
به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان ايستگاه ريخته گري شماره 5 فوالدسازي در 
اين شركت بزودي به بهره برداري مي رسد . 

مهندس جالل آقابابا مدير پروژه هاي تكميلي ت��وازن ذوب آهن و مدير اين پروژه 
ضمن اعالم اين خبر گفت : ظرفيت قراردادي ايس��تگاه ريخته گري شماره 5 يك 
ميليون تن در سال است و با در مدار قرار گرفتن اين ايستگاه ، ظرفيت اسمي توليد 

شمش در ذوب آهن به 3 ميليون و 600 هزار تن افزايش مي يابد . 
مدير پروژه هاي تكميلي طرح توازن ذوب آهن با اش��اره به اينكه اين پروژه از بهار 
91 شروع شده است گفت : ايس��تگاه ريخته گري شماره 5 حدود 12 ميليون دالر 
هزينه ارزي و 50 ميلياردتومان هزينه ريالي داشته اس��ت و با هدف جذب كامل 

چدن توليدي در كوره بلند هاي اين شركت احداث شده است .
وي با اشاره به اينكه در اين پروژه 1700 تن تجهيزات نصب شده است گفت : از اين 
مقدار ، 1300 تن، توسط شركت هاي داخلي  س��اخته شده  و 400 تن تجهيزات 

هاي تك نيز از خارج ازكشور تهيه شده است . 
مهندس آقابابا افزود : اين ايستگاه از نوع شش شاخه مي باشد و توانايي ريخته گري 
بيلت در مقاطع 150 در150 و 200 در200 را دارد كه براساس محصوالت نهايي 

ذوب آهن و نيازهاي آتي طراحي شده است . 
مدير پروژه ه��اي تكميلي توازن ذوب آهن با اش��اره به اينكه ظرفي��ت توليد اين 
ايس��تگاه حدود دوبرابر ايس��تگاه هاي موجود ذوب آهن بوده اس��ت ، گفت : اين 
ايستگاه با بهره گيري از آخرين فناوری های روز دنيا ، از تجهيز جديدي با نام همزن 
الكترومغناطيس )EMS(  برخوردار اس��ت كه امكان توليد فوالدهاي با كيفيت 

باالتر را فراهم مي كند .
وي افزود : در اين ايس��تگاه با انجام يك پروژه كوچك تر مي توان ، ش��مش داغ را 

 از اين ايستگاه مس��تقيما در نورد 500 ش��ارژ كرد كه اصطالحا  به آن هات شارژ 
مي گويند و صرفه جويی قابل توجه ای را در مصرف انرژی در پی خواهد داشت. اين 

پروژه در مرحله طراحي و انتخاب پيمانكار مي باشد . 
مهندس آقابابا ، پيمانكاران اين پروژه را بدين ش��رح معرفي نم��ود : در اين پروژه 
 ش��ركت دانيلي ايتاليا به عنوان پيمانكار خارجي و ش��ركت هاي تارا طرح ،  فوالد 
تكنيك، انرژي گستر نصير ، كنترل ولت،  تامكار، ماشين سازي اصفهان، ارس فوالد    

و ... به عنوان پيمانكاران داخلي نقش ايفا نمودند.
 وي در انتها از همكاری مجدانه مديريت های مهندسی ناحيه فوالد، فوالد سازی،  
خريد تجهيزات توس��عه، آبرس��انی و ديگر مديريت های ياری دهنده در به انجام 

رسيدن اين پروژه و همچنين همكاران پروژه های تكميلی قدردانی نمود.

مجتمع فوالد مباركه، بزرگ ترين مجتمع صنعتی ايران اس��ت. اين مجتمع 
دارای ظرفيت توليد ساالنه 5،33 ميليون تن، انواع محصوالت فوالدی تخت، 
گرم و س��رد نورديده، قلع اندود، گالواني��زه و رنگی از ضخام��ت 0/18تا 16 
ميليمتر می باشد. محصوالت اين ش��ركت به بسياری از كشورهای جهان در 
اروپا، آمريكای شمالی، خاوردور، آفريقا و كشورهای حوزه خليج فارس صادر 
می شود. با ما همراه باش��يد تا در جريان تازه ترين اخبار مربوط به اين قطب 

صنعتی كشورمان قرار بگيريد؛ 
کمک هاي ف�والد مبارکه ب�ه مددجويان تحت پوش�ش کميته 

ارزشمند است
مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان اصفهان به همراه معاونين توسعه 
مشاركت هاي مردمي و حمايت و سالمت اين اداره كل، در ديدار با مديرعامل 
 شركت فوالد مباركه، كمك هاي اين شركت در ياري رساندن به مددجويان 

تحت پوشش اين كميته را ارزشمند خواند.
 در اي��ن دي��دار مديركل امداد اس��تان با اش��اره ب��ه حمايت اي��ن كميته از
  96 هزار خانواده در اس��تان گف��ت:  96 هزار خان��واده با جمعيت��ي بالغ بر

 185 هزار نفر در اس��تان اصفهان تحت حمايت كميته امداد هستند كه در 
 ايام ماه مبارک رمضان سعي مي شود كمك هاي بيشتري به اين خانواده ها 

ارائه شود.
حميدرضا شيران توانمندسازي فرهنگي و اشتغال خانواده هاي تحت حمايت 
را از رويكردهاي اساسي كميته امداد برشمرد و گفت: در سال گذشته 7800 
 ش��غل با اعتباري بالغ بر 92 ميليارد تومان براي خانواده هاي تحت حمايت

 ايجاد شد كه اين مقدار 15 درصد بيشتر از تعهدي است كه در شوراي اشتغال 
استان داشته ايم.

 وي اس��تعداديابي، آموزش و نظارت بر طرح هاي اش��تغال را از ويژگي هاي 
 مهم ايجاد ش��غل در كميته امداد عن��وان كرد و افزود: با آم��وزش و نظارتي 
 كه پ��س از اجراي ط��رح انجام مي ش��ود، اكث��ر قريب به اتفاق ش��غل هاي 
 ايج��اد ش��ده، پاي��دار ب��وده و به كس��ب درآمد ب��راي خان��واده ه��ا منجر 

مي شود.
مديركل كميته امداد اس��تان اصفهان يادآور ش��د: به طور متوسط ماهيانه 
بيش از 6 ميليارد تومان براي مستمري خانواده هاي تحت حمايت و بالغ بر 4 

ميليارد تومان براي درمان و بيمه مددجويان استان هزينه مي شود.
 شيران افزود: عالوه بر مس��تمري ماهيانه ، مددجويان تحت حمايت از ساير

 كمك هاي اين نهاد در سرفصل هاي مختلفي همچون: مسكن و ساختمان 
، بيمه و درمان ، جهيزيه ، فرهنگي و آموزش و اش��تغال بهره مند مي ش��وند 
كه در سال گذش��ته بيش از 250 ميليارد تومان در اين سرفصل ها به ايشان 

خدمات ارائه شده است.
وي در ادامه به اجراي طرح حج فقرا نيز اش��اره و اظهار كرد: با كمك خيرين 
بيش از 6 هزار نفر از مددجويان تحت حمايت در سال جاري در قالب حج فقرا 

به مشهد مقدس اعزام مي شوند.
وي در پاي��ان از حمايت هاي هميش��گي كاركنان و مديريت ش��ركت فوالد 

مباركه از كميته امداد ابراز تشكر نمود.
 مدير عامل ش��ركت ف��والد مباركه اصفه��ان نيز در اي��ن ديدار با اش��اره به 
رسالت كميته امداد در محروميت زدايي از جامعه و كمك به نيازمندان گفت: 
وظيفه و رسالت كميته امداد از ابتدا مشخص بوده و اجراي شيوه هاي جديد 
 در خدمت رساني به نيازمندان، بهبود هرچه بيشتر فقرزدايي در جامعه را نويد

 مي دهد.
دكتر سبحاني شفاف سازي عملكرد كميته امداد را الزم دانسته و تصريح كرد: 
به حمداهلل مردم ايران در مسائل ش��رعي و اعتقادي همبستگي خوبي دارند 

كه قابل تقدير است.
وي گسترش فرهنگ اش��تغال بين نيازمندان را يادآور ش��ده و تصريح كرد: 
خدمات خوبي در كميته امداد براي اشتغال مددجويان انجام شده و مي طلبد 
اين امر با جديت پيگيري شود چرا كه اشتغال و توانمندسازي باعث افزايش 

عزت نفس نيازمندان مي شود.
 بومي س�ازي موت�ور پمپ ه�اي آبرس�اني واحد فوالدس�ازي 

فوالدمبارکه اصفهان
كارش��ناس فرآيند نگهداري و تعميرات فوالد س��ازي از بومي سازي موتور  
پمپ هاي مربوط به سيكل C  آبرساني  اين ناحيه خبر داد و گفت:  اين پروژه 
 در راستاي تامين تجهيزات و قطعات مورد نياز خط توليد و اعالم نياز به موتور 
 پمپ ه��اي 200 كيلو وات الكتريكي ب��ا ولتاژ  KV 6/6، در واحد آبرس��اني 
كوره هاي قوس الكتريكي با اس��تفاده ازتوانمندي ش��ركت ه��اي داخلي با 

موفقيت به انجام رسيد.
امير رض��ا نقش اف��زود: اين واح��د وظيفه خن��ك كاري داك��ت مكش دود 

)cooling ducts( كوره هاي قوس الكتريكي را بر عهده دارد . 
هر مدول س��ايت فوالد س��ازي داراي يك س��يكل جداگانه مربوط به خنك 
كاري داكت هاي 4 ك��وره قوس را بر عهده دارد و در صورت بروز اش��كال در 
 س��يكل و كاهش فش��ار آب كه منجر به باالرفتن دماي كولين��گ داكت ها 
مي شود احتمال توقف همزمان 4 كوره قوس مي رود ،از اين رو اهميت آماده 
به كاري س��يكل C در خط توليد  و تامين قطعات يدك��ي ) مثل موتورهاي 

پمپ(  بسيار زياد است.     
وي يادآور ش��د: پس از اعالم نياز اين موتور به واحد قطعات يدكي دفتر فني 
ناحيه فوالد سازي و با توجه به موقعيت و محدوديت هاي مكان نصب موتور 
درخصوص طراحي منحص��ر به فرد باك��س و تخته كلمپ اي��ن موتور، نياز 
به مهندس��ي معكوس و تهيه نقشه ابعاد س��اخت بود كه اين امر با همكاري 
كارشناسان واحد تعميرات فوالد سازي پيگيري و كليه مدارک و نقشه هاي 
الزم برای ساخت تهيه ش��د و مراحل عقد قرارداد با ش��ركت مربوطه انجام 

پذيرفت.
كارشناس فرآيند نگهداري و تعميرات فوالدسازي افزود: پس از ساخت موتور 
توسط شركت س��ازنده و تحويل آن، برای انجام تست اوليه و اعمال بار نامي، 
موتور نصب و كليه پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي آن در ش��رايط نامي زير 

نظر كارشناسان تعميرات و دفترفني  مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. 
غالمعباس كريمي كارش��ناس خريد قطع��ات يدكي توليد خارج از كش��ور 
 نيز در خص��وص اجراي اين پ��روژه اف��زود: در راس��تاي حماي��ت از توليد 
موت��ور س��اخت  ب��رای   ، مقاومت��ي  اقتص��اد  اج��راي  و   داخ��ل 

  200 كيلو وات ناحيه فوالد سازي اقدام به برگزاري استعالم از بين سازندگان 
داخلي موت��ور در ايران نم��وده و در نهايت ش��ركت جمكو برنده اس��تعالم 
 ش��ده و پس از رايزني و تعامالت الزم بين س��ازنده و واحد فن��ي و تعميرات 
فوالدس��ازي از كليه پارامترهاي موتور برای س��اخت آن، داده برداري هاي 
الزم صورت پذيرفته  و در نهايت منجر به س��اخت و تس��ت اوليه در كارخانه 
آن شركت ش��ده  و در نهايت در ناحيه فوالدسازي نصب و مورد بهره برداري 

قرار گرفت.
 وي با اشاره به مزاياي اجراي اين پروژه ، گفت: با اجراي اين پروژه صرفه جويي 
ارزي معادل 40 درصد موتور خارجي و استفاده از دانش فني داخلي حاصل 
ش��د كه در اين خصوص از كليه همكاران در قس��مت هاي دفتر فني فوالد 
سازي، واحد تعميرات و بهره برداري فوالد سازي، شركت جمكو ، شركت پويا 
ژنراتور و مديريت هاي خريد  و فوالد سازي  كه حمايت هاي الزم را در اجراي 

اين پروژه داشتند، تشكر و قدرداني می كنيم.

دو خبر از فوالد مبارکه؛

از کمک به مددجويان کميته امداد تا بومی سازی پمپ های آبرسانی
با در مدار قرار گرفتن ايستگاه ريخته گري شماره 5 ذوب آهن اصفهان؛

ظرفيت اسمي توليد شمش  درذوب آهن اصفهان به 3 ميليون و 600 هزار تن مي رسد

مسکن مهر
روی دست مانده است!

دبير ستاد هماهنگی خدمات سفر اصفهان مطرح کرد:

۹۴ هتل آماده اسکان مسافران 
تابستانی در اصفهان

مواظب کاشی های قدیمی 
خانه تان باشید!

نماينده نطنز:

اثر تورم تک رقمی را
مردم  باید ببینند!

ایران دوباره بازار روسیه را 
باخت!

سالن اصلی مرکز همایش ها
تا پایان سال تکمیل می شود

روایت سردار کوثری از علت تغییر 
سرلشکر فیروزآبادی
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به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
بيش از هزار دانش��جو از جمله نمايندگان تش��كل های 
مختلف دانشجويی، عصر ش��نبه در ديداری صميمانه و 
صريح با حضرت آيت اهلل خامنه ای، حدود پنج س��اعت از 
دغدغه های دانش��جويی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و 

اقتصادی نسل جوان سخن گفتند و ديدگاه های رهبری 
انقالب را درباره  »مسائل دانشجويی و دانشگاهی، وظايف 
مهم دانش��جويان در روند مقاومت مل��ت و موضوعات و 
مسائل مختلف روز«، از زبان ايشان شنيدند. قسمت هايی 

از مهم ترين بيانات ايشان را در ادامه خواهيد خواند...

بانوی المپيکی اصفهان، در گفت وگو با زاينده رود:

موفقیت در ریو
دور از ذهن نیست!

6
 كنسرت موس��يقی بنيامين بهادری در اصفهان برگزار 
می ش��ود و اين خواننده روز  18 تيرماه در سالن نگين 
سپاهان شهر روی صحنه خواهد رفت.بني�امين بهادری  

از خوانندگان موسيقی پاپ در شهريورماه...

س��ی و يكمين دوره بازی های المپي��ك ريو، از 15 
مرداد با برگزاری رقابت های تيراندازی آغاز می شود 
كه 390 ورزشكار از 97 كشور، قرار است در ماده های 

مختلف باهم رقابت كنند. رشته تيراندازی...

18 تيرماه؛

بنیامین بهادری 
در اصفهان می خواند

رهبر انقالب:

افراد را به غیرانقالبی بودن متهم نکنید
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منابع بخش خصوصی، تنها سرمايه های مادی نيست؛
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zayanderoud8108@gmail.com    Society, Cultural Newspaper   No. 1900  July 04 . 2016   16 Pages

دوشنبه  14 تیر   1395 | 28 رمضان   1437  | شمار ه  1900 | 16  صفحه  |    قیمت:1000 تومان
روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

هفت هزار واحد مسکن مهر استان اصفهان متقاضی ندارد؛
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 انتخاب سرلش��کر باق��ری می توان��د مس��یری را که تا ب��ه امروز
 شکل گرفته استمرار دهد و موفقیت های ایران را در زمینه دفاعی  

گسترش دهد.
رییس س��ابق اداره امنیت س��تاد کل نیروهای مس��لح با اش��اره 
 ب��ه اینکه وضعیت جس��می سرلش��کر فیروزآبادی اخی��را تحلیل

 رفته اس��ت تاکید کرد: وی تح��ت معالجه ق��رار دارد از این رو در 
جایگاه مش��اور عالی قرار گرفته است و س��ردار باقری که از سابقه 
 طوالنی در ستاد کل نیروهای مسلح برخوردار است جایگزین وی

 شد.
به گزارش میزان، اسماعیل کوثری رییس کمیته دفاعی مجلس نهم 
پیرامون حضور سرلش��کر باقری به عنوان ریاست جدید ستاد کل 
نیروهای مسلح کشورمان و ارزیابی عملکرد سرلشکر فیروز آبادی 
اظهار کرد: سرلشکر فیروز آبادی بعد از پذیرش قطعنامه در جنگ 
تحمیلی به عنوان رییس ستاد نیروهای مسلح معرفی شد و حدود 

26 سال کار را در این ستاد به جلو برد.
فرمانده پیشین لش��کر 27 محمد رس��ول اهلل س��پاه افزود: ستاد 
نیروهای مس��لح با درایت سرلش��کر فیروز آبادی به بهترین شکل 

ممکن اداره و به یک سازمان بسیارقوی تبدیل شد.
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
سرلش��کر فیروزآبادی مدت زمان طوالنی را در ستاد کل نیروهای 
مسلح به سر برده، عملکرد خوبی را از خود بر جای گذاشته است که 

این موضوع قابل تقدیر است.
رییس سابق اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه 
وضعیت جسمی سرلشکر فیروزآبادی اخیرا تحلیل رفته است،تاکید 
کرد: وی تحت معالجه قرار دارد از این رو در جایگاه مش��اور عالی 
قرار گرفته است و سردار باقری که از س��ابقه طوالنی در ستاد کل 

نیروهای مسلح برخوردار است جایگزین وی شد.
رییس کمیته دفاعی مجلس نهم با بیان اینکه سرلش��کر باقری بر 
شیوه کار در س��تاد کل نیروهای مسلح بسیار اش��راف دارد تاکید 
کرد: وی فردی ش��ناخته ش��ده بین تمام نیروهای مس��لح کشور 
اس��ت و کامال به همه جزئیات س��پاه، ناجا و وزارت دفاع تس��لط 
 دارد و یکی از بهترین گزینه ها برای تصدی این س��مت محسوب 

می شد.
کوثری تصریح کرد: انتخاب سرلش��کر باقری می تواند مسیری را 
که تا به امروز شکل گرفته استمرار دهد و موفقیت های ایران را در 

زمینه دفاعی گسترش دهد.
جانش��ین اس��بق قرارگاه ثار اهلل تهران در خاتمه بیان کرد: طبق 
خواس��ته و فرمایش��ات مقام معظم رهبری، توان نیروهای مسلح 
ما باید ارتقا پیدا کند و م��ا باید توان دفاعی خ��ود را باال ببریم که 
پیش بینی می شود این رویه با حضور سرلشکر باقری در ستاد کل 

نیروهای مسلح ادامه پیدا کند.

ارس��ال پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران محور تذکری بود که مصطفی 
کواکبیان نماین��ده تهران در صحن علنی مجلس بی��ان کرد. کواکبیان 
در اخطار قانون اساس��ي با تکیه به اصل 24 که می گوید: »نش��ریات  و 
مطبوعات  در بیان  مطالب  آزادند مگر آنکه  مخل   مبانی  اس��الم  یا حقوق  
عمومی  باشدکه تفصیل  آن  را قانون  معین  می  کند.« به پیامکي که براي 
اهالي رسانه ارسال ش��ده است اش��اره کرد و گفت:اخیرا یک پیامک به 
صورت گس��ترده براي خبرنگارها و روزنامه نگارها ارس��ال شده است ، 
از وزارت اطالعات، نیروي انتظامي و وزارت ارش��اد در این رابطه سوال 
پرس��یدم، گفتند که در حوزه کار ما نیس��ت. این نماینده مجلس دهم، 
افزود: خبرنگارها تهدید ش��ده اند ک��ه نباید با رس��انه خارجي ارتباط و 
مصاحبه داشته باشند.از وزارت ارتباطات مي خواهیم تا به بررسي منشأ 

پیامک هاي تهدیدآمیز خبرنگارها بپردازد.
کواکبیان در ادامه با اشاره به اصل 54 قانون اساسي گفت: نکته دیگر هم 
مربوط به مجلس است. اصل 54 مي گوید که دیوان محاسبات مستقیما 
زیر نظر مجلس است، وقتي این مدیران بانکي به خاطر فیش کنار رفتند، 
ما باید از دیوان محاسبات بپرسیم، چه کرده است؟ آیا وزیر اقتصاد این 

اتفاقات را مي دانسته است یا خیر؟
مطهري: وزارت اطالع�ات مي گويد پيامك ه�ا به ما مربوط 

نيست ولي بايد پيگيري كند
مطهري که روز گذشته ریاس��ت مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به 
اخطار کواکبیان گفت: اخطار اول مربوط به جلسه است. با وجود اینکه 
وزارت اطالعات مي گوید که این ها مربوط به ما نیست، باید این موضوع 

را پیگیري کند و  به خصوص پلیس فتا، باید در این زمینه کمک کند.
واعظي:پيامك هاي بدون منبع نتيجه اي جز آشفتگي ندارند

واعظ��ي نی��ز در پای��ان صحبت های��ش در مجل��س، درب��اره اخط��ار 
کواکبی��ان در رابط��ه با ارس��ال پیام��ک تهدیدآمی��ز به خبرن��گاران، 
گف��ت: ای��ن در ماموری��ت وزارت ارتباط��ات نیس��ت ول��ي در رابطه 
 با آس��یبي که به کش��ور مي رس��اند من با ش��ما ه��م عقیده هس��تم. 
دس��تور دادم که بخش هاي ذي ربط وزارت ارتباط��ات، این موضوع را 
پیگیري کنند. این قبیل پیامک ها که بدون منبع ارسال مي شوند، هیچ 

نتیجه اي جز آشفتگي ندارند.

هیبت اهلل آخوندزاده در نخستین پیام خود پس از انتخاب به سمت 
رهبر طالبان در ماه اردیبهش��ت، از آمریکا خواس��ت به اش��غالگری 
در افغانس��تان پایان دهد. او تاکید کرد که کش��ته شدن در جنگ با 

متجاوزان خارجی، هدف مطلوب مسلمانان افغانستان است.
رهبر جدی��د طالب��ان در اولین پیام خ��ود خطاب به »اش��غالگران 
آمریکایی و متحدان آنان« گفت: »مسلمانان افغانستان نه از قدرت 
و نه از نیرنگ های ش��ما ترس��ی ندارند«. در این پیام آمده است که 
ش��هادت در جنگ با متجاوزان خارجی، هدف مطلوب مس��لمانان 

افغانستان است.
رهبر جدی��د طالبان در ادامه هم چنین یادآور ش��د، کس��انی که به 
اشغالگران کمک می کنند باید بدانند که در جهت پیاده کردن اهداف 

آمریکا، خدمت می کنند.
به گفته  آخوندزاده، »این موجودات خبیث« مانند افرادی هستند که 

در تاریخ افغانستان از بریتانیا و شوروی پشتیبانی کردند.
در حال حاضر نزدی��ک به ۱۳ هزار س��رباز خارج��ی ) از میان آنان 
۱۰ هزار آمریکایی( در افغانس��تان به کار آموزش کادرهای نظامی 

نیروهای امنیتی این کشور مشغولند.
هیبت اهلل آخوندزاده در پی کشته شدن مال اختر منصور، رهبر پیشین 
طالبان بر اثر حمله  هوایی پهپادهای آمریکایی در منطقه بلوچستان 

پاکستان، نزدیک مرز افغانستان و ایران، به رهبری طالبان رسید.  

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهب��ری، بیش از هزار دانش��جو از 
جمله نماین��دگان تش��کل های مختلف 
دانش��جویی، عص��ر ش��نبه در دی��داری 
صمیمان��ه و صری��ح با حض��رت آیت اهلل 
خامنه ای، حدود پنج ساعت از دغدغه های 
دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی نس��ل جوان س��خن گفتند و 
دیدگاه ه��ای رهب��ری انق��الب را درباره  
»مسائل دانشجویی و دانشگاهی، وظایف 
مهم دانش��جویان در روند مقاومت ملت و 
موضوعات و مسائل مختلف روز«، از زبان 
ایشان شنیدند. قسمت هایی از مهم ترین 

بیانات ایشان را در ادامه خواهید خواند؛ 
  امروز همه دنیاپرستان و زورگویان عالم 
در مقابل جمهوری اسالمی ایران صف آرایی 
کرده و از همه جوانب آن را مورد حمله قرار 
داده اند. در چنین ش��رایطی، کس��انی که 
سست ایمان و ش��اید دارای گرایش های 
درونی به دش��من هس��تند، اظهار یأس 
و ناامی��دی و خودکم بین��ی می کنند اما 
افراد دارای ایمان مس��تحکم، هر قدر هم 
شرایط سخت تر شود، با عزم و اراده قوی تر 

ایستادگی می کنند.
   اگر می خواهیم در مقابل جبهه استکبار 
ایستادگی کنیم و به عزت و شرف شایسته 

نظام جمهوری اسالمی برسیم، نیازمند حفظ و تقویت تقوا 
در رفتارهای شخصی و عمومی خود هستیم.

  »ضایع کردن نماز« و »پیروی از شهوات« دو عامل اصلی 
انحطاط و تضعیف ایستادگی و مبارزه است.  علت تأکید مکرر 
من به مس��ئوالن مبنی بر جلوگیری از برگ��زاری اردوهای 
مختلط دانشجویی بر همین اساس است، زیرا رعایت نکردن 

حد و مرزهای دینی موجب تضعیف ایمان درونی می شود.
  س��خن برخی افراد مبن��ی ب��ر اینکه نظ��ام جمهوری 
اس��المی ب��ه دنب��ال بهانه جوی��ی ب��رای ناس��ازگاری 
 ب��ا قدرت هاس��ت، س��خنی س��طحی و نااندیش��یده

 است.
 این مبارزه نیازمند بهانه نیست زیرا تا زمانی که ملت ایران 
براساس غیرت و سابقه انقالبی و اسالم، ایستاده است، این 
مبارزه وج��ود دارد و برای پایان آن نیز فق��ط دو راه متصور 
است، یا جمهوری اسالمی به آنچنان قدرت و توانایی دست 
یابد که طرف مقابل جرأت تعرض نداش��ته باش��د یا اینکه 
جمهوری اسالمی هویت اصلی خود را از دست بدهد و یک 

ظاهر بی جانی از آن باقی بماند.
  برای پایان این مبارزه، راه اول یعنی »دس��تیابی به اقتدار 

کامل« مورد نظر ملت ایران است. 
 البت��ه ش��اید ام��روز سیاس��ت های آمری��کا اینگون��ه

 اقتضا کند ک��ه بخواه��د میان مس��ئوالن نظام اس��المی 
تفکی��ک قائ��ل ش��ود و آنه��ا را به مس��ئوالن خ��وب و بد 
تقس��یم کند اما آمریکایی ها اگر توانایی پی��دا کنند، همان 
 مس��ئوالن به اصطالح خ��وب نی��ز از نظر آنها ب��د خواهند

 شد.
   برطرف کردن مشکالت کالن کش��ور بر عهده مسئوالن 
عالی رتبه اس��ت اما مطالبه گری دانش��جویان اگر با مطالعه 
و اطالعات دقیق و درس��ت همراه باش��د، قطعا زمینه س��از 
 تالش بیش��تر مس��ئوالن ب��رای ح��ل مش��کالت خواهد

 بود.
   براس��اس قان��ون و منط��ق، رهب��ری نمی توان��د در 
تصمیم گیری های جزئی و اجرایی دس��تگاه ها وارد ش��ود و 
اگر مس��ئولین اجرایی دچار اشتباه ش��وند، باید مجلس از 

ابزارهای نظارتی همچون اس��تیضاح 
اس��تفاده کند و یا اینکه رییس جمهور 
 مانع از اجرای آن تصمیم اشتباه شود. 
 البته رهبری در مواردی که احس��اس 
کند برخ��ی اقدامات حت��ی اقدامات 
جزئی، موجب انحراف نظام از مس��یر 
اصلی می ش��ود، باید ورود پیدا کند و 

مانع از آن کار شود.
  بارها گفته ایم حرف مخالف رهبری 
نه جرم اس��ت و نه معارض��ه ای با آن 
می ش��ود. ) با اشاره به س��خن یکی از 
دانش��جویان درباره تبعات منفی بیان 
 حرف ه��ای مخال��ف ح��رف رهبری( 
  دانش��جو همچنی��ن بای��د دارای 
بصیرت باش��د و به محیط دانشجویی 
کش��ور،  تح��والت  و  مس��ائل  و 
 منطق��ه و جه��ان با چش��م ب��از نگاه 

کند.
  دشمنان با هزینه های گزاف، جریان 
رس��انه ای پیچیده و گس��ترده ای را بر 
ضد نظام اسالمی به راه انداخته اند که 
هدف اصلی آن، پوش��اندن نقاط قوت 
جمهوری اس��المی و برجسته س��ازی 
برخی نقاط منفی ب��رای ایجاد یأس و 

ناامیدی در مردم و جوانان است.
 ***

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای پ��س از تبیی��ن پیچیدگی 
و چن��د بُع��دی ب��ودن فض��ای کنون��ی، ۱2 توصی��ه را 
 در تش��ریح وظای��ف تش��کل های دانش��جویی بی��ان 
کردند؛» حض��ور فکری در مس��ائل اصلی کش��ور و حضور 
فیزیکی در مواق��ع ل��زوم« ، »تبیین و قانع ک��ردن دل ها« 
»افزایش سطح آگاهی سیاسی و دینی«، »توسعه مخاطبان 
دانش��جو«،  »دفاع صریح و ب��دون تقیه از نظام اس��المی« 
»تداوم و توس��عه اردوه��ای جهادی در روس��تاها و مناطق 
محروم«، »توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی در اندیشه 
و عمل«، »تقوی��ت گفتمان ه��ای اصلی انق��الب از جمله 
عدالت، اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، پیش��رفت اسالمی 
 ایرانی و شتاب علمی«، دعوت به »تشکیل یک جبهه واحد

 ضد آمریکایی - ضد صهیونیس��تی در س��طح دانشجویان 
جهان اس��الم« ، »پرهیز از زدن اته��ام غیرانقالبی به افراد« 
»هم افزایی تش��کل های انقالبی دانشگاه ها از طریق تکیه بر 
نقاط مش��ترک« و »نگاه راهبردی به انقالب و تفکر درباره 

آینده« .

روايت سردار كوثری از علت تغيير 
سرلشکر فيروزآبادی

انتقاد كواكبيان از ارسال پيامك تهديدآميز برای خبرنگاران؛ 

مطهری: وزارت اطالعات بايد
 پيگيری كند

نخستين پيام رهبر جديد گروه طالبان
 به آمريکا

پارلمانديدگاه

بين الملل

رهبر انقالب: 

افراد را به غیرانقالبی بودن متهم نکنید 

حجت االس��الم ه��ادی خامن��ه ای 
دبی��رکل مجم��ع نیروه��ای خط 
امام)ره( درباره اق��دام دولت درباره 
فیش های حقوقی برخ��ی مدیران 
دولتی اظهار کرد: دولت باید مسئله 
فیش های حقوق��ی را هرچه زودتر 
شفاف س��ازی کند. اگر این مسئله 
وج��ود دارد آن را ح��ل کن��د و اگر 
نیس��ت، به مردم توضیح دهد. وی 
افزود: این مش��کلی نیست که قابل 

حل نباشد. 
حجت االسالم خامنه ای در پاس��خ به این پرسش که دولت در یک سال باقی 
مانده چه کارهای��ی باید انجام ده��د، گفت: رفع مش��کالت اقتصادی مردم 
و بیکاری در اولویت اس��ت. اگر یک قدم بزرگ در زمینه مس��ائل اقتصادی 
برداش��ته ش��ود، می تواند در جلب موافقت و حمایت مردم موثر باشد. عضو 
مجمع روحانیون مب��ارز درباره برنامه اصالح طلب��ان و مجمع نیروهای خط 
امام)ره( درباره انتخابات سال 96 خاطرنشان کرد: من چندان در جریان برنامه 
اصالح طلبان نیستم اما این مبحث در مجمع نیروهای خط امام جزو اهداف 
ماست  اما اینکه چه کار خواهیم کرد و برنامه ما چه خواهد بود، هنوز مشخص 
نیست.  وی در پاسخ به این پرسش که برخی اصالح طلبان به روحانی پیشنهاد 
از خودگذش��تگی می دهند که ش��خص دیگری را به جای خود در انتخابات 
96 معرفی کند، پاسخ داد: ممکن است چنین چیزی باشد ولی من اطالعی 
ندارم اما مرسوم این نبوده است که کسی یک دوره رییس جمهور باشد. اگر 

گزینه ای هم هست باید برای بعد از روحانی مطرح شود.

وزیر اس��بق کش��ور گفت: بعید می دانم خود روحانی هم احمدی نژاد را رقیب خود 
بداند چون در سپهر سیاسی کشور، احمدی نژاد شخصی پایان یافته است. عبدالواحد 
موس��وی الری در مورد احتمال نامزدی رییس دولت های نهم و دهم برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال آینده گفت: احمدی نژاد یک مهره س��وخته سیاسی است 
و بحث ورود وی به انتخابات ریاس��ت جمهوری شوخی اس��ت. البته، عده ای او را از 
این شهرستان به آن شهرس��تان می برند و جمعیتی را هم دور وی جمع می کنند تا 
 روحانی را آزار دهند ولی من احمدی نژاد را خطر تلقی نمی کنم. وی همچنین افزود: 
 احمدی نژاد از کدام کارنامه خود می تواند دفاع کند؟ فقط می تواند بگوید که من یک 
یارانه 45 هزار تومانی دادم. شاهدیم که االن همه کشور گرفتار بالیای این یارانه است. 
ایشان چگونه می تواند خود را از کوله باری از تخلفات و اتهامات مالی که بر دوش دارد 
پاک کند؟! تا همین االن هم دولت روحانی نجابت به خرج داده که بسیاری از آنها را 
باز نکرده است.وی  خاطرنشان کرد: اگر 
روحانی مس��ائلی  را که احم��دی نژاد و 
یارانش دارند با م��ردم در میان بگذارد، 
آن وقت م��ی بینید که م��ردم به فردی 
که چنین مش��کالت عظیم��ی را برای 
 آنها درس��ت کرده اس��ت، آیا اصال رای

 می دهند؟! 
من معتقدم احم��دی ن��ژاد رای قلیلی 
دارد که برای پی��روزی وی در انتخابات 

کارساز نیست.

نماینده ولی فقیه در اس��تان مرکزی گفت: نظام پرداخت حقوق در همه دستگاه ها و 
بنگاه های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی باید اصالح شود و کارکنان بر اساس ضوابط 
قانونمند دس��تمزد دریافت کنند. آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی در این باره گفت: 
تعدد نظام های پرداختی در کش��ور یکی از مشکالت ریش��ه ای است و تجمیع قوانین 
 پرداختی باید در دس��تور کار مجلس شورای اس��المی و هیئت وزیران قرار گیرد.  وی

 ادامه داد: قوای سه گانه در برابر فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دستگاه های 
دولتی و خصوصی مس��ئول هس��تند و باید با جدیت هر چه تمامتر این مسئله مهم را 
پیگیری کنند.  امام جمعه اراک اظهار کرد: بدون شک انتشار فیش های حقوقی نجومی 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پشتوانه سیاسی داشته و باید در اسرع وقت این 
مهم برای مردم شفاف سازی شود. وی افزود: هم اکنون هم دولت و هم بسیاری از اقشار 
مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می برند و در این شرایط پرداختی های نجومی 
به برخی افراد، بی عدالتی محض بوده و 
باید این مهم پیگیری ش��ده و متخلفان 
به سزای اعمال ناشایس��ت خود برسند.  
 نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان مرکزی

 بیان کرد: مسئله فیش های حقوقی باید 
در مسیر قانونی خود از طریق قوه قضاییه 
و قوه مجری��ه و مقننه پیگیری ش��ود و 
برای جلوگیری از خدشه دار شدن امید 
و انگیزه در جامعه از طریق رس��انه ها به 

مردم گزارش شود. 

موسوی الری:واكنش به كناره گيری روحانی از انتخابات ۹۶

  تنها كار احمدی نژاد دادن يارانه
 45 هزار تومانی بود

دری نجف آبادی: 

انتشار فيش های حقوقی پشتوانه سياسی 
داشته است

عکس نوشتنگاه

 نجالء السعدی مجری تلویزیون سوریه با انتشار تصویری از رهبر معظم 
انقالب در روز قدس و عبور ایشان از روی پرچم اسراییل، به کشورهای 
مدعی مقاومت اسالمی همانند عربستان سعودی کنایه زد و در توئیتر 
شخصی اش نوشت: آیا چنین چیزی را می توانیم در عربستان ببینیم؟ 
کس��انی که به محور مقاومت خرده م��ی گیرید، روکنی��د ببینیم چه 
درچنته دارید؟ این پست مجری زن تلویزیون سوریه بازتاب فراوانی در 

شبکه اجتماعی توئیتر داشته است.
اندیش��کده امریک��ن اینترپرایز نوش��ت: درحالی که نزدی��ک به ۱2 م��اه از پیروزی 
دیپلماتیک ایران با اعالم برجام گذشته اس��ت، تهران همچنان در چهار جبهه بزرگ 
منطقه ای حضور دارد و به زودی ممکن اس��ت منطقه پنجمی شاهد افزایش حضور 
ایران باش��د. دو مورد از نبردهای اخیر که توس��ط ایران هدایت می شود در وضعیت 
قرمز قرار دارند: نبرد علیه گروه های مخالف و افراطی در س��وریه و نبرد علیه ش��به 
نظامیان داعش در عراق. دو نبرد دیگر به شکل جنگ سرد ادامه دارد: نزاع منطقه ای 
با عربستان و تالش ها علیه اس��راییل در جنوب لبنان و بلندی های جوالن که بسیار 
تحت تاثیر جنگ داخلی سوریه قرار دارد. همچنین نگرانی ها درباره تهدید تازه داعش 
در افغانستان در حال شکل گرفتن است. ایران در هریک از این جبهه ها چگونه عمل 

کرده است؟ پاسخ کوتاه آن است که آینده نزدیک کمی پردردسر به نظر می رسد، اما 
نور امیدی در افق دیده می شود. ایران در س��وریه تالش بسیاری برای پیروزی دارد. 
به ویژه در اطراف حلب نزدیک ش��هر خان طومان نبردها به شدت ادامه دارد که ۱6 
سرباز ایرانی در آن شهید ش��دند. با ناکامی های نیروهای طرفدار دولت در سوریه و 
همچنین کم شدن نفوذ داعش در این کشور، ایران و متحدانش شاهد قدرت گرفتن 
گروه های بنیادگرا به رهبری القاعده و جبهه النصره در شرق سوریه هستند. احتماال 
 روس��یه عملیات نظامی خود را تش��دید می کند. یکی از مزایایی که ایران از حضور

 پرهزین��ه اش در س��وریه به دس��ت آورده ارت��ش گس��ترده  ای از ش��به نظامیان 
محلی اس��ت که از لبنان تا عراق ادامه دارد و تا آس��یای جنوبی کش��یده می ش��ود. 
در عراق، ش��به نظامیان ش��یعه تح��ت حمایت ای��ران در ح��ال به دس��ت آوردن 
پیش��رفت هایی علیه داعش��ند، اما ب��ه تنهایی نم��ی توانن��د این گ��روه افراطی را 
 شکس��ت دهند. در س��وریه، نیروه��ای ایرانی روی قدرت نظامی روس��یه حس��اب
  می کنن��د. در ع��راق، ش��به نظامی��ان بای��د ب��ه واحده��ای نظامی ارت��ش عراق
  تکی��ه کنند که ب��ا حمای��ت هوایی آمری��کا در رهب��ری کمپین ض��د داعش پیش

 می رود. مس��ئله دیگری که ایران را به خود مش��غول کرده، آن اس��ت که تنش ها با 
عربس��تان و دیگر کش��ورهای خلیج فارس تا کجا باال می رود. در ش��ش ماه گذشته 

تنش ها میان عربس��تان و ایران ش��دت پیدا کرده اس��ت: اعدام رهبر روحانی شیعه 
در عربس��تان، ممنوعیت تجاری برای کش��تیرانی ای��ران، ممنوع س��اختن حضور 
 ایران در مراس��م حج در مکه، حمله به سفارت س��عودی در تهران، حمالت سایبری

 دو طرفه و جنگ های نیابتی در سوریه. تا این جای کار هر دو طرف از افزایش درگیری 
ها به سطح جنگ رو در رو جلوگیری کرده اند. بزرگترین تردید ایرانی ها درباره رفتار 
رهبری جدید سعودی است. این در حالی است که محمد بن سلمان،  ولیعهد جوان و 
قدرت طلب تالش می کند جایگاه خود را برای جانشینی پدرش به عنوان پادشاه آینده 
تقویت کند. در افغانستان، تشکیل شبکه های داعش در نزدیک مرزهای شرقی ایران 
در سال های گذشته باعث نگرانی تهران بوده است. اینکه تهران تا کجا در افغانستان 
درگیر شود، بستگی به تهدیدهایی که احساس کند دارد، اما بعید است به اندازه عراق 
و سوریه در این کشور نقش ایفا کند. ایرانی ها امیدوارند بتوانند در سوریه ثبات نسبی 
ایجاد کنند و به عقب راندن نیروهای داعش در ع��راق ادامه دهند. آنها به دنبال آنند 
که فشارها علیه اسراییل را افزایش دهند، از باال گرفتن شدت جنگ سرد با عربستان 
جلوگیری کنند، و تهدید فزاینده حضور تندروها در افغانس��تان را محدود کنند. این 
می تواند به تهران در رسیدن به هدف خود برای قرار گرفتن در جایگاه بسیار قوی و 

حتی مسلط در منطقه کمک کند.

واكنش مجری زن سوريه
 به تصوير رهبرانقالب در روزقدس 

چهار جبهه ای كه ايران در آن درگير است؛

جبهه ای جديد در خاورميانه باز می شود؟
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با نامه ای که رج��ب طیب اردوغ��ان، رییس جمهور 
ترکیه، به والدیمی��ر پوتین، رییس جمهور روس��یه 
نوشت، بار دیگر این کشور می تواند محصوالت تولیدی 
خود را بدون هیچ دغدغه ای روانه بازارهای روسیه کند؛ 
محصوالتی که آنقدر بازار روسیه برایشان ارزشمند بود 
که تولیدکنندگانش��ان حتی حاضر بودند پولی را به 
صادرکنندگان ایرانی بپردازند تا بلکه کاالهای ترک، از 
طریق ایران به روسیه ارسال شود. این در شرایطی بود 
که با اوج گیری محدودیت های روسیه بر سر واردات 
محصوالت و مواد غذایی از ترکیه و اروپا، بارها و بارها 
مقامات روس اعالم کرده بودند که خواس��تار افزایش 
مراودات خود با تجار ایرانی و تامین بخش عمده ای از 
نیازهای خود از بازار ایران هس��تند؛ در حالی که تجار 
ایرانی هم می دانستند که بازار روسیه، یک بازار بسیار 
پرپتانسیل برای صادرات محصوالت غذایی ایرانی است 
و به همین دلیل، جلسات متعددی برگزار شد تا بتوان 
راه را برای صادرات چشمگیر ایران به این کشور باز کرد؛ 
اما حال بعد از گذش��ت مدتی، نه تنها ایران نتوانست 
بازار روسیه را به دست گیرد، بلکه اکنون باز هم، بازار 

جذاب این کشور را به ترکیه باخته است.
نامه جهانگیری هم مشکل را حل نکرد

در این میان، موانع بر س��ر راه ورود تج��ار ایرانی به 

بازار روسیه آنقدر زیاد بود که دو هفته قبل، اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در جلسه ای که 
با صادرکنندگان به روسیه برگزار کرد، قول داد که 
موانع صادرات ایران با روسیه حل و فصل شود؛ این در 
 شرایطی است که هنوز هم اتفاق جدیدی نیفتاده و

بخصوص با نامه نگاری اخی��ر رییس جمهور ترکیه 
هم به نظر نمی رس��د که دیگر تمایل سابق در میان 
مقام��ات روس، برای س��پردن بخش عم��ده ای از 
بازارشان به دس��ت تجار ایرانی پابرجا باشد. اسدا... 
عسگراوالدی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
روسیه گفت: برخالف عزم سیاسی مقامات دو کشور 
ایران و روسیه برای افزایش سطح مبادالت تجاری، 
متاسفانه این هدف محقق نشده و در دو ماهه ابتدای 
س��ال جاری، ایران، تنه��ا ٥٠ میلی��ون دالر کاال به 
روس��یه صادر کرده؛ در حالی که توافقات مناسبی 
 میان دولت دو کش��ور برای ارتقای سطح مبادالت

انج��ام پذیرفت��ه اس��ت. وی تصری��ح کرد: س��فر 
اخی��ر والدیمی��ر پوتین به ای��ران، دس��تاوردهای 

خوب��ی ب��رای بخ��ش تج��اری و صادرکنن��دگان 
ورود تعرف��ه  اکن��ون  و  داش��ته   کش��ور 
 ده قلم کاالی ایرانی به روس��یه صفر ش��ده اس��ت؛

در حالی که به دلیل مشکالت ساختاری در تجارت 
 ای��ران، صادرکنندگان نم��ی توانند از ای��ن امتیاز

بهره گیرند. در این میان، دولت، عزم کرده تا سطح 
روابط تج��اری با روس��یه را باال برد و در این راس��تا 

تصمیمات خوبی انجام داده است.
 آخرین وضعیت ص�ادرات و واردات میان 

ایران و روسیه
بر این اس��اس، آخری��ن آمارهای گم��رک حکایت 
 از ای��ن دارد ک��ه ص��ادرات ای��ران به روس��یه، در
 س��ه ماه��ه ابت��دای س��ال ج��اری نس��بت ب��ه

سه ماهه ابتدای س��ال قبل، به لحاظ وزنی، ٥6/71 
 درصد و ب��ه لح��اظ ارزش��ی، ۴ درص��د کاهش را

تجربه کرده است که نش��ان می دهد سیاست های 
دول��ت ب��رای تس��خیر ب��ازار روس��یه از س��وی 
صادرکنندگان ایرانی، برخالف تاکیدات مقامات ارشد 

دو کشور، چندان رضایت بخش و اثرگذار نبوده است.
بر این اساس، میزان صادرات ایران به روسیه، در سه 
ماهه ابتدای سال جاری، به لحاظ وزنی ٥7 میلیون و 
۸٠٥ هزار و ۲7۳ کیلوگرم بوده که این رقم در مدت 
مشابه س��ال قبل، معادل ۲٠۳ میلیون و ۲6۲ هزار 
و ۸۴6 کیلوگرم بوده اس��ت؛ ضم��ن اینکه به لحاظ 
ارزش��ی، صادرات ایران به این کش��ور، در زمان یاد 
ش��ده، معادل ۴6 میلیون و ۹۴٥ ه��زار و ۸٥٥ دالر 
و در مدت مشابه سال قبل، ۴۹ میلیون و 1۳7 هزار 
و ۹٠ دالر بوده است؛ همچنین میزان واردات ایران 
از روسیه، نشانگر آن اس��ت که واردات از این کشور 
در س��ه ماهه ابتدای س��ال جاری، ۲٥۹ میلیون و 
٥1٠ هزار و ٥٠1 کیلوگرم بوده که ارزش��ی معادل 
٥۳۹ میلیون و ٥۴6 هزار و ۲۴1 دالر داش��ته است 
که ای��ن رقم، تراز منف��ی تجارت ایران و روس��یه را 
نش��ان می دهد. به هرح�ال، بعی�د به نظر می رسد 
با ب�ازگش��ت ترکیه به بازار روس��ی�ه، ایران بتوان�د 
سهم خود را از بازار این کشور بگیرد؛ البته اگ�ر قرار 
است این سهم بیشتر شود، باید اق�دامات وی�ژه ای 
ب�رای ب�ازار این کش��ور انجام گی��رد و دولت ب�رای 
ورود به ب�ازار این کشور، پش��تیبانی های خود را از 

ص�ادرکنندگان، افزایش دهد.
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خبر در شهر

س��ال های  در  داخل��ی  خودروه��ای  ب��ازار 
 اخی��ر دچ��ار بح��ران ش��ده، ب��ه نظ��ر می رس��د

تبدی��ل  از  وجلوگی��ری  س��ازی  کیف��ی 
ای��ران ب��ه عن��وان ب��ازار ف��روش خودروه��ای 
 خارج��ی، تنه��ا راه ب��رون رف��ت از ای��ن وضعی��ت 

است.
سال های گذش��ته به دلیل وجود تحریم ها علیه ایران، 
خودروهای چینی با ظاهری زیبا و قیمت مناسب، بازار را 
در اختیار گرفتند؛ به طوری که شاهد جوالن تعداد زیادی 

از این خودروها در خیابان های شهر هستیم.
ابوالقاس��م ج��راره، عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجل��س نه��م ش��ورای اس��المی، با اش��اره ب��ه اینکه 
حض��ور خودروه��ای چین��ی در هن��گام تحری��م ها، 
 آس��یب بزرگ��ی ب��ه صنع��ت خودروس��ازی کش��ور
 وارد ک��رده، گف��ت: خودروس��ازان، به خاط��ر واردات

بی رویه قطعات یدکی و خودروهای چینی با قیمت ارزان 
و سوددهی باال، بی انگیزه شده اند.

وی ادامه داد: اکن��ون بازار داخلی دچ��ار بحران بزرگی 
شده و تنها راه برون رفت آن، کیفی سازی محصوالت و 
جلوگیری از تبدیل ایران به عنوان بازار فروش خودروهای 
خارجی اس��ت؛ زیرا ای��ن وضعیت با اقتص��اد مقاومتی 

منافات دارد.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س نه��م 
ش��ورای اس��المی، ب��ا اش��اره ب��ه جای��گاه قطع��ه 
س��ازان ای��ران در ب��ازار جهانی اف��زود: اکن��ون قطعه 
س��ازان ایران��ی، محص��والت خ��ود را به کش��ورهای 
 اروپای��ی مانن��د آلم��ان، فرانس��ه وکش��ورهای دیگر

صادر می کنن��د و ما م��ی توانیم از ای��ن ظرفیت، برای 
تقویت بازار خودروی داخلی استفاده کنیم و این صنعت 

را ارتقا دهیم.
جراره درخص��وص تحول صنع��ت خ��ودرو داخلی در 
دوران پس��ابرجام، تاکی��د ک��رد: م��ا بای��د در ارتباط 
با کش��ورهای طرف ق��رارداد صنعت خودروس��ازی، از 
اش��تباهات گذش��ته پرهی��ز کنی��م و ب��رای تقوی��ت 
 و ارتق��ای ای��ن صنع��ت، برنام��ه ری��زی ه��ای الزم را

انجام دهیم تا به گذشته برنگردیم.
وی افزود :در س��ال های اخی��ر، انحصارهایی در واردات 
و بازارخودرو وجود داش��ت که در مصوب��ات جدید، این 
انحصارها برداشته شده؛ یعنی در گذشته، شرکت های 
خاص و افراد مشخص، با توجه به تعرفه های تعیین شده، 
اجازه واردات خودرو را داشتند؛ ولی اکنون همه می توانند 

دراین بازار وارد شوند و اقدام به واردات خودرو کنند.   

