
آب شرب اصفهان نیترات ندارد
8عضو کمیسیون، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر
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وزیر کشور بر ضرورت تدوین ش��اخص های دقیق ارزیابی عملکرد 
احزاب و تشکل های سیاسی تأکید کرد و آن را عامل نشاط و پویایی 
فعالیت احزاب و تشکل ها دانست و گفت: الیحه فعالیت احزاب را با 
طرحی که در مجلس تدوین شده تطبیق دهیم و به صورت یک طرح 

مشترک به مجلس ارائه می شود....

شاخص ارزیابی عملکرد احزاب 
تعیین شود

 کارت معافیت از خدمت 
۲ فوتبالیست باطل شد 3

بلیت اتوبوس
3 ۲0 درصد گران شد 2

ارسال نامه نخبگان اصفهان به 
رئیس جمهور در موضوع آب

چرا تومورهای 
 مغزی
 در مردان 
شایع ترند؟

 رونمایی نرم افزار جامع 
فرمایشات مقام معظم رهبری 

اصفهان یکی از رکورددارترین 
استانها در تلفات رانندگی

فعاالن فرش آمریکا به ایران 
می آیند

 ثبت نام سفرهای عتبات 
با 35 درصد تخفیف

 بلیت قطار تهران – اصفهان
 24 هزار و 500 تومان
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برگزاری نقالی ویژه بانوان 
در شاهین شهر

مسئول گروه تئاتری پژوهش مهر گفت: این گروه 
یک روز در هفته را به نقالی مدرن بانوان اختصاصی 
داده که در این نوع از نقالی، دو نوازی تنبک و سه 

تار نیز انجام می شود.
وی اظه��ار داش��ت: از زمان��ی که س��الن اس��تاد 
فرشچیان اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده 

استفاده از این سالن برای اجرای نمایش ...
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وام مسکن مهر
 30 میلیون تومان می شود

حل مشکل بیکاری با عبور از داالن فنی و حرفه ای 
نشست خبری روز آموزش های فنی و حرفه ای و هفته مهارت در محل اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان اصفهان برگزار شد. مدیر کل آموزش 
فنی حرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه نظام آموزشی کش��ور به دو دسته آموزش رسمی وغیر رسمی تقسیم می شود، افزود: آموزش رسمی 
بر عهده وزرات علوم و وزارت آموزش و پرورش است و وظیفه آموزش غیر رسمی بر عهده س��ازمان آموزش فنی و حرفه است. ابوطالب جاللی 
 خاطر نشان کرد: نظام آموزش رسمی کشور کمتر از 1000 رشته و حرفه را در دستور کار آموزشی خود دارد در صورتی که سازمان آموزش های

 فنی و حرفه ای مسئولیت آموزش 25 هزار شغل متنوع را برعهده دارد. وی با تاکید..

س :آرشیوی [
]عک

 مردان میلیاردی لیگ برتر فوتبال
 را بشناسید

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:
چینی ها از بلیت شهر رویاها 

سهم دارند

سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد 
فراخوان مشموالن هیئت علمی 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

با اعالم فهرس��ت قیمت بازیکنان 
پیکان تهران، سید مهدی رحمتی 
ب��ا دریاف��ت 1.5 میلی��ارد، گران 
قیمت تری��ن بازیک��ن لی��گ برتر 
لق��ب گرفت.به گ��زارش باش��گاه 

خبرنگاران، با اجرای قانون ش��فاف 
س��ازی لیس��ت قرارداد بازیکنان و 
کادر فنی و اعالم ارق��ام میلیاردی 

بازیکنان، می توان..

معاون وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به دو پیش شرط 
برای خرید و فروش مسکن مهر از عملکرد دولت قبل در 
زمینه مسکن مهر انتقاد کرد.نریمان در نشستی خبری 
در پاس��خ به پرس��ش مهر در خصوص خرید و فروش 

مسکن مهر اظهار داشت: دو شرط اساسی برای فروش 
مس��کن مهر وجود دارد که اول پایان س��اخت واحد و 
صدور پایان کار برای آن اس��ت و دوم مراجعه به بانک 
عامل و شرکت عمران شهر جدید برای ثبت تغییرات...
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

داعش، هسته های ترور را در 
کشورهای اروپايی فعال می کند

یک عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارجی 
مجلس گفت که اعضای گروهک داعش بعد از بازگش��ت به 
کشورهایشان هسته های ترور را در کشورهای اروپایی فعال 
خواهند کرد.عباسعلی منصوری آرانی با اشاره به برافراشتن 
پرچم داعش در برخی کش��ورهای اروپایی از سوی هواداران 
این گروهک تروریس��تی، اظهار کرد: داعش زاییده تفکرات 
اطاعاتی غربی هاس��ت و آن ها ب��رای مبارزه با اس��ام ناب 
محمدی )ص( گروه هایی مثل طالبان، القاعده و داعش را به 
وجود آوردند و آن ها را تحت حمایت و پوشش خود قرار دادند 
تا با جریان زالل انقاب اسامی مبارزه کنند.وی با بیان اینکه 
داعش، طالبان یا القاعده بدون حمایت و پش��تیبانی غربی ها 
نمی توانند کاری از پیش ببرند، افزود: حمایت و پش��تیبانی 
غرب و اروپا از این گروهک ها امری مس��لم است و هدفشان 
این است که کشورهای اسامی را به خودشان مشغول کنند و 
درون کشورهای اسامی خایی ایجاد کنند که آن ها بتوانند 

از این مشکات و دعواها استفاده های خاص خود را ببرند.

آزادسازی قسط اول از ۲.۸ میلیارد 
دالر اموال بلوکه ايران

س��ید عباس عراقچی، عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هسته 
ای کش��ورمان در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر گفت: آزادس��ازی 
 قس��ط اول از توافق ایران و ۱+۵ برای واریز ۲.۸ میلیارد دالر

صورت گرفته اس��ت. وی افزود: هماهنگی های الزم بین دو 
طرف برای واریز این مبلغ به حس��اب بانک مرکزی در حال 
انجام اس��ت.ایران و ۱+۵ در پایان مذاک��رات ۶ ماهه در وین 
برای تمدید توافق ژنو به مدت ۴ ماه توافق کردند.بر اس��اس 
توافق جدید طرف مقابل متعهد ش��د مبلغ ۲.۸ میلیارد دالر 
از اموال بلوکه ایران را در مدت ۴ ماه آزاد کند.بر اساس توافق 
طرفین که در پایان مذاکرات وین ۶ صورت گرفت مقرر ش��د 
۲.۸ میلیارد دالر مذکور در ۴ قسط ۵00 میلیون دالری و دو 
قسط ۴00 میلیون دالری و کًا در ۶ قسط پرداخت می شود. 
طبق توافق قرار بود از اول ماه اوت هر ۲0 روز یا سه هفته این 

مبلغ به حساب بانک مرکزی واریز شود.

مشکالت کنونی عراق و مصر به دلیل 
نبود رهبر دينی در اين کشورهاست

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
گفت: مش��کات کنونی کش��ورهای عراق و مص��ر به دلیل 
عدم حضور ی��ک رهبر بصیر ک��ه مرجعیت دین��ی را هم در 
دست داش��ته باش��د ایجاد ش��ده است.س��ردار مجتبی فدا 
 افزود: جوانان بسیجی باید مسائل و مش��کات رصد شده را

تحلیل کنند اگر این گونه نباش��د، مش��کات ابتدای انقاب 
بار دیگر اتفاق می افتد و جوانان بار دیگر از مسیر و هدفی که 

داشتند منحرف می شوند.
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مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس گفت: از مجموع ۸۷ هزار میلیارد تومان ۲
معوقات تسهیات غیرجاری بانک ها، بانک ملی با ۱۳ هزار میلیارد تومان، پارسیان و تجارت نیز 

هر کدام با ۱۱ هزار میلیارد تومان دارای بیشترین معوقات نظام بانکی کشور هستند.

وزیر کشور بر ضرورت تدوین شاخص های دقیق ارزیابی عملکرد 
احزاب و تشکل های سیاس��ی تأکید کرد و آن را عامل نشاط و 
پویایی فعالیت احزاب و تشکل ها دانست و گفت: الیحه فعالیت 
احزاب را با طرحی که در مجلس تدوین شده تطبیق دهیم و به 

صورت یک طرح مشترک به مجلس ارائه می شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ش��ورای معاونان با اشاره به 

 ضرورت تدوی��ن و تنظیم دقی��ق و همه جانبه قان��ون احزاب،
تاکید کرد: باید شاخص های معین، شفاف و همه جانبه ای برای 
ارزیابی عملکرد احزاب در نظر گرفته شود تا شاهد نشاط و پویایی 

و اثرگذاری فعالیت احزاب در کشور باشیم.
وی همچنین فعالیت مؤثر و مداوم احزاب را زمینه ساز بالندگی 
کشور در همه عرصه ها توصیف کرد و افزود: باید تمامی نگاه ها و 

نظرها در قانون احزاب مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و احزاب 
نیز باید معیارهایی مانند نحوه و ش��رایط گسترده عضوگیری و 

کادر س��ازی، آموزش و حضور 
فعال در تمام��ی عرصه ها را به 
عن��وان اهم وظای��ف و تکالیف 

خود بدانند.
وزی��ر کش��ور در این نشس��ت 
اظه��ار ک��رد: اح��زاب باید در 
طول سال اقدامات مختلفی از 
 جمل��ه آم��وزش، عضوگیری و

کادر سازی انجام دهند و احزاب 
نیز در یک جامعه مردم ساالر به 
دنبال جذب رأی مردم هستند و 
آن از طریق رضایتمندی مردم 
به دست می آید و رضایتمندی از 
طریق اقدام برای حل مشکات 
مردم میسر می شود و در همین 
جهت باید جهت گیری های ما 

همسو با نیازهای مردم باشد.
وی در مورد تشکیل کارگروه سه جانبه از احزاب، دولت و مجلس 
برای تدوین قانون احزاب نیز گفت: برای انجام این اقدام آمادگی 
داریم و در حال حاضر وزارت کش��ور و مرک��ز پژوهش های این 
وزارتخانه و از س��وی مجلس نیز مرک��ز پژوهش ها و همچنین 
کمیس��یون مربوطه بر روی قانون احزاب در حال کار هس��تند 
تا الیحه فعالیت احزاب را با طرحی که در مجلس تدوین ش��ده 
تطبیق دهیم و به صورت یک طرح مشترک به مجلس ارائه شود 
 و  اگر نمایندگان اح��زاب نیز آمادگی فعالی��ت در این زمینه را

داشته باشند، آمادگی خود را اعام می کنیم.

دستیار ارشد فرمانده کل قوا با بیان اینکه امروز جهان در مقطع 
حساس و بحرانی قرار دارد گفت: دنیای اسام هم در حال گذار 

ژئوپلوتیک قرار گرفته است.
 سردار سرلشگر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا در مراسم رونمایی از ۸ جلد کتاب جهان اسام که 
تألیف خود وی است اظهار داشت: امروز جهان در مقطع حساس 
و بحرانی در تاریخ بشریت قرار گرفته در جهان اسام در حال یک 

گذار ژئوپلیتیک است.
صفوی اظهار داشت: این سؤال پیش می آید که چرا حوادث ۱۳ 
سال اخیر در کشورهای اسامی، در آمریکا و اروپا رخ نمی دهد و 

آیا بازتاب این حوادث متوجه قدرت های بزرگ نمی شود.
وی اف��زود: تهدی��دات دول��ت آمری��کا متوجه یک کش��ور یا 

 دولت اس��امی نیس��ت متوج��ه همه کش��ورهای اس��امی
 است.

وی خاطرنشان کرد: راه نجات کشورهای اسامی هماهنگی و 
 همکاری با یکدیگر و تش��کیل ائتاف های منطقه ای و جهانی

بر اساس منافع مشترک است.
صفوی خاطرنشان کرد: کشورهای اس��امی با تکیه بر عوامل 
توانمندسازشان می توانند زمینه ساز تشکیل یک قطب قدرتمند 
جهان اسام در قرن ۲۱ باش��ند که این امر نیازمند عزم و اراده 
ملت ها و ش��جاعت و اس��تقامت رهبران سیاس��ی کشورهای 

اسامی است.
دس��تیار و مش��اور ارش��د فرمانده کل قوا افزود: جهان اس��ام 
ام��روز در نقط��ه عط��ف راهب��ردی ق��رار گرفت��ه و ملت های 
 مس��لمان ظلم ه��ای آش��کار و دموکراس��ی غ��رب را دیگ��ر

تحمل نمی کنند.

وزير کشور:

 اليحه احزاب را با طرح مجلس تطبیق می دهیم

سردار صفوی:
جهان اسالم ظلم های آشکار غرب را تحمل نمی کند

شاخص ارزیابی عملکرد احزاب تعیین شود

بانک های ملی، پارسیان و تجارت دارای باالترین معوقات

ارسال نامه نخبگان 
اصفهان به رئیس جمهور 

در موضوع آب
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: نامه ای 
با امضای اکثر نمایندگان فعلی، نمایندگان قبلی و 
نخبگان استان خدمت رئیس جمهور تنظیم شده و 

کارهای آن صورت گرفته تا به وی ارائه شود.
حس��ینعلی حاج��ی دلیگانی با اش��اره به س��فر 
 آتی ری��س جمهور به چه��ار مح��ال و بختیاری،

اظهار کرد: ما از رئیس جمهور انتظار داش��تیم که 
ابتدا از استان اصفهان بازدید داشته باشند چرا که 
ما در سال گذشته دعوت نامه ای برای ایشان با ۲0 
امضا از نمایندگان استان فرستادیم و انتظار داشتیم 
که این اتفاق بیفتد.وی اف��زود: اگر رئیس جمهور 
می آمد و وضعی��ت بی آبی اصفه��ان را می دیدند 
 و بعد ب��ه چهار مح��ال می رفتند بدون ش��ک در

تصمیم گیری اثر بهتری داش��ت و البته ایشان با 
شناختی که از اس��تان بزرگی مانند اصفهان دارند 
بعید اس��ت که تصمیمی بگیرند که ف��ردا نتوانند 

جوابگوی آن باشند.
نماین��ده م��ردم ش��اهین ش��هر در مجل��س 
ش��ورای اس��امی ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات 
 نماین��دگان اس��تان در موض��وع آب اصفه��ان
 تصری��ح ک��رد: اقدامات��ی را نمایندگان اس��تان

انجام دادند و جلساتی با معاون اول رئیس جمهور 
برگزار ش��ده و نامه ای با امضای بیشتر نمایندگان 
فعلی، نمایندگان قبلی و نخبگان اس��تان خدمت 
رئیس جمهور تنظیم شده و روز گذشته کارهای آن 

صورت گرفته تا خدمت رئیس جمهور داده شود.
وی بیان کرد: در جلسه ای که با وزیر نیرو با حضور 
رئیس مجلس داشتیم این نکته را یادآوری کردیم 
که مبادا تصمیمی بگیرند که سبب شرایطی شود 
که بعداً برای استان اصفهان محدودیتی ایجاد کند.

حاجی گفت: این ها نکاتی اس��ت ک��ه تذکر دادیم 
و اکنون نیز انتظار ما این اس��ت که رئیس جمهور 
قبل از س��فر به آن اس��تان به طور حتم جلسه ای 
را با مس��ئوالن اس��تان اصفه��ان در ای��ن رابطه 
 داشته باش��ند.وی پیرامون اس��تیضاح وزیر نیرو

خاطر نش��ان کرد: درس��ت اس��ت که نمایندگان 
اصفهان اتح��اد نمایندگان چهار مح��ال را ندارند 
اما توانی هم که ما نمایندگان اصفهان در موضوع 
استیضاح وزیر نیرو گذاش��تیم توان کمی نبوده و 

وزیر هم کامًا به این موضوع واقف است.

بايد شاخص های 
معین، شفاف و 

همه جانبه ای برای 
ارزيابی عملکرد 

احزاب در نظر 
گرفته شود تا 
شاهد نشاط و 

پويايی و اثرگذاری 
 فعالیت احزاب

 در کشور باشیم

   آن ها دائم با تکرار جماتی نظیر »من خوب نیس��تم«، »باز هم کارها را خراب 
 کردم«، »هی��چ کاری را درس��ت انجام نمی ده��م« بر رنج درون��ی خود صحه

می گذارند. اصوال سرزنش و مامت کردن خود و دیگران یکی از عادات نادرستی 
است که نگرش مثبت به زندگی را تحت الش��عاع قرار می دهد و باعث می شود 
 فرد نتواند از زندگی لذت ببرد. برای آش��نایی بیش��تر با این اختال روانی پای

صحب��ت ه��ای دکت��ر ش��هرام ناص��ری روان پزش��ک و مش��اور خان��واده 
نشس��تیم.»خودمامت گری« جزو دس��ته بیماری های اضطرابی اس��ت زیرا 
فرد دائم مضطرب اس��ت، احس��اس گناه زیادی دارد، از اشتباه کردن می ترسد 
 و برای کوچک ترین خطایی خود را س��رزنش می کند. دکت��ر ناصری  ناصری

روان پزشک و مشاور خانواده معتقد است : در واقع این افراد بازتابی از واکنش های 
دیگران نسبت به خود هس��تند زیرا در کودکی با سرزنش و انتقادهای 

زیادی بزرگ ش��ده اند. بیش��تر آنها والدین 
خودشیفته ای داشته اند 

که برای بی تقصیر جلوه دادن خود با ابراز خشم و سرزنش کردن فرزندان، خود 
را تخلیه می کردند.

 دس��ته ای از آنها والدین کمال گرایی داش��تند که به چیزی کمت��ر از ایده آل 
 مطلق رضایت نمی دادند. این والدین هرگ��ز از موقعیت فرزند خود ابراز رضایت
 نمی کردند و  این نارضایتی دائمی پس از مدتی درونی ش��ده و ل��ذت را از فرد

گرفته است.والدینی با این ویژگی ها دایم پیام هایی نظیر »درست عمل کن«، 
»این چه طرز رفتاره«، »کارهایت خوب نیست« را به فرزندشان منتقل می کردند 
و حاال والد درون همین پیام ها را روزانه و به طور دایم تکرار می کند. در واقع در 
 این افراد بین ۲ قسمت از شخصیت فرد همیش��ه تعارض و گفت وگوی درونی

وجود دارد.سیس��تمی که این فرد در آن رشد کرده، همیشه مقصر می خواسته 
و کسی باید بار گناه را به دوش می گرفته اس��ت و  از آن جا که مسئول 
احساسات ما کودک درون است، احساسات همواره سرکوب 

شده و پنهان باقی مانده است.
 این افراد پس از ورود به جامعه به ۲ شیوه، واکنش نشان 
می دهند. ممکن است تسلیم این واقعیت دروغین شوند 
که »همواره تقصیر من است«.در این حالت فرد به انزوا 
 و گوشه گیری متمایل می شود. از همه چیز دوری می کند و

اعتماد ب��ه نف��س اندک��ی دارد و ب��ا انتظار شکس��ت کاری 
را آغاز م��ی کن��د. ای��ن ف��رد از ورود به مس��ائل جدید می ترس��د 
و تا حد ممک��ن از کاره��ای جدید دوری م��ی کند.در حال��ت دوم فرد 
به همانندس��ازی ب��ا والد مهاج��م می پ��ردازد و نس��خه بدل او می ش��ود.
 او به یک انس��ان خودش��یفته تبدیل می ش��ود که هیچ تقصیری را

به گردن نم��ی گیرد و هم��واره از دیگران انتق��اد می کند.او 
 در واقع با مهاجم همانندس��ازی می کند تا از دس��ت او

در امان باشد.
 طرحواره

 طرحواره ها در واقع یک قالب یا یک بسته فکری است 
که ما به طور ناخودآگاه و بدون این که بدانیم، آن را انتخاب 
می کنیم. این الگو ناخودآگاه از ذهن آغاز و به رفتار تبدیل 
می ش��ود و ممکن اس��ت در زندگی خانوادگی، محیط 
کار،روابط زناشویی و رابطه با دوستان تکرار شود.مبتایان 
به اختال خودمامتگری طرحواره انکار یا جبرانی را در 
پیش می گیرند و به صورت ناخ��ودآگاه به دنبال مقصر 
هس��تند  و حاضر نیستند مس��ئولیت رفتارهای خود را 
بپذیرند و همواره به خود می گویند تقصیر من نیست، من 
مقصر نیستم. این طرحواره نقطه مقابل احساسی 
اس��ت که فرد طی آن همواره خود را سرزنش 
می کند. او در واقع از خودمامتگری شدید به 

مامت کردن دیگران می رسد و از در انکار همه چیز در می آید.تیپ شخصیتی 
مامتگر خودشکن در دسته دوم اختاالت شخصیتی طبقه بندی می شود، این 
افراد یا دچار اضطراب و خودکم بینی شدید می شوند و یا به شیوه خودمامتگری 
و خودویرانگری رو می آورند. دسته دیگری هم تسلیم می شوند و با خود می گویند 
حال که همه چیز تقصیر من است، مستحق مجازات و رنج کشیدن هستم. این 
عده خود را از لذت های عادی محروم می کنند.در واقع والد بیرونی آنها که همواره 
با شاق سرزنش، انتقاد و مامت با آنها برخورد می کرده است کم کم درونی می 
شود و والد درون به وسیله رنج کشیدن و تنبیه نسبت به خود بی رحمی می کنند.

