11 هیأت دوم  آقاي علیرضا نصر به شناسنامه 
ش��ماره 14 كدملي 1290363323 صادره اصفهان فرزند اكبر نس��بت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مس��احت 89/50 مترمربع پالك شماره3 فرعي از7  
اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ند79375-

89/12/16 دفتر 25 اصفهان
148- رای ش��ماره 2585-1395/02/11 هیأت دوم  خانم مه��ري تركان رناني به 
شناسنامه ش��ماره 519 كدملي 0321386353 صادره كرج فرزند حسن ششدانگ 
مغازه به مس��احت 65/27 مترمربع پالك ش��ماره 821 فرعي از 17 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی لیال تركان رنانی از 

مورد ثبت صفحه 60 دفتر135 امالك
149- رای ش��ماره 4273-1395/02/25 هی��أت اول آقاي عبدالرضا ش��یران به 
شناس��نامه ش��ماره 205 كدملي 1285533704 صادره اصفه��ان فرزند مرتضي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 71/50 مترمربع پالك شماره 201 فرعي از 27 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی میرزاسلیمان 

خان ایروانی 
150- رای ش��ماره 4363-1395/02/26 هی��أت اول آقاي محم��د تاجمیر ریاحي 
به شناس��نامه ش��ماره 19 كدملي 1290380953 صادره اصفهان فرزند حس��ین 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 365 مترمربع پ��الك ش��ماره 407 فرعي از 14 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

38و102و43دفتر569 و583 و143 امالك
151- رای شماره 4382-1395/02/26 هیأت اول  خانم مریم دهبان به شناسنامه 
ش��ماره 1894 كدملي 1199264016 صادره ش��هرضا فرزند عوض شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 254 مترمربع پالك شماره 45 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاسم رحمتی اندانی
152- رای ش��ماره 4387-1395/02/26 هیأت اول آق��اي ابراهیم نصر آزاداني به 
شناسنامه ش��ماره 1698 كدملي 1282927949 صادره خمیني شهر فرزند عباس 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 73/80 مترمربع پالك ش��ماره34 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رس��می حسنعلی رضائی 

سودانی
153- رای ش��ماره 4395-1395/02/26 هیأت اول آقاي  ناصر تاج میر ریاحي به 
شناسنامه شماره 471 كدملي 1288564988 صادره اصفهان  فرزند قاسم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 348/24 مترمربع پالك شماره 807/2 فرعي از 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 558 دفتر 

30 امالك
154- رای شماره 4441-1395/02/26 هیأت اول خانم صدیقه سلطاني آفاراني به 
شناسنامه ش��ماره 74 كدملي 1290330484 صادره خمینی شهر فرزند محمدعلي 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 210 مترمربع پالك ش��ماره  28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی محمدعلی وعبداله 

سلطانی
155- رای ش��ماره 4462-1395/02/26 هیأت اول آقاي محمد حس��ین احمدي به 
شناس��نامه ش��ماره 1292 كدملي 1159039984 صادره فری��دن فرزند قربانعلي 
ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 57/84 مترمربع پالك شماره 67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رسول وحسن جاللی

156- رای شماره 4463-1395/02/26 هیأت اول آقاي شنبه مومزائي به شناسنامه 
شماره 1378 كدملي 4621139401 صادره شهركرد فرزند علي بنده ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 133/50 مترمربع پالك ش��ماره 45 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی كاظم صفری رنانی
157- رای ش��ماره4465-1395/02/26 هیأت اول آقاي محسن زارع بهرام آبادي 
به شناس��نامه ش��ماره 22 كدملي 1290333319 صادره اصفهان فرزند حسنعلي 
شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 334/35 مترمربع پالك ش��ماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 105 دفتر 

300 امالك 
158- رای ش��ماره 4468-1395/02/26 هیأت اول آقاي  حسن نصراصفهاني به 
شناس��نامه ش��ماره 18 كدملي 1289888310 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 321/47 مترمربع پالك شماره479و479/2 فرعي 
از5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان وازپالك 479 
فرعی ازموردثبت صفحات 480و483و474و471 دفت��ر 366 امالك بنام متقاضی 
وازپالك 479/2 فرعی ازمالك رسمی عباس نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 13 

دقتر 8 امالك
159- رای ش��ماره 4508-1395/02/26 هیأت اول خانم بت��ول نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 1290094195 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مساحت 282/68 مترمربع 
پالك ش��ماره73  فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 16 دفتر 405 امالك
160- رای ش��ماره 4507-1395/02/26 هیأت اول آقاي ناصر تاج میر ریاحي به 
شناسنامه شماره 471 كدملي 1288564988 صادره اصفهان فرزند قاسم نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مساحت 282/68 مترمربع 
پالك ش��ماره 73 فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 45و128و134و137 دفتر 5 و524 امالك
161- رای ش��ماره 4658-1395/02/27 هیأت اول خانم بت��ول یزداني اراضي به 
شناس��نامه ش��ماره 9 كدملي 5419361272 صادره مباركه فرزند علي ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 140/41 مترمربع پالك شماره 2486 فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رس��می سیدمحمدعلی 

