
پوشش یارانه ای 8 میلیاردی به سفر اتوبوسی در اصفهان 
علت جالب 
استفاده 
 گنجشک ها
 از ته سیگار

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت

 جان کری
 جریمه شد

 طنین زنگ انقالب 
در مدارس اصفهان 

 مکالمه  تلفنی عامل
 تصادفات رانندگی

 وزیر رفاه به نطنز
 سفر می کند

 شهاب حسینی
 سیاه پوش شد

امام آمد، امامی که بر سر بیدادگران، خروش کلیم داشت و برجان امت ، 
دم مسیح
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شرایط توجیه غیبت 
مشموالن غایب

جانش��ین رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط 
توجیه غیبت مشموالن غایب را تشریح کرد.

س��ردار ابراهیم کریمی درب��اره ش��رایط توجیه غیبت 
مش��موالن از س��ربازی اظهار کرد: در حال حاضر که تا 
22 بهمن ماه تنها اضافه خدمت تمامی مشموالن غایب 
بخشیده شده و می توانند به سربازی بروند البته تبعات و 

مجازات ناشی از این غیبت همچنان سر...
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 ماجرای خنجر به دستان
 خرسوار

فصل شکار کی روش 

6

به نظر می رسد که فصل شکار کروش فرا رسیده است، خیلی 
ها که از دیرباز خنجرهای خود را تا نیمه از نیام کشیده بودند 
اکنون تیغ را برهنه کرده اند و بسیاری نیز تبرهای خود را تیز 
می کنند که به آخرین ریشه های مرد پرتغالی فرود آورند که 
متاسفانه در فرهنگ ما تبر برای درخت افتاده بسیار است. 

خروش��چوف سیاس��تمدار زمانی گفت که حافظه تاریخی 
ملت ها اغلب ضعیف است و راست می گفت. شاید بسیاری 
از دوس��تان که امروزه تیغ هایش��ان را آخته اند به یاد نمی 
آورند یا نمی خواهند به یاد بیاورند که این مربی چه زمانی به 

فوتبال ما آمد، زمانی آمد ...

 اختصاص وام مسکن روستایی
4 به اصفهان

 شناسایی دو پزشک قالبی
5 در اصفهان 2

 مانور قدرت سردار سلیمانی
 برای اسراییل

جنگ نفت کش ها با مجید مجیدی!
سوای کیفیت سی و سومین جش��نواره فیلم فجر که از فردا همزمان 
با برگزاری مراس��م افتتاحیه باید درباره اش به نظاره نشست و با پایان 
مراس��م اختتامیه می توان درباره اش قضاوت داشت، آنچه قابل توجه 
است، آغاز تسویه حس��اب ها با فرا رسیدن »س��ال تحویل« سینمای 

ایران است.
جشنواره فیلم فجر در حالی از دیروز با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز 
 ش��د که ادبیات تند و غیرمنصفانه ش��دت گرفته و این حمالت دامن 
مجید مجیدی، محمد بزرگ نیا و دیگر داوران این رویداد را نیز گرفته...
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امام جمعه بادرود:سفر هیات دولت 
فرصت ارزشمندی است

امام جمعه بادرود گفت: س��فر یکی از اعض��ای هیات دولت به 
شهرستان نطنز فرصت ارزشمندی برای بیان مطالبات مردم 

بادرود است.
حجت االسالم علیرضا قاسمی در خطبه های نماز جمعه شهر 
بادرود گفت: با توجه به س��فر دکتر روحانی و هیئت دولت به 
استان اصفهان انتظار می رود مردم والیتمدار با استقبال باشکوه 
مردم از رئیس جمهور در مرکز استان، موجبات عزت، عظمت و 

اقتدار دولت و ملت را فراهم آورند.
وی افزود: در جلساتی که در این هفته تشکیل خواهد شد تمام 
مسائل، مش��کالت و مطالبات به حق مردم بخش جمع بندی 
می ش��ود و به اطالع رئیس جمهور و همچنی��ن به اطالع وزیر 

محترمی که به بخش سفر خواهد کرد خواهیم رساند.

 روحاني نگراني مردم را  راجع
به مساله آب حل كند

نماینده مردم اصفهان گفت: ما انتظار خارق العاده اي از هیات 
 دولت در سفرش��ان به اصفهان نداریم و تنها از رئیس جمهور 
مي خواهیم که اعتبارات و حق و حقوق اصفهان را که در بودجه 
به این استان اختصاص یافته است را کامال پرداخت کنند.حسن 
کامران به ضرورت صرفه جویي در هزینه هاي دولت اشاره کرد 
و گفت: صرفه جویي کردن تنها مختص به مردم عادي نیست 
نمایندگان مجلس باید الگوي زندگي ساده باشند ولي گاهي 

فاصله حرف تا عمل میان ما بسیار زیاد است. 
کامران در ادامه به سفر رئیس جمهور به اصفهان در هفته آینده 
اش��اره و تصریح کرد: ما انتظار خارق العاده اي از هیات دولت 
نداریم و تنها از رئیس جمهور مي خواهیم که اعتبارات و حق 
و حقوق اصفهان را که در بودجه به این استان اختصاص یافته 
است را کامال پرداخت کنند.نماینده اصفهان همچنین افزود: 
نگراني مردم اصفهان احیاي رودخانه زاینده رود و اختصاص حق 
آبه هاي کشاورزان است که متاسفانه نادیده گرفته شده است. 

روحاني نگراني و دغدغه مردم را راجع به مسئله آب حل کند.

 ظريف به سواالت نمايندگان
 پاسخ می دهد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه س��ه شنبه در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی حضور 

می یابد تا پاسخگوی پرسش های ۲۵ نفر از نمایندگان باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی هفته آینده در راستای ایفای 
وظایف قانونگذاری و نظارتی خود در کمیسیون های تخصصی 
مجلس هم بررسی طرح ها و لوایح را در دستور کار خود دارند 
و هم قرار اس��ت میزبان تعدادی از اعضای هیات دولت باشند. 
ش��ماری از وزیران دولت یازدهم با حضور در کمیسیون های 

مجلس قرار است به سوال های نمایندگان پاسخ دهند.

فرمانده س��پاه قدس ۴۸ س��اعت بعد از تجاوز دش��من 
صهیونیس��تی ب��ه »قنیط��ره« ب��ا دبی��ر کل حزب اهلل 
 در بی��روت دی��دار و عالوه ب��ر حض��ور در مجلس ختم

 »جهاد مغنیه« بر سر مزارش حضور پیدا کرد.سرلشگر 
»قاسم سلیمانی« فرمانده سپاه قدس ۴۸ ساعت بعد از 
تجاوز دشمن صهیونیستی به حومه شهرک »قنیطره«  
سوریه، به بیروت رفت و بالفاصله با »سید حسن نصراهلل« 
دبیر کل حزب اهلل لبنان و شماری دیگر از مقامات مقاومت 
اسالمی لبنان دیدار و گفت  وگو کرد.تلویزیون المیادین 
در برنامه »خط النار« )خط آتش( با اعالم این خبر، افزود: 
سردار سلیمانی بعد از دیدار با سید نصراهلل به منزل شهید 
»جهاد عماد مغنیه« در ضاحیه جنوبی بیروت رفت که در 
آنجا مجلس ختمی در حال برگزاری بود، و شهادت عماد 
را تسلیت گفت. پدر بزرگ عماد مغنیه و شمار دیگری از 
اعضای خانواده مغنیه از سردار سلیمانی استقبال کردند.

 غس��ان ب��ن ج��دو مدی��ر ش��بکه المیادی��ن در برنامه 
»خط النار« که پنجشنبه ش��ب پخش شد در خصوص 
دیدار س��ردار س��لیمانی با نصراهلل گفت: او ۴۸ س��اعت 
پس از حادثه با س��ید حس��ن نصراهلل دیدار ک��رد. این 
دی��دار صرفا به بیان تس��لیت برای ش��هدای حزب اهلل و 
 ایران محدود نش��د و در این دیدار درباره مس��ائل جاری 

)از جمله حمله قنیطره( صحبت و رایزنی شد.
بر اساس این گزارش سردار س��لیمانی بعد از حضور در 
 مراس��م ختم ش��هید عماد مغنیه در منزلش ب��ه بارگاه

 »دو شهید« رفته ضمن قرار دادن تاج گل بر مزار شهیدان 
عماد و جهاد مغنیه برای آنها فاتحه قرائت کرد.این گزارش 
حاکی است که به هنگام حضور سردار سلیمانی در مزار 
شهدای مغنیه شماری از دوستان شهید عماد مغنیه نیز 
در بارگاهش حضور داش��تند که با فرمانده س��پاه قدس 
احوال پرسی کردند. شبکه المیادین همچنین اعالم کرد 

که سردار سلیمانی ش��ب همان روز به تهران بازگشت.
یکشنبه ۲۸ دی ماه، یک بالگرد رژیم صهیونیستی شماری 
از نیروهای مقاومت اس��المی در حومه شهر قنیطره، در 
جنوب سوریه را هدف قرار داد و با شلیک دو موشک شش 
رزمنده حزب اهلل از جمله »جهاد عماد مغنیه« فرزند شهید 
»عماد مغنیه«، و همچنین سردار »محمدعلی اهلل  دادی« 
از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران را به 

شهادت رساند.
يك روزنامه صهیونیستي مدعي شد؛

تقاضای اسرايیل از آمريکا برای آرام كردن ايران
 اس��راییل از آمریکا درخواست کرده اس��ت تا ایران را در 
خصوص عدم واکنش نظامي به کشته شدن فرمانده خود 
توسط جنگنده هاي این رژیم در قنیطره سوریه، متقاعد 
کند.روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت مدعی شد 
که با تقاضای تل آویو، واش��نگتن تالش کرده تا ایران به 
کشته شدن فرمانده خود در سوریه واکنشي نشان ندهد.

یک روزنامه صهیونیس��تی با انتشار گزارشي، مدعی شد 
دولت آمریکا طی روزهای اخیر و بنابر تقاضای اسراییل 
تالش بسیاری کرده است که ایران را از واکنش نظامي به 
حمله ای که منجر به کشته شدن یک فرمانده ایرانی در 

سوریه شد، بازدارد.
 به نوش��ته روزنامه صهیونیس��تی یدیع��وت آحارونوت، 
» اسراییل از آمریکا درخواس��ت کرده است تا ایران را در 
خصوص عدم واکنش نظامي به کشته شدن فرمانده خود 
توسط جنگنده هاي این رژیم در قنیطره سوریه، متقاعد 
کند.«این ادعای روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت 
در حالی مطرح می شود که حسین امیرعبداللهیان، معاون 
عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران اخیرا تصریح کرد، 
تهران از طریق ایاالت متحده هشدار داده است که رژیم 

صهیونیستی وارد خطوط قرمز ایران شده است.

روزنامه گاردین درباره تحوالت خاورمیانه می نویسد: خاورمیانه بسرعت در حال تغییر 
است. درست در زمانی که شاه پیر عربستان فوت می کند، حوثی ها در یمن موفقیت های 
بزرگی را بدست می آورند.در عین حال، با ادامه مذاکرات ایران و گروه ۵+1، طرز نگاه ما 
نسبت به ایران نیز تغییر کرده است. برخی از ایران بعنوان عامل ثبات منطقه نام می برند. 
اما همچنان افرادی در آمریکا و غرب هستند که از سیاست های ایران در عراق و سوریه 

ابراز نگرانی می کنند.
همین افراد از اصالحاتی که ملک عبداهلل انج��ام داد بخوبی یاد می کنند، بدون آنکه به 

این حقیقت توجه کنند که اکثر تندوری ها و اقدامات تروریس��تی در دو دهه گذشته با 
چراغ سبز وی انجام شدند. در این وضعیت باید منتظر باشیم و ببینیم که دشمن دیرینه 
خود یعنی ایران را دوست و هم پیمان قدیمی خود یعنی عربستان را دشمن خود در نظر 
بگیریم.همچنین، ما نباید توقع زیادی از ائتالف با ایران در مبارزه با گروه داعش داشته 
باشیم چراکه این مساله می تواند در بلندمدت مشکالتی را برای ثبات منطقه ایجاد کند. 
قدرت گرفتن شیعیان در عراق و س��وریه می تواند در نهایت به مقاومت بیشتر از جانب 

گروه های اهل تسنن منجر شود.

تقاضای اسرايیل از آمريکا برای آرام كردن ايران

زمان آن رسیده كه با ايران آشتی كنیم

مانور قدرت سردار سلیمانی برای اسراییل
توافق 80 درصدی اوباما با ايران

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست )Jpost( در گزارشی به صحبت 
های یکی از مقامات رژیم صهیونیستی با کانال 10 اسرائیل پرداخت و 
نوشت: مقامات اسرائیلی روز جمعه به کانال 10 اسرائیل اعالم کردند، 
آنها مطلع ش��ده اند که دولت اوباما با اکثر درخواست های تهران در 

مذاکرات هسته ای میان ایران و 1+۵ موافقت کرده است.
 جروزالم پس��ت نوش��ت: طبق اظهارات این مقامات اس��راییلی که 
نخواستند نامشان فاش شود واش��نگتن با ۸0درصد درخواستهای 

ایران موافقت کرده است.
 مقامات اسرائیلی نگران توافق احتمالی میان ایران و آمریکا هستند. 
به نظر می رسد همین نگرانی ها دلیل اصلی سفر نتانیاهو به واشنگتن 
و سخنرانی در کنگره به امید جلب نظر سیاس��تمداران آمریکایی و 
اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران بوده است. منابع آگاه به کانال 
10 اسراییل خبر دادند که نتانیاهو مسله هس��ته ای ایران را یکی از 

موضوعاتی پراهمیت برای امنیت اسرائیل می داند.

جان كری جريمه شد
 مقامات شهرداری شهر بوس��تون در ایالت ماساچوست جان کری،

 وزیر خارجه آمریکا را بخاطر آنکه برف پیاده رو مقابل خانه خود را به 
موقع پارو نکرده بود به ۵0 دالر جریمه نقدی محکوم کردند.

طبق قوانین شهری مسئولیت تمیز کردن پیاده رو مقابل خانه ها به 
عهده ساکنین این خانه هاس��ت وبه همین دلیل در صورت بروز هر 
گونه حادثه ای که در اثر سهل انگاری صاحبخانه ها در این پیاده روها 

اتفاق بیافتد صاحبخانه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
 وزیر خارج��ه اوباما در ی��ک منطقه تاریخی ش��هر بوس��تون به نام

 »بیکن هیل« زندگی می کند که یکی از گرانقیمت ترین مناطق این 
شهر به شمار می رود.

اعدام خلبان اردنی توسط داعش
سایت های نزدیک به گروه تروریستی داعش مدعی شدند که خلبان 
اردنی به اسارت گرفته ش��ده توسط این گروه، س��اعاتی قبل اعدام 

شده است.
س��ایت های نزدیک به گ��روه تروریس��تی داعش مدعی ش��دند که 
 خلبان اردنی به اس��ارت گرفته ش��ده توس��ط این گروه، اعدام شده

 است.
گروهک تروریستی داعش ماه گذشته با سرنگون کردن یک جنگنده، 

»معاذ الکساسبه« خلبان اردنی آن را به گروگان گرفت.
منابع خبری، اخبار ضد و نقیضی را درباره احتمال آزادی کساس��به 
در ازای آزاد کردن یک گروگان داعش��ی به نام »ساجده الریشاوی« 

منتشر کردند.
این خبر توس��ط مقامات رس��می اردن��ی تائید یا تکذیب نش��ده و 

خبرگزاری فارس نمی تواند مستقاًل این خبر را تایید کند.
این درحالی است که چند روز قبل نیز داعش یکی از دو گروگان ژاپنی 
خود را که برای آزادیشان ۲00 میلیون دالر از توکیو درخواست کرده 

بود، به قتل رساند.

اخبار كوتاه

2
سفر وزرای اقتصاد و گمرک ترکیه به ایران 

علیرضا بیکدلی سفیر کشورمان در آنکارا از سفر هیات ترکیه در روز سه شنبه 1۴ بهمن 
ماه خبر داد و گفت: نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد و نورالدین جانیکلی وزیر گمرک و 
تجارت ترکیه در راس یک هیأت اقتصادی 60 نفره سه شنبه 1۴ بهمن ماه از استانبول 

و آنکارا عازم تهران می شوند.
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برگزاری روز جهانی تاالب ها در بام ايران 

جشنی در آغوش گندمان
مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری 
گفت: در آستانه فرا رسیدن روز جهانی تاالب ها، 
جشن پاسداشت این روز، با حضور گسترده مردم 

در تاالب گندمان در این استان برگزار شد.
شهرام احمدی ، اظهار کرد: جشن بزرگداشت روز 
جهانی تاالب ها توسط اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان چهارمحال و بختیاری با همکاری 
سازمان مردم نهاد محیط زیستی تسنیم و حمایت 
دس��تگاه ها و نهادهای دولتی در تاالب گندمان 

برگزار شد.
وی افزود: این جشن با حضور بیش از هزار نفر از 
مردم جوامع محلی حاش��یه تاالب، دوستداران 
و فعاالن محیط زیس��ت و مس��ئوالن استانی و 
شهرستان در تاالب گندمان برگزار شد که نشان 
از اهمیت تاالب ه��ا برای م��ردم دارد که این امر 
مس��ئولیت ما را برای حفظ و نگهداری مناسب 
از تاالب ه��ا در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 

سنگین تر کرده است.
احمدی بیان داشت: متخصصان محیط زیست 
ارزش اکولوژیک تاالب ه��ا را 10 برابر جنگل ها و 
۲00 برابر زمین ه��ای زراعی برآورد می کنند که 
این امر ضرورت حفظ و نگه��داری از تاالب ها را 

بیشتر برای ما مشخص می کند.
مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اهمیت تاالب ها در تولید منابع طبیعی 
و زیس��تی گفت: تاالب ها در کنترل سیالب ها، 

پاالیش و افزایش کیفیت آب، تثبیت جریان آب 
نهرها و رودخانه ها موثر بوده و زیستگاه مناسبی 

برای آبزیان و حیات وحش به وجود می آورند.
وی ب��ا برش��مردن تعامل های ایجاد ش��ده بین 
دس��تگاه های دولتی، س��ازمان های مردم نهاد و 
مردم محلی، همچنین مقایس��ه وضعیت سابق 
و کنونی تاالب گندمان تصریح کرد: مش��ارکت 
مردم در برنامه های حفاظتی و احیای این تاالب 
می تواند به عنوان الگویی مناس��ب جهت احیای 

تاالب ه��ا مطرح 
شود.

 احم��دی اظهار 
داش��ت: حفاظت 
محی��ط زیس��ت 
استان چهارمحال 
و بختی��اری در 
تالش برای برای 
ثبت جهانی تاالب 
گندم��ان اس��ت 
و در ای��ن زمینه 
برنامه ریزی های 
الزم را در دستور 
کار خود قرار داده 

است.
وی ب��ا اش��اره به 

برنامه ه��ای اثربخش احیا در این تاالب و س��ایر 

تاالب های استان چهارمحال و بختیاری، احداث 
پاس��گاه های محیط بانی برای ت��االب گندمان و 
چغاخور، احداث بند خاک��ی، اجرای برنامه های 
مطالعاتی و افزایش ضریب حفاظتی در این مناطق 
را به عنوان اقدامات حفاظت محیط زیس��ت این 
استان بیان کرد و گفت: تکمیل بند خاکی تاالب 
گندم��ان، راه اندازی مرک��ز پرنده نگری، تکمیل 
پروژه های مطالعاتی و پیگیری جهت تخصیص 
حق آبه قانونی تاالب ج��زو مهم ترین برنامه های 
آتی در این زمینه است که با همکاری دستگاه ها 
و نهادهای مرتبط و حمایت مردم محقق خواهد 

شد.
این مس��ئول ادام��ه داد: این مراس��م با حمایت 
س��ازمان حفاظت محیط زیست، طرح حفاظت 
از تاالب های ایران، دفتر کنوانسیون رامسر، دفتر 
سازمان ملل متحد )UNDP(، آموزش و پرورش 
استان چهارمحال و بختیاری و شوراهای اسالمی 

بخش گندمان، شهر گندمان، روستاهای حاشیه 
تاالب، دهیاران این روستاها و شهرداری گندمان، 
کانون پرورش فکری، حوزه مقاومت بسیج و برخی 

نهادهای دولتی و مردمی دیگر اجرا شد.
احمدی تاکید کرد: امس��ال روز جهانی تاالب ها 
با ش��عار » تاالب ه��ا ب��رای آینده م��ا« تاکید بر 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای جوانان ب��رای حفظ 
تاالب ها دارد و در این مراس��م تالش ش��ده بود 
تا با ایج��اد فضاهای جذاب و ش��ادی آور، میزان 
حضور و مش��ارکت جوامع محلی و جوانان را در 
 شناخت و حفظ این اکوسیستم های ارزشمند باال 

ببرد.
وی اظهار داش��ت: اجرای ط��رح مدیریت جامع 
زیس��ت بومی در تاالب های کش��ور با هدف حل 
 بحران های پی��ش رو جهت تحق��ق اهداف خود

 بر جلب مشارکت جوانان و جوامع محلی و بومی 
حاشیه تاالب ها ضروری است.

محمد نوذری با بیان اینکه با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
در تالش هستیم تا با جذب اعتبارات مورد نیاز گلزار شهدای موجود 
در مناطق مختلف شهرستان اردل را مناسب سازی کنیم، اظهار کرد: 
در حال حاضر مکان های عمومی و معابر این شهر با مشکالت زیادی 
مواجه هستند و بر همین اساس با توجه به بررسی های انجام گرفته 
در تالش برای جذب اعتبار برای برطرف کردن مشکالت موجود در 

این زمینه هستیم.
وی نصب تابلوی وی��ژه توقف خودروهای معلوالن در ش��هر اردل را 
ضروری دانس��ت و ادامه داد: در این راس��تا باید در سریع ترین زمان 
ممکن برنامه ریزی های الزم انجام و اقدامات عملی در دس��تور کار 

قرار گیرد.فرماندار اردل تصریح کرد: معلوالن نیاز به حمایت بیشتری 
دارند و بر این اساس باید تالش کنیم تا زمینه برطرف کردن نیازهای 
آن ها را فراه��م کنیم و میزان رضایت مندی آن ه��ا را افزایش دهیم.

وی با اشاره به ایام اهلل دهه فجر اظهار کرد: هماهنگی های الزم برای 
برگزاری باش��کوه  جش��ن های دهه فجر در اردل صورت گرفته و در 
این زمینه کمبودی احس��اس نمی ش��ود.نوذری خاطرنشان کرد: با 
توجه به برنامه ریزی های ص��ورت گرفته پروژه ه��ای خوبی در این 
شهرس��تان در ایام دهه فجر کلنگ زنی و افتتاح می ش��ود که افتتاح 
 این پروژه ها در راستای برطرف کردن مشکالت مردم تاثیر بسزایی

 دارد.

