
امام جمعه موقت اصفهان، گفت: حکومت های کوچک           
ظالم منطقه و نیز اربابان آن ها از اسالم انقالبی به معنای 

واقعی کلمه می ترسند.
حجت االسالم محمدتقی رهبر در خصوص اقدام اخیر 
حکومت آل خلیفه در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، 
اظهار داشت: خبر سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم باعث 
بروز واکنش های مختلفی حتی از غیرمسلمانان  نسبت 
به این مسئله حقوقی شد؛ چراکه این اقدام غیرقانونی 
آن  هم علیه یک عالم روحانی ش��یعه که در کشورش 
طرف��داران زی��ادی دارد یک بدع��ت و جنایت  بزرگ 
تاریخی است و همه مجامع بین المللی و  دستگاه های 

حقوق بشری این اقدام شنیع را محکوم می کنند.
وی در خص��وص عل��ت این اق��دام حکوم��ت بحرین 
بیان ک��رد: حکوم��ت آل خلیفه، ی��ک حکومت ظالم 
دست نش��انده انگلیس اس��ت؛ خانواده ای کوچک در 
بحرین که با تکیه  بر زور، قدرت و ثروت، ظلم را از حد 
گذرانده  و عالوه بر تعداد زیادی زندانی سیاسی که در 
زندان های این رژیم روزگار به س��ر می برند قصد سلب 

تابعیت این عالم عالی قدر را دارد.
حجت االس��الم رهب��ر اضاف��ه ک��رد: ای��ن ظل��م و 
س��تم ها حاک��ی از آن اس��ت ک��ه آل س��عود ملعون، 
آل خلیف��ه ظال��م و ارب��اب ب��زرگ این حکام فاس��د 
یعنی آمری��کا از پیش��رفت روحیه و اندیش��ه انقالبی 
تش��یع، از خیزش ه��ای مردم��ی و نی��ز از مردم��ی 
 که به دنبال حقوق خود هس��تند به  ش��دت وحش��ت 

دارند.
امام جمعه موقت اصفهان منش��أ این قبی��ل اقدامات 
غیرانسانی را از جانب جبهه اس��تکبار دانست و افزود: 
حکومت آل خلیفه کوچک تر از آن اس��ت ک��ه بتواند 
ظلم به ملت مظلوم و عدالت خواه بحرین را ادامه دهد 
 چراکه در طول تاریخ نیز این چنین ظلم هایی س��ابقه

 داش��ته اس��ت، در دوران طاغ��وت در ای��ران علمای 
بزرگواری را اعدام کردند و چقدر از مردم بی گناه را به 
خاک و خون کشیدند اما انقالب پیروز شد و حکام ظالم 

دوران پادشاهی ایران نیز به زباله دان تاریخ پیوستند.
وی در ادامه افزود: در یمن، حکومت ملعون آل س��عود 
در برابر ملتی که با دس��ت خالی ایستاده اند و مقاومت 
می کنند، به بن بس��ت رسیده است؛ در س��وریه نیز به 
اهدافی که در نظر داش��تند  از جمله سقوط حکومت 
اسد و هم چنین نابودی شیعه  دست نیافتند؛ همان طور 
که در عراق نیز متحمل شکست های سنگینی شده و 
مناطق تحت سیطره مزدوران آمریکا و صهیونیست ها 

نیز به دست سپاه اسالم فتح می شود.
حجت االسالم رهبر موج اسالم خواهی و عدالت خواهی 
در منطقه را حاص��ل و بازتاب انقالب اس��المی ایران 
دانست و خاطرنشان کرد: همان طور که صدام جنایتکار 
به زباله دان تاریخ فرستاده شد، حکومت آل سعود ملعون 
و آل خلیفه دست نشانده استکبار نیز سرنوشتی مشابه 
صدام خواهند داشت و این قبیل اقدامات غیرقانونی و 
غیراخالقی، راه به جایی نخواهد برد و این حکام فاسد اگر 
عقالنی عمل می کردند و حق مشروعه مردم را به آن ها 

می دادند شاید اکنون وضعیت  متفاوتی وجود داشت.
وی تاکید کرد: انقالب مردمی بحرین، بحث ش��یعه و 

سنی نیس��ت بلکه بحث عدالت خواهی و اجرای اسالم 
است؛ اما از آنجایی که پشتوانه حکومت آل خلیفه، زور و 
زر و  تزویر و اتکا به بیگانه است؛ نمی توانند دوام بیاورند 
و سرنوشتی مانند دیگر دیکتاتورهای منطقه خواهند 
داشت. این اقدام اخیر حکومت بحرین در همه مجامع 
بین المللی بازتابی منفی داشته است و حکومت بحرین 

با این کار گور خودش را کنده است.
استاد حوزه و دانشگاه با یادآور شدن هراس و وحشت 
اس��تکبار جهانی از گس��ترش تفکر ش��یعه در عرصه 
بین الملل، تصریح کرد: مقامات آمریکایی خود به این 
مسئله اذعان دارند که مشکل آن ها با فناوری هسته ای 
و دیگر علوم ایران نیس��ت بلکه مشکل آن ها با انقالب 
اسالمی و تفکر شیعه غالب بر این انقالب است؛ نه  تنها 
حکومت های کوچک ظالم منطقه که اربابان آن ها نیز از 

اسالم انقالبی به معنای واقعی کلمه می ترسند.
وی ادامه داد: مستکبران از نفوذ شیعه و تفکر و فرهنگ 
شیعه به  عنوان یک مکتب تمدن ساز در آینده هراس 
دارند و دس��ت  و پا زدن آن ها نیز به دلیل همین ترس 
و وحشت آن هاس��ت و مردم جهان هم این دشمنی ها 
 را می بینن��د و علیه ش��یعه از هیچ اقدام��ی فروگذار

 نمی کنند.
رهبر ادامه داد: تخریب، ترور، کشتار عام و جنگ روانی 
رسانه ای تنها بخش��ی از اقدامات آن هاست اما به رغم 
همه این خباثت ها  اندیشه اسالمی و تشیع در جهان رو 
به گسترش است و این ناشی از بیداری ملت هاست که 

نوید یک آینده درخشان را برای جهان می دهد.
امام جمعه موقت اصفهان در خصوص گس��ترش تفکر 
شیعه در دنیا گفت: امام راحل فرمودند: »من با اطمینان 
می گویم اس��الم ابرقدرت ها را به خاک مذلت خواهد 
نشاند« و این اتفاق هم خواهد افتاد چراکه سنت خدا 
پیروزی حق اس��ت و این مس��ئله را اس��تکبار جهانی 
می داند و به همین دلیل هم از هیچ دش��منی کوتاهی 

نمی کند.
وی ادامه داد: شیعه یک حرکتی است که ظلم و ستم 

و  استبداد و استعمار را نمی پذیرد و هر نهضتی که در 
تاریخ اس��الم اتفاق افتاده زیر پرچم تشیع به سرانجام 
رسیده است چراکه فرهنگ تش��یع مهد خیزش های 

اسالمی بوده است.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: از کربال و عاشورا گرفته 
تا  انقالب اسالمی ایران و همیش��ه بوده اند کسانی که 
دست به کشتار شیعه زده اند؛ در ترکیه امروزی سلطان 
سلیم عثمانی 40 هزار ش��یعه را قتل عام کرد و این  از 
آن روست که شیعه تس��لیم ناپذیر است و به حکومت 
عدل مهدوی اعتقاد داشته و برای رسیدن به آن مبارزه 

می کند.
حجت االس��الم رهبر در بخش دیگر با اش��اره به نامه 
تهدیدآمیز سردار قاسم سلیمانی برای حکام بحرینی، 
اظهار داش��ت: حمایت از مظلوم برای ما مرزی ندارد و 
بر اس��اس آموزه های دین مبین اس��الم هر کجا ندای 

مظلومی را بشنویم به کمک او خواهیم شتافت.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: اگر سردار سلیمانی 
نامه ای به حکومت آل خلیفه می نویسد در واقع هشدار 
می دهد که همان طور ک��ه در عراق و س��وریه حضور 
داش��تیم و از ش��یعیان و مظلومان حمایت کردیم؛ در 

بحرین هم از مظلوم حمایت می کنیم.
وی در خصوص موضع وزارت خارجه و لزوم حمایت از 
نامه سردار س��لیمانی، تصریح کرد: قطعا موضع گیری 
دیپلماس��ی با موضع گیری یک مقام نظامی متفاوت 
است، اما نکته مهم این است که وزارت خارجه عالوه بر 
اعالم موضع خود در قبال اقدام حکومت بحرین، از نامه 

سردار سلیمانی نیز حمایت کند.
امام جمعه موقت در پایان با اش��اره به پایداری و 
اس��تقامت مردم بحرین در طول مبارزات خود 
علیه رژی��م بحرین، اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
ش��رایط کنونی، اگر به وعده الهی ایمان داشته 
باشند و در راه خود اس��تقامت کنند از گذرگاه 
انقالب به  س��المت خواهند گذشت و به اهداف 

انقالب خود خواهند رسید.

امام جمعه موقت اصفهان:

زباله دان تاریخ عاقبت حکام مستبد منطقه است
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منتفی شدن اردوی تیم ملی 
در ارمنس��تان بهانه ای شد تا 
وضعیت بازیکنان تیم ملی در 
بازی با مقدونیه را  که به نوعی 

ترکیب اصلی تی��م ملی ایران 
است مورد بررسی قرار دهیم. 
علیرضا بیرانوند؛ به فکر تثبیت 

دروازه پرسپولیس...

مقصد ستاره ها کجاست؟
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 رییس ات��اق بازرگانی اصفهان، با تاکی��د بر اینکه رکود 
فعلی اقتصاد، اکثر کارخانه های کش��ور و به ویژه استان 
اصفهان را زمین گیر کرده است، افزود: در این راستا باید 
توجه داشته باش��یم که دولت، در این زمینه تسهیالتی 
را در نظر گرفته ک��ه البته این تس��هیالت، راه به جایی 
نخواهد برد. سید عبدالوهاب س��هل آبادی،  به برخی از 
نابسامانی ها در بازار اش��اره کرد و گفت: متاسفانه ما در 
برخی بازارها دچار اشتباه ش��ده ایم و امروز با سفرهای 
خود به کش��ورهای مختل��ف، متوجه می ش��ویم که در 
برخی از بازارها  اش��تباه رفته ایم و در این راستا سعی بر 
آن داشته  ایم  تا میز کشورهای مختلف جهان را در اتاق 
بازرگانی داشته باشیم و از رایزن های اقتصادی و سفیران 
کشورمان در دنیا استفاده کنیم. س��هل آبادی در ادامه 
با بیان اینکه اتاق بازرگانی س��عی بر راه ا    ندازی مجتمع 
قضایی در راستای رسیدگی به مشکالت قضایی فعاالن 
اقتصادی دارد، بیان کرد: این امر با توجه به مش��کالت 
قضایی مختلفی که فعاالن اقتص��ادی دارند باید هر چه 

زودتر اجرایی شود. وی در ادامه با تاکید بر این که...

توزیع مینی بوسی هروئین
در اصفهان

معاون بهره برداری مجتمع مطرح کرد:

تولید  نخستین  شمش های بلوم در 
فوالد مبارکه

استاندار اصفهان تاکید کرد:

لزوم هم افزایی دستگاه های
 فرهنگی استان

چرا ذوب آهن روی دست مانده است؟
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی اصفهان:

سرمایه گذاران آلمان، متقاضی 
ورود به اصفهان هستند

آثار هنرمندان اصفهانی در دنیا
 بی نظیر است
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حساب های تعیین تکلیف  نشده سپرده گذاران تعاونی اعتبار 
ثامن الحجج از بیستم تیرماه سال جاری تا سقف ۱00 میلیون 
تومان به بانک عامل منتقل می شود. به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، مقرر شد حساب های سپرده و تسهیالت نزد 

آن تعاونی براساس ش��یوه نامه جدید، تا سقف تعیین شده 
به ازای هر مشتری به بانک عامل انتقال یابد. بر این اساس 
مشتریان تعاونی یاد ش��ده باید با دردست داشتن مدارک 

مورد نیاز به شعب تعاونی...

احمد صادقی ، مدیرعامل ذوب آهن می گوید: »شرکت ذوب آهن، به دلیل زیان زیادی که داشته، طبیعی است که با حجمی از بدهی مواجه شود؛ اما در حال حاضر رو به بهبود هستیم .« سهام ذوب آهن دوباره عرضه 
خواهد شد؛ ولی این سوال همچنان بی جواب می ماند که  اولین کارخانه تولیدکننده فوالد و سومین تولیدکننده بزرگ حال حاضرفوالد در ایران که مدیرعامل آن از وضعیت رو به بهبود آن سخن می گوید ، چرا روی 

دست مانده و هیچ خریداری تمایل به خرید سهام آن ندارد؟

بانک مرکزی اعالم کرد؛

آغاز بازپرداخت سپرده های ثامن الحجج
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از ۲۰ تیر

به بهانه عرضه سهام سومین تولید کننده فوالد کشور در فرابورس؛

شهردار اصفهان:

سایه روشن  شاگردان کی روش در فصل آینده؛

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان خبر داد:
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پایگاه اینترنتی المانیتور در گزارش��ی نوشت: »محمدجواد ظریف،« وزیر 
خارجه ایران، انتقادها درباره تغییرات اخیر در ای��ن وزارتخانه را بی مورد 
خوانده اس��ت. او همچنین اعالم کرده اس��ت ای��ن تغیی��رات تاثیری بر 

سیاست های منطقه ای ایران نخواهد گذاشت.
ظریف در ارتب��اط با برکناری »حس��ین امیرعبداللهیان«—که از س��ال 
2011 معاون وزارت خارجه در امور کش��ورهای عرب و آفریقایی بود—

گفت: تغییرات در س��مت های ارش��د وزارت خارجه کامال طبیعی اس��ت 
و تصمیم گی��ری درباره آن ها پی��ش از ماه م��ارس )31 روز منتهی به 13 
فروردین( انجام ش��ده بود. در ادامه این گزارش ادعا شده است: تعدادی از 
رسانه های اصولگرا انتقادهایی را نس��بت به منصوب کردن »حسین جابر 
انصاری« به جای امیرعبداللهیان مطرح کرده اند و معتقدند از آنجا که جابر 
انصاری تاکنون به صورت غیرمستقیم منتقد سیاست های ایران در سوریه 
بوده است، برای این سمت انتخاب شده تا روابط تهران با کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس را بهبود بخش��د.ظریف با رد این ادعاها گفت: توهینی 
بزرگتر از این وجود ندارد که بگوییم تغییر یک مقام در ایران به خاطر این یا 
آن فرد بوده است. تاکنون هیچ فردی در خاورمیانه یا خارج از آن جسارت 
مطرح کردن چنین درخواس��تی را نداش��ته و هرگز نخواهد داشت.وزیر 
خارجه ایران در ادامه گفت: سیاس��ت های حزبی باعث این انتقادات شده 
است و امیدوارم گذشتن از خطوط قرمز با مطرح کردن چنین انتقادهایی، 
به امری عادی تبدیل نشود. محور مقاومت، پرقدرت تر از آن است که به یک 
فرد خاص وابسته باش��د و افرادی که چنین انتقادهایی را مطرح می کنند 

خواسته یا ناخواسته به مقاومت ضربه می زنند.

در مجلس هفتم بود که یکی از خبرنگاران، فیش حقوقی نمایندگان مجلس 
را برای اولین بار منتشر کرد و مردم متوجه شدند که وکالیشان ماهانه چقدر 
حقوق می گیرند.این، آغاز یک جنجال بزرگ در کشور بود که منجر به اخراج 
آن خانم خبرنگار از مجلس شد، آن هم با اتهاماتی مانند دزدی ، سرقت اسناد 

محرمانه و حتی عشوه گری!
از آن ماجرا حدود 12 س��ال می گ��ذرد و امروز بار دیگر، ن��ه فیش حقوقی 
نمایندگان که فیش های حقوقی چندین مسئول دولتی توسط رسانه های 
منتقد دولت منتشر می شود ولی کسی اخراج نمی شود و به کسی هم تهمت 
سرقت اسناد محرمانه نمی زنند. تازه وزیر اطالعات از منتشر کنندگان این 
فیش های حقوقی تشکر می کند و آن را در راستای وظایف رسانه ای شان 

ارزیابی می کند. 
باید گفت که هم انتش��ار فیش حقوقی نمایندگان در مجلس هفتم توسط 
رسانه های اصالح طلب درست بود و هم اقدام رسانه های اصولگرا در افشاگری 

راجع به دریافتی های باالی برخی مسئوالن در دولت کنونی.
 قطعا کس��ی حق ندارد بدون اجازه افرادی که از »بخش خصوصی«  حقوق 
می گیرند، میزان درآمدشان را علنی کند ولی کسانی که از کیسه ملت حقوق 
می گیرند باید آن قدر جرئت و شفافیت داشته باشند که میزانش را نیز اعالم 

کنند و اگر هم اعالم نکردند، رسانه ها این حق را دارند که آن را افشا کنند.
این اصلی است که در اکثر کش��ورهای دارای نظام های دموکراتیک رعایت 
 می ش��ود و به عنوان مثال، نه فقط مردم آمریکا و اروپا که همه مردم جهان

 می دانند که درآمد سالیانه باراک اوباما یا آنجال مرکل و ... چقدر است!
نکته دیگر این که ما در طول 12 س��ال، از »مخفی کاری«  در میزان حقوق 
مسئوالن به »عیان سازی«  رسیده ایم و این، اتفاق مبارکی است به طوری 
که برخی مسئوالن داوطلبانه فیش های حقوقی خود را منتشر کرده اند. این 
نش��ان می دهد که جامعه ایران، هر چند افتان و خیزان، همچنان در مسیر 
دموکراسی حرکت می کند، اگرچه تا رس��یدن به ایده آل ها، مسیری بس 

طوالنی در پیش است اما نشانه ها را باید جدی گرفت.
در پایان پیشنهاد می ش��ود، یک س��امانه جامع اینترنتی راه اندازی شود و 
در آن، حقوق ها و پاداش های دریافتی کارکنان ارش��د بخش های دولتی و 
عمومی - از سطح معاون مدیر کل به باال و هم ترازان آنها - به طور آنالین درج 

شود تا گام دیگری در مسیر شفافیت پیموده شود. 
روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره 
میزان حقوق دریافتی سید حسین هاش��می استاندار تهران توضیحاتی 

ارائه داد. 
 در این اطالعیه آمده اس��ت؛ همان ط��ور که می دانید، اخی��را در برخی

 شبکه های اجتماعی مطالبی در خصوص میزان حقوق استاندار محترم 
تهران منتشر شده  که کامال  ناصواب، نادرست و مبالغه آمیز بوده است. 
این اطالعیه آورده است؛ سید حسین هاشمی پیش از تصدی مسئولیت 
استانداری تهران ماهیانه مبلغ هفده میلیون تومان اعم از حقوق و مزایا و 
... دریافت می کرده است. این مبلغ پس از انتصاب ایشان به سمت استاندار 
تهران بدون هرگونه ازدیاد و ارتقایی کمافی الس��ابق تداوم یافته اس��ت.  
 این اطالعیه می افزاید: این میزان، تنها مبلغی اس��ت که ایشان دریافت 
می نمایند و هیچ گونه حقوق ، مزایا ، حق ماموریت و ... در طول 3 س��ال 
گذشته از وزارت کشور به ایشان اختصاص نیافته است.  در بخش دیگری 
از این اطالعیه آمده اس��ت؛ دولت محترم موضوع حق��وق مدیران را در 
 دستور کار قرار داده و با ابالغ ریاس��ت محترم جمهور این مسئله دنبال 

می شود و قاطعانه با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.

حجت االس��الم و المسلمین غالمحس��ین محسنی 
 اژه ای معاون اول دستگاه قضا با حضور در گفت وگوی 
ویژه خبری در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه برنامه 
قوه قضاییه پیرامون فیش های نجومی برخی مدیران 
 گفت: در نظام جمهوری اس��المی از ابت��دا تا به امروز 
 یک سلسله ارزش ها داشته ایم و داریم که باید آن ها 
را پاس بداری��م و لذا اگر خدایی نک��رده ارزش ها آرام 
 آرام کمرنگ ش��وند ب��ه همین می��زان از نظ��ام دور 

می شویم.
معاون اول ق��وه قضاییه با اش��اره به این ک��ه مدیران 
حکومتی وظایف انقالبی، اس��المی و اداری دارند که 
باید در جای خود به آن ها توجه کنند، افزود: مدیران 
حکومتی نباید ب��ه قضایا به ص��ورت خصوصی توجه 
کنند بلکه آن ه��ا کارگزار حکومت هس��تند و باید از 
کمترین مسائلی که شائبه ای خالف قانون ایجاد کند، 

اجتناب بورزند.
وی با اش��اره به این که مس��ئله حقوق ه��ای نجومی 
به هیچ وج��ه قابل قبول نیس��ت، خاطر نش��ان کرد: 
 از ه��زاران مدیر ممکن  اس��ت عده بس��یار کمی این

 حقوق ها را دریافت کرده باشند که چه بسا این مسئله  
نیز قابل قبول نیست.

 حج��ت االس��الم و المس��لمین محس��نی اژه ای
  اظه��ار داش��ت: این ک��ه مدی��ر جمهوری اس��المی 
حقوق های چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم 

در رنج و زحمت باشند خالف عدل و انصاف است. 
در ادامه بخش هایی از سخنان معاون اول قوه قضاییه 

را می خوانید؛ 
* همه مسئولین موضوع حقوق های نجومی را تقبیح 
کرده اند و همه در حال پیگیری این موضوع هستند 
این در حالی است که برخی می خواهند موضوع را به 

صورت جناحی بنگرند.
*کس��انی که به ناحق این پول ها را دریافت کرده اند 
باید بازگردانند لذا گزارش های مربوط به بررس��ی و 
رس��یدگی فیش های حقوقی با ارقام  نجومی برخی 

مدیران باید به اطالع مردم برسد.
*دولت در مرحله اول باید پیش قدم ش��ود و از سوی 
دیگر باید بررس��ی های الزم صورت گیرد و در نهایت 

مطلب به سمع و نظر مردم برسد.
*لیست 50 نفره ای از یکی از وزارت خانه ها ارائه شده 
است که پنجاه نفر از مدیران ،باالی 40 میلیون تومان 

حقوق می گیرند.
*کسی که 57 میلیون  تومان در ماه حقوق می گیرد 
و در س��ال وام های آنچنانی 300 میلیونی با سود 4 

درصد دریافت می کند خالف قانون عمل کرده است، 
چنین کسی چگونه می تواند به فکر مردم باشد.  باید 

جلوی این مسئله به صورت جدی گرفته شود.
*با هر کس��ی که حقوق های نجومی در این دولت یا 

دولت قبل گرفته باشد برخورد شود.
 *مفس��دین اقتص��ادی صاح��ب ق��درت و ث��روت 
دسترسی هایی دارند که کار کش��ف تخلفات آن ها را 

سخت می کند.
*باید قبول کنیم که برخورد با این افراد آسان نیست 
 چرا که این اف��راد راه ه��ای مختلفی را بلد هس��تند 
و این راه ه��ا را طی می کنن��د و به ص��ورت پیچیده 
کار می کنند لذا کش��ف فساد توس��ط این افراد آسان 
 نیست و مس��ئله دیگر این اس��ت که این افراد معموال 
 دسترس��ی هایی دارند که کار کشف تخلفات آن ها را  

سخت می کند.
*بنده نیز اعتراف دارم به  آن چه که مردم برای تسریع 
در رس��یدگی به این پرونده خواستار هستند  و به حق 
 طلب می کنن��د که پرون��ده های مفاس��د اقتصادی

 سریع تر به نتیجه برسد . 
 بای��د فاصل��ه رس��یدگی ه��ا و فرآیند رس��یدگی به 
 پرون��ده های مفاس��د اقتص��ادی را کوتاه ت��ر کنیم و 

 البته این موضوع به این معنا نیس��ت ک��ه هم اکنون 
 در دس��تگاه قضایی نس��بت به این موض��وع کوتاهی 

می شود.
*در برنامه پنجم پیش بینی ش��د ک��ه بتوانیم 4 هزار 
قاضی را استخدام کنیم که این تعداد را به کار گرفتیم 
ولی با توجه به این که کمبود نیروی انسانی ما همچنان 
یکی از عوامل تاخیر در رسیدگی به پرونده هاست به 
مجلس و دولت اصرار کردیم که اجازه دهند در برنامه 
شش��م هم مثل برنامه پنجم بتوانیم این تعداد قاضی 
را اس��تخدام کنیم که تا االن با اصل موضوع موافقت 
 شده ولی در مورد تعداد موافقت کامل صورت نگرفته 

 است.
*امروز به لحاظ توقعی که مردم  دارند دستگاه قضایی 
باید پاک تر از هر دستگاه دیگری باشد تا بتواند جلوی 

سایر کجی ها را بگیرد.
* این که امروز دستگاه قضایی می تواند دانه درشت ها 
را پای میز محاکمه بیاورد به دلیل اقتدار و اس��تقاللی 
 اس��ت که دس��تگاه دارد و باید تالش کنیم که هر چه

 می توانیم دستگاه قضایی پاک بماند و قوه قضاییه نیز 
در برخورد با کارکنان خود اگ��ر تخلفی صورت بگیرد 

هیچ اغماضی نخواهد کرد.

یک کارشناس برجس��ته روسی در موسسه جهانی ش��دن و جنبش های 
اجتماعی ،تصرف کامل حلب به دست نیروهای اسد را موضوعی دردناک 
برای ترکی��ه خواند و گفت: پیروزی در این جبهه فش��ارها بر اس��د، ایران 
و روس��یه را افزایش خواهد داد.میخاییل نیژماک��وف رییس مرکز تحلیل 
سیاس��ت بین المللي در موسس��ه جهانی ش��دن و جنبش های اجتماعی 
در مورد امکان تصرف کامل حلب به دس��ت نیروهای طرفدار اس��د گفت: 
نیروهای دولتی سوریه به دشواری به طور کامل از شهر بیرون رانده شدند، 
آنها خیلی مقاومت کردند اما این ش��هر برای ترکیه نیز کلیدی است.این 
کارشناس با اش��اره به اینکه نبردهای حلب با ش��دت بیش از پیش از سر 
گرفته شده اس��ت، گفت: ش��به نظامیان جبهه النصره به  نیروهای دولتی 
 سوریه و بسیجیان حمله کرده و همچنین جمعیت غیرنظامی را با خمپاره 
گلوله باران می کنند.نیژماکوف تاکید کرد؛ هر تغییری در توازن نظامی در 
شهر به معنی رشد تحویل اسلحه و پیوستن ش��به نظامیان به اپوزیسیون 
خواهد بود.او گفت :س��قوط حل��ب و پیش��روی نیروهای دولتی اس��د و 
طرفدارانش در حلب می تواند بهانه دیگری برای تش��دید اعمال فش��ار بر 

اسد، ایران و روسیه باشد.

س��خنگوی رییس جمهوری ترکی��ه اعالم کرد که ن��ه از روس ها 
عذرخواهی می کند و نه غرامتی به روسیه می پردازد.

 س��خنگوی رس��می رییس جمهوری ترکیه در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی تورک نیوز گفت که کش��ورش باب��ت حمله به جنگنده 
سوخو 24 روسی و سرنگونی آن، از روس��یه عذرخواهی نمی کند 
و غرامت هم پرداخت نخواهد کرد.این در حالی است که »ابراهیم 
کالین« با بیان اینکه عذرخواهی از روسیه در دستور کار قرار ندارد، 
بر ضرورت برق��راری مجدد رابطه میان ترکیه و عادی س��ازی این 
روابط تاکید کرد.وی گفت: فعال صحب��ت در این باره که روابط دو 
کشور عادی خواهد شد، زود است.»کالین« تاکید کرد: هرچند امید 
برقراری تماس های مثبت با روس��یه وجود دارد، اما هنوز کارهای 
زیادی در پیش است که باید انجام شود.به عقیده سخنگوی رسمی 
رییس جمه��ور ترکیه، ام��کان یافتن راه حل مش��ترک برای رفع 
اختالفات دو کشور وجود دارد.گفتنی است ؛»دیمیتری پسکوف«، 
سخنگوی دولت روسیه پیش تر- در پاسخ نامه تبریک اردوغان که 
به مناسبت »روز روسیه« برای »والدیمیر پوتین«، رییس جمهوری 
این کشور ارسال کرده بود، ضمن کم اهمیت و تشریفاتی خواندن 
این نامه، از عذرخواهی رس��می و پرداخت غرامت از س��وی ترکیه 

به عنوان پیش شرط کشورش برای آغاز روند صلح یاد کرده بود.

المانیتوربررسی کرد؛

تاثیر تغییرات دستگاه دیپلماسی ایران 
بر سیاست تهران در خاورمیانه

از اخراج خبرنگار پارلمان هفتم تا افشای فیش های 
مسئوالن دولت یازدهم؛

یک اتفاق مبارک

استاندار تهران
 17 میلیون تومان حقوق می گیرد

کارشناس روس: سقوط حلب فشارها 
را بر سوریه، ایران و روسیه 

زیاد می کند

ترکیه: از روسیه 
عذرخواهی نخواهیم کرد

یادداشتنگاه

اخبار کوتاه

محسنی اژه ای:

شک نکنید، دریافت حقوق 57 میلیونی در ماه فسادآور است

»جاش ارنست« سخنگوی کاخ سفید در خصوص فروش 
25 میلیارد دالر هواپیمای بویینگ به ایران و دلیل تصمیم 
دولت آمریکا به ص��دور مجوز این فروش ب��ا نمایندگان 

رسانه های جمعی سخن گفت.
این بحث پس از آن مطرح ش��د که یک��ی از خبرنگاران 
پرسید: »چگونه به یک شرکت آمریکایی مجوز می دهید 
تا  به کش��وری که امنیت متحدان ما و حتی خود ما را به 

مخاطره انداخته است، هواپیما بفروشد.«
جاش ارنست پاسخ مفصل خود را این گونه آغاز کرد: »فکر 
کنم شما به مورد بویینگ اشاره می کنید. این نتیجه برجام 
است؛ برجام همان توافقی اس��ت که سال گذشته منعقد 

شد و ایران را از دستیابی به سالح هسته ای منع کرد.«
سخنگو پس از اشاره به برطرف ش��دن نگرانی هسته ای 
آمریکا ادامه داد: »دولت ایران تنها زمانی توانست به این 
منفعت برسد که ثابت شد به توافق هسته ای پایبند بوده؛ 
آنگاه که رآکتور پلوتونیوم خ��ود را بی ضرر کرد؛ آنگاه که 
هزاران سانتریفیوژ را از کار انداخت و پس از آنکه با رژیم 
مستقل راستی آزمایی ها همکاری کرد.« دولت اوباما پیش 
از این برای رآکتور آب سنگین اراک از واژه »رآکتوری که 

قلبش با سیمان پر شده« استفاده می کرد.

رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با 
اشاره به بیانیه اخیر سردار قاسم سلیمانی در هشدار به رژیم 
آل خلیفه گفت: موضع گیری سردار سلیمانی نشان دهنده یک 

خشم مقدس علیه جنایاتی بزرگ است.
عالءالدین بروجردی با اش��اره به بیانیه سردار قاسم سلیمانی 
گفت: واقعیت این اس��ت که رژیم آل خلیفه در چندین سال 
گذشته جنایاتی در حق مردم مظلوم و بی دفاع بحرین انجام 
داده و برای این جنایات از مزدوران چندین کش��ور استفاده 

کرده است.
به گفته وی، رژیم آل س��عود با س��الح های س��نگین و اقدام 
مس��لحانه صدها نفر را به شهادت رس��انده و یا مجروح کرده 
و هزاران نفر را در ش��کنجه گاه های مخوف رژی��م آل خلیفه 
ش��کنجه نموده  و حری��م روحانیت را شکس��ته و مدت های 
مدیدی اس��ت که شیخ علی س��لمان در بند این رژیم سفاک 

است.
رییس کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
در ادامه گفت: البته در مورد آیت اهلل ش��یخ قاس��م از علمای 
 برجسته بحرین اقدامی کامال نابخردانه و برخالف همه موازین 
بین المللی انجام ش��ده اس��ت و این مطابق حقوق سیاسی و 
مدنی سازمان ملل و حقوق اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966  

است و  بحرین نیز آن را تصویب کرده است. 

حجت االس��الم مهدی طائب رییس قرارگاه »عمار« ، 
پیش بینی های��ی را درباره وقایع منطقه، حج امس��ال 

و نابودی آل سعود  بیان کرد که در ادامه می خوانید:
-  من حداقل 30 س��فر به مکه رفته ام. س��ال گذشته 
بنیاد جانبازان مرا دعوت کرد و گف��ت که  به مکه برو. 
گفتم من نم��ی روم و جواب منفی دادم. گفتند باش��د 
نمی خواهد به زیارت بروی برو فقط برای اداره کاروان و 
رییس کاروان باش. گفتم نه امسال ویژه نمی آیم. دلیل 

دارم برای نیامدنم. 
امس��ال ح��ج کش��ته م��ی ده��د و م��ن مطمئ��ن 
 هس��تم. گفتن��د چ��را؟  گفت��م اینه��ا امس��ال

 نمی توانند حج را اداره کنن��د. گفت چرا؟ گفتم چون 
هرچه نیرو داشتند  به یمن فرستادند. یک مشت صفر 
کیلومتر و تازه کار را گذاش��ته اند برای اداره حج و این 
خیلی س��خت اس��ت. من حادثه منا را از چند ماه قبل 

پیش بینی کرده بودم.
- حج امسال را خواهید دید که چه می شود. پیش بینی 
من این است که امسال حج بدون آل شرور» آل سعود«  
و با حضور امام زمان »عج« برگزار خواهد شد و آل سعود 

سقوط خواهد کرد.

صدور پیام بی سابقه سردار قاسم س��لیمانی بعد از آنکه 
مقام های بحرینی لغو تابعیت آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 
را اعالم کردند، با بازتاب وس��یع خبری درداخل و خارج 

روبرو شد. 
 حس��ن بهش��تی پور، کارش��ناس مس��ائل بین المللی، 
 در این باره نوش��ت : با نامه صریح س��ردار س��لیمانی که 
 بی ش��ک با هماهنگ��ی مراج��ع ذی صالح بوده اس��ت، 
 ای��ران تکلیف خ��ودش را درب��اره بحرین روش��ن کرده 

است. 
در اینجا باید دید ایران به کدام ی��ک از دو نظریه فوق در 

حقوق بین الملل استناد و تکیه می کند. 
به نظر می رسد فعال ایران نمی تواند بخاطر خوشایند این 

یا آن کش��ور، دس��ت از حمایت متحدان خود در منطقه 
بردارد. به ویژه متحدانی که اصوال به خاطر روش مسالمت 
 آمیزی که در پنج س��ال گذش��ته در پی��ش گرفته اند، 
 بهانه ای به دس��ت دولت س��رکوبگر بحرین نداده اند که 
  آنه��ا را مته��م ب��ه عملی��ات تروریس��تی ی��ا براندازی

 مسلحانه کند.
 براین اس��اس اس��ت که حتی دولت آمریکا و فرانسه به 
 آل خلیفه در باره لغو تابعیت آیت اهلل ش��یخ قاسم هشدار

 می دهند. 
درست است کاخ س��فید و الیزه به دلیل رابطه خوبی که 
با آل خلیفه دارند اقدام آنها را محک��وم نمی کنند اما به 
وضوح نشان می دهند که اوال موضع ایران را کامال درک 

می کنند، ثانیا حاضر نیستند همه تخم مرغ های خود را 
در س��بد آل خلیفه بگذارند بنابراین آمادگی ندارند برای 
دالرهای حاصل از فروش اس��لحه به کش��ورهای منطقه 
 خلیج فارس، دس��ت از ش��عارهای دفاع از حقوق بش��ر 

بردارند. 
ثالثا آماده اند اگ��ر امتیازهای جدیدی کس��ب کردند با 
دولت فعلی بحرین یا حامیان عربس��تانی آنها بازهم کار 

را ادامه دهند. 
زرنگ��ی آمریکایی ها و غربی ها در مجموع در این اس��ت 
که آموختند چگونه حتی دشمنان خود را نه تنها دوست 
خود، بلکه در بس��یاری موارد خود باخته و عاش��ق خود 

سازند. 

کاخ سفید: ایران برای خرید 
هواپیما، هزاران سانتریفیوژ 

را از کار انداخت

بروجردی: موضع گیری سردار 
سلیمانی نشان دهنده خشمی 
مقدس علیه جنایتی بزرگ است

پیام هوشمندانه سردار 
سلیمانی به حاکمان بحرین

مهدی طائب: 
آل سعود امسال 
سقوط خواهد کرد

سیاست داخلیسیاست خارجه

کارن خانلری نماینده مس��یحیان ارمنی ش��مال و عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در 
واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا عارف مبنی بر اینکه 
در انتخاب رییس کمیسیون آموزش، مهندسی صورت 
گرفته است، اظهار داشت: من نمی دانم منظور آقای عارف 
از مهندسی انتخابات کمیسیون آموزش چه بوده است، 
ولی تا جایی که بنده می دانم یکس��ری رایزنی ها قبل از 
انتخابات هیئت رییسه در تمام کمیسیون های تخصصی 

وجود داشت و انجام شد.
وی افزود: در انتخابات هیئت رییسه کمیسیون آموزش 
مهندسی انجام نشده است، اتفاقا خود آقای عارف در روز 
برگزاری انتخابات هیئت رییسه کمیسیون حضور داشتند 
و از نزدیک شاهد تمام مراحل برگزاری انتخابات بودند، به 
همین دلیل بنده شدیدا  به این مسئله مشکوکم که آقای 
عارف گفته باش��د در انتخابات هیئت رییسه کمیسیون 

آموزش و تحقیقات ،مهندسی صورت گرفته است!
خانلری تصریح کرد: بنده این سخن را واقعا  قبول ندارم 
و بیان این موضوع از آقای عارف بعید است، چرا که آقای 
عارف در تمام مراحل برگزاری انتخابات هیئت رییس��ه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور داشتند و حتی به 

اعضای هیئت رییسه کمیسیون تبریک گفتند.

خانلری: زیرسوال بردن انتخابات 
هیئت رییسه کمیسیون توسط 

عارف بعید است

پارلمان دیدگاه
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چهره روز

اخبار کوتاه

خبر

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی تهران، رقم حقوق دریافتی وزیر بهداشت را 
اعالم کرد و گفت: در جایی دیدم یک فیش حقوقی وجود دارد که با مبلغ 228 
میلیون تومان، منتسب به وزیر بهداشت عنوان شده است که آن را تکذیب می 
کنم. علی جعفریان گفت:  وزیر بهداشت، چون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران است و ابالغ وی را بنده امضا می کنم، تأکید می کنم که ایشان 
 حقوق 8 میلیون تومانی قبل از کس��ر مالیات از دانش��گاه دریافت می کند و 
 هیچ گونه پرداخت دیگری به ایش��ان در دانش��گاه و وزارت بهداشت صورت 
نمی گیرد و از نهاد ریاست جمهوری نیز مبلغی به عنوان فوق العاده مدیریت، 

در حد 4 میلیون تومان دریافت می کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه 4۰ درص��د از صنعتگران و  فعاالن 
اقتصادی آلمان، تقاضای ورود به ایران و به ویژه استان اصفهان را دارند، گفت: ما 

باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم.
سید عبدالوهاب س��هل آبادی، در هم اندیشی صمیمانه با مسئوالن رسانه های 
استان اصفهان، به جلسه هفته گذش��ته خود با وزیر اقتصاد اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: »وی مدعی شد که تا پایان س��ال، کش��ور از رکود خارج شده و وضع 

اقتصادی کشور بهبود می یابد.«
وی در ادامه، با تأکید بر اینکه رکود فعلی اقتصاد، اکثر کارخانه های کشور و به 
ویژه استان اصفهان را زمین گیر کرده است، افزود: در این راستا باید توجه داشته 
باشیم که دولت در این زمینه تسهیالتی را در نظر گرفته که البته این تسهیالت، 

راه به جایی نخواهد برد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کش��اورزی اصفهان، در ادامه به مخالفت 
بانک ها در خصوص دریافت بهره کم اشاره کرد و گفت: بانک ها اعالم می کنند که 
بهره کمتر از ۳۰ درصد، برای ما صرف ندارد و نمی توانیم بانک ها را بچرخانیم و 
به دلیل اینکه بانک های داخلی کشور مطالبات زیادی دارند، بانک های خارجی 
نیز برای همکاری با آن ها رغبتی ندارند؛ ضمن اینکه بدهی دولت به بانک ها نیز 
خیلی زیاد است. وی در ادامه به برخی از نابسامانی ها در بازار اشاره کرد و گفت: 
متأسفانه ما در برخی بازارها دچار اشتباه ش��ده ایم و امروز با سفرهای خود به 
کشورهای مختلف، متوجه می شویم که در برخی از بازارها  اشتباه رفته و در این 
راستا سعی بر آن داشته ایم تا میز کشورهای مختلف جهان را در اتاق بازرگانی 
 داشته باشیم و از رایزن های اقتصادی و سفیران کشورمان در دنیا استفاده کنیم. 
سهل آبادی در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی سعی بر راه ا    ندازی مجتمع قضایی 
در راستای رسیدگی به مشکالت قضایی فعاالن اقتصادی دارد، بیان کرد: این 
امر با توجه به مشکالت قضایی مختلفی که فعاالن اقتصادی دارند، باید هر چه 

زودتر اجرایی شود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حال حاض��ر 4۰ درصد از صنعتگران و فعاالن 
اقتصادی در آلمان، تقاضای ورود ب��ه ایران و به ویژه اس��تان اصفهان را دارند، 
اظهار داشت: »ما باید از این ظرفیت بزرگ سریعتر استفاده کرده و نگذاریم این 

پتانسیل از بین برود.«

وکیل مدافع بابک زنجان��ی گفت: ادعای وکیل ش��رکت HK مبنی بر اینکه 
 متهم، تنه��ا در مرحله دادس��را می توان��د با ق��رار وثیقه آزاد ش��ود، یکی از 
ش��گفتی های تاریخ حقوق اس��ت. رس��ول کوهپایه زاده، وکیل مدافع بابک 
زنجانی، درخصوص ادعای وکیل شرکت HK، مبنی بر اینکه تنها در مرحله 
دادسرا می توان برای متهم قرار وثیقه صادر کرد، اظهار داشت: این موضوع که 
وکیل شرکت HK مطرح کرده اند که صدور قرار وثیقه، تنها در مرحله دادسرا 
امکان پذیر است و نه در مرحله دادگاه، جای تعجب و شگفتی فراوانی داشته و 
قانون نیز روی مطلب صراحت دارد و این از اصول بدیهی است و هر شخصی که 
به مسائل حقوقی آشناست، از آن اطالع دارد که تا قبل از صدور رأی قطعی و 

در هر مرحله ای، صدور قرار وثیقه امکان پذیر است.
 وی افزود: این موض��وع که قرار وثیق��ه، تنها در مرحله دادس��را امکان پذیر 
 اس��ت، خالف قانون و رویه مس��لم قضایی و اص��ول ابتدایی آیین دادرس��ی 

کیفری است.  

یکی از اعضای هیئت مدیره ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، از 
صدور حکم جلب مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان، به دلیل پرداخت 

نکردن بدهی های این شرکت هواپیمایی خبر داد.
غالمحس��ین باقری��ان، ضمن اع��الم این خبر گف��ت: به  منظ��ور وصول 
مطالبات و اس��تیفای حقوق شرکت  فرودگاه ها، از س��ال گذشته جلسات 
 متعددی با ش��رکت های هواپیمایی بدهکار برگزار و هش��دارهای الزم به 
مدیران عام��ل این ش��رکت ها، درخصوص عدم پرداخت بدهی هایش��ان 
داده شد. در این راستا، برخی از شرکت های هواپیمایی، اقدام به پرداخت 
مطالبات شرکت فرودگاه ها به صورت نقد و اقس��اط کردند و برخی نیز به 
هشدارها و اولتیماتوم های صادر شده از سوی شرکت فرودگاه ها، مبنی بر 

بکارگیری راهکار قضایی در این زمینه، توجهی نشان ندادند.
 باقریان ادام��ه داد: با این وج��ود، از آنجا که ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران قصد نداشته تا برای مسافران هوایی مشکلی پیش آید، تعامل 
با ش��رکت های هواپیمایی برای پرداخت بدهی هایش��ان را ادامه و حتی 
 کاهش هزینه های فرودگاهی برای این شرکت ها را در دستور کار قرار داد. 
وی با اشاره به آزادس��ازی نرخ بلیط هواپیما که باعث ایجاد فضای رقابتی 
میان ش��رکت های هواپیمای��ی و افزای��ش درآمدی آن ها ت��ا 2۰ درصد 
ش��د، گفت: با وجود کاهش نرخ هزینه های فرودگاه��ی و افزایش درآمد 
ش��رکت های هواپیمایی، برخی از این شرکت ها از پرداخت بدهی هایشان 

سر باز زدند.
عضو هیئت مدی��ره ش��رکت فرودگاه ها همچنی��ن افزود: برخ��ی از این 
شرکت های بدهکار، با وجود دریافت خدمات از فرودگاه های سراسر کشور، 

قرارداد با شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران را امضا نکرده اند.
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر، بی اعتنایی این شرکت های هواپیمایی  
درخصوص پرداخت بدهی هایشان، باعث شده است که شرکت فرودگاه ها 
از س��وی قوه قضاییه، به خاطر عدم اس��تیفای حقوق بیت المال به دولت، 

مورد اتهام قرار گیرد. 

گروه صنعتی ایران خودرو، شرایط جدید فروش اقساطی محصوالت خود 
را اعالم کرد که از سه شنبه، 95/4/1 آغاز شده و تا پایان روز 95/4/۳1 یا تا 

زمان تکمیل ظرفیت تعیین شده برای ثبت نام، اعتبار دارد.
براساس اعالم گروه صنعتی ایران خودرو، در این روش، تنها مشتریانی قادر 
به ثبت نام هستند که پیش از این، فاقد هرگونه چک برگشتی بوده باشند؛ 
به همین دلیل صادر کنن��ده چک، پس از انجام مراح��ل پیش ثبت نام، 
اعتبارسنجی شده و درصورت داشتن شرایط الزم، ادامه مراحل ثبت نام 
هموار شده و همچنین واریز وجه به حساب خودروساز صورت می پذیرد.

گفتنی اس��ت که نتیجه بررس��ی و اعتبارس��نجی مش��تریان، از طریق 
 پیامک به متقاضی و ام��کان ادامه ثبت نام ب��ه نمایندگی مراجعه کننده 

اطالع رسانی می شود.
عالوه بر این ها، به هر فرد متقاضی، تنها یک دستگاه خودرو به صورت نقد 
یا اقساط واگذار می شود و همچنین هر نفر، تنها قادر به صدرو چک برای 
دو پرونده است. موعدهای تحویل هم براساس روزهای کاری تعیین شده 

و در آن ایام، تعطیل رسمی و پنجشنبه ها هم درنظر گرفته شده است.