موسوی حق شناس ازموردثبت صفحه 29 دفتر 63 امالك
162- رای ش��ماره 4853-1395/02/28 هیأت اول آقاي احم��د جان نثاري الداني 
به شناس��نامه ش��ماره 927 كدملي 1283448459 صادره اصفهان فرزند حسین 
شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 562/96 مترمربع پالك ش��ماره194 فرعي از 13 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان  ازمالك رس��می 

حسن ترك الدانی
163- رای ش��ماره 4664-1395/02/27 هی��أت اول آقاي  س��ید مجید اعتصامي 
رناني به شناسنامه شماره 36 كدملي 1290318190 صادره اصفهان فرزند حبیب 
اله نسبت به س��ه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 324/50 مترمربع 
پالك شماره100 فرعي از 17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالکان رسمی سیدعبدالرسول ومعصومه خاتون وحبیب اله اعتصامی 

وصغری یاریان ازموردثبت صفحه 546دفتر 130 امالك
164- رای شماره 4665-1395/02/27 هیأت اول  آقاي  حبیب اله اعتصامي رناني 
به شناس��نامه ش��ماره 7239 كدملي 1283181568 صادره اصفهان فرزند س��ید 
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع ازشش��دانگ یکبابخانه  به مساحت 324/50 
مترمربع پالك شماره100 فرعي از 17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازمالکان رسمی سیدعبدالرسول ومعصومه خاتون وحبیب اله 

اعتصامی وصغری یاریان ازموردثبت صفحه 546دفتر 130 امالك
165- رای ش��ماره 5134-1395/02/30 هیأت س��وم آقاي مهدی تاجمیر ریاحی 
به شناس��نامه ش��ماره 643 كدمل��ي 1141895781 صادره خمینی ش��هر فرزند 
حیدرعلی نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 76/51 مترمربع از پالك 
شماره1350 فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سندثبت شده در صفحه 83 دفتر 693
166- رای ش��ماره 5169-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي روح اله جدیدی فیقان 
به شناسنامه ش��ماره 5420 كدملي 4170054210 صادره الیگودرز فرزند خیراله 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 228 مترمربع از پالك شماره202 
فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی محمودكیقبادی از سند ثبت شده در صفحه 31 دفتر 176
167- رای ش��ماره 5174-1395/02/31 هیأت س��وم  آقاي مهردادخورس��ندی 
به شناس��نامه ش��ماره 1819 كدملي 1284779009 صادره اصفه��ان فرزند تقی 
نس��بت به شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 158/10 مترمربع از پالك 
شماره223فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمی علی محمدحسینی
168- رای ش��ماره 5203-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي كریم جعفری رنانی به 
شناسنامه شماره 65 كدملي 1289997144 صادره اصفهان فرزند صفرعلی نسبت 
به ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 28/79 مترمربع از پالك شماره 501 فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

غالمعلی احمدی رنانی
169- رای شماره 5204-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي محمود گل شیرازی به 
شناسنامه شماره 5250 كدملي 1283542218 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت 244/84 مترمربع از 
پالك ش��ماره 289 فرعی 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان از سند شماره ی 146325 – 1380/2/28 دفترخانه 7 اصفهان و سند شماره 

ی 4326 – 94/11/25 دفترخانه 410
170- رای ش��ماره 5205-1395/02/31 هیأت س��وم خان��م میناصدرارحامی به 
شناسنامه شماره 32248 كدملي 1282247603 صادره اصفهان فرزند باقر نسبت 
به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت 244/84 مترمربع از 
پالك ش��ماره289فرعی1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب 
اصفهان از سند شماره ی 146325 – 1380/2/28 دفترخانه 7 اصفهان و سند شماره 

ی 4326 – 94/11/25 دفترخانه 410
171- رای ش��ماره 5199-1395/02/31 هیأت س��وم آقای حسین پوربازرگان به 
شناس��نامه ش��ماره 59435 كدملي 1281019593 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 202/18 مترمربع 
از پالك شماره 68 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی عباسعلی محبی دهنوی
172- رای شماره 5198-1395/02/31 هیأت سوم خانم منیرصادقی به شناسنامه 
ش��ماره 2755 كدملي 1290871116 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 202/18 مترمربع از پالك شماره68 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می عباسعلی 

محبی دهنوی
173- رای ش��ماره 5202-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي كریم جعفری رنانی به 
شناسنامه شماره 65 كدملي 1289997144 صادره اصفهان فرزند صفرعلی نسبت 
به ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 25/23 مترمربع از پالك شماره 501 فرعی 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

غالمعلی احمدی رنانی
174- رای شماره 5138-1395/02/30 هیأت س��وم خانم مهری شریعتی جاوان 
به شناس��نامه ش��ماره 28 كدملي 1290098107 صادره اصفه��ان فرزند عبداله 
نس��بت به شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 126/75 مترمربع از پالك 
شماره338فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 139 دفتر 427 و صفحه 124 دفتر 442
175- رای شماره 1723-1395/01/30 هیأت سوم آقاي حمید سراندی به شناسنامه 
شماره 51959 كدملي 1280943548 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یك باب ساختمان به مس��احت 109/65 مترمربع از پالك شماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می محمدعلی زارع 