رییس کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه گفت: 
با افزایش بازیابی اکسید آهن در س��رباره کوره های 
قوس الکتریکی این مجتمع، بالغ بر ۲٠٠ میلیارد ریال 

صرفه جویی اقتصادی در هر سال محقق شد.
۲٠٠ میلی��ارد ریال صرف��ه جویی در ف��والد مبارکه 
حاصل شد. غالمرضا سلیمی افزود: در راستای افزایش 
 ،»TQ«  بهره دهی فلزی از طریق پروژه موس��وم به
اصالح فرآیند و ش��ارژ بیش��تر مواد کربن��ی، مقدار 
 اکسید آهن موجود در سرباره، در ماه های اخیر حدود
 ۲ درصد کاه��ش پیدا ک��رد و از هدر رفت��ن بیش از

7٥٠ کیلوگرم فوالد در هر ذوب جلوگیری شد.
کارشناس فرآیند فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه نیز گفت: با اج��رای این پروژه، عالوه بر 
بازیافت فوالد مذاب از س��رباره در ک��وره های قوس، 
از تولی��د حدود یک تن س��رباره بیش��تر در هر ذوب 

جلوگیری شد.
احس��ان مقدس گفت: این امر باع��ث کاهش هزینه 

حمل، خنک سازی و فرآوری سرباره شد.
مقدس افزود: با کاهش اکس��ید آهن در س��رباره، از 
مشکالت ناش��ی از سنگین ش��دن بیش از حد پاتیل 
ها جلوگیری شده و با کاهش سایش، از سوراخ شدن 

پاتیل ها کاسته و بر عمر آنها نیز افزوده می شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی، 
گفت: شاید عدد اعالم ش��ده به عنوان نرخ تورم 
تک رقمی صحیح باشد؛ اما آن چیزی نیست که 

اثرش در زندگی مردم مشاهده شود.
مرتضی صفاری، درباره اعالم ت��ورم تک رقمی 
 در دوران رکود اقتصادی اظهار داشت: نرخ تورم

از س��وی مرکز آمار ایران اعالم می ش��ود؛ شاید 
عدد اعالم شده به عنوان نرخ تورم صحیح باشد؛ 
اما آن چیزی نیس��ت که اثرش در زندگی مردم 
 مش��اهده ش��ود. آنچه درباره ت��ورم تک رقمی

عنوان می ش��ود، آن چیزی نیست که اثرش در 
زندگی مردم مشخص باشد.

آینده بازار با خودروی 
چینی به کدام سو می رود؟

رییس کوره های قوس الکتریکی: 

200 میلیارد ریال 
صرفه جویی در فوالد مبارکه

نماینده نطنز:

اثر تورم تک رقمی را 
مردم  باید ببینند!

مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان 
 گف��ت: ۴٠ س��ایت مس��کن مهر ای��ن اس��تان، به

ش��هرداری های اس��تان اصفهان واگذار شده است 
 تا در اس��رع وق��ت، درخص��وص رفع مش��کالت و

آماده سازی سایت ها اقدام کنند.
حجت اله غالمی، در شورای مسکن استان اصفهان 
با اشاره به آمار واحدهای مسکن مهر در این استان 
افزود: از مجموع 161هزار واحد مسکن مهر شهری 
در اس��تان اصفهان، 1۳۸ ه��زار واح��د آن تحویل 

متقاضیان شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه هفت ه��زار واحد مس��کن مهر 
 اس��تان اصفه��ان متقاضی ن��دارد، گف��ت: بیش از
 1٥ ه��زار واح��د مس��کن مه��ر، نیم��ه کاره

باقی مانده است که از این تعداد، 6 هزار و 6٥ واحد 
در فوالدش��هر، چهارهزار و ۹٥ واحد در بهارس��تان 
و ۴٥1 واحد در ش��هر مجلس��ی و مابقی به صورت 

پراکنده در شهرها قرار دارند.
 غالم��ی، یک��ی از مش��کالت اصل��ی موج��ود در

س��ایت ه��ای مس��کن مه��ر را نب��ودن خدم��ات 
زیربنای��ی و روبنایی بی��ان کرد و گفت: بر اس��اس 
 هماهنگی با شهرداری های استان، قرارداد تحویل
 مان��ده عملی��ات مس��کن مهر ب��ا ۴٠ ش��هرداری

منعقد شده و در ازای آن، زمین و قیر رایگان و یارانه 
نقدی به شهرداری ها تحویل داده خواهد شد.

مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان 
 گف��ت: ۴٠ س��ایت مس��کن مهر ای��ن اس��تان به

ش��هرداری های اس��تان اصفهان واگذار شده است 
 ت��ا در اس��رع وق��ت درخص��وص رفع مش��کالت و

آماده سازی سایت ها اقدام کنند
 ب��ه گفت��ه وی، بی��ش از ۸٥ درص��د واحده��ای

مس��کن مهر اس��تان اصفهان به متقاضیان واگذار 
شده است.

به گ��زارش روابط عموم��ی اداره راه و شهرس��ازی، 
اس��تاندار اصفهان نیز در این جلس��ه گفت: دولت، 
متعهد ش��ده پروژه عظیم مس��کن مهر را در اسرع 
وقت تکمیل کرده و با تمام امکان��ات به متقاضیان 

تحویل دهد.
رسول زرگرپور بابیان اینکه نباید دستگاه های دولتی 
و خدمات رسان، با پروژه عظیم مسکن مهر، معمولی 
رفتار کنند، افزود: دس��تگاه ه��ای دولتی وخدمات 
رسان، باید پروژه مس��کن مهر را به صورت ویژه در 
نظر بگیرند و در رفع سریع مشکالت آن اقدام کنند.

وی تاکی��د کرد: تمامی دس��تگاه ها بای��د با کمک، 
همی��اری و تالش مضاع��ف، مش��کالت موجود در 
مسکن مهر را مرتفع کنند و پروژه های مسکن مهر 

را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند.
زرگرپور با بی��ان اینک��ه مس��کن، از نیازهای مهم 
 م��ردم اس��ت، تصریح ک��رد: کس��انی ک��ه در این
 پروژه ها ثب��ت نام کرده ان��د، از بضاعت مالی خوبی

برخوردار نیستند و ما وظیفه داریم هرچه سریع تر 
این مشکالت و معضالت را برطرف کرده و واحدها را 

به متقاضیان تحویل دهیم.

رییس ات��اق بازرگانی اصفهان گف��ت: مرکز مبادالت 
پیمانکاری فرعی اصفهان، گامی در راس��تای توسعه 
کس��ب و کار بنگاه های کوچک و متوس��ط اس��تان 

اصفهان در بازارهای داخلی و خارجی است.
س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی، رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان، در همایش  نقش مرکز مبادالت پیمانکاری 
فرعی و لزوم ش��ناخت spx در جهت توس��عه کسب 
و کاره��ای کوچک و متوس��ط، با اش��اره مش��کالت 
واحدهای تولیدی، به ویژه پیمانکاران، اظهار داشت: 
اتاق بازرگانی اصفهان در راس��تای بهبود کسب و کار 
اعضا، اقدام به ایجاد مرکز مبادالت فرعی پیمانکاری 
و همچنین مرکز توس��عه فناوری و س��رمایه گذاری 

اصفهان کرده است.
وی با بیان اینکه یک واحد تولیدی، 7٥ میلیارد تومان 
از دولت و ش��هرداری ها طلبکار اس��ت، افزود: بدهی 
 این واحد به بانک ه��ا، ثانیه ای و با به��ره ۲۸ درصد

محاسبه می شود؛ اما از دولت جریمه دیرکرد دریافت 
نمی کند.

وی تصری��ح ک��رد: در ش��رایطی که مصوب��ه قانونی 
مجلس، مبنی بر تعین تکلی��ف بدهی دولت به بخش 
 خصوصی ظ��رف م��دت ۳٠ روز وج��ود دارد، طلب

بخش خصوصی از دولت، به ماه ها منجر می شود.
س��هل آبادی همچنین ب��ه مش��کالت متعدد بخش 
خصوصی و مس��ایل و مشکالت دولت اش��اره کرد و 
گفت: بخش خصوصی باید به توان خود متکی ش��ود 

و در بازارهای بین المللی، حضور فعال داشته باشد.

وی ایجاد مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی اصفهان را 
گامی در راستای توسعه کسب و کار بنگاه های کوچک 
و متوسط استان اصفهان در بازارهای داخلی و خارجی 
دانست و گفت: spx اصفهان با سازمان توسه صنعتی 
ملل متحد )یونیدو( قرارداد همکاری دارد و واحدهای 
پیمانکاری اس��تان اصفهان، از طریق این سازمان می 

تواند به مناقصه های بین المللی  وارد شوند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفه��ان در این همایش، 
هدف از  ایجاد spx را برقراری ارتباط ش��رکت های 
استان اصفهان با ش��رکت های کارفرمای بین المللی 

برشمرد.
مصطفی رناسی خواس��تار افزایش مشارکت اعضای 
"spx اصفه��ان در فع��ال ش��دن ای��ن مرک��ز ش��د و 
گفت: حضور فعاالن اقتص��ادی در این مرکز و تقویت 
ارتباط های بی��ن المللی با یونیدو، م��ی تواند چرخه 

کسب و کار در استان اصفهان  را رونق بخشد.
رییس مرکز مبادالت پیمان��کاری فرعی اصفهان، در 
 spx این همایش با معرفی ای��ن مرکز گفت: موفقیت
اصفهان در س��طح جهانی، مرهون ت��الش و پیگیری 
اعضاست؛ از این رو هم افزایی بین واحدهای تولیدی 
و پیمانکاری، می تواند زمینه بین المللی ش��دن این 

واحدها را فراهم سازد.
علی صفرنوراهلل، آموزش را از بخ��ش های مهم مرکز 
مبادالت پیمانکاری فرعی اصفهان برش��مرد و افزود: 
تاکنون دوره های بس��یار آموزش��ی برای اعضای این 

مرکز، در زمینه های متعدد برگزار شده است.

وقتی نامه اردوغان کار خودش را می کند؛

ایران دوباره بازار روسیه را باخت!

رییس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

مرکز spx، گامی برای توسعه
 کسب و کارهای کوچک

هفت هزار واحد مسکن مهر استان اصفهان متقاضی ندارد؛

مسکن مهر
روی دست مانده است!

 رییس کمیس��یون اصل ۹٠ مجلس، با بی��ان اینکه
۹٥٠ نف��ر از مدیران بخ��ش های بانک��ی، بیمه ای و 
شرکت های دولتی، حقوق نامتعارف می گیرند، گفت: 
کف حقوق این افراد از 1٥ میلیون تومان تا ٥٠ میلیون 
تومان اس��ت و هرچه به س��قف نزدیک تر می شویم، 

تعداد افراد کمتر می شود.
داود محمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
شنبه شب ش��بکه دو س��یما، با بیان اینکه به دستور 
رییس مجلس، کارگروهی درباره فیش های حقوقی 
نامتعارف تشکیل ش��د، افزود: در مجموع بررسی ها، 
گزارش هایی از س��ازمان بازرس��ی کل کشور، دیوان 
محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان 

کمیسیون اصل ۹٠ ارایه شد .
 وی گف��ت: ق��رار اس��ت مجموع��ه این گ��زارش ها

جمع بندی ش��ده و در همین هفته، در صحن علنی 
مجلس ارایه شود.

محمدی با بیان اینکه آسیب شناس��ی و چرایی این 
موضوع، از نکات اشاره ش��ده در گزارش است، افزود: 
فیش های حقوقی نامتعارف حدود ۹٥٠ نفر از مدیران 
را در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی 

شامل می شود.
وی اضافه کرد: سایر دستگاه ها، کمتر با این موضوع 

مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.
رییس کمیس��یون اصل ۹٠ مجلس شورای اسالمی 
گفت: کف حقوق ای��ن افراد از 1٥ میلی��ون تومان تا 
 ٥٠ میلیون تومان اس��ت و هرچه به سقف نزدیک تر

می شویم، تعداد افراد کمتر می شود.
وی گفت: بر اس��اس ماده 76 قانون مدیریت خدمات 
کش��وری، حداکثر حقوق و ثابت و ف��وق العاده های 
مستمر کارکنان، نمی تواند از 7 برابر حداقل حقوقی 

تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.
محمدی افزود: در ماده ۸۴ قانون، معروف به الحاق ۲، 
آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی، 

نمی تواند بیشتر از 1٠ برابر حداقل حقوق باشد.

وی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما 
این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است 
که بین فوق العاده های مس��تمر و غیر مستمر، قائل 
به تفکیک ش��ده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب 
فوق العاده های غیر مس��تمر آورده اند و این موضوع، 

مشکالتی را ایجاد کرد .
محمدی افزود: ماده 7۴ قانون مدیریت خدمات کشور 
مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافت ها، باید در 

شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
رییس کمیس��یون اصل ۹٠ مجلس شورای اسالمی، 
درباره نقش دس��تگاه ه��ای نظارتی مانند س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور و دیوان محاس��بات در نظارت 
بر حقوق ه��ای دریافتی گفت: م��ی خواهیم با علت 
ها برخورد کنی��م و منافذ و لغزش گاه ه��ا را ببندیم. 
 محمدی ب��ا بیان اینکه ش��ورای حقوق و دس��تمزد،

می توانس��ت از پرداخت های غیرمتعارف جلوگیری 
کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری 
در سال 1۳۸6، برای ٥ س��ال آزمایشی، تصویب و در 

سال ۸۸ اجرا و از سال 1۳۹٠، هر سال تمدید شد.
محمدی گفت: اگر الیحه ای از طرف دولت به مجلس 
تقدیم شده و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات 

کشوری می شد، روزنه ها را می بست .

شناسایی ۹۵0 مدیر دولتی با حقوق نجومی

yusefian.zayanderoud@gmail.com 
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نرسیده به بانک ملی کوچه رامپناهی مرکز جراحی میالد تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 1 /۵ /13۹۵ 

اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب اعضاء اصلی هیأت مدیره و بازرسان قانونی و روزنامه شرکت 

و قرائت گزارش مدیرعامل و بازرس و تصویب تراز

هیات مدیره شرکت

پ��س از مناقش��ات به وجودآم��ده بی��ن روس��یه و 
ترکی��ه، ناش��ی از س��رنگونی بمب افک��ن س��وخو 
۲۴ روس��یه به وس��یله جنگن��ده اف16 ترکی��ه 
 در مرز س��وریه، مس��کو تحریم هایی را علی��ه آنکارا 

تصویب کرد.
بر این اس��اس، واردات میوه، سبزیجات، مرغ و نمک،  
انج��ام پروازهای چارتر روس��یه ب��ه ترکی��ه و انجام 
طرح های ساختمانی با شرکت های تُرکیه ای مستقر 
در روسیه، ممنوع شد. دو کش��ور ترکیه و روسیه، در 
بخش های انرژی، گردشگری، نساجی و مواد غذایی، 

مبادالت تجاری زیادی دارند. 
در س��ال ۲٠1۴، درآم��د مس��کو از معام��الت 
ب��ا ترکی��ه ب��ه رق��م ۲٥ میلی��ارد دالر رس��ید. در 
 مقابل، ترکی��ه نی��ز درآم��دی مع��ادل ٥ میلیارد و

۹٠٠ میلی��ون دالر از رواب��ط تج��اری بازرگانی خود 
با روس��یه به دس��ت آورده اس��ت. این موضوع باعث 
هدف گذاری جایگزینی ایران در بازار روسیه به جای 
ترکیه ش��ده بود. وجود تعامالت بلند مدت تاریخی و 
سیاسی ایران و روس��یه، موقعیت جغرافیایی ایران و 
تنش های به وج��ود آمده بین روس��یه و ترکیه، باعث 
تکاپوی فع��االن بخش خصوصی و مس��ئوالن دولتی 

کشور برای تصاحب سهم بازار روسیه شد.

فلش بک نگاه روز
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خبر

اخبار کوتاهخبر

دانشمندان هشدار دادند که انتشار گازهای گلخانه ای، به افزایش اندازه 
و دمای بزرگ ترین منطقه آب گرم جهان، موس��وم به استخر گرم هند و 

اقیانوس آرام )IPWP( منجر شده است.
این منطقه حدود 9 هزار مایل )14 هزار و 484 کیلومتر( در امتداد استوا و 
هزار و 500 مایل )دو هزار و 414 کیلومتر( از شمال به جنوب کشیده شده 
است و به عنوان منطقه ای از اقیانوس تعریف می شود که متوسط دمای 
آب در آن، بیش از 28 درجه سانتیگراد است و در برخی نقاط آن، به بیش 

از 30 درجه نیز می رسد.
این منطقه که با گرم ش��دن آب گس��ترش می یابد، در س��ال های اخیر 

باالترین میزان افزایش سطح آب دریا را در جهان تجربه کرده است.
پنج جزیره کوچک در اقیانوس آرام جنوبی، اخیرا به زیر آب رفتند و شش 

جزیره دیگر نیز به دلیل جزر و مد فزاینده، تا حدودی ویران شدند.
همچنین از آنجا که گرمای آب می تواند رطوبت و هوای گرم را وارد اتمسفر 
کند، افزایش دمای این به اصطالح استخر گرم، تاثیر  چشمگیری بر آب و 
هوای کشورهای این منطقه گذاشته است و خطر بروز گردبادهای شدید 

را افزایش می دهد.
از سوی دیگر مشخص شده است که اندازه این استخر در چرخه های 20 
ساله نوس��ان دارد؛ به طوری که بزرگ تر و گرم تر می شود و سپس جمع 

شده و خنک می شود.
با این وجود، محققان کره جنوبی، استرالیا، کانادا و چین اعالم کردند که در 
طی 60 سال گذشته، این استخر در مجموع 0/3 درجه سانتی گراد گرم و 

از لحاظ اندازه، حدود یک سوم افزایش یافته است.
این افزایش دما ناچیز به نظر می رس��د؛ اما اندازه این استخر به این معنی 

است که مقدار انرژی اضافی، زیاد است.
همچنین این منطقه در دهه های اخیر، بیشترین میزان افزایش سطح آب 

دریا را در جهان تجربه کرده است.
 محققان، ان��دازه گیری های دما را با ش��بیه س��ازی ه��ای آب و هوایی

مقایس��ه کردن��د و نتیج��ه گرفتن��د ک��ه گازه��ای گلخان��ه ای، علت 
 غالب افزای��ش های ص��ورت گرفت��ه در عم��ق و ان��دازه اس��تخر گرم 
هند- اقیانوس آرام اس��ت. این در حالی است که نوسانات طبیعی مرتبط 
 با نوس��ان دهه ای اقیان��وس آرام نیز نق��ش کوچک ت��ر و در عین حال

شایان توجهی ایفا کرده اند.
محققان خاطرنشان کردند که تغییرات ناشی از فعالیت های انسانی در این 
استخر گرم، پیامدهای مهمی برای درک و برنامه ریزی درخصوص تغییرات 
مرتبط در بارش های موسمی و تناوب یا ش��دت طوفان های گرمسیری 
دارند که در نتیجه، به عواقب عمیق اجتماعی و اقتصادی  منجر می شوند.

پروفسور س��ونگ کی مین از دانش��گاه پوهانگ، در کره جنوبی گفت که 
تحقیق آنها نشان می دهد تنها 12 تا 18 درصد از این گرم شدن، طبیعی 

بوده و مابقی آن ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، از تصویربرداری از دو 
خرس قهوه ای در ارتفاعات شمال تهران خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، با اعالم این خبر گفت: 
در هفته گذشته یک زوج کوهنورد در حال پیاده روی در ارتفاعات شمال 
تهران، متوجه حضور دو قالده خرس قهوه ای شده و از آنها تصویربرداری 
کرده و طی تماس تلفنی و هماهنگی با کارشناسان مربوطه،  تصاویر را به 

یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ارسال کردند.
نق��ی میرزاکریمی ضم��ن قدردانی از اق��دام این طبیعت دوس��تان، از 
 کوهنوردان و دوس��تداران محیط زیست خواس��ت در صورت مشاهده
 حیوانات با ارزش��ی همچون پلن��گ و خ��رس قه��وه ای در مناطق، از

نزدیک شدن به آنها، به منظور پیشگیری از آسیب رسیدن به خود و این 
گونه های با ارزش خودداری کرده و در صورت امکان از آنها تصویربرداری 

کرده و تصاویر را به یگان حفاظت محیط زیست ارسال کنند.
وی ادامه داد: چون این گونه ها را به سختی می توان در طبیعت مشاهده 
کرد، ارایه این گونه گزارش ها و تصاویر، در شناخت و بررسی حضور این 
گونه های با ارزش و پراکندگی و وضعیت آنها در مناطق، به محیط زیست 

کمک شایانی خواهد کرد.

  به گزارش پایگاه اطالع رس��اني محیط زیست اصفهان، » پاما«، از معاونت 
نظارت و پایش حفاظت محیط زیس��ت استان، حدود س��ه کیلومتر از مرز 
 منطقه پارک مل��ي کاله قاضي، در مجاورت ش��هر محمد آب��اد، تدقیق و

به وسیله پایه )بنچ مارک ( بتوني تثبیت شد.
 بر اس��اس این گزارش، با توج��ه به مج��اورت محدوده این پارک و ش��هر

محمد آب��اد و مش��کالت ناش��ي از مش��خص نبودن ح��د و ح��دود مرز 
منطقه، با ح��دود 30 پای��ه )بنچ م��ارک( بتوني و هزینه ش��صت میلیون 
ریال، مرز منطق��ه تثبیت گردید. پارک ملي و پناه��گاه حیات وحش کاله 
 قاضي، در جنوب ش��رقي ش��هر اصفهان واقع شده اس��ت و جاده آسفالته

اصفهان � شیراز، از کناره ش��مالي و غربي آن مي گذرد. مساحت این پارک 
ملی، 4۷,262 هکتار و مس��احت پناهگاه حیات وحش کاله قاضي 3,5۷4 
هکتار است. در این منطقه، تاکنون 252 گونه گیاهي مانند کاسني، درمنه، 
علف شور، بنه و بادام کوهي، 1۷ گونه پستاندار، 45 گونه پرنده و 11 گونه 
خزنده شناسایي شده است. از حیات وحش این منطقه، مي توان به پلنگ، 
گرگ، کفتار، روباه، کل و بز، قوچ و میش، آهو، انواع پرندگان شکاري، انواع 
پرس��تو، چکاوک، چکچک، کبک و تیهو اش��اره نمود و گونه هاي شاخص 

منطقه نیز کل و بز هستند.

گازهای گلخانه ای، گرم ترین 
دریاهای جهان را گرم تر کرده است

تصویر برداری از دو خرس قهوه ای 
در ارتفاعات تهران

تعيين مرز پارك ملي  و پناهگاه 
حيات وحش »کاله قاضي«

کوه دماوند از س��ال 138۷ در فهرس��ت آثار ملی قرار گرفت 
و روز 13 تیرماه، به عنوان روز ملی دماوند ش��ناخته ش��د تا 
ضرورت حفاظت از این زیس��تگاه برای همگان روش��ن شود. 
دماوند در س��ال های اخی��ر از تخریب منابع ارزش��مند خود 
رنج می ب��رد. تهدید دش��ت مهم ش��قایق، اس��تفاده بیش از 
ظرفیت از کوه دماوند توس��ط کوهن��وردان و تردد خودروها، 
از جمله معضالت این اثر طبیعی ملی محس��وب می ش��ود.

در این می��ان اجرای برنامه ه��ای حفاظتی دماوند از س��وی 
انجمن دوس��تداران »دماوندکوه«، حکایت از بهبود وضعیت 
این منطقه دارد. تش��کیل ستاد س��اماندهی صعود به دماوند 
و ممانع��ت از ت��ردد خودروها در دش��ت ش��قایق و برگزاری 
آموزش های شفاهی گردش��گران منطقه و ایجاد محدودیت 
در صعود کوهنوردان به قله دماوند، مهمترین اقدامات صورت 
گرفته برای حفاظت از دماوند است. مسعود موالنا، عضو هیئت 
موسس انجمن دوس��تداران دماوند و دبیر شبکه سمن های 
محیط زیس��ت و منابع طبیعی اس��تان مازندران، به اقدامات 
حفاظتی دماوند اش��اره کرد و در این ب��اره گفت: تالش های 
 بسیاری برای حفاظت »دشت شقایق« در منطقه رینه دماوند

صورت گرفته است و امسال برای اولین بار، تمامی مسیرهای 
تردد خودرو به س��مت دشت ش��قایق، بس��ته و با همکاری 
 ش��هرداری رین��ه از ورود هر ن��وع خ��ودور به ای��ن منطقه

جلوگی��ری ش��د؛ بنابرای��ن امس��ال به هی��چ وج��ه امکان 
 ت��ردد خودروه��ا در دش��ت ش��قایق وج��ود نداش��ت. وی

 اظه��ار ک��رد: فع��االن محی��ط زیس��ت از ش��هرهای آمل، 
باب��ل، س��اری و قائمش��هر، در روزه��ای جمع��ه ط��ی پنج 
 هفته پیاپی از دش��ت ش��قایق محافظت ک��رده و به آموزش

چهره به چهره شهروندان و گردشگران پرداختند. این اقدامات 
تاثیر بسیاری در حفظ دشت شقایق داشت و امسال به ندرت 
شاهد شکستن یا کندن شاخه ای در دشت شقایق بودیم. اگر 
این روند حفاظتی از دش��ت ش��قایق ادامه یابد و طی دو، سه 
سال آینده، مانع ورود خودروها به دشت شقایق شویم، دشت 

می تواند خود را بازسازی کند.
کوهنوردان، جواز صعود به قله دماوند می گيرند

این عضو انجمن دوستداران دماوند، با اشاره به تشکیل ستاد 
س��اماندهی صعود به قل��ه دماوند با عضویت برجس��ته ترین 
کوهنوردان کش��ور، اظهار کرد: این کمیته دو سال گذشته با 
تکیه بر کنترل تردد خودروها و کوهنوردان، در جبهه جنوبی 
دماوند تشکیل شد که سال گذشته اقدامات جدی  و گسترده ای 
در این حوزه داشت. با تشکیل این کمیته، سعی کردیم جلوی 

صعود بیش از حد کوهنوردان را از ضلع جنوبی دماوند بگیریم؛ 
چون این اقدام باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب منابع 
طبیعی اطراف دماوند می شد. موالنا با تاکید بر ضرورت کنترل 
 و مدیریت تردد کوهن��وردان و صعود آنها ب��ه دماوند، افزود:

قرار است سامانه ای تشکیل شود تا طی آن، نام صعود کنندگان 
ثبت ش��ود و کوهنوردان متقاضی، جواز صعود کس��ب کنند 
تا محدودیت صعود به دماوند ایجاد ش��ود و اینطور نباشد که 
یک کوهنورد چندین ب��ار به دماوند صعود کرده باش��د. وی 
همچنین با اش��اره به اینکه در ضلع جنوبی دماوند، خودروها 
حق تردد ندارند، اف��زود:  صرفا چند خودرو مخصوص باربری 
مجوز تردد در ای��ن جبهه را دارند. طب��ق پیش بینی ها، تا دو 
سال آینده هیچ خودرویی از این مس��یر حرکت نخواهد کرد 
 و جلوی حرکت تمام خودروه��ا گرفته ش��ده و بارها با قاطر

حمل خواهند ش��د. وی در ادامه، به تقاضای این انجمن برای 
پیوستن دماوند به پارک ملی الر اشاره کرد و گفت: طی نامه ای 
به خانم ابتکار درخواست کرده ایم دماوند که در نزدیکی پارک 
 ملی الر قرار دارد، جزو این پارک محسوب شده و به این منطقه

متصل ش��ود تا س��طح حفاظت آن باال رود. موالنا همچنین 
با بی��ان اینکه ثب��ت جهانی دماون��د در دس��تور کار انجمن 
دوس��تداران دماوند کوه قرار دارد، افزود: با س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری اس��تان مازندران نیز همکاری هایی 
داریم تا بحث گردشگری در این منطقه، در قالب اکوتوریسم 

و بر اساس توس��عه پایدار صورت گیرد. همچنین هر ساله به 
پاسداشت »روز ملی دماوند«، در ش��هر رینه استان مازندران 
به عنوان نزدیک ترین ش��هر به دماوند، مراسمی تحت عنوان 
»جشن تیرگان« برگزار می شود. رضا طاهری، روابط عمومی 
انجمن دوس��تداران دماوندک��وه، در خص��وص دوازدهمین 
 جش��ن تیرگان که در روز جمعه اول مرداد ماه، در دانش��گاه 
 پیام نور رینه برگزار می شود، اظهار  کرد: این برنامه از ساعت

9 صبح  ش��روع ش��ده و تا س��اعت 1۷ ادامه خواهد داش��ت. 
برنامه های صبح جش��ن تیرگان، ش��امل برگزاری غرفه های 
مختلف محیط زیستی، ارایه غذاهای ارگانیک، اجرای موسیقی 
میدانی و برگزاری میزگرد علمی با محوریت انتقال آب دریای 
خزر به استان س��منان، با حضور اس��اتیدی چون اسماعیل 
کهرم و محم��د درویش اس��ت. وی افزود: برنام��ه بعدازظهر 
 جشن تیرگان که از س��اعت 2 شروع ش��ده و تا 5 بعدازظهر 
ادامه خواهد داش��ت، ش��امل س��خنرانی فعاالن و مسئوالن 
سازمان حفاظت محیط زیست است؛ همچنین موسیقی اقوام 
 در سه بخش لرستان و کردستان، خراسان و مازندران برگزار

خواهد شد. به گفته طاهری، معرفی و تقدیر برگزیدگان فعاالن 
حوزه محیط زیست کشور نیز جزو برنامه های جشن تیرگان 
است، این فعالین از گردانندگان کمپین پویش حیات هستند 
که سال گذش��ته در جمع آوری دیه برای آزادی محیط بانان 

نقش بسیاری داشتند.

عکس روز ) سگ های آبی(

 رییس س��ازمان محیط زیس��ت گفت: با بودجه فعلی، مب��ارزه با کانون
گرد و غبار و جنگل زایی، 30 سال طول می کشد.

معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست، با حضور در صحن علنی و 
گزارش از روند اقدامات این سازمان، با اشاره به اینکه کشور ایران ظرفیت 
زیستی خود را از دهه ۷0 تا به امروز رد کرده است، گفت: میزان فشار بر 

آب، خاک، جنگل و محیط زیست در ایران 3 برابر ظرفیت آن است.
 وی اف��زود: تع��داد نیروه��ای م��ا در ای��ن س��ازمان، از ی��ک اداره

آموزش و پرورش کمتر اس��ت و حقوق مدیران ما در پایین ترین حد قرار 
دارد.

معاون رییس جمهور، با اشاره به اینکه عملکرد دولت یازدهم در مسئله 
بهبود محیط زیست، چشمگیر بوده اس��ت، ادامه داد: کارگروه های ملی 
و استانی محیط زیست که تا قبل از دولت یازدهم تعطیل شده بود، فعال 
شده اند. در تهران و کالن شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و 

اراک، فعالیت این کارگروه ها به طور جدی آغاز شد.
ابتکار گفت: الیحه جامع کاهش آلودگی هوا تدوین و به مجلس نهم ارایه 

شد؛ اما در صف رسیدگی باقی ماند.
رییس س��ازمان محیط زیس��ت افزود: مصوبه های »خروجی های مجاز 
صنعت« و »برنامه کاهش آلودگی هوا«، در دولت به تصویب رسید و تمام 
اقدامات الزم از طرف دولت انجام شد. سیاست گذاری های قوی که انجام 
گرفت، نتایج خوبی به دنبال داش��ت؛ به طوری که بهبود وضع هوا را در 

بسیاری از نقاط کشور فراهم کرد.
ابتکار، با اش��اره به اینک��ه در ته��ران، 55 روز ه��وای بهت��ر را در طول 

س��ال تنفس می کنیم، گف��ت: از اقدامات دولت یازده��م، حذف بنزین 
پتروش��یمی و عرضه بنزین یورو 4 بود. در کل ش��هرهای بزرگ، بنزین 
 ی��ورو 4 عرضه م��ی ش��ود و از دو روز قبل در آب��ادان نیز ی��ورو 4 توزیع

می کنیم.
وی با بیان اینکه »بنزن«، عامل 100 درصدی سرطان زا است، ادامه داد: 
خوشبختانه میزان بنزن در تهران به شدت کاهش یافته و این کاهش ادامه 

دارد. ما نیز در روند آن نظارت می کنیم.
ابتکار گفت: پایش مستمر سوخت و وضعیت آالیندگی در کشور با دستگاه 
های س��نجش، به طور منظم در حال انجام اس��ت و از این رو تنفس 35 

میلیون شهروند را تحت کنترل داریم.
معاون ریی��س جمهور خاطرنش��ان کرد: در مس��ئله استانداردس��ازی 
خودروس��ازی، گام های مهمی برداشتیم. تا س��ال 92، حدود 10 سال 
از استانداردس��ازی عقب بودیم؛ اما از سال 93، اس��تاندارد یورو 4 را اجرا 
 کردیم و س��امانه بازرس��ی مس��تمر تولید خودرو در حال فعالیت است؛

به طوری که هرجا با استاندارد یورو 4 مطابقت نداشته باشد، اجازه ادامه 
کار نمی دهیم.

رییس سازمان محیط زیست، با بیان اینکه ایران جزو کشورهایی است که 
تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد، یادآور ش��د: در ایران افزایش دما و 
کاهش بارندگی را مستقیماً تجربه می کنیم. در سالهای اخیر، کشور ما با 

1/5 درجه سانتی گراد افزایش دما مواجه بوده است.
ابتکار افزود: همه دس��تگاه ها، برنامه توان خود را ب��رای کاهش گازهای 
گلخانه ای ارایه داده اند؛ اما ما در دول��ت توافق کردیم بیش از 12 درصد 

کاهش را نپذیریم که از این بین، 4 درصد قطعی و 8 درصد منوط به رفع 
تحریم هاست. وی گفت: بیش از 80 درصد اس��تان ها درگیر گرد و غبار 
هستند که در کشور ما، مسئله گرد و غبار، منشاء داخلی و خارجی دارد. 
رییس سازمان محیط زیست، با بیان اینکه منشاء خارجی آن عراق است، 
خاطرنشان کرد: شمال غرب، غرب و جنوب عراق، کانون گرد و غبار بوده 

که شمال غرب و غرب آن اراضی، تحت تصرف داعش است.
ابتکار گفت: عراق 8 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار و عربستان 11 
میلیون هکتار دارد؛ اما در ایران، از ابتدای دولت یازدهم ستاد مبارزه با گرد 
و غبار تشکیل شده که در اثر آن، 15 استان به طور کامل شناسایی و برنامه 

های آن تدوین شده است.
رییس س��ازمان محیط زیس��ت عنوان ک��رد: با بودجه فعلی، 30 س��ال 
مب��ارزه با کان��ون ه��ای گ��رد و غب��ار و بیابان زای��ی طول می کش��د.
 وی گف��ت: در اس��فند س��ال 93 در عراق درخت کاش��تیم ت��ا مقابله با

گرد و غبار را در عراق کلید بزنیم؛ اما با اتفاقاتی که افتاد، امکان انجام این 
کار فراهم نشد.

 مع��اون رییس جمه��ور عنوان ک��رد: ۷5 درص��د از تاالب های کش��ور
در معرض خطر هستند؛ حادترین مشکالت پسماندهای زباله در گیالن 
و مازندران است و 312 هزار میلیارد تومان، معادل 23 درصد تولید ملی 

کشور، موجب لطمه خوردن به بهداشت عمومی می شود.
ابتکار گفت: دولت یازدهم برای اصالح الگوی کش��اورزی جلوی 15 سد 
غیرضروری را گرفت و توانست سدهایی را که وجود آنها ضرورتی نداشت، 

متوقف سازد تا از این طریق، در بهبود وضع آبی کشور اقدام کند.

ابتکار در صحن علنی مجلس:

مبارزه با پدیده گرد و غبار، ۳۰ سال طول می کشد

به مناسبت »روز ملی دماوند« عنوان شد؛

از مقابله با صعود کوهنوردان به دماوند
تا ممـانعت از تـردد خـودرو به دشت شقـایق
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 رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان اینکه ما یک واسطه 
میان مردم هس��تیم، گفت: ایتام کمیته امداد یک میلیون حامی 

دارند که این رقم سال گذشته ۷۵۰ هزار حامی بوده است.
پرویز فتاح در حاشیه مراس��م اهدای نش��ان »والی مهر« گفت: 

کمیته امداد امام خمینی )ره( یک واسطه میان مردم است.
وی افزود: م��ا انفاق و خی��رات را از مردم دریافت م��ی کنیم و به 
نیازمندانی که شناسایی کرده ایم می دهیم، ما واسطه ای از مردم 

برای مردم هستیم.
رییس کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( بیان ک��رد: خیلی از افراد 
نیازمند هزاران کیلومتر از حامیان خود فاصله دارند و کمیته امداد 

توانسته است این اتصال را انجام دهد.
وی تصریح کرد: سال گذش��ته تعداد ۷۵۰ هزار حامی برای ایتام 
داش��تیم اما امروز باید بگوییم یک میلیون حام��ی برای ایتام در 
کش��ور جذب کرده ایم و کمک آنان مستقیم به سمت نیازمندان 
می رود که این کمک ها از دیانت و هوش��مندی مردم سرچشمه 

می گیرد.
فتاح بیان کرد: تالش ما این است تا از خیرین کمیته امداد با اهدای 
نشان والی تقدیر کنیم. مرحوم عبداهلل والی یک نماد خیر در امداد 
و کشور است که باید او را احیاگر بشاگرد نام برد. به افتخار او یک 

نشان والی مهر ساختیم تا به تعداد معدودی از خیرین بدهیم.
وی بیان کرد: در مراسم اهدای نشان والی هزار خیر از یک میلیون 
خیر ما حضور پیدا کردند که به تعداد معدودی از آنها نشان والی 

اهدا شد.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( تاکید کرد: باید فرهنگ انفاق 
را در کشور تبلیغ و نشر دهیم و ما از این طریق توانسته ایم حامی 

برای ایتام و محسنین جذب کنیم.
فتاح تصریح کرد: طی طرح محسنین که حامی یابی برای فرزندانی 
است که پدر آنها توان ندارد یعنی یا بیمار است، یا در زندان افتاده 
یا به دالیلی نمی تواند خ��رج آنها را بدهد. این طرح نیز از س��ال 
گذشته آغاز شد و در حال حاضر مردم طرح محسنین را به خوبی 

می شناسند.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره(:

ایتام کمیته امداد یک میلیون حامی 
دارند

هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دالیل فردی 
 و روانشناختی نس��بت می دهند درصورتی که این پرخاشگری

 می تواند دالیل زی��ادی از جمله دالیل اجتماع��ی، اقتصادی ، 
فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد.

تحصیالت کم، پایگاه پایین اقتصادی ف��رد در جامعه، فقر و بی 
پولی، بیکاری، نبود فضای گفتمان در جامعه و حتی برنامه های 
یک سویه رس��انه ها، همه و همه در بروز خشونت تاثیرگذارند؛ 
به عبارت دیگر اگر بخواهیم خشونت را از منظر جامعه شناسی 
واکاوی کنیم این مس��ئله روشن می ش��ود که خشونت نتیجه 
تحوالت فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در یک 
جامعه است.منشاء خشونت کجاست؟ برخی می گویند اگر رفاه 
داشته باشیم خشونت از بین می رود؟ آیا واقعا اینطور است؟ آیا 
خشونت با احساس امنیت و نیز با نبود فضای گفتمان ارتباطی 
دارد؟ آیا مشکل ساختاری در جامعه داریم که اینگونه به همدیگر 
با خشونت رفتار می کنیم؟ مراکز مشاوره چه کمکی می توانند در 
حل خشونت در جامعه داشته باشند؟ و سواالتی از این قبیل که 
دکتر احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب های اجتماعی در 

انجمن جامعه شناسی ایران به آنها جواب می دهد.
بخارایی، واکاوی مفهوم خشونت را موضوعی دارای اهمیت می 
داند و اینکه گاهی خشونت در سطح فردی است و اغلب، دالیل 

روانشناختی دارد؛ گاهی هم مانند پولشویی 
در سطح میانه اس��ت؛ از نظر این جامعه 
ش��ناس، پولش��ویی یک نوع خش��ونت 

اقتصادی خاص به شمار می آید.
وی ادام��ه م��ی ده��د: مش��اهده یک 
 رفتار خش��ن ، تجربه و تقلی��د آن ونیز 

 سیاس��ت ه��ای تنبیه��ی و تش��ویقی از علل 
سطحی بینانه خش��ونت به ش��مار می روند، اما اگر 

 بخواهی��م دالیل خش��ونت را عمیق ت��ر واکاوی کنیم
  م��ی توانی��م ب��ه نظری��ه چرخ��ه فرهنگ��ی 

»جان استوارت هال« رجوع کنیم.
بخارایی در ای��ن ارتباط می گوی��د: در چرخه 

 فرهنگی ب��ه دو بح��ث بازنمای��ی ذهن��ی و بازنمای��ی از روی
 نش��انه ها اش��اره می ش��ود؛ بازنمایی ذهنی به آن معناس��ت 
که فرد ب��ر مبنای تجاربی ک��ه طی مدت ها در ذهن او ش��کل 
گرفته است و بر اس��اس جهان معرفت ش��ناختی خود رفتار 
می کند و دس��ت به خش��ونت م��ی زند.این جامعه ش��ناس 

اضافه می کند: در اینج��ا باید به این نکته توجه کرد که نقش��ه 
مفهومی ذهن افراد چگونه ش��کل گرفته اس��ت، آیا این نقش��ه 
 مفهوم��ی ذه��ن در کوتاه مدت ش��کل گرفته اس��ت ی��ا اینکه 
ریشه دار است؟ اما باید به این نکته هم توجه شود که فرهنگ در 
طول تاریخ و در جریان نس��ل ها ایجاد می شود؛ پس رفتارهای 

امروز ما نتیجه یک بازنمایی در طول تاریخ و نسل هاست.

منشأ خشونت ها کجاست؟
خش��ونت خانگی یکی از مهم ترین جلوه های خشونت است که 
هم بازتاب خشونت جامعه است که در خانواده بازتولید می شود 
و هم منشأ و آغازی برای خشونت های بعدی در جامعه به شمار 

می رود.
علل خشونت های خانگی و یک پژوهش

بخارایی می افزاید: براساس نتایج یک پژوهش، 44 درصد علت 
خش��ونت خانوادگی به اختالف تحصیلی زوج ها بازمی گردد و 
هرگاه مواضع انتظار و سطح توقع زوج ها با هم اختالف معناداری 

پیدا کند منجر به تحقیر یا خشونت کالمی می شود.
وی تصریح می کند: ارتقای سطح تحصیلی یکی 

از زوجین موجب ایجاد منظومه فکری جدیدی 
شده و باعث می شود رفتاری که تا دیروز 
پذیرفته می ش��ده و برچسب خشونت 
نمی خورده است امروز در این منظومه 

فکری جدید -به ویژه در زنانی که ارتقای 
سطح علم، شعور و تحصیل پیدا می کنند- ، 

برچسب خشونت بخورد.
به گفت��ه بخارای��ی، همچنین براس��اس 
این تحقیق، 18 درصد خش��ونت های 

خانگی به علت اعتیاد ، 14 درصد به علت انحراف اخالقی شوهر 
و 18 درصد به علت بیکاری بوده است.

آیا رفاه ، خشونت را از بین می برد؟
این جامعه شناس در ادامه اضافه می کند: اینکه بیکاری یکی از 
دالیل خشونت به شمار می رود نباید این تصور را ایجاد کند که 
اگر به طورمثال شرایط زندگی از یک رفاه نسبی برخوردار شود و 
 آمار بیکاری کاهش یابد به مقدار زیادی خشونت از جامعه رخت

 برمی بندد؛ چراکه براساس این تحقیق، فقط 18 درصد 
علت خشونت به خاطر بیکاری است.

بخارایی م��ی افزای��د: هنگامی که م��ی خواهیم 
خشونت را بکاویم باید به جنبه های 
پنهان آن که ریشه در فرهنگ 
دارد تا اقتصادی، توجه کرد.

رابط�ه احس�اس 
امنیت و خشونت

ش��ناس  آس��یب  ای��ن 
ادام��ه  در  اجتماع��ی 
ب��ه رابط��ه بی��ن هوی��ت 
احس��اس  و  اجتماع��ی 
امنیت، اش��اره می کند و 

 می گوید: احس��اس امنیت روی دیگر سکه خش��ونت به شمار 
می آید ؛هر چه فرد کمتر احس��اس امنیت کند ب��رای اینکه در 
جامعه بماند و هویت اجتماعی اش حفظ شود ناچار است به هر 

طریقی و به هر وسیله ای خودش را اثبات کند.
 وی به تحقیقی بین دانشجویان دختر دانشگاه ها در بابل اشاره

 می کند که در سه محور هویت محلی ، ملی و فراملی انجام شده 
است .براس��اس نتایج این تحقیق، حدود 8۰ درصد دانشجویان 
دختر، احس��اس هویت می کردند و آمار هوی��ت محلی ، ملی و 
فراملی به هم نزدیک بود. گویا دانش��جویان در عرصه شناخت 
و معرفتی و ذهنی به طور بالقوه از یک پتانس��یل و س��رمایه ای 
برخوردارند.اما در این تحقیق ، بیش از ۵۰ درصد دانش��جویان 
در ابعاد گوناگون امنیت اجتماعی از جمله امنیت جانی ، مالی ، 
نوامیس جنسیتی و فکری، احساس ناامنی می کردند. این فاصله 
۵۰ درصدی احس��اس ناامنی اجتماعی تا 8۰ درصدی احساس 
امنیت هویت به خاطر چیست؟ چرا پتانسیل های جامعه مانند 
احساس هویت تبدیل به بالفعل نمی شود و چیز دیگری اتفاق می 
افتد؟ اینجاست که دیگر توصیف خشونت ، مشکل گشا نخواهد 

بود و باید ساز و کارهایی در این زمینه اندیشیده شود.
می�زان تاثی�ر مداخ�ات روانشناس�انه در کاهش 

خشونت
مدیر گروه مس��ائل و آس��یب های اجتماعی در انجمن جامعه 
شناس��ی ایران، راهکارهای روانشناس��انه به پدیده های کالن 
 اجتماعی و خشونت را بی تاثیر ندانست، اما در عین حال تاکید

 می کند که باید توجه داش��ت ، این مسئله ش��بیه آن است که 
تالش کنیم ج��وی آب روانی را از بین راه ، پ��اک کنیم و اگرچه 
کمی موفق می ش��ویم، اما سرچش��مه آلوده هس��ت و آلودگی 
تداوم پیدا خواهد کرد.بخارای��ی تاکید می کند: حتی این تصور 
که اگر مراکز مش��اوره افزایش یابد پس آمار خش��ونت و طالق 
 عاطفی کاهش می یابد هم خطاس��ت. راهکارهای روانشناسانه 
بحران های اجتماعی را از مرز بحران خ��ارج نخواهد کرد چون 

ناصح الملوک است )کسی که فقط توصیه می کند.(
این جامعه شناس یادآور می ش��ود: ما تحت تاثیر ساختارهای 

اجتماعی هستیم، ساختارها ذهن را جهت می دهند.
 وی تصری��ح م��ی کن��د: ت��ا زمان��ی که ب��ه س��اختارها

  نپردازیم مشکل حل نخواهد شد و اینکه تنها کاری که 
 م��ی توانیم انج��ام دهی��م این اس��ت که ب��ا صدای

 بلند و بلندتر بگوییم ساختارها بیمارهستند.
 این جامعه ش��ناس و آس��یب ش��ناس اجتماعی
  تاکید م��ی کند که بای��د حتما س��اختار ها را

 از این بیم��اری برهانیم چ��ون در غیر این 
ص��ورت در یک سراش��یبی س��قوط قرار 
می گیریم که آغاز آن در س��ال ها پیش 

بوده است.