فیش حقوقی وزیر بهداشت 
منتشر شد 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان: 

از فرصت حضور سرمایه گذاران 
خارجی در اصفهان استفاده کنیم 

وکیل زنجانی از یک شگفتی تاریخی 
سخن گفت

صدور حکم جلب مدیرعامل شرکت 
هواپیمایی آسمان

شرایط جدید فروش اقساطی 
محصوالت ایران خودرو

پالن 1
پنج س��ال پی��ش، وقتی س��ازمان  سمیه 

خصوصی سازی، بعد از حدود4 سال پارسا دوست
که بحث واگذاری ذوب آهن مطرح 
بود، درصدد شکستن طلسم واگذاری  آن از طریق عرضه 
اولیه ۷ درصد سهام، یعنی بیش از 55۰ میلیون و 8۷۷ هزار 
س��هم در بازار دوم فرابورس برآمد و به رغم کشف قیمت 
1512 ریالی هر سهم و فروش 151 میلیون سهم، با عدم 
استقبال سهامداران و روی دست ماندن حدود 4۰۰ میلیون 
سهم مواجه شد، برخی کارشناسان درصدد بررسی چرایی 
این اتفاق برآمدند و پاس��خ به این س��ؤال مهم که در این 
ناکامی بزرگ، چه عامل یا عواملی نقش داش��تند؟ عوامل 
مختلفی هم مطرح ش��د: قیمت نامناس��ب، نقطه ضعف 
بازاریابی، آشنایی نداشتن مدیران شرکت با مناسبات بازار 
ارتب��اط  آین��ده  ب��ودن  مبه��م  و   س��رمایه 
ذوب آهن با صندوق کارکنان، زیان 14۳ ریالی هر سهم و 
تحقق زیان 82 درصدی در عملکرد 9 ماهه، زیان انباشته 
۶48 میلیارد تومانی، بده��ی ارزی ۳99 میلیون یورویی 
بابت پروژه ش��هید کاظمی، نامشخص بودن حذف زیان و 

رسیدن به سود، پرداخت نکردن حداقل سود ساالنه و... 

پالن 2
دو س��ال بع��د، یعنی در س��ال 92، رس��انه ه��ا از صعود 
 چش��مگیر ص��ف خرید و حج��م معامل��ه ارزش س��هام 
 ذوب آه��ن اصفهان خبر دادند و نوش��تند: ارزش س��هام 
ذوب آهن اصفه��ان در اوایل دی م��اه،  از مرز 45۰ تومان 

گذشت تا در مقایس��ه با اولین عرضه، بیش از 1۷8 درصد 
رشد داش��ته باش��د. همان زمان، مجتبي فریدوني، مدیر 
سرمایه گذاري و امور سهام شرکت در این خصوص گفت: 
امیدواري ها به بودجه عمراني س��ال آینده و رویدادهاي 
حوزه معدن، بویژه اخبار مربوط به بهره مالکانه و آزادسازي 
قیمت سنگ آهن از جمله دالیلي است که موجب افزایش 

ارزش سهام ذوب آهن شده است.
 فریدونی این نوید را هم داد که » خوشبختانه اقبال نسبت 
به س��هام ذوب آهن اصفهان نیز بس��یارخوب است و این 
شرکت توانس��ته باالترین حجم معامله در فرابورس را به 
خود اختصاص ده��د. حجم معامل��ه ذوب آهن در برخي 
روزها از مرز 45 میلیون سهم گذشت؛ ضمن اینکه بیش از 

۶ میلیون سهم نیز در صف خرید قرار داشت.«
  آن زمان، از زبان مس��ئوالن این ش��رکت گفته ش��د که 
 ب��ه ط��ور کل��ی، ش��رایط کنون��ي ذوب آه��ن، حاکي از 
 چش��م ان��دازي بس��یار روش��نی اس��ت و همی��ن امر، 
سرمایه گذاران را به خرید سهام شرکت ترغیب مي کند؛ 
چرا که بورس، یک متغیر پیش رو اس��ت و اگر چشم انداز 
سهام شرکتي روش��ن باشد،  س��رمایه گذارن، پیشاپیش 

درخصوص خرید آن اقدام مي کنند.

پالن 3
 خبر رس��ید ک��ه قرار اس��ت بل��وک ۷۳ درصدی س��هام 
ذوب آه��ن در بورس عرضه ش��ود. روز عرضه فرا رس��ید 
و در حالی که اعالم ش��ده بود مش��تریان متع��دد داخلی 
 و خارج��ی، متقاض��ی خرید بل��وک ۷۳ درصدی س��هام 
ذوب آهن اصفهان )نماد ذوب( هس��تند، پ��س از عرضه، 

 هیچ مش��تری برای خرید، اع��الم آمادگی نک��رد. بلوک 
۷۳ درصدی ذوب  آهن اصفهان در فرابورس ایران، شامل 
 پن��ج میلی��ارد و ۷4۳ میلی��ون و 9۳۶هزار و 88 س��هم، 
از سوی سازمان خصوصی سازی  در بازار دوم فرابورس ایران 
عرضه شد. کمی بعد هم عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران 
اعالم کرد که واگذاری سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس 
ازسوی سازمان خصوصی س��ازی، به عنوان یکی از بزرگ 
ترین مجتمع های تولید فوالد کشور پیش از حل ماجرای 
 بدهی های این شرکت، اتفاقی عجیب و خالف قانون است. 
بهادر احرامیان تاکید کرد که »با توجه به ش��رایط کنونی 
ذوب آهن اصفهان و بدهی حدود ۶۰ هزار میلیارد ریالی، 
کسی مش��تری خرید س��هام این ش��رکت نخواهد بود.« 
 و جالب ت��ر این که احرامیان در پاس��خ به این س��ؤال که 
شنیده ها نشان می دهد چند ش��رکت خارجی، خواستار 
خرید سهام ذوب آهن اصفهان هس��تند هم گفت: »فکر 
نمی کنم چنین چیزی دقیق و درست باشد؛ زیرا اگر خبری 
در این باره بود و شرکتی این درخواست را اعالم کرده بود، 
بازتاب گسترده ای پیدا می کرد و حداقل از سوی شرکت 
هایی که درخواس��ت مطرح ش��ده بود، به صورت رسمی 
اعالم می شد؛ ولی من تاکنون چنین چیزی نشنیده ام و در 
 جریان درخواست خارجی برای خرید ذوب آهن اصفهان

نیستم.« 
 با ای��ن ح��ال، ذوبی ه��ا ک��ه مدیرش��ان مدعی ب��ود از 
به ف��روش رفتن ی��ا نرفتن س��هام ش��رکت خ��ود هیچ 
 اطالعی ن��دارد)!(، همچن��ان مصرانه مدعی هس��تند که 
خارجی ها پای خرید ذوب آهن ایس��تاده اند. این خبری 
اس��ت که مس��عود غالم پور، مدیر واحد تحقیقات بانک 
س��رمایه گذاری نوین نیز در مصاحبه ای ب��ا بلومبرگ به 
آن اش��اره کرده و گفته: ش��رکت هایی از ک��ره جنوبی و 
لوکزامبورگ برای خرید س��هم در این شرکت ابراز عالقه 
کرده اند. حاال هم خبر می رس��د که در آینده ای نزدیک، 

بازهم سهام ذوب آهن در فرابورس عرضه خواهد شد. 

پالن 4
احمد صادقی ، مدیرعامل ذوب آهن می گوید: »ش��رکت 
ذوب آهن، به دلیل زیان زیادی که داش��ته، طبیعی است 
که با حجمی از بدهی مواجه اس��ت؛ ام��ا االن رو به بهبود 

هستیم .«
س��هام ذوب آهن دوباره عرضه خواهد شد؛ ولی این سؤال 
همچنان بی جواب می ماند: اولی��ن کارخانه تولیدکننده 
فوالد و س��ومین تولیدکننده بزرگ ح��ال حاضرفوالد در 
ایران که مدیرعامل آن از وضعیت رو به بهبود آن س��خن 
می گوید ، چرا روی دست مانده و هیچ خریداری تمایل به 

خرید سهام آن ندارد؟

در پی تکمیل س��بد محصوالت فوالدمبارک��ه اصفهان، 
برای نخستین بار ش��مش های بلوم در ریخته گری این 

مجتمع تولید شد. 
معاون بهره برداری ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان با 
 اشاره به این موفقیت، گفت: با تأکید مدیرعامل شرکت، 
مبني بر توسعه محصوالت مورد نیاز بازار، با تغییر و اصالح 
قالب و سیستم خنک کاري ماش��ین ریخته گری مداوم 
 و با هم��ت و تالش هم��ه کارکنان درگیر، موفق ش��دیم 
ریخته گری شمش بلوم را براساس موارد فنی مورد نیاز 
برنامه ریزي کنیم و برای نخس��تین بار، ش��مش بلوم در 

اندازه 2۰۰*۳۰۰ تولید شد. 
محمود ارباب زاده افزود: مارک ذوبی که برای تولید این 
ش��مش ها انتخاب ش��ده، گروه 4 فوالد مبارکه یا همان 
فوالدهای با استحکام باال اس��ت که برای نخستین بار، 5 
بلوم 1۰ متری در واحد ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 

تولید شد.

رییس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان، با بیان اینکه کشت 
برنج در لنجان، به حجم آب مصرفی کمتری نس��بت به دیگر 
مناطق کش��ور نیاز دارد، گفت: اگر از کش��ت برنج در منطقه 
لنجان جلوگیری ش��ود، نخس��ت باید خس��ارت برن��ج کاران 
 پرداخت ش��ود. اس��فندیار امین��ی اف��زود: براس��اس طومار 
شیخ بهایی که به عنوان یک س��ند حق آبه محسوب می شود، 
حق آبه لنجان در تابستان، بیشتر برای برنج کاری است؛ بنابراین 
از نظر قانونی نمی توان از برن��ج کاری در این منطقه جلوگیری 
کرد. رییس انجمن خبرگان کش��اورزی اصفهان، با بیان اینکه 
پیش از این در منطقه لنجان، نزدیک ب��ه 2۰ هزار هکتار برنج 
کاشته می شد؛ در حالی که اکنون این میزان به کمتر از ۳ هزار 
هکتار رس��یده اس��ت، تصریح کرد: عنوان می کنند که کاشت 
برنج، آب زیادی مصرف می کند؛ در حالی که کاش��ت برنج در 
همه مناطق کشور، به یک اندازه به آب نیاز ندارد. کشت برنج در 
لنجان کمتر از یک سوم کشت برنج در خوزستان یا فیروز آباد 

فارس، نیاز آبی دارد.

معاون بهره برداری مجتمع مطرح کرد:

تولید  نخستین  شمش های 
بلوم در فوالد مبارکه

رییس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:

خسارت برنج کاران باید 
پرداخت شود

نماینده مردم برخوار، شاهین ش��هر و میمه در مجلس شورای 
اسالمی گفت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قول مساعد 
دادند که ایمیدرو ب��رای تکمیل فعالیت های توس��عه ای گروه 
صنایع گیتی پس��ند اصفهان و تکمیل چرخه تولید آن، به ویژه 

در بخش معدن، کمک های الزم را انجام دهند.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی، با اعالم  این خبر بیان داشت: قرار 
است دولت در قالب تسهیالت، نزدیک به 15۰ میلیارد تومان 
برای رونق دوباره گروه صنعتی گیتی پس��ند، نقدینگی تزریق 
کند که ابتدا معوقات سرمایه گذاران را پرداخت و بعد قسمتی از 

این تسهیالت را در حوزه تولید، هزینه کند.
نماینده مردم برخوار و شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: تعدیل های اخیر در حوزه صنعت، نشأت گرفته از مشکالت 
و تنگناهایی اس��ت ک��ه تولیدکنن��دگان در آن قرارگرفته اند؛ 
از تولیدکنندگان می خواه��م اقدام به تعدیل نیروی انس��انی 
به عنوان آسان ترین راه حل نکنند؛ بلکه ما آمادگی الزم را داریم 

که مشکالت آن ها را در سطح ملی پیگیری کنیم.

نماینده مردم برخوار  و  شاهین شهر در مجلس:

تولیدکنندگان،  اقدام 
به تعدیل نیروی انسانی نکنند

خانه ملت

رییس هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران گفت: امروزه موانع 
زیادی بر سر راه تولید فوالد در سطح کشور وجود دارد.

عباس نجفی زاده، در حاش��یه دیدار با مدیرعامل نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، اظهار داشت: وجود رقبای مهم در بازار 
صادراتی مانند چین و ترکیه، به��ره وری پایین در صنعت فوالد، 
شبکه نامناسب حمل ونقل ریلی، نبودن استراتژی مناسب برای 
توسعه صنعت فوالد،  عدم رغبت به تولید محصوالت فوالدی نوین 
با ارزش افزوده بس��یار باالتر و نبود امکانات زیربنایی مناس��ب را 

می توان چالش های اصلی توسعه صنعت فوالد در کشور دانست.
وی با اشاره به بزرگترین چالش  کشور در بخش آهن و فوالد گفت: 
وجود صنایع فوالدی قدرتمند، از جمله فوالد مبارکه و همچنین 
ذوب آهن اصفهان و شرکت های تابعه و باال دست و پایین دست 
این صنایع و همچنین وجود شهرک های صنعتی متعدد، به ویژه در 
صنایع فلزی، موجب شده که استان اصفهان به عنوان نقطه عطف 
فوالد در ایران به حساب آید؛ بنابراین می توان اصفهان را به عنوان 

قطب فوالد ایران معرفی کرد.

رییس هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد ایران:

موانع زیادی بر سر راه تولید 
فوالد در کشور است

صنعت

رییس انجمن همگن بتن آماده اس��تان اصفهان، از فعال بودن 
تنها ۳۰ درصد ظرفیت تولید بتن اصفهان به دلیل رکود خبر داد.

علی حاج رس��ولیها با اعالم این خبر گفت: متأس��فانه به دلیل 
 رکود در ساخت و ساز و با توجه به اینکه بتن و قطعات بتنی، از 
پایه های اصلی صنعت ساختمان هستند، واحدهای بتن با ۳۰ 
درصد ظرفیت خود در حال تولید و عرضه بوده و چند واحد بتنی 

تعطیل شده یا در شرف تعطیلی هستند.
 وی بیان داش��ت: ص��دور مجوزهای ب��ی رویه تولی��د بتن در

سال های اخیر، باعث پایین آمدن بهره وری در این صنعت شده 
و اشتغال پایدار در واحدهای با س��ابقه ۳۰ سال را هم به چالش 

کشانده است.
رییس انجمن همگن بتن آماده استان اصفهان ادامه داد: صدور 
این مجوزه��ا، این صنعت را با چالش های ج��دی مواجه کرده؛ 
البته در کنار مسائلی مانند بی عدالتی در مطالبه حقوق دولتی 
و فش��ار مضاعف به واحدهای هویت دار ک��ه باعث ایجاد رقابت 

ناسالم شده است.

رییس انجمن همگن بتن آماده استان اصفهان خبر داد:

70 درصد صنعت بتن اصفهان 
غیرفعال است

خبر

رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی اصفه��ان گفت: تعدیل 
نرخ ارز، راه نجات تولید و صنعت کشور است. بهرام سبحانی، در 
سومین جلسه کمیسیون صنایع اتاق اصفهان گفت: با توجه به این 
که درکشور، هرساله به صورت میانگین، شاهد تورم 15 درصدی  
هستیم، تعدیل نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم ضروری است.  وی 
افزود: چنانچه هرساله به تعدیل نرخ ارز بپردازیم، این افزایش در 
تورم 15 درصدی گم خواهد شد و اگر این تعدیل به صورت سالیانه 
انجام نشود و پس از گذشت چند سال، مجبور به افزایش شویم، 
شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که نظیر آن درس��ال 1۳91 به وقوع 
پیوست و ارز 12۰۰ تومانی، یکباره به باالی سه هزار تومان رسید. 
مجتبی مالاحمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان  
نیز با بیان اینکه افزایش نرخ و یکسان سازی ارز نباید هدف باشد، 
اظهار داشت: افزایش و یکسان سازی نرخ ارز، ابزاری است که از آن 
می توان برای رسیدن به بعضی از اهداف اقتصادی کشور استفاده 
کرد؛ اما وقتی به هدف تبدیل می شود، فساد اقتصادی و رانت را 

به دنبال خواهد داشت.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

راه نجات صنعت کشور 
در تعدیل نرخ ارز است

دیدگاه

به بهانه عرضه سهام سومین تولید کننده فوالد کشور در فرابورس؛

چرا ذوب آهن روی دست مـانده است؟
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دریچه

اخبارخبر

نخستين جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتي س��ازمان حفاظت محيط زيست 
 با حضور معصومه ابتكار معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان حفاظت

 محيط زيست در محل اين سازمان تشكيل شد.
به گزارش »پاما«، در اين جلس��ه ك��ه پيرو نام گذاري س��ال ۱۳۹۵ به نام 
»اقتصاد مقاومتي، اقدام و عم��ل«  و تاكيدات مقام معظ��م رهبري براي 
حركت كليه دستگاه ها و نهادهاي كشور در اين مسير تشكيل شد، پيگيري 
دو موضوع سهولت بخشي به روند سرمايه گذاري در حوزه محيط زيست به 
عنوان يكي از اركان مهم دستيابي به اقتصاد سبز و اقتصاد مقاومتي و تعريف 
و اجراي پروژه هايي به منظور گسترش مشاغل سبز در حوزه هايي همچون 

بازيافت، گردشگري طبيعي، فناوري هاي نو در دستور كار قرار گرفت.
 تاكيد بر ض��رورت ايفاي نقش موثر س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در 
 پروژه هاي ملي عدالت اجتماعي، توس��عه اقتصاد دان��ش بنيان و ارتقای

 بهره وري منابع از طريق اصالح الگوي توليد و مصرف از طريق پروژه هاي 
ستاد اقتصاد مقاومتي هم راستا با اقدامات دستگاهي در اين  زمينه ،از ديگر 

تصميم گيري هاي اين جلسه بود.
 همچني��ن مقرر ش��د، به منظ��ور س��هولت بخش��ي و اع��الم حمايت از

 سرمايه گذاري ملي و بين المللي در پروژه هايي كه منجر به حفظ و ارتقای 
محيط زيست كشور مي شود رايزني هايي با بخش هاي اقتصادي دولت از 

جمله وزارت اقتصاد و دارايي صورت پذيرد.
 اس��تفاده از ظرفيت صندوق ملي محيط زيست و شناس��ايي منابع مالي

 بين المللي براي انجام پروژه هاي سازمان حفاظت محيط زيست كه همه بر 
پايه اقتصاد مقاومتي است از ديگر توافقات اين جلسه بود.

 همچنين مقرر ش��د، گزارش هايي در خصوص رابط��ه اقتصاد مقاومتي و
 محيط زيست و سلس��له اقدامات صورت گرفته در اين خصوص طي سه 
سال اخير و اقتصاد سبز به عنوان يكي از اركان مهم اقتصاد مقاومتي كه در 
سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري و برنامه هاي رييس دولت يازدهم 

نيز مورد تاكيد بود، برای  اطالع عموم منتشر شود.
الزم به ذكر است، با توجه به اينكه اشتغال، اولويت نخست اقتصاد مقاومتي 
است، همچنين فعاليت هاي سازمان حفاظت محيط زيست طي سه سال 
گذشته براي زمينه سازي و رشد اشتغال سبز در كشور، مقرر شد گزارشي 

نيز در اين خصوص ارائه شود.
در پايان اين نشست احكام اعضاي ستاد اقتصاد مقاومتي سازمان حفاظت 
محيط زيست به سيد محمد مجابي معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور 
مجلس به عنوان عضو و نايب رييس ستاد، زهرا جواهريان مديركل توسعه 
پايدار و اقتصاد محيط زيس��ت به عنوان عضو و دبير س��تاد، اميرارس��الن 
مهاجري طهران��ي رييس مرك��ز برنامه ري��زي، تح��ول اداري و بودجه، 
 مرتضي فريد مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، رضا 
جزيني زاده مديركل حراست، مجيد شفيع پور رييس مركز اموربين الملل 

و كنوانسيون ها تقديم شد.

گرم تر شدن هوا در فصل زمستان نقش مهمی در كاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
در اتحاديه اروپا ايفا می كند.

نتايج يک مطالعه جديد نشان داده است كه استفاده از دی اكسيد كربن و ديگر 
گازها در سراسر اين اتحاديه در فاصله س��ال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴  به ميزان يک 

چهارم كاهش يافته است.
همچنين روی آوردن به مصرف گاز طبيعی به جای زغال سنگ، ركود اقتصادی 
 و افزاي��ش انرژی های تجديدپذير به كاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای كمک 

كرده است.
عالوه بر اين بررسی آخرين آمارها از سال ۲۰۱۴ نشان می دهد كه زمستان های 
معتدل تر فاكتور اصلی در كاهش انتشار گازهای گلخانه ای در اين سال بوده است.

به  گزارش شبكه خبری بی بی س��ی، »ريكاردو فرناندز«  از آژانس محيط زيست 
اروپا گفت: در صورتی كه به اين دوره ۲۴ ساله توجه شود، مشاهده می كنيم، اروپا 
با افزايش دما روبه رو بوده كه خود به كاهش تقاضا برای انرژی حرارتی و در نتيجه 

افت توليد گازهای گلخانه ای كمک كرده است.

وزارت انرژی و محيط زيست مالديو از كشورهای ثروتمند درخواست كرد تا هرچه 
سريع تر توافق اقليمی پاريس را تاييد و تصويب كنند.

مالديو يكی از كشورهايی است كه در معرض بيشترين خطر ناشی از پيامدهای 
گرمای جهانی است و به همين خاطر مقامات آن معتقدند كه نبايد برای اجرای 
توافق پاريس زمان را ه��در داد. »توريک ابراهيم«  وزير انرژی و محيط زيس��ت 
مالديو گفت: در تاييد توافق اقليمی پاريس كه بيش از ش��ش ماه قبل به دست 
آمده اتالف وقت صحيح نيست و اين موضوع بايد در كشورهای صنعتی  به عنوان 
ضرورت در نظر گرفته شود.تا كنون تقريبا تنها كشورهايی كه اين توافق را به قانون 
تبديل كرده اند كشورهای جزيره ای كوچک هستند كه در معرض خطر ناشی از 

افزايش سطح درياها و ديگر كشورهای در حال توسعه كوچک تر هستند.
در نشست پاريس ،نزديک به ۲۰۰ كشور توافق كردند تا افزايش گرمای جهانی از 
دو درجه سانتی گراد فراتر نرود. همچنين اكثر بزرگترين اقتصادهای جهان برای 
كاهش ميزان انتش��ار گاز كربن طی دهه آينده و پس از آن، اهداف ملی و محلی 

را تعيين كرده اند.
وزير انرژی و محيط زيست مالديو همچنين با بيان اينكه هر چه اين توافق سريع تر 
اعمال شود با سرعت  بيشتری می توان اقدامات الزم را اتخاذ كرد، اظهار داشت: 
يكی از موضوعات كليدی برای اين كشور آس��يب های وارد شده به صخره های 

مرجانی است.
به نوشته روزنامه گاردين، مالديو با معضل جدی سفيدشدگی مرجان ها روبروست 

كه از گرم شدن آب، مشكالت زيست محيطی و وجود آالينده ها ناشی می شود.

تشکيل نخستين جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتي  درسازمان محيط زيست 

نقش زمستان های گرم در کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای

تاکيد مالديو بر اجرای سريع توافق 
اقليمی پاريس

در زمستان سال ۹۳ بود كه به دنبال توافق دو جانبه سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت و فدراس��يون واليبال قرار شد نماد 
»درنا« روی پيراهن واليباليس��ت های تيم مل��ی قرار گيرد. 
وزارت ورزش جزو معدود وزارتخانه هايی است كه به تازگی 
جايزه ملی محيط زيس��ت را  از آن خود كرده است و انتظار 
م��ی رود در اجرای ط��رح درنا نيز ب��ه وعده اش عم��ل و در 

شناساندن اين گونه در حال انقراض تالش كند.
در اين باره، رضا شجيع سرپرست دفتر محيط زيست و توسعه 
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با 

دبير و رييس فدراس��يون واليبال به منظور پيگيری 
موضوع »درنا« می گويد: فدراسيون واليبال مخالفتی 

با اجرای طرح »درنا« ندارد و بارها نيز وزير ورزش و رييس 
فدراسيون واليبال موافقت و استقبال خود را نسبت به  اين 

طرح اعالم كرده اند ؛اما طرح قبلی درنا مورد پسند داورزنی، 
رييس فدراسيون، قرار نگرفت  چرا كه  معتقد بود  درنا در طرح 

به خوبی ديده نمی شود.
 ش��جيع با اش��اره به اينكه برای طراحی جدي��د درنا نيز به 

فدراس��يون اعالم آمادگی كرده ايم تا در صورت 
ني��از، ط��رح جدي��د ب��ا حض��ور آرش 

نورآقاي��ی ايده پ��رداز اصل��ی ارائه 
شود،  تاكيد می كند: برای قرار 

 گرفت��ن درن��ا روی پيراهن 
مل��ی پوش��ان ب��ه يک 

هماهنگی س��ه جانبه 
فدراس��يون  بي��ن 

واليب��ال، حام��ی 
مالی تيم ملی 

س��ازمان  حف��اظ��ت و 
نياز است.محيط زيست 
ادام��ه  داد: از نظ��ر قوانين وی 

 تبليغاتی يک حجم و س��ايز مش��خصی از پيراهن تيم ملی 
به شركتی فروخته می شود، بنابراين برای جاگذاری نماد درنا، 
موافقت اسپانسر تيم الزم است؛ كه آقای داورزنی اعالم كردند 

اين موضوع قابل حل است.
سازمان حفاظت محيط زيست نيز به عنوان يكی از طرف های 
 اين تواف��ق، پيگير اجرای ط��رح درناس��ت .محمد درويش 
 مدير كل دفت��ر مش��اركت های مردمی س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با رضايت بخش دانستن عملكرد وزارت ورزش 
در حوزه محيط زيس��ت می گويد: طبق رايزنی های صورت 
گرفته و جلس��ات متعددی كه با دفتر محيط زيست وزارت 
ورزش برگزار شده مشكل درنا به سرعت حل می شود و اين 
موضوع، مطابق تفاهم نامه ای است كه سازمان محيط زيست 

با وزارت ورزش امضا كرده است. 
در اين ميان، محمود افشاردوست دبير فدراسيون واليبال نيز  
با تاكيد بر اينكه فدراسيون به طور كلی موافق اجرای طرح درنا 
و قرار گرفتن آن روی لباس بازيكنان اس��ت، اظهار می كند: 
سال گذشته طرح درنای ارائه شده، ش��رايط خوبی نداشت 
برای همين روی پيراهن واليباليست ها قرار نگرفت و طرح، 

امكان اجرا شدن نداشت.
اين نماينده فدراس��يون نويد يک خبر خ��وب را می دهد و 
می گويد: در مراس��م افطار رييس جمهور با جامعه ورزشی 
كشور كه يكشنبه ش��ب ۳۰ خرداد ماه برگزار شد، در نتيجه 

گفت وگوی شجيع سرپرس��ت دفتر محيط زيست 
وزارت ورزش و  داورزنی رييس فدراسيون 

واليب��ال، قرار ش��د طرح درن��ا ارائه 
شود، در حال حاضر طرحی 

 فرستاده ش��ده كه 

در صورت تاييد از س��وی فدراس��يون و 
موافقت فدراس��يون جهانی در هفته س��وم 

بازی های ليگ جهانی كه ايران ميزبان است اين 
طرح روی لباس بازيكنان قرار می گيرد.

يكی از داليل انتخاب درنا به عنوان نماد فدراس��يون واليبال 
اين است كه اسم ديگر اين پرنده »اميد«  است تا هم روحيه ای 
برای ملی پوشان باشد و هم اين مسئله كه معضل خشكسالی 

با مديريت صحيح امكان حل شدن دارد، بيان شود. 
آرش نورآقاي��ی ايده پ��رداز ط��رح درن��ا ني��ز ب��ا اش��اره به 
اينكه بحث درن��ا در حال پيگيری اس��ت، اظه��ار می كند: 
اس��م ديگ��ر درن��ا »امي��د«  اس��ت و  از آن جاي��ی ك��ه ما 
در كش��ور ب��ا بح��ران خشكس��الی روب��ه رو هس��تيم 
بنابراي��ن قصد داش��تيم با ط��رح درن��ا اين پي��ام را بدهيم 
 ك��ه ب��ا وج��ود خشكس��الی هن��وز امي��د وج��ود دارد. 

در حقيقت ق��رار ب��ود واليبال كش��ور روايت گ��ر وضعيت 
خشكسالی كشور و در عين حال اميد برای تغيير اين وضعيت 
باش��د عالوه بر اين حفاظت از يک گونه در حال انقراض نيز 
مدنظر اس��ت. نورآقايی با بيان اينكه اگر قرار باش��د لوگوی 
جديدی طراحی كنيم، فدراسيون واليبال بايد حمايت الزم را 
داشته باشد، تاكيد می كند: تقاضا داريم فدراسيون امكانی را 
فراهم كند تا از تعدادی از طراحان استفاده كنيم  و طرح خوبی 
ارائه شود. اگر مشكل مالی برطرف  شود می توانيم از طراحان 

خوب دعوت به همكاری كنيم .
مريم بهمن دبير 
ه  و گ��ر ر كا
ليب����ال  وا
و محي����ط 
زيس������ت 
وزارت ورزش 
و جوان��ان ني��ز 
 با اش��اره به اينكه اين پرنده از س��يبری 
 به مناطق گ��رم مهاجرت می كن��د و در مبدا  بحث 
آب ش��دن يخ ها و در ايران ب��ه عنوان مقص��د نيز بحران 
خشكس��الی و كم آب��ی وج��ود دارد، می گوي��د: گرمايش و 
خشكسالی به عنوان دو موضوع در بحث تغييرات اقليم مورد 
تاكيد است. طرح درنا شامل يک كره زمين، قطرات آب و نقش 
درناست كه به صورت خط نقاشی برگرفته از خط نستعليق 

طراحی شده كه سعی داشتيم ايرانی بودن طرح حفظ شود.
وی می افزايد: ايرادی كه به طرح گرفته ش��د اين بود كه بعد 
از پوشيدن لباس بخش��ی از طرح زير لباس قرار می گرفت  و 
به خوبی ديده نمی ش��د. بنابراين در طرح جديد كره زمين 
برداشته ش��د. در مورد باقی ماندن يا برداشتن طرح قطرات 
آب هنوز به نتيجه قطعی نرس��يده ايم ولی طرح خط نقاشی 

درنا باقی است.
 )FIVB( به گفته بهمن، قوانين فدراس��يون جهانی واليبال 
به گونه ای اس��ت كه جای قرار گرفتن نماد اسپانسر و اندازه 
ش��ماره پيراهن را مش��خص می كند. بنابراين فضای بسيار 
محدودی برای قرار دادن درنا داريم و سعی داريم طبق قوانين 
رفتار كرده و درنا را در جايی از پيراهن جانمايی كنيم كه هم 
طرح كوچک نش��ود و هم به خوبی قابل ديدن و مورد پسند 
همه باشد. وی با اش��اره به اينكه پيگير تشكيل جلسه ای  با 
فدراسيون واليبال به منظور مشخص كردن نكات فنی طرح 
درنا هستيم، افزود: اگر همين طرح نقاشی خط پذيرفته شود  
در مورد اندازه آن تصميم می گيري��م در غير اين صورت بايد 
فرصت سه روزه داشته باشيم تا با كمک  تعدادی از طراحان و  

تشكيل اتاق فكر، طرح جديد را ارائه دهيم.

آخرين وضعيت پرواز »درناها« روی پيراهن واليباليست ها؛

امیـد به ریـو می رسـد؟

عکس روز

جوجه تيغی يا خارپشت به جانوران پستانداری گفته می شود كه در خانواده 
خارپشت ها قرار می گيرند. 

در مجم��وع ۱۷ گونه جوجه تيغ��ی در نقاط مختلف آس��يا، اروپا و آفريقا 
شناسايی شده كه در پنج سرده زيستی جای می گيرند. جوجه تيغی ها از 
پستانداران اوليه به شمار می روند و اغلب آن ها به زندگی شب زی و رژيم 
غذايی حش��ره خواری خو گرفته اند. جوجه تيغی به وس��يله خارهايی كه 
برپشتش قرار دارد از خود دفاع می كند. اين خارها در واقع موهايی توخالی 
هس��تند كه كراتين موجود در آن ها باعث تيزی و س��فتی شده است و بر 

خالف باورعمومی سمی نيست.

 جوجه تيغی ها اغل��ب در هنگام احس��اس خطر خود را به ص��ورت گلوله
 در می آورند ب��ه طوری كه تمام تيغ ه��ای آن ها رو به س��مت بيرون قرار 
می گيرد. تمام گونه های جوج��ه تيغی از اين مكانيس��م دفاعی بهره مند 
هس��تند؛ اما موفقيت آن ها بستگی به ميزان تيغ هايش��ان دارد. به همين 
دليل گونه هايی از جوجه تيغی كه از تيغ های كمتری برخوردارند بيش��تر 
تمايل دارند تا از دشمن فرار كرده وكمتر به او حمله كنند و از تيغ هايشان 

به عنوان آخرين حربه استفاده كنند.
جوجه تيغی ه��ا غذای خ��ود را عمدتا به كم��ک حس بوياي��ی می يابند. 
جوجه تيغی ها در مقايسه با اندازه جثه شان زياد غذا می خورند. در سرمای 
زمستان هنگامی كه ديگر غذا به وفور در دسترس نيست زمستان خوابی 
می كنند و از ذخيره چربی كه در فصل فراوانی غذا ذخيره كرده اند استفاده 

می كنند.
جوجه تيغی دشمنان طبيعی زيادی مثل پرندگان شكاری به ويژه جغدها، 
راسو، روباه، گرگ، گوركن و خدنگ دارد؛ اما شكار جوجه تيغی بالغ برای 
دشمنان طبيعی آن بسيار دشوار است. شاه بوف از شكارچيانی است كه در 

شكار جوجه تيغی تبحر دارد. 
کاربرد جوجه تيغی يا خار پشت

از جوجه تيغی هم به عنوان حيوان خانگ��ی  و هم در بعضی فرهنگ ها به 
عنوان غذا استفاده می شود. )به عنوان مثال در مصر به عنوان غذا به مصرف 

می رسيده اس��ت(؛ اما مهم ترين اس��تفاده ای كه می توان از جوجه تيغی 
كرد در كنترل آفات در كشاورزی است به طوری كه هر عدد جوجه تيغی 
قادر است هر شب  ۲۰۰ گرم حشره بخورد و بدين طريق به كنترل آفات و 

حشرات در كشاورزی كمک كند.
 برخی از خارپشت ها بيش از سی هزار خار روی بدنشان دارند.

 جوجه تيغی ها نمی توانند خارهايشان را به خارج شليک كنند، اما 
 زمانی كه ش��كارچيان لمسش��ان م��ی كنند اي��ن خارها به آس��انی آزاد 

می شوند.
خارهای جديد جانشين خارهای از دست رفته می شود.

خارپشت ها جانورانی اند كه شبانه فعاليت می كنند، به اين معنی كه 
در طول روز خواب و در شب فعالند.

 خارپشت ها از پاهای قوی و پنجه های خميده شان استفاده می كنند 
تا از درخت باال بروند. آنها در امر  باال رفتن متبحرند.

 آنها می توانند به صورت انفرادی و ي��ا در گروه های كوچكی كه تا 6 
عضو دارد زندگی كنند.

زوج ها معموال ۲ بچه به دنيا می آورند و نرو ماده هر دو از نوزادانشان 
مراقبت می كنند.

نوزادان جوجه تيغی با خارهای نرم به دنيا می آيند. خارهای نرم ظرف 
چند ساعت سخت خواهد شد.

جوجه تيغی جوان والدينش را پس از چند ماه ترک می كند و زندگی 
انفرادی اش را آغاز می كند.

بوميان آمريكا در گذش��ته از خارهای جوجه تيغی برای تزيين خود 
 اس��تفاده می كردند. آنها همچنين از خارپش��ت به عن��وان منبع غذايی 

بهره می بردند.
خارپشت می تواند ۱8-۱۵ سال زندگی كند.

 در ايران چهارگونه خارپش��ت ش��امل خارپش��ت اروپای ش��رقی،
 خار پشت بيابانی، خارپشت گوش بلند و خارپشت برانت )خارپشت ايرانی( 

يافت می شود.

اطالعاتی جامع درباره جوجه تيغی



5روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1893 | شنبه 5 تیر 1395 | 19 رمضان  1437 

ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم 
4/5 ش��ماره درخواس��ت: 9510463727100006 ش��ماره پرون��ده: 
9409983728400324 شماره بایگانی ش��عبه: 941433  نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 941433 کیفری آقای عبدالرئوف آیمر فرزند قربانعلی متهم 
است به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حسب شکایت آقای سید سعید 
راد قاضیانی فرزند محمد، لذا با توجه ب��ه مجهول المکان بودن نامبرده به 
استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب 
مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد  تا نامبرده در 
جلسه رسیدگی روز چهارشنبه 1395/06/03 ساعت 12/30 ظهر در شعبه 
اول دادگاه عمومی نایین جهت رس��یدگی حاضر شود، نتیجه عدم حضور 
اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.  م الف: 97  رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی 

نایین )112 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/3  آقای س��عید ایرانپور انارکی به  شناس��نامه ش��ماره 22  به ش��رح 
دادخواست به کالسه 53/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد عل��ی ایرانپور انارکی به 
شماره شناسنامه 73 در تاریخ 1395/3/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- متقاضی 
س��عید ایرانپور انارکی )پس��ر( 2- فرید ایرانپور انارکی )پسر( 3- وحید 
ایرانپور انارکی )پسر( 4- نیره ایرانپور انارکی )دختر( 5- نفیسه ایرانپور 
انارکی)دختر( 6- عصمت هژیر ) همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 94 شعبه 3 حقوقی 

شورای حل اختالف نایین) 138 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ اجرائیه

4/1 شماره پرونده: 139404002004000335/1 شماره بایگانی پرونده: 
9400752/2 شماره ابالغیه: 139405102004004017  آگهی ابالغ اجرائیه 
کالس��ه: 9400783 و 9400752 بدینوس��یله به شرکت راهس��ر و آقایان 
علیرضا نکوئی و ف��رزاد نکوئی و فرهاد نکوئی س��اکنان اصفهان خیابان 

شهید بهش��تی کوی ش��هریار پالک 86 بدهکاران پرونده کالسه که برابر 
گزارش مامور ابالغ  آدرس شناسایی نش��ده ابالغ می گردد که برابر سند 
رهنی 5244-83/07/29 بین ش��ما و بانک تجارت مبلغ 1/202/390/000 
ریال بابت اصل طلب و 252/501/900 ریال بابت سود و 1/527/636/495 
ریال بابت خس��ارت تاخیر تادیه و 1/395/101 ری��ال بابت ذمه روزانه از 
94/02/01 تا زمان وصول بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما ) ششدانگ یکباب ویال پالک 124/128 بخش 
13 اصفهان( تعقیب خواهد ش��د.  م الف: 8390  رئیس اداره اجرای اس��ناد 

رسمی اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

ش��ماره    9510423637100061 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /4
پرونده:9409983637100847 ش��ماره بایگانی شعبه:941261 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه ب��ه ش��ماره 9510093637100327  و 
شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409973637102170 مورخ 1394/11/29  
محکوم علیه لیال عظیمی فرزند علی اکبر محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 
70/217/300 ریال بابت اصل خواسته )اقساط وام دریافتی( و پرداخت مبلغ 
2/195/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له ناصر صائبی 
فرزند محسن به نشانی اصفهان خوانسار ارس��ور ک حقی. ضمنًا هزینه 
عملیات اجرایی به عهده محکوم علیه می باش��د. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
 اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می ش��ود) م��واد 8 و 3 قانون نح��وه اج��رای محکومیت مال��ی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت ام��وال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگ��ری به هر نحو با انگیزه ف��رار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محک��م علیه از 
زندان منوط به موافق��ت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قان��ون نحوه اجرای محکومیت

 مالی 1394(. م الف: 96 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 386 
کلمه، 4 کادر(  

ابالغ اجرائیه
4/8 شماره پرونده: 139404002145000009/2 شماره بایگانی پرونده: 
9400899/2 ش��ماره ابالغی��ه: 139505102004000576 آگه��ی ابالغ 
اخطاریه ماده 101 پرونده کالس��ه 9400899 بدینوس��یله به آقایان احمد 
مصطفائی و مهدی مصطفائی به نش��انی اصفهان خ عبدالرزاق اول کوچه 
حمام شیخ بهائی پ 26 بدهکاران پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه 
آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که در خصوص 
پرونده اجرایی کالس��ه 9400899 له بانک کش��اورزی ش��عبه کوهپایه 
و علی��ه  آقایان احمد مصطفائ��ی و مهدی مصطفائ��ی و مرتضی نصیری 
طبق گزارش مورخ 1394/9/28 کارش��ناس رس��می دادگستری به شرح 
تصویر پیوست، ششدانگ یکبابخانه پالک 6/1377 واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان مورد وثیقه سند رهنی شما ره 31589 مورخ 1389/3/30 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 70 شهر کوهپایه به مبلغ 3/500/000/000 
 ریال ارزیاب��ی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیاب��ی پالک مذکور معترض 
می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر این آگهی 
به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 5/000/000 
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.  م الف: 9705  رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/10 ش��ماره ص��ادره: 1395/43/236957 نظ��ر ب��ه اینک��ه خانم بتول 
خورسندی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 95/3/25-25003622 
دفترخانه 137 اصفهان، مدعی مفقود ش��دن سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
شش��دانگ پالک ش��ماره 1886 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثب��ت 13946 صفحه 432 دفتر جل��د 258 اصفهان به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه 
س��ند مالکیت مذکور از درجه اعتبار س��اقط و مقتضی است چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله ب��ه آن دفترخانه ارائه گردید 
از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال 
نمایید. انجام هر نوع معامله با س��ند مالکیت المثنی موکول به اس��تعالم از 
این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تس��لیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 9316 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب اس��تان اصفهان )255 کلمه، 

3 کادر(

آموزش یادداشت

ش��رایط ثبت نام دانش آموزان ورودی به کالس اول دبستان اعالم و 
متولدین دوم مهر ماه ۱۳۸۹ به قبل می توانند به مدارس وارد شوند.

ثبت نام ب��رای دانش آموزان ورودی به پایه اول دبس��تان ش��رایط و 
مقرراتی دارد که اولیای دانش آموزان پی��ش از انجام ثبت نام باید به 

آنها دقت کنند.
ثبت نام قطع��ی دانش آموزان پایه اول دبس��تان من��وط به دریافت 
 نتیجه سنجش سالمت جسمانی آنهاست و تا زمان ارایه نتیجه نهایی

 ثبت نام، قطعی نخواهد شد.
اولیای دانش آموزان در ابتدا با مراجعه به مدرسه مورد نظر برای تحصیل 
فرزند خود، ثبت نام موق��ت را انجام داده و از آنجا به پایگاه س��نجش 

سالمت جسمانی معرفی خواهند شد.
 با توجه به اینکه پایگاه های سنجش سالمت به سامانه ثبت نام مدارس 
متصل است، پس از تأیید پرونده سالمتی دانش آموز اطالعات مربوط 
به آن در سامانه ثبت می ش��ود . پس از آن ثبت نام قطعی خواهد شد. 
تعریف کالس و کالس بندی دانش آموزان مطابق شیوه نامه ساماندهی 
برای مدارس مشخص می گردد تا س��قف تعداد نفرات در کالس های 

درس رعایت شود.

کمیته امداد و نجات س��تاد اربعین در جمعیت هالل احمر با حضور نمایندگان 
دستگاه های عضو ستاد اربعین حسینی از جمله وزارت کشور، وزارت بهداشت، 

اورژانس، سازمان حج و زیارت، شهرداری تهران و... تشکیل جلسه داد.
مهندس علی اصغر احمدی، دبیرکل جمعیت هالل احمر در این نشست با اشاره 
به ارزیابی های صورت گرفته بعد از اربعین س��ال گذشته،  گفت: کمیته هایی از 
سوی وزارت کشور برای ساماندهی هر چه بیش��تر امور زائران امام حسین )ع( 
در اربعین تشکیل شده که کمیته امداد و نجات به ریاست جمعیت هالل احمر 
یکی از این کمیته هاست.وی با بیان اینکه با توجه به دستورالعمل تدوین شده،  
دو وظیفه عمده امداد و نجات در داخل کشور ایران و بهداشت و درمان در کشور 
عراق بر عهده این کمیته اس��ت ، افزود: عالوه بر دو وظیفه اصلی این کمیته در 
اربعین حسینی ،  بحث بیمه زائران در کش��ور عراق و تدوین طرح عملیاتی برای 
واکنش در شرایط بحرانی در این کشور از مواردی است که نیاز به بررسی بیشتر 

و تشکیل جلسات هماهنگی با دستگاه های ذی ربط دارد.
احمدی اظهار کرد: در صورت ایجاد ش��رایط بحرانی در کشور عراق، ساماندهی 
بحران، نیاز به یک طرح عملیاتی داش��ته و س��تاد متناظر نیز باید در این کشور 
تشکیل شود تا پیش بینی ها و برنامه ریزی های کمیته امداد و نجات به راحتی 

قابل اجرا باشد.

رییس اداره پیش��گیری از جرایم س��ایبری پلیس فتا نس��بت به سودجویی از 
کاربران فضای مجازی با اپلیکیش��ن های رایگان هشدار داد. برخی سودجویان 
اپلیکیش��ن های مخرب رایگانی در فضای مجازی منتش��ر ک��رده و از کاربران 

باج گیری می کنند.
سرهنگ آذرخش اعالم کرد:» کاربران باید برای نصب هر گونه اپلیکیشن روی 
دستگاه های خود از جمله گوشی های هوشمند لپ تاپ، تبلت، ابزار و رایانه های 
خانگی، حتما برنامه  مورد نظر خود را از سایت های معتبر که دارای نماد اعتماد 

الکترونیک هستند، تهیه کنند.«
سرهنگ آذرخش ادامه داد: »البته توصیه می ش��ود در هنگام خرید نرم افزار از 
فروشگاه های موجود در دنیای واقعی )فروش��گاه های فیزیکی( نیز دقت داشته 
باش��ند که فروش��نده، برنامه  کاربردی مورد نظ��ر را برای آنها نص��ب کرده و از 
 نصب دیگر اپلیکیش��ن های غیر ضروری که ادعا دارند رایگان است، خودداری 

کنند.«
رییس اداره پیش��گیری از جرایم س��ایبری پلیس فت��ا ادام��ه داد: »در یکی از 
جدیدترین شیوه های سوءاستفاده و کالهبرداری، شاهد راه اندازی سایت هایی 
هستیم که ادعا دارند نرم افزارهای امنیتی می فروشند، اپلیکیشن هایی که برخی 

از آنها جعلی است و  عملکرد جاسوسی نیز دارند.«

عضو دبیرخانه شرکت  های PAP گفت: در مدل جدید اینترنت نامحدود، سقف 
مصرف منصفانه و تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی لحاظ شد.

