
 زمین را خسته نکنید خشمگین می شود 
رییس جمهورخطاب به کشاورزان  :

 5 شهید و 6 نفر مجروح شدند

4

5

خواننده محبوب کش��ورمان گفت: من همین جا اعالم می کنم 
چند سال دیگر خوانندگی را به کل کنار خواهم گذاشت و خودم 
را بازنشس��ته خواهم کرد و می روم دنبال حرفه دیگری. دیگر از 
حرف و حدیث ها خسته شده ام.ساالر عقیلی یک از خوانندگان 

جوان موسیقی سنتی است که برخالف بسیاری ...

ساالرعقیلی:خوانندگی   را  
کنار می گذارم

 حداقل هزینه یک  مهمان
4 در مراسم عروسی؟

 کفاشیان: کارلوس کروش اهل 
لوس بازی نیست ! 6 2

رفع ممنوع الخروجی بدهکاران 
مالیاتی طلبکار از دولت تا سال 95

در بدن افراد 
عاشق چه اتفاقی 
می افتد؟

 شهرك مبل در رهنان
 راه اندازي مي شود

درخواست ممنوعیت قانونی 
برای طالق آسان در کشور

 افزایش پروازهای استان
 با استقرار ایرالین جدید

افتتاح بیمارستان جدید 
سیدالشهدا  در دهه فجر

روابط بین المللی اتاق های 
بازرگانی باید تقویت شود

3

4

8

4

3

4

مربیان رانندگی می توانند 
بیمه تأمین اجتماعی شوند

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
مربیان رانندگی می توانند تحت پوش��ش تأمین 

اجتماعی قرار بگیرند.
 محمد حسن زدا با اعالم این مطلب افزود: مربیان 
رانندگی که دارای سند ماشین به نام خود هستند، 
می توانند با رعایت قانون صاحبان حرف و مشاغل 

آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند...

3

درگیری مسلحانه
با سارقان  در گلپایگان

صادرات یک هندوانه 2/5 کیلویی به  شیخ نشین ها   1000  لیتر آب می خورد   
عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه با صادرات یک هندوانه ۲.۵ کیلویی برای شیخ نشین ها، هزار لیتر آب مجانی صادر می شود، 
گفت: دلیل برداشت غیراصولی از آب های زیرزمینی و الیه های ش��نی، خاک اصفهان فرونشست داشته و آبخوان اصفهان در حال کور شدن است.

سیداحمد خاتون آبادی با تاکید بر اینکه سه روش مواجه با بحران آب وجود دارد، بیان داشت: روش سازه ای به عنوان نخستین روش از سدسازی آغاز 
و تا تونل، کانال و یا با لوله آب منتقل می شود. وی با بیان اینکه با احداث تونل و یا سد و انتقال آب به جای دیگر توهم فراوانی آب ایجاد شده و به دنبال 

آن جمعیت افزایش می یابد، افزود: با احداث ذوب آهن دوباره جمعیت می آید. فوالدسازی راه اندازی می کنند چون فکر می کنند ...

هوا برای همه بد است

مونوکسیدکربن جان ۲۴۷ نفر را گرفت

 افزایش 1۲/5 درصدی
 مرگ خاموش در استان

 رییس سازمان تولید اسکناس

 چاپ طرح جدید 
50 هزار تومانی

مدیر گ��روه بهداش��ت محیط 
اس��تان اصفهان گفت: شاخص 
کیفیت ه��وا )AQI( اصفهان 
در حال حاضر عدد ۲00 را نشان 
می دهد که نشان دهنده شرایط 

ناس��الم هوای اصفهان اس��ت. 
مهدی رفیعی با اشاره به اینکه 
وضعیت آلودگی هوای اصفهان 
در وضعیت هشدار است، اظهار 

کرد: با توجه...

3 سارق مسلح که پس از سرقت از یک بانک در شهر الیگودرز متواری شده بودند 
در فرار از دست مأموران در استان اصفهان در دفعاتی مکرر با مأموران پلیس استان 

اصفهان درگیر شدند و 3 نفر را به شهادت رساندند

4

3

3
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زرگرپور:صلح و دوستی محوری ترين 
پیام اديان الهی است

استاندار اس��تان اصفهان در پیامی به مناسب میالد فرخنده 
حضرت عیسی مس��یح )ع (گفت: همزیس��تی وهم اندیشی 
پیروان ادی��ان توحیدی,تحکیم پایه های صلح و دوس��تی و 
احترام به حقوق ملل جهان از محوری ترین پیام ادیان الهی 

است.
  در این پیام آمده اس��ت :خجس��ته می��الد فرخنده حضرت 
عیس��ی مس��یح )ع( پیام آور توحید، صلح و دوس��تی ونماد 
 راس��تین صبر و ش��کیبایی را به عموم پیروان پ��اک نهاد آن

  پیامب��ر رحم��ت و عطوف��ت وب��ه وی��ژه ارامنه دی��ن باور 
استان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

 رس��ول زرگ��ر پ��ور اف��زود : امی��د ص��ادق و رج��ای واثق
 دارم ت��ا در پرت��و عنایات بیک��ران حق تعالی ,س��ال 2015 
 می��الدی ,س��رآغاز فص��ل نوینی در ت��داوم جری��ان حیات 
 بخش همزیس��تی وهم اندیش��ی پیروان ادی��ان توحیدی,

تحکی��م وتثبی��ت پایه ه��ای صلح و دوس��تی و احت��رام به 
 حقوق ملل جهان ب��ه عنوان محوری ترین پی��ام ادیان الهی

 باشد.

نهاونديان: هیچ نگرانی درباره فعالیت 
صلح آمیز ايران وجود ندارد

ریس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
تأکید کرد: سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران توسعه 
 رواب��ط با همه کش��ورهای جهان براس��اس احت��رام متقابل

 است.
محمد نهاوندی��ان در دیدار اودیس��ه نورهیم س��فیر جدید 
نروژ در کش��ورمان با اش��اره به وجود زمینه ها و ظرفیت های 
ف��راوان برای س��رمایه گذاری در ای��ران گفت: م��ا از حضور، 
هم��کاری و س��رمایه گذاری تمام اعض��ای اتحادی��ه اروپا از 
 جمل��ه ن��روژ در بخش های اقتص��ادی و فرهنگی اس��تقبال 

می کنیم.
رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: سیاس��ت های ایران 
در مقوله ه��ای مختلف نظیر انرژی هس��ته ای، ش��فاف بوده 
 اس��ت و هیچ نگرانی درب��اره فعالیت صلح آمی��ز ایران وجود

 ندارد.
نهاوندیان با بیان اینک��ه گفت وگوهای ایران و 1+5 نمی تواند 
تا ابد ادامه داش��ته باش��د، با به نتیجه رس��یدن مذاکرات در 
مدت زمان مش��خص ش��ده تأکید ک��رد و خواس��تار ایفای 
 نقش بیش��تر اعضای اتحادی��ه اروپا و ن��روژ در ای��ن زمینه

 شد.

اخطار به ناوشکن های فرامنطقه ای
فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارت��ش جمه��وری اس��المی 
 ای��ران از اخط��ار ای��ران ب��ه دو ناوش��کن فرامنطق��ه خبر

 داد. امی��ر دری��ادار حبی��ب اهلل س��یاری گف��ت: در 
روزه��ای گذش��ته دو ناوش��کن متعل��ق ب��ه کش��ورهای 
 فرامنطق��ه ای در دو مح��دوده از رزمای��ش حاض��ر 
ش��دند.وی افزود: به این دو ناوش��کن اخطار مجدد دادیم و 
آنها را وادار کردیم که منطقه را ت��رک کنند که به دنبال این 
درخواس��ت ناوش��کن های مزبور منطقه را ترک کردند و ما 

رزمایش را به خوبی انجام دادیم. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران تاکید 
کرد: ما پیش از ای��ن اخطار داده بودیم که به خاطر مس��ایل 
ایمنی هیچ کش��وری و هیچ طرفی نباید در منطقه رزمایش 

حضور داشته باشد.

توبه تنها راه بازگشت سران فتنه
 به دامان ملت ايران است

معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: بر 
اساس اصل رافت اسالمی راه برای توبه فتنه گران همواره باز 
است و این افراد با توبه صریح امکان بازگشت به آغوش ملت 

ایران را دارند.
 س��ردار رس��ول س��نایی راد در همای��ش حماس��ه نهم دی 
در ش��هرضا گفت: حماس��ه تاریخی و ماندگار 9 دی پاس��خ 
دندان شکنی به هشت ماه بی قانونی برخی افراد بود که برای 

همیشه در حافظه تاریخ بشریت به ثبت رسید.
وی افزود: ملت هوش��یار و همیش��ه در صحنه ای��ران پس از 
بی حرمتی فتنه گران به حریم عزاداری های عاش��ورا و شعار 
علیه اصل والیت  فقیه نس��بت به برپایی خودجوش حماسه 
9 دی اقدام کردند و این موضوع به ش��کل شایسته همدلی و 

وفاق ملت را در برابر دیدگان جهانیان به منصه ظهور رساند.
معاون سیاس��ی نمایندگی ولی فقیه در س��پاه پاس��داران با 
اشاره به اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سال 88 از 
فتنه گران به عنوان سرمایه های بزرگ یاد کرد، ادامه داد: این 
موضوع در وضعیتی به وقوع پیوس��ت که سران فتنه سال ها 
در قالب نظام جمهوری اس��المی فعالیت کرده بودند و رهبر 
معظم انقالب همواره بر مبن��ای تفکر جذب حداکثری و دفع 
 حداقلی برای بازگش��ت آن ها ب��ه آغوش مل��ت ایران تالش 

می کردند.
وی تصریح کرد: سکوت برخی خواص در جریان فتنه سال 88 
درس بزرگی برای ملت ایران داش��ت و قدرت طلبی این افراد 
را بیش از گذشته هویدا کرد.سنایی راد با بیان تشابهات روند 
فعالیت فتنه گران در سال 88 با اقدامات خصمانه منافقان در 
پایان جنگ تحمیلی گفت: یکی از مهم ترین سیاس��ت های 
خصمانه دشمنان در طول س��ال های گذشته ایجاد اختالف 
بین ش��یعه و س��نی در ایران بوده اس��ت اما ب��ه برکت نظام 
جمهوری اسالمی شاهد تقویت روزافزون وحدت شیعه و سنی 

در نقاط مختلف کشور هستیم.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب همواره در خصوص ابعاد 
مختلف فتنه سال 88 به شکل هوشمندانه و حکیمانه برخورد 
کرده اند، تصریح کرد: در وضعیتی ک��ه رهبر معظم انقالب از 
به کار بردن لفظ فتنه در ابتدای تحرکات این جریان مخرب 
پرهیز می کردند این افراد نس��بت به ارایه نامه بدون س��الم 
 به ایش��ان اقدام کردند و بر طمع ورزی های پ��وچ خود تاکید 

داشتند.

هواپیمای شرکت ایر ایش��یا که از اندونزی راهی سنگاپور 
بود  دیروز )یک شنبه هفتم  دی( ارتباطش با مرکز کنترل 

ترافیک قطع شد.
این هواپیما ک��ه به گزارش س��ي ان ان، 155  و به گزارش 
الجزیره 162 مس��افر و خدمه پروازي داش��ت یک ایرباس 
200-320 است که از شهر سرابایا در اندونزي به سنگاپور 

مي رفت.
 هادی مصطف��ی، یک مقام رس��می وزارت حم��ل و نقل 

اندونزی به الجزیره گفت: پرواز کیو زد 8501، در س��اعت 
6:1۷ ارتباطش را با برج مراقبت جاکارتا از دست داده است.

اما س��خنگوی وزارت حمل و نقل اندون��زی به خبرگزاری 
فرانسه گفته است ارتباط هواپیما در ساعت ۷:55 بامداد با 

جاکارتا قطع شده است.
همچنین هواپیمایی ایر-ایشیا در  صفحه فیس بوک خود 
س��اعت قطع ارتباط هواپیما با برج مراقبت را ۷:2۴ صبح 

یک شنبه ۷ دي اعالم کرده است.

هادي مصطفي اظهار داشت: هواپیما پیش از قطع ارتباطش 
با برج مراقبت تقاضاي تغییر مسیر به سمتي غیرمتعارف را 
کرده بود.خبرگزاری فرانسه گزارش داد هواپیما در مجموع 

6 خدمه داشته و از میان مسافران 1۷ نفر کودک اند.
به گفته وزات حمل و نقل اندونزی بیشتر مسافران )1۴9 
نفر( شهروند اندونزی هستند. یک نفر، شهروند سنگاپور، 
یک ش��هروند بریتانیا ، یک ش��هروند مالزی و سه شهروند 
کره ای نی��ز در هواپیما بودند.این هواپیما قرار بود س��اعت 
8:30 در سنگاپور به زمین بنشیند. سایت فرودگاه سنگاپور 
وضعیت ورود ای��ن هواپیما را با "تاخی��ر دارد" اعالم کرده  

است.
هواپیمایی ایر-ایش��یابرهاد یک شرکت هوایی ارایه کننده 
پروازهای ارزان قیمت در مالزی است. این شرکت هوایی، 
خدمات پروازی بین الملل به 100 نقطه جهان در 22 کشور 

ارایه می کند.
 ایر ایش��یا در صفحه فیس بوکش گفت��ه "در حال حاضر 
ما هیچ خب��ري درباره وضعی��ت مس��افران و خدمه پرواز 
نداریم. هر خبري که به دستمان برسد در اختیار همه قرار 

مي دهیم."
مسووالن از برقراري یک خط ارتباطي مخصوص خانواده ها 
یا دوس��تان سرنش��ینان هواپیما براي آگاهي از وضعیت 

مسافرانشان خبر داده اند.
این حادثه بعد از گذش��ت 8 ماه از ناپدیدشدن هواپیماي 
خط هوایي مالزي در جنوب شرقي آسیا رخ داده است. هنوز 

از وضعیت آن هواپیما و سرنشینانش هیچ خبري نیست.
جس��ت و جوگران هنوز به دنبال پیداک��ردن رد و قطعه اي 
از ای��ن هواپیما هس��تند. آنها گمان مي کنن��د هواپیماي 
 خ��ط هوای��ي مال��زي در جن��وب اقیانوس هند س��قوط

 کرده باشد.

هواپیمای مالزيايی با ۱۵۵ مسافر از صفحه رادارها محو شد

یک هواپیمای دیگر گم شد
چرا پاکستان قاتل شیعیان اين 
کشور را از زندان آزاد می کند؟

این روزها خبری در رس��انه ها منتشر ش��د مبنی بر اینکه 
خطرن��اک ترین تروریس��ت پاکس��تان به س��بب دس��ت 
داشتن در کش��تار وس��یع ش��یعیان این کش��ور شناخته 
ش��ده، به زودی از زن��دان آزاد خواهد ش��د. ای��ن در حالی 
است که پاکس��تان اخیراً به ش��دت مدعی توسعه اقدامات 
ضد تروریس��تی خود بوده است. اما آنچه س��بب شده این 
 تروریس��ت بر خ��الف روی��ه اعالم��ی از زندان آزاد ش��ود، 

چیست؟
ملک اسحاق، رهبر گروه تروریستی »لشکر جنگوی« که به 
سبب نقش آفرینی در قتل عام شیعیان این کشور شناخته 
شده است، به زودی از زندان آزاد خواهد شد. در خبرها آمده 
بود که وی ق��رار بوده دیروز از زندان آزاد ش��ود، اما به دلیل 
وجود موارد جدید در پرونده وی، قرار ش��ده دو هفته دیگر 

نیز در زندان بماند. 
این در حالی است که نهادهای اطالعاتی پاکستان به دولت 
این کش��ور هش��دار داده اند آزادی این فرد ک��ه به عنوان 
خطرناک ترین تروریس��ت پاکس��تان و حتی منطقه از وی 
یاد می شود، سبب ایجاد موج جدیدی از تروریسم و ناامنی 
خواهد ش��د و به همین دلی��ل، باید در تصمی��م آزادی وی 

تجدید نظر شود.
ب��ر ای��ن اس��اس، کن��ار ه��م گذاش��تن دو رون��د ف��وق، 
 یعن��ی ادع��ای دول��ت پاکس��تان مبن��ی ب��ر مب��ارزه ب��ا 
تروریس��ت ها و ع��دم تس��اهل در برابر آن ها از یک س��و و 
 آزاد ش��دن قات��ل ش��یعیان ای��ن کش��ور از س��وی دیگر، 
می تواند بیانگر وجود نوعی استاندارد دوگانه و مهمتر از آن، 
حاکم بودن رویکرد فرقه گرایانه در دولت پاکستان باشد.به 
عبارت دیگر، می توان گفت از دید دولت پاکستان، تروریست 
های این کشور به دو دسته تروریست خوب و تروریست بد 
تقسیم می شوند و آن دس��ته از تروریس��ت هایی که علیه 
شیعیان این کش��ور اقدام کرده و در پی پاکسازی مذهبی و 
قومی در این کشور هس��تند، در زمره تروریست های خوب 
طبقه بندی می شوند که دولت در عمل کاری به کار آن ها 

نخواهد داشت.
مش��ابه همین رویکرد در جریان حمالت گروه تروریس��تی 
»جن��داهلل« به خ��اک ای��ران و گ��روگان گرفت��ن مرزبان 
ه��ای ایرانی نی��ز به چش��م م��ی خ��ورد؛ زیرا پاکس��تان 
 در عمل هی��چ گون��ه اقدامی را ب��رای جلوگی��ری از انجام

 عملیات های تروریستی توسط گروه مذکور در خاک خود 
انجام نداد. واضح است که این اقدام در عمل سبب گسترش 
بیش از پیش ناامنی و تروریس��م در منطقه خواهد ش��د که 
مس��ئولیت اصلی آن نیز مس��تقیماً متوجه دولت پاکستان 

است.  

اخبار کوتاه

2
تداوم کمک رسانی نایینی ها به عتبات

مسئول ستاد بازس��ازی عتبات عالیات نایین گفت: در روز های پایانی ماه صفر امسال حدود 
103میلیون ریال نذورات و هدایای مردمی در شهرستان نایین برای کمک با عتبات عالیات 
جمع آوری شد. مجید حسن زاده اظهارکرد: نذورات در طرح های بازسازی و عمرانی در دست 

احداث در روضات مقدسه هزینه می شود.
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  واکنش نتانیاهو 
به پهپاد انتحاری ايران

 حمالت گسترده 
به مواضع داعش

 نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی در دیدار با سناتور جمهوری خواه 
آمریکایی ضمن ابراز نگرانی از پهپاد انتحاری ایران خواستار تشدید 
تحریم ها علیه این کش��ور ش��د.پایگاه اس��راییلی »عاروتص شوع« 
نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با »لیندسی 
گراهام«س��ناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی دیدار کرد.

نتانیاهو در این دیدار اظهار داشت: ما هم اکنون با چالش های بزرگی 
مواجه هستیم. نخس��تین چالش��ي که ما را تهدید مي کند از جانب 
فلسطین است. این درحالي است که »صائب عریقات« مذاکره کننده 
ارشد تشکیالت خودگردان فلسطین اسراییل را با داعش مقایسه کرده 
است.نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی در ادامه گفت: چالش بزرگ 
بعدی از سوي ایران است. ایران امروز رزمایش��ی با هواپیمای بدون 
سرنش��ین انتحاری انجام داد. گمان نکنوم که الزم به یادآوري باشد 
که مهم ترین امر جلوگیری از دستیابی ایران به سالح های هسته ای 
است.وی اضافه کرد: به اعتقاد من، اعمال تحریم های بیشتر و قوی تر 

علیه ایران نیاز است. 

 پایگاه خبري شبکه تلویزیوني اس��کاي نیوز با اشاره به این خبر نوشت: 
 موش��ک ها و جنگده هاي هوای��ي این اتئ��الف  در حمالتي گس��ترده

 39 نقطه از مواضع داع��ش را مورد اصابت قرار دادن��د. این حمالت در 
حقیقت بخش��ي از عملیات ائت��الف آمریکایي ضد داع��ش در منطقه 
محسوب مي شود.براساس اخبار منتشره از سوي نیروهاي مشترک این 
ائتالف ، در حمالت اخیر، 19 نقطه از مواضع داعش در سوریه و 20 نقطه 

در عراق هدف قرار گرفته اند.
گفته مي ش��ود در حمالت انجام ش��ده در خاک س��وریه،  منطقه اي در 
نزدیکي ش��هر کوباني مورد حمله قرار گرفته و در نتیج��ه آن برخي از 
ساختمان ها و وس��ایل نقلیه نیروهاي گروه تروریس��تي داعش آسیب 
دیده اند.این حمالت پس از آن صورت گرف��ت که در پي گروگان گیري 
خلبان اردني توسط نیروهاي داعش، سازمان ملل متحده از شبه نظامیان 
این گروه درخواست کرد تا رفتاري انساني و در چارچوب قوانین حقوق 

بشري را در قبال این گروگان اعمال کنند.