 ريیس دانشگاه علوم پزشکی شهركرد:

 40 درصد از سرطان ها
 با تشخیص به موقع قابل 

درمان هستند
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: به اعتقاد 
متخصصان ۴0 درصد از سرطان ها در صورت تشخیص 

به موقع قابل درمان هستند.
مرتض��ی هاش��م زاده اظه��ار ک��رد: در ح��ال حاضر 
علم پزشکی کش��ور به جایی رس��یده که در صورت 
تشخیص به موقع سرطان ها توانایی درمان ۴0 درصد 
از س��رطان ها را دارد که این نش��ان از پیش��رفت علم 
پزشکی در کش��ور ایران دارد.وی افزود: مردم باید در 
صورت احساس کردن کوچکترین عالئمی و یا حتی 
بدون احس��اس عالئم هر چند وقت یک بار نسبت به 
چکاب کامل بدن خود اقدام تا در این صورت از ابتال به 
بیماری های احتمالی در سریع ترین زمان ممکن مطلع 
شوند.هاشم زاده با اشاره به برنامه ریزی برای بیماران 
سرطانی در بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد، بیان 
داشت: در چند ماه گذشته یک بخش مجزا و کاملی در 
بیمارستان کاشانی شهرکرد صرفا برای ارایه خدمت به 

بیماران سرطانی فعال شده است.
رییس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد گفت: در حال 
حاضر در این بخش امکان پذیرش 30 بیمار سرطانی 
به صورت همزمان وجود دارد و تمامی خدمات مورد 
نیاز به آن ها ارایه می شود.وی تصریح کرد: با توجه به 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه در آینده ای نزدیک 
بخش رادیوتراپی یا اش��عه درمانی نیز در بیمارستان 
کاشانی شهرکرد راه اندازی می شود تا تمام خدماتی که 
در کشور برای بیماران سرطانی وجود دارد در استان 
به بیماران ارایه شود.هاش��م زاده با اش��اره به خدمات 
قاب��ل ارایه در قالب بس��ته های حمایت��ی طرح نظام 
سالمت کش��ور به بیماران خاطرنشان کرد: مجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد در تالش است تا در 
قالب ردیف های مختلف به بیماران س��رطانی کمک 
کنند.رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد گفت: با 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در تالش برای 
ارایه کمک به بیماران سرطانی، بیماران صعب العالج 
و بیماران خاص هس��تیم تا در این زمینه کمترین بار 
درمان روی دوش آن ها باشد.این مسئول خاطرنشان 
کرد: طرح تحول نظام س��المت در استان چهارمحال 
و بختیاری رضای��ت مردم را به همراه داش��ته که این 
امر مس��ئولیت ما را برای برنامه ریزی در راستای ارایه 
خدمات ب��ه آن ها در آینده را س��نگین تر از قبل کرده 
اس��ت.وی تاکید کرد: مردم باید در صورت احس��اس 
کردن کوچکترین عالئمی و یا حتی بدون احس��اس 
عالئم هر چند وقت یک بار نس��بت ب��ه چکاب کامل 
بدن خود اقدام تا در این صورت از ابتال به بیماری های 

احتمالی در سریع ترین زمان ممکن مطلع شوند

راه اندازی میز خدمت در ادارات 
ضروری است

فرماندار س��امان گف��ت: بای��د می��ز خدم��ت در ادارات 
 ب��رای ارای��ه خدم��ت مناس��ب ب��ه م��ردم راه ان��دازی

 شود.
سعید صالحی اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته در تالش هس��تیم تا میز خدم��ت را در ادارات این 
شهرس��تان راه اندازی کنیم.فرماندار سامان عنوان کرد: بر 
این اس��اس در کمیته صیانت از حقوق شهروندی این امر 
مورد تایید اعضا ق��رار گرفته و در تالش هس��تیم این امر 
را در س��ریع ترین زمان ممکن راه اندازی کنی��م تا میزان 
رضایت مندی مردم از خدمات ارایه ش��ده را باال ببریم.وی 
تصریح کرد: در راستای تکریم حقوق شهروندی در تالش 
هستیم تا ستاد صیانت از حقوق شهروندی را در ادارات این 
شهرستان فعال کنیم تا برنامه ریزی های الزم در این زمینه 
را در دس��تور کار قرار دهند.صالحی با اشاره به فرارسیدن 
ایام اهلل دهه فجر اظه��ار کرد: برنامه ریزی ه��ای الزم برای 
برگزاری برنامه ها و جشن های دهه فجر در این شهرستان با 
حضور مردمی انجام گرفته است.وی تصریح کرد: در تالش 
هستیم تا زمینه برگزاری جشن های باش��کوه و با حضور 
حداکثری مردم در شهرستان س��امان را فراهم کنیم و در 
جشن بزرگ ترین پیروزی مردم کشور، خودمان را با شادی  

آن ها شریک کنیم.

 2 متخلف شکار غیرمجاز 
در فارسان دستگیر شدند

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: دو نفر 
متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان فارسان توسط ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست این اس��تان دستگیر شدند.

شهرام احمدی ، اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست استان چهارمحال و بختیاری درحین گشت و کنترل 
در شهرستان فارس��ان به دو نفر متخلف ش��کار غیرمجاز 
برخورد کردند که ضمن دستگیری این متخلفان، از آنان دو 
قبضه اسلحه شکاری دولول کشف و ضبط کردند.احمدی 
بیان داشت: براساس ماده هشت قانون حفاظت و بهسازی 
محیط  زیس��ت، مبادرت به هرگونه ش��کار، صید، تکثیر و 
پرورش، نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای 
آن ها مستلزم اخذ پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت محیط  
زیست است.مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
گفت: براساس ماده 10 قانون شکار و صید هرکس مرتکب 
شکار و صید جانوران وحش��ی عادی بدون پروانه شود، به 
جزای نقدی یا حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود و بر 
اساس ماده 1۵ همین قانون، شروع به شکار جانوران وحشی 

برخالف مقررات قانونی، قابل تعقیب و مجازات است.

فرماندار عنوان كرد:
ضرورت نصب تابلوی ويژه توقف خودروهای معلوالن در اردل

امسال روز جهانی 
تاالب ها با شعار 
» تاالب ها برای 

آينده ما« تاكید 
بر استفاده از 
ظرفیت های 

جوانان برای حفظ 
تاالب ها دارد
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گشتی در اخبار همایش تحول پایدار در نظام سالمت 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان: شرايط توجیه غیبت مشموالن غايب

همایش بین المللی » تحول پایدار در نظام سالمت، پنجم اسفند امسال در مرکز 
همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد، دانش پژوهان 
و مدیران بخش بهداش��ت و درمان در مورد اجرای برنامه تحول در نظام سالمت، 

رویکردها، فرصت ها و چالش های آن هم اندیشی و تبادل نظر خواهند کرد.
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طنین زنگ انقالب در مدارس اصفهان 
زنگ گلبانگ انقالب به مناسبت سالروز ورود رهبر کبیر انقالب 
اس��المی به میهن امروز )یکش��نبه( در تمامی مدارس اصفهان 

نواخته می شود.
 رییس اداره فرهنگی، هنری اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: ویژه برنامه زنگ انقالب وآغاز جشن های باشکوه این ایام 
بصورت نمادین در دبیرس��تان دخترانه شاهد کیهان ناحیه پنج 

اصفهان برگزار می شود. 
محمد اسماعیل زاده با اشاره به اجرای 50 ویژه برنامه در ایام دهه 
فجر در مدارس استان افزود: این برنامه ها با هدف آشنا کردن نسل 
جدید انقالب اسالمی با آرمان های انقالب اسالمی و اندیشه های 

تابناک امام خمینی )ره( اجرا می شود.
وی اظهار کرد: محور اصلی این برنامه ها معرفی دس��تاورد های 
انقالب اسالمی، فرهنگ ایثار و گذشت انقالب آشنایی نسل جدید 

با اندیشه های امام خمینی )ره( است.
رییس اداره فرهنگی، هنری آموزش و پرورش اس��تان افزود: با 
توجه به ابعاد تاثیرپذیری نسل امروز از مسووالن و پیشکسوتان 
انقالب، تمام برنامه های این ایام بر آشنایی جوانان با ایثارگریهای 

دوران انقالب بنا گذاشته شده است.

 آموزش کاشت گلدانی
 بذر بلوط درسمیرمی

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان 
اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح هر مدرسه یک نهالستان، 
آموزش کاشت گلدانی بذر بلوط به یک هزار و 100 دانش آموز در 

شهرستان سمیرم ارائه شده است.
سعید یوسف پور با اش��اره به یکی از برنامه های اجرایی آموزش 
و پرورش و محیط زیس��ت اظه��ار کرد: طرح هر مدرس��ه یک 
نهالستان با برگزاری کارگاه آموزش��ی کاشت گلدانی بذر بلوط 
در دو بخش تئوری و عملی در شهرس��تان های فریدون شهر و 

سمیرم اجرا شده است.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در راستای توسعه محیط زیست 
اضافه کرد: در راس��تای اجرای طرح هر مدرسه یک نهالستان، 
آموزش کاشت گلدانی بذر بلوط به یک  هزار و 100 دانش آموز 

در شهرستان سمیرم ارائه شده است.
یوسف پور تاکید کرد: 5 هزار و 464 عدد بذر بلوط و 2 هزار و 728 
عدد گلدان پالستیکی در راس��تای اجرای این طرح در اختیار 

معلمان و دانش آموزان مدارس سمیرم قرار گرفته است.

ضرورت تأمین آرامش روحی
شهروندان در آرامستان باغ رضوان

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: تأمین آرامش روحی 
شهروندان در آرامستان باغ رضوان مسئله ای مهم و ضروری است 

تا آرامش روحی برای خانواده های متوفیان فراهم شود.
کریم نص��ر اصفهانی در دی��دار با مدی��ر و کارمندان س��ازمان 
آرامس��تان های ش��هرداری اصفهان اظهار کرد: نماز جماعت و 
محفل انس با قرآن، به عنوان بسترهایی برای جلوگیری از مفاسد 

احتمالی در دستگاه های اداری می تواند بسیار مؤثر باشد.
نصر خاطر نش��ان کرد: اخالص در انجام امور هم موجب رضایت 
خداوند متعال و هم رضایت شهروندان می شود که این امر برای 

شما ثواب بسیاری دارد.
وی با اش��اره به انجام فرایند جدید س��نگ مزار توسط سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان عنوان کرد: انجام این کار بزرگ 
فقط و فقط به خاطر آرامش اقتص��ادی و فرهنگی خانواده های 
متوفیان اس��ت و همین موضوع باعث می شود که به نحو احسن 

انجام گیرد.

برف روبی راه های شهرستان 
فريدون شهر

رییس اداره راه و شهرس��ازی شهرس��تان فریدون ش��هر گفت: 
بارش برف که از شب گذش��ته در شهرستان های فریدون شهر و 
خوانسار آغاز شده، باعث بسته شدن مسیر گردنه کلوسه شد که 
با تالش راهداران 290 کیلومتر از راه های شهرستان فریدون شهر 

برف روبی شد.
عزت اهلل یوس��لیانی اظهار کرد: طی 24 س��اعت گذشته شاهد 
بارش 8 س��انتی متری برف در شهرستان فریدون شهر بودیم که 
از زمان آغاز بارش تعداد 10 اکیپ راهداری با تعداد 25 دستگاه 
ماش��ین آالت راهداری نسبت به بازگش��ایی راه ها به ویژه گردنه 

کلوسه اقدام کردند.
وی مقدار مصرفی شن و نمک در عملیات راهداری شب گذشته 
را 40 تن عنوان کرد و اظهار داش��ت: در ای��ن عملیات راهداری 

همچنین 290 کیلومتر از راه های این شهرستان برف روبی شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فریدون شهر با بیان اینکه 
تمامی محورهای شهرستان فریدون شهر باز و تردد در آن برقرار 
اس��ت، به رانندگان توصیه کرد هنگام تردد، خودروی خود را به 

زنجیر چرخ و وسایل ایمنی مجهز کنند.

آغاز ثبت نام متقاضیان تشرف عمره
سازمان حج و زیارت اعالم کرد: ثبت نام متقاضیان دارای اولویت 
تش��رف در گروه های مرحله دوم عمره )پروازهای حدفاصل 21 
اس��فند ماه جاري تا 26 خرداد س��ال آینده( از تاریخ 16 بهمن 
 ماه ج��اري به  ترتیب در هر اس��تان به صورت ج��دول ذیل آغاز

 مي شود.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش،  آن دس��ته از اف��راد و دارن��دگان 
fakher.haj. کارت ثبت نام��ِی ملی و مل��ت ک��ه در س��امانه

ir، اقدام ب��ه درج اطالع��ات کرده ان��د و اینک وضعی��ت اعزام 
س��رگروه و همراه��ان آن��ان )طب��ق اولوی��ت اعالم��ی ذیل( 
 مش��خص ش��ده باش��د، امکان رزرو و انتخاب پ��رواز را خواهند 

داشت.
ش��ایان ذکر اس��ت، درصورت عدم تکمیل برخی از ظرفیت ها، 
اولویت های 401 به بعد نیز به همین روش در سامانه فاخر ازسوی 
دفاتر حج و زیارت ب��رای اطالع  از ظرفیت ه��ای خالی گروه ها و 

ثبت نام فعال مي شود.

جانش��ین ریی��س س��ازمان وظیفه 
عموم��ی ناجا ش��رایط توجیه غیبت 

مشموالن غایب را تشریح کرد.
سردار ابراهیم کریمی درباره شرایط 
توجیه غیبت مش��موالن از سربازی 
اظهار کرد: در حال حاض��ر که تا 22 
بهمن ماه تنه��ا اضافه خدمت تمامی 
مش��موالن غایب بخش��یده ش��ده 
و می توانن��د به س��ربازی بروند البته 
تبعات و مجازات ناش��ی از این غیبت 
همچنان سر جایش اس��ت به عنوان 
مثال مشمول غایب نمی تواند از یک 
سری مزایا و تسهیالت یا معافیت ها 

استفاده کند.
وی اف��زود: اما ب��ه طور کل��ی بعد از 
22 بهمن اگر کس��ی بخواهد اضافه 
خدمتش بخشیده شود باید برای این 
موضوع در واحد خدمتی  خودش اقدام 
کرده و برابر قانون و دستورالعمل های 
ابالغی به فرمانده��ان با جایگاه های 
مختلف با آنان برخورد می شود و اگر 
مثال فردی کار مناسبی انجام دهد یا 
موارد دیگر ممکن است بخشی یا تمام 

اضافه خدمتش بخشیده شود.
کریم��ی درباره اینک��ه توجیه غیبت 
سربازی به چه شکل است و مشموالن 
چط��ور می توانن��د از آن اس��تفاده 
کنند به ایس��نا گفت: اما در خصوص 
توجیه غیبت باید بگویم ما یک سری 
محدودیت های قانون��ی داریم که بر 
اس��اس غیبت اتفاق می افتد و فردی 
ک��ه وارد غیب��ت ش��ده نمی تواند از 
یک سری از تس��هیالت و معافیت ها 
بهره مند ش��ود مثال فردی ک��ه وارد 
غیبت شده نمی تواند دیگر معافیت 
کفالت دریافت کند و ... . حاال در این 
بین ممکن اس��ت فردی برای غیبت 
خود توجیه قابل قبولی داش��ته باشد 
که در آن ص��ورت می تواند تقاضای 
خودش را با مدارک و مس��تندات به 
دفاتر پلیس +10 ارائه دهد و ما نیز به 

آن ها رسیدگی خواهیم کرد.
جانش��ین ریی��س س��ازمان وظیفه 
عمومی ناج��ا اضافه کرد: ب��ه عنوان 

مثال ممکن اس��ت ف��ردی در تاریخ 
اعزامش به دلیل یک تصادف رانندگی 
در بازداش��ت ب��وده باش��د. بنابراین 
طبیعی است که نمی تواند در همین 
تاریخ به س��ربازی برود و این موضوع 
نیز دس��ت خودش نب��وده در همین 
راستا اگر این فرد بیاید و نامه ای از مقام 
قضایی بیاورد و دیگ��ر مدارک الزم را 
داشته باش��د که اثبات کند این فرد 
در تاریخ اعزام��ش واقعا دچار چنین 
مشکلی بوده برگه اعزام جدید بدون 
غیبت دریافت خواهد کرد یا در مثالی 
دیگر ممکن است مشمولی 10 سال 
غیبت داشته باشد اما مدارکی بیاورد 
که نش��ان دهد در این 10 س��ال پدر 
معلولی داش��ته و به جز او هیچ کس 
نمی توانسته از او نگهداری کند و این 
شخص پیگیر درمان او بوده بنابراین 
در صورتی که این مدارک بررس��ی و 
ثابت شود که غیبتش موجه بوده و به 
جز این فرد هیچکسی برای نگهداری 
از وی وجود نداش��ته غیبتش در این 
مدت نیز بخشیده شده او می تواند از 
تس��هیالت پس از غیبت نیز استفاده 
کند.کریم��ی ب��ا بیان اینک��ه پس از 
درخواس��ت توجیه غیبت دو حالت 
برای ف��رد وج��ود دارد اظهارکرد: یا 
غیبت این فرد توجیه ش��ده و اضافه 
خدمتش بخشیده می شود و می تواند 
معافیت بگیرد یا حالت دوم این است 
که ف��رد مدارکش موردقب��ول واقع 
نمی ش��ود و باید ب��ه س��ربازی برود.

کریمی با اش��اره به بخش��ش درنظر 
گرفته ش��ده برای مش��موالن غایب 
تا 22 بهمن ماه گفت : این بخش��ش 
اضافه خدمت صرف��ا مربوط به اضافه 
خدمت سنواتی و دفترچه ای است و 
تبعات غیبت همچنان باقی است، لذا 
این دسته از سربازان بواسطه بخشش 
اضافه خدمتشان، مجاز به بهره مندی 
از معافیت هایی که یکی از ش��رایط 
آن ، نداش��تن غیبت اس��ت از قبیل 
معافیت تحصیلی، کفالت ، استخدام 

و.... نیستند.

رسالت خانه های دیجیتال اصفهان جذب نسل نو به مساجد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
همه موضوعات دینی، اسالمی، فرهنگی و محتواهایی 
که توّسط نوجوانان در مساجد گردآوری و دسته بندی 

می شود، تبدیل به نرم افزار اندرویدی شود.
محمد قطبی در نشست مسئوالن خانه ها و مؤسسات 
فرهنگی و هنری دیجیتال اس��تان اصفهان با اشاره به 
روند شکل گیری شورای عالی مجازی در کشور اظهار 
کرد: بخشی از مأموریت شورای عالی انقالب فرهنگی 

نیز مرتبط با فعالیت های این فضا است.
وی با تشریح بُعد سخت افزاری، نرم افزاری، مغزافزاری، 
فکری و فرهنگی و الیه های معرفتی و س��بک زندگی 

شورای عالی مجازی گفت: با توجه به اینکه مأموریت 
اصلی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی فعالیت های 
فرهنگی و مدیریت فرهنگی اس��ت، لذا در این زمینه 
ورود پیدا ک��رد و مرک��زی تحت عنوان رس��انه های 

دیجیتال تأسیس کرد.
وی ادامه داد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چند 
نوع تشکل در عرصه رسانه های دیجیتال دارای هویت 
و رسمیت هست که خانه دیجیتال، مؤسسات فرهنگی 
و هنری رس��انه دیجیتال و مجتمع های شهری که به 
نسبت مؤسسات وسعت بیشتری دارند و مرکز تهیه و 

تولید بازی های رسانه ای از این دسته هستند.

قطبی خاطر نشان کرد: وظیفه ما در اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی اس��تان مدیریت فکری، راهبردی و 

راهبری فعالیت رسانه های دیجیتال است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان به تدوین 
برنامه ای منس��جم در خصوص رس��انه های دیجیتال 
استان اشاره کرد و گفت: الیه اول این برنامه آموزش و 
توانمندی سازی مدیران خانه های دیجیتال است که 
می تواند در طول سال به صورت آموزش های تکمیلی 

نیز برگزار گردد.
وی ادامه داد: در الیه دوم برنامه باید یک شبکه تعاملی 
از مؤسسات و خانه های دیجیتال شکل بگیرد که در آن 
کلیه رویدادها و جش��نواره ها به صورت یک شبکه هم 

پیوند به هم مرتبط باشد.
قطبی در تش��ریح الیه س��وم این برنامه گف��ت: باید 
جدیدترین دستاوردهای رسانه های دیجیتال کشور 
به صورت هفتگ��ی با ذکر منبع دسترس��ی و س��طح 

دسترسی در اختیار مؤسسات دیجیتال قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان 
جذب نس��ل نوخواس��ته با ابزارهای نو و بس��ترهای 
موجود به مس��اجد را هدف اصل مؤسسات فرهنگی، 
هنری دیجیتال دانس��ت و گفت: امیدواریم خانه های 
دیجیت��ال بهترین پات��وق برای نس��ل ن��و در حوزه 
 فعالیت های فرهنگی و با گرایش رسانه های دیجیتال

 باشد.

رییس دپارتمان بیابان س��ازمان جنگلداری کشور 
چین گف��ت: فعالیت های کش��ور ای��ران در عرصه  

بیابان زدایی چشمگیر و قابل تقدیر است.
ش��ویی چین که در حاشیه س��فر گروه عالی رتبه 
از س��ازمان جن��گل داری چین به مناط��ق بیابانی 
شهرس��تان آران و بیدگل س��فر کرده ب��ود، اظهار 
کرد: کشور ایران راه حل مساله بیابان زایی را خوب 
و درست تش��خیص داده و در راس��تای رفع مساله 
اقدام کرده اس��ت.وی افزود: از ن��کات جالب توجه 
در فعالیت های بیابان زدایی ایران همکاری مردم و 
سازمان های دولتی برای مقابله با بیابانزایی است که 
نشان دهنده عزمی ملی برای حل مشکل ریزگردها 
است.رییس دپارتمان بیابان س��ازمان جنگلداری 
کشور چین تصریح کرد: فعالیت و همکاری بخش 

دولتی و خصوصی یکی از رازهای ماندگاری فعالیت  
در اکوسیس��تم  بیابانی اس��ت که ایران توانسته به 
این موفقیت دس��ت یابد.ش��ویی چین اظهار کرد: 
فعالیت ه��ای جنگل کاری در ای��ران موجب حفظ 
مراتع و زندگی همراه با آرامش در مناطق ش��هری 

شده است.
وی خاطر نش��ان کرد: کش��ورهای ایران و چین از 
لحاظ دارا بودن مناطق بیابانی و آسیب های ناشی 
از آن ش��بیه به هم بوده به همین منظور دو کشور 
می توانن��د از تجربیات یکدیگر ب��رای فعالیت های 
بیابان زدایی استفاده کنند.رییس دپارتمان بیابان 
سازمان جنگلداری کشور چین گفت: فعالیت های 
بیابان زدایی در ایران می توانند به عنوان یک عمل 
موفق در منطقه مورد اس��تفاده دیگر کشورها نیز 

قرار گیرد.
ايران در مقابله با بیابان زايی حرف اول را 

در منطقه می زند
همچنی��ن ریی��س اداره بیابان س��ازمان جنگل و 
مراتع کش��ور گفت: فعالیت های چش��مگیر ایران 
در زمینه مقابله با بیابان زایی موجب ش��ده کشور 
پیش��رفته ای مانند چین از این فعالیت ها بازدید و 

از آن تمجید کند.
عباس کارگر با بیان اینکه ایران در زمینه مقابله با 
بیابان زایی حرف اول را در منطق��ه می زند، افزود: 
هم اکنون بیش از هفت میلیون هکتار از بیابان های 
کش��ور تحت عملیات احیای مناب��ع طبیعی قرار 
گرفته اند و از این میزان بی��ش از دو میلیون هکتار 

جنگل کاری شده است.
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دو پزشک عمومی و متخصص 
جعل��ی در یکی از بیمارس��تان 
های دولتی اصفهان شناس��ایی 

و دستگیر شدند.
 مدیر روابط عمومی دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفه��ان گفت: 
این دو نف��ر تحصیالتی در حد 
دیپلم داش��تند اما با اس��تفاده 
از مه��ر پزش��کی جعل��ی و 
ن��ام ه��ای مس��تعار » پالیزبان 

 « و » الرس��تانی « اقدام ب��ه کالهب��رداری از بیماران
 می کردند.