محمدعلی یوس��فی زاده از تغییر مدل س��رویس اینترنت نامح��دود با تصمیم 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

 عضو دبیرخانه شرکت  های PAP افزود: در مدل جدید برای اینترنت نامحدود، با 
تعیین سقف مصرف منصفانه، حداکثر دانلود محدود می شود.  

وی گفت: همچنین در مدل جدید، پهنای باند مصرفی کاربر به دو بخش پهنای 
باند داخلی و پهن��ای باند خارجی تفکیک می گردد ک��ه دارای هزینه متفاوت و 

سقف مصرف متفاوت است و قابلیت تبدیل به یکدیگر را نیز دارند.
 یوسفی زاده تصریح کرد: اعمال این روش، نیازمند تغییرات فنی است که پس 
از ابالغ، به احتمال زیاد مهلت شش ماهه یا یک ساله ای برای تبدیل روش های 

فعلی به روش جدید به شرکت ها ارایه خواهد شد.  
عضو دبیرخانه شرکت  های PAP یادآور شد: روش جدید پس از ابالغ رگوالتوری 

توسط شرکت های اینترنتی اجرایی خواهد شد.
 پی��ش از ای��ن نای��ب ریی��س کمیس��یون اینترن��ت س��ازمان نظ��ام صنفی 
 رایانه ای اس��تان تهران از برنام��ه اصالح تعرف��ه اینترنت نامح��دود خبر داده 

بود.

مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد گفت: ۷۵هزار نوعروس منتظر 
دریافت جهیزیه تحت پوش��ش کمیته امداد داریم که به طور متوس��ط ۳ تا 
 ۴میلی��ون تومان کمک بالع��وض به آنها باب��ت دریافت جهیزی��ه پرداخت 

می شود.
رضا نوروزی در نشست خبری طرح »آینه ش��معدون« افزود: منابع مالی ما 
برای تامین جهیزیه دختران کم است. البته در حال حاضر اعتبارات مربوط به 
این کار هم از بابت کمک های دولتی و مردمی دو برابر شده است به گونه ای 
که در س��ال جاری در مجموع منابع دولتی و مردم��ی ۱۶۰ میلیارد تومان 
بابت تامین جهیزیه دختران عقد کرده کمیته امداد امام خمینی)ره( صرف 

می کنیم. 
وی افزود: کمیته امداد، خانه انفاق کنندگان و خیرین اس��ت و خیرین طرح 
 اکرام به طور مس��تمر کم��ک می کنند. در ح��ال حاضر در قال��ب این طرح

 ۹۰۰ هزار حامی داریم که شامل ایتام و محسنین می شوند.
نوروزی اظهار ک��رد: کمیته امداد یک میلیون و ۷۵۰ ه��زار خانوار را به طور 
مستمر تحت پوشش قرار داده است که در مجموع چهار میلیون نفر می شوند. 
حدود ۵۰۰ هزار دختر تحت پوش��ش کمیت��ه امداد در ش��رف ازدواج قرار 

می گیرند که ساالنه ۱۰ تا ۱۵ درصد از آنان ازدواج می کنند.

اولیای دانش آموزان تازه وارد به پای��ه اول ابتدایی آموزش های الزم 
را دریافت خواهند کرد.

حمیدی، معاون آموزش ابتدایی شهر تهران گفت: در راستای افزایش 
س��طح توانایی و مهارت خانواده در ایفای نقش تربیتی متناس��ب با 
اقتضائات جامع��ه، والدین دانش آموزان کالس اول در ش��هریور ماه 
س��ال ۹۵ آموزش می بینند. وی اف��زود: این آموزش ه��ا به منظور 
آشنایی والدین با رویکردهای آموزشی و پرورشی دوره ابتدایی، نحوه 
ارزش��یابی کیفی، توصیفی و همچنین آش��نایی با ضوابط و قوانین 
مدرسه و محتوای دروس قبل از شروع سال تحصیلی برگزار می گردد.

معاون آموزش ابتدایی شهر تهران گفت: والدین پس از انجام فرآیند 
 س��نجش نوآموز خود و ثبت نام قطعی در مدارس مح��دوده خود با 

برنامه ریزی مدرسه در این آموزش شرکت می کنند.

قدس آنالین: ۱۵۰ میلیون دالر، این حداقل میزان ارزی است که 
ساالنه برای واردات پارچه چادر مش��کی از کشور خارج می شود. 
این رقم مربوط به واردات رس��می اس��ت و خدا می داند چه مبلغ 
کالنی هم در کنار آن ب��رای واردات قاچاق ای��ن محصول صرف 
می شود. بعضی از پرسش ها با آن که بسیار مهم و اساسی هستند، 
اما هر چقدر بیشتر جست وجو می کن�ی، کمتر درباره آن پاسخی 
می یابی. یکی از آنها همین راز و رمز واردات پارچه چادرمش��کی 
است. چندین دهه است که ما ساالنه میلیون ها متر از این پارچه 

را وارد می کنیم.
 در این مدت کشور در حوزه های گوناگونی به خودکفایی رسیده 
و در برخی فناوری ها میدان را از دس��ت صاحب��ان غربی آنها نیز 
درآورده،مث��ال ما در عرصه تولید س��الح و موش��ک های دوربرد، 
فناوری هس��ته ای، امور پزش��کی و س��لول های بنی��ادی و... به 
پیشرفت های خارق العاده ای رس��یده ایم. در این میان مردم حق 
دارند از خود بپرسند، چطور ما در این فاصله موفق شدیم، سفینه 
به فضا بفرستیم و فناوری آن را بومی کنیم، اما هنوز قادر نیستیم 

پارچه مشکی تولید کنیم؟ چرا؟
دوس��ت مطلعی می گفت: در تولید این پارچ��ه مهم ترین عنصر، 
رسیدن به فرمول رنگ مناس�ب آن است که فناوری اثر در اختیار 
کش��ورهای خاصی است. چند س��ال پیش در دانش��گاه صنعتی 
اصفهان، یک گروه از اس��ت�ادان و دانش��جویان موفق شدند این 
فرمول را رمزگش�ایی کرده و در جهت تولید این پارچه گام هایی 
نیز برداشتند، اما به جای کمک به آنها، از زمین و آسمان برایشان 
معضل و مش��کل س��اختند، چنان که عاقبت این تیم عطای این 

پروژه را به لقایش بخشیدند و هر کدام پی کار خویش رفتند.
در حال حاضر واردات اصل��ی این پارچه در ایران از کش��ورهای 
 ژاپن، کره، س��وییس و حت��ی اندونزی و تایلن��د و ویتنام صورت 

می گیرد. 
کش��ور ما بزرگ ترین وارد کننده و مصرف کنن��ده این پارچه در 
دنیاست و برخی از این کش��ورها با آنکه در عرصه صنعت نساجی 
و دیگر صنایع بس��یار مهم، از ما عقب ترند و با آنکه خودشان هیچ 
مصرفی در بازار بومی برای این محصول ندارند، تنها به مقصد بازار 
هدف، یعنی ایران، ای��ن صنعت را در کشورش��ان فعال و پررونق 
نگهداش��ته اند. فعاالن عرصه بازار با اطمین��ان می گویند، چون 
واردکنندگان این محصول، سود سرشاری از واردات آن می برند، 

در راه تولید بومی آن سنگ اندازی می کنند.
با این وصف باید پذیرفت این ماجرا دیگر یک مس��ئله اقتصادی 
نیست، بلکه یک سر آن امنیتی اس��ت و باید این جماعت فرصت 
طلب و مفت خوار شناسایی و تنبیه ش��وند، زیرا بیش از ۳۰ سال 
است آنها جلوی این صنعت و پیش��رفت آن را درداخل گرفته اند 
تا سودشان از واردات قطع نشود. چه کسی این جانیان اقتصادی 

را حمایت می کند و چرا نهادهای نظارتی فقط تماشاگرهستند؟

شرایط ثبت نام دانش آموزان اول 
دبستانی در مدارس اعالم شد

ضرورت بیمه زائران ایرانی
در اربعین حسینی

هشدار پلیس فتا
در مورد نرم افزارهای رایگان 

اینترنت نامحدود
سقف دار شد

۷۵ هزار نوعروس کمیته امداد
منتظر دریافت جهیزیه

اولیای دانش آموزان پایه اول 
آموزش می بینند

پراکندگی ۶۰میلیون پناهنده در دنیا

ماهواره می سازیم، پارچه 
ماهواره یکی از بزرگ ترین معضالتی اس��ت که این روزها چادرمشکی نه!

گریبانگیر خانواده های ایرانی ش��ده است به طوری که با 
ورود آن به منازل، بسیاری از خانواده ها از هم پاشیده اند. 
شاید به جرأت بتوان گفت عامل بس��یاری از جدایی های 
عاطفی و یا طالق های رسمی ماهواره ها باشند؛ چرا که با 
وجود آن بسیاری از مسایلی که به ش��دت در جامعه قبح 
شمرده می شد به یک مسئله عادی و طبیعی مبدل شده 

و مسایلی از قبیل نامحرم یا روابط خارج از عرف در آن 
به شدت عادی شده است.

دش��منان انقالب پس از ناامیدی در جنگ 
سرد و تن به تن، جز جنگ نرم چاره ای در 
خود ندیده و با حیله گ��ری تمام، از طریق 
ایجاد ماهواره ها و ش��بکه های اجتماعی 
مس��ایلی خارج از ع��رف را به م��ردم به 
طور ناخودآگاه القا ک��رده و کنترل افکار 
عمومی را در دس��ت گرفتند؛ چرا که با 
نابودی بنیان خان��واده و کمرنگ کردن 
مس��ایل دینی به راحتی می ت��وان در 
کش��ور نفوذ پیدا کرده و پایه های نظام 

را سست کرد.
چشم و هم چشمی عاملی جهت 

نفوذ ماهواره در منازل
متاس��فانه بس��یاری از خانواده ه��ای ایرانی تنها 
به خاطر چش��م و هم چش��می و به قول معروف 

کم نیاوردن و ادای روش��نفکری درآوردن، اقدام به خرید 
ماهواره و آوردن آن در منازل خود ک��رده اند در حالی که 
ناخواسته خود را در دام دشمنان اسالم و معاندین انقالب 
انداخته و بدون توجه به اینکه به راحتی بنیان خانواده خود 

را از هم می پاشند از برنامه های آنان تبعیت می کنند.
اگر در گذشته الفاظی از قبیل فرزند نامشروع یا ارتباط با 

نامحرم دور از چشم همسر و یا خانواده به شدت در جامعه 
قبح شمرده می شد امروزه بیان این گونه مسایل به راحتی 
در دهان بسیاری از مردم چرخیده و حتی در بعضی نقاط 
به یک امر طبیعی مبدل شده که تمامی این مسایل ریشه 

در ماهواره دارد.
جالب ترین نکته در این میان این اس��ت که بس��یاری از 
برنامه ها و فیلم هایی که در ش��بکه های فارسی از قبیل 

جم، فارس��ی وان و س��ایر ش��بکه ها در معرض دید قرار 
دارن��د حتی در کش��ورهای غرب��ی هم اکران نمی ش��ود 
ولی مردمان ایران اس��المی ب��ه راحتی ای��ن برنامه ها را 
در حض��ور خانواده مش��اهده می کنند و نم��ی دانند این 
برنامه ها تنها جه��ت نابودی بنیان خانواده آنان و س��ایر 
مسلمانان ایجاد شده است تا اس��الم را کامال در اذهان به 

 یک دین بی مصرف تبدیل کنند و ما چه راحت فریب این
 شبکه ها را خورده ایم.

 ریختن خ�ون مس�لمانان حاص�ل برنامه های
 تفرقه ای ماهواره است

 تفرق��ه و دش��منی می��ان مذاه��ب اس��المی از دیگ��ر 
ماموریت های ش��بکه های ماهواره ای به شمار می رود به 
طوری که شبکه های مخرب فراوانی را به وجود آورده تا هر 
کدام به نوعی مذهب دیگری را تخریب و دش��منی 
در مقابل مذهب خوی��ش قلمداد کنند در حالی 
که به جرأت می ت��وان گفت هیچ کدام از 
مجریان این برنامه ها واقعا به مذهبی که 
در ماهواره تبلیغ می کنند پایبند نبوده 
و تنها با الفاظ نامناسب سایر مذاهب را 
تخریب می نمایند تا ع��الوه بر ایجاد 
دش��منی مذاهب با یکدیگر، س��بب 

کمرنگ شدن مذهب افراد شوند.
وی عن��وان ک��رد: با این اوص��اف باز 
هم می ت��وان به نقش صدا و س��یما 
در این بی��ن پی برد که ب��ا کم کاری 
خ��ود در مقاب��ل ای��ن پدی��ده ها به 
راحتی می��دان را در اختی��ار اجانب و 
 اس��تکبار گذاش��ته در حالی که با ایجاد 
ش��بکه ه��ای مذهب��ی در ص��دا و س��یما 
و اختص��اص آن ب��ه علم��ای مذاه��ب اس��المی 
ب��ه ی��ک می��زان از ایج��اد بس��یاری از تفرق��ه ه��ا 
جلوگی��ری و مان��ع بس��یاری از خونری��زی ه��ا در 
 جوامع اس��المی ش��د؛ چ��را ک��ه ماه��واره ها ب��ا پخش

 برنامه های مذهبی بس��یار نامناس��ب و ایجاد دش��منی 
در بین مذاهب عامل بس��یاری از خونری��زی ها در جوامع 

اسالمی شده اند.

دبیر انجم��ن حامی با بیان اینک��ه ۶۰ میلیون پناهنده 
در دنیا وجود دارد، گف��ت: ۵۱ درصد ،کودکان زیر ۱۸ 

سال هستند.
فاطمه اش��رفی دبی��ر انجمن حام��ی )انجمن حمایت 
از زن��ان و کودکان پناهن��ده( به مناس��بت روز جهانی 
پناهنده در مراسمی در فرهنگس��رای ابن سینا گفت: 
در ش��رایطی این روز را گرامی می داریم که متاسفانه 
دنیا ملتهب خشونت هایی است که سیر افراطی گرفته 
و شرایط را برای ادامه مهاجرت های اجباری، توسعه و 

تسریع می دهد.

اشرفی افزود: داش��تن امید در این شرایط کمی سخت 
است، اما ناگزیریم با توجه به ابعاد انسانی، امید خود را 

حفظ کنیم.
وی ادامه داد: با تمام تالش مصلحان سیاسی، این مسیر 
رو به بهبود نرفته و نیاز اس��ت تجدید نظر اساس��ی در 
مس��یر کاهش منازعات انجام ش��ود و به کارگیرندگان 
ابزاره��ای مرتبط به کاهش خش��ونت، ضروری اس��ت 
راهکارهای جدی ت��ری را در نظر بگیرن��د و همدلی ها 

توسعه یابد.
دبیر انجمن حامی ب��ا بیان اینکه بی��ش از ۶۰ میلیون 

نفر پناهن��ده در دنیا وجود دارد ک��ه ۲۷ درصد آنها در 
آسیا و مابقی در س��ایر دنیا پراکنده هس��تند، گفت: از 
این جمعیت ۵۱ درصد کودکان زیر ۱۸ س��ال هستند 
که نشان دهنده نیازمندی حمایت بیش از پیش از این 

گروه است.
اشرفی ادامه داد: در سطح بین المللی آمار مشخصی از 
جوانان پناهنده وجود ندارد. نبود این آمار نشان دهنده 
این است که اهمیت الزم به این موضوع داده نمی شود. 
امیدواریم با جدی تر قلمداد کردن این قشر، تاثیرگذاری 
در بهبود شرایط کش��ور خود و جامعه میزبان را فراهم 
کنیم. وی در خاتم��ه گفت: چالش ه��ا و فرصت های 
فراوان در مقابل این گروه انسانی وجود دارد که می توان 

از آن بهره مناسبی برد.

گزارشی از انتخابی که با چشمان بسته انجام می شود؛

بشقاب هايی با رنگ خیانت
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 پ��س از گذش��ت بی��ش از نیم��ی 
از م��اه مب��ارک رمضان ب��ا اطمینان 
ک��ه  گف��ت  می ت��وان   بیش��تری 
س��ریال های ویژه رمضان، درس��ت 
مانند نوروز امسال، شکست خوردگان 
اصل��ی ای��ن روزه��ا هس��تند و این 
برنامه ه��ای گف��ت و گ��و مح��ور 
ب��ه هم��راه مس��ابقات ورزش��ی اند 
 که ب��ار اصل��ی ج��ذب مخاط��ب را 

بر دوش می کشند.
باکس مناسبتی رمضان همواره مانند 
نوروز یکی از مهم ترین مناسبت های 
طول سال برای تدارک ویژه برنامه های 
مختلف توس��ط تلویزیون اس��ت و در 
این بین س��ریال های مناس��بتی هم 
جای��گاه وی��ژه ای دارن��د، چن��ان که 
بس��یاری از ماندگارترین سریال های 
 تاریخ تلویزیون ب��رای باکس رمضان 

ساخته شدند.
ام��ا در رمض��ان امس��ال درس��ت 
 مانن��د اتفاق��ی ک��ه در ن��وروز افتاد 
سریال ها نتوانستند در جذب مخاطب 
خوب عم��ل کنند و ای��ن برنامه های 
گفت و گ��و محور بودند ک��ه تا حدی 

موفق شدند این خال را پرکنند.
قوت گفت و گو محورها

در میان برنامه ه��ای گفت و گو محور 
 ویژه رمضان اما عالوه بر » ماه عسل «

 که برنامه ثابت ش��بکه س��وم س��یما 
در ای��ام رمضان اس��ت و ب��ه یکی از 
برنامه ه��ای همیش��گی و پرمخاطب 
رسانه ملی در یک دهه گذشته تبدیل 
شده، برنامه » شهر باران « هم تبدیل 
به برنامه گفت و گو محور ش��بکه یک 
سیما در این ایام شده است و طی چند 
سال گذشته توانسته است به یکی از 
برنامه های پرمخاطب سیما در ساعات 

نزدیک به افطار تبدیل شود.
این برنامه در سال جدید با ساختاری 
متف��اوت جل��وی دوربین رفت��ه و با 
محوریت ق��رار دادن موضوع خانواده 
به عنوان یکی از اصلی ترین مس��ائل 

اجتماعی کش��ور ب��ه دنب��ال معرفی 
الگوهایی مناس��ب برای خانواده های 

ایرانی است.
گف�ت و گ�و مح�ور، خانواده 

محور 
ام��ا نقطه ق��وت س��ری جدی��د این 
برنام��ه ای��ن اس��ت ک��ه ب��ا وج��ود 
محوری��ت بح��ث خان��واده در تمام 
 برنامه ها و همچنی��ن توجه به حضور 
میهم��ان های��ی از بین خ��ود مردم 
مطاب��ق   - برنام��ه  اس��تودیو  در 
الگ��وی این س��ال ه��ای برنامه های 
دیگر رمضانی- س��ازندگان » ش��هر 
ب��اران « از توج��ه ب��ه موضوع��ات 
 اساس��ی و روز کش��ور ه��م غاف��ل 

نشده اند. 
به عنوان مثال حضور کارآفرینان برتر 
کشور به همراه خانواده شان در برنامه 
یا حضور خانواده شهدای مدافع حرم، 
جانبازان دف��اع مق��دس و... موجب 
شده هم به محوریت خانواده در تمام 
ش��ب ها توجه ش��ود و هم از توجه به 
موضوعات روز غفلت نش��ود که البته 
جذابیت های خاص خودشان را دارند.

یکی از این میهمانان وحید شمسایی 
اسطوره فوتس��ال ایران بود که سبک 
 زندگی او  به عنوان آق��ای گل جهان 
 و ارادت او و خان��واده اش به اهل بیت 

) ع ( مورد گفت و گو قرار گرفت.
شمس��ایی در این برنامه خاطره ای را 
درباره حجاب همس��رش تعریف کرد 
وگفت:چند سال پیش صداوسیما به 
ورزش��کاران برتر جایزه می داد و در 
همان اثناء من سفر خارجی داشتم. به 
مسئوالن وقت اعالم کردم که خانواده 
ام برای دریافت هدیه خواهند آمد، اما 
به من گفتند که جای��زه را به خودتان 

بدهیم بهتر است!
 من گفتم خانواده ام آبروداری خواهند 
کرد. همسرم برای دریافت جایزه رفته 
بود و بعد از آنکه از سفر برگشتم  یکی 
از مس��ئوالن بلندمرتبه س��ازمان مرا 
دعوت کرد و  گفت: من را ببخش��ید!  
فکر نمی کردم با این تیپ و قیافه  شما، 

همسرت چادری باشد!
ی��ا در ش��بی ک��ه خان��واده ش��هید 
مصطفی ص��درزاده فرمان��ده گردان 
از  و  فاطمی��ون  از لش��گر  عم��ار 
ش��هدای مدافع حرم میهمان برنامه 
بودن��د ح��رف پایان��ی  همس��ر این 
شهیدبس��یار دلنش��ین بود که گفت: 
 » همس��ر و فرزندان��م و هف��ت ج��د 
و آبادم، فدای یک کاشی حرم حضرت 

زینب ) س ( «.
 هم��راه س��فره افط��ار 

در شلوغی فوتبال و والیبال

با همی��ن اوصاف هرچند که امس��ال 
س��ایر ش��بکه های س��یما نی��ز برای 
 زمان ه��ای پی��ش از افط��ار، اق��دام 
برنامه های��ی متن��وع   ب��ه تولی��د 
در قالبی مش��ابه کرده اند ولی تا اینجا 
به نظر می رسد » شهر باران « و » ماه 
 عس��ل « به دلیل انتخاب موضوعات 
و میهمان ه��ای ج��ذاب ت��ر از میان 
خود م��ردم از دیگر تولیدات مش��ابه 
 رمضان��ی س��یما در ج��ذب مخاطب 

و تاثیرگذاری جلوترند.
 چ��را ک��ه برنامه های دیگ��ری چون 
خندوان��ه و دورهم��ی ب��ا وج��ود 
تغییرات و ایده پ��ردازی های صورت 
گرفته ب��رگ تازه ای ب��رای رو کردن 
و پی��ش افت��ادن از بقی��ه برنام��ه ها 
ندارند. هرچن��د که برنام��ه ای مثل 
خندوان��ه جذابیت ه��ای ذاتی خود 
را حفظ ک��رده و همچن��ان در کانون 
 توجه اس��ت. در همین فضا و در کنار 
 برنامه های گف��ت و گو مح��ور البته 
از مسابقات ورزشی مثل فوتبال جام 
ملت های اروپا و لیگ جهانی والیبال 
نباید غافل ش��د که در می��ان ضعف 
سریال ها بار بزرگی از جذب مخاطب 

رسانه ملی را بر دوش می کشند.
چرا فقط رمضان؟

بیان این نکته هم ضروری اس��ت که 
توجه ب��ه موضوعات اساس��ی مطرح 
ش��ده در برنامه های��ی مانند » ش��هر 
باران « می تواند غیر از یک ماه رمضان 
 در طول س��ال نی��ز ادامه پی��دا کند 
چرا که تجربه رمضان های گذش��ته 
نیز نشان داده که مردم از برنامه های 
گفت و گو محور ماه رمضان که عموما 
با حضور چهره هایی از میان خود مردم 
و با طرح موضوعات اساسی روی آنتن 
می روند، اس��تقبال می کنن��د و حاال 
دیگر » ش��هر باران « و » ماه عسل « 
تبدیل به پای ثابت برنامه های رمضانی 
 ش��ده اند که می توانند مثل خندوانه 

در طول سال نیز ادامه پیدا کنند.
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عکس محبوب آزاده نامداری 

آنجلینا جولی و جان کری
 در ضیافت افطاری مسلمانان

ظروف و مشاغل خاک خورده
 در چند کیلومتری اصفهان

شهردار اصفهان:

آثار هنرمندان اصفهانی در دنیا
 بی نظیر است

رییس اصفهان شناسی:

اجازه ندهید هنر و هنرمند اصفهان 
مدفون شوند 

فضای  مجازی

عکس  نوشت

دریچه در شهر

آزاده نامداری عکسی از همسرش را منتشر کرد که طبق گفته خودش 
این عکس را دوست دارد.

این مجری 32 ساله با انتشار عکس زیر نوشت:
*****

ازسری عکس هایی که دوستشون داری و وقتی صفحه ات شبیه آلبوم 
عکسته، باید عکسایی که دوس داري رو توش بذاری.

پ.ن.عکاس��ی یا فیلم گرفت��ن میتون��ه ازعالیق یه نفرباش��ه نه حتما 
شغلش،گفتم سوالی پیش نیاد.

 پ.ن.راس��تی تابس��تونمون مبارک. س��ه م��اه داغ، اما حتم��ا میتونه 
پر از خبرای رنگی باشه.

 روس��تای جندق ، یک روس��تای تاریخی در اطراف اصفهان اس��ت که 
 جاذبه های تاریخی و دیدنی بس��یاری برای گردش��گران دارد و شما را 

به دیدن آن دعوت می کنیم . 
  زمانی که به این روس��تا با بافت قدیمی س��فر می کنی��د، به طور حتم 
دل تان می خواهد بدانید ریشه و اصالت مردم شان چیست و در قدیم 

چه مشاغلی داشته اند.
 با رفت و آمد و صحبت کردن با ریش س��فیدان این روس��تا جواب یک 

سری سوال ها به دست می آید، اما شنیدن کی بود مانند دیدن! 
دیدن انسان نماهایی که به صورت ماکت عرض اندام می کنند و پشت 
 فعالیت هر کدام هزاران صحبت مخفی ش��ده اس��ت، خال��ی از لطف 

نیست.
 از طرف��ی ق��دم زدن در کوچه پ��س کوچه ه��ای قدیمی تا رس��یدن 
 به این موزه که مصالح ساختمانی آن هم کاهگلی است، لذت خودش را 

دارد. 
موزه ای که در آن ورودی هایی به ش��کل طاق نما خودنمایی می کند 

و هر مجسمه ای مشغول معرفی شغل خود و پیشینه این روستاست. 
دیدن ظروف س��فالی قدیمی با رن��گ و لعاب قدیمی آدم را وسوس��ه 
 می کن��د  تا در اولی��ن فرصت به س��فره خانه این روس��تا س��ری بزند 
 و ی��ک آبگوش��ت حس��ابی می��ل کند ت��ا ان��رژی ب��رای ادامه س��فر 

داشته باشد.
 دیدن مش��اغلی که از گذش��ته  تا به امروز با کمی تف��اوت هنوز مردم 
با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند آدم را به گذشته ها می برد که چقدر 
 قدیم زندگی آس��ان تر بوده، ام��ا در حال حاضر کاره��ا کمی راحت تر 
 شده اند و هرکسی در جای خود به حرفه ای مشغول است و امرار معاش

 می کند.
دیدن ای��ن گونه م��وزه ها باعث می ش��ود ت��ا بدانیم چه مش��اغلی از 
 قدیم همچنان پابرجا هس��تند و چه مش��اغلی به دس��ت فراموش��ی 

سپرده شده اند.
گفتنی است؛ روستای جندق در نزدیکی استان اصفهان واقع شده است 

که موزه مردم شناسی همسن روستا هم در جندق قرار دارد.

مهدی جمالی نژاد ش��هردار اصفهان در مراس��م رونمایی از اثر سوخت 
معرق استاد علی خوشنویس زاده اظهار داش��ت: امیدواریم این سبک 
برنامه های بیشتر شود. وی افزود: این هنرمندان ستون اصفهان هستند 
که باید از آن ها حمایت صورت گیرد و شهرداری اصفهان نیز حامی این 
هنرمندان است. شهردار اصفهان عنوان کرد: در سالی که به عنوان سال 
فرهنگ  در مجموعه شهرداری اصفهان نامگذاری شده است، نیازمند 
رونمایی بیش��تری از آثار هنرمندان اصفهانی هس��تیم و در مقابل نیز 
باید حمایت بیشتری از هنرمندان صورت بگیرد. وی خاطرنشان کرد: 
بسیاری از این هنرمندان آثارشان نه تنها در استان و کشور بلکه در دنیا 
بی نظیر است که وظیفه ما تشویق و ترغیب جوانان به سمت روی آوردن 
 به این هنرهاس��ت. جمالی نژاد تاکید کرد: باید از این دس��ت آثار فاخر 
در ش��هر اصفهان در آینده بیش��تر داش��ته باش��یم و بای��د از هنر این 

هنرمندان تقدیر به عمل آید.

رییس اصفهان شناسی گفت: پیشنهاد می کنم هنرمندان گروهی اثری را خلق 
کنند و نام تمامی اعضای گروه بر اثر گذاشته شود.

 حمی��د فرهمن��د در مراس��م رونمای��ی از اث��ر س��وخت مع��رق اس��تاد علی 
خوشنویس زاده اظهار داش��ت: آن قدر هنرمندان اصفهان باریک طبع و دارای 
نجابت هستند که گفتنی نیست. وی افزود: متاسفانه اسم هنرمندان مان را هم 
نمی دانیم ولی به عنوان شهروندی که دغدغه هنر را دارم می گویم هنر سوخت 
آلبوم و پنجره ای را رو به هنر می گشاید. استاد دانشگاه و رییس اصفهان شناسی 
 عنوان کرد: این کار سختی است و آثار آن بس��یار پیشگام است که پیشینه آن 
به زمان تیموریان باز می گردد که تا دوره قاجار ادامه داشت، اما در این دوران رو 
به فراموشی بود تا قالب جدیدی را به آن دادند. وی ادامه داد: این تغییر قالب یک 
کار بزرگ بود و هنرمندان هرکدام ابتکاری داشتند و هنری که رو به فراموشی 
بود را احیا کردند و باید این را بگویم که استاد خوش��نویس زاده شغل و حرفه 
پدری و اجدادی شان را احیا کردند. فرهمند با بیان اینکه اجرای این هنر بسیار 
دشوار و کار طاقت فرسایی اس��ت، خاطرنشان کرد: برای هنر ایرانی دیگر کافی 
است که با س��نجه های غربی سنجیده ش��ود و آن قدر هنرمند خوب در کشور 
داریم که باید این موضوع اصالح شود. وی در پایان از هنرمندان درخواست کرد: 
پیشنهاد می کنم هنرمندان گروهی اثری را خلق کنند و نام تمامی اعضای گروه 
بر اثر گذاشته شود. در پایان این مراسم استاد علی خوشنویس زاده از شهردار 
اصفهان درخواست کرد: اجازه ندهید این هنر به همراه هنرمندش مدفون شود؛ 
 این آثار مال اصفهان اس��ت و هنر آب و اجدادی ماس��ت که از700 سال پیش 

به ما رسیده است.

وضعیت باکس ویژه رمضان رسانه ملی؛

شکست سریال های رمضان در شلوغی یورو و لیگ جهانی

فروش کل 
136/1 ) میلیون دالر (
تعداد سالن سینما

4305 
 بودجه ساخت

 200 ) میلیون دالر ( 

 فروش کل
34/5 ) میلیون دالر (
 تعداد سالن سینما

3508
 بودجه ساخت

 50 ) میلیون دالر (

فروش کل
71/7 ) میلیون دالر (
تعداد سالن سینما

 3356 
بودجه ساخت

40 ) میلیون دالر (

احضار روح 2اطالعات  مرکزیدر جست وجوی دری

گیشه

سید حسن قاضی زاده هاش��می وزیربهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به همراه تعداد دیگری از هنرمندان 
از جمله رض��ا یزدانی، علی معلم، عل��ی اوجی، علیرضا 
افکاری، یغم��ا گلرویی، افش��ین مقدم، بهنام تش��کر، 
 مجید جوزانی، بهرام تشکر و جواد نوروز بیگی با حضور 
 در مجموعه تئاتر شهر از نمایش » مجلس ضربت زدن «

 به کارگردان��ی محمد رحمانیان در ت��االر اصلی دیدن 
کردند.

محمدرحمانیان بع��د از پایان اجرای چه��ارم نمایش 
ضمن تقدیر از حضور وزیر بهداش��ت و سایر هنرمندان 
در این اجرا بیان کرد: ما برای استاد عباس کیارستمی 
 جش��ن تول��دی را گرفت��ه بودی��م و همان ط��ور که 
م��ی دانید چن��دی پی��ش در زمین��ه انج��ام مراحل 
درمانی وی مش��کالتی پیش آمده بود ک��ه آقای دکتر 
 هاش��می وزیر بهداش��ت با ورود ب��ه موقع ب��ه ماجرا 
در صدد رفع مش��کالت موجود برآمد بنابراین جا دارد 
 در حضور ش��ما از ایش��ان به جهت این پیگیری تشکر 

کنم. 
به هر حال ما شنیدیم  حال آقای کیارستمی بهتر شده 
که امیدوارم روند بهبودی کامل این هنرمند در روزهای 

آینده نیز ادامه پیدا کند.

 درحالی که در روزهای گذشته رس��انه ها از توقیف فیلم 
» اردتمند، نازنی��ن، بهاره، تینا « خب��ر داده بودند، دبیر 
شورای پروانه نمایش با اشاره به این که فیلم تازه عبدالرضا 
کاهانی توقیف نشده ، گفت: » این فیلم اصالحیه خورده 
و اگر اصالحیه های آن انجام شود، پروانه نمایش دریافت 

می کند. « 
البت��ه حرف ه��ای چن��د روز گذش��ته حج��ت ا... ایوبی 
 درباره ندادن مجوز به این فیلم کم��ی ماجرا را قطعی تر 
کرده بود، اما خ��ود ایوبی هم تایید ک��رده که فیلم فقط 

اصالحیه خورده است.
حجت ا... ایوبی رییس س��ازمان س��ینمایی با تایید خبر 
توقیف نشدن فیلم تازه عبدالرضا کاهانی گفت: » این فیلم 
اصالحیه خورده است و توضیحات بیشتر را  شورای پروانه 

نمایش خواهد داد. «
 البته رییس س��ازمان س��ینمایی، در اظهاراتش درباره 
این فیلم گفته بود: » من این فیلم را ندیده ام، اما شورای 
 پروانه نمایش نظر خ��ود را درباره این فیل��م اعالم کرده 
و همان شورایی که به فیلم های دیگر مجوز داده؛ به این 
فیلم مجوز نداده است. از آقای ایل بیگی بپرسید چرا پروانه 
نمایش ندادند. « که این گفته ها، ماجرای احتمال توقیف 

» اردتمند، نازنین، بهاره، تینا« را قطعی تر نشان می داد.

 آنیل کاپور قصد دارد نسخه هندی فیلم اکشن » رد « یا 
» قرم��ز « را با همکاری ی��ک کمپانی خارجی بس��ازد. 
بازس��ازی فیلم هندی زبان » قرمز « ب��ا همکاری آنیل 
کاپور بازیگر فیلم » زاغه نشین میلیونر «  ساخته می شود.

این بازیگر بالیوودی با همکاری کمپانی الینزگیت نسخه 
هندی » قرمز « را که با بازی ب��روس ویلیس و مورگان 

فریمن ساخته شده بود، تولید می کند.
 AKFC اس��تودیو الینزگیت و کاپور با همکاری شبکه

این فیلم را توزیع خواهند کرد.
فیلم اصلی » قرمز « که سال2010 اکران شد،۹0 میلیون 
دالر فروش کرد. به جز فریمن و ویلیس بازیگران درجه 
یک دیگری از جمله هلن میرن و جان مالکوویچ و کارل 
اوربان در این فیلم بازی کرده بودند. داستان فیلم درباره 
یک تیم کماندویی کهنه کار بود که با توجه به ش��رایط 
 جدید، دوباره دور هم جمع می ش��وند. قسمت دوم فیلم 

با عنوان » رد 2 « نیز سال 2013 ساخته شد.
س��اخته ش��دن این فیلم به زبان هندی نخستین پروژه 
مشترک الینزگیت و ش��بکه  ANFC و دومین فیلمی 
اس��ت که این کمپانی پس از س��اختن » ب��رادران « که 
بازس��ازی یک فیل��م آمریکایی به ن��ام » جنگجو « بود، 

می سازد.

وزیر بهداشت به تماشای نمایش 
» مجلس ضربت زدن « نشست

هر روز یک اظهار نظر درباره فیلم جدید کاهانی؛

» ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا « 
توقیف نشده!

ساخت نسخه هندی
 فیلم » قرمز «

تئاتر

کیت وینس��لت در فیلم بعدی وودی آلن بازی می کند. 
در حالی ک��ه آخرین فیل��م وودی آلن با عن��وان » کافه 
سوسایتی « هنوز در سینما اکران نشده است، کارگردان 
 کهنه کار س��ینما برای س��اخت فیلم بعدی خود دست 

به کار شد.
به گ��زارش ورایت��ی کیت وینس��لت در مراح��ل پایانی 
مذاکره ب��رای نقش آفرین��ی در فیلم بع��دی وودی آلن 
 اس��ت. فیلمبرداری این اثر از پاییز ش��روع می شود. آلن 
در این اثر تازه که هنوز نامی ندارد، نویسنده، کارگردان 
و تهیه کننده است. او در اغلب فیلم های اخیرش نیز این 

سه نقش را خودش برعهده داشت. 
جزییات فیلمنامه اثر کامال پنهان نگاه داشته شده است.  
همانند گذشته لتی آرونسون و ادوارد والسون تهیه کننده 
فیلم وودی آلن هس��تند. فیلم هنوز توزیع کننده ندارد، 
اما با توجه به رابطه نزدیک آلن و آم��ازون در چند وقت 
گذش��ته می توان از این ش��رکت به عنوان شانس اصلی 
توزیع فیل��م بعدی کارگ��ردان » آن��ی هال « ن��ام برد.  
وینس��لت با وجود دو دهه پیش��ینه بازیگری در سینما 

تا کنون شانس همکاری با وودی آلن را نداشته است.
 این بازیگر در هشتاد وهشتمین دوره جوایز اسکار برای 

بازی در » استیو جابز « نامزد جایزه شد.

بازیگر » تایتانیک «
 در فیلم جدید وودی آلن

هالیوود  بالیوود سینمای ایران
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خبراخبار

برگزاری جشنواره نماز
 در استان

 برگزاری برنامه های مذهبی
 در خانه هنرمندان  استان

 ۳۱ مدرسه در  استان
 هوشمند سازی شد

بررسي زمينه هاي همكاري جهاد 
دانشگاهي با اداره کل منابع طبيعي

پيگيری  جهاد دانشگاهی در اولویت های 
خاصی مانند سلول های بنيادین 

كانون هاي فرهنگي- هنري مساجد  محیط زیستجهاد دانشگاهی

طرح تفكيک از مبدأ  زباله به صورت آزمایشی 
اجرا می شود

وجود بيش از ۱000 مسجد در سطح استان 
چهارمحال و بختياري

مجتمع خاتم کاری در روستای 
شيخ شبان افتتاح شد

افتتاح کارگاه آموزشی و اشتغا ل زایی 
معتادان بهبودیافته در لردگان

منبع درآمد در شهرک صنعتی تيشنيز صفر است

 بازار صادرات فرش استان
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری از تکمیل ۱۷ س��الن  رونق می گيرد

ورزش��ی و ورزش��گاه در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
خبر داد.

قاسم سلیمانی دشتکی گفت: این تعداد سالن ورزشی در 
دولت تدبیر و امید تکمیل شده است.

وی افزود: به همت دولت یازدهم بس��یاری از پروژه های 
نیمه تمام در اس��تان تکمیل شده اس��ت که سالن های 

ورزشی از مهم ترین پروژه ها هستند.
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری با اش��اره ب��ه اینکه
  توس��عه فضاهای ورزش��ی در س��طح اس��تان از اهداف

 اصلی دولت اس��ت، تاکید کرد: اس��تعدادهای ورزشی 
 بس��یاری در ای��ن اس��تان وج��ود دارد ک��ه با توس��عه

 فضاهای ورزشی زمینه بروز این اس��تعداد ها ایجاد می 
شود.

وی تاکید کرد: توس��عه س��رانه ورزش��ی در روستاها و 
شهرهای استان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و تالش  

شود استاندارد ها در این حوزه رعایت شود.
موان�ع س�د راه  ورود س�رمایه گذاران به اس�تان 

برداشته شود
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری بی��ان ک��رد: باید از 
ظرفیت ها و پتانس��یل های اس��تان در مس��یر توسعه و 

پیشرفت استان استفاده شود.
 وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه بای��د موانع س��د راه 

سرمایه گذاران به سطح استان برداشته شود، ادامه داد: 
باید زمینه برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به 

سطح استان فراهم شود.
قاسم سلیمانی دش��تکی با اش��اره به ایجاد زیر ساخت 
ها برای توس��عه واحد های صنعتی در س��طح اس��تان، 
تاکید کرد: این اس��تان هم اکنون دارای ش��هرک های 
 صنعتی مناسب برای احداث واحد های صنعتی است که

 س��رمایه گذاران می توانند در این شهرک های صنعتی 
اقدام به سرمایه گذاری کنند.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری بی��ان ک��رد:  ورود
  بخ��ش خصوص��ی و به��ره گی��ری از ظرفی��ت ه��ا 
 م��ی توان��د س��رعت توس��عه اس��تان را ش��تاب دهد 
 و زمین��ه را ب��رای ایج��اد اش��تغال در س��طح اس��تان 

فراهم کند.

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری گفت: منبع درآمد در شهرک صنعتی تیشنیز 

صفر است.
علیرضا شفیع زاده، در مراس��م بازدید از شهرک صنعتی 
تیش��نیز و تعدادی از واحدهای صنعتی مس��تقر در آن 
 با اش��اره ب��ه توانمندی های موج��ود در مناط��ق کمتر

 توسعه یافته اظهار کرد: در استان شاهد توانمندی های 
فنی در مناطق مختلف هس��تیم که امیدواریم با رویکرد 
حمایتی در قالب طرح هدفمند، از مهارت افراد در مناطق 
کمتر توسعه یافته، عالوه بر تولید با رویکرد اشتغال پایدار 

حمایت کنیم.
صنعت���ی  ش��ه�رک های  ش��رک�ت  مدی�رعام���ل 
چ�هارمح�ال و بختی�اری ادام�ه داد: اقت�صاد مق�اومتی 
به خص�وص در مناط�ق محروم با هم�کاری دستگ�اه های 
اج�رای���ی و بان�ک ه�ا ع�الوه ب��ر تولی�د در اش��تغ�ال 
نیز موث�ر اس���ت و موج�ب جلوگی���ری از مه�اج�رت 

م�ی ش��ود، زی�را تغییر رویکرد اقتصادی در این مناطق 
یکی از علل ماندگاری است.

وی با بیان اینکه منبع درآمد در شهرک صنعتی تیشنیز 
محدود بوده و می ت��وان گفت صفر اس��ت، تصریح کرد:  
تعداد قراردادهای منعقد ش��ده در این شهرک صنعتی 
3۱ قرارداد و به مس��احت هفت هکتار است که تاکنون 
۱۱ قرارداد آن پروانه بهره برداری با اشتغال اسمی ۱20 
نفر و میزان س��رمایه گذاری ۷۷۷ میلی��ارد ری�ال اخ�ذ 

کرده است.
ش��فیع زاده گف��ت: ای��ن ش��هرک صنعت��ی از امکانات 
زیربنایی کام��ل اع��م از آب، ب��رق، گاز، تلف��ن ثابت و 
همراه برخ��وردار ب��وده، اما با وج��ود نب��ود منابع مالی 
 اختصاص یافت��ه در خصوص این ش��هرک صنعتی، این

 ش��رکت درصدد اس��ت برخی از زیرس��اخت ه�ا مانند 
اجرای پروژه ج��داول معابر آن را که در حال اجراس��ت، 

تکمیل کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان چهار محال و بختیاری از 
برگزاری جش��نواره نماز در چهارمحال و بختیاری در فضای مجازی 

خبر داد.
جواد کارگران در نشست هماهنگی اولین جشنواره استانی نماز، گفت: 
این جشنواره به منظور استفاده از ظرفیت عظیم یاوران نماز، تشویق 
جوانان و نوجوانان به اقامه نماز اول وقت و اس��تفاده بهینه از فضای 
مجازی در دو بخش عمومی و تخصصی ویژه گروه سنی ۱3 سال به 

باال برگزار می شود.
وی کد نویسی قالب سایت، وب س��ایت، اینفوگرافی نماز و نرم افزار 
تلفن همراه را از بخش های تخصصی جشنواره نماز در فضای مجازی 

عنوان کرد.
کارگران افزود: وبالگ نویسی، ش��بکه های اجتماعی )کانال نماز(، 
اینفوگرافی نماز، استیکرهای نماز و پاورپونت سازی هم از بخش های 

عمومی این جشنواره است

رییس حوزه هن��ری چهارمحال و بختیاری گف��ت: برنامه مذهبی و 
هنری در راستای ترویج فرهنگ دینی در جامعه در خانه هنرمندان 

چهارمحال و بختیاری به مناسبت ماه رمضان برگزار می شود.
حجت اهلل شیروانی، ضمن اشاره به اهمیت ویژه ماه مبارک رمضان، 
افزود : برنامه های فرهنگی از جمله روخوانی قرآن کریم، تفسیر قرآن، 
اجرای تئاتر خیابانی، اکران فیلم های منتخب کوتاه مذهبی و نشست 
هم اندیشی شعر و هنر در رمضان  با حضور هنرمندان استان و عموم 

عالقه مندان در خانه هنرمندان استان برگزار می شود.
 به گفته وی چنی��ن برنامه های فاخ��ر مذهبی و هن��ری می تواند 
زمینه ساز انس هر چه بیشتر مردم، هنرمندان  و جوانان  با قرآن کریم 

و اهل بیت باشد.
شیروانی اظهار داش��ت: این برنامه فاخر فرهنگی هنری به پیشنهاد 
تعدادی از هنرمندان جوان حوزه هنری برگزار ش��ده و برنامه ریزی 
آن به صورت خود جوش و خالقانه توس��ط ای��ن هنرمندان صورت 

گرفته است.

 مدی��ر کل آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختی��اری از 
هوشمند سازی3۱ مدرسه در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

بهروز امیدی گفت: 200 کالس درس در س��ال جاری در این استان 
هوشمند سازی می شود.

