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افراد بیکار دفترچه بیمه 
سالمت دریافت می کنند

سخنگوی سللتاد اجرایی بیمه سللامت همگانی کشور 
اعام کرد: افرادی که شغلشان را از دست می دهند به طور 
حتم دفترچه بیمه آنان فاقد اعتبار و برای آنان دفترچه 
جدیدی صادر نخواهد شد، به همین دلیل در صورت نیاز 
می توانند با مراجعه به سایت سازمان بیمه سامت ایران 
 نسللبت به ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه سامت اقدام 

کنند.

3

واریزیکحقوقویژه
بهحسابکارگران

معافیت مالیاتی عیدی ۹۳ چقدر است؟

4

تا ۴۵ روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار ۱,۲۱۷,۸۰۰ 
تومان تا ۱,۸۲۶,۷۰۰ تومان عیللدی دریافت می کنند که 
طبق قانون باید ۲۱,۷۸۰ تا ۸۲,۶۷۰ تومان آن را به عنوان 

مالیات، بپردازند.
طبق قانون مصوب مجلس هر مشللمول قانون کار و نیروی 
کارگری کشور برای هر ۱۲ ماه کارکرد باید ۲ برابر حداقل 
دسللتمزد مصوب همان سللال تا ۳ برابر را به عنوان عیدی 
پایان سللال دریافت کنللد و این موضوع تکلیفی اسللت که 
مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده اسللت.بر این اساس، 
تمامی حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتاً 
۴۵ روز آینده باید یک میلیللون و ۲۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا 
یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عیدی دریافت کنند 
که البته درصدی از این ارقام به عنوان مالیات از مبالغ عیدی 

کسر خواهد شد.
هرچنللد در قانون مصللوب مجلللس درباره عیللدی پایان 
سللال کارگران، زمان مشللخصی بللرای پرداخللت عیدی 
مشللخص نشللده، اما طبق عرف موجللود قریللب به اتفاق 
کارفرمایللان این گونلله پرداخت هللا را بللرای کمللک بلله 

 معیشللت سللال نو کارگران در هفته های پایانی سال انجام 
می دهند.

درعین حللال، این تأکیللد قانونی نیللز وجللود دارد که اگر 
کارگری به میزان کمتر از یک سال نیز در واحدی مشغول 
به فعالیت بوده، به همان نسللبت باید از عیللدی برخوردار 
 شللود و این کارکردهللا می تواند حتللی به میللزان یک ماه

 نیز باشد.
پرداخت عیدی از یک ماه تا یک سال

بنابراین، امسال کارگران به ازاء هرماه کارکرد به میزان ۱۰۱ 
هزار و ۴۸۳ تومان تا ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عیدی خواهد 
داشللت که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیانه به همراه 
حقوق ها، برخی فصلی، برخی ۶ ماه یکبار و درصد باالیی نیز 

سالیانه پرداخت می کنند.
طبق فرمول موجود پرداخت عیدی کارگران نیز، پرداخت 
عیدی نمی توانللد بیش از ۳ برابر حداقل دسللتمزد مصوب 
همان سال که توسط شللورای عالی کار به تصویب می رسد 
)نه حداقل دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون 

کار(، باشد.

 محدودیت هاي ترافیکي استقبال
3 از ریاست جمهوري 

 حساسیت یونسکو روی عبور خط
3 دوم مترو از بخش تاریخی اصفهان 2

 وزارت کشور پیگیر
 پرونده اسیدپاشی اصفهان 
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امام خمینی )ره( یک کتاب خوان حرفه ای  بود

معاون قوه قضاییه مطرح کرد:

جلوگیری از طالق فقط با 250 هزار تومان

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: امام خمینی )ره( یک 
کتاب خوان حرفه ای بود که تابه حال به این وجه از شخصیت ایشان کم تر 

پرداخته شده است.
سللید عباس صالحللی بللا اشللاره به قللرار گرفتللن در دهه فجللر گفت: 
اگر بخواهیللم در این چهار دهلله ببینیم چه پیشللرفت هایی داشللته ایم 
 و از کجللا بلله کجللا آمده ایللم کتللاب روشللن ترین نمایلله  ایللن مسللیر

 است.
او در ادامه امام خمینی )ره( را از قبیله کتاب دانسللت و گفت: امام )ره( را 
می توان به عنوان یک مولف شناخت چراکه ایشان در طول حیاتشان بیش 
از ۸۵ اثر به رشته تحریر درآورد. ایشان نوشتن را از ۲۵ سالگی شروع کرده 
و اولین کتاب خود را در سن ۲۵ سالگی به چاپ رسللانده است. امام )ره( 
منتقد کتاب هم هستند و »کشف االسللرار« ایشان به خوبی این موضوع را 

نشان می دهد.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزود: امام خمینی )ره( همچنین ازنظر کثرت و 

تراکم مطالعه شخصیتی کم نظیر بود.
او در ادامه سللخنانی درباره نقش خبرنگاران کتاب در توسعه کتاب خوانی 
بیان و سپس اظهار امیدواری کرد جشنواره کتاب و رسانه در دوره های بعد 

هم زمان با هفته کتاب برگزار شود.

در بخش دیگری از مراسم پایانی سیزدهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر 
که ۱۴ بهمن ماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار 
شد سید فرید قاسمی نیز سخنانی درباره نقش خبرنگاران در اطاع رسانی 

و کتاب خوانی بیان کرد.
بخش پایانی مراسم به اهدای لوح تقدیر و جوایز به برگزیدگان اختصاص 

داشت.

معاون فرهنگی قوه قضائیه از دولت خواسللت تا قوه قضائیه را در مشاوره و 
دخالت در پرونده های طاق برای کاهش طاق کمک کند.

حجت االسام هادی صادقی در نشست خبری اعام کرد: در دهه ۸۰ از هر 
۱۰ ازدواج یک مورد به طاق می انجامید درحالی که امروز از هر ۵ ازدواج 
یک طاق ثبت می شللود و این یعنی آمار طاق در یک دهه ۲ برابر شللده 

است.
وی افزود: بر اساس قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه باید مراکز مشاوره 
در دادگاه ها ایجاد کللرده و از طاق جلوگیری کنللد و می تواند از ظرفیت 
بهزیستی هم استفاده کند که به دلیل کمبود بودجه این مهم انجام نشده 

است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه اظهار داشت: البته هم اکنون ۶۰ دفتر حمایت از 
حقوق زنان و کودکان دستگاه قضایی در استان ها ایجادشده که ۲۳ وظیفه 
مهم بر عهده دارند که می توان به مذاکره با قضات برای مجازات جایگزین 
حبس برای کودکان مجرم، بازدید از مراکز شبانه روزی نگهداری کودکان 
وزنان بهزیستی، ارتباط با خانواده زندانیان، معرفی وکای معاضدتی برای 
نفقه و مهریه، تنظیم شللکوائیه و دادخواسللت برای مراجعین دادگاه های 
 خانواده، بازدید از بند نسللوان، همکاری بللا مدارس دخترانه و...، اشللاره 
کرد.صادقللی همچنین از اجللرای طرحی پایلللوت در مشللهد خبر داد و 
گفت: در این طرح ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شللد و توانسللتیم در سللال 
9۰ بیش از ۲۵۰۰ درخواسللت طاق و در سللال 9۱ و 9۲ حللدود ۴ هزار 
درخواسللت طاق را با اقدام به مشللورت، کاری کنیم کلله درنتیجه ۵۰ 
درصد این افراد از طاق انصراف داده و با پیگیری ۶ ماهه مشللاهده شللد 
که زندگی مشللترک آن ها اداملله دارد.وی در پاسللخ به سللؤال خبرنگار 
مهر در مورد اینکه چرا این طرح متوقف شللده و مشللکل چیسللت، افزود: 
با یک محاسللبه می توان گفت که بللرای جلوگیری از طللاق توافقی در 
دادگاه ها برای هللر پرونللده ۲۵۰ هزار تومللان هزینه نیاز اسللت که باید 
دولت کمللک کند. این طللرح در خراسللان رضوی متوقف شللد چون که 
استانداری دیگر بودجه ای اختصاص نداد و معاونت فرهنگی هم بودجه ای 
نداشللت هزینه کند.معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: این طرح توسللط 
متخصصان تدوین و اجرایی شللد و هم اکنون قللوه قضائیه آمادگی اجرای 
 آن را دارد اما دولت باید کمک کند که تاکنون اهتمامی برای آن نداشللته

 است

 تسهیالت ثبت احوال برای تغییر نام
 به اسامی » محمد« و »روح اهلل«

معاون امور اسناد هویتی سللازمان ثبت احوال کشور گفت: در ایام اهلل دهه 
فجر انقاب اسامی و به دنبال اسائه ادب به ساحت قدس پیامبر اسام )ص( 

تغییر نام به اسامی مبارک محمد و روح اهلل با تسهیاتی انجام خواهد شد.
محسن کرمی با تبریک فرارسللیدن دهه فجر انقاب اسامی گفت: عاقه 
مردم برای اسللتفاده از نام مبارک محمد )ص( و روح اهلل موجب شللد که 
سللازمان ثبت احوال برای چندمین بار جهت اجابت این خواست مردمی 
تسهیاتی را فراهم نماید.وی ضمن تقبیح اقدامات موهن برخی دولتمردان 
غرب علیه اعتقادات الهی افللزود: بعد از عمل موهن یک نشللریه غربی به 
سللاحت مقدس خاتم انبیاء )ص(، مسلللمانان اعتقاد، عاقه و ارادت خود 
به پیامبر مکرم اسللام )ص( را بیش ازپیش اظهار می نمایند که در همین 
راستا درخواست های زیادی برای تغییر نام به اسم مبارک “محمد” )ص( 
واصل شده است که سازمان ثبت احوال در همین رابطه دستورالعمل تغییر 
نام به اسللم مقدس محمد )ص( را صادر و به مدیران کل استان ها تفویض 
اختیار کرده است، لذا این تغییر نام در کمترین زمان و با حداقل تشریفات 
اداری به انجام خواهد رسید.معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال 
کشللور همچنین افزود: با توجه به اظهار تمایل والدین زیادی برای تغییر 
نام کودکانشللان به اسللم واالی محمد، ولی یا قیم افراد زیر ۱۵ سللال نیز 
می توانند در دهه مبارک فجر با ارائه درخواست به ادارات ثبت احوال نسبت 
 به تغییر نام کودک خود به محمد اقدام و از این تسللهیات ویژه برخوردار 

شوند.

اختصاص اعتبار 500 میلیارد تومانی 
برای پرداخت مطالبات فرهنگیان

وزیر آموزش وپرورش با اشللاره به دریافت نامه ای از سوی دولت به مبلغ ۵۰۰ 
میلیارد تومان بللرای پرداخت مطالبات فرهنگیان، گفت: برای بودجه سللال 
9۴ اگر مطالبات فرهنگیللان را مدنظر قرار بگیریم با مشللکل روبرو خواهیم 
شللد.علی اصغر فانی وزیللر آموزش وپللرورش در خصوص وضعیللت بودجه 
آموزش وپرورش در سللال 9۴، اظهار داشت: بودجه سللال 9۴ نسبت به سال 
9۳ در بخش اعتبارات هزینه ای ۱۱,۲ درصد رشد داشت. درحالی که بودجه 
آموزش وپرورش ۲۰,۷ درصد رشد داشللت. وی افزود: در بحث تملک دارایی 
بودجه دولت ۱۵,۸ درصد رشد داشت درحالی که بودجه آموزش وپرورش ۲۵,۳ 
درصد رشد داشت.فانی ادامه داد: آموزش وپرورش هم اکنون از سال های قبل 
بدهی هایی دارد و مطالبات فرهنگیان از ۵ تا ۶ سال گذشته انباشته شده است 
که امیدواریم بتوانیم تا آخر امسال آن ها را پرداخت کنیم.وزیر آموزش وپرورش 
تصریح کرد: سال گذشللته برای پرداخت مطالبات فرهنگیان ۱۱۲,۵ درصد 
تخصیص گرفتیم یعنی ۱۲,۴ درصد بیشتر از کل اعتبارات توانستیم تخصیص 
بگیریم و امسال نیز تاش می کنیم با پیگیری های الزم تخصیص بیشتری را 
گرفته و بدهی سنوات گذشته به فرهنگیان را به نتیجه برسانیم.وی گفت: امروز 
نامه ای از سللوی دولت برای پرداخت مطالبات فرهنگیان دریافت کردیم که 
رقم آن ۵۰۰ میلیارد تومان است؛ اگر بخواهیم مطالبات فرهنگیان را حساب 
کنیم در بودجه 9۴ آموزش وپرورش مشللکل خواهد داشللت اما اگر بخشی 
 از مطالبات را تا آخر اسللفند تأمین کنیم فشار به ما برای سللال آینده کمتر

 می شود. 

تجدیدآگهیمزایدهنوبت  اول

جوادجمالیشهردارزرینشهر

ش�هرداری زری�ن ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نام�ه ش�ماره 627 م�ورخ 
 1۳۹۳/10/1 ش�ورای اس�المی ش�هر قص�د دارد تع�داد 6 واح�د تج�اری از 
واحد های طبق�ه اول مجتمع گلری�ز را از طری�ق مزایده عموم�ی به فروش 
رس�اند ، لذا متقاضیان جهت دریافت اس�ناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
 از تاریخ انتش�ارتاپایان وقت اداری مورخ ۹۳/11/۳0 به شهرداری زرین  شهر

 مراجعه نمایند.
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ماهواره فجر در سايه سنگین ترين 
تحريم ها ساخته شد

وزیر دفاع گفت: ماهواره فجر در شرایط سخت تحریم و تماما 
توسط دانشمندان کشورمان ساخته شد.

سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان در مراسم تجدید میثاق 
مدیران و کارکنان صنعت دفاعی ب��ا آرمان های واالی انقالب 
بابیان اینکه ملت ایران انتظارات خود را بر عینیت یافتن انقالب 
اسالمی می دانستند افزود: در سایه انقالب اسالمی تمام شعائر 

اسالمی زنده شد.
وی بابیان اینکه انقالب اس��المی ایران منحصر به کش��ورمان 
نیس��ت افزود: انقالب اس��المی ایران انقالب تم��ام ملت های 

مستضعف جهان و ملت های خواهان آزادی است.
وزیر دفاع بابیان اینکه ملت ای��ران اعم از زن و مرد، پیر و جوان 
همگی یکپارچه به می��دان آمدند و تحت رهب��ری امام راحل 
انقالب خود را به پیروزی رساندند تصریح کرد: انقالب اسالمی 
ایران ق��رآن را ب��ه صحن��ه آورد و مبنای تمام امور سیاس��ی، 

اجتماعی، فرهنگی و ... قرار گرفت.
وزیر دفاع بابیان اینکه گام های بس��یار ارزنده ای در راس��تای 
تمدن اسالمی در کشور توسط ایران اسالمی برداشته شده است 
خاطرنش��ان کرد: انقالب ما یک وجه ممیزه از همه انقالب ها 

داشت و این انقالب بدون توجه به مادیات به پیروزی رسید.

افخم:هیچ پیامی از رژيم نامشروع 
صهیونیستی نداشتیم

س��خنگوی وزارت خارجه ارس��ال هرگونه پیام از سوی رژیم 
صهیونیس��تی را تکذیب کرد.س��خنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان در خصوص خبر منتشره درباره دریافت پیام از رژیم 
صهیونیس��تی برای خودداری از تشدید اوضاع پس از عملیات 
قنیطره اظهار داش��ت:  جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه پیام 
رس��می یا غیررسمی از رژیم نامش��روع صهیونیستی دریافت 
نکرده اس��ت.افخم اضافه کرد : نماینده دبیر کل سازمان ملل 
متحد  در امور لبن��ان پیش ازاین در گفتگو با مع��اون عربی و 
آفریق��ای  وزارت امور خارجه ,  از کش��ورمان ب��رای برقراری 

آتش بس در جنوب لبنان  درخواست کمک کرده بود.

 مجلس مجوز امربه معروف مردم
 از حاکمان را صادر کرد

نمایندگان مردم در خانه ملت مردم را مجاز به امربه معروف و 
نهی از منکر از عملکرد دولت و مدیران و مسئوالن حاکمیتی 
دانستند.نمایندگان در نشست علنی  مجلس در جریان بررسی 
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعاده شده از 
ش��ورای نگهبان با اصالح ماده 8 این طرح با 149 رأی موافق، 
7 رأی مخالف و 9 رأی ممتن��ع از مجموع 216 نماینده حاضر 
در صحن موافقت کردند که بر اساس این مصوبه مردم از حق 
نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت و مسئوالن حاکمیتی 

برخوردار هستند.

ذوالفقاری گفت: در ص��ورت تایید زنده ب��ودن دانایی فر و 
خیانت وی به کشور با آن برخورد می کنیم.

مع��اون امنیت��ی انتظام��ی وزی��ر کش��ور در جم��ع 
خبرن��گاران گفت: اگ��ر زنده ب��ودن دانایی فر تأیید ش��ود 
درصورتی ک��ه ج��رم و خیانت��ی از س��وی وی نس��بت 
 به کش��ور ایجادش��ده باش��د طبق قان��ون ب��ا آن برخورد

 می کنیم.
حس��ین ذوالفقاری مع��اون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور 
در حاش��یه تجدید میث��اق کارکنان وزاتخان��ه متبوعش 
در جمع خبرن��گاران در مورد آخرین اخبار از شناس��ایی 
عامل اسیدپاشی اصفهان گفت: عامل اسیدپاشی اصفهان 
هنوز دس��تگیر نش��ده و وزارت کش��ور با همراهی نیروی 
انتظامی، اطالعات س��پاه، وزارت اطالعات و نیز ش��ورای 
 تأمین اس��تان اصفهان در حالی پیگی��ری پرونده مذکور 

است.
او در پاسخ به س��ئوال خبرنگاری  مبنی بر اینکه خبرهایی 
رس��یده حاکی از آن اس��ت که عامل اسیدپاشی اصفهان 
متواری شده است گفت: اگر کسی فرد مذکور را می شناسد 
باید به ما اط��الع دهد اما در این زمین��ه باید بگویم که وی 

هنوز شناسایی نشده است.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه شناس��ایی عامل اسیدپاش��ی 
اصفهان هنوز قطعی نشده متذکر ش��د باید توجه شود که 
در این زمینه هر حرفی می زنیم بر اساس کار کارشناسی و 
دقیق باشد پس باید بگویم که در حال حاضر متواری شدن 
وی صحت ندارد و فضا به گونه ای اس��ت که کار پیچ خورده 

است.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور همچنین در خصوص 
تعیین تکلیف وضعیت گروهبان دانایی فر گفت: خبرهایی 
در مورد وضعیت وی اعالم شده ولی شهید شدن وی قطعی 

نیست.
او بابیان اینکه اگر گروهک تروریس��تی وعده داده که قرار 
است دانایی فر طی نشس��ت خبری صحبتی کند وضعیت 
زنده بودن وی تأیید می ش��ود که اگر زنده بودن وی تأیید 
ش��ود درصورتی که جرم و خیانتی از س��وی وی نسبت به 
کشور ایجادشده باش��د طبق قانون با آن برخورد می کنیم 
ولی در حال حاضر نمی توان در این زمینه پیش داوری کرد.
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه در 
شرایط کنونی کش��ور همگی باید وظایف خود را به خوبی 
 انجام دهی��م گف��ت: نبای��د از آرمان های انق��الب فاصله

 بگیریم.

او با اشاره به زمان ورود امام به فرودگاه کویت گفت: زمانی 
که ایش��ان وارد فرودگاه مذکور شد اجازه ندادند که ایشان 
وارد کشور ش��ود و در آنجا شرایط س��خت و ناگواری برای 
طرفداران امام به وجود آمد که امروز اگر در این مورد سخن 

بگوییم خیلی دردآور است.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور بابیان اینکه باید کارهایی 
انجام دهیم که مدیون شهدا نباشیم و بدانیم که امام با مردم 
جامعه چگونه رفتار می کرد گفت: ازنظر ما امام اصولگرای 

واقعی ب��ود و هیچ چیزی را 
فدای راهی که انتخاب کرده 

بودنمی کرد.
او فصل الخطاب فرمایشات 
امام خمینی را قانون عنوان 
کرد و گفت: بر همین اساس 
م��ا امروز مس��لط هس��تیم 
آنچه امام پایه گ��ذاری کرد 
پایبند باشیم و درواقع آنچه 
دستورات اس��الم بوده را به 
بهترین شکل ممکنت انجام 
دهیم تا نزد امام و ش��هدای 

روسفید باشیم.
ذوالفق��اری در پاس��خ ب��ه 
س��ؤال خبرن��گاری مبنی 
بر اینکه چ��را از آرمان های 
گرفتی��م  فاصل��ه  ام��ام 
ابراز تأس��ف ک��رد و گفت: 

متأس��فانه در روزگار کنون��ی مصال��ح ف��ردی را در نظ��ر 
می گیری��م و هیچ ک��س حاضر نیس��ت جان خ��ود را فدا 
کن��د درحالی ک��ه ب��ا درک وصیت نام��ه ش��هدا به خوبی 
 ش��اهدیم که آن ها همگی به ی��ک موضوع اعتق��ادی باو

داش��تند.ذوالفقاری در ادام��ه بابی��ان اینک��ه اگ��ر 
بخواهی��م مش��کالت را ح��ل کنی��م بای��د ب��ه روحی��ه 
اول انقالب برگردی��م تأکی��د ک��رد:در آن دوران همه به 
دنب��ال انج��ام بس��تر آرمان ه��ای انق��الب بودن��د ام��ا 
 ام��روز ازنظ��ر اخ��الق و رفت��ار در ای��ن م��ورد فاصل��ه

 گرفته ای��م.او ادام��ه داد: در دوران آغازین انقالب هر کس 
هر کاری را که انجام می داد به آن اش��اره نمی کرد اما امروز 
هر کار کوچکی که انجام می ش��ود به دنب��ال بزرگنمایی 
 آن هس��تند و رفت��ار اف��راد در ای��ن زمی��ن پوپولیس��ی

 است.