  درمان اختالل خودمالمتگری
 در این بیماری در واقع از ش��خصیت صحبت می کنیم و شخصیت هم از باورها 
و عقایدی تشکیل شده که در فرد نهادینه شده است. اگر مراجعه کننده کودک 
 است والدینش باید درمان ش��وند و اگر بزرگسال اس��ت خود فرد تحت درمان
 قرار می گیرد. البت��ه خانواده درمانی بخ��ش مهمی از فرآیند درمان را ش��امل

می شود و در بزرگساالن باید ۳ ش��خصیت درونی فرد یعنی والد، بالغ و کودک 
درون را به ۳ شیوه مختلف درمان کنیم.والد مرتب نصیحت می کند و خوب و بد 
را متذکر می شود، درست مثل پدر و مادرها، بالغ عینک منطق به چشم زده است 
و دائم استدالل های منطقی و بدون احساس ارائه می کند و کودک درون فقط 

با احساسات زندگی می کند و گوش به نصیحت یا منطق والد و بالغ نمی کند.
این ۳ وجه شخصیت در درون همه ما در تعامل با یکدیگر است و در یک فرد مبتا 
به خودمامتگری هر ۳ آسیب دیده است. فرد خودمامتگر به تاسی از والدینش 
تا جایی به اخاق پای بند است که خودش گناهکار نباشد اما زمانی که مجبور شد 
مسئولیت کاری را به عهده بگیرد، اخاق را کنار می گذارد.وجه بالغ چنین افرادی 

دچار خطاهای شناختی می شود زیرا نمی تواند توانمندی های خود را ببیند.
تصوری که از خود دارد بسیار ایده آل و دست نیافتنی است و علت آن اهداف بزرگ 
و غیرقابل دسترسی است که والدینش برای او تعیین کرده اند. تصویر چنین فردی 
از خودش بسیار مخدوش و ضعیف است به همین علت است که همواره خود را 

بابت یک اشتباه کوچک یا بزرگ ماه ها و حتی سال ها سرزنش می کند.
 او یاد گرفته است که اشتباهات ش��خصی یک فرد را به حساب کل شخصیتش 

بگذارد. 
 در صورتی که هر کس��ی حق اش��تباه دارد و اعمال افراد کل شخصیت آن ها را

نمی سازد. او تصور می کند که دیگران به واسطه اشتباهاتشان مستحق مجازات 
هستند و به همین علت است که خود را مجازات می کند.

باید به این فرد آموزش داد که ریشه اشتباهاتش را که ممکن است باورها و عقاید 
نادرست باشد، شناسایی کند. در بسیاری از مواقع انسان باید اشتباه کند، آزمون 
و خطا کند تا راه خود را بیابد. او باید مهارت رو به رو شدن با ناکامی ها را یاد بگیرد 
و ناکامی را بخش بزرگی از زندگی که بسیار تاثیرگذار و حیاتی است، به رسمیت 

بشناسد.
 این روان پزش��ک به کودک درون افراد خودمامتگر اش��اره می کند و توضیح

می دهد: این بخش از شخصیت افراد مامتگر آسیب جدی دیده است.
  کودکی را تصور کنید که در گوشه ای کز کرده است، دست هایش را به هم فشار 
 می دهد، چشمانش مملو از اش��ک و بسیار غمگین اس��ت، بغض کرده و آماده
 گریه کردن اس��ت و خود را مقصر می داند، این کودک هم باید ش��فا پیدا کند،

مورد حمایت قرار بگیرد، نوازش شود، صحبت هایش شنیده شود تا احساس امنیت 
و آرامش خاطر کند و یک بار دیگر بتواند با نشاط و شادمان شود.

  نوازش خویش قبل از این که از محیط بیرون آغاز ش��ود بای��د از خود فرد آغاز 
ش��ود، به عاوه این که با شناس��ایی ارزش های درونی، کم ک��م صدای کودک 
درون و صدای بال��غ حمایتگر ذهن ش��نیده خواهد ش��د. وقتی ف��رد رضایت 
درونی باالتری نس��بت به خود پی��دا کرد، می توان��د به زوای��ای تاریک ذهن، 
خاطره ها و باورهایش سرک بکش��د و آماده تحرک حقیقی باشد. نگاه مثبت و 
خوب، ثمره این تغییر مسیر و خودباوری اس��ت که در این صورت فرد، دیگران 
 را نیز خوب خواهد دید و نگاه س��رزنش گ��ر دیگران تاثی��ری روی وی نخواهد 

گذاشت.

خودمالمتگری و راه های درمان آن

درونتان را نوازش کنید 
سالمت روان
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طبیع�ی اس�ت ک�ه ه�ر ف�ردی در مقطع�ی از زندگ�ی خ�ود دچ�ار احس�اس ي�اس، ن�ا امی�دی و افس�ردگی ش�ود و آرام�ش خ�ود را از 
 دس�ت بدهد.ام�ا اف�رادی وج�ود دارن�د ک�ه هم�واره جنب�ه ه�ای منف�ی زندگ�ی را م�ی نگرن�د ک�ه اي�ن ام�ر تاثی�ر منف�ی ب�ر روحی�ات فرد
می گذارد. ب�ه جز اف�راد بدبین ک�ه همواره اف�کار منف�ی دارند و ب�ه بدتري�ن چیزه�ا در زندگی فکر م�ی کنن�د و در واق�ع منتظر وق�وع اتفاقات 
 ناخوش�ايند هس�تند، ع�ده ای ه�م وج�ود دارن�د ک�ه ب�ه خ�ود مالم�ت گ�ری مع�روف هس�تند.در  اي�ن اف�راد نوع�ی ل�ذت ب�ردن از

رنج دادن و مالمت کردن خويش وجود دارد.



یادداشت

شرایط ضروری برای صدور مجوز 
سقط درمانی

رئیس اداره پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران شرایط ضروری 
و مدارک الزم برای تشکیل پرونده سقط درمانی را تشریح کرد.

بیک محمدی در مورد ش��رایط ض��روری برای ص��دور مجوز 
 س��قط درمان��ی اظه��ار داش��ت: ای��ن ش��رایط به دو دس��ته

تقسیم می ش��وند، ش��رایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و 
ش��رایط مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر که درباره 
مش��کالت و ناهنجاری ه��ای جنینی، تش��خیص ناهنجاری با 
آزمایش ژنتیک معتبر و یا س��ونوگرافی معتب��ر، ناهنجاری یا 

ناهنجاری ها موجب حرج مادر شود
وی ادامه داد: رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کم تر از 
19 هفته بر اساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر 
توسط 3 متخصص مربوطه تشخیص و به تأیید پزشکی قانونی 

برسد، است.
وی افزود: در خصوص شرایط الزم برای صدور مجوز زمانی که 
مادر دچار یک بیماری جدی اعم از تش��خیص قطعی بیماری 
مادر، تش��خیص خطر جانی مادر توس��ط متخصص مربوطه و 
تایید پزشکی قانونی، رضایت آگاهانه و کتبی مادر و سن بارداری 

کمتر از 19 هفته بر اساس سونوگرافی سریال معتبر.
وی همچنی��ن بهتری��ن زمان س��ونوگرافی برای تعیین س��ن 
 جنین را 9-8 هفتگ��ی و در اولویت بعدی ب��االی 11 هفتگی

اعالم کرد.بیک محمدی مناس��ب ترین اقدام در صورت ریسک 
باالی تس��ت های غربالگری را انج��ام به موقع آمینیوس��نتز و 
کاریوتای��پ و درصورت نی��از اکوکاردیوگراف��ی قلب جنین در 
صورت تاخیر و فقدان زمان کافی انجام آمینیوسنتز و تست های 
ژنتیک��ی س��ریع اکوکاردیوگرافی قلب جنی��ن در  صورت نیاز 

برشمرد.
وی با اشاره به عواقب قانونی تأخیر و یا اشتباه پزشک آزمایشگاه 
در انجام پروتکل تس��ت های غربالگری که منجر به تولد نوزاد 
 با ناهنجاری شود که اندیکاسیون س��قط درمانی داشته گفت:

در صورت شکایت مادر تشخیص خطای پزشکی در کمیسیون 
پزشکی قانونی انجام و خسارت پرداخت می شود.
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شکارچیان دو رأس بزغاله دستگیر شدند
دو متخلف حرفه ای شکار در ارتفاعات اطراف پارک ملی کاله قاضی دستگیر شدند.از 
متخلفان الشه دو رأس بزغاله، یک قبضه اسلحه شکاری و مهمات مربوطه کشف و ضبط 
شد. متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی حقوقی به مراجع قضایی معرفی شدند.
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نشست خبری روز آموزش های 
فنی و حرفه ای و هفته مهارت 
در مح��ل اداره کل آم��وزش 
فنی حرفه ای استان اصفهان برگزار شد. مدیر کل 
آموزش فنی حرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه 
 نظام آموزشی کش��ور به دو دسته آموزش رسمی و

غیر رسمی تقسیم می شود، افزود: آموزش رسمی 
بر عهده وزرات عل��وم و وزارت آم��وزش و پرورش 
است و وظیفه آموزش غیر رسمی بر عهده سازمان 
 آم��وزش فن��ی و حرف��ه اس��ت. ابوطال��ب جاللی

خاطر نشان کرد: نظام آموزش رسمی کشور کمتر 
از 1000 رش��ته و حرفه را در دس��تور کار آموزشی 
خ��ود دارد در صورتی ک��ه س��ازمان آموزش های 
فنی و حرفه ای مس��ئولیت آموزش 25 هزار شغل 
 متنوع را برعهده دارد. وی با تاکی��د بر اینکه نقش 
فن��ی وحرف��ه ای در ش��کل گی��ری مش��اغل 
از دانش��گاه ها پ��ر رن��گ ت��ر اس��ت، گف��ت: در 
بس��یاری از کش��ورهای ب��ا اقتص��اد ق��وی عمده 
 مباح��ث آموزش��ی مرب��وط ب��ه آموزش ه��ای

ای��ن کش��ورها  و  اس��ت  ای  فن��ی وحرف��ه 

آموزش ه��ای رس��می را از دس��تور کار خ��ود 
خ��ارج کرده اند.جالل��ی ی��اد آور ش��د: ام��روزه 
 می توان��م به ج��رات بگویم ک��ه هرک��س از داالن

فنی و حرفه ای عبور کند می تواند به راحتی به شغل 
مورد نظر خود دس��ت یابد و طبق آخرین برآوردها 
مشخص شده که 70 درصد از جمعیت بیکار کشور 
فاقد مهارت الزم برای انجام شغل هستند. وی با بیان 
اینکه بیکاری، مرتبط با کمبود شغل و منابع نیست 
ادامه داد: جدی ترین چالش ما برای اشتغال مربوط 
به افراد تحصیل کرده می شود چرا که آن ها چندین 
سال از عمر خود را با هزینه شخصی یا دولتی صرف 
آموزش دی��دن می کنند در صورتی ک��ه محتوای 
آموزشی آموزش عالی با ظرفیت های شغلی همسان 
نیست.مدیر کل آموزش های فنی و حرفه ای استان 
 اصفه��ان از تکمیل س��ند مهارت اس��تان اصفهان

خبر داد و گفت: اگر قرار بر این باش��د که همه افراد 
تحت آموزش فنی و حرفه ای به شغل مورد نظر خود 
دست یابند نیاز است که این آموزش ها متناسب با 
مشاغل باشد. وی افزود: باید در این زمینه موقعیت 
استان را به طور کامل درک کرد و با در نظر گرفتن 

 پتانس��یل های ش��غلی اس��تان آموزش های فنی و
حرفه ای را با بازار کار هماهنگ کنیم. جاللی با بیان 
اینکه این س��ند می تواند الگویی برای تمام کش��ور 
باشد خاطر نش��ان کرد: این موضوع یک طرح علمی 
و پژوهشی است و تیم پژوهشی ما با در نظر گرفتن و 
ارزیابی وضعیت مشاغل در حوزه های مختلف صنفی، 
خدماتی و کشاورزی اطالعات مورد نظر را در اختیار 
مراکز آموزشی ما قرار می دهند.جاللی رتبه اول استان 
اصفهان در کش��ور به لحاظ تعهد آموزشی و عملکرد 
اش��اره کرد و افزود: ظرفیت س��االنه آموزش��ی اداره 
کل آموزش های فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان 11 
میلیون نفر ساعت آموزش در سال است که این دوره ها 
برای 60 هزار نفر برگزار می ش��ود که به لحاظ تعهد 
آموزش��ی و عملکرد حائز رتبه اول کشوری هستیم.

مدیر کل آموزش های فنی و حرفه ای استان اصفهان 
بخش خصوصی را بازوی توانمند این اداره کل دانست 
و گفت:1500 آموزش��گاه فنی و حرفه ای در سطح 
استان مش��غول به کارند که ظرفیت آموزشی آن ها 
نیز 11 میلیون نفر ساعت است و 60 هزار نفر نیز دوره 
آموزشی می بینند که با عملکرد اداره کل استان برابری 
می کند.جاللی به طرح نیاز سنجی روستایی اشاره کرد 
و یاد آور شد: یکی از چالش های جدی اصفهان بعد از 
آب، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت 
اصفهان است و اگر بتوانیم در خود روستاها مشاغلی 
را ایجاد کنیم و افراد در روس��تا ظرفیت کار داش��ته 
 باشند می توانیم در تعدیل مهاجرت به اصفهان نقش

 به س��زایی را ایف��ا کنیم. جالل��ی از برگ��زاری کمپ 
کارآفرین��ی در چند روز آین��ده خبر داد و اف��زود: این 
کمپ در ده روز و برای جوانان بین 16 تا 22 سال برگزار 
می ش��ود و در آن مباحث خالقیت، تصمی��م گیری و 
س��رمایه گذاری آموزش داده می ش��ود و امید داریم با 
روحیه کارآفرینی و یا نقش آفرینی در مش��اغل دیگر 
در این افراد تقویت ش��ود.وی به برگزاری پانزدهمین 
مسابقات ملی مهارت در شهریور امس��ال اشاره کرد و 
گفت: استان اصفهان با 27 تیم در این مسابقات شرکت 
کرده است و امیدواریم امس��ال نیز مانند سال گذشته 
استان اصفهان رتبه اول را کس��ب کند. وی افزود: سال 
گذشته استان اصفهان 5 مدال طال،5 مدال نقره،3 مدال 

برنز و 9 دیپلم افتخار را کسب کرد و اول شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان:

کسب رتبه اول  تعهد آموزشی فنی و حرفه ای اصفهان در کشور

حل مشکل بیکاری با عبور از داالن فنی و حرفه ای 

یادداشت

 رونمایی نرم افزار جامع فرمایشات 
مقام معظم رهبری در اصفهان

طراح نرم افزار 110 گف��ت: نرم افزار جامع فرمایش��ات مقام 
معظم رهبری با عنوان “نرم افزار 110”، 15 مرداد همزمان با 
نهمین جشنواره مطبوعات اس��تان اصفهان توسط مسئوالن 
 اس��تان رونمایی می شود.احس��ان محم��دی پیرامون تهیه

 نرم افزار جامع فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری اظهار کرد: 
نرم افزار 110 یکی از ش��اخص ترین نرم افزارهایی بوده که از 
35 سال گذشته تاکنون تهیه شده اس��ت.وی افزود: این نرم 
افزار حاوی فرمایشات مقام معظم رهبری از سال 68 تا اواخر 
 word و pdf خرداد 93 بوده ک��ه قابلیت چاپ به ص��ورت
داش��ته و به همراه خ��ود دارای 700 فایل صوت��ی و بیش از 
150 تصویر برای پس زمینه رایانه، بی��ش از 19 هزار تصویر 
فرمایشات مقام معظم رهبری است.طراح نرم افزار 110 بیان 
کرد: در این نرم افزار 1300 جمله در 120 گروه سازماندهی 
شده که جمالت قصار متناسب بامناسبت های خاص بوده و 
کاربران می توانن��د از این جمالت در روزها و مناس��بت های 
خاص استفاده کنند.وی خاطرشان کرد: این برنامه قابل نصب 
واستفاده در تلفن همراه بوده و هم چنین ارگان ها و نهادها و 
می توانند بدون نصب آن را اجرا و ذخیره کنند.محمدی گفت: 
در نرم افزار 110 زندگی نامه و آشنایی با رهبری و هم چنین 
رهبری از دیدگاه حضرت امام نیز وجود دارد و البته تفس��یر 
قرآن و ش��رح احادیث نیز جزو محتوای این ن��رم افزار جامع 
است.وی نرم افزر جامع 110 را کاربردی دانست افزود: در این 
برنامه تقویم اوقات شرعی استان ها نیز وجود دارد که قابلیت 

استفاده های بسیاری دارد.

بلیت اتوبوس 20 درصد گران شد
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: 
مصوبه افزایش 20 درص��دی قیمت بلیت اتوب��وس از امروز 
 اجرایی ش��د.علیرضا صلواتی با بیان ای��ن خبر گفت: افزایش

 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس در جلس��ه علنی ش��ورای 
اس��المی ش��هر به تصویب و برای تأیید به فرمانداری ارسال 
ش��د.وی با بیان اینکه فرمانداری و استانداری نیز مورد تأیید 
فرمانداری و استانداری قرار گرفت، افزود: از امروز نیز افزایش 
20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس در سطح ناوگان اتوبوسرانی 
ش��هر اصفهان اجرای��ی ش��د.معاون حمل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری اصفهان تصریح ک��رد: قیمت بلی��ت اتوبوس در 
خطوط متفاوت است به طوری که نرخ بلیت بین 100 تا 350 
تومان بود اما اکنون 20 درصد به نرخ بلیت افزوده شد.صلواتی 
خاطرنش��ان کرد: کالن ش��هر اصفهان در بین کالنش��هرها 
پایین ترین نرخ بلیت اتوبوس را دارد ب��ه طوری که میانگین 
نرخ بلیت اتوبوس در اصفهان 185 تومان است به طوری که 
میانگین نرخ بلیت اتوبوس شهر مشهد 350 تومان می باشد.

وی اظهار داشت: با افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس 
ساماندهی خطوط اتوبوسرانی در دس��تور کار است تا میزان 

هزینه هر خط مشخص شود.

فراخوان مشموالن هیئت علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا، مش��موالن عضو هیئت علمی 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالی که تاری��خ اعزام آنان 
پانزدهم مردادم��اه 93 اس��ت را فراخواند.س��ازمان وظیفه 
عمومی ناج��ا به اطالع کلیه مش��موالن عض��و هیئت علمی 
دانشگاه ها و مؤسس��ات آموزش عالی سهمیه سال 1393 که 
عضویت آنان مورد تأیید ستادکل نیروهای مسلح قرار گرفته 
می رساند: این دسته از مشموالن که تاریخ اعزام آنان پانزدهم 
مرداد ماه 1393 می باش��د، در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 93/05/15 در مرکز آموزش ش��هید مدرس سپاه واقع 
در کیلومتر 28 بزرگراه ته��ران – کرج جنب پارک جهان نما 
که در قالب برگ معرفی نامه مش��موالن ب��ه مراکز آموزش 
نیروهای مسلح ابالغ شده حضور یابند.الزم به ذکر است، آن 
دسته از مش��موالنی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح 
نشده اند، می توانند به نزدیک ترین دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامی )پلیس+10( مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور 
اقدام کنند. گفتنی است عدم حضور به موقع این مشموالن در 
زمان و محل تعیین ش��ده غیبت محسوب می شود.همچنین 
تاکید می شود کلیه مشموالن اوراق مربوط به اعزام به خدمت، 
از جمله برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای 
مسلح و س��ایر مدارک مورد نیاز مانند شناسنامه، کارت ملی 

و.... در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت، همراه داشته باشند.

 کارت معافیت از خدمت
 2 فوتبالیست باطل شد

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: در پی اثبات تخلف دو 
تن از فوتبالیست ها در دریافت کارت های معافیت از خدمت، 
این سازمان کارت معافیت این افراد را باطل کرد.در پی انتشار 
اخباری از سوی برخی از اصحاب رسانه مبنی بر »مبهم بودن 
وضعیت خدمتی برخی از بازیکنان فوتبال«، سازمان وظیفه 
عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد: بررسی های به عمل 
آمده حاکی از آن اس��ت که تاکنون کارت معافیت از خدمت 
دو نفر از بازیکنان فوتبال به دلی��ل فاقد اصالت بودن مدارک 
تهیه شده توس��ط بازیکنان مذکور و ارائه آن به این سازمان، 
باطل شده و چنانچه در بررس��ی های تکمیلی مشخص شود 
که مدارک س��ایر بازیکن��ان نیز فاق��د اعتبار اس��ت، قطعاً با 
بازیکنان متخلف و سایر افراد یا سازمان هایی که در این زمینه 
دخالت داش��ته اند، وفق قوانین و مقررات برخورد می ش��ود.

ش��ایان ذکر اس��ت که کارت های معافیت از خدمت صادره 
ش��ده برای بازیکنان مورد بحث، باطل شده و آنان به خدمت 
سربازی اعزام خواهند شد، همچنین تا زمان به نتیجه رسیدن 
بررس��ی های این س��ازمان، اعتبار کارت های معافیت دیگر 
بازیکنان مورد اشاره به قوت خود باقی است.گفتنی است، از 
آنجا که هر گونه اظهار نظر می بایست مستند به بررسی های 
صورت گرفته و لزوماً توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا باشد، 
بهتر اس��ت به منظور حفظ حیثیت افراد از پخش شایعات و 
جلوگیری و از هرگونه پیش داوری در این زمینه پرهیز شود.