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
4/132 خواهان: مرتضی ترابی فرزند باقر س��اکن انارک ش��هرک شهید 
رجایی کوی چهارده معصوم پالک 286 مس��کن مهر، خوانده: س��ید علی 
هاشمی شیخ شبانی به نش��انی مجهول المکان، ک.پ: 42/95 ش 2 شورا، 
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر دائر بر مطالبه وجه یک 
فقره چک به مبلغ 128/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و 
خس��ارت تاخیر تادیه )چک ش��ماره 163504 مورخ 95/1/25 عهده بانک 
سپه( به این دفتر و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت 
رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 95/5/14 س��اعت 10 صبح و با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به اس��تناد ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبردگان جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به شورا مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه شورا 
حضور یابد و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:100 شعبه 

دوم شورای حل اختالف نایین )163 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/739 شماره: 897/94 به موجب رای شماره 999 تاریخ 94/12/9 حوزه 
25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه جواد ش��یریان فرزند مرتضی به نش��انی اصفهان زینبیه خیابان 16 
متری طالقانی پالک 223 محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 5/300/000 ریال 
)پنج میلیون و س��یصد هزار ری��ال( بابت اصل خواس��ته و مبلغ یکصد و 
شصت هزار ریال 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 90/7/16 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان اصغر کریمی فرزند نوروز علی به نشانی اصفهان زینبیه 
دارک کوی طالب پالک 22 و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا در حق اجرای 
احکام ش��وراها. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:8728 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/310 اجرای احکام مدنی ش��عبه س��وم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
 دارد جلس��ه مزای��ده ای در خصوص پرون��ده اجرایی کالس��ه 940349 
ج ح/ له 1- خانم ش��هره قلمکاری فرزند حس��ین 2- آقای حس��ین معیری 
فرزند احمد به نش��انی اصفه��ان- خ چهارباغ باال- خ به��ار آزادی- پالک 
105- واحد 1 علیه خانم س��هیال فاضل نوری فرزند مرحوم محمد هاشم 
به وکالت آقای حسین ادیب به نش��انی اصفهان- خیابان آپادانا دوم- بعد 
از مسجد کاظمیه- پالک 47- کدپس��تی 8166663193 مبنی بر فروش یک 
باب خانه مسکونی به شماره پالک ثبتی 225 باقیمانده در بخش 5 اصفهان 
با وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
 اس��ت در مورخ 95/4/29 از س��اعت 9 الی 9/30 صبح در مح��ل این اجرا 
) خ نیکبخت – 200 متر باالتر از ساختمان دادگستری اصفهان- جنب بیمه 
پارسیان- س��اختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان- طبقه چهارم- شعبه 
س��وم حقوقی اصفهان( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال 
ماده 111 قانون اجرای اح��کام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید 
5 روز قبل از جلس��ه مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند 
بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حساب سپرده دادگستری 
اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی و ارائه فیش واریزی 
به این اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 
ش��روع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه 
کارشناس��ی: احترامًا عطف به ابالغیه پرونده کالس��ه به شماره بایگانی 
940349 در خصوص ارزیابی یک باب خانه مس��کونی به ش��ماره پالک 
ثبت��ی 225 باقیمانده در بخش 5 ثب��ت اصفهان )منطقه جن��وب( به آدرس 
اصفهان- خیابان خورشید- نبش بن بست معیری- پالک 53- کدپستی 3 و 
8173636461 در معیت معرف خواهان از محل بازدید و پس از معاینه فنی 
و بررس��ی مجدد مدارک ابرازی نتایج حاصل در تکمیل و اصالح گزارش 
جهت بهره برداری به شرح ذیل تقدیم می گردد. مشخصات محل: یک باب 
خانه معرفی ش��ده با دیوارهای آجر، س��قف تیرآهن، نمای ظاهری آجر 

پالک نما و پالستر سیمان و برابرمدارک ابرازی به مساحت عرصه حدود 
442/88 متر مربع و اعیانی حدود 810 متر مربع با ساخت نسبتًا قدیمی در 
حد سه سقف دارای طبقه زیرزمین، همکف و اول می باشد. نمای داخلی با 
کف س��رامیک و موزائیک، دیوارها گچ اندود با پوشش رنگ و دیوار کوب 
طرح چوب و کاش��ی، کابینت فلزی، درب و پنجره ها فلزی، دارای سیستم 
سرمایشی کولر و گرمایشی بخاری و پکیج و رادیاتور، حیاط با نمای داخلی 
کف موزائیک و دیوارها آجر نما می باشد. ساختمان دارای امکانات شهری 
مورد نیاز شامل آب، برق و گاز می باش��د. لهذا با توجه به موقعیت مکانی، 
کیفیت و کمیت بنا، قواره، وضعیت پالک، عرضه و تقاضا در منطقه، شرایط 
روز بازار معامالت و قیمت عادالنه در زمان مباشرت به کارشناسی و کلیه 
عوامل موثر در قضیه ارزش هر مت��ر مربع عرصه به مبلغ 175/000/000 
ریال) یکصد و هفتاد و پنج میلی��ون ریال( و اعیانی ب��ه مبلغ 1/500/000 
ریال ) یک میلیون و پانصد هزار ریال( و امتیازات خدمات شهری و حیاط 
سازی به مبلغ 114/780/000 ریال ) یکصد و چهارده میلیون و هفتصد و 
هش��تاد هزار ریال( اظهار نظر می گردد و ارزش شش��دانگ یک باب خانه 
فوق الذکر به مبل��غ 78/833/780/000 ریال برابر هفتاد و هش��ت میلیارد 
و هشتصد و سی و س��ه میلیون و هفتصد و هش��تاد هزار ریال برآورد و 
اظهار نظر می گردد. کلیه اس��تعالمات مربوط به صحت س��هام هر یک از 
مالکین به ش��رح ذیل به عهده آن مرجع قضایی است. ضمنًا ارزش هر حبه 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ خانه فوق الذکر به مبلغ 1/094/913/611 ریال 
برابر یک میلیارد و نود و چهار میلیون و نهصد و س��یزده هزار و ششصد 
و یازده ریال برآورد و اظهار نظر می گردد و ارزش سهم هر یک از شرکاء 
به نسبت سهم مالکیت به ش��رح: الف( ارزش س��هم خانه شهره قلمکاری 
به نسبت 12 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ به مبلغ 13/138/963/330 
ریال برابر س��یزده میلیارد و یکصد و س��ی و هش��ت میلی��ون و نهصد 
 و ش��صت و س��ه هزار و س��یصد و س��ی ریال ب��رآورد و اظه��ار نظر 
می گردد. ب ( ارزش س��هم خانم س��هیال فاضل نوری به نس��بت 33 حبه 
مش��اع از 72 حبه شش��دانگ به مبلغ 36/132/149/160 ریال برابر س��ی 
و ش��ش میلیارد و یکصد و س��ی و دو میلیون و یکصد وچه��ل و نه هزار 
و یکصد و ش��صت ریال برآورد و اظهار نظر می گردد. ج( ارزش س��هم 
آقای حسین معیری به نسبت 72 حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ به مبلغ 
29/562/667/500 ریال بیس��ت و نه میلی��ارد و پانصد و ش��صت و دو 
میلیون و شش��صد و ش��صت و هفت هزار و پانصد ریال برآورد و اظهار 
نظر می گردد. م الف:4520 اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)770 کلمه، 8 کادر(
حذف بهاء ثمنیه اعیانی

4/131 ش��ماره ص��ادره: 1395/02/243202 ورثه مرح��وم طوبی خانم 
طباطبائی نائین��ی فرزند مرحوم میرزا محمد ص��ادق چون آقای مرتضی 
سعیدیان به موجب تقاضای وارده به شماره 95020476842315 مورخه 
1395/01/28 درخواس��ت حذف بهاء ثمنیه اعیانی از شش��دانگ پالکهای 
3، 4 و 12 فرع��ی از 4045 اصلی واقع در بخش س��ه حوزه ثب��ت نایین را 
از س��ند مالکیت خود نموده است و کارشناس رس��می دادگستری استان 
اصفهان به موجب گزارش ش��ماره 4/س/187 مورخه 1395/03/27 بهاء 
ثمنیه اعیانی شش��دانگ پالکهای مذکور را به شرح ذیل اعالم نموده است: 
1- ششدانگ یکدرب خانه قدیمی ساز پالک 3 فرعی از 4045 اصلی به مبلغ 
4/500/000 ریال 2- شش��دانگ یکدرب باغ پالک 4 فرعی از 4045 اصلی 
به مبلغ 2/500/000 ریال 3- شش��دانگ زمین مزروعی پالک 12 فرعی از 
4045 اصلی به مبلغ 500/000 ریال )جمعًا معادل هفت میلیون و پانصد هزار 
ریال( و متقاضی آقای مرتضی سعیدیان مبلغ مذکور را در حساب سپرده 
اشخاص این اداره تودیع نموده اس��ت. لذا در اجرای تبصره یک ماده 105 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت و به موجب این  آگهی به شما )ورثه مرحوم 
طوبی خانم طباطبائی( اعالم می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه 
مدعی تضییع حق خود می باش��ید ظرف مدت یک ماه ب��ه دادگاه صالحه 
مراجعه و گواهی طرح دعوی به ای��ن اداره ارائه نمائید در غیر این صورت 
 بهاء ثمنیه اعیانی از اس��ناد مالکیت صادره مورد درخواس��ت فوق حذف 
می گردد. م الف:101 رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک نائین )235 کلمه، 3 

کادر(
ابالغ رای

4/133 کالسه پرونده 1315/94 ش��ماره دادنامه: 251-95/03/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: روح ا... حیدری 
به نشانی اصفهان محمود آباد آخر خیابان 12 س��نگبری، خوانده: محمد 

حسین عزیزی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ چهارده 
میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک ش��ماره س��ریال 629895 
پست بانک و مطلق خسارات، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی روح ا... حیدری به 
 طرفیت محمد حسین عزیزی به خواس��ته مطالبه مبلغ 14/500/000 ریال 
)یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان( وجه چک ش��ماره 629895 
عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نس��بت به دعوای خواهان ازخ ود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان نسبت به خوانده ردیف اول به نظر می رسد و مستند به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198-522-515-519 قانون آیین دادرس��ی مدنی، 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار 
ریال )یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان( وجه بابت اصل خواسته 
و همچنین مبلغ هشتصد و بیست و دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی 
و خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف) 93/2/30( تا 
اجرای حکم در حق خواهان، طبق آخرین شاخص بانک مرکزی و نسبت به 
خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه خواهان در مهلت مقرر قانونی نسبت به 
گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی اقدام ننموده، مستنداً به ماده 197 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی و مواد 249-286-288-289 قان��ون تجارت و رای 
وحدت رویه ش��ماره 597 مورخ 74/2/12 حکم بر بی حقی خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی اس��ت و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی، ظرف مدت 
 20 روز دیگری قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.   
م الف:9806 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )396 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

دادن��ا ش��ماره   950109 پرون��ده:  کالس��ه   4 /134
مه:9509976794401074-95/3/30 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��عید خیرالهی به نش��انی اصفهان بازار 
بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیرالهی، خوانده: سید حمید م. برقی 
به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه 15 فقره چک بانک ملت و 
تجارت جمعًا به مبلغ 166/900/000 ریال )یکصد و شصت و شش میلیون 
و نهصد هزار ریال( بدواً خس��ارت تاخیر و تادیه از زمان سررسید چکها 
لغایت هنگام وصول و هزینه دادرسی و نش��ر آگهی مورد تقاضا، شماره 
چکهای بانک مل��ت: 774674 و 561405 و 774656 و 561408 و 805785 
و 561430 و 262726 و 561429 و 561432 و 770916 و 362734 و 
چکهای بانک تجارت: 262505 و 262507 و 262523 و 262509.   با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
 حل اختالف: در خصوص دعوای آقای سعید خیرالهی به طرفیت سید حمید 
 م. برق��ی به خواس��ته مطالب��ه مبل��غ 166/900/000 ریال وج��ه چک به 
ش��ماره های فوق به عهده بانک ملت و تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
 خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالب��ه وجه آن دارد و ای��ن که خوانده

 علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی خواهان علی��ه خوانده ثابت به نظر 
م��ی رس��د ک��ه ب��ه اس��تناد م��واد 310 و 313 قان��ون تج��ارت و 
198و515و519و522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت 
خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 166/900/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 
2/688/580 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگه��ی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 80/2/31 
و 79/12/15 و 80/2/14 و 79/12/14 و 80/1/17 و 2/25 و 80/3/20 و 
80/2/14 و 80/4/15 و 79/11/17 و 80/2/20 و 80/4/27  تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:9808 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )394 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/135 کالس��ه پرونده: 845/94 ش��ماره دادنام��ه: 34-95/1/21 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 26 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواه��ان: خاطره 
حشمتی به نش��انی خ احمدآباد روبروی خ ش��هید توانا مجتمع اداری نور 
 طبقه اول واحد 102 طبقه اول،  خوانده: نجمه مهرابی چهرازی به نش��انی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت خانم خاطره حش��متی به 
طرفیت خانم نجمه مهرابی چهرازی به خواس��ته مطالبه مبلغ 5/600/000 
ریال وج��ه دو فقره چک ب��ه ش��ماره ه��ای  797681-94/9/15 به مبلغ 
2/800/000 ریال و 797680-94/7/15 به مبل��غ 2/800/000 عهده بانک 
صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
 تقدیمی و مال حظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی

 وق��ت و انتظ��ار کاف��ی در جلس��ه ش��ورا حاض��ر نش��ده و در قب��ال 
دعوی و مس��تندات اب��رازی خواه��ان ای��راد و تکذیبی به عم��ل نیاورده 
و مس��تندات اب��رازی نی��ز حکای��ت از اش��تغال ذم��ه خوان��ده ب��ه 
خواه��ان را حکای��ت م��ی کن��د. علی ه��ذا ضمن ثاب��ت دانس��تن دعوی 
 ب��ه اس��تناد م��واد 198 ، 519، 522 قان��ون آئی��ن دادرس��ی مدن��ی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 5/600/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 320/000 
ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ )94/9/15 و 94/7/15(  لغایت زمان وص��ول و ایصال آن طبق نرخ 
 شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظ��رف 20 روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواهی در این ش��عبه و 
 س��پس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاک��م حقوقی اصفهان

 می باشد.  م الف:9809 شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان) 291 کلمه، 
3 کادر(

ابالغ رای
4/136 کالس��ه پرونده: 950065 ش��ماره دادنامه:481-95/3/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید خیرالهی 
به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبه روی پاساژ صدر فروشگاه خیرالهی 
،خوانده: مهرداد هومن به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای سعید خیرالهی به طرفیت مهرداد هومن 
به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به شماره 
719172 به عهده بانک کش��اورزی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون 
و پانصد هزار ری��ال بابت اصل خواس��ته و 150/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و 120/000 ریال  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )82/8/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:9810 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 291 کلمه، 3 کادر(

چـرا حوصله همدیگر را نـداریم؟
وقتی خشونت در جامعه اوج می گیرد؛
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تاها بهبهانی یکی از هنرمندان پیشکسوت و از بزرگان نقاشی 
و مجسمه سازی کشور است. بهبهانی سال 1326 در تهران 
متولد شده و نزدیک 40 سال است به پرندگان روی بوم های 
نقاشی و فلزات مجسمه ها جان می دهد. آثار او پر از مضامین 
عرفانی اس��ت. این مضامین از عالقه بی حد و حصر بهبهانی 
به ادبیات کهن ایران سرچش��مه می گیرد. آثار این هنرمند 
پیشکسوت در کلکس��یون 55 مجموعه دار در نقاط مختلف 
جهان نگهداری می شود. تاکنون سه فیلم هم از زندگی و آثار 

بهبهانی ساخته شده است.
بعد از مصاحبه دو سال پیش با این هنرمند، در تماس هایی 
که با او داشتم، شنیدم متاس��فانه دزد به او زده و بسیاری از 
وسایلش را برده اس��ت. حاال بعد از این همه مدت متاسفانه 
بهبهانی می گوید هنوز نتوانسته دزد را پیدا کند. بخش زیادی 
از گنجینه عالیق این هنرمند در آن سرقت ربوده شد.در این 
گفت وگو بهبهانی خبر خوش��ی به م��ا داد. اینکه قصد دارد 
باغ موزه ای ش��خصی راه اندازی کند تا آثارش برای آیندگان 

بماند. مشروح گفت وگو را در زیر می خوانید.
چند وقتی از شما خبری نیس�ت. نه نمایشگاهی برپا 
کردید و نه آثار ش�ما در حراج ها عرضه ش�ده است. 

علتش چیست؟
گاهی الزم است کمی دور باشیم.

چرا؟
مش��غول س��اختن یک باغ موزه ام که دو س��ال و نیم است 
گرفتارش هس��تم. باغ موزه در جاجرود اس��ت. یک باغ موزه 

شخصی و غیردولتی. دعا کنید تمام شود.
 چه آث�اری ق�رار اس�ت در ای�ن ب�اغ م�وزه نمایش 

داده شود؟
بیشتر کارها، مجسمه است که در فضای آزاد به نمایش درمی 
آید. اغلب کارهای خودم اس��ت، اما برای آینده قصد دارم در 
دل آن برنامه هایی برای هنرمندان دیگر در نظر بگیرم. فعال 

که تا اینجا خیلی سختی کشیدم.
آیا حمایت های دولتی هم از شما برای راه اندازی این 
باغ موزه صورت گرفته است؟ مثال شهرداری شما را در 

این کار همراهی کرده است؟
ابدا و هرگز. عل��ت تاخی��ر کارم هم همین اس��ت. برای هر 
قسمتی باید خودم دوندگی کنم و به هیچ وجه هیچ نهادی 

همکاری نکرده است.
با هنرمندان دیگر هم صحبتی کردید که آثارشان آنجا 

به نمایش گذاشته شود؟
حتما این کار را می کنم، اما اجازه بدهید اول کارها انجام شود 
تا بعد. امیدوارم به نتیجه مطلوبی که خودم می خواهم برسم.
آثار نقاشی هم در این باغ موزه نمایش داده می شود یا 

فقط مجسمه هایتان را در معرض دید قرار می دهید؟
نقاشی ها به صورت موقتی عرضه می شود، اما مجسمه ها به 

طوردائمی نمایش داده می شوند.
یکی از بزرگ ترین مش�کالت ما در عرص�ه هنرهای 
تجسمی این است که از سرنوش�ت خانه، آتلیه و آثار 

هنرمندان پیشکسوت ما به خصوص آنها که دیگر در 
قید حیات نیس�تند، خبری نیس�ت و بیم این می رود 
 آثارش�ان فراموش یا پخش و پال ش�ود. نظر ش�ما در
 این ب�اره چیس�ت و آیا ب�ا همی�ن ای�ده، تصمیم به 

راه اندازی باغ موزه گرفتید؟
حدود دو سال و نیم پیش الزم دیدم جایی به عنوان باغ موزه 
باش��د تا کارهایم آنجا بمان��د و آیندگان آنه��ا را به صورت 
متمرکز ببینند. 25 س��ال پی��ش اینجا را خری��دم و کم کم 

توسعه دادم. 
در طول این دو سال و نیم که قصد راه اندازی باغ موزه را دارم، 

خیلی صدمه خوردم. 
چند بار می خواستم منصرف شوم. بیشترین موانع آنهایی بود 
که از ناحیه شهرداری به من وارد ش��د. با این حال مقاومت 
کردم چون مهم این است که این کارها بماند برای آیندگان. 
در خارج مثال در پاریس موزه زادکین یک خانه کوچک است 
که ش��هرداری آن را راه اندازی کرد و اکنون از آن نگهداری 
می کند. جالب اینجاست که زادکین اصال هنرمند فرانسوی 

نبوده است.
 یا مثال خانه پیکاس��و اکنون در پاریس موزه است، در حالی 
 که یک نقاش اس��پانیایی اس��ت، اما حمایت ش��ده اس��ت. 

همه جا، خانه نویسندگان و هنرمندان را موزه می کنند. هنوز 
اینجا این مطلب جا نیفتاده اس��ت. دلیلش هم این است که 

خود هنرمند در قالب جامعه جا نیفتاده است.
مشغله شما برای راه اندازی باغ موزه باعث نشده که از 

خلق اثر بازبمانید؟
اتفاقا باعث شده بیشتر کار کنم. باید برای باغ موزه مجسمه 

بسازم. آبان ماه هم نمایشگاهی در نیاوران دارم.
چرا در حراج ها حضور ندارید؟

می دانید که خ��ود هنرمندان در حراج ش��رکت نمی کنند. 
 معموال یا گال��ری داران ی��ا مجموع��ه داران آث��ار را عرضه

 می کنند. 
حضور هنرمند در حراج غیرمس��تقیم اس��ت. خود هنرمند 

پیشنهاددهنده نیست.
حدودا دو سال پیش خاطرم هس�ت دزد، بسیاری از 

وسایل شما را برد. او را پیدا کردید؟
نه پیدا نشد و کاری هم برای ما نکردند. هیچ اتفاقی نیفتاد.

چه چیزی را از شما سرقت کردند؟
همه زندگی مرا. تمام چیزهایی که طی 50 س��ال براساس 
عالیقم جمع کرده بودم. چیزهایی ک��ه متعلق به فرهنگ و 

هنر ایران بود ، همه را برد.
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اخبار ویژهکنسرت

اکران  فیلم سینما

 نمایش ش��اد و موزیکال گنجش��ک و عروس در شاهین شهر اجرا 
می شود. این نمایش نوش��ته اردش��یر صالحی پور است و توسط 
امید پاریاب پور کارگردانی شده اس��ت. گنجشک و عروس  19 تا 
25 تیرماه ساعت 19 در سالن شیخ بهایی شاهین شهر روی صحنه 
می رود. نمایش گنجشک و عروس با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان شاهین شهر و میمه و انجمن هنرهای نمایشی 
این شهرستان اجرا می شود و درآمد حاصل از اجرای این تئاتر صرف 

کودکان مبتال به بیماری های خاص خواهد شد.

برنامه تلویزیونی »هم قصه« که در گروه اجتماعی شبکه یک سیما 
در حال تولید است، پس از ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه یک 
سیما می رود.»هم قصه« هر هفته میهمانی از کشورهای مختلف دنیا 
همچون کاستاریکا، سوریه، انگلستان، فلسطین، آمریکا، استرالیا، 
بنگالدش، پاکستان، تونس، بوس��نی، کوبا و... دارد. میهمانان هر 
قسمت، قصه هایی ناگفته از زندگی شخصی خود را که درون مایه ای  
انسان دوستانه دارد، برای مخاطب ایرانی روایت می کنند. روایتی که 
مخاطب را یاد برنامه پرمخاطب »ماه عسل« می اندازد.»هم قصه« در 
بیست قسمت پنجاه دقیقه ای، سه شنبه هر هفته، ساعت 23 روی 

آنتن شبکه یک سیما می رود.

به مناس��بت روز قلم، امروز مس��تند »ج��الل آل قل��م« از رادیو 
ایران پخش می ش��ود.در این مس��تند دکتر س��عید فیروز آبادی 
 مترجم و پژوهشگر درباره س��بک نگارش جالل آل احمد صحبت

 کرده است.
 ریحانه یزدان دوست، تهیه کننده این مس��تند می گوید: صدای 
 جالل آل احمد طی بازس��ازی در این مس��تند ش��نیده می شود

 به طوری ک��ه آل احمد از زب��ان خودش درب��اره مقاطع مختلف 
زندگیش صحبت کرده اس��ت.ضمن اینکه در بخش نمایشی این 
مس��تند مژگان احمدی به جای سیمین دانش��ور صحبت کرده و 
علیرضا تابان هم به جای جالل آل احمد حرف زده اس��ت. مستند 
 جالل آل قلم به تهیه کنندگی ریحانه یزدان دوس��ت و گویندگی

 مهر ناز فقیهی از س��اعت 11تا 11:24 از آنت��ن رادیو ایران پخش 
می شود.

کنسرت موس��یقی بهنام 
صفوی با حمایت سازمان 
عم��ران زاین��ده رود در 
 شهرستان چادگان برگزار 
می ش��ود و بهنام صفوی 
در روزه��ای 16 و 17 
تیرماه در دهکده تفریحی 
زاینده رود به روی صحنه 

خواهد رفت.
  این خواننده موس��یقی پاپ ایرانی، متول��د تیرماه 1362در 
شهر شیراز است. وی تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی عمران به پایان رس��اند. موسیقی را از دوران 
کودکی با س��از پیانو  به صورت خودآموز آغاز کرد. سپس به 
 فراگیری س��ازهای کوبه ای پرداخت. اولی��ن آلبومش را در

 سال 88 با عنوان »عشق من باش« منتش��ر نمود و در ادامه 
آلبوم های آرامش، فوق العاده، بگو دوستم داری و آلبوم معجزه 

را روانه بازار نمود. 
عالقه مندان برای تهیه بلیت این کنسرت می توانند به نشانی 

Parsiconcert.com مراجعه کنند.

کنسرت موسیقی بنیامین 
 بهادری در اصفهان برگزار 
 می شود و این خواننده روز

 18 تیرم��اه در س��الن 
نگی��ن س��پاهان ش��هر 
خواه��د  صحن��ه  روی 
رفت.بنی�امی��ن به��ادری  
از خوانن��دگان موس��یقی 
ش��هریورماه  در  پ��اپ 
1361 درتهران متولد ش��د. در 19س��الگی به فراگیری گیتار 
پرداخ��ت و س��پس در س��ال 85 ب��ا »آلب��وم85« خوانندگی 
را به  ص��ورت حرف��ه ای آغاز ک��رد. وی تاکنون چه��ار آلبوم به 
ن��ام ه��ای 85، 88، 93 و 94 منتش��ر ک��رده اس��ت.  عالق��ه 
 مندان ب��رای تهی��ه بلیت م��ی توانن��د ب��ه نش��انی اینترنتی

 rasaconcert.com مراجعه کنند.

منتقدان و تماشاگران سینما در هند، در انتظار اکران عمومی 
»س��لطان« فیلم تازه س��لمان خان هس��تند. ای��ن فیلم روز 

چهارشنبه ششم ژوالی، به نمایش عمومی درمی آید.
 طبق سنت چند ساله صنعت سینمای هند، اکران عمومی ایام

 عید فطر به فیلم ت��ازه ای از این خان بزرگ و مس��لمان هند 
اختص��اص دارد.صنعت س��ینمای هند در چند س��ال اخیر و 
همزمان با بزرگ ترین جشن مذهبی مسلمانان جهان و هند، 

فیلمی از سلمان خان را روی پرده سینماها می فرستد.
در کنار حدود سیصد سالن نمایش در سراسر هند، »سلطان« 
 در کشورهای مسلمان منطقه و عرب زبان هم به نمایش عمومی
  درمی آید. این کمدی اکشن ورزش��ی را »علی عباس اظهر«

  فیلمس��از مس��لمان هندی کارگردانی کرده و بازیگرانی مثل 
آنوشکا شارما و راندیپ هودا هم در آن حضور دارند.

داستان فیلم در باره سلطان علی خان یک کشتی گیر روستایی 
است که در زندگی حرفه ای و خانوادگی با مشکالت بسیار زیادی 
روبه رو است. او که اعتقادی به ناامیدی و باخت ندارد، با تالش 
فراوان موفق به شرکت در مسابقات بزرگ ورزشی شهر دهلی 

شده و به عنوان قهرمان و برنده این مسابقات معرفی می شود.
س��ینمای هند فیلم های تازه خود را در روزهای جمعه اکران 
عمومی می کن��د، تا در س��ه روز پایان��ی هفته بتوانن��د انبوه 
تماشاگران مش��تاق را جذب خود کنند، اما »سلطان« دو روز 
زودتر از زمان تعیین ش��ده همیش��گی و به عن��وان فیلم ویژه 
 ایام جش��ن عید فطر، روی پرده سینماهای این کشور آسیایی 

می رود.

مدیر اکران باشگاه ایرانیان دبی، از نمایش دو فیلم  تازه اکران شده 
»بارکد« و »آآآدت نمی کنیم« در دبی خبر داد.

مهدی علی محمدی درباره تازه ترین فعالیت باشگاه ایرانیان دبی، 
گفت: این باشگاه با حدود 50 سال سابقه در کنار سایر فعالیت ها 
اقدام به نمایش تازه ترین آثار برگزیده س��ینمای ایران کرده است 
که در تازه ترین اقدام، به مناسبت عید سعید فطر دو فیلم سینمایی 

ایرانی اکران خواهد کرد.
فیلم »بارکد« به کارگردانی مصطفی کیایی و »آآآدت نمی کنیم« به 

کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان به نمایش در خواهند آمد.
»بارکد« ب��ه کارگردانی و تهیه کنندگی مصطف��ی کیایی فیلمی 
 اکش��ن کمدی اس��ت که در آن بازیگرانی همچون به��رام رادان،

 محسن کیایی، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پژمان بازغی و 
رضا کیانیان به ایفای نقش می پردازند. 

 همچنی��ن فیل��م اجتماع��ی »آآآدت نمی کنی��م« ت��ازه تری��ن 
 س��اخته ابراهیم ابراهیمی��ان به تهیه کنندگی پیم��ان جعفری و

 با ب��ازی محمدرض��ا فروتن، س��اره بی��ات، حمیدرض��ا آذرنگ، 
 هدیه تهران��ی و... دیگر اثری اس��ت که در این رویداد س��ینمایی

 به نمایش در می آید.

فیلم سینمایی »فروشنده« س��اخته جدید اصغر فرهادی 
 جای��زه بهترین فیل��م بین الملل��ی جش��نواره بین المللی

فیلم مونیخ را کسب کرد.
 ب��ه گ��زارش ایرن��ا و ب��ر اس��اس اعالم س��ایت رس��می

 سی  و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم مونیخ در کشور 
آلمان، فیلم »فروشنده« به عنوان بهترین فیلم خارجی این 

رویداد سینمایی انتخاب شده است.
هیئت داوران ای��ن جش��نواره س��ینمایی در بیانیه خود 
 درباره اهدای این جایزه به فیلم »فروش��نده« آورده است:

 »ما انتخ��اب کردیم این جایزه را ب��ه فیلمی بدهیم که در 
عین معاصر بودن نگاهی جهانی و از همه مهم تر به س��وی 
آینده دارد. داستانی که بسیار هیجان انگیز و پر از شگفتی 
است. فیلمی درباره آنچه هستیم یا می توانستیم به عنوان 

انسان باشیم.«
 ای��ن جش��نواره ب��ا نمای��ش فیل��م اختتامی��ه؛ یعن��ی 
»کاپیتان جالب« ساخته مت راس با بازی ویگو مورتنسن 

پایان یافت.
 جش��نواره فیلم مونیخ از س��وم تا 12 تیر م��اه)23 ژوئن 

تا 2 ژوالی( در شهر مونیخ آلمان برگزار شد.
 فیل��م »فروش��نده« هفتمی��ن س��اخته بلند س��ینمایی

 اصغر فرهادی، برای اولین بار در جشنواره فیلم کن 2016 
رونمایی ش��د و جایزه بهترین فیلمنامه )اصغر فرهادی( و 
بهترین بازیگر مرد )شهاب حسینی( را برای سینمای ایران 

به ارمغان آورد.
 در خالص��ه داس��تان ای��ن فیل��م آم��ده اس��ت؛ عم��اد 
)شهاب حس��ینی( و رعنا )ترانه علیدوس��تی( زوج جوانی 
هستند که مجبور می ش��وند به خاطر تعمیرات آپارتمان 
همسایه شان، از آنجا نقل مکان کنند و به خانه جدیدی که 

در مرکز شهر تهران قرار دارد بروند. 
در خانه جدید به خاطر مسائلی که برای اجاره نشین قبلی 
این آپارتمان پیش آمده بوده، زندگی این زوج دچار تحولی 

اساسی می شود.
عالوه بر شهاب حسینی و ترانه علیدوستی، بابک کریمی و 

مینا ساداتی نیز از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

از 19 تا 25 تیرماه؛

 نمایش»گنجشک و عروس«
 در سالن شیخ بهایی شاهین شهر 

»هم قصه«
 بعد از ماه رمضان می آید

به مناسبت روز قلم؛

جالل آل احمد از خودش می گوید
16 و 17 تیرماه برگزار می شود؛

کنسرت بهنام صفوی 
در چادگان

18 تیرماه؛

بنیامین بهادری در اصفهان 
می خواند

سلطاِن  عید فطر هند

نمایش دو فیلم ایرانی در دبی

»فروشنده«   بهترین فیلم 
جشنواره مونیخ شد

نادر سلیمانی برای دهه شصتی ها ش��خصیت »خان دایی« را زنده 
می کند. بازیگری که با نقش های کمدی به ش��هرت رس��یده، اما 
نقش های جدی را هم خوب بازی می کند که نمونه اش نقشی بود 
که در سری اول سریال ستایش بازی کرد.سلیمانی بین همکارانش 
به خوش اخالقی معروف اس��ت و وقتی با او هم صحبت شدیم، به 
ویژگی های دیگر او پی بردیم؛ ازجمله اینکه بس��یار مثبت اندیش، 
امیدوار و متوکل است.وی معتقد است: نباید بگذاری ناامیدی درونت 
خانه کند. باید خودت را سرگرم کنی با هر چیزی که فضای روحی 
تو را عوض کند. خودش در ایامی که وقت آزاد دارد مجسمه سازی 
می کند و گاهی هم همراه پسرش به تپه های اطراف شهر می رود و با 

هواپیما و هلیکوپتر الکترونیکی پرواز را تجربه می کنند.
 با سلیمانی درباره فراز و فرود زندگی گپ زدیم.

شما اهل جنوب هستید، می گویند جنوبی ها خونگرم هستند 
و با دیگران خوب تا می کنند آیا  ش�ما هم این خصلت ها را 

دارید؟
99 درصد مردم جنوب خونگرم و مردم دار هستند، دلیلش هم هوای 
گرم جنوب و ِعرق ملی آنهاس��ت. وقتی در یک منطقه گرم زندگی 
می کنی، عمق سختی را متوجه می شوی. آنقدر حجم سختی های 
آب و هوای گرم زیاد است که همه تالشت این است که به دیگران 

کمک کنی تا کمتر سختی تحمل کنند.
14 س�اله بودید که به دلیل جنگ از آبادان به استان فارس 
مهاجرت کردید، جنگ چقدر زندگی ش�ما را تحت الشعاع 

قرار داد؟
جنگ اتفاق خوبی نیست، اما وقتی رخ می دهد باید از وطنت دفاع 
کنی، چون یک عده می آیند و می خواهند خاک، خانه و زندگی ات را 
به زور تصرف کنند در این شرایط باید از همه داشته هایت دفاع کنی و 
نگذاری به دست اجنبی بیفتد. این دفاع، نه به نوع تفکر آدم ها بستگی 
دارد و نه به مذهب و ... در فطرت و ذات همه وجود دارد. جنگ خیلی 
چیزها را از آدم ها می گیرد. از عزیزانت گرفته تا همه اسباب زندگی. با 
همه اینها وقتی جنگی اتفاق می افتد و آدمی  دار و ندار و عزیزانش را 

از دست می دهد، نباید بگذارد ناامیدی او را از پای در بیاورد.
یعنی ایمانتان تا این حد قوی است؟

ش��ک نکنید که اگر چنین نبود تا االن بیش��تر از ش��ش ه��زار بار 

خودکشی کرده بودم، اما همیشه خواست خدا را بر خواسته خودم 
مقدم می دانم. آرمان گرا نیستم ولی  به ش��دت معتقدم اگر اتفاق 
بدی برای ما رخ می دهد حتما خیری در آن هست که ما از آن آگاه 
نیستیم. همین دیدگاه باعث شده که همیشه امیدوار زندگی کنم. 
االن که با ش��ما صحبت می کنم هزار و یک مشکل دارم، اما نگاهم 
مثبت اس��ت. هیچ وقت لحظات حال خوب را از دست نمی دهم به 
خاطر آینده ای که نمی دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد. ناامیدی و 
ترس از آینده در جامعه ما زیاد ش��ده که به نظرم یکی از دالیل آن 
بیکاری و فشار مالی زیادی است که مردم را تحت فشار قرار داده و 
شاید مردم فکر کنند که بازیگران مشکل مالی ندارند، اما واقعیت این 
است که یکی، دو سالی است که بیکاری به حرفه ما هم رسیده و 

زندگی ما را هم دچار فراز و نشیب زیادی کرده است. اما قرار 
نیست به همین سادگی از زندگی ناامید شویم.

امیدوار زندگی ک��ردن به حام��ی نیاز دارد، مس��لما 
مطمعن تری��ن تکیه گاه هم��ه آدم ها خداس��ت، اما 
اطرافیان و به خصوص خانواده هم در امیدوار کردن 

شخص تاثیر زیادی دارند.
همه آدم ها به حمایت عاطفی  نیازمندند. وقتی حامی 

عاطفی  داشته باشی برای برآورده کردن نیاز های خودت 
و خانواده ات هر کاری که الزم باش��د، انجام می دهی. در 
دوره ای که من در تلویزیون و سینما بیکار بودم، به کارگری 

هم تن دادم چون آن را عار نمی دانم. 
وقتی نگاهت این باشد، خدا هم به تو کمک می کند و 
به پولت برکت می دهد، اما وای از روزی که در چنین 

ش��رایطی یک آدم منفی پیدا شود و بهت بگوید: 
»ای وای تو چه بودی و چه شدی!«.

این گونه جم��الت آدم را ناب��ود می کند 
برعکس اگر همان آدم  بگوید: »توکلت 

به خدا باش��د ان ش��اء اهلل درست 

می شود، روی کمک من هم حساب کن« روحیه آدم کامال عوض 
می شود و چنان قدرتی پیدا می کنی که می توانی از پس هر مشکلی 

بر بیایی.
به نظر می رس�د که خانواده ش�ما چنین حمایتی را از شما 

می کنند.
خدا را شکر همس��ر و فرزندان بس��یار خوبی دارم. یکی از دالیلی 
که همیشه به زندگی امیدوار بوده و هس��تم، حمایت وپشتیبانی 

خانواده ام است.
ش�ما خیلی از م�ردم را ب�ه یاد ش�خصیت امی�رو در فیلم 
س�ازدهنی می اندازید، آیا زندگی شما ش�باهتی با زندگی 

امیرو داشته است؟
ش��باهت واقعی که نه، اما خیلی ها این 
را به م��ن گفته اند.یک بار س��ر فیلم 
الک پش��ت ب��ه کارگردان��ی علی 
ش��اه حاتمی بودی��م ک��ه آق��ای 
جمشید هاش��م پور به من گفت: 
»پسر بازی ات در فیلم سازدهنی 
ش��اهکار بود! نقش امیرو را خوب 

بازی کردی«.
 گفتم آن بچه که جنوبی هم بود 
نقش امی��رو را عالی بازی کرد، 
اما من بازیگ��ر نقش امیرو 

نیستم!

کافه   سوال 

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

نادر سلیمانی:

ایمانم قوی نبود، شش هزار بار خودکشی کرده بودم! 

گفت وگو با تاها بهبهانی، نقاش و مجسمه ساز؛

بـاغمـوزهمیسـازم

مجری برنامه »ماه عسل«گفت: با توجه به شرایط و بودجه 
فیلم ها می دانم که ش��اید پخش تیزر ب��رای خیلی از تهیه 
کنندگان س��خت اس��ت، اما تردید نکنید که »ماه عسل« 
کنار همه هنرمندان سینما هست و از آنها حمایت می کند.

بعد از پخش برنامه جمعه ش��ب »ماه عس��ل« برای برخی 
از اهالی س��ینما س��والی پیش آم��د مبنی ب��ر اینکه چرا 
محمدحس��ین مهدویان باید به برنام��ه پربیننده ای مثل 
»ماه عس��ل« بیاید و درباره فیلمش صحبت کند.احس��ان 
علیخانی در پاسخ به این سوال گفت: ما قبل از »ایستاده در 

غبار« میهمانی به نام علیرضا محمودی داشتیم که ماجرای 
زندگی اش به ش��دت ش��بیه »ابد و یک روز« بود و من در 
همان قسمت از این فیلم هم یاد کرده و مردم را به تماشای 

آن دعوت کردم. 
وی ادام��ه داد: قبل ت��ر از آن از فیل��م »بارک��د« مصطفی 
کیای��ی در برنامه گفتم ک��ه هم��ه بروند و تماش��ا کنند. 
درب��اره فیل��م »دخت��ر« آق��ای میرکریمی ه��م صحبت 
کردیم. اما اگ��ر درباره »ایس��تاده در غب��ار« ویژه تر عمل 
ش��د به خاطر ای��ن بود که س��والی ب��رای همه م��ا مطرح 
ش��ده و آن ه��م درب��اره آین��ده ح��اج احمد متوس��لیان 
 و همراهان��ش بع��د از آن س��فر اس��ت. در واق��ع م��ا در 

»ماه عسل«، »ایس��تاده در غبار« را ادامه دادیم و با حضور 
مهدویان، پس��ر حاج محسن موس��وی و دوستانش سعی 
کردیم پاسخ هایی برای س��واالتمان پیدا کنیم چون فیلم 
بدون پاسخ تمام شد و سرنوشت آنها نامعلوم بود. علیخانی 
با اشاره به اینکه قصد ندارد تبعیضی برای فیلم ها قائل شود 
گفت: ما اصالتبعیضی قائل نشدیم و درباره خیلی فیلم ها در 
»ماه عس��ل« حرف زدیم. در همان روزهای ابتدایی برنامه 
درباره جایزه بس��یار خ��وب آقای اصغر فرهادی و ش��هاب 
حس��ینی صحبت کردم و بچه های »ماه عس��ل« هم، همه 
ایس��تادند و این دونفر را تش��ویق کردند. احسان علیخانی 
 به رض��ا میرکریم��ی و فره��اد اصالنی برای جای��زه ای که 
برای فیلم »دختر« نصیبش��ان ش��ده ب��ود تبریک گفت و 
همچنین شب گذشته از پیوس��تن سینماگرانی نظیر علی 
نصیریان و رضامیرکریمی در کمپین ملی علیه اقدام آمریکا 

خبر داد.

احسان علیخانی:

از سینماگران حمایت می کنم

گفت وگو
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اخباراخبار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری؛

سالمت، اصلی ترین هدف پدافند 
غیرعامل است

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

خرید تضمینی جو آغاز شد

مدیرکل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری خبر داد:

تحصیل بیش از 10 هزار دانش آموز 
در کالس های چند پایه

کتابخانه سیار در گندمان 
راه اندازی می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

کشتارگاه های چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شوند

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: ب��ا توجه به تعطیلی س��ه روزه عید فطر 
پیش بینی می شود حضور یک میلیون مسافر و گردشگر 

را در چهارمحال و بختیاری شاهد باشیم.
نعیم امامی با اشاره به اینکه در ایام تعطیالت سه روزه عید 
فطر هیچ واحد صنفی و نانوایی تعطیل نیست بیان داشت: 
ای��ن تصمیم بعد از نشس��تی که این س��ازمان با اصناف 

برگزار کرد گرفته شد.
این مسئول تأکید کرد: مطابق با تصمیمات گرفته شده، 
بنا شد تا 850 نانوایی در س��طح چهارمحال و بختیاری 
مطابق ب��ا روال کاری خود ب��ه پخت نان ادام��ه دهند، 
همچنین دستگاه نانوایی سیار به حالت آماده باش است 

و هرجایی نیاز باشد اعزام خواهد شد.

امام��ی بابیان اینکه کش��تارگاه های م��رغ در روز عید و 
پنج شنبه کشتار خواهند داشت افزود: تولید مرغ روزانه 
70 تن اس��ت که به 100 ت��ن نیز خواهد رس��ید و مرغ 
منجمد نیز در ص��ورت نیاز بازار به می��زان کافی تأمین 

خواهد شد.
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  س��ازمان   ریی��س 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به اینکه ب��رای تامین 
 نیاز بازار به گوش��ت قرمز هیچ مشکلی در ایام تعطیالت 
عید فطر وجود نخواهد داشت ادامه داد: گوشت منجمد 
قرمز نیز به هر میزان نیاز باش��د که بیشتر مورد مصرف 

رستوران هاست تأمین می شود.
 وی بابی��ان اینک��ه آرد موردنی��از ای��ام تعطی��الت عید 
سعید فطر تأمین شده اس��ت افزود: همیشه ذخیره آرد 

خوبی در این استان داریم و هیچ نگرانی از این بابت وجود 
ندارد. امامی تأکی��د کرد: با توجه به بحران ش��کری که 
در کشور وجود دارد،ش��کر موردنیاز برخی از اصناف در 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: گشت ویژه  بازرسی مشترک تا پایان 
تعطیالت در سطح ش��هر و همچنین مناطق گردشگری 
بر قیمت ها و کیفی��ت محصوالت ارائه ش��ده به مردم و 

گردشگران نظارت دارند.
 امام��ی خاطرنش��ان ک��رد: 12 اکی��پ ویژه نظ��ارت بر 
پخت نان و 25 اکیپ دونفره بازرسی یک روز قبل از عید 
فطر در مناطق گردشگری به ویژه سامان، پیرغار و چشمه 
دیمه؛ یعنی س��ه  نقطه ای که ترافیک حضور مس��افر را 

داریم فعال هستند.
وی با اش��اره به فروش فوق العاده برخی از فروشگاه های 
شهر با 15 تا 25 درصد تخفیف تا روز جمعه یادآور شد: 
میدان میوه و تره بار شهرکرد نیز در روزهای چهارشنبه و 

پنج شنبه فعالیت داشته و به مردم ارائه خدمت می کند.
این مسئول، سامانه 124 را آماده پاسخگویی به شکایات 
مردمی دانست و افزود: مردم بعد از تماس با این سامانه 
ظرف مدت زمان 1/5 تا 2 ساعت شاهد حضور مأمور در 

محل رخداد تخلف خواهند بود.
 امامی اضافه ک��رد: در بحث افزای��ش تخت های مراکز 
اقامت��ی اقدام��ات خوب��ی از س��وی می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری صورت گرفته اس��ت ولی 
دس��تگاه های متولی باید آمادگی راه ان��دازی کمپ ها و 
اردوگاه های اسکان موقت برای برپایی چادر در راستای 
رفاه مسافران و گردشگران را در این ایام در کمترین زمان 

داشته باشند.

معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
امسال در راستای کش��تار غیربهداشتی، کشتارگاه های 

استان ساماندهی می شوند.
عبدالمجید فدای��ی به مناس��بت روز جهان��ی بیماری 
مشترک بین انس��ان و دام اظهارداشت: با توجه به اینکه 
هنوز در برخ��ی مناطق اس��تان، کش��تار دام به صورت 
غیربهداش��تی انج��ام می ش��ود بنابرای��ن س��اماندهی 

کشتارگاه های استان ضروری و الزم است.
وی افزود: در راستای ساماندهی کشتار دام در روستاهای 
بارده و کاج تدابیری اندیشیده شده است، اما قابل قبول 

نیست و در این زمینه باید بیشتر تالش شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کنترل 
بیماری مشترک بین انسان و دام را از دو جهت ضروری 
دانس��ت و بیان کرد: کنترل بیماری از لحاظ بهداشتی و 

اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
فدایی انتقال دام از شهری به ش��هر دیگر را سبب شیوع 
بیماری در بین اف��راد عنوان و خاطرنش��ان کرد: انتقال 
دام از شهری به ش��هر دیگر و اس��تفاده مردم از لبنیات 
غیرپاس��توریزه دو عامل مه��م در ش��یوع بیماری های 

مشترک میان دام و انسان است.

وی با اش��اره به تنظیم ش��یوه نامه نظارت بر مکان های 
 غیربهداش��تی لبنی��ات در اس��تان گف��ت: ب��رای

 نخس��تین بار در اس��تان با مش��ارکت جهادکشاورزی، 
دامپزش��کی، صنعت، معدن و دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��یوه نامه نظارت بر مکان های غیربهداشتی لبنیات در 
اس��تان تظیم ش��د که نظارت بر محصوالت کشاورزی و 

لبنیات از مزرعه تا سفره انجام می شود.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با 
بیان اینکه عدم آگاهی زنان عش��ایر و دامداران س��بب 
مبتال ش��دن آنها به بیماری های مش��ترک میان انسان 
 و دام می ش��ود، تصریح کرد: متاس��فانه اطالع رس��انی ، 
آگاهی بخش��ی و همکاری و هماهنگی بین بخش��ی در 

استان کم رنگ شده است.

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری در نشست ش��ورای پدافند غیرعامل استان، گفت: 

تهدید، همیشه در حوزه پدافند غیرعامل وجود دارد.
خدابخش مرادی نافچی تصریح کرد: س��المت، اصلی ترین 
هدف پدافند غیرعامل اس��ت و الزم اس��ت در ای��ن زمینه 

احساس امنیت در جامعه وجود داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار افزود: مردم باید 
حس کنند فضای س��ایبری و زیرس��اخت ها با اولین تهدید 

آسیب نمی بیند.
مرادی نافچی خاطرنشان کرد: سبد غذایی مردم باید عاری 
از هرگونه مش��کل باش��د و این مورد از موارد مه��م پدافند 

غیرعامل است.
مرادی نافچی گف��ت: همان طور که بیماری ه��ای پیچیده 
وجود دارند، الزم اس��ت برنامه های به  روزی در مقابله با آنها 

تدوین شود.
مع��اون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماع��ی اس��تاندار اظه��ار 
 ک��رد: اطالع رس��انی درم��ورد پیش��گیری از بیماری ه��ا

یک وظیفه است.
مرادی نافچی افزود: مراکز نگهداری و پرورش اسب می توانند 
زمینه انتقال بیماری مشمشه باشند و باید به طور مرتب مورد 

بازرسی دامپزشکی قرار گیرند.
وی تصریح کرد: ایجاد یک پایگاه مش��ترک دامپزش��کی و 
نیروی انتظامی که موج��ب مدیریت جامع ت��ر ورود دام به 

استان می شود، الزم و ضروری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: صیانت از 
اطالعات نظام اداری در فضای س��ایبری از دیگر موضوعات 

مهم پدافند غیرعامل است.

 مدیر زراع��ت س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان گفت:
 جو برداش��ت ش��ده از م��زارع چهارمح��ال و بختی��اری با
  قیم��ت ده هزار و 20 ری��ال به صورت تضمین��ی خریداری

 می شود.
س��یروس بیک بکان گف��ت: خرید تضمینی جو در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری آغاز ش��ده و تا کنون س��ه هزار تن از 

تولیدات کشاورزان خریداری شده است. 
وی افزود: میزان تولید جو اس��تان چهارمحال و بختیاری با 

سطح  زیرکشت حدود 40 هزار تن برآورد می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش اس��تان چهار محال وبختیاری از 
تحصیل 10 ه��زارو 725 دانش آموز اس��تان در کالس های 

چند پایه خبر داد.
بهروز امیدی با اعالم این خبر اظهار کرد: 487 مدرس��ه در 

استان به صورت چند پایه فعالیت دارند.
 وی اف��زود: 809 کالس درس در قال��ب کالس ه��ای  دو تا 
شش پایه  برای تحصیل این دانش آموزان تشکیل شده است.

امیدی کاهش جمعیت دانش آموزی در روس��تاها به دلیل 
مهاج��رت خانواده ب��ه ش��هرها و پراکندگی روس��تاها را از 
مهم ترین عوام��ل برگزاری کالس های چندپایه در اس��تان 

عنوان کرد.
مدیرکل آم��وزش وپرورش  چهار مح��ال وبختیاری تصریح 
کرد : ایجاد کالس های چند پایه نقش مهمی در جلوگیری از  

ترک تحصیل دانش آموزان در این مناطق دارد.

معاون اداري، مالي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاري گفت: تا پایان تیرماه کتابخانه سیار در 

بخش گندمان راه اندازی می شود.
حجت اهلل آسمند اظهار کرد: در حال حاضر 21 مرکز ثابت، 
یک پایگاه سیار روستایي و دو کتابخانه سیار در سطح استان 
فعال اس��ت. وي با اش��اره به اینکه چهار مرکز در شهرستان 
ش��هرکرد فعالیت دارند، افزود: 230 هزار جلد کتاب در کل 

مراکز سطح استان موجود است.
آس��مند با اش��اره به اینکه در پایگاه س��یار روس��تایي یک 
پایگاه س��یار پس��تي فعالیت می کند، گفت: در اس��تان 30 
هزار عضو کانون هاي پ��رورش فکري ک��ودکان و نوجوانان 
هستندکه در فصل تابستان در ترم اول کالس ها دو هزار نفر 
ثبت نام کرده اند که پیش بیني مي شود در ترم دوم برگزاري 
کالس ها،افزایش 20 درصدي ش��رکت کنندگان را داش��ته 
باشیم.وي با بیان اینکه کتاب هاي کودکان در کتابخانه هاي 
مراکز پرورش فکري ک��ودکان و نوجوانان به روز هس��تند، 
تصریح کرد: خوشبختانه کمبود کتاب در استان نداریم و تنها 
در شهرهایي که فاقد کانون هستند کمبود کتاب وجود دارد.