معاون وزير کشور: 

در صورت زنده بودن و خیانت دانايی فر به کشور، او را مجازات می کنیم

ظريف: عده ای مخالف پايان وزارت کشور پیگیر پرونده اسیدپاشی اصفهان است
تحريم ها هستند

ریی��س دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان گفت: 
متأسفانه برخی در داخل و خارج از کشور در زمره 
مخالفان پایان تحریم هستند و تداوم تحریم را در 

جهت منافع خود دنبال می کنند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در 
صبحانه کاری با اعضای ش��ورای تجاری ایرانیان 
مقیم کنیا در هت��ل کمپینس��کی نایروبی گفت: 
آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
همواره جایگاه باالیی داش��ته اس��ت و تالش شده 
است که همواره سیاس��ت های متمایزی با آفریقا 

داشته باشیم.
او ادامه داد: آفریقا مرکزی برای رقابت همه کشورها 
شده است و این نشانگر ظرفیت و زمینه های بسیار 
مستعد در این قاره است، تالش ما برای رفع موانع 
تجاری اس��ت، البته باید بدانیم که شرکای واقعی 
و پایدار در جهان ش��رکایی هس��تند که در قالب 
همکاری ه��ای جنوب- جن��وب می توانی��م برای 
توس��عه پایدار برنامه ریزی کنی��م و آفریقا در این 

مسیر یک انتخاب مهم برای ماست.
ظریف گفت: در وزارت خارجه ایران و دیگر سطوح 
کشور برای همکاری با آفریقا توجه ویژه و سازوکار 
خاص وجود دارد و ما فقط در حوزه خلیج فارس و 
آفریقا دارای چنین سازوکاری در سطح باال هستیم 
که با نظارت مسوالن عالی کش��ور دنبال می شود. 
همکاری با آفریقا در حوزه های اقتصادی، بهداشتی 
و علمی بستر همکاری های درازمدت وجود دارد و 
دولت نسبت به این مسئله باور عمیق و جدی دارد 
باید هم��ه زمینه ها برای هم��کاری فراهم کنیم و 
با آسیب شناس��ی دوره های گذش��ته مشکالت و 
موان��ع را برط��رف کنیم.وزیر خارجه کش��ورمان 
گفت: باید بخشی از مش��کالت را با مدیریت بهتر، 

اولویت بخشی و رفع بوروکراسی حل کنیم.
او گف��ت: متأس��فانه برخ��ی در داخل و خ��ارج از 
کش��ور در زمره مخالف��ان پایان تحریم هس��تند 
و تداوم تحری��م را در جه��ت منافع خ��ود دنبال 
می کنند. متأس��فانه در م��واردی اص��ل تحریم با 
آثار تحریم اش��تباه گرفته می ش��ود و الزم اس��ت 
که ای��ن مباحث تخصص��ی با مش��ورت های الزم 
 بررس��ی و موانع غیرواقع��ی و غیرحقوقی برطرف

 شود.

اخبار کوتاه

 ديپلماسی 
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مديرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 افتتاح گلزار شهدای روستاهای کاکلک و کردشامی
 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال 
و بختیاری از افتتاح گلزار ش��هدای روس��تاهای 
 کاکل��ک و کردش��امی در ای��ن اس��تان خب��ر

 داد.
ق��درت اهلل رئیس��ی اظه��ار ک��رد: با توج��ه به 
برنامه ریزی های صورت گرفت��ه در دهه مبارک 
فج��ر دو گل��زار ش��هدا در اس��تان چهارمحال 
 و بختی��اری افتت��اح و م��ورد بهره ب��رداری قرار 

می گیرد.
وی از افتتاح گلزار ش��هدای روستای کاکلک در 
بخش مرکزی شهرستان ش��هرکرد مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: عملیات 
اجرایی این پروژه در سال 90 آغازشده و در حال 

حاضر آماده افتتاح و بهره برداری است.
رئیس��ی بیان داش��ت: برای تکمیل این پروژه 2 
هزار و 950 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات 
استانی تأمین و هزینه ش��ده که این امر آرامش 
خاطر مردم و بخصوص خانواده شهدا در روستای 
کاکلک در شهرستان شهرکرد را به همراه داشته 

است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و 
بختیاری گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته گلزار شهدای روستای کردشامی در بخش 
مرکزی شهرس��تان بروجن نیز افتت��اح و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
وی از ص��رف 650 میلی��ون ریال اعتب��ار برای 
ساخت گلزار ش��هدای روس��تای کردشامی در 
شهرس��تان بروجن خبر داد و اف��زود: این میزان 
 اعتب��ار از محل اعتبارات اس��تانی تأمین ش��ده

 است.
این مسئول خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این 
پروژه در سال 90 آغازشده بود که در سال جاری 
با پیگیری های ص��ورت گرفته تکمی��ل و آماده 

بهره برداری است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و 
بختیاری گفت: شهدا بر گردن همه ما حق دارند و 
باید بازنده نگه داشتن یاد و خاطره آن ها به همگان 
ثابت کنیم که هرگز یاد و خاطره آنان را فراموش 

نخواهیم کرد.
رئیسی بیان داشت: شهدا با فدا کردن جان خود 

درراه آرمان های واالی انقالب اس��المی آزادی، 
امنیت، شرافت اقتدار امروز ایران اسالمی را برای 
ما به ارمغان آوردند و در این راستا باید قدردان این 

فداکاری ها باشیم.
ای��ن مس��ئول بی��ان داش��ت: ب��ا توج��ه ب��ه 

برنامه ریزی های صورت گرفته در شهرستان های 
9گانه اس��تان چهارمحال و بختی��اری در دهه 
مبارک فج��ر بازدی��د از خانواده محترم ش��هدا 
به منظور دیدار و عرض ادب از نزدیک در دستور 

کار قرارگرفته است.

مدی��رکل کان��ون پ��رورش فک��ری 
ک��ودکان و نوجوان��ان چهارمح��ال 
و بختی��اری از برگزاری مس��ابقه »من 
عاش��ق محم��دم« خب��ر داد.پروی��ز 
ش��اهوردی اظهار کرد: مس��ابقه »من 
عاشق محمدم« باهدف اشاعه فرهنگ 
ن��اب محم��دی)ص( و پ��رورش حس 
 دینی در ک��ودکان و نوجوان��ان برگزار 
می شود.وی افزود: این مسابقه در قالب 

شعر، دل نوشته، نقاشی، کتیبه سفالی و کارت پستال برای 
سنین 7 تا 17 سال مراکز فرهنگی و هنری استان برگزار 
می شود.مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختی��اری گفت: محوره��ای موضوعی این 
فراخوان دوس��تی، صلح، مهربانی، عشق و ارادت به پیامبر 

اکرم)ص(، امانت داری و راست گویی هستند.

ش��اهوردی آخرین مهلت ارس��ال 
آثار برای ش��رکت در این مس��ابقه 
را 4 اس��فندماه و زمان داروی آثار 
را 10 اسفندماه اعالم کرد و گفت: 
نتایج مس��ابقه توسط سایت کانون 
پرورش فکری اس��تان ب��ه اطالع 
ش��رکت کنندگان می رس��دوی 
با اش��اره ب��ه اینک��ه عالقه مندان 
می توانند آثار خود را به دبیرخانه این 
مس��ابقه واقع در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان ارس��ال کنند، از اهدای جوایز به نفرات اول تا سوم 
هر گروه س��نی خب��ر داد.مدیرکل کانون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
نمایشگاهی از آثار ارسالی در صورت به حدنصاب رسیدن 

آثار در محل کانون پرورش فکری استان برپا می شود.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: در دهه مبارک فجر 40 خانه 
بهداشت در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود.

عبدالمجید فدایی بابیان اینکه این پروژه ها در هفت شهرستان استان چهارمحال 
و بختیاری هستند، افزود: اعتبارات موردنیاز این تعداد پروژه از محل اعتبارات 

استانی تأمین و هزینه شده است.
فدایی بیان داش��ت: در یک س��ال اخیر ما با بهره گیری از تمام توان و امکانات 
موجود درزمینه ارائه خدم��ات به مردم قدم برداش��ته ایم به نحوی که عملیات 
اجرایی 40 خانه بهداش��ت آماده افتتاح در اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
 سال جاری آغازشده که با تالش شبانه روزی مس��ئوالن تکمیل و آماده افتتاح 

هستند.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری گفت: خانه بهداش��ت پیر بلوط، 
خانه بهداش��ت آقبالغ، خانه بهداش��ت سورک، خانه بهداش��ت خیرآباد، خانه 
بهداش��ت کاکلک، خانه بهداش��ت راس��تاب، خانه بهداش��ت فیل آب��اد، خانه 
 بهداش��ت امیدآباد هی��رگان و خانه بهداش��ت گوش��ه از جمله ای��ن پروژه ها 

هستند.

سرمايه گذاری ۱۴۳ میلیارد 
 ريالی بخش خصوصی 
در طرح های کشاورزی

رئیس جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری از 
سرمایه گذاری 14۳ میلیارد ریالی بخش خصوصی 
در اجرای طرح های کشاورزی و بهره برداری آن ها 

تا پایان دهه فجر خبر داد.
رستم غیبی با اشاره به سرمایه گذاری 90 میلیارد 
ریالی در اجرای سیستم های نوین آبیاری و اصالح 
شبکه های آبرس��انی اراضی اظهار داشت: تجهیز 
اراضی به سیس��تم های آبیاری  نوین از طرح های 
است که در استان با استقبال بیشتری روبه رو بوده 
و امسال نیز 10 طرح درزمینهٔ آب وخاک در دهه 

فجر به بهر ه برداری می رسد.
وی از افتتاح 11 طرح درزمین��هٔ بهبود تولیدات 
دامی، تولی��دات گیاهی، صنای��ع تبدیلی تکمیلی 
کشاورزی و در شیالت خبر داد و گفت: ۳0 میلیارد 
ریال برای اجرای این تعداد طرح  هزینه شده است.

آمادگی بانک مهر اقتصاد برای 
تعامل با طرح های اشتغالزايی

مدیرکل بانک مهر اقتص��اد چهارمحال و بختیاری 
گفت: بانک مه��ر اقتصاد آماده تعام��ل و همراهی 
با طرح ه��ای اش��تغالزایی و اقتص��اد مقاومتی در 
کشور و استان چهارمحال و بختیاری است.شهاب 
زارعی در دیدار ب��ا مدیرکل صداوس��یمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بانک مهر اقتصاد 
درزمینهٔ اقتصاد مقاومت��ی عملکرد قابل دفاعی 
داش��ته و زمینه راه ان��دازی کارگاه ه��ای تولیدی 
 زیادی را در سطح ملی و این اس��تان فراهم کرده
 اس��ت.وی بابیان اینکه بانک مه��ر اقتصاد زمینه 
راه ان��دازی و تقوی��ت 900 کارگاه تولی��دی در 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری را فراه��م کرده، 
اف��زود: در ای��ن زمین��ه نی��از اس��ت ت��ا اقدامات 
ارزش��مند این بانک از طریق رس��انه ملی و سایر 
 رس��انه های گروه��ی برای م��ردم اطالع رس��انی

 ش��ود.زارعی بابیان اینک��ه مقاوم س��ازی اقتصاد 
کش��ور، مقابله با تحریم های اعمال شده علیه نظام 
مقدس جمه��وری اس��المی ایران، رون��ق فضای 
کس��ب وکار، اش��تغالزایی و کاهش ن��رخ بیکاری 
مهم ترین اهداف اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در 
کشور است، بیان داش��ت: بانک مهر اقتصاد آماده 
تعامل و همراهی با طرح های اشتغالزایی و اقتصاد 
 مقاومتی در کشور و استان چهارمحال و بختیاری
 اس��ت.مدیرکل بان��ک مهر اقتص��اد چهارمحال و 
بختیاری ارائه خدمت بی منت ب��ه مردم را وظیفه 
اصلی بانک مه��ر اقتصاد برش��مرد و گفت: در این 
زمینه ما در ت��الش برای برنامه ریزی مناس��ب در 
راس��تای ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و کسب 

رضایت بیشتر آن ها هستیم.

آلبوم شعر محلی دهکردی 
رونمايی در شهرکرد شد

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از رونمایی آلبوم 
شعر ‘قوطی بیگیر بینیشون ‘شامل اشعار محلی دهکردی 

خبر داد.
دهکرد یا نام قدیم ش��هرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری 
می باشد، که از منظر تبار شناسی واژگانی این منطقه شامل 

گویش های ‘ جی ‘ مرکزی است.
مردم این اس��تان به گویش بختیاری،ترک��ی، دهکردی، 
فرخشهری، بروجنی، گندمانی، کیاری و هفشجانی تکلم 

می کنند و با هم گفت وگو می کنند. 
‘حجت اهلل ش��یروانی ‘ روز دوش��نبه در گفت وگ��و با ایرنا 
افزود:ای��ن آلب��وم به مناس��بت ده��ه فجر، در نشس��ت 

شاعرانه’پیسن شاعرانه ‘رونمایی شد.
به گفته وی، کتاب صوتی ش��عر ‘ قوطی بیگیر بینیشون ‘ 
مجموعه ای از اشعار اس��فندیار ساکنیان هست، که شامل 

گویش دهکردی )شهرکردی( است.
بخشی از لهجه دهکردی دارای واژگان دری است به گونه ای 
که برخی از واژگان کاربردی در گویش فالت مرکزی ایران 
نیز در کلیات واژگان دهکردی به فراوانی یافت می ش��ود و 
در این زمینه نیز عالمه دهخ��دا در تدوین لغتنامه خود از 
بس��یاری از این واژگان کلیدی بهره گرفته است.تخلیص 
سازی واژگان در بطن لهجه دهکردی نهفته است و همین 
امر این لهجه را تبدیل به گویش تک جغرافیایی می کند که 
تنها در منطقه شهرکرد تکلم می شود به گونه ای که برخی 
از واژگان نظیر برتابریم )بفرمایید بروید تا برویم( خود یک 

جمله کامل دارای فعل و فاعل و تکلم دستوری می باشد.
ادبیات شفاهی دهکرد به دلیل مکتوب نشدن، در دوره های 
مختلف دچار چالش شد و گاهی با لهجه های دیگر در هم 
آمیخت یا از واژگان رایج در منطقه مرکزی ایران نیز واژگان 

اصفهانی بهره گرفت.
دهکرد در سال در شهریور 1۳14 خورشیدی به شهرکرد 
تغییر نام یافت و از همان قدیم و ندیم چند نقطه از شهرکرد 
همواره به عنوان پرترددترین نقاط شهر محسوب می شده 
که از ای��ن جمله میدان امام��زادگان حلیمه و حکمیه)دم 
امامزاده(، چهارراه بازار، فلک��ه آبی )دوازده محرم(، میدان 
فردوس��ی، محله ارباب میرزا، محله خان، فلکه فردوسی، 
محله یخچال، سه راه سینما و محله مسجد خرابه و محله 

رعنایی ها از مناطق پرجمعیت این شهر بوده اند. 
دراین بین انتشار کتاب شعر گویش دهکردی با عنوان قوطی 
بیگیر و بینیشون سروده اسفندیار ساکنیان از سوی حوزه 
هنری چهارمحال وبختیاری فرصتی برای توجه به ادبیات 
ش��فاهی ایران در گذرگاه مدرنیته را برای نسل های آینده 

فراهم کرده است. 

مديرکل کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری
مسابقه »من عاشق محمدم« برگزار می شود

ريیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری
راه اندازی ۴0 خانه بهداشت در  استان 

ذوالفقاری با تأکید 
بر اينکه شناسايی 
عامل اسیدپاشی 

اصفهان هنوز 
قطعی نشده متذکر 
شد بايد توجه شود 

که در اين زمینه 
هر حرفی می زنیم 

بر اساس کار 
کارشناسی و دقیق 

باشد
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گشتی در اخبار

ساماندهي سه روز بازار تا پايان سال جاري

ايران جزء 3 کشور پرمصرف دخانیات

سرو قلیان از هتل های پنج ستاره تا در منزل

سرپرست سازمان میدان ها و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان از 
ساماندهي سه روز بازار در مناطق 1۴ و 13 خبرداد.سید اصغر سقائیان نژاد با 
بیان اين مطلب گفت: ساماندهي شنبه بازار شهرك امام حسین)ع( در خیابان 
زينبیه، چهارشنبه بازار حصه و جمعه بازار دستگرد در دستور كار قرار دارد. 
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زاينده رود؛ برجسته ترين دغدغه 
شهروندان اصفهانی 

پژوهش های شهری جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نشان می دهد 
كه مشکالت هويتی مانند خش��کی زاينده رود، مشکالت زيست 
محیطی مانند آلودگی ها و تفريح و ش��ادی بزرگترين مطالبات 
اي��ن روزهای م��ردم اصفهان اس��ت.به گزارش رواب��ط عمومی 
جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان در آستانه س��فر رئیس جمهور 
به اصفهان معاون پژوهش��ی جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان از 
پژوهش های ش��هری در گروه مطالعات شهری اين نهاد از سال 
1388 تاكنون خبر داد و اظهار ك��رد: از جمله محورهای مورد 
مطالعه در اين تحقیقات رصد نیازهای ش��هری، پايش رضايت 
شهروندان و بررسی اولويت های زندگی شهری در شهر اصفهان 
بوده است.وی افزود: نتايج اين مطالعات كه عمدتاً به كارفرمايی 
شورای ش��هر و ش��هرداری اصفهان بوده برای مسووالن شهری 
و مقامات كشوری حائز نکات راهگش��ايی است كه بر اساس آن 
می توان ادعا كرد برجس��ته ترين دغدغه شهروندان اصفهانی كه 
 فاصله معناداری با ديگر نگرانی های آنان دارد، مسئله زاينده رود
 اس��ت. معاون پژوهش��ی جه��اد دانش��گاهی واح��د اصفهان 
ادام��ه داد: تفري��ح و فراغ��ت دغدغه ديگری اس��ت ك��ه عمده 
ش��هروندان به جای خال��ی آن در زندگی خود اش��اره كرده اند، 
همچنی��ن در مقايس��ه اولويت ه��ای زندگ��ی ش��هروندان 
اصفهان��ی در طی اي��ن س��ال   ها، بايد ب��ه مقام باالی س��المت 
و مراقبت های بهداش��تی كه در كنار مس��کن و كار و اش��تغال 
 همیش��ه جزء س��ه اولويت اول ش��هروندان بوده اس��ت، اشاره 
كرد.ژيانپور اضافه ك��رد: اولويتی كه در طی اين س��ال ها تغییر 
چشم گیری داشته است، مس��ايل زيست محیطی و كیفیت آب 
و هواس��ت. به گونه ای كه در آخرين برآوردهای انجام شده، در 
طرح موسوم به تارا )تعیین اولويت های راهبردی اصفهان( رتبه  
 اين مس��ئله ارتقای قابل توجهی نسبت به س��ال 1391 داشته

 است.وی با اشاره به نتايج پژوهش های انجام شده، گفت: می توان 
ادعا كرد مشکالت هويتی مانند خش��کی زاينده رود، مشکالت 
زيس��ت محیطی مانند آلودگی ها و تفريح و ش��ادی بزرگترين 

مطالبات اين روزهای مردم اصفهان است.

اياب و ذهاب و بیمه رايگان 3 طرح 
ويژه دانش آموزان استثايی

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنايی، از اجرای 3 طرح ويژه 
دانش آموزان استثنايی كشور از ابتدای سال آينده خبر داد.

مجید قدمی با اشاره به اجرای سه پروژه اين سازمان در فرودين 
سال 9۴ ، اظهار كرد: سرويس اياب و ذهاب رايگان، بیمه درمانی 
رايگان برای دانش آموزان اس��تثنايی و حمايت ويژه از آموزش 
فراگیر معلمان، سه طرح مهم سازمان استثنايی آموزش وپرورش 
است كه از فروردين س��ال 9۴ اجرا می ش��ود.وی افزود: اعتبار 
3 میلیارد تومانی ب��رای حمايت از آم��وزش فراگیر معلمان در 
نظر گرفته شده اس��ت تا كالس های آموزشی برای معلمانی كه 
دانش آموز ديرآموز در مدرسه عادی را تحت پوشش دارند برگزار 
ش��ود يا كتاب های خودآموز ب��رای اين دس��ته از معلمان تهیه 
می شود.رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنايی بابیان اينکه 
س��االنه 30 تا 50 هزار دانش آموز ديرآم��وز وارد مدارس عادی 
می شوند، تصريح كرد: دانش آموزان ديرآموز يا مرزی شناسايی 

می شوند اما در آموزش وپرورش برای آنان كاری نمی شود.
قدم��ی تأكید ك��رد: ب��ا هماهنگ��ی كه ب��ا معاون��ت آموزش 
ابتدايی ش��ده اس��ت بااعتب��اری كه در نظ��ر داريم ب��ه دانش 
 آموزان ديرآم��وز و خانواده های آنان خدمات مش��اوره ای ارايه
 می ش��ود.به گفته وی، برای اجرای هر ط��رح 3 میلیارد تومان 
درنظر گرفته ش��ده كه 9 میلیارد تومان درمجموع برای عملی 

شدن اين پروژه ها در نظر گرفته شده است.

 رهايی ۷ زندانی محکوم به قصاص
 از طناب دار

مدير كل زندان های اصفهان گفت: هم زمان با نخستین روز از دهه 
مبارك فجر با دعوت از ش��کات زندانیان محکوم به قصاص نفس 
تعداد ۷ زندانی از طناب دار رهايی يافته و برای ادامه سیر مراحل 
قضايی به ش��عبات قضايی مربوطه اعالم می شود.رمضان امیری 
در اين مراسم در سخنانی با اش��اره به مبارك بودن ايام اهلل دهه 
فجر اظهار داشت: دريکی از بهترين روزهای آزادی و سرافرازی 
ايران اس��المی كه حضرت امام خمینی )ره( يک كشور و نظام را 
از چنگ ظالمان و شاهان غارت گر و چپاولگر نجات داد، هدفش 
ايجاد حکومت اسالمی و محیطی آرام و امن را رقم زد كه امروز در 
پرتو اين حركت بزرگ پس از 36 سال همه دنیا و منطقه هنوز در 
حیرت اين پیروزی و سرافرازی مانده اند.وی افزود: جوانان زيادی 
درراه فرمان تاريخی امام مبنی بر حركت و حضور درصحنه برای 
پیروزی از جان و مال خويش گذش��تند و ام��روز افتخاری بوده 
برای نظام جمهوری اس��المی كه اصل و ريش��ه آن خون شهدا 
باش��د.مدير كل زندان های اصفهان بیان كرد: بسیاری از جوانان 
امروزی نیز بايد درصحنه و جامعه برای رويارويی با اس��تبداد و 
فرهنگ های غلط غربی درصحنه حضورداشته باشند، اما برخی 
از آنان متأسفانه براثر اشتباه، عدم فکر و فريب شیاطین به زندان 

و حبس محکوم شده اند.

»بی سوادانی که تا ۲ سال آينده باسواد 
شوند« تشويق می شوند

رئیس س��ازمان نهضت سواد آموزی گفت: بی س��وادانی كه تا دو 
س��ال آينده به طور داوطلبانه باسواد ش��وند، مورد تشويق قرار 
خواهند گرف��ت.، علی باق��ر زاده معاون وزير و رئیس س��ازمان 
نهضت س��وا د آموزی ضمن تش��کر و قدردانی از تالش مديران 
آموزش وپرورش درزمینهٔ س��وادآموزی به بی��ان ويژگی های 
برجسته پیام امام راحل)ره( درباره سوادآموزی پرداخت و گفت: 
چندين  بار اين پیام تاريخی را مطالعه نمودم و هر بار به يک نکته 
جديد از اين پیام تاريخی رسیده ام؛ امام راحل در اين پیام  مسئله 
آموزش را مقدم بر بهداشت و مسکن دانسته اند و با دقت بیشتر 

در محتوای پیام، متوجه عمق مفاهیم موجود در آن می شويم.