اخبار کوتاه

SMS

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

چینی ها از بلیت شهر رویاها سهم دارند
براساس آمارهای قطعی سال ۹2 مشخص شد

اصفهان یکی از رکورددارترین استانها در تلفات رانندگی

معاون مالی و اداری شهردار اصفهان گفت: در شهربازی شهر 
رؤیاها الزام به پرداخت داریم و برای شهربازی به ازای هر نفر 
بر اس��اس قرارداد اولیه باید سهم شریک چینی را پرداخت 

کنیم.سید مرتضی حسام نژاد با بیان اینکه شهربازی شهر 
رویاها یک پروژه مش��ارکتی اس��ت، اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان باید 28 درصد از سهم بلیت شهربازی شهر رویاها را 
به شریک چینی پرداخت کند، چرا که این پروژه مشارکتی 

است.
وی با بیان اینک��ه مجموعه ش��هربازی ش��هر رویاها یک 
دستورالعمل بهره برداری دارد که بر اساس این دستورالعمل 
در برخ��ی از بازی ه��ا ب��ه دلیل مس��ائل ایمن��ی و فنی و 
به دلیل برخی مس��ائل دیگ��ر برخ��ی محدودیت ها برای 
استفاده کنندگان وجود دارد، ادامه داد: این موضوع در تمام 
شهربازی ها متداول اس��ت و به عنوان مثال بانوان باردار یا 
بیماران قلبی از برخی از وس��ایل بازی نمی توانند استفاده 

کنند.

آمار جامع تلفات رانندگی در سراسر کشور نشان می دهد 
که شهر تهران با 786 نفر کش��ته و شهرستان تفرش با 
یک نفر کش��ته در تلفات رانندگی درون و برون شهری 

در س��ال 1392 رکورددار بیش��ترین و کمترین تلفات 
هستند.کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی 
کمیس��یون ایمنی راه ها آمار تلفات رانندگ��ی درون و 
برون شهری سال 1392 به تفکیک استان و شهرستان 

منتشر کرد.
بنابراین گزارش جزئی��ات کامل آمار س��وانح رانندگی 
نشان می دهد که از لحاظ مقایس��ه شهرستان ها بعد از 
تهران، مش��هد با 528 نفر، ش��یراز با 390 نفر، اصفهان 
 با 379 نفر و ق��م با 345 نفر کش��ته در رتبه های بعدی

 قرار دارند.
در آم��ار تلف��ات رانندگ��ی در س��ال 1392 از نظ��ر 
 آم��ار اس��تانی، اس��تان ف��ارس ب��ا 1539 نفر کش��ته

 رکورددار است.

بس��یاری از مردم در خصوص آالینده ه��ا مانند طعم و 
بوی نامطبوع آب، تیرگ��ی و ک��دورت آب، ذرات معلق 
در آب، سختی و س��نگینی آب، رس��وب گذری آب و ... 
 )3-No( توجه نشان می دهند.به گزارش ایمنا، نیترات
یک��ی از آنیون های معدنی اس��ت که در نتیجه اکس��ید 
اس��یون نیت��روژن عنصری حاص��ل می ش��ود؛ نیتریت 
حاصل از احیای نیت��رات معدنی و آلی پ��س از ورود به 
سیستم گردش خون آهن هموگلوبین را اکسید نموده 
و از ظرفیت II ب��ه ظرفیت III تبدی��ل می نماید که در 
 نتیجه هموگلوبین به م��ت هموگلوبین تبدیل ظرفیت

 اکسیژن رسانی بس��یارکمتری از هموگلوبین دارد و در 
نتیجه به بافت ها اکسیژن کافی نمی رسد بعد از مدتی رنگ 
پوست )در ناحیه دور چشم و دهان( به تیرگی می گراید 
و از این رو به آن سندرم BIueBaby می گویند.هشدار 
در مورد وجود بیش از حد نیترات در آب شهرهای ایران 
ش��اید خبر تازه ای نباش��د. همین چها ر م��اه پیش بود 
 که مس��ؤوالن از وجود باالی حد اس��تاندارد نیترات در

 چاه های آب ش��رب مش��هد خبر دادن��د و آن را نگران
کنن��ده اع��الم کردن��د. ای��ن ب��ار ن��وک پی��کان 
بالی��ی  اس��ت،  اصفه��ان  س��مت  ب��ه  هش��دار 
 ک��ه ان��گار ب��ه ج��ان ش��هرهای صنعت��ی ای��ران

افتاده است. استاد گروه خاک شناسی و عضو هیئت علمی 
دانش��گاه صنعتی اصفهان در این باره می گوید: صنعتی 
ش��دن و رش��د صنعت در اصفهان و این که کارخانه ها و 
صنایع به تصفیه خانه فاضالب مجهز نمی باشند و اغلب 
پس��اب و فاضالب صنایع بدون هرگونه تصفیه یا تصفیه 
ناقص وارد محیط، زمینهای کشاورزی و رودخانه می شود 
باعث گردیده تا آالینده ها به مرور به آب های زیرزمینی 
انتقال یابند.مجید افیونی در خصوص جزئیات این تحقیق 
و پژوهش اضافه می کند: اجرای ط��رح آغاز گردید و هر 
2 � 1 ماه یکبار و در طول سه س��ال از حدود 200 حلقه 
چاه در نقاط مختلف شهر و استان اصفهان که بیشترین 
فعالیت های شهری، کشاورزی و صنعتی متمرکز است 
نمونه برداری آب انجام ش��د و نمونه های آب از نظر کل 
پارامترهای شیمیایی و آلی؛کاتیون ها و آنیون ها بررسی 
می شود.اما عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان به می گوید: 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بارها 
اعالم کرده که بر اساس نمونه گیری های گرفته شده از 
آب های اصفهان، مواد موجود در آب های اصفهان و سایر 
امالح در حد مجاز است و آب شرب اصفهان بدون اشکال 
اس��ت.اگر مردم باز هم می خواهند از عدم وجود نیترات 
در آب اصفهان اطمینان حاصل کنند باید از مس��ؤوالن 
دانشگاه علوم پزشکی استان بخواهند در این باره پاسخگو 

باشد.

مدیرکل عتبات س��ازمان حج و زیارت با بیان اینکه نام 
نویسی از زائران عتبات همچنان ادامه دارد، گفت: آن 
دسته از متقاضیان که عالقه مند به سفرهای سه و چهار 
روز به عتبات هس��تند تا پایان مرداد ماه از تخفیف 35 
درصدی برخوردار می ش��وند.به گزاش خبرنگار مهر، 
محسن نظافتی گفت: نام نویس��ی در بسته های سه و 
چهار روزه عتبات همچنان ادامه دارد و کس��انی که تا 
پایان مرداد ماه برای نام نویسی در این کاروان ها اقدام 
کنند از تخفی��ف 35 درصدی برخوردار می ش��ود.وی 
با بیان اینکه از ابتدای ش��هریورماه تخفیف بسته های 
س��ه و چهار روزه س��فر به عتبات به 15 درصد خواهد 
رسید، خاطر نش��ان کرد: تخفیف 35 درصدی تنها تا 
پایان مرداد ماه لحاظ خواهد ش��د و این س��فر فرصت 
خوبی برای کارمندان و کارکنان ادارات است تا بتوانند 
از این س��فر معنوی بهره ببرند.نظافتی درباره جزئیات 
بسته های سفر سه و چهار روزه عتبات، گفت: آن دسته 

از زائران که در قالب بسته س��ه روزه اعزام می شوند از 
روز چهارش��نبه عازم نجف اش��رف خواهند شد و روز 
جمعه به ایران اسالمی بازخواهند گشت و آن دسته از 
عزیزانی که در قالب بسته چهار روزه اعزام شوند از روز 
جمعه عازم نجف می شوند و پس از چهار روز حضور در 
شهر کربالی معلی و نجف اش��رف، به ایران اسالمی باز 
خواهند گشت.مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با 
بیان اینکه فعاًل اعزام های زائران ایرانی به کش��ور عراق 
صرفاً از طریق هوایی صورت می گی��رد و اعزام زمینی 
وجود ندارد، اعالم کرد: تا پایان هفته نتایج بررسی های 
مربوط به آغاز س��فرهای زمینی به عتب��ات عالیات و 
امکان سفر به کاظمین مشخص و اعالم می شود.وی با 
اظهار امیدواری از اینکه اعزام های زمینی به کشور عراق 
به زودی آغاز شود، گفت: به نظر می آید به زودی بتوانیم 
اعزام های زمینی را آغاز کنیم. در حال حاضر همکاران 
ما در وزارت امور خارجه، مقامات امنیتی کشور عراق و 
مسئوالن امور زیارتی این کشور مشغول فعالیت هستند 

تا ببینند می توان اعزام های زمینی را آغاز کرد یا خیر.
نظافتی از انج��ام روزانه دو پرواز به عراق س��خن گفت 
 و عن��وان ک��رد: از هفته ج��اری تع��داد ای��ن پروازها 
افزایش یافته و به هر میزانی که ثبت نام وجود داش��ته 

باشد ظرفیت اعزام نیز افزایش پیدا می کند.
وی در خصوص اضافه شدن سفر به شهر کاظمین نیز 
گفت: تا پایان این هفته این مسئله نیز مشخص می شود 
و به نظر می آید ش��رایط امنیتی س��فر به کاظمین نیز 
فراهم شده اس��ت و حتی به دنبال این هستیم که سفر 
به کاظمین را نیز در بسته س��فر عتبات عالیات داشته 

باشیم.

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر: 

آب شرب اصفهان نیترات ندارد
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت :

ثبت نام سفرهای عتبات با 35 درصد تخفیف
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محسن 
سعیدی فر



اخبار کوتاهيادداشت

 دستیابی به استانداردهای
 زيست محیطی، اولويت ذوب آهن 

بررسی و رفع معضالت زیست محیطی ذوب آهن در دستور 
کار اداره محیط زیست قرار گرفت.

ذوب آهن اصفهان ملزم به تسریع در اجرای پروژه های متعدد 
زیست محیطی خود شد.

 در نشس��ت مش��ترک مدی��ران ارش��د و میان��ی حفاظ��ت
محیط زیست استان و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که 
 در اداره کل حفاظت محیط زیس��ت برگزار ش��د، پروژه های

زیست محیطی ذوب آهن معرفی شد و علل تأخیر در اجرای 
این پروژه ها مطرح گردید.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان در این نشس��ت با 
اشاره به لزوم تشکیل کارگروه مشترکی برای رصد و پیگیری 
 تحق��ق اس��تانداردهای محیط زیس��ت گفت: ب��رای اجرای

پروژه های زیس��ت محیطی جدی��د و در حال اج��را در این 
 صنعت باید گزارش های ماهانه از پیش��رفت فیزیکی پروژه،
 متعهد ب��ودن و جدیت بیش��تر مدیران ذوب آه��ن در انجام

برنامه های پیش بینی شده ارائه شود.
ظهرابی، خواستار رفع معضالت زیست محیطی این صنعت را 

در حداقل زمان مناسب  شد.
وی ادامه داد: از امروز اولویت نخست ذوب آهن در کنار دیگر 
اولویت ها باید دس��تیابی به اس��تانداردهای زیست محیطی 

باشد.
س��عد محمدی، مدیر عامل ذوب آهن نیز در این نشس��ت بر 
انجام اقدام های ج��دی برای کنترل آالین��ده های خروجی 
واحد فوالد سازی ذوب آهن و اتمام پروژه های در دست اقدام 
این شرکت متعهد گردید که در دو مرحله موازی یکدیگر در 

حداقل زمان ممکن اجرا شود.

 کشف 23 میلیون قرص ترامادول 
از يک محموله وارداتی

گمرک جمهوري اسالمي ایران موفق ش��د 23 میلیون عدد 
قرص ترامادول رااز یك محموله وارداتي کشف کند.

حراست گمرک شهید رجائي با همکاري اداره اطالعات استان 
هرمزگان اقدام به متوقف کردن یك دستگاه کانتینر ورودي 
نمود و پس از بازرسي هاي بعمل آمده موفق به کشف تعداد 
315 کارتن قرص ترامادول ش��امل بیش از 23 میلیون عدد 

قرص و کپسول ترامادول گردید.
این کانتینر حاوي 331 کارتن المپ هم بوده و به همراه 315 
کارتن قرص و کپس��ول ترامادول در مجم��وع 622 کارتن با 
عنوان المپ روش��نایي به گمرک اظهار شده بود که حراست 
گمرک ش��هید رجائي بندر عباس با همکاري اداره اطالعات 
اس��تان هرمزگان از ورود این میزان مواد مخ��در صنعتي به 

داخل کشور جلوگیري بعمل آورد.
این محموله متعلق به شرکتي به نام نیك اندیش معراج بوده 
و از کشور هندوس��تان به قلمرو جمهوري اسالمي ایران وارد 

شده بود.

 صنايع کوچک نقش مهمی
 در اقتصاد کشور دارند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 
در صورتی که حمایت بیشتری از صنایع کوچك انجام شود، 
به طور قطع این بخش می تواند کمك فراوانی به افزایش میزان 

اشتغال و خروج از رکود اقتصادی داشته باشد.
محمد جعفری با اش��اره به فعالیت های شرکت شهرک های 
استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر 76 شهرک صنعتی 
در استان وجود دارد که نشان از گس��تردگی صنعت در این 

استان دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بی��ش از 1800 واحد صنعتی و 
تولیدی در حال ساخت و تکمیل شدن در سطح استان داریم 
که امیدواریم ب��ا انجام این پروژه ها کمك بیش��تری به رونق 

اشتغال در استان داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تاکید 
کرد: در برنامه داریم حمایت بیش��تری از صنایع کوچك در 
سطح استان داش��ته باش��یم زیرا این صنایع در حال حاضر 
می تواند باعث رونق اش��تغال باشد و به توس��عه صنعتی هم 

کمك می کند.
وی یادآور ش��د: ب��ه دلیل اهمی��ت صنایع کوچ��ك و نقش 
مهم آنها در صنعت کش��ور روز 21 مرداد م��اه، به عنوان روز 
 حمایت از صنایع کوچك در تقویم رس��می کش��ور انتخاب

 شده است.

 اختصاص 238 میلیارد ريال
 به عشاير برای تامین آب و علوفه 

قائم مقام سازمان امور عشایر از اختصاص 238 میلیارد ریال 
اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور 

به جامعه عشایر به منظور تامین آب و علوفه خبر داد. 
میرولی صفرزاده با بیان این که این اعتبار در مرحله تصویب 
 دولت ق��رار دارد، گف��ت: در حال حاض��ر پولی به س��ازمان

امور عشایر نرسیده است. 
وی این مبلغ را به منظور تامین آب و علوفه با توجه به شرایط 
خشکس��الی در کشور دانس��ت و اظهار کرد: 50 درصد ازاین 
مبلغ برای آب و تمامی عشایر کش��ور است و 50 درصد باقی 
به منظور تامین علوفه برای 10 استان شمال شرقی کشور و 

استان فارس و اردبیل در نظر گرفته شده است. 
قائم مقام سازمان امور عش��ایر با بیان این که این میزان پول 
تقریبا حدود 40 درصد از نیاز عشایر را پاسخگو است، گفت: 
پیگیری هایی را در حال انجام داریم تا بتوانیم 40 میلیارد را از 

محل اعتبارات ستاد مدیریت بحران کشور اخذ کنیم. 
صفرزاده با بی��ان این که در حال حاضر کل عش��ایر کش��ور 
آبرسانی نمی ش��وند، گفت: تنها 45 درصد عشایر به صورت 

سیار آبرسانی می شوند. 
 وی تع��داد خانواره��ای عش��ایری را 220 ه��زار عن��وان و

اظهار کرد: از این می��زان تنها می توانیم 100 ه��زار خانوار 
عشایری را با اعتبارات عمرانی استان و بودجه تخصیص یافته 

آبرسانی کنیم. 

4
آزمایشگاه تعیین استانداردهای اجاق گاز در اصفهان راه اندازی شد

   آزمایش��گاه تعیین اس��تاندارد اجاق گاز ب��ا توجه به اس��تاندارد اجب��اری انواع اج��اق گاز و وجود 
تولیدکنندگان متعدد در استان اصفهان راه اندازی شد.با راه اندازی این آزمایشگاه، انواع اجاق گاز از 

جمله فردار، طرح فر، رومیزی و طرح هاب، قابل آزمون است.
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مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: در شرایط 
کنونی فاصله بین درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی 
 کاهش یافته است چرا که هزینه ها س��ال به سال افزایش
می یابد ولی درآمد بنگاههای اقتصادی کاهش داشته است.

بهرام س��بحانی هن��گام دیدار رییس دانش��گاه ش��یراز و 
تعدادی از اساتید دانشگاه های شیراز و اصفهان از شرکت 
 فوالد مبارکه افزود: بنگاههای اقتصادی باید در مس��یری

حرک��ت کنن��د ک��ه بتوانن��د ب��ا کاه��ش هزین��ه های 
 تولی��د، درآم��د بیش��تری نصی��ب س��ازمان کنن��د.وی

ادامه داد: این امر میس��ر نخواهد ش��د مگر ب��ا انجام پروژه 
های تحقیقاتی مش��ترک با دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی 
در زمینه ه��ای مختلف ک��ه منتج ب��ه تحول اساس��ی و 
بنیادی درفعالیت ها ش��ود و از این طریق به��ره وری الزم 
 در زمین��ه های مختل��ف نیروی انس��انی، م��واد، انرژی و

محیط زیست افزایش و هزینه ها به طور چشمگیری کاهش 

یابد.سبحانی با اشاره به اینکه انجام پروژه های تحقیقاتی 
باید کاربردی و نتیجه گرا بوده و ارزش افزوده برای سازمان 
ایجاد کند، افزود: ما آمادگی خود را برای همکاری و تعامل 
 هر چه بیشتر با دانش��گاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی در

حوزه های مختلف تکنولوژیکی، محیط زیس��ت، ایمنی و 
بهداشت، نیروی انسانی، انرژی ، ماشین آالت و تجهیزات و 

مواد اولیه اعالم می داریم.
مدیرعامل فوالد مبارکه ابراز امیدواری کرد که با همکاری 
بیشتر بتوانیم به اقتصاد و صنعت کشور بیش از پیش کمك 
کنیم.وی همچنین با اش��اره به وس��عت فعالیت ها و تنوع 
تکنولوژی در شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت به دلیل 
گستردگی فعالیت هایش، یك صنعت فراگیر و دانشگاهی 
کاربردی اس��ت که ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه ها و مراکز 
علمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور دارد.وی افزود: سالیانه 
ده ها پروژه تحقیقاتی در زمینه ه��ای مختلف با همکاری 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در فوالد مبارکه اجرا می 
شود که اثرات بسیار خوبی در روند فعالیت های این شرکت 
داشته است.رییس دانشگاه شیراز نیز هدف از حضور خود و 
هیئت همراه در شرکت فوالد مبارکه را شناسایی مشکالت 
موجود در صنایع کش��ور بیان کرد و اف��زود: از آنجایی که 
دانشگاه شیراز یکی از 10 دانشگاه برتر کشور است وظیفه 
خود می دانیم که مشکالتی که در صنایع کشور وجود دارد را 
شناسایی و با استفاده از توانمندی های دانشگاه و متخصصان 

مربوطه در راستای حل مسایل و مشکالت قدم برداریم.

رئی��س مرکز مل��ی فرش ای��ران با بی��ان اینک��ه فعاالن 
فرش آمریکا امس��ال به ایران می آین��د، گفت: هم اکنون 
درص��د باالی��ی از فرش های دس��تباف ایران��ی از طریق 
پاکس��تان به آمری��کا ص��ادرات مجدد می ش��ود.حمید 
کارگر با اش��اره به بهبود صادرات فرش دس��تباف در ماه 
های ابتدایی س��ال جاری گفت: متاس��فانه در چند سال 
اخیر و به طور خاص دو س��ال گذش��ته، رون��د نزولی بر 
صادرات فرش دس��تباف حاکم ش��ده ک��ه البته کاهش 
صادرات، متاثر از چن��د عامل از جمله تحریم مس��تقیم 
 واردات فرش ه��ای صادرات��ی که مبدا صدورش��ان ایران
 ثبت شده باش��د، به امریکا اس��ت که از 4 س��ال قبل که

رئیس جمهور امریکا تحریم ای��ن کاال را امضا کرد، ورود 
فرش دس��تباف به این کش��ور ممنوع اعالم ش��د.رئیس 
مرکز ملی فرش ای��ران افزود: بر اس��اس تحریم هایی که 

از سوی امریکا اعمال ش��د، در عمل یك چهارم بازارهای 
صادراتی فرش دستباف ایران از دس��ت رفت، اما در کنار 
ای��ن محدودیت که تاثیر مس��تقیم در کاه��ش صادرات 
ای��ن هنر-صنعت ایرانی داش��ته، عوامل غیرمس��تقیمی 
نیز در کاهش میزان صادرات فرش دس��تباف کشورمان 
به دنیا تاثیرگذار بوده اس��ت. وی تصریح کرد: پیامدهای 
ناش��ی از تحریم عمومی کش��ور، باعث افزای��ش هزینه 
ص��ادرات از جمل��ه بیم��ه و حم��ل و نق��ل و نی��ز بروز 
دش��واری در انجام فع��ل صادارت ش��ده اس��ت، ضمن 
اینکه حذف مش��وق ها از جمله جای��زه صادارتی از دیگر 
 عواملی اس��ت که افزایش قیمت تمام ش��ده را رقم زده و
اث��ر ص��ادرات  در  غیرمس��تقیم  ص��ورت   ب��ه 

گذاش��ته اس��ت.به گفت��ه کارگ��ر، اج��رای قان��ون 
هدفمن��دی یاران��ه ه��ا و پرداخ��ت نق��دی یاران��ه ب��ه 
 م��ردم از جمل��ه قالیباف��ان، باع��ث افزای��ش قیم��ت

تمام شده فرش شد، ضمن اینکه برخی عوامل پنهان دیگر 
از جمله عدم تطبیق تولیدات ایران با خواس��ت بازارهای 
جهانی نی��ز از جمله دیگر عوامل کاه��ش صادرات فرش 
دستباف ایران بوده است؛ البته بخشی از بازارهای سنتی 
 و جدید نیز اشباع شده است که نمونه آن آلمان است که

به طور س��نتی، از جمله بزرگتری��ن واردکنندگان فرش 
ایرانی به ش��مار می آید.وی بیان کرد:  بحران های مالی 
اروپا و نیز بحران های سیاسی کشورهای منطقه، بخشی از 

بازار ایران را متاثر کرده است.