بهرام آبادی
176- رای ش��ماره 5175-1395/02/31 هی��أت س��وم خانم فاطم��ه گرگریان به 
شناس��نامه ش��ماره 1140 كدملي 1286630691 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 81/70 مترمربع از پالك شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

محمدحسن ذوالفقاری
177- رای ش��ماره 5260-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي س��یدمحمد ذاكرفر به 
شناسنامه ش��ماره 1064 كدملي 1284554449 صادره اصفهان فرزند سیدجالل 
نسبت به شش دانگ یك باب خانه  به مساحت 157/80 مترمربع پالك شماره 308 و 
311 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 129 و 130 دفتر 160 از مالك رسمی احمد انصاری
178- رای ش��ماره 5248-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي حس��ین س��یراك به 
شناس��نامه ش��ماره 4 كدملي 1290451516 ص��ادره خمینی ش��هر فرزند رحیم 
نس��بت به شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 140/88 مترمربع از پالك 
شماره560فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمی حاج آقا كشاورزی ولدانی
179- رای شماره 5256-1395/02/31 هیأت سوم آقاي مهدي حججي به شناسنامه 
ش��ماره 2621 كدملي 1286765447 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به  71 
حبه از 72 حبه شش دانگ یك باب س��اختمان  به مساحت 2646/39 مترمربع پالك 
ش��ماره 536 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب 
اصفهان از سند ش��ماره 77029 مورخ 1394/08/27 دفترخانه 108 وسند 77031 
مورخ 1394/08/27 دفترخانه 108 و سند 26610 مورخ 1389/09/17 دفترخانه 77

180- رای شماره 5255-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي غالمحسین شیراني به 
شناسنامه شماره 44371 كدملي 1280869305 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به یك حبه از 72حبه شش دانگ یك باب س��اختمان  به مساحت 2646/39 مترمربع 

پالك شماره536 فرعي از27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان از سند ش��ماره 77029 مورخ 1394/08/27 دفترخانه 108 وسند 77031 
مورخ 1394/08/27 دفترخانه 108 و سند 26610 مورخ 1389/09/17 دفترخانه 77

181- رای شماره 5217-1395/02/31 هیأت سوم آقاي حسین جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 11 كدملي 1289807175 صادره اصفهان فرزند نظرعلی نسبت 
به ششدانگ یك باب مغازه  به مساحت 49/25 مترمربع از پالك شماره438فرعی13 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ند ش��ماره 

79182 – 1354/12/2 دفترخانه 7 اصفهان
182- رای شماره 5227-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي حسین محمدحسینی به 
شناس��نامه ش��ماره 16 كدملي 1290218943 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 88/02 مترمربع از پالك شماره512 
فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی عباسعلی كیقبادی
183- رای شماره 5244-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي حسین قصابی سینی به 
شناسنامه شماره 9 كدملي 1290276676 صادره اصفهان فرزند رحمت اله نسبت 
به ششدانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 243/10 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

اسماعیل قربانی
184- رای شماره 4215-1395/02/25 هیأت س��وم آقاي  ابوالفضل بلندي رناني 
به شناسنامه شماره 794 كدملي 1290591636 صادره خمیني شهر فرزند اصغر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 187/35 مترمربع پالك شماره991 فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می شاه بیگم 

میرحسینی رنانی از سند ثبت شده در صفحه 303دفتر 255
185- رای شماره 5123-1395/02/30 هیأت سوم خانم خدیجه داری به شناسنامه 
شماره 739 كدملي 1285883586 صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت به ششدانگ 
یك باب ساختمان به مساحت 188/10 مترمربع از پالك شماره3733فرعی18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

111 دفتر 574
186- رای شماره 4240-1395/02/25 هیأت س��وم خانم فاطمه صغري موسوي 
قهدریجاني به شناسنامه شماره 158 كدملي 1111019517 صادره قهدریجان فرزند 
سیدعبداله ششدانگ ساختمان به مساحت 209/50 مترمربع پالك شماره 35 فرعي 
از 4 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 309دفتر 462وصفحه 315دفتر 462وصفحه 312دفتر 462
187- رای شماره 4246-1395/02/25 هیأت سوم آقاي حسن شهبازي دستجرده 
به شناسنامه شماره 53333 كدملي 1280960043 صادره اصفهان فرزند نادعلي 
نسبت به 4 دانگ ششدانگ ساختمان به مساحت 137/64 مترمربع پالك شماره 32 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می بی 

بی خانم رحیمی سبدانی
188- رای شماره 4245-1395/02/25 هیأت سوم خانم فریبا فقیهي حبیب آبادي 
به شناسنامه شماره 2452 كدملي 1288078196 صادره اصفهان فرزند محمدعلي 
نسبت به2دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مس��احت 137/64 مترمربع پالك 
ش��ماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی بی بی خانم رحیمی سبدانی
189- رای شماره 4220-1395/02/25 هیأت س��وم آقاي  ابوالفضل بلندي رناني 
به شناسنامه شماره 794 كدملي 1290591636 صادره خمیني شهر فرزند اصغر 
ششدانگ ساختمان به مس��احت 86/30 مترمربع پالك ش��ماره 991 فرعي از 18 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 
 شاه بیگم میرحسینی رنانی از سند ثبت ش��ده در صفحه 366دفتر52وصفحه 303