قلیان در حال سنت شکنی است
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 حساسیت يونسکو
 به  عبور خط دوم مترو

محدوديت هاي ترافیکي 
استقبال از رياست جمهوري 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در اين مقطع ما همچنان تأكید 
كرده ايم كه وضعیت خط دوم متروی اصفهان بايد تعیین تکلیف ش��ود.
فتح اهلل معین با اش��اره به اينکه حدود دو هفته پیش كارشناسان سازمان 
يونس��کو از مس��یر مشخص ش��ده برای اجرای خط دوم متروی اصفهان 
بازديدی داشتند، اظهار كرد: روی عبور اين خط از بخش تاريخی اصفهان 
بود كه اين كارشناسان مطالعات آن را آغاز كردند.وی اضافه كرد: بحث اين 
كارشناسان اين بود كه بر اساس مطالعات اولیه به نظر نمی رسد كه عبور 
خط دوم مترو از بخش تاريخی مش��کلی را برای بنا های تاريخی اصفهان 
ايجاد كند.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان بابیان اينکه البته كارشناسان 
سازمان يونسکو تأكید داش��تند كه اين مطالعات كافی نیست و بايد اين 
مطالعات تکمیل ش��ود، تصريح كرد: قرار بود كه يک گروه مشاور ويژه ای 
در سازمان میراث اين موضوع را بررس��ی كند و جلسات متعددی در اين 

زمینه برگزار شود.

     ريیس پلیس راهنماي��ي و رانندگي فرماندهي انتظامي اس��تان 
اصفهان از اجراي محدوديت ترافیکي در برگزاري مراسم استقبال از 
رياست جمهوري در شهر اصفهان خبر داد.سرهنگ حسین غالمي 
گفت: با توجه به اينکه رياس��ت جمهوري در امروز چهارش��نبه 15 
بهمن ماه در میدان امام )ره( اصفهان به ايراد س��خنراني مي پردازند 
به همین منظور و براي رفاه حال شهروندان براي شركت در مراسم 
مذكور، محدوديت های ترافیکي به صورت مقطعي در نقاط منتهي 
به میدان امام )ره( به اجرا گذاشته مي شود. وي افزود: بر اين اساس، 
تردد تمامي خودروها از س��اعت ۷ صبح تا پايان مراس��م در مسیر 
چهارراه شکرشکن به سمت میدان امام )ره(، كوچه های فرعي منتهي 
به میدان امام )ره(، خیابان فرش��ادي، چهارراه فلس��طین به سمت 
خیابان استانداري، خیابان استانداري، تقاطع بهشتي نژاد و میدان 

امام حسین  )ع( به سمت خیابان سپاه ممنوع است. 

 

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه 
گفت: به دلیل ع��دم پرداخت كرايه اتوبوس ها توس��ط 
برخی از مردم در سطح شهر، ماهانه 900 میلیون تومان 

به اتوبوسرانی ضرر وارد می شود.
س��ید عباس روحانی با اش��اره به اينکه بر اساس قانون 
30 درصد از هزينه بلیت اتوبوس ها بايد توس��ط دولت، 
30 درصد توس��ط مردم و 30 درصد ديگر نیز توس��ط 
شهرداری پرداخت ش��ود، اظهار كرد: اما طی سال های 
گذشته دولت درصد پايینی از يارانه بلیت اتوبوس ها را 

پرداخت كرده است.
وی بابیان اينکه 30 درصد از مردم نیز در زمان استفاده 
از اتوبوس ها از كارت بلیت اس��تفاده نمی كنند و كرايه 

خود را نمی پردازند، اضافه ك��رد: البته در ايام خاصی از 
سال درصد افرادی كه از كارت بلیت استفاده نمی كنند، 
كاهش پیدا می كن��د و در ايام ديگری از س��ال نیز اين 

درصد افزايش می يابد.
مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه 
با تأكید ب��ر اينکه مردم تصور می كنند كه اتوبوس��رانی 
سیستم دولتی اس��ت، تصريح كرد: اما مردم نمی دانند 
كه درآمد و هزينه های اتوبوس��رانی برای ش��هر و مردم 

هزينه می شود.
وی با اش��اره به اينکه روزانه 30 میلیون تومان به دلیل 
پرداخت نکردن كرايه های برخی از مردم به اتوبوسرانی 
ضرر وارد می ش��ود، ادامه داد: به صورت ماهانه نیز 900 
میلیون به دلی��ل اين موضوع به اتوبوس��رانی ضرر وارد 
می ش��ود.روحانی بابیان اينکه ح��دود 100 نفر بازرس 
كارت بلیت طی دو نوبت در سطح شهر فعالیت می كنند، 
تأكید كرد: امکان وجود بازرس��ان كارت بلیت به اندازه 

تعداد اتوبوس های فعال در سطح شهر وجود دارد.
وی اف��زود: بازرس��ان كارت بلی��ت ه��رروز به صورت 
اتفاق��ی در كريدور های حمل ونقلی ش��هر نس��بت به 
 پرداخ��ت كردن ي��ا نکردن كراي��ه اتوبوس ه��ا نظارت 

می كنند.

س��خنگوی س��تاد اجرايی بیمه س��المت همگانی كشور 
اعالم كرد: افرادی كه شغلشان را از دست می دهند به طور 
حتم دفترچه بیمه آن��ان فاقد اعتبار و ب��رای آنان دفترچه 
جديدی صادر نخواهد ش��د، به همین دلیل در صورت نیاز 
می توانند با مراجعه به سايت س��ازمان بیمه سالمت ايران 
 نس��بت به ثبت نام و دريافت دفترچه بیمه س��المت اقدام 

كنند.
سید مهدی میر ش��اه ولد افزود: بر اس��اس اصل 29 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران، قانون بیمه همگانی خدمات 
درمانی مصوب آبان ماه س��ال 13۷3 جمهوری اس��المی 
و قانون برنامه چهارم و پنجم توس��عه، دولت مکلف ش��ده 
است تا كلیه آحاد بیمه نشده كش��ور را تحت پوشش بیمه 

درمان پايه س��المت قرار دهد كه اين مهم در سیاست های 
ابالغی سالمت از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأكید 
قرارگرفته است.وی بابیان اينکه در اين راستا سازمان بیمه 
سالمت ايران با اهداف تکمیل پوشش بیمه سالمت، توسعه 
و گس��ترش كمی و كیفی خدمات بیمه س��المت، افزايش 
س��هم بیمه از مديريت منابع بخش سالمت، كاهش سهم 
مردم از هزينه های سالمت و افزايش بهره وری، در مردادماه 
سال 1391 تش��کیل ش��د گفت: اين س��ازمان در جهت 
اجرايی ش��دن بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه 
از ارديبهشت ماه س��ال جاری در دولت تدبیر و امید فرآيند 
اجرايی پوشش فراگیر بیمه همگانی و اجباری سالمت را با 
ثبت نام از متقاضیان فاقد پوشش بیمه آغاز كرد.سخنگوی 
س��تاد اجرايی بیمه سالمت همگانی كش��ور بابیان اينکه، 
اينک سازمان بیمه سالمت ايران در آستانه سی  و ششمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ايران مفتخر است كه قريب 
به هشت میلیون نفر فاقد بیمه سالمت را ظرف مدت زمان 
نزديک به هشت ماه تحت پوشش خود قرار داده است اظهار 
كرد: امید آن داريم تا بتوانیم در ادامه راه با ارتقای س��طح و 
كیفیت خدمات بیمه پايه سالمت و تحقق عدالت در سالمت 
و يکسان سازی بسته بیمه پايه در جهت ارائه مطلوب خدمات 

گام های مؤثر برداريم.

به دلیل عدم پرداخت کرايه اتوبوس ها توسط برخی از مردم

ماهانه 900 میلیون تومان به اتوبوسرانی ضرر وارد می شود
سخنگوی ستاد اجرايی بیمه سالمت همگانی کشور

افراد بیکار دفترچه بیمه سالمت دريافت می کنند

سیگار و قلیان همچنان بالی جان ايرانیان است، جامعه ای كه 
جزو 3 كشور پرمصرف دخانیات است، يک سوم واردات مواد 
دخانی اش قاچاق است، تبلیغات س��یگار و قلیان از دروديوار 
آويزان است و از هتل های لوكس تا پیک های قلیان ادامه دارد.

مرضیه سعادت، در ايران ساالنه 50 میلیارد نخ سیگار كه برابر 
با 10 هزار میلیارد تومان است، مصرف می شود كه با بودجه 
برنامه تحول نظام سالمت برابری می كند.در سال 88 طبق 
بررسی انجام شده متوس��ط مصرف روزانه قلیان 2.۴ درصد 
بود كه در مردان 2.9 درصد و در زنان 2 درصد بوده است. اما 
در تحقیقی كه در س��ال 90 انجام شد متوسط مصرف قلیان 
3.5 درصد شده اس��ت و در بین مردان ۴.۷ درصد و در زنان 
2.3 درصد ش��ده اس��ت.در هر 5 ثانیه يک نفربر اثر مصرف 
س��یگار در دنیا می میرد و از زمانی كه مص��رف دخانیات در 
كشورها كاهش يافت، محصوالت دخانی فريبنده هدفشان 
را به س��مت جمعیت جوان تغییر داده اند.برای خريد سیگار 
10 هزار میلیارد تومان ساالنه در كشور هزينه می شود و 20 
تا 30 هزار میلیارد تومان هم صرف درمان و مرگ ناش��ی از 
دخانیات می شود. 11 هزار نفر در كشور به دلیل مصرف سیگار 
می میرند كه از اين تعداد 50 درصد در س��ن ۴5 تا 5۴ سال 
قرار دارند.در دنیا ساالنه 6 میلیون نفربر اثر مصرف دخانیات 
می میرند كه از هر ۴ نفر 3 نفر مرد هس��تند و 600 هزار نفر 
سیگاری نبوده و دود س��یگار را تحمل می كنند. شايع ترين 
محصول دخانی در بین نوجوانان ايرانی قلیان اس��ت كه قباًل 
به ازای هر 9 مرد يک زن محصول دخانی مصرف می كرد اما 

اكنون به ازای هر 6 مرد يک زن مصرف كننده است.
90 درصد كس��انی كه مصرف كننده دخانیات هس��تند، از 
كمتر از 18 س��الگی و 99 درصد از كمتر از 26 سالگی شروع 
به مصرف كرده ان��د.از هر ۴ نوجوانی كه دخانی��ات را تجربه 
می كند 3 نفر سیگاری می ش��ود و از هر 3 نفر يک نفر نسبت 
به همسن و س��ال خود 16 س��ال زودتر می میرد.اين ها آمار 
تکان دهنده ای است كه به دلیل استعمال دخانیات در جامعه 
به ويژه قشر جوان وزنان ما وجود دارد و روزانه از صدها تريبون 

تکرار می شود.محمدرضا مسجدی دبیر كل جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات دراين باره می گويد: باوجود قانون مبارزه با 
دخانیات فضای شهر، فضای بدون دخانیات نیست، هر اقدامی 
تدريجی و نسبی اثرگذار است و با برخورد فیزيکی اثربخش 

نخواهد بود بنابراين كار قهری جواب نمی دهد.
مسجدی می گويد: طبق قانون، فروش دخانیات به كودكان 
زير 18 س��ال ممنوع اس��ت و در بوفه های م��دارس عرضه 
دخانیات غیرقانونی است بنابراين حتی اقالمی مانند آدامس 
نبايد با اسم مشابه سیگار در بوفه مدارس فروخته شود.تا صد 
متری مراكز آموزشی عرضه دخانیات ممنوع است و اجرای 
چنی��ن قانونی به زمان زي��ادی احتیاج دارد و ممکن اس��ت 
20سال طول بکشد اما برای اثرگذاری بر روی تقاضا بايد آرام 

آرام وارد عمل شد.
سن مصرف دخانیات به 1۲ سال رسید/قلیان در 

حال سنت شکنی است
وی می گويد: بر اس��اس مطالعات مختلف درگذش��ته س��ن 
گرايش به دخانیات 1۴ تا 16 س��ال اس��ت اما اكنون به 12 
سالگی رس��یده و به سمت نوجوانی س��وق دارد و گرايش به 

دخانیات در پسران بیش از دختران است.
مسجدی ادامه می دهد: متأس��فانه باوجوداينکه  3 درصد از 
دختران وزنان كشور قلیان مصرف می كنند اما گاهی مصرف 

آن در دانشجويان و دبیرستانی ها به 20 درصد می رسد.
دبیر كل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات می گويد: قلیان 
در حال سنت شکنی است، دختران جلوی پدران خود سیگار 
نمی كش��ند اما در خانواده قلیان می كش��ند، فرهنگ ايرانی 

ناخواسته با مصرف قلیان در حال از بین رفتن است.
واردکنندگان سیگار کاله برسر مردم می گذارند

مسجدی ادامه می دهد: كسانی كه مواد دخانی را تولید و وارد 
می كنند كاله بر س��ر دولت و مردم می گذارند به عنوان مثال 
يک بسته س��یگار را 600 تومان وارد می كنند و مالیات هم 
به همین میزان برای آن ها تعیین می شود درحالی كه همان 
بسته سیگار را ۴500 تومان می فروشند درحالی كه مالیات 

بايد بر اين قیمت گرفته ش��ود. دولت بايد مصوبه ای را اتخاذ 
كند كه مالیات بر خرده فروشی انجام شود و از تولید كننده اين 
نرخ گرفته ش��ود. ما در حال حاضر مشکالت بسیاری داريم، 
همه چیز را گران می كنیم و مردم هم قیمت آن را می پردازند 

اما وقتی نوبت به سیگار می رسد كوتاه می آيیم.
درزمینهٔ اخذ مالیات بر دخانیات علی اكبر س��یاری معاون 
بهداشتی وزير بهداش��ت می گويد: فرمول مربوط به افزايش 
مالیات ب��ر دخانیات طراحی ش��ده به طوری كه رق��م آن در 
س��ال اول 2000 میلیارد تومان و در يک دوره پنج س��اله به 
11 هزار میلیارد تومان می رس��ید. اما متأسفانه اين موضوع 
در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اس��المی جهت اعمال 
در بودجه 9۴ وتو ش��د. جای سوال اس��ت، چرا موضوعی كه 

مورد تأكید سازمان بهداشت 
جهانی بوده و امری ثابت شده 
اس��ت، بايد در مجل��س وتو 
ش��ود. ما كارم��ان را در اين 
زمینه انجام داديم، اما تصويب 
قانون بايد از سوی نمايندگان 

مجلس باشد.
وی ادام��ه می ده��د: توجیه 
نمايندگان نیز آن اس��ت كه 
اگر قیمت مواد دخانی افزايش 
يابد قاچاق نیز زياد می شود. 
بارها گفته ايم كه ساالنه هزار 
تريلی س��یگار قاچ��اق وارد 
كشور می شود. چطور چنین 
امری ممکن اس��ت. مجلس 
بايد قانون گذاش��ته و نظارت 

دقیق داشته باشد.
وی ب��ا تأكید ب��ر ممنوعیت 
استعمال س��یگار و دخانیات 
در اماك��ن عمومی، می گويد: 

دستورالعملی در اين زمینه تهیه شده و به زودی در تمام اماكن 
نصب می شود. همچنین وزارت صنايع دستورالعمل مهمی 
تدوين كرده است كه دخانیات در اماكن عمومی مصرف نشود. 

در اين زمینه بحث قلیان ها به طور ويژه مطرح شده است.
سیاری با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت توسعه مراكز 
ترك س��یگار ادامه می دهد: بايد عالئم هش��داردهنده روی 
پاكت های سیگار متنوع و تأثیرگذار باشند. در اين جهت نیز 
تصاويری تهیه شده و به زودی تغییر در اين پیام های بهداشتی 

را شاهد خواهیم بود.
ايران جزء 3 کشور اول مصرف دخانیات

خسرو صادق نیت مديركل دفتر سالمت محیط و كار وزارت 
بهداش��ت نیز ضمن هشدار نس��بت به رش��د مصرف قلیان 
در كش��ور می گويد: در ص��ورت ادامه اين رون��د، ايران طی 
 ۴0 سال آينده جزو سه كش��ور اول مصرف دخانیات خواهد

 بود.
وی می گويد: متأس��فانه قلیان ب��ه مراكز مختل��ف ازجمله 
رس��توران های س��نتی، مراكز تفريحی و غیره واردش��ده و 
اين يکی از معضالت جدی ما اس��ت. با توجه به اينکه قلیان 
عوارض بیشتری نس��بت به س��یگار دارد، اما متأسفانه ما در 
كشور با رشد مصرف قلیان حتی در بین زنان مواجه هستیم؛ 
به طوری كه مصرف قلیان در زنان بیشتر از مردان است و اين 
موضوع خطر ابتالی ك��ودكان و نوجوانان به بیماری ها را نیز 

افزايش می دهد.

تا ۲۲ بهمن فرصت باقی است

نحوه پرداخت جريمه سربازی 
نرفتن مشموالن غايب 

جانش��ین ريیس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن 
تشريح جزيیات بیشتر طرح ثبت نام مشموالن غايب 
متقاضی پرداخت جريمه ريالی به جای خدمت سربازی، 
به سؤاالت و پرس��ش های مخاطبان پاسخ داد.سردار 
ابراهیم كريمی درب��اره جزيیات فراخ��وان پرداخت 
جريم��ه ريالی طرح مش��موالن غايب واجد ش��رايط 
به جای انجام خدمت س��ربازی گف��ت: تاكنون مبلغ 
اين جريمه تصويب نشده اما برای سرعت دهی به اين 
موضوع آمديم و زمانی را برای پیش ثبت نام متقاضیان 
در نظر گرفتیم و براين اساس بنا شد تا كلیه مشموالن 
واجد شرايط كه تا پايان سال 9۴، هشت سال از مدت 
غیبتشان از س��ربازی گذشته باش��د در 15 بهمن تا 
15 اس��فندماه امس��ال به دفاتر پلیس 10+ مراجعه و 
درخواس��ت خود را ثبت كنند. او بابیان اينکه اولويت 
اول ما اعزام به سربازی اس��ت و موضوع جريمه ريالی 
مشموالن راهکار دومی اس��ت كه در نظر گرفته شده، 
گفت: اگر افراد در اين بازه زمانی ثبت نام كرده اما پس 
از اعالم مبلغ جريمه منصرف شوند، می توانند انصراف 
خود را اعالم كنند و ما در اين خصوص فراخوانی اعالم 
خواهیم كرد. جانشین س��ازمان وظیفه عمومی ناجا 
درعین حال گفت: اما زمان فرص��ت دوباره برای ثبت 
درخواست معافیت به مش��موالن غايب واجد شرايط 
داده نخواهد شد و تمامی متقاضیان می بايست ظرف 
بازه زمانی تعیین شده برای ساخت درخواست خود به 
دفاتر پلیس 10+ مراجعه كنن��د. كريمی درباره اينکه 
چرا مدت غیبت س��ربازی ت��ا پايان س��ال 9۴ در نظر 
گرفته شده، گفت: اين تصمیمی است كه گرفته شده 
و در اينجا بنا نداريم درباره جزيیات صحبت كنیم اما 
برابر اين تصمیم كلیه مشموالن غايبی كه تا پايان سال 
9۴، هشت سال از غیبتشان گذش��ته باشد می توانند 
درخواست خود را ثبت كنند. به عنوان مثال ممکن است 
فردی هم اكنون دارای ۷ س��ال غیبت از سربازی باشد 
اما چون تا پايان سال 9۴ سال های غیبتش از سربازی 
به هشت سال می رسد می تواند درخواست خود را ثبت 
كرده و پس از تصوي��ب قطعی رقم مبل��غ با پرداخت 

جريمه از سربازی معاف شود. 
او درباره مش��موالن خارج از كش��ور نی��ز گفت: اين 
افراد نیز می بايس��ت به س��فارتخانه ها، كنسولگری ها 
و يا دفات��ر حافظ منافع كش��ورمان مراجع��ه كرده و 
درخواستش��ان را ثبت كنند، البته راهکار ديگری نیز 
وجود دارد كه والدينش��ان يا بستگان درجه يکشان به 
وكالت از اين افراد برای تحت اين درخواست در كشور 
اقدام كنند.جانشین س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در 
پاسخ به س��ؤالی درباره اينکه آيا س��ربازان فراری نیز 
می توانند ب��ا پرداخت جريمه ريال��ی از انجام خدمت 
سربازی معاف شوند يا خیر؟ گفت: آن دسته از سربازان 
فراری نیز كه هشت س��ال از تاريخ فرارش��ان از يگان 
خدمتی گذش��ته باش��د، می توانند در اين بازه زمانی 
 به دفاتر پلیس 10+ مراجعه و درخواست خود را ثبت

 كنند. 

 طبق قانون، 
فروش دخانیات 

به کودکان زير 
18 سال ممنوع 

است و در 
بوفه های مدارس 
عرضه دخانیات 
غیرقانونی است 

بنابراين حتی 
اقالمی مانند 

آدامس نبايد با 
اسم مشابه سیگار 

در بوفه مدارس 
فروخته شود



يادداشت

  جلوی رشد واحدهای بدون
 مجوز گرفته شود

رئیس انجمن بتن آماده اصفهان گفت: ضروری اس��ت جلوی 
رش��د واحدهای بدون مجوز گرفته ش��ود، چون در آینده ای 

نزدیک با مشکالت زیادی در صنعت بتن روبرو می شویم.
علی حاج رسولی ها با اشاره به معضالت صنعت بتن در سطح 
اس��تان اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مش��کالت 
واحدهای صنعتی بتن ب��وده که آن ها را ب��ا معضالت زیادی 

روبرو کرده است.
وی ادام��ه داد: بت��ن کاالیی صادراتی نیس��ت و باید س��ریع 
مورد مصرف ق��رار گیرد، لذا اگر بیش از می��زان تقاضا به بازار 
عرضه ش��ود، تولیدکنن��دگان مجبور می ش��وند قیمت ها را 
کاه��ش دهن��د تا جن��س خ��ود را ب��ه ف��روش برس��انند و 
 این موض��وع ب��ر کیفیت محص��والت نی��ز تأثیر مس��تقیم

 دارد.
رئیس انجمن بتن آماده اصفهان تصریح کرد: تعداد 40 تا 42 
واحد صنعتی بتن به 60 تا 65 واحد در س��طح استان رسیده 
است که همین موضوع باعث کاهش بهره وری و کیفیت بتن 
می شود، چون واحدها مجبورند برای فروش محصوالت خود 
از کیفیت محصوالت خود بکاهند تا با قیمتی پایین تر از سایر 

واحدها به فروش برسانند.
وی با اع��الم اینکه فعالیت واحده��ای تولیدکننده بتن بدون 
مجوز در حال اپیدمی شدن است، عنوان کرد: باید جلوی رشد 
واحدهای بدون مجوز گرفته ش��ود، چون در صورت ادامه این 
وضعیت در آینده ای نزدیک با مشکالت زیادی در صنعت بتن 

روبرو می شویم.
حاج رسولی ها خواستار اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ش��د و گفت: اگر ب��ه اقتص��اد مقاومت��ی اعتقاد داری��م، باید 
به��ره وری را افزای��ش دهیم و در راس��تای حمای��ت از تولید 
ملی پی��ش برویم، امی��دوارم جل��وی ارائه مجوزه��ای بدون 
 کارشناسی به واحدها گرفته ش��ود، چون صنعت بتن اشباع  

شده است.