معاون اداري، مالي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
استان با اش��اره به اینکه در س��ال جاري افتتاح مرکز جدید 
امکان پذیر نیست، خاطرنش��ان کرد: آخر تیرماه راه اندازي 

کتابخانه سیار در بخش گندمان از برنامه هاي کانون است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

هیچ واحد صنفی و نانوایی در ایام  عیدفطر تعطیل نیست

ابالغ رای
4/137 ش��ماره دادنام��ه: 9409976825300964 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300355 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940407 خواهان: آقای 
 عبدالعل��ی اجالی قش��اقی فرزند نوروز عل��ی با وکالت آق��ای جهانگیر 
میر محمدی فرزند محمود به نش��انی ته��ران- خ جنت اب��اد- جنب بانک 
صادرات مجتمع برج س��فید پ 111 ط 2 واحد 4، خوانده: آقای مجید پاک 
 پرور فرزند غنید به نشانی اصفهان- ملک شهر- بلوار انقاب ک فرهنگیان 
پ 12، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چ��ک 2- تامین خواس��ته 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای عبدالعلی اجالی قش��اقی فرزند نوروز عل��ی با وکالت آقای 
جهانگیر میر محمدی به طرفیت آقای مجید پاک پرور فرزند غنید به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ دویس��ت و س��ی میلیون ریال بابت ی��ک فقره چک به 
شماره 442174 مورخ 94/5/2 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه 
دادخواس��ت تقدیمی و رونوش��ت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک مح��ال علیه و نظر به اینکه خوانده ب��ا وصف اباغ قانونی 
در جلسه دادرسی حاضر نش��ده و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی 
به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اس��ناد در ی��د خواهان که حکایت 
از اش��تغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با 
اس��تناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاحی صدور چک 
و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دویست و س��ی میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک 
تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی 
که پس از محاس��به از طریق اجرای احکام مدنی وص��ول خواهد گردید و 
 پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعام

 می نماید. ای��ن رای غیابی و ظرف مهلت 20 روز از اب��اغ قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان است. م الف:9878 شعبه 31 

دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان ) 344 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/138 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350600308 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350601345 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931539 خواهان: بانک 
ملت به مدیریت محمدرضا ساروخانی با وکالت آقای آرش شیرانی فرزند 
فیض اله به نش��انی اصفهان خیابان فروغی ابتدای کوچه 23 دفتر وکالت، 
 خوان��دگان: 1- آقای محس��ن کاه دوزان فرزند اکبر به نش��انی اصفهان 
خ احمدآباد کوی استاد شریف کوی فاضل هندی پ 51، 2- خانم مرضیه 
خورشید اصفهانی فرزند مهدی به نش��انی مجهول المکان، 3- آقای امیر 
حسین قپانچی فرزند رس��ول 4- آقای مسعود جهان فر فرزند یداله همگی 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه پس از بررسی اوراق 
و محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعام و با اس��تعانت از خداوند قادر 
متعال و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی به طرفیت 1- خانم 
مرضیه خورش��ید اصفهانی فرزند مهدی و آقایان 2- مس��عود جهان فر 
فرزند یداله 3- امیر حسین قپانچی فرزند رس��ول 4- محسن کاه دوزان 
فرزند اکبر به خواسته مطالبه مبلغ 480/000/000 ریال بانضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه طبق قرارداد بدین توضیح که خواهان بیان داشته 
به موجب قرارداد شماره 901362798/69- 1390/10/27 خوانده ردیف 
اول نس��بت به اخذ تس��هیات اقدام نموده و س��ایر خواندگان به صورت 
تضامنی پرداخت  آنرا متعهد و ضامن ش��ده اند و نس��بت به پرداخت وام 
اقدام نکرده اند و با طرح دعوی به شرح فوق درخواست رسیدگی نموده و 
خواندگان نیز با وصف اباغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
 نشده و در قبال دعوی خواهان ایراد دفاعی ننموده اند و از توجه به نظریه

 کارشناسی که طی شرحی با محاسبه خسارات تاخیر تادیه طبق قرارداد 
میزان بدهی خواندگان را تا تاریخ تقدیم دادخواس��ت مورخ 1393/12/18 
مبلغ 381/194/235 ریال و خسارت طبق قرارداد را روزانه مبلغ 316/759 
ریال اعام نموده و نظریه کارشناسی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض 
باقی مان��ده و با اوضاع و احوال مس��لم قضی��ه نیز مباینتی نداش��ته فلذا 

دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و مس��تنداً به ماده 7 قانون تسهیل اعطاء 
تس��هیات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تس��ریع در اجراء طرح های 
تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مص��وب 1386/4/5 و ماده 
10 و 230 قانون مدنی و ماده 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
خواندگان متضامن��ًا به پرداخت مبلغ پانصد و پانزده میلیون و هش��تصد 
و ش��انزده هزار و نهصد و بیس��ت ریال ب��ه عنوان اصل خواس��ته )مبلغ 
تسهیات و خس��ارات تاخیر تادیه قراردادی تا تاریخ صدور رای دادگاه( 
و نیز پرداخت خس��ارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه و نیز 
پرداخت مبلغ چه��ارده میلیون و پانصد هزار ریال هزینه کارشناس��ی در 
حق خواهان محکوم می گردند و خواهان مکلف ب��ه پرداخت مابه التفاوت 
هزینه دادرسی می باش��د و خواسته خواهان نس��بت به مازاد بر آن وارد 
و ثابت نبوده و مس��تنداً به ماده 197 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
بی حقی خواهان ص��ادر و اعام می گ��ردد رای ص��ادره غیابی و ظرف 
مدت بیس��ت روز پس از اباغ قاب��ل واخواهی در همی��ن دادگاه و پس از 
آن ظرف مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواه��ی در محاکم تجدید نظر 
 اصفهان می باش��د. م الف:9943 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 524 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

4/139 ش��ماره دادنام��ه: 9509970351200452 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351201145 شماره بایگانی ش��عبه: 941285  خواهان: آقای 
حس��ن رضائی یونکی فرزند قربانعلی با وکالت خانم زه��را حاجیان فرد 
فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان- خ فیض بعد از پزشکی قانونی ط 2 پاک 
24، خوانده: آقای بهرام عش��وری مهرنجانی فرزند قدمعلی ، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه 
چک، رای دادگاه: دعوی آقای حسن رضایی با وکالت خانم زهرا حاجیان 
فرد به طرفیت آقای بهرام عشوری به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال وجه چک ش��ماره 379087 مورخ 94/8/30 عهده بانک صادرات به 
انضمام خسارات دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطان دعوی داشته باشد اقامه و ابراز 
نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 12/805/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید. رای صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدید نظر خواه��د بود. م الف:9941 ش��عبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان) 255 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/140 ش��ماره پرون��ده: 9509970350600566 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350601258 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941411 خواهان: آقای 
احمد تیموری نژاد فرزند محمود به نش��انی اصفهان خ هزار جریب انتهای 
خیابان کارگر، پادگان شماره 2 شهید وطن پور – مهمانسرای مخابرات اتاق 
 239 کدپس��تی کدملی 4621711709 همراه 09360440764 ، خواندگان:

 1- آقای بهرام هارونی به نشانی اصفهان بهارس��تان خیابان ولی عصر 
چهار راه اردیبهش��ت مجتمع صدف واحد 62، 2- آقای حسن عصاچی به 
نشانی اصفهان خ باهنر ک گلستان کوی بهار پ 26، 3- خانم زینب بیاتیان 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- اعتراض ب��ه عملیات اجرایی 
)موضوع مواد 146 و 147 قان��ون اجرای احکام مدن��ی(، دادگاه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص اعت��راض آقای احمد 
تیموری نژاد فرزند محمود نسبت به توقیف کامیون به شماره 23-172 ع 
 35 از اموال آقای حس��ن عصاچی فرزند رضا در اجرای استیفای محکوم 
به اجرائی��ه ش��ماره 276-1391/9/9 و محکومیت تضامن��ی وی با خانم 
زینب بیاتیان به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال وجه چک و خسارات 
موضوع درخواس��ت آقای بهرام هارونی فرزند ابوالقاس��م ب��ا توجه به 
محتویات پرونده و مدارک ارائه ش��ده که قبل از توقیف و به موجب مبایعه 

نامه عادی مورخ 1387/8/1 معترض حواله کامیون را خریداری و حسب 
اس��تعام از بانک چک موضوع ثمن معامله نیز پرداخت شده و کامیون از 
ابتدا تحویل وی شده و در اختیار او بوده فلذا با پذیرش ادعای مشارالیه و 
وارد بودن اعتراض مس��تنداً به ماده 146-147 قانون اجرای احکام مدنی 
قرار توقیف عملیات اجرایی نس��بت به کامیون به شماره 23-172 ع 35 و 
رفع توقیف از آن صادر و اعام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیس��ت 
 روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواه��ی در محاکم تجدید نظر اصفهان 
می باشد. م الف:9946 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 296 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

4/141 کاس��ه پرونده: 446/94 ش��ماره دادنامه:603-94/7/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختاف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به 
نشانی اصفهان زینبیه دارک کوی طاب پاک 22، خوانده: محمد طاووسی 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
091325-88/8/10 به مبلغ 1/700/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعام و به ش��رح آتی مبادرت به 
صدور رای م��ی نماید. رای قاضی ش��ورای حل اخت��اف: در خصوص 
دعوی آقای اصغر کریمی به طرفیت محمد طاووس��ی به خواسته مطالبه 
مبلغ 1/700/000 ریال وجه چک به ش��ماره 091325-88/8/10 به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت 1/700/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
160/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )88/8/10(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعام می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:9819 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختاف 

اصفهان ) 300 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/142 کاس��ه پرونده 934/94 ش��ماره دادنام��ه: 295-95/3/25 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 39 ش��ورای حل اختاف اصفهان، خواهان: علیرضا 
جعفری جاجایی به نش��انی اصفهان خ کاوه بعد از سه راه ملک شهر کوی 
بوستان مجتمع باران واحد6 ، خواندگان: 1- محمد حسن اصانی 2- محمد 
اصانی 3- اعظم اصان��ی 4- اکرم اصانی 5- اش��رف اصانی 6- علی 
اکبر اصانی 7- عب��اس اصانی 8- رض��ا اصانی 9- زه��را خیرخواه 
همگی به نش��انی مجهول المکان مورثان مرحومه زه��را خیرخواه دهقی، 
خواسته: الزام خواندگان به انتقال رسمی میزان 50 سهم از 108 سهم پاک 
13900 بخش اصفهان و کلیه هزینه های قانونی، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
علیرضا جعفری جاجایی به طرفیت ورثه مرحومه زهرا خیرخواه دهقی به 
 اسامی 1- محمد حسن 2- محمد 3- اعظم 4- اکرم 5- اشرف 6- علی اکبر

 7- عباس 8- رضا همگی اصانی به خواس��ته الزام خوان��دگان به انتقال 
رسمی میزان 50 سهم از 108 سهم پاک 13900 بخش 5 ثبت اصفهان که 
خواهان مدعیست به موجب س��ند تفویض وکالت شماره 102508 مورخ 
86/3/7 را خریداری نموده ک��ه کل ثمن معامله را نی��ز پرداخت نموده ام 
لیکن به دلیل ف��وت خوانده ردیف 9 وراث از انتقال س��ند خودداری نموده 
اند. خواندگان با وصف اباغ قانونی در جلس��ه حاضر نگردیده و نس��بت 
به ادعای خواهان ایراد و انکاری به عمل نیاورده اند. لذا ش��ورا با توجه به 

محتویات پرونده و مس��تندات ابرازی خواهان و پاس��خ استعام شماره 
94/164668531  مورخ 94/10/5 اداره ثبت اس��ناد و وکالتنامه ش��ماره 
64115 م��ورخ 1370/10/24 دفترخانه 82 اصفهان دع��وی مطروحه را 
مقرون به صحت تلقی و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون آ.د.م حکم 
به محکومیت خواندگان و انتقال رسمی میزان س��هم االرث از 50 سهم از 
108 سهم ششدانگ پاک 13900 بخش 5 اصفهان و پرداخت مبلغ سیصد 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 
رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از اباغ قاب��ل واخواهی در این 
 ش��عبه و پس از آن قابل اعتراض تجدید نظر در محاک��م عمومی اصفهان 

می باشد. 
م الف:9816 ش��عبه 39 حقوقی ش��ورای حل اختاف اصفهان) 376 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

4/143 کاس��ه پرونده 25/95 ش��ماره دادنام��ه: 275-95/3/22 تاریخ 
رس��یدگی: 95/3/12 ، مرجع رس��یدگی: شعبه 28 ش��ورای حل اختاف 
اصفهان، خواهان: آقای احمد عزیزی به نشانی اصفهان خ سروش نمایشگاه 
اتومبیل نگین شهر با وکالت خانم لیا نوربخش به نشانی اصفهان خ نیکبخت 
س��اختمان ماکان ط 5 واحد 2، خوانده: آقای اس��ماعیل رضائی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: اعام تنفیذ فس��خ مبایعه نامه و استرداد خودرو 
و تأمین خواسته، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی ش��ورا: خواهان احمد عزیزی با وکالت خانم لیا نوربخش به 
طرفیت آقای اسماعیل رضائی دادخواس��تی به خواسته اعام تنفیذ فسخ 
مبایعه نامه مورخ 94/2/29 و استرداد خودرو و تامین خواسته مقوم به مبلغ 
50/000/000 ریال مطرح و اظهار م��ی دارد به موجب مبایعه نامه خودرو 
ماکسیما فی مابین معامله و ثمن معامله یک دستگاه خودرو 206 و 4 فقره 
چک  دریافت که با سررس��ید احراز چکها و عدم پرداخت از طرف خوانده 
و صدور گواهی عدم پرداخت ش��رط ضمن عقد مبنی بر فسخ تحقق یافته 
است که بازگشت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات وکیل 
خواهان و عدم حضور خوانده با وصف اباغ قانونی و عدم ایراد و تکذیب 
و اینکه وفق مبایعه نامه )ماده 8( ش��رط کرد در صورت عدم پرداخت هر 
یک از اقساط در موعد مقرر مبایعه نامه از طرف فروشنده فسخ می گردد 
و با در نظر گرفتن گواهینامه عدم پرداخت با احراز چکهای ثمن معامله به 
مبلغ 238/000/000 ریال و چک شماره 725607/60 بانک ملت مندرج در 
مبایعه نامه دعوی مطروحه محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 10 
و 399 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، 98 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حکم بر فس��خ مبایعه نامه مورخ 94/2/29 و محکومیت خوانده به استرداد 
خودرو ماکسیما تحت ش��ماره انتظامی 27 س 133- ایران 13 و پرداخت 
مبلغ 300/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه را صادر 
و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ واقعی 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:9811 ش��عبه 28 مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختاف اصفهان) 

380 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/144 ش��ماره ص��ادره: 1395/43/243403 نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پاک ش��ماره 8285 فرعی از 18/639 واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب 
اصفهان به نام اصغ��ر بهرامیان رنانی فرزند اس��داله مفروز و در جریان 
ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پاک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 95/05/11 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
 1395/04/14 م الف: 10389 رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان

) 152 کلمه، 2 کادر(
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شرکت IBM و سیسکو که دو ش��رکت بزرگ فعال در صنعت 
آی تی هس��تند، قصد دارند یک قرارداد همکاری برای توسعه 
س��رویس Watson امضا کنند. این س��رویس ک��ه به عنوان 
دس��تیار کس��ب و کار ش��ناخته می ش��ود، می تواند وظیفه 
هماهنگی بین نیروهای انسانی، وظایف، ارتباطات و جلسات 

کاری را بر عهده گیرد.
به گفته زومی��ت، هوش مصنوع��ی Watson یک دس��تیار 
کس��ب و کار اس��ت که در صورت امضای نهای��ی تفاهم نامه 
بین ش��رکت های IBM و Cisco، به عنوان دس��تیاری کامل، 
جلس��ات و وظایف کاری اف��راد را هماهنگ می کن��د. این دو 
شرکت امیدوارند با توس��عه هر چه بیش��تر این سرویس، در 
زمان های زیادی که کارمندان برای ارتباط با یکدیگر اختصاص 
می دهند، صرفه جویی کنند. هر دو شرکت آی بی ام و سیسکو، 
س��رویس های قدرتمن��دی در زمین��ه برنامه ری��زی کاری و 
هماهنگ��ی وظایف دارند. IBM س��رویس ایمیل ق��وی با نام 
Verse و ی���ک س��روی�س همک�اری بین بخش ه���ا ب�ا ن�ام 

Connections دارد. از طرفی سیسکو نیز سرویس پیام رسان 
Spark و سرویس کنفرانس آنالین WebEx را در اختیار دارد. 
با همکاری این دو ش��رکت و هماهنگی بین این س��رویس ها، 
می توانیم شاهد تولد یک سرویس جامع برای برنامه ریزی های 
کاری و درون شرکتی باشیم. اولین پیش نمایش این سرویس 
 Cisco در حال توسعه نیز ماه آینده در کنفرانس سیسکو با نام
Live به نمای��ش در خواهد آمد. از طرفی ای��ن همکاری برای 
کاربران ویژه اپل نیز مفید خواهد بود، چرا که هر دو ش��رکت 

همکاری نزدیکی با بخش تجاری اپل دارند.
اما مراحل توس��عه این س��رویس به این صورت است که ابتدا 
محصوالت دو ش��رکت به یکدیگر متصل می ش��وند و امکان 
 همگام س��ازی بین س��رویس های ذکر ش��ده فعال می شود.

 IBM اینهی چو س��و مدیر بخش راهکارهای همگام س��ازی 
در مورد این همگام س��ازی توضیح می دهد ک��ه به طور مثال 
یک کاربر می تواند یک قرار مالقات را با اس��تفاده از سرویس 
ایمیل Verse در س��رویس WebEx برنامه ریزی کند و برای 

اجرای آن نیز به راحتی از همان سرویس Verse استفاده کند. 
همگام سازی این سرویس ها باعث می شود که این کاربر بتواند 
جزییات جلسات قبلی برگزار شده در سرویس WebEx را نیز 
مش��اهده کند. در مثالی دیگر، یک کاربر می تواند مشخصات 
کاربری دیگر را در سرویس Connections جست وجو کند و 
 Ross .با او به تماس صوتی بپردازد Spark پس از آن به وسیله
Daniels یکی از مدیران بخش همگام سازی سیسکو است که 
در مورد این همکاری می گوید: » با استفاده از سرویس جدید، 
کارمندان در جریان کاری خود باقی می مانند و نیازی نخواهند 

داشت که برای انجام کاری، کاردیگری را متوقف کنند«.
نکته مفید دیگ��ر در مورد ای��ن همکاری این اس��ت که پس 
از مدتی، API س��رویس واتس��ون نیز برای همگام س��ازی با 
دیگ��ر س��رویس ها عرض��ه خواه��د ش��د. س��رویس آنالیز 
واتس��ون می تواند با ضبط مکالم��ات و یادداش��ت های افراد 
و همچنی��ن مش��اهده نح��وه فعالیت آن ه��ا، ب��ه کارمندان 
 در آماده ش��دن برای جلس��ات و انجام وظای��ف کمک کند.

 این سرویس می تواند جلس��ات را مدیریت کند و حتی زمان 
مناسب برای برگزاری جلسه را نیز پیشنهاد دهد. یکی از نکات 
قوت اساسی این س��رویس، تش��خیص اهمیت انجام کارها و 
اولویت بندی آن هاس��ت. به طور مثال با بررسی صحبت هایی 
که کارمندان در طول یک هفته بین خودشان انجام می دهند، 
می ت��وان تصمیم گرفت که یک جلس��ه برای حل مش��کالت 
موجود برگزار شود. به عالوه، سیستم با دسترسی به فایل های 
کارمندان می تواند اسناد مفید برای جلسات را به آنها پیشنهاد 
دهد. واتس��ون می تواند خالصه ای از اتفاقات جلس��ات را نیز 
یادداش��ت کند و در اختیار افراد غایب در آن جلسه قرار دهد. 
پس از معرفی اولیه سرویس واتسون در ماه اکتبر، فاز دوم آن 
در فوریه سال آینده رونمایی خواهد شد و پس از آن نیز روند 
توسعه آن ادامه خواهد داشت. در مورد قیمت و نحوه عرضه این 

سرویس نیز هنوز خبری منتشر نشده است.

شارپ گوشی هوشمند اندرویدی جدیدی را معرفی کرده که 
نمونه مینی Aquos  اس��ت که قریب به یک سال پیش راهی 

بازار شد.
از جمله ویژگی های بارز گوشی شارپ که در نسخه مینی آن 
نیز می توان مشاهده کرد، حاشیه بسیار کم صفحه نمایش این 

گوشی هوشمند است.
برای درک  بهتر اندازه این گوش��ی هوشمند بهتر است بدانید 
که گویی نمایش��گر 4/7 اینچی اپل درون آیفون SE که کمی 

کشیده تر شده، جای گرفته است.
گوشی هوشمند مینی شارپ که Aquos mini SH-M03 نام 

دارد با بهره گیری از نمایشگری 4/7 اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ 
همراه ش��ده که از وجود فناوری IGZO ش��ارپ بهره می برد. 
براساس اطالعات ارائه شده توسط شارپ استفاده از این فناوری 
باعث شده تا مصرف انرژی این نمایشگر از نمونه های معمولی 

ال سی دی ها بسیار پایین تر باشد.
رفرش ریت نمایشگر این گوش��ی به صورت پویا تغییر می کند 
و دامنه آن نیز بین ۱۲۰ هرتز تا یک گیگاهرتز متغیر اس��ت. 
شارپ ترجیح داده تا در این گوش��ی هوشمند از وجود تراشه 
اس��نپدراگون ۸۰۸ در کن��ار حافظ��ه رم ۳ گیگابایتی و ۱۶ 
گیگابایت حافظه داخلی با امکان افزایش از طریق درگاه میکرو 

اس دی بهره ببرد. سال گذشته ش��ماری از تولیدکنندگان از 
اسنپدراگون ۸۰۸ در گوشی های خود استفاده کردند که از آن 
جمله می توان به نکسوس ۵ ایکس،  بلک بری پریو، لومیا ۹۵۰ 

و جی 4 ال جی اشاره کرد.
 اندروی��د مارش��ملو روی ای��ن گوش��ی هوش��مند به صورت 
پیش فرض نصب شده است. در مورد دوربین نیز شارپ از یک 
سنسور ۱۳ مگاپیکسلی با دیافراگم F/1.9 در پشت استفاده 

کرده است.
باتری به کار رفته ظرفیتی ۲۸۱۰ میلی آمپر ساعتی داشته که 
در کالبدی با مقاومت در برابر نفوذ آب جا خوش کرده اس��ت. 
انتظار نمی رود شاهد عرضه این گوشی هوشمند خارج از بازار 

ژاپن باشیم.
اطالعات ارائه شده نشان از این دارد که Aquos Mini با قیمت 

4۳۶ دالر در بازار ژاپن به فروش خواهد رسید.

آبیبزرگباغولشبکههایکامپیوتریواردهمکاریمیشود؛

واتسون در خدمت سازمان است

تیم روبات های انس��ان نمای س��ایز نوجوان دانشگاه 
صنعت��ی امیرکبیر در مس��ابقات جهان��ی روبوکاپ 
آلمان ۲۰۱۶ موفق به کس��ب مق��ام قهرمانی جهان 
شد. سروش صادق نژاد، سرپرست تیم های روبوکاپ 
اعزام��ی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر به مس��ابقات 
 جهانی روبوکاپ آلمان ۲۰۱۶ گفت: تیم روبات های

 انس��ان نمای دانش��گاه صنعتی امیرکبیر در س��ایز 
نوجوان موفق به کس��ب مق��ام اول رقابت های فنی 
این لیگ ش��د. وی افزود: در پای��ان رقابت های فنی 
این مس��ابقات که در روز س��وم صورت گرفت، تیم 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رقابت با سایر تیم های 
 این لیگ، موفق ش��د ب��ا اقت��دار به مق��ام قهرمانی 
دس��ت یابد. وی گفت: این تیم در س��ال ۲۰۱۵ و در 
جریان رقابت ه��ای این لیگ در کش��ور چین موفق 
به کس��ب مقام دوم جهان ش��ده بود. این رقابت ها با 
 حضور تیم هایی از کشور ایران، آلمان، برزیل و تایوان 
برگزار ش��د. رییس لی��گ روبات های انس��ان نمای 
مسابقات جهانی روبوکاپ در کشور آلمان اضافه کرد: 
بیس��تمین دوره مس��ابقات جهانی روبوکاپ ۲۰۱۶ 
با حضور بی��ش از ۲۰۰ تیم از دانش��گاه ها، مدارس و 
آموزشگاه های مختلف از 4۵ کش��ور دنیا آغاز به کار 
کرده که دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با س��ه تیم در 

لیگ روبات های شبیه ساز امداد و نجات، روبات های 
فوتبالیس��ت س��ایز کوچک و روبات های انسان نما 
ش��رکت کرده است. عضو هیئت رییس��ه فدراسیون 
جهانی روبوکاپ در لیگ روبات های انسان نما در این 
خصوص بیان کرد: امسال مسابقات در سطح باالیی 
در حال برگزاری است و تیم ها اغلب از آمادگی باالیی 
برخوردار هستند. تغییرات زیادی در قوانین مسابقات 
صورت پذیرفته است تا تیم ها در راستای آماده سازی 
برای هدف روبوکاپ در س��ال ۲۰۵۰ که انجام بازی 
فوتبال بی��ن تیم روباتی انس��ان نم��ا و تیم منتخب 
انسان ها در رشته فوتبال است، آماده شوند. وی ادامه 
داد: همچنین اعضای هیئت رییس��ه فدراسیون در 
این لیگ و سایر اعضای کمیته فنی، نقشه راه علمی 
این لیگ را تا سال ۲۰۵۰ آماده کرده اند تا با توجه به 
برنامه ری��زی صورت گرفته، ظرف س��ال های معین، 
تغییرات عمده ای در سطح برگزاری لیگ انجام پذیرد. 
در همین راستا، تیم های جدیدی نیز برای اولین بار 
در این مس��ابقات حضور دارند که نشان از عزم سایر 
کشورها در راستای توس��عه فناوری و نگاه ویژه آ نها 
به امر روباتیک، اتوماس��یون و هوش مصنوعی است. 
صادق نژاد عنوان کرد: از این رو نمایش��گاه صنعتی 
از ش��رکت های خارج��ی و داخلی کش��ور آلمان در 

محل برگزاری مسابقات برپا شده است که حاضرین 
ب��ا جدیدترین محص��والت این ش��رکت ها در حوزه 
روباتیک آش��نا ش��وند. همچنین در کن��ار برگزاری 
مس��ابقات روبوکاپ، بیس��تمین س��مپوزیوم علمی 
روبوکاپ هم برگزار می ش��ود که محلی برای بحث و 
در اختیار قرار دادن دستاوردهای علمی در این حوزه 
خواهد بود. وی خاطر نشان کرد: پژوهشگران ایرانی 
در زمره بهترین های دنیا در این زمینه هستند و نگاه 
ویژه دانشگاه ها، صنعت و دولت، باعث تعالی این رشته 
در کشور و در نهایت منجر به تبدیل ساختاری مبتنی 

بر اقتصاد دانش بنیان خواهد شد.

فن ب��ازار ملی ایران ب��ا حمای��ت معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، بان��ک اطالعات 
طرح های س��رمایه گذاری کش��ور را با محوریت 
 طرح ه��ای نوآوران��ه و فناوران��ه راه ان��دازی

 می  کند.  اکب��ر قنبرپور، رییس مرک��ز فن بازار 
ملی ای��ران با اعالم ای��ن خبر اف��زود: در مرحله 
نخس��ت این طرح که به صورت آزمایشی انجام 
می شود طرح های س��رمایه گذاری شرکت های 
دانش بنی��ان نوپ��ای ثبت ش��ده در س��امانه 
شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
که در سه دسته اصلی »سخت افزارهای رایانه ای، 
برق گرایش های  ق��درت، الکترونیک، کنترل و 
مخابرات و وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی و  
داروهای پیشرفته« قراردارند، دریافت می شوند.

وی اف�زود: ط�رح ه�ای ارائه ش��ده می بایست 
طرح اصل�ی ش��رکت و ی�ا جزو محص�والت و 
فن�اوری های ثبت ش���ده ش��رکت در سامانه 
دانش بنی��ان ب��وده و ارائ��ه کنن��دگان بای�د 
آم�ادگی ارائه طرح خود  را به س��رمایه گذاران 
و صنعتگ��ران ب��ه ش��کل مش��ارکت حقوقی 
)س��هامداری/ همکاری مش��ترک(، واگذاری 
 لیس��انس و واگ��ذاری قطع���ی و غی���ره

 داشت�ه باشند.
قنبرپور با اشاره به جایگاه این بانک اطالعاتی 
در ج��ذب س��رمایه ب��ه ح��وزه دانش بنی��ان 
کش��ور اظهار داش��ت: شناس��ایی طرح های 
س��رمایه گذاری نوآوران��ه و فناورانه کش��ور و 
ایجاد بان��ک اطالعاتی یکپارچه، بسترس��ازی 
برای توس��عه ارتباط میان س��رمایه گذاران و 
صنعتگران با صاحبان طرح ها و ارائه طرح های 
 برتر ب��ه فع��االن عرص���ه س��رمایه گذاری از 

مهم ترین اهداف این طرح به شمار می روند.
رییس مرک��ز فن بازار مل��ی ایران با اش��اره به 
اینکه برای طرح هایی که حائز ش��رایط بوده و 
با توجه به اولویت ها انتخاب شوند، طرح کسب 
و کار خالصه تهیه خواهد ش��د، افزود: ارزیابی 
طرح ه��ا و انتخ��اب طرح های واجد ش��رایط 
سرمایه گذاری، ایجاد دسترسی سرمایه گذاران 
 Match( به اطالعات از طریق وب، متناظریابی
Making( اطالع��ات طرح ها ب��ا حوزه عالیق 
سرمایه گذاران و صنعتگران، ایجاد بسترهای 
برگزاری جلسات با س��رمایه گذاران از جمله 
خدماتی اس��ت که برای طرح های منتخب در 

نظر گرفته شده است.

 بی ام  و  که عمده تبلیغات خود را با شعار مشهور »خودروی
 لذت بخش برای رانندگی« انج��ام می دهد اینک قصد دارد 
خودروی لذت بخش��ی را برای مس��افران، راهی ب��ازار کند. 
همکاری با ش��رکت های اینت��ل و موبای��ل آی بدین منظور 
رسانه ای شده است، چرا که این ش��رکت خودروساز آلمانی 
 قصد دارد نه مانند گوگل یا تس��ال، بلکه ب��ا کمک گرفتن از

 ابر شرکت های دنیای فناوری به توسعه پلتفورم تازه ای برای 
خودروهای خودران بپردازد و حتی این پلتفورم را در اختیار 

سایر خودروسازان نیز قرار دهد.
مهم ترین نکت��ه در خصوص این همکاری، تعریف ۵ س��طح 
مختل��ف از هوشمندس��ازی خودروهاس��ت که ب��ا توجه به 
فناوری های فعلی می تواند جالب توجه باش��د. س��طح یک 
به سیس��تم های کمک��ی رانندگ��ی مربوط می ش��ود که در 
خودروهای امروزی نیز کم و بیش مورد استفاده قرار می گیرند 
و در بهترین حالت می توانند به راننده اجازه دهند تا در شرایط 

خاص رانندگی، فرمان و پدال های گاز و ترمز را رها کند.
اما س��طوح بعدی به برداشتن چشم از مس��یر حرکت، عدم 
توجه به مس��یر و حتی حذف فیزیکی راننده از پشت فرمان 
منجر خواهد شد که ممکن است پیاده سازی ایمن هر یک از 
این مراحل به چندین سال تحقیق و توسعه نیاز داشته باشد. 
به معنی دیگر، ش��رکت های صاحب فناوری مانند بی ام  و یا 
اینتل معتقدند که تا هوشمندسازی کامل خودروها سال ها 
 فاصله وج��ود دارد و عجله ب��رای تولید انب��وه خودروهای 
خود ران می توان��د به حادثه ای ش��بیه آنچه ب��رای یکی از 
رانندگان تسال رخ داد، منجر شود. بی ام  و قصد دارد تا اولین 
خ��ودروی ماحصل این هم��کاری را در س��ال ۲۰۲۱ راهی 
بازار کند اما مسلما در آستانه امضای قرارداد با اینتل، هنوز 

جزییات عملکردی محصول نهایی روشن نیست.
آنچه از جزییات این همکاری مشخص است، این که بی ام  و 
تامین کننده س��خت افزار و پلتفورم خودروهای مورد بحث 
خواهد بود و دو شرکت دیگر نیز وظیفه ارائه سخت افزارهای 
مربوط به تشخیص و کنترل مس��یر، نرم افزارهای مدیریت 
اطالعات و پردازش اطالع��ات را بر عه��ده خواهند گرفت. 
مسئله مهم حاشیه ای در مورد خودروهای خودران، قیمت 
تمام ش��ده زیاد آن ها به دلیل پیچیدگی س��خت افزارهای 
مربوط به تشخیص و کنترل شرایط مس��یر است که شامل 
انبوهی از رادارها و دوربین های دقیق می ش��ود. بنابراین در 
بلند مدت شرکت های فناوری س��عی در کاهش هزینه های 
مربوط به این تجهیزات نیز خواهند داش��ت تا تولید انبوه و 
نسبتا ارزان قیمت نس��ل آینده خودروهای خودران ممکن 

شود.

گوگل در نظر دارد ت��ا محتوای اینترن��ت را از طریق کروم برای 
استفاده در انواع گجت های اندروید امکان پذیر کند. این شرکت 
برای دست یافتن به هدف خود در حال توسعه نسخه ای از اندروید 
با پش��تیبانی از واقعیت مجازی است. براس��اس اطالعات ارائه 
شده آخرین نسخه بتا و توس��عه دهندگان کروم برای اندروید از 
استاندارد متن باز WebVR پشتیبانی می کنند. همچنین باید به 
این موضوع اشاره کرد که نسخه مخصوص توسعه دهندگان کروم 
از ویژگی VRShell نیز پشتیبانی می کند. با ویژگی VRShell در 
آینده کاربران می توانند با اس��تفاده از هدست گوشی هوشمند 
خود هر وب سایتی را فارغ از این که از WebVR پشتیبانی کند 
یا خیر، مرور کنند. WebVR یک API مبتنی بر جاوا اسکریپت 
است که روند ایجاد وب س��ایت های مبتنی بر واقعیت مجازی را 
بسیار تسهیل می کند. مشکل اصلی WebVR پشتیبانی نکردن 
از حالت استاندارد وب است، به طوری که کاربران در صورت نیاز 
به استفاده از نسخه استاندارد وب س��ایت، باید هدست واقعیت 
مجازی را از چشم خود بردارند. گوگل در نظر دارد تا با استفاده 
از VRShell در کروم امکان اس��تفاده از یک سایز نمایش واحد 
را برای ایج��اد تجربه واقعیت مجازی در هدس��ت ها ایجاد کند. 
اطالعات موجود نش��ان از این دارد که سامسونگ نیز به صورت 
آزمایشی مرورگری را برای هدس��ت واقعیت مجازی در دست 
توسعه دارد، حال آن که تاثیر پش��تیبانی از واقعیت مجازی در 
مرورگر کروم می تواند تاثیر عمیق تری داش��ته باشد. البته باید 
به این موضوع اش��اره کرد که ام��کان VR Shell هنوز کاربردی 
نیس��ت و احتماال به همراه عرضه پلتفورم Daydream که در 
جریان کنفرانس توسعه دهندگان گوگل معرفی شد، در اختیار 
عالقه مندان قرار خواهد گرفت. پلتفورم Daydream را می توان 
نسل بعدی گوگل کاردبورد خواند که بهینه سازی سخت افزاری و 
نرم افزاری را برای ایجاد یک تجربه واقعی تر از واقعیت مجازی مد 
نظر قرار داده است. پلتفورم جدید گوگل را باید تا حدودی شبیه 
به آکیولس هوم خواند. با استفاده از این پلتفورم جدید، کاربران 
می توانند به انواع اپلیکیشن های مخصوص واقعیت مجازی گوگل 
 به همراه اپلیکیشن های منطبق بر استانداردهای گوگل دسترسی

 داشته باشند. با اس��تفاده از Daydream کاربران می توانند در 
صورت داشتن گوشی اندرویدی که از استانداردهای گوگل پیروی 
می کند از هدست واقعیت مجازی گوگل استفاده کنند. فرانسوا 
بیوفورت، یکی از کارشناسان کرومیوم در این خصوص گفت: تیم 
کرومیوم در حال کار برای توسعه چند ویژگی مبتنی بر واقعیت 
مجازی است. توس��عه دهندگان اخیرا ویژگی جدیدی را به این 
مرورگر اضافه کرده اند که با استفاده از آن می توان محتوای وب 
را در هدست واقعیت مجازی مبتنی بر Daydream یا کاردبورد 

مشاهده کرد.

دبیر ستاد توس��عه علوم و فناوری های سلول های بنیادی گفت: 
استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب از جمله مجاورت 
با بیش از 7۰ درصد ش��رکت های بزرگ داروس��ازی کشور، می 
تواند شهر سلولی باشد.  امیر علی حمیدیه در نشست با مسئوالن 
دانشگاه خوارزمی با اشاره به موقعیت استان البرز و نزدیکی آن به 
پایتخت گفت: استان البرز به دلیل مجاورت با فرودگاه بین المللی 
امام خمینی)ره(، همچنین س��ابقه دانش��گاهی و مجاورت آن با 
 بیش از 7۰ درصد از ش��رکت های بزرگ داروس��ازی کشور برای

 سرمایه گذاری، پتانس��یل بس��یار باالیی در ارتباط با  راه اندازی 
شهر سلولی پارک علم و فناوری تخصصی سلولی در حوزه فناوری 
بیولوژی برای این دانشگاه  ایجاد کرده است. حمیدیه ضمن اشاره 
به پیشرفت های ستاد در سال گذشته از جمله تشکیل ۲7 کارگروه 
در حوزه های تخصصی مختلف و مشارکت و همکاری متخصصین 
از بخش های پایه و بالینی و متعاق��ب آن ورود محصوالت به بازار 
در کشور اظهار داشت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
دیدگاهی ملی دارد و صرفا به شکل دانشگاهی عمل نمی کند. در  
ادامه مشهدی زاده، رییس کمیته فناوری و مالکیت فکری دانشگاه 
نیز بیان داشت: سیاست دانشگاه خوارزمی از زمان قبول مسئولیت 
ریاس��ت این دانشگاه توسط س��بحان اللهی تمرکز و پیشرفت به 
سمت دانشگاه نسل سوم بوده اس��ت. در این راستا مرکز رشد نیز 
سال گذشته افتتاح شد و در حال تالش برای  جذب شرکت های 
مرتبط هستیم و اکنون به سمت پارک علم و فناوری تخصصی در 

حال پیش روی هستیم.

خودروسازآلمانیدراجرایآرزوهایخودجدیشد؛

یکهمکاریبرای
ساختخودرانها
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واقعیتوب
مجازیمیشود
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بهالکسابگوییدتابرایشماخریدکند
روز گذشته تیم نیوهورایزنز تاییدیه رسمی دال بر دریافت بودجه 
اضافی از سوی ناس��ا را دریافت کرد تا کاوش در فضا را با استفاده 
از س��فینه خود که اخیرا از پلوتو بازدید کرده ادامه دهد. در جریان 
 این ب��ازه زمانی اضافه، که قرار ش��ده اس��ت تا س��ال ۲۰۲۱ ادامه 
پیدا کند، نیو هورایزنز پرواز دیگری را به دور یک جرم آسمانی در 
مرز منظومه شمس��ی انجام خواهد داد و داده هایی ارزشمند را از 

ده ها جرم آسمانی در اعماق فضا به دست می آورد.
به گزارش دیجیاتو، اما هدف اصلی این فضاپیما MU69 2014 نام 
دارد که در اصل نوعی جرم یخی با قطر حدودی ۳۲ تا 4۲ کیلومتر 
اس��ت که در کمربند کوپیتر قرار گرفته است. )منظور توده عظیم 
اجرام آسمانی در حاشیه ای ترین قس��مت منظومه شمسی است(

اما این صخره فضایی حدودا ۱۶۰ میلی��ون کیلومتر آن طرف تر از 
پلوتو به دور خورشید می گردد و به همین خاطر چندین سال طول 

می کشد که نیو هورایزنز خود را به آن جا برساند.
این فضاپیما قرار اس��ت در تاری��خ یکم ژانوی��ه ۲۰۱۹ به موقعیت 
مورد نظر برسد و پروازی مانند آنچه روی پلوتو انجام داد بر فراز آن 
صورت دهد. اما این بار قرار شدکه سفینه در فاصله کمتری نسبت 
به سیاره هدف به پرواز درآید. همان طور که گفته شد، این تنها جرم 
آسمانی نخواهد بود که نیوهورایزنز قصد دارد در جریان ماموریت 
خود به مطالعه و تحقیق در مورد آن بپردازد چرا که در جریان سفر 

خود به س��مت هدف، فضاپیما با حدودا بیست شی دیگری که در 
کمربند کوپیتر قرار گرفته اند مواجه می ش��ود. در میان این اجرام 
آسمانی می توان به Eris اش��اره کرد؛ دومین سیاره کوتوله بزرگ 
بعد از پلوتو که در این ناحیه قرار دارد. جان اسپنسر یکی از اعضای 
 SouthWest تیم نیوهورایزنز و از دانشمندان موسسه تحقیقاتی
در بولدر کولورادو در ای��ن باره گفت: اگ��ر روی زمین بودیم صرفا 
می توانستیم از مسافتی زیاد از این س��یاره کوتوله عکس بگیریم. 
اما حاال به لطف نیو هورایزنز از زاوی��ه ای منحصربه فرد به آن نگاه 
خواهیم کرد. خوش��بختانه برای انجام این ماموریت نیاز به کسب 
آمادگی خاصی نیست و کارهای ضروری پیش تر انجام گرفته اند. 
در ماه های نوامبر و اکتبر، سفینه مورد بحث چهار مانور اصالحی را 
انجام داد تا در مسیر صحیح به سمت این سیاره قرار گیرد و جالب 
اس��ت بدانید این مانورها در حالی انجام شدند که تیم نیوهورایزنز 
هنوز نمی دانس��تند آیا تاییدیه ناسا برای تمدید مهلت ماموریت را 

دریافت می کنند یا خیر.
گفتنی است سال گذش��ته وقتی فضاپیمای نیوهورایزنز به عنوان 
نخستین سفینه از روی پلوتو عبور کرد تاریخ ساز شد. در ۱4 جوالی 
سال ۲۰۱۵، این فضاپیما در مس��افت ۱۲۵۰ کیلومتری از سیاره 
کوتوله خود قرار گرفت و حجم باالیی از داده و تصاویر را از سطح این 

سیاره به زمین مخابره کرد.

امکان خریدهای ساده، ثبت س��فارش مجدد و 
چند قلم جنس مش��خص در آم��ازون، از زمان 
عرضه Echo توس��ط این ش��رکت و با استفاده 
از دس��تیار صوتی Alexa وجود داشته است، اما 
توانایی های اکو برای خرید، ش��نبه همین  هفته 

به شکل چشمگیری افزایش یافت.
بر اس��اس گفته های خود آمازون، اکنون امکان 
خرید میلیون ها محصول مختلف، تنها با استفاده 
از فرامین صوتی فراهم ش��ده اس��ت؛ حتی اگر 
کاربر قبال هیچ وق��ت آن قلم جنس را خریداری 
نکرده باشد. گفتنی است محصوالت مذکور باید 
ش��امل خدمات عضویت Prime آمازون باشند. 
این ش��رکت اظهار کرده است هر روز بر فهرست 
تعداد اقالمی که از این طریق می توان نسبت به 

خریدشان اقدام کرد می افزاید.
نحوه کار به این صورت است که وقتی از دستیار 
صوتی الکس��ا محصول��ی )مثال قهوه( را س��راغ 
 Prime بگیرید، الکس��ا کاالیی مشمول خدمات
به شما پیشنهاد خواهد داد و هزینه آن را به شما 

خواهد گفت.

به زبان آوردن کلمه »بله« س��فارش شما را ثبت 
خواهد کرد و احتیاجی ب��ه کار دیگری نخواهد 
بود. آمازون می گوید محصوالت��ی که از طریق 
الکسا خریداری شوند ش��امل مرجوعی رایگان 

نیز خواهند بود.
الزم به ذکر است این توانایی های تازه، از همین 

شنبه در دسترس کاربران قرار گرفته اند.
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خبراخبار

فرماندار سمیرم خبر داد:

 کم آبی شدید 
در 57 روستای سمیرم

فرماندار اردستان مطرح کرد؛

قطعی شبکه انتقال آب اصفهان 
به اردستان

کشت دانه های روغنی کلزا
در 35 هکتار از اراضی کشاورزی 

خوانسارشهرضاچادگان 

 خشکسالی،  30 قنات شهرستان 
را خشکانده است

تشکیل شرکت تعاونی بانوان با محوریت 
بازارچه مشاغل خانگی

کاشت 220 هکتار گیاه دارویي 
در آران و بیدگل

خسارت ۶۸0 میلیون تومانی 
آتش سوزی ها به مراتع فریدن

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

راه اندازی 20 کارگاه
صنایع دستی در نطنز

ش��هردار زرین ش��هر در نشس��ت مش��ترک ب��ا نماینده 
م��ردم شهرس��تان لنجان در مجلس ش��ورای اس��امی و 
 اعضای  شورای اسامی زرین ش��هر اظهار کرد: نگاهی به 
سیاست های اباغی اقتصاد مقاومتی به ما نشان می دهد 
که تحقق بیشتر بندهای این سیاست به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم منوط به توس��عه زیرساخت های حمل و نقل 
در سراسر کشور است که این امر نش��ان از اهمیت تسریع 
در تامین زیرس��اخت ها و توسعه هرچه س��ریع تر مسائل 
زیربنایی ش��هرک حمل و نقل زرین شهر در برهه حساس 
کنونی دارد.وی افزود: ما معتقدیم نقش و جایگاه توس��عه 
زیربناهای حمل و نقل در زرین شهرس��بب توزیع عادالنه 
کاال و خدمات به تمامی نقاط می شود و ارتباط استان های 
مختلف را با شهرستان لنجان فراهم می کند که این مسئله 

در تحقق توسعه متوازن، نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.
شهردار زرین ش��هر تصریح کرد: همچنین بهره برداری از 
شهرک حمل و نقل زرین شهر سبب بهره مندی از توان و 
ظرفیت اقتصادی خواهد شد که این امر عاوه بر ایجاد رونق 
اقتصادی و مش��ارکت جمعی در توسعه، به پیشبرد اهداف 

اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش ش��هرک حمل و نقل در ایجاد اشتغال 
 در شهرس��تان لنجان، ادام��ه داد: از طرف��ی فرهنگ کار، 
عالی ترین تصویر س��ازندگی و تحول حیات بش��ری است 
که پیامبر اکرم)ص(، بر دستان توانمند کارگر بوسه زده و 
با این عمل به زیباترین ش��کل، منزلتی شگرف به این قشر 

بخشیده است.
ش��هردار زرین ش��هر اذعان کرد: از این رو در شرایط فعلی 
 که با تدبی��ر دولتمردان جمه��وری اس��امی، دیوارهای

 تحریم های اقتصادی ترک برداشته و کشور پرافتخار ایران 

با قلبی ماالمال از امید، به سرعت به سوی قله های شکوه، 
عزت و عظمت گام بر م��ی دارد، کارگران در س��نگر کار و 
تولید، با صبر و ایثار و استقامت و اعتقادی راسخ، سرشار از 
عشق به والیت در این توفیق و شکوه تاریخی نقشی ارزنده 
ایفا می کنند و راه اندازی ش��هرک حمل و نقل که خواسته 
قاطبه مردم زرین شهر است کمک ش��ایانی در این راستا 

خواهد داشت.
جمالی یادآور شد: با پیگیری های نماینده مردم شهرستان 
لنجان در مجلس ش��ورای اس��امی راهکاره��ای الزم در 
خصوص رفع چالش ها و مش��کات موجود در روند پروژه 
ش��هرک حمل و نقل بررس��ی و به  بخ��ش خصوصی ارائه 

شده است.
وی عنوان کرد: پیرو جلس��ات برگزار شده مسائل با بخش 
خصوصی مطرح ش��ده و راهکارهایی که در آن حق مردم 
شهرس��تان محقق می ش��ود مورد مذاکره قرار گرفته و به 
بخش خصوص��ی ارائه گردی��ده و امیدواری��م در ادامه راه 
 شاهد رفع این مشکات و تحقق حقوق شهرداری و مردم 

زرین شهر باشیم.
در ادامه این نشست محسن کوهکن نماینده مردم لنجان 
در مجلس ش��ورای اس��امی، اظهار کرد: پ��س از دومین 
نشست بنده با شهردار و شورای اسامی زرین شهر و بررسی 
کارشناسانه پرونده شهرک حمل و نقل زرین شهر، جلسه ای 
با نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شد که در این نشست 
نمایندگان بخش خصوصی صحبت های خود را ارائه کردند 
و مبنا را بر قرار داد قبل��ی نهادند و گفتند ج��ز قرارداد به 

چیزی اعتقاد ندارند.
وی افزود: بنده در پاس��خ ای��ن عزیزان اعام ک��ردم که از 
نظر ش��کلی حق را به  بخش خصوصی می دهیم، اما از نظر 

محتوایی، این مهم  قرار داد مش��ارکتی به شمار نمی آید و 
حتی اگر مجموعه ش��هرداری زرین شهر نیز این قرارداد را 
مورد قبول بداند در آیند مجددا به مشکل برخواهید خورد؛ 
چرا که زمانی که بحث مشارکت مطرح می شود این مسئله 

چهارچوب مشخصی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��امی تصریح 
کرد: اگر ش��هرداری با برگزاری مزایده اعام کرده زمینی 
برای احداث ش��هرک حمل و نقل در نظ��ر گرفته و بخش 
خصوصی نیز در مزایده ش��رکت کرده و 35 پاک را برنده 
ش��ده و پروانه های الزم را اخذ کرده است، با توجه به اینکه 
مجوز در اختیار شهرداری اس��ت بخش خصوصی منتظر 
می ماند هرزمان شهرداری پروژه را به اتمام رساند شرکت 
به عن��وان کارگزار ش��هرداری ب��ه کار حمل و نق��ل اقدام 
 کرده و ب��ا پرداخت ح��ق العمل کارگزاری به ش��هرداری، 

فعالیت خواهد کرد.
کوهکن اضافه کرد: در پیش��نهاد دوم که قرارداد به شکل 
قرارداد مشارکت واقعی است، اگر بخش خصوصی بپذیرد 
که از صفر تا صد به صورت مش��ارکت با ش��هرداری زرین 
شهر همکاری کرده و برای احداث و مسائل مرتبط و تامین 
مسائل زیرساختی و روبنایی همکاری نماید و به سهم خود 
هزینه را پرداخت کن��د، درآمدهای حاصل از کاربری های 
جانبی که مختص به  شهرداری اس��ت را می تواند شریک 
باش��د و هرکدام از ش��رکا به نسبت سهام از س��ود حاصله 

برخوردار باشند.
وی بیان کرد: اما چون مجوز در اختیار ش��هرداری اس��ت 
بخش خصوصی پس از قبول قرارداد مشارکت، صحبت ها و 
 تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد که در پایان این قرارداد 

به معنای مشارکت اجرایی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: در حال حاضر حدود 
220 هکتار از مزارع این شهرس��تان زیر کش��ت ان��واع گیاهان 

دارویی است.
حسین فتاحی اظهار کرد: کاسنی، شوید، گل محمدی، رازیانه، 
زعفران، گل ختمی، نعنا و آلوئه ورا از جمله گیاهان دارویی است 

که در آران و بیدگل کشت می شود.
وی، برنامه ریزی جهاد کشاورزی در تغییر الگوی کشت، مصرف 
کمتر آب نس��بت به محصوالت پر آبی همچ��ون صیفی جات و 
همچنین ارزش افزوده و بازار مصرف مناس��ب را از جمله دالیل 

کشت محصوالت دارویی در آران و بیدگل بیان کرد.
فتاحی با اشاره به برنامه ریزی مدیریت جهاد کشاورزی در توسعه 
گیاهان داروی��ی با مص��رف آب کمتر با توجه به ش��رایط خاص 
شهرس��تان کویری آران و بیدگل گفت: زعفران و گل محمدی 
با توجه به مصرف بس��یار پایین آب، در اولویت برنامه های جهاد 

کشاورزی برای توسعه قرار دارد.
وی از برداشت گیاه دارویی کاس��نی نیز در شهرستان خبر داد و 
گفت: صد هکتار از مزارع کشاورزی آران و بیدگل زیر کشت این 
محصول است. فتاحی خاطر نش��ان کرد: برداشت این محصول 
تا اواخر تیرماه ادامه دارد و پیش بینی می ش��ود ت��ا پایان فصل 

برداشت 400 تن بذر کاسنی از مزارع زیر کشت برداشت شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن از 
خسارت ۶۸0 میلیونی آتش سوزی به مراتع در شهرستان 

فریدن خبر داد.
 حس��ین کرکوندی در خص��وص آتش س��وزی مراتع در 
 س��ال جاری گفت: 2۸ هکتار از مراتع مناب��ع طبیعی در

 ده فقره آتش سوزی سال جاری بر اثر سهل انگاری طعمه 
حریق شد.