 وی عنوان ک��رد: برای هوش��مند س��ازی ه��ر کالس درس حدود 
۵0 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

مدی��ر کل آموزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختی��اری تأکید کرد: 
 در ح��ال حاض��ر ۸00 کالس درس در چهارمح��ال و بختی��اری 

هوشمند سازی شده است.
 به��روز امیدی اظه��ار داش��ت: خیران ب��ا کمک های نق��دی خود

 می توانند در مسیر هوشمند سازی مدارس استان گام های بلندی 
بردارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختی��اری گفت: مجتمع خات��م کاری در زمینی به مس��احت 
۵00متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال ساخته 
ش��ده اس��ت و از این پس تمامی مراحل کار هنر خاتم کاری در 
روستای شیخ ش��بان انجام می ش��ود.وی ادامه داد: پیش از این 
هنرمندان خاتم کار روستای شیخ ش��بان به صورت کارگاه های 
خانگی فعالیت می کردند و تولیدات ای��ن هنرمندان برای انجام 
کارهای نهایی به اس��تان اصفهان ارس��ال می ش��د. عسگری به 
سابقه ۵0 س��اله تولید خاتم در شیخ ش��بان از توابع شهرستان 
بن اش��اره کرد و گفت: بس��یاری از خاتم کاران، فروش��ندگان و 
تولیدکنندگان مطرح خاتم در اصفهان، از اهالی ش��یخ ش��بان 
 هس��تند. وی با بیان اینکه با افتتاح مجتمع خاتم در روس��تای

 شیخ شبان زمینه اشتغال ۱00 نفر فراهم شده است، خاطرنشان 
کرد: تمامی تولیدات هنرمندان خاتم کار به استان های اصفهان، 
ف��ارس و تهران ارس��ال می ش��ود. وی تصریح ک��رد: هنرمندان 
خاتم کار شیخ شبان س��االنه بیش از    300هزار گل یا قامه خاتم 
در استان تولید و روانه بازار می کنند. ارزش افزوده محصول خاتم 
  300درصد است. ش��یخ شبان از روس��تاهای شهرستان بن، در 

فاصله 3۹ کیلومتری شهرکرد واقع شده است.

مس��ئول کارگاه آموزش��ی و اش��تغال زایی بهبودیافتگان 
شهرس��تان لردگان گفت: همزمان با هفته مبارزه با مواد 
مخدر کارگاه آموزشی و اشتغا ل زایی معتادان بهبودیافته 

در لردگان افتتاح شد.
محم��د رحیم��ی گف��ت: در ای��ن کارگاه، آموزش ه��ای 
 جوش��کاری در و پنج��ره دوج��داره، ب��رق س��اختمان،
  لوله کش��ی آب س��اختمان، نقاش��ی، ای��زوگام، بنایی و

 تعویض روغنی برای افراد بهبودیافت��ه که از محیط های 
س��م زدایی ترخیص می ش��وند، به صورت رایگان برگزار 

می شود.
 وی افزود: این افراد پس از طی دوره های آموزش��ی برای 
گرفتن کارت مهارت به مرکز آموزش��ی فن��ی و حرفه ای 
معرفی می ش��وند و از طرف فنی و حرفه ای کارت مهارت 
 رس��می دریافت کرده و با ارائه آن به صن��دوق کارآفرینی
  مهر و اخذ تس��هیالت الزم به یک ش��غل پایدار خواهند

 رس��ید و برای خود و خانواده یک منب��ع درآمد خواهند 
داشت.

رحیمی گفت: باید به معت��ادان بهبودیافته به عنوان یک 
شهروند و یک عضو سالم از این جامعه نگاه شود.

رییس جهاد دانشگاهی و مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري استان 
در نشس��تی مش��ترک و با حضور معاونان هر دو دس��تگاه، راه های 

همکاری های مشترک را بررسی کردند.
محمدی مقدم، مدیر کل منابع طبیعی استان با بیان اینکه یافته هاي 
تحقیقاتي بایس��تي در بخش اجرا به کار گرفته شوند، تصریح کرد: 
بخش تحقیقات دانش��گاه و موسس��اتي چون جهاد دانشگاهي الزم 
اس��ت نیاز هاي مردم را به عنوان جامعه هدف منابع طبیعي، مدنظر 

قرار دهند.
محمدي مقدم ادامه داد: کاشت گونه هاي بومي جنگلي و مثمر در این 
نهالستان ها عالوه بر کمک به حفاظت از این گونه ها، زمینه مشارکت 

مردم و اشتغال زایي براي آنان را فراهم مي کند.
وي خاطرنشان کرد: در زمینه رقم و گونه هاي مورد کشت در زمینه 
گیاهان دارویي و جنگل کاري اقتصادي خواستار تحقیقات و مطالعات 

جهاد دانشگاهي استان هستیم.
تأمین نهاده هاي کاشت، پژوهش و مطالعات در زمینه گیاهان دارویي 
و جنگل کاري اقتصادي، افکار سنجي و پایش پروژه هاي انجام شده 
در سال هاي گذشته به خصوص در زمینه سوخت رساني و استفاده 
از ظرفیت جهاد دانشگاهي در زمینه گردشگري به ویژه در راستاي 
ساماندهي دشت الله هاي واژگون اس��تان از موضوعات مورد توجه 

مدیرکل و معاونان منابع طبیعی استان بود.
رییس جهاد دانشگاهی استان نیز در این دیدار، با بیان اینکه تالش 
مس��ئوالن این نهاد بر این است ارتباط جهاد دانش��گاهی با جامعه ، 
ارتباطی کاربردي، علمي و مؤثر باش��د، تصریح ک��رد: این ارتباط از 
 طریق فعالیت در س��ه حوزه فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و فناوري

 امکان پذیر است. وحید خلیلي افزود: زمینه و امکان آگاهي سازي، 
اطالع رس��اني و فرهنگ س��ازي در جامعه در حوزه فرهنگي جهاد 

دانشگاهي استان وجود دارد.
به گفته رییس جهاد دانشگاهي واحد استان مرکز افکارسنجي جهاد 
دانشگاهي مي تواند در شناسایي نظرات و نیازهاي مردم جامعه وانتقال 
آنها به منابع طبیعي و آبخیزداري استان در راستاي حفظ عرصه هاي 

جنگلي و منابع طبیعي همکاري و فعالیت خوبي داشته باشد.
وي با اش��اره به توانمندی های آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهي 
خاطرنشان کرد: امکان همکاري این نهاد در زمینه برگزاری دوره های 
آموزش��ی کوتاه مدت مورد نیاز جامعه هدف منابع طبیعی، خدمات 
فناوري اطالعات و پژوهش های حوزه گیاهان دارویی و منابع طبیعی  
طراحي نرم افزارها و وب سایت ها در راستاي آگاهي بخشي به مردم 

جامعه براي حفظ عرصه هاي منابع طبیعي استان، وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی گفت: 
یکی از مشکالت جامعه می تواند این باشد که افراد نمی توانند نظر یکدیگر را تحمل نمایند 

و برگزاری مناظرات می تواند به اصالح این رفتار کمک زیادی کند.
 علی کاظم��ی، در آیین اختتامیه مرحله اس��تانی پنجمین دوره مس��ابقات ملی مناظره 
دانشجویان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: برگزاری مناظره ها و کرسی های آزاداندیشی 

حرکتی مطلوب فرهنگی و علمی  است.  
وی تصریح کرد: در ابتدای امر شاید ورود به مناظره ها سخت باشد اما فرهنگ سازی در این 

مورد باید از نقطه ای آغاز شود و ادامه یابد.
 کاظمی افزود: یکی از مشکالت جامعه می تواند این باشد که افراد نمی توانند نظر یکدیگر را 

تحمل نمایند و برگزاری مناظرات می تواند به اصالح این رفتار کمک زیادی کند.  
نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ گفت: جهاد دانشگاهی فعالیت 
خود در این زمینه را با برگزاری مسابقات مناظره دانشجویان آغاز کرده و جای امیدواری 

است که در آینده نیز موفق عمل کند.  
وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی یکی از نهال های انقالب اسالمی ایران است، خاطرنشان 

کرد: نهال  انقالبی و دانشگاهی جهاد دانشگاهی تبدیل به درختی تنومند شده اند.  
کاظمی افزود: جهاد دانشگاهی نهادی علمی و فرهنگی است و جای امیدواری است که در 

این زمینه ها موفق عمل کند.  
وی اظهار کرد: جهاددانشگاهی وارد عرصه های منحصربه فردی مانند سلول های بنیادین 

شده که یک افتخار است.  
وی تصریح کرد: جهاد دانش��گاهی باید اولویت های خاصی مانند سلول های بنیادین را به 

طور خاص پیگیری نماید.

طرح تفکیک از مبدأ  زباله برای اولین بار در یکی از شهرهای چهارمحال و بختیاری به صورت 
آزمایشی اجرا می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در دومین جلس��ه کارگروه پسماند استان در سال 
۱3۹۵، پس از بررسی مهم ترین اقدامات در زمینه مدیریت پسماند این استان،گفت: طرح 

تفکیک از مبداء زباله وارد اولین گام اجرایی خود شد.
شهرام احمدی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته،  برنامه ای در دست اجراست که با 
استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به اجرای طرح بازیافت زباله اقدام شود. وی همکاری 
و اقدامات مدیران استان در زمینه مدیریت پسماند طی سال گذشته را امیدبخش خواند 
و ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری بس��یاری از برنامه های این کارگروه به مرحله 
اجرا رسیده باشد.  احمدی اظهارداشت: برای اولین بار در استان، اقدام عملیاتی در جهت 
تفکیک زباله از مبداء صورت خواهد گرفت. وی تصریح کرد: طرح تفکیک از مبدأ زباله در 

شهر فرخشهر به صورت پایلوت از ابتدای ماه آینده اجرا خواهد شد.
احمدی نقش فرهنگ سازی در اجرای موفق این طرح را بسیار مهم خواند و گفت: اجرای این 
طرح عالوه بر رعایت اصول بهداشتي، منجر به سالمت کاالهاي تولید شده از مواد بازیافتي 
مي شود، همچنین با انجام این کار، بخش زیادي از هزینه هاي جمع آوري و ساماندهي زباله 
حذف مي شود.  وی اظهار کرد: الزمه موفقیت این گونه طرح ها همگرایی بین دستگاه های 
دولتی مرتبط و همراهی مردم اس��ت، تفکیک زباله یا طبقه بندی زباله فرآیندی است که 
از طریق آن زباله را به عناصر مختلف تفکیک می کنند. طبقه بندی ممکن است به صورت 
دس��تی در خانه ها انجام گیرد و با طرح های جم��ع آوری از کنار خیاب��ان، جمع آوری آن 
انجام گیرد یا اینکه تفکیک به صورت اتوماتیک در تأسیسات بازگردانی مواد یا تأسیسات 

بیولوژیکی انجام گیرد.

مسئول کانون هاي فرهنگي- هنري مساجد چهارمحال و بختیاري از وجود ۱000 مسجد 
در سطح استان خبر داد. حجت االسالم مراد یوسفي، در نشست با اصحاب رسانه در خصوص 
طرح غني سازي اوقات فراغت )آسماني ها(، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق برنامه پنجم 
توسعه یک چهارم مساجد هر اس��تان به کانون فرهنگي اختصاص یافته که خوشبختانه  
اس��تان در این امر پیش رو است. وي اجراي برنامه هاي غني س��ازي اوقات فراغت را عامل 
رونق برخي مساجد محروم دانست و خاطرنش��ان کرد: حضور پرشور جوانان درطرح هاي 
غني سازي اوقات فراغت، زمینه آموزش فردي و همچنین احیاي مساجد مناطق محروم 
را فراهم مي کند. وی با اشاره به برگزاري انواع مختلف کالس ها، تصریح کرد: کالس هایي 
چون قرآن، احکام، فعالیت قرآني در فضاي مجازي چون نشریه و وبالگ نویسي، فعالیت هاي 
هنري چون نقاشي و خطاطي و همچنین فعالیت هاي فرهنگي درون و برون استاني در این 
مساجد و کانون ها برگزار مي شود. وي از برگزاري جشنواره عکس آسماني به میزباني استان 
چهارمحال و بختیاري خبر داد و گفت: در سال گذشته شاهد استقبال بیش از ۱۱ هزار از 
نوجوانان در این جشنواره بودیم که پیش بیني مي شود در سال جاري با برگزاري این طرح 

پس از ماه مبارک رمضان، ۱4 هزار نفر از این جشنواره استقبال نمایند.
وي از اجراي جشن به استقبال روزه اولي ها در کانون هاي مساجد خبر داد و گفت: دختران 
وپسران که امسال به سن تکلیف رسیده و براي اولین بار روزه مي گیرند، روزه اولي محسوب 

شده و این جشن به همین مناسبت در پایگاه ها و کانون مساجد برگزار مي شود.
یوسفی، برگزاري جشنواره هاي قرآني مدها و متان، محفل انس با قرآن، برگزاري مسابقات 
عکس و استفاده از عکس ها در بنر و پوسترهاي تبلیغاتي، برگزاري جشنواره عکس آسماني، 
برگزاري مسابقات ورزشي و استفاده از استخر و سالن هاي ورزشي را از مهم ترین برنامه هاي 

کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد عنوان کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
فرش چهارمحال و بختیاری به ثبت جهانی رسیده است و به طبع 

بازار صادرات فرش رونق خواهد گرفت.
سید نعیم امامی در دیدار فعاالن دولتی و خصوصی صنعت، معدن 
و تجارت با نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در زمینه صدور شناس��نامه 
و پروانه کس��ب، رتبه اول را کس��ب کرده و در حوزه آموزش کسبه 

تدابیری بهینه ای اندیشیده است.
وی از کاهش 2 درصدی س��ود بانکی در بخش صنع��ت خبر داد و 
گفت: مسلما   کاهش س��ود بانکی به رونق بخشیدن صنعت کمک 

خواهد کرد.
امامی افزود: ۵0 طرح  جدید در سال جاری افتتاح خواهد شد. وی 
با اشاره به مش��کل صادرات کاالهای کشور تصریح کرد: در سنوات 
گذشته مستلزم به صادرات کاالهای کشور با مهر ایرانی بودیم ولی 
اکنون با توجه به پیگیری های انجام شده برند کشور متقاضی روی 

کاالها، رشد صادرات بیشتر خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطر 
نش��ان کرد: ۱۸ واحد صنعتی بزرگ در استان وجود دارد که از این 

تعداد ۱4 واحد فعال است.
وی تش��کیل کمیته ه��ای مختل��ف را شناس��ایی ش��رکت های 
واجدالش��رایط  برای برخ��ورداری از طرح های صنعتی دانس��ت و 
گفت: 24۷ واحد برای بهره مند ش��دن از مزایای این طرح ها اعالم 

آمادگی کردند.
امامی در پایان خواستار کمک های مالی از نهادهای مستضعفان و 
بنیاد برکت بود و اظهار کرد: کمک مالی از برخی نهادها باعث تزریق 

منابع مالی به حوزه صنعت خواهد شد.
علیرضا شفیع زاده، مدیر عامل شهرک های صنعتی استان نیز افزود: 
۱6 شهرک صنعتی و پنج ناحیه صنعتی در استان در حال فعالیت 
است و زیرساخت های الزم و اساس��ی برای ورود سرمایه گذاران در 
حد معقول مهیا شده است. ش��فیع زاده افزود: حمایت از زندانیان، 
ایتام و خانواده های بی سرپرست یکی از رساالت اصلی صنعتگران 

در بحث صنعت و تولید است.
رحمت اهلل صفری، رییس اصناف اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، 
اظهار کرد: اکنون ح��دود 32هزار واحد صنفی در اس��تان فعالیت 
دارند که از این تعداد 30هزار واحد آن دارای شناسه بوده و تنها دو 

واحد صنفی هنوز موفق به اخذ شناسه نشده است.
صفری افزود: واحدهای صنفی اس��تان در قالب 220 اتحادیه در ۹ 

شهرستان استان سازمان دهی شده اند .
علیباز رفیع زاده، نماینده اتاق بازرگانی اس��تان، خاطر نشان کرد: 
الزم است رویکرد قوانین رویکرد صادراتی داشته باشد تا مشکالت 

و معضالت حاکم بر بخش صنعت  و تولید رفع گردد.

استاندار چهارمحال و بختياری:

۱۷ سالـن ورزشـی در استـان  تکمیـل شـد
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ش��رکت لوکال موت��ورز )Local Motors( ک��ه تمرکز آن 
بر طراحی و توس��عه وس��ایل نقلیه نوین است، اخیرا 

از خودروی خ��ودران خاص خود 
ک��ه در چهارچ��وب پلتفورم 

تولی��د   IBM واتس��ون 
ش��ده اس��ت، رونمایی 
کرد. زومیت ب��ه نقل از 
carscoops نوش��ت؛ 
ش��رکت لوکال موتورز 
)Local Motors( یک 
ش��رکت فعال در حوزه 
پلتفورم ه��ای متن باز 
اس��ت ک��ه به توس��عه 
خودرو توس��ط جامعه 
فعال مخصوص به خود 
در سرتاس��ر جه��ان، 

می پردازد.
این شرکت آمریکای�ی 
با کم��ک تمامی افراد و 
عالقه من��دان ب��ه حوزه 
خ���ودرو در سرتاس��ر 
جهان ب��ه تازگ�ی یک 
الکتریک��ی  اتوب��وس 
مجهز به دوازده صندلی 

را معرف��ی ک��رده که به 
ص��ورت خ��ودکار هدایت 

می شود.
این محصول در مریلند و خارج از واش��نگتن معرفی شده و 
اُلی )Olli( نام گرفته اس��ت. خودروی Olli نه تنها از قطعات 
چاپ ش��ده با فناوری س��ه بعدی ساخته ش��ده بلکه اولین 
 IBM وسیله نقلیه ای است که از پلتفورم یادگیری شناختی

استفاده می کند.
این اتوبوس در واقع می تواند از مس��افرین خود چیزهایی را 

یاد بگیرد.

خ��ودروی خ��ودران Local Motors از روش محاس��به 
پیش��رفته و پلتف��ورم 

یادگیری شناختی که
 IBM برای آنان فراهم توسط پلتفورم واتسون شرکت

شده است، در مغز متفکر خود استفاده می کند.
اُلی برای بررسی حجم عظیم اطالعات گرفته شده از محیط 
پیرامون و پردازش این داده ها از روش ه��ای پردازش زبان 
انس��ان و همچنین یادگیری ماش��ینی ک��ه در فضای ابری 
به این خودرو ارائه می ش��ود، اس��تفاده می کند. این خودرو 

توانای��ی حمل حداکث��ر ۱۲ سرنش��ین را دارد. ب��ه ادعای 
شرکت Local Motors، سرنش��ینان خودرو می توانند در 
طول مس��یر با خودروی خود ارتب��اط برقرار کنند. 
به عنوان مث��ال سرنش��ینان می توانند با 
خودرو در مورد نح��وه کارکرد آن و 
یا چگونگی انتخاب مسیر توسط 
هوش مصنوعی ارائه ش��ده در 

خودرو صحبت کنند.
توس��ط  نای��ی  توا ای��ن 
فناوری های پ��ردازش زبان 
انس��ان )NLP(، اس��تخراج 
عناوی��ن و همچنی��ن موتور 
تبدی��ل مت��ن ب��ه گفت��ار و 
بالعکس که همگی از امکانات 
پلتفورم واتس��ون هس��تند، 
ب��رای Olli به ارمغ��ان آورده 

شده است.
ُل��ی از اواخ��ر خ��رداد در  ا
مس��یر های منطقه واشنگتن 
حض��ور خواه��د داش��ت و تا 
انته��ای س��ال ب��ه میام��ی و 

الس وگاس خواهد آمد.
مدیرعام��ل و بنیان گ��ذار ای��ن 
ش��رکت، جان.بی راج��رز درباره 
خودروی  ش��رکت خود این گونه 
می گوی��د: Olli یک راه حل هوش��مندانه، ام��ن و پایدار، 
در دنیای حمل و نقل اس��ت که از مدت ها پیش باید به دنیا 
معرفی می شد. Olli به همراه واتسون، دروازه ورود به دنیای 
خودروهای خودران است؛ طرحی که ما از مدت ها پیش به 
همراه همکاران خود مشغول توسعه آن بودیم. اکنون شرکت 
ما آمادگی این را دارد که از این فناوری در تمام خودروهای 
قبلی و خودروهایی که در آینده نزدیک تولید خواهیم کرد، 
اس��تفاده کند.مش��تاقیم که تعامل همکاران شرکت با این 

فناوری را به بهترین صورت خود شاهد باشیم.

جال��ب اس��ت بدانید ک��ه ش��رکت چین��ی ش��یائومی در 
استارتاپ های کوچک سرمایه گذاری می کند و محصوالت 
آن ها را پس از کنترل کیفی، با برند خود در وب س��ایتش به 

فروش می رساند.
این موضوع در رابطه با خرید محصوالت کس��ب و کارهای 

کوچک توسط شیائومی پیش از این بارها تکرار شده است.

برای مثال می توان به پاوربانک، اس��کوتر برقی، دس��تبند 
س��المتی، پهپاد و گجت های بسیار دیگری اش��اره کرد اما 
اینک به نظر می رسد که این ش��رکت چینی در پی معرفی 

یک دوچرخه هوشمند است.
شرکت شیائومی هفته گذش��ته چند تصویر تبلیغاتی مبهم 

منتشر کرده که اشاره به قطعات دوچرخه دارند.

در تصاویر منتشر شده می توان بخشی از الستیک یا بخشی 
از فرمان دوچرخه را دید.

به گ��زارش دیجیات��و، البته چندان مش��خص نیس��ت که 
شیائومی در صدد است تا یک دوچرخه هوشمند را معرفی 
کند یا قصد دارد محصولی  را که قرار است به دوچرخه اضافه 

شود و کارکرد مناسب تری به آن ببخشد، ارائه دهد.
در هر حال، تا زمانی که شیائومی به طور کامل از این محصول 
جدید خود رونمایی نکرده باشد، نمی توان نظر دقیق برای آن 
ارائه داد و به این ترتیب باید منتظر اخبار بعدی از این شرکت 

در خصوص محصول جدیدش باشیم.

هوشمصنوعیحضورخودرادرحملونقلعمومیبیشترمیکند؛

واتسوناتوبوسهاراهوشمندمیکند

دانشیار پژوهشگاه زلزله شناسی در پی حادثه انفجار شهران 
از شکست شریان های حیاتی در آزمون آسیب پذیری لرزه ای 
تهران خب��ر داد و گفت: خطر تالقی ش��بکه گاز ش��هری در 
ده ها نقطه تهران با گس��ل ها جدی اس��ت. مرتضی بسطامی، 
اظهار داشت: شبکه گاز ش��هری نه تنها در ده ها نقطه تهران 
با گسل ها تالقی دارد که در بس��یاری مناطق از زمین هایی با 
ساختار نامناسب عبور می کند که در اثر روانگرایی یا نشست 
زمین هم می تواند هر لحظه با شکس��تگی لوله های قطور گاز 
به انفجار منجر شود. دانشیار گروه مهندسی زلزله شریان های 
حیاتی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که 
مطالعات بسیاری در خصوص شریان های حیاتی تهران دارد، 
با بیان این که الاقل ۲۰ بار در جلسات مشترک با کارشناسان 
ومدیران شرکت گاز و ده ها جلسه و نشس��ت دیگر نسبت به 
آسیب پذیری باالی شبکه گاز تهران هشدار داده است، گفت: 
گس��ل های متعددی در مناطق مختلف پایتخت از جمله در 
ش��مال تهران و مناطقی مثل ش��هران ) که روز جمعه در اثر 
انفجار شبکه گاز خسارات بس��یاری دید(، شناسایی شده اند 
که اگر نقش��ه گسل های ش��هر را با نقشه ش��بکه گاز شهری 
تلفیق کنیم در ده ه��ا نقطه تالقی دارند. وی ب��ا تاکید بر این 
که خطر گسل ها فوق العاده جدی اس��ت، افزود: کوچکترین 
حرکت گس��ل ها هم می تواند قطورترین لوله های گاز را دچار 
آسیب کند. بسطامی با اشاره به زلزله مرگبار شهر کوبه ژاپن و 

خسارات و تلفات باالی آن اظهار داشت:  در زلزله بزرگ شهر 
یک و نیم میلیون نفری کوبه، ش��بکه گاز شهر در ۱۰۶ نقطه 
اصلی دچار مشکل شد. به طوری که بخش عمده ای از تلفات 
جانی و خرابی های زلزله ناشی از انفجارها و آتش سوزی های 
متعاقب زلزله بود. انفجار روز جمعه در منطقه ش��هران تهران 
تنها یک نمونه  از آن ۱۰۶ نقطه آس��یب دی��ده در زلزله کوبه 
بودند و مطمئنا تعداد چنین نقاطی در تهران ۱۰ میلیون نفری 
چندین برابر کوبه اس��ت. مدیر طرح احداث آزمایش��گاه های 
پیشرفته مهندسی زلزله با اشاره به این که شبکه گاز شهری 
تهران در بسیاری از  مناطق با خطوط و تاسیسات زیرزمینی 
و هوایی انتقال برق نیز تالقی دارد، اظهار داش��ت: کافی است 
جرقه برق به گاز برس��د تا انفجارهای مخربی مثل حادثه روز 
جمعه ش��هران در هر نقطه از ده ها نقطه تالقی خطوط گاز و 
برق تهران رخ دهد. بسطامی با اشاره به وجود حدود ۳ میلیون 
مشترک گاز در تهران اظهار داشت: طبعا حدود همین تعداد 
علمک گاز در مجاورت دیوارهای س��اختمان های شهر وجود 
دارد که فشار گاز آنها PSI ۶۰ ) حدودا یک چهارم فشار خط 
لوله اصلی منفجر شده در تهران( اس��ت که می توانند در یک 
زلزله باالی ۴ ریشتر دچار آسیب ش��وند، خصوصا این که در 
کنار این علمک ها کابل ها و کنتور برق نیز قرار دارد. دانش��یار 
گروه مهندسی زلزله شریان های حیاتی پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله خاطرنش��ان کرد: در کنار 

خطوط انتقال برق و گاز تونل های طویل فاضالب تهران هم در 
نقاط متعدد با گسل ها تالقی دارند که در صورت بروز زلزله یا 
هر حادثه دیگری می توانند منشأ مخاطرات و مشکالت جدی 
در روند امدادرس��انی باشند. وی در پاس��خ به این سوال که با 
توجه به عدم امکان حذف خطوط لول��ه انتقال گاز در مناطق 
واقع بر روی گس��ل های تهران چه راهکاری برای پیشگیری 

از این مخاطرات وج��ود دارد، گفت: سال هاس��ت که در دنیا 
در ای��ن زمینه مطالع��ات و  اقدامات عمل��ی مختلفی صورت 
گرفته و تمهیدات فراوان��ی برای پیش��گیری از بروز حوادث 
احتمالی اندیش��یده شده اس��ت. متاس��فانه کار جدی روی 
شریان های حیاتی تهران انجام نشده و بسیاری از این شریان ها 
 از مناطقی می گذرند که به دلیل سس��تی و ساختار نامناسب

 زمین ش��ناختی و همچنین طرح ه��ای عمرانی مثل احداث 
خطوط مترو در معرض روانگرایی، فرو نشس��ت و شکستگی 
لوله ها قرار دارند، به طوری که رخداد زلزله تنها یکی از عوامل 
متعدد خطرساز برای آنهاست.بسطامی تصریح کرد:  شرکت 
گاز باید نقاط بحرانی و حادثه خیز را شناسایی کرده و تمهیدات 
موثری برای کاهش آس��یب پذیری آن ها بیندیشد. ژاپنی ها 
چند سال پیش مطالعاتی روی ش��بکه  گاز تهران انجام داده 
و اطمینان دادند که به جز علمک ها مشکل جدی  دیگری در 
شبکه وجود ندارد ولی حادثه شهران نشان داد نباید به چنین 
مطالعات نه چندان عمیقی که س��ال ها قبل انجام شده، اکتفا 
کرد. این متخصص مهندسی زلزله با اشاره به رویکرد مبتنی 
بر خطرهای چندگانه )مولتی هازارد( در مدیریت بحران نوین 
اظهار داشت: در مورد ش��ریان های حیاتی تهران شرکت های 
گاز، ب��رق، آب و فاض��الب و مخابرات نمی توانن��د به صورت 
جداگانه اقدام  کنند بلکه باید با مدیریتی یکپارچه شریان های 

حیاتی شهر را ساماندهی کرد.

اخیرا مش��خص گردیده که ترکیبی به نام نیکوتی��ن امید مونو 
نوکلئوتید )NMN( می تواند فرآیند پیری را کند کرده و طول عمر 
موش ها را باال ببرد و حال دانشمندان تالش دارند مشخص کنند 
آیا ترکیب یاد شده، اثری مشابه روی انسان خواهد داشت یا خیر.

در همین راس��تا به گ��زارش دیجیاتو، پژوهش��گران دانش��گاه 
واشنگتن در س��نت لوییس و دانش��گاه Keio ژاپن نوعی تست 
بالینی را برنامه ریزی کرده اند تا از طریق آن اثربخش��ی ماده یاد 
شده و امنیت کاربرد آن روی انسان را مورد سنجش قرار دهند. 
در جریان این آزمایش که قرار است از ماه آینده آغاز شود، ترکیب 
NMN برای حدودا ده فرد سالم تجویز می گردد تا مشخص شود 
که آیا می تواند کارکردهای بدنی افراد را بهبود دهد و اثرات پیری 

را در آنها کم کند یا خیر.
در صورتی که این ماده موثر واقع شود، عنوان نخستین کشف ضد 
پیری اثرگذار در دنیا را به خود اختصاص خواهد داد. الزم است 
اشاره کنیم که NMN نوعی مولکول ارگانیک یا نوکلئوتید است 
که در منابع غذایی مختلفی از جمله شیر یافت می شود و جالب 
اس��ت بدانید که پیش تر مطالعات دیگری ه��م روی آن صورت 
گرفته و همگی از اثربخش بودن این ترکی��ب در کندتر نمودن 

فرآیند پیری حکایت داشتند.
این کار نیز با فعال نم��ودن sirtuin در بدن صورت می گیرد که 
در واقع گروهی از پروتئین ها را ش��امل می شود که کارکردشان 
با س��الخورده تر ش��دن بدن، تضعیف می ش��ود. پژوهش انجام 
ش��ده توس��ط Shinichiro Imai از دانشگاه واش��نگتن نشان 
می دهد NMN ژن مس��ئول Sirtuin را فعال می نماید. در یکی 
از آزمایش های ص��ورت گرفته در این رابطه مش��خص گردید، 
موش هایی که رژی��م غذایی منظم��ی ح��اوی NMN را دنبال 
می کردند، دستخوش تغییرات مثبتی در قوه بینایی و متابولیسم 
بدنی خود شدند که در واقع به واسطه زیاد بود سن و سال آن ها 

تحت تاثیر قرار گرفته بود.
در آزمایش��ی دیگر NMN توانس��ت عدم تحمل گلوکز و چربی 
در بدن آنه��ا )دوره پیش از ابتال به دیابت( را بهبود بخش��د. اگر 
بخواهیم در مورد موش ها بگوییم، این ماده حکم نوعی اکس��یر 
زندگی را برایشان دارد اما در مورد مفید بودن آن برای انسان الزم 
است که مطالعات و آزمایشات بیشتری در این باره صورت گیرد. 
البته دانشمندان دالیل خوبی برای نفی سودمندی این ماده در 

بدن انسان دارند.
متاسفانه مطالعاتی که تا کنون روی بدن موش ها صورت گرفته 
)خصوصا پژوهش های مرتبط با سالخوردگی( ارتباط چندانی با 

انسان ندارند.
در واقع بعید به نظر می آید ک��ه NMN همان اثرگذاری و نتیجه 
را در بدن انس��ان از خود نش��ان دهد چرا که موش ها موجودات 
کوچک��ی هس��تند و بدنش��ان انطباق پذیری خوبی نس��بت به 
طبیعت و محیط بیرونی دارد، حال آن که این مس��ئله در مورد 

انسان صدق نمی کند. 
در هر حال دانشمندان باور دارند که ترکیب یاد شده ممکن است 
روی روانشناسی انسان اثر بگذارد و تاثیر آن در این حوزه کامال 
محسوس باشد. اگر NMN در انسان همان شدت اثربخشی  روی 
موش ها را نداشته باشد، باز هم انتظار می رود که سالمت انسان را 

به میزان چشمگیری بهبود دهد.

 »The Information« بر اساس گزارشی که توسط وب سایت
منتشر شده هوآوی مش��غول کار روی یک سیستم عامل موبایل 
اختصاصی اس��ت تا وابس��تگی اش به پلتفورم اندروید گوگل را 

کم کند.
ن�ا گفت�ه نماند ک�ه برن�د چین�ی م�ورد بح�ث در ح�ال ح�اض�ر 
و بر اس��اس تع�داد تلفن ه�ای هوش��من�د که به فروش رسانده 
سومی�ن تولی�دکنن�ده موفق تلف�ن هوشمند در جه�ان اس�ت 
و بن���ا دارد ب��ه زودی خودش را ب��ه جایگ���اه اول این ج�دول 

رده بن�دی برساند.
اما هوآوی برای برت��ری یافتن بر اپل و سامس��ونگ نیازمند آن 
است تا در آمریکای ش��مالی و برخی از بازارهای مهم تر اروپایی 

محبوبیت بیشتری را به دست آورد.
تا  امروز یکی از انتقادات اصلی در مورد شرکت یاد شده به رابط 
کاربری که آنها روی تلفن های خود و با نام EMUI مورد استفاده 
ق��رار می دهند، مرتب��ط بوده؛ راب��ط کاربری که ش��باهت های 

متعددی با iOS دارد.
در این راس��تا ذکر می گردد که چینی ها کامال گالیه هایی  را که 
از آن ها شده پذیرفته اند و به همین علت اقدام به استخدام یکی 
 EMUI از طراحان برجسته اسبق اپل کرده اند تا شکل و شمایل
را بهبود بخش��یده و آن را به سالیق و عالیق ساکنین کشورهای 

اروپایی و آمریکایی نزدیک نمایند.
بد نیس��ت به این نکت�ه ه��م بپردازیم که ج��دای از باز طراحی 
پوس��ته اندرویدی EMUI همان ط��ور که در ابت���دای مطلب 
نیز آمد، گزارش The Information حکای���ت از آن دارد که 
هوآوی مشغول کار روی ی�ک سیست�م عامل اختصاصی موبایل 

هم هست.
ظاهرا چینی ها نگران آن هس��تند که گوگل در سیاست هایش 
راجع به اندروید تغییراتی را به وجود آورد و به همین علت تصمیم 
گرفته اند آماده س��ازی پلتفورم اختصاصی شان را در دستور کار 

قرار دهند.
همچنین گفته می شود توسعه سیستم عامل مورد اشاره به تیمی 
از مهندسین اسبق نوکیا سپرده شده و آن ها هم اکنون مشغول 

کار روی این پروژه حساس و نسبتا  عظیم هستند.
البته در زمان حال و فعال ه��وآوی کماکان به اندروید وابس��ته 
باقی خواهد ماند؛ پلتفورمی که به این شرکت چینی اجازه داده 
تا رش��دی نجوم��ی و دور از انتظار را در عرصه س��اخت و عرضه 

تلفن های هوشمند تجربه نماید.
The Information در انته���ای گ�زارش خ�ود آورده اس��ت 
که توسعه سیس��تم عامل اختص�اص�ی هوآوی هن�وز در ابتدای 
راه قرار داد و به نظر می آید تا به تکام�ل رس��ی�دن آن مسی�ری 

طوالنی در پیش باشد.

اخترشناسان ناس��ا موفق به کشف س��یارکی جدید در کنار 
زمین ش��دند. محققان ناس��ا موفق به کش��ف س��یارکی در 
 کنار زمین ش��دند که در ح��دود یک قرن اس��ت  به دور آن

 می چرخد. نام این سیارک جدید HO3 2016 و نام مستعار 
آن »ماه کوچک« انتخاب شده است. به گفته اخترشناسان 
ناسا به نظر می رسد همان طور که این سیارک جدید به دور 
خورش��ید حرکت می کرده در مدار زمین نیز گردش داشته 
اس��ت. اندازه س��یارک جدید در حدود ۳۶۶۰ سانتیمتر در 
۹۱۵۰ س��انتیمتر اعالم ش��ده است. اخترشناس��ان معتقد 
هستند که این س��یارک هیچ تهدیدی برای زمین محسوب 
نمی ش��ود و حرکت آن به دور مدار زمین به ش��کل جهش 
قورباغه اس��ت. HO3 2016 با پیمودن نیمی از مسیر مدار 
خود در مقابل زمین قرار می گیرد و به خورش��ید نزدیک تر 
می شود. این س��یارک با زمین فاصله زیادی دارد و مسافت 
آن با زمین به اندازه ۳۸ برابر فاصله ماه تا زمین بیشتر است. 
ضمن این که جاذبه زمین باعث می ش��ود ک��ه از آن فاصله 

زیادی نگیرد و به نقطه دورتری سفر نکند.

موردعجیببنجامینباتنیکقدمبهواقعیتنزدیکشد؛

آیاانسانجوانمیشود؟
هوآویقصدداردازاندرویدبینیازشود؛

خالقانسیمبیندوبارهدستبه
کارشدند

محققانناساتاییدکردند؛

ماهخواهرخواندهداشتهاست

آیاشیائومیبرایحوزهحملونقلبرنامهایدارد؟

اینباربایدمنتظریکدوچرخهبود

خبراخبار

دانشیارپژوهشگاهزلزلهشناسیتوضیحمیدهد؛

آیاشهرانمقدمهاتفاقاتدیگریاست؟

وسترندیجیتالدرایوهایاکسترنالجدیدخودرامعرفیکرد؛

درایوهایخارجیکهبیسیممیشوند
اتحادیهاروپامشغولبررسیطرحیجنجالیاست؛

هوشمصنوعیشناسنامهدارمیشود
وسترن دیجیتال از جمله ش��رکت های نام آشنا در زمینه تولید 
محصوالت مرتبط با ذخیره س��ازی اطالعات محسوب می شود. 
 Passport این ش��رکت به تازگی یک هارددرایو جدید به ن��ام
Wireless Pro معرفی کرده که ویژگی های بسیار کاربردی را به 

کاربران ارائه می دهد و در عین حال قیمتی مناسب دارد.
به نقل از زومیت، عکاس��ان مطمئنا همیش��ه از داش��تن فضای 
پشتیبان اضافه احس��اس خوبی خواهند داشت، به همین دلیل 
وس��ترن دیجیتال هارددرایو جدیدی را معرفی کرده که ذخیره 
تصاویر در حی��ن حرکت را برای عکاس��ان آس��ان می کند. این 
محصول My Passport Wireless Pro ن��ام دارد و یک مدل 
به روز ش��ده از My Passport Wireless که در س��ال ۲۰۱۴ 
معرفی ش��د، به حس��اب می آید. هارددرایو جدید همانند نسل 
قبلی  خود، مجهز به درگاه کارت حافظه میکرو اس دی و وای فای 
برای ذخیره کردن تصاویر است. به محض این که تصاویر به درایو 
منتقل ش��وند، یک لپ تاپ یا تبلت می تواند به صورت بیسیم به 
منظور نمایش یا مدیریت این تصاویر به هارددرایو متصل شود. 
مدل Pro از طراحی جدیدی بهره می برد، اما تغییر اصلی در این 
مدل مربوط به بخ��ش مدیریت فایل اس��ت. در این مدل جدید 
بخش مدیریت فایل بهبود یافته و به عنوان مثال در مدل اولیه این 
محصول محتویات کارت حافظه به صورت خودکار به هارددرایو 

منتقل می شد و حاال در مدل جدید امکان مرور محتوای موجود 
روی کارت حافظه به صورت بیسیم وجود دارد. همچنین می توان 
فقط فایل های مورد نظر را برای همگام سازی با هارددرایو انتخاب 
کرد. اگرچه این ویژگی باعث شده به منظور انتقال محتوا مراحل 
بیش��تری را انجام داد ام��ا در عین حال به افراد اج��ازه می دهد تا 
بتوانند گزینه های بیش��تری را برای مدیریت ه��ر کدام از فایل ها 
در اختیار داشته باشند که این خود یک نکته مثبت است. وسترن 
دیجیتال همچنین یک اپلیکیش��ن برای مدیریت این هارددرایو 
آماده کرده که برای دو سیس��تم عامل اندروید و iOS در دسترس 
اس��ت. بدین طریق می توانید با نصب این اپلیکیشن به محتویات 
هارددرایو مورد بحث دسترسی داشته و فایل ها را مدیریت کنید. 
این محصول فقط در مدل HDD تولید ش��ده اما ب��ا این حال هر 
مدل از آن فضای بس��یار زیادی را برای ذخیره سازی اطالعات در 
اختیار کاربران می گذارند. در حال حاضر وسترن دیجیتال مدل ۲ 
ترابایتی این هارددرایو را ۲۲۹ دالر و مدل ۳ ترابایتی آن را با قیمت 
My Passport ۲۴۹ دالر به فروش می رساند. این شرکت عالوه بر

Wireless Pro یک مدل Pro از سری My Cloud را هم معرفی 
کرد. قیمت این محص��ول از۳۹۹/۹۹ دالر ت��ا ۱۶۴۹/۹۹دالر و 
بسته به نوع مدل آن تعیین شده است. بهترین مدل این دستگاه 

ظرفیتی ۳۲ ترابایتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

روبات ه��ا و رایانه ها در حال تس��خیر کره زمین هس��تند و ظاهرا 
برخی از اعضای پارلمان اروپا از این موضوع چندان خوش��حال به 
نظر نمی رس��ند. اگر پارلمان اروپا یک س��ری قوانین تازه در حوزه 
روباتیک را به تصویب برس��اند، روبات ها به زودی در اتحادیه اروپا 
به عنوان »ش��خصیت الکترونیکی« طبقه بندی خواهند شد. این 
طرح پیش��نهادی که در حال حاضر هنوز به ص��ورت پیش نویس 
اس��ت، به این معنا خواهد بود که روبات ه��ا از »حقوق و تعهدات« 
خاصی برخوردار خواهند شد و دارندگان روبات باید برای هر یک از 
روبات هایشان حق بیمه بپردازند. این موضوع تا حد زیادی واکنش 
به ترسی است که از جایگزین شدن روبات ها در جایگاه شغلی انسان 
وجود دارد؛ مس��ئله ای ک��ه می تواند به بیکاری بیش��تر و تضعیف 
برنامه ه��ای امنی��ت اقتصادی-اجتماعی منجر ش��ود. دارندگان 
روبات ها همچنین به پرداخ��ت مالیات های ویژه ای  ملزم خواهند 
ش��د و مس��ئولیت های قانونی پیدا خواهند کرد. اگر فکر می کنید 
خیلی عجیب است صبر کنید، موضوع از این نیز عجیب و غریب تر 
می شود. طرح مذکور به نوعی به موضوع نابودی نسل بشر نیز اشاره 
می کند. در این طرح آمده است: »در نهایت این احتمال وجود دارد 
که ظرف چند دهه، هوش مصنوعی توان ذهنی انسان را به گونه ای 
پشت سر بگذارد که اگر آمادگی الزم برای آن وجود نداشته باشد، 
می تواند توانایی انسان در کنترل مصنوعات دست خود را با چالش 

مواجه کند و در نهایت روبات ها برای حصول اطمینان از بقای خود، 
سرنوشت مرگ و زندگی نوع بشر را در دست بگیرند«. اگر در اروپا 
هستید و روبات دارید، هنوز الزم نیست وحش��ت کنید. به نقل از 
رویترز، طرح پیش��نهادی مذکور در پارلمان اروپا با موانع سیاسی 
متعددی روبه روس��ت و حتی اگر ب��ه تصویب هم  برس��د الزام آور 
نخواهد بود و در حد قطعنامه پارلمان باقی خواهد ماند. این یعنی تا 
وقتی روبات ها به خودآگاهی نرسیده اند، مشکلی پیش نخواهد آمد.
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اخبار کوتاهاخبار

شهردار دهاقان گفت: لکه گیری و ایجاد تراشه ها در خیابان های شهر دهاقان 
هزینه ای افزون بر سه میلیارد و800 میلیون ریال را در برداشته است.

علی عطایی با بیان این مطلب  و با اشاره به فعالیت شهرداری در سال جاری 
 اظهار داش��ت: نصب س��امانه مانیتورینگ در خیابان ه��ای دهاقان هزینه

2 میلیارد ریالی را داشته که در ماه گذشته به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: اجرای عملیات زیباسازی و پیاده رو سازی که شامل نصب 
نیمکت، سطل های زباله، سرعتگیر و فرش موزاییک های جدید با خط زرد 

ویژه نابینایان صورت گرفته هزینه ای افزون بر چهار میلیارد ریالی را دارد.
شهردار دهاقان با اش��اره به طرح دفع آب های سطحی بلوار انقالب و ترمیم 
جداول این بلوار و خیابان ش��هید بش��ارت گفت: پیاده روسازی این خیابان 
 در حال اجراس��ت. عطایی افزود: فونداس��یون س��الن اجتماعات آرامستان 
باغ فردوس شهر در حال بتون ریزی است و تاکنون این عملیات350 میلیون 
ریال هزینه در برداشته است. وی خاطرنشان کرد: در یک ماهه اخیر اجرای 
عملیات زیباسازی پارک های محله ای، جمع آوری و حمل نخاله های سطح 
شهر و هرس درختان انجام شده و س��اختمان موتوری شهرداری نیز هزینه 

یک و نیم میلیارد ریالی را داشته است.

 با حضور جمعی از مسئوالن استان و مدیران ارشد وزارت خانه آموزش 
و پرورش، بزرگ ترین مجموعه آموزشی و رفاهی فرهنگیان غرب استان 
اصفهان با مس��احت چهار هزار و زیربنای پنج ه��زار و600 متر مربع و 
 هزینه بیش از چهار میلیارد تومان در نجف آباد رسما مورد بهره برداری 
قرار گرفت. در این مراس��م که با حضور مش��اور و مدیر کل امور رفاهی 
وزارت آموزش و پرورش و قائدی ها مدیر کل استان برگزار شد، مهدی 
 ابراهی��م رییس آموزش و پرورش نجف آباد در س��خنانی بیان داش��ت: 
کار ساخت و تجهیز این مجموعه در سه ساختمان مجزا و در چهار طبقه 
 از سال 82 تا آبان 93 از محل اعتبارات اداره کل نوسازی ادامه داشت و 
از این پس پروژه با تخصیص بودجه از اداره کل استان ادامه پیدا می کند.

ابراهیم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت فراهم کردن 
رفاهیات جامع��ه بزرگ فرهنگیان ادامه داد: در نخس��تین س��اختمان 
 این مجموعه کم نظیر امکاناتی مانند کافی ش��اپ و رس��توران هر کدام 
با ظرفیت بی��ش از100 نف��ر،2 تاالر پذیرای��ی با گنجای��ش150 نفر، 
انبار مواد غذایی خش��ک، آش��پرخانه و س��ردخانه در نظر گرفته شده 
 اس��ت. ابراهیم همچنین با اشاره به پیش بینی زیرس��اخت هایی مانند 
غرفه های نمایش��گاهی، پارکینگ، تاالر پذیرای��ی150 نفره، نماز خانه 
و فضای اداری هتل در دومین س��اختمان مجموعه خاطرنش��ان کرد: 
در س��ومین س��اختمان این مجموعه بزرگ نیز فضای پارکینگ، سالن 
کنفرانس200 نفره، هشت سوئیت 2 و 4 نفره، فضای سبز و دیگر امکانات 

مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر اس��ت، نجف آباد یکی از باالترین آمار فرهنگیان اس��تان را 
 به خود اختص��اص داده و با توجه به موقعیت مناس��ب خ��ود می تواند 
 از فرهنگیان س��ایر نقاط اس��تان و اصفهان نیز در این مجموعه منحصر 

به فرد پذیرایی کند.