یک نوجوان س��وری ب��ا فری��ب دادن نیروهای داعش��ی 
توانس��ته از دس��ت آنه��ا ف��رار کن��د و واقعی��ات ت��کان 
 دهن��ده ای از تروریس��ت ها در اختی��ار رس��انه ها ق��رار

 داد.
روزنامه نیوی��ورک تایمز آمریکا در گزارش��ی به داس��تان 
زندگی یک نوج��وان س��وری پرداخت که فری��ب داعش 
را خ��ورد ولی پ��س از مدتی با پ��ی بردن ب��ه واقعیت های 
 این گروه با ترفن��دی جالب خود را از دس��ت داعش نجات

 داد.
این نوجوان 1۴ ساله که یوسید بارو که پیش از آغاز جنگ 
در س��وریه در منطقه ای نزدیک به حل��ب زندگی می کرد 
دراین باره به مس��ووالن امنیتی عراقی گفته که وی تحت 
تاثیر تبلیغات طرفداران داعش ق��رار گرفته که می گفتند، 
اگر ارتش س��وریه وارد حلب ش��ود به خانواده وی تعرض 
خواهد ش��د و وی در مقابل این تبلیغات حاضر به پیوستن 

به داعش شد.
این نوجوان س��وری با اش��اره به اینک��ه در زمان��ی که در 
داعش حضور داش��ت ش��اهد این بوده که رفت��ار اعضای 
این گ��روه با اس��الم فاصله زی��ادی دارد تصری��ح می کند 

که بس��یاری از نیروه��ای داع��ش همجنس ب��از بودند و 
درحالی ک��ه صدها نفر را به دلیل مصرف س��یگار ش��الق 
 می زدند، خودش��ان سیگار می کش��یدند و مردم بی گناه را 

می کشتند.
وی گفته ک��ه در داع��ش دو راه پیش روی نیروه��ا بود، یا 
باید عامل انتحاری می ش��دند و یا باید ب��ه عنوان جنگجو 
می جنگیدند و افزود: پس از مدتی ک��ه در داعش به عنوان 
نیرو حضور داش��ته تصمیم به فرار می گی��رد و برای عملی 
کردن نقش��ه اش خود را به عنوان نی��روی انتحاری معرفی 
کند و پس از این بود که وی به هم��راه دیگر نیروهای تازه 
 وارد داع��ش با اتوب��وس به ش��هر موصل در ع��راق انتقال 

پیدا کرد.
این نوجوان 1۴ ساله با اشاره به اینکه وی به همراه تعدادی 
از نیورهای انتحاری از موصل به بغداد گسیل شدند، تاکید 
کرد که پس از موصل به طور مخفیانه به آپارتمانی در بغداد 
انتقال یافته و پس از پذیرایی اس��تراحت کرد و پس از آنکه 
بیدار ش��ده به وی گفته اند که باید در مقابل مس��جدی در 
 یک محله ش��یعه نش��ین در بغداد عملیات انتحاری انجام

 دهد.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه به مح��ض رس��یدن ب��ه مقابل 
مس��جد با فریاد از ماموران خواس��ته تا م��ردم را دور کنند 
به نیروهای امنیت��ی عراقی گفت��ه ک��ه وی دارای جلیقه 
 انتحاری اس��ت و پس از آن نیروهای امنیت��ی وی را نجات 

داده اند.
این نوج��وان س��وری پیدا کردن م��ادرش و دکتر ش��دن 
در آین��ده را دو آرزوی خ��ود معرف��ی ک��رده و گف��ت: ما 
خان��واده ای معمولی بودی��م و زندگی معمولی داش��تیم و 
 تنها می خواهم ب��ار دیگر زندگ��ی عادی خودم را داش��ته

 باشم.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی گفت: 
ایران تحت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب همچون 

جزیره ای امن در معادالت جهانی تاثیرگذار است.
 عوض حیدرپور در جمع خبرنگاران گفت: همه احزاب و 
جریان های مختلف سیاسی و اجتماعی که در چارچوب 
نظام جمهوری اس��المی فعالیت می کنند مورد احترام 
و اعتماد ملت ایران هس��تند و در جریان انتخابات های 
مختل��ف نی��ز ش��اهد تاثیرگذاری ای��ن جریان��ات بر 
سیاست گذاری های خرد و کالن حاکم بر کشور هستیم.

وی افزود: در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال گذشته 
ملت بزرگ ای��ران با انتخاب یک ش��خصیت مطرح در 
ساختار انقالب اسالمی که در سوابق کاری خود تجربه 
حضور در پنج دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی، 
فرماندهی پدافند کل کشور، رییس ستاد قرارگاه خاتم 
در دوران دفاع مقدس و عضویت در شورای عالی امنیت 
ملی کش��ور به عنوان نماینده امام خمینی )ره( و رهبر 
معظم انقالب را دارد، سبک جدیدی از مدیریت حاکم 
بر کشور را خواستار شدند و احترام به این انتخاب یک 
وظیفه همگانی است.نماینده مردم شهرضا در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه اکثریت وزیران دولت 
یازدهم جزو نخبگان علمی و پژوهشی کشور محسوب 
می شوند، ادامه داد: همگان باید بدانند و آگاه باشند که 
اقتصاد جهانی در یک وضعیت ناآرام قرار دارد و کشور 
ایران نیز از این نابس��امانی ها بی نصیب نمانده است اما 
نسبت دادن اتهام دروغ گویی به س��ران کشور از سوی 

برخی افراد یک بی انصافی محسوب می شود.
وی عنوان کرد: در عصر حاضر جریان های مستکبر برای 
سلطه بر کش��ورهای مختلف جهان نسبت به تحمیل 
سیاس��ت های خصمانه خود اقدام می کنند اما کش��ور 

ایران تحت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب همچون 
جزیره ای امن در معادالت جهانی تاثیرگذار است.

حیدرپور با بی��ان اینکه اتحاد ملی و انس��جام همگانی 
همواره به عنوان 2 اصل مهم مدنظر رهبر معظم انقالب 
بوده است، خاطرنشان کرد: سخنرانان و منتقدان باید 
بدانند هرگونه حرکت در مسیر متعارض با آرمان های 
انق��الب و رهب��ری در حقیق��ت تعامل و هم��کاری با 

دشمنان قسم خورده نظام است.
وی با اشاره به اینکه س��خنرانی از تریبون های مختلف 
نباید زمینه بی حرمتی به حریم بزرگان کش��ور و ارایه 
سخنان غیرکارشناس��ی را ایجاد کند، تصریح کرد: به 
طور مثال مسایل خرد و کالن اقتصاد کشور همواره در 
سطح وزارتخانه ها و سازمان های تخصصی مورد بحث و 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اظهار نظر افراد بی تجربه 

در این خصوص جای بسی تعجب دارد.
وی  در پای��ان با اش��اره ب��ه اینکه تجدیدنظ��ر برخی 
افراد در نحوه س��خن گفت��ن از تریبون ه��ای مختلف 
به عنوان یک اصل مهم مطرح اس��ت، متذکر ش��د: بر 
همین اساس انتظار می رود ش��اهد تالش برای تقویت 
 اصل وحدت و یکپارچگی از س��وی سخنرانان مختلف

 باشیم.

ماجرای فريب خوردن داعش از نوجوان سوری

واقعیات تکان دهنده ای از تروريست ها
نماينده مردم شهرضا در مجلس:

ايران  در معادالت جهانی تاثیرگذار است

نمایندگان مجل��س با رفع ممن��وع الخروج��ی بدهکاران 
مالیاتی طلبکار از دولت تا سال 95 موافقت کردند.

 نمایندگان در نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اسالمی، در 
جریان بررس��ی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء 
نظام مالی کش��ور با ماده 3 این الیحه مبنی بر رفع ممنوع 
الخروجی بده��کاران مالیاتی طلبکار از دولت تا س��ال 95 

موافقت کردند.
براس��اس ماده 3 این الیحه به دولت اجازه داده می ش��ود 
عملی��ات اجرایی وصول مطالب��ات دول��ت )وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتی( را در مواردی که واجد شرایط مذکور در 

مواد)1( و)2( این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل 
تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، تا 
پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران 
اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور 

و در سقف مبلغ یادشده مرتفع نماید.
تبص��ره- س��ازمان تأمی��ن اجتماعی مکلف اس��ت تا 
پایان س��ال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و 
 توقیف ابزار و ماشین آالت تولید و مواد اولیه خودداری

 نماید. 

با موافقت نمايندگان مجلس صورت گرفت؛

رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی طلبکار از دولت تا سال 9۵



يادداشت
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دريافتي هاي شركت هاي تاكسيراني قانونمند مي شود
 مدير عامل س��ازمان تاكس��يراني ش��هر اصفهان ضابطه مند و قانونمند 
ش��دن دريافتي هاي ش��ركت هاي تاكس��يراني خبرداد.حس��ن سقايي 
گفت: اي��ن س��ازمان تعرفه پيش��نهادي در زمين��ه بهاي اراي��ه خدمات 
 س��ازمان در قالب اليح��ه اي به ش��ورا ارايه كرده ت��ا بر اين اس��اس تمام 

دريافت هايي شركت هاي خصوصي ضابطه مند شود.  
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اسکن 8 میلیون سند 
هويتی در ثبت احوال

مديركل فرهنگ و ارشاد اس��امی استان اصفهان گفت: امروز در 
زمينه نوآوری در عرصه فرهنگ عقب هستيم و بايد همه مردم و 

مسووالن همت كنند كه از جهانيان عقب نباشيم.
 حجت االسام محمد قطبی در جمع هنرمندان شهر تيران اظهار 
كرد: امروز تکنولوژی پيش��رفت ك��رده و فرآيندهای جهانی ما را 

كنترل كرده و كودكان در خطر تهديد قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: مش��کل اصلی مردم و مس��ووالن مبارزه با ماهواره 
و وس��ايل جمعی اس��ت كه توس��ط دش��منان س��رمايه گذاری 
ش��ده و نس��ل جوان و خانواده در خطر هس��تند و به بيانی ديگر 
 ماه��واره تيری اس��ت ك��ه به س��وی خانواده ه��ا نش��انه گرفته 

شده است.
وی ادامه داد: اگ��ر در اين راه كوتاهی به عمل آي��د، تمام مردم و 
به خصوص بچه های ما ضرر خواهند ك��رد و جامعه رو به نابودی 

خواهد رفت.

مديركل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 8 ميليون سند هويتی از 
شهروندان در ثبت احوال استان اصفهان ثبت شده است.

 تورج حاجی رحيميان ظهر امروز در ديدار با معاون عمرانی استاندار 
اصفهان با اش��اره به اينکه كار ثبت احوال صرفا صدور اسناد هويتی 
نيست و يک سری از پروژه های مهم ديگری را طی چند سال گذشته 
در زمينه حفظ هوي��ت فرهنگی انجام داده اس��ت، اظهار كرد: ثبت 
احوال استان اصفهان در زمينه بحث فرهنگی فعال و در همين راستا 
گنجينه فاخر اسناد سه جلدی را از شهدا، علما و هنرمندان تهيه كرده 
است.وی با توجه به اينکه از سوم تا دهم دی ماه به عنوان هفته ثبت 
احوال نام گذاری شده اس��ت، افزود: به مناسبت هفته ثبت احوال به 
دانشجويان و دانش آموزان در اين هفته خدمات ويژه ای ارايه می شود.

وی  با بيان اينکه مهندسی نام و نام گذاری در اصفهان اجرا شده است، 
تصريح كرد: با اين اقدام می خواهيم مردم را به سمت نام گذاری نام 

اصيل ايرانی و اسامی سوق دهيم.

يک روان ش��ناس گفت: باي��د در قان��ون ممنوعيتی برای 
طاق های آسان لحاظ شود.

علی اس��ماعيلی در خصوص ط��اق و راهکار های كاهش 
آن با بيان اين ك��ه طاق فرزندان خان��واده را نابود می كند، 
اظهار داشت: با وجود افزايش طاق در كشور بايد به دنبال 
راهکار ه��ای كاهش طاق و طاق های آس��ان مانند طاق 

توافقی باشيم.
وی ادامه داد: بايد در قانون ممنوعيتی برای طاق های آسان 
لحاظ شود و همچنين در موضوع طاق، سرنوشت فرزندان 
در اولويت ق��رار گيرد چراكه نخس��تين كس��ی كه در يک 
جدايی به آن ضربه وارد می ش��ود، فرزند است كه در جامعه 
 با وجود فرزند طاق آسيب های زيادی در كمين آن خواهد

 بود.اين روان ش��ناس با بيان اينکه افزايش توقعات زوجين 
در زندگی مش��ترک خود يک��ی از عوام��ل افزايش طاق 
اس��ت، افزود: ام��روزه در زندگی های مش��ترک ما ش��اهد 
طاق عاطف��ی بين زوجين هس��تيم كه خ��ود زمينه های 
بروز طاق توافقی اس��ت بنابراين بايد در اين خصوص نيز 
 فکری اساس��ی كرد چراكه اين امر در جامعه رو به افزايش

 اس��ت.وی با بيان اينکه آموزش مهارت ه��ای زندگی خود 
می تواند در كاهش طاق موثر باشد، افزود: تشکيل خانواده 
نوعی از ارتباط انسانی است كه ذاتاً تمايل به بقا و استمرار دارد 
به اين معنی كه زوج ها تا جايی كه ممکن است تمايل دارند به 
زندگی با يکديگر ادامه دهند و مايل نيستند از هم جدا شوند 
بنابراين اگر زمينه های طاق ايجاد شود بايد عوامل آن را در 
روابط بين زوجين يافت؛ در واقع توصيه می شود تا جايی كه 
ممکن است از راهکارها و روش های اصاح و باز سازی  روابط 

بين آنان استفاده كنند و طاق راه تنها راه حل ندانند.
اس��ماعيلی بيان ك��رد: در جامعه ما باوره��ای دينی حدود 
و ارزش ه��ای اخاقی را ب��ر زمينه ه��ای آش��نايی قبل از 
ازدواج حاك��م می كند تا اين روابط دچار فس��اد و آس��يب 

نش��ود، بنابراين ازدواج هايی ك��ه بدون نظ��ارت خانواده و 
دور از چارچ��وب باش��د خود مش��کات عدي��ده ای ايجاد 
 می كن��د و بع��د زن و م��رد را ب��ه پله ه��ای دادگاه خانواده

 می كشد.
اين روان شناس ادامه داد: امروزه طاق توافقی بسيار مشکل 
ساز شده است و نبود مش��اوران آگاه در دادگاه  های خانواده 
خود از مش��کات و عوامل افزايش طاق است؛ در حقيقت 
بايد در دادگاه های خان��واده زن و مرد قبل از طاق و حضور 
در مقابل قاضی پرون��ده به مش��اوران دادگاه مراجعه كنند 
 تا ش��اهد كاهش طاق و حجم پرونده ه��ا در اين خصوص

 باشيم.
وی اف��زود: ام��روزه بخش��ی از پرونده ها مربوط ب��ه مهريه 
و نفقه زوجه اس��ت ك��ه م��رد از پرداخت آن امتن��اع كرده 
و ب��ه دلي��ل لجب��ازی و نپرداخت��ن زندگ��ی مش��ترک 
و طوالنی خود را دچار آس��يب ك��رده اس��ت؛ درواقع بايد 
 راه حل هايی ني��ز برای رفع اي��ن معض��ات در نظر گرفته

 شود.اس��ماعيلی گف��ت: اميدواري��م ب��ا راهکا ر ه��ای 
آسيب شناسانه در جامعه و نشس��ت های پرمحتوا و كارامد 
در جامعه اين مشکل مهم و اساس��ی را رفع و شاهد كاهش 

طاق در جامعه باشيم.

در 8 ماهه س��ال جاری ۲۴۷ نف��ر بر اثر مس��موميت با گاز 
مونوكسيدكربن در كش��ور جان خود را از دست دادند، اين 
آمار در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل كه آمار تلفات 
 گازگرفتگ��ی ۲8۷ نف��ر ب��ود ۱۳.۹ درص��د كاه��ش يافته

 است.
در 8 ماهه امس��ال از كل تلفات مس��موميت با گاز ۱85 نفر 
م��رد و 6۲ نف��ر زن بودند اين در حالی اس��ت ك��ه در مدت 
مش��ابه س��ال قبل ۱۹۲ مرد و ۹5 زن بر اثر مس��موميت با 
 گاز مونوكس��يدكربن در كش��ور ج��ان خ��ود را از دس��ت

 داده  بودند.
بر اس��اس اين گزارش در اين م��دت اس��تان های تهران با 
5۴،  البرز ب��ا ۲۲ و اصفهان با ۱8 فوتی به ترتيب بيش��ترين 
آمار مرگ ناش��ی از مس��موميت ب��ا گاز را داش��ته اند؛ آمار 
تلفات گازگرفتگ��ی در اين اس��تان ها در مقايس��ه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل به ترتي��ب 5.۳ كاهش)ته��ران(، ۴.8 
 افزاي��ش )الب��رز( و ۱۲.5 درصد افزايش)اصفهان( داش��ته

 است.
همچنين در مهر و آبان امس��ال نيز آمار تلفات مسموميت 
با گاز مونوكسيدكربن روند كاهش��ی داشته  است. به نحوی 
كه اين آم��ار در مهر ب��ا كاه��ش ۱0 درص��دی و در آبان با 
 كاهش ۱6.۲ درصدی در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل

 مواجه بود.
فص�ل زمس�تان اوج آم�ار مس�مومیت ب�ا گاز 

مونوکسیدکربن
بر اس��اس آمارهای موجود ميزان تلفات مس��موميت با گاز 
مونوكسيدكربن عمدتاً در فصل زمستان افزايش می بايد، بر 
اين اساس در سال گذشته حدود نيمی از تلفات گازگرفتگی 
تنها مربوط به فصل زمستان بوده به  نحوی كه از 8۲8  فوتی 
مسموميت با گاز مونوكسيدكربن در سال گذشته ۴۱8 نفر 
تنها در فصل زمستان جان باخته اند؛ بيشترين تلفات در سال 

گذشته به ترتيب با ۱5۴ و ۱5۳ فوتی در دی و بهمن گزارش 
شده است.

در ۱0 سال گذش��ته )۱۳8۳-۱۳۹۲( هش��ت هزار و ۴۴۷  
نفر از هموطنان به علت مرگ های ناش��ی از مس��موميت با 
گاز مونوكسيدكربن جان خود را از دست داده اند. در همين 
بازه زمانی )۱0 س��ال گذشته( س��ال ۱۳86 با يکهزار و ۲۴ 
نفر، بيش ترين تعداد وقوع مرگ های ناش��ی از گازگرفتگی 

را داشته است.
س��ازمان پزش��کی قانونی با تأكيد بر رعاي��ت اصول ايمنی 
در نصب وسايل گازس��وز به هم ميهنان توصيه می كند: در 
فصل پاييز و زمستان با س��رد شدن هوا، ش��هروندان اقدام 
به نصب وس��ايل گرم كننده می كنند ك��ه بيش تر مصرف 
آن ها گاز ش��هری اس��ت. عدم رعايت اص��ول ايمنی باعث 
مس��موميت ب��ا گاز مونوكس��يدكربن می ش��ود، ل��ذا هم 
 ميهنان در اس��تفاده از اين وس��ايل نهايت دقت را داش��ته

 باش��ند. به هم ميهن��ان توصيه می ش��ود ضمن اس��تفاده 
بهينه از وس��ايل گرمازا،  به توصيه های ايمنی در خصوص 
س��الم بودن و استفاده صحيح از وس��ايل گرمايشی و مسير 
 خروجی گاز مونوكس��يد كربن از دودكش اين وسايل توجه

 كنند.

يک روان شناس مطرح کرد

درخواست ممنوعیت قانونی برای طالق آسان در کشور
مونوکسیدکربن جان ۲۴۷ نفر را گرفت

افزايش 1۲/5 درصدی مرگ خاموش در استان

نوآوری حلقه گمشده 
عرصه فرهنگ است

www.zayanderoud.com

کتاب های آشنايی با فتنه در مساجد 
اصفهان توزيع می شود

مدير مركز رسيدگی به امور مس��اجد اصفهان گفت: كتاب های 
آشنايی با فتنه در مساجد اصفهان توزيع می شود.

حجت االسام محمدرضا صالحيان  با اش��اره به برنامه های اين 
مركز به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی اظهار داشت: رسانه ها يکی 
از اركان مهم در جوامع بوده كه با توجه به اين امر بايد در عرصه 

خبررسانی پيرامون مبحث ۹ دی نوآوری انجام شود.
وی با بيان اينکه اين نوآوری س��بب الگوس��ازی درب��اره ۹ دی 
می ش��ود، ادامه داد: خبرنگاران می توانند پيرام��ون اين حادثه 

سواالتی را مطرح كرده و از اين طريق روشنگری كنند.

 مربیان رانندگی می توانند بیمه
 تأمین اجتماعی شوند

معاون فن��ی و درآمد س��ازمان تأمين اجتماعی گف��ت: مربيان 
رانندگی می توانند تحت پوشش تأمين اجتماعی قرار بگيرند.

 محمد حسن زدا با اعام اين مطلب افزود: مربيان رانندگی كه 
دارای سند ماشين به نام خود هستند، می توانند با رعايت قانون 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بيمه پردازی خود اقدام 
كنند.وی اظهار داشت: مربيانی كه در آموزشگاه رانندگی مشغول 
به كار هستند، اما فاقد ماشين هس��تند، كارفرمای مربوطه آنها 

مکلف به ارسال و پرداخت حق بيمه آنان است.
وی  تصريح كرد: امکان بهره مندی مش��اغل مختلف از خدمات 
س��ازمان تأمين اجتماعی فراهم ش��ده و ش��اغان در هر رسته 
وگروهی كه فاقد بيم��ه تأمين جتماعی هس��تند، می توانند با 
مراجعه به شعب سازمان تأمين اجتماعی از چگونگی بهره مندی 

از خدمات اين سازمان مطلع شوند.

 صادرات يک هندوانه 5/۲ کیلويی
  به شیخ نشین ها 1000  لیتر آب 

می خورد   
 عضو كميته آب اتاق بازرگانی اصفهان با تاكيد بر اينکه با صادرات 
يک هندوانه ۲.5 كيلويی برای ش��يخ نش��ين ها، ه��زار ليتر آب 
مجانی صادر می شود، گفت: دليل برداشت غيراصولی از آب های 
زيرزمينی و اليه های ش��نی، خاک اصفهان فرونشست داشته و 
آبخوان اصفهان در حال كور شدن است.سيداحمد خاتون آبادی 
با تاكيد بر اينکه س��ه روش مواجه با بحران آب وجود دارد، بيان 
داشت: روش سازه ای به عنوان نخستين روش از سدسازی آغاز 
و تا تونل، كانال و يا با لوله آب منتقل می شود. وی با بيان اينکه 
با احداث تونل و يا س��د و انتقال آب به جای ديگر توهم فراوانی 
آب ايجاد ش��ده و به دنبال آن جمعيت افزايش می يابد، افزود: با 
احداث ذوب آهن دوباره جمعيت می آيد. فوالدسازی راه اندازی 
می كنند چون فکر می كنند اينجا آب وج��ود دارد در حالی كه 
جلوی جري��ان آب را در جای ديگری را گرفته ان��د و اينجا مدام 
صنعت ايجاد می كنند. عضو كميت��ه آب اتاق بازرگانی اصفهان 
تاكيد كرد: صنعت جمعيت و آلودگی می آورد، ماشين ها زياد می 
شوند، كاميون ها بايد بيايند آهن ها را حمل كنند و اين ها همه 

فرآيند بحران زيست محيطی را تشديد می كنند. 

هوا برای همه بد است 
مدير گروه بهداشت محيط اس��تان اصفهان گفت: شاخص كيفيت 
هوا )AQI( اصفهان در حال حاضر عدد ۲00 را نش��ان می دهد كه 

نشان دهنده شرايط ناسالم هوای اصفهان است.
 مهدی رفيعی با اش��اره به اينکه وضعيت آلودگی هوای اصفهان در 
وضعيت هشدار اس��ت، اظهار كرد: با توجه به وضعيت آاليندگی در 
اصفهان از قبل توصيه هايی به مدارس داشتيم كه در اين وضعيت كار 

فيزيکی و ساعت ورزش كمتر باشد.
وی افزود: توصيه شده است زنگ ورزش برگزار نشود و در حد امکان 
فعاليت های بدنی محدود شود و نيز بيماران قلبی و ريوی كمتر در 

هسته مركزی شهر تردد كنند.
مدير گروه بهداش��ت محيط اس��تان اصفهان با بيان اينکه شاخص 
كيفيت هوا )AQI( در حال حاضر ۲00 بوده و در شرايط ناسالم قرار 
دارد، ادامه داد: بر اساس پيش بينی هواشناسی اين وضعيت تا اواخر 

هفته ادامه دارد.
رفيعی تاكيد كرد: بهداشت محيط اس��تان بر اساس دستورالعمل 

هرگونه برنامه  تعطيلی را برای مدارس اعام می كند.
گفتنی است، شرايط بسيار ناس��الم ارزش AQI بين ۲0۱ تا ۳00 

جرقه هشداری برای سامتی است.