وی دلیل بسیاری از این آتش س��وزی ها را سهل انگاری 
افراد و بی توجهی به هشدارهای ایمنی در خصوص پرهیز 
از روش��ن کردن آتش در مجاورت مراتع و جنگل ها ذکر 

کرد.
 ریی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری شهرس��تان 
 فری��دن با بی��ان اینک��ه با ایج��اد حری��ق در جن��گل ها 
 و مرات��ع حی��ات خ��ود و نس��ل ه��ای آین��ده را ب��ه 
مخاطره نیندازیم، تاکید کرد: منابع طبیعی بس��تر حیات 
 و توس��عه پایداری کش��ور اس��ت و ادامه حی��ات تمامی 
موجودات زنده در راس��تای حفظ و بهره برداری صحیح از 

آن می باشد.
کرکوندی تصریح کرد: آتش سوزی مهم ترین علت تخریب 

عرصه های جنگلی و مرتعی محسوب می شود.

فرماندار س��میرم خشکس��الی را مهم ترین موض��وع بحث بحران 
شهرستان دانس��ت و با اش��اره به میزان 400 میلی متری بارندگی 
در این شهرستان اظهار کرد: اگرچه میزان بارش و بارندگی در حد 
نرمال بوده اس��ت ولی به دلیل اینکه نوع و زمان بارش ها مناسب و 
به یک شکل نبوده، بحث خشکسالی در این شهرستان جدی است.

محمدحس��ین نصرتی با بیان اینکه حدود 13 هزار و 700 هکتار از 
باغات ما در خطر خشکسالی است، افزود: در سال گذشته با دعوت 
به موقع اس��تاندار و با تزریق اعتباری ح��دود دو میلیارد تومان در 
این بخش با اقدامات کارشناس��ی انجام ش��ده از خشکی درختان 

جلوگیری شد.
فرماندار سمیرم با تأکید بر اینکه امسال نیز نیازهایی در این حوزه 
وجود دارد، گفت: برای پیش��گیری و نجات باغات و مزارع از خطر 
خشکی، انتقال آب به وس��یله لوله و بهسازی شبکه های انتقال آب 

در دست اجراست.
وی اضافه کرد: متولی این امر جهاد کشاورزی شهرستان است که 
برنامه های خوب و مناسبی تدوین و آماده کرده اند و به دنبال جذب 

منابع مورد نیاز برای تأمین منابع مالی این طرح ها هستیم.
نصرتی تصریح کرد: مرحله اول طرح، انتق��ال آب به مزارع و باغات 
است در سال گذشته با اعتباری افزون بر دو میلیارد تومان با تاش 

کارشناسان، مشاوران و تیم های نظارت به خوبی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال نیز نیازها و برنامه ها با دقت اعمال شده 

تا انحرافی در انجام طرح ها انجام نشود.
 ریی��س ش��ورای هماهنگی مدیری��ت بح��ران س��میرم از حدود

 100 کیلومتر طرح در این بخش خبر داد و گفت: در صورت تأمین 
اعتبار بحث انتقال آب به باغات را انجام می دهیم.

وی  ادامه داد: در زمینه نیاز به اس��تخرهای ذخیره آب با پوش��ش 
مناسب و قدرت جلوگیری از نفوذ و هدر رفت آب در الیه های خاک، 

اعتبارات مورد نیاز به استان اعام شده است.
فرماندار س��میرم اظهار کرد: بهس��ازی قنات ها ، کانال ها و نهایتا 
بحث های انتقال آب به وس��یله تانکر که اگرچه اجرای آن سخت و 
زمان بر و نیازمند اعتبارات زیاد است ولی همچنان در حوزه دستور 
کار ما قرار دارد و برحسب نیازبه صورت محدود کشاورزان را یاری 

خواهیم کرد.
وی همچنین به مشکل بحث خشکسالی و بحران در زمینه آب شرب 
شهری و روستایی شهرستان سمیرم اشاره کرد و گفت: 57 روستای 

این شهرستان در معرض کم آبی شدید قرار دارند.
نصرتی از آبرسانی س��یار به این روستاها به وس��یله تانکر خبر داد 
 و افزود: در این روس��تاها مخزن های ثابت آب تعبیه ش��ده که آب

  م��ورد نی��از روس��تاییان را ب��ه وس��یله تانکره��ای س��یار 
منتقل می کنند.

وی از پیگیری های فرمانداری س��میرم برای رفع مشکات حوزه 
خشکس��الی، کمبود منابع آب ش��رب، کش��اورزی و دام خبر داد 
 و تصریح کرد: در بحث آب ش��هری نیز ش��هر س��میرم و بخشی از 
شهر حنا با بحث کمبود آب مواجه هستند و دستورات الزم گرفته 

شده است.
فرماندار س��میرم خاطرنشان کرد: در ش��هر چاه آهکی عمیق حفر 
شده و بحث بهسازی چش��مه های حسین آباد س��میرم در دستور 

کار قرار دارد.
وی اضافه کرد: شهرهای کمه و ونک خوشبختانه آب کافی دارند و 

در طول سال با کمبود آب مواجه نخواهیم بود.

فرماندار اردستان گفت: با توجه به بحران آب شاید در بعضی مواقع 
ش��اهد قطعی آب باش��یم که امیدواریم مردم با صبوری و بردباری 

همکاری کنند تا مشکل حل شود.
علیرضا غیور در حاشیه جلسه شورای بحران آب شهرستان اردستان 
در جمع خبرنگاران ب��ا بیان اینکه در حال حاض��ر با کمبود آب در 
شبکه انتقال روبه رو هستیم اظهار داشت: از روز پنج شنبه گذشته 
تاکنون تقریبا بخشی از آب ورودی ش��بکه انتقال آب از اصفهان به 

اردستان قطع شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از مخازن ذخیره در دستور 
کار قرار دارد تصریح کرد: جلس��ه ش��ورای بحران آب تش��کیل و 

پیش بینی های الزم جهت تأمین آب شرب انجام شده است.
فرماندار اردستان بر اهمیت صرفه جویی توسط مردم تأکید کرد و 
افزود: مردم در تمام نقاط شهرستان باید رعایت صرفه جویی را در 

اولویت داشته باشند.
غیور با بیان اینکه شاید در بعضی از نقاط و مواقع با قطعی موقتی آب 
روبرو باشیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم با صبوری و بردباری 
همکاری کنند و برای پشت سر گذاشتن این بحران و مشکل همه 

مسئوالن شهرستان را یاری کنند.
وی تصریح کرد: روس��تاهایی که از طریق ش��بکه انتقال، آب آنها 
تأمین می شد دیگر امکان اس��تفاده از این خدمات برایشان وجود 
ندارد و آبرسانی سیار و با تانکر برای آنها شروع  شده است، متأسفانه 
در روستاها مصرف بیشتر از سرانه است که برای جلوگیری از میزان 
مصرف بی رویه با مشترکان پرمصرف روس��تایی و شهری برخورد 

خواهد شد.

مدیر جهاد کش��اورزی چادگان گفت: امس��ال 35 هکتار از اراضی کش��اورزی 
شهرستان چادگان زیر کشت دانه های روغنی کلزا رفته است.

بختیار حاجتی اظهار کرد: کشاورزان شهرستان در س��ال زراعی، 42 هکتار از 
اراضی شهرستان چادگان را به کش��ت کلزا اختصاص دادند که به علت سرمای 
 بهاره و تولی��د علف های هرز و جلوگی��ری از تولید این محصول این س��طح به

 35 هکتار کاهش پیدا کرد.
 وی به برداش��ت کلزا در شهرس��تان اش��اره ک��رد و اف��زود: برداش��ت کلزا در

شهرس��تان چادگان ش��روع ش��ده و با توجه به عملکرد 2/5 ت��ن در هر هکتار 
پیش بینی می شود بیش از ۸7 تن دانه های روغنی کلزا در شهرستان برداشت 

شود.
مدیر جهاد کشاورزی چادگان تصریح کرد: محصول برداشت شده کلزا به شرکت 
 دانه های روغنی اس��تان اصفهان صادر ش��ده و مبلغ پرداختی به کش��اورزان ،

10 تا 15 روز طول می کشد تا به حساب شان واریز شود.
حاجتی تصریح کرد: کش��ت کلزا در س��ال زراعی گذشته از س��وی کشاورزان 
شهرستان استقبال نشد ، اما در سال زراعی جدید با استقبال کشاورزان از کشت 
کلزا پیش بینی می شود در سال آینده بیش از100 هکتار از اراضی شهرستان به 

کشت کلزا اختصاص یابد.
 وی بی��ان کرد: قیم��ت دانه روغنی که ش��رکت دان��ه روغنی اس��تان اصفهان

 از کش��اورزان خری��داری می کن��د از ق��رار کیلوی��ی 2 ه��زار و 530 ری��ال 
است که پیش بینی می شود مبلغ 220 میلیون تومان عاید کشاورزان شهرستان 

شود.

بخشدار ش��هرضا با اش��اره به اجرای طرح IRAPEN در مناطق روس��تایی و شهری 
شهرستان شهرضا گفت: تا پایان س��ال 95 همه افراد باالی 30 سال مناطق روستایی 
شهرس��تان تحت پوش��ش این طرح قرار گرفت��ه و دارای پرونده الکترونیک س��امت 

می شوند.
محسن یونسی تصریح کرد: یکی از مهم ترین نیازهای روس��تایی شهرستان در بخش 

مرکزی ایجاد پایگاه اورژانس 115 در روستای اسفرجان است.
یونسی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: تمامی روس��تاهای شهرستان شهرضا 
دارای طرح هادی روستایی هستند، همچنین هر یک از روستاییان که متقاضی استفاده 
از تسهیات بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی باشند می توانند از تسهیات طرح 
»درجاسازی« با سقف 200 میلیون ریال و سایر ردیف ها با سقف 1۸0 میلیون ریال با 

نرخ سود پنج درصد استفاده کنند.
وی ادامه داد: تاکنون س��ه ه��زار و 400 جلد س��ند مالکیت امکنه روس��تایی در این 
شهرستان صادر شده و پرونده بیش از پنج هزار امکنه روستایی نیز در حال تکمیل است.

بخشدار شهرضا خشکسالی را یکی از مهم ترین معضات مناطق روستایی این شهرستان 
برشمرد و افزود: در شهرستان شرضا 112 رشته قنات و 20 دهنه چشمه وجود دارد که 

به دلیل وقوع خشکسالی های مکرر تعداد 30 رشته قنات خشک شده است.
یونسی خاطر نشان کرد: در ش��هرضا حدود 500 حلقه چاه دارای مجوز وجود دارد که 
بهره برداری بی رویه از برخی از این چاه ها و نی��ز حفر تعداد زیادی چاه غیر مجاز باعث 
وقوع بحران های ناشی از خشکسالی شده است؛ مجموعه مدیریتی شهرستان با انجام 
اقداماتی نظیر نصب کنتورهای هوشمند در چاه های مجاز و پلمپ چاه های غیر مجاز از 

ادامه این روند پیشگیری کرده است.

محمد علیشاهی در جلسه کارگروه اشتغال بانوان خوانسار که با موضوع تشکیل 
شرکت تعاونی ویژه بازارچه مش��اغل خانگی در سالن فنی حرفه ای شهرستان 
 برگزار شد با اش��اره به مشکل اصلی مش��اغل خانگی در خوانس��ار اظهار کرد:

 اصلی ترین مش��کل در بخش مش��اغل خانگی تهی��ه مواد اولی��ه و در نهایت 
 بازارعرضه و فروش محصول تولید ش��ده اس��ت، که این نیز ناش��ی از انفرادی 

کار کردن افراد می باشد.
وی افزود: افرادی که به صورت انفرادی در بخش مشاغل خانگی مشغول فعالیت 
هستند باید به سمت تشکیل شرکت تعاونی سوق داده شوند تا با این کار تهیه 

مواد اولیه و فروش و عرضه محصول با سهولت بهتری انجام شود.
کارش��ناس تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانسار گفت: در خصوص 
بازارچه مش��اغل خانگی نیز با توجه به اینکه زمینه گردش��گری در شهرستان 
فراهم است تولید صنایع دستی و عرضه آن توسط بازارچه مشاغل خانگی ذیل 
یک شرکت تعاونی، فرصت مناس��ب برای کوتاه کردن دست واسطه ها فراهم 
 می کند تا به این واسطه س��ود اصلی محصول تولید شده به دست تولید کننده 
برس��د.وی اضافه کرد: برای تشکیل ش��رکت تعاونی بانوان با محوریت بازارچه 
مش��اغل خانگی در وهله اول نیاز به حضور بانوانی اس��ت که از نظر اجتماعی و 

آشنایی با روند کار اداری دارای تجربه و جرأت انجام کار باشند.
 علیش��اهی با تاکید ب��ر چند منظوره ب��ودن ای��ن تعاونی تصریح ک��رد: وجود

 رشته های مختلف در عرصه های تولیدی و آموزش، تولید و عرضه محصوالت 
 در این ش��رکت تعاون��ی، زمینه مناس��بی را ب��رای فعالیت بانوان شهرس��تان 

فراهم می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان در س��فر به نطنز 
تأکید کرد: در راس��تای ایجاد پایگاه های صنایع دستی در 
استان اصفهان ، 20 کارگاه صنایع دستی در شهرستان نطنز 

راه اندازی می شود.
 مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در سفر نیم روزه به 
شهرستان نطنز از کارگاه های صنایع دستی شهرستان و آثار 

تاریخی شهرهای نطنز، بادرود و خالدآباد دیدار کرد.
فری��دون الهیاری تأکی��د ک��رد: در س��ال 1395 اداره کل 
 میراث فرهنگی اس��تان با همکاری فعاالن بخش خصوصی، 
خانه صنایع دس��تی شهرس��تان نطنز را در خان��ه تاریخی 

میرترابی شهرستان برپا خواهد کرد.
 وی تصریح ک��رد: با توج��ه ب��ه تصمی��م اداره کل مبنی بر 
راه اندازی پایگاه های صنایع دس��تی در شهرس��تان ها و با 
عنایت به توانایی باالی هنرمندان شهرستان نطنز در حوزه 
هنرهای سنتی، تاش داریم تا با همکاری بخش خصوصی، 
20 کارگاه صنایع دستی فعال با در نظر گرفتن استانداردهای 
روز اعم از تولید، بسته بندی مناسب و فروش را در شهرستان 

نطنز راه اندازی کنیم.
الهیاری تأکید کرد: در س��ال جاری ت��اش داریم تا مرمت 
بنای تاریخی آتشکده نطنز، مرمت راسته بازار نطنز، طراحی 
 و باززنده سازی چارس��وی راس��ته بازار نطنز، بدنه سازی و 
کف س��ازی محورفرهنگی و تاریخی مس��جد جامع نطنز تا 
مجموعه میدانگاه، به صورت مشارکتی و با همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی، شهرداری نطنز و شرکت عمران و بهسازی 

صورت پذیرد.
مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان افزود: با حض��ور فرماندار 
محت��رم و نماینده محترم م��ردم نطنز در مجلس ش��ورای 
اس��امی توافق گردید تا طرح جامع گردشگری شهرستان 
نطنز تدوین ش��ود همچنین در این نشس��ت مقرر گردید تا 
جهت برگزاری جشنواره گیاهان داروئی در اردیبهشت سال 

139۶ برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.
الهی��اری گفت: ب��ا توافق مس��ئوالن شهرس��تان، کارگروه 
گردش��گری و میراث فرهنگی شهرس��تان تا پایان سال به 
صورت ماهیانه برگزار شده و مس��ائل و مشکات شهرستان 
در س��ه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 

باحضور مدیران اداره کل بررسی خواهد شد.
وی اظهار داشت: اولین نشست انجمن میراث فرهنگی نطنز 
با حضور دکتر صفاری نماینده محترم مردم نطنز در مجلس 
ش��ورای اس��امی و مدیر کل میراث فرهنگی استان پس از 

پایان ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

با راه اندازی شهرک حمل و نقل زرین شهر؛

صدای بوق هایی 
که به گوش 

می رسد
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 مطالعه جدید محققان نشان می دهد اختالل شایع ضربان قلب موسوم به 
فیبریالسیون وریدی که منجر به سکته می شود، در زنان بیش از مردان 

شیوع دارد.
محققان دانش��گاه آی��وا در مطالع��ه خود، ی��ک میلیون بیم��ار مبتال به 
فیبریالسیون وریدی را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند زنان ۲۳ درصد 
 بیش از مردان به خاطر عارضه س��کته در بیمارستان بس��تری شده اند.

دکتر گانشیام شنتا، عضو تیم تحقیق، در این مورد می گوید: »یافته های 
 ما نشان می دهد زنان در مقایسه با مردان، فرآیند درمانی کمتری دریافت 
می کنند و به عبارتی تبعیض جنس��یتی در روند پیشگیری از بروز سکته 
در زنان وجود دارد. از این رو ش��یوع بیشتر س��کته در بین زنان، به خاطر 
بیولوژی آنها نیست.«در این مطالعه ۱۵ ساله، به بررسی سکته ایسکمیک، 
که متداول ترین نوع س��کته و ناش��ی از توقف جریان خون به مغز است، 
پرداخته شد.شنتا در ادامه عنوان می کند: »اسناد و شاهد از سراسر دنیا 
نش��ان می دهد که زنان مبتال به فیبریالسیون وریدی کمتر از آن چیزی 
 که برای پیشگیری از سکته نیاز دارند، داروی رقیق شدگی خون دریافت

  می کنن��د. در حقیقت زن��ان ۳۰ درصد از ای��ن داروها بهره م��ی برند، 
درحالی که سهم مردان ۶۰ درصد است.«

 قرارگیری بلندمدت در معرض آلودگی هوا که در سال های گذشته به 
سطح هشدار رسیده است، احتماال به کلیه ها آسیب می رساند.

یافته های محققان چینی نشان داد آلودگی هوا موجب افزایش احتمال 
ابتال به نوروپاتی غشایی )اختالل ایمنی کلیه ها( می شود که می تواند 

باعث نارسایی کلیه ها شود. 
قرارگیری بلندمدت در معرض میزان باالی ذرات )PM ۲/۵( با افزایش 

ریسک بروز نوروپاتی غشایی مرتبط است.
مطالعات قبلی نشان داده اند افزایش قرارگیری در معرض آلودگی هوا 

موجب افزایش بیماری های تنفسی و قلبی،عروقی می شود.
به منظور بررس��ی نحوه تاثیر ذرات هوا بر سالمت کلیه ها، تیم تحقیق 
داده های به دست آمده از نمونه برداری کلیه های بیماران بسیاری را 

در مدت ۱۱ سال در بیمارستان های سطح کشور چین آنالیز کردند.
مناط��ق دارای آلودگی هوای ذرات ری��ز دارای باالتری��ن میزان بروز 
نوروپاتی غش��ایی بودند. به طور میانگین، احتمال ابت��ال به نوروپاتی 
غشایی در طول مدت ۱۱ س��ال مطالعه، هر س��ال ۱۳ درصد افزایش 
یافته بود.فن هو، سرپرس��ت تیم تحقیق از دانش��گاه پزشکی جنوبی 
چین، در این مورد می گوید: »یافته اصلی ما این است که فراوانی ابتال 
به نوروپاتی غشایی در طول دهه گذش��ته در چین دو برابر شده است. 
 ما دریافتی��م این میزان افزای��ش ارتباط نزدیکی ب��ا توزیع منطقه ای

 ذرات آلودگی هوا دارد.«

 برخی عادت ه��ا می توانن��د به ضرر پوس��تتان تمام ش��ده و باعث
 آسیب رساندن به سالمت آن شوند. 

 در این مطلب مروری خواهیم داشت به چند عادت  که به سرعت روی 
پوست صورت تاثیر می گذارند:

پاک نکردن آرایش قبل از خواب
 گاه��ی اوق��ات ب��ه دلی��ل خس��تگی و تنبل��ی از شس��تن آرایش

  صورت صرف نظ��ر می کنید، ام��ا این کار ه��م اث��رات کوتاه مدت 
 و هم درازمدت ب��ه هم��راه دارد. به گفت��ه متخصص��ان، آرایش را 
 باید هر ش��ب پاک ک��رد تا پوس��ت اجازه ترمی��م و بازس��ازی پیدا

 کند. 
پاک نکردن پوست می تواند به انس��داد منفذها ،تراکم چربی و رشد 
باکتری منجر شود که باعث آکنه می شود.آکنه می تواند اوایل صبح 
خود را نشان دهد و حتی اگر صورت را بشویید پوست، ظاهر ناصاف 

و کدری پیدا می کند.
مصرف فست فود

با خ��وردن غ��ذای ف��وری به م��رور زم��ان و ب��ه عل��ت روندهای 
شیمیایی،رنگ پوس��ت زرد می ش��ود. قند موجود در مواد غذایی به 
چربی ها یا پروتئین ها که در معرض حرارت ب��اال) مانند روند پخت 
غذای فوری( قرارگرفته واکنش نش��ان می دهد. AGEs محصول 
فرعی از مجموعه ای واکنش هاست که التهاب ایجاد می کند وباعث 

شکستن کالژن می شود.
مسافرت با هواپیما

کسانی که پروازهای طوالنی را تجربه کرده اند می دانند هوای داخل 
هواپیما چ��ه تاثیری روی پوس��ت می گذارد. ه��وای داخل هواپیما 
فش��رده ش��ده و بدون رطوبت اس��ت.بنابراین، باعث می ش��ود که 
پوست دچار سوزش و خشکی شود.اما آنچه ممکن است ندانید این 
 است که خشکی پوست می تواند به مش��کالت دیگر نیز منجر شود.

 خش��کی بیش ازحد باعث تحری��ک غده های تولیدکنن��ده چربی و 
درنتیجه آکنه می شود. آکنه می تواند دو تا سه روز پس از سفر خود 

را نشان دهد.
آسان ترین راه مبارزه با این مشکل آب رسانی کافی به بدن است. در 
حین پرواز مرت��ب آب بخورید، قبل از پرواز پوس��ت خود را مرطوب 
کنید و پس از رسیدن به مقصد با اسکراب پوست مرده را پاک سازی 

کنید.
قرار گرفتن در معرض دود

آلودگی هوا و عوامل محیطی می تواند تاثیر بدی روی پوست بگذارد.
کثیفی و گردوخاک هوا می تواند باعث انس��داد منافذ پوست شود و 
ظاه��ر آن را کدر کن��د و رادیکال های آزاد می توان��د منجر به پیری 
زودرس پوست شود. اگرچه طول می کش��د تا تاثیر آن روی پوست 
خود را نشان دهد، اما هر چه بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار گیرید 

اثرات آن بدتر است.

زنان بیشتر از مردان سکته می کنند

تاثیر آلودگی هوا 
در بروز نارسایی کلیه

عادت هایی که به پوست شما 
آسیب می رسانند!

پیام سالمت

 تغذیه

التهاب نقش حیات��ی در ب��دن دارد و نتیجه تالش 
بدن، برای حفاظت از خود اس��ت. ه��دف از التهاب 
حذف عامل آس��یب رس��اننده به بدن و شروع روند 

ترمیم است.
بدون التهاب بدن به س��رعت تسلیم عفونت ها شده 
و قادر ب��ه ترمیم بع��د از عمل جراحی و آس��یب ها 
نیس��ت. به طور کلی بدون التهاب ما ق��ادر به زنده 

ماندن نیستیم!
التهاب در سه نوع اصلی حاد، مزمن و تهدید کننده 

زندگی، خود را نشان می دهد.
التهاب حاد

در طول فاز حاد التهاب، درد همراه با تورم، قرمزی و 
گرمی ناحیه آسیب دیده بروز می کند. در نتیجه 

پاسخ بدن به یک آسیب فیزیکی، شیمیایی 
و ی��ا بیولوژیک، مواد ش��یمیایی از 

 س��لول ه��ای ب��دن آزاد 
و  ش��وند  م��ی 

تغییراتی در بافت بدن به وج��ود می آید. در پی این 
تغییرات، عامل آس��یب از بدن حذف شده و آسیب 
وارد شده به بدن ترمیم می گردد. درمان التهاب حاد 
و مدیریت آن کار چندان پیچیده ای نیس��ت برای 
۲4 تا 48 ساعت اول، استراحت، استفاده از کمپرس 
سرد، فشرده سازی و قرار دادن ناحیه آسیب دیده در 

ارتفاع مهم است. 
دوز مح��دودی از مس��کن هایی مانن��د ایبوپروفن 
نیز می تواند مفید باش��ند. به خاطر داش��ته باشید 
که درد و تورم ناش��ی از تجمع مایعات مغذی برای 
التیام ناحیه آسیب دیده است و استفاده از دوزهای 
باالی مسکن و دیگر داروهای ضد التهابی می تواند 

منجر ب��ه جلوگیری از درم��ان و تداوم درد ش��ود. 
استفاده فیزیکی از ناحیه آسیب دیده باید به تدریج 
صورت گیرد. به یاد داشته باشید که حتی در آسیب 
 های ش��دید نیز التهاب پس از 7 روز رفع می  شود. 

در غیر این صورت به پزشک مراجعه کنید.
التهاب مزمن

این نوع التهاب دقیقا در علم پزشکی تعریف خاصی 
ندارد، اما به طور معمول به نوع��ی التهاب که بیش 

از ش��ش ماه طول بکشد، اشاره دارد. 

آس��یب های عروق خونی، اعص��اب و اندامی مانند 
کلیه، مفاصل، پوس��ت و حتی مغز می توانند منجر 
به التهاب مزمن ش��وند، اما ش��ما ممکن است هیچ 
گونه دردی را احساس نکنید چون بسیاری از اندام 
 ها گیرنده های درد ندارند. التهاب مزمن همچنین 
م��ی تواند جرق��ه بس��یاری از بیماری ه��ا از جمله 
افسردگی، آلزایمر و پارکینس��ون به عالوه بیماری 
عروق کرونر، فش��ار خون باال و س��کته مغزی باشد. 
اگر ش��ما مبتال به فش��ار خون باال، کلس��ترول باال، 
دیابت و چاقی هس��تید ب��ه احتمال زیاد به س��طح 
باالیی از التهاب مبتال می ش��وید. سبک زندگی بی 
حرکت، استرس مداوم و بی خوابی، همچنین سیگار 

کش��یدن و قرار گرفتن در معرض س��موم محیطی، 
ش��رایطی مانند پوکی اس��تخوان، بیماری های لثه 
و عوامل تغذیه ای مانند اس��تفاده مکرر از غذاهای 
فرآوری ش��ده منجر ب��ه التهاب مزمن می ش��وند. 
بهتری��ن راه برای کنترل و مدیری��ت التهاب مزمن، 
کنترل فش��ار خون، کلس��تروف وزن، قند خون و ... 
اس��ت. انجام روزانه ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی، کاهش 
 اس��ترس و دریافت خواب به میزان 7 تا 8 ساعت در 
ش��بانه روز، تغیی��رات در رژیم غذای��ی و گنجاندن 
بس��یاری از میوه ها و سبزیجات، 
ماهی های چرب و سایر غذاهای 
 دریای��ی در رژی��م غذای��ی،

 می تواند کاهش دهنده 
التهاب باشد. در مقابل 
استفاده از شکر تصفیه 
ش��ده، روغن های 
تران��س و دیگ��ر 
غذاهای ب��ا چربی 
باال، عوامل مهمی 

هستند.
الته�اب 

تهدیدکننده زندگی
زمانی که بدن به ط��ور قابل 
توجه��ی س��لول ه��ای ایمنی 
بیش��تری را برای غلبه بر عفونت یا 
آس��یب جدی در جریان خ��ون فعال 
می کند، التهاب ناش��ی از ای��ن فرآیند می 
تواند باعث آس��یب های گسترده ش��ود. با این حال 
ش��ناخت و تش��خیص التهاب تهدیدکننده زندگی 
باعث کمک به جلوگیری از آن و جلوگیری از آسیب 
های بسیار جدی می ش��ود. ارائه دهندگان مراقبت 
های بهداشتی اغلب با اس��تفاده از یک تست خون 
پاسخ های التهابی تهدید کننده زندگی را در بیماران 
شناسایی می کنند. شما باید بدانید که اگر در حال 
استفاده از داروهایی هستید که سیستم ایمنی بدن 
را س��رکوب می کنند، یا داروهای درم��ان آرتریت 
روماتوئید را اس��تفاده می کنید، بیش��تر در معرض 

خطر هستید.
 مبتالیان ب��ه بیماری التهاب��ی روده، بیماران تحت 
 ش��یمی درمانی یا کس��انی که تح��ت جراحی قرار

 گرفته اند نیز افراد در معرض خط��ر التهاب تهدید 
کننده زندگی هستند. در صورت داشتن این شرایط 
و در صورت بروز هر گونه احساس سرگیجه، یا تجربه 
ضربان قلب سریع و همچنین افزایش دمای بدن به 
بیش از ۱۰۰.4 درجه فارنهایت، باید سریعا به پزشک 
مراجعه کرد. خوشبختانه التهاب های تهدید کننده 
زندگی در صورتی که زود تش��خیص داده ش��وند و 

درمان آنها آغاز گردد، قابل کنترل خواهند بود.

انواع التهاب بدن و راه های تشخیص آن
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محققان دانش��گاه کرنل، عالیم بیولوژیکی بیماری باکتری 
روده و عام��ل میکروبی الته��اب در خون بیماران س��ندرم 
خس��تگی مزمن را در زمان فعالیت جس��می معمول بدون 

استراحت بررسی کردند.
سرپرس��ت ای��ن تحقی��ق، مورین هانس��ون اس��تاد بخش 
زیست شناس��ی مولکولی و ژنتیک این دانشگاه اظهار کرد: 
تالش های ما نشان داد وجود میکروبیوم باکتریایی روده در 

بیماران با سندرم خستگی مزمن طبیعی نیست و مشخص 
شد بین این سندرم و مشکالت روحی ارتباطی وجود ندارد.

محققان با عل��م به این موضوع 8۳ درص��د بیماران مبتال به 
سندرم خستگی مزمن و آنسفالومیلیت را از طریق آزمایش 
خون و مدفوع، شناسایی کردند. بیماری روده ای  48درصد 
 ای��ن افراد تش��خیص داده ش��د و ۳9 درصد تح��ت کنترل

 قرار گرفتند.
با مقایسه این افراد با افراد سالم مشخص شد نوعی باکتری 
متف��اوت در این افراد وج��ود دارد ک��ه نتیج��ه آن ابتال به 
بیماری های مذکور اس��ت. البت��ه احتم��ال دارد علت این 
بیماری ها وجود س��وراخ در روده باش��د که ب��ه این طریق 
میکروب ها به خ��ون انتقال می یابند.با حمل��ه باکتری ها به 

سیستم ایمنی عالیم بیماری وخیم تر می شود.
نتایج به دست آمده موجب ایجاد فناوری های غیرتهاجمی 
درمان در بیماران خواهد ش��د. البته افراد باید رژیم غذایی 
خ��ود را تغییر دهن��د و از رژیم ه��ای غذایی ح��اوی فیبر و 
پروبیوتیک برای مقابله و کمک به درمان خود استفاده کنند.

نتایج این تحقیق در نش��ریه » Microbiome « منتشر 
شده است.

مطالعات نشان می دهد زرد شدن ناخن دست و پا می تواند 
ارتباط مستقیم با سالمتی داشته باشد و نباید آن را تغییری 
بی اهمیت انگاشت. زرد شدن ناخن دست و پا می تواند عالیم 
مختلفی داشته باشد ولی می توان عوامل زیر را از مهم ترین 

دالیل زرد شدن ناخن ها به شمار آورد:
-بیماری کبد )زردی(

 -بیماری های ریوی )کمبود اکس��یژن س��بب زرد ش��دن
 ناخن ها می شود(

-بیماری های کلیه )بیماری های کلیه یکی از دالیل افزایش 
بیلی روبین در بدن و زرد شدن ناخن هاست(

-کمبود انواع ویتامین ها
-کمبود آهن و روی

-آسیب راه های هوایی
-عفونت ریه

-بیماری های تیروئید
-دیابت

-پسوریازیس
عالوه بر موارد فوق که از ش��ایع ترین عالیم زردی ناخن ها 

هستند، موارد دیگر نیز می توانند سبب این عارضه شوند.

عفونت های قارچی
عفونت های قارچی و باکتریایی یکی از مهم ترین دالیل زرد 
شدن ناخن ها هستند. ناخن های پا در اکثر موارد در معرض 
رطوبت، گرما و انواع باکتری قرار دارند؛ بنابراین بستر مناسبی 
برای رشد انواع قارچ محسوب می شوند. این معضل با مصرف 
یک دوره کوتاه مدت داروهای ضدقارچ قابل درمان اس��ت. 
عالوه بر این پیشنهاد می شود که هر ش��ب پاها با آب نمک 

ماساژ داده شوند و از پوشیدن کفش تنگ خودداری شود.
استفاده بیش از اندازه از الک

الک زدن یک��ی از دالیل تغییر رنگ ناخن اس��ت. الک زدن 
مداوم و کاش��ت ناخن باعث می ش��ود که همیشه یک الیه 
روی ناخن قرار بگیرد و عالوه بر اینکه اکسیژن کافی به ناخن 

نرسد، مکانی برای رشد قارچ ها باشد.
سیگار

سیگار کشیدن و در معرض دود سیگار بودن نیز سبب تغییر 
رنگ ناخن ها می شود.

چند روش طبیعی برای خالصی از ناخن های زرد
لیموترش

لیمو ترش سبب شفاف ش��دن ناخن ها شده و رنگ زرد را از 

بین می برد. به این منظور کافی اس��ت روزی دوبار انگشتان 
خود را در محلول آبلیم��و فروبرده و با کمک یک مس��واک 
نرم برس بزنید. پس از چند روز ش��اهد تغییر رنگ ناخن ها 

خواهید بود.
پراکسید هیدروژن

 چهار قاش��ق غذاخوری پراکس��ید هی��دروژن ۳ درصد را با 
نصف فنج��ان آب مخلوط ک��رده و ناخن ها را ب��ه مدت دو 
دقیقه در آن نگ��ه دارید. کمتر از یک هفت��ه زردی ناخن ها 

از بین می رود.
جوش شیرین

 مخلوط ج��وش ش��یرین، آب لیمو و روغن زیت��ون معجون
 فوق العاده ای برای رفع زردی ناخن هاست.

خمیردندان حاوی سفیدکننده
برای س��فید کردن ناخن ها می توان هفته ای دو یا س��ه بار 
مقداری خمیر دن��دان ح��اوی س��فیدکننده را روی ناخن 

گذاشت و به مدت ۵ دقیقه با یک برس نرم ماساژ داد.
روغن درخت چای

 ماس��اژ ناخن با روغن درخت چای یک روش س��اده برای از
 بین بردن قارچ ناخن و سفید شدن آن است.

چرا ناخن ها زرد می شوند ؟اگر همیشه خسته اید، شاید به این بیماری دچارید!

 روغن زیتون 
 مطالعات انجام شده تاثیر روغن ماهی و کپسول های روغن زیتون را در برابر 
آالینده های موجود بررسی کرده اند. یافته ها نشان می دهد روغن زیتون تاثیر 
بهتر و بیشتری دارد. نفس کشیدن در هوای آلوده باعث ایجاد فشار روی بدن 

می شود و می تواند باعث افزایش فشار خون شود. 
همین امر منجر به ایجاد س��کته یا حمالت قلبی خواهد شد. بعد از مصرف 
مکمل های حاوی روغن زیتون؛ افراد شرکت کننده در مطالعه تنفس راحت تر 

و بهتری داشتند.

جوانه کلم بروکلی 
 مطالعه ای ک��ه در چین انجام ش��ده نش��ان می دهد که مصرف نوش��یدنی های 
ساخته شده از جوانه کلم بروکلی ممکن است خطرات مرتبط با سالمتی در مورد 
آالینده های هوا را کاهش دهد.بر اس��اس این مطالعه، جوان��ه کلم بروکلی دارای 
گلوکورافانین باالیی اس��ت. این ماده یک آنتی اکسیدان قوی است و می تواند در 
دفع سموم از بدن مفید باش��د. محققان معتقدند باید مطالعات بیشتری در مورد 
تاثیر آب جوانه کلم بروکلی انجام شود. شما می توانید آن را به ساندویچ یا ساالد 

خود اضافه کنید و از آن در ساخت اسموتی ها بهره مند شوید.

 دانه آفتابگردان 
 محققان دانشگاه لندن بر این باورند که ویتامین E می تواند عملکرد ریه ها را بهبود 
ببخشد و آسیب ناش��ی از ذرات معلق در هوا را کاهش دهد. دانه آفتابگردان یکی از 
موادی است که ویتامین E بسیار باالیی دارد. ش��ما می توانید این مواد را به ساالد 

خود اضافه کنید.

 شیر 
 بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف رژیم غذایی سالم و سرشار از 

کلسیم می تواند جلوی جذب سرب در بدن را بگیرد.
بنابراین مصرف لبنیات را فراموش نکنید.

بدن ما به صورت روزانه در معرض آالینده های مختلفی است. زمانی که 
در ترافیک هستیم، هوای آلوده ای را نفس می کشیم. 

زمانی که از غذاهای دریایی اس��تفاده می کنیم ممکن اس��ت در معرض 
جیوه موجود در آن باشیم.

 زمانی که آب می نوشیم ممکن است در مورد آالینده های سربی موجود 

در آن نگران باشیم.
  زمان��ی ک��ه ش��یر می خوری��م بای��د وج��ود کاراگین��ان را بررس��ی

 کنیم. 
خوشبختانه غذاهای متعددی وجود دارد که می تواند سیستم دفاعی بدن 

را در برابر این سموم تقویت کند.

خوراکی هایی برای سم زدایی بدن
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اخبار

تکیه معاون الملک ب��ه عنوان یکی از کانون ه��ای هنر و معماری و 
مبتنی بر فرهنگ شیعه قرار است اواخر تیرماه امسال به دلیل داشتن 
ارزش های معماری و همچنین تداوم س��نت های ایرانی قبل و بعد 
از اسالم در فهرست موقت یونسکو مطرح شود. تکیه معاون الملک 
از جمله آثار زیبا و باشکوهی اس��ت که از دوره قاجاریه در کرمانشاه 
به یادگار مانده است. این بنای تاریخی در بافت قدیم شهر کرمانشاه 
در محله آبشوران قدیم و در خیابان »حداد عادل« واقع شده است. 
این اثر در تاریخ 10 آذر 1354 با شماره ثبت 945 به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسید. »محمدحسن طالبیان« معاون میراث 
فرهنگی کشور با اش��اره به جایگاه تکیه معاون الملک کرمانشاه در 
فرهنگ شیعه گفت:  پرونده این اثر ارزشمند با توجه به اینکه از یک 
سو، یکی از زیباترین و منحصر به فرد ترین تکیه های مذهبی کشور 
است و از سوی دیگر جایگاه خاصی به دلیل ادامه و تداوم سنت های 
ایرانی قبل و بعد از اس��الم  را در قالب یک مکان مقدس دارد این اثر 
سال گذشته تهیه شد و قرار اس��ت اواخر تیرماه امسال در فهرست 

موقت یونسکو معرفی شود.

نان زنجبیلی از جمله شیرینی های س��نتی گرگان و مخصوص عید 
اس��ت که  به عنوان میراث فرهنگ��ی ناملموس در آثار ملی کش��ور 
ثبت شد.  ابراهیم کریمی اعالم کرد؛ در آخرین نشست شورای ثبت 
میراث ملی کش��ور، پرونده نان زنجبیلی مطرح و با رای این شورا در 
فهرس��ت آثار میراث فرهنگی ناملموس کش��ور ثبت شد. وی درباره 
انواع شیرینی های س��نتی استان گلس��تان نیز گفت: شیرینی های 
مخصوص عید در میان گرگانی ها به چند گروه تقیس��م می شود که 
شامل حلواها، شیرینی ها و  شکالت هاست. به گفته وی از جمله این 
شیرینی ها حلوای اُماج، نون عیدی همچون نان خرمایی، نان زنجفیلی 
)زنجبیلی(، سرغربیلی، نان پادرازی خش��ک و نان پادرازی روغنی و 
قطاب، آب نبات شیری و  پشت زیک بوده که از دیرباز به صورت سنتی 
تهیه و در مراسم، جشن ها و اعیاد بزرگی مانند نوروز مورد استفاده قرار 
می گرفت. وی همچنین در خصوص مواد مورد استفاده در ترکیبات 
نان زنجفیلی افزود: در تهیه این شیرینی از مخلوط آرد گندم، شکر، 
 کره محل��ی و زنجبیل اس��تفاده و پس از پخت به ش��کل لوزی برش

 داده می شود. به گفته کریمی ترکیب زنجبیل در این شیرینی موجب 
خوش طعم شدن و باال رفتن ارزش غذایی و درمانی آن شده است.

 مدی��رکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری گلس��تان 
اضافه کرد: می��راث فرهنگی ناملموس )میراث معن��وی( این اثر را با 
عنوان »نان زنجبیلی: نان شیرینی س��نتی )نون عیدی( گرگان« به 
شماره 1160 در تاریخ 1394/12/22 در فهرست آثار ملی کشور به 

ثبت رسانده است.

خیلی سخت اس��ت که س��اعت ها زودتر از پروازتان در فرودگاه حاضر شوید و 
ساعت پرواز به تعویق بیفتد. یک ساعت هم برای  شما در جایی مثل فرودگاه به 
سختی می گذرد. اما بد نیست بدانید برخی از فرودگاه های مشهور و پرتردد در 

جهان ، برای وقت  شما برنامه های ویژه ای دارند.
از موزه ها و سرس��ره های هیجان انگی�ز گرفت�ه تا دندانپزش���ک�ی و اس��تخ�ر 
برای شنا کردن ! در این  مطلب به عجیب ترین امکان�ات موج�ود در فرودگاه ها 
اشاره می کنیم که می توانند باعث شوند ش��ما از به تع�وی�ق افت�ادن پروازتان 

 خوشحال شوید!         
آکواریومدرفرودگاهبینالمللیونکوور

  در فرودگاه ونک��وور، ی��ک آکواری��وم 114000 لیتری وجود دارد که ش��امل 
گونه های مختلفی از موجودات دریایی کانادایی است.  دیواره این آکواریوم 15 
سانتی متر ضخامت دارد و عمق آن نیز 5/2 متر است. بنابراین افرادی که در این 
فرودگاه هستند می  توانند وقت خود را صرف تماشای این موجودات رنگارنگ و 
شناخت گونه های مختلف آنها کنند. البته به شرطی که به قدری  غرق تماشای 

آنها نشوند که از پرواز خود جا بمانند.              
سگهایدرمانگردرفرودگاهبینالمللیمیامی

 بس��یاری از مس��افران از پرواز وحش��ت دارند یا همین که به پروازشان نزدیک 
می شوند استرس می گیرند که البته  در فرودگاه  بین المللی میامی راه حلی برای 
آنها وجود دارد. از سال 2012 گروهی از سگ هایی که آموزش دیده اند برای آرام 
 کردن این  مسافران در نظر گرفته شده اند. مس��افران می توانند این سگ ها را

 بغل کنند و یا با آنها بازی کرده و در فرودگاه بگردانند. بسیاری  معتقدند این کار 
به آنها آرامش می دهد. کیسی ، نام یکی از این سگ هاست که از اولین سگ های 
این فرودگاه به ش��مار می  رود ، او به قدری در این فرودگاه شهرت دارد که برای 

خود وب سایت اختصاصی و آدرس ایمیل نیز دارد!   
اسکلتکاملیکدایناسوردرفرودگاهبینالمللیاوهرشیکاگو

    باستان شناسان و عالقه مندان به دایناس��ورها قطعا از این فرودگاه خوششان 
خواهد آمد ، جایی که در آن می توانند مجسمه ای از  اسکلت یک دایناسور را با 
72 فوت ارتفاع ببینند که از روی اسکلت یک دایناسور واقعی  ساخته شده است.      

سرسرهدرفرودگاهچانگیسنگاپور

انتظار در شلوغ ترین فرودگاه آسیا می تواند سرس��ام آور باشد ، اما این سرسره 
تیوبی 12 متری در فرودگاه  چانگی ،این  کار را برای مس��افران آس��ان تر کرده 
است. حال ش��ما زمان کافی خواهید داش��ت تا پیش از س��فرتان کمی تفریح 
 کنید. در حقیقت این  تنها چیزی نیس��ت که این فرودگاه پرتردد دارد ، ش��ما 
می توانید زمان خود را در رستوران ، مراکز خرید ، استخر، باغ کاکتوس و  حتی 
 دو س��ینمای این فرودگاه بگذرانید. افرادی که از این فرودگاه س��فر می کنند

 آرزو دارند سفرشان به اندازه گذراندن وقت در این  فرودگاه خوش باشد.                       
موزهفرهنگکرهدرفرودگاهبینالمللیاینچئون

برای همه ما خسته کننده اس��ت که مدتی را در فرودگاهی بگذرانیم بدون آنکه 
بتوانیم از آن ش��هر بازدید کنیم ، اما اگر توقف پرواز  شما در فرودگاه بین المللی 
اینچئون س��ئول باش��د می توانید از موزه فرهنگ و س��نت کره در این فرودگاه 

دیدن کنید. بس��یاری از آثار  هنری این موزه در لیس��ت یونس��کو ق��راردارد که 
 شامل آالت موسیقی کره ای و بزرگترین تخته چوبی می شود که به قرن هشتم 

باز  می گردد.                             
دندانپزشکدرفرودگاهبینالمللیسائوپائولوگوارولوس

شاید زمانی که تصمیم به سفرمی گیرید ، رفتن به دندانپزشکی در اولویت نباشد  
اما در فرودگاه س��ائوپائولوی برزیل قضیه فرق می  کند. مسافرین می توانند به 
کلینیک داخل فرودگاه مراجعه کنند و پیش از سفر دندان هایشان را چک کنند 
و یا در زمانی که تا  پرواز مانده آنها را برای سفر پیش رو سفید کنند. این کار گویا 

بین مسافرین آمریکایی بسیار متداول است.                                
موزهکوچکامپراتوریدرفرودگاهآمستردام

در فرودگاه آمستردام می توانید با بازدید از شعبه کوچک تر موزه امپراتوری آمستردام 
که یکی از مشهورترین موزه های هنر  در جهان است ، کمی با فرهنگ این شهر آشنا 
شوید. در این موزه کوچک می توانید اطالعاتی درباره هنرمندان مشهور این  سرزمین 
کسب کنید و شاهکارهای بی نظیری را از تاریخ تمدن این شهر ببینید. وینست ونگوگ 

یکی از هنرمندان افسانه ای  است که کارهایش را می توانید در این موزه ببینید.    

تکیهمعاونالملکدرفهرست
موقتیونسکو

»نونعیدی«درفهرستمیراث
ناملموسکشور

وقتیآرزومیکنیدپروازتاخیرداشتهباشد؛

جذاب ترین فرودگاه های دنیا
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نگاه روز

گردشگری

سال هاست دزدیده شدن تزیینات وابسته به معماری عمارت ها 
و خانه های قدیمی عادی شده اس��ت. از زمانی که سرقت کوبه  و 
 گل میخ های در خانه ها ش��روع ش��د دیگر امروز کمتر خانه ای را 
م��ی توانی��د پی��دا کنی��د ک��ه دره��ای چوب��ی قدیم��ی اش 
باش��د.  مزی��ن  می��خ  گل  و  کوب��ه  ب��ه   همچن��ان 
حاال  نوبت به دزدیدن کاشی ها رسیده است، وقتی نمی توان خانه 
را دزدید کوبه، کاشی، پنجره و حتی آیینه کاری و گچ بری  را که 

می توان به سرقت برد!
وقتی تقاضا زیاد باشد عرضه نیز افزایش می یابد. فقط کافی است 
س��ری به مغازه های عتیقه فروش��ی خیابان منوچهری بزنید و یا 
به جمعه بازار بروید تا ازقیمت های نجومی این کاش��ی ها مطلع 
ش��وید. حتی خرید و فروش کاش��ی و دیگر تزیینات وابس��ته به 
معماری در س��ایت های آنالین نیز ماجرایی است که هیچ کس 

پیگیر آن نیست.
ماجرای دزدیده شدن کاش��ی های تاریخی، از اول زمستان سال 
1394 پررنگ شد. بیش از 6 ماه از انتش��ار نخستین خبر از این 
واقعه می گذرد اما هیچ اقدام جدی از س��وی مس��ئوالن سازمان 
میراث فرهنگی برای پیگیری و جلوگیری از ادامه  این روند صورت 

نگرفته است تا جایی که این بی تفاوتی برای خیلی از دوستداران 
میراث فرهنگی جای پرسش های بسیاری را باقی گذاشته است.  
بی تفاوتی مس��ئوالن سبب شد کاش��ی دزدی که در تهران رواج 
پیدا کرده بود و باقی مانده » طهران قدی��م« را به یغما می برد به 
 دیگر شهرها از جمله شیراز نیز سرایت کند. 9 دی 1394 خبر از 
دزدیده ش��دن کاش��ی های س��ردر خانه  »صدیق اعل��م ادیب« 
نویس��نده و س��ومین رییس دانش��گاه تهران در خیابان برادران 
شهید قائدی تهران در منطقه 12 شهرداری تهران آمد. دزدی این 
کاشی ها در حالی صورت گرفت که جداسازی آنها به دلیل ارتفاع 
سردر، کار بسیار مش��کلی بود. 21 دی 1394 سرقت کاشی های 
دو مسجد تاریخی در منطقه 12 شهرداری تهران رخ داد. 26 دی 
1394 موج دزدی به خیابان س��ی تیر رس��ید و کاشی های یکی 
از خانه های تاریخی این خیابان در منطقه 12 ش��هرداری تهران 
سرقت شد. 24 اسفند 1394 درست در هفته  آخر سال کاشی های 
روزنامه  ملی»طوفان شرق« وابسته به جمعیت نگهبانان اسالم و 
ایران و انجمن سخن سنج فردوسی در کوچه  تنگ و باریک کنار 
مس��جد حاج نایب در خیابان مصطفی خمینی )سرچش��مه( در 
منطقه  12 ش��هرداری تهران دزدیده شد. 22  اردیبهشت 1395 

در یک سایت خرید و فروش آنالین، شخصی یکی از کاشی های 
کاخ نیاوران را به قیمت 420 هزار تومان به فروش گذاش��ته بود. 
دزدها با سوء اس��تفاده از خواب آرام مسئوالن س��ازمان میراث 
فرهنگی و پیگیر نش��دن دزدی دیگر کاشی ها، آنقدر جرئت پیدا 
 کردند که این بار کاشی های کاخ نیاوران را برای فروش گذاشتند،

 اگر چه مسئوالن کاخ نیاوران این آگهی را کذب و هرگونه دزدی 
از این کاخ را تکذیب کردند. 31 خرداد 1395 انجمن دوستداران 
 میراث فرهنگی اس��تان فارس خبر از دزدیده ش��دن کاشی های 
مدرسه  خان ش��یراز دادند در حالی که مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان فارس این دزدی را تکذیب کرد 

و مدعی شد که این کاشی ها خود به خود فرو افتاده اند!
دزدی کاشی ها، پنجره ها و کوبه ها از خانه های تاریخی همچنان 
ادامه دارد. تعداد اندکی از آنها بازتاب رس��انه ای دارند و بسیاری 
دیگر دزدیده می ش��وند و کس��ی هم خبری از آنه��ا نمی گیرد و 
همچنان میراث فرهنگی نس��بت به این اتفاق سریالی بی تفاوت 
است و نه تنها سارق یا سارقان را دستگیر و معرفی نمی کند بلکه از 
مالکان نیز پرس و جویی نمی کند، در حالی که به راحتی می توان 

رد این کاشی ها را در مغازه و پاتوق های عتیقه فروشی گرفت!