دکتر جهانبین حسن خانی با بیان اینکه این دو پزشک 
قالبی در بیمارستان آیت اهلل کاشانی اصفهان دستگیر 
ش��دند افزود: از یک ماه گذش��ته گ��زارش هایی مبنی 
بر کالهبرداری این دو نفر به حراس��ت دانش��گاه علوم 
پزش��کی اصفهان اعالم و برای شناس��ائی و معرفی آنها 

اقداماتی انجام شد.
وی توضیح داد: ای��ن دو نفر با مراجعه ب��ه برخی مراکز 

و ش��رکت ه��ای خدمات 
پزش��کی غی��ر دولت��ی در 
شهرها و روس��تاها خود را 
پزشک متخصص یا عمومی 
معرفی کرده و از بیماران به 
بهانه تهی��ه دارو یا از مراکز 
ب��ه عن��وان قرارداده��ای 

پژوهشی پول می گرفتند.
حس��ن خانی گف��ت: این 
دو پزش��ک قالب��ی هفته 
گذش��ته زمانیک��ه بعن��وان متخصص داخل��ی اعصاب 
به بیمارس��تان آیت اهلل کاش��انی مراجعه ک��رده بودند 
با هوش��یاری مدیریت و انتظامات این بیمارس��تان به 
 دام افتادند و از ادامه فعالی��ت غیرمجاز آنان جلوگیری

 شد.
مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با 
بیان اینکه از این دو نفر که مرد بودند کارت های جعلی 
بس��یاری بدس��ت آمد افزود: این متخلفان به کالنتری 

تحویل داده شدند .

دوره هاي آموزشي رايگان اطفاي 
حريق در ساختمان هاي بلند

س��ازمان آت��ش نش��اني و خدم��ات ایمن��ي ش��هرداري 
اصفه��ان از دوره ه��اي آموزش��ي رای��گان جه��ت 
 پیش��گیري و اطفاي حریق در س��اختمان ه��اي بلند خبر 

داد.
کلیه س��اکنین س��اختمان هاي بلند و هی��ات مدیره هاي 
ساختمان هاي بلند و یا داراي تراکم جمعیتي باال مي توانند 
جهت دریافت آموزش هاي رایگان با موضوعات پیشگیري و 

اطفاي حریق در محل ساختمان خود ثبت نام کنند.
بر اس��اس این گزارش، این آموزش ها توس��ط کارشناسان 
 مجرب واحد آموزش س��ازمان آتش نش��اني اصفهان، داده

 مي شود. 
شایان ذکر اس��ت،  عالقمندان مي توانند درخواست کتبي 
خود را به ای��ن واحد ب��ه آدرس خیابان بزرگمه��ر- میدان 
بزرگمهر - ابتداي خیابان س��لمان فارس��ي - ستاد مرکزي 
آتش نش��اني اصفهان، ارس��ال کرده و یا با واح��د آموزش 
 این س��ازمان و با ش��ماره ۳2647620-26 تماس حاصل

کنند.

مکالمه  تلفنی عامل تصادفات 
شديد رانندگی

متخصص حوزه بهداش��ت روان گفت: محتوای مکالمه از 
طریق تلفن همراه یا سرنشینان می تواند کیفیت رانندگی 
را تحت تأثیر ق��رار دهد، به ویژه اگر خب��ر دردناکی به فرد 
منتقل شود، همچنین صحبت با هندزفری شانس تصادف 

را کاهش نمی دهد.
افشین طیبی، رانندگی را فعالیتی فکری عنوان کرد که بر 

اثر تمرین و تکرار موجب تبحر فرد می شود.
وی اظهار داشت: رانندگی مستلزم تمرکز و فعالیتی فکری 
اس��ت که انجام رفتاری دیگر مانند صحبت کردن با تلفن 

همراه می تواند موجب تداخل در آن شود.
این متخصص حوزه بهداش��ت روان تأکید کرد: رانندگی 
و صحبت کردن با تلفن همراه یا سرنش��ینان، دو فعالیتی 
اس��ت که هرکدام نیاز به تمرکز دارد و انجام همزمان آنها 
موجب کند ش��دن رانندگی می ش��ود. معم��والً محتوای 
مکالمه از طریق تلفن همراه یا سرنشینان می تواند کیفیت 
رانندگی را تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه اگر خبر دردناکی 

به فرد منتقل شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دولت 
تنها 8 میلیارد تومان از تعهد خود در راس��تای 
پرداخت یک سوم از بلیت اتوبوس های اصفهان 

را پرداخت کرده است.
اتوبوس��رانی  ها از مهم تری��ن وس��ایل حم��ل 
و نقل عمومی در س��طح ش��هر ها هستند که 
مردم بس��یاری در طول روز با این نوع وس��یله 
حمل و نقل در س��طح ش��هر ت��ردد می کنند، 
اتوبوس��رانی ها همیشه با مش��کل عدم تطابق 

هزینه ها و درآمد های خود مواجه بوده اند، طی 
سال های گذشته براساس مصوبه ای مقرر شد که 
یک سوم از هزینه بلیت اتوبوس ها توسط دولت، 
یک سوم توسط شهرداری و یک سوم دیگر نیز 
توسط مردم پرداخته ش��ود اما طی سا ل های 
گذشته دولت به تعهدات خود در این زمینه به 
صورت کامل عمل نکرده است، خبرنگار ما برای 
پیگیری این موضوع نسبت به انجام گفت و گوی 
تفصیلی با س��ید عباس روحان��ی مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اقدام 

کرده است.
جن�اب روحان�ی آي�ا در طول س�ال های 
گذشته در زمینه دريافت يارانه های دولتی 

مشکلی داشته ايد؟
روحانی: بله، ما همیش��ه در بحث یارانه دولتی 
با مش��کل مواجه بودیم، البته در اوایل فعالیت 
دول��ت نهم، دول��ت روی بح��ث یاران��ه بلیت 
اتوبوس ه��ا و اتوبوس های یاران��ه ای متمرکز 
شد اما پس از گذشت مدتی بحث یارانه دولت 
 برای کمک به اتوبوسرانی به فراموشی سپرده

 شد.
آیا وضعیت یارانه های دولتی در زمینه کمک به 
تأمین بخشی از هزینه بلیت اتوبوس ها با  ثبات 

بوده است؟
روحانی: خی��ر، بحث یارانه بلی��ت اتوبوس ها و 
اتوبوس های یارانه ای در طول سال های گذشته 

هیچ ثباتی نداشته است.
پرداخت يک سوم هزينه بلیت اتوبوس ها 
از سوی دولت در چه س�الی مصوب شده 

است؟
روحانی: از سال 1۳84 دولت باید یک سوم بلیت 
اتوبوس ها را پرداخت می کرده اما تعهدات دولت 

در این بخ��ش تنها در س��ال 1۳84 به صورت 
کامل انجام شده است.

دولت در سال جاری چه میزان از تعهدات 
خود در بخش بلیت اتوبوس های اصفهان 

را پرداخت کرده است؟
روحانی: از ابتدای سال جاری تاکنون دولت تنها 

هش��ت میلیارد تومان از تعهد خود در راستای 
پرداخت یک سوم از بلیت اتوبوس های اصفهان 

را پرداخت کرده است.
اين وضعیت در سال گذشته به چه صورت 

بوده است؟

روحانی: در سال گذشته دولت تنها حدود پنج 
یا 6 میلیارد تومان در راستای سهم خود از بلیت 
اتوبوس های اصفهان را پرداخت کرده اس��ت و 
این اعتباراتی که دولت در این بخش پرداخت 
می کند، در مقابل هزینه های اتوبوسرانی عددی 
نیست و ما ماهیانه حدود چهار میلیارد تومان 
برای بیمه و حق��وق نیرو های خ��ود پرداخت 

می کنیم.
آيا اتکای شما به يارانه های دولتی است؟

روحانی: خیر، ما در هیچ زمان��ی به یارانه های 
دولتی امی��دوار و متک��ی نبوده ای��م، چرا که 
اگر به ای��ن یارانه ه��ا متکی و امی��دوار بودیم، 

نمی توانستیم هزینه های خود را تأمین کنیم.
در زمانی ک�ه کمک های دولت�ی صورت 
نمی گیرد، هزينه های اتوبوس�رانی به چه 

صورت تأمین می شود؟
روحانی: هزینه های اتوبوسرانی بسیار باال است، 
چرا که ما در بخش تأمین س��وخت اتوبوس ها 
و تعمیرات و نگهداری اتوبوبوس های فعال در 
سطح شهر با هزینه های بس��یار باالیی مواجه 
هس��تیم و این ب��اور در سیس��تم ش��هرداری 
وج��ود دارد که ش��هر باید اداره ش��ود و زمانی 
که دولت کم��ک نمی کند ما مجبور ش��ده ایم 
که از شهرداری کمک بگیریم و در حال حاضر 
بیش��ترین بار اتوبوس��رانی به دوش شهرداری 

است.

شناسايی دو پزشک قالبی در اصفهان

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت

پرداخت 8 میلیارد تومان يارانه دولتی برای بلیت اتوبوس های اصفهان

شويی چین :فعالیت  ايران در عرصه  بیابان زدايی چشمگیر است

اتوبوس�رانی  ها از مهم تري�ن 
وس�ايل حمل و نق�ل عمومی 
در سطح ش�هر ها هستند که 
مردم بس�یاری در طول روز با 
اين نوع وس�یله حم�ل و نقل 
در سطح شهر تردد می کنند، 
اتوبوس�رانی ها همیش�ه ب�ا 
مشکل عدم تطابق هزينه ها و 
درآمد های خود مواجه بوده اند



يادداشت

شارژ کارت های ويژه امنیت غذايی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ شدن سومین مرحله 
از کارت های ویژه بسته های امنیت غذایی خاص مددجویان و 
نیازمندان در هفته آینده خبر دادو گفت: مرحله چهارم سبد 

امنیت غذایی شب عید توزیع می شود.
علی ربیعی در حاشیه مراسم واگذاری ۲۰۴۰ واحد مسکونی 
معلوالن و مددجویان تحت پوشش بهزیستی به مناسبت دهه 
فجر در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی جهت توزیع بسته های امنیت غذایی اظهار 
داش��ت: از ابتدای س��ال تا کنون در دو مرحله این بسته های 

امنیت غذایی توزیع شده است.
وی تصریح کرد: س��ومین مرحله از توزیع بس��ته  های امنیت 
غذایی و ش��ارژ کارت های مخصوص این بسته ها در این هفته 

آینده صورت می گیرد.
ربیعی گفت:در س��ومین مرحله از توزیع بس��ته های امنیت 

غذایی، مرغ هم به سبد حمایتی اضافه خواهد شد

سیب و پرتقال ايام نوروز تامین است 
رییس هیات مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان مرک��زی تعاون 
روس��تایی گفت: امس��ال دولت با تنظیم بازار میوه شب عید 
توانسته س��یب و پرتقال مورد نیاز ایام نوروز را تامین کند به 

طوری که کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.
حسین صفایی در نشست خبری به مناسبت سی و ششمین 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی، افزود: دولت پس از 9 سال در 
تنظیم بازار میوه ش��ب عید مداخله کرده و توانسته به اندازه 
کافی میوه مورد نیاز را خریداری کند، در همین راستا در نظر 
داریم میوه م��ورد نیاز ایام نوروز تا 1۰ روز پایان س��ال به بازار 

عرضه شود.
وی با اشاره به ش��بکه توزیع میوه برای ایام پایانی سال، گفت: 
امس��ال تالش کرده ایم ش��بکه توزیع را در مراکز اس��تان ها 
گسترش دهیم که در همین راس��تا برخی واحدهای صنفی، 
میادین میوه و تره و بار و شبکه های سازمان تعاون روستایی 

وارد کار توزیع میوه شب عید خواهند شد.
 تعويق دو ماهه مطالبات ذرت کاران

صفایی افزود: امسال دولت قیمت خرید ذرت تضمینی را 87۰ 
تومان تعیین کرد که این امربرای حمایت از ذرت کاران بوده 
اما به مدت دو ماه و به دلیل عدم همکاری چند بانک مطالبات 
ذرت کاران به تعویق افتاد. قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم 

ذرت سال گذشته ۴65 تومان بوده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره ذخیره سازی 
گوشت مرغ و قرمز نیز گفت: هم اکنون ذخیره سازی گوشت 
مرغ و قرمز کشور بیش از نیاز است که این امر یکی از دغدغه 
های وزرات جهادکش��اورزی اس��ت، در همین راس��تا برنامه 

صادرات این محصوالت در دست پیگیری است.

 اختصاص وام مسکن روستايی
 به اصفهان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اس��المی استان اصفهان گفت: 
5 هزار و 8۰۰ فقره تس��هیالت بر اساس جمعیت روستای در 
استان اصفهان به این اس��تان اختصاص یافته که تاکنون ۴۰ 

درصد از این تسهیالت تحقق  یافته است.
غالمحسین خانی با اشاره سهمیه وام مسکن روستای استان 
اصفهان در س��ال جاری، اظهار کرد: امس��ال برای ۲۰۰ هزار 
واحد مسکونی در روستاهای سراسر کشور به مردم تسهیالت 

تعلق گرفته است.
وی افزود 5 هزار و 8۰۰ فقره تس��هیالت بر اس��اس جمعیت 
روستای در اس��تان اصفهان به این اس��تان اختصاص یافته و 
بانک های ملت، ملی و صادرات پرداخت تس��هیالت سهمیه 
سال جاری را آزادس��ازی کرده اند و تاکنون ۴۰ درصد از این 

تسهیالت تحقق یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان تصریح 
کرد: ادارات بنیاد مس��کن در شهرس��تان ها نی��ز جهت ارائه 
خدمات به روس��تاییان با دریاف��ت پرون��ده متقاضیان برای 
دریافت تسهیالت بهس��ازی و نوس��ازی، آنان را به بانک های 
عامل معرفی خواهند کرد تا قراردادهای جدید برای دریافت 

این وام بسته شود.
خانی در خص��وص خانه دار ش��دن زوجی ج��وان، بیان کرد: 
برنامه های بنیاد مسکن انقالب اس��المی در روستاها اعطای 
تسهیالت بهس��ازی مس��کن و در مکان هایی که زمین برای 
ساخت وجود داش��ته باش��د، ایجاد طرح های ساخت مسکن 
به صورت انبوه و واگذاری آن برنامه ریزی شده است که اقشار 
کم درآمد و زوج های جوان در این خصوص از اولویت برخوردار 

هستند.

بیش از 20 میلیارد ريال صرفه جويی 
در فوالد 

مهندس اجرای طرح و توسعه آهن سازی فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: با بهره برداری از پ��روژه کامیون ری��ز گندله در ناحیه 
فوالدسازی و نورد پیوسته سبا و حذف مکانیزمهای استیجاری، 
س��االنه بیش از ۲۰ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی برای 

فوالد مبارکه حاصل شد.
علیرض��ا فندرس��کی افزود: پ��روژه کامی��ون ری��ز گندله در 
ناحیه فوالدس��ازی و نورد پیوس��ته س��با به منظور افزایش 
ظرفیت و ذخیره مواد اولیه در پارکهای انباش��ت و برداش��ت 
 این ناحی��ه با ظرفیت دو هزارتن در س��اعت به به��ره برداری

 رسید.
وی تصریح کرد: این پروژه با ظرفیت ارسال دو هزار تن گندله بر 
ساعت در محوطه انباشت و برداشت فوالد سبا در مدت شش 
ماه با صرف هزینه ۴۰ میلیارد ریالی به مرحله راه اندازی رسید.

وی ادامه داد: این پروژه شامل محوطه س��ازی، احداث دیوار 
حائل بتنی، طراحی و س��اخت دو عدد هاپر و فیدرهای قابل 
تنظیم ب��وده و در اجرای آن از س��ه هزار نفر س��اعت نیروی 
 متخصص و1۲ هزار نفر س��اعت نیروی ماهر اس��تفاده شده

 است.
مهندس اجرای طرح و توسعه آهن سازی فوالد مبارکه اصفهان 
اضافه کرد: بهره برداری از این پروژه موجب ایجاد 16 فرصت 

شغلی شد.

نماین��ده م��ردم مبارک��ه در 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
توس��عه آموزش ه��ای فنی و 
حرفه ای در راس��تای توس��عه 
 کشور و رس��یدن به خودکفایی

 است.
» عل��ی ایرانپور « در حاش��یه 
بازدید معاون وزی��ر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کش��ور 
از مراکز آموزش فن��ی و حرفه 
ای شهرس��تان مبارکه با اشاره 
ب��ه اهمیت آم��وزش های فنی 
و حرف��ه ای برای حل مش��کل 
اشتغال در جامعه، افزود: امروز 
مشکل ما رفع نیازهای اشتغال 
در جامع��ه از طری��ق تربی��ت 
نیروه��ای تکنیک��ی، فن��ی و 

مهارتی است.
ایرانپور با بیان اینکه کاربردی و 
تخصصی بودن، یکی از مزایای 
برجس��ته آموزش های فنی و 
حرفه ای است، اظهارکرد: مراکز 
آموزش فن��ی و حرفه ای با ارائه 
آموزش های به روز و استاندارد 
م��ی توانن��د حلق��ه مفق��وده 
آموزش��های تئوری دانشگاهها 

باشند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ن��گاه به 
آم��وزش ه��ای فن��ی و حرفه 
ای نگاه درس��تی اس��ت گفت: 
آموزش های فن��ی و حرفه ای 
به عنوان یک��ی از مهمترین زیر 
س��اخت ه��ای اش��تغال نقش 
 مهمی در کاه��ش نرخ بیکاری 

دارد.
ایرانپور بااش��اره به کمبود ها و 
نواق��ص مراکز آم��وزش فنی و 
حرفه ای شهرس��تان مبارکه ، 
ابراز امیدواری ک��رد که بازدید 
رئیس س��ازمان آم��وزش فنی 
و حرف��ه ای کش��ور مقدمه ای 

ب��رای توجه ویژه این س��ازمان 
 جه��ت رف��ع ای��ن مش��کالت

 باشد. 
وی از بیکاری به عنوان مهمترین 
مش��کل اس��تان اصفه��ان و 
شهرستان مبارکه نامبرد و افزود: 
اگر از امروز برای رفع این مشکل 
اقدام نکنی��م، در آینده نزدیک 

مشکل ساز می شود.
نماین��ده م��ردم مبارک��ه در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به آمار باالی بی��کاری جوانان 
ای��ن شهرس��تان بوی��ژه افراد 
تحصیل کرده، گفت:   مسئولین 
باید توجه وی��ژه ای به آموزش 
 های فن��ی و حرفه ای داش��ته

 باشند .
وی با تاکید بر ایجاد رشته های 
مورد نیاز شهرس��تان بویژه در 
ح��وزه صنای��ع ،کارخانجات و 
کش��اورزی اظهار کرد: سازمان 
فنی و حرف��ه ای ب��ا افزایش و 
ارتق��ای آم��وزش ه��ا و تربیت 
نیروه��ای ماه��ر نی��از جامعه 
را ب��رآورده ک��رده و نق��ش 
 مهم��ی در کاه��ش بی��کاری

 دارد.
ایرانپور به اس��تفاده نش��دن از 
تم��ام ظرفی��ت ه��ای موجود 
مراکز آموزش فن��ی و حرفه ای 
شهرستان مبارکه اشاره کرد و 
گفت: تجهیزات آموزشی موجود 
در این مراکز به نوسازی و تجهیز 
به تکنولوژی ه��ای جدید نیاز 

دارد .
وی گفت : شهرس��تان مبارکه 
از ظرفیت های بس��یار مناسب 
و پتانس��یل باالیی برای تولید 
برخوردار اس��ت که باید در این 
راستا با تربیت نیروهای توانمند 
از این پتانس��یل ها در راستای 

توسعه استفاده کرد.

توسعه آموزش های فنی و حرفه ای 
يعنی رسیدن به خودکفايی

اخبار کوتاه 

4
وزیررفاهبهنطنزسفرمیکند

فیروزی نماینده مردم نطنز و بخش قمصر در مجلس گفت: در س��فر هیات دولت به 
استان اصفهان، وزیر رفاه به نطنز س��فر می کند و موضوع اصلی این سفر، تخصیص 
اعتبارات 1۰۰ درصدی به پروژه های نیمه تمام هس��تند و احتماالً مصوبه جدیدی 

وجود ندارد 

محاس��بات جدید نش��ان می دهد کس��ری معیشتی 
امسال خانوار تا ۳۴۰ هزارتومان اس��ت و این فاصله را 
باید کارفرمای��ان پُر کنند؛ عالوه بر ای��ن دولت باید در 
سال 9۴ حمایت های مستقیمی را از معیشت کارگران 

داشته باشد.
نمایندگان کارگران می گویند در سال جاری مذاکرات 
بیش��تر حول محور بند دوم ماده ۴1 قان��ون کار که به 
 موضوع تعیین م��زدی تامین کننده معیش��ت خانوار

 ۴ نفره کارگری اس��ت و عالوه بر آن، نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی نیز مدنظر خواهد بود.

از س��وی دیگر، با توجه ب��ه کاهش نرخ تورم در س��ال 
جاری کارفرمایان بر افزایش حداقل مزد س��ال آینده 
به میزان نرخ تورم که در حال حاضر کمتر از 17 درصد 
است تاکید دارند؛ اما در س��ال های گذشته تصمیمات 
دستمزدی با توجه به نرخ های تورم باال گرفته نشده و 
همواره افزایش حداقل دستمزد سالیانه حتی به اندازه 

نرخ تورم نیز نبوده است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه قرار اس��ت برخی بررس��ی 
ها درباره وضعیت کاه��ش قدرت خرید س��بد خانوار 
انجام شود گفت: با توجه به آمارهای موجود و نرخ های 
اعالم ش��ده از س��وی برخی مراکز مانند بانک مرکزی، 
می خواهیم بررس��ی کنیم که از زم��ان افزایش حقوق 
سال گذشته تاکنون، چقدر سبد خانوار کاهش قدرت 
خرید داش��ته و همان را مبنای افزایش مزد سال آینده 

قرار دهیم.
مش��اور عال��ی مجم��ع نماین��دگان کارگ��ران ایران 
اظهارداش��ت: کارگران ب��ه دنبال حفظ ق��درت خرید 
هستند و افزایش های جدید بر عهده دولت است. ما می 
خواهیم دس��تمزدها به نحوی باشد که از شرایط فعلی 

قدرت خریدها کمتر نشود.
توفیقی ادامه داد: بررس��ی ها نش��ان می دهد در سال 
جاری در برخ��ی موارد مانند مس��کن قیم��ت ها 17 
 درصد رشد داشته و از سویی قیمت اقالم خوراکی نیز

 16 درصد افزایش یافته است.
این مقام مس��ئول کارگری با تاکید ب��ر افزایش 19۲ 
هزارتومانی هزینه های س��بد خانوار گف��ت: بنابراین 
18۰ هزارتومان در بخش مسکن و 8۰ هزارتومان نیز در 
بخش درمان افزایش هزینه داریم و در نهایت رقمی به 

میزان ۳۴۰ هزارتومان خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: کارفرمایان باید به نحوی برنامه 
ریزی کنند که این کسری ها در سبد هزینه های خانوار 
کارگری جبران شود و س��ایر افزایش های احتمالی و 

حمایت ها نیز از سوی دولت باشد.
توفیقی با اشاره به اینکه نمی توان در شورای عالی کار 
تنها بر روی نرخ تورم مذاکره ک��رد و بند دوم ماده ۴1 
قانون کار درباره تامین معیشت کارگران را ندید، اظهار 
داشت: همچنین نمی توان وضعیت دستمزد کارگران 
را با حقوق کارمندان مقایس��ه کرد و گفت دولت برای 

نیروهای خود به چ��ه میزان حقوق و دس��تمزد پیش 
بینی کرده است.