افتتاح بیمارستان جديد سیدالشهدا 
در دهه فجر

رييس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تجهيز بيمارستان جديد 
سيدالش��هدا در ماه جاری انجام و اين بيمارستان با ۲00 تخت دهه 

فجر امسال به بهره برداری می رسد.
غامرضا اصغری در پاسخ به سؤالی در مورد آخرين وضعيت شركت 
داروس��ازی ريحانه و تصميمات دانش��گاه علوم پزشکی اظهار كرد: 
شركت داروسازی ريحانه وابس��ته به بنياد ۱5 خرداد و سرمايه گذار 
اين پروژه همين نهاد است و اين ش��ركت داروسازی زير نظر وزارت 
بهداشت قرار ندارد.وی در مورد اينکه اين شركت دارويی چه زمانی به 
بهره برداری می رسد، افزود: اطاعی در خصوص زمان بهره برداری اين 
 پروژه ندارم ولی تا تجهيز كامل به بهره برداری نخواهد رسيد اما تجهيز 

كارخانه داروسازی ريحانه در دستور كار قرار گرفته است.
رييس دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان تصريح كرد: داروهای مورد 

توليد در اين كارخانه معمولی بوده و استراتژيک نيست.
وی در پاس��خ به س��ؤال ديگری مبنی بر آخرين وضعيت فيزيکی 
بيمارستان های استان اصفهان و نيز وضعيت بيمارستان سيدالشهدا 
 گفت: تجهيز اين بيمارس��تان در دی ماه انجام و اين بيمارس��تان با

 ۲00 تخت بيمارستانی دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
اصغری بي��ان كرد: در اغلب بيمارس��تان های شهرس��تان اصفهان 
اقدامات توسعه ای در حال انجام و طرح های بيمارستان های كاشانی 

و امين در حال اتمام است.

 »ادويه «توهم شديد
 و مرگ ناگهانی می دهد

مقامات وزارت بهداش��ت س��وئد اع��ام كردند كه 
ماده مخدر جدي��دی به نام »ادويه« جان بس��ياری 
از جوانان و نوجوانان اين كش��ور را به علت توهمات 
شديد و اوردوز گرفته اس��ت. گر چه هنوز اين ماده 
وارد كشور ما نشده اس��ت اما مسووالن از هم اكنون 

بايد هوشيار باشند.
 مقامات وزارت بهداش��ت س��وئد اعام كرده اند كه 
ماده مخدری موسوم به »اس��پايس« يا همان ادويه 
جان بسياری از جوانان و نوجوانان را در سال گذشته 

ميادی گرفته است.
ادويه يک نوع ماری جوانای غيرطبيعی و شيميايی 
اس��ت كه به وفور در اختيار نوجوان��ان و جوانان اين 

كشور قرار دارد.
بس��ياری از مصرف كنندگان اين ماده مخدر دچار 
اوردوز و توهمات شديد ش��ده و جانشان را از دست 

می دهند.
س��عيد صفاتيان، رييس كار گروه كاهش تقاضا در 
كميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص 
مصلحت نظام تاكيد كرد: اين م��اده مخدر هنوز به 
كشورمان وارد نشده و مورد مصرف قرار نگرفته است.

وی در مورد اين ماری جوآنای غي��ر طبيعی گفت: 
با تغييرات ژنتيکی اعمال ش��ده در گياه ش��اهدانه، 
ميزان ماده »دلتا تی اچ سی« در ماری جوآنا افزايش 
می يابد ك��ه اين موض��وع می تواند منج��ر به مرگ 
مصرف كننده ش��ود.به گفته اين روانپزشک اعتياد، 
افزايش توهم زايی، باال رفتن درصد ابتا به افسردگی، 
احتمال فرو رفتن فرد در هذيان، خودكش��ی و دگر 
كش��ی و تحري��ک پذي��ری از اث��رات مص��رف اين 
 ماده مخدر اس��ت كه در بس��ياری از موارد به مرگ 
مصرف كننده می انجامد.وی ب��ا تأكيد دوباره بر اين 
موضوع كه در جلس��ات حوزه مقابله و پيش��گيری 
م��وردی از وج��ود و مص��رف اي��ن ماده مخ��در در 
كش��ور گزارش��ی نرس��يده گفت: وقتی ماده مخدر 
جديدی وارد بازار می شود به سرعت ميان معتادان 
 ش��ناخته می ش��ود و ما ني��ز از وج��ود آن ب��ا خبر

 می شويم.
خوش��بختانه اين ماده مخدر جديد هن��وز راهی به 
كشورمان پيدا نکرده است اما الزم است كه مسووالن 
مبارزه با مواد مخدر نسبت به اين ماده مخدر حساس 
شده تا بتوانند جلوی ورود اين ماده به بازار را با اطاع 
رسانی س��ريع و كافی در مورد توهمات و اثرات اين 

ماده بگيرند.

5 شهید و 6 نفر مجروح شدند

درگيری مسلحانه با سارقان  در گلپايگان
 

در پی درگيری ماموران انتظامی گلپايگان با سارقان مسلح، 
۳ تن از پرسنل نيروی انتظامی از جمله جانشين فرمانده 
انتظامی اين شهرس��تان و ۲ فرد عادی شهيد شده و 6 نفر 

ديگر نيز مجروح شدند.
ش��امگاه ش��نبه پس از تعقيب و گريز پليس گلپايگان با 
سارقان مس��لح، در منطقه ای مس��کونی از شهر گلپايگان 
ماموران نيروی انتظامی با ۳ س��ارق مس��لح درگير شده و 
متاسفانه سرهنگ محمد هاشمی جانشين فرمانده انتظامی 

اين شهرستان به ضربه گلوله به شهادت رسيد.
۳ س��ارق مس��لح كه پس از س��رقت از يک بانک در شهر 
اليگودرز متواری شده بودند، در فرار از دست مأموران، در 
اس��تان اصفهان در دفعاتی مکرر با مأموران پليس استان 

اصفهان درگير شدند و ۳ نفر را به شهادت رساندند.
اين ۳ س��ارق پس از فرار از اليگودرز با يک خودروی پرايد 
سفيد رنگ، در محور خمين به گلپايگان مأموران انتظامی 
اين شهرس��تان كه در حال كنترل اين محور بود، برخورد 
كرده كه با توجه به دستور ايست مأموران به دنبال مشکوک 
شدن به اين خودرو، س��ارقان اقدام به تيراندازی به سمت 
مأموران كردن��د. در اين درگي��ری يکی از مأم��وران را به 
شهادت رسانده و تعدادی از مأموران را نيز زخمی كرده و 
از محل متواری شدند.در مسير گلپايگان سارقان با پليس 
شهرستان درگير شده و با ادامه تعقيب و گريزها سارقان به 
داخل شهر گلپايگان وارد شده و سپس در يکی از كوچه های 
فرعی با پليس درگير می ش��وند و با تيراندازی به س��مت 
ماموران به سمت شهر خوانسار متواری می شوند.سارقان 

مسلح كه پس از سرقت در ش��هر اليگودرز متواری شده و 
در مس��ير با ماموران نيروی انتظامی خمين درگير ش��ده 
بودند، يکی از ماموران پليس خمين را به شهادت رسانده 
و به سمت گلپايگان حركت كردند.اين س��ارقان در ادامه 
فرار خود، با سرهنگ هاشمی جانش��ين فرمانده انتظامی 
گلپايگان و يک خودروی پليس آگاهی  درگير شدند كه با 
شليک به آن ها، سرهنگ هاشمی و يکی از پرسنل پليس 
راهور را به شهادت رس��انده و ۲ پرسنل پليس آگاهی را به 
ضرب گلوله زخمی كردند. همچني��ن ۲ نفر ديگر  زخمی 

شده و به شهادت رسيدند.
چند نفر از مام��وران نيروی انتظامی ك��ه در اين درگيری 
مجروح شده بودند، به اورژانس بيمارستان امام حسين)ع( 
 منتقل شدند تا تحت درمان قرار بگيرند كه پس از دقايقی

 ۲ تن ديگر از پرس��نل ني��روی انتظامی نيز بر اثر ش��دت 
جراحات ب��ه درجه رفيع ش��هادت نائل ش��دند و تعداد 6 
نفر ديگر تحت جراحی قرار گرفتن��د. در اين حادثه 5 نفر 
ش��هيد ش��ده و 6 نفر مجروح شدند.يکی از ش��اهدان اين 
ماجرا در گفت وگو با تس��نيم اظهار داشت: پس از شنيدن 
صدای تيراندازی از منزل خارج ش��ده بودند كه س��ارقان 
متواری شده و سرهنگ هاشمی و تعدادی ديگر از ماموران 
 نيروی انتظامی را غرق در خون و نقش بر زمين ديدند.در

 پی حادثه درگيری مس��لحانه ماموران ني��روی انتظامی 
گلپايگان با سارقان، جلسه شورای تامين در اين شهرستان 
با حضور استاندار اصفهان برگزار شد.اين جلسه نزديک به ۳ 
ساعت به طول انجاميد و ابعاد مختلف آن با حضور مسووالن 

انتظامی استان و همچنين مسووالن گلپايگان بررسی شد.
پس از جلسه، سردار آقاخانی، فرمانده انتظامی اصفهان و 
استاندار اصفهان به ميان خبرنگاران آمدند و درباره جزئيات 

اين اتفاق صحبت كردند.
سردار عبدالرضا آقاخانی  اظهار داشت: سارقان مسلح صبح 
روز شنبه در چند استان ديگر اقدام به سرقت كرده و پس از 
آن متواری شدند كه در امتداد مسير فرار، وارد شهرستان 
گلپايگان ش��دند كه با توجه ب��ه اش��رافيت كامل نيروی 
انتظامی شهرستان برای جلوگيری از نفوذ سارقان در شهر 

مقابله جدی شد.
وی با تسليت به خانواده پرسنل شهيد سرهنگ هاشمی، 
جانشين فرمانده نيروی انتظامی گلپايگان و شهيد صبوحی 
و مهدوی، بيان كرد: مردم ت��ا اينجای كار همکاری خوبی 
با نيروی پليس داش��تند و درخواست س��عه صدر داريم تا 
با اطاعات دقيق و منس��جم ضاربان پس از دستگيری به 
مردم شهرستان معرفی شوند.سردار آقاخانی خاطرنشان 
كرد: ضاربان در مرحله اوليه ۳ نفر بودند كه يک نفر از آنان 
در درگيری با پليس در گلپايگان كشته شده و ۲ نفر ديگر 
متواری و تحت تعقيب هستند كه هنوز در جغرافيای استان 
حضور دارند اما فعاليت پليس در اس��تان های هم جوار نيز 

برای دستگيری ضاربان ادامه دارد.
زرگرپ�ور: پیرام�ون درگی�ری مس�لحانه ب�ه 

سرنخ های خوبی رسیده ايم
رسول زرگرپور استاندار اصفهان نيز پس از جلسه شورای 
تأمين استان با تبريک و تسليت به خانواده شهدای نيروی 
انتظامی شهرس��تان گلپايگان و همه كس��انی كه در اين 
حادثه ناگوار برای تامين امنيت شهر تاش كردند، اظهار 
داش��ت: نکته حايز اهميت در اين حادثه اقدام قدرتمند و 
مدبرانه مسووالن شهرستان برای پيشگيری از وقوع تلفات 
و خسارات بيشتر بود، چراكه با وجود كشته و زخمی شدن 
اين تعداد از پرسنل نيروی انتظامی، اين حادثه می توانست 
به مراتب ناگوارتر باشد كه با تدبير پليس شهرستان حداقل 
خسارات وارد ش��د، هر چند كه جان هر يک از افراد برای 
ما بس��يار حايز اهميت اس��ت.وی تصريح كرد: با اقدامات 
ايثارگرانه پليس امکان ورود س��ارقان به مراكز داخل شهر 
از بين رفت كه اين جان فش��انی ماموران نيروی انتظامی 
جای تقدير و تش��کر دارد.زرگرپور خاطرنشان كرد: مردم 
خوب شهرستان گلپايگان مطمئن باشند كه آرامش كامل 
در شهر برقرار اس��ت. تمام تاش نيروی انتظامی استان و 
شورای تامين دستگيری سارقان در اسرع وقت است، عاوه 
بر اينکه تا كنون به سرنخ های خوبی رسيده ايم كه در زمان 

مقتضی اعام می شود.



يادداشت

 تولید چینی ايرانی
 با برندهای اروپايی

دبی��ر انجمن صنایع چین��ی ایران از س��اخت چین��ی ایرانی در 
کشورهای اروپایی و توزیع آن با برندهای خارجی خبر داد.

 محمدعلی دادرس، با بیان این که س��االنه 50 هزار تن تولیدات 
چین��ی در کش��ور داریم، اظه��ار ک��رد: کارخانه ه��ای ایرانی از 

کیفیت های متوسط تا عالی در سطح دنیا تولید دارند.
وی با بیان این که برخ��ی از کارخانه های ما از نظر کیفیت در دنیا 
حرف برای گفتن دارند، تصریح کرد: صادرات چینی ایران به دو 
طریق مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود در روش غیر مستقیم 
با توجه به این که عمده صادرات ایران به کشورهای اطراف است 
و این کشورها بازار بزرگی ندارند معموال محصوالت مادر به مرزها 
جمع می شوند و در نهایت توسط صادرکنندگان مستقر در مرزها 
صادر می شود.دبیر انجمن صنایع چینی ایران افزود:  در حال حاضر 
تقریبا بر بازار آذربایجان، ارمنس��تان، عراق و افغانس��تان مسلط 
هستیم اما در کش��ورهای جنوبی مقداری اوضاع متفاوت است. 
چرا که برخی از صنعتگران ایرانی در امارات اقدام به ایجاد کارخانه 
کرده اند، جنس سفید را از ایران می گیرند و با مارک آن ها اقدام 

به تولید می کنند.

 تولید کالف گرم و آهن اسفنجی
 در فوالد افزايش يافت

     رییس تولید ناحیه فوالدس��ازی و نورد پیوس��ته سبای فوالد 
مبارکه از رشد تولید کالف گرم و آهن اسفنجی در این ناحیه خبر 
داد.محمود محمدی فشارکی افزود: در ۹ ماه جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از ۹ درصد رش��د در تولید کالف گرم و ۱۶ 
درصد رشد در تولید آهن اسفنجی در ناحیه سبا محقق شد. وی 
اضافه کرد: این رشد تولید در شرایطی حاصل شد که در سال ۹۲ 
ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته به بیش از ظرفیت اسمی یعنی 
 رکورد تولید ۷۱۱ هزار تن کالف دس��ت یافت��ه بود و پیش بینی

 می شود امس��ال نیز ش��اهد ثبت رکورد جدید دیگری در تولید 
کالف و آهن اسفنجی در این ناحیه باشیم.

 افزايش پروازهای استان با
 استقرار ايرالين جديد

     مدیرکل فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان گفت: با اس��تقرار 
ایرالین جدید در اصفهان در آینده ای نزدیک شاهد افزایش تعداد 

پروازهای این استان خواهیم بود.
 هفته گذش��ته اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه به زودی در 
حوزه حمل و نقل هوایی خبرهای خوش��ی به گوش می رس��د، 
گفت: تا چند روز دیگ��ر یک خط ایرالین هوای��ی اختصاصی به 
نام اصفهان افتتاح خواهد ش��د که جزییات دقیق تر و بیشتر آن 
در روزهای آینده اعالم خواهد ش��د. علی قاسم زاده در خصوص 
ایرالین جدید اصفهان، بیان داش��ت: اواخر سال گذشته مجوزی 
برای استقرار شرکتی هواپیمایی در اصفهان صادر شد. وی با بیان 
اینکه برای اس��تقرار در فرودگاه اصفهان این ش��رکت اساسنامه 
خود را به ثبت رس��اند و مجوز اولیه خود را از سازمان هواپیمایی 
کشوری اخذ کرد، تصریح کرد: امیدواریم این ایرالین به زودی در 
 اصفهان مستقر شود و با آوردن هواپیماهایش فعالیت خود را آغاز 

کند. 
مدیرکل فرودگاه  ش��هید بهش��تی اصفهان در خص��وص تعداد 
هواپیماه��ای ای��ن ایرالین، گفت: ای��ن ایرالین از لح��اظ تعداد 
هواپیماهای خود مشکلی ندارد البته طبق قانون اولیه هر ایرالین 
برای تاسیس باید 5 هواپیما داشته باشد تا بتواند شروع به فعالیت 
کند. وی در پاسخ به این سوال که ایرالین جدید پروازهای داخلی 
را پوشش می دهد یا خارجی، گفت: ایرالین جدید بعد از استقرار 
خود در اصفهان پروازهای داخلی و خارجی را پوشش خواهد داد. 
قاسم زاده با تاکید بر اینکه هم اکنون نزدیک ۱5 ایرالین داخلی 
و خارجی به اصفهان پرواز دارند، تصریح کرد: در حال حاضر تنها 
پایگاه دوم ش��رکت هواپیمایی تابان در اصفهان مس��تقر است و 
پروازهای داخلی و همچنین خارج��ی به مقصد دوبی و عتبات را 

انجام می دهد. 

چاپ طرح جديد 50 هزار تومانی
 رییس سازمان تولید اسکناس 
و مس��کوک با بیان اینکه ایران 
چک ح��دود 50 درص��د ریالی 
ترکیب پولی کش��ور را تشکیل 
می دهد از امحای بیش از 500 
میلیون قطعه از این اسکناس در 

سال خبر داد.
مجید صنیعی با اشاره به اینکه طرح جدید ایران چک 50 هزار 
تومانی که در اواخر شهریورماه و در هفته دولت رونمایی شد 
در دست چاپ قرار دارد اظهار کرد: این اسکناس از نظر ابعاد 

کوچکتر و از لحاظ طرح نیز متفاوت از نوع فعلی است.
وی درباره زمان ورود ایران چک ه��ای 50 هزار تومانی طرح 
جدید به بازار گف��ت: ایران چک های ط��رح فعلی را موجود 
داریم؛ بنابراین تا زمانی که در جری��ان بوده و موجودی ما به 
حدی اس��ت که بتوان جایگزین کهنه هایی که امحا و از رده 
خارج می شوند قرار گیرد، نیازی به انتشار طرح جدید نیست.

به گفته صنیعی زمانی ایران چک 50 هزار تومانی طرح جدید 
 به چرخه پولی کش��ور وارد می ش��ود که هیچ اثری از ایران 
چک های قدیمی در خزانه بانک مرکزی باقی نمانده باش��د 
 و بانک ها اع��الم نیاز کنند، ب��ه آنها ایران چ��ک جدید ارایه 
می شود.رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک، همچنین 
با اش��اره به میزان ای��ران چکها در ترکیب پولی کش��ور بیان 
کرد: ایران چک 50 هزار تومانی و تا حدی ۱00 هزار تومانی 
حدود چهار تا پنج درصد تعداد و ح��دود 50 درصد ریالی را 
در ترکیب پولی تشکیل می دهد.وی یادآور شد: تقریبا هشت 
میلیارد قطعه اسکناس در جریان در کشور وجود دارد و سرانه 
اسکناس به حدود ۱00 عدد می رسد در عین حال که در سال 
حدود 500 تا ۶00 میلیون قطعه ایران چک امحا می ش��ود.

صنیعی این را هم گفت که بیش��ترین اسکناسی که در حال 
حاضر نزد مردم کاربری دارد ۱0 هزار تومانی و 5000 تومانی 
است که به همین علت خیلی زود کهنه و امحا می شوند، اما 

بیشترین نیاز روی ایران چک 50 و ۱00 هزار تومانی است.

 حداقل هزينه يک  مهمان
 در مراسم عروسی؟

 هزینه تاالرهای عروس��ی در  کالنشهرها  همچون 
نوع خدمات و کیفیت شان بسیار متفاوت است؛ به 
طوری که میانگین حداق��ل هزینه برای هر نفر در 
یک مراسم عروسی که شامل هزینه تاالر پذیرایی، 
میوه، شیرینی و شام می ش��ود بین ۲3 تا 40 هزار 
تومان است. البته این هزینه در تاالرهای مجلل تر 

به ۷0 هزار تومان هم می رسد.
بر اساس گزارش های میدانی، با شروع فصل جدید 
و پایان ایام محرم و صفر، برگزاری مراسم های عقد 
و عروسی در شرایطی از سر گرفته شده که زوج ها 
برای برگزاری مراسم جشن با هزینه های متفاوتی 

مواجه هستند.
برای بس��یاری از زوج ه��ای جوان برگ��زاری یک 
مراسم عروسی خاطره انگیز از ضرورت های زندگی 
محسوب می ش��ود اما با توجه به اینکه بسیاری از 
جوان ها با مش��کالت اقتص��ادی و محدودیت های 
متع��دد مالی مواجه هس��تند، تامی��ن هزینه های 
مختلف برگزاری مراس��م عروس��ی در آغاز مسیر 

زندگی برای شان معضل است.
مطمئنا برای اکثریت زوج ها برگزاری یک مراس��م 
عروسی که دارای حداقل کیفیت باشد و از طرفی 
هم قیمت معقول و متعادلی داشته باشد از اهمیت 
برخوردار اس��ت. با ای��ن وجود تاالرهای عروس��ی 
بس��ته به امکانات، خدمات، درجه کیفی و منطقه 
جغرافیایی شان دارای قیمت های متفاوتی هستند.

به طور معم��ول برگزاری یک مراس��م جش��ن در 
 تاالرهای عروس��ی ش��امل هزینه ه��ای مختلفی 
می ش��ود که از جمله آن ها می توان به هزینه های 
 می��وه و ش��یرینی، ش��ام، ات��اق عقد، عکاس��ی و 
فیلم برداری، خواننده و موسیقی، گل آرایی و البته 

ورودی سالن اشاره کرد.
در کنار این موارد نی��ز هزینه های جانبی همچون 
 مالی��ات، پارکینگ و ... به س��ایر هزینه ه��ا اضافه

 می شود. اما نکته حایز اهمیت در این است که این 
قیمت ها در بین تاالرهای مختلف یکسان نیست و 

تفاوت قابل توجهی میان آن ها وجود دارد.
ش��ام عروس��ی که بخش قابل توجهی از هزینه ها 
را در برمی گیرد بس��ته به نوع منو غذایی متفاوت 
است. به طور متوس��ط منو یک مدل غذا برای هر 
نفر با مخلف��ات ۱8 هزار تومان، من��و دو مدل غذا 
همراه با مخلفات ۲۲ هزار تومان، منو سه مدل غذا 
با مخلفات ۲4 هزار تومان و من��و چهار مدل غذا با 

مخلفات 30 هزار تومان است.
بخش دیگ��ری از هزینه ه��ا که مربوط ب��ه میوه و 
شیرینی است نیز قیمتش بس��ته به انواع، کیفیت 
و شیوه سرو متفاوت اس��ت؛ به طور متوسط هزینه 
میوه و ش��یرینی برای هر میهمان در یک مراس��م 

عروسی بین 5000 تا ۱0 هزار تومان است.
در کنار این موارد که از بخش های اصلی محسوب 
می ش��وند، یک مراس��م عروس��ی می تواند شامل 
بخش ه��ای جانبی دیگ��ری از جمل��ه گل آرایی، 
نورپردازی ویژه، موسیقی و .. شود که با اضافه شدن 
این خدمات میزان هزینه افزایش می یابد؛ به عنوان 
مثال هزینه گل آرایی در یک مراسم عروسی بسته 
به طبیعی یا مصنوعی بودن، حجم و شکل طراحی 

بین ۲50 هزار تا یک میلیون تومان است.