دفتر 255
190- رای شماره 4871-1395/02/28 هیأت سوم آقاي یوسف هارونی جمالوئی به 
شناسنامه شماره 1733 كدملي 5759361430 صادره فریدن فرزند نجفقلی نسبت به 
ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 173/82 مترمربع از پالك شماره45 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می عباس 

عسگری رنانی
191- رای شماره 4464-1395/02/26 هیأت چهارم خانم بتول جعفري ولداني به 
شناسنامه ش��ماره 35457 كدملي 1282281984 صادره اصفهان فرزند مرتضي  
نسبت به شش دانگ یك باب خانه  به مس��احت 435/40 مترمربع پالك شماره449 
فرعي از 36اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از سند 
ش��ماره 48373م��ورخ 1358/03/05 دفترخانه 77كه مالك دو دوازدهم س��هم از  

5954سهم می باشد
192- رای شماره 5179-1395/02/31 هیأت چهارم خانم شهنازشیری دهکردی 
به شناسنامه شماره 21154 كدملي 1970213851 صادره شهركرد فرزند حاجی 
آقا نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 80/89 مترمربع از پالك شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواس��طه از 

حیدرعلی حکیمایی
193- رای ش��ماره 5195-1395/02/31 هیأت چهارم خان��م حبیبه علیرضائی به 
شناسنامه شماره 1218 كدملي 1819263185 صادره آبادان فرزند قدمعلی نسبت 
به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 195 مترمربع از پالك شماره43 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالك رسمی 

عزت نصراصفهانی
194- رای ش��ماره 5148-1395/02/30 هیأت چهارم آق��ای مصطفی حدیدی به 
شناسنامه شماره 989 كدملي 0046208992 صادره تهران فرزند حیدرعلی نسبت 
به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب مغازه به مس��احت 54/64 مترمربع از پالك 
شماره265فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
كه مع الواس��طه از خانم آغاقنادیان كه در صفحه 479 دفتر 22 از مالکین می باشد 

خریداری نموده است
195- رای ش��ماره 5147-1395/02/30 هی��أت چهارم خانم مهری س��عیدی به 
شناس��نامه ش��ماره 51 كدملي 1288730209 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
نسبت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب مغازه به مس��احت 54/64 مترمربع از 
پالك ش��ماره265فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان كه مع الواسطه از خانم آغاقنادیان كه در صفحه 479 دفتر 22 از مالکین می 

باشد خریداری نموده است
196- رای ش��ماره 5152-1395/02/30 هیأت چهارم خانم بهاره آدمی اردستانی 
به شناسنامه شماره 8900 كدملي 1282836171 صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 161/27 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از مالك رسمی 

حیدر جاللی عاشق آبادی
197- رای ش��ماره 5163-1395/02/31 هی��أت چه��ارم آقاي رضا هاش��می به 
شناسنامه ش��ماره 14 كدملي 6219830008 صادره فریدن فرزند ابراهیم نسبت 
به 4دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 59/43 مترمربع از پالك 
شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه 

از حیدر كریمی بهرام آبادی 
198- رای ش��ماره 5164-1395/02/31 هی��أت چه��ارم خانم نرگ��س نوبخت به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 1219858749 صادره گلپایگان فرزند محمدعلی نسبت 
به 2دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 59/43 مترمربع از پالك 
ش��ماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان كه مع 

الواسطه از حیدر كریمی بهرام آبادی
199- رای ش��ماره 5157-1395/02/30 هی��أت چهارم آقاي حس��ین گش��ول به 
شناسنامه شماره 57 كدملي 1129818233 صادره فریدونشهر فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 285/56 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از مالك رسمی 

رضا ابراهیمی
200- رای شماره 5142-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي امیررمضانیان خاروانی  
به شناسنامه ش��ماره 401 كدملي 0452404312 صادره شمیران فرزند حسینعلی 
نس��بت به شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 200/20 مترمربع از پالك 
شماره2594فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 207 دفتر 579 و صفحه 412 دفتر 374
201- رای ش��ماره 1427-1395/01/29 هیأت اول اقای محمدرضا خلیفه زاده به 
شناس��نامه ش��ماره  931  كدملي  1817010638  صادره آبادان  فرزند  قدیرعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 155/70 مترمربع از پالك شماره  28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی رجبعلی مارانی 

ازموردثبت صفحه 298 دفتر 1099 امالك
202- رای شماره 6565-1395/03/13 هیأت سوم آقاي فرهاد شفیع به شناسنامه 
شماره 16 كدملي 6229827921 صادره میمه فرزند رضاخان نسبت به ششدانگ 
یك باب س��اختمان به مس��احت 190 مترمربع از پالك ش��ماره31 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می حس��ن س��لیمی

 بابوكانی
203- رای شماره 1735-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي سیداحمدمحمدی شیخ 
شبانی به شناسنامه ش��ماره 1673 كدملي 4620921841 صادره شهركرد فرزند 
سیدمهدی نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 123/25 مترمربع از پالك 
شماره 551 فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالك رسمی محمدحسین و محمدحسن نجفی و زین العابدین وعلینقی 