عقب افتادگی معیشتی خانوار کارگری
رئیس کارگروه مزد و به��ره وری وزارت کار افزود: نمی 
توان تمام مسائل را در ش��ورای عالی کار بررسی کرد. 
اینکه درمان را به عنوان ی��ک امتیاز و از اقدامات دولت 

در محاسبه مزد نیروی کار وارد کنیم درست نیست.
افزایش بن نقدی کارگران به شورا رفت

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست 
ویژه درباره دستمزد 9۴ کارگران با حضور برخی وزرای 

اقتصادی دولت خبر داد.
اما دی��روز فرامرز توفیق��ی از برگزاری نشس��ت جدید 
ش��ورای عالی کار در هفته جاری خبر داد و گفت: قرار 
اس��ت با حضور برخی وزرای اقتصادی دولت، جلس��ه 
تصمیم گیری ب��رای تعیی��ن میزان افزای��ش حداقل 

دستمزد سال آینده مشموالن قانون کار برگزار شود.
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار اظهارداش��ت: 
تاکنون یک آیتم از افزایش های مربوط به بس��ته مزد 
9۴ تعیین تکلیف ش��ده و موضوع افزایش حق مسکن 
کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان پس از تصمیم گیری 
ش��ورای عالی کار، برای تصمیم گیری نهایی به هیات 

وزیران ارسال شده است.
توفیقی خاطرنشان کرد: براساس تصمیم گیری صورت 
گرفته، قرار است در این نشست شورای عالی کار، برخی 
از وزرای اقتصادی دولت مانند وزی��ر اقتصاد و صنعت 
نیز در جلس��ه ش��ورا حضور یابند، همچنین درباره دو 
 موضوع باقی مان��ده از قبل نیز تصمی��م گیری خواهد

 شد.
این مقام مسئول کارگری کش��ور ادامه داد: با توجه به 
اینکه دولت در نشست های قبلی ش��ورای عالی کار ۳ 
پیش��نهاد روش��ن درباره افزایش حق مسکن، حق بن 
نقدی و همچنین پایه سنواتی کارگران ارائه کرده بود، 
شورا در جلسه جدید درباره افزایش پایه سنواتی و حق 

بن نقدی تصمیم گیری می کند.
وی افزود: در صورتی که ش��ورای عال��ی کار در موارد 
یادش��ده به نتیجه نهایی برسد، حق بن نقدی کارگران 
از ابتدای س��ال آینده از 8۰ ب��ه 1۰۰ هزارتومان و پایه 
س��نواتی نیز از 5۰۰ توم��ان روزانه ب��ه 1۰۰۰ تومان 

افزایش می یابد.
به گفته توفیقی، در جلسات آینده ش��ورای عالی کار، 
باید تصمیم گیری درباره می��زان افزایش حداقل مزد 
نیز صورت بگی��رد که ب��ا توجه به وضعیت معیش��تی 
نی��روی کار کش��ور و کس��ری درآم��دی خانوارهای 
 کارگری؛ شرایط دش��واری برای تصمیم گیری ایجاد

 شده است.

افزايش بن نقدی کارگران به شورا رفت

نشستویژهمزدباحضوروزرایدولت
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رشد قیمت طال تاثیری 
بر حجم معامالت نداشت

 بازار خودرو
 به حرکت افتاد

رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت: هرچند طال در هفته های 
گذشته با افزایش قیمت مواجه شد اما میزان خرید و فروش در بازار عادی 

است و رشد قیمتی تاثیری بر حجم معامالت نداشته است.
 محمد کش��تی آرای ، در خصوص وضعیت خرید و فروش طال و سکه در 
بازار پس از افزایش قیمت ها در بازار، افزود: حجم سرمایه گذاری در بازار 
طال و سکه کاهش یافته و به همین دلیل تنها مصرف کنندگان مشتریان 

این بازار هستند.
وی با بیان اینکه، مصرف کنندگان نیز به مناسبت های مختلف اقدام خرید 
طال و سکه می کنند؛ اظهار داشت: همین امر سبب شد تا در زمان افزایش 

قیمت ها میزان معامالت در بازار طال با کاهش همراه نشود.
کش��تی آرای افزود: ه��ر قطعه نیم س��که 518 ه��زار تومان، ربع س��که 
 ۲69 هزار تومان و س��که های ی��ک گرمی هم 17۳ ه��زار تومان فروخته

 می شود.

مردم فریدونش��هر ک��ه تا یک 
دهه گذشته یکی از قطب های 
پ��رورش دام اصفه��ان بودند، 
همچنان در حس��رت اجرایی 
ش��دن مصوبه پ��روژه مجتمع 
دامداری این شهرس��تان بسر 
می برند ام��ا مدیر جدید جهاد 
کشاورزی این شهرستان برای 
اجرایی شدن این پروژه امیدوار 
اس��ت. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرس��تان فریدونش��هر روز 
جمعه پیرام��ون طرح مجتمع 

دامداری این شهرستان اظهار کرد: بیش از پنج سال از مصوبه 
احداث مجتمع دامداری در این شهرستان می گذرد اما تاکنون 
عملیات ساخت آن اجرایی نشده اس��ت. » علیرضا اصالنی « با 
بیان اینکه اداره کشاورزی شهرستان فریدونشهر برای احداث 
این مجتمع پیشنهادات خود را ارائه داده است، گفت: از ابتدای 
سالجاری تاکنون چند مکان برای احداث مجتمع یاد شده توسط 
فرمانداری و منابع طبیعی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. 

وی تصریح کرد: پس از بررسی های انجام شده یک نقطه مناسب 
ارزیابی و برای اجرای طرح پیشنهاد ش��د اما تاکنون عملیات 

احداث آن آغاز نشده است.
مدیر جهاد کشاورزی فریدونشهر با اش��اره به پیشینه صنعت 
پرورش دام در این شهرستان، احداث مجتمع دامداری را تنها 

راهکار احیای دامداری این شهرستان دانست.
اصالنی با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته در فریدونشهر بیش 
از 5۰ هزار دام س��بک و 1۰ هزار دام س��نگین پرورش یافتند، 
درعین حال اظهار کرد: هم اکنون کمتر از چهار هزار دام سبک 

و 5۰۰ دام سنگین در فریدونشهر وجود دارد.
وی، فرهنگ شهر نشینی، مشکالت نگهداری دام، مشکالت تردد 
و جابجایی دام از داخل معابر ش��هر همچنین محدودیت های 

ایجاد ش��ده توسط ش��هرداری 
و بهداش��ت محی��ط را از جمله 
عوامل مهم در کاهش تعداد دام 
، کمرنگ شدن حرفه دامداری 
و تغیی��ر ش��غل دام��داران در 
فریدونش��هر اعالم کرد و گفت: 
بسیاری از جوانان تحصیل کرده 
این شهرستان متقاضی اشتغال 
در رشته دامداری و کسب مجوز 
ب��رای فعالی��ت در ای��ن حرفه 
هستند اما متاس��فانه به دلیل 
نبود زیرساخت های الزم ، عدم 
امکانات و محدودیت محل نگهداری دام ها، زمینه اشتغال آنها 

در دامپروری فراهم نشده است. 
اصالنی با بیان اینکه در دو دهه گذشته، فریدونشهر تامین کننده 
بیش از ۳۰ درصد گوشت و لبنات اس��تان اصفهان بوده است، 
تاکید کرد: احداث یک مجتمع دامداری در شهر فریدونشهر یکی 
از راهکارهای مهم برای توسعه دامداری و جلوگیری از تضعیف 

این حرفه در فریدونشهر است .
وی با اع��الم اینک��ه جه��اد کش��اورزی فریدونش��هر متولی 
ح��ل مش��کالت کش��اورزان شهرس��تان اس��ت، گف��ت: این 
مدیریت ب��ا جدی��ت پیگیر اح��داث مجتم��ع دام��داری در 
این شهرس��تان اس��ت تا افزون بر اش��تغالزایی، میزان تولید 
 گوش��ت و لبن��ات شهرس��تان را ب��ه جای��گاه گذش��ته ب��از 
گرداند. وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی فریدونشهر جلسات 
توجیهی فراوانی را با دامداران این شهرستان برگزار کرده است ، 
گفت: در این جلسات، دامداران برای تشکیل تعاونی هایی جهت 
اش��تغالزایی و س��رمایه گذاری برای احداث مجتمع دامداری 

فریدونشهر ترغیب شده اند.
 فریدونش��هر در 18۰ کیلومت��ری غ��رب اصفه��ان ق��رار 

دارد. 

ماههای پایانی س��ال ۲۰1۴ 
ب��رای تولید کنن��دگان نفت 
به س��ختی گذش��ت، قیمت 
نف��ت از 115 دالر در م��اه 
ژوئن به کمت��ر از 6۰ دالر در 
ماه دسامبر رس��ید، تا بدین 
ترتی��ب خاط��ره ای تل��خ 
در ذه��ن آنه��ا در روزه��ای 
 پایان��ی س��ال ۲۰1۴ ثب��ت 

شود.
به گ��زارش رواب��ط عمومی 
وزارت نف��ت، قیمت نفت در 

ژانویه ۲۰15 به روند کاهشی خود در بازار ادامه داد تا پیش بینی 
قیمت نفت در س��ال ۲۰15 بیش از پیش سخت باشد، شانا در 
گفتگویی با کارشناسان نظر آنها را درباره قیمت نفت در طول 

سال ۲۰15 جویا شد.
سقوط آزاد قیمت نفت

کارشناس ارش��د انرژی وقتی در مقابل س��والی درباره قیمت 
نفت در س��ال ۲۰15 قرار گرفت، به س��ابقه ۳۰ و چند س��اله 
خ��ود در صنع��ت نف��ت اش��اره ک��رد و گف��ت: پی��ش بینی 
درب��اره ب��ازار نفت براس��اس مجموع��ه ای از عوام��ل صورت 
 می گیرد ک��ه اغلب ای��ن پیش بینی ه��ا غل��ط از آب درآمده

 است.
مهدی حس��ینی با بیان اینکه ب��ازار نفت ثبات زی��ادی ندارد 
و عوامل زی��ادی در آن دخالت م��ی کند، اظهار داش��ت: بازار 
نفت، ب��ازار هیجانی اس��ت و تجربه نش��ان داده اس��ت همان 
 گونه که به س��رعت باال می رود با همان س��رعت نیز س��قوط 

می کند.
وی ب��ه افزای��ش قیم��ت نف��ت درس��ال ۲۰۰5 و پ��س از 
آن اش��اره کرد و اف��زود: در آن س��ال قیمت نف��ت از ۲7 دالر 
 تا مح��دوده 8۰ دالر و س��پس ب��ه 1۴۰ دالر برای هر بش��که 

رسید.
کارش��ناس ارش��د انرژی با بیان 
اینک��ه ب��ه هم��ان س��رعتی که 
قیمت نف��ت افزایش م��ی یابد با 
 همان س��رعت نیز کاه��ش پیدا 
می کند، تصریح ک��رد: زمانی که 
 قیمت نفت کاهش می یابد دیگر 
نمی توان اس��م کاه��ش را روی 
آن گذاش��ت بلک��ه بای��د گفت 
س��قوط می کند؛ هم��ان اتفاقی 
ک��ه در ی��ک م��اه اخی��ر افت��اد 
و قیم��ت نف��ت در بازاره��ای 
جهانی بی��ش از 15 دالر س��قوط ک��رد. در واقع ای��ن ویژگی 
 روانی ب��ازار نفت اس��ت که ه��م اکنون ب��ا این پدی��ده روبرو 

هستیم.
حسینی سپس به تاثیر عوامل و تصمیم های سیاسی بر بازار نفت 
اشاره کرد و گفت: دخالت عوامل سیاسی همیشه در بازار نفت 

وجود داشته است و خواهد داشت. 
تاثی��ر ای��ن عوام��ل ب��ر ب��ازار نف��ت در س��الهای اخی��ر به 
ش��دت زی��اد ش��ده؛ البت��ه ای��ن در حالی اس��ت ک��ه برخی 
تاثی��ر ای��ن عوامل ب��ر ب��ازار نف��ت را تایی��د نمی کنن��د اما 
 بای��د پذیرف��ت عوام��ل سیاس��ی تاثی��ری بس��زا ب��ر ب��ازار 

دارد.
وی افزود: درحالی که بس��یاری مدعی هس��تند تصمیم اوپک 
در نشس��ت اخیر به دلیل حفظ س��هم ب��ازار و خ��ارج کردن 
ش��یل اویل بوده، م��ن این موض��وع را نمی پذی��رم و معتقدم 
 ای��ن تصمیم عربس��تان به دلی��ل ضرب��ه زدن به ای��ران بوده

 است.
کارشناس ارشد انررژی گفت: قیمت نفت کف مشخصی دارد و 
این کف حداقل هزینه ای است که برای تولید یک شبکه نفت 

شیل به دست می آید.

رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو، با بیان اینکه بازار کمی تکان 
خورده است، افزود: با اعالم ثبت نام ایران خودرو، بازار خرید وفروش از 
رکود همیشگی خارج شد و خرید وفروش تا حدودی رونق گرفته است.

حسن زمانی افشار ازود: بازار از رکود درآمده است اما در مجموع هنوز 
ثابت بوده و به جنب و جوش و هیجان الزم نرسیده است.

به گفته افشار با ثبت نام و پیش فروش خودروهای داخلی پیش بینی 
می شود بازار خودروهای داخل کمی با افزایش قیمت مواجه شود اما 
برای شب عید هنوز مشخص نیست که خودروهای داخلی چه تغییر 
قیمتی داشته باشند.رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه 
یکی از دالیل پایین بودن حجم معامالت در بازار خودرو پایین آمدن 
قدرت خرید مصرف کنندگان اس��ت، ادامه داد: در صورتی که تدابیر 
دولت برای کاهش تورم و افزایش قدرت خری��د مصرف کنندگان به 

نتیجه برسد شاهد تحولی در بازار خودرو خواهیم بود.
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یادداشت
ساالر عقیلی، خواننده ثابت ارکستر موسیقی ملی ایران اس��ت این بار   پس از اجرای 
کنس��رت های موفق خود در اصفهان ب��ه همراه ارکس��تر ملی اصفه��ان در روز های 
 16 و 17 بهم��ن ماه ج��اری در ت��االر نگین نقش جهان ب��ه اج��رای برنامه های خود 

می پردازد.

5
هفتیادداشتآوایعقیلیدراصفهانطنیناندازمیشود

 مجسمه و تابلوهای برجسته
 در کتابخانه مرکزی

نمایش��گاهی از آثار هنرهای دس��تی » فاطمه حسینی« در 
کتابخانه مرکزی اصفهان در حال برگزاری است.

این هنرمند ضم��ن اعالم این خبر گفت: آث��ار موجود در این 
نمایشگاه با اس��تفاده از خمیرهای مختلف چینی و ایتالیایی 

ساخته شده اند. 
حس��ینی افزود: این آثار در قالب تابلوهای برجس��ته، ظروف 
تزئین��ی، مجس��مه در ابعاد مختل��ف و همچنی��ن مجموعه 
 ظروف هفت سین در معرض تماشای عالقمندان قرار گرفته

 است. 
وی خاطرنش��ان کرد: همچنین بخش��ی از این آثار در قالب 
طراحی ورنگ آمیزی خمیر بر روی ظروف چینی ارائه ش��ده 
است. عالقمندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه از 11 
لغایت 16 بهمن ماه از ساعت ۹ صبح تا 1۳ و 16 بعد از ظهر تا 
۲۰ به گالری شماره ۲ کتابخانه مرکزی اصفهان واقع در خیابان 

باغ گلدسته مراجعه نمایند.

قصه گویی همراه با موسیقی سنتی
جلسه قصه گویی همراه با اجرای موسیقی سنتی توسط مرکز 
یکی بود یکی نبود برگزار می شود.مدیر این مرکز ضمن اعالم 
این خبر گفت: سنت قصه گویی به عنوان یکی از قدیمی ترین 
س��نت ها در فرهنگ بومی و اصیل ما ایرانیان معرفی شده که 
شامل روایت قصه های باستانی و شنیدنی از منابع ارزشمندی 
همچون شاهنامه فردوس��ی، کلیله و دمنه، گلستان سعدی و 
دیگر آثار مکتوب می ش��ود. علیزاده افزود: در سومین جلسه 
از سلسله جلسات شب های قصه، به این س��نت ایرانی توجه 
ویژه ای شده و به روایت قصه های کهن ایرانی همراه با اجرای 
موس��یقی س��نتی پرداخته می ش��ود. عالقمندان می توانند 
جهت شرکت در س��ومین جلس��ه قصه گویی، روز 1۲ بهمن 
ماه از س��اعت 1۹ به مرکز فرهنگی فرشچیان واقع در ابتدای 
خیابان توحید، جنب پل ابوذر مراجعه نموده و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن ۳6۲۸۴۴۰۸ تماس حاصل 

نمایند.

شهاب حسینی سیاه پوش شد
شهاب حس��ینی در سوگ از دس��ت دادن پدر خویش عزادار 
شد. سیدفخرالدین حس��ینی پدر شهاب حس��ینی دار فانی 
را وداع گفت. س��یدفخرالدین حسینی دو س��ال پیش کتاب 
 داس��تان »فقط آنجا بود که خود را شناختم« را وارد بازار نشر

 کرده بود.
کتابی که پش��ت جلد آن شهاب، با دس��ت خط خودش یک 
یادداش��ت برای پدرش نوش��ته بود: »پدر، برایت رویشی به 
وسعت بهار، وسعت اندیش��ه ای به پهنای آس��مان، طراوتی 
به زیبایی ب��اران، هنری به وس��عت همه درختان سرس��بز و 
روشنایی قلب و دل به درخشندگی خورش��ید آرزو می کنم 
 و یاری الهی را در ادامه این مس��یر ش��کوفایی برایت از درگاه

 یگانه اش خواستارم«.

صنایع دستی اصفهان اغلب ریشه 
در دوره صفوی دارند. دوره ای که 
اصفهان شهری بسیار مرفه و دارای 
ارتباطات بین المللی زیاد بوده و در 
نتیجه ثروتمندان این ش��هر برای 
زیباتر کردن لباس ها و خانه خود 
قادر بودند هزینه زیادی پرداخت 
و صنایع دس��تی بسیار ظریف این 

شهر را استفاده کنند.
بای�د توریس�ت را آزاد 

گذاشت 
ریی��س هی��ات مدی��ره اتحادیه 
صن��ف صنای��ع دس��تی اصفهان 
نیز در این باره می گوی��د: افزایش 
توریس��ت های اصفهان بر فروش 
صنایع دس��تی ش��هر تاثیر خوبی 
گذاش��ته، ولی رقم دقی��ق میزان 
افزایش را هن��وز نداری��م. عباس 
ش��یردلی، ادامه می ده��د: با این 
وجود متاس��فانه راهنمای��ان تور 
توریس��ت ها را به تع��دادی مغازه 
محدود مورد نظر خ��ود می برند و 
معاونت گردش��گری اداره میراث 
بای��د ای��ن موض��وع را پیگی��ری 
کن��د. در حالی که باید توریس��ت 
را آزاد گذاش��ت تا از ه��ر مغازه ای 
می خواهد، خرید کن��د. او درباره 
اجناس چینی هم بی��ان می کند: 
اجناس چینی از مغازه های میدان 
نق��ش جهان جم��ع ش��ده و تنها 
چندتایی مغازه ف��روش زیورآالت 
چینی زی��ر نظر اتحادی��ه خرازی 
فروش��ی ها در این میدان فعالیت 

می کنند.

 

شیردلی اضافه می کند: بر اجناس 
صنای��ع دس��تی می��دان از نظ��ر 
اس��تاندارد ب��ودن در زمینه هایی 
چون میناکاری، قل��م زنی و خاتم 
نظارت می کنیم. کارشناس های 
اتحادیه که اس��تادان ب��زرگ هنر 
هس��تند، به عنوان بازرس های به 
مغازه ها می رون��د و اجناس آن را 
از جنبه اس��تاندارد بودن بررسی 

می کنند. 
ب�رای صنای�ع دس�تی   

برندسازی شود 
مه��دی نوایی ی��ک  هنرمند نقره 
کار هم در این باره می گوید:صنایع 
دستی باید صادر شود و گردشگر 
خارج��ی آن را بخ��رد، در غیر این 

صورت فلج می شود. 
نوایی خاطرنش��ان م��ی کند: هر 
ساله مس��افرانی که از استان های 
مختلف ب��ه اصفهان م��ی آیند، به 
دلیل این که برند ما را می شناسند، 
از ما خرید می کنند، اما باید کاری 
کرد که گردشگر خارجی بیشترین 

حجم خریدار ما را تشکیل دهد. 
ای��ن هنرمن��د می گوی��د: اکنون 
کش��وری مثل ترکیه نسبت به ما 
در زمینه ص��ادرات نقره پیش��تاز 
اس��ت، در حالی ک��ه کیفیت کار 
 آن ها نسبت به کار ما قابل مقایسه

 نیست. 
متاسفانه هیچ تبلیغی برای صنایع 
دستی در رس��انه ها نمی شود، در 
حالی که باید برای صنایع دس��تی 

برندسازی شود. 