عمان در راستای تالش برای جبران کاهش قیمت جهانی نفت، گردشگری را 
به عنوان »پالن B« در اقتصاد، جایگزین درآمد نفت می کند.  در شرایط کاهش 
درآمد و قیمت جهانی نفت، مقامات دولت عمان با اجرای طرح های توس��عه  
تسهیالت مسافرتی و اقامتی، تالش دارند گردشگری را به عنوان »پالن B« در 

اقتصاد، جایگزین درآمد نفت کنند.
عمان که از نظر رشد در شمار جذب گردشگران خارجی پس از امارات دومین 
جایگاه برتر را در میان کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس دارد، 
اکنون درشرایط تنزل درآمد اقتصادی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت قصد 

دارد درآمد گردشگری را جایگزین نفت کند.
این کشور که درس��ال های اخیر موفق به افزایش ساالنه  ش��مار گردشگران 
خارجی بوده توانسته است درسال 2015 بیش از 3/9 میلیون مسافر از خارج 

از کشور جذب کند که ازاین میان 36 درصد گردشگر بوده اند.
طبق همین گ��زارش درحال حاضر س��هم گردش��گری در تولی��د ناخالص 
داخلی عمان 2/2 درصد اس��ت اما طبق آخرین گزارش شورای جهانی سفر و 
گردشگری سهم این صنعت دراقتصاد این کشور تا سال 2025 به طور میانگین 

ساالنه 1/6 درصد رشد خواهد داشت.
با این حال متخصصان می گویند که بیشتر مناطق مهم گردشگری در عمان 
مورد غفلت قرار گرفته اس��ت. آنان به ویژه دولت را به دلی��ل عدم حمایت از 
حضور فعال تر بخش خصوصی در جذب گردشگران خارجی سرزنش می کنند.

 دولت عمان اخی��را کمپین »عمان را مقص��د بعدی خود کنی��د« راه اندازی 
کرده است  که می تواند برای بسیاری از کمپانی های محلی مهم باشد و حمایت 
آن ها را جلب کند،  اما مهم ترین چالش، ثبات رشد این صنعت وکسب اطمینان 

از ادامه  این روند است.
میراث فرهنگی و زیبایی های طبیعی، دو منبع مه��م و کیفی ترین مبنا برای 
توسعه  سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه گذاری های 
 خارجی ذکر ش��ده اس��ت. این کش��ور هم دارای س��واحل ش��نی س��الم و

 دس��ت نخورده و هم میراث فرهنگی معتبری اس��ت که در فهرست میراث 
جهانی یونسکو ثبت شده است. همچنین رشته کوه ها، مساجد کهن و خانه ها 
و عمارت های سلطنتی قدیمی در پایتخت این کشور جاذبه های گردشگری 

مهمی برای آن محسوب می شوند.

نایین از ش��هرهای ایران باس��تان و یکی از والیت های پنج گانه استان )کوره( 
فارس پایتخت هخامنش��یان بوده اس��ت. نایین از جمله ش��هرهایی بود که در 
دوران گسترش اسالم مورد توجه قرار گرفت و صاحب مسجدی از آن زمان شد. 
در حکومت س��لطان محمد خدابنده )اولجایتو( آثار باارزش��ی همچون مسجد 
باباعبدا...، امامزاده سلطان س��ید علی فمناره و مسجد جامع نایین در این شهر 

ساخته شد که  در دوره صفویان رونق فراوانی یافت.
نایین با توجه به غنای آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری طبیعی انسان ساخت 
و صنایع دس��تی و آداب و رس��وم ویژه منطقه قابلیت تبدیل ش��دن به یکی از 

قطب های گردشگری را در محور گردشگری شرق استان اصفهان دارد.
 شهرستان نایین در شرق استان اصفهان قرارداشته و از دو بخش مرکزی و انارک 
تشکیل شده و شامل نایین ، انارک و بافران اس��ت که آثار ارزشمندی در خود 

جای داده و توجه گردشگران بسیاری را جلب می کند.
  مس��جد جامع نایین بر اس��اس متون تاریخی از جمله مرآت البلدان به دستور

 عمربن عبدالعزیز اموی ساخته شده است و طرح ساختمان و نوع مصالح اولیه 
آن نشان از قرون دوم تا چهارم هجری دارد. از ویژگی های آن باید به گچبری های 
بسیار زیبای قسمت محراب و خطوط کوفی مشجری که این بخش و باالی آن و 
سه ستون روبه روی آن را شامل می شود، منبر نفیس متعلق به اوایل قرن هشتم 
هجری، شبس��تان زیرزمینی یا سرداب با معماری حفاری ش��ده، سردر بسیار 
زیبای تزیینی مسجد، مناره مسجد که به صورت هشت ضلعی در قاعده و استوانه 

بنا شده، گنبد مسجد جامع و ستون های متنوع و متعدد اشاره کرد.  بازار تاریخی 
نایین یکی از مناطق دیدنی شهر است و مهم ترین معبر اصلی و مرکز تجاری شهر 
بوده است. بنای اولیه بازار تاریخی نایین به دوره ایلخانی بازمی گردد اما در طول 
دوره های مختلف تاریخی تغییر شکل و توسعه یافته است. خانه تاریخی پیرنیا 
که اینک موزه مردم شناس��ی کویر نایین در آن قرار دارد، شاید معروف ترین اثر 
شهر باشد. این خانه تاریخی یکی از مهم ترین الگوهای سنتی شهر نایین است 
که معماری و جنبه های هنری خانه های تاریخ��ی منطقه و کویر مرکزی ایران 
را معرفی می کند.  از دیگر آثار قابل توجه نایین باید از یخچال های تاریخی نام 
برد. بنای یخچال، منبع مهم نگهداری یخ در مناطق کویری بوده است. یخچال 
معموال بیرون از شهر و در مسیر آب به صورت منبعی حفر و گنبدی مخروطی 

شکل بر باالی آن ساخته می شد.

نایین؛سفریکاملوپربارگردشگریعمانجایگزیننفتمیشود

وقتیدزدیدهشدنتزییناتعمارتهایقدیمیعادیمیشود؛

مواظبکاشیهایقدیمیخانهتانباشید!
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معاون بهره برداری شرکت آبفا استان، باتوجه به افزایش دما 
در روزهای اخیر گفت: پیش بینی ها حاکی از آن است که تا 
10 روز آین��ده، دمای هوا بین 39 تا 40 درجه اس��ت؛ این در 
حالی اس��ت که مطابق سنوات گذش��ته، پیک مصرف تا 20 
مردادماه ادامه دارد. تجربه نشان داده که با افزایش دما، مصرف 

آب نیز افزایش می یابد.
حس��ن غالم��ی، ب��ه می��زان مص��رف آب در هن��گام 
س��اخت:  خاطرنش��ان  و  پرداخ��ت  دم��ا  افزای��ش 
هنگام��ی ک��ه دم��ای ه��وا بی��ن 33 ت��ا 35 درجه باش��د، 
 ح��دود 18 درص��د ب��ه مص��رف آب اف��زوده م��ی ش��ود.

در دمای بین 35 تا 37 درجه، مص��رف آب 23 درصد اضافه 
می گردد و هنگامی که دمای هوا به 37 تا 39 درجه برس��د، 
مصرف آب نیز 27 درصد افزایش می یابد؛ همچنین در دمای 
 بین 39 تا 42 درج��ه، 32 درصد مص��رف آب، بیش از پیش

می شود. 
وی مص��رف ب��ی روی��ه آب را در فص��ل تابس��تان، در میان 
 برخی از ش��هروندان مان��ع از توزی��ع عادالنه آب دانس��ت و 
تصریح کرد: هم اکنون همه مناب��ع و ظرفیت های تأمین آب 
شرب استان، در مدار بهره برداری قرار دارد. این درحالی است 
که با جریان نداشتن آب در بس��تر زاینده رود، حدود 3 هزار 
لیتر در ثانیه از ظرفیت اضطراری تأمین آب ش��رب اس��تان 

کاسته شده است.
بر این اس��اس، صرفه جویی در مصرف آب در فصل تابستان 

ضروری قلمداد می شود.
معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان، با بیان اینکه مردم می 
توانند باتوجه به توصیه های ش��رکت آبفا استان، درخصوص 
اینکه چگونه با مصرف درس��ت آب در فصل تابس��تان، مانع 
 از وق��وع چالش ج��دی بح��ران کم آبی ش��وند، گف��ت: اگر 
هم استانی ها، به توصیه هایی که شرکت آبفا استان اصفهان 
 از طریق رس��انه ملی و دیگر رس��انه ها به مردم م��ی نماید، 
عمل کنند، مطمئنا بحران کم آبی در فصل تابس��تان امسال 
هم مانند سنوات گذش��ته، بدون کمترین چالشی پشت سر 
گذاشته می شود؛ به عنوان مثال اگر مشترکین برای کولرهای 
خود س��ایبان نصب کنند، ح��دود 10 درص��د از مصرف آب 
کولرها کاسته می شود؛ این درحالی است که اگر سایبان روی 
کولرها نصب نشود، باتوجه به افزایش دما و به دنبال آن، ورود 
کولرها به چرخه مصرف آب، به ازای هر 5 ساعت کار کولرها، 
 معادل مصرف سرانه یک نفر به چرخه مصرف اضافه می گردد؛
 یعن��ی در فص��ل تابس��تان 20 درص��د ب��ه مص��رف آب

افزوده می شود.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 
بیش از 60 پایگاه جاده ای اورژانس، در بخش های پرتردد جاده ای 

استان در تعطیالت عید فطر خدمت رسانی می کنند.
 غفور راس��تین، با اش��اره به آمادگی این مرکز ب��رای تعطیالت

عید فطر گفت: بیش از 60 پایگاه جاده ای اورژانس، در بخش های 
پرتردد استان در تعطیالت عید فطر خدمت رسانی می کنند. وی 
افزود: حدود 700 نفر شامل پزشک و تکنسین های فوریت های 
پزش��کی، در این 60 پایگاه حضور دارند که به کمک مصدومان 
تصادفات خواهند آمد. رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان ادامه داد: اتوبوس آمبوالنس، برای زمانی که تعداد 
مصدومین زیاد است و امداد هوایی، برای زمانی که سرعت عمل 
نیاز باش��د نیز آمادگی کامل دارند. وی اضافه ک��رد: تنها پایگاه 
 هوایی استان، با یک بالگرد که از هوانیروز و به صورت استیجاری 
تهیه شده، فعال است؛ اما از طرف وزرات بهداشت، برای خریداری 

یک دستگاه بالگرد امدادی قول مساعد داده شده است.
راس��تین به نقش موثر امداد هوایی اش��اره و بیان کرد: در سال 
 94 بالگ��رد اورژانس هوایی طی 58 مورد مأموریتی که داش��ت،

115 مصدوم را به بیمارستان های اصفهان منتقل کرد.
 رییس مرکز ح��وادث و فوریت های پزش��کی اس��تان اصفهان،

در پایان عنوان کرد: در 3 ماهه نخست امس��ال، در مجموع بالغ 
 بر 40 هزار مورد مأموریت داش��ته ایم که بی��ش از 26 هزار مورد

غیر تصادفی و 13 هزار تصادفی بوده اند.

مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان گفت: مسجد مصلی برای برپایی 
نماز عید س��عید فطر آماده اس��ت. منصور نجفی با اشاره به اینکه 
ورودی های مسجد مصلی برای نمازگزاران عید سعید فطر تعریض 
شد، اظهار کرد: ورودی درب غربی و شرقی مسجد مصلی برای خانم 
ها و آقایان آماده شده است؛ همچنین ورودی درب شمالی مسجد، 
مخصوص خانم هاست. وی با اشاره به اینکه پارکینگ های منطقه، 
 برای جلوگیری از ترافیک در اختیار نمازگزاران قرار می گیرد، افزود:

 پارکین��گ ه��ای فیل��و، اداره راه شهرس��ازی، فروش��گاه 
هایپ��ر مارک��ت، پارکین��گ خیاب��ان آی��ت اهلل خوانس��اری 
 و م��دارس خیابان آی��ت اهلل خوانس��اری، در اختی��ار نمازگزاران 
قرار داده می شود. مدیر منطقه 6 ش��هرداری اصفهان عنوان کرد: 
 اتوبوس ها برای مس��یر برگش��ت نمازگ��زاران در پارکینگ فیلو

قرار دارند.

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان: 

 افزایش 20 درصدی آب،
با ورود کولرها به چرخه مصرف

رییس فوریت های پزشکی استان اصفهان مطرح کرد:

آمادگی اورژانس برای عید فطر 
با بیش از 60 پایگاه جاده ای

مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان:

مسجد مصلی، آماده پذیرایی از 
نمازگزاران عید فطر است

 دو س��ال از آن زم��ان م��ی گ��ذرد ک��ه ج��ذب س��رمایه و 
سرمایه گذاری، به اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی شهر 
اصفهان تبدیل شده است و اکنون، عالوه بر رشد تعداد قرارداد ها 
و حجم ریالی آنها، ش��اهد تنوع موضوعی پروژه های مش��ارکتی 

هستیم.
 ورود مدیریت ش��هر ب��ه این عرص��ه جدید برای ارتقای س��طح 
 رف��اه ش��هروندان، تنها با به��ره گرفتن از س��رمایه ه��ای مادی 
 سرمایه گذاران همراه نبوده اس��ت؛ بلکه ایده و طرح های آنها نیز 
به عنوان سرمایه ای ارزشمند، به عرصه اجرای طرح های شهری 

آمده تا ارتقای کیفیت طرح ها رقم بخورد.
از ش��یوه های افزایش س��رعت در توس��عه اقتص��ادی و آبادانی، 
 ج��ذب س��رمایه و س��رمایه گ��ذاری در ش��هر اس��ت. ج��ذب 
س��رمایه گذاری می تواند س��بب اص��الح نظام  مدیریتی ش��هر 
و تب��ادل تجربی��ات اقتص��ادی و ب��ه کارگی��ری فن��اوری های 
 نوین ش��ود. مدیریت ش��هری، برای س��رمایه گذاری در شهر و 
فراه��م آوردن طیفی وس��یع ت��ر  و کیفیت��ی بهت��ر ازخدمات 
اجتماعی و زیرساخت های کالبدی و تامین منابع مالی ضروری 
 خ��ود، باید از مش��ارکت مردم��ی  و جذب س��رمایه ه��ای آنان
 اس��تفاده کند. در واقع جذب س��رمایه های بخش خصوصی در

پروژه های ش��هری، بهبود وضعیت اقتصادی ش��هر، کارآفرینی، 
 ورود ش��هرداری ب��ه عرص��ه ه��ای جدی��د کار و ت��الش و 
خدمت رسانی و ارتقای سطح رفاه شهروندان را به همراه خواهد 

داشت.
ب��ه گفت����ه مدی����ر و ق�ائ�م مق���ام ش��ه�ردار اصفه���ان در 
ام�ور س��رمایه گذاری و مش��ارکت ها، در س��ال 94 در اصفهان 
 تع��داد قرارداد ها و توافقات رش��د یافته اس��ت. س��ال گذش��ته

 در کنار رش��د توافقات، موضوعات س��رمایه گذاری نیز گسترش 
یافت��ه اس��ت ت��ا ع��الوه برافزای��ش تع��داد پ��روژه ه��ا و 
موضوع��ی  تن��وع  نظ��ر  از  قرارداده��ا،  ریال��ی  حج��م 
وارد  ه��ا،  مش��ارکت  و  گ��ذاری  س��رمایه   دفت��ر 
حوزه های مختلف محیط زیس��ت، گردش��گری، انرژی های نو، 

فناوری اطالعات و به طور گسترده تر، حمل و نقل عمومی شود.
مرتضی حس��ام نژاد اع��الم کرد: در س��ال گذش��ته در مجموع، 
47 پ��روژه منجر به 25 تفاهم نامه س��رمایه گذاری و مش��ارکت 
 ب��ا ش��هرداری اصفهان ش��د که 22 م��ورد آن ب��ا عقد ق��رارداد 

همراه بود.
ب��ه گفت��ه وی، مجموع س��رمایه گذاری ای��ن طرح ه��ا، معادل 
7782میلی��ارد و 717 میلی��ون و 14 ه��زار و 153 ری��ال ب��ود 
 که س��هم ش��هرداری اصفهان، ه��زار میلی��ارد و 792 میلیون و 

734 هزار و 398 ریال و آورده سرمایه گذاران 1777 میلیارد و
 924 میلیون و 279 هزار  و 755 ریال بوده است.

با وجود همه دس��تاوردهای رونق س��رمایه گذاری در شهر، اگر 
سرمایه خارجی و داخلی که به شهر می آید، فی نفسه »سرمایه« 
باشد، کمکی به اقتصاد شهری نمی کند؛ زیرا در قانون سرمایه، تنها 

پول، سرمایه محسوب نمی شود؛ ایده و طرح سرمایه گذار نیز جزو 
سرمایه محسوب می شود.

 س��ال 89 بود که از س��وی حوزه مال��ی مدیریت ش��هر اصفهان 
اعالم ش��د که منابع بخش خصوص��ی، برای مش��ارکت، از تنوع 
بسیاری برخوردار اس��ت و این منابع، تنها در سرمایه های مادی 
خالصه نمی ش��ود و درحوزه س��رمایه گذاری بخش خصوصی، 
غیر از س��رمایه های مادی، تجربه توام با تخصص و عالقه مندی 
 نیز وجود دارد که می توان��د در مدت زمانی کوتاه، به س��هولت، 
 ایده های خ��ود را در فضاهای ش��هری پی��اده کند و ب��ه اهداف 

پیش بینی شده دست یابد. 
 در آن زم��ان ب��ود ک��ه اس��تفاده از ای��ده ه��ا و ط��رح ه��ای 
مش��ارکت کنندگان برای بهب��ود  برنامه های عمرانی و توس��عه 
ش��هری، در برخ��ی طرح ه��ا کلی��د خ��ورد و در مرحل��ه  بعد، 
هدایت س��رمایه گ��ذاران در ش��هر از اهمیت برخوردار ش��د تا 
 فناوری اس��تانداردهای زیس��ت محیطی و مدیریت��ی، به همراه 

سرمایه ها به شهر بیاید.
 همسو شدن اهداف سرمایه گذار با مدیریت شهر، ارتقای 

کیفیت طرح ها را به همراه دارد
م���دی�������ر و ق��ائ�����م مق�����ام ش��ه���ردار اصفه���ان 
در ام����ور س��رمایه گذاری و مش��ارکت ها، با اش��اره به اینکه 
ش��ش س��ال از آن زم��ان می گ��ذرد ک��ه ب��ر اس��تفاده از ایده 
 س��رمایه گذاران، ب��ه عن��وان س��رمایه ای ارزش��مند در اجرای 
طرح های ش��هری در اصفهان تاکید ش��د؛ اکنون که مش��ارکت 
بخ��ش خصوص��ی، ازاولوی��ت ه��ای مدیری��ت ش��هر اصفهان 
 است، ازس��رمایه »ایده« همس��و با س��رمایه »مادی« دراجرای

پروژه های شهری استفاده می ش��ود، گفت: زمانی که از سرمایه 
بخش خصوصی، ب��ه عنوان مناب��ع مالی در پروژه های ش��هری 
استفاده می شود، در واقع اهداف س��رمایه گذار با مدیریت شهر 

همسو می شود.
به گفته مرتضی حسام نژاد: وقتی سرمایه گذار به کمک مدیریت 
شهر می آید، در راس��تای  هم افزایی و بهینه ش��دن طرح ها، از 
 تخصص و ت��الش وی برای وق��ت گذاری در پروژه های ش��هری 

بهره گرفته می شود که با دلسوزی همراه است. 
وی با اش��اره به اینکه برخی از پروژه ها در شهر، به روش متداول 
 قابل اجرا نیست، از روش اجرای معمول پروژه ها گفت که در آن

3 عامل کار فرما، طراح و پیمانکار، در اجرای پروژه مسئولیت دارند.  
 مدی��ر و قائم مقام ش��هردار اصفه��ان در امور س��رمایه گذاری و 
مش��ارکت ها تاکید کرد: زمانی که ارتقای کیفی پروژه ش��هری، 
دغدغه مدیریت ش��هر بوده یا آن پروژه، از بع��د اقتصادی دارای 

اهمیت باشد، اجرای آن با روش معمول، ممکن نیست. 
به گفته حس��ام نژاد، در چنین پروژه های��ی، بخش خصوصی با 
تخصص الزم، به عنوان س��رمایه گذار، در اجرای طرح با مدیریت 

شهر مشارکت می کند.
 وی با بیان اینکه مش��ارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها،

می تواند با انتخاب بهترین طرح برای اجرا همراه شود، گفت: انجام 
بازاریابی طرح اجرا شده از سوی مشارکت کننده بخش خصوصی، 

موفقیت پروژه را به همراه خواهد داشت. 
 مدی��ر و قائم مقام ش��هردار اصفه��ان در امور س��رمایه گذاری و

مشارکت ها تاکید کرد: پروژه های اجراش��ده با مشارکت بخش 
خصوصی، به دلیل وق��ت گذاری و آینده نگری س��رمایه گذار، از 

کیفیت بهتری  برخوردار است.
 حس��ام نژاد، از اولی��ن تونل آکواریوم کش��ور ک��ه در اصفهان به

بهره برداری رسید، به عنوان پروژه ای یاد کرد که در آن، از تخصص 
بخش خصوصی بهره گرفته شده است.

 به گفته وی، در همه پروژه های مش��ارکتی که اکنون در اصفهان
در حال اجراست، از ایده مشارکت کنندگان بهره گرفته می شود.
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مدیرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان خبر داد:

 پشتیباني بیش از 230 کیلومتر
شبکه فیبرنوري شهرداري اصفهان

در صورت تامین بودجه مورد نیاز؛

سالن اصلی مرکز همایش ها
تا پایان سال تکمیل می شود

مهندس وحید حیدری��ان، با اع��الم این مطلب 
اف��زود: ارائ��ه خدم��ات س��ریع و 24 س��اعته به 
ش��هروندان نیازمند، ارتباط کلیه ساختمان هاي 
ش��هرداري با یکدیگر و نیز ارتباط ب��ا مرکز داده 
شهرداري است که این امکان، از طریق شبکه فیبر 

اختصاصي شهرداري اصفهان میسر شده است.
وي اف��زود: ش��هرداري اصفه��ان در س��ال هاي 
گذش��ته، جهت ارتباط س��اختمان ه��ا و مراکز 
ش��هرداري، اق��دام ب��ه ایجاد و توس��عه ش��بکه 
فیبرن�وري در سطح ش��هر نمود که این عملیات، 
هر س�ال بر اس��اس برنامه هاي مصوب سازمان و 
ش��ه�رداري توس��عه مي یابد و در حال حاضر  به  

بیش از 230 کیلومتر رسیده است.
مدیرعامل سازمان فاوا، با بیان اینکه پس از اجراي 
هر پروژه، نگهداري آن از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است، تصریح کرد: بر همی�ن اساس در طول سال، 
عملیات نگهداري و تعمی�رات تاسیسات مخابراتي 
ش��بکه فیبرنوري اختصاصي ش��هرداري و حوزه 
جغرافیائي آن در سطح شهر اصفهان، در بیش از 
 50 ساختمان وابسته به ش��هرداري و مسیر هاي

  موج��ود می��ان 112 تقاط��ع س��طح ش��هر 
انجام مي ش��ود ت��ا از ارتب��اط موثر این ش��بکه 

اطمینان حاصل گردد. 
 وي ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن ش��بکه بای��د دارای 
ویژگي هاي خاص  و طرح های��ي براي تغییرات، 
جابه جایي س��اختمان ه��ا و اف��زودن ارتباطات 
 جدید باش��د، اضافه کرد: ب��ه دلیل گس��ترده و

زی��ر زمیني ب��ودن ای��ن ش��بکه، هم��واره باید 
 آمادگ��ي الزم براي مقابله ب��ا تهدیداتي همچون
 حف��اري ه��اي ض��روری در س��ایر پ��روژه ه��ا

وجود داشته باشد.
مهن��دس حیدریان، با اع��الم اینکه این ش��بکه 
نیازمن��د بسترس��ازي، تجهی��زات و پش��تیباني  
24ساعته است، ادامه داد: در این زمینه، نگهداري 
مستمر و پیوسته حوضچه هاي حاوي داکت هاي 
فیبر نوري نیز از اهمیت باالیي برخوردار هستند.

وي در پایان ابراز امیدواري نمود تا با ایجاد ارتباط 
پایدار و مس��تمر میان س��اختمان هاي مجموعه 
شهرداري، خدمات رساني به شهروندان به صورت 

مطلوب و بي وقفه انجام گیرد.

معاون عمران شهری ش��هرداری اصفهان گفت: 
سالن اصلی پروژه مرکز همایش های بین المللی 
امام خامنه ای، در صورت تامین اعتبار، تا پایان 

سال تکمیل می شود.
  ای��رج مظف��ر اظهارک��رد: پ��روژه مرک��ز

همایش های بین المللی امام خامنه ای، ش��امل 
س��الن اصلی، پارکینگ، دفاتر اداری، س��ینما، 
س��الن چند منظوره، هت��ل، مرک��ز تج�اری و 

ویالهای ویژه است.
وی با اش��اره به اینکه س��الن اصل��ی همایش، با 
ظرفیت 2400 نفر، در مرک��ز نیم کره قرار دارد، 
ادامه داد: جایگاه میهمانان ویژه، در طبقه همکف 
بوده و تماشاگران، در چهار جایگاه مج�زا در دو 

طب��قه اول و دوم قرار می گیرند.
 مع��اون عم��ران ش��هری ش��هرداری اصفهان،

با اشاره به اینکه برای تکمیل مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای ب��ه غیر از هتل و مرکز 
خرید، به 400 میلی��ارد تومان اعتبار نیاز داریم، 
اظهار کرد: امسال نیز برای این پروژه، اعتبار الزم 

در بودجه اختصاص داده شده است.

ایرج مظفر بیان ک��رد: در ص��ورت تامین منابع 
 مالی، ت��ا پایان س��ال جاری س��الن اصلي مرکز

همایش های بین المللی به بهره برداری می رسد 
و مابقی پروژه های جنبی به مرور اجرا می شود.
 وی ادام��ه داد: قرار ب��ود 100 میلی��ارد تومان

از سوی دولت تامین ش��ود؛ اما تنها 20 میلیارد 
تومان پرداخت شد.

منابع بخش خصوصی، تنها سرمایه های مادی نیست؛

ایده سرمایه گذاران، ثروت اصفهان است

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان گفت: تا پایان امسال، ظرفیت اقامت در 
استان اصفهان به 20 هزار تخت افزایش می یابد. فریدون اللهیاری، در نشست ستاد 
 هماهنگی خدمات سفر استان اصفهان که در آستانه تعطیالت عید سعید فطر و

با حضور اعضا و مدیران کمیته های ستاد برگزار شد، اظهار داشت: تالش داریم تا با 
ارائه طرح ساماندهی ارتقاء سفر و با برنامه ریزی مناسب، خدمات شایسته ای را به 
گردشگرانی ارائه کنیم که دیار نصف جهان را به عنوان مقصد سفر انتخاب می کنند.  
وی تصریح کرد: برای ارائه خدمات بهینه به گردشگران، اداره کل میراث فرهنگی 

استان اصفهان چندین طرح را در دستور کار خود قرار داده است.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان اصفهان افزود: از جمله مهندسی وام های 
اداره کل، ارائه مجوز و تسهیالت در راستای حمایت از بخش خصوصی، در زمینه 
توسعه واحدهای اقامتی است؛ به گونه ای که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، 
تا پایان سال شاهد خواهیم بود که ظرفیت اقامت استان از 16 هزار و 500 تخت 
به 20 هزار تخت افزایش خواهد یافت. وی اظهار داشت: طرح نظارت بر تأسیسات 
گردشگری، به صورت تلفیقی، با هماهنگی کارکنان معاونت گردشگری اداره کل 
و کارکنان اداراتی همچون تعزیرات حکومتی، بهداش��ت محیط، صنعت و معدن 
و اصناف در تمامی نقاط اصفهان، از یک ماه گذش��ته آغاز شده و تا پایان شهریور 

ادامه خواهد یافت.
اللهیاری ادامه داد: همچنین با هماهنگی اداره کل آموزش  و پرورش، 373 مدرسه 
با ظرفیت 3 هزار و 300 کالس و در قالب 36 پایگاه، آماده ارائه خدمات اقامتی به 

گردشگران بوده و این در حالی است که از این تعداد، 114 مدرسه در شهر اصفهان 
به گردشگران، خدمات اقامتی ارائه خواهند کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان اصفهان، همچنین 
به کمپ های موقت اسکان گردشگران نیز اشاره کرد و گفت: کمپ موقت اسکانی 
گردشگران، در باغ فدک اصفهان آماده  خدمات رس��انی به گردشگران است. وی 
به ایمن سازی راه های استان نیز در طول سفرهای تابس��تانی، به  ویژه تعطیالت 
عید فطر اشاره داشت و افزود: عملیات حذف نقاط پر تصادف در جاده ها، اصالح 
شانه های راه های استان، فعال شدن مجدد اکیپ های راهداری، ایجاد ایستگاه های 
امنیت و س��المت و حتی ایج��اد محدودیت ت��ردد در مناطق پرخط��ر، از دیگر 

فعالیت های کمیته حمل  و نقل و ترافیک ستاد سفر اصفهان خواهد بود.

 سخنگوی شورای ش��هر اصفهان گفت: تا پایان س��ال جاری، پروژه بازسازی آرامگاه 
صائب، با هزینه ای بالغ بر یک میلی��ارد و 500 میلیون تومان، در منطقه یک اصفهان 

بهره برداری می شود.
ندا واش��یانی پور، با اش��اره به بررسی سه دس��تور جلسه در یکصد و س��ی و نهمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داش��ت: بررسی و تصویب الیحه ای 
به همراه پیش��نهاد دریاف��ت یکصد میلی��ارد ریال تس��هیالت از بانک ه��ای ملی و 
 بانک ش��هر، برای تس��ریع در آزادس��ازی  خیابان های س��لمان فارس��ی، ارغوانیه و

فلکه پینارت، ب��ا بازپرداخت 18 ماهه و کارم��زد 24 درصد، از جمله ای��ن لوایح بود. 
وی بررس��ی الیحه پیش��نهاد فروش 12 واحد تجاری از مجتمع عتیق را که تاکنون 
در مزایده، پیش��نهاد خریدی نداش��ته اس��ت، از دیگر لوایح روز گذش��ته ش��ورای 
 ش��هر اصفهان عنوان کرد و اف��زود: همچنین الیح��ه ای به همراه پیش��نهاد فروش

16 واحد تجاری، در مجموعه بدنه ش��رقی چهارباغ عباسی، بر مبنای حداقل قیمت 
مبنای مزایده به متقاضیان آتی، بررس��ی و تصویب ش��د که تاکنون در آگهی مزایده 

منتشره پیشنهاد خریدی واصل نشده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به پروژه هایی که در سال 95 در منطقه 
یک شهرداری، عملیات اجرایی آن آغاز می شود و در سال های آینده بهره برداری می 
شود، بیان داشت: تملک خیابان ابوذر، حدفاصل مسجد سید تا فروغی، تملک جلوخان 
مسجد لنبان، تملک مجموعه فرهنگی ش��هید خرازی، احداث پارک محلی شاداب، 
احداث پارکینگ با مش��ارکت بیمارستان سیدالش��هدا)ع(، احداث اندیشکده شهید 

بهشتی و ساماندهی و احیاء بافت موزه محله علیقلی آقا و بیدآباد، از جمله این پروژه 
هاست. وی با اشاره به برخی از پروژه هایی که تا پایان سال جاری در منطقه یک اصفهان 
به بهره برداری می رسد، ابراز داشت: تا پایان سال جاری، پروژه بازسازی آرامگاه صائب، 
 با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان، در منطقه یک اصفهان بهره برداری

 می ش��ود. واش��یانی پور اف��زود: همچنی��ن س��اماندهی و تجهیز مراک��ز فرهنگی 
منطقه یک، ب��ا هزینه ای بالغ بر 400 میلیون ریال، تجهیز و توس��عه ایس��تگاه های 
 ورزش��ی با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون ری��ال، احداث بازیک��ده در پارک کودک با 
هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال و ساماندهی و تجهیز کتابخانه و سالن های مطالعه 
 و احداث مسیرهای دوچرخه سواری با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال، از جمله این 

پروژه هاست.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر اصفهان مطرح کرد:

۹۴ هتل، آماده اسکان مسافران تابستانی در اصفهان
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

بازسازی آرامگاه صائب تبریزی، تا پایان سال جاری انجام می شود

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های استان اصفهان؛

اولین نمایشگاه تسهیالت و ملزومات ازدواج 

اولین نمایشگاه تسهیالت و ملزومات ازدواج اصفهان، 
با حضور بیش از 90 شرکت کننده در اصفهان گشایش 
یافت. روابط عمومی ش��رکت نمایش��گاه های استان 
اصفهان اع��الم ک��رد: ای��ن نمایش��گاه از بخش های 
متنوعی چون مؤسسات تش��ریفاتی مرتبط با ازدواج، 
مؤسس��ات مش��اوره قبل از ازدواج، تاالرها، آتلیه های 
 عکاس��ی، آرایش��گاه ها، مزون های لباس عروس و نیز

فروش��گاه های عرضه کننده انواع س��فره عق��د و آینه 
و ش��معدان و انواع لوازم خانگی، ش��نبه عصر در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، واقع در پل 
شهرستان، آغاز به کار کرد. عالوه بر شرکت کنندگان 
حوزه لوازم خانگی و جهیزیه و مؤسس��ات تشریفاتی یا 
مشاوره، حضور مؤسس��ات خیریه، به ویژه مؤسسه نذر 
 اشتغال امام حس��ین)ع(، از ویژگی های این نمایشگاه

به شمار می رود. اولین نمایشگاه تسهیالت و ملزومات 
ازدواج، همچنین میزبان حضور مؤسس��ات فرهنگی و 
چاپ و انتش��ار کتب مرتبط با موضوع ازدواج و خانواده 
و نیز مراکز مش��اوره قبل از ازدواج و خانواده اس��ت. از 
دیگر حاضران در این نمایش��گاه، مؤسسات خیریه ای 
هس��تند که با دوخت انواع لوازم پارچه ای آشپزخانه و 

وسایل چوبی لیزری، سعی در حمایت از زنان سرپرست 
خانوار دارند. این مؤسس��ات می کوشند عالوه بر جلب 
و جذب حمایت نهادهای حامی ایتام و زنان سرپرست 
خانوار و نیز کمک های نقدی و غیرنقدی مردم خیر، با 
دادن آموزش و فراهم آوردن مواد اولیه، زنان را در تأمین 
هزینه زندگی، خودکفا کنند. این نمایش��گاه تا 17 تیر 

در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان برپاست.
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اردوی شاگردان خادم
 به پایان رسید!

خداحافظی فرنگی کار  ایران
 پس از المپیک ریو

فوتبال، بی پول تر از همیشه
 در پسا برجام!

اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در بازی های المپیک 
۲۰۱۶ ریو، صبح  دیروز به پایان رسید.

این مرحله از تمرینات ش��اگردان خادم برای حضور در بازی های 
المپیک ریو، از روز ۳۱ خرداد ماه در خانه کشتی تهران آغاز شد که 
این مرحله از اردو، صبح دیروز پس از برگزاری تمرین مرور فن به 
پایان رس��ید.  مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد، در فاصله 
۴۶ روز مانده به المپیک، پس از چند روز استراحت، دوباره در خانه 
کشتی تهران از سر گرفته می شود.  رقابت های کشتی آزاد المپیک 
۲۰۱۶ ریو، طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ مرداد ماه در سالن »کاری اوکا« 

این شهر برگزار می شود.

حبیب اخالقی فرنگ��ی کار وزن 85 کیلوگرم کش��ورمان و دارنده 
مدال برنز جهان، رس��ما از اعالم کناره گیری اش از کشتی پس از 

مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶ خبر داد.
اخالقی، مدال طالی مسابقات آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی 
در وزن 8۰ کیل��و را در کارنامه دارد. ۲ م��دال برنز قهرمانی جهان 
در سال ۲۰۰۹، در مس��ابقات جهانی کشتی هرنینگ دانمارک در 
دسته 8۴ کیلو و ۲۰۱5 الس وگاس آمریکا در وزن 85 کیلوگرم، از 
دیگر عناوین حبیب اخالقی است. وی در مسابقات ۲۰۱۲ گومی 
نیز طالی مسابقات قهرمانی آسیا را بدست آورد. طالی مسابقات 
دانشجویان جهان و چند عنوان قهرمانی با تیم ملی کشتی فرنگی 

در جام جهانی، از دیگر عناوین این کشتی گیر اندیمشکی است.
 وی که ب��ه تازگی دکت��رای مدیری��ت تربیت بدنی را از دانش��گاه

شهید چمران اهواز اخذ کرده است، در شرایط کنونی، شانس بسیار 
زیادی برای کسب دوبنده تیم ملی در المپیک ریو ۲۰۱۶ را دارد و 
رسما اعالم کرده که پس از این مسابقات، از دنیای کشتی در سن 

۳۲ سالگی خداحافظی خواهد کرد.

دوران پسابرجام هم هیچ س��ودی به حال اهالی فوتبال و باشگاه ها 
نداشت و این رشته ورزشی محبوب،  بی پول تر از همیشه شده است.

مردم ایران امیدوار بودن��د بعد از امضای توافقنام��ه برجام، اوضاع 
اقتصادی بهبود پیدا کند و تاثیرات مثبت و مش��هودی در معیشت 
خود احساس کنند؛ اما در حال حاضر این اتفاق، هنوز نیفتاده است! 
مردم فقط وعده وعید می ش��نوند و تغییری در وضعیت اقتصادی 
حس نمی کنند؛ اما از ش��نیدن ارقام نجومی حقوق برخی مدیران 
دولتی شگفت زده شده اند و در زمان تعطیلی لیگ برتر فوتبال،  یکی 
از سرگرمی های مردم در تاکسی و اتوبوس و مترو و کوچه و خیابان، 

بحث درمورد فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران است.
شاید از ۴ مرداد که لیگ برتر شانزدهم شروع شود، بحث حقوق های 
افس��انه ای برخی مدیران فروکش کند و دوباره شاهد کری خوانی 
مردم فوتبال دوست باشیم؛ هرچند شواهد نشان می دهد که فوتبال 
هم مثل مردم، حال و روز اقتص��ادی خوبی ندارد! ظاهرا هنوز هیچ 
شرکتی برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی اقدام نکرده است. 
انگار فوتبال در روزگار پس��ابرجام بی پول تر از همیشه شده است. 

حال اقتصادی فوتبال اصال خوب نیست
سازمان لیگ فوتبال ایران که در سال های گذشته به درآمدزایی اش 
برای فوتبال می نازید، اکنون بدون رییس و بالتکلیف است. آگهی 
مزایده ها ی تبلیغات محیطی هم هیچ ثمره ای تا این لحظه نداشته؛ 
این در حالی است که کمتر از یک ماه دیگر قرار است لیگ شانزدهم 
شروع ش��ود. این مرتبه فقط باش��گاه ها نیس��تند که از شرایط بد 
اقتصادی گالیه مند هستند؛ خود سازمان لیگ هم اوضاع و احوال 
مناس��بی ندارد. در فوتبال هم هیچ اثر مثبتی از پسا برجام نیست! 
باشگاهی مثل ذوب آهن که فصل گذشته توانست در لیگ قهرمانان 
آس��یا نتایج مناسبی کس��ب کند، در این فصل، بودجه ای ریاضتی 
 و انقباضی برایش تعریف ش��ده اس��ت. این حال و روز تیم قهرمان

جام حذفی است. دیگر وضعیت اقتصادی تیم هایی مثل نفت آبادان، 
تراکتورسازی، سپاهان و... بماند.

باش��گاه ها منتظرند ببیند که آیا فصل آینده می توانند روی درآمد 
تبلیغات محیطی حس��اب کنند ی��ا در لیگ ش��انزدهم، تبلیغات 
محیطی هم مثل حق پخش تلویزیونی تبدیل به رویا می شود؟! همه 
منتظرند تا ببیند مهدی تاج که س��کان هدایت فدراسیون فوتبال 
را در دست گرفته و خودش س��ال ها رییس سازمان لیگ بوده، چه 
راهکاری برای عبور از این بحران بی پول در فوتبال دارد و مهندس 
تاج، چه نقشه ای پیش روی فوتبال ایران می گذارد. آیا فوتبال فقیر 
می شود یا بازهم با همت اپراتورهای تلفن همراه، روی جیب مردم 
حساب می کند؟! سه سال پیش، سازمان لیگ، در چنین روزهایی 
برای تبلیغات محیطی، جشن قراردادی ۱۶۰ میلیارد تومانی گرفته 
بود؛ اما اکنون جیب های فوتبال خالی  اس��ت؛ حتی خبری از عقد 

قرارداد چندین میلیاردی هم نیست.

منهای فوتبال درحاشیه

آغاز جنگ ستاره های بسکتبال 
برای سه بلیت ریو

رقابت های بس��کتبال انتخابی المپیک ریو، از ام��روز در فیلیپین، 
ایتالیا و صربستان آغاز می شود و تیم ملی ایران نیز باید در تورین 
ایتالیا، رقابتش را با حریفان نامدار برای رسیدن به المپیک ۲۰۱۶ 
آغاز کند؛ رقابتی که البته بس��یار دشوار اس��ت. ایران در گروه اول 
منطقه تورین با یونان و مکزیک ق��رار دارد و باید با این دو حریف 
قدرتمند پیکار کند. در گروه دیگر، مس��ابقات ایتالیا،  کرواس��ی و 
تونس هس��تند که در نهایت دو تیم اول هر گروه ب��ه نیمه نهایی 
می رسند و با هم مسابقه خواهند داد و در نهایت تیم قهرمان، بلیت 

سفر به ریو را به جیب خواهد زد.  
بسکتبالیست های ایران که با کسب رده سوم آسیا در سال ۲۰۱5، 
جواز حضور مس��تقیم در المپیک ریو را از دست دادند، با ترکیبی 
جدید و جوان، در مسابقات ش��انس مجدد حضور پیدا کرده اند و 
اکنون روی کاغذ، ش��انس کمی برای رسیدن به ریو دارند؛ چرا که 
اکثر تیم های حاضر در منطق��ه تورین از قدرت های قاره های خود 

محسوب می شوند و مدعی حضور در المپیک هستند.  
راه رسیدن به المپیک

اولین حریف ش��اگردان دیرک باوئرم��ان، یونان اس��ت. این تیم 
 در مس��ابقات قهرمانی قاره سبز به مقام پنجم رس��ید و نتوانست

به طور مس��تقیم المپیکی ش��ود و اکنون از مدعیان اصلی منطقه 
تورین به حس��اب می آید. دومین حریف ایران، تیم ملی مکزیک 
است که در مس��ابقات قاره آمریکا چهارم ش��د. مکزیک و یونان از 
مدعیان قاره های خود محسوب می شوند و با اینکه در این تورنمنت، 
تغییراتی در ترکیب هایشان داشته و هر دو تیم، یک ستاره شان را 

در اختیار ندارند، باز هم مدعی کسب سهمیه محسوب می شوند.
با اینکه کرواسی در گروه دوم منطقه تورین نیز یک مدعی بزرگ 
برای تک س��همیه ریو به حس��اب می آید، فدراس��یون جهانی در 
پیش بینی خود، یونان را مدعی نخست معرفی کرده است. ایران اگر 
در مرحله نخست به یک پیروزی برسد، راهی نیمه نهایی می شود 
که رسیدن به این مرحله نیز کار بزرگی است. در صورت صعود به 
مرحله بعدی، آن هم به عنوان تیم دوم، ملی پوش��ان ایران باید با 
تیم اول گروه دیگر که به احتمال زیاد کرواسی خواهد بود، رقابت 
کند؛ کرواسی که خود مدعی کسب سهمیه المپیک است که اگر 
در این دیدار هم برنده باشد، باید در آخرین نبردش برای رسیدن 
به سهمیه المپیک رقابت کند و به احتمال زیاد، حریفش در دیدار 

نهایی، یونان خواهد بود.
مدعیان اصلی

با توجه به وضعیت کش��ورها، می توان گفت که شانس اروپایی ها 
بسیار بیش��تر از دیگر کشورهاس��ت. از فیلیپین ش��روع کنیم که 
در آنجا فرانسه یک س��ر و گردن از حریفانش باالتر است و مدعی 
اول محس��وب می ش��ود. در صربس��تان می توان به قدرت میزبان 
اش��اره کرد که جزو تیم ه��ای مدعی به حس��اب می آی��د؛ اما در 
منطقه تورین پیش بینی س��خت اس��ت. رقابت بین کرواس��ی و 
 یونان که در رقابت های قهرمانی اروپا ه��م، حریف یکدیگر بودند،
 پیش بینی را دش��وار می کند. یونان در مس��ابقات داخل قاره ای،

7۲ بر 7۰ کرواس��ی را برده اس��ت. با این اوصاف، می توان شانس 
کشورهای صربستان، فرانسه و یونان را بیشتر از بقیه دانست.

س��ی و یکمی��ن دوره ب��ازی های 
سمیه 
المپی��ک ری��و، از ۱5 م��رداد ب��ا مصور

 برگ��زاری رقابت ه��ای تیراندازی
آغاز می شود که ۳۹۰ ورزشکار از ۹7 کشور، قرار است در 
ماده های مختلف باهم رقابت کنند. رش��ته تیراندازی در 
المپی��ک نی��ز وج��ود داش��ته اس��ت؛  ادوار گذش��ته  

اما در این دوره، برای اصفهانی ها مس��ابقات این رشته با 
حساسیت همراه اس��ت؛ زیرا برای اولین بار یک ورزشکار 
اصفهانی، در این رش��ته با حریفان��ش رقابت خواهد کرد. 
صحبت از گلنوش سبقت الهی است؛ اولین بانوی اصفهانی 
 ک��ه با کس��ب س��همیه، در ای��ن رویداد بزرگ ش��رکت

خواهد کرد. ملی پوش ۲5 س��اله ایران، در حالی با کسب 
را نام��ش  ب��ادی،  تپانچ��ه ۱۰مت��ر  در  ری��و   س��همیه 

بر سر زبان ها انداخته که سابقه حضورش در تیم ملی به 
یک س��ال می رسد. به مناس��بت حضور سبقت الهی در 
رقابت های المپیک ریو ۲۰۱۶ و  قبل از سفرش به آلمان، 

با او به گفت و گو نشستیم:
زمان اعزام به اردوی هانوفر قطعی شده است؟

 م��ن ب��ه هم��راه مرب��ی ام اواخر هفت��ه به آلمان س��فر 
می کنیم و پس بازگشت مجدد از هانوفر، استراحتی چند 
روزه خواهیم داش��ت. بعد از برگزاری چند جلسه تمرین 
در ته��ران، به عنوان اولی��ن کاروان المپیکی ایران، راهی 

ریودوژانیروی برزیل می شویم.
برنام�ه های تدارکاتی تیم مل�ی را چه طور ارزیابی 

می کنید؟
خوش��بختانه توانس��تیم در مس��ابقات مختلف رس��می 
و تدارکات��ی که فدراس��یون برایم��ان ترتی��ب داده بود، 
 ش��رکت کنیم ک��ه حضور در این رقابت ها س��بب ش��د

به خوبی محک بخوریم و بر تجربیات خود بیفزاییم. خود 
من به شخصه از هر مسابقه ای درس می گیرم.

از روال کسب سهمیه بگویید؟
س��همیه  کس��ب  مس��ابقه  آخری��ن  هن��د،   مس��ابقات 
المپیک ریو در تیراندازی بود که خوشبختانه تیم تپانچه 
ای��ران توانس��ت در بخش تپانچ��ه بادی ۱۰ مت��ر بانوان، 
 یک س��همیه ب��رای ایران بگی��رد.در رش��ته تپانچه بادی

۱۰ متر، ۲ سهمیه المپیک توزیع می شد: اولین سهمیه به 
 تیراندازی از هند تعلق گرفت که موفق شد در این رقابت ها

به قهرمانی برسد؛ س��همیه دوم هم باید به تیراندازانی از 
چین تایپه یا کره جنوبی می رسید که به ترتیب در رتبه 
دوم و س��وم مس��ابقات قرار گرفته بودند؛ اما هر دوی این 
تیراندازان قبال موفق به کسب سهمیه المپیک شده بودند؛ 

لذا سهمیه دوم این رشته به من رسید.
از زمانی که بانوان تیرانداز ایران، درخش�ش خوبی 
در عرصه ه�ای بین الملل داش�تند، تنها اس�م چند 
تیران�داز خان�م ازکش�ورمان مطرح ب�ود. این برای 
اولین بار است که نام شما با کسب سهمیه المپیک، 
در کن�ار ن�ام بان�وان سرش�ناس تیران�دازی ایران 

قرارگرفته؛ این موفقیت را حاصل چه می دانید؟

این موفقیت حاصل یک تالش بی اندازه بود.
ما ب��ا  برنامه ری��زی، راهی هند ش��دیم و اص��ال اینطور 
 نب��ود که س��همیه المپی��ک، اتفاقی در این رش��ته به ما

 تعلق گیرد. یکسال تمام است که من و هم تیمی هایم و 
مربیان مان در قالب تیم تپانچه، تالش بی وقفه ای را آغاز 

کرده ایم؛ لذا موفقیت مان در هند، اتفاقی نبود.
ما روی سهمیه المپیک تیراندازی در رشته تپانچه حساب 
کرده بودیم که به خواست خدا، این سهمیه به من رسید.
ب�ا توج�ه ب�ه رک�ورد تیران�دازان ایران�ی، امکان 
م�دال آوری  بانوان تیرانداز و ش�خص ش�ما در ریو 

چقدر است؟
م��ن به عن��وان ی��ک تیران��داز ملی پ��وش، نس��بت به 
 س��ایر تیران��دازان تی��م مل��ی تجرب��ه کمت��ری دارم؛

ام��ا دیدی��د که در مس��ابقات رقاب��ت های بی��ن المللی 
تیراندازی فرانس��ه، موفق ش��دیم به فینال راه پیدا کنیم؛ 
بنابراین موفقیت تیراندازی ایران، اتفاق دور از دسترس��ی 
 نیس��ت که بتوانم بگویم ما در حدی نیس��تیم که بتوانیم
 در رقاب��ت با س��ایر تیران��دازان ب��ه مدال برس��یم؛ ولی

به هر حال المپیک رویداد بزرگی است و اگر من به مسابقات 
 اعزام شوم، برای اولین بار است که چنین رویداد بزرگی را

تجربه خواهم کرد. باز هم تاکید می کنم: موفقیت در ریو 
دور از ذهن نیس��ت؛ اما نمی توانم به طور قطع بگویم که 

درالمپیک ریو به مدال می رسم.