نجفی زاده
رای اصالحی

1- رای شماره 6050-1395/03/09 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
به شماره 870435-1395/02/13 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت 
تا كنون اجرا نش��ده لذا مفاد راي صادره بدین ش��رح اصالح مي گردد: شش��دانگ 
ساختمان به مساحت 125/78 مترمربع قسمتی از پالك 31 اصلی واقع در بخش 14 

ثبت اصفهان صحیح است.
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/30

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/04/14
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
اى م���ردم ! چ���راغ دل را از ش���ع�له گ�ف�ت���ار 

گ�وي�ن�دگ�ان ب�ا ع�م�ل روش�ن س�ازي�د.
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شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
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محمدرضا شواخی زواره
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 با خرمای مغز دار شکالتى تا افطار 
پر انرژی بمانيد 

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعى

پرورش گل و گیاه

مواد الزم:خرم��ا 24 عدد،    بادام درخت��ی )بدون نمک و بوداده ش��ده( 24 عدد،    
ش��کالت تخته ای )تلخ یا ش��یرین( 1و1/2 پیمانه،    پودر بادام و پسته و... )برای 

تزیین( به مقدار الزم،    دارچین 1 ق چ،    روغن مایع 1 ق چ.
طرز تهیه: ابتدا خرما ها را شکاف داده هس��ته را خارج نموده و داخل آن یک عدد 
بادام قرار می دهیم. وقتی خرما ها آماده شد.در ظرفی شکالت + روغن + دارچین 
 را مخلوط نموده به روش بن ماری ش��کالت را ذوب می کنیم. س��پس خرماهای 
آماده شده را داخل ظرف ش��کالت،زده و خوب کاور می کنیم تا کامال با شکالت 
پوشش داده شوند.همه خرماها را شکالتی نموده روی کاغذ روغنی می گذاریم تا 
کمی سفت شوند.کمی که سفت شدند پودر بادام و پسته می پاشیم.در الینرهای 
شکالت قرار داده ،به مدت 2 ساعت )یا تا زمانی که کامال سفت شوند( در یخچال 

قرار می دهیم تا کامال آماده شوند.
نکات:

 اس��تفاده از مغ��ز پس��ته و فندق،خرما ه��ا را  بس��یار خوش��مزه و خاص 
خواهد کرد.

داخل خرما ها را می توانید با دو مغز هم پر کنید.
برای تزیین هم می توانید از پودر فندق و پسته استفاده کنید ترکیب مغزها و 

نوع مغز انتخابی ،کامال سلیقه ای است.

 لیم��و یک��ی از مرکب��ات پرخاصی��ت ، مفی��د و 
 مورد عالقه اس��ت که م��ی تواند خ��واص درمانی 
شگفت انگیزی داش��ته باش��د. این میوه سرشار از 
ویتامین C و فالونوئیدها بوده و می تواند به جذب 

مواد غذایی کمک کند.
 می توانی��د آن را به تمام آبمیوه ه��ای مورد عالقه 
 خود اضافه کنی��د و یا کم��ی از آن را در صبح میل 

کنید. 
  اما نکته ای ک��ه حائز اهمیت اس��ت ت��ازه و آبدار

 نگه داشتن لیمو است. به طوری که خشک نشده و 
آب خود را از دست ندهد. برخالف دیگر سبزیجات 
مانند گوجه فرنگی، پیاز و حتی س��یب زمینی که 
مردم ترجیح می دهند آن را در یخچال نگه داشته 
و ارزش غذایی آن را حفظ کنن��د، لیمو معموال در 
یخچال نگهداری نمی ش��ود، اما در دمای اتاق هم 

لیمو به سرعت خواص خود را از دست می دهد چرا 
که ویتامین C به نور و گرما حس��اس است. اگر به 
دنبال یک راه خوب برای نگه داشتن لیمو هستید 
 نه رها ک��ردن آن در یخچال ایده خوبی اس��ت و نه 

نگه داشتن آن در دمای اتاق.
 بهتری��ن کار این اس��ت که لیمو را در یک کیس��ه 
پالس��تیکی در یخچال یا فریزر نگ��ه داری کنید. 
کیسه های فریزر می تواند خواص لیمو را برای مدت 
بیش��تری حفظ کنند. با قرار دادن لیمو در یخچال 
 تنها روند تنفس��ی و خشک ش��دن آن را به تاخیر
  می اندازید ول��ی نگ��ه داری آن در داخ��ل فریزر

 می تواند این مدت را برای مدت بیشتری طوالنی 
کند. به عالوه توصیه می شود که لیمو را در یک جای 
تاریک و بدون نور نگه دارید چرا ک��ه نور می تواند 

خواص لیمو را از بین ببرد.