 سرپرس��ت نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرس��تان تی��ران و کرون 
از برگزاری مراسم پرفیض شب های قدر در این شهرستان خبر داد.

 حجت االسالم و المسلمین اصغر توس��لی اظهار داشت: آستان مقدس 
 3 امامزاده تیران و کرون جهت برگزاری ویژه برنامه ش��ب های پرفیض 

و ملکوتی لیالی قدر آماده شده اند.
 وی ادامه داد: حرم مطهر امامزاده احم��د ) ع (، امامزاده احمد رضا ) ع ( 
 و امام��زاده عب��دا... ) ع ( کوهان در این ش��ب های پرفی��ض و ملکوتی 
با اجرای مراسم برنامه های مخصوص  شب های قدر میزبان مردم مومن 

و والیتمدار شهرستان هستند.

رییس اداره آموزش و پرورش نطن��ز گفت: یکی از دغدغه ه��ای والدین پس از 
تعطیلی مدارس بحث غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است و در این راستا 
معاونت پرورشی اداره از اول سال 95 برنامه ریزی الزم جهت برگزاری کالس های 
تابستانی را برنامه ریزی کرده است. علیرضا محمودی افزود: به همین منظور برای 
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان امسال 45 رشته متنوع علمی، 

فرهنگی، هنری و ورزشی برای دانش آموزان پیش بینی شده است. 
وی تصریح کرد: سه پایگاه کانون شهید مطهری، دبس��تان احسان 1 و مدرسه 
 هاجر برای اج��رای برنامه های غنی س��ازی اوقات فراغت در تابس��تان پذیرای 
دانش آم��وزان خواهند بود. ریی��س اداره آموزش  و پرورش نطنز ب��ا بیان اینکه 
کالس ها از 8 تیرماه آغاز می شود، گفت: ثبت نام از دانش آموزان از 16 خردادماه 
س��ال جاری آغاز ش��ده و تا 6 تیرماه ادامه دارد. وی اضافه کرد: 8 رش��ته کلی 
ورزش��ی، آموزش رباتیک، آموزش قرآن و عترت، کالس های تقویتی، آموزش 
زبان انگلیس��ی، آموزش هن��ر و صنایع دس��تی و آموزش کامپیوت��ر در کالس 
 های اوقات فراغت تدریس می ش��ود. محمودی زیر مجموعه های 8 رشته کلی 
فوق الذکر را 45 رش��ته جزیی اعالم کرد و افزود: کالس های تابستانی پایگاهی 
اواسط مردادماه برگزار و به  تمامی ش��رکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطا 
می شود. وی خاطر نشان کرد: تالش می کنیم تا برنامه های متنوع و مورد عالقه 
برای دانش آموزان در جهت نش��اط و پویایی و با هدف مهارت آموزی برای آنان 
اجرا کنیم تا میل و رغبت برای حضور در این برنامه ها در آنان افزایش پیدا کند.

خیابان های دهاقان 
جانی دوباره می گیرند

با حضور جمعی از مسئوالن استان صورت گرفت؛

افتتاح بزرگ ترین مجموعه رفاهی 
فرهنگیان غرب استان در نجف آباد

 برگزاری مراسم پرفیض لیالی قدر 
در تیران و کرون 

دانش آموزان نطنزی چگونه اوقات 
فراغت خود را سپری می کنند

رییس دادگستری گلپایگان گفت: در سال گذشته 22 هزار 
و 411 پرونده در دادگستری گلپایگان تشکیل شده است.

 سیدحسین حس��ینی  وردنجانی در نشس��ت با خبرنگاران 
به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: آیت اهلل بهشتی 
شخصیتی بی نظیر و دانشمندی فقیه، عالمی وارسته به تمام 
معنا در اخالق و داللت بود که بصیرت و آینده نگری شهید 
بهشتی در همان ابتدای انقالب با تصویب قانون اساسی بروز 

و ظهور کرد.
وی با اشاره به اینکه عملکرد دادگستری گلپایگان در سال 
گذش��ته مثبت ارزیابی ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در سال 
گذش��ته 22 هزار و 411 پرونده در دادگس��تری گلپایگان 
تش��کیل ش��ده که حدود 22 هزار و 767 پرونده رسیدگی 
شده اس��ت که تعداد 356 پرونده از مجموع پرونده ها کسر 

شده است.
حسینی  وردنجانی بیان کرد: در س��ال گذشته حدود چهار 
هزار و200 پرونده در ش��ورای حل اختالف تش��کیل شده 
که چهار هزار و10 پرونده در این شورا رسیدگی و مخدومه 

شده است.
وی اظهار کرد: با الزم االجرا ش��دن قانون نص��اب در اواخر 
بهمن ماه سال گذشته در شورای حل اختالف، حجم ورودی 

پرونده های شورای حل اختالف نشان از افزایش می دهد.

رییس دادگستری گلپایگان ادامه داد: در گذشته تا رسیدگی 
به مطالبات پنج میلیون تومان برعهده شورای حل اختالف 
بود که با اجرای قانون جدید نصاب تا مبلغ20 میلیون تومان 

برعهده شورای حل اختالف است.
وی ب��ا بیان اینک��ه صرفا تم��ام دع��اوی مربوط ب��ه اموال 
 منقول تا20 میلیون تومان به ش��ورای حل اختالف ارجاع 
داده می شود و دعاوی غیر منقول در دادگستری رسیدگی 
می شود، افزود: به دلیل حجم تردد مراجعات با اجرای قانون 
نصاب در سال گذشته مجتمع شواری حل اختالف گلپایگان 

راه اندازی شده است.
حس��ینی وردنجانی تاکید کرد: در س��ال گذشته متاسفانه 
آمار طالق افزایش چشم گیری داشته است که عزم جهادی 
و همگانی متولی��ان امر فرهنگ در شهرس��تان گلپایگان را 

می طلبد.
وی با اش��اره به اینکه دفتر پست مرسوالت پستی برای رفاه  
ارباب رجوع و دادگس��تری گلپایگان راه اندازی شده است، 
گفت: در سال گذشته دفتر  حقوقی حمایت از خانواده شهدا 
و ایثارگران در دادگستری گلپایگان تشکیل و راه اندازی شد.

رییس دادگس��تری گلپایگان گف��ت: با اضافه ش��دن یک 
شعبه بازپرسی اکنون دو شعبه بازپرسی در محل دادسرای 

گلپایگان به فعالیت مشغول هستند.

 وی اظهار داش��ت: تامین امنیت، برخورد با جرایم س��رقت 
و آدم ربایی، برخورد قاطع با مخالن نظم و امنیت و برخورد 
قاطع با زمین خواری، تعرض و تجاوز به اراضی ملی و تغییر 
کاربری در سطح شهرستان یکی از سیاست های کالن قوه 

قضاییه و تاکیدات ریاست های دادگستری استان است.
حس��ینی وردنجانی با اش��اره به اینکه در راس��تای افزایش 
کیفیت در رس��یدگی به پرونده ها در کم ترین زمان ممکن 
تالش مضاعف نمی ش��ود، عنوان داشت: با تالش دادستان، 
نیروی انتظامی در شهرس��تان گلپایگان آمار جرایم خشن 

کاهش پیدا کرده است.
وی مراجعات روزانه در دادگستری گلپایگان را حدود800 
نفر اعالم کرد و گفت: اغلب به دلیل تشکیل پرونده معوقات 

و مطالبات بانکی مراجعه می کنند.
رییس دادگس��تری گلپایگان ب��ا بیان اینکه دادگس��تری 
گلپایگان با30 نیروی انسانی،2 ش��عبه  بازپرسی، 2 شعبه 
دادیاری، یک شعبه کیفری، یک دادگاه حقوقی به فعالیت 
مشغول اس��ت، گفت: اعتیاد، بیکاری و معضالت اجتماعی 

سبب آمار باالی طالق است.
در ادامه نجفعلی علیان دادس��تان گلپایگان اظهار داش��ت: 
حفظ نظم، امنیت و آسایش مردم در پرتو اجرای دقیق قانون 

از دغدغه اصلی دادسرای گلپایگان است.

وی ادامه داد: در جوانب و ابعاد  مختلف ممکن اس��ت نقض 
 قان��ون و جرمی صورت گیرد که دادس��را با تم��ام قاطعیت 
 و به دور از حاش��یه س��ازی و تهدیدات احتمال��ی مجرم را 

مورد تعقیب و محاکمه قرار می دهد.
علیان با اشاره به اینکه حفظ اراضی ملی و کاربری کشاورزی 
و برخورد با متخلفان اراضی ملی و کشاورزی از وظایف دیگر 
دادگستری است، تصریح کرد: شهرستان گلپایگان به لحاظ 

آب و هوای مساعد و سد جدید کوچری، محلی برای تفرجگاه 
است؛ که برخی افراد سوجو در حریم و بستر سد و اراضی ملی 

ویال سازی می کنند که با حکم دادسرا تخریب می شود.
 دادس��تان گلپای��گان تصری��ح کرد: ب��ا ت��الش و پیگیری 
قوه قضاییه، دادسرا و گشت مستمر نیروی مقتدر انتظامی 
گلپایگان ضریب امنیت در شهرس��تان گلپایگان نسبت به 
دیگر شهرستان های استان از امنیت باالیی برخوردار است.

آن سوی خبر

مهجوریت قرآنی پیامدهای ناگواری برای جامعه درپی دارد

 ریی��س اداره تبلیغ��ات اس��المی آران و بیدگل 
در جمع پرسنل اداره تامین اجتماعی شهرستان 
آران و بیدگل گفت: امروز قرآن در بیش��تر ابعاد 
زندگی مس��لمانان مورد بی  توجهی و مهجوریت 
قرار گرفته و باید برای کاهش آسیب های زندگی 
 خودم��ان، ای��ن کتاب مق��دس و پی��ام وحی را 

در زندگی جاری و ساری کنیم.

حجت االس��الم س��میع اهلل مردان افزود: هر قدر 
انس��ان نس��بت به عظمت و منزلت قرآن و نقش 
 آن در زندگي جاهل باشد، به همان میزان شوق 

و رغبت او در اطاعت از آن کمتر خواهد شد.
وی نخواندن قرآن و ع��دم رعایت آداب تالوت را 
از جمله م��وارد مهجوریت ق��رآن خواند و افزود: 
با وجود اینکه ان��دک اف��رادی در برنامه زندگی 
خود زمانی را به ت��الوت و انس با قرآن اختصاص 
می دهند، برخالف تاکید ف��راوان قرآن و توصیه 
 پیش��وایان دین به تالوت آن، بس��یاری از مردم 

از نعمت تالوت و آثار ارزشمند آن بی بهره اند.
مردان ترجیح غیرقرآن بر قرآن را از دیگر مصادیق 
مهجوریت قرآن دانس��ت و افزود: قرآن کریم به 
تمام علوم اشاره کرده و منبع بس��یار غنی برای 
علوم مختلف اس��ت و یک��ی از معج��زات قرآن، 
معجزات علمی است، اما اکثر مسلمانان از قرآن 
فاصله گرفته و به کتاب های غیراس��المی رجوع 

کرده و آن را وحی منزل می دانند.
این عضو ش��ورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل 

با اشاره به تاکید قرآن بر تدبر در آن خاطر نشان 
کرد: ق��رآن، کس��انی را ک��ه در آیت خ��دا تدبر 

نمی کنند، مورد سرزنش قرار می دهد.
مردان اظهار کرد: رعایت آداب و ش��رایط تالوت 
 و حق ت��الوت از دیگر مواردی اس��ت ک��ه باید 
در تالوت قرآن توجه کنیم تا قرآن در این زمینه 

از مهجوریت فاصله بگیرد.
حجت االسالم مردان با اش��اره به اینکه برخی از 
خانواده ها شأن قرآن را در حد یک کاالی تزئینی 
یا تنها ابزاری برای اس��تخاره پایی��ن می آورند، 
تاکید کرد: فهم و درک صحی��ح از قرآن در همه 
 ابع��اد زندگی انس��ان باید لحاظ ش��ود تا جامعه 

به سوی سبک زندگی قرآنی رهنمون شود.
 وی پیروی از ه��وای نفس و گس��ترش خرافات 
در جامعه را از دیگر مصادی��ق مهجوریت خواند 
 و اف��زود: مهجوریت قرآن پیامده��ای متعددی 
در جامعه دارد که ترویج منکرات، گمراهی مردم، 
تس��لط بیگانگان و مج��ازات اله��ی از جمله این 

پیامدهاست.

فعالیت هشت مرکز ترک اعتیاد در شهرضا 

 ریی��س ش��بکه بهداش��ت و درم��ان ش��هرضا 
در نشس��ت خبری با خبرنگاران این شهرستان 
 عنوان داشت: در بس��یاری از موارد آمار دقیقی 
از مصرف مواد مخدر وجود ندارد و این مس��ئله 
یکی از ویژگی های بیماری های پنهان اجتماعی 
اس��ت. حجت ا... تنهایی اظهار داشت: در حوزه 
درمان بیش��ترین تاکید بر لزوم پیشگیری اولیه 

و حفظ افراد سالم و در معرض خطر قرار دارد.
وی تصریح ک��رد: معت��ادان دارای تفکر ویژه ای 
می شوند که بر اس��اس آن به دنبال معتاد کردن 
تعداد زیادتری هس��تند زیرا در این صورت فکر 
می کنند که خودشان در جامعه ای بزرگ تر کمتر 

دیده می شوند.
تنهایی گفت: در حال حاضر در شهرستان شهرضا 
هش��ت مرکز ترک اعتیاد وج��ود دارد که از این 
تعداد سه مرکز با مجوز اداره بهزیستی و پنج مرکز 
با مجوز معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان 
فعالیت می کنند. وی اضافه کرد: در بخش دولتی 
نیز در شهرضا 2 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد که 
در کنار آن ه��ا پایگاه ه��ای بیماری های رفتاری 
در ش��یفت عصر فعالیت می کنند. رییس شبکه 
بهداشت و درمان ش��هرضا تاکید کرد: در بخش 
دولتی به دنبال کاهش آسیب ناشی از سو مصرف 
مواد مخدر هس��تیم، در این مراک��ز افرادی که 
تمکن مالی برای پرداخت هزینه های ترک اعتیاد 
را ندارند نیز پذیرش ک��رده و در مدت زمان های 

مشخصی تحت درمان قرار می دهیم.
تنهایی تصریح کرد: در حال حاضر در مرکز ترک 
 اعتیاد دولتی بیش از20 نفر ب��ه صورت رایگان 
و بیش از 35 نف��ر با تخفیف بی��ش از50 درصد 

تحت درمان قرار دارند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود، در 
 زمینه ارایه آمار و اطالعات��ی از وضعیت مصرف 
مواد مخدر در شهرستان ش��هرضا اظهار داشت: 
آمار موج��ود از دیدگاه یک پزش��ک درمانگر در 
یک مرکز دولتی ت��رک اعتیاد ارایه می ش��ود و 
برای ارایه اطالعات جامع باید مطالعات میدانی و 
جامع انجام شود. رییس شبکه بهداشت و درمان 
شهرضا در ادامه افزود: میانگین سنی افرادی که 
برای ترک اعتی��اد به مرکز دولتی ت��رک اعتیاد 
مراجع��ه می کنن��د در درجه اول س��نین 15 تا 
35 سال و در مرحله بعد س��نین 35 تا 45 سال 
 هس��تند، البته افرادی با میانگین س��نی کمتر 
از 15 سال هم مراجعه می کنند که بسیار کمیاب 

و اندک هستند.

در سال گذشته صورت گرفت؛

تشکیل بیش از 22 هزار پرونده در دادگستری گلپایگان
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ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
شهرس��تان لنجان در نشست کمیسیون 
 برنامه ری��زی، هماهنگ��ی و نظ��ارت 
بر مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز شهرس��تان 
لنجان، اظهار کرد: با وج��ود اینکه نیروی 
انتظامی نهایت تالش خود را در راس��تای 
به دام انداختن قاچاقچی��ان به کارگیری 
می کند، اما مبارزه ب��ا قاچاقچیان نیازمند 
هم��کاری ارگان ه��ا و نهاده��ای دولتی 
دیگر دخیل در امر مبارزه با قاچاق اس��ت. 
فرهاد نیکن��ام مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
 را پای��ه اصل��ی اقتصاد مقاومتی دانس��ت 
و افزود: قاچاق کاال، تولید و عرضه قانونی و 
سالم کاال را دچار مشکل و چرخه اقتصادی 
را با مخاطره مواجه می کند و هیچ کشوری 
 نس��بت ب��ه قاچ��اق کاال چش��م پوش��ی

و مماشات نمی کند.
ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
شهرس��تان لنجان با بیان اینک��ه اقتصاد 
ش��ریان اصل��ی جامع��ه ب��وده و قاچاق 
 کاال ای��ن ش��ریان حیات��ی را ه��دف قرار 
داده اس��ت، ی��ادآور ش��د: بای��د در 
برنامه هایی که در زمین��ه مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز داری��م پایبن��د باش��یم و بای��د 
با مبادی قاچ��اق کاال به ش��دت برخورد 
ش��ود. وی با اش��اره به اینکه یکی از مهم 
ترین راه های پیش��گیری از ورود کاالهای 
قاچ��اق، فرهنگ س��ازی در اس��تفاده 
نکردن از این نوع کاالها در جامعه اس��ت، 
گف��ت: اگر آث��ار س��و و تبع��ات ورود این 
ن��وع کاالها بر اقتص��اد و اش��تغال جامعه 
ب��رای م��ردم تبیین ش��ود دیگ��ر مردم 
 رغبتی برای اس��تفاده از این ن��وع کاالها 
نخواهند داشت و در نتیجه کاهش تقاضا 
خود س��بب جلوگی��ری از ورود کاالهای 
 قاچاق می ش��ود و رس��انه ه��ا نقش مهم 

در این عرصه دارند.
نیکن��ام اضاف��ه ک��رد: بیش��تر کاالهای 
قاچاق قابل شناسایی هستند و نخستین 
حرکت برای مب��ارزه با قاچ��اق، باالبردن 
 فرهن��گ عموم��ی اس��ت چراک��ه یکی 
مقاومت��ی  اقتص��اد  سیاس��ت های  از 
اس��تفاده از تولیدات داخلی است که اگر 
مردم ب��ه این موض��وع توج��ه کنند خود 
 عامل موث��ری در مقابله با پدی��ده قاچاق 

است.

وی ادام��ه داد: در راس��تای آم��وزش 
ش��هروندان و پیش��گیری باید در ابتدا هر 
حرکت��ی درباره مب��ارزه با قاچ��اق کاال و 
ارز با بررس��ی تم��ام جوان��ب و تبعات آن 
 صورت گرفت��ه و اجرای��ی ش��ود و نباید 
در این م��ورد به ص��رف اجرای دس��تور 
 مب��ارزه ب��ا قاچ��اق بس��نده ک��رد؛ بلکه 
با آین��ده نگ��ری و س��نجیدن عواقب امر 
بهتری��ن روی��ه و مناس��ب ب��ا وضعی��ت 

شهرستان را در پیش گرفت.
ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
شهرستان لنجان با اش��اره به اینکه برای 
ایجاد یک عزم ملی باید مبارزه با قاچاق را 
تبدیل به یک مطالب��ه مردمی کرد، گفت: 
وظیفه اصلی ما مسئوالن به عنوان مجریان 
قانون و دس��ت اندرکاران اج��رای قوانین 
جدا از بحث مبارزه ب��ا قاچاق عادت دادن 
شهروندان به رفتارهای درست و فرهنگ 

سازی در این زمینه است. 
وی در ادام��ه با اش��اره به ل��زوم آموزش 
 اصن��اف و نق��ش آنه��ا در جلوگی��ری 
از گسترش پدیده قاچاق، گفت: کاالهایی 
که به صورت قاچاق وارد کش��ور می شود، 

بع��د از این ک��ه ب��ه ش��بکه های مختلف 
تحویل می ش��ود، در نهایت ب��رای عرضه 
ب��ه مصرف کننده ب��ه حوزه  اصن��اف وارد 
م��ی ش��وند و اصن��اف در ای��ن زمینه در 
آخری��ن حلقه ق��رار دارند و برخ��ی افراد 
 صنف��ی، ناخواس��ته و ندانس��ته اق��دام 
به خرید یا ف��روش کاالی��ی می کنند که 
به صورت قاچاق وارد کش��ور ش��ده است 
 از ای��ن رو آم��وزش آنه��ا کمک ش��ایانی 

به مبارزه با قاچاق کاال خواهد داشت.
در ادامه این نشست رحیم قاسمی رییس 
اداره تعزی��رات حکومت��ی شهرس��تان 
لنجان اظه��ار کرد: خطرات ناش��ی از آثار 
مخ��رب پدیده ش��وم قاچ��اق کاال در امر 
 تولید، تجارت، س��رمایه گذاری و اشتغال 
به عنوان یکی از دغدغ��ه های اصلی مقام 
معظم رهبری بوده از ای��ن رو ایفای نقش 
هریک از دستگاه های دخیل در این مبارزه 
بسیار حائز اهمیت بوده از این رو  همواره 
باید به مب��ارزه همه جانبه ب��ا این معضل 
بزرگ از پیش از مب��ادی ورودی تا محل 
عرضه کاالی قاچاق در بازار مصرف داخلی 

نگاهی ویژه داشت. 
وی تصری��ح کرد: یک��ی از الزامات اقتصاد 
 مقاومت��ی درون زا ب��ودن آن اس��ت 
 و اینکه بای��د توجه ب��ه تولی��د داخلی را 
م��د نظ��ر ق��رار دارد چراک��ه حمایت از 
 تولی��دات داخل��ی یک��ی از بارزتری��ن 
و مهم ترین عوام��ل در مب��ارزه با کاالی 

قاچاق به شمار می آید. 
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان 
لنجان با اش��اره به اینکه متاسفانه کاالی 
قاچاق مانع ایجاد اشتغال پایدار در جامعه 
می ش��ود، افزود: طبق فرمایش��ات مقام 
معظم رهبری بای��د مبارزه جدی با کاالی 
قاچاق در دستور کار دستگاه های ذیربط 
قرار گیرد چرا که عدم توجه و مقابله با این 
پدیده شوم به اقتصاد جامعه ضربه می زند 
از این رو همواره این مهم در دس��تور کار 
اداره تعزیرات حکومتی شهرستان لنجان 

قرار داشته است.
 وی عنوان ک��رد: توجه به فرهنگ س��ازی 
و ایجاد زمین��ه ارتباطی و فرهنگی با آحاد 
جامعه برای پیش��گیری و مبارزه با قاچاق 
کاال و حمایت از تولید ملی بسیار مهم است 
از این رو باید با بس��یج افکار عمومی برای 
مقابله با قاچاق حرکت کرد و این مهم تنها 

با فرهنگسازی محقق خواهد شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان لنجان:
مردمی مبدل شودمبارزه با قاچاق کاال باید به یک مطالبه 
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نکته هاخبر

به گفته محققان آمریکایی، بیش از ۶۰ ساعت کار در هفته دارای بیشترین 
تاثیرات آسیب زا بر سالمت زنان است.

 مطالعات محققان دانش��گاه ایالتی اوهایو نش��ان می دهد ساعات کاری 
طوالنی در هفته، به خصوص در مورد زنان، آسیب های جدی برای سالمت 

زنان به همراه دارد.
آالرد دمب، سرپرس��ت تیم تحقیق، در این مورد م��ی گوید: »افرادی که 
چندین سال است عادت به ساعات کاری طوالنی در هفته دارند، به شدت 

در معرض ریسک ابتال به بیماری های مزمن در سنین باال هستند.«
به گفته دمب، به نظر می رسد این ارتباط بین ساعات کار طوالنی و بیماری 
در مردان کمتر مشاهده می شود، اما به شکل فاحشی در زنان بارزتر است.

محققان با مقایس��ه مردانی که بیش از ۶۰ ساعت در هفته کار می کردند 
با مردانی که ۳۰ تا ۴۰ ساعت کار می کردند دریافتند مردانی که ساعات 
کار طوالنی ای داشتند دو برابر در معرض ریسک ابتال به آرتروز یا آرتروز 

روماتوئید قرار داشتند.
اما این ریسک در مورد سایر بیماری های مزمن یا جدی در مردان افزایش 
قابل توجهی نداش��ت. در حقیقت مردانی که ۴۱ تا ۵۰ س��اعت در هفته 
کار می کردند کمتر در معرض خطر ابت��ال به بیماری قلبی، بیماری ریه و 

افسردگی قرار داشتند.
اما زمانی که محققان زنان با بیش از ۶۰ ساعت کار در هفته را با زنان دارای 
ساعت کاری ۳۰ تا ۴۰ ساعت در هفته مقاس��ه کردند دریافتند زنانی که 
طوالنی مدت کار می کنند بسیار در معرض ابتال به بیماری های گوناگون 

قرار دارند.
زنان پرکار، بیش از ۳ برابر دیگر زنان در معرض ابتال به بیماری های قلبی، 
سرطان غیرپوس��تی و دیابت، در حدود سه برابر بیشتر در معرض ریسک 
ابتال به آسم و در حدود چهار برابر در معرض ریس��ک ابتال به آرتروز قرار 

داشتند.
افزایش این ریس��ک در زن��ان با باال رفتن س��اعت کاری ب��ه بیش از ۴۰ 

ساعت،آغاز می شود.
این مطالعه شامل اطالعات مربوط به عادات کاری حدود ۷۵۰۰ زن و مرد 
آمریکایی بود که بیش از سه دهه شاغل بودند. اکثر شرکت کنندگان در 

این مطالعه، ساعات کاری باالی ۵۰ ساعت در هفته داشتند.

غذا خوردن آگاهانه عملی است که آگاهی انسان را در مورد عادات غذا 
خوردن افزایش می دهد و به انس��ان اجازه می دهد ک��ه با وقفه ایجاد 

کردن میان محرک ها و اقداماتش،عمل درست را اتخاذ کند.
در مقابل غذا خ��وردن آگاهانه، غذا خوردن احساس��ی قرار دارد که به 
غذاهایی اشاره می کند که برای ایجاد راحتی، کاهش استرس مصرف 

می شود. 
بیشتر افرادی که احساس��ی غذا می خورند در برابر هوس های غذایی 

خود بی قدرت هستند.
از سوی دیگر غذا خوردن در حین کارکردن، رانندگی، مطالعه کتاب، 
تماشای تلویزیون یا کار کردن با یک دستگاه الکترونیکی سبب می شود 

نسبت به غذایی که در حال خوردن آن هستیم آگاه نباشیم.
درحالی که با دقت و توجه کردن به غذایی که می خوریم ممکن است 
غذاهایی را مانند چیزبرگر یا خوراکی های س��رخ کردنی، اغلب کمتر 

مصرف کنیم.
1- اولین اقدام برای کم��ک به غذا خوردن آگاهانه از فهرس��ت خرید 
خوراکی ها آغاز می ش��ود؛ دراین فهرس��ت باید به ارزش سالمتی هر 
خوراکی دقت و از خری��د آنی جلوگیری کرد.باید س��بد خرید خود را 
از خوراکی های ت��ازه پرکرده و از خرید خوراکی های فرآوری ش��ده و 

چیپس و آب نبات پرهیز کرد.
2- اقدام دومی که به غذا خوردن آگاهانه کمک می کند، این است که 
با اشتها به س��ر میز غذا بروید، اما نگذارید که زیاد گرسنه بشوید؛ چرا 
 که اگر بسیار گرسنه باشید در آن صورت معده خود را با هر چیزی که

 می بینید پر می کنید و اولویت شما به جای لذت بردن از غذا پر کردن 
خالء ایجاد شده در معده خواهد بود.

3- غ��ذا کم بکش��ید؛ مح��دود ک��ردن ان��دازه بش��قاب ب��ه 9 اینچ 
)22/8۶سانتی متر( یا کمتر، می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

4- از غذای خود لذت ببرید. برای ای��ن کار می توانید یک یا دو دقیقه 
قبل از ش��روع غذا مکث کنید تا از همه دس��ت ان��درکاران تهیه این 
 غذای خوشمزه برای قرار دادن فرصت صرف آن در اختیار شما تشکر

 کنید.
5- از حس های پنجگانه خود در هنگام تهیه غذا، کشیدن غذا و مصرف 
غذا استفاده کنید و به رنگ ، بافت، رایحه و عطر و حتی صدای غذاهای 
مختلف توج��ه کنید.زمانی که غذا را می جوید س��عی کنید همه مواد 

تشکیل دهنده آن به ویژه ادویه ها را شناسایی کنید.
6 - غذا را به اندازه کم در دهان خود بگذارید زیرا با دهان پر تشخیص 

مزه غذا کار دشواری است.
7 - غذا را به ط��ور کامل بجوید به عبارت دیگر غ��ذا را آنقدر بجوید تا 
بتوانید مزه و ماهیت غذا را بچش��ید. ممکن است مجبور شوید که هر 

لقمه را میان 2۰ تا ۴۰ بار بسته به نوع غذا بجوید.
8- هش��تمین گامی که به غذا خوردن آگاهانه کم��ک می کند، غذا 
خوردن آرام است. کارشناسان توصیه می کنند که دست کم پنج دقیقه 
به آگاهانه غذا خوردن اختصاص دهید و بعد با کسی که بر سر میز غذای 

شما نشسته است، صحبت کنید.

ساعات کار طوالنی 
به سالمت زنان آسیب می رساند

هشت گام برای غذا خوردن آگاهانه

دریچه

هر دارویی که مصرف می کنیم عالوه بر اثرات مثبتی که دارد عوارض جانبی نیز 
بر جای می گذارد. برخی از داروها می توانند باعث آسیب معده شوند و مشکالتی 

مانند زخم، خونریزی، افزایش اسید معده و غیره را همراه داشته باشند.
در این مطلب با چهار داروی آسیب رسان به معده بیشتر آشنا می شویم:

آسپیرین
آسپیرین به طور گسترده ای در درمان دردها و تب استفاده می شود. این قرص 
 باعث ایجاد زخم های ریز در معده شده و احتمال خونریزی گوارشی را افزایش 
می دهد. آسپیرین مانع از تولید پروستاگالندین ها می شود. این مواد که توسط 

بدن تولید می شوند، در حفاظت از مخاط معده و روده نقش دارند.
ایبوپروفن

ایبوپروفن از خانواده  ضدالتهاب های غیراستروئیدی است که به شدت به مخاط 
دستگاه گوارش آسیب زده و باعث ایجاد زخم ها و سوراخ هایی در معده می شود. 
عوارض جانبی ایبوپروفن از نظر شدت بیشتر از آسپیرین است.قرص های 2۰۰ 
میلی گرمی مانند ادویل بدون نس��خه به فروش می رسند و به همین دلیل این 
مسکن ها جزو داروهای پرمصرف بین مردم محسوب می شوند. البته ایبوپروفن 

۴۰۰ میلی گرم با تجویز و نسخه پزشک به فروش می رسد.
یادتان باش��د که بدون تجویز پزش��ک نباید ایبوپروفن را بیش از سه بار در روز 
مصرف کنید. توصیه می کنیم داروهای ضدالتهاب را بین غذا و با یک لیوان آب 

مصرف کنید.
تا حد امکان از مصرف خودس��رانه این داروها بپرهیزید و ب��رای برطرف کردن 

سردردهای ساده به سراغ ادویل نروید.
کورتون ها

مصرف کورتون باعث درد معده به خصوص در شروع مصرف می شود، اما زخم یا 
سوراخی در معده ایجاد نمی کند. در عوض در افراد حساسی که دچار زخم هستند 
مصرف این داروها باعث کند شدن روند بهبودی می شود. باید بدانید که مصرف 

کورتون ها باعث افزایش ترشح اسید معده می شود.
پالویکس

قرص های ضدانعقاد خون که برای تس��هیل گردش خون و کمک به پیشگیری 
از سکته قلبی و مغزی و همچنین دیگر مش��کالت مربوط به جریان خون مانند 
تصلب شرایین مصرف می شوند، امکان خونریزی معده را باال می برند. در واقع 
 افزایش احتمال خونریزی در مخاط معده جزو عوارض جانبی این داروها محسوب 
می ش��ود.توصیه می کنیم ای��ن داروه��ا را در حین غذا میل کنید. اگر س��ابقه 
خانوادگی زخم معده را دارید و یا خود را مستعد آن می بینید، حتما این مسئله 

را با پزشک در میان بگذارید.

4 داروی آسیب رسان 
به معده را بشناسید

دانستنی ها 
زبان خوراکی ها

اگر پوست ش��ما روش��نایی و طراوتش را از دست داده، 
می توانید با استفاده از برخی میوه ها و سبزی ها طراوت 
 پوس��ت خود را دوباره به دس��ت آورید؛ در این مطلب به

 9 نوع آن اشاره می شود.
چغندر

اگ��ر می خواهید پوس��ت خوش��رنگی داش��ته باش��ید، 
این گی��اه را آب پ��ز کنی��د و بخورید؛ چراکه با داش��تن 
آنتی اکس��یدان های بس��یار قوی از بروز چین و چروک 

جلوگیری می کند.
هویج

این محصول با داش��تن بتاکاروتن که در بدن به ویتامین 
A تبدیل می ش��ود، باعث درخش��ان تر ش��دن صورت و 

همچنین از بین رفتن چروک ها می شود.
لیمو

این میوه برای مبارزه با آکنه و جوش های سرسیاه بسیار 
قدرتمند اس��ت؛ برای این کار می توانید مقداری از آن را 
صبح زود و پیش از خوردن هر غذایی در آب ولرم ریخته 

و با کمی عسل میل کنید.
دانه کدو تنبل

این دانه های مغذی بهترین منبع زینک هستند که برای 

تولید پوست جدید ضروری است؛ این دانه ها تولید روغن 
سطح پوست را نیز برای داشتن پوستی روشن تر کنترل 

می کنند.
اسفناج

این س��بزی با داش��تن خاصیت ضد التهابی با سرکوب 
س��موم، به پوس��ت ش��فافیت و درخش��ندگی خاصی 
می بخشد. عالوه بر این وجود آنتی اکسیدان نیز این ماده 

را به گیاهی ضد چروک تبدیل کرده است.
گوجه فرنگی

این سبزی غنی از ماده ای به نام لیکوپن است که خواص 
ضد پی��ری دارد و به عنوان ض��د آفتاب��ی طبیعی عمل 
می کند. از آنجا که گوجه فرنگی به طور طبیعی خاصیت 
اس��یدی دارد، برای جلوگیری از جوش و منافذ پوستی 

مؤثر است.
سیب زمینی شیرین

این سبزی با داشتن خواص آنتی اکسیدانی و غنی بودن 
از ویتامین A و C به عن��وان یک ضد آکنه عمل می کند. 
برای دریافت فواید بیشتر بهتر است که با پوست و به طور 

آب پز مصرف شود.
توت فرنگی

این می��وه با داش��تن 
اس��ید مالیک به یک 
سفیدکننده طبیعی 
تبدیل شده است. 
ب��رای داش���تن 
س�فید  پوس���تی 
قطع��ه ای از ای��ن 
میوه را  به مدت ۱۵ 

دقیقه روی پوس��ت 
خود بگذارید. عالوه 
بر این می توان آن را 
با عسل و ماست هم 

خورد.
سیب

ای��ن می��وه 
سرشار از ویتامین 
C اس�ت که برای 
از  جلوگی����ری 

پی��ری پوس��ت و 
حف��ظ درخش��ندگی 

درونی پوست و همچنین 
جلوگیری از آس��یب رادیکال 
آزاد مصرف آن توصیه می شود.

دمنوش ه��ا عوارض جانب��ی داروهای ش��یمیایی را 
ندارند و سخاوتمندانه به شما لذت و سالمتی هدیه 

می دهند. 
نوشیدن یک فنجان دمنوش، حسابی دلچسب است 
و گرما را در تمام رگ های آدم به حرکت در می آورد. 
در ادامه به معرف��ی دمنوش های مفی��د پرداخته و 

نگاهی به خواص هر کدام خواهیم انداخت.
دمنوش بابونه

نوش��یدن دمن��وش بابون��ه و ی��ا حم��ام آن یکی از 
روش های طبیعی برای کاهش اس��ترس و اضطراب 
است. این دمنوش باعث آرامش روان شده و به دلیل 
دارا بودن خواص آرام بخش��ی ب��ه درمان اختالالت 

خواب و بی خوابی)اینسومیا( معروف است. 
بابونه حاوی ترکیبات ضداسپاس��م اس��ت و به این 
ترتیب به کاهش مش��کالت گوارشی کمک می کند. 
یک فنج��ان دمن��وش بابوبه به تس��کین گرفتگی و 
دردهای قاعدگی، اس��هال، دل پیچ��ه، حالت تهوع 
عمومی، حالت تهوع بارداری و استفراغ کمک زیادی 
می کند.به عقیده محققان فرانس��وی ترکیبات این 
گیاه می تواند به کاهش ریفالک��س معده نیز کمک 
کند. بابونه از رش��د باکتری های عام��ل زخم معده 

پیشگیری می کند.
دمنوش زنجبیل

خ��واص ضدالتهاب��ی زنجبی��ل یک��ی از بهتری��ن 
درمان ه��ای س��رماخوردگی و آنفلوانزا محس��وب 
می ش��ود. به عقیده متخصصان طب سنتی زنجبیل 

معرق است و باعث کاهش تب می شود. 
زنجبیل همچنین می تواند باعث تس��کین دردهای 
مربوط به تاندینی��ت یا آرتریت ش��ود. این دمنوش 
همچنی��ن به تس��کین س��ردردهای میگرن��ی نیز 
کمک می کن��د. دمنوش زنجبیل ت��ان را با مقداری 
 عس��ل ش��یرین ن��وش ج��ان کنی��د تا خ��واص و

 آنتی اکسیدان های آن بیشتر شود.
محققان بر این بارو هستند که پولیفنول های موجود 
در چای سبز نقش موثری در پیش��گیری از ابتال به 
سرطان دارد؛ به خاطر اینکه این ترکیبات می توانند 
روند رشد سلول های س��رطانی را کند کرده و آنها را 

نابود کنند. 
بررسی های دیگری که روی سرطان پوست حیوانات 
آزمایشگاهی انجام شده نش��ان می دهد تومورهای 
حیواناتی که چای س��بز می نوش��ند رش��د کمتری 
نسبت به حیواناتی که آب می نوشند دارد. این چای 
مفید همچنین باعث کاهش خطر مرگ و میر ناشی از 
بیمار ی های قلبی، عروقی و سکته قلبی شده و حتی 

پوسیدگی دندان ها را نیز کاهش می دهد.
چای سیاه

چای سیاه سرشار از تانین است که قدرت ضدالتهابی 

باالیی دارد و ضدباکتری محسوب می شود. این چای 
که جزو نوشیدنی های پرطرفدار است برای تسکین 
اس��هال یا نفخ و احس��اس س��نگینی مفید است به 
خاطر اینکه باعث می ش��ود بدن ب��ه راحتی مایعات 

را جذب کند. 
چای سیاه همچنین برای کاهش ورم جای بریدگی، 
نیش زنبور و حشرات، دندان درد یا ورم ملتحمه نیز 

مفید است.
 اگ��ر از تعریق زی��اد پا و ب��وی بد آن رن��ج می برید 
می توانید چای سیاه را دم کرده و داخل تشتی بریزید 
و پایایتان را در آن قرار دهید. چای سیاه باعث نابودی 
باکتری ها شده و منافذ پوست را می بندد. به همین 
دلیل نیز از تعریق زیاد جلوگیری کرده و بوی بد پا را 

کاهش می دهد.
دمنوش نعنا

، غ��ذا هض��م  بهب��ود  ب��رای  نعن��ا   دمن��وش 
 درم�ان یبوست و تسکین حال�ت ته�وع و است�فراغ 
مفید است.نتایج یک پژوهش نشان می دهد بیمارانی 
که از س��ندرم روده تحریک پذیر رن��ج می برند بعد 
از مصرف کپس��ول های روغن نعنا بهب��ود خوبی در 

وضعیت خود مشاهده کرده اند. 
در واقع محققان مش��اهده کردند دل درد این افراد 
به میزان ۴۰ درصد و نفخ آنها ب��ه میزان ۵۰ درصد 
کاهش یافته است. به عقیده این محققان نعنا باعث 

کاهش ریفالکس معده می ش��ود.بهتر است بدانید 
که نوش��یدن یک فنجان از این دمنوش قبل از غذا 
باعث تس��کین عضالت معده ش��ده و باعث می شود 
که غذا با س��رعت بیش��تری داخل آن به حرکت در 
بیاید. به ویژه در وعده هایی که در مصرف مواد غذایی 
چرب زیاده روی می کنید. این دمنوش همچنین به 
تسکین گلودرد، خنک کردن پاهای دردناک و تخلیه 

سینوس ها کمک می کند.
دمنوش لیموترش

اگر از آلرژی رنج می برید یک فنج��ان دمنوش داغ 
لیموترش به کمک تان می آی��د. این دمنوش باعث 
تحریک موهای داخل بینی شده و به دفع آالینده ها 
و گرد و غبار از مجرای بینی کم��ک می کند. به این 
ترتیب نیز عطسه و سرفه را کاهش می دهد. افزودن 
مقداری مریم گلی، رازیانه ی��ا بادیان رومی)آنیس( 

تاثیر این دمنوش را بیشتر می کند. 
نوش��یدن دمن��وش لیموت��رش ب��رای مقابل��ه ب��ا 
س��رماخوردگی نیز موثر اس��ت و مانن��د یک قابض 
طبیعی عمل می کن��د. در نتیج��ه می تواند التهاب 
و تورم بافت گل��و را کاهش ده��د. توصیه می کنیم 
که مقداری عس��ل نیز به دمنوش ت��ان اضافه کنید 
تا گلویتان تس��کین پی��دا کند. چون عس��ل حاوی 
ترکیبات آنتی اکسیدانی اس��ت و یک آنتی بیوتیک 

طبیعی محسوب می شود.

صرف نظر از سن و سابقه خانوادگی، سکته مغزی یک 
بیماری اجتناب ناپذیر است.

 پیشنهادهایی برای معکوس کردن خطر ابتال به سکته 
مغزی وجود دارد:

کنترل فشار خون: 
فشار خون باال یک عامل خطر بزرگ برای ابتال به سکته 
مغزی هم در زنان و هم در مردان است و خطر بروز آن را 
دو تا ۴ برابر بیشتر می کند. کنترل فشار خون باال و نگه 
داش��تن آن در حالت ایده آل، برای پیشگیری از سکته 
مغزی ضروری اس��ت. کاهش نمک در رژیم غذایی به 
کمتر از ۱۵۰۰ میلی گ��رم در روز، اجتناب از غذاهای 
پرکلس��ترول مانند همبرگر، پنیر و بستنی، خوردن ۴ 
تا ۵ وعده میوه و س��بزی در روز، مصرف دو تا سه وعده 
ماهی در هفته و چند وعده روزانه غالت کامل و لبنیات 
کم چرب، انجام روزانه ۳۰ دقیقه ورزش، ترک سیگار و 
در صورت نیاز مصرف داروهای فشار خون، برای کنترل 

این بیماری ضروری است.

کاهش وزن: 
چاقی و ع��وارض مرتبط با آن از جمله فش��ار خون باال 
و دیابت، خطر ابتال به س��کته مغزی را باال می برد. اگر 
ش��ما اضافه وزن دارید، این را بدانید که از دست دادن 
۱۰ پوند وزن و یا حتی کمتر از آن می تواند تاثیر واقعی 
در کاهش خطر ابتال به س��کته مغزی داش��ته باش��د. 
هدف، نگه داشتن شاخص توده بدنی زیر عدد 2۵ است. 
برای رس��یدن به این هدف کمت��ر از 2۰۰۰ کالری در 
 روز دریافت کنید، افزایش فعالی��ت های هوازی مانند 

پیاده روی، در روز ضروری است.
درمان فیبریالسیون دهلیزی: 

فیبریالس��یون دهلیزی یک نوع نامنظم شدن ضربان 
قلب اس��ت که باعث لخته ش��دن خون و خطر ابتال به 
سکته مغزی می شود. فیبریالسیون دهلیزی خطر ابتال 
به سکته مغزی را ۵ برابر می کند و باید درمان آن جدی 
گرفته شود. اگر عالئمی مانند تپش قلب یا تنگی نفس 
دارید، با پزشک تان تماس بگیرید، شما ممکن است نیاز 

به رقیق کننده های خون مانند آسپیرین با دوز باال و یا 
وارفارین به منظور کاهش خطر س��کته مغزی ناشی از 

فیبریالسیون دهلیزی داشته باشید.
درمان دیابت: 

داش��تن قند خون باال خطر تش��کیل لخته و در نهایت 
س��کته مغزی را افزایش می دهد. کنترل قند خون در 
محدوده هدف، استفاده از رژیم غذایی متعادل، ورزش و 
دارو برای کنترل قند خون ضروری است. برای اطمینان 
از سطح قند خون حداقل سالی دو بار تست هموگلوبین

A۱Cرا انجام دهید. در این تست میزان گلوکز متصل 
به گلبول های قرمز خون مشخص می شود که یکی از 
نشانه های کنترل قند خون در س��ه ماه گذشته است. 
میزان هموگلوبینA۱Cباید کمتر از ۷ درصد باش��د. 
برای اطمینان بیشتر می توانید میزان قند خون روزانه 
را با دستگاه خانگی کنترل قند خون بسنجید. عدد آن 
پیش از صرف غ��ذا باید بین 9۰ ت��ا ۱۳۰ میلی گرم در 
دسی لیتر و یک تا دو ساعت بعد از صرف غذا، کمتر از 

۱8۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد.
ترک سیگار: 

سیگار خطر تشکیل لخته را به اشکال مختلف افزایش 
می دهد؛ از جمله از طریق افزایش غلظت خون و تجمع 
پالک در رگ ها. یک رژیم غذایی سالم و ورزش منظم، 
همراه با ترک سیگار یکی از شیوه های مهم زندگی برای 

کاهش خطر سکته مغزی است.

چگونه از بروز سکته مغزی جلوگیری کنیم؟

خوراکی های تامین کننده سالمت پوست

دمنوش هایی برای سالمتی بیشتر
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داستان تاریخی

عل��ي )ع( وارد خانه ش��د. پيامبر )ص( و خديجه )س( مش��غول 
 خواندن نماز بودند. ايس��تاد و به رکوع و س��جود آنه��ا نگاه کرد . 

پيامبر )ص( آياتي از قرآن را تالوت مي کرد.
 چ��ون نم��از آنها تم��ام ش��د ، عل��ي )ع( از کارش��ان پرس��يد : 
پيامبر )ص( در جواب فرمود : »ما نماز مي خوانيم ، براي خدايي که 
 مرا به پيامبري مبعوث کرده است« ؛ و علي )ع( را به اسالم دعوت 

کرد.
 او مهلت خواست تا با پدرش مش��ورت کند. شب تا صبح در فکر 
بود . صبح نزد رسول خدا )ص( آمد و فرمود : »خداوند مرا آفريد ، 
در حالي که با پدرم مشورت نکرد. پس دليلي ندارد که من هم در 

مورد عبادت او با پدرم مشورت نمايم «.