ش�ما به عن�وان اولین بان�وی اصفهانی توانس�تید 
را  المپی�ک  ه�ای  رقاب�ت  در  ش�رکت   س�همیه 

کسب کنید؛ چه احساسی دارید؟
 خوش��حالم که توانس��تم شایس��تگی بان��وان اصفهانی را

نش��ان دهم و تمام تالش��م را به کار می گی��رم تا بتوانم 
 نتیجه ای درخور شأن بانوان بدست آورم. باید اضافه کنم

از  بیش��تر  خیل��ی  اصفهان��ی  بان��وان  توانای��ی   ک��ه 
 این هاس��ت و حمایت همه جانبه مس��ئوالن را می طلبد
را خ��ود  شایس��تگی  و  لیاق��ت  بتوانن��د  آنه��ا   ت��ا 

به اثبات برسانند.
مسئوالن استانی، برنامه خاصی را برای شما تدارک 

دیدند؟
متاس��فانه حتی بعد از کس��ب س��همیه هم هیچ تماسی 
 ب��ا من ص��ورت نگرفت و مس��ئوالن از کنار ای��ن رویداد

به سادگی عبور کردند.
از رقیبان شناخت دارید؟

می دانم رقبای س��ختی دارم و بس��یاری از آنها، قهرمانان 
ادوار گذش��ته المپیک هس��تند. تیراندازی طوری اس��ت 
که یک قهرمان، س��ال های س��ال می تواند شلیک کند 
 و این، کار را س��خت تر می کن��د و رقیب زیاد داریم؛ ولی

با این ش��رایط ن��ا امید نیس��تم و تمرینات��م را به خوبی 
 س��پری می کنم. امیدوارم در المپیک نتیجه ای مطلوب

بگیرم.
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 عکس هایی که از تمدید قرارداد امید ابراهیمی منتش��ر شده، نشان می دهد 
خس��رو حیدری در لحظه ثبت قرارداد او حضور داش��ته و تمام کارهای ماندن 
ستاره استقالل را انجام داده اس��ت. همین موضوع سبب شد یعقوب کریمی با 
انتشار عکس زیر، در اینستاگرامش بنویسد: »سلطان اومد؛ با تشکر  از خسرو.«

تشکر از خسرو،برای تمدید قرارداد سلطان!

فضای مجازی

 دوربین کمی بع��د از چرخیدن بین آلمانی ها که مش��غول ش��ادی بودند، به س��مت 
گلر سرخ پوش ایتالیا برگش��ت؛ جیان لوئیجی بوفون که باز هم فوق العاده و استثنایی 
 بود! ب��رای تحلیل عملک��رد جی جی، فق��ط باید به عملک��ردش در ضرب��ات پنالتی 
دقت کرد؛ زمانی که او فقط س��انتی مترهایی برای دفع پنالتی های هکتور، کیمیچ  و 
دراکس��لر کم آورد. او که اغلب، جهت ها را درس��ت تش��خیص می داد، در همه دقایق 
 بازی هم همین قدر مطمئن به نظر می رس��ید.  اوج کار بوف��ون در دیدار مقابل آلمان، 
متوقف کردن ضربه ماریو گومز با نوک انگشتان بود؛ ضربه ای که به صورت غافلگیرانه و 
با پشت پا نواخته شد؛ اما بوفون آن را با یک شیرجه بوفونی به کرنر فرستاد.  بوفون بعد از 
شکست ایتالیا برای اولین بار به تلخی گریست که این گریه، بازتاب عجیب و غریبی در شبکه های اجتماعی یافته است. این دروازه بان 
 تمام نشدنی، در سن و س��الی نزدیک به چهل سالگی جذاب تر از همیشه به نظر می رسد و س��رمایه  بزرگ تیم ملی ایتالیاست که

به سختی  می تواند قهرمانی مثل او را دوباره پیدا کند؛ قهرمانی که حتی شکستش، این طور تماشایی و درخور اشاره است!

دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران گفت:س��ازمان لیگ، آمادگی واگذاری بلیت فروشی 
 مسابقات لیگ برتر را به باشگاه ها دارد. علی کاظمی درباره درخواست برخی باشگاه ها

 برای واگذاری بلیت فروشی مس��ابقات به آنها گفت: سازمان لیگ، با توجه به الزامات 
AFC  و سوابق قبلی، آمادگی واگذاری بلیت فروشی را به باشگاه ها دارد.  وی ادامه داد: 
تصمیم گیری در این خصوص، در دستور کار هیئت رییسه سازمان لیگ فوتبال ایران 

قرار دارد و با کسب موافقت فدراسیون فوتبال، این مسئله عملی خواهد شد.

کاوه رضایی بعد از عقد قرارداد با اس��تقالل گفت: خیلی خوشحالم که به استقالل 
آمدم. این تیم بسیار بزرگ اس��ت و امیدوارم بتوانم امسال مثمرثمر باشم و در پایان 
 فصل، قهرمانی را تجربه کنیم. وی در این خصوص که گفته می شود او خواهان قرارداد

یک و نیم میلیاردی بوده است، عنوان کرد: چیز خاصی در این رابطه مطرح نیست. اگر 
به فکر قرارداد مالی بودم، به قطر می رفتم؛ وقتی این کار را نکردم، نشان می دهد پول 

برایم مهم نیست. از قطر پیشنهاد داشتم؛ ولی این مسئله، اولویتم نیست.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان، با اشاره به اینکه س��پاهان بازیکن جدیدی جذب نخواهد 
 کرد، گفت: خوشبختانه تا به اینجای کار توانستیم در فصل نقل وانتقاالت، عملکرد خوبی

داش��ته باش��یم . مهدی اخوان در واکنش به گفت وگوی علی کریمی با میزان، گفت: اگر 
سپاهان نبود، کریمی رنگ اروپا را نمی دید. این بازیکن اگر به حدی از پیشرفت رسیده که 
می تواند به اروپا برود، مدیون سپاهان است. این بازیکنان، زمانی که به تیم های پایه می آیند، 

کامال مطیع هستند؛ اما هر چه می گذرد، گذشته شان را فراموش می کنند.

کار آنتونیو کونته، به عنوان س��رمربی تیم ملی ایتالیا، با شکست شاگردانش در 
 ضربات پنالتی بازی ش��ان برابر آلمان در مرحله یک چه��ارم نهایی یورو ۲۰۱۶

به پایان رسید. کونته در ش��رایطی از آتزوری جدا می شود که به سبب پیشرفت 
چش��مگیری که تیمش در یورو نشان داد، بس��یاری از هواداران ایتالیا حسرت 
نماندن او را در این تیم می خورند. او گفت: من تصمیم خود را برای ترک ایتالیا، 
چند وقت پیش گرفتم. این را انکار نمی کنم که طی مقطعی، دوس��ت داشتم از 
فرصتم برای ادامه دادن به کار در این تیم اس��تفاده کنم؛ با این حال اتفاقاتی در 
این تیم برای من رخ داد که نمی توانستم چش��مم را روی آنها ببندم. راستش را 
بخواهید، من هیچ حامی در این تیم نداشتم؛ حتی خبرنگاران. همیشه شرایط طوری بود که انگار همه با من سر جنگ دارند. 
من همیشه به تیم خدمت کردم، نه به خودم. بعضی مردم دوست داشتند برایم دردسر بسازند و مزاحمت ایجاد کنند. من 

هرگز احساس نکردم که در تیم ملی، کسی مرا حمایت می کند. 

کونته، راز جدایی اش از تیم ملی ایتالیا را فاش کرد گلری که بازهم قلب ها را تسخیر کرد!

اگر سپاهان نبود، کریمی رنگ اروپا را نمی دیدکاوه رضایی: نشان دادم پول برایم مهم نیستبلیت فروشی لیگ، به باشگاه ها واگذار می شود؟

آگهـی مناقصه عمومـی نوبت اول
) شماره 800/8988(

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
موضوع مناقصه: 

- واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداش��ت و تعمیرات جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فش��رده CNG مشکات شرقی، غربی و سان آرای 
شمالی، جنوبی و اریسمان در قالب یک قرارداد 

- واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فشرده CNG قلعه شور
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبالغ ذیل به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره ۴۱۲۰۰75۱۰۱۰۰8 

)سیبا بانک ملی( و شناسه واریز ۲۶/۱۰۰/۰۰۰/۰۲۶ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه.
- مبلغ508/000/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه جایگاه های س�وختگیری گاز طبیعی فشرده )CNG( مشکات شرقی، غربی و 

سان آرای شمالی، جنوبی و اریسمان.
- مبلغ 257/000/000ریال به منظور شرکت در مناقصه جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده )CNG( قلعه شور.

 مهل�ت اع�الم آمادگ�ی و دریاف�ت اس�ناد: ب��ه م��دت دو هفت��ه از تاری��خ درج آگه��ی نوب��ت اول، من��درج در روزنام��ه ک��ه از س��ایت های
  HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESEH.NIOPDC.IR قاب��ل رؤی��ت می باش��د و تحوی��ل اس��ناد آن به آدرس

 اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها، تلفن: ۳۶۲۴۴۶۱8 .
شرایط متقاضی:

CNG مورد تأیید مدیر طرح CNG کلیه شرکت های مجاز بهره برداری از جایگاه های -
- عدم وجود سوء عملکرد در پیمان های سنوات گذشته

- شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت کار مرتبط با موضوع مناقصه توزیع خواهد شد.
ضمناً متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

شماره مجوز
چاپ اول 1579 /1395 

بانوی المپیکی اصفهان، در گفت وگو با زاینده رود:

موفقیت در ریو دور از ذهن نیست!
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3/647 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و س��وم و چهارم موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای ش��ماره 38792-1394/07/25 هی��أت اول اق��ای رضا علی عس��گری  به 
شناسنامه شماره  1836  کدملي  1290529663   صادره  خمینی شهر  فرزند محمد 
شش��دانگ یکواحد کارگاه موزائیک سازی به مس��احت 861/11  مترمربع از پالک 
شماره  31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی رمضان ابراهیمی بابوکانی
2- رای شماره 42215-1394/08/27 هیأت چهارم خانم زهرا جان نثاري الداني به 
شناسنامه شماره 1227 کدملي 1283451611 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت 
به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/73 مترمربع پالک شماره536 فرعي از 
25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند شماره 

69215 مورخ 1364/11/5
3- رای ش��ماره 43788-1394/09/12 هی��أت اول اقای فتح اله تقی ی��ار رنانی  به 
شناس��نامه ش��ماره 265  کدملي 1290102163  صادره  اصفهان  فرزند  حس��ین  
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  178   مترمربع از پالک شماره  443  فرعی از 19  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین 

تقی یاررنانی ازموردثبت صفحه 412 دفتر 341 امالک
4- رای ش��ماره 45013-1394/09/25 هیأت سوم آقاي س��ید مهدي واعظي فر به 
شناسنامه شماره 68 کدملي 1290263140 صادره اصفهان فرزند سید محمد باقر 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 129 مترمربع از پالک شماره 58 
فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند 

ثبت شده در صفحه 47 دفتر 120
5- رای شماره 45501-1394/09/29 هیأت چهارم آقاي نصراله قنبري تودشکي به 
شناسنامه شماره 21 کدملي 5659575897 صادره فرزند حسین نسبت به  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 169/78 مترمربع از پالک شماره  
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از 

حسین زارع بهرام آبادی
6- رای شماره 45500-1394/09/29 هیأت چهارم خانم زهرا فرخي حاجي آباد به 
شناسنامه شماره 2354 کدملي 0052573796 صادره تهران فرزند عباسعلي نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 169/78 مترمربع از 
پالک شماره  68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از حسین زارع بهرام آبادی
7- رای ش��ماره 47531-1394/10/17 هیأت اول خانم فاطم��ه بهرامیان رنانی به 
شناس��نامه ش��ماره 2091  کدملي 1290604541   صادره اصفهان  فرزند  اصغر 
شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت 133/25  مترمربع از پالک شماره  733 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عزیزاله صادقیان رنانی ازموردثبت صفحه 232 دفتر 45 امالک
8- رای شماره 48964-1394/10/27 هیأت دوم اقای سید مهدی بحق به شناسنامه 
ش��ماره 826  کدمل��ي 1283257432  ص��ادره اصفهان  فرزند  سیدعبدالحس��ین   
شش��دانگ مغازه   به مس��احت 154/47 مترمربع از پالک ش��ماره 31 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج عباس 

پورشجاعی
9- رای شماره 49162-1394/10/28 هیأت چهارم خانم طاهره اسماعیلی برزانی 
به شناسنامه شماره 20 کدملي1290187622 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مس��احت 63/26 مترمربع از پالک شماره 750 فرعی 
16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 317 
دفتر 65 مالک 3 سهم مشاع از 12 سهم پالک مذکور می باشد را خریداری نموده است

10- رای ش��ماره 49463-1394/10/30 هیأت س��وم آقاي عبدالعل��ی حیدری  به 
شناس��نامه ش��ماره 236 کدملي 1291015851 صادره اصفهان  فرزند رضا علی 
سه دانگ مش��اع ازشش��دانگ س��اختمان به  مس��احت 257/63 مترمربع از پالک 
ش��ماره338فرعی از24 اصلی واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  ازموردثبت صفحات 145 و 147 و 151 و 154 دفتر580 امالک
11- رای ش��ماره 49455-1394/10/30 هی��أت س��وم آقاي لطفعل��ی حیدری  به 
شناس��نامه ش��ماره 968 کدملي 1285794060 صادره اصفهان  فرزند رضا علی 
سه دانگ مش��اع ازشش��دانگ س��اختمان به مس��احت 257/63 مترمربع از پالک 
ش��ماره338فرعی از24 اصلی واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  ازموردثبت صفحات 145 و 147 و 151 و 154 دفتر580 امالک
12- رای ش��ماره 50232-1394/11/06 هی��أت اول خان��م مه��ری نمدفروش  به 
شناسنامه شماره  1861  کدملي 1286814669  صادره  اصفهان فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  103  مترمربع از پالک شماره 
189 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی عباس صادقی برزانی
13- رای شماره 50233-1394/11/06 هیأت اول اقای منصور کشانی  به شناسنامه 
شماره  1711  کدملي 1286611431  صادره  اصفهان فرزند یداله  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  103  مترمربع از پالک شماره 189 فرعی 
از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس صادقی برزانی
14- رای شماره 51966-1394/11/25 هیأت دوم اقای بدیع اله مرادی  به شناسنامه 
ش��ماره 29  کدمل��ي 1159766411  صادره فری��دن  فرزند  نعمت اله  شش��دانگ  
ساختمان  به مساحت 183/13  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی کیانی ازموردثبت صفحه 

390 دفتر 445 امالک
15- رای شماره 52321-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي مصطفی عسگری برزانی  
به شناسنامه ش��ماره  18  کدملي 1290208875 صادره اصفهان فرزند  حسنعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به استثناء بها اعیانی به مساحت  149/51  مترمربع 
از پالک شماره 731 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که از آقای صادق رضایی که در صفحه 500 دفتر 706 و صفحه 503 دفتر 

706 از مالکین بوده خریداری نموده است
16- رای ش��ماره 52311-1394/11/29 هی��أت چه��ارم آقاي احم��د کاظم زاده 
دستجردی  به شناسنامه شماره  674  کدملي 1285679512 صادره اصفهان فرزند  
حیدرعلی  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  105  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از 

مهدی خراط
17- رای شماره 52372-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي بهرام خاک زاد سودانی 
به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290216096 صادره اصفهان فرزند برات نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 173/65  مترمربع از پالک شماره34 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان خریداری از آقای برات 

خاکزاد و بیگم مانیان
18- رای ش��ماره 52379-1394/11/30 هی��أت چه��ارم آقاي س��یامک نظری به 
شناسنامه ش��ماره 91 کدملي 1818408716 صادره آبادان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/89 مترمربع از پالک شماره2516فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری ش��ده از 

مسعود طالئی
19- رای ش��ماره 52329-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي عباس س��عادت فر  به 
شناسنامه ش��ماره  104  کدملي 1199797618 صادره شهرضا فرزند  علی مردان  
نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  90/80  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

امیرهوشنگ مختاری تهرانی
20- رای شماره 52440-1394/11/30 هیأت سوم آقاي فرج اله عزیزی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره 16 کدملي 1290105839 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 178/10 مترمربع از پالک شماره469 
فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 458 دفتر 594
21- رای ش��ماره 52445-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي محمد جعفری ولدانی 
به شناس��نامه ش��ماره 50 کدملي 1290186332 صادره خمینی شهر فرزند رضا 
نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 133/07 مترمربع از پالک 
شماره444فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند شماره 4043 – 86/10/15 دفتر خانه 160
22- رای شماره 52327-1394/11/29 هیأت سوم آقاي علیرضا جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره  1263  کدملي 1283451972 صادره اصفهان فرزند  عبدالکریم  
نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  92/80  مترمربع از پالک شماره 
90 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی رحیم جان نثاری از سند ثبت شده در صفحه 79 دفتر 21
23- رای ش��ماره 52411-1394/11/30 هیأت سوم آقاي محمد کاظمی زهرانی به 
شناسنامه شماره 2333 کدملي 1292176121 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 57/30 مترمربع 
از پالک شماره497 فرعی4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 212 و 548 دفاتر 337 و 215
24- رای ش��ماره 52412-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي اکبر کاظمی زهرانی به 
شناسنامه ش��ماره 838 کدملي 1283257556 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 57/30 مترمربع از پالک 
شماره497 فرعی4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحات 212 و 548 دفاتر 337 و 215
25- رای شماره 52413-1394/11/30 هیأت سوم آقاي عباس کاظمی زهرانی به 
شناس��نامه ش��ماره 10 کدملي 1290147191 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 

به2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 57/30 مترمربع از پالک 
شماره497 فرعی4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحات 212 و 548 دفاتر 337 و 215
26- رای شماره 52414-1394/11/30 هیأت س��وم خانم طاهره سلطانی آفارانی 
به شناس��نامه ش��ماره 14 کدملي 1290095922 صادره اصفهان فرزند رضاعلی 
نس��بت به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 340/32 مترمربع از پالک 
شماره586فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی طاهره سلطانی آفارانی
27- رای ش��ماره 52416-1394/11/30 هی��أت س��وم خان��م اش��رف مظاهری 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 996 کدملي 1283398370 صادره اصفهان فرزند 
محمد نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 312/54 
مترمربع از پالک ش��ماره436فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده درصفحه 568 دفتر41
28- رای شماره 52415-1394/11/30 هیأت سوم آقای احمد خیراللهی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره 14 کدملي 1290078998 صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 312/54 مترمربع از پالک 
شماره436فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده درصفحه 568 دفتر41
29- رای ش��ماره 52423-1394/11/30 هیأت س��وم  آقاي علیرضا بیدآبادی به 
شناسنامه شماره 3614 کدملي 1290879656 صادره اصفهان فرزند نصراله نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/74 مترمربع از پالک 
شماره1171 فرعی11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 248 دفتر 684 و سند ثبت شده در صفحه 194 دفتر 622

30- رای ش��ماره 52424-1394/11/30 هی��أت س��وم  آقاي بی��ژن بیدآبادی به 
شناسنامه شماره 1863 کدملي 1290552983 صادره اصفهان فرزند نصراله نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/74 مترمربع از پالک 
شماره1171 فرعی11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 248 دفتر 684 و سند ثبت شده در صفحه 194 دفتر 622

31- رای شماره 52428-1394/11/30 هیأت سوم  آقاي سیدمحمد هاشمی دهچی 
به شناسنامه شماره 1182 کدملي 1284997340 صادره اصفهان فرزند سیدمهدی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 255 مترمربع از پالک شماره 20 
فرعی10 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 272 دفتر 876
32- رای شماره 52406-1394/11/30 هیأت سوم  خانم آصفه احمدی به شناسنامه 
ش��ماره 1366 کدملي 1285862848 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به استثنائ بهای ثمیه اعیانی ان به مساحت 95 مترمربع 
از پالک شماره 403 فرعی 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 147 دفتر 49
33- رای ش��ماره 52338-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي غالمعب��اس باقری  به 
شناسنامه شماره  2548  کدملي 1209546949 صادره سمیرم  فرزند خدر نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  102/60  مترمربع از پالک شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک غالمعلی و 

عزیزاله ترکیان
34- رای ش��ماره 52339-1394/11/30 هیأت س��وم خانم فاطم��ه معصوم زاده 
جوزدان به شناسنامه شماره  27933  کدملي 1280276411 صادره اصفهان فرزند  
حسن  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92  مترمربع از پالک شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

حسینعلی زارع بهرام آبادی از سند ثبت شده در صفحه 87 و 96 دفتر 48
35- رای شماره 52308-1394/11/29 هیأت سوم آقاي جمشیدکاشی فروشان  به 
شناسنامه شماره  160  کدملي 1286476992 صادره اصفهان فرزند  رحیم  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  100/70  مترمربع از پالک شماره 68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج 

مهدی کریمی بهرام آبادی
36- رای شماره 52409-1394/11/30 هیأت سوم آقای رسول تیموری جروکانی 
به شناسنامه شماره 32 کدملي 1290149666 صادره خمینی شهر فرزند کرمعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 181/50 مترمربع از پالک شماره 
192 و 193 فرعی 44 اصلی  که مقدار 88/55 متر مربع از پالک 44/192 در تصرف 
متقاضی می باش��د و مقدار 94 مترمربع از 44/193 در تصرف متقاضی می باشد 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند شماره 46728 – 
1349/11/16 دفترخانه 29 از مالک رسمی قاسمعلی تیموری و سند شماره ثبت شده 

در صفحه 354 دفتر 314 به نام رسول تیموری
37- رای ش��ماره 52400-1394/11/30 هی��أت س��وم آقای مصطفی پزش��کی 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 459 کدملي 1288765452 صادره اصفهان فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 230/73 مترمربع از پالک 
شماره 308/1 فرعی 6 اصلی که به پالک 6/1578 تبدیل شده واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 283 دفتر 875  امالک
38- رای شماره 54027-1394/12/15 هیأت سوم خانم صدیقه پنبه ورنوسفادرانی 
به شناسنامه ش��ماره  676  کدملي 1141148846 صادره خمینی شهر فرزند  احمد  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  102/70  مترمربع از پالک شماره 
333 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 569 دفتر 455
39- رای شماره 54033-1394/12/15 هیأت سوم آقاي اکبرجعفری  به شناسنامه 
ش��ماره  35767  کدملي 1282285068 صادره اصفهان فرزند  رجبعلی  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  182/52  مترمربع از پالک شماره 276 فرعی 
36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

محمدحسن ومحمدحسین رهگذر
40- رای شماره 54045-1394/12/15 هیأت سوم آقاي یداله محققیان گورتانی به 
شناسنامه شماره  73  کدملي 1290052001 صادره اصفهان فرزند  عبداله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  172/60  مترمربع از پالک شماره 174 
فرعی 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در 278 دفتر 310
41- رای ش��ماره 54042-1394/12/15 هیأت س��وم آقاي امیر رضائی رنانی  به 
شناس��نامه ش��ماره  280  کدملي 1290514143 صادره اصفهان فرزند  نعمت اله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  162/84  مترمربع از پالک شماره 
829 فرعی 17 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره ی 15926 – 1394/11/21 دفترخانه 261
42- رای ش��ماره 52269-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي محمدتق��ی رفائی  به 
شناسنامه ش��ماره  318  کدملي 5499232563 صادره عسگران فرزند  حسینعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  125  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

اسماعیل امینی عاشق آبادی
43- رای ش��ماره 52253-1394/11/29 هیأت سوم آقاي محمدرضائی برزانی  به 
شناسنامه ش��ماره  75  کدملي 1290313954 صادره اصفهان فرزند  علی  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  171/62  مترمربع از پالک شماره 409 
فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی جعفر رضایی برزانی
44- رای ش��ماره 52243-1394/11/29 هی��أت س��وم آقاي به��روز محمدی  به 
شناسنامه ش��ماره  13  کدملي 6209877443 صادره لنجان فرزند  علی آقا  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  106/40  مترمربع از پالک شماره 100 
فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندثبت 

شده در صفحه 148 دفتر 160 از مالک رسمی رمضان رضایی
45- رای شماره 52245-1394/11/29 هیأت س��وم آقاي محمدرضا مظاهری  به 
شناسنامه شماره  6  کدملي 1290019606 صادره اصفهان فرزند  علی محمد  نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  204/20  مترمربع از 
پالک ش��ماره 366 فرعی 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 593 دفتر 41 و صفحه 40 دفتر 417
46- رای شماره 52244-1394/11/29 هیأت سوم خانم صدیقه سالمی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره  973  کدملي 1283398095 صادره اصفهان فرزند  عزیز  نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  204/20  مترمربع از 
پالک ش��ماره 366 فرعی 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 593 دفتر 41 و صفحه 40 دفتر 417
47- رای ش��ماره 50286-1394/11/06 هیأت س��وم آقای وحیدرضا ناصری به 
شناسنامه شماره 542 کدملي 0039386333 صادره تهران فرزند عبدالغنی نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/62 مترمربع از پالک شماره 1068 فرعی 
25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 259 دفتر 399 از مالک رسمی بمانعلی آشتی جو
48- رای شماره 54395-1394/12/22 هیأت اول اقای حسین رنجکش آدرمنابادی 
به شناسنامه شماره 956  کدملي 1286557887  صادره اصفهان  فرزند  علی  نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت  134/49 مترمربع از پالک 
شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمدشاه عالئی
49- رای ش��ماره 54394-1394/12/22 هی��أت اول خانم من��ور کریمی هویه به 
شناسنامه شماره 6  کدملي 1111048134  صادره فالورجان  فرزند  علی  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  134/49 مترمربع از پالک شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدشاه عالئی
50- رای ش��ماره 54399-1394/12/22 هی��أت اول اقای احمد برات��ی بلمیری به 
شناسنامه ش��ماره 5  کدملي 1159809968  صادره فریدن  فرزند  محمدآقا  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  125 مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس تاجی وبتول صدری
51- رای ش��ماره 54398-1394/12/22 هی��أت اول اق��ای رمضانعل��ی براتی به 
شناسنامه شماره 1037  کدملي 1159344175  صادره فریدن  فرزند  محمد  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  125 مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس تاجی وبتول صدری
52- رای ش��ماره 54401-1394/12/22 هیأت اول اقای محمود شعرای نجاتی به 
شناسنامه شماره 7  کدملي 1284598136  صادره اصفهان  فرزند  علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  121 مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا فرزند حسینعلی
53- رای شماره 54406-1394/12/22 هیأت اول خانم هاجر ابراهیمی بابوکانی به 
شناسنامه شماره 5804  کدملي 1293184438  صادره خمینی شهر  فرزند  اصغر  
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  176/68  مترمربع از پالک شماره 31  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد ابراهیمی 

بابوکانی
54- رای ش��ماره 54409-1394/12/22 هیأت اول خانم صغ��ری حبیبی دهقی به 
شناسنامه ش��ماره 4860  کدملي 1090565755  صادره نجف آباد  فرزند  حسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  203  مترمربع از پالک ش��ماره 453 فرعی از 24  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 133583-

75/12/13 دفتر 20 اصفهان
55- رای شماره 54412-1394/12/22 هیأت اول اقای رسول مستاجران گورتانی 
به شناسنامه ش��ماره 13  کدملي 1290184161  صادره خمینی شهر  فرزند  حسن  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  280  مترمربع از پالک شماره 296/2  فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی 

سی منی
56- رای ش��ماره 54417-1394/12/22 هیأت اول اقای حس��ن باباصفری رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 247  کدملي 1290146330  صادره خمینی شهر  فرزند  علی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  147/20  مترمربع از پالک شماره 3217  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسن صالحیان ازموردثبت صفحه 382 دفتر 62 امالک
57- رای ش��ماره 54419-1394/12/22 هیأت اول اقای رمضان فاتحی پیکانی به 
شناس��نامه ش��ماره 1620  کدملي 1283487632  صادره اصفهان  فرزند  محمود 
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مس��احت  128/76 مترمربع از 
پالک شماره 777  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 114 دفتر 585 امالک
58- رای ش��ماره 54423-1394/12/22 هی��أت اول خان��م زهرا س��قائی زفره به 
شناس��نامه ش��ماره 106  کدملي 1287833306  صادره اصفهان  فرزند  ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت  95/07  مترمربع از پالک ش��ماره 408  فرعی از 
26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

کریم تاجی زادگان
59- رای ش��ماره 54425-1394/12/22 هی��أت اول اقای بهمن نص��ر ازادانی به 
شناسنامه ش��ماره 1455  کدملي 1829408046  صادره خرمشهر  فرزند  رمضان 
نس��بت به 43/20 حبه مشاع از72حبه شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  156/20  
مترمربع از پالک شماره 218  فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 479دفتر 844 امالک
60- رای شماره 54426-1394/12/22 هیأت اول خانم سمانه مستاجران گورتانی 
به شناسنامه شماره 1389  کدملي 1290857466  صادره اصفهان  فرزند  رمضان 
نس��بت به 28/80 حبه مشاع از72حبه شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت  156/20  
مترمربع از پالک شماره 218  فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 292 دفتر 473 امالک
61- رای ش��ماره 54427-1394/12/22 هیأت اول اقای عیسی هارونی بردشاهی 
به شناسنامه ش��ماره 19  کدملي 4622891281  صادره ش��هرکرد  فرزند  مهدی  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  172/94  مترمربع از پالک شماره 45  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین طهماسبی
62- رای ش��ماره 54541-1394/12/24 هیأت اول خانم عفت میرزائی علویجه  به 
شناسنامه ش��ماره 92  کدملي  1286016649  صادره اصفهان  فرزند  محمدرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 108/56  مترمربع از 
پالک شماره 285 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدمارانی
63- رای ش��ماره 54540-1394/12/24 هیأت اول اقای جمال اش��راقی جزی  به 
شناس��نامه ش��ماره 1316  کدملي  1288182570  صادره اصفهان  فرزند  مهدی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 108/56  مترمربع از 
پالک شماره 285 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدمارانی
64- رای ش��ماره 54538-1394/12/24 هی��أت اول اقای امراله نص��ر آزادانی  به 
شناس��نامه ش��ماره 27  کدملي  1290172552  صادره اصفهان  فرزند قدیرعلی  
شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 252/50  مترمربع از پالک ش��ماره 70 فرعی از 7  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

554 دفتر 736 امالک
65- رای ش��ماره 54528-1394/12/24 هی��أت اول خانم مرضی��ه ثابتی پور  به 
شناس��نامه ش��ماره 56096  کدملي  1280987839  صادره اصفهان  فرزند محمد  
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/25  مترمربع از پالک 
شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسن رضائی ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالک
66- رای شماره 54530-1394/12/24 هیأت اول خانم اختر اسداللهی  به شناسنامه 
شماره 955  کدملي  1284395332  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/25  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حس��ن 

رضائی ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالک
67- رای ش��ماره 54527-1394/12/24 هیأت اول خانم مریم کلینی  به شناسنامه 
ش��ماره 56002  کدملي  1280988770  صادره اصفهان  فرزند عباس  نس��بت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/25  مترمربع از پالک شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسن رضائی ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالک
68- رای ش��ماره 54515-1394/12/24 هی��أت اول  اقای احمدرضا قاس��می  به 
شناسنامه ش��ماره 2  کدملي  6219870204  صادره فریدن  فرزند کریم  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 136/32  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج محمدحسین ریاضیات

69- رای ش��ماره 54521-1394/12/24 هیأت اول اقای سیروس احمدی فارسانی  
به شناس��نامه ش��ماره 34  کدملي  4679357241  صادره فارس��ان  فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/70  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غالمحسین کشاورز 

خوابجانی ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
70- رای ش��ماره 54574-1394/12/24 هیأت اول خانم زه��را صادقی برزانی به 
شناسنامه ش��ماره 138  کدملي  1290585075  صادره خمینی شهر  فرزند رحیم 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 237  مترمربع از پالک ش��ماره 105و106 فرعی 
از 16  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 
136311-76/2/29 دفتر 7 اصفهان بنام متقاضی ومقدار6 مترمربع ازمالک رسمی 

حسین صادقی 
71- رای شماره 54576-1394/12/24 هیأت اول آقای مجید مشهدی به شناسنامه 
شماره 6  کدملي  0533098963  صادره اراک  فرزند محمد علی ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 139/80  مترمربع از پالک شماره 65  فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدپیرنجم الدین 
72- رای شماره 54556-1394/12/24 هیأت اول خانم بهجت مهدی ششجوانی  به 
شناسنامه ش��ماره 5  کدملي  6219874102  صادره فریدن  فرزند یداله  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 77/97  مترمربع از پالک ش��ماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی امیرهوشنگ مختاری تهرانی

73- رای ش��ماره 54831-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي محمدس��عید شریفی 
دارانی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 479 کدمل��ي 4431506888 صادره ی��زد فرزند 
محمدحسین نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 216/77 مترمربع از 
پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه از ملک رسمی کریم رضائی کوجانی از سند مورد ثبت در صفحه 268 الی 

271 دفتر 54
74- رای شماره 54826-1394/12/27 هیأت چهارم خانم عفت مقیمی  به شناسنامه 
شماره  66  کدملي 1290028907 صادره اصفهان فرزند  جعفر  نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت  111/60  مترمربع از پالک ش��ماره 546 فرعی 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 

خدادادو حسن سلطانی  رنانی
75- رای ش��ماره 54763-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي رض��ا کیانی رنانی  به 
شناسنامه شماره  36  کدملي 1290114110 صادره اصفهان فرزند  باقر  نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  199/75  مترمربع از پالک شماره 1332 فرعی 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب سند 
ش��ماره ی 83132 – 36/4/14 خریداری و مورد ثبت در صفحه 537 دفتر 198 به 
نام وی مقدار 7 سهم ثبت و مابقی را از باقر ورمضانعلی مالک 160 سهم مورد ثبت 

درصفحه مذکور خریداری نموده است
76- رای شماره 54754-1394/12/26 هیأت چهارم خانم نصرت رضائی دهقی به 
شناسنامه ش��ماره  1529  کدملي 1282946358 صادره اصفهان فرزند  حیدرعلی  
نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  143/75  مترمربع از پالک شماره 
451 فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان که 
 متقاضی در صفحه ی 572 دفتر 955 مالک رس��می 4 هش��ت دهم مشاع از 72 حبه 

می باشد
77- رای ش��ماره 54838-1394/12/27 هی��أت چهارم خانم ف��روزان یزدانی به 
شناسنامه شماره 885 کدملي 1971338737 صادره مسجدسلسمان فرزند سهراب 
نسبت به 2 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 230 مترمربع از 
پالک ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهانمع 

الواسطه از مالک رسمی عباسقلی نجفی
78- رای شماره 54837-1394/12/27 هیأت چهارم خانم فرخنده صالحی زاده به 
شناسنامه شماره 247 کدملي 1755647964 صادره اهواز فرزند سیدمحمد نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 230 مترمربع از پالک 
شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهانمع الواسطه 

از مالک رسمی عباسقلی نجفی 
79- رای ش��ماره 54719-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي ای��رج علی محمدی  به 
شناسنامه شماره  2862  کدملي 5759235915 صادره فریدن فرزند  میرزا  نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  111/41  مترمربع از پالک شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه طبق استشهاد 

محلی از مالک رسمی قنبرعلی سلیمانی دهنوی 
80- رای ش��ماره 54860-1394/12/27 هی��أت چهارم آقاي محم��د موجودي به 
شناسنامه شماره 435 کدملي 1290440395 صادره خمیني شهر فرزند حبیب اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 84/91 مترمربع 
پالک شماره 3842 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 308دفتر 996
81- رای ش��ماره 54861-1394/12/27 هیأت چهارم  خانم الهام تسلیمي رناني به 
شناسنامه شماره 1635 کدملي 1290527644 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 84/91 مترمربع پالک 
ش��ماره 3842 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 308دفتر 996
82- رای ش��ماره 54841-1394/12/27 هی��أت چه��ارم  آقاي بهمن قاس��می به 
شناسنامه شماره 4709 کدملي 4171574757 صادره الیگودرز  فرزند حمزه نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/5 مترمربع از پالک شماره67 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی فتح 

اله سدهیان 
83- رای شماره 54370-1394/12/22 هیأت دوم  خانم فاطمه جان نثاری الدانی به 
شناسنامه شماره 21269  کدملي 1292129980  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ س��اختمان  به مساحت  200/76   مترمربع از 
پالک ش��ماره 361 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رس��می طاهره نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 417 دفتر 

604  امالک
84- رای شماره 54369-1394/12/22 هیأت دوم خانم زهرا عزیزی کوهانستانی 
به شناسنامه ش��ماره 791  کدملي 1290690235  صادره اصفهان  فرزند رمضان  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ س��اختمان  به مساحت  200/76   مترمربع از 
پالک ش��ماره 361 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رس��می طاهره نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 417 دفتر 

604  امالک
85- رای ش��ماره 54376-1394/12/22 هی��أت دوم  خان��م ش��هین قندهاری به 
شناسنامه ش��ماره 41337  کدملي 1280838930  صادره اصفهان  فرزند اسداله  
نسبت به سه دانگ مش��اع از  ششدانگ دوباب مغازه  به مس��احت  60   مترمربع از 
پالک ش��ماره 273  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رسمی اس��داله قندهاری ازموردثبت صفحه 551 دفتر 208

 امالک
86- رای شماره 54375-1394/12/22 هیأت دوم خانم ناهید قندهاری به شناسنامه 
ش��ماره 227  کدملي 1091949190  صادره نجف آباد فرزند اسداله  نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ دوباب مغازه  به مساحت  60   مترمربع از پالک شماره 273  
فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اسداله قندهاری ازموردثبت صفحه 551 دفتر 208 امالک
87- رای شماره 54215-1394/12/19 هیأت دوم  خانم ش��یوا اقدس روحانی  به 
شناسنامه شماره 2021  کدملي 1288368161  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
نس��بت به هجده حبه وپنجاه وچهار-شصت ویکم حبه مش��اع از72حبه ششدانگ 
یکباب دامداری وخانه متصله به مس��احت 925  مترمربع به اس��تثنا منافع وباحق 
استرداد وحق فس��خ به نفع اقای محمدحس��ین نصری نصرابادی از پالک شماره 
661 فرعی از 5 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 244و333و335 دفتر183و273و430   امالک
88- رای شماره 54214-1394/12/19 هیأت دوم خانم تینا نصری نصرآبادی   به 
شناسنامه ش��ماره 1274816211  کدملي 1274816211  صادره اصفهان  فرزند 
محمدحسین نس��بت به پنجاه وسه حبه وهفت-ش��صت ویکم حبه مشاع از72حبه 
ششدانگ یکباب دامداری وخانه متصله به مس��احت 925  مترمربع به استثنا منافع 
وباحق استرداد وحق فس��خ به نفع اقای محمدحس��ین نصری نصرابادی از پالک 
ش��ماره 661 فرعی از 5 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 244و333و335 دفتر183و273و430   امالک
89- رای شماره 54222-1394/12/19 هیأت دوم  آقای عبدالرحیم جوانی جونی  به 
شناسنامه شماره 1131  کدملي 1283035480  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی  
ششدانگ مغازه به مساحت 41/58  مترمربع از پالک شماره 1286 فرعی از 16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 54/3/18-46217 

دفترخانه 5 اصفهان
90- رای ش��ماره 54220-1394/12/19 هیأت دوم  آقای حس��ین شیرانی پور به 
شناس��نامه ش��ماره 259  کدملي 1290030839  صادره اصفهان  فرزند غالمعلی  
ششدانگ ساختمان به مساحت 146  مترمربع از پالک ش��ماره 3623 فرعی از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

212 دفتر 489 امالک
91- رای شماره 1205-1395/01/26 هیأت دوم  آقای علی بقولی زاده  به شناسنامه 
ش��ماره 1312  کدملي  1287635016   ص��ادره اصفهان  فرزند جواد شش��دانگ 
ساختمان  به مساحت  506/92  مترمربع از پالک شماره 114   فرعی از 4  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفه��ان ازموردثبت صفحه 64 و400 

دفتر 309 و437 امالک
92- رای ش��ماره 1353-1395/01/28 هی��أت اول  خانم اکرم بیگ��ی دارگانی به 
شناسنامه شماره 42  کدملي  1289401888  صادره اصفهان  فرزند محمد  ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت  127/70  مترمربع از پالک ش��ماره 178و178 فرعی از 16   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که هریک ازپالکهای 

فوق ازموردثبت صفحه 203و239 دفتر 113و101 امالک
93- رای ش��ماره 1354-1395/01/28 هیأت اول  آقای منصور صادقی میرلطف 
اله به شناسنامه ش��ماره 3  کدملي  5659560441  صادره اصفهان  فرزند حسین  
شش��دانگ یکبابخانه ب��ه مس��احت  112/20  مترمربع از پالک ش��ماره 28 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می طاهره 

رضائی 
94- رای ش��ماره 1403-1395/01/29 هیأت اول  خانم مرضیه اسماعیلی برزانی   
به شناسنامه ش��ماره  40  کدملي  1290463824  صادره خمینی شهر  فرزند  یداله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 252/25   مترمربع از پالک شماره  119  فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن 

ابراهیمی افارانی ازموردثبت صفحه 854 دفتر اول امالک
95- رای شماره 1422-1395/01/29 هیأت اول  آقای عزیزاله خواجه به شناسنامه 
شماره  689  کدملي  1209379465  صادره سمیرم  فرزند  علی نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/25   مترمربع از پالک شماره  67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عبداله علی 

رحیمی 
96- رای شماره 1423-1395/01/29 هیأت اول  خانم گلدسته خواجه به شناسنامه 
شماره  717  کدملي  1209379740  صادره س��میرم  فرزند  غالمحسین  نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/25   مترمربع از پالک شماره  
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عبداله علی رحیمی 
97- رای شماره 1424-1395/01/29 هیأت اول  آقای خسرو فروغی به شناسنامه 
ش��ماره  12771  کدملي  4170118006  صادره الیگودرز  فرزند  حسن  ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 100  مترمربع از پالک ش��ماره  66  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان از مالک رسمی احمد ذوالفقاری ازموردثبت 

صفحه 482 دفتر 149 امالک
98- رای شماره 1426-1395/01/29 هیأت اول  آقای رحمن شفیعی عاشق ابادی به 
شناسنامه شماره  44260  کدملي  1280333677  صادره اصفهان  فرزند  رجبعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 136/80   مترمربع از پالک شماره  66  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمد ذوالفقاری 

عاشق ابادی ازمورد ثبت صفحه 480 دفتر 149 امالک
99- رای ش��ماره 1429-1395/01/29 هی��أت اول  آقای حس��ن می��رزا آقائی به 
شناسنامه شماره  210  کدملي  4410886347  صادره ابر  فرزند  محمد  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 154/90   مترمربع از پالک شماره  68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضاعلی زارع بهرام ابادی 

ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
100- رای شماره 1554-1395/01/30 هیأت اول خانم طاهره اکبریان  به شناسنامه 
شماره  45  کدملي 1290212163  صادره اصفهان  فرزند  کریم ششدانگ یکبابخانه  
به مس��احت 221  مترمربع از پ��الک ش��ماره 3285  فرعی از 18   اصل��ي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 118 دفتر 688 

امالک
101- رای شماره 1557-1395/01/30 هیأت اول خانم فروغ محمدی پور مقدم  به 
شناسنامه شماره  1020  کدملي 1285560523  صادره اصفهان  فرزند عبدالرحیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 81/20  مترمربع از پالک ش��ماره 654  فرعی از 
40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمود حسن زاده 
102- رای شماره 1559-1395/01/30 هیأت اول  آقای بیژن یزدانی  به شناسنامه 
شماره  83697  کدملي 0031839746  صادره تهران  فرزند غالم مهدی  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 116/60  مترمربع از پالک ش��ماره 371  فرعی از 40   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی 

ترکی لمجیری 
103- رای شماره 1561-1395/01/30 هیأت اول  خانم عصمت نصری نصرابادی  
به شناسنامه ش��ماره  74  کدملي 1290094594  صادره اصفهان  فرزند حسنعلی 
نسبت به سه دانگ ویکصدوشصت وپنج-دویست وبیس��ت وسوم دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 232  مترمربع از پالک شماره 154  فرعی از 5   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 256 

دفتر 3 امالک
ادامه در صفحه 15
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104- رای ش��ماره 1560-1395/01/30 هیأت اول آقای مصطفی نصر اصفهانی  
به شناسنامه شماره  16  كدملي 1290052670  صادره اصفهان  فرزند محمدربیع 
نسبت به دودانگ وپنجاه وهشت-دویست وبیست وسوم دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 232  مترمربع از پالك ش��ماره 154  فرعی از 5   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفه��ان ازموردثبت صفحه 186 دفتر 

847 امالك
105- رای ش��ماره 1571-1395/01/30 هی��أت اول  آق��ای ولی ال��ه بهرامیان  به 
شناس��نامه ش��ماره  37  كدملي 1199735558  صادره ش��هرضا  فرزند سهراب  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 77/55  مترمربع از پالك شماره 28   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی یداله رضائی برزانی 
106- رای شماره 1600-1395/01/30 هیأت اول  آقای حمیدرضا مرادی خولنجانی  
به شناسنامه شماره  1913  كدملي 1284756475  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 135/50  مترمربع از پالك شماره 32   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی محمدمزروعی 

سبدانی 
107- رای ش��ماره 2334-1395/02/08 هی��أت اول  آق��ای حس��نعلی مارانی   به 
شناس��نامه ش��ماره 3718  كدملي  1282995774   صادره اصفه��ان  فرزند  فتح 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت  175  مترمربع از 
پالكهای شماره  86 و73/2 فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان كه ازپالك 86 فرعی بنام متقاضی درصفحه 491 دفتر 864 امالك 
وازپالك 73/2 فرعی ازمالك رسمی حسین وربابه ومحمودوفاطمه صغری مارانی 

ازموردثبت صفحه 537 و43 و46 و49 دفتر62 و451  امالك
108- رای ش��ماره 2335-1395/02/08 هی��أت اول خان��م مرضی��ه رضائی   به 
شناسنامه شماره 1132  كدملي  1284951766   صادره اصفهان  فرزند  رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به مس��احت  175  مترمربع از پالكهای 
ش��ماره  86 و73/2 فرعی از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان كه ازپ��الك 86 فرعی بنام متقاضی درصفح��ه 86 دفتر 829 امالك 
وازپالك 73/2 فرعی ازمالك رسمی حسین وربابه ومحمودوفاطمه صغری مارانی 

ازموردثبت صفحه 537 و43 و46 و49 دفتر 62 و451  امالك
109- رای ش��ماره 7344-1394/03/31 هیأت سوم  آقاي س��یدحبیب حسینی به 
شناسنامه ش��ماره 24 كدملي 1289934878 صادره اصفهان فرزند سیدمصطفی 
نسبت به21حبه مشاع از 72حبه شش��دانگ یك باب ساختمان به مساحت 291/42 
مترمربع از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت مل��ك غ��رب اصفه��ان ازسندش��ماره553و461و464و467و558و70دفاتر 

459و446و973
110- رای ش��ماره 7345-1394/03/31 هیأت سوم خانم طاهره غدیریان زهرانی 
به شناسنامه شماره 38 كدملي 1290015538 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
15حبه مشاع از 72حبه   ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 291/42 مترمربع 
از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحات 553و461و464و467و558و70دفاتر 

459و446و973
111- رای ش��ماره 7343-1394/03/31 هی��أت س��وم خان��م مائ��ده ی��ادگاری 
بهارانچی به شناس��نامه ش��ماره 859 كدملي 1293210854 صادره خمینی شهر 
فرزند رس��ول نس��بت به 12 حبه  مش��اع از 72حبه  شش��دانگ یك باب ساختمان 
به مس��احت 291/42 مترمرب��ع از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6  اصل��ي واقع در 
اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان ازس��ند ثبت ش��ده در صفحات 

553و461و464و467و558و70دفاتر 459و446و973
112- رای شماره 7346-1394/03/31 هیأت سوم  خانم راضیه كیانی زهرانی به 
شناسنامه شماره 49400 كدملي 1280382910 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به 12حبه مشاع از 72حبه  ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 291/42 مترمربع 
از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحات 553و461و464و467و558و70دفاتر 

459و446و973
113- رای ش��ماره 7347-1394/03/31 هی��أت س��وم خانم فاطمه هاش��م زاده 
به شناس��نامه ش��ماره 1271587491 كدمل��ي 1271587491 ص��ادره اصفهان 
فرزند محمدرضا نس��بت به 12حبه مشاع از 72حبه  شش��دانگ یك باب ساختمان 
به مس��احت 291/42 مترمرب��ع از پالك ش��ماره 452 فرعی از 6  اصل��ي واقع در 
اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان ازس��ند ثبت ش��ده در صفحات 

553و461و464و467و558و70دفاتر 459و446و973
114- رای ش��ماره 1841-1395/01/31 هیأت چهارم  آقاي شیرمحمدچوپانی به 
شناس��نامه ش��ماره 1117 كدملي 6219370244 صادره فریدن فرزند غالم رضا 
نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 100/03 مترمربع از پالك شماره2762 
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی فاطمه صغری علیجانی
115- رای ش��ماره 1857-1395/01/31 هیأت چهارم  آقاي غالمحس��ین حیدری 
آقاگلی به شناسنامه ش��ماره 1369 كدملي 4171215226 صادره الیگودرز فرزند 
حیدرنس��بت به شش��دانگ یك باب خانه به مس��احت 150/83 مترمرب��ع از پالك 
شماره446 فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمی یداله ابراهیمی
116- رای ش��ماره 1863-1395/01/31 هی��أت چهارم  آقاي مصطفی عس��کری 
برزانی به شناس��نامه ش��ماره 2783 كدملي 1282989553 صادره خمینی ش��هر 
فرزند غفور نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 184/50 مترمربع از پالك 
شماره212فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

به موجب سند شماره 14197 – 87/10/14 دفتر 135
117- رای ش��ماره 1860-1395/01/31 هیأت چهارم  آقاي مهدی شعبانی فرد به 
شناسنامه شماره 835 كدملي 1293136751 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 109/50 مترمربع از پالك شماره 711 فرعی25 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه از خانم صغری 

جوانی كه ازمالکین می باشد را خریداری نموده
118- رای شماره 1879-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهراكیقبادی لمجیری به 
شناسنامه شماره 1025 كدملي 1289305269 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 157/30 مترمربع از پالك شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از غالمحسین 

كشاورز
119- رای ش��ماره 54707-1394/12/26 هیأت س��وم خانم توران خاكس��ار  به 
شناسنامه ش��ماره  14  كدملي 1290144001 صادره اصفهان فرزند  حیدر  نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  341/25  مترمربع از پالك شماره 7458 
فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 507 و 284 و287 و306 دفاتر 296 و 468 و 896
120- رای شماره 54742-1394/12/26 هیأت سوم  آقاي سیدحسن حسینی رنانی  
به شناسنامه ش��ماره  159  كدملي 1289983798 صادره اصفهان فرزند  سیدعلی  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  312/73  مترمربع از پالك شماره 
1313 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 137 دفتر 527
121- رای شماره 54701-1394/12/26 هیأت س��وم  آقاي سیدمحمد آتشین  به 
شناس��نامه ش��ماره  732  كدملي 1285647769 صادره اصفهان فرزند  سیدعلی  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  167/84  مترمربع از پالك شماره 
32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

حسن وحسین حقیقی زاده مارچینی
122- رای ش��ماره 54767-1394/12/26 هی��أت س��وم  آقاي اكب��ر جعفری  به 
شناسنامه ش��ماره  35767  كدملي 1282285068 صادره اصفهان فرزند  رجبعلی  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  206/11  مترمربع از پالك شماره 
275 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملك غرب اصفهان از 