کتاب »کلک شکسته« نوش��ته  »اکبر خسروی« اثری 
است که درباره  آموزش خط شکسته نستعلیق به رشته  

تحریر درآمده است.
 در کش��ور م��ا ای��ران ک��ه فرهن��گ و هنر، ریش��ه ای 
چندهزار ساله دارد خط از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
 در بررس��ی هن��ر دوره ه��ای گوناگ��ون، مورخی��ن و

 باستان شناس��ان، خط را کهن ترین عامل انتقال میراث 
معنوی، فرهنگ و دانش گذش��تگان دانس��ته اند. خط 
به مرور زمان و ب��ا توجه به کاربرده��ای گوناگونش، در 
قالب های تزیینی، در س��نگ نبش��ته ها و ابنیه  تاریخی، 
بر روی ظروف س��فالی، چوب و پارچه، نق��ش ارزنده و 

تاثیرگذار خود را ایفا نموده است.
 در میان هنرهای تجس��می ایران، هنر خوشنویس��ی و 
باالخص خط شکسته نمونه ای متعالی از یک هنر معنوی 
ومحتوایی اس��ت که با اقبال بسیاری در طول سده های 

گذشته جریان داشته است.
 این هن��ر تجل��ی گاه  عش��ق ،ذوق و نب��وغ  هنرمندان

 برجسته ای است که با کنکاش و س��یر و سلوک بسیار 
با بدیع ترین صورت بص��ری و زیبایی در قرن یازدهم به 
منصه ظهور رس��یده اس��ت. کتاب حاضر اثری است که 
پیرامون آموزش خط شکسته  نس��تعلیق، شامل نکاتی 
چند در مورد خط شکسته،مفردات،  ترکیبات دو حرفی 
وچند حرفی ، اتص��االت ، آموزش کلم��ات در ترکیب و 

چلیپا نویسی و .... نگارش شده است.
 فهرس��ت عناوی��ن و مطالب کت��اب »کلک شکس��ته« 

عبارتند  از :
مقدم��ه ، مفردات ، ترکیب��ات دو حرف��ی و چند حرفی  
اتص��االت ، آموزش کلمات در ترکیب ، س��طر نویس��ی   
 چلیپ��ا نویس��ی ، قطع��ه نویس��ی و دیگر ترکیب��ات  و

شکسته خوانی.

آدم ها وقتی از عزیزی دور هستند تصویرش را در جیبشان می گذارند 
تا هر وقت که دلتنگی اذیتشان کرد یا خواستند قوت قلبی بگیرند با 

لحظه ای نگاه کردن به آن عکس دلشان قرار بگیرد.
این عکس که تصویر حاج قاسم سلیمانی در کنار مقام معظم رهبری 
را نشان می دهد همان عکس عزیزی است که در جیب شهید مدافع 

حرم جا ماند و پس از شهادتش آغشته به خون شد.

 ترفندی ساده برای تازه 
نگه داشتن ليمو

کلک شکسته

جامانده از شهيد مدافع حرم

                                       

 گل خف��اش ؛ای��ن گی��اه دارای  ب��رگ ه��ای ب��زرگ و زیبا ی��ی اس��ت و یکی از 
خارق العاده ترین گل ها را در میان گیاه��ان گل دار  دارد.  گل خفاش بومی آفریقا، 
استرالیا و و جنوب شرقی آسیاست و بیش از ده گونه دارد که شناخته شده ترین در 

میان آنها، دو گونه نامبرده است.
  گل های عجیب این دو گونه، شبیه خفاش و به رنگ های سیاه )بادمجانی تیره( یا 
سفید هستند و پرچم های بلندی شبیه موهای تابدار تیره یا دست و پای خفاش ها 
دارند. برگ های گل خفاش، شکننده، کش��یده و بزرگ هستند و به راحتی آسیب 
 می بینند. گل خفاش مثل خفاش که عاش��ق تاریکی اس��ت و روزه��ا می خوابد،

 سایه دوست و برای نگهداری در آپارتمان مناس��ب است ولی چون باید در معرض 
جریان هوا باش��د در نقاطی که دمای هوا مساعد باشد )مش��ابه زادگاهش( و بتوان 

نوری  را که به آن می تابد کنترل کرد، از آن ها می توان در محیط های خارجی نیز 
نگهداری کرد.  گل خفاش نسبت به شرایط محیطی اش حساس است، اگر شرایط 
 مطلوبش فراهم باشد پُرگل و ش��اداب اس��ت و گل خفاش های کوچک نیز تولید 
می کند، اما غیر از آن، خمیده می شود و در صورت عدم رسیدگی به زودی می میرد. 
هر چند گل خفاش گیاه دشواری برای نگهداری است و به تازه کارها توصیه نمی شود 
 ولی وقت خریداری گل خفاش به خاطر داش��ته باشید هر چه گیاهی که می خرید

 بزرگ تر باشد نگهداری آن آسان تر خواهد بود. 
یکی از مهم ترین عوامل در نگهداری گل خفاش، فراه��م کردن خاک مطلوب آن 
 است و باید به یاد داش��ت ریش��ه آن نباید در حالت فش��رده در گلدان قرار بگیرد.

 بهت��ر اس��ت ه��ر به��ار گل��دان آن ب��ا گل��دان بزرگت��ری ع��وض ش��ود. وقتی 
 گلدانت��ان به قط��ر 2۵ ی��ا بیش��تر رس��ید، وقت ه��رس کردن ریش��ه هاس��ت 
 می توان از خاک جدایش��ان کرد و با خاک ت��ازه در گلدانی در هم��ان ابعاد دوباره 

کاشت.