قريش به بچه هاي خود ي��اد داده بودند که وقت��ي پيامبر )ص( 
از خانه بي��رون مي آمد ، پش��ت س��ر حض��رت م��ي دويدند و 
 شعرهايي عليه ايش��ان مي خواندند و رس��ول خدا )ص( را اذيت 

مي کردند.
 علي )ع( که کودک بود ، به رسول خدا )ص( مي گفت : »هر وقت 
از خانه بيرون مي روي ، مرا با خود ببر«. پيامبر اکرم )ص( از خانه 
 بيرون مي آمد ، تا بچه ها م��ي آمدند به حضرت آزار برس��انند ،
 علي )ع( آنها را دنبال مي کرد و گوش و بيني آنها را مي کش��يد.

آنها هم نزد پدران خود شکايت مي کردند که : »قضمنا علي ؛ علي 
ما را گاز گرفته « )اذيتمان کرده(. لذا درکودکي به حضرت لقب 

»قضم«داده بودند.

 ش��خصی فوت ک��رد؛ وقت��ی ک��ه بس��تگانش بعد از م��رگ او 
وصيت نامه را مطالعه کردند  متحير شدند و به يکديگر گفتند: 

ما چطور می توانيم اين ۱۷ شتر را به اين ترتيب تقسيم کنيم؟
 و بعد از فکر کردن زياد  به اين نتيجه رسيدند که تنها يک مرد 

در عربستان می تواند به آنها کمک کند.
 بنابراين آنها به نزد امام علی )ع(رفتند تا مشکل خود را مطرح 
کنند.حضرت فرمود: رضايت می دهيد که من شترم را به شتران 
 ش��ما اضافه کنم آنگاه تقس��يم بنمايم؟ گفتند: چگونه رضايت 
 نمی دهيم.هر کس��ی دوس��ت دارد يک ش��تر اضافی تر داشته 

باشد . 
پس شتر خويش را به ش��تران اضافه نمود و به فرزند بزرگ که 
سهمش نصف شتران بود، نه شتر داد )۹=۲÷۱۸( . به فرزند دوم 
که سهمش ثلث شتران بود، شش شتر داد )۶=۳÷۱۸( و به فرزند 

سوم که سهم او يک نهم بود، دو شتر داد )۲=۹÷۱۸( .
و در آخر يک ش��تر باق��ی ماند که همان ش��تر  حض��رت بود.

. )۲+۶+۹=۱۷(

اولين مسلمان

مدافع کوچک

مدیر توانمند

داستان امامان

 عاصم بن حم��زه گفت : جوان��ی را در مدين��ه ديدم که 
می گفت : ای خدای عادل حاک��م ، ميان من و مادرم به 
عدالت حکم کن ! چون خبر ب��ه عمر خطاب خليفه دوم 
رسيد او را احضار کرد و گفت : جوان ! چرا به مادر خود ، 

نفرين می کنی ؟ 
جوان گفت : يا اميرالمومنين مادرم نه ماه مرا در ش��کم 
خود حمل کرده و دو سال کامل شير داده ولی اکنون که 
رشد کرده ام و جوانی نورس شده ام و خوب و بد را تميز 
می دهم و دست راست را از چپ می شناسم ، مرا از خود 
می راند و فرزند خ��ود نمی داند  و چن��ان می نمايد که 

هرگز مرا نديده است ! 
عمر دستور داد: مادر جوان را حاضر کنند . ماموران، زنی 
را با چهار برادر او آوردند . چهل نفر هم برای قسم خوردن 
آمدند و همگ��ی گواهی دادند که اين زن دختر اس��ت و 

شوهر نکرده و فرزندی ندارد . 
شهود توضيح دادند که اين جوان دروغگو و منفور است و 
می خواهد اين زن آبرومند را ميان فاميل خود رسوا کند . 

عمر از جوان پرسيد: تو چه می گويی ؟ 
جوان گفت : به خدا قسم اين زن مادر من است . 

عمر رو کرد به زن و گفت : اين جوان چه می گويد ؟ 

زن گف��ت : ي��ا اميرالمومني��ن ! ب��ه خ��دا و بح��ق 
 محم��د )ص( که م��ن اي��ن ج��وان را نمی شناس��م و 
نمی دانم از چه فاميلی است ! اين جوان دروغ می گويد و 

می خواهد مرا ميان قبيله ام رسوا گرداند . 
 عمر پرس��يد: آي��ا گواهانی ب��رای اثبات مدع��ای خود 

داری ؟ 
زن گفت : آری اين جماعت گواهان من هستند . 

عمر گفت : حال که چنين است اين جوان را حبس کنيد 
تا در باره گواهان رسيدگی شود.

در بين راه ب��ه اميرالمومنين علی عليه الس��الم برخورد 
نمودند ؛ تا جوان نظ��رش به امير مومنان عليه الس��الم 
افتاد فرياد زد: ای پسر عم رس��ول خدا به داد من برس ! 
من جوانی مظلوم هستم و خليفه دستور داده مرا زندانی 

کنند . 
حضرت دستور داد جوان را نزد عمر برگردانند. 

حضرت به عمر گفت : اجازه می دهی من درباره ايش��ان 
قضاوت کنم ؟ عمر گفت : چگونه اجازه ندهم با اينکه از 

پيغمبر شنيدم می فرمود: داناترين شما علی بن ابيطالب 
است . 

سپس حضرت از زن پرسيد: گواهانی داری که ادعای تو 
را گواهی کنند ؟ 

 زن گف��ت : آری اي��ن چه��ل نفر دع��وی م��را گواهی 
کردند . 

چون کار ب��ه اينجا رس��يد اميرالمومنين عليه الس��الم 
فرمود: امروز درباره شما حکمی صادر می کنم که موجب 

خشنودی خدا و پيغمبر باشد . 
آنگاه از زن پرسيد: سرپرست تو کيست ؟ 

گفت : برادرانم هستند که در اينجا ايستاده اند . 
حضرت از برادران زن پرسيد: آيا رضايت می دهيد که من 

درباره خواهر شما حکمی صادر کنم ؟ 
گفتند: آری . 

علی عليه الس��الم حضار را مخاطب ساخت و گفت : ای 
مردم ! من اين زن را به چهارص��د درهم از مال خودم به 

اين جوان تزويج کردم . 

ای قنبر ! برو و درهم ها را بياور ! قنبر ، غالم حضرت رفت 
و درهم ها را آورد . 

حضرت فرمود: درهم ها را بريز در دامن اين جوان و به او 
هم گفت : آنها را بريز در دامن زن خود و دستش را بگير 

و برو به خانه ات ! 
 همين که زن اين س��خنان را ش��نيد فرياد زد و گفت :

 امان ! امان ! ای پس��ر عم پيغمبر خ��دا ! آيا می خواهی 
من در آتش دوزخ بسوزم ؟ به خدا ، اين پسر من است ! ! 

حضرت فرمود: چرا قبال اقرار نکردی ؟ 
زن گفت : ای پسر عم رسول خدا ! من تقصير ندارم . مرا 
به مردی ناکس و فرومايه تزويج کردند  و از او اين پس��ر 

را آوردم . 
وقتی شوهرم مرد و اين پسر به سن بلوغ رسيد . برادران 
و کسان من گفتند: بايد اين پسر را از خود نفی کنم . من 

هم از ترس برادرانم فرزندی او را انکار کردم . 
حضرت دس��تور داد ، زن دست پس��ر خود را بگيرد و با 
آزادی با هم زندگی کنند و از برادرانش واهمه نداش��ته 

باشد . 
چون قضاوت حضرت به انجام رسيد ، عمر با صدای بلند 

گفت : اگر علی نبود عمر به هالکت می رسيد.

در چنين روزیبرگی از تاریخ

 امام علی عليه السالم 
در شب ضربت خوردن

حضرت علی عليه الس��الم در ش��ب ش��هادت خود، افطار را ميهمان 
دخترش، ام کلثوم بود. در هنگام افطار س��ه لقمه غذا خورد و سپس به 

عبادت پرداخت. 
علی عليه الس��الم از اول ش��ب تا صبح بی قرار بود. گاهی به آسمان و 
ستارگان نگاه می کرد و هر چه طلوع فجر نزديک تر می شد، تشويش 
او نيز بيشتر می ش��د. می فرمود:» نه من دروغ می گويم و نه آن کسی 
 که به م��ن خبر داده دروغ گفته اس��ت. ش��بی که مرا وعده ش��هادت 

داده اند، امشب است.«
سرانجام آن شب هولناک به پايان رسيد و علی عليه السالم در تاريکی 
سحر برای ادای نماز صبح به سوی مسجد حرکت کرد. مرغابی هايی که 
در حياط خانه بودند در پی او رفتند و به جامه اش آويختند. اهل خانه 
خواس��تند آنها را از او دور س��ازند، اما امام فرمود:» آنها را به حال خود 
بگذاريد. آنها اکنون س��روصدا می کنند، اما به زودی نوحه سر خواهند 
داد.« امام حس��ن عليه الس��الم گفت:» اين چه نفوس بدی اس��ت که 

می زنيد؟«
فرمود:» پس��رم، نفوس بد نمی زنم وليکن دل من گواهی می دهد که 

کشته خواهم شد.«
ام کلثوم از سخن پدرش پريشان شد و عرض کرد:» دستور بفرماييد که 

جعده به مسجد برود و با مردم نماز بگذارد.«
فرمود:» از قضای الهی نمی توان گريخت.« آن گاه کمربند خود را محکم 

بست و در حالی که اين دو بيت را زمزمه می کرد عازم مسجد شد.
» کمر خود را برای مرگ محکم ببند، زيرا مرگ تو را مالقات خواهد کرد.

از مرگ، آن گاه که به سوی تو آيد، جزع و فرياد مکن.«
امام عليه السالم وارد مسجد شد و به نماز ايستاد. وقتی به سجده رفت، 
 ابن ملجم در حال��ی که فرياد می زد: »حکم برای خداس��ت نه برای تو

 ای علی« با شمشير زهر آلود، ضربتی بر سر مبارک علی عليه السالم زد. 
اين ضربت به محلی اصابت کرد که س��ابقا شمشير عمرو بن عبدود در 
جنگ خندق بر آن خورده بود. فرق مبارک امام علی عليه السالم با ضربه 

ابن ملجم تا پيشانی شکافته شد و خون فوران کرد.

رحلت فقيه و فيلسوف بزرگوار آيت  اهلل »ميرزا احمد آشتياني« 
)۱۳54ش(

عملي��ات ايذايي ظفر ۲ در پنجوين توس��ط ارتش جمهوري 
اسالمي ايران )۱۳۶4ش(

ارتحال آيت  اهلل »رضا مدني کاش��اني« مرجع بزرگ و زعيم 
حوزه علميه کاشان )۱۳۷۱ ش(

دکتر احمد متين دفتری س��ناتور و اس��تاد ممتاز دانش��گاه 
و نخس��ت وزير س��ابق. دکتر متين دفتری  در س��ن ۷۳ س��الگی 

درگذشت)۱۳50ش(
ملک حسين پادشاه اردن برای يک مس��افرت ۱4 روزه وارد 

تهران شد)۱۳5۲ش(
ژنرال س��وهارنور رييس جمهوری اندونزی و همسرش برای 

يک ديدار پنج روزه وارد تهران شدند)۱۳54ش(
قوای سردار اس��عد بختياری وارد قم شد. نمايندگان روس و 

انگليس با سردار مالقات و مذاکره کردند)۱۲۸۸ش(
محمد ساعد س��فير کبير ايران در شوروي طي يادداشتي به 
کميسارياي امور خارجه شوروي بي طرفي کامل دولت ايران را در 

جنگ بين آلمان و شوروي اعالم نمود)۱۳۲0 ش( چگونگ��ی ضربت خ��وردن حضرت علی)ع( در نوش��ته 
تاريخ نويسان پيشين يکسان نيست، اما نوشته ابن اعثم، 
با آنچه ميان شيعيان مشهور است مطابق می باشد. وی 
چنين می نويسد: »پسر ملجم شمشير خود را برداشت و 
به مسجد آمد و ميان خفتگان افتاد. علی)ع( اذان گفت 
و داخل مس��جد ش��د و خفتگان را بيدار می کرد، سپس 
به محراب رفت و ايس��تاد و نماز را آغاز کرد ، به رکوع  و 
 سپس به سجده رفت. چون سر از سجده نخست برداشت،

 ابن ملجم او را ضربت زد و ضرب��ت او بر جای ضربتی که 
عمرو پسر عبدود در جنگ خندق به او زده بود آمد. ابن 
ملجم گريخت و علی )ع(در مح��راب افتاد و مردم بانگ 

برآوردند اميرمومنان کشته شد.«
بالذری می نويسد: »چون پسر ملجم او را ضربت زد گفت: 

فزت و رب الکعبه.«
روايت های شيعی و برخی از روايت های اهل سنت نيز با 

آنچه ابن اعثم نوشته مطابقت دارد.
به هرحال امام را از مسجد به خانه بردند. ديری نگذشت 

که قاتل را دستگير کرده و نزد او آوردند. 
امام به او فرمود:»پسر ملجمی؟«

� »آری!«
� »حسن او را سير کن و اس��توار ببند! اگر مردم او را نزد 
من بفرست تا در پيشگاه خدا با او خصمی کنم و اگر زنده 

ماندم يا می بخشم يا قصاص می کنم.«
ابن سعد نوش��ته اس��ت امام فرمود: »به اوخوراک نيکو 
و جای نرمش دهيد.« و هم او نوش��ته اس��ت روزی که 

علی)ع( م��ردم را برای بيعت می خوان��د ابن ملجم دوبار 
برای بيعت پيش آمد و علی )ع( او را راند س��پس فرمود: 
از پيغمبر شنيدم او ريش مرا از خون سرم رنگين خواهد 

کرد. 
امام در آخري��ن لحظه ه��ای زندگی، فرزن��دان خود را 
خواس��ت و به آنها چنين وصيت کرد: »ش��ما را سفارش 
می کنم به ترس��يدن از خدا و اين که دنيا را مخواهيد هر 
چند دنيا پی شما آيد و دريغ مخوريد بر چيزی از آن که به 
دستتان نيايد و حق را بگوييد و برای پاداش  ]آن جهان [ 
کار کنيد و با ستمکار در پيکار باشيد و ستمديده را يار. و 
شما و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامه من به او رسد 
سفارش می کنم به ترس از خدا و آراستن کارها و آشتی با 
يکديگر، که من از جد شما شنيدم، می گفت: آشتی دادن 

ميان مردم بهتر است از نماز و روزه ساليان.«
خدا را، خ��دا را درباره يتيمان، آنان را گاه گرس��نه و گاه 
س��ير مداريد و نزد خود ضايعشان مگذاريد.  خدا را، خدا 
را. همسايگان را بپاييد که سفارش شده پيامبر شمايند، 
پيوسته درباره آنان سفارش می فرمود چندان که گمان 

برديم برای آنان ارثی معين خواهد نمود.
خدا را، خدا را، درباره قرآن، مبادا ديگری بر ش��ما پيشی 

گيرد در رفتار به حکم آن.
خدا را، خدا را، درباره نماز که ستون دين شماست.

خدا را خ��دا را در حق خان��ه پروردگارت��ان! آن را خالی 
مگذاري��د، چندانکه در اين جه��ان ماندگاري��د که اگر 

)حرمت ( آن را نگاه نداريد به عذاب خدا گرفتاريد.

خدا را خدا را، درباره جهاد در راه خدا به مال  و به جان  و 
زبان، بر شما باد به يکديگر پيوس��تن و به هم بخشيدن. 

مبادا از هم، روی بگردانيد و پيوند هم را بگسالنيد.
امر به معروف و نهی از منکر را وامگذاريد تا بدترين شما 
حکمرانی شما را بر دست گيرند، آنگاه دعا کنيد و از شما 

نپذيرند. 
پس��ران عبدالمطل��ب! نبين��م در خون مس��لمانان فرو 
 رفته ايد و دس��ت ها را بدان آلوده و گويي��د اميرمومنان

 را کشته اند. 
بدانيد جز کشنده من نبايد کسی به خون من کشته شود. 
بنگريد! اگر من از اين ضربت او مردم، او را تنها يک ضربت 
بزنيد و دست و پا و ديگر اندام او را مبريد که من از رسول 
خدا)ص( ش��نيدم می فرمود: »بپرهيزيد از بريدن اندام 
مرده، هر چند سگ ديوانه باشد.«اندک اندک آرزوی او 
تحقق می يافت و به آنچه می خواست نزديک می شد. او 
از ديرباز، خواهان شهادت بود و می گفت: »خدايا بهتر از 

اينان را نصيب من دار و بدتر از مرا بر اينان بگمار!«  
علی)ع( ب��ه لقاء حق رس��يد و عدالت، نگاهب��ان امين و 
بر پا دارن��ده مجاهد خود را از دس��ت داد، و بی ياور ماند. 
س��تمبارگان از هر سو دس��ت به حريم آن گشودند و به 
اندازه ت��وان خود اندک ان��دک از آن ربودن��د، چندانکه 

چيزی از آن بر جای نماند. 
آنگاه ستم را بر جايش نش��اندند و همچنان جای خود را 
می دارد تا خدا کی خواهد که زمين پر از عدل و داد شود، 

از آن پس که پر از ستم و جور شده است.

عمارت باغ امير س��منان، يکی از بناه��ای زيبا و ديدنی 
شهرسمنان است که قدمت آن به اواخر حکومت قاجاريه 
بر می گردد. عمارت باغ امير سمنان بين سال های ۱۲۷5 
تا ۱۲۸5 توسط استاد معمار باش��ی و به دستور و هزينه 
صاحب بناحاج ميرزا آقا فاميلی احداث شده است. علت 
نام گذاری بنا به عم��ارت باغ امير، همج��واری آن با باغ 
بزرگ امي��ر اعظم بوده اس��ت. امير اعظم مش��هور ترين 
 حاکم ايالت قومس )استان سمنان فعلی( بوده که در سال

 ۱۲۹5 ه� . ش، به ضرب گلوله کشته شد.
عمارت و باغ امير که به تبعيت از معماری صفوی ساخته 
شده است در متراژی به وسعت س��ه هزار متر مربع قرار 
دارد، که دارای دو باغ و دو منزل مسکونی بوده و از لحاظ 
فرهنگی به س��ه دس��ته فضا : ش��امل فضاهای عمومی، 
خصوصی و نيمه خصوصی تقسيم می ش��ود . بنای فوق 
که خانه يکی از بزرگان و تجار س��منان به نام حاج ميرزا 
آقا فاميلی بوده است به تملک شهرداری در آمده و آقای 
محمد عزيزالدين به عنوان س��رمايه گذار در اين پروژه با 

شهرداری سمنان مشارکت نموده است.
خانه سمنان داراي ۱0 بخش است. بخش های خانه امير 
سمنان ش��امل بخش هاي چاپ، راديو، تلفن و مخابرات، 
آب، اتاق نشيمن، اسناد، سينما و عکس، موسيقی، مطبخ 
و … است. مجتمع تاريخی، فرهنگی، گردشگری باغ امير 
به دو فاز تقسيم می ش��ود: فاز اول آن موزه می باشد که 

ش��امل بخش های چاپ، راديو، تلفن و مخابرات، اسناد، 
موسيقی، عکس و س��ينما بوده که در تاريخ ۲۷ /۱۲/ ۹4 
با حضور مسئوالن شهر به بهره برداری رسيده است و فاز 
دوم آن سفره خانه سنتی می باشد که در آينده نزديک به 

بهره برداری خواهد رسيد.
در موزه مجتمع باغ امير سمنان در بخش تلفن و مخابرات 
بيش از ۳5 دس��تگاه تلفن با برند مختلف اعم از دستگاه 
م��ورس، تلفن های هندل��ی و تلفن های قديم��ی، تلفن 

صحرايی و جنگی که در جنگ جهانی دوم مورد استفاده 
قرار می گرفته و اولين دس��تگاه تلفکس که در س��منان 

موجود بوده به نمايش گذاشته شده است. 
در خانه سمنان بزرگ ترين سند و وقف نامه آب سمنان 
به طول ش��ش متر، ش��يرهای آب قديمی و ساعت آبی، 
بالغ بر ۱00 سند قديمی از اواخر قاجاريه تا دوره معاصر 
از جمله کوپن آذوقه مربوط ب��ه جنگ جهانی اول و دوم، 
اولين قرارداد تجاری سمنان با دولت روسيه، برگه تعرفه 
انتخابات مجلس سنا و شورای ملی مربوط به سال ۱۳۳۱ 

و….. قرار دارد.
بازديدکنن��دگان از خان��ه – م��وزه امي��ر س��منان ب��ا 
مجموعه هايی چون مجموعه ابزار س��لمانی، خطاطی و 
دستگاه بستنی ساز مربوط به يک قرن پيش، ساعت ورود 
و خروج مربوط به ۸0 سال قبل، ساعت سال کوک و اشيا 
و ابزارهايی که از تجاوز ارتش سرخ در سمنان حد فاصل 

سال های ۱۳۲0 تا ۲۶ باقی مانده است، آشنا مي شوند.
اين بنا در سال ۱۳۸0 به مالکيت ش��هرداری سمنان در 
آمد و تا ح��دي مورد مرمت قرار گرفت و در س��ال ۹۱ به 
بخش خصوصي براي تبديل به خانه س��منان واگذار شد 
و تحت نظارت اداره کل ميراث فرهنگي اس��تان سمنان 
تبديل به مجتمع تاريخی، فرهنگی، گردشگری شد. خانه 
 سمنان در ۲۷ اس��فند ماه با حضور جمعي از مسئوالن و

 عالقه مندان به فرهنگ و تاريخ استان سمنان افتتاح شد.  

عمارت باغ امير سمنان

چگونگی 
ضربت خوردن 
حضرت علی)ع(

قضاوت امام علی )ع(

تقویم خورشيدی ) 5 تير 1395 (

تقویم هجری ) 19 رمضان 1437 (

تقویم ميالدی ) 25 ژوئن 2016 (

ضربت خوردن امام علي)ع( به دست »عبدالرحمن ابن  ملجم 
مرادي« )40 ق(

وف��ات »غياث الدي��ن جمش��يد کاش��اني« منج��م و 
رياضي دان)۸۳۲ ق(

آغ��از س��فر اولي��ن کش��تي مس��افربري بخ��ار از آمري��کا 
)۱۸۱۶م(

اختراع اولين ميکروسکوپ الکترونی در آمريکا )۱۹40م(
آغاز جنگ کره ش��مالي و جنوبي با حمايت شوروي و آمريکا 

)۱۹50م(
روز مل��ي و اس��تقالل »موزامبي��ک« از اس��تعمار پرتغ��ال 

)۱۹۷5م(
روز ملي و استقالل »اس��لووني« از فدراس��يون يوگسالوي 

)۱۹۹۱م(
روز اس��تقالل »کرواس��ي« از فدراس��يون يوگس��الوي 

)۱۹۹۱م(
انفجار عظيم مقر نظامي آمريکا در منطقه ظهران عربس��تان 

)۱۹۹۶م(



با مسئوالن

اخبار کوتاه

انتظامی

 دکت��ر رس��ول زرگرپ��ور، در جلس��ه ه��م افزای��ی و همگرای��ی 
 فرهنگ��ی ش��هر اصفه��ان، اظهارداش��ت: با توج��ه به پیش��نهاد

 برخی از مدیران فرهنگی، مبنی ب��ر افزایش هماهنگی و هم افزایی 
الزم بین ش��هرداری و نهادهای فرهنگی اس��تان، جلس��ه ی امروز 

تشکیل گردید.
استاندار اصفهان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر هماهنگی 
دس��تگاه های فرهنگی، گفت: س��الها قبل دس��تور س��اخت و ساز 
 فرهنگس��راها، کتابخان��ه ه��ا و واگ��ذاری و تحویل ای��ن مراکز به 

سازمان های ذی ربط ابالغ شده است.
وی افزود: مس��ائل فرهنگی در ش��هرداری ها، به ویژه ش��هرداری 
اصفهان، هم اکنون با اعتب��ارات خوب و با قوت ص��ورت می گیرد؛ 
ولی الزم اس��ت که هماهنگی الزم، با دس��تگاه های فرهنگی دیگر 
 نیز صورت گیرد و می توان از پتانس��یل ش��هرداری برای س��اخت 
سالن های فرهنگی مورد نیاز شهر اس��تفاده نمود و از موازی کاری 
 جلوگیری کرد و اگر ای��ن ظرفیت ها در کنار هم ق��رار گیرد، حتما 

هم افزایی بیشتری خواهد داشت.
زرگر پور با بیان اینکه در بخش فرهنگی اصفهان، اقدامات بسیاری 
صورت گرفته است، گفت: در کنار این اقدامات، هم افزایی و همکاری 
با سایر دستگاه های فرهنگی، کمتر به چش��م می خورد و آنچه که 
امروز بیش از همه مورد نیاز اس��ت، افزایش هماهنگی اس��ت و باید 
 هم افزایی ایجاد ش��ود که از این ظرفیت ها، با بهره برداری بیشتر و 

چند برابر استفاده شود.
زرگرپور افزود: باید در اس��رع وقت، کمیته ای متشکل از شهرداری 
و تع��دادی از دس��تگاههای اصل��ی فرهنگ��ی تش��کیل گ��ردد و 
 درخصوص چگونگی ایجاد هماهنگی و هم افزایی فرهنگی ش��هر، 

با تعیین مصادیق، اقدام الزم صورت پذیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز در این جلسه، هم افزایی 
ظرفیت ها را بسیارمهم خواند و درخصوص کمبود سالن سینما، تئاتر 

و تماشاخانه، مواردی را عنوان نمود.
 ریی��س ح��وزه هنری اس��تان نی��ز با اش��اره ب��ه اینکه ب��ا تکمیل 
چند پ��روژه، تعداد س��الن های س��ینما در اس��تان افزایش خواهد 
 یافت و به عدد اس��تانداردهای جهانی نزدیک خواهیم ش��د، افزود: 
درخصوص سالن تئاتر نیز می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در استان 

باشیم.
 مع��اون فرهنگ��ی ش��هرداری اصفه��ان، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه

 بایس��تی مدیریت مراک��ز فرهنگی، در ی��ک افق تعریف ش��ده به 
مردم واگذار ش��ود،  اظهارداش��ت: همه باید کمک کنند که عرصه، 
 برای حض��ور بخش خصوص��ی باز ش��ود و بخش دولتی ب��ه عنوان 

سیاست گذار و ناظر عمل کند.
 وی از آمادگ��ی کامل ش��هرداری برای تش��کیل جلس��ه ای برای

 افزایش هم افزایی در اولین فرصت خبر داد.

 رییس اتاق بازرگانی اصفهان، ب��ا تأکید بر اینکه رک��ود فعلی اقتصاد، 
اکث��ر کارخانه ه��ای کش��ور و به وی��ژه اس��تان اصفه��ان را زمین گیر 
 کرده اس��ت، افزود: در این راس��تا باید توجه داشته باش��یم که دولت، 
 در ای��ن زمینه تس��هیالتی را در نظر گرفت��ه که البته این تس��هیالت، 

راه به جایی نخواهد برد.
 س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی،  ب��ه برخ��ی از نابس��امانی ها در بازار 
 اش��اره کرد و گفت: متأس��فانه ما در برخی بازارها دچار اشتباه شده ایم 
 و امروز با س��فرهای خود ب��ه کش��ورهای مختلف، متوجه می ش��ویم 
 که در برخی از بازارها  اشتباه رفته ایم و در این راستا سعی بر آن داشته 
 تا میز کش��ورهای مختلف جه��ان را در اتاق بازرگانی داش��ته باش��یم 

و از رایزن های اقتصادی و سفیران کشورمان در دنیا استفاده کنیم.
 س��هل آبادی در ادام��ه، ب��ا بی��ان اینک��ه ات��اق بازرگان��ی س��عی بر 
راه ا    ندازی مجتمع قضایی در راستای رسیدگی به مشکالت قضایی فعاالن 
اقتصادی را دارد، بیان کرد: این امر، با توجه به مشکالت قضایی مختلفی 

که فعاالن اقتصادی دارند، باید هر چه زودتر اجرایی شود.
وی در ادامه، با تأکید بر اینکه در حال حاضر، ۴۰ درصد از صنعتگران و 
فعاالن اقتصادی در آلمان، تقاضای ورود به ایران و به ویژه استان اصفهان 
را دارند، اظهار داش��ت: ما باید از این ظرفیت بزرگ، س��ریع تر استفاده 

کرده و نگذاریم این پتانسیل از بین برود.

پوس��تر ویژه ی کارگروه کودک و نوجوان چهاردهمین جش��نواره 
بین المللی امام رضا)ع(، از س��وی کانون پ��رورش فکری کودکان و 

نوجوانان و با طراحی مهشید مهاجر منتشر شد.
 در این پوس��تر، 1۴ کبوتر به نیت 1۴ معصوم علیهم السالم و عنوان 
چهاردهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( در میان آن، نقش 
بس��ته اس��ت؛ همچنین این پوس��تر، با گل های رنگارنگ بهاری و 

عنوان های 8 موضوع کار، آراسته شده است.
پوس��تر کارگ��روه ک��ودک و نوج��وان چهاردهمی��ن جش��نواره 
بین الملل��ی امام رض��ا)ع(، ب��ا نظارت هن��ری کوروش پارس��انژاد 
در مدیری��ت گرافیک کان��ون، طراحی ش��ده و به مراک��ز فرهنگی 
 هنری کانون، به سراسر کش��ور، مراکز آموزش��ی کانون زبان ایران

 و فروش��گاه های عرضه ی محصوالت فرهنگی هنری کانون، ارسال 
شده است.

برنامه ه��ای کارگروه ک��ودک و نوج��وان چهاردهمین جش��نواره 
بین المللی امام رضا)ع(، از س��وی کانون پ��رورش فکری کودکان و 
نوجوانان و با تکیه بر »متانت« و »سخاوت«، دو ویژگی اخالقی آن 

امام همام، اجرا می  شود.
گفتنی اس��ت فراخ��وان کامل مس��ابقه  ه��ای کارگ��روه کودک و 
نوجوان این جش��نواره بی��ن المللی، ب��ا 8 موضوع »کاردس��تی«، 
»شعرس��رایی«، »خوش  نویسی«، »نقاشی«، »داس��تان  نویسی«، 
 »معرف��ی ش��خصیت«، »قص��ه  گوی��ی« و »نش��ریه  ن��گاری«

 www.kanoonnews.ir در پایگاه اطالع رسانی کانون به نشانی
منتشر شده است.

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان اصفه��ان گفت: در پ��ی تحقیقات و 
رصدهایی مبنی بر فعالیت افرادی که به صورت باند، با یک دستگاه 
مینی بوس اقدام به توزیع مواد مخ��در می کنند، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.

سرهنگ حسن یاردوستی ادامه داد: طی هماهنگی با مراجع قضایی، 
به صورت همزمان ط��ی یک عملی��ات غافلگیرانه و هوش��مندانه، 
خودروی مورد نظر شناسایی و سه توزیع کننده مواد مخدر دستگیر  
شدندکه طی بازرسی از خودروی مذکور، تعداد هشت بسته هروئین 

آماده فروش، کشف شد.
وی افزود:پس از هماهنگی با مقام قضایی، منازل این افراد نیز تحت 
بازرس��ی قرار گرفت که تعداد ۲۶ بس��ته مواد مخدر صنعتی از نوع 

هروئین، در یکی از منازل کشف شد.
یاردوس��تی بیان کرد: در مجموع ۲۶ بسته هروئین به وزن 1۵ گرم 
کشف و متهمان جهت سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل 

داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان، در پایان خاطرنش��ان کرد: 
نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، به شدت 

برخورد خواهد کرد و اجازه جوالن و فعالیت به آن ها نخواهد داد.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

لزوم هم افزایی دستگاه های
 فرهنگی استان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی اصفهان:

سرمایه گذاران آلمان، متقاضی ورود 
به اصفهان هستند

از سوی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان؛

پوستر چهاردهمین جشنواره امام 
رضا)ع( رونمایی شد

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان خبر داد:

توزیع مینی بوسی هروئین
در اصفهان

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: شورای 
اس��المی ش��هر به غی��ر از تنظی��م بودجه، براس��اس 
پیش بینی های صورت گرفته در قانون اساس��ی، وظیفه 
و اختیار دارد که حقوق مردم را از دستگاه های حاکمیت 

مطالبه کند.
 رضا امینی اظهار کرد: ش��هر اصفه��ان دارای ۲ میلیون 
و 1۰۰ هزار نفر جمعیت اس��ت و بر اس��اس تقسیمات 
جغرافیایی مصوب وزارت کشور، 1۵ منطقه شهری دارد.

وی با بیان اینکه بودجه ای که ش��ورا مطابق قانون، برای 
سال 9۵ برای اداره و توسعه شهر وضع کرده، ۲هزار و ۶۵۰ 
میلیارد تومان است، اضافه کرد: یک هزار و ۶۵۰ میلیارد 
تومان از این بودجه به صورت نقدی و 9۵۰ میلیارد تومان 

آن نیز به صورت غیر نقدی است.
رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان ادامه داد: اگر 
 شرایط اقتصادی کشور مناسب باشد و تمام پیش بینی ها 
به طور کامل محقق شود، معادل این بودجه باید هزینه 

تعریف کنیم.
امینی ادامه داد: بودجه به معنای اختصاص منابع محدود 
به نیاز های نامحدود اس��ت و باید براساس اولویت بندی 

برای انجام امورات هزینه شود.
وی اضافه کرد: هزینه های ش��هر از س��وی مردم تأمین 
می ش��ود و مردم به اعضای ش��ورای ش��هر، ب��ه عنوان 
نمایندگان خ��ود وکالت می دهند که برای اداره ش��هر، 

برنامه ریزی و اولویت بندی کنند.
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان تأکید کرد: اینکه 
در زمان انتخابات، رهبر معظم انقالب، مسئوالن و تمام 
ارکان نظام تاکید می کنند که با آش��نایی رأی بدهید و 
حتما رأی بدهید و مشارکت کنید، بخشی از آن، آبروی 

نظام و مشارکت حداکثری و دشمن شکن حضور مردم 
در صحنه است؛ اما بخش��ی از آن نیز نتایج و حاصل این 

انتخابات است.
امینی گفت: با توجه به این موارد، حضور در انتخابات از 
این لحاظ بسیار مهم است که این موارد را باید در مساجد 
برای مردم عنوان کنی��م تا م��ردم در انتخابات، حضور 

آگاهانه و فعاالنه داشته باشند.
وی اظهارکرد: به ه��ر جهت این وکالت داده می ش��ود 
و شورای ش��هر، در قالب کمیس��یون های تشکیل شده 
براس��اس قانون برنامه ریزی و بودجه، بودجه ها را برای 

شهر تعریف می کند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ۵ کمیسیون 
تخصصی، شامل کمیس��یون امور اقتصادی، حقوقی و 
گردشگری، کمیس��یون عمران، شهر سازی و معماری، 
کمیس��یون حمل و نق��ل، محی��ط زیس��ت و فناوری 
اطالعات، کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری 
و کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، در شورای 

اسالمی شهر اصفهان فعالیت می کنند.
امینی اظهار کرد: این ۵ کمیس��یون تخصصی، براساس 
آمار، نظر س��نجی و مطالعات علمی، نیاز های ش��هر را 
مشخص می کنند و برای آن، اعتبار پیش بینی می کنند.

 وی ادام��ه داد: ب��ه ای��ن دلیل ک��ه تکلی��ف و وظایف 
شهرداری ها و شورای شهر، برای مردم1۰۰ درصد شفاف 
و روشن نیست، بیشتر گالیه های خود را یا به استاندار یا 
به نماینده مجلس و یا به نماینده ش��ورای اسالمی شهر 
می گویند و ما در کنار تنظیم بودجه شهرداری، براساس 
پیش بینی های ص��ورت گرفته در قانون اساس��ی، باید 

حقوق مردم را از دستگاه های حاکمیت مطالبه کنیم.

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان، با تأکید بر اینکه 
از عمر انقالب ما، 37 س��ال و از عمر ش��ورا ها، 17 سال 
می گذرد، تصریح کرد: شورا ها ۲۰ سال دیر تر از انقالب، 
کار خود را آغاز کردن��د و دلیل آن هم این بودکه افرادی 
در حکومت نگران بودند که اگر نقش مردم در حاکمیت 
زیاد شود، ممکن اس��ت بحران ها و مشکالتی در کشور 

ایجاد گردد.
امینی با بیان اینکه 17 سال از عمر فعالیت شورای اول، 
شورای دوم، شورای سوم و شورای چهارم می گذرد و در 
حال حاضر نیز یک سال و چند ماه دیگر تا پایان فعالیت 
ش��ورای چهارم باقی مانده اس��ت، اضافه کرد: ش��ورا ها 
برکات بسیار خوبی برای خدمت به مردم داشته اند؛ البته 

اشکاالتی نیز وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه چون شهرداری، وجوه را مستقیما از 
مردم دریافت و هزینه می کند، این گردش مالی در چشم 
و منظر مردم، معلوم و مشخص است، گفت: ۲8 درصد از 
وجوهی که مردم به شهرداری پرداخت می کنند، برای 
امورات جاری شهر، مانند نگهداری، نظافت، رفت و روب 

و حمل زباله هزینه می شود.
 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، با بیان اینکه سایر 
وجوهی که مردم به شهرداری پرداخت می کنند نیز برای 
عمران و بهبود کیفیت زندگی در ش��هر هزینه می شود، 
اظهار کرد: اگر 1۰۰ درصد درآمد محقق شود، ۲8 درصد 
آن به هزینه های جاری و 7۲ درص��د آن به هزینه های 

عمرانی اختصاص داده می شود.
امینی ادام��ه داد: اگ��ر درآمد محقق نش��ود و به عنوان 
 مثال ۲۰ درصد کمبود درآمد داش��ته باشیم، تمام این

۲۰ درصد از هزینه های عمرانی کم می شود و نمی توانیم 
این کمبود را از هزینه های جاری کم کنیم؛ یک مقداری 

از بدقولی هایی که می شود، به این دلیل است.
امینی تصریح کرد: در بدترین شرایط، اگر صادقانه با مردم 
صحبت ش��ود، مردم می پذیرند، راهنمایی و همچنین 
قدر دانی می کنند؛ به همان صورت که همیشه با حضور 
حداکثری خ��ود در  اتفاق��ات و رویدادهای سیاس��ی، 
اجتماعی مانند راهپیمایی ها، همراه حکومت و مسئوالن 

هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، هم به مس��اجد در شهر 
کمک می شود و هم فرهنگسرا و ورزشگاه و سالن مطالعه 
در شهر ساخته می شود و ما نیز افتخار می کنیم که این 
کمک ها صورت می گیرد، تأکید کرد: اما دس��تگاه های 
متولی امر، وظایف خود را راحت کنار گذاشته اند؛ چرا که 
دیدن یک وزیر بسیار سخت است؛ اما دیدن یک شهردار 

سخت نیست.
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

شورای شهر، موظف به مطالبه گری حقوق مردم است

مدیرمنطقه 1۵ ش��هرداری اصفهان گفت: فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی در عرصه ارتقاء فرهنگ شهروندی، 

زیربنای اصلی توسعه شهری است. 
رضا مخت��اری در بازدی��د اعضای کمیس��یون فرهنگی 
ش��ورای ش��هر از منطقه 1۵ اظهار کرد: رس��الت اصلی 
حوزه فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری، ارتقای فرهنگ 
ش��هروندی، توجه به س��المت اجتماعی، ایجاد نش��اط 
 و امید به زندگ��ی برای ش��هروندان و احی��ای فرهنگ

 است. 
وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر، به ویژه کمیسیون 
فرهنگی، به مس��ائل فرهنگی و اجتماعی در شهر، نگاه 
ویژه دارد، ادامه داد: خوش��بختانه بر اساس این دیدگاه 
فرهنگی، مدیریت شهری، شرایط مطلوبی برای معرفی 

هر چه بهتر این شهر فرهنگی مهیا کرده است.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، از اختصاص 
3۰۰ تابلوی تبلیغات شهروندی و بیش از ۴ هزار تابلوی تبلیغاتی 
به یک هزار و ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس به موضوع »گذشت« خبر داد.

سعید امامی، با بیان اینکه گذشت و بخشش، عاملی بسیار مؤثر در 
رسیدن به سعادت است، گفت: در این دوره  از تبلیغات شهری که 
از 3 تیر ماه بر روی تابلوهای تبلیغات شهری نصب شده، تأثیراتی 
همچون آرامش، سالمتی، بزرگی و... که با گذشت می توان به آن 

رسید، به شهروندان یادآوری  شده است.
وی ادامه داد: تبلیغات ایستگاه های اتوبوس مناطق پانزده گانه 
این شهر نیز به موضوع گذشت اختصاص یافته است و پوسترهایی 
از احادیث و داستان های اخالقی جذاب و تأثیرگذار بزرگان دین، 
با همین موضوع در این ایستگاه ها نصب می شود تا شهروندان 

با خواندن آن ها، گذشت را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفه��ان، با بیان 
 اینکه مسابقه ای نیز با موضوع گذش��ت، در تابلوهای تبلیغاتی 
ایستگاه های اتوبوس، برای عموم شهروندان مطرح شده است، 
خاطرنشان کرد: به ش��هروندانی که تا تاریخ ۲۵ تیرماه، جواب 
صحیح را به س��امانه پیامکی 3۰۰۰8313 ارسال کنند، به قید 

قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
موضوع های تابلوهای تبلیغات ش��هری، هر 1۵ روز و تبلیغات 
ایستگاه های اتوبوس، هر 3۰ روز  تغییر می کند و هر دوره، به یک 

موضوع خاص شهروندی اختصاص می یابد.
عالقه مندان، برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص تولیدات 
فرهنگی و برنامه های کمیته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری 
اصفهان، با ش��ماره 3۴۴۶73۶۰ تماس بگیرند یا به وب سایت

shahrvandi.net مراجعه کنند.

 مدی��ر فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری اصفه��ان گف��ت: 
نقشه مهندسی فرهنگی اجتماعی ش��هر اصفهان، بر اساس 
مقتضیات فرهنگی هر منطقه، تهی��ه و به مناطق پانزده گانه 

ابالغ شد.
 منصور سلطانی زاده اظهارکرد: با توجه به تشکیل معاونت های 
فرهنگی در مناطق پانزده گانه و تقسیم کاری فعالیت سازمان 
فرهنگی تفریحی و معاونت فرهنگی اجتماعی، الگوی مدیریت 

فرهنگی شهر اصفهان تدوین شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه الگ��وی مدیری��ت فرهنگی ش��هر 
 اصفهان ش��امل 7 گام اس��ت، افزود: اولین گام، اولویت بندی 
مؤلفه های فرهنگی اجتماعی شهر اصفهان است که در سال 
گذشته، با همکاری کمیس��یون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان و پژوهشگران این حوزه، شناسایی شد.

 مدیر فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفه��ان تصریح کرد: 
 در گام های بعدی، شاخص های وضع موجود شناسایی شد 

و شاخص های وضعیت مطلوب به دست آمد.
وی با اش��اره به اینکه این نقش��ه، مس��یر حرک��ت فعالیت 
 ه��ای فرهنگ��ی اجتماع��ی مناط��ق را مش��خص می کند، 
اظهارکرد: طبق این نقشه، فعالیت های فرهنگی در شهرداری 
اصفهان هماهنگ شده و از فعالیت های موازی در این نهاد و 

دیگر دستگاه های استان، جلوگیری می شود.
 مدیر فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان، ب��ا بیان اینکه 
نقشه مهندسی فرهنگی، امکان سنجش فعالیت های فرهنگی 
را ارزیابی می کند، ادامه داد: نقشه مهندسی فرهنگی اجتماعی 
مناطق، بر اساس مقتضیات و شرایط هر منطقه و محله تدوین 

شده است.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان گفت: عملیات مرمت و روکش 
آسفالت معابر منطقه 3 در دست اجراست.

 حسین کارگر اظهار کرد: آسفالت تراشی و روکش آسفالت معابر 
اصلی خیابان های بزرگمهر، سروش و صغیراصفهانی در دست 
اجراست. وی با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت معابر فرعی 
محدوده خیابان های سروش و ولی عصر، از ابتدای سال جاری 
تاکنون در دست اجراست، افزود: آسفالت معابر فرعی خیابان ابن 

سینا، در دستور کار قرار گرفته است.
 مدی��ر منطق��ه 3 ش��هرداری اصفه��ان، ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
آسفالت تراشی خیابان فردوسی درحال اجراست، عنوان کرد: 8 
میلیارد ریال برای ترمیم آسفالت معابر فرعی و اصلی اختصاص 

داده شده است.
کارگر بیان کرد: عملیات خط کش��ی این معابر، پس از تکمیل 

آسفالت و همزمان با نزدیک شدن مدارس، انجام خواهد شد.

ارتقاء  فرهنگ شهروندی؛ 
زیربنای اصلی توسعه شهری

با اختصاص بیش از چهار هزار تابلوی تبلیغاتی در ایستگاه های اتوبوس شهر؛

گذشت،آموزش داده می شود
مدیر فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان:

نقشه مهندسی فرهنگی شهر، به مناطق 15 گانه ابالغ شد

 اجرای عملیات مرمت 
و  روکش آسفالت معابر منطقه

اخبار شهرداری

در حاشیه

مدرسه چهارباغ؛ بنای باشکوه دوران صفوی که به قول محققین، 
هم مدرس��ه بوده است و هم مسجد. این ش��اهکارمعماری که 
ورود ب��ه آن، آرامش را الق��ا می کند و بیرون��ش هنر و ظرافت 
 را، در ضل��ع ش��رقی خیاب��ان چهارباغ عباس��ی واقع ش��ده؛ 
در مرکز شهری که پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم است.
  س��راغ متولیان مدرس��ه را که بگی��ری، راه را گ��م می کنی؛

 چرا که اسم اداره اوقاف، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری 
 و حوزه علمیه امام صادق)ع(، در این مکان برده ش��ده اس��ت 

و اگر بخواهی دنبال دلیل تخریب آخرین میراث به جا مانده از 
زمان صفوی بگردی، متولی پیدا نمی کنی.

  ف��ارغ از اینکه متولی اصلی چه کس��ی اس��ت؟ آنچ��ه در این 
میان مهم اس��ت، نجات این میراث تاریخی است که شاید به 
دالیلی مانند تردد خودرو در خیابان اصلی، عدم رس��یدگی و 
 مرمت غیر کارشناسی، وجود چند متولی و عبور مترو از کنار آن، 
همه  و هم�ه، نش��انگ�ر ناب�ودی ای�ن اث�ر ب�ی نظی�ر ت�اریخی 

در آینده است.

سکوت پر از خالی مدرسه چهارباغ
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پایان مرحله گروهی یورو 2016؛

یک هشتم نهایی؛ 
آغاز جدال های مرگ و زندگی

 با پای��ان رفت��ن دور گروهی رقاب��ت های ی��ورو 2016؛ هیج��ان با آغاز 
رقابت های حذفی به اوج می رسد.