رئیس مرکز ملی فرش ايران:

فعاالن فرش آمريکا به ايران می آيند
مديرعامل فوالد مبارکه: 

کاهش فاصله بین درآمدها و هزينه های بنگاه های اقتصادی

از ابت��دای مرداد امس��ال 10 درص��د به عن��وان هزینه 
خدمات ایس��تگاهی بر قیمت های سفرهای ریلی اضافه 
ش��د که البته این اقدام بدون اطالع رس��انی رسمی و با 
 مخالفت ش��رکت های حمل و نقل ریلی صورت گرفت و

قرار اس��ت در آینده نزدیك هم بیش از 20 درصد بر این 
قیمت ها افزوده شود. با توجه به تنوع مسیرها و نوع واگن 
قطارهای مس��افری، نرخ بلیت قطار یکی از متنوع ترین 
 نرخ ها در حمل و نقل عمومی کش��ور به حساب می آید.

به طوری که در یك مس��یر چندین و چند ن��وع قطار با 
س��رعت های متفاوت عبور می کند و این ش��رایط باعث 
افزایش انتخاب مسافران شده اس��ت. در طول چند ماه 
گذشته شرکت های مسافری از افزایش هزینه های خود 
با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی  یارانه ها و نرخ باالی 
 تورم س��خن گفته اند و طبق اعالم مدیر عامل ش��رکت

حمل و نقل ریلی رجاء رس��ما درخواست افزایش بیش 
از 20 درصدی ن��رخ بلیت را ارائه کرده اند. درخواس��تی 
که از سوی راه آهن درحال بررس��ی و آنالیز است و طبق 
 اعالم معاون مس��افری این شرکت به تابس��تان امسال

نخواهد رسید از این رو به نظر می رس��د پس از افزایش 
10 درصدی نرخ بلیت ها در چارچوب خدمات ایستگاهی 

قیمت ها تا پایان تابستان به شکل فعلی محاسبه شود. 
قیمت های فعلی مس��یرهای ریل��ی بع��د از اعمال 10 

درصدی هزینه خدمات ایستگاهی بدین شرح است: 
مس��یر تهران – مش��هد به عنوان پرترددترین مسیر در 
ایران شناخته می ش��ود که تنوع باالی قطارها را در این 
 مس��یر الزامی می کند. مسافران مس��یر تهران – مشهد

می توانند از بین قطارهای مختلف شامل کوپه ای، سالنی 
و اتوبوسی است و البته در سطوح مختلف VIP ، لوکس 
و معمولی تردد می کنند. قطار پلور س��بز سروش با 77 
هزار تومان گران ترین قطار در مس��یر تهران – مشهد به 
حساب می آید و پس از آن قطارهای کوپه ای چهار نفره 
با قیمت های بین 45 هزار تا 75 هزار تومان در این مسیر 
تردد می کنند. قیمت بلیت قطارهای کوپه ای شش نفره 
نیز از 28 هزار تومان تا 41 هزار تومان به فروش می رسد. 
همچنین قطارهای مختلف اتوبوسی و سالنی نیز از 20 
هزار تومان تا بیش از 30 هزار تومان مسافران حرم امام 

رضا )ع( را جابجا می کنند اما ارزان ترین س��فر قطاری 
در این س��فر 990 کیلومتری مربوط به قطار اتوبوس��ی 
درجه دو اس��ت که با 17 هزار و 900 تومان مسافران را 
از تهران به مشهد و برعکس جابجا می کند. در کنار این 
مس��یر تهران – تبریز نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین 
خطوط ریلی کشور در چند قطار مختلف و با قیمت های 

 متفاوت مسافران را در این مس��یر مرکز به شمال غرب
منتقل می کند. قطار سبز تبریز با 40 هزار و 500 تومان 
، لوکس شش نفره 34 هزار تومان و شش تخته 25 هزار 
تومان از جمله قطارهایی اس��ت که در این مس��یر فعال 
هستند. همچنین قطاری با قیمت 32 هزار و 500 تومان 
مس��افران تهران را به جلفا که قدیمی ترین ایستگاه راه 

آهن در کشور را دارد منتقل می کند. 
میانگین قیمت در مس��یر تهران – اصفه��ان 24 هزار و 
500 تومان، در مس��یر تهران – اه��واز 35 هزار تومان، 
در مس��یر تهران – زاه��دان 54 هزار تومان، در مس��یر 
تهران – کرمان 39 هزار تومان و در مس��یر تهران – یزد 
33 هزار تومان است که البته با توجه به نوع قطار و میزان 
ظرفیت کوپه تفاوت قیمتی چند هزار تومانی نیز در این 

مسیرها طبیعی است. 
 مس��یر راه آه��ن اه��واز – مش��هد ب��ه عن��وان یکی از

طوالنی ترین مسیرهای کشور یك قطار ثابت شش تخته 
لوکس دارد که با قیمت 65 هزار تومان جنوب غرب ایران 

را به شمال شرق متصل می کند. 
همچنین مسیر تبریز – مشهد با 76 هزار تومان یکی از 

گران ترین مسیرهای ریلی ایران شناخته می شود. 

نرخ های جديد بلیت قطار 

 بلیت قطار تهران – اصفهان 24 هزار و 500 تومان

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو پیش شرط برای 
خرید و فروش مسکن مهر از عملکرد دولت قبل در زمینه 

مسکن مهر انتقاد کرد.
نریمان در نشس��تی خبری در پاس��خ به پرسش مهر در 
خصوص خری��د و فروش مس��کن مهر اظهار داش��ت: دو 
شرط اساسی برای فروش مس��کن مهر وجود دارد که اول 
پایان ساخت واحد و صدور پایان کار برای آن است و دوم 
مراجعه به بانك عامل و شرکت عمران شهر جدید برای ثبت 
تغییرات؛ بنابراین خارج از نظارت مسئوالن بانك و شرکت 

عمران نباید خرید و فروشی انجام شود.
وی افزود: متاس��فانه به علت آنکه برخی خارج از شرکت 
عمران خرید و فروش انجام می دهند، امکان کالهبرداری 
در آن وجود دارد، زیرا اسنادی که بین فروشنده و خریدار 
رد و بدل می شود، مورد تایید شرکت عمران و بانك نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در شیوه نامه 
خرید و فروش مس��کن مهر تاکید ش��ده ک��ه باید واحد 
 مش��خص ش��ده و حداقل 80 درصد پیش��رفت فیزیکی

داشته باشد، گفت: ش��یوه های خاصی هم برای واجدین 
شرایط مشخص شده است مبنی بر اینکه اگر خریدار واجد 
شرایط مسکن مهر نباش��د از وام 4 درصدی استفاده نمی 

کند و شرایط وام تغییر می کند.
نریمان در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر اظهار داشت: 

افزایش قیمت دیگری در مسکن مهر نداریم، ضمن اینکه 
به دنبال این هس��تیم تا مبل��غ وام را از 25 به 30 میلیون 

تومان برسانیم.
مدیرعامل شرکت عمران ش��هرهای جدید با بیان اینکه 
قراردادهای قبل به صورت علی الحساب بوده است، گفت: 
تاکنون واحدها 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و باید 
متقاضیان هم تاکنون 75 درصد آورده را تامین می کردند 
در صورتی که تاکن��ون فقط 50 درصد از آورده از س��وی 

متقاضیان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه عدم همکاری یك یا دو واحد در یك بلوک 
می تواند کل پروژه را متوقف کند، افزود: برخی از متقاضیان 
 به پیامك های ش��رکت عمران برای واری��ز آورده توجهی

نمی کنن��د؛ بنابراین ما مجبوری��م تا از مح��ل پرداخت 
تسهیالت و آورده های دیگران این کسری را جبران کنیم.

نریمان با بیان اینکه اگر انبوه سازان پروژه را در موعد مقرر 
تکمیل نکنند، مابه التفاوت را به آنها نمی پردازیم، بیان کرد: 
مسکن مهر از اعتبارات مردم در حال ساخت است و دولت 
فقط نماینده مردم در اجرای پروژه ها است و اعتباری برای 
ساخت مسکن مهر از سوی دولت قبل و این دولت وجود 

نداشته است.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید ب��ا انتقاد از 
عملکرد دیگر وزارتخانه ها در شهرهای جدید، گفت: االن 

حدود 100 هزار واحد مس��کن مهر در کشور آماده شده 
است که به دلیل مشکالت آب و برق امکان تحویل ندارند.

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید در خصوص 
 تغییر مس��کن مه��ر 99 س��اله به مس��کن مه��ر ملکی

تصری��ح ک��رد: وزارت راه و 
شهرس��ازی تمایل دارد که 
مس��کن های مهر را ملکی 
کند، زی��را دو براب��ر هزینه 
 اج��اره ای ک��ه دریاف��ت

می کنیم، باید برای پرسنلی 
 که ای��ن اج��اره را دریافت

می کنند، بپردازیم.
نریمان تصریح ک��رد: باید 
در هر بلوک��ی همه واحدها 
به ای��ن کار تمایل داش��ته 
باشند تا قابلیت اجرا داشته 
باشد، ضمن اینکه پرداخت 
این مابه التفاوت به صورت 
معقول تعیین می ش��ود تا 

متقاضیان تشویق شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد دولت قبل 
در ساخت مسکن مهر، بیان کرد: در دوره قبل یك هزار و 
100 میلیارد تومان در پردیس هزینه شده در صورتی که در 
همین مدت در دولت یازدهم یك هزار و 200 میلیارد تومان 
هزینه شده است، آنها 80 درصد تسهیالت بانك استفاده 

کردند، اما ما 80 درصد از آورده مردم استفاده کردیم.
 وی ادامه داد: در دوره قبل فش��ار بیش��تری ب��ر بانك ها

آمده ب��ود، به همین دلی��ل 40 درصد از ت��ورم مربوط به 
 پروژه مس��کن مهر ب��ود در حالی ک��ه م��ا از آورده مردم

استفاده کردیم؛ بنابراین تورم زایی هم نخواهد داشت.
نریمان با انتقاد از اینکه در اواخر دولت دهم کلنگ 30 هزار 
واحد در پردیس زده شد، گفت: این در حالی بود که دولت 

توجهی به مسائل زیربنایی و روبنایی نداشت .
وی در ای��ن خص��وص خاطرنش��ان ک��رد: همچنی��ن 
دول��ت هی��چ اعتب��اری نی��ز ب��رای آن پیش بین��ی 
نک��رده ب��ود. در بازدی��دی ک��ه در ابت��دای کارم از 
 ش��هر پرن��د داش��تم، ب��ا تع��داد زی��ادی از خانواره��ا

مواجه ش��دم که گفتند دولت قبل به آنه��ا واحدهایی را 
تحویل داده در صورتی که آب و برق نداشته است.

دو پیش شرط اساسی در خريد و فروش مسکن مهر 

وام مسکن مهر 30 میلیون تومان می شود
چرا سیب صادراتی ارزان شد؟

سیب برای ايرانی ها 4 برابر 
گران تر از قیمت صادراتی! 

در حالی که نرخ صادراتی س��یب در بهار امس��ال 
نس��بت به س��ال گذش��ته با کاهش بیش از 40 
درصدی مواجه شده و نسبت به عرضه آن در داخل 
حدود چهار برابر ارزان تر است، باغداران معتقدند 
سیاس��ت گذاری های بازرگانی نامناس��ب، ازدیاد 
محصول تولید شده، انبارداری نادرست و کاهش 

کیفیت سیب  از عوامل آن بوده است.
 در بهار امس��ال 79 هزار و 300 تن سیب تازه به 
ارزش 34 میلیون و 100 هزار دالر به کش��ور های 
مختلف صادر ش��ده که این میزان صادرات از نظر 
وزنی بیش از 13 درصد افزایش را نس��بت به سه 

ماهه نخست پارسال نشان می دهد.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه علی رغ��م افزای��ش 
وزن��ی ص��ادرات س��یب ت��ازه در س��ه ماه��ه 
ای��ن محص��ول ارزآوری  امس��ال   نخس��ت 

بیش از 32 درصد نس��بت به بهار س��ال گذشته 
کاهش یافته است.

 مجتب��ی ش��ادلو، ریی��س اتحادیه باغ��داران در 
این باره به ایس��نا گفت: در بهار امس��ال علی رغم 
تمام داشته ها و ذخائر س��یبی که از سال گذشته 
 مانده بود و باید از هم��ان زمان زمینه  صادرات آن

فراهم می ش��د ب��ه دلیل ع��دم اطالع رس��انی و 
فضاسازی درست وزارت تجارت در بهمن  پارسال 
در حالی که هنوز وظایف قانون انت��زاع به وزارت 
کش��اورزی منتقل نش��ده ب��ود، واردات بی قید و 
ش��رط س��یب را بدون تعرفه آزاد کرد که پس از 
پیگیری های متعدد تولید کنندگان، کارشناسان 
و وزارت جهاد کش��اورزی پس از سه روز آن هم از 
سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم شد 

که واردات هرگونه میوه ممنوع است.
 وی افزود: همین خبر و اعالم آزاد  ش��دن واردات 
س��یب در ش��رایطی که مازاد تولید بسیاری روی 
دست تولید کنندگان و تاجران سیب مانده است 
به تنهایی توانست جو و ش��رایط بازار را برهم زند 
و همین علت باعث ش��د تا در کن��ار دیگر عوامل 
از جمله انب��ارداری نامناس��ب و کاهش کیفیت 
محصول نرخ صادراتی سیب کاهش پیدا کند یعنی 
اگر هر کیلوگرم سیب سال گذشته حدود 3000 
تومان صادر می شد، در بهار امسال نرخ صادراتی 

این محصول به حدود 2000 تومان رسید. 

افزايش قیمت 
ديگری در مسکن 
مهر نداريم، ضمن 
اينکه به دنبال اين 

هستیم تا مبلغ 
وام را از 25 به 

30 میلیون تومان 
برسانیم



یادداشت

یک هزار و 777 عنوان فیلم، متقاضی حضور در جشنواره فیلم کوتاه هستند. با پایان 
مهلت ارسال آثار،979 عنوان اثر داس��تانی کوتاه،431 مستند،218 اثر تجربی و149 

پویانمایی متقاضی حضور در سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران  هستند.
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یک هزار و ۷۷۷ فیلم متقاضی حضور در جشنواره فیلم کوتاه
هفتیادداشت

 شب فرهنگي كره در اصفهان
 برگزار خواهد شد

طي برنام��ه هاي اج��اس و جش��نواره بین الملل��ي میراث 
فرهنگي ناملموس، ش��ب فرهنگي کره جنوب��ی در اصفهان 
برگزار خواهد شد.»مس��عود حس��ین میرزایي« دبیر اجاس 
این جش��نواره، ب��ا »Song woong yeob « س��فیر کره 
جنوب��ي در ایران در محل س��فارت ک��ره دیدار ک��رد.در این 
 نشست، سفیر کره جنوبي  بر همکاري هاي دو کشور در بهتر 
برگزار ش��دن این رویداد مهم بین المللي تأکید کرد.حسین 
میرزای��ي با بی��ان اینکه دبیرخان��ه ICCN در ش��هر گانگ 
نئونگ کره جنوبي مس��تقر مي باش��د، گفت: در این نشست 
 ضمن تبادل تجربیات و تأکید دو کشور در هر چه با شکوه تر 
برگ��زار کردن اج��اس و جش��نواره، در خص��وص برگزاري 
ش��ب فرهنگي کره جنوبي در ایران نیز برنامه ریزي هایي به 
عمل آمد.دبیر اجاس و جش��نواره تصریح کرد: در این برنامه 
فرهنگي، مقامات رسمي دو کش��ور سخنراني خواهند داشت 
و همچنین برنامه ه��اي هنري و فرهنگي آنه��ا نیز به منظور 
تعامل فرهنگي برگزار خواهد شد.در پایان، سفیر کره جنوبي 
آمادگي خود را جهت همکاري در اجراي برنامه هاي اجاس 
و جش��نواره اعام کرد.ش��ایان ذکر است که ش��هر اصفهان، 
 از 1۶ تا 2۰ مهر م��اه میزبان اجاس و جش��نواره بین المللي 

میراث فرهنگي ناملموس خواهد بود.

برگزاری نقالی ویژه بانوان 
در شاهین شهر

مسئول گروه تئاتری پژوهش مهر گفت: این گروه یک روز در 
هفته را به نقالی مدرن بانوان اختصاصی داده که در این نوع از 

نقالی، دو نوازی تنبک و سه تار نیز انجام می شود.
رادم هر کشانی اظهار داشت: از زمانی که سالن استاد فرشچیان 
اصفهان به بخش خصوصی واگذار ش��ده استفاده از این سالن 
برای اجرای نمایش به آرزویی دور از دسترس برای اهالی تئاتر 

مبدل شده است.
وی افزود: بر این مبنا گروه تئاتری پژوهش مهر تصمیم گرفت 
با تاس یس پاتویی در آموزش��گاه خود به شکل خصوصی و 
قانونی از این مشکل مهم تئاتری های اصفهان که ماه ها مکانی 

برای اجرای نمایش های آماده خود ندارند، بگریزد.
مسئول گروه تئاتری پژوهش مهر ادامه داد: این سالن اکنون 
به ظرفیت 53 نفر تاس یس ش��ده اس��ت اما ظرفیت افزایش 

صندلی تا 15۰ نفر را دارد.
وی با اش��اره به برگزاری نقالی برای بان��وان در این پاتو ابراز 
داش��ت: از هفته جاری نقالی برای بانوان در این مکان برگزار 
می شود بدین شکل که یک داستان از ش��اهنامه برای بانوان 

توسط نقال خانم اجرا می شود.
کش��انی بیان داش��ت: این نقالی به ش��کل مدرن است بدین 
معنا که فرد نقال نوازنده نیز اس��ت و دو نوازی سه تار و تنبک 

همزمان با بحث نقالی برگزار می شود.

کارشناس فرهنگی اداره کتابخانه 
های عمومی شهرستان اصفهان 
با اشاره به حضور فعال اصفهانی 
ه��ا در ش��بکه کتابخوانان حرفه 
ای کش��ور از برگ��زاری ی��ک 
مسابقه ویژه شهرس��تان برخوار 
و 15 مس��ابقه سراس��ری در 
مردادماه س��ال جاری خبر داد.

 مجید فرهادی در گف��ت و گو با 
زاین��ده رود ب��ا اش��اره ب��ه 
 اینک��ه مس��ابقه عل��ی از زب��ان 
عل��ی )ع( در اس��تان اصفه��ان 
شهرس��تان  م��ردم  وی��ژه  و 
 برخ��وار برگ��زار م��ی ش��ود،

اظه��ار داش��ت: کتاب عل��ی از 
زب��ان عل��ی )ع( ی��ا زندگان��ی 
جعف��ر  اث��ر  امیرالمومنی��ن 
ش��هیدی ب��رای ای��ن مس��ابقه 
 در نظر گرفته ش��ده اس��ت.وی

گف��ت: این مس��ابقه ش��امل ده 
سوال تستی اس��ت که افراد باید 
پس از مطالعه کت��اب مربوط به 
سواالت پاسخ بدهند.وی با بیان 
اینکه اف��راد برای پاس��خگویی 
 ب��ه س��واالت ای��ن مس��ابقه 
می بایست به شبکه کتابخوانان 
 حرف��ه ای کش��ور ب��ه آدرس 
  w w w . b o o k i . i r"
مراجعه کنند، اظه��ار کرد: افراد 
تا 2۰ مرداد فرصت ش��رکت در 
این مس��ابقه را دارند.فرهادی در 
مورد ش��بکه کتابخوان��ان حرفه 

ای کش��ور گفت: این شبکه یک 
انجمن اینترنتی برای کتابخوانان، 
نویس��ندگان، ناش��ران و تمامی 
فع��االن عرص��ه کت��اب اس��ت.