سوای کیفیت سی و س��ومین جش��نواره فیلم فجر 
که از فردا همزمان با برگزاری مراس��م افتتاحیه باید 
درباره اش به نظاره نشست و با پایان مراسم اختتامیه 
می توان درباره اش قضاوت داش��ت، آنچه قابل توجه 
اس��ت، آغاز تسویه حس��اب ها با فرا رس��یدن »سال 

تحویل« سینمای ایران است.
جش��نواره فیلم فج��ر در حالی از دیروز ب��ا برگزاری 
مراسم افتتاحیه آغاز  شد که ادبیات تند و غیرمنصفانه 
ش��دت گرفته و این حمالت دامن مجی��د مجیدی، 
محمد بزرگ نی��ا و دیگ��ر داوران این روی��داد را نیز 
گرفت��ه و تعبیر »جن��گ نفت کش ها« را ب��رای این 
دوره از جشنواره به همراه آورده است؛ رویکردی که 
نشان می دهد به  رغم بی حاش��یه بودن فیلم های راه 
 یافته به جشنواره سی و سوم، می توان حاشیه تولید 

کرد!
مجموعه جشنواره های فجر در این دوره از حساسیت 
باالیی برخوردارند و می توان برای آینده تصمیم گیران 
کنونی وزارت فرهنگ و ارش��اد تأثیرگذار باشند و در 
این میان جش��نواره فیلم فجر به عن��وان مهم ترین 
رویداد فرهنگی کشور، از دیگر جش��نواره های فجر 
حس��اس تر اس��ت و طبیعتاً همین حساسیت منجر 
به محافظه کاری ناخواس��ته ای در برخی از امور این 

جشنواره می شود. 
سوای کیفیت سی و سومین جشنواره فیلم فجر که با 

پایان مراس��م اختتامیه می توان درب��اره اش قضاوت 
داشت، آنچه قابل توجه است، آغاز تسویه حساب ها با 
فرارسیدن »سال تحویل« سینمای ایران است؛ اتفاقی 
که حتی دامان چهره هایی چون علیرضا شجاع نوری، 
جواد طوسی، مجید مجیدی، محمدبزرگ نیا، مهتاب 
نصیرپور، عزیز ساعت چی و... را نیز گرفته و همزمان 
فیلم های جشنواره نیز مجموعاً با تعبیر »نفت کش« 

خوانده می شوند! 
نق��د آغازین برخ��ی رس��انه ها در این باره ب��وده که 
چهره های برگزیده  برای داوری مطلوب نیستند، حال 
آنکه مش��خصاً مجیدی مجیدی با احتساب ریاست 
هیأت داوران جشنواره سی و سوم، تنها سابقه شش 
دوره حضور در جش��واره فج��ر را دارد و کثرت تعداد 
حض��ورش در جش��نواره های خارجی نیز بر کس��ی 
پوشیده نیست. علیرضا شجاع نوری نیز عالوه بر حضور 
در سینما به عنوان مدیر بین المللی فارابی در دوره ای 
طوالنی، حضور بسیار طوالنی و پررنگی در جشنواره ها 

داشته است.
 درباره محم��د بزرگ نی��ا، مهتاب نصیرپ��ور و عزیز 
ساعتچی نیز تعابیر مشابهی می توان داشت؛ بنابراین، 
نخس��تین بی انصافی درباره داوران جش��نواره فیلم 
فجر صورت پذیرفته اس��ت، ولی این بی انصافی تنها 
به داوری محدود نشده و کل فیلم های جشنواره نیز 
همچون داورانش به »نفت کش« تعبیر شده اند که در 

این رویداد  رقابت می کنند. 
هرچن��د بنیاد س��ینمایی فارابی در یک س��ال اخیر 
همچون سال های پیشین به اکثر فیلم های جشنواره 
کمک های مالی یا تجهیزاتی )ارائه دوربین و ابزارهای 
تصویرب��رداری( داش��ته، حقیقت امر آن اس��ت که 

ای��ن کمک ه��ا ب��ا توجه 
ب��ه وضعی��ت اعتب��ارات 
س��ینمایی بس��یار اندک 
بوده و اساساً امسال حتی 
امکان تولید یک فیلم فاخر 
نیز به دلیل کمبود بودجه 
وجود نداشت که بتوان به 
عنوان فیلم نفتی خطابش 
کرد و طبیعت��اً در چنین 
محدودی��ت اعتبارات��ی، 
ام��کان تولی��د فیلم های 
به اصط��الح فاخ��ر دوره 

پیشین فراهم نبود. 
ترکیب فیلم ها نیز حکایت 
از تولی��د مجموع��ه ای 
و  اجتماع��ی  آث��ار  از 
نس��بتاً ک��م هزین��ه دارد 

و این روند س��ال آین��ده به کاهش مضاع��ف بودجه 
س��ینما نیز تقویت می ش��ود و فضای ریاضتی برای 
س��ینمای ایران تش��دید خواهد ش��د و عدم امکان 
آغاز تولید یک فیلم دفاع مقدس��ی مش��ابه »چ« در 
 یک س��ال اخیر نیز ب��ه دلیل کاهش ش��دید بودجه 

سینماست. 
البته نقدهای مط��رح در برخی  وب س��ایت هایی که 
همزمان با جش��نواره سی و سوم ش��کل گرفته اند و 
حداقل تاکنون کارکردش��ان در همین راستاست، از 
ماهیت جش��نواره نیز فرا تر رفته و حبیب ایل بیگی، 
معاون تازه نظارت و ارزش��یابی س��ازمان سینمایی 
� که این مس��ئولیت کلی��دی را از محمد احس��انی 
 تحوی��ل گرف��ت � نیز ب��ا ادبیاتی مش��ابه یاد ش��ده

 است. 
با این اوص��اف، باید دید ب��ه رغم حذف بس��یاری از 
حواشی احتمالی جش��نواره سی و س��وم در مراحل 
مختلف در راس��تای برگزاری آرام این رویداد، چنین 
فضایی، مطلوب بس��یاری گروه ها نیس��ت و بنابراین 
احتماالً مسیر دشوارتری نسبت به دوره های پیشین 
جش��نواره وجود دارد. با این اوصاف باید در یازده روز 
آینده چشم انتظار جشنواره ای بود که همواره آبستن 
اتفاقات غیرمترقب��ه بوده و این اتفاق��ات غیرمترقبه 
  نظیر دوره پیشین، گاهی تا اختتامیه استمرار داشته

 است.

فرا رسیدن »سال تحویل« سینمای ایران

جنگنفتکشهابامجیدمجیدی!

پول با توریست آمد
برای صنایع دستی برند سازی شود

 چنین فضایی، 
مطلوب بسیاری 
گروه ها نیست و 
بنابراین احتماالً 
مسیر دشوارتری 

نسبت به دوره های 
پیشین جشنواره 

وجود دارد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
 13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهي    93/10/15-103/93/1552/57 شماره:   10/433

آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  شرح  به  تقاضا 
میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001067 شماره  راي  برابر    -  1
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
علي  نظر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
فوالدي فرزند نور علي بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 378 مترمربع پالک 12 فرعي  از 236 مفروز و مجزي شده از پالک 1 
فرعي از 236 اصلي واقع در فریدونشهر روستای چقادر بخش 13 ثبت فریدونشهر 
خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقایان امیرقلی و امیرحسین فوالدی چقادری 

محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001162 شماره  راي  برابر    -  2
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبد الرضا 
یک  در  فریدونشهر  از  7 صادره  شناسنامه  بشماره  بختیار  فرزند  الرشیدي  هارون 
در  واقع  اصلي   270 از  فرعي   27 پالک  مترمربع   1463.20 مساحت  به  خانه  باب 
مالک  از  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13 بخش  دوم  میدانک  روستای  فریدونشهر 

رسمي آقاي هیبت اله رشیدی راد محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001187 شماره  راي  برابر    -  3
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
میرزا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
باب  یک  در  فریدونشهر  از  305 صادره  شناسنامه  بشماره  حسینقلي  فرزند  مرادي 
خانه به مساحت 125.30 مترمربع پالک 2319 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 241 فرعي از 237 اصلي واقع در فریدونشهر خیابان مطهری شمالی 
کوچه بهداشت بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي 

فضل اله نیک آزه آخوره علیائی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001188 شماره  راي  برابر    -  4
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
اسکندر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
حصومي فرزند قلي بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 131 مترمربع پالک 2318 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
241 فرعي از 237 اصلي واقع در فریدونشهر خیابان مطهری شمالی کوچه بهداشت 
بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي فضل اله اونیک 

آزه آخوره علیائی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001191 شماره  راي  برابر    -  5
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
عزیز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
مهدور فرزند هاجي بشماره شناسنامه 9 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 184.60 مترمربع پالک 4 فرعي از 100 اصلي واقع در فریدونشهر روستای 
مهدور  هاجی  آقاي  مالک رسمي  از  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13 بخش  باباخسرو 

طرزه موگوئی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001233 شماره  راي  برابر    -  6
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
عبداله  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  اله  فضل  فرزند  فوالدي 

مجزي  و  مفروز  اصلي   236 از  فرعي   13 پالک  مترمربع   1175 مساحت  به  خانه 
شده از پالک 1 فرعي از 236 اصلي واقع در فریدونشهر روستای چقادر بخش 13 
محرز  چقادری  فوالدی  اله  فضل  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر   ثبت 

گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001234 شماره  راي  برابر   -  7
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
مرتضي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
فریدونشهر  از  صادره   110 شناسنامه  بشماره  تیمور  فرزند  چوائي  سرلک  موالئي 
از 69 اصلي واقع در  7 فرعي  به مساحت 109.50 مترمربع پالک  باب خانه  در یک 
از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13 بخش  کاهگان  روستای  فریدونشهر 

مالک رسمي آقاي تیمور موالئی سرلک چیوائی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001237 شماره  راي  برابر    -  8
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري  ثبت ملک فریدون شهر تصرفات  حوزه 
اداره کل آموزش و پرورش  نمایندگي وزارت آموزش و پرورش  به  ایران  اسالمي 
استان اصفهان در یک باب ساختمان به مساحت 4646.20 مترمربع پالک 17 فرعي 
فریدونشهر  ثبت   13 بخش  آباد  اسالم  روستای  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   268 از 

خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي حسن یبلوئی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  برابر راي شماره 139360302013001253 هیات     -  9
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري  ثبت ملک فریدون شهر تصرفات  حوزه 
اداره کل آموزش و پرورش  نمایندگي وزارت آموزش و پرورش  به  ایران  اسالمي 
استان اصفهان در یک باب ساختمان به مساحت 400 مترمربع پالک 5 فرعي از 27 
اصلي واقع در فریدونشهر روستای کشتزاران )کسد سابق( خریداري از مالک رسمي 

آقاي فرامرز بابرشمس محرز گردیده است.
10 -  برابر راي شماره 139360302013001254 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
اله  عزت  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
کلبعلي فرزند حاجي محمد بشماره شناسنامه 35 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 170 مترمربع پالک 519 فرعي از 242 اصلي مفروز و مجزي شده 
ثبت  از 242 اصلي واقع در فریدونشهر روستای سیبک بخش 13  1 فرعي  از پالک 
فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي حاجی محمد کلبعلی سیبکی 

محرز گردیده است.
11 -  برابر راي شماره 139360302013001255 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
عشرت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
به  مغازه  باب  یک  در  داران  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  روحاني 
از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   227 از  فرعي   29 پالک  مترمربع   41.10 مساحت 
ثبت   13 بخش  دهسور  روستای  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   227 از  فرعي   1 پالک 
الواسطه از مالک رسمي آقاي مصطفی قلی فوالدی محرز  فریدونشهر خریداري مع 

گردیده است.
12 -  برابر راي شماره 139360302013001256 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
افشین  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
هارون رشیدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 1120068886 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 444.06 مترمربع پالک 28 فرعي از 270 اصلي واقع در 
فریدونشهر روستای میدانک دوم بخش 13 ثبت فریدونشهرخریداري مع الواسطه از 

مالک رسمي آقاي علی بابا هارون رشیدی محرز گردیده است.
13 -  برابر راي شماره 139360302013001258 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
ابراهیم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
خودسیاني فرزند رضا قلي بشماره شناسنامه 4446 صادره از فریدونشهر در یک 
و  مفروز  اصلي   238 از  فرعي   2438 پالک  مترمربع   128.80 مساحت  به  خانه  باب 

طالقانی  خیابان  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   238 از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي 
کوچه اعتماد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي 

ابوالفضل عظیمانی محرز گردیده است.
14 -  برابر راي شماره 139360302013001270 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي هارون 
از خمیني شهر در یک باب  الرشیدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 1540 صادره 
خانه به مساحت 254.67 مترمربع پالک 29 فرعي از 270 اصلي واقع در فریدونشهر 
مالک  از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13 بخش  دوم  میدانک  روستای 

رسمي آقاي علی بابا هارون رشیدی محرز گردیده است.
15 -  برابر راي شماره 139360302013001271 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
الرشیدي  ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي هارون 
به  از خمیني شهر در یک باب مغازه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 1540 صادره 
مساحت 48.60 مترمربع پالک 30 فرعي از 270 اصلي واقع در فریدونشهر روستای 
آقاي  از مالک رسمي  الواسطه  فریدونشهر خریداري مع  ثبت   13 میدانک دوم بخش 

علی بابا هارون رشیدی محرز گردیده است.
16 -  برابر راي شماره 139360302013001272 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر 
هارون رشیدي فرزند قپاني بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 627.50 مترمربع پالک 31 فرعي از 270 اصلي واقع در فریدونشهر 
مالک  از  الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13 بخش  دوم  میدانک  روستای 

رسمي آقاي علی بابا هارون رشیدی محرز گردیده است.
17 -  برابر راي شماره 139360302013001273 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
سید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
از  517 صادره  شناسنامه  بشماره  رحیم  سید  فرزند  علیائي  آخوره  موسوي  بهرام 
فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع 
پالک 2463  فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي 
واقع در فریدونشهر فلکه جهاد کوچه رسالت خریداري مع الواسطه از مالک رسمي 

آقاي جعفرقلی ملیانیان محرز گردیده است.
18 -  برابر راي شماره 139360302013001274 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
سید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
صادره   181 شناسنامه  بشماره  رحیم  سید  فرزند  علیائي  آخوره  موسوي  حسین 
 200 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  در  فریدونشهر  از 
مترمربع پالک 2463 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 
از  الواسطه  مع  کوچه رسالت خریداري  جهاد  فلکه  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   238

مالک رسمي آقاي جعفر قلی ملیانیان محرز گردیده است.
19 -  برابر راي شماره 139360302013001275 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
عشرت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
به  خانه  باب  یک  در  داران  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  روحاني 
از  از 227 اصلي مفروز و مجزي شده  30 فرعي  1489.10 مترمربع پالک  مساحت 
مع  خریداري  دهسور  روستای  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   227 از  فرعي   1 پالک 

الواسطه از مالک رسمي آقاي مصطفی قلی فوالدی محرز گردیده است.
20 -  برابر راي شماره 139360302013001068 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
محمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
موالئي سرلک چیوائي فرزند میرزاآقا بشماره شناسنامه 119 صادره از فریدونشهر 
واقع  اصلي   69 از  فرعي   6 پالک  مترمربع   325.70 مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
الواسطه  مع  خریداري  فریدونشهر  ثبت   13 بخش  کاهگان  روستای  فریدونشهر  در 

میرزاحسین  فرزندان  موالئی  اسفندیار  و  فریدون،نادر،باقر،طاهر  رسمي  مالکین  از 
محرز گردیده است.

21 -  برابر راي شماره 139360302013001316 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
سعید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
یک  در  فریدونشهر  از  152 صادره  بشماره شناسنامه  کاظم  فرزند محمد  روستائي 
و  مفروز  اصلي   231 از  فرعي   432 پالک  مترمربع   154.30 مساحت  به  خانه  باب 
مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در فریدونشهر وحدت آباد خیابان 
کارگر بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي مرتضی 

قلی حسینی آخوره سفالئی محرز گردیده است.
22 -  برابر راي شماره 139360302013001319 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري  ثبت ملک فریدون شهر تصرفات  حوزه 
اداره کل آموزش و پرورش  نمایندگي وزارت آموزش و پرورش  به  ایران  اسالمي 
استان اصفهان در یک باب ساختمان به مساحت 900 مترمربع پالک 4 فرعي از 33 
اصلي واقع در فریدونشهر روستای خسرو آباد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي احمد مشایخی زلقی محرز گردیده است.
23 -  برابر راي شماره 139360302013001320 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري  ثبت ملک فریدون شهر تصرفات  حوزه 
اداره کل آموزش و پرورش  نمایندگي وزارت آموزش و پرورش  به  ایران  اسالمي 
استان اصفهان در یک باب ساختمان به مساحت 750 مترمربع پالک 5 فرعي از 33 
اصلي واقع در فریدونشهر روستای خسرو آباد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي بهرام مشایخی محرز گردیده است.
24 -  برابر راي شماره 139360302013001321 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
علي  آقاي سید  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  حوزه 
یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  باراني  سید  فرزند  طهماسبي 
باب خانه به مساحت 586.90 مترمربع پالک 37 فرعي از 32 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي واقع در فریدونشهر روستای بزمه بخش 13 ثبت 
گردیده  محرز  طهماسبی  مرتضی  سید  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر 

است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001322 راي شماره  برابر   -  25
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
علي  آقاي سید  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  حوزه 
یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  باراني  سید  فرزند  طهماسبي 
باب مغازه به مساحت 54.20 مترمربع پالک 36 فرعي از 32 اصلي مفروز و مجزي 
 13 بخش  بزمه  روستای  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   32 از  فرعي   2 پالک  از  شده 
محرز  طهماسبی  مرتضی  سید  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر   ثبت 

گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013001189 راي شماره  برابر   -  26
ثبتي  در واحد  فاقد سند رسمي مستقر  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
جالل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه 
یک  در  فریدونشهر  از  448 صادره  بشماره شناسنامه  المحمد  عبد  فرزند  شاهرخي 
مفروز  اصلي   237 از  فرعي   2320 پالک  مترمربع   101.50 مساحت  به  خانه  باب 
جهاد  فلکه  فریدونشهر  در  واقع  اصلي   237 از  فرعي   867 پالک  از  شده  مجزي  و 
کوچه رسالت بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي 

رضاقلی موحدی آخوره و خانم عشرت موحدی محرز گردیده است.
مقررات  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  است در صورت  بدیهی 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/10/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/12

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
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6
ناکامی گیتی پسند مقابل مس سونگون

دیدار تیم های فوتسال گیتی پسند اصفهان و مس سرنگون  در ورزشگاه مخابرات 
اصفهان برگزار شد.گیتی پسندی ها که در این بازی به دنبال کسب نتیجه بودند، 
در نهایت مغلوب تیم حریف شده و نتوانستند از پس مس سونگون برآیند.این 
بازی در نهایت با شکس��ت سنگین و 8 بر 5 گیتی پس��ند مقابل تیم میهمان به 

پایان رسید.
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 شکست سنگین
 بایرن مونیخ در برندس لیگا

نبی از دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال استعفا کرد

بایرن مونی��خ در هفته هجدهم رقابت های بوندس لیگا مقابل ولفس��بورگ 
شکست خورد.

درآغازهفته هجدهم رقابت های بوندس لیگا تیم ولفسبورگ در خانه با نتیجه 
چهار بر یک مقابل بایرن مونیخ به پیروزی رسید.

داست در دقیقه چهارم بازی گل زودهنگامی را به سود میزبان به ثمر رساند 
و در دقیقه 45 برای ب��ار دوم گلزنی کرد. دی برایان در دقیقه 53 س��ومین 
گل را به سود ولفس��بورگ به ثمر رس��اند و خوان برنات در دقیقه 55 یکی 
از گل های خورده را جب��ران کرد. دی برایان بار دیگ��ر در دقیقه 73 گلزنی 
 کرد تا این بازی با نتیجه پر گل چهار بر یک به س��ود ولفس��بورگ به پایان

 برسد.
بایرن مونیخ هم اکنون با 45 امتیاز صدرنشین است و ولفسبورگ با این پیروزی 
37 امتیازی شد و همچنان در رده دوم باقی ماند. بایر لورکوزن با 28 امتیاز در 

رده سوم بوندس لیگا قرار دارد.

نبی با ارس��ال نامه ای به علی کفاش��یان از س��مت دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
استعفا کرد.

در متن نامه آمده است:
جناب کفاشیان - ریاست محترم فدراسیون فوتبال ج.ا.ا

مستحضرید در این چند سال روزهای متفاوتی را در فدراسیون سپری کرده ایم 
که قطعا ش��رح آن مفصل است. خوش��بختانه با حمایت به موقع وزیر محترم و 
تالش های مجددانه جنابعالی در روزهای گذش��ته شاهد رضایت اکثریت مردم 
عزیزمان از عملکرد مطلوب تیم ملی کشورمان در مسابقات جام ملت های آسیا 
بوده ایم و خدا را شاکرم که به سهم خود در این فرصت داده شده انجام وظیفه کنم.

راضی به رضای خداوند سبحان هستم و امروز در تقدیرم آمده و با کناره گیری از 
سمت دبیرکلی فدراسیون، ادامه خدمت و امانت داری را برای دیگر دوستان باقی 

گذاشته و تکلیف رقم خورده ان شاءاهلل با موفقیت همراه خواهد بود.

س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان گفت: از این مس��ابقه 
 درس خوب��ی گرفتی��م ک��ه اگ��ر گل نزنی��م دو گل

 می خوریم.
حسین فرکی در نشس��ت خبری پس از بازی تیمش 
مقابل اس��تقالل عنوان کرد: ب��ه هر حال م��ا با توجه 
به اتفاق��ی که در ب��ازی رخ داد به هیچ وجه شایس��ته 
شکس��ت نبودیم. با آمادگ��ی باال آم��ده بودیم مقابل 
استقالل بازی کنیم. همیش��ه این مسابقه حساسیت 
های خ��اص خ��ودش را دارد. ما یک ب��ازی هجومی 
 را در دس��تور کار ق��رار دادی��م ت��ا تماش��اگران لذت 

ببرند.
وی افزود: قانون فوتبال می گوی��د اگر از موققعیت ها 
اس��تفاده نکنیم شکس��ت می خوریم. این اتفاق امروز 
برای ما افتاد. به جز سه موقعیت در این بازی، استقالل 
فرصت هایی در این مس��ابقه نداشت و ما فرصت های 
زیادی داشتیم. بعضی وقت ها اشتباهات فردی داشتیم 
که باعث می شد استقالل اس��تفاده کند و به دروازه ما 

حمله بیاورد. 
فرکی درب��اره اینکه آیا از عملکرد ملی پوش��ان راضی 
بود یا ن��ه تصریح کرد: ملی پوش��ان خس��ته نبودند و 
خیلی شاداب و سر حال نشان دادند. چیزی که از نظر 
تاکتیکی می خواس��تم را ارائه کردند. بحث تاکتیکی 
خیلی مهم است چون تا دقیقه ۹۰ استقالل را کنترل 
کردیم و اجازه ندادیم رو به جلو حرکت کند. گل دوم را 
روی اشتباه خودمان دریافت کردیم. در کل از عملکرد 
بازیکنان راضی هس��تم و روی اتفاقات باعث ش��د گل 

بخوریم. 
وی درباره فحاش��ی هواداران س��پاهان به داور اظهار 
داشت: داور تالش کرد قضاوت خوبی داشته باشد. داور 
می توانس��ت تکل های صحیح ما را خطا نگیرد اما این 

کار را کرد. 
سرمربی س��پاهان درباره اینکه چرا تماشاگران ایرانی 
در استرالیا نس��بت به لیگ حرفه ای از بازی ها بیشتر 

اس��تقبال کردند گفت: غرور ملی باعث شد هواداران 
در اس��ترالیا حضور پرش��وری داش��ته باش��ند چون 
می خواس��تند از تیم ملی حمایت کنند ام��ا در بازی 
های داخلی ورزش��گاهها را مدتهاس��ت پرتماش��اگر 
نمی بینیم. ت��ا زمانیکه بازی ها کس��ل کننده باش��د 
تماش��اگر ترجیح می دهد از خانه بازی ه��ا را ببیند. 
باید ش��رایطی را فراهم کنیم که تماش��اگران بیایند و 
بازی ها را ببیننن��د. ضمن اینکه عملک��رد تیم ها هم 
 مهم است. اگر رضایت تماشاگر جلب شود ورزشگاه پر

می شود. 
وی درباره اینکه آیا دلیل شکست سپاهان بیرون رفتن 
رس��ول نویدکیا نبود اظهار داش��ت: من ب��ا کادر فنی 
مشورت کردم. حس کردم نویدکیا خسته است. هم او و 
هم پاپی خوب کار کردند. ما برای مهار استقالل تا پایان 
بازی این تعویض ها را انجام دادیم و می خواس��تیم با 
کرار یارگیری من تو من انجام بدهیم. اگر گل می زدیم 
شاید نوع تعویض ما هم فرق می کرد. به هر حال گردن 
من از مو نازک تر اس��ت و این تعویض ها را به حساب 

من بگذارید. 