نيازمندی های طبيعى:
شرایط نگهداری گل خفاش بسیار شبیه گل ارکیده است و جریان هوای خوب، یکی 

از فاکتور های مهم در نگهداری این گیاه است.
 خاک:برای این گیاه ،خاک س��بک و اسیدی با زهکش��ی عالی نیاز است. چنان که

 گفته ش��د یکی از مهم ترین عوامل در نگهداری گل خفاش تهیه خاک مناسب آن 
است: ترکیبی مثل ۶۰ درصد پیت ماس و ۳۰ درصد پرلیت و 1۰ درصد ورمی کولیت 
یا ترکیبی مثل ۵۰ درصد پوسته کاج و 4۰ درصد پیت ماس و 1۰ درصد شن یا ماسه 

برای رشد این گیاه مناسب است. همچنین گلدان این گیاه باید عریض باشد.
آبياری: رطوبت خاک هیچ وقت خشک نشود. از غرقابی کردن گلدان بپرهیزید.

نور: در فضای بیرون در محلی سایه و در آپارتمان در محلی پرنور قرار دهید.
دما: دمای مناس��ب برای  آن 2۶- 1۵ درجه است و دمای محل نگهداری آن به زیر 

۵ درجه نباید برسد.
تکثير: با تقسیم ریزوم های گیاه چند ساله می توان این گیاه را تکثیر کرد.

خواندنی

پایان استرس با دستبند آرام بخش
یک شرکت آمریکایی مدعی ساخت نخستین دستبند 
ضد استرس جهان ش��ده که می تواند منابع احساس 

تنش را در اطراف فرد تشخیص دهد.
در حال حاضر انواع فناوری های پوشیدنی تناسب اندام 
در بازار وج��ود دارد که هم��ه عملکرده��ای بدن را 
پیگی��ری می کنند. دس��تبند و اپلیکیش��ن بازخورد 
زیستی ضد اس��ترس WellBe نیز به ارزیابی تپش 
قلب پرداخت��ه و الگوریتمی را برای تعیین س��طوح 

استرس اجرا می کند.
عملکرد این الگوریتم که در فهرست ثبت اختراع قرار 

دارد، هنوز ناشناخته است.
 به گفت��ه س��ازندگان، فن��اوری WellBe می تواند 
 ارتباط سطوح استرس را با زمان ، مکان و افراد خاص

 مشخص کرده و با تقویم و مکان یاب تلفن همراه کاربر 
برای انجام این کار همگام شود.

 ای��ن دس��تبند با اپلیکیش��نی هم��راه اس��ت که به 
 کاربران، تمرین ها و برنامه های مراقبه برای 21 روز را

  ارائ��ه می کن��د. ای��ن برنام��ه همچنی��ن در زم��ان 
باال بودن س��طوح استرس یک هش��دار فرستاده و به 
کاربر یادآوری می کند که ی��ک دقیقه تنفس کرده و 
آب بنوشد. این فناوری اکنون با قیمت اولیه 1۰9 دالر 

در سایت منبع یابی کیک استارتر قرار دارد.

یک جزء قرآن بخوانيد و 2 ليتر بنزین هدیه 
بگيرید!

یک شرکت س��وخت در اندونزی طی اقدامی کم نظیر 
با نصب بنرهای��ی در پمپ بنزین ه��ای جاکارتا اعالم 
کرده است که با خواندن یک جزء از قرآن به هر راننده 

داوطلب، بنزین مجانی اعطا می کند.
 ش��رکت نفت و گاز »برتامینا« در اندون��زی به عنوان 
مجری این مسابقه قرآنی ابراز امیدواری کرده که با این 

شیوه شهروندان به تالوت قرآن ترغیب شوند.
در این مس��ابقه که هر روز در محل نمازخانه های واقع 
در پنج پمپ بنزین  جاکارتا برگزار می شود، هر راننده 

موظف به خواندن یک جزء از قرآن خواهد بود.
مویتاواکر، یکی از شهروندان داوطلب برای قرائت قرآن 
دراین باره گفت: هر روز نیم ساعت زمان برای قرائت یک 
جزء از قرآن در محل ایستگاه های بنزین وقت می گذارد 
و دومین حضور خود را ب��رای جزء خوانی قرآن تجربه 

کرده است.
وی ابراز امیدواری ک��رد تا پایان ماه مب��ارک رمضان 
بتواند کل قرآن را ختم کند و افزود: به خوبی می دانیم 
که اجر معنوی این کار بسی ارزشمندتر از جایزه مادی  

آن است. 
طی این مس��ابقه جزء خوانی در ازای قرائت هر جزء از 
قرآن دو لیت��ر بنزین به راننده داوطلب اهدا می ش��ود 
که تقریبا نص��ف حجم ی��ک مخزن موتور س��یکلت 
است؛ وسیله ای که بیشترین استفاده را برای تردد در 

خیابان های اندونزی دارد.
بر اساس این گزارش، هر ش��رکت کننده قبل از قرائت 
قرآن در نمازخانه پمپ بنزین یک فرم درخواس��ت را 
 پر و تعیین می کند که کدام جزء را برای قرائت انتخاب

 کرده است؛ هیچ شخصی از مسئوالن پمپ بنزین در 
هنگام قرائت قرآن، بر تالوت رانندگان نظارت نمی کند 

لذا این مسابقه مبتنی بر اعتماد و صداقت است.