کارشناس فرهنگی اداره کتابخانه 
 های عمومی شهرستان اصفهان 
خاطرنش��ان ک��رد: اف��راد در 
 ای��ن ش��بکه در م��ورد آنچ��ه 
خوان��ده اند و ی��ا م��ی خواهند 
 بخوانن��د ب��ا دیگران مش��ورت

م��ی کنن��د.وی ادام��ه داد: 
 اعض��ای ش��بکه کتابخوان��ان

 حرفه ای کش��ور ر مورد کتاب ها 
نق��د  را  آنه��ا  داده،   نظ��ر 
می کنند یا به نقد س��ایر کاربران 
امتی��از م��ی دهند.فره��ادی با 
تاکید ب��ر اینکه اس��تان اصفهان 
با  بی��ش از 2۰ه��زار عض��و در 
ش��بکه کتابخوان��ان حرف��ه ای 
کشور فعال می باش��د، گفت: در 
آخرین اهدا جوایز از کل اس��تان 
599 نفر برن��ده ش��دند و مبلغ 
25۰میلیون ریال بابت مسابقات 
ش��ش ماهه دوم س��ال 1392به 
این اس��تان اختصاص داده ش��د 
 که بین برندگان مسابقات توزیع

 ش��د.وی اف��زود: از مبل��غ 25۰ 
میلی��ون، مبل��غ 1۶۰میلی��ون 
ریال س��هم برندگان شهرستان 
اصفهان ب��وده که ش��هر ورزنه از 
نوابغ این بخش دارای بیشترین 
برنده در اس��تان بوده اس��ت.وی 
 گفت: 15 مسابقه نیز از سوی نهاد 
عموم��ی  ه��ای  کتابخان��ه 
 کش��ور ب��ه ص��ورت سراس��ری 
برگ��زار م��ی ش��ود و متقاضیان 
ت��ا  ش��هریورماه برای ش��رکت 
 در ای��ن مس��ابقات فرص��ت 

دارند.

ابراهیم خدایار با انتقاد از ارتقای استادان و دانشجویان 
بر اس��اس نوشتن مقاله های انگلیس��ی می گوید: اگر 
برای ارتقای استاد و دانش��جو به نشریات خود توجه 

نکنیم ، در عمل به فساد زبان خود کمک کرده ایم. 
این پژوهش��گر و اس��تادیار دانش��گاه تربیت مدرس  
گفت: درباره زبان فارس��ی و زایای��ی آن دیدگاه های 
متفاوت��ی وج��ود دارد. ش��اید بت��وان ب��رای اثبات 
نظر هر ی��ک از دو گ��روه مخال��ف و مواف��ِق زایایِی 
 زباِن فارس��ی ش��واهدی پیدا کرد اما نبای��د درباره 
هیچ کدام از ای��ن دو دی��دگاه و شواهدش��ان حکم 
قطعی ص��ادر ک��رد؛ چه آن ها ک��ه می گوین��د زبان 
فارسی بی نهایت امکان واژه سازی دارد و چه آن ها که 
می گویند زبان فارسی توانایی کافی برای واژه سازی 
ندارد. باید حد تعادل را در نظر گرفت. زبان فارس��ی 
در این زمینه مثل همه زبان های زنده دنیاس��ت. وی 
افزود: از بین کسانی که معتقدند این زبان زایایی کامل 
دارد،  می توان نظر پروفسور حسابی را در نظر گرفت. 
او دیدگاه��ش را در این زمین��ه در مقدمه »فرهنگ 
حسابی« آورده است. حسابی با فرمولی به نام »جبر 
ترکیبی« ثابت کرده که در زبان ه��ای هندواروپایی 
چون ترکیبی اند،  می توان از طریق ترکیب پس��وند،  
پیش��وند و ریش��ه ، حدود 224 میلیون واژه ساخت. 
مثا در زبان فارس��ی ریش��ه »توان« می تواند با »نا« 
 ترکیب ش��ود و واژه »ناتوان« را بس��ازد. همچنین با

اضافه ک��ردن »ن��ا« در آغ��از و »ی« در پای��ان این 

 واژه می توان »ناتوانی« را س��اخت. ع��اوه بر این، از 
کنار هم قرار دادن دو اسم هم در فارسی می توان واژه 
س��اخت مثل گلرخ ، گل اندام و... هرچند پسوندها و 
پیشوندهای زبان فارسی بسیار کم تر از زبان انگلیسی 
اس��ت، اما به هر حال صحبت پروفسور حسابی کلی 
 و درباره هم��ه زبان های هندواروپایی اس��ت. خدایار 
ادام��ه داد: پی��روان ای��ن دی��دگاه می گوین��د بهتر 
اس��ت هنگام معادل س��ازی برای واژه ه��ای بیگانه، 
واژه هایی س��اخته ش��ود که بتوان ب��ا ترکیب آن ها 
با پس��وند و پیش��وند از آن ه��ا واژه ه��ای بیش تری 
س��اخت. مثا اگر به ج��ای »تربی��ت« از »پروردن« 
 استفاده ش��ود، هنگام ترجمه »re« می توان از »باز« 
استفاده کرد و »بازپروری« را ساخت. وی همچنین 
گفت: گروهی هم ک��ه معتقدند زبان فارس��ی زایای 
کافی ندارد یا زایایی اش را از دست داده، می گویند ما 
در طوِل تاریِخ زباِن فارسی در دوره جدید، فعل های 
 س��اده را که امکان واژه س��ازی از آن ها وجود داشته، 
از دست داده ایم. حرف این دسته درست است. وقتی 
ما فعل ساده را از دست می دهیم،  قدرت ترکیب سازی 
را از زبان می گیریم. به همین دلیل گروهی می گویند 
اگر می خواهیم قدرت را به زبان فارس��ی برگردانیم ، 
باید از فعل های ساده مثل »طلبیدن« استفاده کنیم. 
این گروه واژه هایی مثل »یونیدن« را س��اخته اند و از 

آن استفاده کرده اند. 
خدایار اضافه کرد: چنی��ن امکاناتی در زبان ما وجود 

دارد، اما طبیعتا هیچ زمانی زبان در اوج نیست. زبان 
دست ساخِت بش��ر اس��ت و مثل خود بشر امکانات 
محدودی دارد. همه زبان ها از امکانات دیگر زبان ها 
استفاده می کنند. حتی در زبان قرآن که در تقدسش 
ش��کی نیس��ت، حدود 4۰ واژه فارس��ی و تعدادی 
واژه های عبری ، یونانی و... به کار رفته اس��ت. مگر 
خدا نمی توانس��ته واژه ه��ای خالص عرب��ی بیاورد؟ 

چرا از واژه های فارسی ، 
عب��ری ، س��ریانی  و... 
اس��تفاده کرده است؟ 
ای��ن بزن��گاه پرس��ش 
کسانی است که درباره 
زبان ها این مس��ئله را 
مطرح می کنن��د. این 
یک مس��ئله اجتماعی 
اس��ت ک��ه ب��ه ای��ن 
نکت��ه برمی گ��ردد که 
همان طور که م��ا نژاد 
پاک نداریم ، زبان پاک 
هم نداریم. همان طور 
که فرهنگ ها در تعامل 
با یکدیگرن��د،  زبان ها 

هم تعامل دارند. 
وی سپس درباره س��اخت فعل های ساده از واژه های 
 قرضی و ص��رف آن ها مثا ب��ه ص��ورت »تِلُِفنیَدن« 
اظهار ک��رد: من در ای��ن زمینه اهل تعادل هس��تم. 
مقداری هم گذش��ته گرا هس��تم. زبان ما در گذشته 
از این استثناها کم اس��تفاده کرده است. بسامد این 
واژه ها نس��بت ب��ه ذات زبان م��ا که حال��ت طبیعی 
داشته ، کم بوده است. ما ش��اعری به نام طرزی افشار 
داریم که بس��یار زی��اد از فعل های جعلی اس��تفاده 
کرده و مثا »رمضانی��دن« و »رجیدن« را به معنای 
 »وارد ماه رمضان ش��دن« و »وارد ماه رجب ش��دن«

 به کار برده است، اما چون این ها با ذات زبان هماهنگ 
نبوده، از آنها اس��تقبال نش��ده اس��ت.این پژوهشگر 
در ادام��ه تأکید کرد: اگر قرار اس��ت زبان زایا ش��ود ، 
پش��ت کلمه س��ازی موضوع عمیق تری هست و آن 
این اس��ت که تولید عل��م و دانش بای��د در یک زبان 
 به اوج برس��د. در این ص��ورت واژه س��ازی هم انجام 

می شود. 
نمی شود ما از قافله دانش دنیا عقب بمانیم و بخواهیم 
واژه سازی کنیم. سرعت رشد دانش در جهان باالست. 
ما در بعضی قسمت ها به این سرعت نرسیده ایم و در 
بعضی هم که رسیده ایم زبان تولید علم مان انگلیسی 

و واژه سازی مان ضعیف است.

گفت وگو با ابراهیم خدایار 

فساد زبان کی اتفاق می افتد؟ 

اگر برای ارتقای 
استاد و دانشجو به 

نشریات خود توجه 
نکنیم ، در عمل به 

فساد زبان خود 
كمک كرده ایم

 كارشناس فرهنگی اداره كتابخانه های عمومی
 شهرستان اصفهان:

بیش از 20 هزار اصفهانی در شبکه 
كتابخوانان حرفه ای كشور فعال هستند

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
240557 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعییت  تعیین  هیات موضوع  آراء صادره  برابر 
وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره 1461هیات:آقای  احمد خبازی فرزند رضا به شماره شناسنامه 99 و 
خانم زهرا ارباب نوش آبادی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 31 )بالمناصفه ( در 
شش دانگ یک باب خانه  به مساحت  269 مترمربع پالک 330فرعی مجزي شده  از318  

فرعی از 8 اصلی واقع  معین آباد نوش آباد  بخش2  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1446 هیات:آقای حسین جان علی اکبرزاده بیدگلی فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 29 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 199 مترمربع پالک 2075 فرعی 
مفروزومجزی از 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  

بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  اسکندرزاده  محسن  1952هیات:آقای  شماره   رای   -3
شناسنامه 183 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 246/54 مترمربع پالک شماره 
آران وبیدگل  ثبتی  بیدگل بخش 3 حوزه  از 3  اصلی واقع در معین آباد  2085 فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه ازوراث عیسی اربابی )مالکین رسمی( 
4ـ رای شماره 1948 هیات:آقای علیرضا جانی فرزندجواد  بشماره شناسنامه 310وخانم 
)بالمناصفه(در   151 شناسنامه  شماره  به  محمود  سید  فرزند  هاشمیان  سادات  زهره 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70/50مترمربع پالک 2088 مفروزومجزی شده از 

953 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره 1410هیات:آقای جواد صادقی مفرد فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
فرعی    745 پالک  111/05مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   128
مفروزومجزی شده از 106فرعی از 6  اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندرضا   آرانی  مکاری نژاد  مجید  آقای  2036هیات:  شماره   رای  6ـ 
به مساحت 166 مترمربع پالک 70فرعی  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه316 در شش 
مجزي شده  از 4 فرعی از 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

7ـ رای شماره 1405 هیات: آقای حسین جهان بخش فرزند محمود بشماره شناسنامه 
9828 وخانم مریم دارچه ئی فرزند عباس به شماره شناسنامه 61 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 182/30 مترمربع پالک7599  فرعی مفروزومجزی شده 

از 3فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 1354هیات :آقای علیرضا بهروان فرزند خسرو بشماره شناسنامه 43 
وخانم زینب سادات سجادی فرزند سید علی به شماره شناسنامه 5876 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 113/20 مترمربع پالک 7601 فرعی مفروزو مجزی 
شده از 1320 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 1351 هیات :آقای محمد غیاث آرانی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 
32)نسبت به 3دانگ (وآقای  امید غیاث آرانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 3025 
)نسبت به 1دانگ( وخانم فرزانه آیتی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 354 )نسبت 
به 2 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 487/25 مترمربع پالک7602 فرعی 
مجزی شده از  1189  فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
10ـ رای شماره 7546هیات:آقای سیدعلیرضا حسین زاده آرانی فرزندسید صادق به 
شماره شناسنامه 81 و خانم محبوبه خندان پور آرانی فرزندعباس  به شماره شناسنامه 
80)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 181/65مترمربع پالک 7625 
از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3  فرعی مفروزومجزی  شده از583 فرعی 
حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از سید روح اهلل عباس زاده )مالک 

رسمی(
 94 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  جو  صفا  محمد  1349هیات:آقای  شماره  11-رای 
در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 251 مترمربع پالک 2121فرعی مجزی شده 

از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

12-رای شماره 1932هیات: آقای علی باغبان زاده آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
35 و خانم طیبه سیفیان آرانی فرزند حسن  به شماره شناسنامه 11116)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  110 مترمربع پالک 2150فرعی مجزی از2638 
اصلی واقع احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره شناسنامه  فرزند حسن  آرانی  محمداقبال  هیات:آقای  رای شماره 1935   -13
10769 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 212 مترمربع پالک2151  فرعی مجزی 

شده از62فرعی از2638 اصلی  واقع دراحمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره  2027 هیات:آقای عذرا دارچینی آرانی فرزندحسین بشماره شناسنامه 
37در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 157/50مترمربع  پالک شماره1341 فرعی 
مجزی شره از371 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
15- رای شماره1958هیات:آقای مهدی انتهایی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
10361 و خانم سمانه عطاردی یزدلی فرزند قدمعلی شماره شناسنامه1023 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 169/48  مترمربع پالک شماره 1350 فرعی 
مجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل 
16-رای شماره 1956هیات:آقای حامد اکبرزاده فرزندماشااله بشماره شناسنامه 149و 
خانم فهیمه خانی آرانی فرزندرحمت اله به شماره شناسنامه 2416 )بالمناصفه( شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 133/35مترمربع پالک 1351 فرعی  مجزی شده از 235 
آران وبیدگل خریداری  ثبتی  از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه  فرعی 

عادی از ماشاهلل اکبرزاده )مالک رسمی(
17- رای شماره 1855هیات:آقای  حسین زارع مقدم آرانی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه  شماره  به  فرزندعلی  آرانی  الهی  نعمت  پروین  وخانم   448 شناسنامه 
پالک  مترمربع   171/62 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  8137)بالمناصفه(در 
968فرعی مجزی شده از 323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
استادمحمدعلی  فرزند  آرانی  اکبرمنصوری  علی  آقای  شماره1867هیات:  رای   -18
بشماره شناسنامه 53 وخانم ایران امینیان آرانی فرزندحسن به شماره شناسنامه489 
شماره  پالک  مترمربع   151/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
ثبتی  بخش 3حوزه  در وشاد  واقع  2645اصلی  از  340فرعی  فرعی مجزی شره   969

آران وبیدگل
 33 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند  جاللی  علی  1007هیات:آقای  شماره  رای   -19
وخانم فاطمه حسین زاده فرزندعباس به شماره شناسنامه 1250302552 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 174/17 مترمربع پالک شماره 152فرعی مجزی 

شده از 2809اصلی واقع در محمدابادابوزیداباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
فرزندتقی  شماره شناسنامه 13در  احمدبندشاهی  رای شماره  1639هیات:آقای  20ـ 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت262/85 مترمربع پالک 4737 فرعی مفروزومجزی 
شده از329  و330فرعی از2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
21-رای شماره 1871هیات:آقای  ابوالفضل دهقان زاده بیدگلی فرزنداحمدعلی بشماره 
شناسنامه 1250020840در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  41/70مترمربع 
پالک 4742 فرعی مجزی شده از 597 فرعی از2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
22-رای شماره 1895هیات:آقای حسین گیاه دوست فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه( به شماره شناسنامه 62  فرزند حسن  تاوانه  344و خانم صاحب سلطان 
مجزی  فرعی   4743 پالک  560/60مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
ثبتی  آران بخش 3حوزه  دیمکار  واقع درریگستان  از 2840 اصلی  فرعی  از205  شده 

آران وبیدگل
23- رای شماره1923هیات :آقای محمودبانوئی آرانی  فرزندحسین  بشماره شناسنامه 
182  و خانم ام البنین صمدی نژاد فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 295)بالمناصفه(
فرعی مجزی  به مساحت  119/30مترمربع پالک 4744  باب خانه  یک  دانگ  در شش 
شده  از1372فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
24- رای شماره  1625 هیات :آقای داود شهرابی نوش آبادی فرزند عباس  بشماره 
 420 شناسنامه    شماره  به  محمدعلی  فرزند  رضوان صداقتی  وخانم   31 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111/50 مترمربع  پالک شماره2924 

فرعی مجزی شده  از 40اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:93/5/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/29                                 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
تاسیس شرکت 

240555 خالصه شرکت نامه و اساسنامه شرکت غزال سپاهان زنده رود با مسئولیت 
محدود که در تاریخ 93/04/30 تحت شماره 2325 و تحت شناسه ملی 14004257917 
تکمیل  ثبت  ذیل  امضاء  لحاظ  از   93/04/30 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در 
آگهی  محلی  جراید  از  یکی  و  کشور  رسمی  روزنامه  در  عموم  اطالع  برای  گردیده 
می شود. 1- موضوع شرکت: انجام سرویس دهی مدارس کل سطح باغبهادران – انجام 
موضوع شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح امکانپذیر می باشد. ثبت موضوع 
از  مدت شرکت:   -2 باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: باغبهادران – خیابان ابوذر غفاری 
– کدپستی 8476118758. 4- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد که 
بهادران  اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. محمد  پرداخت و در  نقداً  تمامًا و 
ریال   500000 باغبادرانی  پوالدی  سهم الشرکه-ابراهیم  ریال   500000 باغبادرانی 
کاظمعلی  فرزند   – باغبادرانی  پوالدی  ابراهیم  مدیران شرکت:  اولین   -5 سهم الشرکه. 
کدپستی 8476139346 به سمت مدیرعامل  کدملی 6209703089 –  متولد 1361 –   –
 –  6209459250 کدملی   -1345 متولد  تیمور-  فرزند   – باغبادرانی  بهادران  محمد  و 
کدپستی 8476143971 به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند 
و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا 
پورمقدم  بود.  معتبر خواهد  با مهر شرکت  و  منفرداً  مدیره  هیات  یا رئیس  مدیرعامل 

رئیس ثبت لنجان
احضار متهم

240563 بدینوسیله به جنابعالی ابالغ می گردد آقای علی اکبر امیدوند فرزند حمزه علی 
شکایتی علیه شما بنا بر ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید مطرح نموده که پس از ارجاع 
در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب لنجان به کالسه 93/5826/03013/3 
کالنتری فوالدشهر ثبت و تحت رسیدگی است بنا به اعالن و درخواست شاکی بلحاظ 
مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا جهت رسیدگی به اتهام وارده 
و دفاع از آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. ضمن 
اعالن آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طور کامل مطلع شوید در صورت عدم 
حضور به موقع اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف:335 شعبه 4 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان لنجان 
تغییرات 

افزار اصفهان  داتیس  تغییرات در شرکت  6 شماره: 103/93/1890/66-93/5/5 آگهی 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2128 و به شناسه ملی 14003242509 به موجب 
فوق  در شرکت  زیر  تغییرات   93/05/05 مورخ  فوق العاده  عمومی  صورتجلسه مجمع 
اعمال گردیده که جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید محلی 
جنوبی-جنب  امام  زرین شهر-خیابان  از  شرکت  اصلی  مرکز   -1 می گردد:  آگهی 
 – دوم  طبقه   – الغدیر  اداری  تجاری  مجتمع   – زرین شهر  به  مرکزی-  تجارت   بانک 
فوق  شرح  به  اساسنامه   -3 ماده  و  یافت  انتقال   8471867987 کدپستی   -308 واحد 

اصالح شد.م الف:333 پورمقدم رئیس ثبت لنجان 
تحدید حدود اختصاصی

از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ملک  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   240564
اصفهان  17ثبت  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  پالک1634فرعی 
بعلت اینکه تحدید عمومی آن قبال از نوبت خارج شده و از طریق اجرای قا نون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  بنام آقای سید نظام الدین 
شریعتمدارمرتضوی زواره فرزند سید محمد رای شماره  139360302021000145 
گردیده  سپری  بالمعارض  آن  به  اعتراض  ومدت  صادرشده   1393/02/11 مورخه 
است  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
ساعت  از   1393/06  /  05 مورخه    شنبه  چهار  روز   در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
تعطیلی  با  شدن  مصادف  صورت  در  خواهدآمد.و  بعمل  و  شروع  محل  در  9صبح 
آگهی  این  بموجب  انجام خواهدشد.لذا  تعطیلی  بعدازایام  درروز  تحدید حدود  ناگهانی 
آگهی  این  در  مقرر  و روز  در ساعت  که  گردد  اخطارمی  و مجاورین  مالکین  کلیه  به 
تاریخ  از  ثبت  ماده20قانون  مطابق  مجاور  مالکین  حضوریابند.اعتراضات  محل  در 

تحدید  تقاضای  به  خواهدشد.اعتراض  پذیرفته  تا30روز  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 
حدودبایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
 تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 1393/05/13 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی فقدان سند مالکیت