 تیم های فرانس��ه، ولز، آلمان، کرواس��ی، ایتالیا و مجارس��تان به عنوان 
تیم های اول راهی مرحله بعد شدند و سوئیس، انگلیس، لهستان، اسپانیا، 

بلژیک و ایسلند هم در این شش گروه در رتبه دوم قرار گرفتند. 
 اما از بی��ن تیم های س��وم، آلبانی و ترکی��ه از دور رقابت ه��ا کنار رفتند 
و اسلواکی، ایرلند شمالی، جمهوری ایرلند و پرتغال جواز حضور در مرحله 

یک هشتم نهایی را به دست آوردند. 
نکته جالب توجه اما وضعیت متفاوت باال و پایین جدول حذفی رقابت ها 
 است. جایی که آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه در یک سمت قرار 
 گرفته اند و تیم هایی همچون ولز، لهس��تان، کرواسی، پرتغال، سوئیس 

و مجارستان در سمت دیگر.
از مهم ترین بازی های مرحله یک هشتم نهایی می توان به دیدار نفس گیر 
ایتالیا و اسپانیا اشاره کرد. دیداری که یاد آور فینال رقابت های یورو 2012 
 است. جایی که اسپانیا با 4 گل آتزوری را تحقیر کرد و این بار یاران بوفون 
به دنبال جبران آن نتیجه خواهند بود. دیدار ایتالیا مقابل اسپانیا چهارمین 
 پیکار ای��ن دو تیم در 3 دوره اخیر رقابت های یورو محس��وب می ش��ود.

 آن ها در یورو 2012 دو بار و در یورو 2008 نیز 1 بار مقابل یکدیگر قرار 
گرفته بودند.

انگلیس که با 2 تس��اوی و 1 پیروزی کار خ��ود را در دور گروهی به اتمام 
رساند، باید با ایسلند روبه رو شود. در واقع ایسلندی ها  با گل لحظات پایانی 

مقابل اتریش، حریف این تیم در مرحله یک هشتم نهایی شدند. 
دیداری که می تواند اتفاقات جذاب زیادی در آن رقم بخورد.

درباالی جدول مصاف کرواسی و پرتغال و همین طور سوئیس و لهستان 
 نیز می تواند حاوی جذابیت های زیادی باش��د. هر دو تیم عملکرد خوبی 

در دور گروهی داشتند و کار را بدون شکست به پایان رساندند.

یورو 2016

تنها بازیکنی که در چهار یورو گلزنی 
کرده است

آردا توران سکوت خود را شکست
ستاره تیم ملی فوتبال ترکیه به انتقاد از هواداران تیمش پرداخت و تاکید 

کرد که آنها خاطره بدی را برای او رقم زدند.
ه��واداران  تی��م مل��ی فوتب��ال ترکی��ه امی��د زی��ادی ب��ه درخش��ش 
آردا ت��وران س��تاره سرش��ناس خ��ود در ی��ورو 2016 داش��تند، ام��ا 
س��تاره بارس��لونا نتوانس��ت بازی های درخش��انی را به نمای��ش بگذارد 
 و ب��ا انتقاد ه��واداران خش��مگین ترکی��ه مواجه ش��د چرا ک��ه این تیم 
 ب��ا وج��ود پی��روزی در ب��ازی پایان��ی نتوانس��ت ب��ه دور بع��د راه پیدا 

کند.
بعد از دو شکست پیاپی ترکیه برابر اسپانیا و کرواسی هواداران خشمگین 
ترکیه علیه کاپیتان سرش��ناس خود شعار س��ر دادند و او را به کم کاری 

متهم کردند. 
توران با وجود آنکه به او توهین شده بود، اما سخنی بر زبان نیاورد تا اینکه 

بعد از پیروزی برابر چک سکوت خود را شکست.
او گفت: بسیار ناراحت هستم. بعد از دیدار برابر اس��پانیا خودم را کنترل 

کردم و گریه نکردم، اما هواداران مادرم را به گریه انداختند. 
االن به چنین چیزه��ای فکر نمی کنم، اما بدون ش��ک این خاطره تلخ را 

فراموش نخواهم کرد. 
هافبک بارسلونا ادامه داد: ما برابر تیم های بزرگی بازی کردیم. 

 شکس��ت برابر اس��پانیا و کرواس��ی اصال غافلگیر کننده نبود چرا که آنها 
از همه نظر بهتر از ما هس��تند. بله قبول دارم که در دو دیدار نخست خود 

خوب نبودیم، اما برابر چک بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم. 
متاسفانه نتوانستیم به دور بعد راه پیدا کنیم.

  » کریس��تیانو رونالدو « با گل هایی که مقابل مجارس��تان به ثمر رساند 
به عنوان تنها بازیکنی لقب گرفت که در چهار دوره رقابت های یورو گلزنی 
کرده است. این مهاجم پرتغالی در رقابت های سال 2004، 2008، 2012 

و 2016 برای تیم ملی کشورش گلزنی کرده است.
 رونالدوی 31 س��اله تعداد گل های خود در یورو را به عدد هش��ت رساند 

و رکورد هموطنش » نونو گومژ « با شش گل را پشت سر گذاشت. 
این پنجاهمین و شصتمین گل رونالدو برای تیم ملی پرتغال بود. 

مهاجم رئال مادرید در تساوی س��ه بر سه مقابل مجارس��تان در مرحله 
گروهی یورو 2016 موفق شد دو گل از سه گل تیمش را به ثمر برساند. 

 بازی مقابل مجارستان همچنین هشتصدمین بازی رونالدو برای باشگاه 
و کشورش بود که طی آن توانست ۵4۵ بار گلزنی کند.

در روزهای��ی ک��ه صمیم��ی تری��ن 
 رفی��ق س��یدمهدی رحمت��ی، حنی��ف 
 عمران زاده حس��ابی ب��ه او حمله کرده 
و طعن��ه های زی��ادی به گلر اس��تقالل 
م��ی زن��د، بختی��ار رحمانی با انتش��ار 
 عکس و متنی، از کاپیتان آبی ها تش��کر

کرد.
 ب��ه نظر م��ی رس��د رحمتی متناس��ب 
 ب��ا کارای��ی بازیکن��ان با آنه��ا صمیمی 
 می ش��ود و در ص��ورت کم ش��دن توان 

فنی شان از آنها دوری می کند.

کم سن و س��ال ترین تماش��اگران حاضر در مس��ابقات یورو 2016 از دو کشور ایرلند و 
ایسلند هستند.

در حالی که تب فوتبال در اروپا با انجام بازی های یورو 2016 داغ اس��ت و اتفاقات تلخ و 
خوش زیادی در این تورنمت می افتد، انتشار تصاویر جالب از کم سن و سال ترین و البته 

بامزه ترین تماشاگران پانزدهمین دوره مسابقات هم در نوع خود جالب بود.
دو کودک از ایرلند و ایسلند به همراه پدرشان در ورزشگاه حضور دارند. 

پدران این دو کودک هم برای اینکه صدای موجود در ورزشگاه گوش فرزندان شان را آزار 
ندهد، از گوشی های صداگیر مخصوص استفاده کرده اند.

تشکر  بختیار رحمانی
 از کاپیتان آبی ها 

کم سن و  سال ترین تماشاگران یورو 2016

منتفی ش��دن اردوی تی��م ملی در ارمنس��تان 
 بهانه ای ش��د ت��ا وضعی��ت بازیکن��ان تیم ملی 
 در ب��ازی با مقدونیه که ب��ه نوعی ترکیب اصلی 

تیم ملی ایران است را مورد بررسی قرار دهیم.
علیرضا بیرانوند؛ به فکر تثبیت دروازه 

پرسپولیس و تیم ملی
 علیرض��ا بیرانون��د در نیم فصل لی��گ پانزدهم 
ب��ا توجه ب��ه مش��کالت پرس��پولیس در این 
پس��ت و حواشی سوش��ا مکانی به شدت مورد 
 نظر سرخ پوش��ان بود، در نهای��ت با پایان لیگ 
 و ب��ه عنوان اولی��ن خرید قرمز ه��ای پایتخت 
به جمع این تیم اضافه شد و انتظار می رود که 
با حضور او پرس��پولیس بتواند رنگ آرامش را 

بعد از سال ها درون دروازه ببیند. 
ضمن اینکه حضور او در پرس��پولیس می تواند 
او را ب��ه نفر اول دروازه تیم ملی در س��ال های 

آینده تبدیل کند.
 رامین رضاییان؛ مبهم و نامشخص

رامی��ن رضائی��ان این روز ه��ا خبرس��ازترین 
بازیکن اردوی سرخ پوش��ان شده است. بعد از 
جنجالی ک��ه میان برانکو و کی روش به خاطر 
 حاضرنش��دن ملی پوش��ان در اردوی س��رخ ها 
به وجود آم��د تنها بازیکنی ک��ه خود را هنوز 
به کادر فنی پرس��پولیس معرفی نکرده، رامین 
رضائیان است. این روز ها اخبار مختلفی از این 
 بازیک��ن و انتظارات او از تی��م فصل آینده اش 
به گوش می رس��د. به نظر می رس��د مشکالتی 
که پدر این بازیکن با آن مواجه ش��ده از دالیل 
وضعی��ت مبه��م او در این روزها باش��د و باید 
منتظر بمانیم و بینیم چه اتفاقی در انتظار این 

بازیکن و باشگاه پرسپولیس است.
پژمان منتظری؛ ادامه در قطر یا برگش�ت 

به خانه
 پژم��ان منتظ��ری ک��ه فص��ل قب��ل را همراه 
 ب��ا مجتب��ی جب��اری در االهلی قط��ر گذراند 
با سیاس��ت های جدیدی که باشگاه های قطری 

در پیش گرفته اند باید به پیشنهادهای دیگر خود فکر کند. 
در این میان صحبت هایی در مورد عالقه علیرضا منصوریان 
ش��نیده  بازیک��ن  ای��ن  ب��ه  اس��تقالل   س��رمربی 
 می ش��ود ولی هنوز چیزی به صورت رس��می اعالم نشده 
و باید دید که این بازیکن، فصل بعد را در لیگ س��تارگان 
قطر ادامه خواهد داد یا اینکه به استقالل باز خواهد گشت. 

 مرتضی پورعلی گنجی؛ در قطر ماندنی شد
بع��د از صحبت هایی که در مورد ق��رار گرفتن این بازیکن 
 در لیس��ت خروجی باش��گاه الس��د منتشر ش��د در نهایت 
به نظر می رس��د این بازیکن بعد از تمدید قرارداد سرمربی 

پرتغالی السد مانوئل فریرا در این تیم ماندنی است. 
 از طرفی او یک فصل دیگر هم با این تیم قطری قرارداد دارد. 

بیس��ت تیر ماه بازیکنان تیم الس��د باید در محل تمرینات 
خود را معرفی کنند و پس از پنج روز تمرینات بدنس��ازی 

جهت برپایی اردویی راهی پرتغال خواهند شد.
 حاج صفی؛ دوراهی استقالل یا تیم اروپایی

احسان حاج صفی خبرساز ترین بازیکن این روز های فصل 
نق��ل و انتقاالت اس��ت. این بازیکن که پس از س��قوط تیم 
فرانکف��ورت به دس��ته پایین تر به دنب��ال تیم جدید خود 
هس��ت، درصورت��ی که نتوان��د تیم مناس��ب اروپایی برای 
فص��ل بعد خود انتخ��اب کند به احتمال زی��اد بمب دیگر 
اس��تقاللی ها در فص��ل نقل و انتقاالت خواه��د بود و گفته 
می ش��ود در این خصوص علیرضا منصوریان شخصا با خود 

حاج صفی در این مورد صحبت کرده است.
 سعید عزت اللهی؛ ادامه حضور در روسیه

س��عید عزت اللهی که فصل قبل به دلیل ترافیک بازیکنان 
در تیم روستوف و نتایج خوب این تیم فرصت زیادی برای 
بازی کردن به او نرس��ید عزم خود را جزم کرده تا به یکی 
از بازیکن��ان کلیدی ای��ن تیم در فصل آتی لیگ روس��یه 
 و لیگ قهرمانان اروپا بدل ش��ود. س��عید ع��زت اللهی باید 
1۵ تیرم��اه برای ش��روع تمرین��ات، خود را ب��ه کادر فنی 

روستوف معرفی کند.  
 اشکان دژاگه؛ وضعیت مبهم و نامشخص

این روز ها اخبار متفاوتی از لیگ ستارگان قطر و سرنوشت 
بازیکن��ان ایران��ی ش��اغل در این لیگ به گوش می رس��د. 
 اش��کان دژاگ��ه بازیکن ارزش��مند تی��م ملی ای��ران یکی 
از بازیکن��ان تی��م العربی در فصل گذش��ته ب��ود که البته 
 تکلی��ف ماندن ی��ا نمان��دن این بازیک��ن در تی��م العربی 

به تعیین سرمربی این تیم بستگی دارد. گفته می شود 
مس��ئوالن العربی روز 13 جوالی نشستی با این مربی 
ایتالیایی خواهند داش��ت و با تعیین س��رمربی این تیم 

تکلیف بازیکنان العربی هم مشخص خواهد شد.
 داریوش شجاعیان؛ ماندن در تیم کمالوند

داریوش شجاعیان یکی از پدیده های لیگ پانزدهم بود 
ک��ه خیلی زود توانس��ت توانایی های خود را به معرض 
نمایش بگذارد. عملکرد او در تیم گسترش فوالد تبریز 
به س��رمربی گری ف��راز کمالوند باعث ش��د تا کارلوس 

کی روش او را به تیم ملی فراخواند. 
اگرچه زمزمه های زیادی پیرامون این بازیکن به گوش 
می رس��ید و تیم  اس��تقالل هم در مقاطع��ی به دنبال 
جذب این بازیکن بود، اما در نهایت این بازیکن تصمیم 
گرف��ت تا در تبریز بماند و احتم��اال پروژه انتقال او به 

تیم های دیگر فصل آینده کلید خواهد خورد.
وحید امیری؛ سوژه آبی و قرمز

وحید امیری یکی از پر س��ر و ص��دا ترین بازیکن نقل 
 و انتق��االت تابس��تانه لی��گ برتر بود. ای��ن بازیکن که 
بعد از گلزن��ی به تیم پرس��پولیس در دو هفته پایانی 
لیگ پانزدهم که با ش��ادی پس از گل توسط او همراه 
نبود، زمزمه های پیوس��تنش به پرسپولیس را افزایش 
 داد. در حال��ی ک��ه خبر از توافقش با پرس��پولیس بود 
به ناگاه از استقالل سر در آورد ولی پادرمیانی هدایتی 
او را قرم��ز پوش کرد. وحید امیری یک��ی از بازیکنان 
کلیدی پرسپولیس در فصل آتی خواهد بود که باید در 

سه جبهه مقابل حریفان قرار بگیرند.
 سردار آزمون؛ روبین کازان شاه ماهی خود را 

پس گرفت
س��ردار آزم��ون فصل گذش��ته عملکرد درخش��انی از 
 خود در تیم ملی ایران و باش��گاه روس��توف روسیه که 
به صورت قرضی در آن بازی می کرد، به جا گذاش��ت. 
ای��ن بازیک��ن جوان و آین��ده دار تیم ملی موفق ش��د 
با عملکرد درخش��ان خ��ود تیم روس��توف را به لیگ 
قهرمانان اروپا برس��اند. البته تیم کازان بعد از عملکرد 
ف��وق العاده آزمون او را به تیم خ��ود برگرداند و گفته 
می ش��ود که پیش��نهادهای مختلفی از تیم های مطرح 
اروپایی ب��رای او وجود دارد. برای اینکه س��ردار در نهایت 
فصل آتی را در چه تیمی توپ خواهد زد باید منتظر بمانیم 
ولی چیزی که مبرهن و واضح است این است که تیم کازان 

به راحتی بازیکن ارزشمند خود را از دست نخواهد داد.
 علیرضا جهانبخش؛ در انتظار انتقال بزرگ

 هافب��ک ملی پوش فوتب��ال ایران که در س��ال های اخیر 
در فوتبال هلند درخشیده است، این روزها را در استراحت 
پیش از آغاز تمرینات به سر می برد. این بازیکن در بازهای 

ملی هم عملکرد خوبی از خود برجای گذاشته است. 
به نظر می رس��د در فصل آینده هم ش��اهد ادامه همکاری 
جهانبخش با باش��گاه آلکمار باشیم، مگر اینکه پیشنهادی 

خوب از باشگاهی بزرگ به سراغش بیاید.

سایه روشن  شاگردان کی روش در فصل آینده؛

مقصد ستاره ها کجاست؟

گلف باز ش��ماره 4 جهان اعالم کرد تصمیم ن��دارد در المپیک ریو 2016 
شرکت کند.

راری مک ایلروی گلف باز ایرلندی تصمیم گرفت به دلیل شیوع ویروس 
زیکا از حضور در المپیک ریو انصراف دهد.

گلف باز شماره 4 جهان در این باره اظهار داشت: بعد از تفکر و تامل زیاد، 
تصمیم گرفتم نامم را از بازی های تابستانی المپیک ریو خط بزنم. 

فکر می کنم سالمتی من و خانواده ام بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد.
وی افزود: اگر چه شیوع این ویروس کمتر شده، اما بدون ریسک نیست. 
مطمئنم که مردم ایرلند هم مرا می فهمند. حمایت بی دریغی که از من در مسابقات گلف در داخل یا خارج از کشور می شود، 

باعث می شود تا فکر کنم همه جهان خانه من است. 
جیسون دی گلف باز شماره یک جهان درباره این تصمیم مک ایلروی اعالم کرده این تصمیم قابل درک است. 

وی در این باره گفت: من به این تصمیم احترام می گذارم. 
من هم هنوزی تصمیمی در این باره نگرفته ام و فقط مس��ابقات آزاد آمریکا را به پایان برده ام. کمیته المپیک ایرلند هم در 
این باره گفته است، عدم حضور مک ایلروی در ریو کامال  ناراحت کننده است، اما به تصمیم این ورزشکار احترام می گذارد.

بازگشت یاغی عراقی به فوتبال ایران
در خبرها آمده بود که کرار بار دیگر به تراکتورس��ازی پیوست. خبری که 
اهالی فوتبال از شنیدن آن آزرده  خاطر شدند و آرزو می کردند این بازیکن 
هرگز پایش به فوتبال ایران باز نشود، اما این گونه نشد و باز هم باید حضور 

یک بازیکن بداخالق و یاغی را در فوتبال ایران تحمل کرد. 
بازیکنی که اگر دوست نداشته باشد بازی کند کسی نمی تواند جلودارش 
 باش��د یا اگر تصمیمات داور را نپس��ندد تا کتک زدن او هم پیش می رود 

و باز هم کسی نمی تواند جلودارش باشد.

شهاب به مشهد برگشت
 ش��هاب گردان دروازه بان باتجربه و ش��مالی س��پاهان بعد از س��ال ها حضور 
 در تیم ه��ای اصفهانی ب��ار دیگر راه بازگش��ت ب��ه مش��هد را در پیش گرفت 

و با قراردادی یک ساله پیراهن پدیده را برتن کرد.
گردان که در تیم ابومس��لم توانست برای خود اسم و رس��می در فوتبال ایران 
 پیدا کند بعد از س��ال ها حضور در تیم های ذوب آهن و س��پاهان طی توافقی 
یک ساله با باشگاه پدیده دوباره به مش��هد بازگشت تا رسما به جمع شاگردان 

رضا مهاجری در لیگ شانزدهم اضافه شود.

لیست پرسپولیس تکمیل شد
طارمی بعد از سفر به ترکیه قراردادش را با سرخپوش��ان تمدید خواهد کرد و 
رامین رضاییان نیز که این روزها در رویای ادامه فوتبال در خارج از ایران است 

سهمیه هجدهم پرسپولیس را تشکیل خواهند داد.
پرسپولیس در نقل و انتقاالت موفق شد سیدجالل حسینی، علیرضا بیرانوند، 
وحید امیری، ساسان انصاری، احسان علوان زاده، آنتونی گولچ را به ترکیب خود 
اضافه کند و در صورتی که مهدی طارمی و رامین رضاییان در جمع نفرات این 

تیم حاضر شوند، کار نقل و انتقاالت پرسپولیس به اتمام می رسد.

فدراس��یون جهانی وزنه برداری اعالم کرد احتمال دارد فدراسیون های 
 ملی 3 کش��ور به دلیل داش��تن تس��ت مثب��ت در دوپین��گ از حضور 
در المپیک ریو منع ش��وند. فدراس��یون جهانی وزنه ب��رداری اعالم کرد 
 با توجه ب��ه آزمایش دوباره نمونه ه��ای گرفته در المپی��ک 2008 پکن 
و 2012 لندن احتمال محرومیت روسیه، بالروس و قزاقستان از المپیک 
ریو وجود دارد. کمیت��ه بین  المللی المپی��ک اعالم ک��رده در ابتدا باید 
محرومیت یک س��اله این کشورها به تصویب برس��د. فدراسیون جهانی 
وزنه برداری همچنین اعالم کرده تنها ورزشکاران پاک قادر خواهند بود 
در المپیک ریو شرکت کنند. فدراسیون بین المللی وزنه برداری اعالم کرده کشورهایی که 3 یا بیشتر از 3 مورد تست مثبت 
از المپیک لندن و پکن داشته باشند، فدراسیون ملی شان تعلیق خواهد شد. این بیانیه به دنبال مثبت اعالم شدن تست 
دوپینگ 4 وزنه بردار قزاقستان در المپیک لندن مطرح شده که نام ایلیا ایلین هم در بین دوپینگی ها وجود دارد. همچنین با 
آزمایش مجدد نمونه های المپیک لندن، 6 وزنه بردار دیگر هم تست دوپینگ شان مثبت اعالم شده است. فدراسیون جهانی 
دوومیدانی نیز هفته گذشته تصمیم گرفت تعلیق دوومیدانی کاران روس را تا المپیک ریو حفظ کند. البته IOC راه حلی را 
برای ورزشکاران روسیه گذاشته مبنی بر اینکه دوومیدانی کارانی که ثابت کنند پاک هستند، می توانند در ریو شرکت کنند.

احتمال محرومیت وزنه برداری روسیه از المپیکبهترین گلف باز جهان از المپیک انصراف داد
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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 شماره 38769-1394/07/25 هیأت اول اقای اصغر رحیم زاده  به شناسنامه 
ش��ماره  140  کدملي  1290115151   صادره اصفهان  فرزند  حس��ین  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 176/67  مترمربع از پالک ش��ماره 170  فرعی از 19  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 143 

دفتر 591  امالک
2- رای ش��ماره 44978-1394/09/25 هیأت سوم خانم طاهره نادعلیان ماراني به 
شناسنامه شماره 427 کدملي 1288733968 صادره فرزند جعفر نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع از پالک شماره  487 فرعی از 16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند  ثبت شده در صفحه 

413دفتر 943امالک
3- رای ش��ماره 52290-1394/11/29 هیأت چهارم آقای رض��ا آزادانی نژاد  به 
شناسنامه شماره  2179  کدملي 1283494183 صادره خمینی شهر فرزند  رجبعلی  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  144/47  مترمربع از 
پالک ش��ماره 688 فرعی 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که به موجب صفحه 309 دفتر 716 مالک نیم دانگ مش��اع از پالک مذکور 

می باشد
4- رای ش��ماره 52289-1394/11/29 هی��أت چه��ارم خان��م طاه��ره منتظری 
قهجاورستانی  به شناسنامه شماره  8  کدملي 1291709614 صادره اصفهان فرزند  
محمدعلی  نسبت به سه دانگ مشاع ازشش��دانگ یک باب خانه به مساحت  144/47  
مترمربع از پالک شماره 688 فرعی 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که به موجب صفحه 309 دفتر 716 مالک نیم دانگ مشاع از پالک 

مذکور می باشد
5- رای ش��ماره 52430-1394/11/30 هیأت س��وم  آقاي نوروز شریفی رنانی به 
شناسنامه شماره 7507 کدملي 1283184249 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 133/95 مترمربع از پالک شماره681 
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان از مالک 

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

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

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

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 78 دفتر 771
9- رای ش��ماره 54539-1394/12/24 هی��أت اول اقای حس��ین ماهرانی برزانی  
به شناس��نامه ش��ماره 34  کدملي  1290140553  صادره خمینی شهر  فرزند علی  
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 119/46  مترمربع از پالک شماره 859 فرعی از 
16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

معصومه صادقی برزانی
10- رای شماره 54534-1394/12/24 هیأت اول خانم مریم خراسانی فردوانی  به 
شناسنامه شماره 12979  کدملي  1283240491  صادره اصفهان  فرزند حسینعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/90  مترمربع از پالک شماره 507 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج 

اقا کشاورزی ویالنی
11- رای ش��ماره 54535-1394/12/24 هیأت اول اقای محمدمهدی ش��اه سنائی 
گنیرانی  به شناس��نامه ش��ماره 855  کدملي  1283411938  صادره خمینی شهر  
فرزند اکبرنسبت به 44 حبه مشاع از72حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 304/93  
مترمربع از پالک ش��ماره 349 فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسداله شاه سنائی گنیرانی ازموردثبت صفحه 

244 دفتر 75 امالک
12- رای ش��ماره 54536-1394/12/24 هیأت اول خانم مریم شاه سنائی گنیرانی  
به شناسنامه شماره 854  کدملي  1283411954  صادره اصفهان  فرزند اکبرنسبت 
به 28 حبه مشاع از72حبه  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 304/93  مترمربع از 
پالک ش��ماره 349 فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسداله شاه س��نائی گنیرانی ازموردثبت صفحه 244 

دفتر 75 امالک
13- رای شماره 54537-1394/12/24 هیأت اول خانم فاطمه شاه سنائی گنیرانی  
به شناس��نامه ش��ماره 29  کدملي  1290036896  صادره اصفهان  فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/97  مترمربع از پالک شماره 349 فرعی از 21  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسداله 

شاه سنائی گنیرانی ازموردثبت صفحه 244 دفتر 75 امالک
14- رای ش��ماره 54522-1394/12/24 هی��أت اول اق��ای محس��ن خدیوپور  به 
شناسنامه ش��ماره 1179  کدملي  1284655016  صادره اصفهان  فرزند مصطفی 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 99  مترمربع از پالک ش��ماره 67  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اشرف میرخشتی
15- رای ش��ماره 54577-1394/12/24 هیأت اول اقای غالمحس��ین میرزائی به 
شناس��نامه ش��ماره 753  کدملي  6219513231  صادره فری��دن  فرزند حجت اله 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 150  مترمربع از پالک شماره 2777  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

278 دفتر 995 امالک
16- رای ش��ماره 54557-1394/12/24 هیأت اول خانم س��کینه صالحی لنجی  به 
شناسنامه شماره 5231  کدملي  5418672320  صادره مبارکه  فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 162/22  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع در اصفهان 

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

را نیز از محمدعلی باقرصاد خریداری نموده است
18- رای شماره 54216-1394/12/19 هیأت دوم اقای حمید محسنی به شناسنامه 
شماره 367  کدملي 1291029907  صادره اصفهان  فرزند اکبر نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 85/50  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می فتح اله 

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

فتح اله سدهیان
20- رای ش��ماره 1208-1395/01/26 هیأت دوم اقای نصیر س��لیمانی ننادگانی  
به شناسنامه ش��ماره 14  کدملي  1159611777   صادره فریدن  فرزند حسینعلی  
شش��دانگ س��اختمان  به مس��احت  160  مترمربع از پ��الک ش��ماره 28  اصلي 
 واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازمالک رس��می علی

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

زائری ازموردثبت صفحه 580 دفتر 12 امالک
22- رای ش��ماره 1348-1395/01/28 هی��أت اول اقای اصغر ش��ریفی رنانی   به 
شناسنامه ش��ماره 187  کدملي  1290178259  صادره خمینی شهر  فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مش��اع از  ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت  39/17  مترمربع 
از پالک شماره 948 فرعی از 17   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رس��می علی فنونی اصفهان��ی ازموردثبت صفحه 549 دفتر

 134 امالک
23- رای شماره 1349-1395/01/28 هیأت اول اقای محمدرضا شریفی رنانی   به 
شناسنامه شماره 194  کدملي  1290088128  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت  39/17  مترمربع از پالک 

ش��ماره 948 فرعی از 17   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی علی فنونی اصفهانی ازموردثبت صفحه 549 دفتر 134 امالک

24- رای ش��ماره 1402-1395/01/29 هیأت اول اقای جلیل عابدی اشکاوندی   به 
شناسنامه ش��ماره  1531  کدملي  0052902579  صادره تهران  فرزند  عباسعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/50   مترمربع از پالک شماره  1035  فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

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

کریم علیان رنانی
26- رای ش��ماره 1405-1395/01/29 هی��أت اول اق��ای رضا قلی هاش��می   به 
شناسنامه شماره  2  کدملي  1129657515  صادره فریدونش��هر  فرزند  خلیل اقا  
ششدانگ یکباب مغازه وساختمان فوقانی به مس��احت 126/22   مترمربع از پالک 
ش��ماره  787  فرعی از 28  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 25 دفتر 475 امالک
27- رای ش��ماره 1408-1395/01/29 هیأت اول اقای محمدرضا علی عس��گری 
رنانی   به شناس��نامه ش��ماره  9123  کدملي  1283200554  صادره خمینی شهر  
فرزند  محمود  ششدانگ یکبابخانه به استثنا بهاء ربعیه اعیانی ان به مساحت 136/50   
مترمربع از پالک شماره  3434  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 588و594 دفتر 593 امالک
28- رای شماره 1411-1395/01/29 هیأت اول خانم قمرآغا حسینی سمسانی   به 
شناسنامه شماره  622  کدملي  1287442978  صادره اصفهان  فرزند  سیدابوالقاسم  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/33   مترمربع از پالک شماره  836  فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

337 دفتر 288 امالک
29- رای ش��ماره 1421-1395/01/29 هی��أت اول اقای اکبر کرم��ی بروجنی به 
شناسنامه ش��ماره  253  کدملي  4650351278  صادره بروجن  فرزند  محمدرضا  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 68/65   مترمربع از پالک ش��ماره  28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می رضاباقرصاد 

ازموردثبت صفحه 298 دفتر 1099 امالک
30- رای ش��ماره 1430-1395/01/29 هیأت اول اقای نصراله عبدالهی تهرانی به 
شناسنامه ش��ماره  286  کدملي  1289404348  صادره اصفهان  فرزند  حسینعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 90   مترمربع از پالک ش��ماره  28  اصلي واقع در 

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

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صفرعلی علی عسگری رنانی
32- رای ش��ماره 1548-1395/01/30 هیأت اول اقای علی کوهانیان خواجوئی  به 
شناسنامه شماره  524  کدملي 1141894599  صادره خمینی شهر  فرزند قاسمعلی      
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 184  مترمربع از پالک ش��ماره 620  فرعی از 13   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

500 دفتر 24  امالک
33- رای ش��ماره 1551-1395/01/30 هیأت اول اقای اصغر گل کار  به شناسنامه 
ش��ماره  854  کدملي 1284528235  صادره اصفهان  فرزند  حسینعلی ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 213/32  مترمربع از پالک ش��ماره 286  فرعی از 40   اصلي 
واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفه��ان ازموردثبت صفحه 

139و142و145 دفتر 422 امالک
34- رای ش��ماره 1555-1395/01/30 هیأت اول اقای خلیل نصری  به شناسنامه 
ش��ماره  2328  کدملي 1283495678  صادره اصفهان  فرزند  محمدعلی ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 95/53  مترمربع از پالک شماره 314  فرعی از 5   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علیرضا توکلی 

خیرابادی ازموردثبت صفحه 147 دفتر 127 امالک
35- رای ش��ماره 1556-1395/01/30 هیأت اول اقای محس��ن احمدی رنانی  به 
شناس��نامه ش��ماره  175  کدملي 1290239150  صادره اصفه��ان  فرزند  محمد 
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 153/50  مترمربع از پالک شماره 1229  فرعی از 
18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 3678-

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

زارع بهرام ابادی
37- رای ش��ماره 1567-1395/01/30 هی��أت اول خانم پروانه اکب��ری جزی  به 
شناسنامه شماره  318  کدملي 1283019582  صادره اصفهان  فرزند محمدحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 383/20  مترمربع از 
پالک ش��ماره 68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسینعلی زارع بهرام ابادی
38- رای شماره 1570-1395/01/30 هیأت اول اقای جعفر علی جانی  به شناسنامه 
ش��ماره  233  کدملي 1290287732  صادره اصفهان  فرزند رمضان  شش��دانگ 
یکبابخانه  به مساحت 144/50  مترمربع از پالک شماره 32   اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن وحسین حقیقی زاده
39- رای ش��ماره 1572-1395/01/30 هی��أت اول اق��ای مرتضی ش��یروانی  به 
شناس��نامه ش��ماره  986  کدملي 6219261437  صادره فری��دن  فرزند منوچهر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 79/80  مترمربع از پالک شماره 67   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می شاهرخ وصدیقه 

وفاطمه وخاورصبیه غالمعلی همگی بیات
40- رای شماره 1584-1395/01/30 هیأت اول اقای محمود مزروعی  به شناسنامه 
ش��ماره  28  کدمل��ي 1289912701  صادره اصفهان  فرزند ماش��اله  شش��دانگ 
یکبابخانه  به مساحت 128/50  مترمربع از پالک شماره 28   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می ابوالقاس��م اقا اسماعیلی 

ازموردثبت صفحه 297 دفتر 1099 امالک
41- رای شماره 1589-1395/01/30 هیأت اول اقای مسعود حقدانی  به شناسنامه 
شماره  652  کدملي 1290357935  صادره اصفهان  فرزند حسن  ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 22/50  مترمربع از پالک شماره 31   اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 167803-92/3/28 دفتر 103 اصفهان
42- رای ش��ماره 1592-1395/01/30 هیأت اول اقای حسن حقدانی  به شناسنامه 
ش��ماره  1328  کدملي 1286349044  صادره اصفهان  فرزند علی جان  ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 22/50  مترمربع از پالک شماره 31   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 167802-92/3/28 دفتر 103 اصفهان

43- رای ش��ماره 1597-1395/01/30 هیأت اول اقای حمید عابدی  به شناسنامه 
ش��ماره  1012  کدملي 1289501564  صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 13  مترمربع از پالک ش��ماره 66   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمدذوالفقاری عاشق ابادی 

ازموردثبت صفحه 480 دفتر 149 امالک
44- رای ش��ماره 1598-1395/01/30 هیأت اول اقای حمید عابدی  به شناسنامه 
ش��ماره  1012  کدملي 1289501564  صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 150  مترمربع از پالک ش��ماره 66   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمدذوالفقاری عاشق ابادی 

ازموردثبت صفحه 480 دفتر 149 امالک
45- رای شماره 1599-1395/01/30 هیأت اول اقای نصراله کهن کار  به شناسنامه 
شماره  579  کدملي 1818065029  صادره آبادان  فرزند مراد  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 151/53  مترمربع از پالک شماره 28   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

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

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

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

محمدعلی ماهرانی
49- رای ش��ماره 1529-1393/01/30 هی��أت اول اق��ای ابراهیم شاهس��نائی  به 
شناسنامه شماره 21 کدملي 1290151326 صادره اصفهان فرزند مسیب ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 288/65 مترمربع از پالک شماره  217فرعی از21 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحات 567و425 

دفاتر344و217امالک
50-رای ش��ماره 12525-1393/06/08 هیأت اول آقاي منصور اسماعیلي فالح به 
شناسنامه شماره 856 کدملي 1285338316 صادره اصفهان فرزند اسداله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 246/17 مترمربع پالک شماره 135 فرعي از 5 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمورد ثبت صفحه 588 و 441 دفتر 
961 و 537 امالک

51- رای ش��ماره 18884-1393/08/10 هی��أت اول خانم زهراهاش��می زاده به 
شناس��نامه ش��ماره10395کدملي 1140480138 ص��ادره خمینی ش��هر  فرزند 
سیدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت456 مترمربع 
از پالک ش��ماره  192 فرعی از35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 114 دفتر 525 امالک
52- رای ش��ماره 18885-1393/08/10 هیأت اول اقای احسان وطن خواه حقیقی 
اصفهانی به شناس��نامه ش��ماره1239کدملي 1141249480 صادره خمینی شهر  
فرزند نادعلی نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت456 
مترمربع از پالک ش��ماره  192 فرعی از35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 269 دفتر 489 امالک
53- رای ش��ماره 18886-1393/08/10 هی��أت اول اقای امید وط��ن خواه حقیقی 
اصفهانی به شناس��نامه ش��ماره 606 کدملي 1142234241 صادره خمینی شهر  
فرزند نادعلی نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 456 
مترمربع از پالک ش��ماره  192 فرعی از35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 333 دفتر 556 امالک
54- رای ش��ماره 1867-1395/01/31 هی��أت چه��ارم آق��اي ای��رج صنیع ثالث 
به شناس��نامه ش��ماره 1306 کدمل��ي 1284673405 ص��ادره اصفه��ان فرزند 
محمدباقر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 151/30 مترمربع از پالک 
شماره347فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه ازکریم سلطانی که در صفحه 263 دفتر 194 مالک می باشد خریداری 

نموده است
55- رای ش��ماره 1732-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي محمد علي باقر صاد به 
شناسنامه شماره 230 کدملي 1290088489 صادره اصفهان فرزند اسماعیل نسبت 
به شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 240 مترمربع که مقدار 149/36 مترمربع ان از 
پالک 17/827/1 و مقدار 90/64 متر مربع ان از پالک 17/827/3 می باشد و در بخش 

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

سند 64972 مورخ 1384/12/14
57- رای ش��ماره 1871-1395/01/31 هی��أت چهارم آقاي اکبرت��رکان رنانی به 
شناسنامه شماره 285 کدملي 1289985057 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مس��احت 61/46 مترمربع از پالک شماره193 فرعی 
19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 345 

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

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

دفتر 82 امالک مالک 292/75 سهم مشاع از 787 سهم شش دانگ می باشد
60- رای ش��ماره 1873-1395/01/31 هی��أت چهارم آقاي اکبرت��رکان رنانی به 
شناسنامه شماره 285 کدملي 1289985057 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 57/67 مترمربع از پالک شماره193فرعی19 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان که در صفحه 345 

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

دفتر 82 مالک می باشد
62- رای ش��ماره 1869-1395/01/31 هی��أت چهارم آقاي اکبرت��رکان رنانی به 
شناس��نامه ش��ماره 285 کدمل��ي 1289985057 صادره اصفهان فرزند حس��ین 
نس��بت به  شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 147/60 مترمربع از پالک 
شماره418فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که در صفحه 463 دفتر80 مالک 1/5 سهم مشاع از 16سهم می باشد
63- رای ش��ماره 1875-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي فضل اله ش��اه س��نائی 
گنیرانی به شناسنامه شماره 22 کدملي 1289946280 صادره اصفهان فرزند نعمت 
اله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 331/63 مترمربع از پالک شماره 
238/1 فرعی21 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند شماره 75092 مورخ 1353/04/08 دفترخانه 7
64-رای ش��ماره 1727-1395/01/30 هی��أت چهارم آقاي علیرض��ا علیرضائی 
علویجه به شناسنامه ش��ماره 156 کدملي 1091928101 صادره نجف آباد فرزند 
حسینعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 133/71 مترمربع از پالک 
ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمدقربانی کوجانی
65- رای ش��ماره 1728-1395/01/30 هی��أت چه��ارم خانم س��کینه س��هرابی 
رنانی به شناس��نامه ش��ماره 352 کدملي 1289834776 ص��ادره اصفهان فرزند 
عباسعلی نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 400 مترمربع از پالک 
شماره3109فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی محمود شله رنگ کن نژاداصفهانی
66- رای ش��ماره 1876-1395/01/31 هی��أت چه��ارم خانم پروان��ه صنیع ثالث 
به شناس��نامه ش��ماره 3756 کدمل��ي 4678987568 ص��ادره فارس��ان فرزند 
محمدباقرنسبت به ششدانگ یک باب خانه 3 طبقه به مساحت 144 مترمربع از پالک 
شماره52 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالک رسمی ورثه قاسم جعفریان از سند ثبت شده در صفحه 428دفتر 140
67- رای شماره 1840-1395/01/31 هیأت چهارم خانم عزت عباسی به شناسنامه 
شماره 1804 کدملي 1283516535 صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 107/30 مترمربع از پالک شماره189فرعی36 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از رضانجفی که 

از مالکین می باشد خریداری نموده است
68- رای شماره 52969-1394/12/04 هیأت سوم آقاي محمود دهقانی سوسارتی 
به شناسنامه ش��ماره  1039  کدملي 1286749409 صادره اصفهان فرزند  هاشم  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  119/18  مترمربع 
از پالک شماره 812 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 69 دفتر 28
69- رای شماره 52970-1394/12/04 هیأت س��وم خانم زهره نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره  1517  کدملي 1283485508 صادره اصفهان فرزند  علی  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  119/18  مترمربع از پالک 
شماره 812 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

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

ثبت شده در صفحه 183 دفتر 771
71- رای ش��ماره 54776-1394/12/26 هیأت س��وم آقاي احمد خداپرس��تي به 
شناسنامه شماره 1563 کدملي 1286585163 صادره فرزند علي نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مس��احت 159/51 مترمربع پالک ش��ماره 67 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی محمد شاه عالئی
72- رای شماره 54710-1394/12/26 هیأت س��وم آقاي ایرج مانیان سودانی به 
شناسنامه ش��ماره  1020  کدملي 1284638499 صادره اصفهان فرزند  اسمعیل  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  241/72  مترمربع از پالک شماره 
175 فرعی 35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی رجبعلی آقایی از سند ثبت شده در صفحه 506 دفتر 391
73-رای شماره 54705-1394/12/26 هیأت سوم آقاي کریم فتاحی  به شناسنامه 
ش��ماره  30  کدملي 5419370093 ص��ادره مبارکه فرزند  عبدالحمید  نس��بت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  162/67  مترمربع از پالک شماره 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

268 الی 271 دفتر 54 از مالک رسمی حسین ترکی
74- رای ش��ماره 54104-1394/12/16 هیأت س��وم آقاي س��یدرضا حسینی  به 
شناسنامه شماره  31  کدملي 1111115621 صادره فالورجان فرزند  سیدابراهیم  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  160/45  مترمربع از پالک شماره 
66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

سید اسداله حسینی عاشق آبادی
75- رای ش��ماره 53191-1394/12/06 هیأت سوم آقاي محمدعلی کیقبادی نیا به 
شناسنامه شماره  1  کدملي 1290004722 صادره اصفهان فرزند  حسین  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  118/49  مترمربع از پالک شماره 448 فرعی 
40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

رمضانعلی صادقی هسینیجه
76- رای شماره 54766-1394/12/26 هیأت سوم آقاي احمدرضا نصرآزادانی به 

شناسنامه شماره  18  کدملي 1290296596 صادره اصفهان فرزند  حسین  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  132/15  مترمربع از پالک شماره 14 فرعی 7 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمد 
نصراصفهانی از سند ثبت شده در صفحات 533 و 536 و 530 و دفتر 499 و صفحه 

392 دفتر 1117 و صفحه 156 دفتر 568
77- رای شماره 54825-1394/12/27 هیأت سوم آقاي مهدی بهشتی به شناسنامه 
شماره 32 کدملي 1219970522 صادره گلپایگان فرزند حسن نسبت به 3دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27/92 مترمربع از پالک شماره407فرعی40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

احمدعسگری زاده لمجیری
78- رای شماره 54824-1394/12/27 هیأت سوم آقاي محمدبهشتی به شناسنامه 
شماره 0 کدملي 1210008076 صادره گلپایگان فرزند حسن نسبت به 3دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27/92 مترمربع از پالک شماره407فرعی40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

احمدعسگری زاده لمجیری
79- رای شماره 54823-1394/12/27 هیأت سوم خانم بتول تابش  به شناسنامه 
ش��ماره  37526  کدملي 1280800879 صادره اصفهان فرزند  عبدالغنی  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  78/50  مترمربع از پالک شماره 152 فرعی 
25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 95 دفتر 558
80-رای شماره 54745-1394/12/26 هیأت سوم آقاي صادق مارانی  به شناسنامه 
شماره  33  کدملي 1290398658 صادره اصفهان فرزند  بمانعلی  نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  92/5  مترمربع از پالک شماره 784 فرعی 16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت شده درصفحه 

ی 22 دفتر 431
81- رای ش��ماره 54765-1394/12/26 هیأت س��وم آقاي فتح ال��ه جهانگیری  به 
شناسنامه ش��ماره  16  کدملي 6219828951 صادره فریدن فرزند  یداله  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  117/86  مترمربع از پالک شماره 743 فرعی 
40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

حاج محمدجعفرشعربافیون
82- رای شماره 54842-1394/12/27 هیأت سوم خانم صدیقه رضائی آفارانی به 
شناسنامه شماره 36 کدملي 1282950355 صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 173/65 مترمربع از 
پالک ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی محمد باقر
83- رای شماره 54843-1394/12/27 هیأت سوم آقاي احمدرضا ابراهیمی آفارانی 
به شناسنامه شماره 36 کدملي 1290124884 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 173/65 مترمربع از 
پالک ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی محمد باقر
84- رای شماره 54844-1394/12/27 هیأت سوم آقاي حمید سراندی به شناسنامه 
شماره 51959 کدملي 1280943548 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مس��احت 481/64 مترمربع از پالک شماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می محمد علی زارع 
بهرام ابادی از سند ثبت ش��ده در صفحه 173 دفتر 199 و سند ثبت شده در صفحه 

ی 84 دفتر 208
85- رای شماره 54845-1395/12/27 هیأت سوم آقاي حمید سراندی به شناسنامه 
شماره 51959 کدملي 1280943548 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مس��احت 171/44 مترمربع از پالک شماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می محمد علی زارع 
بهرام ابادی از س��ند ثبت شده در صفحه 84 دفتر 208 و س��ند ثبت شده در صفحه 

173 دفتر 199
86- رای ش��ماره 54651-1394/12/25 هیأت س��وم آقاي محمدحس��ین نصری 
به شناس��نامه ش��ماره  58  کدملي 1290451400 صادره اصفهان فرزند  مرتضی  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  150/32  مترمربع 
از پالک ش��ماره 153و152فرعی 5 اصل��ي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در صفحه 223 و دفت��ر 296 و صفحه 528 

دفتر 491
87- رای شماره 54652-1394/12/25 هیأت سوم خانم ریحانه نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره  2283  کدملي 1285153618 صادره اصفهان فرزند  غالمرضا  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  150/32  مترمربع 
از پالک ش��ماره 153و152 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در صفحه 223 و دفت��ر 296 و صفحه 528 