بازی ساده برای تقویت سریع ریاضى کودکان
محققان دانشگاه »جان هاپکینگز«  به تازگی دریافتند 
بازی س��اده ای به نام »اعداد حسی« می تواند عملکرد 

کودکان را در حل مسائل ریاضی افزایش دهد.
در بازی کامپیوتری اعداد حسی )شهودی( دو صفحه 
مقابلتان ظاهر می شود که درون هر یک تعدادی نقطه 
رنگی وجود دارد. ش��ما باید دو صفحه را با هم مقایسه 
کرده و هر کدام  را که دارای نقطه های بیش��تری است 

سریعا  انتخاب کنید.
دلیل انتخاب کلمه »حس« یا »شهودی«  برای این بازی 
آن است که فرد باید حدس بزند کدام صفحه دارای نقاط 
رنگی بیشتری است و برای حل آن ازقوه استدالل خود 

استفاده نمی کند.
گفته می شود؛ انس��ان و حیوانات برای تعیین مقادیر 
و مقایس��ه آن ها  از قوه ش��هودی و حس��ی اس��تفاده 
می کنند. دانشمندان بر این باورند تصمیمات شهودی 

در بچه ها نیز وج��ود دارد، به طوری ک��ه یک کودک 
 زمانی ک��ه با دو ظرف غ��ذا مواجه می ش��ود، ظرفی را

 انتخ��اب می کن��د ک��ه دارای مقدار غذای بیش��تری 
 است. این نوع تصمیم گیری »سیستم اعداد تقریبی«

 نام دارد.
در تحقیقات دانش��گاه جان هاپکینگز 4۰ بچه ۵ ساله 
مورد مطالعه قرار گرفتند. بچه ها ابت��دا باید یک بازی 
س��اده کامپیوتری را انجام می دادند. در روند بازی دو 
صفحه مقابل آنان ظاهر می شد که یکی دارای نقاط آبی 

و دیگری دارای نقاط زرد بود.
آنان باید به سرعت حدس می زدند که در کدام صفحه 
نقاط بیشتری ظاهر شده اس��ت و برای این که نتوانند 

نقاط را بشمارند، صفحات به سرعت محو می شدند.
دانش��مندان نتیجه گرفتند از قوه ش��هودی می توان 
به منظور تقویت س��ریع مهارت های ریاضی کودکان 

استفاده کرد.

عکس نوشت

هنرمندی در چین با استفاده از ۵۰ هزار سکه رنگی از کشور های گوناگون جهان 
حدود یک ماه کار کرد تا از این سکه ها ماکت شهری را بسازد. »پي کي«که براي 

ساخت این مدل از ش��هر چانگ کینگ الهام گرفته تمام سکه ها را حتي براي 
ساخت پل ها بدون به کار بردن هیچ گونه چسبي کنار هم چیده است.

گردشگری

 در حالی که بعضی پروازها به قدری کوتاه هستند که به نظر می رسد 
هواپیما هنوز از جای خود بلند نشده بر زمین می نشیند،  پروازهایی 

هم هستند که به نظر می رسد هیچ وقت به مقصد نمی رسند! 
 بد نیس��ت نگاهی ب��ه طوالن��ی ترین پروازه��ای بدون توق��ف دنیا 

بیندازید:   
 4- نیویورک – گوانگجو ، چین    

 گوانگجو ، ش��هر کوچکی ک��ه یازده میلی��ون نف��ر را در خود جای
 داده است و شاید بهترین راه برای فرار از این شلوغی تحمل یک  پرواز 

14 ساعته بدون توقف باشد.        
  ۵- دبی ، امارات – داالس ، تگزاس    

 1۵ ساعت ، ش��اید این س��ریع ترین راهی باش��د که افرادی که در 
تگزاس زندگی می کنن��د به بلندترین س��اختمان جهان یعنی برج 

الخلیفه برسند.    
  ۶- دوحه ، قطر – هوستون ، تگزاس  

این سورپرایز کننده است که چند نفر می توانند بدون دانستن زبان 
یکدیگر برای 1۶ س��اعت درباره نفت صحبت کنند ! شاید این  پرواز 

طوالنی ، زبان مشترکی را بین آنها ایجاد کند !             

  7- نیویورک – هنگ کنگ ، چین    
اگر مردمی که در نیویورک زندگی می کنند از ساختمان های بلند و 
جمعیت زیاد آن خسته شده اند و می خواهند بدون توقف و  یکسره 
به دورترین نقطه از محل زندگی ش��ان بروند می توانند از این پرواز 
استفاده کنند ، که البته بعد از سپری کردن این 1۵  ساعت به شهری 

با ساختمان های بلند تر و جمعیت بیشتر می رسند !        

ساخت یک شهر با ۵۰ هزار سکه  طوالنى ترین پروازهای بدون توقف دنيا )2(

پرورش و نگهداری گل خفاش 
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