نشست بررسی فرصت های تجاری 
اصفهان و سنگاپور

نشس��ت بررس��ی فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری در 
اصفهان و سنگاپور با حضور هیات تجاری 22 نفره فدراسیون 

تجارت سنگاپور در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.
خس��رو کس��ائیان ریی��س ات��اق اصفه��ان در این نشس��ت 
گف��ت: اصفه��ان و س��نگاپور ظرفی��ت توس��عه رواب��ط 
 تج��اری وس��رمایه گ��ذاری در بخش��های مختل��ف را 

دارند. 
وی با اشاره به سفر چند ماه گذشته هیات تجاری اتاق اصفهان 
به س��نگاپور گفت: اعزام هیات های تجاری و معرفی فرصت 
های سرمایه گذاری از جمله محور تفاهمنامه اتاق اصفهان و 

فدراسیون تجارت سنگاپور بود . 
وی تحریم های اقتصادی را مهمترین عامل کاهش سطح روابط 
اقتصادی ایران و سنگاپور عنوان کرد و گفت: با برداشتن تحریم 
ها، می توان اظهار امیدواری کرد که رابطه تجاری دو کش��ور 

توسعه پیدا کند. 
رییس اتاق بازرگان��ی اصفهان تصریح کرد: س��نگاپور دارای 
جمعیت پنج میلیون نفری است که س��االنه 11 میلیون نفر 
گردش��گر به خود جذب می کند و این نشان از توانمندی این 
کشوراس��ت که بیش از دو برابر جمعیت خود را در سال ارایه 

خدمات اقامت می دهد. 
وی خواس��تار پ��رواز مس��تقیم ای��ران ب��ه س��نگاپور و 
بالعک��س ش��د و گفت:ای��ران در مب��ادالت ب��ا کش��ورهای 
 آس��یای ش��رقی می توان��د از ظرفیت س��نگاپور اس��تفاده 

کند. 
کسائیان با اشاره به توانمندی شرکت ها سنگاپوری در تصفیه 
آب در شرایط مختلف گفت:در پروژه های تصفیه پساب ها و 
نمک زدایی از آب می توان زمینه همکاری بین این شرکتها با 

استان اصفهان ایجاد کند . 

 از سس هاينز تا کرم نیوآ؛
 معروف های ممنوع

خمیردندان سنسوداین و سس کچاپ هاینز در همه جای دنیا 
یک برند معروف به حساب می آیند. اما هر دو این محصوالت 
امسال از نظر س��ازمان غذا و داروی ایران غیرمجاز اعالم شده 

اند!
 مدتی قبل س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداش��ت اس��امی 
محص��والت غذای��ی غیرمج��ازی را اع��الم ک��رد ک��ه در 
 میان آنها برنده��ای سرشناس��ی مثل لئونارد هم به چش��م

 می خورد.
 اگرچه این س��ازمان چند روز بعد در اصالحیه ای اعالم کرد 
که نام این برند به اش��تباه معرفی شده است اما خوراکی های 
سرشناس زیادی هس��تند که در برهه هایی از زمان، در ایران 

مهر غیرمجاز خورده اند.
»غیرمج��از« ب��ودن محصوالتی که س��ازمان غ��ذا و دارو هر 
ماه فهرس��ت آنه��ا را اع��الم م��ی کند، ب��رای عم��وم مردم 
ناس��الم و غیربهداش��تی تلقی می ش��ود. اما محصوالت غیر 
 بهداش��تی تنها بخش��ی از غیرمجازهای س��ازمان غذا و دارو 

هستند.
 این محصوالت که عموما داخلی هس��تند، ش��رایط تولید یا 
عرضه بهداشتی را ندارند، با مواد اولیه نامناسب تهیه می شوند 
یا محصولی که ارائه می کنند، مطابق با ادعایی که تولید کننده 

داشته نیست.
بخش زیادی از محصوالت غیرمجاز، به دلیل نداش��تن پروانه 

ساخت یا درج پروانه های جعلی، غیر مجاز معرفی می شوند.
 درب��اره محص��والت خارج��ی ام��ا قضی��ه ق��دری متفاوت

 است. 
این محص��والت که گاه��ی از برنده��ای پرس��ابقه و معروف 
دنیا هم هس��تند، ب��ه دلی��ل ورود قاچاق، غیرمج��از معرفی 
می شوند. س��س هاینز، محصوالت بهداش��تی آرایشی نیوآ و 
خمیردندان های سنسوداین و آکوافرش نمونه هایی از همین 
 برندهای معروف هس��تند که در دوره هایی غیرمجاز معرفی 

شده اند.

     نماین��ده م��ردم اصفهان در 
مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
احیاي زاینده رود در صدر مسایل 
و مش��کالت اس��تان قرار دارد و 
مهم تری��ن مطالب��ه نمایندگان 

استان از دولت به شمار مي آید.
حمیدرض��ا فوالدگ��ر، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شوراي 
اس��المي در تش��ریح مهم ترین 
مطالبات نمایندگان اس��تان از 
دولت یازدهم که گفت: موضوع 
آب و خش��کي زاین��ده رود در 
صدر مسایل و مشکالت استان 
ق��رار دارد. احیاي زاین��ده رود، 
تکمی��ل طرح هاي انتق��ال آب، 
اج��راي مصوبات ش��وراي عالي 
آب و موضوع حق آبه کشاورزان، 
مقابله با برداشت هاي غیرقانوني 
از زاینده رود از مهم ترین مسایل 

مربوط به حوزه آب است.
وي در بخش دیگري از سخنان 
خود به مسایل مربوط به حمل 
و نقل درون و برون شهري اشاره 
کرد و اف��زود: تکمیل طرح هاي 
نیمه تمام مانند قطار سریع السیر 
و مترو، راه هاي شهري و روستایي 
از جمل��ه موضوع��ات این حوزه 
هس��تند که نیازمند توجه ویژه 

مسووالن است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
استان در ادامه سخن از طرح هاي 
نیمه تمام حوزه سالمت به میان 
آورد و گفت: ب��ا توجه به اولویت 
طرح نظام س��المت براي دولت 
یازده��م، تکمی��ل و تجهی��ز 
بیمارستان ها و زیر ساخت هاي 
مربوط به این حوزه نیز در زمره 

اولویت هاي استان قرار دارد.
فوالدگر به موض��وع رفع موانع 

س��رمایه گذاري در بخش ه��اي 
گوناگ��ون تولی��دي، صنعتي، 
کشاورزي و ... نیز اشاره و تصریح 
کرد: این موضوعات تمامي استان 
را شامل و مي شود و تنها به شهر 

اصفهان محدود نیست. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اس��المي در ادامه اظهار 
داش��ت: مقابله با آلودگي ها نیز 
از دیگر موضوع��ات مورد بحث 
در این سفر خواهد بود. حمایت 
از فعالیت ه��اي دان��ش بنیان و 
عرصه هاي نوین فن��اوري نیز از 
جمله مطالبات نمایندگان استان 

از هیأت دولت است.
وي در پایان به نیمه تمام بودن 
برخي پروژه هاي نیمه تمام نیز 
گری��زي زده و افزود: پروژه هایي 
همچون مصلي و ورزشگاه نقش 
جهان نیز از دیگر مطالبات مردم 
است که مي  بایست در دستور کار 

رسیدگي قرار گیرند.
فوالدگر دول��ت یازده��م را در 
حل مشکل آب اس��تان جدي و 
مصمم دانس��ت و گفت: اگرچه 
دولت هاي قبل��ي فعالیت هایي 
را در حوزه آب انج��ام دادند،  اما 
مصوبات ش��وراي عال��ي آب در 
دولت یازدهم به تصویب رسید. 
البته انتظار نمایندگان آن است 
که این مصوبات در همین دولت 

نیز به اجرا درآیند.
گفتني است، حسن روحاني قرار 
است در ادامه سفرهاي استاني 
خ��ود، ف��ردا )چهارش��نبه( به 
اصفهان سفر کند. گفته مي شود 
12 ت��ن از وزرا به همراه معاونان 
رییس جمهوري نیز او را در این 

سفر همراهي خواهند کرد.

 نماينده مردم اصفهان در مجلس
 شوراي اسالمي

احیاي زاينده رود؛  مهم ترين مطالبه 
نمايندگان استان از دولت

اخبار کوتاه 

4
قیمت نفت افزایش یافت

قیمت  نفت در بازارهای جهانی با افزایش روبرو شد.
به دنبال آمار ضعیف از اقتصاد چین و همچنین احتمال اعتصاب کارگران پاالیشگاه ها 
در آمریکا و کمتر شدن تعداد دکل های فعال حفاری آمریکا که نشانه ای بر پایین آمدن 

تولید نفت این کشور است، قیمت نفت با افزایش روبرو شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از حذف یارانه خانوارهای 
با درآمد باالی 2.5 میلیون تومان در سال 94 خبر داد 
و گف��ت: صرفه جویی حاصل از ح��ذف خانوارها در هر 
استان، برای ایجاد اش��تغال مولد و کمک به بنگاه های 

تولیدی همان استان به مصرف خواهد رسید.
غالمعلی جعف��ر زاده ایمن آبادی در تش��ریح مصوبات 
جلس��ه امروز صبح کمیس��یون تلفیق، گف��ت: درآمد 
حاص��ل از اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها در س��ال 
آتی، 48 هزار میلیارد تومان از محل اصالح قیمت کاال 
و خدمات بوده که 5 هزار میلیارد تومان از آن در اجرای 
ماده 8 قان��ون هدفمند کردن یارانه ه��ا برای کمک به 
بخش تولید، بهبود حمل ونقل و بهینه س��ازی مصرف 
انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه 

می شود.
نماینده مردم رش��ت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
همچنین 4هزار و 800 میلیارد تومان برای بند ب ماده 
34 و 37 هزار میلیارد توم��ان به منظور پرداخت نقدی 
و غیر نقدی به اش��خاص تحت پوش��ش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی، عشایر، خانوارهای ساکن در روستا 
و کلیه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی به شرط 
حداکثر مستمری 25 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

او گفت: موضوع حائز اهمیت اینکه بر اس��اس مصوبات 
امروز کمیس��یون تلفیق، خانوارهای ب��ا درامد بیش از 
25 میلیون ریال پس از احراز س��ازمان هدفمندسازی 
یارانه ه��ا، از دریاف��ت یارانه مح��روم خواهند ش��د و 

صرفه جویی حاص��ل از حذف خانوارها در هر اس��تان، 
برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه های تولیدی 

همان استان به مصرف خواهد رسید.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: همچنین 12 هزار میلیارد 
ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه تسهیالت مسکن 
برای اقشار آسیب پذیر روستایی، س��اماندهی مسکن 
بافت های فرس��وده، سکونتگاه های حاش��یه شهرها و 

مسکن مهر هزینه می شود.
او گفت: کلیه خانواره��ای یارانه بگیر می توانند به جای 
دریافت یارانه نقدی، از یارانه سود تسهیالت مسکن تا 

1.5 برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: همچنین 7 
درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال های 
93 و 94 تا مبلغ 70 هزار ریال، به حس��اب خاصی نزد 
خزانه واریز خواهد شد که بر اساس مفاد ماده 8 قانون 

هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص یابد.
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: بر اساس مصوبات 
امروز، دولت مکلف است از فروردین سال 94 طبق ماده 
5 قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام کرده و آیین نامه 
این تبصره را ظرف 2 ماه توس��ط س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصاد 
دارایی، نفت، نیرو، صنعت، مع��دن و تجارت تهیه و به 

تصویب هیات وزیران برساند.
واريز اعتبار به حساب خانوارها برای دريافت 

اقالم خوراکی

مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماع��ی وزارت کار و 
رفاه اجتماعی گفت: 9 میلیون نفر از مددجویان کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی زیرپوشش سبد امنیت غذایی 

قرارگرفته اند.
احد رس��تمی بابیان اینکه توزیع مرحله س��وم س��بد 
حمایتی غذایی آغازشده اس��ت، گفت: همزمان با این 
مرحله سبد توزیع مرغ هم شروع شده و خانوارها عالوه 
بربسته حمایت غذایی می توانند س��همیه ای که برای 

آن ها در نظر گرفته شده را دریافت کنند.
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر 9 میلیون نفر در قالب 
س��ه میلیون خانوار شامل این طرح ش��دند، گفت: این 
خانوارها شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی هستند. البته عالوه بر این خانوارها، 
خانوارهای��ی ک��ه وزارتخانه تش��خیص می دهد دچار 

سوءتغذیه هستند هم تحت پوشش قرار می گیرند.
مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه 
اجتماعی در مورد نحوه دریافت این سهمیه توضیح داد: 
کارت الکترونیکی متصل به حس��اب یارانه ای خانوارها 
ش��ارژ ش��ده و این خانوارها با مراجعه به فروشگاه های 
طرف قرارداد که شامل فروشگاه های اتکا، رفاه،اسکاد، 
امکان، تعاونی روستایی و فروش��گاه شهروند می شود 
مراجعه و کاالها را خریداری کنند. این اعتبار برای اقالم 

در نظر گرفته شده قابل برداشت است.
رستمی به این پرس��ش که “ از این سهمیه برای خرید 
چه کاالهایی می توان اس��تفاده کرد”، پاس��خ داد: این 
اعتبار برای تهیه گوش��ت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، 
برن��ج، ماکارونی، حبوبات، لبنی��ات، روغن مایع، رب و 
خرما قابل استفاده است. البته در این مرحله روی مقدار 
کاالها قید خاصی گذاشته نشده است. یعنی خانوارها 
می توانند همه اعتبارشان را فقط صرف برنج یا گوشت 
قرمز کنند و مشکلی که پارس��ال مبنی بر اتمام برخی 
کاالها یا اضافه آمدن برخی کاالهای دیگر وجود داشت، 

دیگر پیش نخواهد آمد.
او در ادامه در مورد مبلغ در نظر گرفته شده گفت: برای 
هر خانواده به ازای دو نفر اول نفری 30 هزار تومان و به 
ازای هر فرد اضافه 10 هزار تومان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. یعنی خانواده دونفره 60 هزار تومان و خانواده 
چهارنفره 80 هزار تومان دریافت می کنند. س��قف این 
مبلغ 120 هزار تومان است یعنی خانوارهای هشت نفره 

و باالتر نهایتاً 120 هزار تومان دریافت می کنند.

حذف پولدارها از لیست يارانه بگیران کلید خورد

 خانواده ها با درآمد 2/5 میلیونی یارانه نمی گیرند
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وزير نیرو از سد کوچری 
گلپايگان بازديد می کند

 بهره برداری از
 ۵۰ طرح آبي کشور

مدیر روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای اصفهان گفت: همزمان با سفر 
هیات دولت به اصفهان، وزیر نیرو از سد کوچری گلپایگان بازدید می کند.

شفائی در خصوص سفر هیات دولت به اصفهان و برنامه های بازدید وزیر نیرو 
از طرح های مختلف آبرسانی استان، اظهار داشت: طبق برنامه اعالم شده به 
این مجموعه قرار است وزیر نیرو از سد کوچری گلپایگان بازدید داشته باشد. 
وی همچنین نسبت به حضور وزیر نیرو از شهرستان فریدونشهر و یا بازدید 
چیت چیان از تونل سوم کوهرنگ نیز اظهار بی اطالعی کرد و گفت: تا این 
لحظه به غیر از گلپایگان برنامه ای به شرکت آب منطقه ای اصفهان ابالغ 

نشده است. 
گفتنی است؛ سد کوچری با وجودی که در محدوده استان اصفهان است اما 
عملیات این طرح پیش از این در حوزه کاری اس��تان قم و اکنون در دست 
شرکت آب منطقه ای اصفهان است و این سد ارتباطی با شرکت آب منطقه 

ای اصفهان ندارد. 

بهره برداری از 50 طرح مهم آبي کش��ور ازجمله چهار سد همزمان با ایام دهه 
فجر امسال آغاز می شود.همزمان با ایام دهه فجر امسال 50 طرح آبي در کشور 
بااعتباری افزون بر ش��ش هزار و 500 میلیارد ریال در 14 استان کشور شامل 
استان هاي آذربایجان غربی، ایالم، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، 
سمنان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، گیالن، گلستان، مازندران، 
لرستان و هرمزگان به بهره برداري مي رسد. از طرح هاي مهم قابل بهره برداري 
بخش آب کشور در ایام دهه فجر می توان به سد مخزنی دو برج ایالم بااعتباری 
افزون بر 1900 میلیارد ریال، س��د مخزنی ایوشان و مروک لرستان بااعتباری 
افزون بر 2300 میلیارد ریال و سد مخزنی مجن سمنان بااعتباری افزون بر 180 
میلیارد ریال اشاره کرد. همچنین در این ایام 13 طرح اجرایی شامل مخزن 60 
هزار مترمکعبی خط انتقال سد دوستی به مشهد، رینگ آب رسانی به شهر دو 
گنبدان در کهگیلویه و بویراحمد و احداث چهار ایستگاه هیدرومتری، الیروبی 

مسیل و روپرگذاری در رودخانه های استان گلستان آغاز خواهد شد.

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، 
نقره و س��نگ های قیمتی بابیان اینکه واردات مصنوعات طال 
همچنان ممنوع است، گفت: طال به چند کشور صادر می شود 
درحالی که بیش از 60 کشور همسایه داریم که بازارهای مناسبی 

برای مصنوعات طالی ایرانی هستند.
منصور نام��داری زن��دی اظه��ار ک��رد: هماهنگ��ی گمرک، 
بان��ک مرکزی و س��ازمان اس��تاندارد در بخش ط��ال ضروری 
 اس��ت و بای��د روان س��ازی درزمین��ه ص��ادرات ص��ورت

 گیرد.
وی گفت: تا زمانی ک��ه دولت به تولیدکنن��دگان کمک نکند 
همچنان مصنوعات طال به صورت قاچاق وارد می شود و تا زمانی 
که زمینه ای برای تبلیغ کاالها و مصنوعات طالی ایرانی نداشته 
باشیم و فروشندگان و تولیدکنندگان به راحتی نتوانند اجناس 

خود را تبلیغ کنند، نمی توانیم موفق شویم.
جديدترين تکنولوژی های صنعت طال و جواهر در 

ايران وجود دارد
نامداری زن��دی اظهار کرد: ط��ال و جواهر می توان��د به عنوان 
جایگزین خوبی برای نفت و فرآورده های آن به شمار آید و حضور 
ایران در محافل بین المللی و برپایی نمایشگاه های تخصصی در 
این زمینه ازجمله راهکارهای توسعه این صنعت در کشور است.
وی بابیان این که بهترین و جدیدترین تکنولوژی های صنعت 
ط��ال و جواهر در ای��ران وج��ود دارد، تأکید کرد: ای��ران ازنظر 
فناوری و ش��یوه های جدید صنعت با مش��کلی روبرو نیس��ت 
و تنها چالش��ی که در حال حاض��ر در مقابل ای��ن صنعت قرار 
 دارد، صادرات و واردات س��نگ های قیمتی و برخی ابزارآالت

 است.
قاچاق مصنوعات طال نسبت به کاالهای ديگر کمتر 

است
وی بابیان اینکه قاچاق مصنوعات طال نسبت به کاالهای دیگر 
کمتر اس��ت، گفت: نمی توان به طور کامل جلوی قاچاق طال را 

گرفت و تنها راهکار این است که تولیدکننده حمایت شود.
نامداری زن��دی درعین حال بیان کرد: بای��د از تولیدکنندگان 

حمایت ش��ود که با این کار خودبه خود جل��وی قاچاق و ورود 
مصنوعات قاچاق گرفته می شود.

ضرورت برند سازی در طال
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، 
نقره و س��نگ های قیمتی بر ضرورت وجود مشوق هایی برای 
تولیدکنندگان و برند سازی در این حوزه گفت: با توجه به اینکه 
شمش که ماده اولیه تولید طال است گران به دست تولیدکننده 
می رسد، تولید گران تمام می شود. البته در مواقعی نمی توانیم 
ازنظر قیمت با تولیدات خارج��ی رقابت کنیم ولی این ظرفیت 

راداریم که رقابت بیشتری با آن ها داشته باشیم.
بايد از تمام مزيت های صنعت طال استفاده کنیم

وی در ادامه از برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه تخصصی طال، 
جواهر، نقره، س��اعت و صنایع وابس��ته طی روزهای 23 تا 26 
بهمن ماه در محل نمایش��گاه های بین المللی تهران خبر داد و 
گفت: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، معرفی پیشرفت های 
صنعتگران ایرانی در این وادی اس��ت. بای��د از تمام مزیت های 

موجود در این صنعت به صورت 100 درصد استفاده کنیم.
نامداری زندی اظهار ک��رد: در این نمایش��گاه و پس از عرضه 
دانش و تکنولوژی خ��ود درزمینه صنعت ط��ال از دولت تقاضا 
داریم که زمینه ورود به کش��ورهای اط��راف، D8 ، عضو اکو و 
منطقه خلیج فارس که بازاری برابر با یک میلیارد نفر می ش��ود 
را فراهم کند. این کش��ورها بارها پس از بازدی��د از توانایی های 
 ای��ران تمایل خ��ود ب��رای همکاری ه��ای مش��ترک را اعالم 

کرده اند.

تا 45 روز آینده میلیون ها مشمول قانون کار 1.217.800 تومان 
تا 1.826.700 تومان عیدی دریافت می کنند که طبق قانون 
باید 21.780 تا 82.670 تومان آن را به عنوان مالیات، بپردازند.

طبق قان��ون مصوب مجلس هر مش��مول قان��ون کار و نیروی 
کارگری کش��ور برای هر 12 ماه کارکرد بای��د 2 برابر حداقل 
دستمزد مصوب همان س��ال تا 3 برابر را به عنوان عیدی پایان 
س��ال دریافت کند و این موضوع تکلیفی اس��ت که مجلس بر 
دوش کارفرمایان قرار داده اس��ت.بر این اساس، تمامی حدود 
13 میلیون مشمول قانون کار کشور تا نهایتاً 45 روز آینده باید 
یک میلیون و 217 هزار و 800 تومان تا یک میلیون و 826 هزار 
و 700 تومان عیدی دریافت کنند که البته درصدی از این ارقام 

به عنوان مالیات از مبالغ عیدی کسر خواهد شد.
هرچند در قان��ون مصوب مجل��س درباره عیدی پایان س��ال 
کارگ��ران، زمان مش��خصی ب��رای پرداخت عیدی مش��خص 
نشده، اما طبق عرف موجود قریب به اتفاق کارفرمایان این گونه 
پرداخت ه��ا را برای کمک به معیش��ت س��ال ن��و کارگران در 

هفته های پایانی سال انجام می دهند.
درعین حال، این تأکید قانونی نیز وجود دارد که اگر کارگری به 
میزان کمتر از یک سال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، 
به همان نس��بت باید از عیدی برخوردار ش��ود و این کارکردها 

می تواند حتی به میزان یک ماه نیز باشد.
پرداخت عیدی از يک ماه تا يک سال

بنابراین، امسال کارگران به ازاء هرماه کارکرد به میزان 101 هزار 
و 483 تومان تا 152 هزار و 225 تومان عیدی خواهد داش��ت 
که برخی کارفرمایان این ارقام را ماهیان��ه به همراه حقوق ها، 
برخی فصلی، برخی 6 م��اه یکبار و درصد باالیی نیز س��الیانه 

پرداخت می کنند.
طبق فرمول موج��ود پرداخت عیدی کارگ��ران نیز، پرداخت 
عیدی نمی تواند بیش از 3 برابر حداقل دستمزد مصوب همان 
سال که توسط شورای عالی کار به تصویب می رسد )نه حداقل 

دستمزد افراد شاغل در واحدهای مشمول قانون کار(، باشد.
اگر فرض کنیم قریب به اتفاق مش��موالن قان��ون کار همان 2 

برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کنند، 
افرادی که نهایتاً حداقل دستمزد امسال آن ها 913 هزار و 350 
تومان است می توانند 2 برابر آن را به عنوان عیدی دریافت کنند 
و افراد دارای حداقل دستمزدهای باالتر از این میزان نیز تا سقف 
یک میلیون و 826 هزار و 700 تومان را دریافت می کنند و دیگر 
در مورد حداقل مزدهای باالتر از 913 هزارتومان در سال جاری، 

عیدی شاغالن 2 برابر نخواهد شد.
فرمول کسر مالیات از حقوق وعیدی

توفیقی بابیان اینکه قانون دریافت مالیات عیدی پایان س��ال 
مشموالن قانون کار با قانون حقوق ها یکسان است گفت: دولت 
سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را امسال یک میلیون 
تومان تعیین کرده بود که این میزان درباره عیدی پایان س��ال 

نیز اجرا می شود.
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهار داشت: دریافتی 
بیش از یک میلیون تومان افراد تا سقف 7 برابر آن یعنی نهایتاً 
7 میلیون تومان، مش��مول 10 درصد مالیات خواهد بود. البته 
عیدی پایان سال کارگران نهایتاً یک میلیون و 826 هزار و 700 
تومان است که 82 هزار و 670 تومان آن به عنوان مالیات کسر 

خواهد شد.
توفیقی خاطرنش��ان کرد: طبق قانون موج��ود، افراد با حداقل 
دستمزد 609 هزارتومان در سال جاری که یک میلیون و 217 
هزار و 800 تومان عیدی دریاف��ت می کنند نیز باید 21 هزار و 
780 تومان مالیات پرداخت کنند و معموالً این ارقام از عیدی 

شاغالن کسر و مابقی به آن ها پرداخت می شود.