اخبار کوتاه

4
اعالم وضعیت سدهای استان اصفهان تا پایان آذر ماه؛

حجم س��د زاینده رود تا پایان آذر ماه حدود ۲4۲ میلیون متر مکعب بوده که نس��بت به 
متوس��ط درازمدت ۶۷ درصد کاهش داشته اس��ت.روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اعالم اینکه حجم سد زاینده رود تا پایان آذر ماه امسال ۲4۲.3 میلیون متر مکعب 
بود، گفت: حجم سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۱۲۱ درصد افزایش داشته همچنین 

حجم سد این سد نسبت به میانگین بلندمدت ۶۷ درصد کاهش یافته است. 
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بیس��ت و نهمین دوره تجلیل از تولید کنن��دگان برتر 
کش��اورزی با حضور رییس جمهور در س��الن اجالس 

برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس 
جمهور کشورمان در بیست و نهمین دوره تجلیل از تولید 
کنندگان برتر کشاورزی که با شعار »اقتصاد مقاومتی با 
کشاورزی دانش بنیان« در س��الن اجالس سران برگزار 
شد، با بیان اینکه صنعت کش��اورزی به لحاظ روحی و 
روانی متفاوت از دیگر صنایع اس��ت، گفت: کش��اورزی 
از لحاظ دینی و مذهبی کش��اورزی جایگاه خاص خود 

را دارد.
رییس جمهور اضافه کرد: خیلی زیباس��ت که کشاورز 
یک نگاه به آسمان و یک نگاه به مزرعه و زمینش دارد؛ 
این تبادل نگاه بین آسمان و زمین بسیار ارزشمند است. 
کش��اورز زمانی که به زمین نگاه می کن��د می گوید این 
محصول تالش و کوش��ش من اس��ت و وقتی به آسمان 
نگاه می کند می گوید هر چه هس��ت از اونجاس��ت. لذا 
ابر می بیند تفس��یر می کند، باد را احساس می کند یک 
تفسیر می کند. کشاورز با تحرکات طبیعت و آسمان در 
ارتباط است. اصال ش��ما در زندگی وقتی با خدا صحبت 

می کنید خیلی لذت بخش است.
دکتر روحانی با بیان اینکه برخ��ی معتقدند که انقالب 
کشاورزی اولین انقالب بود، و این تفکری درست است، 
تاکید کرد: تمدن بشری با کشاورزی و انقالب کشاورزی 
به وجود آمد. چرا که بش��ر برای به دس��ت آوردن مواد 
غذایی در حال حرکت بوده، و آنچه باعث شد سکون بشر 
شد، کشاورزی بود. انقالب کشاورزی آغاز تمدن بزرگ 

بشری است. 
دکتر روحانی اضافه کرد: امروز درآمدزایی ارزش افزوده 
بزرگترین انگی��زه و محرک در دنیاس��ت. اگر در بخش 
کشاورزی ما نتوانیم درآمدها را باال ببریم و نتوانیم ارزش 

افزوده را افزایش دهیم، کشاورزی تعطیل می شود. 
وی با تاکید بر اینکه پدیده رنج آور مهاجرت از روس��تا 
به شهر یکی از معانی آن پشت کردن به کشاورزی و رو 
آوردن به صنعت و خدمات است، گفت: باید تالش کنیم 

تا روستاهای ما زنده و آباد بماند و تخلیه نشود باید عللش 
را پیدا کنیم. 

رییس جمهور تصری��ح کرد: دولت در انتظار ش��نیدن 
حرف های کارشناسی از س��وی شماست از سوی مراکز 
تحقیقاتی و دانش��گاهی و وزارتی اس��ت که ن��ام زیبا و 

مقدس جهاد رو هم با خودش به همراه دارد. 
وی با بیان اینکه وزارت ما کشاورزی نیست، بلکه جهاد 
کش��اورزی اس��ت، گفت: یعنی وزارتخان��ه ای که آمده 
می خواهد در زمینه کش��اورزی جهاد را توام کند جهاد 
یعنی تالش بی وقفه و از خود گذش��تگی و اال کشاورزی 
است اگر گذاشتیم جهاد کش��اورزی باید به کلمه جهاد 

متعهد بمانیم. 
دکتر روحانی افزود: وزارتخانه و همه تش��کل هایی که 
وجود دارند اتحادیه هایی که وجود دارد، خانه کشاورزی 
بخش هایی که به کشاورزی مربوط است، اتاق همه باید 
به صحنه بیایند. چرا که اگر کشاورزی به تنهایی مد نظر 
باشد ممکن اس��ت نتوانیم به اهداف خود برسیم. ما دو 
سرمایه بسیار بزرگ داریم اولین س��رمایه بسیار بزرگ 

خاک است.
وی تاکید کرد: آب زمین مرده را زنده می کند، اما حفظ 
خاک مهم است. نباید از دست بدهیم خاک کشاورزی 
یکی از نعمت های بزرگ الهی اس��ت این ذخیره ماست 
این منبع بزرگ ماست منبع حیات ماست نگذاریم خاک 
تخریب ش��ود خیلی مراقبت می خواهد خیلی آموزش 
می خواهد چه قدر از کود اس��تفاده ش��ود، کی استفاده 
ش��ود، چه مقدار اس��تفاده شود، چه قدر س��م استفاده 
شود و از چه نوع باش��د، خاک را تخریب نکنیم چند بار 
از زمین محصول برداریم زمین را خسته نکنید به شما 

خشم می کند. 
رییس جمهور ادامه داد: اگر با زمین رفتار درست نداشته  
باشیم، زمین خشم می کند، ما باید رفتارمان را با زمین 
تنظیم کنیم، نگذاریم بخش شهرسازی زمین کشاورزی 
ما را تخریب کند ما نباید زمین درجه یک و دو کشاورزی 
و باغداری ما تبدیل به مس��کن ش��ود تبدیل به بازار و 

تجاری و شهر شود. 

دکتر روحانی با بی��ان اینکه این ه��ا نعمت های بزرگی 
است که راحت پیدا نمی شود و ما چون در اختیار داریم، 
قدرش را نمی دانیم، گفت: اگر جایی باشید خاک نباشد 
ببینید چه دردسر و مشکالتی دارد. خاک و آب را حفظ 
کنیم این دو اساس است. آب کشور ما از لحاظ اقلیمی 

در منطقه خشک یا نیمه خشک قرار دارد. 
وی با تاکی��د بر اینکه آب ب��ه اندازه کافی در کش��ور ما 
نیست و هر چه قدر زمان می گذارد گازهای گلخانه ای و 
صنعتی ستمی است که بر طبیعت می رود، اظهارداشت: 
خشکس��الی ها در س��طح دنی��ا و درجه ح��رارت باالتر 
مشاهده می کنیم در همین تهران دردهه 40 شما دیگر 

از دی و بهمن کوچه ای را 
پیدا نمی کردی که کوچه 
باز باشد دو طرف برف انبار 
می شد وسط کوچه باریک 
بود می ش��د عبور کرد. در 
طول زمس��تان چن��د بار 
مردم می رفتند پش��ت بام 
ب��رف پ��ارو می کردند این 
جماعت��ی ک��ه شغلش��ان 
پاروی برف بود کجا رفتند 
ای��ن ش��غل تمام ش��د در 
تهران خبری نیس��ت و در 
بسیاری از مناطق و استان 
ه��ای ما.ریی��س جمهور 
ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ما به 
سمت خشکسالی حرکت 
می کنیم، تصری��ح کرد: ما 
باید مبنای کشاورزی خود 
را بر مبن��ای طبیعت نیمه 

خش��ک تنظیم کنیم و قدر آب را بدانی��م. قدیمی ها با 
فناوری های روز کار بزرگ کردند. در اس��تان خراسان 
جنوبی متوجه ش��دم که ۶ ه��زار و ۶00 قن��ات وجود 
 دارد پ��دران و اجداد ما درس��ت فکر کردن��د و طراحی 
کردند.دکت��ر روحان��ی خط��اب ب��ه کش��اورزان 
گف��ت: ش��ما تولی��د کنید م��ا بای��د قیم��ت محصول 
و درآمد ش��ما را باال ببری��م. چرا که در غی��ر اینصورت 
کش��اورز کار خ��ود را ره��ا می کن��د. وقت��ی ش��ما 
زندگی ت��ان نمی چرخ��د در روس��تا زندگ��ی روس��تا 
 را ول می کنی��د. راهش این اس��ت که درآم��د را ببریم

 باال.ریی��س جمهور ادامه داد: مص��رف کننده محصول 
کشاورزی را با قیمت نسبتا خوب و باال می خرد و این در 
حالی است که محصول ش��ما به قیمت پایین خریداری 
می شود. این وسط چه مسایلی پیش می آید اینجاست 
که می گویم همه باید به هم کمک کنیم تجارت تولید با 
شماست می گویید تدبیر با ماست البته تدبیر خداست و 

مدبر اصلی اوست. 
دکتر روحانی گفت: یک س��ری کارها با دولت اس��ت و 
یک س��ری با مردم. وزارت جهاد کشاورزی باید این کار 
 را انجام دهد امروز بسیار مهم است دولت در زمینه آب 
س��رمایه گذاری کند یارانه بخش کش��اورزی این است 
 که بتوانی��م آب را مهار کنیم از آب درس��ت اس��تفاده 
 .  کنی��م

دولت بايد در زمینه آب سرمايه گذاری کند

ما به سمت خشکسالی در حرکتیم

 رییس جمهوری :زمین را خسته نکنید به شما خشم می کند

رشد قارچ گونه ش��رکت های مدعی فروش لیزینگی 
خودرو در حالی است که در س��ایت بانک مرکزی به 
عنوان متولی صدور مجوز فعالیت برای ش��رکت های 
لیزینگ خ��ودرو، تنه��ا نام پنج ش��رکت ب��ه عنوان 
شرکت های دارای مجوز فعالیت در این حوزه به چشم 
می خورد. البته در این فهرست نام ۲5 شرکت لیزینگی 
دیگر نیز قید ش��ده که اگرچه مج��وز فعالیت آنها در 
حوزه هایی چ��ون کاالهای س��رمایه ای گران قیمت 
مانند هواپیما اس��ت اما می توانند به فروش لیزینگی 
خودرو هم بپردازند.بنابراین حتی با مدنظر قرار دادن 
این شرکت ها نیز تنها 30 شرکت در ایران دارای مجوز 
فعالیت در ح��وزه فروش لیزینگی خودرو هس��تند و 
باقی ش��رکت ها فاقد مجوز بوده و از نظر قوانین بانک 
مرکزی، هرگونه فعالیت آنها غیر مجاز اس��ت.همین 
غیر مجاز بودن این فعالیت ها موجب ش��ده که تعداد 
تخلفات صورت گرفته در حوزه فروش لیزینگی خودرو 
در سال های اخیر به شدت افزایش یابد. شرکت های 
لیزینگ خودروی غی��ر مجاز و فاق��د صالحیتی که 
بسیاری از بیلبوردهای تبلیغاتی پایتخت در تسخیر 
تبلیغات رنگارنگ آنها است و هرازچند گاهی نیز پای 

آنها به تبلیغات صدا و سیما باز می شود.

     ریی��س ات��اق بازرگان��ی اصفهان گف��ت: اتاق های 
بازرگانی می توانند با تقویت روابط بین المللی همتایان 
خارجی خود در توسعه روابط اقتصادی کشور با جهان 
موثرتر عمل کنند.خسرو کسائیان در چهل و هفتمین 
 جلس��ه هیات نمایندگان اتاق اصفه��ان، تصریح کرد:

اتاق های بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل غیردولتی 
و پارلمان بخش خصوصی می تواند روابط اقتصادی با 
س��ایر کش��ورها برقرار کند و باید از این ظرفیت برای 
توس��عه اقتصاد کش��ور اس��تفاده کرد. وی با اشاره به 
انتشار کتاب تاریخ ِحرف، صنعت و تجارت اصفهان به 
همت اتاق بازرگانی اصفهان، بیان داشت: تاریخ صنعت 
اصفهان از دوره باس��تان تا پیروزی انقالب اس��المی 
شامل مجموعه شش جلدی در دو هزار صفحه است و 
یک جلد نیز به صورت خالصه ششصد صفحه انتشار 
یافته است. این کتاب به تاریخچه فعالیت های اقتصادی 
شهر اصفهان در س��ه بخش حرفه ها ،تجارت و صنایع 
پرداخته است . وی خواستار ترجمه این کتاب به زبان 
انگلیسی شد و گفت: گردش��گران و فعاالن اقتصادی 
که از اصفهان دیدن می کنن��د و دیگر عالقمندان در 
کش��ورهای دیگر می توانند از این مجموعه پژوهشی 

بهره گیرند .

     از همان زمانی که بورس بازار مبل و لوازم خانگی 
چوبی به نام خیابان رهنان سند خورد، ساخت یک 
بازار بزرگ مبل در اصفهان احس��اس ش��د.اکنون 
ش��هرداری منطقه ۱۱ اصفهان به دنبال آن است 
تا کلنگ س��اخت این ب��ازار را در ای��ن منطقه به 
زمین بزند. عضو ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در 
این باره گفت : یک��ي از معضالت منطقه ۱۱ وجود 
کارگاه هاي مبل اس��ت که الزم است براي احداث 
 شهرکي براي این منظور بودجه اي در نظر گرفته

 شود. 
وحی��د فوالدگر ب��ا تاکید ب��ر هم��کاري و کمک 
س��ازمان ساماندهي مش��اغل ش��هر براي احداث 
ش��هرکارگاه هاي مبل اذعان داش��ت: شهرداري 
منطقه ۱۱ با همکاري این س��ازمان بایس��تي این 
معض��ل چندین س��اله ای��ن منطقه را رف��ع کند. 
 این عضو ش��ورا افزود: نباید طرح احداث شهرک

  کارگاه هاي مبل به فراموش��ي س��پرده ش��ود و 
پیگیري ه��اي الزم باید در ای��ن خصوص صورت 
گیرد. وي اضافه کرد: امید اس��ت تاپایان امس��ال 
کلنگ احداث ش��هرک کارگاه هاي مبل بر زمین 

زده شود.

      عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س گفت: برخی
  بانک ها و موسس��ات مالی بر خالف مقررات، س��ود 
وام های بانکی را حدودا 30 درصد محاسبه می کنند 
که این مس��ئله قانون گریزی است.محس��ن صرامی 
فروش��انی با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی 
در کش��ور اظهار داش��ت: وزارت اقتصاد باید با اعمال 
سیاس��ت های منطقی و اقتصادی تالش کند که نرخ 
سود بانکی کاهش یابد اما باید پذیرفت در حال حاضر 
برخی بانک ها در راستای سیاست های اعالمی وزارت 
اقتصاد حرکت نمی کنند. وی بیان داش��ت: با وجود 
اینکه بانک ه��ا به لحاظ قانونی زیر نظ��ر وزیر اقتصاد 
نیستند اما وزیر اقتصاد می تواند با ابزار قانونی که در 
دس��ت دارد بانک ها را مکلف به رعایت سیاست های 
کالن اقتصادی کند. نماینده مردم خمینی ش��هر در 
مجلس با تاکید بر اینکه برخی بانک ها از تعامل وزیر 
اقتصاد سوء اس��تفاده می کنند، گفت: به طور مثال، 
بسیاری از مشتریان بانک ها در مالقات های مردمی 
با نمایندگان مجلس این موض��وع را مطرح می کنند 
 که بانک ها و موسس��ات مالی بر خالف مقررات، سود 
وام های بانکی را حدودا 30 درصد محاسبه می کنند 

که این مسئله قانون گریزی است. 

روابط اقتصادی بازار مبل لیزینگ  وام های بانکی

رشد قارچ گونه شرکت های 
مدعی فروش لیزينگی 

روابط بین المللی اتاق های 
بازرگانی بايد تقويت شود

 شهرك مبل در رهنان
 راه اندازي مي شود

بانک ها سود ۳0 درصدی 
از مردم می گیرند
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روحانی: شما 
تولید کنید ما بايد 

قیمت محصول 
و درآمد شما را 

باال ببريم. چرا که 
در غیر اينصورت 

کشاورز کار خود را 
رها می کند. وقتی 

شما زندگی تان 
نمی چرخد در 
روستا زندگی 

 روستا را 
ول می کنید



یادداشت
تدوین فیلم سینمایی »چاقی« توسط راما قویدل که کارگردانی این فیلم را 
هم بر عهده داشته به پایان رسید. فیلم »چاقی« نخستین اثر بلند سینمایی 
راما قویدل است که توسط علیرضا جاللی و حمید آخوندی تهیه و تولید شده 

است.فیلم»چاقی« نخستین اثر سینمایی قویدل به شمار می رود.
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هفتیادداشتتدوین »چاقی« تمام شد

 توزیع ۱5۰ هزار بسته شهروندی 
در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها

     بیش از ۱۵ هزار بس��ته ش��هروندی با محوریت آموزشی به 
کودکان در تمامی مهدکودک ها و پیش دبستانی های اصفهان 
توزیع  شد. ، دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی با اعالم این خبر 
 عنوان کرد: در هر یک از این بسته های شهروندی یک کتاب با 
موضوع نیکی به خویشاوندان و یک نرم افزار بازی  کامپیوتری 
با عنوان »ش��نگول و منگول« قرار گرفته است.   حامد نظری 
 ادامه داد: ب��ه همراه توزیع این بس��ته های ش��هروندی، یک

 نرم افزار از ترانه های شهروندی ویژه کودکان به  مهدکودک ها 
و پیش دبستانی ها ارایه ش��ده که از محتوای آن یک مسابقه 
نیز برای مراکز مربوطه درنظر گرفته شده است.  وی افزود: هر 
یک از مراکز می توانند با انتخاب یکی از ترانه های شهروندی 
و هم خوانی آن توسط کودکان و اجرای آن به  صورت گروهی 
در مس��ابقه ش��رکت نمایند.  همچنین مراکز مهدکودک ها و 
پیش دبس��تانی ها می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر با 

شماره ۳۴۴۸۴۶۰۰ تماس حاصل نمایند. 

تشکیل سازمان نظارت بر توسعه 
گردشگری و توریسم 

عضو شورای شهر اصفهان گفت: پیشنهاد داده ایم سازمانی با 
محوریت ش��هرداری اصفهان و نظارت عالیه میراث فرهنگی 
در اصفهان شکل گرفته و از آن در توسعه صنعت گردشگری 
و رونق توریس��م داخلی و خارجی اس��تفاده شود.عباس حاج 
رسولی ها با اشاره به اهمیت توجه به توسعه صنعت گردشگری 
در کش��ور اظهار داش��ت: در می��راث فرهنگی بحث��ی به نام 
توریست و فرصت اقتصاد مقاومتی بوده که این موضوع جای 
کار زیادی دارد که از طریق آن می توان  بسیاری از مشکالت 
اقتصادی شهر و کشور را رفع کرد.ش��هرداری و نظارت عالیه 
میراث فرهنگی، با استفاده از فضای کنونی کشور و اصفهان، 
از صنعت گردشگری استفاده کرده و توریسم داخلی و خارجی 

را رونق بیشتری دهد.

 مرمت مجموعه تخت فوالد 
پایان یافت

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفت: 
۳۴ باغ در تخت فوالد به صورت کامل مرمت شده و تقریبا کار 

مرمت مجموعه تخت فوالد به پایان رسیده است.
حسین جعفری در حاشیه جلسه علنی شورای شهر اصفهان 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده توسط 
سازمان نوسازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان در بافت های 
تاریخی اظهار داش��ت: محورهای بیدآب��اد، جویباره، جنوب 
میدان امام، دردشت، نظام الملک و جماله و جلفا از محورهای 
تاریخی ش��هر اصفهان ب��وده  و 2۳ کیلومتر مح��ور تاریخی، 
فرهنگی و گردشگری در اصفهان وجود داشته که ۴9 درصد 

محورها ساماندهی شده است.

خواننده محبوب کش��ورمان گفت: من همین 
جا اعالم می کنم چند سال دیگر خوانندگی را 
به کل کنار خواهم گذاشت و خودم را بازنشسته 
خواهم کرد و می روم دنبال حرفه دیگری. دیگر 

از حرف و حدیث ها خسته شده ام.
ساالر عقیلی یک از خوانندگان جوان موسیقی 
سنتی است که برخالف بسیاری از همکارانش 
که در زمینه موسیقی س��نتی ایرانی فعالیت 
می کند، در بین توده مردم جا افتاده اس��ت و 
طرفدارانی از طیف های گوناگون اجتماع دارد. 
آنچ��ه در ادامه از نظرتان می گ��ذرد گفتگوی  
مش��رق نیوز  با این خواننده جوان موس��یقی 

سنتی است .
آقای عقیلی در ابتدای گفتگو اگر مایلید 
کمی راجع به آلبوم آخرتان یعنی »فصل 
عاش�قی« و هم�کاری با آق�ای دربندی 

بگویید.
این آلبوم خوش��بختانه اقب��ال عمومی خیلی 
خوبی داشت. در طول 2 هفته »فصل عاشقی« 
ف��روش باالیی داش��ت و ش��رکت آوای هنر و 
آقای جلیل پ��ور هم خیلی خ��وب کار کردند 
و پخش شان بس��یار خوب بود. این اولین کار 
من بود که به صورت پخش َولِتی بود و خودم 
به رغم اینکه فکر می کردم پخش َولِتی خوب 
نیست اما خیلی راضی بودم و بعد فهمیدم که 
شاید مردم وقت نداشته باشند که شهرکتاب یا 
نوارفروشی مراجعه کنند. بارها شده که عجله 
داشتم و نیاز به سی دی خودم داشتم و مجبور 
بودم که به دنبال یک س��ی دی فروشی معتبر 
بگردم و درنهایت هم نتوانس��تم پی��دا کنم و 
دست خالی رفته ام.البته هم به صورت َولِتی و 
هم به صورت شیشه ای کار کردیم. از آنجا که 
ممکن اس��ت ماندگاری َولِتی کم باشد و ۶ ماه 
دیگر آن اثر را در بازار پیدا نکنید و تنها در یکی، 
دو ماه اول در بازار موجود باشد ولی با صحبتی 
که آقای جلیل پور، رییس ش��رکت آوای هنر 
داش��تیم، عنوان کردم که در صورت امکان به 
دلیل ماندگاری اثر، شیش��ه ای را بیشتر تولید 

کنید و ایشان هم قبول کردند.
آقای عقیلی شما گالیه هایی از بحث هایی 
که هر از چند گاهی در خصوص ش�ما در 

فضای مجازی و برخی از رسانه ها مطرح  
می شود، داشتید.