دفتر 491
88- رای ش��ماره 54665-1394/12/25 هی��أت س��وم خانم منیژه رس��تمیان  به 
شناسنامه شماره  375  کدملي 1284682811 صادره اصفهان فرزند  حسین  نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  56/90  مترمربع از 
پالک شماره 2589 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 205 دفتر 350
89- رای ش��ماره 54664-1394/12/25 هی��أت س��وم آقای بیژن رس��تمیان  به 
شناس��نامه ش��ماره  1724  کدملي 1285866428 صادره اصفهان فرزند  حسین  
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  56/90  مترمربع از 
پالک شماره 2589 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 205 دفتر 350
90- رای ش��ماره 54663-1394/12/25 هیأت س��وم خانم مژگان رس��تمیان  به 
شناسنامه شماره  110  کدملي 1285765591 صادره اصفهان فرزند  حسین  نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  56/90  مترمربع از 
پالک شماره 2589 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 205 دفتر 350
91- رای ش��ماره 54682-1394/12/25 هی��أت س��وم آقاي منص��ور عطائی  به 
شناسنامه ش��ماره  33073  کدملي 1282258192 صادره اصفهان فرزند  عزیزاله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  219/20  مترمربع از پالک شماره 
32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

صدیقه تمیزی
92- رای شماره 54683-1394/12/25 هیأت سوم خانم عصمت اورنگی پورفرد به 
شناسنامه شماره  297  کدملي 1286389097 صادره اصفهان فرزند  حسن  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  122  مترمربع از پالک شماره 347و346 
فرعی 6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 244 دفتر 269
93- رای شماره 54684-1394/12/25 هیأت سوم آقاي ابراهیم نصری نصرآبادی 
به شناسنامه ش��ماره  335  کدملي 1284784738 صادره اصفهان فرزند  نصراله  
نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  162  مترمربع از 
پالک شماره 398/1 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رس��می ابراهیم نصری نصرآبادی و فاطمه بابائی که به نامشان 

در جریان ثبت می باشد
94- رای شماره 54686-1394/12/25 هیأت سوم خانم فاطمه بابائی به شناسنامه 
شماره  786  کدملي 5499038589 صادره نجف آباد فرزند  احمد  نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  162  مترمربع از پالک شماره 
398/1 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالک رس��می ابراهیم نصری نصرآبادی و فاطمه بابائی که به نامش��ان در جریان 

ثبت می باشد
95- رای شماره 54822-1394/12/27 هیأت سوم آقاي مجتبی مزروعی سبدانی 
به شناسنامه ش��ماره 17191 کدملي 1292325062 صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 263/57 مترمربع از پالک شماره32 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

صفرمانیان
96- رای شماره 54851-1394/12/27 هیأت س��وم آقاي سیدمرتضی اعتصامی 
ب��ه شناس��نامه ش��ماره  8272  کدمل��ي 1283191997 صادره اصفه��ان فرزند  
سیدابوالقاسم  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مس��احت  55/37  مترمربع از 
پالک شماره 3031 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند ثبت ش��ده در صفحه 545 دفتر64 از مالک رس��می ورثه اکبرهفت 

برادران
97- رای ش��ماره 54849-1394/12/27 هی��أت س��وم خانم اعظم موف��ق پور  به 
شناسنامه شماره  1002  کدملي 1285698649 صادره اصفهان فرزند  اسداله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92/92  مترمربع از پالک شماره 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رضا قانیان 

از سند ثبت شده در صفحه 406 دفتر 295
98- رای شماره 54850-1394/12/27 هیأت س��وم آقاي سیدمرتضی اعتصامی 
ب��ه شناس��نامه ش��ماره  8272  کدمل��ي 1283191997 صادره اصفه��ان فرزند  
سیدابوالقاسم  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مس��احت  38/71  مترمربع از 
پالک شماره 3031 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی ورثه اکبر هفت برادران از س��ند ثبت شده در صفحه 545 

دفتر 64
99- رای ش��ماره 54660-1394/12/25 هیأت سوم خانم اقدس مشایخی موجانی 
به شناسنامه شماره  1  کدملي 1289961786 صادره اصفهان فرزند  مهدی  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  140/78  مترمربع از پالک شماره 279 
فرعی 11 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی ذوالفقار شیرانی وعزت محبان از سند ثبت شده در صفحه 217 دفتر 310
ادامه در صفحه 15
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100- رای شماره 54680-1394/12/25 هیأت سوم آقاي قربانعلی آقابابائی رنانی 
به شناس��نامه ش��ماره  221  كدملي 1289883076 صادره اصفهان فرزند  حسن  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  156/70  مترمربع از پالك شماره 
1011 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی علی اسکندری
101- رای شماره 54295-1394/12/19 هیأت سوم خانم سهیال مزروعي سبداني 
به شناسنامه شماره 2434 كدملي 1285155130 صادره فرزند احمد نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 151/72 مترمربع از پالك 
شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی فضل اله رستمی
102- رای شماره 54294-1394/12/19 هیأت سوم آقاي صفر كیقبادي لمجیري 
به شناسنامه شماره 32 كدملي 1290377677 صادره فرزند ابراهیم نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 151/72 مترمربع از پالك 
شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی فضل اله رستمی
103- رای شماره 54848-1394/12/27 هیأت سوم آقاي مجید جوانی  به شناسنامه 
ش��ماره  28  كدملي 1290250375 صادره اصفهان فرزند  حس��ن علی  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  144/50  مترمربع از پالك شماره 559 فرعی 
25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ی 

14604 – 1384/2/27 دفترخانه 105
104- رای ش��ماره 54811-1394/12/27 هیأت سوم آقاي محمدرضا حاجی علی 
اكبری  به شناسنامه شماره  159  كدملي 2410905609 صادره آباده فرزند  احمد  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  201/50  مترمربع 
از پالك شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی فضل اله رستمی
105- رای ش��ماره 54802-1394/12/27 هیأت س��وم خانم ش��هره س��اعی  به 
شناسنامه شماره  136  كدملي 1284698920 صادره اصفهان فرزند  احمد  نسبت 
به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  201/50  مترمربع از 
پالك شماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی فضل اله رستمی
106- رای ش��ماره 54672-1394/12/25 هیأت س��وم آقاي عبداالمیرصحرائی  
به شناسنامه ش��ماره  0  كدملي 1271502690 صادره اصفهان فرزند  عبدالکریم  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  163/20  مترمربع از پالك شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

رمضان زارع بهرام آبادی
107- رای شماره 54855-1394/12/27 هیأت سوم آقاي علی اصغر حاجی كریمیان 
به شناسنامه شماره 68 كدملي 1284398412 صادره اصفهان فرزند مرادنسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 984/40 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می اسداله و 

مصطفی زارع
108- رای ش��ماره 54853-1394/12/27 هی��أت س��وم آقاي اس��ماعیل مومنی 
بهجت آبادی به شناسنامه ش��ماره 15 كدملي 1170787525 صادره لنجان فرزند 
خدابخش نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 174/45 مترمربع از پالك 
شماره352فرعی12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند شماره ی 5977 – 1391/7/25 دفترخانه 411 اصفهان
109- رای شماره 54852-1394/12/27 هیأت سوم آقاي سید محمد هاشمی پور 
به شناسنامه شماره  43018  كدملي 1280318902 صادره اصفهان فرزند  سیدعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  316/30  مترمربع از پالك شماره 
1064 فرعی 12 اصلي مجزی  شده از 12/116 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سید علی هاشمی پور
110- رای ش��ماره 1717-1395/01/30 هیأت س��وم خانم مه��ری صادقیان به 
شناس��نامه ش��ماره 768 كدمل��ي 1290443467 ص��ادره اصفهان فرزن��د یداله 
نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 167/98 مترمربع از پالك 
شماره3747فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند شماره ی 16107 – 1384/2/9 دفترخانه 112
111- رای ش��ماره 52433-1394/11/30 هیأت س��وم خانم اش��رف ش��یروانی 
نصرآبادی به شناسنامه شماره 18 كدملي 1289947228 صادره اصفهان فرزند 
علی محمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 754/76 مترمربع از پالك 
شماره50 فرعی13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 550 دفتر 294 از مالک رسمی صغری مظفری و اشرف 

شیروانی نصرآبادی
112- رای ش��ماره 54044-1394/12/15 هیأت س��وم آق��اي غالمعلی تیموری 
جروكانی  به شناس��نامه ش��ماره  6  كدملي 1289860491 صادره اصفهان فرزند  
احمد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  818  مترمربع از پالك شماره 
44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 149 دفتر 1126
113- رای شماره 1695-1395/01/30 هیأت سوم خانم مریم ناطقی  به شناسنامه 
ش��ماره  2241  كدملي 1289529051 صادره اصفهان فرزند  اس��ماعیل  نس��بت 
به ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  79/50  مترمربع از پالك شماره 32 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی 

بابامزروعی
114- رای شماره 1889-1395/01/31 هیأت سوم آقاي عباسعلی نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره 44739 كدملي 1280333898 صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
نسبت به 5 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 175 مترمربع از 
پالك شماره 325/1 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از س��ند ثبت ش��ده در صفحه 407 و 350 دفتر 602 و 607 و صفحه 402 

دفتر 602
115- رای شماره 1888-1395/01/31 هیأت س��وم خانم فاطمه نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 1290206457 صادره اصفهان فرزند غالمعلی نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175 مترمربع از پالك 
شماره 325/1 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 407 و 350 دفتر 602 و 607 و صفحه 402 دفتر 602
116- رای شماره 1575-1395/01/30 هیأت سوم اقای اكبر مکتوبیان به شناسنامه 
ش��ماره 686 كدملي 1283008017 صادره اصفهان فرزند قاس��معلی نس��بت به 
3دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 338 مترمربع از پالك 
شماره868فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رسمی محمدعلی و عباسعلی نصری نصرآبادی از سند ثبت شده در صفحه 

251 و224 دفتر 28 و 489
117- رای شماره 1573-1395/01/30 هیأت سوم خانم اقدس نصری نصرآبادی 
به شناسنامه شماره 45 كدملي 1290138273 صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 338 مترمربع از پالك 
شماره868فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رسمی محمدعلی و عباسعلی نصری نصرآبادی از سند ثبت شده در صفحه 

251 و224 دفتر 28 و 489
118- رای ش��ماره 1579-1395/01/30 هیأت س��وم آقاي ناصرزارع چاوشی به 
شناس��نامه ش��ماره 1 كدملي 1290259356 صادره اصفهان فرزند باقر نسبت به 
4 دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 217 مترمربع از پالك 
شماره71فرعی38 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی حاج عباسعلی زارع و محمدحسین مقاره عابد 
119- رای ش��ماره 1582-1395/01/30 هی��أت س��وم خانم زیبا زارع چاوش��ی 
كکنانی به شناسنامه شماره 184 كدملي 1283371634 صادره خمینی شهر فرزند 
عبدالرسول نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 217 
مترمربع از پالك ش��ماره71فرعی38 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج عباسعلی زارع و محمدحسین مقاره عابد 
120- رای شماره 1767-1395/01/30 هیأت سوم آقاي مسعود رحیمي كوجاني 
به شناسنامه شماره 1271343606 كدملي 1271343606 صادره اصفهان فرزند 
رضا  نسبت شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 278/50 مترمربع پالك شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 268الی 271دفتر 54امالك از مالک رسمی اصفه وپوراندخت) مسعود(
121- رای شماره 1769-1395/01/30 هیأت س��وم آقاي حسن درخشان پور به 
شناسنامه شماره 1365 كدملي 1285702271 صادره اصفهان فرزند علي نسبت به 
شش دانگ یک باب مغازه  به مس��احت 14/50 مترمربع پالك شماره32اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می حس��ن حقیقی 

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

اصفهان از مالک رسمی محمد جعفر شعربافیون
123- رای شماره 1766-1395/01/30 هیأت سوم آقاي رحیم رحیمي به شناسنامه 
شماره 1494 كدملي 1284732479 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 3دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 115/87 مترمربع پالك شماره 809 
فرعي از 40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمد جعفر شعربافیون
124- رای ش��ماره 1757-1395/01/30 هی��أت س��وم خان��م زه��را صادق��ی 
برزانی به شناس��نامه ش��ماره 86 كدملي 1290298440 ص��ادره اصفهان فرزند 
یداله نس��بت به شش��دانگ یک باب كارگاه ب��ه مس��احت 35/10 مترمربع از پالك 
شماره36و35و34فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی غالمحسین رضایی كه به نامش در جریان ثبت می باشد

125- رای شماره 1749-1395/01/30 هیأت سوم آقای رسول نصری نصرآبادی 
به شناسنامه شماره  2072  كدملي 1283493111 صادره خمینی شهر فرزند  عباس  
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  200/42  مترمربع 
از پالك شماره 806 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 474 دفتر 619 و صفحه 570 دفتر 618
126- رای شماره 1748-1395/01/30 هیأت سوم خانم زهرا نصری نصرآبادی 
به شناسنامه ش��ماره  111  كدملي 1290207429 صادره اصفهان فرزند  علیرضا  
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  200/42  مترمربع 
از پالك شماره 806 فرعی 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 474 دفتر 619 و صفحه 570 دفتر 618
127- رای ش��ماره 1750-1395/01/30 هیأت س��وم آقاي امیرمهدی جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره  14  كدملي 1290679835 صادره خمینی شهر فرزند  
كریم  نسبت به ششدانگ یک باب  ساختمان تجاری مس��کونی به مساحت  46/40  
مترمربع از پالك شماره 446 فرعی 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 548 دفتر 682 و صفحه 167 دفتر 177

128- رای ش��ماره 1751-1395/01/30 هیأت س��وم آقاي امیرمهدی جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره  14  كدملي 1290679835 صادره خمینی شهر فرزند  
كریم  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  79/97  مترمربع از پالك شماره 
449 فرعی 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 479 دفتر 48
129- رای ش��ماره 1907-1395/01/31 هیأت سوم خانم ش��هین حاجی هاشمی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه ش��ماره 2726 كدملي 0042397375 صادره تهران 
فرزند حس��ن نس��بت به چهار ونیم دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 196/73 مترمربع از پالك شماره80فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 578 ودفتر 597 و سند 

انتقال 6509 – 87/12/28 و 6348 – 90/8/8 و 9329 – 92/9/5
130- رای شماره 1905-1395/01/31 هیأت س��وم خانم رویاء حاجی هاشمی به 
شناسنامه شماره 4373 كدملي 0081938251 صادره تهران فرزند عبداله نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 196/73 مترمربع از پالك 
شماره80فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت ش��ده در صفحه 578 ودفتر 597 و س��ند انتقال 6509 – 87/12/28 و 

6348 – 90/8/8 و 9329 – 92/9/5
131- رای شماره 1906-1395/01/31 هیأت سوم خانم فاطمه عسگرپورجونقانی 
به شناسنامه ش��ماره 0 كدملي 4670162993 صادره ش��هركرد فرزند قربانعلی 
نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 196/73 مترمربع 
از پالك ش��ماره80فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 578 ودفتر 597 و سند انتقال 6509 – 87/12/28 

و 6348 – 90/8/8 و 9329 – 92/9/5
132- رای شماره 1741-1395/01/30 هیأت س��وم خانم زهرا صادقی برزانی به 
شناسنامه شماره 86 كدملي 1290298440 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 242/24 مترمربع از پالك شماره54فرعی27 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در 

صفحه 453 دفتر 241 از مالک رسمی نعمت اله رضایی برزانی
133- رای ش��ماره 1736-1395/01/30 هیأت س��وم آقاي رضا خجس��ته فر به 
شناسنامه شماره 70 كدملي 1289843015 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به 
5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 283/21 مترمربع از پالك 
شماره186فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 586 دفتر 342
134-رای شماره 1737-1395/01/30 هیأت سوم خانم فیروزه نصری نصرآبادی 
به شناسنامه شماره 1368 كدملي 1283482290 صادره اصفهان فرزند حسینعلی 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 283/21 مترمربع 
از پالك ش��ماره186فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

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

36182 – 1350/10/25 دفترخانه 65
136-رای شماره 47566-1394/10/17 هیأت اول آقای محمد میرزائی به شناسنامه 
شماره 44659 كدملي 1280872187 صادره اصفهان فرزند قدرت اله مقدار سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 96/55 مترمربع از پالك شماره67 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با كسر از سهم محمد بیات

137- رای شماره 47565-1394/10/17 هیأت اول خانم زهرا براتی به شناسنامه 
ش��ماره 4 كدملي 5759635972 صادره چادگان فرزند حسین قلی مقدار سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 96/55 مترمربع از پالك شماره67 
اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با كس��ر از مالکیت 

آقای محمد بیات
138- رای شماره 1754-1395/01/30 هیأت سوم آقاي عباس كاظمی به شناسنامه 
ش��ماره 1 كدملي 1289971382 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مس��احت 198/86 مترمربع از پالك شماره44 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می حس��ین تیموری 

جروكانی
139- رای ش��ماره 1738-1395/01/30 هی��أت س��وم آقاي ابراهی��م كاظمی به 
شناس��نامه ش��ماره 366 كدملي 1290662967 صادره اصفه��ان فرزند لطف اله 
نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 183/75 مترمربع از پالك 
شماره56فرعی37 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی عزت خانم نصراصفهانی
140- رای ش��ماره 1355-1395/01/28 هی��أت اول اقای حبیب ال��ه جهاندار ملک 
آبادی به شناسنامه شماره 523  كدملي  6209554873  صادره باغبهادران  فرزند 
عبدالرسول  شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 377/80  مترمربع از پالك شماره 
66   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

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

نثاری از سند ثبت شده در صفحه 65 دفتر 188
142- رای ش��ماره 54032-1394/12/15 هیأت س��وم آقاي ش��هرام فنائیان  به 
شناسنامه شماره  925  كدملي 1285773667 صادره اصفهان فرزند  قاسم  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  116/50  مترمربع از پالك شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی كریم 

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

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

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

ازموردثبت صفحه 89 دفتر 48 امالك
146- رای ش��ماره 54553-1394/12/24 هی��أت اول اقای س��عید حقیقی زاده  به 
شناس��نامه ش��ماره 598  كدملي  1290376352  صادره اصفه��ان  فرزند  احمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180/50  مترمربع از پالك شماره 27 فرعی از 155  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن 

حقیقی زاده كه بنامش درجریان ثبت است
147- رای ش��ماره 54552-1394/12/24 هی��أت اول اقای احم��د حقیقی زاده  به 
شناس��نامه ش��ماره 21  كدملي  1289884196  صادره اصفهان  فرزند  حس��ین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 451/10  مترمربع از پالك شماره 27 فرعی از 155  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن 

حقیقی زاده كه بنامش درجریان ثبت است
148- رای ش��ماره 54547-1394/12/24 هی��أت اول اقای مرادخ��ون قنبری  به 
شناسنامه شماره 506  كدملي  6639625490  صادره مسجدسلیمان  فرزند  سردار  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/10  مترمربع از پالك شماره 811 فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه 

فخفوری ازموردثبت صفحه 280 دفتر 451 امالك
149- رای شماره 54587-1394/12/24 هیأت اول اقای علیرضا ابراهیمی ولدانی 
به شناسنامه ش��ماره 1936  كدملي  1283568780  صادره اصفهان  فرزند قاسم 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 94/53  مترمربع از پالك شماره 173  فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج 

اقا كشاورزی
150- رای شماره 54582-1394/12/24 هیأت اول خانم سمیه محققیان گورتانی به 

شناسنامه شماره 227  كدملي  1290678170  صادره خمینی شهر  فرزند مصطفی 
نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 137/95  مترمربع 
از پالك ش��ماره 362  فرعی از 15  اصل��ي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج رمضان جان نث��اری كه بنامش درجریان

 ثبت است
151- رای شماره 54581-1394/12/24 هیأت اول  اقای رحمان محققیان گورتانی 
به شناسنامه شماره 52  كدملي  1290417210  صادره خمینی شهر  فرزند صفرعلی 
نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 137/95  مترمربع 
از پالك ش��ماره 362  فرعی از 15  اصل��ي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج رمضان جان نث��اری كه بنامش درجریان

ثبت است
152- رای شماره 54565-1394/12/24 هیأت اول  اقای حجت اله صافدل لنگرودی 
به شناس��نامه ش��ماره 755  كدملي  1829232568  صادره خرمشهر  فرزند احمد   
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/40  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در 

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

مالک رسمی نصراله ذوالفقاری
154- رای ش��ماره 54863-1394/12/27 هی��أت چهارم آقاي اكب��ر مظاهري به 
شناسنامه ش��ماره 19 كدملي 1285764684 صادره فرزند قدرت اله نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 170 مترمربع پالك شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

یداله زارع
155- رای شماره 54862-1394/12/27 هیأت چهارم خانم زهره كریمي دستگردي 
به شناسنامه شماره 890 كدملي 1285978374 صادره فرزند مصطفي نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 170 مترمربع پالك شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

یداله زارع
156- رای ش��ماره 54714-1394/12/26 هی��أت چهارم  آقاي جمش��یدكدخدائی 
الیادرانی  به شناس��نامه ش��ماره  48301  كدملي 1280370017 صادره اصفهان 
فرزند  علی  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  125/75  مترمربع از پالك 
شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

ازمالک رسمی رمضان احمدی از سند مورد ثبت در صفحه 252 دفتر 107
157- رای ش��ماره 54364-1394/12/22 هیأت دوم خانم بت��ول خلیلی رنانی به 
شناسنامه شماره 441  كدملي 1290306249  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  158   مترمربع از پالك شماره 
310 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

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

ازموردثبت صفحه 280 دفتر 964  امالك
159- رای شماره 54372-1394/12/22 هیأت دوم  خانم صدیقه رفیعی رنانی به 
شناسنامه شماره 8685  كدملي 1283196141  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت 
به یک دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مس��احت  343/66   مترمربع از پالك 
ش��ماره 191 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 98037-59/12/25 دفترخانه 7 اصفهان
160- رای شماره 54371-1394/12/22 هیأت دوم اقای محمد باباصفری رنانی به 
شناسنامه شماره 115  كدملي 1289983356  صادره اصفهان  فرزند عبدالحسین  
نسبت به پنج دانگ مشاع از  ششدانگ س��اختمان  به مساحت  343/66   مترمربع از 
پالك شماره 191 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 98037-59/12/25 دفترخانه 7 اصفهان
161- رای ش��ماره 1200-1395/01/26 هیأت دوم خانم بتول ماهرانی برزانی  به 
شناسنامه ش��ماره 1704  كدملي  1282981749   صادره اصفهان  فرزند  حسین 
ششدانگ ساختمان به مساحت  124/92  مترمربع از پالك شماره 577   فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

400 دفتر 798 امالك
162- رای شماره 1356-1395/01/28 هیأت اول اقای بشیر زهری  به شناسنامه 
ش��ماره 19  كدملي  1219673633  صادره گلپایگان  فرزند صفرعلی شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت  142 مترمربع از پالك شماره 32   اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدباقرمستقیم
163- رای ش��ماره 1406-1395/01/29 هیأت اول اقای حسین جعفری رنانی   به 
شناسنامه شماره  1351  كدملي  1285499311  صادره اصفهان  فرزند  حسن نسبت 
به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164   مترمربع از پالك شماره  
306  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 523 دفتر 863 امالك
164- رای ش��ماره 1407-1395/01/29 هی��أت اول خانم عفت قربان��ی رنانی   به 
شناسنامه ش��ماره  196  كدملي  1290145822  صادره اصفهان  فرزند  عباسعلی  
نسبت به دودانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 164   مترمربع از پالك 
ش��ماره  306  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 523 دفتر 863 امالك
165- رای شماره 1419-1395/01/29 هیأت اول خانم عذرا جهانگیری به شناسنامه 
شماره  2  كدملي  6219778553  صادره فریدن  فرزند  میرزاعلی  ششدانگ یکباب 
ساختمان تجاری ودفتركار به مساحت 134/30   مترمربع از پالك شماره  68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدزارع

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

رسمی رجبعلی مزروعی سبدانی
167- رای شماره 1434-1395/01/29 هیأت اول اقای حسین مزروعی به شناسنامه 
شماره  12  كدملي  1290133621  صادره اصفهان  فرزند اصغر نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت 32/25   مترمربع از پالك شماره  32  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می 

رجبعلی مزروعی سبدانی
168- رای شماره 1553-1395/01/30 هیأت اول خانم اكرم مظاهری كوهانستانی  
به شناسنامه ش��ماره  39  كدملي 1290480273  صادره اصفهان  فرزند  علیرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 187/44  مترمربع از 
پالك شماره 496  فرعی از 14   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 395 دفتر 882 امالك
169- رای شماره 1552-1395/01/30 هیأت اول اقای اصغر كامران  به شناسنامه 
شماره  813  كدملي 1284745988  صادره اصفهان  فرزند  محمدعلی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 187/44  مترمربع از پالك شماره 
496  فرعی از 14   اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 398 دفتر 882 امالك
170- رای ش��ماره 1563-1395/01/30 هی��أت اول خان��م اله��ه پورجوهری  به 
شناسنامه شماره  3283  كدملي 1286125995  صادره اصفهان  فرزند علی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 181/90  مترمربع از پالك شماره 
3423  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 504 دفتر 822 امالك
171- رای ش��ماره 1564-1395/01/30 هیأت اول اقای مجتبی افتخاری رنانی  به 
شناسنامه شماره  1007  كدملي 1290669376  صادره خمینی شهر  فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 181/90  مترمربع از 
پالك ش��ماره 3423  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 507 دفتر 822 امالك
172- رای ش��ماره 1583-1395/01/30 هی��أت اول اقای حس��ین كاله دوزان  به 
شناسنامه شماره  56040  كدملي 1281657425  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 83/29  مترمربع از پالك ش��ماره 28   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حسن شفیعی 

كوجانی
173- رای ش��ماره 1602-1395/01/30 هیأت اول اقای لهراس��ب مومنی وانانی  
به شناسنامه ش��ماره  33  كدملي 4621966766  صادره ش��هركرد  فرزند حسین  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178  مترمربع از پالك ش��ماره 68   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می محمدعلی زارع 

بهرام ابادی
174- رای شماره 1854-1395/01/31 هیأت چهارم خانم شهنازطاهری ایل بیگی به 
شناسنامه شماره 2442 كدملي 1818891476 صادره آبادان فرزند طاهر نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 93/70 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید 

مصطفی سجادی فرزند شیرعلی
175- رای شماره 1856-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي منصورپارسائی جهرمی 
به شناس��نامه ش��ماره 12067 كدملي 1815562153 صادره آبادان فرزند جلیل 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 93/70 مترمربع از پالك 
شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از سید مصطفی سجادی فرزند شیرعلی
176- رای ش��ماره 54708-1394/12/26 هیأت س��وم  آقاي محم��ود كفعمی  به 

شناسنامه شماره  1382  كدملي 1283453002 صادره اصفهان فرزند  علی  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  198/45  مترمربع از پالك شماره 90.1 
فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی باقرترك الرانی كه به نامش درجریان ثبت می باشد
177- رای شماره 54735-1394/12/26 هیأت سوم آقاي مرتضی حاتمی كوجانی  
به شناس��نامه ش��ماره  817  كدملي 1283379767 صادره اصفهان فرزند  حسن  
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  209/71  مترمربع 
از پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند ثبت شده درصفحه 298 دفتر 1099 از مالک رسمی نوروز توكلی
178- رای شماره 54738-1394/12/26 هیأت سوم آقاي رضا توكلی كوجانی  به 
شناسنامه شماره  1117  كدملي 1290476519 صادره اصفهان فرزند  نوروزعلی  
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  209/71  مترمربع 
از پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند ثبت شده درصفحه 298 دفتر 1099 از مالک رسمی نوروز توكلی
179- رای شماره 52432-1394/11/30 هیأت سوم آقاي سعید كبیری به شناسنامه 
شماره 207 كدملي 1290254435 صادره اصفهان فرزند رمضان نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 138 مترمربع از پالك شماره10 فرعی 25 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 64 

دفتر 409
180- رای ش��ماره 52444-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي رضا ش��یروانی به 
شناسنامه شماره 1368 كدملي 1281096598 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 96/75 مترمربع از پالك شماره311فرعی13 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ش��ماره 

728380 – 1352/5/31 دفترخانه 7
181- رای ش��ماره 52333-1394/11/29 هی��أت س��وم آقاي كری��م جدیدی  به 
شناسنامه شماره  259  كدملي 1219111708 صادره گلپایگان فرزند  فتح اله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  54/40  مترمربع از پالك شماره 67اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می حس��ین 

حیدری عاشق آبادی
182- رای ش��ماره 52340-1394/11/30 هی��أت س��وم خانم مری��م جعفری  به 
شناس��نامه ش��ماره  61427  كدملي 1281039871 صادره اصفهان فرزند  ناصر  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  220/42  مترمربع از پالك شماره 
45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

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

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 450و211 دفتر 284و956 امالك
184- رای شماره 54393-1394/12/22 هیأت اول خانم عصمت حسینی بهارانچی 
به شناسنامه شماره 615  كدملي 1283007274  صادره اصفهان  فرزند  سیداكبر  
نسبت به 17 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  198/67   مترمربع 
از پالك شماره 81 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 211 دفتر 956 امالك
185- رای شماره 54429-1394/12/22 هیأت اول اقای اله كرم حافظی خدرآبادی 
به شناسنامه ش��ماره 397  كدملي 6299534141  صادره بروجن  فرزند  منوچهر 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  98/35  مترمرب��ع از پالك ش��ماره 67  اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می اش��رف

 میرخشتی
186- رای ش��ماره 54560-1394/12/24 هیأت اول اق��ای نادعلی رحیمی حاجی 
آبادی  به شناسنامه ش��ماره 34  كدملي  1091004803  صادره نجف آباد  فرزند 
حیدر نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105/50  مترمربع 
از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی عبدالحسین محمدی كوجانی
187- رای شماره 54561-1394/12/24 هیأت اول خانم صدیقه سلیمی افجانی  به 
شناسنامه شماره 4  كدملي  5499739056  صادره تیران  فرزند مصطفی نسبت به 
دودانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105/50  مترمربع از پالك شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عبدالحسین محمدی كوجانی
188- رای شماره 54566-1394/12/24 هیأت اول اقای محمد طاهری به شناسنامه 
ش��ماره 13  كدملي  6219824571  ص��ادره فریدن  فرزند گل عباس  شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 162  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین زارع بهرام ابادی ازموردثبت 

صفحه 93 دفتر 48 امالك
189- رای ش��ماره 54757-1394/12/26 هی��أت چهارم خانم مریم مباش��ری به 
شناس��نامه ش��ماره  4567  كدملي 1288347881 صادره اصفهان فرزند  حس��ن  
نسبت به 3 دانگ مشاع ازشش��دانگ یک باب خانه به مساحت  127/54  مترمربع از 
پالك شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از مالک رسمی سیدمرتضی طالكش
190- رای شماره 54761-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي علی حاج رستم هندی 
به شناسنامه شماره  48448  كدملي 1282406213 صادره اصفهان فرزند  محمود  
نسبت به 3 دانگ مشاع ازشش��دانگ یک باب خانه به مساحت  127/54  مترمربع از 
پالك شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از مالک رسمی سیدمرتضی طالكش
191- رای ش��ماره 54764-1394/12/26 هی��أت چهارم آقاي رض��ا یزدانی  به 
شناس��نامه ش��ماره  2235  كدملي 1283092611 صادره اصفهان فرزند  حسین  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه3طبقه به مساحت  114/30  مترمربع از پالك شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از 

لطف علی بیات
192- رای شماره 54840-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي حسین رئیسی وانانی 
به شناسنامه شماره 24 كدملي 4621908448 صادره ش��هركرد فرزند حبیب اله 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 40 مترمربع از پالك شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 

رسمی عباس محمدی
193- رای شماره 1202-1395/01/26 هیأت دوم خانم اشرف شاه بندری سورانی  
به شناس��نامه ش��ماره 5  كدملي  5499707545   صادره تی��ران  فرزند  نورعلی 
ششدانگ ساختمان  به مس��احت  202/57  مترمربع از پالك شماره 46   فرعی از 6  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

401 دفتر 521 امالك
194- رای ش��ماره 54229-1394/12/19 هی��أت دوم خان��م مرضی��ه امامی  به 
شناسنامه شماره 1578  كدملي 1283402505  صادره خمینی شهر  فرزند محمدعلی 
نسبت به یک دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مس��احت 279/82  مترمربع از 
پالك شماره 37  فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رس��می غالمعلی امامی جورتانی كه یک دانگ مش��اع فوق بنامش 

درجریان ثبت است
195- رای ش��ماره 1342-1395/01/28 هی��أت اول خانم مرضیه پورپش��نگ به 
شناسنامه شماره 38  كدملي  5659853390  صادره اصفهان  فرزند عباس  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  78/52  مترمربع از پالك شماره 2635 فرعی از 18   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می علی سهرابی 

رنانی ازموردثبت صفحه 549 دفتر 105 امالك
196- رای ش��ماره 1401-1395/01/29 هیأت اول اقای محم��ود دهقانی ناژوانی   
به شناسنامه ش��ماره  202  كدملي  1283467429  صادره اصفهان  فرزند  عباس  
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 114   مترمربع از پالك شماره  281/1  فرعی از 1  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

1 دفتر 408  امالك
197- رای ش��ماره 1417-13395/01/29 هیأت اول اقای محمد صادقی برزانی به 
شناسنامه ش��ماره  3459  كدملي  1282992864  صادره اصفهان  فرزند  حسین  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 254/80   مترمربع از پالك شماره  119  فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن 

ابراهیمی افارانی ازموردثبت صفحه 854 دفتر اول امالك
198- رای ش��ماره 1420-1395/01/29 هیأت اول اقای ایمان امینی به شناسنامه 
ش��ماره  4319  كدمل��ي  1285028600  ص��ادره اصفه��ان  فرزند  عبدالرس��ول  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 159/50   مترمربع از پالك شماره  68  اصلي واقع 
 در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازمالک رس��می احمدزارع

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

پور ازموردثبت صفحه 349 دفتر 160 امالك
200- رای شماره 1603-1395/01/30 هیأت اول اقای محمد صالحی  به شناسنامه 
ش��ماره  4  كدملي 5759784481  صادره چادگان  فرزند مرتضی قلی  شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 101  مترمربع از پالك شماره 67   اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فتح اله سدهیان
بدیهی اس��ت درصورت   انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

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



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام حسن مجتبی علیه السالم :
 كس��ى كه در دلش هواي��ى جز خش��نودى خدا 
خطور نكن��د، من ضمان��ت مى كنم ك��ه خداوند 

دعايش را مستجاب كند.
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آشپزیخانه داری

در این مطلب پیشنهاداتی برای شما داریم تا زباله های تان را به درستی 
دسته بندی و جمع آوری کنید.

7.سطل زباله با سرپوش برچسب دار در آشپزخانه
اگر دوست ندارید درون سطل های زباله تان را ببینید، سیستمی مانند 
آنچه در تصویر می بینید که هر سطل دارای سرپوش است، پاسخ گوی 

شما خواهد بود. 
 س��رپوش ها دارای نام هس��تند، بنابراین اعضای خان��واده می توانند 

به آسانی بفهمند هر سطل محتوی چه نوع زباله ای است.
8.اکسسوری ها و تجهیزات آشپزخانه به عنوان سطل زباله

اگر فضای زیر س��ینک از لوله کش��ی ها و محصوالت شوینده پر شده، 
 پس پیش��نهاد می کنیم زباله های بازیافتی و خش��ک را در ش��لف ها 

قرار دهید.
 این آش��پزخانه از دو س��بد عمیق که ب��ه راحتی از ج��ای خود خارج 
می ش��وند برای جا دادن کاغذ و مقوا و شیش��ه و ظروف آلومینیومی 

استفاده کرده است.
 9.پناهگاه زیرمیزی برای پنهان کردن زباله های آشپزخانه

وقتی آش��پزخانه کوچک اس��ت و فضای کابینت و کف برای جا دادن 
سطل زباله کافی نیست، اگر میز غذاخوری در آن دارید، بهترین گزینه 

برای زباله های بازیافتی، زیر میز است.
 انتخاب این س��بد که ب��ه راحتی بیرون کش��یده می ش��ود، انتخابی 
 هوش��مندانه اس��ت که هم عملکردی و ه��م دارای زیبای��ی ظاهری 

است.
10.سطل زباله های آشپزخانه با سرپوش های محکم

این سیستم فشرده دو بخش کوچک تر برای زباله های ارگانیک دارد. 
 این دو بخش با سرپوش های محکم خود، آشپزخانه را از بوی بد زباله 

و حشرات دور نگه می دارند.

مواد الزم:
کره نرم شده برای چرب کردن قالب 2 قاشق چای خوری، کره کم چرب  
150 گرم، ش��کر دانه ریز 125 گرم، آرد بکینگ پودردار الک شده 100 
گرم، پودر کاکائو  الک ش��ده 3 قاش��ق غذاخوری، بکینگ پودر 1 و نیم 
قاش��ق چای خوری، تخم مرغ 2 عدد، تکه های آناناس کنس��روی 225 
گرم، ماس��ت طبیعی کم چربی غلیظ 125 میلی لیتر، پودر قند 1 قاشق 

غذاخوری، شکالت رنده شده جهت تزیین.
طرز تهیه: 

یک قالب کیک مربع شکل به اندازه20 سانتیمتر را کمی چرب کنید. 
کره کم چرب، شکر دانه ریز، آرد، پودر کاکائو، بکینگ پودر و تخم مرغ ها 

را در کاسه ای بزرگ بریزید.
مواد را با قاش��ق چوبی یا همزن برقی مخلوط کنید تا صاف و یک دست 
شوند. مایه کیک را درون قالب آماده ریخته و سطح روی کیک را با کاردک 

صاف کنید.
کیک را در فری که از قبل گرم ش��ده روی حرارت190 درجه سانتیگراد 
یا 375 درجه فارنهایت ب��ه مدت20 تا 25 دقیقه بپزی��د تا کیک حالتی 

ارتجاعی پیدا کند. 
پس از اینکه کیک کمی در قالب خنک ش��د، آن را روی س��ینی مشبک 

فلزی برگردانید تا کامال سرد شود.
آناناس را آبکش کرده، به قطعات کوچک خرد کنید و سپس آبکش کنید.

کمی از آناناس ها را جه��ت تزیین روی کیک نگه داری��د و بقیه را درون 

کاس��ه بریزید. ماس��ت را اضافه کرده و طبق ذایقه تان آن را با پودر قند 
شیرین کنید. 

 مخلوط آناناس و ماس��ت را بر روی س��طح کیک پخش کنید و کیک را 
با تکه های آناناس باقی مانده تزیین کنید. 

قبل از سرو  شکالت رنده شده را روی کیک بپاشید.

کیک شکالت و آناناس10 ایده پوشاندن سطل زباله  در آشپزخانه ) 3 (

خواندنی

کفش�ی که مثل جی پ�ی اس، مس�افران را 
هدایت می کند 

 ش��رکت هواپیمایی اروپایی easyJet از کفش هایی 
رونمایی کرده که با ج��ی پی اس تلفن هم��راه کاربر 
سازگار ش��ده و به مس��افران اجازه می دهد به سادگی 
و بدون نی��از به نگاه ک��ردن مداوم به نمایش��گر تلفن 

هوشمند خود در شهر گردش کنند.
این کفش ه��ا برای کمک ب��ه کارب��ران در جهت یابی 
س��اده تر در ش��هر و گردش در آن با کمتری��ن میزان 
 Sneakairs س��ردرگمی طراحی ش��ده اند. کف��ش 
با استفاده از سخت افزار منبع باز ساخته شده و هر پای 
آن حاوی یک س��خت افزار Arduino Clone، یک 
ماژول بلوتوث و یک موتور لرزشی است که گفته می شود 
مشابه انواع مورد اس��تفاده درون تلفن های هوشمند 
اس��ت. این اجزا درون ی��ک محفظه پالس��تیکی قرار 
دارند که به توزیع لرزش ها در سراسر کف کفش کمک 

 Arduino Sketch می کند. این سیستم در نرم افزار
برنامه ریزی شده است. فناوری بلوتوث کم انرژی برای 
متصل کردن اجزای درون کفش به یک برنامه کاربردی 
ios اس��تفاده شده اس��ت. این برنامه از جنبه برقراری 
ارتباط و کنترل برای دس��تگاه های قابل نصب درون 
کفش و همچنین جنبه ناوبری که مبتنی بر نقشه های 
گوگل و رابط برنامه کاربردی ) API ( جهت های گوگل 
مپ بوده، برخوردار است. کاربران مقصد خود را از طریق 
 برنامه مشخص می کنند که مس��یر را محاسبه کرده و 
از جی پی اس برای پیگیری مسیر آن ها استفاده می کند.  
این برنامه طوری برنامه ریزی ش��ده که در پس زمینه 
گوشی اجرا شود، از این رو پس از تعیین مقصد، کاربر 
می تواند گوشی تلفن را در جیب خود قرار دهد. سیستم 
س��پس زمانی را که کاربر به تقاطع ها نزدیک می شود، 
تشخیص داده و یک س��یگنال لرزشی به پای مناسب 

برای هدایت وی در جهت صحیح ارسال می کند.

مرگ پلنگ خالدار در مراس�م مش�عل 
المپیک ریو

یک پلن��گ خالدار) جگوار ( در مراس��م مش��عل 
 المپیک در ش��هر مانائ��وس برزیل بع��د از آنکه 

از دست مراقبان خود گریخت، کشته شد.
 این حیوان بع��د از پای��ان مراس��م، هنگامی که 
به یک سرباز نزدیک شد توس��ط وی مورد هدف 

قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد.
کمیته برگزاری بازی های ریو 2016 اعالم کرد: ما 
از اینکه اجازه دادیم مشعل المپیک که نماد صلح 
و اتحاد اس��ت در کنار یک حیوان وحشی زنجیر 
ش��ده به نمایش درآید، اشتباه کردیم. این تصویر 

برخالف باورها و ارزش های ماست. 
ما تضمین می کنیم چنین حوادثی در ریو 2016 
تکرار نخواهد شد. نسل این حیوان در معرض خطر 
انقراض است. این حادثه اعتراض طرفداران حقوق 

حیوانات را نیز در پی داشته است. مشعل المپیک 
در حال س��فر به سراسر برزیل اس��ت تا آنکه روز 
 پنجم اوت در مراسم گشایش بازی های المپیک 
در ریودوژانیرو وارد ورزشگاه ریودوژانیرو می شود.

بازی های المپیک تابستانی ریو 2016 از 15 مرداد 
آغاز می شود.

کتابت کل قرآن در 14 دقیقه
دومی��ن تجربه کتاب��ت جمعی ق��رآن با حضور 
اقش��ار مختل��ف اول تیرماه در آس��تان مقدس 
 حض��رت عبدالعظی��م الحس��نی) ع ( انج��ام 

شد.
 313 کاتب در قالب طرح��ی مردمی به کتابت 
جمعی قرآن کریم در صحن حضرت عبدالعظیم 
الحس��نی) ع ( پرداختند و در این کتابت از خط 
نسخ فارسی که کمترین اعراب را دارد، استفاده 

کردند. 
تع��دادی از کاتب��ان ب��ا قس��مت ن��ازک قلم و 
 تعدادی نی��ز با خودکار مش��کی، صفحه و آیات 

در نظرگرفته شده را کتابت کردند.
ای��ن مصح��ف ک��ه در 14 دقیقه کتابت ش��د 
 پ��س از تصحی��ح به این آس��تان مق��دس اهدا 
می ش��ود. پس از ماه رمضان نیز سومین کتابت 

جمعی قرآن با اهدای مصحف به آستان مقدس 
حضرت معصوم��ه ) س ( ط��ی 12 دقیقه انجام 

می شود.
پیش از این نیز نخستین دوره این طرح، رمضان 
سال گذش��ته در حرم امامزاده صالح ) ع ( انجام 

شد.

رقابت سالیانه » بیمیش « در جاده های روستایی شمال انگلستان برگزار شد.
 در این رالی،200 ماش��ین عتیقه در کنار موتورسیکلت هایی که همگی تولید 
سال های قبل از 1956 هستند، به جاده آمدند. این رالی نخستین بار در سال 
 1970 برگزار شد و تاکنون هر سال در سومین یکش��نبه ماه جون رالی به راه 

می افتد. 
عالوه بر جذابیت خودروهای کالسیک، عبور از طبیعت زیبا و روستایی انگلستان 
 و موزه در هوای ب��از » بیمیش « و آث��ار قدیمی آن فضای جذاب��ی را به وجود 

می آورد.

عتیق������ه ها به جاده زدند! 

عکس نوشت

عالوه بر فرصت های ش��غلی موجود در صنعت گردشگری، مشاغل 
 دیگری نی��ز برای فارغ التحصیالن دانش��گاهی رش��ته های مختلف 
در اقصی نقاط جهان وجود دارد که به واس��طه آن می توانند همواره 

سفر کنند. 
برای آشنایی بیشتر با این فرصت های شغلی با همراه باشید:

1-  مشاور مدیریت
دلیل قرارگیری این فرصت شغلی در صدر لیست به واسطه پیشینه 

آن است، زیرا سرآغاز این رشته به سال 19۸5 باز می گردد. 
 ب��ا وجود ای��ن س��ابقه قابل توجه، ش��رایط ش��غلی چن��دان تغییر 

نکرده است.
 وظیفه اصلی فردی که در این جایگاه قرار دارد همکاری با موسسات 
و ش��رکت هایی اس��ت که در زمینه ارایه مش��اوره تجاری به س��ایر 

شرکت ها فعالیت می کنند.
 البته بس��یاری از ای��ن مش��اوران دارای دفت��ر کاری ثابت��ی نبوده 
و در بخ��ش مش��تریان فعالی��ت خ��ود را ادام��ه داده و ب��ه محض 
 عقد ق��رارداد ش��رکت متبوعه ش��ان با ط��رف مقابل ملزم به س��فر 

می شوند. 

 در صورت اش��تغال به چنی��ن کاری حتی ممکن اس��ت تا دیر وقت 
و در اتاق تاریک هتل یا روزهای تعطی��ل نیز مجبور به انجام وظایف 
خود یا حضور در جلسه های کاری شوید و بالفاصله با پرواز نیمه شب 

به مالقات کاری بعدی در شهری دیگر سفر کنید. 
2-  مدیر روابط عمومی

مدیریت رواب��ط عمومی، به ویژه در صنعت گردش��گری، مس��تلزم 
س��فر مداوم برای حضور در جلس��ه های کاری ) همانند مشاوران ( 
 به همراه برنامه ریزی س��فرهای رس��انه ای ) مانند مدیریت رویداد ( 

است. 
افراد حرفه ای حاضر در این رده می توانند همانند یکی از مهره های 
حیاتی در یکی از برندهای معتبر و مش��هور، خط��وط هوایی، گروه 
هتل ه��ای زنجیره ای ی��ا همزمان در10 هتل مس��تقل ب��ه فعالیت 

بپردازند. 
این جایگاه شغلی ضمن اینکه از محاسن جالبی برخوردار است، خالی 
از عیب نیس��ت؛ برای مثال، اگر به عنوان مدیر روابط عمومی در یک 
آژانس مسافرتی مشغول به کار باشید، با پروازهای عادی سفر کرده 

و در هتل های ارزان قیمت اقامت خواهید کرد.

شغل هایی که می توان با آن سفر کرد ) 1 (

گردشگری
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