240565 خانم صدیقه شاهمرادی باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که هویت و امضاء 
مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت یک سهم مشاع از1200 سهم 
در صفحه  که  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   37 پالک   ششدانگ 
184دفتر 152 امالک بنام صدیقه شاهمرادی  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده وبه 
حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثرسهل انگاری مفقود شده است  نظر 
باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه 
) غیراز آنچه در  انجام معامله  قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی 
این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد . ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تغییرات 

سهامی  نخکاران  ریسندگی  شرکت  تغییرات  آگهی  93/2570/33/و  شماره:   240567
العاده شرکت ریسندگی نخکاران  استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق  به  خاص 
ثبت  اظهارنامه  و   10260031818 ملی  شناسه  و   115 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
افزایش سرمایه مورخه 1393/04/28 و گواهی بانک صادرات اردستان مبنی بر پرداخت 
اداره  گواهی  و  93/2524/33/و-1393/05/02  وارده  شماره  به  سرمایه  افزایش  مبلغ 
تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی   1393/05/02-16368 شماره  به  اردستان  مالیاتی  امور 
به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است: 1- سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و 
 )5/000/000/000( ریال  میلیارد  پنج  مبلغ  به   )1/500/000/000( ریال  میلیون  پانصد 
شرکت  سرمایه   -2 گردید.  اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه   5 ماده  و  یافت  افزایش 
م الف:201  ریال.  میلیون  پنج  سهم  هر  مبلغ  به  نام  با  سهم  یکهزار  به  است   منقسم 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

240566 هوشنگ سلمانیان به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک 3363 فرعی از یک اصلی 
اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 431 دفتر 215 امالک ذیل ثبت 10691 به 
نام هوشنگ سلمانیان ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت 
متعددی انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 
معامله  انجام  که هر کس مدعی  آگهی می شود  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحی 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:202 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   4494 شماره  شناسنامه  دارای  حیدری  مجید  آقای   240575
کالسۀ 263/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عوضعلی حیدری بشناسنامه 60 در تاریخ 93/4/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه سید 
عباسی فرزند سید محمد، ش.ش 80 )همسر متوفی( 2- سعید حیدری فرزند عوضعلی، 
ش.ش 24 )فرزند متوفی( 3- سهیال حیدری فرزند عوضعلی، ش.ش 41 )فرزند متوفی( 
فرزند  حیدری  حمید   -5 متوفی(  )فرزند   4 ش.ش  عوضعلی،  فرزند  حیدری  لیال   -4
ش.ش  عوضعلی،  فرزند  حیدری  مجید   -6 متوفی(  )فرزند   4493 ش.ش  عوضعلی، 
متوفی(. )فرزند   282 ش.ش  عوضعلی،  فرزند  حیدری  مهال   -7 متوفی(  )فرزند   4494 
ماهی  پی  در  پی  نوبت  را در سه  مقدماتی درخواست مزبور  انجام تشریفات  با  اینک 
او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی   یکمرتبه 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  داگاه  به  ماه  سه  ظرف  آگهی  نشرنخستین  تاریخ  از   باشد 

صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران



اخبار کوتاهیادداشت

 تیم فوتبال نوجوانان ایران
 راهی ژاپن شد

تیم فوتبال نوجوانان ایران برای برپایی 
اردوی آماده س��ازی و برگ��زاری 
دیدارهای تدارکاتی راهی کشور ژاپن 
شد.این تیم که خود را برای حضور در 
مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2014  
تایلن��د آم��اده می کند، ب��رای برپایی 
اردوی آماده سازی 9 روزه و برگزاری 3 
دیدار تدارکاتی راهی کشور ژاپن شد.شاگردان مصطفی قنبرپور 
در این اردوی آماده سازی، دو بازی با تیم فوتبال نوجوانان ژاپن 
 و یک دیدار با تیم زیر 18 س��ال کاش��یما برگزار ک��رده و روز 
بیست و یکم مردادماه به تهران باز خواهند گشت.شانزدهمین 
 دوره مس��ابقات فوتبال قهرمان��ی نوجوانان آس��یا و انتخابی

جام جهانی نوجوانان 2015 - شیلی، از 15 تا 29 شهریورماه در 
تایلند برگزار می شود که تیم نوجوانان ایران در مرحله گروهی 

آن رقابت ها به مصاف تیم های قطر، عربستان و سوریه می رود.

 عالقه مندی  هینن برای مربی گری
 تیم ملی والیبال

س��رمربی تیم ملی والیب��ال آلمان با 
تمجید از عالقه مندی ب��ه والیبال در 
بین مردم ایران تاکید کرد: دوست دارم 
 ی��ک روز در ای��ران مربیگ��ری کنم.

ویت��ال هین��ن، در خصوص ش��رایط 
والیبال ایران در لیگ جهانی بیان کرد: 
من سال گذش��ته به خاطر بازی های 
لیگ جهانی والیبال به ایران سفر کردم و در این کشور حضور 
داش��تم و باید عنوان کنم که واقعاً از حضور در این کشور لذت 
بردم.وی افزود: لحظات خوبی در این کش��ور داشتم و دوست 
دارم برای به ایران برگردم و در والیبال این کشور مربیگری کنم. 
ایرانی ها والیبال را خیلی دوست دارند و من هم مربی هستم که 
به این رشته عالقه زیادی دارم بنابراین می توان با کمک یکدیگر 
شرایط خوبی را رقم زد.س��رمربی تیم ملی آلمان در خصوص 
عملکرد ایران در لیگ جهانی 2014 گفت: تیم ایران در مقایسه 
با سال گذشته خیلی بهتر ش��ده و نتایج خوبی را کسب کرده 
است. اما از نظر من ایران در باالترین سطح دنیا در حال کسب 

تجربه است و  این ارزش زیادی دارد.

 بانوان اصفهانی بر سکوی
 سوم کانوپولو

نایب رئیس هیئت قایقرانی اس��تان با 
اع��الم ای��ن خب��ر گف��ت: در جریان 
رقابت های کانوپولوی قهرمانی بانوان 
کشور رده سنی بزرگس��االن که از روز 
پنجشنبه نهم مرداد ماه به مدت سه روز 
در دریاچ��ه مجموعه ورزش��ی آزادی 
تهران برگزار شد، تیم اعزامی از اصفهان 
 پ��س از تیم های ته��ران و خراس��ان رضوی در جایگاه س��وم

قرار گرفت.آرزو مهنا افزود: این رقابت ها به صورت دوره ای و به 
منظور انتخاب تیم ملی کانوپولوی بانوان کش��ور برگزار شد و 
اسامی نفرات دعوتی به اردوی تیم ملی تا هفته آینده از سوی 
فدراسیون اعالم خواهد شد. نهمین دوره رقابت های قهرمانی 
کشور کانوپولوی بانوان با برگزاری مراسم توزیع مدال و اهدای 
جوایز بعدازظهر دیروز یازدهم مردادماه به پایان رس��ید و تیم 
بانوان استان اصفهان متشکل از شیوا مولوی نیا، پیمانه عمرو، 
نیلوفر کاهیده، نادیا احمدی، پریس��ا آریان فر، مارال رئیسی، 
عاطفه عس��گری، پگاه ابطحی، ب��ه مربیگری اله��ه عمرو و به 
سرپرستی نیلوفر رضایی عنوان سوم این رقابت ها را کسب کرد.

 امیدواری شریفی برای حضور 
در مسابقات جهانی

قویترین مرد ایران گفت: هدف اصلی من 
رفتن به مسابقات جهانی وزنه برداری 
است که پیش رو داریم و می خواهم در 
این مسابقات حضور داشته باشم.رشید 
شریفی، با بیان اینکه یک هفته است به 
اصفهان بازگشته ام، اظهار کرد: من در 
اردوی مجارستان از زانو دچار مشکل و 
مصدومیت ش��دم که بعد از بازگش��ت به ایران نتوانستم برای 
اردوی تهران بروم.وی اضافه کرد: متاسفانه به بازی های آسیایی 
نمی رسم، اما خودم را آماده می کنم تا در لیگ برتر وزنه برداری 
حضور داشته باشم و با قدرت به رقابت بپردازم، البته هدف اصلی 
من رفتن به مس��ابقات جهانی وزنه برداری است که پیش رو 
 داری��م و می خواهم در این مس��ابقات حضور داش��ته باش��م.

ملی پوش وزنه برداری ایران در خص��وص هیئت وزنه برداری 
استان اصفهان گفت: خوشبختانه هیئت هرگونه کمکی که از 
دستش بر می آمد برایم انجام داد و در حال حاضر امکانات الزم 

را برای تمریناتم فراهم می کند.

 حضور حتمی سپاهان 
در لیگ برتر هندبال

رئیس هیئت هندبال اس��تان اصفهان 
گفت: فدراسیون هنوز به طور رسمی با 
حضور تی��م س��پاهان در لی��گ برتر 
هندبال موافقت نکرده اس��ت اما هیچ 
تردیدی برای شرکت این تیم در لیگ 
ن��دارد. وج��ود  جدی��د   فص��ل 

فرامرز می آبادی اظهار کرد: س��پاهان 
یکی از تیم های با سابقه لیگ برتر هندبال محسوب می شود و 
فدراسیون هندبال نیز عالقه مند به حضور این تیم در رقابت های 
 لیگ برت��ر اس��ت.رئیس هیئ��ت هندب��ال اس��تان اصفهان

تصریح کرد: با اطمینان اعالم می کنم که هیچ مش��کلی برای 
حضور تیم سپاهان در لیگ برتر هندبال ندارد و این تیم در فصل 

جدید این مسابقات شرکت می کند.

6
علی پروین ممنوع الخروج شد

علی پروین، سرپرست سابق باشگاه پرسپولیس و یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران با نامه 
مسئوالن و بنابر دالیل شخصی تا اطالع ثانوی ممنوع الخروج شد.البته وی امروز از طریق 

وکیل خود اقدامات الزم را برای رفع این مشکل انجام داده و پیگیر حل این مسئله است.

نزدیک به ده ماه از ورود مجلس ش��ورای اس��المی به 
پرونده فس��اد در فوتبال ایران می گذرد و به رغم وعده 
رئیس کمیسیون اصل 90 مبنی بر قرائت گزارش این 
پرونده پس از بازگشت تیم ملی از برزیل، هنوز سخنی 

از آن به میان نیامده است!
هفته گذشته، بار دیگر فدراسیون فوتبال به خانواده ها 
تذک��ر داد ک��ه در انتخ��اب م��دارس فوتب��ال ب��رای 
کودکانشان بیشترین دقت را به کار ببندند. این مسئله 
بار دیگر روایات ناراحت کننده س��ال گذشته برخی از 
بزرگان فوتبال ما را به ذهن متبادر می کرد که از وقایع 

دردناک مدارس فوتبال سخن می گفتند.
مدارس فوتبال و فوتبال پایه، تنها بخش��ی از ماجرای 
طوالنی فس��اد و ناپاکی در فوتبال ماست. قراردادهای 
غیرقانونی و غیرواقعی، کارت های پایان خدمت جعلی، 
مصاحبه کاپیتان تیم ملی و س��رمربی استقالل، همه و 
همه بخشی از پیکره بزرگ فوتبال بیمار ایرانی است که 
این روزها از آن س��خن به میان آمده است و البته گفته 
جدیدی هم نیست؛ تا بوده فوتبال ما درگیر مسائلی از 
این دس��ت بوده و همیشه رگه های فس��اد و ناپاکی در 
بدنه فوتبال ما آش��کار بوده و متأسفانه هیچ اتفاقی هم 
برای آن رخ نداده است.اوایل مهر ماه سال گذشته بود 
که پس از جنجال های معروف لیگ س��یزدهم و بازی 
پرسپولیس و سپاهان مجلس شورای اسالمی به بحث 
فساد در فوتبال ایران وارد شد و بر خالف تصور همه، نه 
تنها فراکسیون ورزشی � که متشکل از مدیران ورزشی 
است � که کمیس��یون اصل نود مجلس وارد کار شد تا 
با بررسی های خود، ریشه های فساد در فوتبال ایران را 
شناس��ایی کند و به این ترتیب، کمیس��یون اصل نود، 

مسئولیت بررسی پرونده را به حمید رسایی داد.
بنا ب��ر ای��ن گ��زارش، اعض��ای ای��ن کمیس��یون در 
 ده ماه گذش��ته، تقریباً با بیش از ش��صت ت��ن از افراد

شناخته شده فوتبالی درباره مسائل گوناگون به بحث و 
تبادل نظر پرداخته اند؛ از پرونده فوتبال پایه و مدارس 
فوتبال گرفته تا موضوع داللیس��م و رس��وخ فس��اد به 
نظام باش��گاهداری و البته فس��اد بین مدیران، مربیان 

سرپرستان و بعضاً بازیکنان و رسانه ها!
بی گم��ان کار مجل��س و اعضای کمیس��یون اصل نود 
در بررس��ی این پرونده بسیار گس��ترده و طاقت فرسا 
بود ام��ا نزدیک ب��ه ده ماه هم زم��ان مناس��بی برای 
 بررس��ی ابعاد گس��ترده پرونده ای به این بزرگی است.

اردیبهش��ت ماه امس��ال بود که محمدعلی پورمخبر، 
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی 
و رئیس کمیس��یون اصل 90 از نهایی ش��دن گزارش 
پرونده فس��اد در فوتبال خبر داد، ولی زمان ارائه آن را 
به بعد از جام جهانی و بازگشت تیم ملی فوتبال ایران از 
برزیل عنوان کرد.در آن مقط��ع، تیم ملی فوتبال ایران 
در اردو آماده س��ازی خارج از کشور اس��ت و یک ماه تا 
آغاز جام جهانی فرصت بود و می ش��د رفتار نمایندگان 
مجلس را درک کرد. چه اینکه قرائت گزارش می توانست 
بس��یاری از معادالت را به ه��م بزن��د و در روحیه تیم 
ملی و نحوه آماده س��ازی آن و ام��ور اجرایی حضور در 
جام جهان��ی تأثیر منف��ی بگذارد. چه اینک��ه در همان 
زمان، مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 
90 مجلس شورای اس��المی اعالم کرده بود، نام برخی 
چهره های سرشناس به عنوان آگاه و برخی نیز به عنوان 

متهم در پرونده »فساد در فوتبال« وجود دارد.
البت��ه در آن زمان، بس��یاری ای��ن توجی��ه مجلس را 
نپذیرفتند، زی��را مثاًل در ماجرای مع��روف کالچوپولی 
که بزرگ ترین رس��وایی فوتب��ال ایتالیا ب��ود، مقامات 
مس��ئول بدون در نظر گرفتن حضور تی��م ملی ایتالیا 
در جام جهان��ی و در حی��ن برگ��زاری ج��ام اح��کام 
س��نگین متهمان این پرون��ده را اع��الم کردند.جالب 
 اینجاست که تیم ملی ایتالیا در آن جام قهرمان جهان 

هم شد. 
با این ح��ال ذهن همیش��ه مصلحت اندی��ش ایرانی ها 
پذیرفت که تعل��ل یک م��اه و چند روزه ب��رای قرائت 
گ��زارش را تحمل کن��د، ولی مت��ن گ��زارش پس از 
 بازگش��ت تیم ملی از برزی��ل به اطالع اف��کار عمومی

 برسد.
حاال نزدی��ک به ی��ک م��اه از بازگش��ت تی��م ملی از 
جام جهانی گذش��ته و لی��گ برتر فوتبال ای��ران هم از 
امروز اس��تارت می خورد و به طرز عجیبی هنوز خبری 
از گزارش مجلس نیست و به طرز عجیبی ما همچنان 
شاهد اتفاقات ناگوار در فوتبالمان هستیم. از کارت های 
پایان خدمت جعلی تا قراردادهای مش��کوک برخی از 
تیم ها تا س��خنان عجیب جواد نکونام و امیر قلعه نویی 
که همه و همه خبر از حضور جاری ناپاکی در فوتبالمان 
می دهد.مردم به فوتبال عالق��ه دارند و به همان میزان 
 ه��م از اتفاق��ات آزاردهنده ای ک��ه در فوتب��ال ایران

رخ می دهد ناراحت و دلزده هس��تند و منتظر کسی یا 
کسانی هستند که آس��تین همت را باال بزنند و ناپاکی 
را از دام��ن آن بزدایند. گزارش مجلس می توانس��ت و 
می تواند گام مهم و مؤثری در مس��یر این اقدام باش��د.

باید دید، س��رانجام گزارش مش��هور فس��اد در بعد از 
 نزدیک به ده م��اه، چه هنگام و با چ��ه کیفیتی خوانده 

می شود.

چرا مجلس گزارش فساد در فوتبال را نمی دهد؟

مردم عالقه مند، اما آزرده دل از ناپاکی ورزشی
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تعجب کی روش از 
انتقال دژاگه به قطر

نامعلومی آینده 
گوچی ایران

اش��کان تا جام جهانی روس��یه با قطری ها قراداد بس��ت تا تمام 
آن هایی که تص��ور می کردند فصل آین��ده او را دوب��اره در اروپا 
 می بینن��د رویای خ��ود را از دس��ت رفت��ه بدانند.دژاگ��ه بعد از 
 جام جهانی ب��ا پیش��نهادهای مختل��ف اروپایی مواج��ه بود اما

ترجیح داد به پیشنهاد 5 میلیون پوندی باشگاه العربی پاسخ مثبت 
بدهد و به لیگ ستارگان قطر ملحق شود.این اتفاق در حالی افتاده 
که کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی نیز مثل تمام ایرانی ها از 
انتقال اشکان به قطر متعجب شده است. او با شنیدن خبرقرارداد 
4 ساله دژاگه با العربی به شدت ابزار ناراحتی کرده و گفته است که 

فکر نمی کرده دژاگه به این زودی راهی آسیا شود.
معموالً بازیکنان تیم ملی سعی می کنند نظر کارلوس کی روش را 
هم درباره پیشنهادهای خود بپرسند اما گویا اشکان هیچ تماسی 

با سرمربی ایران نداشته است.

سرمربی چارلتون معتقد است که هنوز تصمیمی در خصوص مهاجم 
ایرانی تیمش نگرفته اس��ت.به نقل از »News shopper«، رضا 
قوچان نژاد باز هم در سفر تیمش به فراتون پارک و شکست دو  بر یک 
مقابل پورتسموث در دیداری دوستانه غایب بود. مهاجم ایرانی هفته 
گذشته برای پیوستن به یک باشگاه از خاورمیانه پیشنهاد داشت اما 
این انتقال عملی نشد و وی اکنون به تمرینات تیمش در اسپرو لین 
بازگشته است.با این حال پیترز در این باره اظهار داشت: رضا در حال 
کار کردن بر روی آمادگی خود اس��ت زیرا تابستان در جام جهانی 
بازی کرده و این تنها حرفی است که در حال حاضر می توانم درباره 
او بگویم. هنوز معلوم نیست که او از تیم برود یا نه و تا 31 آگوست 
 )نهم شهریور( هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد.سرمربی چارلتون

 ادام��ه داد: قوچان ن��ژاد بازیکن خوبی اس��ت اما اگ��ر تیمی برای 
پیشنهاد دادن جلو بیاید، نمی توان پیشنهاد آن ها را رد کرد.

سرمربی آرس��نال پس از آنکه ش��ایعه های زیادی 
در مورد خرید هافبک تیم ملی آلمان منتش��ر شده 
 اعالم کرد پیش��نهاد رس��می ب��رای ج��ذب او ارائه 

نکرده اند. 

دنیل مصدوم شد
در پیکارهای هفته سوم فصل جدید لیگ فوتبال سوئیس 
میشاییل اسکیبه، سرمربی آلمانی هاپری ها، دنیل داوری، 
دروازه بان ملی پوش ایرانی را در ترکی��ب قرارداد اما دقیقه 

88 وی را به علت مصدومیت و ضربه به سرش تعویض کرد.

رونالدو تندرست ترین ورزشکار جهان
کریستیانو رونالدو سال گذشته موفق ش��د باالتر از لیونل مسی و فرانک 
ریبری به عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان انتخاب شود.مجله معتبر 
 »سالمت مردان«کریس��تیانو رونالدو را با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی

 به عنوان»تندرست ترین ورزشکار« جهان معرفی کرد.