این روزها متاس��فانه هرکس��ی هر چیزی که 
می خواهد و ه��ر چیزی که ب��ر زبانش جاری 
می ش��ود، در فضای مجازی علی��ه هنرمندی 
منتشر می کند. باالخره کسی هم باید جلوی 
این گونه رفتاره��ا را بگی��رد. در مواجه با این 
گونه برخوردها، این سوال مطرح می شود که 
احترام و ادب چه جایی در می��ان این رفتارها 
دارد؟ وقتی هنرمندی زحمتی کشیده و اثری 
را خلق کرده، نباید در فضای مجازی به هنرمند 

توهین شود.
البت�ه بای�د در این ج�ا به نق�د منصفانه 
هم اش�اره کرد که در این فضاها منتشر 

می شود و همه را نباید به یک چشم دید.
نقد نباید به هیچ عنوان شخصی شود؛ اگر کسی 
نقدی هم می کند، باید شایستگی نقد کردن را 
داشته باشد. اس��تادانی در حال حاضر هستند 
که به همه زوایا و بحث های تخصصی موسیقی 
واقفند. آن ها باید یک اثر موسیقایی را نقد کنند. 
اگر اثری هم در سلیقه شخصی فردی نیست 

نباید به آن توهین شود. 
بر فرض این که ش��خصی از اثری هم خوشش 
نیامد، می توان��د آن اثر را گ��وش نکند و حق 
توهی��ن ن��دارد. س��االر عقیل��ی طرفدارهای 
خ��ودش را دارد و هنرمن��د دیگ��ری ه��م 
طرف��داران خودش را. اگر ش��ما طرف��دار آن 
 هنرمند هستید نباید به ساالر عقیلی توهین

 بکنید.
البته این بی احترامی ها و بعضا توهین هایی که 
می فرمایید نسبت به شما ابراز  می شود، بر روی 

طرفداران شما تاثیری نمی گذارد.
بله درست است اما وقتی مدام و به طور مکرر 
این موضوع عنوان شود که اثری بد است و بد 
است و بد...، شاید بعد از چند سال مخاطب از 
خودش این سوال را بپرسد که آیا واقعا این اثر 
مناسب نیست؟ و باالخره ضربه ای به هنرمند 

وارد می شود.
در تمام دنیا به این صورت است که برای 
هنرمندان برنامه ش�ش ماهه یا یکساله 

تعیین می کنند.

خواننده ه��ای ب��زرگ دنی��ا مانن��د پاواروتی 
که فوت ش��د، از یکس��ال قبل برنامه هایشان 
 و ش��هرهای محل برگزاری کنس��رت هایش 

مشخص بود.
 هرچند ب��ه علت ش��رایط موج��ود جامعه و 
مشکالتی که وجود دارد به هر حال شاید امکان 
این که تا یک س��ال برنامه ریزی ش��ود وجود 
نداشته باشد اما اگر بتوانیم حتی تا یک فصل 
را برنامه ریزی کنیم چه ایرادی دارد؟ فرضا اگر 
زمانی فردی کار بدی انجام می دهد محل ایراد 
است اما ما که کار خالف شرع انجام نمی دهیم 
که مثال در تلویزیون بخوانیم. اینکه من ساالنه 
چند س��ی دی روانه بازار کن��م، کیفیت کارم 

پایین نمی آید.
 می توانید کارنامه کاری م��را ببینید که با چه 
کس��انی کار کرده ام. همه بزرگان موس��یقی 
بوده ان��د؛ اس��تاد فخرالدینی، اس��تاد مجید 
انتظامی، گروه دستان،  استاد سعید فرج پوری، 
آقای حمید متبسم، اس��تاد محمد موسوی و 
تمام بزرگان موسیقی. اگر زیاد کنسرت برگزار 
کرده ام یا سی دی زیادی ارایه کرده ام، کیفیت 
کارم را پایی��ن نیاورده اس��ت. م��ا مخاطبانی 
داریم که منتظر کارهای ما هس��تند و دوست 
دارند از ساالر آلبوم بش��نوند. ما برای آنها کار 
 می کنیم درحالی که نمی دانم ای��راد این کار 

کجاست؟
خود هنرمن��دان هم در این ماج��را کم مقصر 
نیس��تند به عنوان نمون��ه وقت��ی انتقادهای 
این چنین مطرح می ش��ود از هم صنف ش��ان 
 دف��اع نمی کنن��د و خام��وش و خنث��ی 

می مانند.
متاس��فانه هنرمندان م��ا فق��ط در مجالس 
ترحی��م همدیگ��ر را می بینند. هی��چ وقت از 
خوانندگان خواسته نش��د که بیایند و در کنار 
هم صن��ف رس��می خوانن��دگان را راه اندازی 
 کنند. متاسفانه همه در برابر هم موضع گیری

 می کنند.
بله. متاس�فانه در هنرهای دیگر از جمله 
س�ینما بر خالف موس�یقی ش�اهد این 
موضوع هس�تیم که هم�ه هنرمندان در 
کوچکترین رس�ته های این هن�ر دارای 

یک تشکل و صنف رسمی هستند. اما در 
موسیقی این چنین نیست. شاید در این 
زمینه تمام انتقادها متوجه خانه موسیقی 
باشد که نتوانسته یا ش�اید نخواسته که 

هنرمندان را در کنار هم جمع کند.
من هم دلیل این موضوع را نمی دانم.

 البت�ه بخش�ی از ای�ن موضوع ب�ه خود 
هنرمن�دان ب�از می گ�ردد. هم�واره در 
عرصه موسیقی شاهد رابطه مرید و مراد 
بوده ایم؛ به ای�ن معنا که ه�ر هنرمندی 
جمع�ی مری�د دارد و دیگ�ر هنرمندان 
مطرح هم در عرصه موسیقی شیوه مرید 
و مرادی دارن�د و نمی خواهند که در کنار 
یکدیگر قرار بگیرند. با تمام این احواالت 

خود شما اقدامی در این زمینه کرده اید؟
خیر. من همین جا اعالم می کنم که چند سال 
دیگر خوانندگی را به کل کنار خواهم گذاشت 
و خودم را بازنشس��ته خواهم ک��رد و می روم 
دنبال حرفه دیگری. دیگر از حرف و حدیث ها 

خسته شده ام.
چند سالی اس�ت یکس�ری از همکاران 
ش�ما کارهای جدیدی یا به قولی نوآوری 
انجام می دهند. مثال در موسیقی سنتی 
س�ازهایی مانن�د گیت�ار الکترونیک به 
کار اضافه می کنند و ... چرا ش�ما س�راغ 

کنجکاوی های موس�یقایی این ش�کلی 
نرفته اید؟

من هیچ وقت اج��ازه نمی ده��م در کاری که 
می خواه��م بخوان��م از ای��ن قبیل س��ازها به 
صورت وضوح و روش��ن وجود داش��ته باشد. 
چندی پیش قراردادی برای کاری بس��تم که 
در آن گیتار داش��ت و شرط گذاش��تم که اگر 
گیتار را ح��ذف می کنید، م��ن می خوانم. نه 
اینکه بخواهم خدای  ناکرده به گیتاریس��ت ها 
توهین کنم اما براس��اس تفکرم پیش می روم 
و پیش��نهاد دادم به جای گیتار، عود بگذارند 
 که همان لطافت و همان صدا را حدودا داشته

 باشد.
یعنی به هیچ عنوان نمی خواهید از دایره 

موسیقی سنتی خارج شوید؟
سعی می کنم نش��وم، ولی در برخی جاها هم 
از دست آدم درمی رود! ارکستر بزرگی با آقای 
مجید انتظامی، سمفونی کارون را که خواندم 
خیلی کار بزرگی بود و به آقای مجید انتظامی 
 به خاط��ر س��اخت س��مفونی کارون تبریک

 می گویم. در آن کار، درامز داشت ولی به خاطر 
فضای کار مجبور بودند چراکه ۱2۰ نفر روی 
صحنه حضور داشتند ولی اینکه بخواهد خیلی 
واضح باش��د و برحول محور س��ازهای غربی 

بچرخد را نمی پسندم.

گفت وگو با خواننده سنتی شناخته شده کشور 

ساالرعقیلی:خوانندگی را کنار می گذارم

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

مفاد آرا
10/73 شماره:103/93/2009/58-93/9/26 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت 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  آگهی می شود در صورتی  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 و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  فعولی  حسن  سید  هیات:آقای   9124 شماره  1-رای 
شناسنامه 12 شش دانگ یکباب انباری به مساحت 1437 مترمربع پالک 382 فرعی از 

یک اصلی واقع درسرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
2-رای شماره 7119 هیات:آقای علی اکبر دانشور فرزند مسلم بشماره شناسنامه 9648 
و خانم اسماء رحیمی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 9 )بالمناصفه(در شش 
دانگ یکبابخانه به مساحت 120/65 مترمربع پالک 2174 فرعی از 3 اصلی واقع درمعین 

آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عبداله  فرزند  بیدگلی  خموشی  رضا  علی  هیات:آقای   8476 شماره  3-رای 
شناسنامه 259 و خانم زهرا عابدین زاده بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 7377 
)بالمناصفه(در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 130 مترمربع پالک 2186 فرعی از 3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  کتابی  رضوان  خانم  هیات:   9126 شماره  4-رای 
فرعی   2193 پالک  مترمربع   92/97 به مساحت  یکبابخانه  دانگ  152 شش  شناسنامه 

از 436 فرعی از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
5-رای شماره 9311 هیات :خانم فاطمه رمضانی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
287  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 94/60 مترمربع پالک 2198 فرعی از 1 فرعی از3 

اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسین  فرزند  نسب  رحیمی  احمدرضا  هیات:آقای   5905 شماره  6-رای 
 5 شناسنامه  بشماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  عباسی  مریم  خانم  و   8067 شناسنامه 
فرعی   766 پالک  مترمربع   159/10 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
از 106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  خراطی  غالمحسین  هیات:آقای   8723 شماره  7-رای 
شناسنامه 256 و خانم فاطمه ساجدین آرانی فرزند سید میرزا بشماره شناسنامه 9960 
)بالمناصفه(در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 171/67 مترمربع پالک 777 فرعی از 

106 فرعی از 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
8-رای شماره 8417 هیات:آقای محمدعلی حاجی عبدالهی زارچ فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 2467 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 285 مترمربع پالک 45 فرعی از 4 

فرعی از105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  اسمعیل  فرزند  ده  سه  علی  ابن  صدیقه  خانم  هیات:   9318 شماره  9-رای 
شناسنامه 675  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 82/35 مترمربع پالک 9 فرعی از 7 
فرعی از 197 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از عباس عارضی بیدگلی)مالک رسمی(. 
بیدگلی فرزند علی محمد بشماره  :آقای غالمعلی منعمی  10-رای شماره 6711 هیات 
شناسنامه 152  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 262/50 مترمربع پالک 19 فرعی از 8 

فرعی از 223 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  زاده  حاجی  رضا  هیات:آقای   9306 شماره  11-رای 
شناسنامه 181 و خانم جان جان ناظمی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 6299 
)بالمناصفه(در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 201/54 مترمربع پالک 69 فرعی از 4 

فرعی از 235 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  ولی  آقا  فرزند  پورهاشمی  حسین  سید  هیات:آقای   6503 شماره  12-رای 
 149 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند  بشرزادگان  فاطمه  خانم  و   34 شناسنامه 
 2 از  فرعی   37 پالک  مترمربع   136 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 

فرعی از 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

13-رای شماره 9301 هیات:آقای عباس حاجی بابازاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 
232 و خانم لیال لبافیان بیدگلی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 663 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یکبابخانه به مساحت 101/50 مترمربع پالک 18 فرعی مجزا از قسمتی از 
مشاعات فرعی از 255 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از وراث رحمت اله کیانی)مالک رسمی(. 
14-رای شماره 9313 هیات :آقای سید ابوالفضل حسین زاده بیدگلی فرزند سیدرضا 
بشماره شناسنامه 7734  شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/75 مترمربع پالک 
13 فرعی از 7و9وقسمتی از مشاعات فرعی از 721 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
 ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از وراث رحمت اله متشکر)مالک رسمی(.
بشماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  ساالری  ابوالفضل  هیات:آقای   2074 شماره  15-رای 
 1684 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  آرانی  نجفی  زهرا  خانم  و   1753 شناسنامه 
فرعی  مترمربع پالک 2164  به مساحت 149/27  یکبابخانه  دانگ  )بالمناصفه(در شش 
از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از وراث رحمت اله متشکر)مالک رسمی(. 
بشماره  علی  فرزند  آرانی  عبدلیان  رمضانعلی  هیات:آقای   3673 شماره  16-رای 
شناسنامه 6787  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 343/66 مترمربع پالک 2216 فرعی 
از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از 

محمد خلعت بری)مالک رسمی(. 
17-رای شماره 4341 هیات:خانم فاطمه خانم ساالری آرانی  فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 77  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 117/78 مترمربع پالک 2236 فرعی از 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
18-رای شماره 5989 هیات: خانم فاطمه خانم ساالری آرانی فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 77 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 282/27 مترمربع پالک 2438 فرعی از 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمدعلی  فرزند  شهرابی  صالحی  ناهید  هیات:خانم   9321 شماره  19-رای 
شناسنامه 1460 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 75/15 مترمربع پالک 2484 فرعی از 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
اله بشماره  بیدگلی فرزند نعمت  20-رای شماره 2285 هیات: خانم صدیقه شاطریان 
شناسنامه 196 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع پالک 1359 فرعی از 235 

فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
اله بشماره  بیدگلی فرزند نعمت  21-رای شماره 2305 هیات: خانم صدیقه شاطریان 
شناسنامه 196 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 635/55 مترمربع پالک 1360 فرعی 

از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
22-رای شماره 8521 هیات: خانم زهرا ذرتی فرزند حسین بشماره شناسنامه 12144 
شش دانگ یکبابخانه به مساحت 159/75 مترمربع پالک 1473 فرعی از 235 فرعی از 

2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمدآقا  فرزند  آرانی  کاشی  کریم  محمد  هیات:آقای   9142 شماره  23-رای 
شناسنامه 231 و خانم اشرف خادم حضرتی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 49 
فرعی  مترمربع پالک 1478  به مساحت 299/56  یکبابخانه  دانگ  )بالمناصفه(در شش 

از 235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  کاشی  کریم  فاطمه  خانم  هیات:   9153 شماره  24-رای 
فرعی   1480 پالک  مترمربع   86/26 به مساحت  یکبابخانه  دانگ  364 شش  شناسنامه 

از 235  فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
25-رای شماره 9149 هیات:آقای ناصر قمری قمصری فرزند علی بشماره شناسنامه 
45637 و خانم زهره رنجبر آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 10441 )بالمناصفه(

در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 103 مترمربع پالک 1484 فرعی از 376 فرعی از 
2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  نژاد  جعفری  عباس  هیات:آقای   5951 شماره  26-رای 
شناسنامه 329  شش دانگ یکبابخانه به مساحت 148/90 مترمربع پالک 4924 فرعی از 
 205 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

27-رای شماره 8453 هیات:آقای حسین خیردوست فرزند عباس بشماره شناسنامه 
181 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 141 مترمربع پالک 4960 فرعی از 73 فرعی از 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از زهرا سالمی)مالک رسمی(. 

بشماره  حسن  فرزند  آرانی  دالوریان  محسن  هیات:آقای   8418 شماره  28-رای 
شناسنامه 10485 و خانم زینب آقائیان آرانی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 170 
)بالمناصفه(در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 150/20 مترمربع پالک 4966 فرعی از 
213 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین خرمی)مالک رسمی(. 
29-رای شماره 6613 هیات:آقای غالمرضا رضائی نوش آبادی فرزند مسلم بشماره 
شناسنامه 5209 و خانم صفیه رحیمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 34 )بالمناصفه(

در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 88/40 مترمربع پالک 431 فرعی 43 اصلی واقع در 
غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  خاکسار  اسماعیل  هیات:آقای   8716 شماره  30-رای 
بشماره شناسنامه 1632 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 115/75 مترمربع پالک 459 

فرعی از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  خاکسار  اسماعیل  هیات:آقای   8719 شماره  31-رای 
بشماره شناسنامه 1632 شش دانگ یکبابخانه به مساحت 107/55 مترمربع پالک 460 

فرعی از 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 93/10/8

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 93/10/24 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

مفاد آرا
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   9/457

فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند، در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.  عمومی محل را ارائه نکند 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
اکبری  معصومه  خانم   –  93/09/06 مورخ   139360302021000823 شماره  1-رای 
حبیب آبادی فرزند عزیز بشماره ملی 1189393621 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 3670 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 122/13 مترمربع مالک رسمی.
عسکری  اقدس  خانم   –  93/09/06 مورخ   139360302021000824 شماره  رای   -2
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0042428599 ملی  بشماره  دخیل  فرزند  آبادی  سعادت 
برروی قسمتی از پالک شماره 3670 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 

بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 105/17 مترمربع مالک رسمی.
 3- رای شماره 139360302021000825 مورخ 93/09/06 – آقای محمد اکبری فرزند 
حسین بشماره ملی 1189557266 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 214/25 مترمربع خریداری رسمی از محسن اکبری.
4- رای شماره 139360302021000826 مورخ 93/09/06 – آقای عباس دهقانان زاده 
فرزند حسین بشماره ملی 1189496461 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک شماره 2485 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 240/25 مترمربع موروثی از مرحوم حسین دهقانان زاده.
ذبیحی  خانم معصومه   – 5- رای شماره 139360302021000827 مورخ 93/09/06 

روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189532514 ملی  بشماره  یداله  فرزند  جاللی 
قسمتی از پالک شماره 5411 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
باقر  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مترمربع   110/33 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17

فخاری زواره.
آقای مصطفی صادقی   – 6- رای شماره 139360302021000828 مورخ 93/09/06 
ثمنیه  بهاء  استثنای  یکبابخانه)به  ششدانگ   1189940647 ملی  بشماره  اکبر  فرزند 
اعیانی( احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره 5798 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 158/85 مترمربع خریداری عادی 

از معصومه مختاریان پور زواره.
7- رای شماره 139360302021000860 مورخ 93/09/12 – خانم زهرا ربیعی فرزند 
جمشید بشماره ملی 1288006004 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
شماره 2531 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 413/10 مترمربع خریداری رسمی از حسین عابدینی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/09/23  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/08

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره 
فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم اشرف خیرمند با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه سهم مشاع از کل پنج سهم 
ششدانگ یکدرب باغ بشماره 2/980 نهصد و هشتاد فرعي از دو اصلي شده است که 
سندمالکیت مذکورذیل ثبت 3585 صفحه 292 دفتر21 بنام میرزا جواد طبیبیان ثبت و 
صادر گردیده سپس بموجب سند شماره 178970–87/2/18 دفتر سه شهرضا کل سه 
سهم به سیدمحمد طبیبیان و سید مهدي طبیبیان )به ترتیب نسبت به یک سهم وهشت 
دوازدهم سهم و یک سهم و چهاردوازدهم سهم( انتقال شده که نامبردگان هم بموجب 
سندرسمي شماره 47891–91/6/13 دفتر145 شهرضا کل سه سهم مالکیت خودرابه 
 جالل الدین بالري انتقال دادند که نامبرده هم به موجب سند رسمي شماره 52956– 92/7/6
دفتر 145 شهرضا کل سه سهم را به خانم اشرف خیرمند انتقال دادند اینک نامبرده 
نامه  آئین  ماده 120  دراجراي  که  است  نموده  المثني  مالکیت  درخواست صدور سند 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت 
اعتراض  آگهي  این  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  مي بایست  مي باشد  خود  نزد 
یا  و  نرسد  اعتراض  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نماید  تسلیم  مثبت  مدارک  با  را  خود 
طبق  را  المثني  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نگردد  تسلیم  یاسندمعامله  مالکیت  سند  اصل 
معامله  یا سند  مالکیت  اگر سند  .و  نمود  خواهد  تسلیم  متقاضي  به  و  مقررات صادر 
تنظیم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  صورت  گردد  ارائه 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  اصل  و  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  یک   و 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
فقدان سند مالكيت 

10/75 شماره: 103/93/2888/337-93/10/1 آقای احمد کبیری رهنی فرزند محمد به 
استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است که سند مالکیت 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین معروف میرزاباقر 
به شماره 73 فرعی از 51- اصلی واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که در 
صفحه 99 دفتر 17 امالک ذیل ثبت 3108 به نام احمد کبیری رهنی فرزند محمد ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 437-43/11/26 دفتر 25 نطنز 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت  سند 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
انتشار  از تاریخ  ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
ارائه کننده  یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  مالکیت و سند معامله تسلیم 
مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
 ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:146 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز



اخبار کوتاهیادداشت

6
فریدن همچنان صدرنشین لیگ شنا

مرحله دوم لیگ شنای استان اصفهان روز جمعه با حضور 210 شناگر در قالب 
14 تیم در استخر هاتف برگزار ش��د و تیم فریدن در این مرحله با کسب 302 
امتیاز و در مجموع با 583 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند.گفتنی است ، 

مرحله نهایی این رقابت ها در اسفندماه  سال جاری برگزار خواهد شد.
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 تورس در آث 
میالن می ماند

 احتمال نابودی زمین
 گلف اصفهان 

باشگاه فوتبال چلسی انگلیس روز شنبه اعالم کرد که فرناندو تورس مهاجم 
اسپانیایی این تیم که به صورت قرضی در تیم فوتبال آث میالن ایتالیا بازی 
می کند، از ابتدای سال جدید با قراردادی دایمی برای این تیم بازی خواهد 
کرد. تورس 30 ساله که در تابستان براس��اس قراردادی دو سال به صورت 
قرضی به آث میالن پیوسته بود، قرار اس��ت 5 ژانویه به صورت دایم به این 
 تیم پیوندد.باشگاه چلس��ی در حالی انتقال نهایی تورس را به میالن اعالم

 می کند که روزنامه های اسپانیا اعالم کرده بودند وی به اتلتیکومادرید تیم 
سابق خود بازخواهد گشت

تورس در سه سال و نیم گذشته در چلسی عملکرد مورد انتظار را نداشته اما 
با چلسی عنوان قهرمانی در لیگ اروپا )یورو لیگ( و جام اتحادیه انگلیس را 

به دست آورده است.
تورس در قراردادی به ارزش 50 میلیون پوند )ح��دود 78 میلیون دالر( از 

لیورپول به چلسی پیوسته بود.