نايب ريیس اتحاديه :

واردات مصنوعات طال همچنان ممنوع است
معافیت مالیاتی عیدی ۹۳ چقدر است؟

واريز يک حقوق ويژه به حساب کارگران
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یادداشت
    علی نیک رفتار عکاس فیلم س��ینمایی حکایت عاشقی با انتش��ار عکس جالبی در 

اینستاگرامش از شباهت بهرام رادان و تندیس یادبود عکاسان حلبچه خبر داد.
»حکایت عاشقی« فیلمی به کارگردانی احمد رمضان زاده است و فیلمنامه آن مشترکا 

توسط مسعود جعفری جوزانی و احمد رمضان زاده نوشته شده است.

5
هفتیادداشتشباهت بهرام رادان و یک تندیس

افتتاح 9 پروژه میراث فرهنگی استان 
به مناسبت ایام دهه فجر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: به مناسبت ایام اهلل دهه فجر و همزمان با سفر ریاست جمهوری 
به اصفهان نه پروژه گردشگری و میراث فرهنگی در استان اصفهان 

افتتاح می شود.
“فریدون اله یاری” افزود: افتتاح اولین موزه خصوصی باستان شناسی 
در شهرس��تان اصفه��ان، افتت��اح دفت��ر برنامه ری��زی، مطالع��ه و 
آینده پژوهش��ی اداره کل می��راث فرهنگی و افتتاح س��رویس های 
خدمات الکترونیک در بناهای تاریخی شهر اصفهان ازجمله برنامه های 

ایام دهه فجر هست. 
وی همچنین از افتتاح خانه تشکل های دوستداران میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری اس��تان اصفهان در خانه تاریخی امین 
همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات همراه خبر داد. اله یاری افزود: 
افتتاح موزه مردم شناس��ی در شهرستان س��میرم، افتتاح کارگاه و 
فروشگاه س��فالگری در شهرستان اردس��تان، آغاز مرحله دوم طرح 
توسعه گردشگری چشمه الر در شهرستان خمینی شهر، آغاز مرمت 
بقعه تاریخ��ی پیربکران در شهرس��تان فالورج��ان و افتتاح مرحله 
اول مجموعه گردشگری آب گرم ورتون در ش��رق اصفهان ازجمله 
برنامه های این اداره کل در طول دهه فجرو سفر ریاست جمهور هست.

نقالب «  ویژه برنامه » کودک و ا
 در جزیره بازی

ویژه برنامه کودک و انقالب توس��ط جزیره بازی، وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

مدیر این مرکز گفت: این ویژه برنامه به مناس��بت فرارسیدن ایام اهلل 
دهه فجر انقالب اسالمی ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ سال به همراه خانواده ها 
برگزار می شود. عابدی افزود: در این برنامه که در قالب یک جشن برپا 
می ش��ود، کودکان در بخش های مختلف دیوارنویسی، رنگ آمیزی 
تصاویر رییس جمهورهای س��ابق آمریکا و  کاریکاتورهای اسرائیل و 
ساخت گل توس��ط کودکان و اهدای نمادین آن به شهدای انقالب 
شرکت می کنند. گفتنی است؛ برنامه “کودک و انقالب” روز جمعه 
۱۷ بهمن از س��اعت ۱۰ صبح در جزیره بازی، واقع در پل فردوسی، 
 اول بلوار آیینه خانه )حدفاصل پل فردوس��ی و سی وس��ه پل( برگزار 

می شود. 

  » موریانه های زندگی مشترک «
 در فرهنگسرای خانواده

همایشی با عنوان “موریانه های زندگی مشترک” توسط فرهنگسرای 
خانواده، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار 
می شود.مسئول روابط عمومی این فرهنگسرا گفت: موضوع اصلی این 
همایش بررسی مسائل و موانعی است که موجب برهم خوردن آرامش 
و تعادل در خانواده شده و کدورت هایی را میان اعضای خانواده ایجاد 
می کند. عبدللهی افزود: از این موانع با عنوان موریانه نام برده شده تا 

گویای نقش و کارکرد بهتر آن ها باشد. 

بنیامی��ن به��ادری )خوانن��ده ی 
مطرح موسیقی پاپ( از ۲5 تا ۲9 
بهمن ماه »هفته ی عشق ایرانی« را 

از لندن تا تهران برگزار می کند.
تازه تری��ن  درب��اره   به��ادری 
موس��یقایی اش،  فعالیت ه��ای 
توضی��ح داد: ۱4 فوری��ه مصادف 
ب��ا ۲5 بهمن ماه، کنس��رتی برای 
ایرانی��ان مقی��م لن��دن خواهیم 
داش��ت. همچنی��ن ۲9 بهمن ماه 
کنس��رتی را در برج میالد، در دو 
س��انس و در قال��ب جش��نواره ی 
موسیقی فجر برگزار خواهیم کرد.

او درباره  انتخاب عنوان »هفته ی 
عش��ق ایرانی« برای ای��ن اجراها، 
گفت: کنسرتی که در لندن داریم، 
به صورت کاماًل اتفاق��ی همزمان 
با »روز عش��ق« ب��رای اروپایی ها 
اس��ت و اجرای تهران ه��م با روز 
»س��پندارمزگان« متقارن ش��ده 
است. به همین دلیل فکر کردیم، 
بهتر است، از این موضوع به عنوان 
یک فرص��ت اس��تفاده کنیم و در 
کنسرت لندن با اجرای برنامه ای 
خاص ب��ه معرفی فرهن��گ ایران 
بپردازیم. در همین راس��تا عنوان 
»هفته ی عش��ق ایرانی« انتخاب 
ش��د.این خواننده تأکی��د کرد: ما 
می توانیم از رسم و رسوم غربی ها 
و چی��زی ک��ه صرف��اً متعل��ق به 
فرهنگ آن ها است، تقلید نکنیم، 
زیرا ما نمونه ه��ای زیباتر آن ها را 
در خان��ه ی خودم��ان داریم. پس 
الزم نیس��ت، فرهنگ غریبه ها را 
از آن ها وام بگیری��م.وی ادامه داد:  
من در سال ۱39۱ هم به مناسبت 
»س��پندارمزگان« قطع��ه ای را با 
مضمون عاش��قانه منتشر کردم و 
سال بعدازآن، موزیک ویدیوی این 
قطعه منتشر ش��د.این خواننده ی 
پاپ تأکید کرد:  فکر می کنم، این 
موضوع خیلی مهم اس��ت، زیرا به 
فرهنگ ما بازمی گردد. ازنظر من، 

این موضوع مثل قیمت طال و ارز در 
زندگی مردم تأثیرگذار است و باید 

درباره ی آن فکر کرد.
بنیامی��ن به��ادری همچنی��ن 
به حض��ور دخت��رش )باران��ا( در 
کنسرت لندن نیز اش��اره و اظهار 
کرد: خوش��بختانه ویزای دخترم 
به دستمان رسیده و او در لندن، در 

کنار ما خواهد بود.
این خواننده در ادامه ی سخنانش از 
تأسیس شرکت »بنیامین موزیک« 
خبر داد و اف��زود:  ازاین پس، تمام 
کنس��رت های گروه »بنیامین« از 
طریق این شرکت برگزار می شود 
و تمام اعضای گروه در آن س��هم 
دارند.جشن »سپندارمزگان« یکی 
از آیین ه��ای ایرانیان درگذش��ته 
و بهان��ه ای ب��رای گرامیداش��ت 
مقام زن��ان بوده اس��ت. دکتر میر 
جالل الدی��ن ک��زازی دراین باره 
اعتقاد دارد ک��ه اگر مردم جهان با 
زیبایی این جشن آشنا می شدند، 
به جای روزی موسوم به »ولنتاین« 

این جشن را گرامی می داشتند.
این استاد دانشگاه درباره  آیین های 
باستانی برای جشن سپندارمزگان 
نیز گفته است: در این روز، مردان 
ایرانی بر خود بایسته می دانستند 
ک��ه بی��ش از روزهای دیگ��ر، به 
ش��یوه ای نمادین، زن��ان خود را 
گرامی بدارن��د، در کارهای خانه 
به زنان یاری کنند یا می کوشیدند 
که ارمغان��ی ارزنده ب��ه زنان خود 
پیش��کش کنند تا آن ها شادمان 
شوند. این کوشش به گونه ای بوده 
که هر مرد می خواس��ته، بهترین 
ارمغان را ب��ه زن خ��ود بدهد. در 
ای��ن روز، در بخش های��ی از ایران 
که هوا گرم می شد، برخی مردان 
به کوه می رفتند و ب��ا تالش زیاد، 
از یخچال های نهفته در کوه، یخ و 
برف می آوردند تا بانوی شان بتواند 

آبی خنک و گوارا بنوشد.

احمد نجفی مجاز ش��دن تبلیغات توسط چهره های 
هن��ری و ورزش��ی را اقدامی پس��ندیده  دانس��ت و 
درعین حال گفت: به ش��رط اینکه چهره ه��ا جایگاه 
خودش��ان را در این زمین��ه حفظ کنن��د و به دنبال 

تبلیغات چیپس و پفک نروند.
این بازیگ��ر ، در ادامه مطل��ب باال درب��اره لغو قانون 
ممنوعیت استفاده از چهره ها در تبلیغات، عنوان کرد: 
آزاد شدن تبلیغات از س��وی هنرمندان و ورزشکاران 
مطرح کشور کار بسیار خوبی است، فقط در این زمینه 
یک نکته را فراموش نکنی��م و آن هم این که تبلیغات 
با حضور چهره ها فقط به نفع هنرمندان و ورزشکاران 
نیست؛ چراکه حضور چهره ها در امر تبلیغات می تواند 
به فروش محصوالت ایرانی کمک زیادی کند. این امر 
به رونق بخشیدن بازار ایران کمک می کند؛ چیزی که 
این روزها به ویژه اقتصاد دانان روی آن تمرکز کرده اند 
و خود این اتفاق می تواند کمک مؤثری در عرضه بهتر 
محصوالت در ایران و به ویژه تشویق مردم برای خرید 

محصوالت و کاالهای ایرانی باشد.
وی در همین راستا یادآور ش��د: مردم به بسیاری از 
چهره های هنری و ورزش��ی اعتماد دارن��د و همین 
مسئله به این که محصوالت ایرانی راحت تر به فروش 
برس��ند، کمک می کند؛ بنابراین امیدوارم این اتفاق 
استمرار داشته باشد و فقط به شکل فصلی اتفاق ُرخ 

ندهد. تصورم این اس��ت که این اقدام یکی از بهترین 
کارهایی است که وزارت ارشاد آن را انجام داده است.

نجفی س��پس در پاس��خ به اینک��ه چه پیش��نهاد و 
توصیه ای به چهره ه��ای جوانی که قرار اس��ت وارد 
امر تبلیغات شوند، دارد؟ خاطرنش��ان کرد: چهره ها 
خودشان باید متوجه باشند که از چه صنفی در حال 
حرکت هس��تند، همچنین درعین ح��ال باید کاماًل 
مطلع باش��ند که با چ��ه ش��رکت هایی کار می کنند 
تا مش��کل ایجاد نش��ود؛ مش��کالتی از قبی��ل اینکه 
شرکت ها پولش��ان را پرداخت نکنند و یا محصوالتی 
 را تبلی��غ کنن��د که ب��رای س��المتی جامع��ه مضر

 باشد.
ای��ن کارگ��ردان س��ینما درعین حال تصری��ح کرد: 
هنرمندان و ورزشکارانی که کاالهای ایرانی را تبلیغ 
می کنند، باید جایگاه خودش��ان را حف��ظ کنند و به 
دنب��ال پفک بازی نروند و هرکس��ی مبل��غ زیادی به 
آن ها پیشنهاد کرد، قبول نکنند و کمی در این زمینه 
دقت کنند؛ چراکه اگر این مقوله به جایی برس��د که 
مش��کل ایجاد ش��ود، مجدداً این قضیه قطع خواهد 
ش��د؛ بنابراین توصیه ام به چهره های جوان این است 
که مراقب باش��ند و بدانند که با چه شرکت هایی کار 

می کنند.
وی به گفته هایش اضاف��ه کرد: چهره ها بیش��ترین 

سعی ش��ان را روی تبلیغ 
تولیدات��ی بگذارن��د ک��ه 
نی��از م��ردم هس��تند و 
ب��رای س��المتی جامع��ه 
ض��رر ندارن��د. چهره ه��ا 
درزمین��هٔ تبلیغات باید 
ح��د و ح��دودی را برای 
خودش��ان تعری��ف کنند 
ت��ا بتوانن��د در ای��ن کار 
موف��ق ش��وند. همچنین 
درعین حال ش��رکت های 
بزرگ ایرانی نیز باید کمی 
ق��در چهره ه��ا را بدانند؛ 
چراک��ه آن ه��ا مجانی به 
شهرت نرسیده اند و برای 
این کار زحمت کشیده اند 
و ح��اال م��ردم چهره ه��ا 

را دوس��ت دارن��د، بنابراین آنچه شایس��ته اس��ت را 
انجام دهند و از تبلیغ کااله��ای مضر پرهیز کنند؛ ما 
شرکت ها و محصوالت زیاد خوبی در کشورمان داریم 

که می توانیم آن ها را تبلیغ کنیم.
این بازیگر همچنین بیان ک��رد: زمانی که هنرمندان 
و ورزش��کاران چه��ره، ش��أن و جایگاه خودش��ان را 
درزمینهٔ تبلیغات حفظ کنند، شرکت های خوب هم 
بیشتر جذب آن ها می شوند و این اتفاق برای خودشان 
هم خوب اس��ت. در کل امیدوارم خط قرمزهایی که 
پیش ازاین در امر تبلیغات حاکم بود و در حال حاضر 
برداشته شده است، هم به سینمایی ها کمک کند که 
از این طریق درآمدی برای خودشان داشته باشد و هم 
اینکه به فروش و عرضه محصوالت خوب کش��ورمان 
کمک کند تا مردم بیشتر به سمت خرید محصوالت 

داخلی روی بیاورند.
احم��د نجف��ی در پای��ان گفت وگویش با ایس��نا در 
پاس��خ به اینکه اگر در ام��ر تبلیغات پیش��نهادی به 
ش��ما ش��ود، می پذیرید؟ گفت: تابه حال اصاًل به این 
موضوع از ط��رف خودم فکر نک��رده ام؛ چراکه خیلی 
اهل این برنامه ها نیس��تم؛ ضمن اینک��ه تاکنون هم 
پیش��نهادی در این زمینه به من نش��ده اس��ت. هر 
 زمان که پیش��نهادی ش��د حتم��اً تصمی��م خواهم

 گرفت.

احمد نجفی : در پی مجاز شدن استفاده از چهره ها در تبلیغات

چهره ها دنبال تبلیغ چیپس و پفک نباشند
بنیامین و بارانا در »هفته  عشق ایرانی«

 مردم به بسیاری 
از چهره های هنری 

و ورزشی اعتماد 
دارند و همین 

مسئله به این که 
محصوالت ایرانی 
راحت تر به فروش 

برسند، کمک 
می کند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   10/517

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
 به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های
زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ریزی  توانگر  اله  حبیب   93/08/26 مورخ   139360302015006268 شماره  رای   -  1
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 304/45 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015006313 مورخ 93/08/29 باقر حاتمی ریزی فرزند 
مترمربع   99/69 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی ریزی.
3 - رای شماره 139360302015006314 مورخ 93/08/29 فاطمه روائی ریزی فرزند 
مترمربع   99/69 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  امراله 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی ریزی.
4 - رای شماره 139360302015006330 مورخ 93/08/30 محمد رضا امیری چرمهینی 
فرزند رجب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271/48 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
5 - رای شماره 139360302015006348 مورخ 93/08/30 کبری حسن خانی فرزند 
از پالک  به مساحت 130/18 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  ابراهیم نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
چرمهینی  آرام  خداکرم   93/08/30 مورخ   139360302015006349 شماره  رای   -  6
مفروزی  مترمربع   185/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  خدارحم  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی.
7 - رای شماره 139360302015006350 مورخ 93/08/30 احمد خادمیان ریزی فرزند 
محمد تقی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127/48 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015006351 مورخ 93/08/30 مهدی محمدی چم حیدری 
فرزند مقصود علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165/59 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  شلتوکی  جمشید   93/08/30 مورخ   139360302015006352 شماره  رای   -  9
فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/69 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  یداله   93/08/30 مورخ   139360302015006353 شماره  رای   -  10
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/39  فرزند فضل 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

ریزی  اقدس سبکتکین   93/08/30 مورخ  رای شماره 139360302015006354   -  11
 183/39 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
اکبر صالح زاده ریزی  12 - رای شماره 139360302015006355 مورخ 93/08/30 
از  مفروزی  مترمربع   138/98 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  امراله  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015006356 مورخ 93/08/30 ایزد پناهی ریزی فرزند 
محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/02 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015006357 مورخ 93/08/30 زینب خدابخشی ریزی 
از  فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 48/36 مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  نمازیان  حسن   93/08/30 مورخ   139360302015006358 شماره  رای   -  15
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/77 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
16 - رای شماره 139360302015006359 مورخ 93/08/30 محمد سعید زاده فرزند 
 115/61 به مساحت  یکباب ساختمان  ازششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  علی  محمد 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015006360 مورخ 93/08/30 محمد رضا سعید زاده 
ریزی فرزند محمد علی نسبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   115/61

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015006361 مورخ 93/08/30 احمد سعید زاده ریزی 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  علی  محمد  فرزند 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   115/61

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
میرصفایی  مجید  سید   93/08/30 مورخ   139360302015006362 رای شماره   -  19
ریزی فرزند سید محمد نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
53/77 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139360302015006363 مورخ 93/08/30 سید مسعود میرصفایی 
ریزی فرزند سید محمد نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
53/77 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
میرصفایی  رای شماره 139360302015006364 مورخ 93/08/30 سید محمد   -  21
ریزی فرزند سید عزیزاله نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
53/77 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  قاسم   93/09/13 مورخ   139360302015006615 شماره  رای   -  22
فرزند محمد کاظم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 225/80 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
23 - رای شماره 139360302015006616 مورخ 93/09/13 صفرعلی توانگر فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   112/11 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسن 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

24 - رای شماره 139360302015006617 مورخ 93/09/13 روح اله جوادیان ریزی 
فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/54 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
 25 - رای شماره 139360302015006618 مورخ 93/09/13 ناصر شیری ورنامخواستی
 فرزند حسینقلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250/87 مترمربع مفروزی

از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 
شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

 26 - رای شماره 139360302015006619 مورخ 93/09/13 سعید خلیلی فرزند نصراله
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/79 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان.
ریزی  رای شماره 139360302015006620 مورخ 93/09/13 حسین سلیمیان   -  27
فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015006621 مورخ 93/09/13 سید حسن عطائی کچوئی 
فرزند سید ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/25 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015006622 مورخ 93/09/13 سید مصطفی نظام الدینی 
کچوئی فرزند سید هاشم نسبت به 1533/22 سهم مشاع از 2696/91 سهم ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 2696/91 مترمربع پالک 1458 فرعی باقیمانده از 354 - اصلی 
رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  کچوئیه  در  واقع 

رمضان یزدانی کچوئی.
ملک  عزیزی  شهربانو   93/09/13 مورخ   139360302015006623 شماره  رای   -  30
آبادی فرزند میرزا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 363/35 مترمربع مفروزی 
الواسطه  باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع  از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد 

خریداری شده از مالک رسمی عبداله عزیزی.
کله  شهریاری  اسداله   93/09/13 مورخ   139360302015006624 شماره  رای   -  31
مسیحی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1594/40 مترمربع 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا شهریاری کله مسیحی.
32 - رای شماره 139360302015006625 مورخ 93/09/13 بهروز ابراهیمی چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   692/96 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  نظرعلی  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  واقع در گنج  از پالک 375- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی خداداد امینی چرمهینی.
33 - رای شماره 139360302015006626 مورخ 93/09/13 قربانعلی امینی چرمهینی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33/85 مترمربع مفروزی از 
پالک 366/345 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی تقی امینی چرمهینی.
دورباطی  نقدی  زهرا   93/09/15 مورخ   139360302015006637 شماره  رای   -  34
به مساحت 124/96 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  دورباط  در  واقع  اصلی   -321 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی حیدری.
35 - رای شماره 139360302015006638 مورخ 93/09/15 اردشیر موسائی فرزند 
ابدال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229/85 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
محمد رضا شهریاری   93/09/15 مورخ  رای شماره 139360302015006639   -  36
نژاد فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/15 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015006640 مورخ 93/09/15 پروین بیات ریزی فرزند 
از پالک  مترمربع مفروزی  به مساحت 122/86  یکبابخانه  به ششدانگ  اله نسبت  فتح 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

قدیمی چرمهینی  38 - رای شماره 139360302015006641 مورخ 93/09/15 مهناز 
فرزند ابدال نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 364/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 370/34 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عزیزاله امینی چرمهینی.
39 - رای شماره 139360302015006642 مورخ 93/09/15 قربانعلی جعفری کاکلکی 
فرزند حسینقلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/47 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015006643 مورخ 93/09/15 محمد رضا ملکی ریزی 
فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/70 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ثابتی  مهناز موسویان  مورخ 93/09/15  رای شماره 139360302015006644   -  41
مترمربع   143/87 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  محمود  سید  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015006645 مورخ 93/09/15 محمد رضا مختاری ملک 
آبادی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/15 مترمربع مفروزی 
الواسطه  باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع  از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد 

خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم کریمی ملک آبادی.
43 - رای شماره 139360302015006646 مورخ 93/09/15 حسین سلیمیان ریزی فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/08 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015006647 مورخ 93/09/15 فاطمه صالحی ریزی فرزند 
لطیف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/08 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015006648 مورخ 93/09/15 محمد رضا اکبری فرزند 
سلیمان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/60 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  شلتوکی  عبداله   93/09/26 مورخ   139360302015006953 شماره  رای   -  46
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/45 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
47 - رای شماره 139360302015006955 مورخ 93/09/26 علی اصغر سلیمیان ریزی 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/44 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
48 - رای شماره 139360302015006956 مورخ 93/09/26 محمد علی مرادی ریزی 
فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
49 - رای شماره 139360302015006957 مورخ 93/09/26 محمد جعفر ضیائی ریزی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 29/42 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
50 - رای شماره 139360302015006958 مورخ 93/09/26 فاطمه مدحی فرزند عبداله 
 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/82 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 
ابوالفتح قهرمان.