تیم فوتبال ذوب آهن با کسب برتری یک بر صفر مقابل 
پرس��پولیس با یک پله صعود در ج��دول رده بندی به 

جایگاه هشتم رسید.
گل : مس�عود حس�ن زاده دقیق�ه۸۲ برای 

ذوب آهن
ترکیب ذوب آهن: محمدرش��ید مظاه��ری، کارلوس 
س��انتوس، حجت حق وردی، علی حمام، اکبر ایمانی، 
مهرداد قنبری، قاس��م حدادی فر، کاوه رضایی، مهدی 
رج��ب زاده)-۶7مس��عود حس��ن زاده(، اس��ماعیل 
فرهادی)-۹۰صائ��ب محب��ی(، مرتض��ی تبری��زی 
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شرح بازی:

حدود دو ماه قبل بود که ذوب آهن موفق شد در ورزشگاه 
آزادی با شکس��ت پرس��پولیس راهی بازی فینال جام 
حذفی شود و این بار درخشان با تیمی متحول شده از 
لحاظ بازیکن به اصفهان سفر کرده بود تا باز هم به دیدار 
یحیی گل محمدی و شاگردانش بیاید. ترکیب اولیه دو 
تیم تحت تاثیر غیبت قاسم دهنوی و پیام صادقیان قرار 
گرفت که پیش بینی می شد از ستاره های این مسابقه 
باش��ند ولی در هر صورت در بیس��ت دقیق��ه ابتدایی 
تماش��اگران ش��اهد انجام یک بازی زیبا و پرسرعت از 
جانب هر دو تیم بودند که البته سهم ذوب آهن بیشتر 
بود و شاگردان گل محمدی در چند مرحله فرصت باز 
کردن دروازه پرس��پولیس را پیدا کردند که با بی دقتی 
خودشان و درخشش سوش��ا مکانی به هدر رفت. تنها 
تاکتیک پرس��پولیس در این دقایق ضربات ایستگاهی 
هادی نوروزی و حضور مدافعان بلن��د قامت در داخل 
محوطه جریمه بود که البته به هدف ننشس��ت. بعد از 
دقیقه بیست بازی تا حدودی افت کرد و توپ بیشتر در 
میانه میدان در جریان بود ولی در چند دقیقه پایانی باز 
هم ذوب آهن با حرکات کاوه رضایی و پاس های حدادی 
فر فرصت نزدیک شدن به دروازه پرسپولیس را پیدا کرد 
تا در نهایت نیمه اول بدون اینکه گلی رد و بدل شود به 

پایان رسید.
با آغاز نیمه دوم پرسپولیس��ی ها کمی با سمت دروازه 
ذوب آهن نزدیک ش��دند و تعویض بازیکنی مثل امید 
عالیشاه در درون زمین هم بر همین اساس صورت گرفت 
اما بازی منطقی ذوب آهن در این دقایق باعث ش��د تا 
شاگردان گل محمدی با صبر و حوصله حمالت قرمزها 
را خنثی کنند و حضور مسعود حسن زاده در درون زمین 
و استفاده از سرعت باالی این بازیکن در نهایت به کمک 
ذوب آهن آمد تا با تک گل س��ه امتیازی شروعی خوب 
را برای گل محمدی و تیمش رقم بزند و پرسپولیسی ها 

هم با حمید درخشان همچنان در بحران به سر ببرند.

گردن من از مو نازک تر است

فرکی: درس فوتبال این است، اگر نزنیم ، می خوریم
بر دهای ادامه دار گل محمدی مقابل قرمزها

ذوب آهن جای پرسپولیس را گرفت

ب��ه نظ��ر می رس��د که 
فصل ش��کار کروش فرا 
رسیده است، خیلی ها 
که از دیرباز خنجرهای خود را تا نیمه از نیام 
کشیده بودند اکنون تیغ را برهنه کرده اند و 
بسیاری نیز تبرهای خود را تیز می کنند که 
به آخرین ریشه های مرد پرتغالی فرود آورند 
که متاسفانه در فرهنگ ما تبر برای درخت 

افتاده بسیار است. 
خروش��چوف سیاس��تمدار زمانی گفت که 
حافظه تاریخی ملت ها اغلب ضعیف اس��ت 
و راست می گفت. شاید بسیاری از دوستان 
که امروزه تیغ هایش��ان را آخت��ه اند به یاد 
نمی آورند ی��ا نمی خواهند به ی��اد بیاورند 
که این مربی چه زمانی ب��ه فوتبال ما آمد، 
زمانی آم��د که تن آقای آس��یا از ش��نیدن 
 نام حت��ی تیم ه��ای درجه س��ه عربی هم 

می لرزید. 
جمعی��ت »ای��چ« ه��ا و »ویچ« ه��ا که هر 
قراردادی را ف��ورا می پذیرن��د و چند برابر 
مبل��غ را امضا می کنند دس��ت به دس��ت 
مدی��ران ناپای��دار آنچن��ان بالیی بر س��ر 
فوتبال ای��ران آورده بودند ک��ه حتی از فکر 
 ش��رکت در جام جهانی نی��ز دهانمان آب

 می افتاد.
کروش در چنی��ن وضعیتی به ای��ران آمد 
و زود دریاف��ت ک��ه ب��ه چ��ه دریای��ی از 
اس��تعداد آمده اس��ت. جوانانی ب��ا هوش و 
خوش اندام ک��ه برخالف ش��اگردان قبلی 
 اش زود ف��را می گرفتن��د و خ��وب به کار

 می بستند. 
مربی بای��د تنها یک ب��ار می گف��ت و می 
توانس��ت اطمینان داشته باش��د که حرف 
 هایش مو به م��و و ب��ه بهترین وج��ه اجرا 

می شود. 
کروش هیجان زده شد و تصمیم گرفت که 
همانن��د اوفارل و رایک��وف در فوتبال ایران 
تاثیری بلند مدت داش��ته باشد و حضورش 

در چند نس��ل از فوتبالیس��ت های ایرانی 
تاثیرگذار باشد.

 اما متاسفانه آنقدر دست و پایش را بستند 
که سرانجام از خر شیطان پایین آمد-همان 
خری که امیدواریم دوستان خنجر به دست 
سوارش نشوند- و خود را تنها و تنها در تیم 
ملی خالصه ک��رد و تیم مل��ی تاثیر گرفته 
 از گیجی ویچ ه��ا را که گیج م��ی زد جمع

 کرد. 
به تیم ش��خصیت خودباوری داد و تیم ملی 
را با خود به جام جهانی ب��رد و با بزرگترین 
قدرت های فوتبال جهان ب��ازی های قابل 

قبولی کرد. 
حال تیم را به بازی های آس��یایی می برد، 
بدون هیچ بازی تدارکاتی اما پرتغالی باهوش 

می داند ک��ه چه می کند و م��ی داند که در 
چند جبهه باید بجنگد. او در سکوت نیمکتی 
تدارک دیده است که همزمان می تواند همه 
را با هم تعوی��ض کند. فرقی نم��ی کند که 
آزمون بازی کند ی��ا قوچان نژاد، حیدری یا 
دیگری هر یک می توان��د هر لحظه به بازی 

بیاید و خوب بازی کند. 
کروش آنچنان شطرنج هوش��مندانه ای با 
حریفان بازی می کند که هیچ کس تا بازی 
پایانی دستش را نخواهد خواند. بازی پایانی 

که به هیچ عنوان دور از دس��ترس نبود اما 
به لطف داوری از س��وی دیگ��ر جهان و به 
لطف بازیکنی از این س��وی جهان به بازی 
 پایانی نمی رس��د ک��ه آنگاه کی��ش و مات

 کند ... 
... دروازه بان عراق توپ را می گیرد، مال خود 
می کند، طبق عرف همسایگان جنوبی دراز 
می کش��د. بازیکنی که در جام جهانی یکی 
از بهترین ها لقب گرفته چند قدمی فاصله 
دارد، خودش را با س��رعتی باورنکردنی می 
رساند. در آن لحظه فراموش کرده است که 
یک کارت زرد دارد، فراموش کرده که دروازه 
بان تحت هر ش��رایطی م��ورد حمایت داور 
است. فراموش کرده که در مسابقه محالت 

بازی نمی کند. 
بی هیچ دلیلی خود را می رس��اند و بی هیچ 
دلیلی لگدی ظریف حواله شکم دروازه بان 

می کند، به همین سادگی ... 
اما داور اس��ترالیایی بر عک��س او فراموش 
نکرده که قبال از سوی مربی تیم ایران مورد 

انتقاد قرار گرفته، فرام��وش نکرده که چند 
س��ال پیش همین تیم ایرانی مانع رسیدن 
تیم کش��ورش به جام جهانی شده اما حتما 
فراموش ک��رده که این بازیک��ن یک کارت 
زرد دارد و در ع��رف داوری دادن کارت 
دوم ساده نیس��ت. کارت را می دهد، بر می 
گردد، دو قدم دور می ش��ود در گوش��ی به 
او می گویند که اس��تاد ... قرمز !!؟ به همین 
 س��ادگی تیم ایران را به هم می ریزد و باقی

 قضایا ...
واقع��ا منص��ف باش��یم، مربی از کج��ا باید 
بداند که ی��ک بازیکن ج��ام جهانی ممکن 
اس��ت چنین اش��تباه بچه گانه ای مرتکب 
ش��ود. واقعا این اش��تباه کودکانه در کجای 
 درس ه��ای تاکتیکی و حت��ی تکنیکی جا

 می گیرد. 
حال دیگر اتفاقی اس��ت که افت��اده، مربی 
باهوش پ��الن B را به کار می گی��رد، دو بار 
عقب می افت��د، و با تعویض ه��ای به موقع 
تیمش را به بازی بر می گرداند اما سرانجام 

می شود آنچه که نباید بشود. 
حذف می ش��ویم و حاال دیگر ح��رف ها و 
حدیث ه��ا و قرص های اش��تباهی بازیکن 
عراقی و م��دارک و نامه ها و س��وز و گدازها 
و س��فرهای طوالن��ی اعض��ای خ��وش 
س��فر فدراس��یون در اس��ترالیا فای��ده ای 
نخواهد داش��ت. گش��ت و گذار را بگذاریم 
و برگردی��م ای��ن دوندگی ها بای��د پیش از 
 این و ب��رای آماده س��ازی تیم مل��ی انجام 

می گرفت. 
حال دیگر مسئوالن خندان فدراسیون باید 
حذف شدن را قبول کنند. به ایران برگردند 
و اگر می توانند و مانعی ندارد لطف کرده و 
در فکر آینده فوتبال باش��ند اما پیش از آن 
ش��کار کروش را ممنوع کنند و به دوستان 
خنج��ر در گلو بگوین��د که ک��روش از نظر 
مردم ایران ج��زو گونه های حمایت ش��ده 
است. ش��کارش ممنوع اس��ت چون به درد 
 آینده فوتبال این کشور می خورد. البته اگر 

بگذارند.

فصل شکار کی روش 

ماجرای خنجر به دستان خرسوار

 روزبهانی اولین های سهمیه
 المپیک شد

بوکس��ور وزن 8۱ کیلوگ��رم 
ایران نخستین س��همیه ورزش 
کش��ورمان ب��رای حض��ور در 
المپی��ک 2۰۱۶ ریودوژانی��رو را 
کس��ب کرد.احس��ان روزبهانی 
نماینده وزن 8۱ کیلوگرم بوکس 
ایران در مرحله چهارم لیگ نیمه 
حرفه ای جهان در بلغارس��تان، 
به مصاف حریفی از موریتان��ی رفت.دارنده مدال برنز بازی های 
آس��یایی اینچئون در این دی��دار با وجود مصدومی��ت از ناحیه 
بینی با ارائه مبارزه ای ش��جاعانه به برتری دس��ت یافت و اولین 
ورزش��کار ایران لقب گرفت که موفق به کسب سهمیه المپیک 
2۰۱۶ ریودوژانیرو شده است.روزبهانی پیش از این در لیگ نیمه 
حرفه ای جهان در مباررزه با بوکسورهای ازبکستان و فرانسه نیز 
به برتری دست یافته و مقابل حریف روسی شکست خورده بود.

در این مسابقات 8 بوکسور برتر وزن 8۱ کیلوگرم از سراسر دنیا 
برای کسب سهمیه المپیک 2۰۱۶ ریو به روی رینگ رفتند.

 مسابقات پاورلفتینگ غرب
 استان اصفهان 

مس��ابقات پاورلفتینگ غرب 
اس��تان اصفهان با حضور سه 
تیم در فریدونشهر برگزار شد.

محود یس��لیانی رئی��س اداره 
ورزش و جوان��ان شهرس��تان 
فریدونش��هر اظهار ک��رد: در 
این مسابقات 3۰ ورزشکار در 
هش��ت وزن و در رش��ته های 

اسکات، پرس سینه و لیفت به رقابت پرداختند. 
در پایان این مسابقات، تیم عصر ستارگان فریدونشهر با ۶۹ امتیاز 
اول ، آسیای خوانسار با ۶۰ امتیاز دوم و کاوه خویگان با 37 امتیاز 
سوم شدند. در رقابت های انفرادی نیز محمدرضا طارقلی، مهدی 
باتوانی، رس��ول بهارلوئی، س��عید کلبعلی، محسن میرشفیعی، 
مس��عود اصالنی، سعید مس��تانی و مصطفی حسینی به ترتیب 
در وزن های 5۶ ، ۶۶ ، 74 ، 83 ، ۹3 ، ۱۰5، ۱2۰ و باالی ۱2۰ 

کیلوگرم مقام های اول را به خود اختصاص دادند. 

 جدال سپاهان و شهبازی زنجان
 برنده نداشت

دیدار دو تیم واترپلو س��پاهان 
اصفه��ان و ش��هید ش��هبازی 
زنج��ان در دور رف��ت مرحله 
پل��ی آف لی��گ برت��ر برن��ده 

نداشت.
دور رف��ت مرحله پلی آف لیگ 
برتر واترپلو باشگاه های کشور 

روز جمعه برگزار شد.
در یکی از دیدارهای این مرحله، س��پاهان در زنجان به مصاف 
تیم شهید ش��هبازی این ش��هر رفت اما تالش دو تیم در پایان 
برنده ای نداشت و این مسابقه با تساوی ۹ بر ۹ به پایان رسید. به 
این ترتیب حساسیت بازی برگشت این مرحله که ۱7 بهمن در 
اصفهان برگزار می شود دوچندان شد.دور برگشت مرحله پلی آف 
لیگ برتر جمعه ۱7 بهمن ماه در اصفهان و تهران برگزار می شود 
و با مشخص ش��دن فینالیس��ت ها، دیدار نهایی و رده بندی روز 

جمعه اول اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.
نتایج دور رفت مرحله پلی آف لیگ برتر به صورت زیر است:

 حسن زاده: تالش می کنم تا حقم 
را در تیم ملی بگیرم

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن که تک 
گل س��ه  امتیازی تیمش را مقابل 
پرسپولیس به ثمر رس��اند، گفت: 
آنقدر تالش می کنم ت��ا حقم را در 
تیم ملی بگیرم.مسعود حسن زاده 
در م��ورد برت��ری ی��ک ب��ر صفر 
ذوب آهن برابر پرسپولیس عنوان 
کرد: بعد از تعطیلی رقابت های لیگ 
برتر، طبیعی است که تیم ها نمی توانند در آمادگی صددرصد قرار داشته 
باشند، ولی به  نظرم پرسپولیس و ذوب آهن خوب بازی کردند. هر دو تیم 
فرصت هایی داشتند، اما ما از فرصت ها بهتر استفاده کردیم و در نهایت 
برنده شدیم.حس��ن زاده در پاسخ به این س��وال که آیا از نیمکت نشینی 
ناراحت نبودی، گفت: این تش��خیص گل محمدی بود که نیمکت نشین 
باشم و تصمیم سرمربی برای من قابل احترام است. مهم این بود که وقتی 

به بازی آمدم نهایت تالشم را انجام دادم و خوشبختانه گل زدم.

 جشنواره بزرگ ورزش های رزمی
 در شهرستان مبارکه

جشنواره بزرگ ورزش های رزمی در آستانه دهه مبارک فجر در 
سالن والیبال ورزشگاه 22 بهمن مبارکه برگزار شد.

در این جشنواره که روز جمعه با همکاری اداره ورزش و جوانان و 
باشگاه های رزمی شهرستان مبارکه برگزار شد، بیش از 2۰۰ نفر 

از ورزشکاران رشته های رزمی، شرکت داشتند. 
» سید داریوش موسوی « رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
مبارکه با اشاره به استعدادهای سرشار این شهرستان در ورزش 
های رزمی، معرفی توانایی ورزشکاران این شهرستان در رشته 
های رزمی همچنین رش��د و توس��عه این ورزش ه��ا ، معرفی 
ورزشکاران قهرمان این رشته ها و ایجاد شور و نشاط در جوانان را 
از اهداف برگزاری این جشنواره بیان کرد.در پایان این جشنواره 

از روسای هیات های ورزش های رزمی مبارکه تقدیر شد. 
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محمدعلی 
اینانلو

 اگر می توانن�د و مانعی ندارد 
لط�ف ک�رده و در فک�ر آینده 
فوتبال باش�ند اما پیش از آن 
ش�کار کروش را ممنوع کنند 
و به دوس�تان خنج�ر در گلو 
بگویند که کروش از نظر مردم 
ایران جزو گون�ه های حمایت 

شده است
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مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   10/431

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  و  میشود  آگهی  اصفهان  امروزچاپ 
به  نسبت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  میتواننداز  دارند  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
ردیف)الف( به مدت دو ماه ونسبت به ردیف)ب( به مدت یکماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت اسناد وامالک  شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندوگواهی طرح دعوارابه اداره 
ثبت اسنادوامالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ردیف الف(

اول  _ شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
شماره  شناسنامه  به  خسرو  فرزند  سامع  حسین   -93/07/14-6082 شماره  1.رای 
1138شهرضا وشماره ملی1199190098سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 

49 باقیمانده به مساحت ششدانگ185/69مترمربع.
2.رای شماره 6083-93/07/14- فریبا اسکندری فرزند اسماعیل به شناسنامه شماره 
538 شهرضا و شماره ملی 1199387029سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 

49 باقیمانده به مساحت ششدانگ185/69مترمربع.
3.رای شماره 7395 – 93/8/22 – سید محمد میر نیام فرزند سید حسین به شناسنامه 
شماره 362 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199145416 شش سهم مشاع از 19/5 
به   241 پالک  از   مفروزی  فوقانی   طبقه  با  دهنه  دو  مغازه  باب  یک  ششدانگ  سهم 

مساحت ششدانگ 43/91 مترمربع. 
شماره  شناسنامه  به  مهدی  فرزند  ابازری   فرخ   –  93/8/22  –  7396 شماره  4.رای 
18159 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198461497 هفت ونیم سهم مشاع از 19/5 
سهم ششدانگ یک باب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانی مفروزی از  پالک 241 به مساحت 

ششدانگ 43/91 مترمربع.
5.رای شماره 7397 – 93/8/22 – سید جواد میر نیام   فرزند سید حسین   به شناسنامه 
شماره 283 حوزه 5 آبادان وشماره ملی 1819158055 شش سهم مشاع از 19/5 سهم 
ششدانگ یک باب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانی مفروزی از  پالک 241  به مساحت 

ششدانگ 43/91 مترمربع.
6.رای شماره 8463-93/09/12- محمدرضا سعیدی فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
1 حوزه مرکزی شهرضاوشماره ملی1199672084ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک1047به مساحت51/53مترمربع.
7.رای شماره8650-93/09/16- زهرا سقیمی فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 
338 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199378471ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از 

پالک1421/1که به شماره5846تبدیل گردیده است به مساحت24مترمربع.
شناسنامه  به  اله  قدرت  فرزند  تبار  رمضان  –عذرا   93/8/19  –  7225 شماره  8.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   0055371175 ملی  وشماره  تهران  چهار  ناحیه   551 شماره 

مفروزی از پالک 1658 به مساحت 66/70 مترمربع.
9.رای شماره 3669 – 93/4/30 –رضا قلی صبوری فرزند حسین به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1198893303 ششدانگ  645 شهرضا وشماره 

2329 به مساحت 117/15 مترمربع.
10.رای شماره 9432 – 93/10/7 – علی اکبر سامع فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 
836 شهرضا وشماره ملی 1199109339 سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2706 به مساحت ششدانگ 325/60 مترمربع.
مهین جریده دار  فرزند حبیب  اله به شناسنامه   – 93/10/7 11.رای شماره 9433 – 
شماره 50 حوزه سه  شهرضا وشماره ملی 1199375594 سه دانگ مشاع از ششدانگ  

یک باب خانه مفروزی از پالک 2706 به مساحت ششدانگ 325/60 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند صفرعلی  تاکی شهرضا  فاطمه  12.رای شماره 93/07/24-6467 
شماره 959 شهرضا وشماره ملی1199133671دوازده سهم مشاع از30سهم ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی از پالک3392به مساحت ششدانگ200/95مترمربع.
13.رای شماره6469-93/07/24 نعمت اله پوینده شهرضا فرزند محمدعلی به شناسنامه 
از30سهم  مشاع  سهم  هیجده  ملی1198473851  شماره  و  شهرضا   19395 شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک3392به مساحت ششدانگ200/95مترمربع.
دوم _ شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

14.رای شماره 8337–93/9/10 – اصغر خدادادی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 
1500 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199260071 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 40 به مساحت 136/50 مترمربع.
15.رای شماره 8507–93/9/12 – محمد حسین خدادادی فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 1146 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199220167 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 40 به مساحت 163/35 مترمربع.
 265 شماره  شناسنامه  به  علی  فرزند  باقری  ملک  شماره93/08/26-7586-  16.رای 
شهرضا وشماره ملی1199089052سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک52به مساحت ششدانگ173/25مترمربع.
17.رای شماره7587-93/08/26- احمد سبزواری فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 
یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199353485 سه  591 شهرضا و شماره 

مفروزی از پالک52به مساحت ششدانگ173/25مترمربع.
18.رای شماره 8505 – 93/9/12– فضل اله مومنیان فرزند حیدر به شناسنامه شماره 
872 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198868821 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 73  که قبال 53 بوده به مساحت شش دانگ 237/10 مترمربع.