رییس هیات گلف اصفهان گفت: برای ترمیم و بازسازی زمین گلف اصفهان 
در 3 سال گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته و با اختصاص تنها 40 میلیون 
تومان، می توان آن را برای سال آینده ترمیم کرد. محسن شیران ، با اشاره 
به وضعیت زمین گلف استان اصفهان اظهار داشت: این زمین چندین سال 
است که مورد بهره برداری قرار گرفته و در حال حاضر این زمین با دارا بودن 
18 میدان و رعایت تمامی نکات فنی، بهترین زمین گلف در سراسر کشور 
به حساب می آید.وی با بیان اینکه هر زمین گلفی باید بعد از پایان هرسال 
با تعمیر و مرمت برای استفاده سال آینده آماده سازی شود، افزود: زمین 
گلف اس��تان اصفهان برخالف اینکه چندین سال است مورد بهره برداری 
قرار گرفته هیچ اقدامی برای تعمیر و مرمت آن انجام نگرفته و ضروری است 
که با پایان هرسال اقداماتی برای مرمت آن صورت گیرد، چراکه این گونه 

زمین ها تحت تأثیر شرایط جوی فرسایش پیدا می کند.

عدم خود باوری و موقعیت نشناسی 
بازیکن��ان و کادر فنی تیم فوتس��ال 
گیتی پس��ند موجب ش��ده ت��ا این 
تیم ه��ر زمانی که فرصت رس��یدن 
به صدر و نزدیک ش��دن به ش��انس 
قهرمانی را پیدا م��ی کند، به راحتی 
امتیاز از دست می دهد. تیم فوتسال 

گیتی پسند اصفهان لیگ برتر فوتسال را در شرایطی آغاز کرد 
که یکی از مدعیان قهرمانی محسوب می شد اما در عمل این 

تیم نشانی از یک تیم مدعی نداشت.
این تیم که هدایتش به محمد کشاورز سپرده  شده بود، در 
هفته های ابتدایی لیگ امتیازات زیادی را از دس��ت داد تا 
جایی که در مقطعی آن قدر فاصله امتیازی اش با گروه های 
مدعی زیاد شده بود که عماًل شانسی برای قهرمانی نداشت 
اما به مرور تیم های مدعی امتیازات زیادی را از دست دادند 
و تیم اصفهانی نیز توانست روند نتیجه گیری بهتری داشته 
باش��د.با توجه به این وضعیت گیتی پسند توانست به جمع 
مدعیان بازگردد ت��ا جایی که قبل از مس��ابقات هفته دوم 
دور برگش��ت، دو امتیاز با تیم صدرنش��ین فاصله داشت و 
می توانست امیدوار باشد که با لغزش سایر مدعیان به صدر 
بازگردد اما این تیم در خانه و برابر تیم قعرنشین شهرداری 
ساوه به تساوی خانگی دست پیدا کرد تا دو امتیاز ارزشمند 
را در این موقعیت از دست بدهد.گیتی پسند برای قهرمانی 
در لیگ نیاز دارد تا امتیازات کامل دیدارهای خانگی را کسب 

کند و چش��م به امتیاز از دس��ت دادن 
سایر حریفان باشد اما زمانی که این تیم 
نمی تواند از موقعیت هایش بهره برداری 
الزم را داشته باشد، هراندازه هم سایر 
تیم های مدعی لغزش داش��ته باشند، 

سودی به حال این تیم نخواهد داشت.
به نظر می رس��د بازیکنان و کادر فنی 
گیتی پسند خودباوری الزم را برای دست یابی به قهرمانی 
ندارند، ازاین رو درس��ت درزمانی که انتظار می رود این تیم 
بتواند در نتیجه گیری عملکرد بهتری داشته باشد، ضعیف تر 
از حد انتظار ظاهر می شود.گیتی پس��ند فصل گذشته نیز 
در رقابت با تیم دبیری تبریز، قهرمانی را به این تیم واگذار 
کرد که البته این اتفاق با اختالف امتی��ازی کمی رخ داد و 
درصورتی که تیم اصفهانی قدر امتی��ازات برخی بازی ها را 
می دانست، به طور حتم جام به اصفهان می آمد، اما درهرحال 
فصل گذشته این اتفاق رخ نداد و این نگرانی وجود دارد که 

در فصل جاری نیز یک بار دیگر همان تجربه تکرار شود.
محمد کشاورز پس از تساوی تیمش برابر تیم قعر جدولی 
شهرداری س��اوه در جمع خبرنگاران رس��انه های گروهی 
اظهار داشت: بازی خوبی بود، فکر می کنم از کیفیت خوبی 
برخوردار بوده و تماشاگران حاضر از این مسابقه لذت بردند 
اما متأس��فانه تنها ایرادی که در این مس��ابقه وجود داشت 
این بود که ما از موقعیت های زیادی که به دس��ت آوردیم، 

استفاده نکردیم.

سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان گفت: 
هر بردی ب��رای ایران در ج��ام جهانی یک 
موفقیت محسوب می شود، البته صعود به 

دور دوم هم شاهکار است.
بروت ماچک سرمربی اسلوونیایی تیم ملی 
هندبال ایران در آستانه شرکت تیمش در 
جام جهانی 2015 قطر در مورد بازگش��ت 

7 ملی پ��وش محروم به تیم ملی اظهار داش��ت: ب��ا حضور این 
بازیکنان تیمم کامل تر شده است. این مس��أله دست مرا برای 
آماده کردن تیم ب��رای جام جهانی بازتر کرده اس��ت و حاال در 
 هر پس��ت دو یا س��ه بازیکن دارم اما در اینچئون واقعاً مشکل

 داشتم.
وی در مورد روند اردوی تیم ملی و لغو اردوی اس��لوونی افزود: 
اردوی اول عالی بود و با جوی که ب��ر اردو حاکم بود، تیم طبق 
برنامه پیش رفت. البته از ش��رایط راضی نیس��تم چون اردوی 
اس��لوونی لغو ش��د درحالی که می توانس��تیم به راحتی از آن 
اس��تفاده کنیم. قرار بود در آنجا عالوه بر تمرین بازی تدارکاتی 
داشته باش��یم که نش��د؛ حاال می ماند اردوی ایتالیا که که قرار 
 اس��ت س��ه بازی با تیم ملی ایتالی��ا و چند تیم دیگر داش��ته

 باشیم.
ماچک در مورد اینکه آیا این تعداد بازی و اردو برای شرکت در جام 
جهانی کافی است گفت: شک نکنید دو اردو برای آمادگی تیم آن 
هم برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان کافی نیست. البته 
دیگر وقتی نداریم که از دست بدهیم. بازیکنان دوباره از دوشنبه 

به اردو می آیند و تنها سه روز تمرین 
خواهیم داشت.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در گ��روه 
س��ختی قرار گرفته اند، بیان داشت: 
ب��ا ای��ن ش��رایط، کس��ی از تی��م ما 
انتظاری ن��دارد اما م��ن فکر می کنم 
 تیم��م می تواند هم��ه را س��ورپرایز

 کند.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه اضاف��ه ش��دن باباصفری و 
موس��وی )دو لژیون��ر اصفهان��ی در مجارس��تان( در اردوی 
ایتالی��ا کار را س��خت نمی کند گف��ت: آنها خیل��ی زود با تیم 
هماهنگ می ش��وند. البته باباصفری دوش��نبه در ایران به تیم 
اضافه می  ش��ود و موس��وی در ایتالی��ا. این بار اول نیس��ت که 
 این اتف��اق می افتد و در بازی های آس��یایی هم این ش��رایط را 

داشتیم.
س��رمربی تیم ملی هندبال در مورد پیش بین��ی خود از نتیجه 
ایران در این مس��ابقات اضافه کرد: این تجربه اول من نیس��ت 
اما ایران برای نخس��تین بار در این مس��ابقات شرکت می کند. 
این مس��ابقات خیل��ی از بازی های آس��یایی و المپیک قوی تر 
اس��ت و به نظر می رس��د برنامه بازی ه��ا به نفع قط��ر میزبان 
چیده ش��ده باش��د. با این حال همه تیم ها آماده به مس��ابقات 
می آیند و تیم ضعیف نداریم. هر بردی برای ایران یک موفقیت 
 محس��وب می ش��ود، البته صع��ود ب��ه دور دوم هم ش��اهکار

 است.

فرصت سوزی فوتبالیست های اصفهانی

گیتی پسند از قهرمانی فرار می کند
ماچک: صعود ایران به دور دوم شاهکار است

 تیمم می تواند همه را سورپرایز کند

معتبرترین مس��ابقات فوتبال در قاره کهن به 
زودی در نیمکره جنوبی و در کش��ور استرالیا 
کلید می خ��ورد، تا 16 تیم صع��ود کننده به 
مرحله نهایی جام ملت های آسیا 2015 برای 
شناسایی سیمای تیم قهرمان به میدان بروند.

 واقعیت این اس��ت که این مس��ابقات در نزد 
آس��یایی ها از جایگاه رفیعی برخوردار اس��ت 
و قطب های ب��زرگ قاره با انبوه س��تاره های 
خود و با توپ پر گام ب��ه این میدان می گذارند  
 به همین س��بب جام ملت های آس��یا بااقبال 
طیف های وس��یعی از مردم مواجه می ش��ود 
وازچشم بادامی ها گرفته تا عرب ها و فارسی 
زبانان به خصوص عالقه مندان کش��ورمان با 
اشتها و ولع تمام،منتظر 19 د ی ماه و آغاز این 

رقابت ها هستند.
 ب��ه م��وازات پیش��رفت صاعق��ه وار چش��م 
بادامی ها در س��ه دهه اخیر و کس��ب عناوین 

شامخ در عرصه آسیا ، تیم ملی کشورمان 
نتوانس��ته آن طور ک��ه باید و ش��اید 

انتظارات را برآورده کند که بی گمان 
علت اصلی این فاصل��ه به خصوص 
در زمان حاضر، وضعیت ش��کننده 
فوتبال م��ا در عرص��ه رقابت های 

داخلی است .
رییس فدراسیون فوتبال می گوید 

مش��کالت زیادی دارند اما با 
این وجود قرار نیس��ت 

دست از تالش 
بکشند.

 

عل��ی کفاش��یان ؛ درب��اره آخرین ش��رایط 
 تی��م مل��ی م��ی گوی��د:» بچ��ه ه��ا دارن��د

 ت��الش ش��ان را م��ی کنن��د. ما ب��رای حل 
 مشکل س��ربازان مان هم با بسیاری از بزرگان

 نامه ن��گاری کردیم ، تقاضا داش��تیم با توجه 
به ش��رایط حس��اس تیم ملی این بچه هایی 
 که نادم ش��دند و م��ی خواهند ب��ا اعتراف به 
اشتباه شان ، به خدمت س��ربازی بروند  را به 

طور موقت در اختیار تیم ملی قرار دهند. 
خیل��ی امیدواری��م ک��ه ای��ن اتف��اق قبل از 
اع��زام تی��م ملی ب��ه ج��ام ملت های آس��یا 
بیفت��د.« او درب��اره مش��کالت تی��م مل��ی 
 و گالی��ه ه��ای کادرفن��ی و بازیکن��ان از
  کم ب��ودن پاداش ه��ای جام مل��ت ها گفت:
 » این پاداش��ی اس��ت ک��ه در ش��رایط مالی

 فعلی مان هیات رییس��ه تصویب کرده است. 

ما فعال برای قهرمان��ی پاداش 10 هزار دالری 
در نظ��ر گرفتیم اما اگ��ر تیم قهرمان ش��ود 
 حتما س��عی می کنیم این پاداش ها را بیشتر

 کنیم.«ریی��س فدراس��یون درب��اره فراهم 
نب��ودن ش��رایط اردوی ته��ران و دلخ��وری 
کارل��وس ک��روش و این ش��ایعه ک��ه قصد 
داش��ته جمع��ه ش��ب اردوی تی��م مل��ی را 
ت��رک کن��د ه��م گفت:»بعی��د م��ی دان��م 
 کروش چنی��ن کاری کند. او مش��کالت ما را
  می دان��د و م��ی داند چق��در داری��م تالش

 می کنیم.او اه��ل این لوس بازی ها نیس��ت 
و بعید م��ی دانم از ای��ن کارها بکن��د. او کنار 
تیمش م��ی ماند و ب��زودی به اس��ترالیا می 
روند. همین االن که با ش��ما ح��رف می زنم 
فدراس��یون ریالی پول ن��دارد و نتوانس��تیم 
بلیت اع��زام تیم به اس��ترالیا را تهی��ه کنیم. 
 ولی این دلیل نمی شود که ما قدمی به عقب

 برداریم. «
او درباره اینکه کارلوس کروش گفته ممکن 
است بعد از جام ملتها قربانی شود گفت:» این 
بحث ها نیس��ت. ما حتی اگر در جام ملت ها 
نتیجه نگیریم هم با کارلوس ادامه می دهیم . 
کفاش��یان بع��د از روزی موف��ق در مجمع 
فوتبال این قدر س��ر حال اس��ت ک��ه بگوید 
حتی در ص��ورت وقوع یک فاجع��ه و حتی 
ناکام��ی در مرحله گروهی ب��ازی های جام 
جهانی هم بعید اس��ت دس��ت ب��ه تصمیم 

بزرگ��ی بزنیم ب��ا اینکه م��ن ب��ه بچه ها 
و تالش��ی ک��ه به خ��رج م��ی دهند 

ایم��ان دارم. آنها با تم��ام وجودش��ان بازی 
می کنند و دیگر باقی اش دس��ت خداس��ت. 
 م��ی دان��م ک��ه تی��م در ج��ام ملت ه��ا کم 
نم��ی گ��ذارد اگرچ��ه هم��ه م��ا روزه��ای 
 س��ختی را قب��ل از ج��ام ملته��ا س��پری

 کرده ایم.«
عل�ی کریمی:حال تی�م ملی خوب 

نیست
وزی��ر ورزش در دی��داری پش��ت دره��ای 
بس��ته با ملی پوش��ان به گفت و گو نشس��ت 
که تنها جزئیاتی از این دیدار منتش��ر ش��ده. 
 دیداری ک��ه ب��ه نظر می رس��د خوش��ایند

 بوده است.
جلس��ه مهمی بین وزیر ورزش با کادر فنی و 
بازیکنان تیم ملی در مح��ل تمرینات برگزار 
شد. در این جلسه بازیکنان گالیه داشتند که 

چرا فدراسیونی ها سر 
تمرین��ات ما 

نمی آیند؟ نکونام به عنوان کاپیتان تیم ملی به 
وزیر گفت: »خیلی خوشحالم که شما را اینجا 

می بینم. همچنین کروش، 
بی��ک زاده، س��یدجالل و عل��ی کریم��ی 
 اف��رادی بودن��د ک��ه در این جلس��ه صحبت

 کردند.
در ابت��دای ای��ن نشس��ت صمیم��ی ،وزی��ر 
به ک��روش گف��ت: هر حرف��ي داری��د بزنید 

چون من آم��ده ام اینجا که حرف هاي ش��ما 
را بش��نوم. کارل��وس هم گفت: »بهتر اس��ت 
بچه ها صحبت کنند، آنها توقع دارند ش��رایط 
بهتر از این ش��ود و با وضعیت بهتري به جام 
ملت ه��ا برویم. آنه��ا انتظار کم��ک دارند و 
اینکه مش��کالت ما حل شود.« در این لحظه 
 نکونام گفت ما چمن و حتي لباس مناس��ب

 نداریم.کریم��ي هم گفت: »م��ن دوره هاي 
 مختلفي در تیم ملي بودم. ت��ا به حال وضع

 تیم مل��ي را این قدر بد ندیده ب��ودم. بیرون 
که بودم مش��کالت را مي گفتن��د ولي باورم 
نمي ش��د، متأسفانه ش��رایط خیلي بد است 
و باید ب��ه این تی��م کمک شود.«براس��اس 
این گ��زارش - تنش و هیاهوه��ای رایج که 
نش��ات گرفته از فقدان برنام��ه محوری در 
فدراسیون فوتبال و همچنین باشگاههاست 
 باعث ش��د تا فوتب��ال ب��ه بیراهه ب��رود و 
تیم ملی ما نیز در هفته های و روزهای 
اخیر دچار حاش��یه های مخرب 
ش��ود.اگر به این پاشنه آشیل 
، نبود برنام��ه های مطلوب 
تدارکات��ی و طراح��ی 
درس��ت و حس��ابی و 
فقدان دیپلماسی را در 
تیم ملی اضافه کنیم ، 
بخوبی درمی یابیم که 
چرا اکثر کارشناسان و 
پیش کسوتان فوتبال 
ب��رای تیم کش��ورمان 
افق روشنی را متصور 

نیستند.

تیم ملی فوتبال تشنه حمایت است

کفاشیان: کارلوس کروش اهل لوس بازی نیست !

امیر غفور به ژاپن می رود؟
پس از پیوستن س��عید معروف به 
زنیت کازان روس��یه، حاال خبر از 
جدی شدن پیشنهاد باشگاه تروی 
ژاپن برای جذب امیر غفور به میان 
آمده است.سعید معروف کاپیتان 
تیم ملی والیب��ال ایران تا دو هفته 
دیگر در ترکیب تی��م زنیت کازان 
روس��یه قرار می گیرد. ب��ه دنبال 
این خبر حاال پیشنهادی از باشگاه 
تروی ژاپن برای ج��ذب امیر غفور به میان آمده اس��ت. امیر غفور با 
22 سال سن یکی از مهره های موثر تیم ملی والیبال ایران است که 
در حال حاضر در باشگاه متین ورامین بازی می کند.خبر پیشنهاد 
باشگاه تروی در حالی مطرح می ش��ود که پیش از این نیز از باشگاه 
های برش��ا ایتالیا، فنر باغچه ترکیه و شانگهای چین پیشنهاد بازی 
برای بازیکنانی چون محمد موس��وی، مجتبی میرزاجانپور و فرهاد 

قائمی مطرح شده بود.

 انتخابی های تیم ملی بوکس 
باز هم به تعویق افتاد

دور اول انتخابی ه��ای تیم ملی 
بوکس بزرگساالن که قرار بود روز 
)شنبه( برگزار شود یک هفته به 
تعویق افتاد.البته زمان قبلی که 
برای شروع اردوهای آماده سازی 
تیم ملی اعالم شده بود، 25 آذر 
ب��ود ک��ه آن اردو هم ب��ه خاطر 
مسایل مالی لغو شد. هرچند نایب 
ریی��س فدراس��یون گف��ت که 
فدراسیون 25 آذر را به صورت رسمی زمان شروع اردو اعالم نکرده 
بود و فق��ط زمانی ک��ه بود که فدراس��یون م��د نظر داش��ت.علی 
دانشمندفرد دبیر فدراس��یون بوکس در مورد به تعویق افتادن یک 
هفته ای این رقابت های انتخاب��ی گفت: برنامه های ما برای تیم ملی 
جهت آماده س��ازی حضور در بازی های المپیک ریو اس��ت و به این 
منظور نیازمند شرایط مالی خوب و حضور در تورنمنت های مختلف 
هستیم. این مسایل باید در تفاهم نامه ای که با کمیته ملی المپیک 

داریم دیده شود.

دور جدید تمرینات تیم ملي تکواندو
دو مل��ی پ��وش اصفهانی دور 
جدید تمرین��ات خ��ود را به 
همراه اردونش��ینان تیم ملی 
 تکواندوي مردان کش��ور آغاز 
می کنند.دور جدید تمرینات 
تیم مل��ي تکوان��دوي مردان 
کشور براي حضور در بیست و 
دومین دوره مسابقات قهرماني 
جهان - روسیه از صبح شنبه 
سیزدهم دی ماه در مرکز جهاني آغاز می شود. علیرضا نصرآزاداني 
و سجاد مرداني ملی پوشان اصفهانی هستند که به همراه فرزان 
عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبي، هادي مستعان، بهنام اسبقي، محمد 
باقري معتمد، ، مس��عود حجي زواره ، مهدي خدابخشي و فرزاد 
عبداله��ي دیگ��ر تکوان��دوکاران حاض��ر در اردوی تی��م ملی ، 
تمریناتش��ان را زیر نظر بیژن مقانلو )سرمربي(، مهدي بي باک و 
مهرداد یوسفي )مربي(  در خانه تکواندو تهران پیگیري مي کنند.

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی 
باشگاه های استان

مس��ابقات پاورلیفتینگ بدون 
تجهیزات قهرمانی باشگاه های 
استان به مناسبت بزرگداشت 
والدت امام جعفرص��ادق )ع(

وهفته مهرورزی  بر گزار شد.
مس��ابقات پاورلیفتینگ بدون 
تجهیزات قهرمانی باشگاه های 
اس��تان روز جمع��ه 5 دی ماه  
در مکان س��الن 17 ش��هریور 
ورزشگاه تختی برگزار گردید.این مس��ابقات با حضور 125 نفر 
شرکت کننده در چهار رده سنی نوجوانان ،جوانان،بزرگساالن 
و پیشکسوتان به پایان رس��ید که در رده سنی نوجوانان باشگاه 
قدرت خمینی شهر ،هیات بدنسازی و پرورش اندام  شهرستان 
نجف آباد و باش��گاه  پوریای اصفهان به ترتیب مقام های اول تا 

سوم را کسب نمودند.

 مهرام تهران- پمینا 
ساعت ۱6 سالن آزادي

تیم بسکتبال پمینا در هفته سیزدهم 
لیگ برتر باش��گاههاي کش��ور در 

تهران میهمان مهرام است.
 هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال 
امروز با برگ��زاري چه��ار دیدار در 
تهران، بندرامام و مش��هد پیگیري 
مي ش��ود. در تهران تیم بس��کتبال 
پمینا ب��ه مص��اف مهرام م��ي رود. 
ش��اگردان محس��ن صادق زاده که 
هفته پیش در خانه رقابت س��ختي را برابر دانشگاه آزاد داشتند به فاصله 
چهار روز باید با دیگر مدعي مسابقات پیکار کنند. مهرام تیم دوم جدول 
رده بندي که هفته پیش در سالن بدون تماشاگر گرگان ناباورانه مغلوب 
شهرداري این شهر شد جز اعاده حیثیت هدف دیگري ندارد و این موضوع 
کار پمینا را سخت تر مي کند. صادق زاده که بازیکنانش فقط نیمي از هر 
دیدار را در اوج هس��تند باید بر نقاط ضعف تیمش که مهم ترین آنها افت 
انرژي در طول بازي است غلبه کند تا جایگاهي بهتر از هفتمي که اکنون 
در اختیار دارد نصیبش شود. دیدار دو تیم در نیم فصل نخست با پیروزي 

مهرام همراه شد. 
برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است: 

همه دیدارها از ساعت 16 آغاز مي شوند 
دانشگاه آزاد- فوالد هفت الماس 

مهرام تهران- پمینا 
پتروشیمي- شهرداري گرگان 

ثامن مشهد- پتروشیمي ماهشهر

کریم�ي : »م�ن دوره ه�اي 
مل�ي  تی�م  در  مختلف�ي 
 ب�ودم. ت�ا ب�ه ح�ال وض�ع
 تیم ملي را این ق�در بد ندیده 
بودم. بیرون که بودم مشکالت 
را مي گفتند ولي باورم نمي شد
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هفت آخرین مهلت شرکت در فراخوان طراحی نماد های نوروزی 94
 بهروز محمدپور دهکردی مدیر عامل س��ازمان رفاهی، تفریحی ش��هرداری 
شهرکرد گفت: 25 دی ماه سال جاری آخرین زمان شرکت در فراخوان طراحی 
و ساخت المان های نوروزی 94 است.اولویت پیشنهادی طرح ها و ایده ها در این 
فراخوان، توجه به نمادهای سنتی و آیین های بومی و محلی و فرهنگ مردم 

در ایام نوروز است.