مردان میلیاردی لیگ برتر فوتبال را بشناسید با اعالم فهرس��ت قیمت بازیکنان پیکان تهران، س��ید 
مهدی رحمتی با دریافت 1.5 میلیارد، گران قیمت ترین 
بازیک��ن لیگ برت��ر لق��ب گرفت.ب��ه گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، با اجرای قانون شفاف سازی لیست قرارداد 
بازیکنان و کادر فنی و اعالم ارق��ام میلیاردی بازیکنان، 
می توان گفت لیگ ایران یک لیگ تقریباً میلیاردی است 
و ش��مار بازیکنانی که پای رقم ق��رارداد آن ها بیش از 9 
صفر نوشته ش��ده، به نزدیک 20 نفر رس��یده اند.در این 
میان برخی تیم ها حتی سقف بودجه را نیز سوراخ کردند 
و ارقامی باالتر از بودج��ه به دس��تمزد بازیکنان و کادر 
فنی اختص��اص داده اند. طبق آیین نامه س��ازمان لیگ 
 در فصل جاری تیم های حاضر در لی��گ برتر و تیم های 
 ش��رکت کننده در لیگ قهرمانان آس��یا ملزم هس��تند

 20 درصد از مبلغ مربوط به کل س��قف بودجه ش��ان را 
که برای تیم های حاضر در لیگ برتر معادل 15 میلیارد 
تومان و برای تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 18 
در نظر گرفته شده اس��ت به هزینه های جاری از جمله 
بلیت هواپیما، اجاره زمین، هزینه هتل، لباس و سایر امور 
جاری شان اختصاص دهند و 80 درصد مابقی بودجه را 
صرف انعقاد قرار داد با بازیکنان، کادرفنی، تیم پزشکی، 
پرسنل اداری و اجرایی کنند، این در حالی است که طبق 
آیین نامه س��ازمان لیگ جابه جای��ی هزینه بین این دو 

ردیف نیز غیر قانونی است.
بنابراین تیم های حاض��ر در لیگ برت��ر در فصل جاری 
تنها مجاز هس��تند به میزان 13 میلی��ارد تومان با کلیه 
اعضا از جمله بازیکنان، کادر فنی، تیم پزشکی، پرسنل 

اداری و  اجرایی ق��رارداد امضا کنن��د و تیم های حاضر 
در لیگ قهرمانان آس��یا نیز تنها می توانند به میزان 15 
میلیارد و 400 میلی��ون تومان با کلی��ه بازیکنان، کادر 
 فنی، تیم پزشکی، پرسنل اداری و اجرایی انعقاد قرارداد 
داشته باشند.اما وقتی مهدی تاج رقم هزینه باشگاه های 
 لی��گ برتر ب��رای حض��ور در لی��گ برت��ر چهاردهم را

 اعالم کرد، تخلف باشگاه های سپاهان اصفهان و استقالل 
تهران ب��ه ترتیب با تع��رض 4 میلی��ارد و 580 میلیون 
تومانی و 3 میلیارد تومانی نسبت به رعایت سقف مجموع 

قراردادهایشان محرز شد.
در میان بازیکنان لیگ چهاردهم س��یدمهدی رحمتی 

از پیکان با 1.5 میلی��ارد تومان گران قیمت ترین بازیکن 
 لیگ چهاردهم لقب گرفت. دو تیم س��پاهان اصفهان و 
اس��تقالل تهران که هر ک��دام به ترتی��ب 17 میلیارد و 
580 میلیون تومان و 16 میلی��ارد تومانی میزان انعقاد 
قراردادهایش��ان ب��وده، از جمله تیم هایی هس��تند که 
در س��ال جاری در لیگ قهرمانان باش��گاه های آسیا نیز 
حضور ندارند چرا که فوالد، پرس��پولیس، نفت تهران و 
تراکتورسازی چهار نماینده ایران در این رقابت ها به شمار 
می روند.اسامی بازیکنان میلیاردی لیگ برتر چهاردهم را 

به ترتیب قیمت در زیر مشاهده کنید:
1( س��یدمهدی رحمتی )پیکان ته��ران(: 1.5 میلیارد 

تومان
2( احمد آل نعمه )تراکتورس��ازی تبری��ز(: 1.4 میلیارد 

تومان
3( قاسم حدادی فر )ذوب آهن(: 1.3 میلیارد تومان

4( محمدرضا خلعتبری )سپاهان اصفهان(: 1.2 میلیارد 
تومان

5( لوسیانو ادینهو )تراکتورس��ازی تبریز(: 1.2 میلیارد 
تومان

6( احسان حاج صفی )س��پاهان اصفهان(: 1.1 میلیارد 
تومان

7( ش��جاع خلیل زاده )س��پاهان اصفهان(: 1.1 میلیارد 
تومان

8( هادی عقیلی )سپاهان اصفهان(: 1.1 میلیارد تومان
9( عبداهلل کرمی )سپاهان اصفهان(: 1 میلیارد تومان

10( رحمان احمدی )سپاهان اصفهان(: 1 میلیارد تومان
11( لوسیانو پریرا )سپاهان اصفهان(: 1 میلیارد تومان
12( بلیکس برایان )فوالد خوزستان(: 1 میلیارد تومان

13( جاسم کرار )استقالل تهران(: 1 میلیارد تومان
14( امید ابراهیمی )استقالل تهران(: 1 میلیارد تومان

15( امیرحسین صادقی )اس��تقالل تهران(: 1 میلیارد 
تومان

16( آندرانیک تیموریان )اس��تقالل تهران(: 1 میلیارد 
تومان

17( هاشم بیگ زاده )استقالل تهران(: 1 میلیارد تومان
18( خسرو حیدری )استقالل تهران(: 1 میلیارد تومان

19( سعید دقیقی )پیکان تهران(: 1 میلیارد تومان

تهدید به شکایت ۵ استقاللی 
همزمان با اظهارات نکونام

سید س��عید افجه ای درباره اینکه کامران صاحب پناه 
رئیس هیئت مدیره باش��گاه اس��تقالل اع��الم کرده 
باشگاه قصد آشتی دادن امیر قلعه نویی و جواد نکونام 
را دارد، اظهار داشت: با روحیه ای که از امیر قلعه نویی 
سراغ داریم، بعید اس��ت که او بخواهد با یک روبوسی 
قضیه را فیصله دهد. هم قلعه نویی و هم باش��گاه ُمصر 
است که تا آخر اظهارات نکونام و شکایت از این بازیکن 

پیگیری شود.
سخنگوی باشگاه استقالل ادامه داد: نظر صاحب پناه 
به عنوان رئیس هیئت مدیره استقالل محترم است اما 
من به عنوان سخنگوی باشگاه استقالل اعالم می کنم 
که نظر بیشتر اعضای هیئت مدیره این است که تا آخر 
پیگیر شکایت از نکونام باشیم. بنابراین باشگاه استقالل 

قصد آشتی دادن قلعه نویی و نکونام را ندارد.
افجه ای در مورد ش��کایت از مه��دی رحمتی، ایمان 
موسوی و جواد نکونام گفت: از این 3 بازیکن به کمیته 
اخالق شکایت کرده ایم. در مورد نکونام باید بگویم که 
در بحث فوتبالی از کمیته اخالق خواس��تار رسیدگی 
به اظه��ارات این بازیکن ش��ده ایم. همچنین برخی از 
صحبت هایی که علی��ه قلعه نویی ب��ود، توهین، افترا، 
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود که قرار است 
باش��گاه اس��تقالل و قلعه نویی از طریق مجاری قانون 

پیگیر شکایت از نکونام باشند.
 او ب��ا بی��ان اینک��ه صحبت ه��ای نکون��ام ج��رم

محس��وب می ش��ود، عنوان کرد: همزمان با اظهارات 
رحمتی، موسوی و نکونام، 5 استقاللی سابق با ارسال 5 
نامه به باشگاه استقالل که هر 5 نفر این نامه ها را امضا 
کرده اند، خواستار پرداخت طلب های خود شده اند و از 

طریق وکیل خود تهدید به شکایت کرده اند.
موضع باشگاه این نیست که طلب کسی داده نشود اما 
کار این 5 نفر خودجوش نبوده و قص��د دارند آرامش 
استقالل را بر هم بزنند. با توجه به اینکه هفته نخست 
مسابقات لیگ را پشت سر گذاشتیم، جریانی راه افتاده 

که قصد ایجاد حاشیه برای استقالل را دارد.
سخنگوی باشگاه اس��تقالل خاطرنشان کرد: در میان 
این 5 نفر بازیکنانی وجود دارند که ادعای اس��تقاللی 
بودن می کردند و جالب اس��ت بدانید ک��ه رقم طلب 
آن ها از استقالل زیاد نیست. این 5 نفر از طریق وکیل 
شکایت کرده اند که نشان می دهد کارشان خودجوش 
نیست. این 5 نفر بدانند که پیگیر این مسئله هستیم 

که بدانیم جریان آن ها از چه قرار است.

ونگر: برای خرید خدیرا اقدامی نکردیم
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افتتاح بیست و یکمین دوره طرح 

»تقویت مبانی اعتقادی« در شهرکرد
 ب��ا حض��ور آی��ت اهلل خاتم��ی و نماین��ده ول��ی فقی��ه در 
چهارمحال و بختیاری، بیس��ت و یکمین دوره طرح »تقویت 
مبانی اعتق��ادی« در ش��هرکرد افتتاح شد.حجت االس��ام 
محمدعل��ی نکونام امش��ب در مراس��م افتتاحیه بیس��ت و 
 یکمین دوره طرح »تقویت مبانی اعتق��ادی« در مصلی امام

خمینی )ره( شهرکرد اظهار کرد: این طرح برای نخستین بار 
در سال 1370 در شهرستان سامان از توابع استان آغاز شده 
و امس��ال نیز با حضور آیت اهلل احمد خاتمی کلید خورد.وی 
سبک زندگی اسامی را یکی از رویکردهای این دوره دانست و 
گفت: طرح تقویت مبانی اعتقادی سفره گسترده برای تحقق 
این مهم در جامعه اس��ت که وظیفه ترویج زندگی اسامی را 

بر عهده دارد.

چهارمحال و بختیاری رتبه نخست 
تولید ماهی را کسب کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کسب 
رتبه نخست تولید ماهی برای چندمین سال متوالی در کشور 
خبر داد.رستم غیبی اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری 
با تولید 19 هزار تن ماهی غ��زل رنگین کمان همچنان، رتبه 
نخس��ت تولید ماهی کش��ور را از آن خود کرد.وی با اشاره به 
اینکه 407 مزرعه فعال تولید ماهی در استان در حال فعالیت 
هستند، افزود: 31 مزرعه تکثیر ماهی در استان وجود دارد که 
45 میلیون قطعه بچه ماهی از این مزارع تولید می شود.رئیس 
جهاد کشاورزی استان گفت: عاوه بر تولید ماهی هم اکنون 
216 هزار قطعه ماهی زینتی در اس��تان تولید می ش��ود.به 
گفته وی، ماهی تولید استان چهارمحال و بختیاری عاوه بر 
مصرف در داخل استان، به استان های تهران، اصفهان و دیگر 

استان های هم جوار صادر می شود.

جذب ۱۷ میلیارد ریالی 
مشارکت های مردمی بهزیستی

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی چهارمحال و بختیاری 
گفت: بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری سال گذشته موفق 
به جذب بی��ش از 17 میلی��ارد ریال مش��ارکت های مردمی 
و کمک های نق��دی و غی��ر نقدی خی��ران از طری��ق حوزه 
مشارکت های مردمی شد.مهشید سلیمانی، اظهار کرد: اجرای 
برنامه های بهزیس��تی با توجه به دامنه گس��ترده فعالیت ها 
امکان پذیر نیست مگر با مشارکت مردم و موسسه های خیریه 

مردمی که بازوان بهزیستی محسوب می شوند.
وی افزود: این معاونت با در نظر گرفتن حفظ و کرامت واالی 
انسانی و تاش در راستای تقویت مشارکت می کوشد تا زمینه 
مناسبی را برای تمامی افرادی که به نوعی مایل به همکاری 

در راستای برنامه های بهزیستی هستند فراهم کند.

 میزبانی استان از 
یک میلیون و 400 هزار مسافر

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردش��گری چهارمح��ال و بختی��اری از افزایش 
چشمگیر ورود گردش��گر به این اس��تان خبر داد 
و گفت: این اس��تان در هفته گذش��ته میزبان یک 

میلیون و 400 هزار مسافر بود.
بهمن عسگری افزود: استان چهارمحال و بختیاری 
با برخورداری از جاذبه های طبیعی و بکر همیش��ه 
مورد توجه گردش��گران ب��وده و با آغ��از دور دوم 
سفرهای تابس��تانی و پایان ماه مبارک رمضان به 

یکی از مراکز تردد مسافران تبدیل خواهد شد.
وی از افزای��ش ورود گردش��گر به این اس��تان در 
تعطیات عی��د فطر خبر داد و گف��ت: این روند رو 
به رشد و موفقیت آمیز در اس��تان موجب می شود 
اس��تان ما در سطح کش��ور بیش��تر معرفی شود.

عسگری بر تقویت زیرس��اخت های گردشگری در 
این اس��تان تاکید کرد و گفت: سفر رئیس جمهور 
به این اس��تان یک مع��رف بالقوه از پتانس��یل ها و 

توانمندی های این استان به مردم کشور است.
این مسئول از ورود یک میلیون و 400 هزار مسافر 
به این اس��تان خبر داد و بیان داشت: خوشبختانه 
 با تمهیدات ص��ورت گرفته رضایت گردش��گران 
جلب شد و بیشتر مسافران از امکانات، بهداشت و 
ایمنی مراکز تفریحی و گردشگری استان خشنود 
بودند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
 گردش��گری چهارمحال و بختی��اری اضافه کرد: 
21 هتل و 23 مرکز اقامتی خصوصی و استیجاری 
نیز در استان با تمام توان به مسافران خدمات رسانی 
کردند.وی با اعام اینکه رونق گردش��گری یکی از 
پیشنهادات قابل ارائه به ریاس��ت جمهور در سفر 
به استان اس��ت، یادآور شد: این اس��تان با مناطق 
سیاحتی بکر و با س��رمایه گذاری بخش خصوصی 

قابل بهره برداری مفید و مؤثر است.

اخبار کوتاه یادداشت سهامکارخانهصنایعغذاییگندمانبهفروشمیرسد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از فروش سهام کارخانه 
صنایع غذایی گندمان خبر داد و  گفت:کارخانه زرین طپش خاوران با سرمایه 15 هزار 
میلیون ریالی شامل 100 سهم 150 میلیون ریالی است که این سهام  ها واگذار می شود.

۷

نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس ش��ورای اس��امی، 
 با اش��اره به شش��مین س��فر اس��تانی دولت به اس��تان

چهارمحال و بختیاری گفت: تأمین آب شرب، کشاورزی 
و صنعت، توسعه باندهای فرودگاه، توسعه جاده ها، توجه 
به صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال از مهم ترین مطالبات 
 م��ردم اس��تان چهارمحال و بختی��اری از دولت اس��ت.

حج��ت االس��ام حس��ن روحان��ی رئی��س جمه��ور 
ب��ه هم��راه کاروان تدبی��ر و امی��د در شش��مین س��فر 
 اس��تانی خ��ود چهارش��نبه 15 مردادم��اه ب��ه اس��تان

چهارمح��ال و بختیاری س��فر خواه��د کرد.امیرعباس 
سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسامی 
 در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبات مردم استان 
چهارمحال و بختی��اری از رئیس جمه��ور گفت: در این 
س��فر ضمن دیدار عمومی ب��ا مردم در ورزش��گاه تختی 
 ش��هرکرد با م��ردم س��خن خواه��د گف��ت. همچنین 
رئیس جمهور در این س��فر با اقش��ار مختل��ف مردمی 
 دیدار خواهد داش��ت و برگزاری نشست شورای اداری و

 نشست خبری با خبرنگاران اس��تانی از دیگر برنامه های 
روحانی در شش��مین س��فر اس��تانی اس��ت.وی با بیان 
 اینک��ه مطالبات مردم این اس��تان از دول��ت در 5 محور

خاصه می شود ادامه داد: مهم ترین مطالبه ما تأمین آب 

شرب، کشاورزی و صنعت اس��ت.نماینده مردم بروجن 
در مجلس ش��ورای اس��امی، افزود: بحث آبخیزداری و 
کشاورزی از دیگر مطالبات از دولت است چراکه با کمبود 
 آب، اس��تان ما رفته رفته به کویر تبدیل می ش��ود و این 
 در حالی اس��ت ک��ه 97 درص��د از آب اس��تان در حوزه
زاینده رود به اس��تان های اصفهان، کرمان و یزد می رود.

وی رس��یدگی به جاده ها را از دیگر خواس��ته های مردم 
این اس��تان نام برد و گفت: استان چهارمحال و بختیاری 
با 15 استان داخلی و 5 کش��ور خارجی در ارتباط است 
و جاده ه��ای ترانزیتی دارد ک��ه میزان تلفات انس��انی، 
جانی و مالی در ای��ن جاده ها زیاد اس��ت و می طلبد که 
دولت اقدام جدی در این خصوص انجام دهد.س��لطانی 
همچنین در پاس��خ به این س��ؤال که عاوه بر شهرکرد 
رئیس جمهور به کدام یک از ش��هرهای اس��تان س��فر 
می کند، گفت: س��فر رئی��س جمهور یک روزه اس��ت و 
فرصتی برای سفر به دیگر شهرها وجود ندارد اما معاونان 
 و وزیران رئیس جمهور به شهرهای مختلف سفر خواهند

 کرد.
همچنی��ن زمانیان دهک��ردی نماینده مردم ش��هرکرد 
در گفتگو با مهر، توس��عه فرودگاه و بانده��ای پرواز را از 
مطالبات مردم اس��تان چهارمحال و بختی��اری از دولت 

 نام برد و گف��ت: از دولت می خواهیم جل��وی تونل های 
غیر قانونی که در مس��یر زاینده رود توس��ط اس��تان های هم 
 جوار ایجاد می ش��ود را بگیرد تا آب ه��ای دو رودخانه کارون و 
زاینده رود که برای اس��تان چهارمحال و بختیاری است صرف 
مردم خ��ود این اس��تان ش��ود.وی گفت: این اس��تان از 
جاذبه های گردشگری فراوانی برخوردار است لذا از دولت 

می خواهیم که توجه ویژه ای 
به بحث گس��ترش و تقویت 

این صنعت داشته باشد.
نماینده مردم ش��هرکرد در 
مجلس ش��ورای اس��امی، 
همچنی��ن اش��تغال، ایجاد 
زیر س��اخت های اقتصادی 
و تم��ام ک��ردن پروژه های 
نیم��ه کاره گذش��ته را از 
 دیگر مطالبات مردم استان 
چهارمح��ال بختی��اری از 
رئی��س جمه��ور دانس��ت.

بنابراین گزارش در یک سال 
اخی��ر کاروان تدبی��ر و امید 
به اس��تان های خوزس��تان، 
و  سیس��تان  هرم��زگان، 

بلوچس��تان، ایام و لرس��تان سفر کرده اس��ت و سفر به 
استان چهارمحال و بختیاری ششمین سفر استانی دولت 

محسوب می شود. 
معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری از تشکیل 
ستاد پاسخگویی سامد در چهارمحال و بختیاری با هدف 
تسهیل ارتباط مردمی در س��فر ریاست جمهوری به این 

استان خبر داد.
وی از تشکیل ستاد پاسخگویی س��امد در چهارمحال و 
بختیاری با هدف تسهیل ارتباط مردمی در سفر ریاست 
جمهوری به این استان خبر داد و گفت: دولت سعی دارد 
 از تجربیات سفرهای پیشین در این استان بهره مند شود.

مرادی با اعام اینکه م��ردم می توانند برای اعام نظرات 
و خواس��ته های خود ب��ا ش��ماره 111 تم��اس بگیرند، 
اذعان داش��ت: ب��رای بهبود پیش��برد این ام��ر و تأمین 
 نیروی انس��انی الزم بیش از 15 دس��تگاه همکاری مؤثر 

داشته اند.