مالك رسمی حاج آقا كشاورز 
123- رای شماره 54743-1394/12/26 هیأت سوم آقاي جواد هاشمی گورتانی 
به شناسنامه شماره  1740  كدملي 1283437287 صادره خمینی شهر فرزند  قاسم  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  226/57  مترمربع از پالك شماره 
186 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه ی 352 دفتر 167
124- رای شماره 54744-1394/12/26 هیأت سوم  آقاي جواد هاشمی گورتانی  
به شناسنامه شماره  1740  كدملي 1283437287 صادره خمینی شهر فرزند  قاسم  
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  218/24  مترمربع از پالك شماره 
186 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه ی 359 دفتر 167
125- رای ش��ماره 54656-1394/12/25 هیأت س��وم  آقاي جعفر عس��گری  به 
شناسنامه شماره  694  كدملي 1290410763 صادره اصفهان فرزند  یداله  نسبت 
به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب ساختمان به مس��احت  212/89  مترمربع از 
پالك شماره 2508 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 157 و 228 دفاتر 428 و 653
126- رای ش��ماره 54657-1394/12/25 هیأت س��وم  آقاي محسن عسگری  به 
شناسنامه شماره  483  كدملي 1290340684 صادره اصفهان فرزند  یداله  نسبت 
به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب ساختمان به مس��احت  212/89  مترمربع از 
پالك شماره 2508 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 157 و 228 دفاتر 428 و 653
127- رای شماره 54647-1394/12/25 هیأت سوم آقاي س��یدنوراله طباطبائی 
به شناس��نامه ش��ماره  21  كدملي 5499745625 صادره تی��ران و كرون فرزند  
سیدابوالفضل  نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  151/60  مترمربع 
از پالك شماره 121 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند  ثت شده در صفحه 20 و 23 دفتر 562
128- رای ش��ماره 54649-1394/12/25 هیأت س��وم خانم ثریا گل افش��ان  به 
شناسنامه شماره  15  كدملي 1288628587 صادره اصفهان فرزند  محمد  نسبت به 
یك دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  307/70  مترمربع از پالك 
شماره 73 فرعی 4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 106 و317 و109 دفتر528 و 572
129- رای ش��ماره 54648-1394/12/25 هی��أت س��وم  آقاي كری��م مومنی  به 

شناسنامه شماره  556  كدملي 1284427633 صادره اصفهان فرزند  عبدالرسول  
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت  307/70  مترمربع 
از پالك ش��ماره 73 فرعی 4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 106 و317 109 دفتر528 و 572
130- رای شماره 1890-1395/01/31 هیأت سوم  آقاي كریم باباصفری رنانی به 
شناسنامه شماره 9791 كدملي 1283207230 صادره خمینی شهر فرزند اسمعیل 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 224/29 مترمربع از پالك شماره 
189 فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 583 دفتر 467
131- رای شماره 1713-1395/01/30 هیأت سوم  آقاي محمدعلی بنی صادقی به 
شناسنامه شماره 3267 كدملي 1282994808 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 180/60 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی علی 

بنی صادقی 
132- رای شماره 1669-1395/01/30 هیأت س��وم  آقاي علیرضا مهراب پور به 
شناسنامه ش��ماره 236 كدملي 4131900971 صادره بروجرد فرزند غالم نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 277/78 مترمربع از پالك شماره3335 
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی حاج محمدحسن حسن وغنی
133- رای ش��ماره 1720-1395/01/30 هی��أت س��وم  آقاي مانده عل��ی بیکدلی 
جونقانی به شناسنامه ش��ماره 133 كدملي 4679478012 صادره فارسان فرزند 
محمداسماعیل نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 291/98 مترمربع 
از پالك شماره 655 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 63 دفتر 756
134- رای شماره 52425-1394/11/30 هیأت سوم  آقاي علی مصلحی بهارانچی 
به شناسنامه شماره 25 كدملي 1289965773 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 925 مترمربع از پالك شماره23 فرعی13 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

ابوالقاسم و علی جان نثاری فرزندان كریم و غالمعلی 
135- رای شماره 1650-1395/01/30 هیأت سوم آقاي هدایت اله جهانگیری بلطاقی 
به شناسنامه ش��ماره 24 كدملي 6219834372 صادره فریدن فرزند جواد نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مس��احت 115/40 مترمربع از پالك شماره450 
فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی محمود تنهائی
136- رای شماره 1902-1395/01/31 هیأت سوم خانم فاطمه سلطان اشراقی به 
شناسنامه شماره 14929 كدملي 1218678488 صادره گلپایگان فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 225/95 مترمربع از پالك شماره44 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

عباس كاظمی
137- رای ش��ماره 17739-1393/07/29 هیأت س��وم آقاي منص��ور باقری به 
شناس��نامه ش��ماره 244 كدملي 1091931471 صادره نجف آباد فرزند حس��ن 
نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 153/56 مترمربع از پالك شماره  28 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی باقر

 باقر صاد
138- رای شماره 26855-1393/11/07 هیأت دوم خانم رقیه حسنی به شناسنامه 
شماره 199  كدملي 1219324736 صادره گلپایگان فرزند حسن نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مس��احت 107/75 مترمربع از پالك شماره 2416 
فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك 

رسمی مهنازعسگری رنانی ازموردثبت صفحه 333 دفتر 396 امالك
139- رای ش��ماره 26856-1393/11/07 هی��أت دوم  آقای بش��یرجهانگیری به 
شناس��نامه ش��ماره 3  كدملي6219841093 صادره بوئین میاندش��ت فرزند فرج 
نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ ساختمان به مس��احت 107/75 مترمربع از 
پالك ش��ماره 2416 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رس��می مهنازعس��گری رنانی ازموردثبت صفحه 333 دفتر 

396 امالك
140- رای ش��ماره 3581-1395/02/20 هیأت دوم  آقاي حسن ابراهیمي علویجه 
به شناسنامه ش��ماره 5070 كدملي 1090507771 صادره نجف آباد فرزند حیدر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 153 مترمربع پالك شماره786 فرعي از 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی علی براری 

لنبانی ازموردثبت صفحه 555 دفتر305 امالك
141- رای شماره 3582-1395/02/20 هیأت دوم  آقاي سید مرتضي سجادي اصل 
به شناسنامه ش��ماره 1021 كدملي 1284851001 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ مغازه به مساحت 25/20 مترمربع پالك ش��ماره 15 فرعي از 27  اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی جعفرتقی یار 

ازموردثبت صفحه 514 دفتر 280 امالك
142- رای ش��ماره 4071-1395/02/22 هی��أت دوم  خانم اعظم دائ��ي اكبري به 
شناسنامه ش��ماره 1173 كدملي 1284891526 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به یك دانگ ونیم  مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 716/67 مترمربع 
پالك شماره 610 و611 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاس��م دائی اكبری مورث متقاضی ازپالك 610 
فرعی ازموردثبت صفح��ه 207 دفتر 625 امالك وازپ��الك 611 فرعی ازموردثبت 

صفحه 198 دفتر 625 امالك
143- رای ش��ماره 4072-1395/02/22 هیأت دوم  خانم فرزان��ه دائي اكبري به 
شناسنامه ش��ماره 4632 كدملي 1291977473 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به یك دانگ ونیم مشاع ازششدانگ س��اختمان به مساحت 716/67 مترمربع 
پالك شماره 610 و611 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاس��م دائی اكبری مورث متقاضی ازپالك 610 
فرعی ازموردثبت صفح��ه 207 دفتر 625 امالك وازپ��الك 611 فرعی ازموردثبت 

صفحه 198 دفتر 625 امالك
144- رای ش��ماره 4060-1395/02/22 هی��أت دوم آق��اي علي دائ��ي اكبري به 
شناسنامه ش��ماره 3780 كدملي 1284977382 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 706/67 مترمربع پالك 
شماره 610 و611 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاس��م دائی اكبری مورث متقاضی ازپالك 610 فرعی 
ازموردثبت صفحه 207 دفتر 625 امالك وازپ��الك 611 فرعی ازموردثبت صفحه 

198 دفتر 625 امالك
145- رای ش��ماره 2812-1395/02/12 هی��أت دوم خان��م فاطمه س��تار زاده به 
شناس��نامه ش��ماره 55256 كدملي 1281649570 صادره اصفهان فرزند محمد 
ششدانگ س��اختمان به مساحت 325/56 مترمربع پالك ش��ماره 296 فرعي از 22 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی امیر 

صادقیان رنانی از مورد ثبت صفحه 597 دفتر717 امالك
146- رای ش��ماره 2595-1395/02/11 هی��أت دوم خان��م فرزان��ه مصلحي به 
شناسنامه ش��ماره 62 كدملي 1290840301 صادره خمینی شهر فرزند صفر علي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ س��اختمان به مساحت 89/50 مترمربع پالك 
شماره 3 فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سند 79599-90/1/25 دفتر25 اصفهان
147- رای شماره 2594-1395/02/11 هیأت دوم  آقاي علیرضا نصر به شناسنامه 
ش��ماره 14 كدملي 1290363323 صادره اصفهان فرزند اكبر نس��بت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مس��احت 89/50 مترمربع پالك شماره3 فرعي از7  
اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ند79375-

89/12/16 دفتر 25 اصفهان
148- رای ش��ماره 2585-1395/02/11 هیأت دوم  خانم مه��ري تركان رناني به 
شناسنامه ش��ماره 519 كدملي 0321386353 صادره كرج فرزند حسن ششدانگ 
مغازه به مس��احت 65/27 مترمربع پالك ش��ماره 821 فرعي از 17 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی لیال تركان رنانی از 

مورد ثبت صفحه 60 دفتر135 امالك
149- رای ش��ماره 4273-1395/02/25 هی��أت اول آقاي عبدالرضا ش��یران به 
شناس��نامه ش��ماره 205 كدملي 1285533704 صادره اصفه��ان فرزند مرتضي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 71/50 مترمربع پالك شماره 201 فرعي از 27 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی میرزاسلیمان 

خان ایروانی 
150- رای ش��ماره 4363-1395/02/26 هی��أت اول آقاي محم��د تاجمیر ریاحي 
به شناس��نامه ش��ماره 19 كدملي 1290380953 صادره اصفهان فرزند حس��ین 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 365 مترمربع پ��الك ش��ماره 407 فرعي از 14 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

38و102و43دفتر569 و583 و143 امالك
151- رای شماره 4382-1395/02/26 هیأت اول  خانم مریم دهبان به شناسنامه 
ش��ماره 1894 كدملي 1199264016 صادره ش��هرضا فرزند عوض شش��دانگ 
یکبابخانه به مساحت 254 مترمربع پالك شماره 45 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی ابوالقاسم رحمتی اندانی
152- رای ش��ماره 4387-1395/02/26 هیأت اول آق��اي ابراهیم نصر آزاداني به 
شناسنامه ش��ماره 1698 كدملي 1282927949 صادره خمیني شهر فرزند عباس 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 73/80 مترمربع پالك ش��ماره34 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رس��می حسنعلی رضائی 

سودانی
153- رای ش��ماره 4395-1395/02/26 هیأت اول آقاي  ناصر تاج میر ریاحي به 
شناسنامه شماره 471 كدملي 1288564988 صادره اصفهان  فرزند قاسم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 348/24 مترمربع پالك شماره 807/2 فرعي از 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 558 دفتر 

30 امالك
154- رای شماره 4441-1395/02/26 هیأت اول خانم صدیقه سلطاني آفاراني به 
شناسنامه ش��ماره 74 كدملي 1290330484 صادره خمینی شهر فرزند محمدعلي 
شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 210 مترمربع پالك ش��ماره  28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی محمدعلی وعبداله 

سلطانی

155- رای ش��ماره 4462-1395/02/26 هیأت اول آقاي محمد حس��ین احمدي به 
شناس��نامه ش��ماره 1292 كدملي 1159039984 صادره فری��دن فرزند قربانعلي 
شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 57/84 مترمربع پالك ش��ماره 67 اصلي واقع 
 در اصفهان بخ��ش14 حوزه ثب��ت ملك غرب اصفهان ازمالك رس��می رس��ول و

حسن جاللی
156- رای شماره 4463-1395/02/26 هیأت اول آقاي شنبه مومزائي به شناسنامه 
شماره 1378 كدملي 4621139401 صادره شهركرد فرزند علي بنده ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 133/50 مترمربع پالك ش��ماره 45 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی كاظم صفری رنانی
157- رای ش��ماره4465-1395/02/26 هیأت اول آقاي محسن زارع بهرام آبادي 
به شناس��نامه ش��ماره 22 كدملي 1290333319 صادره اصفهان فرزند حسنعلي 
شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 334/35 مترمربع پالك ش��ماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 105 دفتر 

300 امالك 
158- رای ش��ماره 4468-1395/02/26 هیأت اول آقاي  حسن نصراصفهاني به 
شناس��نامه ش��ماره 18 كدملي 1289888310 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 321/47 مترمربع پالك شماره479و479/2 فرعي 
از5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان وازپالك 479 
فرعی ازموردثبت صفحات 480و483و474و471 دفت��ر 366 امالك بنام متقاضی 
وازپالك 479/2 فرعی ازمالك رسمی عباس نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 13 

دقتر 8 امالك
159- رای ش��ماره 4508-1395/02/26 هیأت اول خانم بت��ول نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 1290094195 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مساحت 282/68 مترمربع 
پالك ش��ماره73  فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 16 دفتر 405 امالك
160- رای ش��ماره 4507-1395/02/26 هیأت اول آقاي ناصر تاج میر ریاحي به 
شناسنامه شماره 471 كدملي 1288564988 صادره اصفهان فرزند قاسم نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مساحت 282/68 مترمربع 
پالك ش��ماره 73 فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 45و128و134و137 دفتر 5 و524 امالك
161- رای ش��ماره 4658-1395/02/27 هیأت اول خانم بت��ول یزداني اراضي به 
شناس��نامه ش��ماره 9 كدملي 5419361272 صادره مباركه فرزند علي ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 140/41 مترمربع پالك شماره 2486 فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رس��می سیدمحمدعلی 

موسوی حق شناس ازموردثبت صفحه 29 دفتر 63 امالك
162- رای ش��ماره 4853-1395/02/28 هیأت اول آقاي احم��د جان نثاري الداني 
به شناس��نامه ش��ماره 927 كدملي 1283448459 صادره اصفهان فرزند حسین 
شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 562/96 مترمربع پالك ش��ماره194 فرعي از 13 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان  ازمالك رس��می 

حسن ترك الدانی
163- رای ش��ماره 4664-1395/02/27 هی��أت اول آقاي  س��ید مجید اعتصامي 
رناني به شناسنامه شماره 36 كدملي 1290318190 صادره اصفهان فرزند حبیب 
اله نسبت به س��ه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 324/50 مترمربع 
پالك شماره100 فرعي از 17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالکان رسمی سیدعبدالرسول ومعصومه خاتون وحبیب اله اعتصامی 

وصغری یاریان ازموردثبت صفحه 546دفتر 130 امالك
164- رای شماره 4665-1395/02/27 هیأت اول  آقاي  حبیب اله اعتصامي رناني 
به شناس��نامه ش��ماره 7239 كدملي 1283181568 صادره اصفهان فرزند س��ید 
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع ازشش��دانگ یکبابخانه  به مساحت 324/50 
مترمربع پالك شماره100 فرعي از 17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازمالکان رسمی سیدعبدالرسول ومعصومه خاتون وحبیب اله 

اعتصامی وصغری یاریان ازموردثبت صفحه 546دفتر 130 امالك
165- رای ش��ماره 5134-1395/02/30 هیأت س��وم آقاي مهدی تاجمیر ریاحی 
به شناس��نامه ش��ماره 643 كدمل��ي 1141895781 صادره خمینی ش��هر فرزند 
حیدرعلی نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 76/51 مترمربع از پالك 
شماره1350 فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سندثبت شده در صفحه 83 دفتر 693
166- رای ش��ماره 5169-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي روح اله جدیدی فیقان 
به شناسنامه ش��ماره 5420 كدملي 4170054210 صادره الیگودرز فرزند خیراله 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 228 مترمربع از پالك شماره202 
فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی محمودكیقبادی از سند ثبت شده در صفحه 31 دفتر 176
167- رای ش��ماره 5174-1395/02/31 هیأت س��وم  آقاي مهردادخورس��ندی 
به شناس��نامه ش��ماره 1819 كدملي 1284779009 صادره اصفه��ان فرزند تقی 
نس��بت به شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 158/10 مترمربع از پالك 
شماره223فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمی علی محمدحسینی
168- رای ش��ماره 5203-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي كریم جعفری رنانی به 
شناسنامه شماره 65 كدملي 1289997144 صادره اصفهان فرزند صفرعلی نسبت 
به ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 28/79 مترمربع از پالك شماره 501 فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

غالمعلی احمدی رنانی
169- رای شماره 5204-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي محمود گل شیرازی به 
شناسنامه شماره 5250 كدملي 1283542218 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت 244/84 مترمربع از 
پالك ش��ماره 289 فرعی 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان از سند شماره ی 146325 – 1380/2/28 دفترخانه 7 اصفهان و سند شماره 

ی 4326 – 94/11/25 دفترخانه 410
170- رای ش��ماره 5205-1395/02/31 هیأت س��وم خان��م میناصدرارحامی به 
شناسنامه شماره 32248 كدملي 1282247603 صادره اصفهان فرزند باقر نسبت 
به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب س��اختمان به مساحت 244/84 مترمربع از 
پالك ش��ماره289فرعی1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب 
اصفهان از سند شماره ی 146325 – 1380/2/28 دفترخانه 7 اصفهان و سند شماره 

ی 4326 – 94/11/25 دفترخانه 410
171- رای ش��ماره 5199-1395/02/31 هیأت س��وم آقای حسین پوربازرگان به 
شناس��نامه ش��ماره 59435 كدملي 1281019593 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 202/18 مترمربع 
از پالك شماره 68 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی عباسعلی محبی دهنوی
172- رای شماره 5198-1395/02/31 هیأت سوم خانم منیرصادقی به شناسنامه 
ش��ماره 2755 كدملي 1290871116 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 202/18 مترمربع از پالك شماره68 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می عباسعلی 

محبی دهنوی
173- رای ش��ماره 5202-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي كریم جعفری رنانی به 
شناسنامه شماره 65 كدملي 1289997144 صادره اصفهان فرزند صفرعلی نسبت 
به ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 25/23 مترمربع از پالك شماره 501 فرعی 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

غالمعلی احمدی رنانی
174- رای شماره 5138-1395/02/30 هیأت س��وم خانم مهری شریعتی جاوان 
به شناس��نامه ش��ماره 28 كدملي 1290098107 صادره اصفه��ان فرزند عبداله 
نس��بت به شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 126/75 مترمربع از پالك 
شماره338فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 139 دفتر 427 و صفحه 124 دفتر 442
175- رای شماره 1723-1395/01/30 هیأت سوم آقاي حمید سراندی به شناسنامه 
شماره 51959 كدملي 1280943548 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یك باب ساختمان به مس��احت 109/65 مترمربع از پالك شماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می محمدعلی زارع 

بهرام آبادی
176- رای ش��ماره 5175-1395/02/31 هی��أت س��وم خانم فاطم��ه گرگریان به 
شناس��نامه ش��ماره 1140 كدملي 1286630691 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 81/70 مترمربع از پالك شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

محمدحسن ذوالفقاری
177- رای ش��ماره 5260-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي س��یدمحمد ذاكرفر به 
شناسنامه ش��ماره 1064 كدملي 1284554449 صادره اصفهان فرزند سیدجالل 
نسبت به شش دانگ یك باب خانه  به مساحت 157/80 مترمربع پالك شماره 308 و 
311 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 129 و 130 دفتر 160 از مالك رسمی احمد انصاری
178- رای ش��ماره 5248-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي حس��ین س��یراك به 
شناس��نامه ش��ماره 4 كدملي 1290451516 ص��ادره خمینی ش��هر فرزند رحیم 
نس��بت به شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 140/88 مترمربع از پالك 
شماره560فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالك رسمی حاج آقا كشاورزی ولدانی
179- رای شماره 5256-1395/02/31 هیأت سوم آقاي مهدي حججي به شناسنامه 
ش��ماره 2621 كدملي 1286765447 ص��ادره اصفهان فرزند محمود نس��بت به  
71 حبه از 72 حبه ش��ش دانگ یك باب ساختمان  به مس��احت 2646/39 مترمربع 
پالك ش��ماره 536 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان از س��ند ش��ماره 77029 مورخ 1394/08/27 دفترخانه 108 وسند 
 77031 مورخ 1394/08/27 دفترخانه 108 و س��ند 26610 م��ورخ 1389/09/17

 دفترخانه 77
180- رای ش��ماره 5255-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي غالمحس��ین شیراني 
به شناسنامه ش��ماره 44371 كدملي 1280869305 صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به یك حبه از 72حبه ش��ش دانگ یك باب س��اختمان  به مساحت 2646/39 

مترمربع پالك شماره536 فرعي از27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان از سند شماره 77029 مورخ 1394/08/27 دفترخانه 108 وسند 
 77031 مورخ 1394/08/27 دفترخانه 108 و س��ند 26610 م��ورخ 1389/09/17

 دفترخانه 77
181- رای شماره 5217-1395/02/31 هیأت سوم آقاي حسین جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 11 كدملي 1289807175 صادره اصفهان فرزند نظرعلی نسبت 
به ششدانگ یك باب مغازه  به مساحت 49/25 مترمربع از پالك شماره438فرعی13 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از س��ند ش��ماره 

79182 – 1354/12/2 دفترخانه 7 اصفهان
182- رای شماره 5227-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي حسین محمدحسینی به 
شناس��نامه ش��ماره 16 كدملي 1290218943 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 88/02 مترمربع از پالك شماره512 
فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان از مالك 

رسمی عباسعلی كیقبادی
183- رای شماره 5244-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي حسین قصابی سینی به 
شناسنامه شماره 9 كدملي 1290276676 صادره اصفهان فرزند رحمت اله نسبت 
به ششدانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 243/10 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 

اسماعیل قربانی
184- رای شماره 4215-1395/02/25 هیأت س��وم آقاي  ابوالفضل بلندي رناني 
به شناسنامه شماره 794 كدملي 1290591636 صادره خمیني شهر فرزند اصغر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 187/35 مترمربع پالك شماره991 فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می شاه بیگم 

میرحسینی رنانی از سند ثبت شده در صفحه 303دفتر 255
185- رای شماره 5123-1395/02/30 هیأت سوم خانم خدیجه داری به شناسنامه 
شماره 739 كدملي 1285883586 صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت به ششدانگ 
یك باب ساختمان به مساحت 188/10 مترمربع از پالك شماره3733فرعی18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

111 دفتر 574
186- رای شماره 4240-1395/02/25 هیأت س��وم خانم فاطمه صغري موسوي 
قهدریجاني به شناسنامه شماره 158 كدملي 1111019517 صادره قهدریجان فرزند 
سیدعبداله ششدانگ ساختمان به مساحت 209/50 مترمربع پالك شماره 35 فرعي 
از 4 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده 

در صفحه 309دفتر 462وصفحه 315دفتر 462وصفحه 312دفتر 462
187- رای شماره 4246-1395/02/25 هیأت سوم آقاي حسن شهبازي دستجرده 
به شناسنامه شماره 53333 كدملي 1280960043 صادره اصفهان فرزند نادعلي 
نسبت به 4 دانگ ششدانگ ساختمان به مساحت 137/64 مترمربع پالك شماره 32 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می بی 

بی خانم رحیمی سبدانی
188- رای شماره 4245-1395/02/25 هیأت سوم خانم فریبا فقیهي حبیب آبادي 
به شناسنامه شماره 2452 كدملي 1288078196 صادره اصفهان فرزند محمدعلي 
نسبت به2دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مس��احت 137/64 مترمربع پالك 
ش��ماره 32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی بی بی خانم رحیمی سبدانی
189- رای شماره 4220-1395/02/25 هیأت س��وم آقاي  ابوالفضل بلندي رناني 
به شناسنامه شماره 794 كدملي 1290591636 صادره خمیني شهر فرزند اصغر 
ششدانگ ساختمان به مس��احت 86/30 مترمربع پالك ش��ماره 991 فرعي از 18 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می 
 شاه بیگم میرحسینی رنانی از سند ثبت ش��ده در صفحه 366دفتر52وصفحه 303

دفتر 255
190- رای شماره 4871-1395/02/28 هیأت سوم آقاي یوسف هارونی جمالوئی به 
شناسنامه شماره 1733 كدملي 5759361430 صادره فریدن فرزند نجفقلی نسبت به 
ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 173/82 مترمربع از پالك شماره45 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می عباس 

عسگری رنانی
191- رای شماره 4464-1395/02/26 هیأت چهارم خانم بتول جعفري ولداني به 
شناسنامه ش��ماره 35457 كدملي 1282281984 صادره اصفهان فرزند مرتضي  
نسبت به شش دانگ یك باب خانه  به مس��احت 435/40 مترمربع پالك شماره449 
فرعي از 36اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از سند 
ش��ماره 48373م��ورخ 1358/03/05 دفترخانه 77كه مالك دو دوازدهم س��هم از  

5954سهم می باشد
192- رای شماره 5179-1395/02/31 هیأت چهارم خانم شهنازشیری دهکردی 
به شناسنامه شماره 21154 كدملي 1970213851 صادره شهركرد فرزند حاجی 
آقا نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 80/89 مترمربع از پالك شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواس��طه از 

حیدرعلی حکیمایی
193- رای ش��ماره 5195-1395/02/31 هیأت چهارم خان��م حبیبه علیرضائی به 
شناسنامه شماره 1218 كدملي 1819263185 صادره آبادان فرزند قدمعلی نسبت 
به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 195 مترمربع از پالك شماره43 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالك رسمی 

عزت نصراصفهانی
194- رای ش��ماره 5148-1395/02/30 هیأت چهارم آق��ای مصطفی حدیدی به 
شناسنامه شماره 989 كدملي 0046208992 صادره تهران فرزند حیدرعلی نسبت 
به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب مغازه به مس��احت 54/64 مترمربع از پالك 
شماره265فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
كه مع الواس��طه از خانم آغاقنادیان كه در صفحه 479 دفتر 22 از مالکین می باشد 

خریداری نموده است
195- رای ش��ماره 5147-1395/02/30 هی��أت چهارم خانم مهری س��عیدی به 
شناس��نامه ش��ماره 51 كدملي 1288730209 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
نسبت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ یك باب مغازه به مس��احت 54/64 مترمربع از 
پالك ش��ماره265فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان كه مع الواسطه از خانم آغاقنادیان كه در صفحه 479 دفتر 22 از مالکین می 

باشد خریداری نموده است
196- رای ش��ماره 5152-1395/02/30 هیأت چهارم خانم بهاره آدمی اردستانی 
به شناسنامه شماره 8900 كدملي 1282836171 صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 161/27 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از مالك رسمی 

حیدر جاللی عاشق آبادی
197- رای ش��ماره 5163-1395/02/31 هی��أت چه��ارم آقاي رضا هاش��می به 
شناسنامه ش��ماره 14 كدملي 6219830008 صادره فریدن فرزند ابراهیم نسبت 
به 4دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 59/43 مترمربع از پالك 
شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه 

از حیدر كریمی بهرام آبادی 
198- رای ش��ماره 5164-1395/02/31 هی��أت چه��ارم خانم نرگ��س نوبخت به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 1219858749 صادره گلپایگان فرزند محمدعلی نسبت 
به 2دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 59/43 مترمربع از پالك 
ش��ماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ك غرب اصفهان كه مع 

الواسطه از حیدر كریمی بهرام آبادی
199- رای ش��ماره 5157-1395/02/30 هی��أت چهارم آقاي حس��ین گش��ول به 
شناسنامه شماره 57 كدملي 1129818233 صادره فریدونشهر فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 285/56 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از مالك رسمی 

رضا ابراهیمی
200- رای شماره 5142-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي امیررمضانیان خاروانی  
به شناسنامه ش��ماره 401 كدملي 0452404312 صادره شمیران فرزند حسینعلی 
نس��بت به شش��دانگ یك باب س��اختمان به مس��احت 200/20 مترمربع از پالك 
شماره2594فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 207 دفتر 579 و صفحه 412 دفتر 374
201- رای ش��ماره 1427-1395/01/29 هیأت اول اقای محمدرضا خلیفه زاده به 
شناس��نامه ش��ماره  931  كدملي  1817010638  صادره آبادان  فرزند  قدیرعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 155/70 مترمربع از پالك شماره  28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی رجبعلی مارانی 

ازموردثبت صفحه 298 دفتر 1099 امالك
202- رای شماره 6565-1395/03/13 هیأت سوم آقاي فرهاد شفیع به شناسنامه 
شماره 16 كدملي 6229827921 صادره میمه فرزند رضاخان نسبت به ششدانگ 
یك باب س��اختمان به مس��احت 190 مترمربع از پالك ش��ماره31 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رس��می حس��ن س��لیمی

 بابوكانی
203- رای شماره 1735-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي سیداحمدمحمدی شیخ 
شبانی به شناسنامه ش��ماره 1673 كدملي 4620921841 صادره شهركرد فرزند 
سیدمهدی نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مس��احت 123/25 مترمربع از پالك 
شماره 551 فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالك رسمی محمدحسین و محمدحسن نجفی و زین العابدین وعلینقی 

نجفی زاده
رای اصالحی

1- رای شماره 6050-1395/03/09 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
به شماره 870435-1395/02/13 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت 
تا كنون اجرا نش��ده لذا مفاد راي صادره بدین ش��رح اصالح مي گردد: شش��دانگ 
ساختمان به مساحت 125/78 مترمربع قسمتی از پالك 31 اصلی واقع در بخش 14 

ثبت اصفهان صحیح است.
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/30

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/04/14
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
به كسى غير از خدا تكيه نكن، كه خداوند تو را به 

همان وا مى گذارد.
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کارشناس��ان حیات وحش می گویند گونه ای از »مرغ دله بزرگ« 
می تواند 56 روز بدون توقف در اوج پرواز کند.

»هنری ویمرس��کرچ«  از مرکز ملی مطالعات علوم در فرانس��ه و 
کارشناس ارشد این مطالعه گفته اس��ت که این بیولوژیست ها در 
فاصله سال های 2011 تا 2015 با استفاده از ردیاب های فوق العاده 
س��بک »جی پی اس«  تعدادی »مرغ دله بزرگ« را تحت کنترل 
قرار داده اند. برخی از این پرنده ها دو سال مداوم ردیابی شدند. این 
محققان مشاهده کردند مرغ دله بزرگ می تواند  برای مدت 56 روز 

بدون آنکه روی زمین فرود آید در آسمان پرواز کند.
کارشناسان فرانسوی همچنین معتقدند  این گونه از پرنده می تواند 
تا ارتفاع 4023 متری پرواز کن��د. همچنین این پرندگان تنها 10 
درصد زمان خود را صرف پیدا کردن غذا می کنند. عالوه بر این مرغ 
دله بزرگ در طول س��فرهای طوالنی، به هنگام پرواز و در آسمان 
می خوابد. ویمرس��کرچ و تیم وی همچنین مشاهده کردند گاهی 
اوقات ضربان قلب این پرنده به ان��دازه ای پایین بوده که به نظر در 
آشیانه در حال استراحت است و می توان ادعا کرد پرواز برای این 

گونه پرنده بی زحمت و آسان است.

باستان شناس��ان معتقدند اس��کلتی که در یک صندوقچه طالیی 
در معبدی باستانی در چین پیدا کرده اند، به »سیذارتا گوتاما« یا 

همان بودا تعلق دارد.
باستان شناس��ان با کاوش زیر معبدی بودای��ی در نانجینگ چین 
موفق شدند صندوقچه هایی از جنس طال و نقره پیدا کنند که تصور 

می شود جمجمه  موجود در آن متعلق به بودا باشد.
این صندوقچه، مقبره ای ویژه قدیسان مذهب بودایی است. درون 
این جعبه هزار ساله، اس��تخوان آهیانه  جمجمه بودا کشف شده و 
تصور می شود بقیه استخوان های موجود در این قبر، متعلق به دیگر 
قدیسان بودایی باشد. در کنار این استخوان ها، سنگ های قدیمی از 

جمله عقیق، کریستال، الجورد و شیشه دیده می شود.
این محفظه طالی��ی 11۷ در 45 س��انتی متری ک��ه در بردارنده 
جمجمه بوداست، درون یک صندوق نقره ای قرار داشته که آن هم 

درون یک صندوقچه سنگی نگهداری می شده است. 
روی این صندوقچه 1000 س��اله نوش��ته شده اس��ت: »او استاد 
روش��نگری کامل اس��ت، راهب بزرگ صومعه چنگیتان و دارنده 

روبان بنفش«.
روی تابوت ه��ای طالی��ی و نق��ره ای نقش ه��ای نیلوف��ر، پرنده 
»فونیکس« و خدایان نگهبان شمشیر به دست حکاکی شده  است. 
روی صندوق بیرونی هم تصاویر ارواحی که »آس��پاراس« نامیده 
می ش��وند و آالت موس��یقی می نوازند دیده می ش��ود. سه بطری 
کریستالی و یک جعبه نقره ای که شامل بقایای جسد قدیس های 

بودایی است هم در تابوت زرین بودا کشف شده است.
روی این صندوقچه تصاویری از ب��ودا، صحنه هایی از زندگی او از 

تولد تا زمان رسیدن به مرحله »پری نیروانا« حک شده است.
 این مرحله ای است که بودا در آن می میرد و دیگر متولد نمی شود 
چون براساس اعتقادات بودایی ها، او این چرخه را کامل کرده است.

باستان شناسان گفته اند که صندوقچه سنگی به سبک سازه های 
دوران حکوم��ت امپراط��ور ژنزونگ )۹۹۷ ت��ا 1022 میالدی( از 
سلسله »سونگ« س��اخته ش��ده و روی این تابوت نام طراحان و 
افرادی که هزینه ساخت آن را پرداخت کرده اند، حک شده است. 
همین نوشته ها نشان می دهد جمجمه مدفون در این صندوقچه 

متعلق به »سیذارتا گوتاما« است.

مخترع چینی موفق به طراحی خودرویی ش��ده که می تواند روی 
س��طوح مختلف حرکت کند. »یوهان ژانگ« جوان چینی با  ارائه 
طرحی توانسته خودرویی طراحی کند که می تواند روی یخ، شن 
و حتی آب حرکت کند. این خودرو  قادر است با حداکثر سرعت 62 

کیلومتر بر ساعت روی سطوح مختلف حرکت کند.
پنجره های این خودرو به گونه ای طراحی ش��ده که سرنشینان از 
چشم انداز پانورامیک مناظر اطراف لذت ببرند. همچنین برای این 

خودرو از سوخت هیدروژنی استفاده می شود.
این خ��ودرو که  »فولکس واگ��ن آکوا« ن��ام دارد و در حال حاضر 
طرحی مفهومی از آن ارائه شده، یک خودروی  اسپورت با  2 موتور 
و 4 فن قدرتمند اس��ت.  گفتنی اس��ت؛ این خودرو برنده »جایزه 

خودرو CDN چین« شده است.

کوائو دو کانچس نام گودال آبی اس��ت که در یکی از پارک های 
ملی پرتغال به نام » سرا دا استرال«  قرار دارد.

این گرداب مسحور کننده اگرچه طبیعی به نظر می رسد اما یک 
کار مهندسی و دست ساخته انسانی است.

این گودال آبی با ع��رض 4/6متر و دور 48 مت��ر،آب را به تونلی 
یک هزار و 500 متری متصل به سد برق-آبی »الگوآ« می ریزد.

هر کسی شیوه  مخصوص به خود را برای ش��روع روز جدید دارد. 
برخی با عبادت روز خود را آغاز می کنند، برخی ورزش صبحگاهی 
اولین برنامه  روزشان است، برخی هم همیشه دیرشان شده و برای 
به موقع حاضر ش��دن در محل کار یا تحصیل در شتابند. در ادامه 
به ۷ عادت خوبی که فقط 5 دقیقه از وقت ش��ما را در ابتدای روز 
می گیرد، ولی تاثیر زیادی در بهره وری ش��ما در ط��ول روز دارد، 

می پردازیم. 
اگر به اف��راد موفقی که هر روز س��اعت 4 صبح برای مدیتیش��ن، 
عبادت، پیاده روی، مطالعه رمان و غیره از خواب بیدار می ش��وند 
حسادت می کنید، شاید بهتر باشد با ادامه  این مطلب همراه باشید. 
نیازی نیست که حتما 3 س��اعت مفرح در اول روز داشته باشید تا 
روز خوبی برایتان رقم بخورد؛ در واقع بسیاری از عاداتی که باعث 
می شود تا روز خوب و پر بازدهی داشته باشید، فقط حدود 5 دقیقه  

ا  ززمان شما را می گیرد. 
در ادامه به برخی از ای��ن عادات صبحگاهی که می تواند به ش��ما 

کمک کند تا روز بهتری داشته باشید، اشاره می کنیم. 
۱. سه چيز را که شکرگزارشان هستيد، یادداشت کنيد

به چیزهایی که در زندگی دارید فکر کنید. فقط به موارد مادی مثل 
ماشین و رایانه فکر نکنید؛ در عوض به موارد ساده و پایه ای توجه 
 کنید. برای مثال شکرگزار خانواده و دوس��تانی که دارید، باشید.

 این روش به تمرین »3 چیز خوب« که توس��ط مارتین سلیگمن 
اس��تاد روانشناس��ی دانش��گاه پنس��یلوانیا و یکی از بنیانگذاران 
جنبش روانشناس��ی مثبت ارائه ش��ده، شبیه اس��ت. سلیگمن و 
همکارانش به اف��راد پیش��نهاد می کنند که هر ش��ب کمی وقت 
بگذارند و 3 حرکت مثبتی که در طول روز انجام داده اند را به همراه 
 توضیح کوتاهی که چرا آن کار را انجام داده اند، یادداش��ت کنند. 
شما می توانید مشابه این تمرین را در صبح با نوشتن 3 چیزی که با 

باز کردن دوباره  چشمانتان شکرگزار آن هستید اجرا کنید.
۲. به این فکر کنيد که چه چيزی امروز را فوق العاده مى کند

یک جمله در م��ورد چیزی بنویس��ید که اگر اتف��اق بیفتد باعث 
می شود که شما احساس کنید که امروز روز خوب، مثبت و منحصر 
به فردی است. این اتفاق می تواند شامل موارد ساده ای مثل زودتر 
از نیمه ش��ب به خواب رفتن یا اختصاص یک س��اعت برای انجام 
کاری که مایل هستید، باشد. همین که متوجه شدید که چه چیزی 
باعث خوشحالی و ایجاد احس��اس رضایت در شما می شود، برای 

تحققش قدم بردارید. 
۳. تفکر کنيد 

علم می گوید که تفکر مزایای پرشماری دارد؛ از کمک به شما برای 
کنار آمدن با استرس و احساس��ات منفی گرفته تا افزایش قدرت 

حافظه و حتی افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن.
اما تفکر و مدیتیشن به این مفهوم نیست که ساعت ها کنج عزلت 
را برای خود برگزینیم،  همین که برای 5 دقیقه بنشینیم تا از افکار 
موجود در ذهنمان دوری کنی��م، تاثیر عمیقی بر روزمان خواهیم 
داش��ت. اگر دقیقا نمی دانید که چطور باید این کار را انجام دهید، 
مرکز تحقیقاتی UCLA برخی راه ها را به شما پیشنهاد می دهد 

که اکثرا کمتر از 5 دقیقه طول می کشند. 
۴. ورزش کنيد

5 دقیقه ورزش پس از بیدار ش��دن از خواب مفید است. تحقیقات 
نش��ان می دهد که ورزش کردن پیش از خ��وردن صبحانه باعث 
کاه��ش وزن و ارتقای س��طوح انرژی ب��دن می ش��وند، هر چند 
که ورزش م��ورد مطالعه در ای��ن تحقیقات حداقل یک س��اعت 
 طول کش��یده و در آن حدود 400 کالری س��وزانده ش��ده است.

 صرف نظر از این که شما چه مقدار ورزش می کنید،  حتما قبل از هر 
چیزی کمی بدن خود را گرم کنید؛ چرا که عضالت شما بالفاصله 

پس از بیداری خشک هستند. 
۵. رختخواب خود را مرتب کنيد

چارلز دوهیگ که یک روزنامه نگار اس��ت در کت��اب خود با عنوان 
»قدرت عادت« می نویس��د: »مرتب کردن رختخ��واب می تواند 
به افزایش بهره وری ش��ما در طول روز کمک کند. این موضوع به 
 خاطر این است که مرتب کردن رختخواب عادت خوبی محسوب 
می شود  که می تواند به طور زنجیروار منجر به عادات خوب دیگری 

هم بشود«.
۶. اولویت بندی کنيد 

شاید نوشتن لیستی از کارهایی که می خواهید در طول روز انجام 
دهید هم مفید باش��د. به این ترتیب اولویت های شما طی ساعات 

باقیمانده از روز مشخص است. 
تراوی��س بردب��ری- روانش��ناس - در ای��ن زمین��ه معتق��د 
اس��ت ک��ه ای��ن ن��وع برنامه ری��زی دقی��ق، ش��انس موفقی��ت 
 ش��ما را  در اه��داف از پی��ش تعیی��ن ش��ده افزای��ش می دهد. 
خود تراویس هم اهداف روزانه اش را پس از تمرین تمرکز حواس 

که هر روز انجام می دهد، تعیین می کند. 
۷. روز خود را تصویرسازی کنيد

برخی تصویرس��ازی صبحگاه��ی را توصیه می کنند. به س��ادگی 
اهداف کوتاه و بلند مدت خود را تصویر سازی کنید و عزم خود را 

برای رسیدن به این اهداف جزم کنید.
 دوهیگ در کتاب دیگ��رش با عنوان »باهوش تر س��ریع تر بهتر« 
تکنی��ک دیگ��ری  را که ش��بیه به مورد باالس��ت ذک��ر می کند:  
داس��تان هایی از این که روزتان چطور پیش خواه��د رفت، برای 

خودتان تعریف کنید.
 دوهی��گ در رابطه ب��ا محققان دانش��گاه MIT ک��ه در رابطه با 
موفق ترین افراد مطالعه می کنند،  مطالبی نوش��ته است و متوجه 
ش��ده که افراد موفق تالش زیادی می کنند تا در طول روز جهان 

پیرامون خود را برای خودشان و همکارانشان توصیف کنند.
 برای مثال آن ها از همکارانشان می خواهند که تصور کنند که یک 
مکالمه که قرار است در آینده اتفاق بیفتد، چطور پیش خواهد رفت 
به این ترتیب آن ها وقتی وارد جلس��ه می شوند، آمادگی بیشتری 
برای رویدادهای احتمالی دارند.  او پیشنهاد می کند که با استفاده 
از این استراتژی، عادتی در خود ایجاد کنیم و هر روز صبح جزییاتی 
از این که در ط��ول روز چه اتفاقات و س��ناریوهایی برایمان پیش 

می آید، برای خود تعریف کنیم.

آشپزی

عکس نوشت

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

 انتش��ارات س��مت » تفس��یر نه��ج البالغ��ه« ب��ه قلم
  » مصطفی دلش��اد تهرانی« را چاپ و روانه بازار کتاب 
کرد. نه��ج البالغ��ه گنجین��ه اي بس گران س��نگ در 
 میراث فرهنگی و تمدنی بشر به شمار می رود و دریاي

  آموزه ها و مع��ارف دینی اس��ت .  این اث��ر گرانبها که 
گزیده اي از مطالب به یادگار مانده از امیر مومنان علی 
)ع( اس��ت، در س��ال 400 هجري به دس��ت ابوالحسن 
محمد بن حسین بن موسوي )شریف رضی( ، درگذشته 
به س��ال 406 هجري، طی شانزده س��ال به سبکی زیبا 

تالیف شده است.
کتاب حاضر، با نگاه به موضوعات اساس��ی نهج البالغه 
و نیز با توجه به سه ش��رح مهم بر آن، سامان یافته است 
و در آن، ه��دف هایی چون آش��نایی با نه��ج البالغه و 
شناخت مهم ترین مباحث آن، آگاهی از روش سه شارح 
برجسته نهج البالغه در شرح خود یعنی ؛ ابن ابی الحدید 
معتزلی، ابن میث��م بحرانی و محمدج��واد مغنیه، و نیز 

 آشنایی با روش شرح تجزیه اي نهج البالغه دنبال شده 
است.

 این کتاب در پنج بخش تنظیم ش��ده ک��ه عناوین آن  
عبارتند از:

 »بخش اول: ویژگی های کلی نهج البالغه« 
» بخش دوم: چهره ادبی و تاریخی نهج البالغه« 

» بخش سوم: چهره کالمی و اعتقادی نهج البالغه« 
» بخش چهارم:چهره تربیتی واجتماعی نهج البالغه«

» بخش پنجم: تفسیر تجزیه ای نهج البالغه«.
گفتنی اس��ت در کتاب حاض��ر ، مطالب نه��ج البالغه 
محور بح��ث قرار داده ش��ده ، س��پس ای��ن مطالب به 
 روش تش��کیل خانواده حدی��ث و با تنقی��ح، تکمیل و

 آم��وزه ه��اي آن، دس��ته بن��دي ش��ده اس��ت و ب��ا 
 جهت گیری هایی که در تدوین آن دنبال ش��ده اس��ت 
 م��ی ت��وان از این اث��ر ب��ه عن��وان منبعی درس��ی نیز

 استفاده کرد.

م�واد الزم :نودل الیت 1 بسته،تخم مرغ 1عدد،س��س پیتزا به میزان الزم،پنیر 
موزارال به می��زان الزم،مواد پیت��زا) دلخواه( به می��زان الزم،فلفل قرمز نصف قاش��ق 

چایخوری،آویشن 1قاشق چایخوری
طرز تهيه: نودل را بدون ادویه بپزید و وقتی نرم ش��د داخل صافی بریزید اجازه 
بدهید خنک شود سپس تخم مرغ را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.می توانید  دراین 
قس��مت از ادویه هم استفاده کنید ) فلفل قرمز و آویش��ن( در تابه نچسب کمی روغن 
بریزید و نودل را داخل آن پهن کنید و اجازه بدهید کمی پخته شود در حدی که انسجام 
پیدا کرده  و بش��ود آن را بر گرداند.حاال نودل را برگردانید و رویش کمی س��س پیتزا 
بریزید.کمی پنیر، مواد پیتزا و دوباره پنی��ر بریزید.در آخر در تابه را ببندید و با حرارت 

بسیار مالیم اجازه بدهید پنیر آب شود.
می توانید این کار را داخل فر هم انجام دهید و گریل راروش��ن کنید تا رویش طالیی 

شود. بعد از آب شدن پنیر، پیتزا آماده است.
نکته:

من معموال از پنیر موزارال اس��تفاده می کنم البته با پنیر چدار رنده ش��ده هم امتحان 
کردم که خیلی عالی شد ولی من موزارال را بخاطر بیشتر کش آمدنش ترجیح می دهم.

 - این پیتزا آنقدری سفت نیست که بشود با دست  خورد اگر دوست دارید سفت تر  شود 
می توانید آن را  به قسمت های کوچک تقسیم کرده  و داخل فر بگذارید.

- من با ادویه مختلف حتی ادویه نودل امتحان کردم و باز به نظرم همان آویشن و فلفل 
بهتر از همه است چون هم سس پیتزا و هم  بقیه مواد طعم های کافی را دارند.

حاال که چند ماه از خانه تکانی عیدتان گذشته و آلودگی ها به همه جای خانه تان 
نفوذ کرده، به شما فوت و فن دوباره تمیز کردن خانه را با مواد طبیعی یاد می دهیم.

سينك ظرفشویي، جوش شيرین + سرکه: جوش شیرین را در سینک بریزید 
و بعد سرکه را روي آن خالي کنید. بعد از گذشت چند دقیقه آب داغ را باز کنید تا 

تاثیر پاک کنندگی این مواد بیشتر شود.
براي پاک کردن شیر آب،یک توپ پنبه را آغشته به سرکه کنید تا درخشش به فلز 
کدر شده شیر آشپزخانه بازگردد. اگر هم روي شیر، سینک، کاشي هاي پشت آن 
یا سطوح دیگر آشپزخانه  لکه چربي چس��بیده، یک قطره اسانس لیمو را روي آن 

بچکانید و سپس با اسفنج لکه را تمیز کنید.
ظرف هایی که لکه غذا از روي ش��ان پاک نش��ده را هم مي توانید ب��ه کمک لیمو 
تمیزکنید. براي این کار نصف لیموترش را روي ظرف مورد نظر بچکانید، چند قاشق 

نمک رویش بریزید و سپس با اسفنج روي آن ناحیه را بسابید.
زمين، آب گرم + س�رکه سيب: یک دس��تمال نخي را با اس��تفاده از این مایع 
مرطوب کنید و روي زمین بکشید، بعد با کمک دستمالی خشک، دوباره زمین را 

تمیزکنید تا برق بیفتد.
پنجره، سرکه + آب + جوش شيرین: به جاي استفاده از شیشه شوی، یک چهارم 
فنجان سرکه و دو فنجان آب را با هم مخلوط کنید. مقدار بسیار کمي جوش شیرین 
به آن اضافه کنید و مخلوط را روي شیش��ه ها اسپري کنید سپس با روزنامه سطح 

شیشه را پاک کنید.

تفسير نهج البالغه

رامن، پيتزایى که نياز به خمير ندارد!

پرنده ای که ۵۶ روز بى وقفه 
پرواز مى کند

فقط ۵ دقيقه وقت بگذارید تا ...

اسکلت بودا پيدا شد!

با این خودرو روی یخ حرکت کنيد

خانه تکانى در تابستان با مواد طبيعى)۱(

 اقامت در شهر نیویورک معموال گران است ، برای 
ماندن در هتل های این شهر به طور متوسط باید 
صدها دالر بابت هر شب  پرداخت کرد. اما در این 
میان امکان اقامت در این ش��هر با هزینه بس��یار 

پایین تری نیز وجود دارد.      

جای��ی در فاصل��ه ده دقیق��ه ای می��دان تایمز 
 نیوی��ورک برای اج��اره وج��ود دارد ک��ه گفته

 می شود چشم اندازی استثنایی از شهر نیز دارد 
و  هزینه آن ش��بی فقط 3۹ دالر اس��ت ، اما این 
اقامتگاه یک تاکسی است که داخل آن بازسازی 

ش��ده و امکانات برای خواب در آن فراهم  ش��ده 
است اما ... امکانات دوش گرفتن ندارد!      

این وسیله نقلیه زمانی واقعا به عنوان یک تاکسی 
در خیابان های نیویورک مش��غول ب��ه کار بوده 
است تا زمانی که از آن برای فیلم ها  استفاده شد و 
در نهایت کنار گذاشته شد و امروز تبدیل به یک 
اتاق برای گذراندن شب شده است. این تاکسی از 
جای خود  حرکت نمی کند و یکسال است که به 
طور دائم در جای خود پارک ش��ده است و نقش 
یک اقامت��گاه ارزان و در عین ح��ال غیرعادی  را 

ایفا می کند.      
 داخ��ل این تاکس��ی یک تخ��ت خ��واب کامل ، 
بالش های راح��ت ، ملحفه و ی��ک تهویه کننده 
هوای س��یار که به صورت بیس��یم کار می  کند 

موجود است.    
این اتاقک عجیب در حال حاضر در سایت مشهور 

 Airbnb  برای اجاره قرار داده شده است.    

اقامت در تاکسى  گردشگری

یك گرداب مسحور کننده آبى 
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