تاریخ انتشار نوبت اول:  روز سه شنبه مـورخ 93/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 93/11/15

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان



اخبار کوتاهیادداشت

6
سپاهان مدعی قهرمانی واترپلو 

امیرمحمد س��جادیان با اش��اره به دیدار رفت پلی آف تیمش مقابل تیم شهید 
شهبازی زنجان اظهار کرد: متاس��فانه ما مرتکب اشتباهاتی شدیم و نتوانستیم 
با پیروزی زنجان را ترک کنیم. دروازه بان تیم واترپلوی فوالد مبارکه س��پاهان 
افزود:اما تیم فوالد مبارکه سپاهان مدعی قهرمانی هست که امیدوارم این مهم 

تحقق یابد.
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 هدیه به آستان مقدس
 کریمه اهل بیت)س(

سود ۳۲۰ هزار یورویی 
بایرلورکوزن

فرزان عاشورزاده ملی پوش 18 ساله و پرافتخار تیم ملی تکواندوی کشورمان 
مدال های سال 2014 خود را به موزه آستان مقدس کریمه اهل بیت، حضرت 
معصومه)س( اهدا کرد.در این مراسم که با حضور حجت االسالم والمسلمین 
“سید محمد س��عیدی” تولیت آس��تان مقدس حضرت معصومه )س( در 
حرم کریمه اهل بیت برگزار شد، عاشورزاده مدال طالی بازی های آسیایی 
اینچئون، مدال طالی قهرمانی آسیا، مدال برنز جام  جهانی، 2 مدال طال و 
یک مدال نقره مسابقات گرندپریکس و مدال طالی تورنمنت تونس خود را 

تقدیم آستان مقدس حضرت معصومه)س( کرد.
فرزان عاشورزاده، ملی پوش بااخالق و شایس��ته کشورمان در این رابطه به 
سایت فدراسیون تکواندو گفت: من از سالی که عضو تیم ملی نوجوانان شدم 
تصمیم گرفتم هر مدالی را که بدست می آورم تقدیم به آستان مقدس حضرت 
معصومه )س( کنم، امیدوارم بتوانم مدال های خوش رنگی را بدست آورم و 

نذر خود را ادا کنم.

باش��گاه بایرلورکوزن آلمان از راه انتقال آندره ش��ورله از چلسی انگلیس به 
ولفسبورگ آلمان ۳20 هزار یورو کسب درآمد کرد.

این هفته” شورله “همانگونه که تصور می ش��د، در آخرین لحظات از پنجره 
زمس��تانی نقل و انتقاالت فوتبال جهان از تیم چلس��ی به ولفس��بورگ در 
بوندس لیگا منتقل شد.براساس گزارش روزنامه راینیشه پست، از آنجایی که 
این بازیکن 24 ساله پیش از حضور در تیم انگلیسی، بازیکن بایرلورکوزن بود، 

تیم سابقش در بوندس لیگا صاحب درآمد شد.
در گزارش انتش��ار یافته عنوان ش��د در متن قرارداد قبلی این بازیکن با تیم 
لیگ برتری درج شده بود هر گاه به تیمی دیگر انتقال یابد، یک درصد از حق 
انتقالش به لورکوزن تعلق خواهد گرفت. از آنجایی که ولفسبورگ بابت این 
انتقال شب گذشته ۳2 میلیون یورو به تیم استفموردبریجی پرداخت کرد، 

۳20 هزار یورو را به دست آورد.

برنامه این هفته نود درحالی روی آنتن رفت که عادل 
فردوس��ی پور از همان ابتدا اعالم کرد زمان برنامه اش 
کمتر از هفته های گذشته اس��ت. او تاکید کرد که به 
خاطر پخش برنامه »هفت« به دلیل جش��نواره فجر، 
امش��ب فقط 100 دقیقه ب��رای پخ��ش برنامه »نود« 

وقت دارد.
س��ئوال پیامک��ی ای��ن برنام��ه، بهتری��ن واکن��ش 
دروازه بان های لیگ ت��ا هفته هجدهم لی��گ برتر بود 
که واکنش ش��ش دروازه بان یعنی علیرض��ا بیرانوند 
)نفت تهران(، مهدی رحمتی )پیکان(، محسن فروزان 
)استقالل(، پرویز کریمی )استقالل خوزستان(، حامد 
لک )تراکتورس��ازی( و سوش��ا مکانی )پرس��پولیس( 

انتخاب شده بود.
فغانی: کارشناسان استرالیایی ویلیامز را می کوبیدند

علیرضا فغانی داور بین المللی ایران که در جام ملتهای 
آسیا حضور داشت و فینال این مسابقات را هم قضاوت 
کرد، میهمان حضوری برنامه این هفته بود. وی در این 
برنامه اعتراف کرد که باید بازیکن کره جنوبی را در یکی 

از مسابقات مقدماتی اخراج می کرده است.
وی همچنین با تشکر از حمایت هایی که از او به خاطر 
عملکردش در جام ملتهای آسیا شده بود، گفت: با وجود 
اینکه چند اشتباه داشتم ولی کارشناسان داخلی از من 
حمایت کردند که باید تشکر کنم. در همین مسابقات، 
بنجامین ویلیامز )داور استرالیایی( چند اشتباه داشت و 
کارشناسان استرالیایی او را می کوبیدند. از اینکه چنین 

فضا و روحیه ای در ایران نیست، لذت بردم!
کنایه به دبیر پیشین فدراسیون فوتبال

فردوس��ی پور در ای��ن برنامه به تغییرات فدراس��یون 
فوتبال هم اشاره کرد. مهدی محمد نبی دبیر پیشین 
فدراس��یون فوتبال چند روز پیش رس��ما جایش را به 
علیرضا اسدی داد. مجری برنامه نود در این خصوص با 
کنایه درباره نبی، گفت: آخر نفهمیدیم کشوی جادویی 

خودشان را بردند یا نبردند!

افشاگری عادل علیه استقالل
یک��ی از بخش ه��ای برنامه نود ب��ه خری��د بازیکنان 
خارجی باشگاه اس��تقالل اختصاص داشت. فردوسی 
پور در این قس��مت هزین��ه خرید بازیکن��ان خارجی 
تیم استقالل را محاس��به و اعالم کرد که بیش از یک 
و نیم میلیون دالر یعنی ح��دود 5 میلیاردتومان برای 
خرید هش��ت بازیکن خارجی که روی ه��م 28 بازی 
 برای اس��تقالل انج��ام دادن��د، اختصاص داده ش��ده 

است.
پنالتی های گرفته نشده سپاهان و استقالل

رضا غیاثی کارش��ناس تلفنی داوری مس��ابقات هفته 
هجدهم بود. او در بازبینی صحنه های مشکوک هفته 
هجدهم گفت که دو پنالتی استقالل در بازی با سپاهان 
گرفته نشده است و تصمیم داور مسابقه را غلط دانست. 
همچنین به گفته غیاثی، داور پنالتی تیم س��پاهان را 
هم در این مس��ابقه نگرفته بود. خط��ای هند بازیکن 
پرسپولیس در محوطه جریمه و در دیدار با ذوب آهن 

هم به زعم غیاثی، پنالتی بود.

این روزها از کوچه ها و محالت ک��ه مي گذري اثري از 
سر و صداي بازي و شادي بچه هاي همسایه و هم سن 
و سال هایي که عصرهاي گرم تابستان را در کنار هم به 

شب مي رساندند نمي بیني.
مي گویند همسایه دیگر از حال همسایه خبر ندارد، شاید 
دلیلش همین باش��د که دیگر توپي نیس��ت که شیشه 

پنجره خانه همسایه را بشکند و به بهانه اش...
حاال سال ها گذش��ته و دیگر بهانه اي براي با هم بودن 
بچه هاي امروز نیست، گل کوچکي که با قانون هاي من 
درآوردي ما سِر یک توپ گل شده یا نشده ناتمام مي ماند 
االن یک کتاب قوانین دارد، مثل همه چیز دیگر زندگي 
ما که “ آن کادره” ش��ده و چارچوبش معین اما این هم 
بهانه  خوبي است تا بچه هاي محل هرچند هنوز با اسم 
کوچک هم آشنا نیستند یک تیم شده و براي باال بردن 

یک جام متحد شوند. 
اوایل پاییز امس��ال بنرهایي در سطح خیابان هاي شهر 
اصفهان نصب شده بود که خبر از برگزاري اولین دوره 

مسابقات گل کوچک محالت شهر مي داد.

ش��اید آنهایي که با بازي گل کوچ��ک در کوچه محله 
هاي شهر بزرگ شده بودند و آنهایي که شور و هیجان 
شب هاي تابستاني میدان امام با مسابقات گل کوچک 
را تجربه کرده بودند شرکت در این رقابت ها را بهترین 
فرصت براي تجدید خاطرات دوران کودکي و نوجواني 

خود مي دانستند. 
مسابقات گل کوچک محالت شهر اصفهان که ۳8۳ تیم 
محلي در اولین دوره آن شرکت کردند و بعد از چهارده 
هفته رقابت و ۷۶8 مس��ابقه قهرمان خود را ش��ناخت 
یادآور ش��ب هاي پر ش��ور و هیجان میدان ام��ام بود. 
سال هایي که ستاره هاي فوتبال اصفهان انرژی مضاعفی 
به بازی نوجوانان و جوانان عالقه مند به فوتبال می دادند 
و همین مسابقات نقطه آغاز چهره شدن بسیاري دیگر از 

فوتبالیست هاي مطرح اصفهان شده بود.
حاال این مسابقات به شیوه اي دیگر احیا شده و مي توان 
امیدوار بود که زنده ش��دن نام گل کوچ��ک و فوتبال 
محلي زمینه ساز ش��کوفایي مجدد در فوتبال اصفهان 
باشد. البته این مس��ابقات براي رسیدن به جایگاه ایده 
آل و رسیدن به اهدافي که برایش ترسیم شده باید در 

دوره هاي آینده چند اصل در آن رعایت شود. 
شاید بهتر باش��د نام تیم ها برگرفته از محالت قدیمي 
ش��هر باش��د و نماد تیم ها همان نماد آث��ار تاریخي و 

مذهبي محالت.
به این ش��یوه هویت تاریخي و مذهبي شهر احیا و زنده 
نگه داش��ته مي ش��ود، همان چیزي که سال هاست به 

دنبالش هستیم. 
نکته دوم لزوم حضور مربیان و پیشکسوتان فوتبال و یا 
بهتر بگوییم استعدادیاب هاي فوتبال در این مسابقات 

است.
زیرا بهترین فوتبالیست هاي این شهر از همین مسابقات 
و بازي هاي محل��ي و زمین هاي خاکي ب��ه چهره هاي 

صاحب نام و محبوب فوتبال تبدیل شده اند.

افشاگری فردوسی پور علیه استقالل

برنامه»9۰« که این بار»1۰۰« شد
گل کوچك؛ 

مسابقاتي که دوستي را به محالت بازگرداند

نکته  اینجاس��ت که چرا فدراسیون فوتبال 
زیر بار این قرارداد رفت��ه تا مالیات کارلوس 
کی روش را بپردازد؟ چ��را مالیات به راحتی 
از قشرهای دیگر در س��ایر صنوف دریافت 
می شود، ولی نمی توان  از کارلوس کی روش 
 مالیات گرفت؟ آیا اگر یک ایرانی در پرتغال 
یا یک کشور اروپایی شروع به فعالیت کند، 
از نظ��ر دولت آن کش��ور مش��مول مالیات 

نمی شود؟
ای��ن روز ه��ا البته ب��ازار ت��ک و پاتک های 
مخالفان و موافقان کارل��وس کی روش داغ 
داغ اس��ت. پس از ح��ذف تیم مل��ی از جام 
ملت ها هم مربیان داخلی حسابی از خجالت 
کارلوس ک��ی روش درآمدند و هم کی روش 
در این دعوا پ��ا پس نکش��ید و جواب همه 
را به تندی خودش��ان داد تا روزهای بعد از 
جام ملت ها، روزه��ای مصاحبه های فراوان 
و پیاپی مربیان باشد. همین مسأله موجب 
ش��د تا دو مربی مواف��ق و مخالف کی روش 
در آخرین برنام��ه نود،  عملکرد س��رمربی 
تیم ملی را بررس��ی کنند ؛ فارغ از بجا بودن 

یا نب��ودن انتق��ادات و حمایت های��ی که از 
کارلوس کی روش در آن برنامه مطرح شد، 
اشاره به موضوع عدم پرداخت مالیات قرارداد 
کارلوس کی روش از سوی بیژن ذالفقارنسب، 
موجب گش��ت تا موج جدیدی در روزهای 
گذشته شکل  گیرد. ماجرای پرداخت و عدم 
پرداخت مالیات بازیکنان و مربیان فوتبال در 
ایران، پرونده تازه ای نیست و سال هاست  در 
خالل اخبار می شنویم که بازیکنان و مربیان 
مطرح فوتبال کش��ورمان به دلیل  پرداخت 

نکردن مالیات ممنوع الخروج می شوند. 
همچنین در زمانی که افکار عمومی به رقم 
قرارداد فوتبالیست ها در ایران خیلی حساس 
شده بودند، یکی از موضوعاتی که به شدت 
مورد اعتراض قرار می گرف��ت، فرار مالیاتی 
فوتبالیست هایی بود که به راه های مختلف 
از پرداخت مالیات خودداری می کردند. در 
جامعه ای ک��ه مالیات از حق��وق کارمندان 
درست سر وقت در ازای هر حقوق ماهانه شان 
کسر می ش��ود، چندان پذیرفته نیست که 
فوتبالیست های میلیاردر ایرانی از پرداخت 

مالیات سر باز بزنند. 
بنا بر این گ��زارش، ام��ا فوتبالی ها در همه 

این سال ها از یک 
ترفند مه��م برای 
دور زدن پرداخت 
مالی��ات اس��تفاده 
می کردند؛ ترفندی 
ک��ه آنقدر ب��ه کار 
رفته که گویا به یک 
روی��ه قانونی بدل 
شده اس��ت؛ اینکه 
باش��گاه یا سازمان 
ق��رارداد  ط��رف 
فوتبالیست یا مربی 
متعهد می شود که 
مالیات ق��رارداد او 
را پرداخ��ت کند. 
در اینج��ا آنچ��ه 
 رخ می ده��د، این 
است که باشگاه ها 

و س��ازمان هایی ک��ه از پول دول��ت تغذیه 

می ش��وند، با    همان بودجه دولت، مالیات را 
به دولت باز می گردانند. 

شاید بارز ترین مثال این ماجرا، فرار مالیاتی 
برانکو ایوانکویچ باش��د؛ مربی که سال ها در 
ایران زندگ��ی و مربیگری کرد و س��رانجام 
ب��ا  پرداخت نک��ردن مالیات از ای��ران رفت 
تا بازگش��تش به ایران وابس��ته به پرداخت 
مالیاتش باشد، وگرنه او ممنوع الخروج است. 
حاال اتفاقی به همین ش��کل برای کارلوس 
کی روش رخ داده اس��ت. بیژن ذالفقارنسب 
در برنامه نود پنجش��نبه در این باره گفت: 
»او در ابتدا قراردادی با  یک میلیون و 400 
هزار دالر بست که در تمدید آن این قرارداد 
به مبلغ یک میلیون و 400 هزار یورو تبدیل 
ش��د که به این نحو ۳0 درصد افزایش پیدا 
کرد. اتفاق عجیب قب��ول پرداخت مالیات 
کی روش از سوی فدراسیون بود، در حالی که 
خود فدراسیون از مخالفان پرداخت مالیات 
بازیکنان به وس��یله باشگاه هاس��ت. وقتی 
فدراس��یون ما نمی تواند یک مربی بزرگ را 

کنترل کند، همین اتفاقات می افتد «. 
تنها دو روز پس از سخنان ذالفقارنسب بود 
که علی عس��کری، رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور در کنفرانس خبری خود اعالم 
کرد، کالوس کی روش در چهار سال حضور 
خود در ایران، هی��چ مبلغی باب��ت مالیات 
پرداخت نکرده اس��ت، حال آنکه منابع غیر 
رسمی مبلغ قرارداد کی روش را در این چهار 
سال، چیزی نزدیک به پنجاه میلیارد تومان 
برآورد کرده اند . بنا بر تعرفه های مالیاتی ۶0 
درصد درآمد فوتبالیست ها مشمول دریافت 
مالیات می شود که از آن ۶0 درصد طبق یک 
مدل پلکانی و بسته به سقف درآمد آن ها تا 
۳5% مکلف به پرداخت مالیات می ش��وند 
که یک حساب سرانگش��تی، نشان می دهد 
 فدراس��یون عالوه بر مبلغ باالی��ی که بابت 
قرارداد کارلوس ک��ی روش پرداخت کرده 
است، باید یک مبلغ هنگفت دیگر هم بابت 

مالیات او به سازمان امور مالیاتی بپردازد. 
نکته اما اینجاست که چرا فدراسیون فوتبال 
زیر بار این قرارداد رفت��ه تا مالیات کارلوس 
کی روش را بپردازد؟ چ��را مالیات به راحتی 
از قشرهای دیگر در س��ایر صنوف دریافت 
می شود، ولی نمی توان  از کارلوس کی روش 
 مالیات گرفت؟ آیا اگر یک ایرانی در پرتغال 
یا یک کشور اروپایی شروع به فعالیت کند، 
از نظ��ر دولت آن کش��ور مش��مول مالیات 
نمی شود؟پاس��خ همه این پرسش  ها روشن 
اس��ت، ولی باز هم معلوم نیس��ت ب��ا اینکه 
پرداخت مالیات از س��وی کی روش و همه 
مربیان داخلی و خارجی از واضحات است، 
چرا این مربی مالیاتی پرداخت نکرده است. 
آیا کی روش هم قرار است به سرنوشت بانکو 
دچار ش��ود و بعد از رفتن از ای��ران ممنوع 
الخروج شود؟البته کمک کروش به فوتبال 
ایران جای خ��ود دارد و مالی��ات هم جای 
خود-چنانچ��ه رییس س��ابق فدراس��یون 
فوتبال می گوید که کروش می تواند کمک 
زیادی به فوتبال ای��ران کند.به او گفتیم که 
شما یک بار از کروش حمایت کردید و گفتید 
که رفتن او به صالح فوتبال ایران نیست.حاال 
چه نظری در این مورد دارید که دادکان این 
واکنش را نشان داد:»پس از بازی با قطر که 
ما به آنها باختیم انتقاد ها از عملکرد کروش 
زیاد ش��ده بود اما من با کفاشیان حرف زدم 
و گفت��م که برداش��تن او به ص��الح فوتبال 
 نیس��ت.او این کار را نکرد و عاقبتش را هم

 دید.«

ماجرای پرداخت مالیات کی روش

ممنوع الخروجی مردپرتغالی مثل مرد کرواتی؟

 انتخاب بهترین بازیکن جوان لیگ 
در جام ملت ها

به مناسبت دهه مبارک فجر، سازمان 
لیگ فوتب��ال ایران بهتری��ن بازیکن 
جوان لی��گ در جام ملت های آس��یا 
2015 را با نظ��ر عالقه مندان فوتبال 
انتخ��اب می کند.ب��ه نق��ل از روابط 
عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در 
این نظرسنجی عالقمندان به فوتبال 
و مردم می توانند با مراجعه به سایت 
این س��ازمان به آدرس www.iranleague.ir از بین 4 بازیکن جوان 
حاضر در جام ملت های آس��یا به نام های وحید امیری، مرتضی پور علی 
گنجی، سروش رفیعی و وریا غفوری به یک گزینه رأی دهند.عالقمندان 
تا ساعت 12 روز جمعه 1۷ بهمن فرصت دارند تا در این رأی گیری شرکت 
کنند.از سوی شرکت مدیران خودرو در پایان این نظرسنجی به بازیکن 
جوان برتر یک دس��تگاه خودرو MVM550 اتوماتی��ک و به 10 نفر از 
شرکت کنندگان در نظرسنجی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

اختیارات یازده فدراسیون واگذار شد
مع��اون ورزش همگان��ي وزارت 
ورزش و جوان��ان گف��ت: ب��رای 
اجرایی شدن تاکیدات مقام معظم 
رهب��ری و ریاس��ت جمه��ور،  
اختیارات یازده فدراسیون به این 
معاونت واگذار شد.به نقل از پایگاه 
اط��الع رس��اني وزارت ورزش و 
جوانان، دکتر غالمرضا ش��عبانی 
بهار گفت: این تصمی��م با نظر دکتر گودرزی مدت ه��ا در کمیته های 
تخصصی مورد بحث و بررس��ی بود و امروز نهایی ش��د.معاون ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان افزود: توس��عه ورزش همگانی همواره 
مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور بوده است و بعد 
از نشس��ت ها و بررسی های مفصل کارشناس��ی دو معاونت قهرمانی و 
همگانی و همینطور شورای عالی راهبردی مقرر شد تمامی مسئولیت 
های فدراسیون های کوهنوردی، همگانی، روستایی، باستانی، کونگ فو، 
رزمی، نجات غریق، بدنسازی،  کارگری، دانشگاهی و دانش آموزی اعم از 

برنامه ریزی، بودجه و تصمیمات کالن به این معاونت سپرده شود.

 قهرمان مسابقات بادی
 کالسیك و پرورش اندام

مس��ابقات بادی کالس��یک و 
پرورش اندام شهرس��تان های 
غ��رب اس��تان اصفه��ان ب��ه 
مناس��بت ایام اهلل دهه مبارک 
فجر ب��ا قهرمانی تی��م پایگاه 
قهرمانی شهرستان فریدن به 

کار خود پایان داد.
ای��ن مس��ابقات ب��ه میزبانی 
شهرستان فریدن و با شرکت بیش از ۳0 ورزشکار از شهرستان 
های داران،بوئی��ن میاندشت،فریدونش��هر ،چادگان،اصفهان و 
گلپایگان باحضورمسئوالن ارش��د شهرستان وجمعی از ورزش 

دوستان، در سالن ورزشی سپاه این شهرستان برگزار شد.
پس از رقابت یکروزه ورزش��کاران در رش��ته بادی کالس��یک؛ 
تیم پایگاه قهرمانی اداره ورزش و جوانان شهرس��تان فریدن بر 
سکوی قهرمانی ایستاد ، باش��گاه کیا اصفهان نایب قهرمان شد 
و باشگاه المپیا داران به مقام سومی بس��نده کرد ودر مسابقات 
پرورش اندام نیز تیم های پایگاه قهرمانی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان فریدن به مقام اول دست یافت ، باشگاه المپیا داران بر 
سکوی دومی ایستاد و باشگاه امام علی )ع(چادگان مقام سومی 

این مسابقات را از آن خود کرد.