جزئیات ششمین سفر استانی دولت

مهمترینمطالباتچهارمحالوبختیاریازرئیسجمهور

بحث آبخیزداری و 
کشاورزی از دیگر 
مطالبات از دولت 

است چراکه با 
کمبود آب، استان 

ما رفته رفته به کویر 
تبدیل می شود
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مفاد آرا
240556 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
به شماره  فرزند حسنعلی  بیدگلی  ماشااله صانعی  :آقای   رای شماره 1941هیات  1ـ 
شناسنامه 38 و خانم جمیله بیدگلی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 86)بالمناصفه ( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  294/90 مترمربع پالک 2086فرعی مجزي شده  

از3 اصلی واقع  معین آباد بیدگل بخش2  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1026 هیات :آقای رحمت اله حسین زاده بیدگلی فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه543 )نسبت به 4 دانگ (و خانم سکینه فامیلی بیدگلی فرزند مصطفی به شماره 
  212/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  (در  دانگ   2 به  )نسبت   59 شناسنامه 
مترمربع پالک 2093 فرعی مفروزومجزی شده از 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  340هیات:اقای علی حسین ایمانیان فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه  
شناسنامه  شماره  به  محمود  سید  فرزند  بیدگلی  سجادی  زهراسادات  خانم  534و 
1250091055 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70 مترمربع پالک  
شماره 2094  فرعی از 3  اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل 
4ـ رای شماره 764  هیات :آقای سید عباس پردل فرزنداحمد  بشماره شناسنامه 273 
 267 شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم  سید  فرزند  بیدگلی  فدائی  سادات  نرجس  وخانم 
پالک 2095  مترمربع  به مساحت  132/09  خانه  باب  یک  دانگ  (در شش  )بالمناصفه 
ثبتی  آباد بخش 3 حوزه  از 3 اصلی واقع در معین  از 98 فرعی  مفروزومجزی شده 

آران وبیدگل 
شماره  اله  شمس  فرزند  بیدگلی  عارضی  احمد  :آقای  هیات   750 شماره   رای   -5
 34 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  بیدگلی  عظیمی  لیال  وخانم   7583 شناسنامه 
)بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 143/50 مترمربع پالک750 فرعی 
 3 بیدگل بخش  آباد  در حسین  واقع  اصلی   6 از  فرعی  مفروزومجزی  فرعی  از  107 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندرمضانعلی   بیدگلی  عبدالهی  آقای حسن   : هیات   1218 رای شماره  6ـ 
شناسنامه  شماره  به  مهدی  فرزند  بیدگلی  اشتردار  زهرا  وخانم  شناسنامه9950 
1250120284)بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 104مترمربع پالک 
121فرعی مجزي شده  از 3 فرعی112  اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
بشماره  عبداله  فرزند  مقدم  حجتی  تقی  محمد  آقای    : هیات   1350 شماره  رای  7ـ 
شناسنامه 2423 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 287/50 مترمربع پالک7603   
بخش  در مسعودآباد  واقع  اصلی   2637 از  فرعی  از1189  مفروزومجزی شده  فرعی 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره  674هیات :آقای نعمت اله قامتی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
478 وخانم اشرف برادران آرانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 269 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 361/25 مترمربع پالک 7632  فرعی مفروزو 
مجزی شده  از 1189  فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل

شماره  حسین  فرزند  آرانی  انارکی  حمیدرضا  :آقای  11033هیات  شماره  رای  9ـ 
شناسنامه  6190026079 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 101/50  مترمربع 
از 2638  اصلی واقع در احمدآبادآران بخش 3 حوزه  پالک2169 فرعی مجزی شده 

ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از خانم منور بحرینی )مالک رسمی(
شماره  به  فرزندحسن  آبادی  خرم  اسماعیل  :آقای  هیات   1036 شماره   رای  10ـ 
به شماره شناسنامه33  فرزندحسن  آرانی  آبادی  آقای محمد خرم  و  شناسنامه 226 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 270/90مترمربع پالک 2170 فرعی 
مفروزومجزی  شده از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

11-رای شماره 677 هیات:آقای حسین علی اکبرزاده فرزند  رمضان بشماره شناسنامه 
 119 شناسنامه  شماره  به  محمود  فرزند  آرانی  زاده  سیفی  فاطمه  خانم  8813و 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 213/50 مترمربع پالک 2171فرعی 

مجزی شده  از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  آبادی  عابدین  اله  عین  آقای  763هیات:  شماره  12-رای 
به مساحت  93/54 مترمربع پالک 1356  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه 58 در شش 
ثبتی آران  از2640 اصلی واقع آران دشت بخش 3حوزه  از235 فرعی  فرعی  مجزی 

وبیدگل
بشماره  آقا  فرزند  آرانی   زاده   عباس  سیدمسلم  653هیات:آقای  شماره  رای   -13
شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  آرانی  بخت  نیک  اکرم  429وخانم  شناسنامه 
370)بالمناصفه(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114/10 مترمربع پالک1357 
فرعی مجزی شده از235فرعی از2640  اصلی  واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  فرزندمحمد  آرانی  عصارمفرد  عباس  هیات:آقای    756 شماره   رای   -14
شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  مفردآرانی  عصار  زهرا  وخانم   368 شناسنامه  
پالک  مترمربع     183/72 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  (در شش  )بالمناصفه   347
شماره1358  فرعی مجزی شره از235  فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره1029 هیات:آقای روح اله چراغ بیگی آرانی فرزند حسین علی بشماره 
به مساحت 111/05مترمربع پالک  انباری   باب  دانگ یک  شناسنامه 11678 در شش 
واقع در وشاد بخش 3  از 2645 اصلی  از 340فرعی  فرعی مجزی شده  شماره 975 

حوزه ثبتی آران وبیدگل 
فرزند حسین  بشماره  آرانی  نژاد  اله چوپانی  عنایت  16-رای شماره 172هیات:آقای 
شناسنامه 13 و خانم عذرا غالمرضازاده آرانی فرزندغالمرضا  به شماره شناسنامه 
298 )بالمناصفه( شش دانگ یک باب خانه به مساحت 176/20 مترمربع پالک 976 فرعی  
مجزی شده  از340فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

17- رای شماره 1022 هیات :آقای  رضا داروغه گی فرزند محمد اقا بشماره شناسنامه 
276  وخانم اکرم عالئی آرانی فرزندمانده علی  به شماره شناسنامه 389 )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 302/55مترمربع پالک 977 فرعی  مجزی شده 
از 340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

18- رای شماره1025هیات : آقای حسین زهتاب فرزند محمد بشماره شناسنامه  59 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 354 مترمربع  پالک شماره 978 فرعی مجزی شره 

323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 385 هیات:آقای حسین حسین زاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  
پالک شماره1159  مترمربع   215/30 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   2406
آران  3ثبتی  بخش  محمداباد  در  واقع  از 2809اصلی  از 152فرعی مجزی شده  فرعی 

وبیدگل
در  فرزندعلی شماره شناسنامه 34  اکبری   اعظم  :خانم  هیات  20ـ رای شماره  386 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت73 مترمربع پالک 1160 فرعی مفروزومجزی  شده 

از152  فرعی از2809 اصلی واقع درمحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزنداقاتقی  آرانی  بخت  خوش  اله  روح  هیات:آقای    771 شماره  21-رای 
 47 شناسنامه  شماره  به  اسمعیل  فرزند  فرزادمهر   مرجان  وخانم   368 شناسنامه 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/65 مترمربع پالک 4756  
فرعی مجزی شده از 205 فرعی از2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
22-رای شماره 741 هیات:آقای علیرضا شهرابی نوش آبادی فرزند عباس   بشماره 
شناسنامه 159 و خانم طاهره حسنی مقدم نوش ابادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 

1250067049  )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  100/50مترمربع 
پالک 3635  فرعی  مجزی شده از1953  فرعی وقسمتی از مشاعات شماره 2540 فرعی 

از 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزند غالمرضا  آرانی  زاده  احسن  علی  هیات:آقای   رای شماره 2819   -23
 63 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  آرانی  مهلکی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه47 
)بالمناصفه (در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/35مترمربع پالک 1366 فرعی  
مجزی شده از235  فرعی از 2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
بشماره  فرزندمحمد  آرانی  زاده  احسن  اهلل  سیف  هیات:آقای   1223 شماره  رای   -24
شناسنامه 8 و خانم  کبری حداد فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 84  )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  363/83مترمربع پالک باقیمانده 405 فرعی 
وباقیمانده 7 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:93/5/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/5/29                                  

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
 ابالغ رای 

 9209980351201258 پرونده:  شماره   9309970351200236 دادنامه:  شماره   1
– به نشانی اصفهان  آقای عزیزقلی رحیمی  بایگانی شعبه: 921291 خواهان:   شماره 

خ ارتش – جنب رستوران احسان – ک22- تاسیسات بهداشتی زردکوه خوانده: آقای 
تامین  به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2-  میعاد گودرزیان 
به  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  خواسته 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی آقای عزیزقلی رحیمی 
فرزند غالمرضا به طرفیت آقای میعاد گودرزیان فرزند محسن به خواسته مطالبه مبلغ 
65/000/000 ریال وجه چک شماره 038825-89/8/5، 038830-89/7/25 و 394144-

89/5/30 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته 
198و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/435/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
اعالم می نماید  احکام می باشد درحق خواهان صادر و  اجرای  بر عهده  بانک مرکزی 
 رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
می باشد و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد 

بود. م الف:9074 حفیظی رئیس شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 12 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/4/8-562 دادنامه:  2027/92 شماره  پرونده:  کالسه   2
 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رقیه افشاری نشانی خ امام خمینی- ک 45-ک ابوذر

با  پالک 4 خوانده: مهدی رحیمی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته   –
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  با استعانت  رسیدگی 
به  رحیمی  مهدی  طرفیت  به  افشاری  رقیه  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای 
خواست مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 093532 
و093531و451771 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
از  خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   124/000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  سی 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  آگهی  نشر  هزینه 
تقدیم دادخواست 92/11/30 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 

از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از پس  روز  بیست  ظرف  و  شورا  این  در  واخواهی  قابل  خوانده  به  واقعی  ابالغ   از 

انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:9170 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
 15 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/3/25-181 دادنامه:  شماره   35/93 پرونده:  کالسه   3
 – کلیشاد  اصفهان-  نشانی:  دهقان  علیرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
روبروی دانشگاه خواندگان: 1- سعید رضا آقائی 2- شرکت ستاره باران چهلستون 
هر دو نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از 
آقائی 2- شرکت  به طرفیت 1- سعید رضا  دهقان  علیرضا  دادخواست  در خصوص 
فقره  یک  وجه  ریال   42/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  چهلستون  باران  ستاره 
دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی  بانک  عهده  به   90/4/20-933882 شماره  به  چک 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 42/500/000 یال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 100/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
از  در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
15 حقوقی شورای  الف:9178 شعبه  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل   ابالغ 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

4 کالسه پرونده: 60/93 شماره دادنامه: 304-93/3/28 مرجع رسیدگی: شعبه بیستم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اسماعیل صادقی نشانی: کلیشاد- خ مطهری – 
پ14 وکیل: محمدباقر مریخی پور نشانی: خ سعادت آباد- روبروی مالصدرا – پ40- 
طبقه دوم – دفتر وکالت ماشاا... غفاری خواندگان: 1- محمدتقی نوری 2- پیمان ماکریان 
3- محمد قاسمی هر سه به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اسماعیل صادقی با 
ماکریان  پیمان   -2 نوری  محمدتقی   -1 طرفیت  به  مریخی پور  محمدباقر  آقای  وکالت 
3- محمد قاسمی به خواسته الزام به انتقال رسمی سند یک دستگاه خودرو سوناتا به 
از راهور  پاسخ استعالم واصله  برابر  اینکه  به  انتظامی 482ی22ایران43 نظر  شماره 
نامه مبایعه  طی  که  بوده  دعوی  موضوع  خودروی  رسمی  مالک  اول  ردیف   خوانده 

نامه مورخ  مبایعه  برابر  نیز  نامبرده  و  واگذار  به خوانده ردیف دوم  مورخ 92/7/10 
92/7/30 به خوانده ردیف سوم و نهایتًا وی نیز طی قولنامه مورخ 92/9/5 به خواهان منتقل 
 نموده و اینکه نامبردگان با اطالع از جلسه دادرسی در شورا حاضر نگردیده و الیحه ای

لذا  نشده اند  خواهان  ناحیه  از  ابرازی  مستندات  اصالت  منکر  و  ننموده   تقدیم 
مدنی  قانون   10،219،220 مواد  به  مستندا  تشخیص  وارد  و  ثابت  را  خواهان  دعوی 
انتقال  و  اسناد رسمی  دفترخانه  به حضور در  اول  به محکومیت خوانده ردیف  حکم 
سند خودرو سوناتا به شماره انتظامی 482ی22ایران43 بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ یکصد هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم 
قسمت  دراین  لذا  نداشته  مطروحه  دعوی  در  نسبتی  نامبردگان  اینکه  به  نظر  و سوم 
 از خواسته قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی است
آن ظرف از  پس  و  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مدت   و ظرف 

  مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:9179 
شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



امام صادق علیه السالم: 
کس��ی که بهره ای از دانش ندارد معنا ندارد که 

رابطه تنگاتنگ بین نزول دیگران او را سعادتمند بدانند.
باران و معنویت 1939
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

حیات وحش سال هاست که قربانی بحران های انسانی است، 
اما عکس آن نیز ممکن است یعنی از بین رفتن حیات وحش 
می تواند منجر به آسیب های اجتماعی و حتی بازگشت به 
برده داری شود.ما همیشه )و البته به درستی( حیات وحش 
را قربانی بحران های انس��انی می دانیم. یک مثال آن جنگ 
 در آفریقای مرکزی اس��ت که منجر به قت��ل عام گوریل ها 
شده است. اما تحلیل جدیدی نشان می دهد که عکس این 
روند نیز امکان پذیر اس��ت. یعنی از بین رفتن حیات وحش 
می تواند منجر به آس��یب های اجتماعی و حتی بازگش��ت 
به برده داری ش��ود.این ادعا را جاس��تین براشیر از دانشگاه 
کالیفرنیا و همکارانش در پژوهشی جدید مطرح کرده اند که 

مقاله آن در نشریه ساینس منتشر شده است.
بیش از یک میلیارد نفر  از فقیرترین انسان های روی زمین، 
پروتئین مورد نیاز خود را از حیوانات وحشی تأمین می کنند 
و امرار معاش آن ها نیز از طریق ش��کار و ماهیگیری است. 
اما با روند روزافزون ناپدید ش��دن حیوانات، سفرهایی که 
برای شکار و ماهیگیری انجام می شود، طوالنی و طوالنی تر 

می ش��ود و ماحصل آن ها کمتر. در حالی که بخش��ندگی 
 طبیع��ت رو به اتمام اس��ت، انس��ان ها نا امیدت��ر و جوامع 
لگام گیسخته تر می گردند.براش��یر می گوید: »صدها هزار 
خانواده فقیر، کودکان خود را می فروش��ند تا در ش��رایط 
سخت و به عنوان شکارچی و ماهیگیر به کار بپردازند«. در 
تایلند خانواده های بدهکار جوان��ان خود را به عنوان کارگر 
به کش��تی های ماهیگیری ای می فروش��ند ک��ه اغلب 20 

س��اعت در روز بدون هیچ حقوقی کار می کنند و به ندرت 
 به بندر برمی گردن��د. در غرب آفریقا بچه ه��ا به جنگل ها 
فرس��تاده می ش��وند تا حیواناتی را که به س��رعت در حال 

انقراض هستند، شکار کنند.
آمار نا امید کننده

دلیل ش��یوع دزدی های دریایی مرگبار در سواحل شرقی 
آفریقا در دهه اخیر هم همین مس��ئله است. وقتی چنین 
گروه های��ی وارد منطقه ای می ش��وند و آنجا را به آش��وب 
می کشند، دیگر جوامع محلی نخواهند توانست بهره های 
مفیدتری از حیات وحش خود ببرند و  ب��ه عنوان مثال به 

جذب توریست بپردازند.
کشتار را متوقف کنید

اما باید چه کار ک��رد؟ گروه های حمای��ت از حیات وحش 
به ش��دت از تش��دید مجازات ها برای جرائم مربوط به آن 
دفاع می کنند.به نظر براشیر به جای اقدام نظامی، می توان 
از جوامع محل��ی برای دف��اع از محیط طبیع��ی و کنترل 

ماهیگیری و حیات وحش بهره گرفت.

بازگشت به دوران برده داری انسان با نابودی حیات وحش

دانش��مندان انگلیسی یک 
دس��ت مصنوع��ی رباتیک 
س��اخته اند ک��ه ب��ا دیگر 
ربات ها فرق دارد. این دست 
 man agile(( رباتیک با نام
 ))Dexterous Hand
ق��ادر به تجزی��ه و تحلیل و 
تصمیم گیری است و قدرت 
گرفتن و لمس کردن اشیاء 
را دارد، در واقع یک قدم از ربات های دیگر پیش��رفته تر 
است. دس��ت رباتیکی دارای سنس��ورهای فشار بوده و 
 قادر اس��ت در هنگام گرفتن یک ش��ی، نیروی خود را

کنترل کند.دانش��مندان گفتند: این دس��ت هوشمند 
دارای حس المسه اس��ت و سنس��ورهای آن، انگشت 

رباتیک را قادر به تعامل با جهان خارج می کند.            

مطالعه جدید دانشمندان 
پزش��کی  دانش��کده 
واش��نگتن   دانش��گاه 
توضی��ح می ده��د چ��را 
توموره��ای مغزی بیش��تر 
در م��ردان رخ می دهن��د.

مث��ال گلیوبالس��توم ک��ه 
ش��ایع ترین تومور بدخیم 
مغزی است،دو برابر بیش از 
زنان در مردان رخ می دهد و مردان مبتال به این تومور 
از نارسایی شناختی بیشتری رنج می برند، در حالی که 

زنان بیشتر شانس زنده ماندن را دارند. 
یکی از نتایجی که محققان به آن دست یافتند این است 
که پروتئین رتینوبالستوما )RB( در سلول های مغزی 

مردان کمتر از سلول های مغزی زنان فعال است.

محمدعلی سپهوندی، 
اظه��ار ک��رد: وقت��ی 
کودکی از دست والدین 
خود ناراحت می شود و 
توان دشمنی با آن ها را 
ندارد، قهر می کند.وی با 
اشاره به اینکه لجاجت 
کودکان در نهایت سبب 
 قه��ر آن ه��ا می ش��ود،

اظهار کرد:قهر کردن کودکان از زمان کودکی اولیه آغاز 
شده و با شروع شدن امر و نهی پدر و مادر، کودک قهر 
می کند.این روانشناس خاطرنشان کرد: در برخورد با 
بچه هایی که زیاد قهر می کنند بهتر است که پدر و مادر 
رویه معقولی را در پیش گرفته و در برابر خواسته های 

نامعقول او پاسخ منفی داشته باشند.

 دست رباتیک فوق حساس 
با حس المسه

 چرا تومورهای مغزی
 در مردان شایع ترند؟

 چرا کودکان قهر
می کنند؟

باران که می بارد، زمین گویی روح تازه ای به خود 
می گی��رد. درختان حیات تازه از س��ر می گیرند 
و جان��وران به تب��ع آن ش��ور و نش��اط دیگری 

می گیرند.
باران نویدبخ��ش زندگی دوباره ای اس��ت برای 
زمینی که در پی بی آبی مرده اس��ت ... خش��ک 
و لم یزرع و باران اس��ت که دوب��اره به آن حیات 
می بخش��د ... باران، نویدبخش زندگی، رحمت 

واسعه الهی ....
 باران، رحمت الهی ...

باران، رحمت الهی است. خداوند با فرو فرستادن 
این عامل حیات، سرسبزی و شادابی و نشاط را 

برای همگان رقم زده است.
قرآن باران را آب پاکیزه، آب پربرکت و رزق الهی 
دانسته و رابطه تنگاتنگی بین نزول آن و معنویت 

برقرار ساخته است.
قرآن از باران در آیات خود این گونه یاد می کند:

َماِء َماًء َطُهوًرا«؛  وسیله طهارت: »َوأَنَزلَْنا ِمَن السَّ
»و از آسمان آبی پاک فرود آوردیم«.

َماِء َماًء مَُّباَرکا«؛ »و  لَْنا ِمَن السَّ آب پربرکت: »َونَزَّ
از آسمان آبی پر برکت فرود آوردیم«.

َماِء ِرْزًقا«؛ »و برای  رزق الهی: »َویَنزُِّل لَکم مَِّن السَّ
شما از آسمان روزی می فرستد«.

س��بب خوش��حالی: »خدا همان کسی است که 
بادها را می فرستد و ابری برمی انگیزد و آن را در 
آسمان هر گونه بخواهد می گستراند و انبوهش 
می گرداند. پس می بینی باران از البالی آن بیرون 
می آید و چون آن را به ه��ر کس از بندگانش که 
بخواهد رسانید به ناگاه آنان شادمانی می کنند«.

ِریَقِة  َِّو اْس��َتَقاُموا َعلَ��ی الطَّ معنویت و باران: »َوأَل
َلَْس��َقیَناُهم مَّاء َغَدًقا«؛ »و اگر ]م��ردم[ در راه 
درست پایداری ورزند قطعاً آب گوارایی به ایشان 
نوشانیم«.مفسران معتقدند:خداوند فرموده است: 
روزی شما در آسمان است یعنی خداوند روزی 
 شما را از آسمان خواهد فرس��تاد. یعنی باران را

ف��رو می فرس��تد و زمی��ن ب��ه یم��ن آن، انواع 
خوراکی ها و پوش��یدنی ها و اشیای مفید را برای 

شما می رویاند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
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بادکنک من
س��میناری برگزار ش��د و پنجاه نفر در آن حضور یافتند. س��خنران 
به س��خن گفتن مش��غول بود و ناگاه س��کوت کرد و به ه��ر یک از 
 حاضران بادکنک��ی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی آن اس��م خود را

 بنویسند. 
س��خنران بادکنک ها را جمع ک��رد و در اتاقی دیگر نهاد. س��پس از 
حاضران خواس��ت که به اتاق دیگر بروند و هر ی��ک بادکنکی را که 

نامش روی آن بود بیابد. 
همه بای��د ظ��رف پن��ج دقیق��ه بادکن��ک خ��ود را بیابن��د. همه 
دیوان��ه وار به جس��تجو پرداختن��د، یکدیگ��ر را ُه��ل می دادند، به 
 یکدیگر برخ��ورد می کردند و ه��رج و مرجی راه انداخت��ه بودند که 

حد نداشت. 
 مهلت ب��ه پایان رس��ید و هیچ ک��س نتوانس��ت بادکن��ک خود را

 بیابد. 
بعد از همه خواسته شد که هر یک بادکنکی را اتفاقی بردارد و آن را 
به کسی بدهد که نامش روی آن نوش��ته شده است. در کمتر از پنج 

دقیقه همه به بادکنک خود دست یافتند.
س��خنران ادامه داده گفت: »همی��ن اتّفاق در زندگی م��ا می افتد. 
همه دیوانه وار و سراس��یمه در جس��تجوی س��عادت خویش به این 
س��وی و آن س��وی چنگ می اندازی��م و نمی دانیم س��عادت ما در 
 کجا واقع ش��ده است. س��عادت ما در س��عادت و مس��ّرت دیگران

 است. به یک دست سعادت آن ها را به آن ها بدهید و سعادت خود را از 
دست دیگر بگیرید.«

داستان 
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