19.رای شماره 8506 – 93/9/12– عزت دهقان شهرضائی فرزند نصراله به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1198940131 ملی  وشماره  شهرضا  یک  حوزه   839 شماره 
 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 73  که قبال 53 بوده به مساحت شش دانگ

237/10 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند رمضانعلی  احمد رضا محسنی  20.رای شماره8336–93/9/10– 
باب خانه  ملی 1199371645 ششدانگ یک  شماره 204 حوزه سه شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 92 به مساحت 83/20 مترمربع.
21.رای شماره 7226–93/8/19– سید مجتبی طبائیان فرزند سید مصطفی به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1199307572 ملی  وشماره  شهرضا  یک  حوزه   2137 شماره 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 486 به مساحت ششدانگ 112/60 مترمربع.
22.رای شماره 7414–93/8/22– کمال دهقان فرزند نصراله به شناسنامه شماره 223 
حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199391425 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 751 به مساحت ششدانگ 208/29 مترمربع.
به  علی   حیدر  فرزند  شهرضایی  زارع  محبوبه   –93/8/22–7415 شماره  23.رای 
شناسنامه شماره 194 حوزه یک  شهرضا وشماره ملی 1199150398 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 751 به مساحت ششدانگ 208/29 مترمربع.
24.رای شماره 7220–93/8/19– سید اکبر طبائیان  فرزند سید مومن  به شناسنامه 

شماره 165 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1198498404 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه  مفروزی از پالک 849/1 که به پالک 14175 تبدیل شده است  به مساحت 

ششدانگ 161/47 مترمربع.
25.رای شماره 7221–93/8/19– فروغ رفیعی فرزندعلیرضا به شناسنامه شماره 52 
حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199194182 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه  مفروزی از پالک 849/1 که به پالک 14175 تبدیل شده است به مساحت ششدانگ 

161/47 مترمربع.
شناسنامه  به  سهراب  فرزند  فرد  سلیمانی  محسن  شماره93/09/17-8775-  26.رای 
شماره 53 حوزه2شهرضا و شماره ملی1199788473ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک1008به مساحت156/91مترمربع.
شناسنامه  به  بخش  خدا  فرزند  زاد  زمان  مسعود   –93/8/22–7408 شماره  27.رای 
از  دانگ مشاع  ونیم  دو  ملی 1198910437  یک شهرضا وشماره  شماره 257 حوزه 
شش دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1543به مساحت ششدانگ 193/55 مترمربع.

شناسنامه  به  جواد   فرزند  میرپوریان  بیگم  زهرا   –93/8/22–7409 شماره  28.رای 
شماره 362 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198960272  سه و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1543 به مساحت ششدانگ 193/55 مترمربع.
29.رای شمار ه 7167–93/8/7– مریم ملکی پور فرزند محمد به شناسنامه شماره 199 
از ششدانگ یک باب  حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199391182 دو دانگ مشاع 

خانه مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 217/80 مترمربع.

30.رای شمار ه 7168–93/8/7– ابراهیم محمد زمانی  فرزند رضا  به شناسنامه شماره 
39 حوزه دو شهرضا وشماره ملی 1199801496 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1566 به مساحت شدانگ 217/80 مترمربع.
31.رای شماره 7103–93/8/15– زهرا آقاسی فرزند اصغر به شناسنامه  7058  حوزه 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  1199905534ششدانگ  ملی  وشماره  شهرضا  شهری  یک 

پالک 1715 به مساحت 207/86 مترمربع.
32.رای شماره 7164-93/8/17– سید کریم تقوی فرزند سید شمس الدین به شناسنامه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209833697 ملی  وشماره  سمیرم  دو  حوزه   35 شماره 

مفروزی از پالک 1719 به مساحت 98 مترمربع.
به  حسین  محمد  فرزند  توانگرراد  حسن  محمد   –93/9/12-8530 شماره  33.رای 
شناسنامه شماره 832 حوزه یک شهرضا و شماره ملی 1198868422 سه دانگ مشاع 
 از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2682 به مساحت ششدانگ 411/70 مترمربع.
34.رای شماره 8531 - 93/9/12– ناهید  توانگر فرزند محمد علی  به شناسنامه شماره 
1021 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198906952 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 2682 به مساحت ششدانگ 411/70 مترمربع. 
35.رای شماره 7171-93/08/17- آیت اله طالبی فرزند حسین به شناسنامه شماره 14 
شهرضا وشماره ملی1199756008سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک3517باقیمانده و10131الی10134به مساحت ششدانگ200/33مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  خسرویان  افروز  جان   -93/08/17-7172 شماره  36.رای 
از  مشاع  دانگ  سه  ملی1199758957  شماره  و  شهرضا  مرکزی  حوزه   23 شماره 
مساحت  و10131الی10134به  پالک3517باقیمانده  از  مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ 

ششدانگ200/33مترمربع. 
37.رای شماره 7487-93/08/25- وجیهه غفاری فرزند احمد به شناسنامه شماره 1618 
از  یکباب خانه مفروزی  شهرضاوشماره ملی1199302384دودانگ مشاع ازششدانگ 

پالک3517باقیمانده و10131الی10134به مساحت ششدانگ208/90مترمربع.
 266 شناسنامه  به  علی  فرزند  آقاپور  مرتضی   -93/08/25-7489 شماره  38.رای 
شهرضا و شماره ملی1199155659چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک3517باقیمانده و10131الی10134به مساحت ششدانگ208/90مترمربع.
شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  تیموریان  اله  ولی  شماره93/08/22-7375-  39.رای 
شماره 161شهرضا و شماره ملی1198828919سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
مفروزی ازپالک4778که قبال733باقیمانده بوده است به مساحت ششدانگ154مترمربع.

40.رای شماره 7376-93/08/22- ناهید صدری فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1198876212سه  شماره  و  شهرضا   691
مفروزی از پالک4778 که قبال733باقیمانده بوده است به مساحت ششدانگ154مترمربع.

سوم- شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان 
41.رای شماره 8439–93/9/11– محسن موالئی فرزند عبدالکریم به شناسنامه شماره 
37 شهرضا ئشماره ملی 1199115223 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 346 به مساحت 248/50 مترمربع.
42.رای شماره 7118–93/8/15– عبد الرضا دهقان ضاد فرزند فیض اله به شناسنامه 
 72 از  مشاع  حبه  وهفت  چهل   1199174807 ملی  وشماره  شهرضا   1006 شماره 
ششدانگ مساحت  به   374 پالک  از  مفروزی  دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   حبه 

198/90 مترمربع.
شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند  ضاد  دهقان  مریم    –93/8/15–7119 شماره  43.رای 
شماره 2234حوزه 1شهری قمشه وشماره ملی 1199857297بیست وپنج حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 374 به مساحت ششدانگ 

198/90 مترمربع.
44.رای شماره 7459-93/08/24- حمیدرضا دهقان ضاد فرزند علی اکبر به شناسنامه 
از ششدانگ یکباب  شماره 1065 شهرضا وشماره ملی1199276626سه دانگ مشاع 

خانه مفروزی از پالک374به مساحت ششدانگ259/56مترمربع.
شناسنامه  به  محمدحسین  فرزند  سبزواری  ندا   -93/08/24-7461 شماره  45.رای 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1199330868سه  وشماره  حوزه1قمشه   2261 شماره 

یکباب خانه مفروزی از پالک374به مساحت ششدانگ259/56مترمربع. 
46.رای شماره 7757–93/9/1– احمد قبادی فرزند یعقوب به شناسنامه شماره 1217 
شهرضا وشماره ملی1199068470 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 462 به مساحت ششدانگ 158/50 مترمربع.
شناسنامه  به  رمضان  فرزند  شهرضا  قبادی  پری   –93/9/1–7758 شماره  47.رای 
شماره 529 شهرضا وشماره ملی1199032621 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 462 به مساحت ششدانگ 158/50 مترمربع.
شناسنامه  به  اسفندیار  فرزند  جهانبانی  سهراب   –93/7/30–6634 شماره  48.رای 
مشاع  دانگ  پنج   1199436895 ملی  وشماره  روستائی شهرضا  یک  حوزه   8 شماره 
ششدانگ مساحت  به   766 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

137/14 مترمربع.
محمد  فرزند  آبادی   امین  علی  محمد  آغا  عصمت   –93/7/30–6636 شماره  49.رای 
علی  به شناسنامه شماره 26 حوزه یک روستائی شهرضا وشماره ملی 1199523550 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 766 به مساحت 

ششدانگ 137/14 مترمربع.
به  عباس  سید  فرزند  پوریان  میر  اله  رحمت  سید   –93/9/1–7761 شماره  50.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199039705 ملی  وشماره  شهرضا   322 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 766 به مساحت ششدانگ 377/74 مترمربع.
51.رای شماره 7762–93/9/1– زهرا مساوات  فرزند سید محمد  به شناسنامه شماره 

1332 شهرضا و شماره ملی 1199084409 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 766 به مساحت ششدانگ 377/74 مترمربع

شماره  به  فرهاد  فرزند  شاهچراغی  حسن  محمد   –93/9/10–8361 شماره  52.رای 
شناسنامه 1107 شهرضا وشماره ملی 1199297267 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفوزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 244/30 مترمربع.
53.رای شماره 832–93/9/10– حمیده باقر پور فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه 
6469 شهرضا وشماره ملی 1199899641 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفوزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 244/30 متر مربع.
54.رای شماره 7106–93/8/15–مسعود همائی فرزند عبد الرسول به شناسنامه شماره 
1295 شهرضا و شماره ملی 1199099351 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1020 و1021 باقیمانده به مساحت ششدانگ180/50 مترمربع.
55.رای شماره 7107–93/8/15– رضوان فخار شهرضا فرزند عبد الخلیل به شناسنامه 
شماره 271 شهرضا وشماره ملی 1199089117 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1020 و1021 باقیمانده به مساحت ششدانگ 180/50 مترمربع.

56.رای شماره 8517–93/9/12– بهمن جاوری  فرزند عباس  به شناسنامه شماره 755 
انباری باساختمان  حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198797371 ششدانگ یک باب 

احداثی درآن مفروزی از پالک 1152 به مساحت 325/28 مترمربع.
57.رای شماره 7421 – 93/8/22 –سیف اله فاتحی فرزند رضا به شناسنامه شماره458 
حوزه یک اصفهان و شماره ملی 1284989992سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پال ک 2254 به مساحت ششدانگ 81/50 مترمربع.
58.رای شماره 7422–93/8/22– الهام امیری  فرزند محمد علی به شناسنامه شماره 6 
حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199308307 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پال ک 2254 به مساحت ششدانگ 81/50 مترمربع.
 چهارم - شماره فرعی از چهار اصلی مزرعه برزوک آباد

59.رای شماره 8523–93/9/12– هدایت قرخلو فرزند عنایت به شناسنامه شماره 78 
حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209443864 ششدانگ یک باب خانه باستثناء بها 

ء ثمنیه اعیانی  مفروزی از پالک 833 به مساحت 233 مترمربع.
پنجم- شماره فرعی از21اصلی مزرعه رشکنه

60.رای شماره 7388-93/08/22- محمدرضا امیری فرزند عباس به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1199048755سه  وشماره  شهرضا   501

مفروزی از پالک80 به مساحت ششدانگ126مترمربع.
شناسنامه  به  اسفندیار  فرزند  جوانمردی  زهرا   -93/08/22-7389 شماره  61.رای 
از  مشاع  دانگ  سه  ملی1199584762  شماره  و  شهرضا  حوزه1مرکزی   17 شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک80 به مساحت ششدانگ126مترمربع.
62.رای شماره7390-93/08/22- حسینعلی امیری فرزند عباس به شناسنامه شماره 
579 شهرضا وشماره ملی1198962445ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک80 به 

مساحت126/40مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  شاهچراغی  مسعود  شماره93/09/12-8514-  63.رای 
شماره 242 شهرضا و شماره ملی 1199247499سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک473 به مساحت ششدانگ 

126مترمربع.

شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  شاهچراغی  8515-93/09/12مجتبی  شماره  64.رای 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1199840947سه  وشماره  حوزه1قمشه   600 شماره 
مساحت  به  پالک473  از  مفروزی  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  طبقه  دو  خانه  یکباب 

ششدانگ126مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندحسین  اسماعیلی  عبدالکریم   -93/10/06-9419 شماره  65.رای 
شماره871شهرضاوشماره ملی1199187429چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزی ازپالک587به مساحت ششدانگ149/97مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  66.رای شماره9420-93/10/06- رقیه رضائی فرزند حبیب 
2013شهرضا و شماره ملی1199328383دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک587به مساحت ششدانگ149/97مترمربع.
ششم-شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سود آباد

17/.93/8 – محمد باقر صحفی فرزند مصطفی به شناسنامه  67.رای شماره 7169 – 
شماره یک حوزه یک روستایی شهرضا و شماره ملی 1199561932 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب  خانه مفروزی از پالک 46 باقیمانده و1144 به مساحت ششدانگ 

236/05 مترمربع.
68.رای شماره 7170 – 93/8/17 – مهناز استوار  فرزند علیرضا  به شناسنامه شماره 
1424 حوزه 4 اصفهان  و شماره ملی 1287902189 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 46 باقیمانده و1144 به مساحت ششدانگ 236/05 مترمربع.

هفتم - شماره های فرعی از 50 اصلی  مزرعه اله آباد 
سید مومن قریشی فرزند نصیب اله به شناسنامه  69.رای شماره 7254 -93/8/20 – 
شماره 2 حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209827549 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 10 به مساحت 109/88 مترمربع.
70.رای شماره 7425-93/08/24- زهرا چوقادی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 
477حوزه6قمشه وشماره ملی1199345903ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک11به 

مساحت181مترمربع.
71.رای شماره 6515–93/7/26– جعفر علی پور سعید فرزند رضا به شناسنامه شماره 
1171 شهرضا و شماره ملی 1199098116 یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 39 به مساحت ششدانگ 175/01 مترمربع.
به  عطاءاله  فرزند  شهرضا  اسحاقی  مهراندخت   –93/7/26–6516 شماره  72.رای 
از  مشاع  دانگ  پنج   1199137928 ملی  وشماره  شهرضا   404 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 39 به مساحت ششدانگ 175/01 مترمربع.
73.رای شماره 7265 – 93/8/20 –مهدی چوقادی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 
1075شهرضا وشماره ملی 1199255823چهار  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 59 باقیمانده و2240  به مساحت ششدانگ 112/14 مترمربع.

مریم هدائی  فرزند حسین  به شناسنامه و شماره  74.رای شماره 7477–93/8/25– 
ملی 1190065665دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی ازر پالک 

59 باقیمانده و2240  به مساحت ششدانگ 112/14 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند محمدحسن  قاسم کبیری  75.رای شماره 6176-93/07/15 حمید 
شماره 323 شهرضاوشماره ملی1199384879سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالکهای 99باقیمانده و1379به مساحت ششدانگ247مترمربع.
76.رای شماره 6177-93/07/15 مهناز آقاسی فرزند محمدحسین به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199189510سه  شماره  و  1080 شهرضا 

مفروزی از پالکهای 99 باقیمانده و1379به مساحت ششدانگ247مترمربع.
77.رای شماره 7125–93/8/15– محمد حسن نقوی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ملی 1199887803 ششدانگ  و شماره  قمشه  یک شهری  5285 حوزه 

مفروزی از پالک 239 به مساحت 129/90 مترمربع.
 1346 شناسنامه  به  اسداله  فرزند  فرجام  پروانه   -93/09/23 شماره9045-  78.رای 
خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  ملی1199239194  و شماره  قمشه   1 حوزه 

مفروزی از پالک239به مساحت ششدانگ138مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فیض  فرزند  به  میرزا  احمدرضا  شماره93/09/23-9046-  79.رای 
از  مشاع  دانگ  چهار  ملی1199644323  شماره  و  قمشه  حوزه1مرکزی   44 شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک239به مساحت ششدانگ138مترمربع. 
80.رای شماره 7797_93/9/2_بهمن جوانمردی  فرزند  جعفر قلی به شناسنامه شماره 
708 حوزه یک ماه شهر و شماره ملی 1950503607 شش دانگ یک باب مغازه مفروزی 
از پالک 1104 به مساحت31/70 متر مربع.بموجب سندشماره 44153-90/10/30دفتر1

45شهرضابمدت5سال دراجاره آقای عباسعلی کاظمی می باشد.
شناسنامه  به  محمدقاسم  فرزند  اسالمی  مهری   -93/09/03-7822 شماره  81.رای 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1198963301سه  وشماره  شهرضا   665 شماره 

خانه مفروزی از پالک1456به مساحت ششدانگ105/48مترمربع.
82.رای شماره7823-93/09/03- حبیب اله مطهری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  ملی1198915544سه  شماره  و  شهرضا   768

مفروزی از پالک1456به مساحت ششدانگ105/48مترمربع. 
هشتم - شمار ه فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد 

83.رای شماره 7482 – 93/8/25 –زهرا محمودی فرزند نجف به شناسنامه شماره 7 
حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209827591 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1 به مساحت 155/40 مترمربع.
84.رای شماره 7796-93/09/02 یحیی ویسی فرزند غریب به شناسنامه شماره 375 
حوزه قشقائی شیراز و شماره ملی2293902374ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک265به مساحت170/14مترمربع.
شناسنامه  به  اله  رحمت  فرزند  محمدیان  محمد  شماره93/09/12-8543-  85.رای 
شماره 49089 حوزه 1آبادان وشماره ملی1815390573 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی از پالک273به مساحت ششدانگ 240مترمربع.
به  اله  نعمت  فرزند  آبادی  موسی  محمدیان  شماره8544-93/09/12-زهرا  86.رای 
از  شناسنامه شماره306حوزه2شهرضا و شماره ملی 5129977475 دو دانگ مشاع 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 273به مساحت ششدانگ 240مترمربع.
خیبر نیرومند پرست فرزند سردار به شناسنامه   – 93/5/11 87.رای شماره 3950 – 
361 حوزه دو گچساران وشماره ملی 4269253215 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

نیمه تمام مفروزی از پالک 384 به مساحت 120/75 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  افشانی  8538-93/09/12عبدالرضا  شماره  88.رای 
شماره 3283 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی1209554321ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک495به مساحت150/34مترمربع.
89.رای شماره 7585 – 93/8/26 – معصومه امیری  فرزند علی رحیم  به شناسنامه 
باب خانه  یک  ملی 1209981327 ششدانگ  مرکزی سمیرم  وشماره  دو  271 حوزه 
مفروزی از پالک 497 به مساحت 70/05 مترمربع.درازاء70سهم مشاع از16438/5سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
شناسنامه  به  شیرخان  فرزند  حیدری  احمدعلی  شماره93/07/24-6449-  90.رای 
شماره 8 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی1209812770ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک516 به مساحت200مترمربع.
نهم- شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه 

91.رای شماره6748-93/08/03- یعقوب غالمی کربکش فرزند علی یار به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1209568535 ملی  شماره  و  حوزه2مرکزی سمیرم   280 شماره 
204/39مترمربع. ششدانگ  مساحت  15به  پالک  از  مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ 

مسکن  بانک  رهن  در  دفتر11منظریه شهرضا   91/12/1572312 شماره  سند  بموجب 
شعبه مرکزی شهرضا قرار دارد.

92.رای شماره 6749-93/08/03 هاجر مهدی پورعثمانلو فرزند ذوالفقار به شناسنامه 
شماره 2203حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 5129425812سه دانگ مشاع از ششدانگ 
از پالک 15به مساحت ششدانگ 204/39مترمربع. بموجب سند  یکباب خانه مفروزی 
شماره 15723-91/12/12دفتر11منظریه شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی 

شهرضا قرار دارد.
93.رای شماره 7436-93/8/22- بیگراس نادری دره شوری فرزند ناصر به شناسنامه 
شماره 555 حوزه قشقایی شیراز و شماره ملی2293852369 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک40 به مساحت 263/97مترمربع.
ردیف ب(

شماره فرعی ازسه اصلی مزرعه موغان
محمود   93/10/10-9564 شماره  اصالحی  رای  و  شماره93/06/18-5190  رای 
ملی1199135577  شماره169شهرضاوشماره  شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  عسگری 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1246به مساحت ششدانگ 
غالمرضا  اشتباها  پدرمتقاضی  نام  وآگهی  اولیه  صادره  دررای  که  211/42مترمربع 

آگهی گردیده اینک تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/10/27
تاریخ انتشارنوبت دوم:93/11/12

م الف:445 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
11/76 در خصوص پرونده کالسه 1552/93 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علی جعفرزاده – مهدی طغرلیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
المکان به مجهول  توجه  با  است  گردیده  تعیین   برای مورخه 93/12/13 ساعت 9/30 

از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
الف:29693 شعبه ششم  میشود.م  اتخاذ  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/94 در خصوص پرونده کالسه 1615/93 خواهان ناصر نورمحمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ایرج سلیمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/12/17 ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30556 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   1270 شناسنامه شماره  دارای  بدخشان  علیرضا  آقای   11/122
به کالسۀ 5309/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 83/3/24 تاریخ  در   39404 بشناسنامه  احمدزاده  اشرف  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- علی بدخشان ش.ش 424 )همسر( 2- پرتو بدخشان ش.ش 1080 )فرزند( 
3- شهرزاد بدخشان ش.ش 2299 )فرزند( 4- شیرین الزمان بدخشان ش.ش 61955 
ش.ش  بدخشان  علیرضا   -6 )فرزند(   1954 ش.ش  بدخشان  محمدرضا   -5 )فرزند( 
1270 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29710 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/144 آقای مسلم شمس اسفرجانی دارای شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5464/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   31152 بشناسنامه  اسفرجانی  ناطقیان  عالمتاج  شادروان  که  داده  توضیح 
93/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
شمس  مهدی   -2 )فرزند(   40 ش.ش  اسفرجانی  شمس  مسلم  ذیل:1-  افراد  به  است 
)فرزند(   3216 ش.ش  اسفرجانی  شمس  هادی   -3 )فرزند(   1316 ش.ش   اسفرجانی 
4- فهیمه شمس اسفرجانی ش.ش 11 )فرزند( 5- مهین شمس اسفرجانی ش.ش 1990 
)فرزند( 6- مهری شمس اسفرجانی ش.ش 781 )فرزند( 7- نرگس شمس اسفرجانی 
ش.ش 1341 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29724 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/145 آقای سید محمود حسینی زاده دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5457/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 1270671197 بشناسنامه  زاده  حسینی  محمدحسین  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
در تاریخ 93/4/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- سید محمود حسینی زاده ش.ش4 )پدر(. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29725 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/146 خانم زهره ره پو دارای شناسنامه شماره 1250 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5484/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی  اقامتگاه  تاریخ 1392/11/22  در  بشناسنامه 19123  پو  ره  مهدی  که شادروان 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر 
و دو اوالد دختر به شرح زیر:1- محمود ره پو به شماره شناسنامه 1048 نسبت به 
متوفی فرزند 2- فریبا ره پو به شماره شناسنامه 832 نسبت به متوفی فرزند 3- زهره 
ره پو به شماره شناسنامه 1250 نسبت به متوفی فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29726 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  11/147 خانم فاطمه علی دادی دارای شناسنامه شماره 932 به شرح دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  5469/93ح10  کالسۀ 
 1393/6/10 تاریخ  در   253 بشناسنامه  اکبری  محمود  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
سه فرزند دختر یک همسر دائمی و مادر به شرح زیر:1- مریم اکبری به شماره ملی 
1240061250 )فرزند متوفی( 2- مرضیه اکبری به شماره ملی 1240076177 )فرزند 
متوفی( 3- مهدیه اکبری به شماره ملی 1240085761 )فرزند متوفی( 4- فاطمه علی 
دادی نائینی به شماره ملی 1249356172 )همسر دائمی( 5- ربابه محسنی به شماره 
ملی 1249987415 )مادر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:29727 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/148 آقای حسن خانی دارای شناسنامه شماره 2212 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  5470/93ح10 
داده که شادروان نصرا... خانی قهجاورستانی بشناسنامه 1740 در تاریخ 1393/5/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
فرزند پسر یک همسر دائمی و مادر به شرح زیر:1- حسن خانی به شماره شناسنامه 
با  به شماره شناسنامه 10163 نسبت  با متوفی فرزند 2- حسین خانی  2212 نسبت 
متوفی فرزند 3- زهرا ابدال پروانه به شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفی همسر 4- 
مادر والغیر.  متوفی  با  به شماره شناسنامه 2563 نسبت  آبادی  سکینه خیری حبیب 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29730 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/149 آقای فضل ا... حاجتی دارای شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5475/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان میثم حاجتی بشناسنامه 443 در تاریخ 1391/10/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پدر و مادر به شرح 
زیر:1- طیبه شامرادی ش.ش 241 نسبت با متوفی مادر 2- فضل ا... حاجتی ش.ش 24 
نسبت با متوفی پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:29731 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