 ۳ بازیکن اصفهانی در دیدار
 دوستانه با ازبکستان 

سه بازیکن اصفهانی به اردوی تیم 
ملی فوتب��ال بانوان ای��ران برای 
برگ��زاری دو دی��دار دوس��تانه با 

ازبکستان دعوت شدند.
به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، اس��امی بازیکنان دعوت 
شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی 
فوتبال بزرگس��االن از سوی کادر 

فنی اعالم شد.
وحیده ایثاری، الهام فرهمند، زهرا پورحیدر از اصفهان

بازیکنان فوق باید بعدازظهر روز 1۷ بهمن ماه در هتل المپیک خود را 
به کادر فنی معرفی کنند. این اردو تا 2۳ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. 
ضمن اینکه ملی پوشان دو دیدار دوستانه در تاریخ 1۹ و 2۳ بهمن ماه 

با تیم ملی ازبکستان برگزار می کنند.

قوچان نژاد بدون تیم شد
مسئوالن باشگاه الکویت اعالم 
کردند قرارداد رضا قوچان نژاد 
را فس��خ کرده اند و این بازیکن 
می تواند در نیم فصل دوم فصل 
جاری به تیمی دیگر نقل مکان 

کند.
روزنامه »القبس« کویت خبر 
داد سران باشگاه الکویت طبق 
توافقی که ب��ا مدیر برنامه ه��ای مهاجم ایرانی خود داش��ته اند 
قرارداد این بازیکن را که در جام ملت های 2015 آسیا عملکرد 

خوبی داشت فسخ کرده اند.
باشگاه الکویت اخیراً موفق به خدمت گرفتن عبدالعزیز المقبالی، 
مهاجم تیم ملی فوتبال عمان از تیم فنجاء شد که تا پایان فصل 
جاری به طور قرضی برای این تیم بازی خواهد کرد و با پیوستن 

وی به این تیم کویتی وضعیت گوچی نامعلوم بود.
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جامعه ای که مالیات 
از حقوق کارمندان 

درست سر وقت 
در ازای هر حقوق 
ماهانه شان کسر 
می شود، چندان 

پذیرفته نیست که 
فوتبالیست های 

میلیاردر ایرانی از 
پرداخت مالیات 

سر باز بزنند
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مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   10/516

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
باقر حیدریان چرمهینی   93/09/15 مورخ  رای شماره 139360302015006649   -  1
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1038/16 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/5 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد حیدریان چرمهینی.
2 - رای شماره 139360302015006650 مورخ 93/09/15 حجت مومنی قلعه قاسمی 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 46/45 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
3 - رای شماره 139360302015006651 مورخ 93/09/15 محمد سلیمیان ریزی فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192/79 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
 4 - رای شماره 139360302015006652 مورخ 93/09/15 لطفعلی فتاحی صادق آبادی

اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 300/85 مترمربع مفروزی از  فرزند فتح 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  آباد  صادق  روستای  در  واقع  اصلی   -260 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی عزیز فتاحی صادق آبادی.
5 - رای شماره 139360302015006653 مورخ 93/09/15 اسفندیار طاهر زاده ریزی 
فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/73 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
 6 - رای شماره 139360302015006654 مورخ 93/09/15 رضا اله یاری صادق آبادی
فرزند امیرقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه و باغ متصله به مساحت 1403/55 مترمربع 
مفروزی از پالک 260- اصلی واقع در صادق آباد بخش 9 ثبت اصفهان که نامبرده 

خود مالک رسمی می باشد.
ایزدی الی بیدی  7 - رای شماره 139360302015006655 مورخ 93/09/15  فرهاد 
از  به مساحت 737/13 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ 
پالک 148- اصلی واقع در زیرآب بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی حیاتقلی صفری حاجت آقایی .
8 - رای شماره 139360302015006656 مورخ 93/09/15 ایران اسکندری دورباطی 
فرزند محمد باقر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 359/21 مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  دورباط  در  واقع  اصلی   -321 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی ناصر اسکندری دورباطی.
9 - رای شماره 139360302015006657 مورخ 93/09/15 اشرف قربانی ریزی فرزند 
امراله نسبت به  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 45/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  رضا   93/09/26 مورخ   139360302015006960 شماره  رای   -  10
از  مفروزی  مترمربع   107/75 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  فرزند حسن 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015006962 مورخ 93/09/26 مهدی باقری باباشیخعلی 
 -104/1 پالک  از  مفروزی  مترمربع   95/96 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت 
اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی امیرقلی باقری.
12 - رای شماره 139360302015006963 مورخ 93/09/26 احمد رضا امیدی فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 796/67 مترمربع مفروزی از پالک 373- 
الواسطه خریداری شده از مالک  اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

رسمی علی امیدی.
امیری چرمهینی  رای شماره 139360302015006965 مورخ 93/09/26 رجب   -  13
مفروزی  مترمربع   985/23 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  آقا  حاج  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی فر.
14 - رای شماره 139360302015006966 مورخ 93/09/26 بهرام امیری فرزند رجب 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 288/03 مترمربع مفروزی از پالک 379/1- 
اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
15 - رای شماره 139360302015006968 مورخ 93/09/26 اصغر حاجی چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   1016/90 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ضامن  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی.
16 - رای شماره 139360302015006971 مورخ 93/09/26 مرضیه مرادیان ریزی 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126/84 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015006975 مورخ 93/09/26 ایران ایزدی زمان آبادی 
فرزند فضل اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223/60 مترمربع مفروزی از 
پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حسینعلی کریمی.
18 - رای شماره 139360302015006977 مورخ 93/09/26 دهقان طاهرزاده دورباطی 
فرزند عبدالحسین نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 324/90 
مترمربع مفروزی از پالک 321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی اسماعیلی دورباطی.
کله  کرمی  معصومه   93/09/26 مورخ   139360302015006978 شماره  رای   -  19
مترمربع   116/39 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  اله  حبیب  فرزند  مسیحی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
20 - رای شماره 139360302015006979 مورخ 93/09/26 حسنعلی طغیانی ریزی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 349/13 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
غفاریان ریزی  نجفقلی  21 - رای شماره 139360302015006984 مورخ 93/09/26 

 176/81 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2/5 به  نسبت  رضا  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
22 - رای شماره 139360302015006985 مورخ 93/09/26  زهرا کریمی ریزی فرزند 
مترمربع  به مساحت 176/81  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع   3/5 به  نسبت  رضا 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  سعیدی  جواهر   93/09/28 مورخ   139360302015006989 شماره  رای   -  23
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112/34 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
24 - رای شماره 139360302015006990 مورخ 93/09/28 محمد قاسمی قلعه قاسمی 
از  یکبابخانه به مساحت 377/89 مترمربع مفروزی  فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  قلعه قاسم بخش 9  آباد  پالک 111- اصلی واقع در حاجی 

خریداری شده از مالک رسمی یداله عباسی قلعه قاسمی.
25 - رای شماره 139360302015006994 مورخ 93/09/29 محمد علی ذبیحی فرزند 
حبیب اله نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/17 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
26 - رای شماره 139360302015006995 مورخ 93/09/29 فاطمه صغری ذبیحی ریزی 
 فرزند فتح اله نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/17 مترمربع

مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 
خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

ریزی  غالمزاده  امراله   93/09/29 مورخ   139360302015006996 رای شماره   -  27
فرزند علی جان نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015006997 مورخ 93/09/29 عذرا بیگی ریزی فرزند 
حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015007000 مورخ 93/09/29  مهرنوش قدیمی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   254/64 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  مهدی  فرزند 
پالک 370/2 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی امینی چرمهینی.
دمآبی  علیزاده  کمال   93/09/29 مورخ   139360302015007002 شماره  رای   -  30
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/30 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015007005 مورخ 93/09/29  اسماعیل طوقانی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   91/85 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمود  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139360302015007006 مورخ 93/09/29 قربانعلی طغیانی ریزی 
فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/92 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
33 - رای شماره 139360302015007008 مورخ 93/09/29 علیرضا بیات ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   164/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  نجات 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34 - رای شماره 139360302015007011 مورخ 93/09/29 علی اکبر صادقی چرمیهنی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 674/14 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
فرزند  فر  نمازی  مریم   93/09/29 مورخ  رای شماره 139360302015007034   -  35
حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/97 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015007035 مورخ 93/09/29 محمد بیگی ریزی فرزند 
مترمربع   164/97 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  پنج  به  نسبت  رضا 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015007037 مورخ 93/09/29  آرش جوادی چرمهینی 
فرزند فتح علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/58 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
کله  شهریاری  محمود   93/09/29 مورخ   139360302015007038 شماره  رای   -  38
مترمربع   1721/44 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  احمد  فرزند  مسیحی 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی احمد شهریاری کله مسیحی.
عیسی  بهرامی  جمال   93/09/29 مورخ   139360302015007041 شماره  رای   -  39
مترمربع   120/86 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علی  مراد  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  پروین سلیمیان   93/09/29 مورخ  رای شماره 139360302015007043   -  40
از  مفروزی  مترمربع   266/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  صفر  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  عباسی  ابراهیم   93/09/30 مورخ   139360302015007045 شماره  رای   -  41

فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210/90 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015007047 مورخ 93/09/30 اکبر سلیمیان ریزی فرزند 
محمد کاظم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/43 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
مهدی مصطفوی  سید   93/09/30 مورخ   139360302015007048 رای شماره   -  43
فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   109/66

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015007049 مورخ 93/09/30 سید اسماعیل مصطفوی 
فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   109/66

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
شهریاری  اله  حبیب   93/10/03 مورخ   139360302015007093 شماره  رای   -  45
کله مسیحی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت 393/12 
از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع  مترمربع مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا شهریاری کله مسیحی.
 46 - رای شماره 139360302015007094 مورخ 93/10/03 فریدون کریمی بهجت آبادی

از  مفروزی  مترمربع   719/54 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  کریم  فرزند 
مالک  خود  نامبرده  که  اصفهان  ثبت   9 بخش  آباد  بهجت  در  واقع  اصلی   -373 پالک 

رسمی می باشد.
 47 - رای شماره 139360302015007095 مورخ 93/10/03 حسینعلی آقائی ملک آبادی

مفروزی  مترمربع   126/96 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  آقاعلی  فرزند 
الواسطه  باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع  از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد 

خریداری شده از مالک رسمی عباسعلی مختاری ملک آبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز سه شنبه مـورخ 93/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 93/11/15

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  ناصر جاللی  خواهان   741/93 کالسه  پرونده  در خصوص   11/79
نموده  تقدیم  کاکهی  قربه صفا 2- سعید مومن  پاسبان  امید   -1 به طرفیت  مطالبه  بر 
به  با توجه  تعیین گردیده است  است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/16ساعت 16 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 

واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29649شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار

11/164 چون خانم منیژه سادات موسوی فرزند سید مجید شکایتی علیه آقای مصطفی 
دلوی مبنی بر آدم ربائی با وسیله نقلیه و ایراد ضرب عمدی و حمل اسپری مطرح نموده 
که پرونده آن به کالسه 930135ک112 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی 94/1/18 برای 
ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 

180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:31248 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ 

 11/165 شماره درخواست: 9310460351600022 شماره پرونده: 9309980351600281 
شماره بایگانی شعبه: 930314 نظر به اینکه آقای رضا جعفری در پرونده 930314ح/16 
به طرفیت خانم مریم رضائی با وکالت اعظم نوایی دادخواست طالق مطرح نموده است 
و خواهان به دادنامه به شماره 9309970351601368 اعتراض نموده است و خواهان 
آدرس خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است لهذا در اجرای ماده 260 قانون آیین 
دادرسی مدنی در خصوص تبادل لوایح به خوانده از طریق این آگهی ابالغ می گردد تا 
ظرف 7 روز از تاریخ انتشار آگهی فرصت دارد به دفتر این شعبه به نشانی اصفهان 

خیابان شهید نیکبخت دادگستری کل استان اصفهان طبقه دوم اتاق 205 مراجعه و ضمن 
معرفی نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و تصویر نظر کارشناس را 
تحویل گرفته و چنانچه مطلبی نفیًا یا اثباتًا در خصوص نظر کارشناس دارد کتبًا اعالم 
اقدام می گردد.م الف:31261 سورانی مدیردفتر  برابر مقررات  اینصورت  نماید در غیر 

شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

11/166 نظر به اینکه خانم فاطمه جبریائی به اتهام مزاحمت تلفنی حسب شکایت آقای 
حمیدرضا جعفرپور فرزند بهمن و خانم آزاده افقه فرزند سید احمد از طرف این دادسرا 
معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  931630د29  کالسه  پرونده  در 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی 
انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس  به 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنًا هزینه  نشر آگهی بر عهده دادگستری است.

م الف:31262 شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
اجراییه

11/167 شماره پرونده: 8804002004000258/1 شماره بایگانی پرونده: 8800390/2 
شماره ابالغیه: 139305102004003112 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 8800390 
بدینوسیله به خانم فریبا نگهبانی فرزند محمدعلی بدهکار پرونده کالسه 8800390 به 
نشانی اصفهان – خیابان ابوذر – کوی نگارستان – پالک14 که برابر گزارش مامور 
مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 
بستانکار  اصفهان   65 شماره  دفترخانه  در  تنظیمی   1371/4/8 مورخ   85913 شماره 
بانک ملی ایران شعبه اصفهان مبادرت به صدور اجراییه کالسه فوق را نموده که برابر 
آن مبلغ پانصد و سی میلیون و هجده هزار ریال بدهکار می باشید که خسارت تاخیر 
روزانه به مبلغ 193/117 ریال تا روز پرداخت نیز طبق مفاد سند رهنی به آن اضافه 
می گردد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی 
در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن 
مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید بنا به تقاضای بستانکار 
پالک  یکبابخانه  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  تمامی  وثیقه  مورد  تمامی  ارزیابی  از  پس 
شماره 4791/51 مفروز و مجزی شده از شماره 4791 باقیمانده اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با 
برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز 
آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:31410 اسدی رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 
اجراییه

 11/168 شماره پرونده: 9204002003000983/1 شماره بایگانی پرونده: 9201669/1
کالسـه:  اجراییـه  ابـالغ  آگـهی   139305102003004289 ابالغیه:  شماره 
به  فرزند حسین  باقیات اصفهانی  آقای محمد  به  بدینوسیله   9204002003000983/1
روبروی  شیرانی  خیابان  رباط  خیابان  اصفهان  نشانی  به   52760 شماره  شناسنامه 
کالسه  پرونده  بدهکار  سپاهان  پخش  توکا  شرکت  پوش  ماه  فروشی  شیرینی 
 9204002003000983/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید

شعبه  صادرات  بانک  عهده   92/01/19-186207 شماره  چک  برابر  که  می گردد  ابالغ 
رباط بین شما و بانک قوامین شعبه آتشگاه اصفهان مبلغ 86/000/000 ریال بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد.م الف:31407 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مفاد آراء

11/182 آگهی مفاد آراء )قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی( هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  آراءقانون  مفاد  آگهی 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.  
1-رای اصالحی شماره 139360302119000270مورخ 1393/9/02 محمد علی اربابی  
فرزندآقا حسین به شماره ملی 1262648262 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  

پالک شماره 40 فرعی از از پالک 68صلی واقع در کامو  به مساحت 619 مترمربع
رحمانی  فاطمه   1393/9/02 139360302119000269مورخ  شماره  اصالحی  2-رای 
پور کامو فرزندعلی به شماره ملی 1262664195 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره40 فرعی از از پالک68اصلی واقع در کامو به مساحت 619 مترمربع

تاریخ انتشار چهارشنبه نوبت اول 1393/11/15
تاریخ انتشارپنجشنبه نوبت دوم 1393/11/30

زهره زرگری :کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان   
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   103 شماره  شناسنامه  دارای  محلوجی  عباسعلی  آقای   11/184
به کالسۀ 390/93ش10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خدارحم محلوجی بشناسنامه 297 در تاریخ 76/3/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا 
سلطان محلوجیان فرزند حسین به ش.ش 186 )زوجه( 2- غالمرضا محلوجی مهابادی 
فرزند خدارحم به ش.ش 11577 )فرزند( 3- عباسعلی محلوجی مهابادی فرزند خدارحم 
به ش.ش  فرزند خدارحم  مهابادی  محلوجی  الملوک  اعظم   -4 )فرزند(  به ش.ش 103 
116 )فرزند( 5- کوکب محلوجی مهابادی فرزند خدارحم به ش.ش 73 )فرزند( 6- بتول 
مهابادی  محلوجی  مریم   -7 )فرزند(   13 ش.ش  به  خدارحم  فرزند  مهابادی  محلوجی 
فرزند خدارحم به ش.ش 80 )فرزند( 8- نرگس محلوجی فرزند خدارحم به ش.ش 101 
)فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:485 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   103 شماره  شناسنامه  دارای  محلوجی  عباسعلی  آقای   11/185
به کالسۀ 391/93ش10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا سلطان محلوجیان بشناسنامه 186 در تاریخ 92/8/6 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- نرگس محلوجی مهابادی فرزند خدارحم به ش.ش 101 )فرزند متوفی( 2- مریم 
محلوجی مهابادی فرزند خدارحم به ش.ش 80 )فرزند متوفی( 3- اعظم الملوک محلوجی 
مهابادی فرزند خدارحم به ش.ش 116 )فرزند متوفی( 4- بتول محلوجی مهابادی فرزند 
خدارحم به ش.ش 13 )فرزند متوفی( 5- کوکب محلوجی مهابادی فرزند خدارحم به 
به ش.ش 11577  فرزند خدارحم  مهابادی  )فرزند( 6- غالمرضا محلوجی  ش.ش 73 
اینک  )فرزند(.  به ش.ش 103  فرزند خدارحم  مهابادی  عباسعلی محلوجی  )فرزند( 7- 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:486 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

11/187 در خصوص پرونده کالسه 1895/93ش11 خواهان مریم عسگری به وکالت 
شهاب نیلی احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید صادقی برزانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/12/24 ساعت 9 تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:31198  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
آقای  با وکالت  پرونده کالسه 1887/93 خواهان مجتبی هنری  11/188 در خصوص 
نیلی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید سیف الدین تقدیم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10/30صبح  ساعت   93/12/24 مورخ  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:31197 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/189 در خصوص پرونده کالسه 1888/93 خواهان مریم عسگری با وکالت آقای 
تقدیم  وند  عبده  علیرضا محمدی  به طرفیت  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  احمدی  نیلی 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/24 ساعت 11صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:31196 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/190 شماره ابالغیه: 9310100350308314 شماره پرونده: 9309980350301285 
شماره بایگانی شعبه: 931285 خواهان علیرضا دهقانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  به خواسته  کریمی  رضا 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350301285 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/19 و ساعت 09:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29625 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

11/191 شماره ابالغیه: 9310100353103360 شماره پرونده: 9309980353100036 
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به   931063 شعبه:  بایگانی  شماره 
از  اعسار  اتهام  به  عظیمی  خان  سعید   – براتی  کاظم  برای   9309980353100036
پرداخت محکوم به تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1393/12/20 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:29610 

شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
فقدان سند مالکیت

دوبرگ  باستناد  یار شهریاری  اله  ورثه  از  احدی  غالمرضا شهریاری  آقای   11/209
که  است  مدعی  و  شده  گواهی  رسمًا  مشهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  یه  استشهاد 
منصوریه  اباد  علی  مزرعه  ششدانگ   طاق  بیست  از  مشاع  طاق  نیم  مالکیت   سند 
دفتر 147  ثبت اصفهان در صفحه 245  پالک 19 اصلی دهستان گرمسیربخش هفده 
ذیل سند رسمی  نامبرده  داشته سپس  مالکیت  ثبت وسند  احسانی سابقه  بنام طاهره 
به  را  طاق  نیم  تمامت   13 67/11/14دفتر  15056الی15075-65/11/14الی   شماره 
اله یار شهریاری فرزند دخیل انتقال  نموده همچنین تمامت نیم طاق دیگر از همین پالک 
در صفحه 360دفتر 149 امالک بنام خانمها بهجت هانی و بتول بیگم هانی بالمناصفه 
سابقه ثبت وسند مالکیت داشته که نامبردگان نیز تمامت مالکیت خویش را ذیل سند 
 رسمی شماره 8157و8176-60/12/27 دفتر 13 به اله یار شهریاری )نامبرده فوق الذکر(
انتقال نموده  و به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر سهل انگاری  
مفقود شده است  نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 
انجام  120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
و  مراجعه  اداره  این  به  روز   10 مدت  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک زواره
ابالغ وقت رسیدگی

11/212 در خصوص پرونده کالسه 764/93 خواهان مهسا نریمانی دادخواستی مبنی 
بر اثبات مالکیت به طرفیت فرشید محمدی فارسانی – ناصر سارلی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/20 ساعت 16عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   39 شعبه  می شود.م الف:31191  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  موفق  جاللی  ناصر  خواهان   736/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/213
مریم رحیمی 2- غالمرضا  به طرفیت 1-  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زهرا عسگری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/17 ساعت 16/30 تعیین  صفری 
برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:31206  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ نظریه کارشناس 

11/214 ریاست محترم شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان احترامًا عطف 
 به پرونده کالسه 1473/93 موضوع دادخواست خانم زهرا حمزه شغل خانه دار )خواهان(

به طرفیت آقای محبوب ضرغامیان پدربزرگ فرزند مشترک )خوانده( با وکالت آقای 
سید حمید هاشمی مبنی بر مطالبه نفقه گذشته و آتیه فرزند مشترک از تاریخ 93/06/30 
)تاریخ تقدیم دادخواست( به استحضار می رساند. اینجانب کارشناس منتخب در اجرای 
قرار صادره در وقت مقرر در دفتر آن شعبه محترم حاضر و پس از مطالعه پرونده و 
اسناد و مدارک ابرازی با خواهان تماس حاصل و در مورد نفقه فرزند مشترک بحث و 
تبادل نظر شد. ایشان اظهار داشتند حدود هشت سال است از شوهرم به علت اعتیاد 
شدید جدا شده ام و حضانت فرزند مشترک به نام یگانه ضرغامیان نوه پسری خوانده که 
در حال حاضر 16 ساله و در مقطع سوم دبیرستان مشغول تحصیل هستند به اینجانب 
واگذار گردید. در این مدت هشت سال مخارج زندگی فرزند مشترک را با زحمت خودم 
تامین نمودم و پدرش )آقای شهرام ضرغامیان( مجهول المکان می باشد و دیگر توانی 
برای تامین هزینه تحصیل و اجاره مسکن فرزند مشترک ندارم. تقاضای الزام خوانده 
به پرداخت نفقه گذشته و آینده نوه خودش را دارم. پس از استماع اظهارات خواهان 
با خوانده تماس حاصل و در مورد نفقه فرزند پسرش بحث و تبادل نظر شد. نامبرده 
اظهار داشت بازنشسته شرکت نفت و مستمری بگیر هستم و دچار بیماریهای دیابت 
می باشم و مقدار زیادی از حقوق خود را هزینه بیماری خود می نمایم و همانطوریکه 
در جلسه رسیدگی شورا اعالم نمودم حاضرم ماهیانه مبلغ 1/500/000 ریال به عنوان 
نفقه نوه خود پرداخت نمایم. با توجه به متن دادخواست اظهارات طرفین و تمکن مالی 
خوانده نفقه گذشته و آتیه فرزند مشترک به شرح ذیل تعیین و برآورد می گردد. فرزند 
نفقه   ،93/08/30 لغایت   93/06/30 از  برآورد  تاریخ  ضرغامیان  یگانه  خانم  مشترک 
روزانه 120/000 ریال، نفقه ماهیانه 3/600/000 ریال، نفقه معوقه 10/800/000 ریال. 
جمع کل نفقه معوقه فرزند مشترک از تاریخ 93/06/30 لغایت 93/09/30، 10/800/000 
ریال. نتیجه کارشناسی: با عنایت به محاسبات جدول فوق نفقه معوقه فرزند مشترک 
از تاریخ تقدیم دادخواست )93/06/30( لغایت 93/08/30 جمعا مبلغ 10/800/000 ریال 
و نفقه مستمر وی از تاریخ 93/09/01 ماهیانه مبلغ 3/600/000 ریال تعیین و برآورد 
می گردد.ظرف یک هفته پس از نشر آگهی چنانچه اعتراضی دارید کتبا به شعبه ارائه 

نمایید.م الف:30576 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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»کورات��اس« یک ربات غ��ول پیکر 
ی��ک میلی��ون دالری اس��ت ک��ه 
 توس��ط یک فرد ژاپنی ساخته شده

 است.
Kuratas ی��ک ربات غ��ول پیکر 
است که به قیمت یک میلیون دالر 
بفروش می رس��د؛ این ربات توسط 
یک ف��رد ژاپنی ب��ه ن��ام »کوگورو 
کورات��ا« طراحی و س��اخته ش��ده 
است؛ »کوراتاس« به طول 3 متر و 8 

سانتی متر است و 5 تن وزن دارد.
ربات قادر است نزدیک به 10 کیلومتر در ساعت در کوچه و خیابان حرکت کند 
و کاربر می تواند کارهای بس��یاری با این ربات انجام ده��د؛ این ربات دارای یک 
سیس��تم نیروی محرکه هیدرولیکی اس��ت و کاربر می تواند از راه دور از طریق 
یک کنترل از راه دور، گوش��ی همراه یا حتی از طریق یک لبخند ساده ربات را 
 کنترل کند یا به طور مستقیم در آن بنشیند و این دس��تگاه را از داخل کنترل

 کند.