7

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اتحادیه تولیدکنندگان 
ماهیان سردآبی در این استان تشکیل می شود.

قاس��م سلیمانی دش��تکی در نشس��ت بررس��ی مشکالت 
ش��یالت اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اتحادیه 
تولیدکنندگان ماهیان سردآبی این اس��تان با هدف تقویت 

جایگاه تولیدکنندگان این بخش تشکیل و فعال می شود.
وی گفت: تمامی مجموعه ش��یالت داران در قالب تعاونی ها، 
باید ضم��ن عضوی��ت در این اتحادیه، نس��بت ب��ه تمکین 
دس��تورالعمل های ابالغی اقدام��ات الزم را انج��ام داده تا از 
مش��کالت قش��ر تولیدکننده ماهیان س��ردآبی در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری کاسته شود.
سلیمانی دشتکی تأکید کرد: انسجام تولیدکنندگان ماهیان 
س��ردآبی در این اتحادیه و جمع آوری م��زارع پرورش ماهی 
غیرمجاز در استان چهارمحال و بختیاری، کاهش مشکالت 

این بخش را به دنبال دارد.
این مسوول افزود: زمینه اجتماعی و امنیتی برخورد با مزارع 
پرورش ماهی غیرمجاز فراهم شده و شورای حفاظت از منابع 
آب اس��تان چهارمحال و بختی��اری در این زمین��ه به زودی 

تشکیل جلسه می دهد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دس��تگاه های 
اجرایی این استان مانند ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 

جهاد کشاورزی و دامپزشکی موظف به تدوین ساز و کارهای 
چگونگی ایجاد این اتحادیه در کمترین زمان ممکن هستند.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری 
بیشترین سهم را در تولید ماهیان سردآبی کشور داشته و سال 
گذشته به علت بیماری ماهیان، بیشترین خسارت را در این 

زمینه متحمل شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: بنابراین مدیران دستگاه های اجرایی 
مربوطه در استان چهارمحال و بختیاری باید به منظور جذب 
اعتبارات ملی برای انجام مطالعات پیشگیری از بیماری ماهیان 

سردآبی اقدامات الزم را انجام دهند.
سلیمانی دش��تکی بیان داشت: باید بیمه ها، س��از و کار الزم 
برای کاهش خس��ارت تولیدکنندگان ماهیان س��ردآبی را 
تدوین کنند و بانک های عامل نیز موظف به ارایه تسهیالت به 

تولیدکنندگان خسارت دیده هستند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه اظهار کرد: مصرف 
ماهیان سردآبی که از سال قبل به بیماری دچار شده اند، در 
انسان هیچگونه مش��کلی را به وجود نمی آورد و این بیماری 
مشترک بین انسان و ماهی نبوده، به طوری که با خارج کردن 
ماهی از آب، این بیماری از بین می رود و نگرانی  در این زمینه 

وجود ندارد.
وی تولید خ��وراک ماهی با کیفیت باال را ضروری دانس��ت و 

گفت: با رعایت اس��تاندارهای الزم و با نظ��ارت کامل تولید 
خوراک ماهی، می ت��وان از تأثیر منف��ی خوراک های ماهی 

بی کیفیت در تولید ماهی جلوگیری کرد.
سلیمانی دش��تکی تأکید ک��رد: اداره کل پدافن��د غیرعامل 
استانداری، مدیریت شیالت و دامپزشکی استان چهارمحال و 
بختیاری موظف به بررسی کیفیت خوراک آبزیان تولیدی بوده 
و باید با کارخانه هایی که استانداردهای الزم را رعایت نکرده اند، 

برخورد قانونی داشته باشند.
مدیر شیالت استان چهارمحال و بختیاری نیز گفت: کیفیت 
پایین خوراک ماه��ی، بیم��اری »وی. اچ.اس« را در ماهیان 
سردآبی تشدید کرده و این مسئله سال قبل نیز بر روی تلفات 

مزارع پرورش ماهی این استان تأثیر گذاشته است.
پرویز منصوری افزای��ش نظارت بر کیفیت غ��ذای تولیدی 
 ماهیان س��ردآبی را ضروری اع��الم و تصریح ک��رد: بیماری

 »وی.اچ.اس« درمان نداشته و تنها می توان با کیفیت باالی 
خوراک ماهی، پایین آوردن تراکم ماهیان پرورشی و افزایش 

بهداشت شیالت ها، به کنترل این بیماری پرداخت.
وی افزود: قوانین بیمه برای بیمه آبزیان س��ردآبی مش��کل 
داشته که باید از سوی قانونگذار اصالح شود تا در وضعیت های 

بحرانی، شیالت داران دچار ضرر و زیان فراوان نشوند.
منصوری خاطرنشان کرد: سال گذشته بیماری »وی.اچ.اس« 
در مزارع پرورش اس��تان چهارمحال و بختیاری با ورود تخم 
ماهی های خارجی فعال و منجر به این شد که از تعداد 265 

مزرعه فعال، 94 مزرعه غیر فعال شوند.
مدیر شیالت استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این 
عامل بیماری در استان های کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، 

لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری نفوذ پیدا کرد.
وی اظهار کرد: این عامل بیماری در دمای پایین فعال تر شده 
و در فصل سرما تلفات را باال می برد، اما این بیماری مشترک 
بین انسان و ماهی نبوده و با خارج شدن ماهی از آب، ویروس 

از بین می رود.
منصوری گفت: برخی پرورش دهن��دگان، مزارع ماهی خود 
را خش��ک کرده تا وی��روس از بین برود و ب��ه همین منظور، 
از مزرعه داران حاش��یه رودخانه سبزکوه، رس��تم آباد و پروز 
لردگان نیز می خواهیم که مزارع خود را برای مدت کوتاهی 

خشک کنند.
وی افزود: مرکز ملی تشخصی بیماری های ماهیان سردآبی در 
استان چهارمحال و بختیاری فعال شده و با نمونه گیری از بچه 

ماهی ها در حال کنترل این عامل بیماری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اتحادیه تولیدکنندگان ماهیان سردآبی تشکیل می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری:

آغازمراحل طراحي بزرگترین 
شهرک صنعتي  

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری گفت: مراحل طراحي بزرگترین شهرک 

صنعتي شهرستان شهرکرد آغاز شده است.
 رضاگنجی اظهارکرد: با توجه به زمینه هاي رش��د 
و توس��عه صنع��ت و ایج��اد فرصت هاي س��رمایه 
گ��ذاري مناس��ب در اس��تان، ش��هرک صنعت��ي 
ش��هرکرد)2( ب��ه زودي پ��الک بن��دي، منطق��ه 
 بن��دي و طراح��ي تأسیس��ات داخل��ي آن انجام 

می شود.
 وی اظه��ار ک��رد: با توج��ه ب��ه اینکه انتق��ال زیر 
س��اخت هاي آب، برق، گاز و مخاب��رات تا ورودي 
شهرک صنعتي شهرکرد دو، طبق ماده 158 قانون 
برنامه پنجم توس��عه با ارگان هاي ذي صالح است 
اکنون مکاتبات برای انتقال این زیر س��اخت ها در 
دستور کار قرار گرفته است. گنجي با تاکید بر لزوم 
همکاری ارگان های ذیربط در راس��تای اجرای این 
طرح، تصریح کرد: به همت مسووالن و دستگاه هاي 
مربوط در ص��ورت انتقال زیر س��اخت هاي مذکور 
ت��ا ورودي صنعتي ش��هرکرد دو، این ش��رکت در 
کوتاه ترین زمان ممکن عملیات اجرایي پروژه هاي 
داخلي آن را در دس��تور کار خود ق��رار خواهد داد. 
وي خاطرنش��ان کرد: این ش��رکت آمادگی الزم را 
ب��راي اختصاص زیر س��اخت ها درراس��تای ایجاد 
فضاي مطلوب س��رمایه گ��ذاري در بخش صنعت 
را دارد. گنج��ی اظهار کرد: ش��رکت ش��هرک هاي 
صنعتي اس��تان چهارمحال و بختیاري بر آن است 
تا با اجراي پروژه هاي داخلي ش��هرک هاي صنعتي 
استان در کوتاه ترین زمان ممکن و البته به صورت 
مطلوب زمینه توس��عه صنع��ت اس��تان را فراهم 
آورد که این امر مس��تلزم همس��ویي برخي دیگر 
 از دس��تگاه هاي اجرایي خدمات رس��ان استان نیز  

خواهد بود.

  تحصیل 50 هزار دانشجو
 در چهارمحال و بختیاری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: وج��ود افزون بر 50 هزار دانش��جو در دانش��گاه های اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، نش��ان دهنده ظرفیت باالی این اس��تان در 

زمینه تولید علم، اندیشه و برنامه های توسعه ای است.
خدابخش مرادی در نشست با رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: دانش��گاه ها بهترین محل 

برای تولید علم، اندیشه و برنامه به شمار می روند.
وی گفت: ام��روزه با توجه به ت��وان باالی نیروی انس��انی موجود در 
دانشگاه های کشور و اس��تان چهارمحال و بختیاری، دانشگاه، محل 
مناسب و مطلوبی برای تولید علم، برنامه و اندیشه محسوب می شود.

مرادی تأکید کرد: اس��تفاده از توان باالی اعضای هیات های علمی، 
اساتید و دانشجویان در دانش��گاه ها نقش مهم و مؤثری در رسیدن 

سریع تر به اهداف توسعه ای و دستیابی به پیشرفت در جامعه دارد.
این مس��وول افزود: وجود افزون بر 50 هزار دانشجو در دانشگاه های 
استان چهارمحال و بختیاری، نشان دهنده ظرفیت باالی این استان 

در زمینه تولید علم، اندیشه و برنامه های توسعه ای است.

525 طرح صنایع دستی به کارگروه 
اشتغال معرفی شد

 سرپرس��ت معاون��ت صنای��ع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی،
 صنایع دستی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری از معرفی 525 
طرح صنایع دستی مش��اغل خانگی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و 
سرمایه گذاری استان خبرداد.مهرداد رئیسی افزود: سهمیه اختصاص 
یافته تسهیالت مشاغل خانگی به این اداره کل 7 میلیارد ریال بوده 
اس��ت.وی اظهارکرد: با توجه به عدم جذب تس��هیالت توسط سایر 
دستگاه ها، این اداره کل سه برابر سهمیه تخصیصی معادل 21میلیارد 
ریال طرح معرفی کرده که معادل 300 درصد سهم تخصیص یافته 
است.رئیسی گفت: طرح های مذکور شامل رش��ته های نمد، گلیم، 
قلمزن��ی، خاتم کاری، البس��ه محل��ی، چوغا بافی است.سرپرس��ت 
معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی استان همچنین اشتغال ایجاد 
 شده طی 8 ماهه س��ال جاری در بخش صنایع دس��تی را 725 نفر 

اعالم کرد.

11 میلیارد ریال اعتبار در حوزه بهداشت  
استان هزینه شد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در سال جاری در حوزه بهداش��ت این اس��تان افزون بر 11 میلیارد 
ریال اعتبار جذب و هزینه شد. عبدالمجید فدایی اظهار کرد: در یک 
سال گذش��ته، با تالش های بی وقفه و شبانه روزی مسووالن دانشگاه 
علوم پزش��کی اس��تان چهارمحال و بختیاری، 11 میلی��ارد و 402 
میلیون و 703 هزار ریال برای برنامه های بیمه روس��تاییان، پزشک 
 خان��واده و خرید و توزیع مکمل ه��ای دارویی جذب و هزینه ش��ده
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالكيت 
برگ  دو  استناد  به  محمدرضا  فرزند  نیسیانی  فتاحی  کاظم  مرحوم  ورثه   10/92
سند  که  شده  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
از 72 حبه ششدانگ مزرعه بوته پالک 116 اصلی واقع  مالکیت یک دوم سهم مشاع 
 136 دفتر   65 در صفحه  که  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  اردستان  برزاوند  دهستان  در 
مفقود شده چون  جابجایی  علت  به  گردیده  و صادر  ثبت  فوق  نامبرده  نام  به  امالک 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
یا  مزبور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  می شود  آگهی  مراتب  ثبت 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا 
م الف:446  اقدام خواهد شد.  مقررات  المثنی طبق  مالکیت  معامله در صدور سند   سند 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  سپاه  جانو  خواهان سحر   1554/93 کالسه  پرونده  در خصوص   10/96
وقت  است  نموده  تقدیم  آبادی  وکیل  ابراهیمی  سجاد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   93/11/11 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
اختالف  2 شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 
عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
الف:26119  میشود.م  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

نشانی:  پهلوانی  کریمی  مهدی  خواهان:   93/8/28-1475 دادنامه:  شماره   10/122
اصفهان – فلکه احمدآباد – جنب پل هوایی – تعمیرات پارسیان خوانده: اسماعیل پناهی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه دو فقره چک به مبلغ پنج میلیون ریال به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی مهدی کریمی پهلوانی به طرفیت اسماعیل پناهی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال از وجه دو چک به شماره های 672126-93/3/30 و672129-93/4/30 به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
اینکه خوانده  و  دارد  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  در 
دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  در جلسه حضور  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با 
لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 
پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522 
دادرسی و  بابت هزینه  ریال  بابت اصل خواسته و صد و شصت هزار  ریال  میلیون 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
)93/3/30و93/4/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم مینماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
 پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:26132 

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/123 شماره: 50/93ش6ح به موجب رای شماره 661 تاریخ 93/4/29 شعبه ششم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی چراغ 
اصفهانی فرزند تقی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از مورخه 92/8/17 لغایت 
الوکاله  زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
با وکالت  اکبر  فرزند  امینی والشانی  نفیسه  قانونی در حق خواهان  تعرفه  وکیل طبق 
زیتون  ساختمان   – فرشادی  نهر  خ   – اصفهان  نشانی  به  آقاابراهیمی سیچانی  محمد 
طبقه اول – موسسه آفتاب عدل. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به   –
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
نماید.م الف:26133 شعبه ششم حقوقی شورای  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  کند 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/124 کالسه پرونده: 1333/93/ش6 شماره دادنامه: 1577-93/9/20 مرجع رسیدگی: 
قلی  حسین  فرزند  صادقی  مجید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه 
نشانی: زینبیه – دارک – خ جماران – کوچه شریعتی – منزل مجید صادقی خوانده: علی 
عشوری فرزند محمدعلی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مجید صادقی به 
طرفیت آقای علی عشوری به خواسته مطالبه مبلغ 14/500/000 ریال وجه یک چک به 
شماره 230/431798 به عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستدا به مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
بابت اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال  حکم بر محکومیت خوانده 
از تاریخ سررسید چک  تادیه  36/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و 
می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )84/10/25( موصوف 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:26134 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

 28 شعبه   93/7/14 تاریخ   522 شماره  رای  موجب  به   266/93 شماره:   10/125
قوام  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
خ وحید   – خ سجاد   – به نشانی اصفهان  آزاد  ا... شغل  آیت  فرزند  بروجنی  شبانیان 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  واحد3   – بهار  مجتمع   – هادیان  شهید  کوچه   – دوم 
8/540/429 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 170/000 ریال به عنوان خسارات 
دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی که محاسبه آن به 
عهده اجرای احکام می باشد و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 89/3/25 جهت 
مبلغ  به  ریال و چک 89/2/15-667708  مبلغ 3/985/429  به  چک 89/3/25-667717 
مرکزی  بانک  نرخ شاخص  طبق  آن  ایصال  و  زمان وصول  لغایت  ریال   4/555/000
در حق خواهان شرکت سهامی پخش البرز به مدیریت 1- محمدرضا مرادی 2- محمد 
امیری 3- محمدعلی میرزای کوچک شیرازی 4- احمد شیبانی به وکالت پیام عزیزیان 
شماره  بین جمهوری و نوفل لوشاتو –  خ حافظ –  و مریم پدیدار به نشانی تهران – 
343 صادر و اعالم می گردد. نیم عشر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:26135 

شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

10/126 شماره: 267/93 به موجب رای شماره 523 تاریخ 93/7/14 شعبه 28 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ناصر دغاغله فرزند 
باال- بن بست  اول چهارباغ   – دروازه شیراز   – به نشانی اصفهان  آزاد  جاسم شغل 
هاله – آخر کوچه- پ656- ط اول – سمت چپ- واحد2 محکوم است به پرداخت مبلغ 
31/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
93/4/14 لغایت زمان وصول براساس شاخص بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده 

به  آزاد  محمد شغل  فرزند  ابوالفضل صادقی  خواهان  در حق  می باشد  احکام  اجرای 
وکالت پیام عزیزیان و مریم پدیدار به نشانی خمینی شهر – خ مدرس – جنب مسجد 
حق  در  عشر  نیم  نماید  می  اعالم  و  صادر   1142236838 کدپستی  پ27-   – مصلی 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:26136 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/4/29-675 دادنامه:  شماره   1198-92 پرونده:  کالسه   10/127
زینب  وکیل:  صادقی  حاج  محمدعلی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   9 شعبه 
طبقه2-  مجتمع سرو –  خ شیخ صدوق شمالی –  السادات شکرائی نشانی اصفهان – 
واحد7 خوانده: محسن شیخانی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 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 
آقای محمدعلی حاج  به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
به  شیخانی  محسن  آقای  طرفیت  به  شکرائی  السادات  زینب  خانم  وکالت  با  صادقی 
مورخ   366625 شماره های  به  چک  وجه  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته 
81/11/13 و 366624 مورخ 81/11/10 و 368355 مورخ 81/11/18 و 366616 مورخ 
81/11/4 و 368353 مورخ 81/11/17 و 368358 مورخ 81/11/17 و 368357 مورخ 
81/11/13 و 368356 مورخ 81/11/10 و 368359 مورخ 81/11/19 و 368369 مورخ 
81/11/22 و 368370 مورخ 81/11/25 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی به شرح متن دادخواست با بررسی اوراق پرونده و اظهارات وکیل خواهان به 
شرح دادخواست و الیحه تقدیمی پیوست پرونده و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک 
محال علیه و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
مورخ 93/4/24 حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستندی ارائه ننموده شورا 
دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 436/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
اعالم  و  در حق خواهان صادر  مرکزی  بانک  طبق شاخص  اجرای حکم  زمان  لغایت 
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  رای صادره  می نماید 
شعبه می باشد.م الف:26138 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/8/29-1553  شماره   1159-93 پرونده:  کالسه   10/128
شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن پورحیدر نشانی اصفهان – خ 
نو خوانده: علی موسوی نشانی مجهول المکان خواسته:  گاراژ متحده   – دکتر بهشتی 
مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون و ششصد هزار ریال مربوط به سال 1389 به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 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 
به  موسوی  علی  آقای  طرفیت  به  پورحیدر  محسن  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا: 
خواسته مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون و ششصد هزار ریال مربوط به سال 1389 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست با بررسی اوراق 
پرونده و تصویر مصدق قرارداد پیوست پرونده و اظهارات خواهان در جلسه مورخ 
93/9/1 و اظهارات شهود تعرفه شده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی در جلسه مذکور حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده شورا دعوی خواهان را 
آیین دادرسی مدنی  قانون  استناد مواد 198و519و522  به  دانسته  محمول بر صحت 
بابت اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ 22/600/000 ریال  به محکومیت خوانده  حکم 
و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   160/000 مبلغ 
اجرای حکم  زمان  لغایت   )93/7/14( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
می باشد.م الف:26139  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف   و 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
10/129 شماره: 64/93ش ح36 به موجب رای شماره 410 تاریخ 93/6/31 شعبه 36 
مجتبی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
جعفری فرزند حسن به نشانی مجهول المکان  محکوم است به انتقال سند رسمی سند 
اتومبیل پیکان 1600 مدل 1382 به رنگ سفید به شماره انتظامی 13-617س52 در حق 
شهرک سرو-  اصفهانک –  خواهان علی آشوری فرزند رمضان به نشانی اصفهان – 
فرعی7 و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:26236 شعبه 36 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
احضار متهم

10/130 شماره ابالغیه: 9310100354206824 شماره پرونده: 8709980358400427 
به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   930403 شعبه:  بایگانی  شماره 
 موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 8709980358400427 برای اصغر پهلوان زاده
اتهام تولید، توزیع، تجهیزات دریافت از ماهواره تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  به 
ساعت   1393/12/05 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به 
 08:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و 
انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای   در 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر 
جزایی  عمومی  دادگاه   116 شعبه  م الف:26407  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

10/131 شماره ابالغیه: 9310100354206701 شماره پرونده: 9309980368300002 
شماره بایگانی شعبه: 931005 خواهان مهدی شیرانی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
حسن   – القاسپور )رقیه جعفری  امیری و داود حاتمی و ورثه مرحوم علیرضا  رضا 
معروف به ضرغام – رویا القاسپور( و ربابه خضری )خزری(  به خواسته سایر دعاوی 
غیرمالی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
116 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و به 
کالسه 9309980368300002 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/04 و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:26408 شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

10/132 شماره ابالغیه: 9310100353305137 شماره پرونده: 9309985851600242 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   931046 شعبه:  بایگانی  شماره 
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  نظرزاده  ثریا  خانم  شکایت  خصوص 
تقاضای  تعزیر  متسوجب  سرقت  اتهام  به  قنبری  حمید  برای   9309985851600242
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
و  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:30 ساعت   1394/01/30
دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم 
جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت  اتهام  از  دفاع 
 26409 م الف:  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور   عدم 

شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 



سالمت  

 ختمی؛ دوست پوست
 و دشمن یبوست

طراحان به تازگی دس��تگاهی را ابداع کرده اند که 
می تواند هوا به آب تبدیل کند. تنها کافی اس��ت 
 این دس��تگاه را روی بدنه دوچرخه نصب کنید و با

 رکاب زدن پس از مدتی آب تازه خواهید داشت.
اگر حتی یک بار هم دوچرخه سواری کرده باشید 
 با مش��کل تش��نگی و کم ش��دن آب بدن مواجه 
ش��ده اید و به همین دلیل است که دوچرخه ها به 

بطری مجهز هستند تا فرد سوار در هر لحظه بتواند آب بدن خود را تامین کند.
 طراحان به تازگی دستگاهی را ابداع کرده اند که می تواند هوا به آب تبدیل کند. 
تنها کافی است این دستگاه را روی بدنه دوچرخه نصب کنید و با رکاب زدن پس 

از مدتی آب تازه خواهید داشت.
کریس��توف رتزر  طراح اصلی این دس��تگاه می گوید» در هوای ما میزان زیادی 
رطوبت وجود دارد که بی مصرف تنها در هوا معلق هس��تند ش��ما م��ی تواند با 
 اس��تفاده از این وس��یله به ازای هر س��اعت دوچرخه س��واری نیم لیتر آب تازه 

داشته باشید.