گنجشک به پرندگان خانواده گنجشکیان گفته می شود که 
خود در راسته گنجشک سانان می گنجند. گنجشک خانگی 
معروفترین گونه گنجشک است که در تعداد بسیار زیاد در 
تمامی قاره های جهان و عمدتأ در مناطق ش��هری زندگی 
می کند. گنجشک ها را نزدیک ترین حیوان وحشی به انسان 

توصیف می کنند.
 گنجشک پرنده ای است کوچک با منقار کلفت و مخروطی 

و پاهای نس��بتاً کوتاه که اغل��ب پر و بال رنگارن��گ ندارد. 
گنجشکان بیشتر بصورت اجتماعی بس��ر می برند و بطور 
دست جمعی زاد و ولد می کنند. پروازی نیرومند دارند. در 
بیشتر گونه ها دودیسی جنسیتی )تفاوت نر و ماده( مشاهده 
می شود. در سوراخ های درختان، ش��کاف دیوار و صخره ها 
النه می سازند. بیشتر از دانه ها و مواد گیاهی و گاه جانوری 

تغذیه می کنند.
زیستگاه گنجشک ها

زیستگاه گنجش��ک مناطق مسکونی، کش��اورزی است و 
بندرت دور از محل آدم��ی زندگی می کند. در س��وراخها 
وپرچین ها، روی ش��اخه های درخ��ت ودر مناطق مختلف 
النه می س��ازد. گنجش��ک امروزه تقریباً در همه جای دنیا 
یافت می شود. بیشتر گنجشکان آوازی دلفریب وموزیکال 
دارند. اغلب گنجشکان النه خودرا در بوته زارها وعلفزارها 
می سازند، اما نوعی گنجشک النه اش را در جاهای بلندتری 
نسبت به گنجش��کان دیگر می س��ازد. گاهی النه را بر فراز 
درختان همیشه س��بز تا ۸ متر ارتفاع می سازد. النه آنها از 
خار و خاشاک و الیاف گیاهی، وگاهی از شاخه های کوچک 

درختان است.
علت  استفاده گنجشک ها از ته سيگار   

گنجشک ها به ساختن آشیانه از ته سیگار مشهور هستند اما 

دلیل عالقه آنها به این جسم بدبو چیست؟
نتایج مطالعات نشان داده اس��ت که پرندگان شهری نظیر 
گنجشک ها از سمی بودن نیکوتین موجود در ته سیگارها 
برای دور کردن میکروب ها از آش��یانه خ��ود بهره می برند. 
گنجش��ک ها به تجربه آموخته اند که ته سیگارها محتوی 
ماده سمی نیکوتین هس��تند به طوری که حتی انگل ها و 

میکروب ها هم از این ماده دوری می کنند.

محققان آمریکایی در تحقیقات 
خ��ود دریافته ان��د، بم ب��ودن و 
گرفتگی ص��دا درهن��گام صبح 
می تواند ناشی از مشکل تارهای 
صوتی ی��ا ابتال ب��ه عفونت های 

مزمن تنفسی و آلرژی باشد.
منطقه خراسان، بسیاری از افراد 
در هنگام صبح دارای صدای بم 
و گرفته ای هس��تند و رفته رفته 
در ط��ی روز صدای آن��ان تغییر 
می کند.این صدای ناخوشایند صبحگاهی به دلیل مشکل در تارهای صوتی و یا 
متورم شدن حنجره اس��ت؛ در طی خواب، تجمع مایعی درون بافت  گلو موجب 
تغییر صدا در هنگام صبح می شود؛ نفس کشیدن از طریق دهان و خوردن غذای 

سنگین قبل از خواب نیز از دالیل این تغییر صدا محسوب می شوند.
همچنین گرفتگی صدا می تواند ناشی از سرماخوردگی، عفونت مزمن تنفسی، 
سیگار کشیدن، آلرژی، مشکالت گوارشی، برگشت اسید معده به نای و تأثیر بر 
تارهای صوتی باشد.محققان برای پیشگیری از گرفتگی صدا پیشنهاد می کنند 
که افراد در زمان خواب شبانگاهی از بالش های بزرگتر برای باال بردن سر استفاده 
کنند، هنگام صبح چای، قهوه یا مقداری آبلیم��و مصرف کرده و دوش آب گرم 

بگیرند.

مهندسان در حال تالش برای ساخت 
ماوسی هس��تند که در صورت انبوه 
س��ازی آن، کارب��ران دیگ��ر نیازی 
 ب��ه کامپیوت��ر و ل��پ ت��اپ نخواهد 

بود.
مهندسان لهستانی، ماوسی را ساخته 
اند ک��ه ب��ا اس��تفاده از آن کاربران 
 دیگ��ر نی��ازی ب��ه کی��س نخواهند

 داشت.
 ای��ن محققان اع��الم ک��رده اند ک��ه ب��ا ای��ن کار ابت��کاری خ��ود تم��ام کامپیوتر 
در درون یک م��اوس قرار میگی��رد؛ و کارب��ران فقط به ی��ک مانیت��ور و یک صفحه 
 کلی��د نی��از خواهن��د داش��ت ت��ا بتوانن��د کاره��ای کامپیوت��ری خ��ود را انج��ام 

دهند.
 بنابر این گزارش، اگر س��اخت این ماوس به مرحله انبوه برسد کاربران دیگر نیازی به 
لپ تاپ و PC نخواهند داشت تا با خود حمل کنند بلکه تمام برنامه های کامپیوتر تنها 

درون یک ماوس جیبی قرار خواهد گرفت.
 GB 12۸ ،GHz 1.4 دوهس��ته ای CPU ARM  درون ای��ن م��اوس ی��ک
حافظ��ه فل��ش، 2 پ��ورت USB 3.0، ی��ک خروج��ی میک��رو- HDMI و ی��ک 
 اتص��ال دهن��ده WI_FI ق��رار دارد؛ ک��ه میتواند ب��ه جای ی��ک کامپیوت��ر عمل

 نماید.

چرا صدای ما هنگام صبح 
گوشخراش است؟

مدرن ترین ماوس جایگزین كامپيوتر و 
لپ تاپ ميشود 

علت جالب استفاده گنجشک ها از ته سيگار

روزهای آلودگى هوا 

در 72 ساعت شش هایتان 
را برق بياندازید!

تعداد کثیری از افراد 
هستند که با توجه به 
اینکه در طول زندگی 
شان یکبار هم سیگار 
نکش��یده ان��د ول��ی 
مش��کل ریوی دارند 
وبرخ��ی دیگ��ر نیز با 
وجود 40 سال سیگار کشیدن شش های بسیار سالمی 

دارند.
همه این ها به ارگانیسم بدن افراد بستگی دارد. در این 
مقاله راهکارهایی به ش��ما ارائه می گردد تا بتوانید در 

عرض 72 ساعت شش های خود را پاک کنید.
اولین اقدامی که باید انجام دهید این است که بدن شما از 

همه محصوالت سمی مواد لبنی دور باشد.
* در اولین روز پاک سازی، بدن شما به یک فنجان چای 
پیش از خواب نیاز دارد تا مواد سمی که باعث یبوست 
در روده می ش��ود از بدن خارج گردن��د. در حین عمل 
پاکسازی نباید با انجام کارهای سنگین فشار زیادی بر 

روی شش ها یا دیگر نقاط بدن باشد.
 * قبل از صبحان��ه 2 عدد لیم��و را در 300 میلی لیتر 

آب بچکانید.
 * 300 میل��ی لیت��ر آب گریپ فروت مص��رف کنید. 
اگر طعم آن را نمی پس��ندید، می توانی��د آب آناناس 
را جایگزین آن کنی��د. این دو آبمیوه سرش��ار از آنتی 
اکس��یدان طبیعی بوده که سیستم تنفس��ی را بهبود 

می بخشد.
 * الزم است بین وعده صبحانه و نهار 300 میلی لیتر آب 
هویج مصرف ش��ود. این آبمیوه کمک می کند تا خون 

شما طی 72 ساعت پاکسازی، قلیایی شود.
 * در هنگام وعده نهار 400 میل��ی لیتر آبمیوه حاوی 
پتاسیم مصرف کنید. پتاسیم به عنوان یک پاک کننده 
قوی عمل می کند. پیش از خواب 400 میلی لیتر آب 
آلبالو بنوشید که این آبمیوه با باکتری های عفونت ساز 

در ریه مقابله می کند.
 * 20 دقیقه استحمام با آب گرم بسیاری از مواد سمی 

را از بین می برد.
 * 5 تا 10 قطره اوکالیپتوس را در ظرف پر از آب بریزید. 
سرتان را روی آن گرفته و با حوله ای سرتان را بپوشانید. 

از این بخار استنشاق کرده تا آب سرد شود.

 فواید دماغ بزرگ 
در سرد زمستان!

پژوهش��گران هلن��دی 
دریافت��ه اند ک��ه بزرگی 
بینی عاملی طبیعی برای 
ممانعت از ابتال به بسیاری 
از بیماری هاست و افراد را 
از ابتال به سرماخوردگی و 
ویروس ه��ای بیم��اری 

آنفلوانزا محافظت می کند.
به گزارش ایس��نا، این اعتقاد از دیر ب��از در میان مردم 
رواج داش��ته اس��ت که افراد دارای بینی بزرگ افرادی 
باهوش هستند!با وجود اینکه مردم اغلب افراد صاحب 
بینی های بزرگ را مورد تمس��خر قرار می دهند، نتایج 
تحقیقی که به تازگی صورت گرفته است، ثابت می کند 
که بینی بزرگ، صاحبش را از ابتال به س��رماخوردگی 
و ویروس ه��ای بیم��اری آنفلوآنزا محافظ��ت می کند.

پژوهشگران به این نتیجه رس��یده اند که هر چه اندازه 
بینی بزرگتر باش��د این امر به عنوان یک عامل طبیعی 
مانع ورود ذرات گرد و غبار و باکتری های منتشره در هوا 
به بدن می شود.بر اساس این گزارش، بینی بزرگ، هفت 
درصد کمتر از بینی ع��ادی آلودگی های هوا را جذب و 
مانعی برای ورود میکروب ها از طریق دهان می شود و 

عوارض تب یونجه را نیز کاهش می دهد. 

خنثى كردن 50هزار مين 
ضد نفر از كودكى

کودک��ی ک��ه از دوران 
کودکی در جنگ بوده از 
سن جوانی طی 15 سال 
50 هزار می��ن را خنثی 

کرد.
»آکی ِری« اهل کامبوج 
متول��د 1970 اس��ت و 
اکنون 45 سال دارد، از کودکی به جبهه های جنگ رفته 
و به عنوان سرباز در صفوف ارتش خود استخدام شد؛ در 
ابتدا به دلیل سن کم مین های ضد نفر را خنثی می کرد 
اما بعدها به صفوف اول جنگ رفت و اس��لحه به دست 
گرفت.وی در مصاحبه ای گفت: به عملیات مین ها عادت 
کرده بودم و از مش��اهده اینکه عده ای از مردم توس��ط 
مین ها مجروح یا مثله می شدند ناراحت می شدم؛ وی 
بعد از تمام شدن جنگ در سن 20 سالگی برای اولین بار 
به مدرسه رفت و شروع به درس خواندن کرد و در حال 
حاضر قادر است به 6 زبان صحبت  کند.در سال 1992 
برای پاک کردن مین ها استخدام شد و طی 15 سال 50 
هزار مین را با حفر اطراف مین توسط چاقو و انبردست 
خنثی کرد؛ وی از سال 1992 تا 2007 حدود 50 هزار 
مین را خنثی کرد؛ و آن طور که تخمین زده شده است 
حدود 5 میلیون مین در کامبوج وجود دارد و این سرباز 
قدیمی به خاطر کودکانی که بر اثر انفجار مین ها یتیم 
شده اند، هنوز مشغول جمع آوری و پاکسازی آنهاست.

سی ان ان وی را یک مبارز شجاع اعالم کرد و به عنوان 
یکی از ده قهرمان س��ال 2010 معرفی کرد؛ مستندی 
به زبان انگلیس��ی از مبارزه طوالنی وی به نام »س��رباز 

کامل« ساخته شد.

محققان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا اعالم کرده اند تحلیل 
داده های جمع آوری ش��ده فضاپیمای داون از پیش سیاره 
»وستا« نشان می دهند این جرم کیهانی نه تنها زمانی دارای 
آب بوده بلکه گودال های بزرگ و ویژگی های فرسایشی دیگر 

را روی سطح خود شکل داده است.
در ابتدا تصور می شد وستا جسمی خشک است اما تصاویر و 
خوانش های ارائه شده از این جرم کیهانی توسط فضاپیمای 
بدون سرنش��ین »داون« نش��ان می دهند احتماال زمانی بر 
روی این سیارک آب وجود داش��ته و این که چنین ماده ای 
در شکل دادن ویژگی های آن ایفای نقش کرده است. داون 
به ویژه تصاویری از دهانه های جوان با انباشت های فن مانند 

و گودال های بزرگ انحنادار را به زمین مخابره کرده است.
 تیم آزمایش��گاه پیشرانش جت ناسا با بررس��ی این داده ها 
دریاف��ت در زمان های دور، رودهای روان بر س��طح وس��تا 
وجود نداشته اند بلکه سرمای بی نهایت زیاد، خال و گرانش 
بی نهایت ضعیف امکان جریان یافتن آب بر روی این سطح را 
غیرممکن ساخته اند. همچنین زمانی که این یخ در معرض 
دمای باالتری از سطح خاصی قرار گرفته، فورا به شکل گاز 

تصعید شده است.
به گفته تیم تحقیقاتی داون، احتماال بر روی وستای باستانی 
انباشت های یخی زیرس��طحی وجود داشته اند که احتماال 
با برخ��ورد دنباله دارها به این پرتو س��یاره حاصل ش��دند. 
چند میلیون س��ال پیش، برخورد دیگری این انباش��ت ها 
را آش��کار کرد و یخ را به قدری گرم کرد که ذوب ش��د. آب 
به دام افت��اده در زیر زمین بالفاصله ذوب نش��د بلکه مانند 

مولکول ه��ای آب در گرافیت عمل ک��رد و بنابراین به غبار، 
شن و صخره ها امکان حرکت در امتداد یکدیگر و شکل دادن 
 گودال های ب��زرگ و رس��وبات دیواره های دهان��ه برخورد 

را داد.
بر اس��اس اعالم تیم علمی، داون قادر به تعیین این موضوع 
نیس��ت که آیا در حال حاضر آب بر روی وس��تا وجود دارد 
یا خیر اما خوانش های طیف س��نج نقش��ه بردار مادون قرمز 
و نور مرئی و همچنین آشکارساز اش��عه گاما و نوترونی آن 
وجود م��واد معدنی هیدرات ش��ده را آش��کار می کند و این 
 موضوع نشان می دهد زمانی بر روی وستا آب وجود داشته

 است.
داون در 27 سپتامبر سال 2007 بر روی موشک دلتا II و از 
ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب 
ش��د و در 16 جوالی سال 2011 به مدار وس��تا رسید. این 
فضاپیما در طول 14 ماه گردش خود در مدار وستا، اطالعات 
خیره کننده ای از جمله تصاویر س��طح دهانه دار این سنگ 
آسمانی و سرنخ های مهمی در مورد تاریخچه زمین شناسی 

آن ارائه کرد.

كشف آب باستانى بر روی سيارک »وستا«
ایمانوئل كانت

فيلسوف آلماني
»ایمانوئل کانت« که پس از 
ارسطو بزرگترین فیلسوف 
غرب��ی به ش��مار مي 
رود، در سال 1724 
در »کونیگسبرگ« 
آلمان متولد ش��د. 
وی چهارمی��ن فرزند 
از نه فرزند یک خانواده 
تهیدست بود و والدین 
او به دین مس��یح ایمان 
ئل  نو یما ا . ش��تند ا د
در س��ن هش��ت 
ب��ه  س��الگي 
مدرسه 
دینی 
»کونیگس��برگ« فرس��تاده ش��د. در آن مدرس��ه، انضباط 
ش��دیدی حاکم و معلمان بسیار س��ختگیر بودند. به هر حال 
ایمانوئل توانس��ت مدرس��ه را به پایان رس��انده و به دانشگاه 
»کونیگس��برگ« وارد ش��ود. وي پس از ش��ش س��ال از آن 
دانش��گاه نیز فارغ التحصیل گردید، اما چون نتوانس��ت یک 
ش��غل دانش��گاهی پیدا کند، ناگزیر به عنوان معلم سرخانه 
مشغول به کار شد.ایمانوئل در سن سی و یک سالگی، شغلی 
در دانشگاه بدست آورد. این شغل فاقد حقوق و دستمزد بود، 
اما به وی اجازه می داد که سخنرانی های عمومی برگزار کند 
و در آمد ناچیزی از راه آموزش خصوصی دانشجویان بدست 
آورد. او در این دوران، آث��اری در زمینه دینامیک و ریاضیات 
منتش��ر کرد.بتدریج، موقعیت علمی و اجتماعی کانت بهبود 
پیدا کرد و حتی چندین بار از سوی دانشگاههای دیگر براي 
امر تدریس دعوت شد، اما پیشنهادشان را رد کرد. وی در خانه 
خود به تدریس ریاضیات و فیزیک می پرداخت و در سن سی 
و یک سالگی، رساله ای درباره »منشا کیهان« منتشر ساخت 
که برای اولین بار، صورتبندی فرضیه س��حاب ستاره ای در 
آن مطرح شده بود.سرانجام پس از س��الها انتظار، کانت مقام 
استادی رشته فلسفه را در دانشگاه »کونیگسبرگ« به دست 
آورد. از این پس، او تمام عمر خود را وقف فلسفه نمود. وی در 
کالسهایش با دقت هر چه تمامتر و به شیوه ای جدید، فلسفه 
را مورد بررسی و نقد قرار می داد؛ به گونه اي که پس از مدتی، 
دانشجویان بس��یاری پیدا کرد که همیش��ه در کالسهایش 
 حاضر بودن��د و از س��خناني ک��ه می گف��ت، یادداش��ت بر

 می داشتند.
کانت در زندگی خود، نظمی استثنایی داشت. او هر کاري را در 
ساعت مخصوص به خود انجام می داد و ذره ای از آن سرپیچي 

نمی کرد. بین مردم شهرش این جمله رایج بود که :
 »م��ی توانید س��اعت خ��ود را ب��ا کاره��ای کان��ت تنظیم

 کنید«.
 وي به عنوان مدرس دانش��گاه وظیفه داشت همه بخشهای 
فلس��فه را آموزش دهد و س��الهای س��ال، توان فکری خود 
 را صرف تدری��س و انتش��ار کتابه��ا و مقاله ه��اي گوناگون 

کرد.
فلسفه آزادي از نظر كانت

آزادی به مفهوم کانتی آن، مادام که با آزادی هر فرد دیگر در 
چارچوب یک قانون عمومی برقرار باش��د، تنها حق اولیه  هر 
انس��انی به دلیل انسان بودنش اس��ت. کانت دیگر اصل های 
حقوق بش��ر مانند برابری و استقالل انس��ان را از همین اصل 

بنیادین آزادی مي گیرد.
 وي در فلس��فه سیاس��ی خود نه تنه��ا آخری��ن پیوندهای 
میان اندیش��ه سیاس��ی دوران جدی��د و دورانه��ای پیش از 
آن را ب��ه ط��ور کامل می گس��لد، بلک��ه فرات��ر از آن، مفهوم 
»ح��ق طبیع��ی« عص��ر روش��نگری را ب��ه گون��ه ای پیگیر 
رادیکالی��زه می کند.نخس��تین و بزرگترین اثر فلس��فی او با 
ن��ام »نقد عقل مح��ض« در س��ال 17۸1، زمانی ک��ه پنجاه 
 و هف��ت س��اله ب��ود، انتش��ار یاف��ت. وي در ای��ن م��ورد 

مي گوید :
»این کتاب نتیجه دوازده سال اندیشه ژرف و جدی است«.

 critical( »این اثر شهرت زیادي پیدا کرد و »فلسفه نقادانه
philosophy( که کانت خود را س��ردمدار آن می دانست 
به سراسر کش��ور آلمان نفوذ یافت. طي س��ال های 17۸۸ و 
1790، کانت دو اث��ر بزرگ دیگر خود را که ب��ه ترتیب »نقد 
عقل عملی« و »نقد قوه حکم« نام داش��ت، منتشر کرد. البته 
او آثار دیگری نیز در طول عمرش نوش��ت که مجموع آنها به 
27 جلد مي رسد.کانت با وجود خلق و خوي خشک و جدیتی 
که داش��ت، انس��انی اجتماعی، خوش بیان و عضو محبوب و 
 مورد احترام حلقه های اجتماعی و ادبی و حتی وزرای پادشاه 
بود.او آخرین درس رسمی خود را در سال 1796 ارائه داد. در 
این هنگام، توانایي ذهنی او رو به کاستی گذارده و افسردگی، 

جانشین نشاط سابق او شده بود.
 وي در آخرین س��الهاي عمر خ��ود، حضور ذه��ن و توانایی 
ش��ناخت دوس��تان قدیمی و حت��ی ت��وان به پای��ان بردن 
جمالت س��اده را از دس��ت داد و ب��ه بی حس��ی کامل دچار 
ش��د. س��رانجام کانت در دوازده��م فوری��ه 1۸04 میالدی 
درگذش��ت. در مراس��م خاکس��پاري او، م��ردم ش��هرهای 
مختل��ف آلمان گ��رد آمدند ت��ا به این اس��تاد ب��زرگ ادای 
دین کنند. کان��ت تاثیر ش��گرفی از خود بر جای گذاش��ت؛ 
تا جایي که مي ت��وان گفت تم��ام آثار ادبی و فلس��فی دوره 
 های بعدی به گونه اي تحت تاثیر اندیش��ه ه��اي او به وجود

 آمدند.

سرگذشت مشاهير

دریچه

رفتگران طبیعت ناژوان 
 بیایم طبیعت  را پاس بداریم، 

 بیایم اورا دوست بداریم 
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