یک میز کار بسته با طراحی جذاب اجازه 
استفاده بهینه از وقت برای کار با کامپیوتر 

را برای کاربرش فراهم کرده است.
کارشناسان ژاپنی نوعی میز کار با قابلیت 
تغییر شکل س��اخته اند که حتی به کاربر 
خود اج��ازه می ده��د در حالی ک��ه دراز 
کشیده است با خیال راحت به انجام تایپ 
بر روی لپ تاپ خود که توسط گیره های 
این میز به ص��ورت عمودی ق��رار گرفته 
بپردازد. گفتنی اس��ت، این میز 128 دالر 

قیمت دارد و توسط شرکت ژاپنی Thanke ساخته شده است.
بررسی ها نشان می دهند، طراحی این میز به افراد اجازه می دهد در حالت دراز کشیده 
و یا حتی خوابیده به انجام کار با لپ تاپ خود بپردازند و همینطور فرم خاصی طراحی 

آن امکان افزایش فعالیت بدنی و ورزش را به کاربران می دهد.
از دیگر قابلیت های این میز کار هوشمند امکان اتصال سایر دستگاه های هوشمند مانند 

تبلت، فبلت و سایر دستگاه های صوتی تصویری است.

یک ميز کار جالب کامپيوترربات یک ميليون دالری غول پيکر

تاری دید را جدی بگيرید

وقتی احساس می کنیم چش��م هایمان ضعیف شده 
است، شاید افزایش نمره عینک بهترین راه حل برای 
رفع مشکل نباشد، زیرا تاری دید همیشه دال بر نیاز به 
تغییر نمره عینک نیست. به گفته متخصصان چشم، 
علت تاری دید باید توس��ط پزشک بررسی شود؛ زیرا 
احتمال دارد فرد مشکل جدی داشته باشد، از جمله:

 احتمال سکته:
تاری دید در حمله های ایس��کمیک، شایع است. در 
س��کته خفی��ف )mini-stroke(، انس��داد موقت 

جریان خون ایجاد می شود.
س��کته های خفیف، هش��دار می دهد که یک سکته 
کامل در راه اس��ت. عالیم س��کته ه������ای خفیف 
می تواند خیلی سریع ظاهر ش��ود و خیلی نمی ماند 
این عالیم ش��امل تاری دید، دیدن نورهای درخشان 
یا سیاه ش��دن کامل بینایی اس��ت. گاهی برای چند 
ثانیه، فرد دچار دید خاکستری یا تیره می شود. عالیم 
دیگر شامل تغییر در حس های ش��نوایی و چشایی، 

سردرگمی و مشکل گفتاری است.
قند خون باال :  

تاری دید گاه می تواند نش��انه مشکل در تمامی بدن 
باشد. در برخی موارد نیز می تواند عالمت خطر اولیه 

دیابت باشد.
هنگامی که قند خون باالست، مایعات در چشم جابه 
جا می شود و اندازه عدسی ها تغییر می کند. با تغییر 
یافتن عدسی، چش��م ها به طور جداگانه روی اشیاء 
متمرکز می شود اما خبر خوش این است که در اغلب 
موارد با کنترل کردن قند خون، دید به حالت طبیعی 
برمی گردد اما اگر به آن توجه نش��ود و قند خون باال 
برود، احتمال آسیب دیدگی شبکیه چشم وجود دارد.

 احتمال آب مروارید
اگر چه خطر بروز آب مروارید با باال رفتن سن افزایش 
پیدا می کند، اما امکان بروز آب مروارید در هر سنی 
وجود دارد. حت��ی در مواردی فرد با ای��ن بیماری به 

دنیا می آید.
آب مرواری��د در مبتالی��ان ب��ه دیابت، اف��رادی که 
داروهایی مانند کورتیکواس��تروئید مصرف می کنند 
و افراد سیگاری شایع تر اس��ت. برای پیش گیری از 
آب مروارید ورزش کنید. هرچه ورزش شدیدتر باشد، 

تأثیر آن نیز بیشتر است.
 استفاده از لنز آلوده

نتایج بررسی های سال 2011 نشان می دهد، بیشتر 
افرادی که از لنز استفاده می کنند در کار خود تبحر 
کافی ندارند و تنها 2 درص��د روش صحیح مراقبت و 

استفاده از لنز را می دانند.
اس��تفاده طوالنی مدت از لنز یا تمی��ز کردن با روش 
نادرس��ت، باعث تراک��م باکتری و حتی ان��گل ها در 
چشم می شود و این امر احتمال عفونت جدی چشم 
را افزایش می دهد بنابراین، هر روز لنز را از چشم ها 
دربیاورید، درست تمیز و محلول و ظرف نگه داری آن 
را هر ماه عوض کنید. در صورت تاری دید، قرمزی یا 

درد به پزشک مراجعه کنید.
 مصرف دارو:

مصرف داروهای مختلف می تواند باعث تاری چش��م 
شود از جمله قرص های فش��ارخون، استروئیدهای 
خوراک��ی و قرص های خ��واب. به قرص ه��ای آنتی 
هیس��تامین مانن��د زیرت��ک )zyrtec( و کالرتین 
)claritin( توجه بیش��تری کنید. زی��را این داروها 
می تواند باعث واکنش در بدن شود که تولید اشک را 

کاهش می دهد.
بدتر از آن، آنتی هیستامین ها می تواند خطر گلوکوم 
را افزایش دهد. بنابراین اگر پس از مصرف این داروها 
دچار تاری و درد چشم شدید به پزشک مراجعه کنید.

شب قبل درست نخوابيده اید:  
فرو بردن صورت در بالش��ت هنگام خواب باعث می 
شود روز بعد دچار خشکی چشم شوید. جریان هوا نیز 
باعث خشکی چشم می شود. فشار آوردن روی چشم 
ها هنگام خواب از جمله قرار دادن دس��ت یا قسمت 
داخل آرنج روی چشم می تواند روی بافت های چشم 
فشار وارد و گردش خون را محدود کند. این موضوع 
باعث می شود هنگام بلند شدن از خواب دچار تاری 

دید شوید.
 خشکی چشم

یکی از ش��ایع ترین علت های تاری چش��م، خشکی 
چش��م اس��ت. اگر با پلک زدن مش��کل تاری چشم 
رفع می ش��ود، بدانید که مش��کلی وجود دارد. برای 
این که بتوانید به وضوح ببینید الزم اس��ت که قرنیه 
چشم خیس باش��د. در صورتی که اشک کافی تولید 
نشود س��لول های قرنیه از بین می رود و خشک می 
شود. علت دیگر خشکی چش��م مصرف دارو و حتی 
برخی عادت هاست از جمله مطالعه، انجام بازی های 
ویدئویی، تماشای برنامه تلویزیونی یا کار با رایانه، همه 

این فعالیت ها میزان پلک زدن را کاهش می دهد.
 بنابرای��ن از قان��ون »20-20-20« پی��روی کنید. 
پس از ه��ر 20 دقیق��ه فعالیت، به ش��یئی در فاصله 
20 فوت)ح��دود ۶0۹ س��انتی متری( ب��ه مدت 20 
ثانیه خیره ش��وید. اما اگر هر بار احس��اس خستگی 
در چش��م می کنی��د از اش��ک مصنوعی اس��تفاده 
کنید. در مورد خش��کی چش��م با پزش��ک مشورت 
کنید زیرا ای��ن حالت می تواند عالی��م بیماری های 
 دیگری مانند آرتریت، لوپ��وس و بیماری تیروئید نیز

 باشد.

آیا گاهی احس��اس می کنی حوصله نداری دست به کاری 
بزنی؟ آیا گاهی احساس می کنی در برابر کاری که باید انجام 
دهی، مقاومت به خرج می دهی و بهانه می آوری؟ آیا عادت 
هایی داری که دلت می خواه��د آن را تغییر دهی، ولی اراده 

قوی و قدرت الزم را نداری؟
یادت باش��د قدرت اراده و انضباط می توان��د زندگی ات را 
متحول کرده و قدرت درونی ات را که برای موفقیت و رشد 
معنوی مهم است، فعال کند. داشتن یا نداشتن این مهارت ها 
عامل عمده ای است که تو را به سوی موفقیت یا ناکامی می 
برد. این قضیه برای تمام امور خواه پیش پاافتاده یا اساسی 

نیز بسیار مهم است.
تعریف اراده و روش های تقویت آن

کمی در مورد سواالت زیر فکر کن:
•    چندبار قصد پیاده روی داشتی و می دانستی که پیاده روی 
حالت را بهتر می کند ولی تنبلی به تو اجازه این کار را نداد و به 

جای آن در خانه ماندی و تلویزیون تماشا کردی؟
•    چندبار سعی کردی عادت غذایی ات را تغییر دهی، سیگار 
کش��یدن را ترک کنی، صبح زودتر از خواب بیدار شوی، اما 

اراده ای برای انجام این امور نداشتی؟
•    چندبار کاری را با ذوق و ش��وق ش��روع کردی، ولی آن را 

نیمه تمام گذاشتی؟
اگر جواب هایت ناامید کننده است، ناراحت نباش؛ چون می 

توانی با اراده ای قوی رفتارت را بهتر کنی.
اراده یعنی چه؟

•    اراده نیرویی باطنی است که برای تصمیم گیری، شروع 
کار، انجام اهداف و وظایف در برابر عق��ب انداختن کارها و 

تنبلی، نقش پادزهر را ایفا می کند.
•    اراده توانایی و مهارتی است که می تواند انگیزه ها و هوس 

های مضر و غیرضروری را کنترل یا رد کند.
•    اراده توانایی تصمیم گیری و پیگیری با عزم راسخ است تا 

آن هدف و تصمیم با موفقیت به پایان برسد.
•    اراده نیرویی درونی است که تو را مجبور می کند به میل 

خود و از روی هوس رفتار نکنی.
•    اراده نیرویی درونی است که به تو امکان می دهد، بر تمام 

موانع و سدهای بیرونی غلبه کنی.
نیز باید توجه کنی انضباط شخصی با قدرت اراده همراه است 
و به تو قدرت می دهد برای انجام هرکاری سماجت و پافشاری 
کنی و مهارتی است که رضایت فوری و لذت و خوش ناگهانی 
را مهار می کند تا به چیزی که برایت بهتر و خوشایندتر است، 
این دو برسی؛ حتی اگر برای رسیدن به آن، مجبور شوی با 

مشکالت رو به رو شوی.
این دو مهارت مهم، یعنی اراده و انضباط شخصی، تو را بسیار 
قدرتمند، توانا و فردی مسئول می کند؛ در نتیجه می توانی به 
راحتی رفتار و اعمال خود را انتخاب کنی. وقتی اراده تو قوی 
شود، می توانی در مورد هرکاری که می خواهی انجام دهی، به 
خوبی فکر کنی. اراده باعث می شود اهداف تو معقول باشند.

وقتی اراده ات قوی باشد می توانی با تالش و تقال و استقامت، 
هر آنچه را بخواهی به دست بیاوری.

روش های تقویت اراده

1-    تعیین هدف: کاری را که دل��ت می خواهد انجام دهی 
به طور دقیق مش��خص کن، هدف تو باید شفاف، قابل اجرا، 
مطابق توان و استعداد تو و واقع بینانه باشد. اگر هدف تو جنبه 
بلندپروازی داشته باشد و خارج از توانایی های شخصی ات 
باشد، با مشکالتی مواجه می شوی که نتیجه آن، ناامیدی و 
دلسردی خواهدبود و تو را از ادامه کار باز می دارد؛ چون خود 
را ناتوان و بی اراده می بین��ی که همین موارد منفی موجب 

فشار عصبی در تو می شوند.
2-    شناخت توانایی: در وجودت توانایی و استعداد خاصی 
نهفته اس��ت. باین این ها را کش��ف کنی و برای رسیدن به 

اهدافت آن ها را به کار ببری.
3-    برنامه ریزی: باید برایت تمام امور خودت برنامه ای منظم 
داشته باشی؛ پس هر روز که از خواب بیدار می شوی، برنامه 
های خودت را طبق اولویت یادداشت کن و خودت را موظف 
کن که تک تک آن ها را انجام دهی، در صورت تخلف در هر 
ک دام خودت را تنبیه و در صورت موفقیت در اجرای هرکدام 

خودت را تشویق کن و به خودت پاداش بده.
4-    تلقین: هر کالمی که از دهانت بی��رون می آید، باور تو 
را می س��ازد. وقتی می گویی: »من آدم زرنگی نیستم«، در 
حقیقت حک��م محکومیت خود را صادر ک��رده و به کائنات 
فرمان داده ای که تمام موارد منفی را به سویت سرازیر کند؛ 
سعی کن زمانی که گفت و گوی ذهنی با خودت داری، کالم 
تو از موضع قدرت باش��د؛ چون هر آنچه را که به خودت می 
گویی، چندبرابرش ب��ه خودت بر می گ��ردد. اول ذهنت را 
بررسی کن و ببین بیشتر اوقات خودگویی هایت مثبت است 
یا منفی؛ چون زیربنای هس��تی، تفکر است. اگر می خواهی 
مواردی عالی و مثبت در زندگی برایت پیش بیاید. نگرش و 
ذهنیت خود را تغییر بده و یادت باشد که نود درصد تغییرات 
خوب و بد زندگی ات به نوع نگرش تو نسبت به رویدادهای 
زندگی بستگی دارد و ده درصد آن به وقایع بیرونی وابسته 
است.مش��کل افراد شکس��ت خورده ای که دست از تالش 
برداشتند، این است که خبر نداشتند در یک قدمی موفقیت 
هستند. راز موفقیت من در این بود که هرگاه برای بازکردن 
دری تالش می کردم و باز نمی ش��د، با اراده ای قوی بارها و 
بارها تالش می کردم و با خودم می گفتم: »حتما این کلید 

اراده، صدمین بار در را به رویم خواهد گشود.« »ادیسون«
تدریجی بودن قدرت اراده

نمی توانی انتظار داشته باشی یک شبه صاحب اراده ای قوی 
شوی. برای این کار می توانی اول از امور جزئی شروع کنی.

1- مثال اراده کن که هر روز صبح نیم ساعت زودتر از خواب 
بیدار شوی یا اگر عادت به ورزش کردن نداری، سعی کن ده 

دقیقه از صبح خود را به ورزش اختصاص دهی.
2- به خودت قول بده کاری را که برایت س��خت اس��ت و به 

خاطر تنبلی مرتب از زیر آن در می روی، انجام دهی.
تمرینات تقویت اراده

تمرین ش��ماره یک: اگر در اتوبوس یا مترو نشسته ای و می 
بینی فرد مسنی وارد می شود، بلندشو و جای خود را به او بده. 
این تمرینی است برای غلبه کردن بر مقاومت ذهنی و روحی 
خودت.تمرین ش��ماره دو: اگر کلی ظرف کثیف در سینک 
آشپزخانه است که باید شسته ش��وند و تو به خاطر تنبلی، 
شستن آن ها را عقب می اندازی، به سرعت بلند شو و آن ها را 
بشور و اجازه نده تنبلی تو را کنترل کند. وقتی این گونه عمل 

کنی، قدرت اراده ات تقویت خواهدشد.
تمرین شماره سه: به خانه می آیی و مستقیم سراغ تلویزیون 
می روی؛ چون احساس تنبلی می کنی، نمی خواهی دوش 
بگیری، پس بر ای��ن حال و هوا غلبه کن و اول س��راغ دوش 
گرفتن برو.تمرین ش��ماره چهار: اگر دوست داری همیشه 
قهوه یا چای را با شکر بنوشی، یک هفته تمرین کن و چای یا 
قهوه ات را بدون شکر بنوش و اگر عادت به مصرف زیاد چای 
در روز داری، سعی کن در مدت ده روز آن را به دو فنجان در 
روز برس��انی؛ چون در این صورت می توانی عادت هایت را 
کنترل کنی یا آن ها را تغییر دهی.تمرین ش��ماره پنج: اگر 
برای باالرفتن می توانی از آسانسور یا پله استفاده کنی، پله 

را انتخاب کن؛ البته اگر تعداد طبقات خیلی زیاد نباشند.
درواقع ب��ا تقوی��ت ق��درت اراده، ق��درت درونی خ��ود را 
آش��کار می کنی ک��ه باعث می ش��ود بر ع��ادت های مضر 
خود غلبه کن��ی، راحت ت��ر تصمیم بگی��ری و جرئت پیدا 
 کنی ک��ه تم��ام موانع را از س��ر راه خ��ود ب��رداری و موفق 

شوی.

راه های تقویت اراده چيست؟
پيتر وار هيگز

)برنده نوبل فیزیک در سال 2013(
متولد: 2۹ مه 1۹2۹،نیوکاسل آپون 

تاین، انگلستان
ملیت: بریتانیایی

رشته فعالیت : فیزیک
مح��ل کار: دانش��گاه ادینبرو،کالج 
س��لطنتی لندن،دانش��گاه کینگز 

لندن،کالج دانشگاهی لندن
دلیل شهرت: شکست متقارن در برهمکنش الکتروضعیف

جوایز: جایزه نوبل در فیزیک 2013
-جایزه ولف در فیزیک 2004

-مدال دیراک
 پیتر وار هیگز )Peter Ware Higgs(  در س��ال 1۹2۹ در شهر 

نیوکاسل انگلستان به دنیا آمد.
وی فیزیک دان انگلیسی و استاد دانشگاه ادینبورگ است. او همچنین 
ارائه دهنده نظریه شکس��ت متقارن در برهمکن��ش الکتروضعیف 
 God( و پیش��نهاد دهن��ده  ذره بنیادی ب��وزون هیگز یا ذره خ��دا
Particle( اس��ت.پیتر هیگ��ز،  فیزیکدان��ی که وج��ود ذره بوزون 
هیگز را پیش بینی کرده بود، به عنوان یکی از افتخارات سال 2012 
شناخته ش��د.هیگز در دهه 1۹۶0 به همراه تعدادی از فیزیکدانان 
مکانیزم��ی را ارائه دادند که می توانس��ت چگونگی ایج��اد جرم در 
بنیادی ترین بخش های جهان هستی را تش��ریح کند.این مکانیزم 
وجود ذرات هیگز را پیش بینی می کرد، ذره ای که در س��ال 2012 
توسط برخورد دهنده بزرگ هادرون کشف شد. پیتر هیگز در دانشگاه 
ادینبورگ اولین فردی بود که در سال 1۹۶4 نشان داد که یک ذره 
جدید موسوم به بوزون یک محصول جانبی از حوزه جرم دهنده است. 
این یک گام حیاتی بود چراکه به دانشمندان این فرصت شکار را برای 

آزمایشاتشان داد.
پیتر هیگز به واسطه این کشف خود در میان گروهی ۶5 نفره از برترین 
افتخارات سال 2012 که در زمینه های هنر،  موسیقی، علوم،  سیاست، 

صنعت و مذهب دستاورد قابل توجهی داشته اند، قرار گرفت.
کش��ف ذره بوزون هیگز در ماه جوالی سال 2012 منجر به انتخاب 
بالفاصله این فیزیکدان به عنوان شوالیه علمی شد. وی در همین سال 

نیز به عنوان کاندیدای نوبل فیزیک انتخاب شد.
پیتر هیگز در سال 2012 به خاطر ارزش ملی قابل توجهی که برای 
بریتانیا داشته است در لیست افتخارات سال قرار گرفت و جایزه افتخار 
سال را به همراه گروهی دیگر از افتخار آفرینان در زمینه های مختلف 

دریافت کرد.
پیتر هیگز به همراه فرانسوا انگلرت بلژیکی جایزه نوبل فیزیک را در 

سال 2013 از آن خود کرد.

 چطور پرندگان راه خود 
را پيدا می کنند؟

حدود 50 گونه جانوری از پرندگان 
و پس��تانداران گرفته تا خزندگان 
و حش��رات از میدان مغناطیس��ی 
کره زمین برای راهیابی اس��تفاده 
می کنندب��ا ای��ن ح��ال می��دان 
مغناطیسی زمین بس��یار ضعیف 
است. شدت این میدان از 30 تا ۶0 
 MRI میلیونیوم تسال متفاوت است. در مقام مقایسه در یک دستگاه
)تصویربرداری با تش��دید مغناطیس��ی( از میدان های مغناطیسی 
با ش��دت 1.5 تا 3 تس��ال اس��تفاده می کند. بنابراین دانش��مندان 
مطمئن نیستند که پرندگان چگونه از این میدان استفاده می کنند.

پژوهش ه��ای جدید نش��ان می دهد ک��ه یک قطب نم��ای نوری- 
شیمیایی ممکن است چگونگی مهاجرت پرندگان با استفاده از میدان 
مغناطیسی به همراه نور را توضیح دهد.یک نظریه در مورد چگونگی 
عمل این سازو کار این اس��ت که گیرنده های نوری در شبکیه چشم 
پرندگان نور را جذب می کند و واکنش شیمیایی که به دنبال این امر 
ایجاد می ش��ود، به نوبه خود مولکول های فتوشیمیایی کوتاه عمری 
ایج��اد می کند که ب��ه میزان و جه��ت میدان مغناطیس��