 هرچند ک��ه عجیب به نظر برس��د ، حلزون ها در 
س��ال موجب مرگ 10 هزار انس��ان می ش��وند 
 در حالی که کوس��ه یا اس��ب های آبی در س��ال

 م��ی توانند ت��ا 520 نف��ر را بکش��ند.به گزارش 
اروپاپرس، دانش��مندان اس��پانیایی پس از انجام 
مطالعات به این نتیجه رس��یدند که این حیوانات 
به ظاهر بی ض��رر، حامل شیس��توزومیازیس که 
بیماری خطرناک کشنده ناشی از کرم های انگلی است، هستند. دانشمندان می 
گویند که حلزون ها آب ها را با انگل ه��ای خود آلوده می کنند و هنگامی که این 
انگل ها از طریق آب وارد بدن می ش��وند به تخم گذاری در داخل بدن انسان می 
پردازند که این امر منجر به بیماری کش��نده می شود که عالیم اولیه آن استفراغ 
خون و فلجی پاها اس��ت.  در این رابطه، 5 گونه انگل شیس��توزوما، عامل ایجاد 
بیماری هستند که در ایران ، تنها یک نوع آن شایع است و شیستوزوما هماتوبیوم 
)نوع ادراری ( نام دارد.   بر خالف این حیوانات، کوسه ها، شیرها و اسب های آبی 

در سال به ترتیب 10، 100 و 500 نفر را می کشند.

  حلزون ها مرگبارتر از کوسه ها
 برای انسان ها

 بطری جالبی که هوا را به آب
 تبدیل می کند

ختمی، ضددرد، ضدباکتری، ضدسم، ضد التهاب، 
ضدسرفه، ضدعفونی کننده، ضداحتقان، ضد کرم، 
ادرارآور، خل��ط آور، کاهش��دهنده ی قن��د خون، 

محرک سیستم ایمنی بدن، ملین و مسهل است.
ختمی، گیاهی اس��ت علفی، پایا ب��ه ارتفاع تا 1/5 
متر و پوشیده از کرک. برگ های این گیاه با پهنک 
 بزرگ و ش��امل 5-3 لب دندانه دار اس��ت. ختمی

 گل هایی به رنگ سفید مایل به گلی یا ارغوانی دارد 
که در قسمت های انتهایی ساقه اکثرا به صورت 3 
تایی دیده می شوند. قسمت مورد استفاده ی ختمی 

گل، ریشه و برگ آن است.
ریشه ختمی  

ریشه ختمی به عنوان منبع مهم موسیالژ بیش از 
دو هزار سال است که برای درمان گلودرد، سرفه و 
ناراحتی های معده و به ط��ور موضعی جهت التیام 
زخم، کاربرد دارد. این موسیالژ، در تهیه پمادهایی 
که برای تسکین پوست های ترک خورده تجویز می 
ش��ود و همچنین به میزان کم )ppm 20(، جهت 

شکل ظاهری و حجیم کردن غذا مصرف می شود.
 ترکیبات مهم

مهم ترین ترکیب ریش��ه ی ختمی، موس��یالژ آن 
است که در فصول مختلف، درصد آن متفاوت است 
و در زمستان به حداکثر می رس��د. منابع مختلف، 
درصد موس��یالژ ریش��ه ختمی را بی��ن 10 تا 35 
درصد ذکر می کنند. موس��یالژ در اث��ر هیدرولیز، 
قندهای رامنوز، گاالکتوز و اس��ید گاالکتورونیک، 
ایجاد می کنند ترکیبات دیگر، ش��امل: فالونوئید، 
 پکتی��ن، قنده��ا، آس��پاراژین و کم��ی اس��ترول 

هستند.
اثرات مهم  

ختمی به عنوان ضد سرفه به ویژه برای سرفه های 
حاصل از تحری��کات التهابات غش��اء مخاطی و یا 
تورمی گلو)نزله ای( که دارای ترش��ح می باش��ند 

بسیار موثر است.
طریقه و مقدار مصرف  

ریشه خش��ک ش��ده ختمی را ابتدا باید با آسیاب 
به ص��ورت پودر تبدیل کرد؛ س��پس ب��ر روی 3 تا 
10 گرم از ای��ن پودر، یک اس��تکان ی��ا لیوان آب 
س��رد اضافه نمود و به مدت نیم س��اعت خیساند. 
)البته هر چه بیش��تر خیسانده ش��ود، بهتر است(؛ 
 آن گاه ب��ا هم��زن، آن را به خوبی هم زد و س��پس

 صاف کرد.
 حاصل صاف ش��ده را می توان به طور مس��تقیم و 
یا با یک قاش��ق عس��ل، مخلوط کرده و میل نمود. 
چون عسل، خود دارای اثرات ضدسرفه و گرفتگی 
 صدا است، لذا در صورت مخلوط کردن این دو، اثر

  آن ه��ا تقویت ش��ده و کارای��ی بهت��ری را ایجاد 
می کند.

طریقه و مقدار مصرف    
بر روی 5 تا 10 گرم و یا ب��رگ، و یا مخلوط این دو، 
یک لیوان آب س��رد اضافه می کنیم، )حداقل نیم 
ساعت باید خیس بخورد.( سپس آن را به خوبی به 
هم می زنیم و می گذاریم یک تا دو ساعت به حال 
خود بمان��د. )هر چند بیش تر خی��س بخورد و هم 
زده شود، بهتر است؛ چون مواد آن، بهتر استخراج 
 ش��ده و تاثیر بیش ت��ری دارد.(؛ پ��س از آن صاف

 می کنیم. صاف شده را به دفعات، در روی می توان 
میل نمود)بی��ن 3 تا 5 بار این می��زان را روزانه می 

توان مصرف کرد(.
 ریش��ه ختمی ناراحتی ه��ای پوس��تی را برطرف 
می کند و پوس��ت را نرم می س��ازد، س��رفه های 
خش��ک را از بین می برد، تب را پایی��ن می آورد، 
 اس��هال خون��ی را ش��فا م��ی ده��د و ادرار را زیاد 

می کند.
ت��ورم را رفع م��ی کن��د، ناراحتی های دس��تگاه 
 ادراری را برطرف م��ی کند و قند خ��ون را تنظیم

 می کند.
 ختمی از نظ��ر طب قدیم ایران س��رد و تر اس��ت 
و به طور کل��ی روی تمام اعضای ب��دن مخصوصا 
 روده ها، ری��ه ها، مع��ده، کلیه ه��ا و مثان��ه موثر

 است.
ضماد برگ ختمی در برطرف کردن دمل ها و ورم 

پستان و روم معده موثر است.
 ب��رای التیام شکس��تگی ها، ب��رگ ختم��ی را به 
 ص��ورت ضم��اد در آورده و روی محل شکس��تگی

 بگذارید.
 ضم��اد ب��رگ ختم��ی در برط��رف ک��ردن درد 
 س��یاتیک مفی��د اس��ت، رعش��ه را برط��رف

 می کند.
 ورم بناگوش را م��ی توانید با ضم��اد برگ ختمی 

درمان کنید.
 برای رفع اس��هال خونی: 10 گرم ریشه ی ختمی 
را پوس��ت کنده و خرد کرده و در یک لیتر آب سرد 
خیس کنید و پس از 8 ساعت آن را صاف و مصرف 

نمایید.
عوارض جانبی  

ختمی گیاه مفی��د و بی ضرری اس��ت و فقط زنان 
باردار و مادران شیرده باید از زیاد خوردن آن پرهیز 

کنند.
 کسانی که سرد مزاج هستند باید ختمی را با عسل 

بخورند.

تا حاال شده که خودتان برای تشویق خودتان شیرینی 
بخرید ، شده که نظر دیگران را درباره موقعیت تان در 
نظر نگیرید و ش��ده که برای موفقی��ت های کوچک و 

بزرگ خودتان، جایزه بخرید؟
 داشتن احساس خوب نسبت به خود، از جمله مواردی 
اس��ت که بس��یاری افراد در زندگی خ��ود در آرزوی 
رسیدن به آن هس��تند.خود کم بینی یعنی اینکه یک 
نفر حس کند در برابر دیگران کوچک است و خودش را 
دست کم بگیرد . این »خودکم بینی« چندان ربطی به 
واقعیت ندارد و بیشتر باور و حس یک آدم است نسبت 

به خودش.
بچه ها پدر و مادرشان را قوی می بینند و در مقایسه با 
آن ها خود را ضعیف می یابند. در نتیجه سعی می کنند 
خود را قوی نش��ان دهند تا ضعیف به نظر نیایند. همه 

آدم ها دنبال این هستند که بهترین باشند .
همه می خواهن��د جای بهت��ری در دنیا پی��دا کنند، 
در حالی که غلبه ب��ر خود کم بینی ه��م یکی از غرایز 
 اصلی محس��وب می ش��ود. بعض��ی پ��در و مادرها با 
س��ختگیری های نابجا بچه های خود کم بین تحویل 
جامعه می دهند. این بچه ها باید از نظر رفتاری نوسازی 

شوند و بهتر است به یک متخصص مراجعه کنند.
 خود کم بینی شش عالمت دارد:

 1. در مقابل س��ختگیری واکنش های ش��دید نش��ان
 می دهند.

2. دلشان می خواهند مظلوم به نظر بیایند
3. کناره گیری از دیگران

4. پاسخ شدیداً مثبت به تملق
5. گذشت ندارند

6. دوست دارند دیگران را بد نشان بدهند.
 برخی از دالیل خود کم بینی عبارتند از:

- ممکن است به نوع تربیت و رشد فرد برگردد. بسیاری 

از پدر و مادر ها یا کس��انی که به نوع��ی وظیفه تربیت 
کودک را به عهده دارند پی��ام هایی منفی به او القا می 
کنند و این پیام ها در ذهن او کاشته می شود. مثال به او 

می گویند»کودن« .
- ممکن است دلیل این مشکل تملق، ضعف و خود کم 
بینی والدینش باشد که به فرزند به ارث رسیده است؛ 
چرا که ثابت شده کودک این نوع رفتار ها را از والدینش 
به ارث می برد، پس شخصیتش ضعیف و با خود درگیر 
می شود و از ظاهر ش��دن در اجتماع بدش می آید، در 

نتیجه خود را تحقیر می نماید.
- اضاف��ه بر این ممکن اس��ت دلیل خود ک��م بینی به 
نبود هدف مش��خص در زندگی برگردد. و این س��بب 
 می شود طوری به رتبه و مقام دیگران نگاه کند، انگار 
س��تاره هایی دست نیافتنی هس��تند. تمام این دالیل 
و ش��اید دالیلی دیگر س��بب می شود انس��ان، ارزش 
خودش، ارزش انسان بودنش و ارزش وجودش را پایین 
بیاورد. درجه این پایین آوردن در هر شخصی می تواند 

متفاوت باشد.

در مقابل خود کم بینی چه می شود کرد؟
 یکی از راه هایی که م��ی تواند به ش��ما کمک کند تا 
 از پس احس��اس حقارت تان بر بیایید ، این اس��ت که

 راه هایی برای تش��ویق خود پیدا کنی��د . خیلی لذت 
بخش اس��ت که آدم بع��د از موفقیت در ی��ک آزمون 
زندگی، اولین ش��یرینی موفقیتش را خودش بخورد و 

بعد آن را به دیگران تعارف کند.
 علل و تقویت کننده های این رفتار را پیدا کنید 
تمرکز دارید؟ کس��ی کمک تان می کن��د؟ از کارهای 
سخت گریزان هستید؟ کسی از دس��ت شما ناراحت 

است؟ رفتارهای مثبت انجام دهید.
 احس��اس خود کم بینی در موقعیت ه��ای خاص بروز

 می کند و می ش��ود با حساس��یت زدایی این رابطه را 
قطع کرد. با این کار می شود با ضعف ها کنار آمد ، مثل 
وقتی مشکلی قابل اصالح نیست )لکنت زبان( این تنها 
راه حل است. برخی ضعف ها قابل جبران هستند . این 
کار مهارت خاصی الزم ندارد، فقط تمرین می خواهد.

 بهترین راه غلبه بر ضعف، قوی شدن است. یعنی باید 
کارهای جدید یاد بگیریم. مثال اگر خوب بلد نیس��تید 
حرف بزنید می توانید با بیشتر کتاب خواندن ، تمرین 
ذهنی و ... مشکل را کم کنید. گاهی بهتر است در جهت 
دیگری خود را تقوی��ت کنید و کاری به این مش��کل 
نداشته باشید. شاید کسی که خوب نمی تواند صحبت 

کند، بتواند نویسنده چیره دستی شود.
بپذیرید که بنا بوده با همی��ن قیافه و همین قد و جثه 
خوشبخت ش��وید و حالتان خوب باش��د. به بدن خود 

احترام بگذارید.
 در بس��یاری از موارد یک فکر غلط) مثل بی کس��ی( 

منشأ اصلی است.
 باید علت خود کم بینی تان را پیدا کنید ، شاید نشود 
چشمه را خشکاند اما می شود آن را ناداشته فرض کرد.

ارتباط جداناپذیری بین زندگی ام��روز و تکنولوژی 
پدید آمده که این ارتباط س��المتی انس��ان ها را نیز 
تحت ش��عاع قرار داده و می تواند تهدید جدی برای 

سالمت محسوب شود.
تلفن های همراه در زندگی امروز نقش��ی برجسته و 
مهم را ایفا می کنند به طوری که بس��یاری از الگوها 
 و س��بک زندگی انس��ان ها را دس��تخوش تغییرات 
گسترده ای کرده اند. این تغییرات بر سالمت انسان ها 
نیز تاثیر می گذارند. تاکنون به کرات از تاثیر مخرب 
اسمارت فون ها سخن گفته شده است، تاثیراتی مانند 

انزوا، افسردگی، کاهش دید چشم و .... .
مطالعات اخیر محققان سوییس��ی نشان می دهد که 
اس��تفاده از تلفن های همراه نه تنه��ا عادات رفتاری 
انسان ها را تغییر می دهد بلکه نحوه فعالیت انگشتان 
و دس��ت ها را نیز تحت تاثیر قرار م��ی دهد. کاربران 

تلفن همراه در زمانی که با اسمارت فون های خودکار 
می کنند بیشتر از انگشتان س��بابه و شصت استفاده 
می کنند. استفاده مکرر از این دو انگشت باعث تغییر 
پردازش حسی می شود و تشخیص و قدرت مغز را در 

درک و حس اجسام مختلف کاهش می دهد.
محقق��ان معتقدن��د این اتف��اق در اش��خاصی که از 
اس��مارت فون ه��ای اولی��ه و دکم��ه ای اس��تفاده 
می کنن��د، ب��روز نم��ی کن��د بلک��ه این ش��کل از 
تغیی��ر در کاربران��ی رایج اس��ت ک��ه از اس��مارت 
فون های لمس��ی اس��تفاده می کنند. ای��ن تحقیق 
 از ارتب��اط بین نحوه عملک��رد انگش��تان و مغز خبر

 می دهد.
محققان ب��ه کاربران توصی��ه می کنند ب��رای اینکه 
شیوه پردازش حس��ی و همین طور قدرت تشخیص 
مغز خ��ود را تغییر ندهند بایس��تی از س��ریع تایپ 
ک��ردن خ��ودداری کنند زیرا س��ریع تای��پ کردن، 
چت و ... نش��انی از برتر بودن نیس��ت هم��ا نطور که 
 س��رعت باال در رانندگ��ی به معنای حرف��ه ای بودن

 نیست.

گاهی خودت را تحویل بگیر
درد شکم را جدی بگیرید

چربی پش��ت ب��ازو ارتباط 
نزدیک��ی  ب��ا بیماری های 

عروق قلبی دارد.
حس��ن تات��اری متخصص 
ع��روق گف��ت:  و  قل��ب 
بیماری های قلبی به س��ه 
گروه مهم مادرزادی، عروق 
قلبی و بیماری دریچه قلبی 
تقس��یم می ش��وند عوامل 
عفونی، اختالل دریچه قلب، اس��ترس و بی تحرکی می تواند 

باعث بیماری های قلبی شود.
وی ادامه داد: نش��انه های ای��ن بیماری تا ح��دودی با برخی 
بیماری های دیگر تشابه دارد ولی ش��ایع ترین آن درد قفسه 
سینه اس��ت که مربوط به بیماری عروق قلبی است احساس 
تپش قلب،  ضربان نامنظم قل��ب و تنگی نفس عالیم بیماری 

قلبی است.
تات��اری گف��ت: افزای��ش وزن و چرب��ی از عالئ��م خطرناک 
بیماری ه��ای عروق��ی قلب��ی اس��ت ان��دازه دور کم��ر 
ارتب��اط نزدیک��ی ب��ا افزای��ش وزن و چرب��ی دارد درد 
ش��کم می توان��د از نش��انه های بیماری ه��ای قلب��ی باش��د 
 برخ��ی از دردها منش��ا قلبی دارند ولی در ش��کم احس��اس

 می شوند.
وی اظهار داش��ت: بیماری های قلبی به خصوص آن هایی که 
منشا عروق قلبی دارند به دلیل تفاوت  هورمون ها تا 40 -45 
س��الگی در مردان بیش تر است اما در س��نین باالی 55-50 
سال به دلیل یائس��گی  خانم ها و تغییر هورمون ها در مردان و 

زنان یکسان است.
دکتر تاتاری در پایان گفت: افزایش کلسترول به دلیل یکی از 
عوامل ایجاد کننده عروق قلبی است ورزش یک عامل بسیار 
مهم در کاهش کلس��ترول بد اس��ت و می تواند باعث کاهش 

عروق قلبی شود.

در بدن افراد عاشق چه اتفاقی 
می افتد؟

ممکن است کسانی به این 
مولکول عشق معتاد شوند. 
آنها به مقادی��ر زیاد مواد 
آمفتامین مانند دوپامین، 
نور اپی نفرین و فنیل اتیل 
آمین نیاز دارند. از آنجا که 
بدن نس��بت به ای��ن مواد 
 ش��یمایی مقاوم��ت پیدا

 می کند.
آزمایش��ی با چند ش��رکت کننده انجام گرفته است، در این 
آزمایش افراد در حالی که در دس��تگاه MRI قرار داش��تند، 
یک بار عکس معش��وق خود و یک بار یک عکس غریبه نشان 
دادیم و عکس های مغ��زی آنها را در این دو حالت مقایس��ه 
کردیم. به نظر می آید که دو ناحیه در مغز که مسوول احساس 
عشق هستند را شناس��ایی کرده ایم. از عالیم بارز دیگر، باال 
رفتن میزان هورمون دوپامین )Dopamin( و نورآدرنالین 
)Noradrenalin ( و پایین آمدن میزان هورمون سروتونین 
)Serotonin( در مغ��ز اس��ت. انرژی جوش��ان، تحریکات 
خوش��حال کننده گاهی تا به حد رس��یدن به خلس��ه، عرق 
 کردن زیاد و طپش قلب نتیجه ترش��ح این س��وپ هورمونی

 است.
 البت��ه هورم��ون ه��ای اس��تروئیدی نظی��ر اس��تروژن

 ) estrogen ( و تستوس��ترون ) testosterone ( در میل 
جنسی نقشی حیاتی ایفا می کنند و بدون آنها شاید هرگز وارد 

قلمرو پرخطر عشق واقعی نمی شدیم.
 اما مشهورترین ماده ش��یمیایی مربوط به عشق همان فنیل 
اتیل آمین ) phenylethylamine ( یا PEA است، نوعی 
آمین که به طور طبیعی در مغز تولید می ش��ود. PEA یک 
آمفتامین طبیعی، شبیه داروهای موجود در بازار است و می 

تواند موجب تحریکات مشابهی شود. 
این همان ماده ای اس��ت که احساساتی همچون پرواز کردن 
در آس��مان و بر فراز جهان بودن ناش��ی از کش��ش به سوی 
معش��وق را در ش��ما پدید می آورد و همان ک��ه انرژی الزم 
 برای بیدار مان��دن تا صب��ح و مکالمه های تلفن��ی را تامین

 می کند. 
این ماده که در اصطالح مولکول عش��ق نیز نامیده می ش��ود 
در نتیجه یک س��ری اعمال س��اده فریبن��ده همچون تالقی 
دو نگاه یا تماس دو دس��ت از مغز ترش��ح می شود. هیجانات 
س��رگیجه آور، ضربان تن��د قل��ب و نفس زدن ه��ای بریده 
بریده و همه اینها متاس��فانه چیزی جز نش��انه ه��ای بالینی 
 مصرف بیش از حد این ماده ش��یمیایی در بدن فرد عاش��ق

 نیستند.
ممکن است کسانی به این مولکول عشق معتاد شوند. آنها به 
مقادیر زیاد مواد آمفتامین مانند دوپامی��ن، نور اپی نفرین و 

فنیل اتیل آمین نیاز دارند. 
از آنجا که بدن نس��بت به این م��واد ش��یمایی مقاومت پیدا 
می کن��د، برای رس��یدن ب��ه همان درج��ه از ح��ال، مقدار 
مصرف این افراد رفت��ه رفته افزای��ش پیدا می کن��د. از این 
رو ب��رای برآوردن نی��از خ��ود ناگزیرند روابطش��ان را مداوم 
تجدی��د کنن��د. از انجام بعض��ی فعالیت ه��ای پرتنش نظیر 
س��قوط آزاد از هواپیم��ا پیش از بازک��ردن چتر نج��ات یا با 
 خ��وردن ش��کالت نیز م��ی ت��وان مق��داری PEA دریافت

 کرد. 
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خوش رویی��ت دلی��ل ب��ر بزرگ��وارى نفس��ت و فروتن��ی  ات 

خبردهنده  ى از اخالق بلند مرتبه  ات می  باشد.
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تغییر شکل انگشتان با نحوه پیامک زدن

سنیم
طرح: ت


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

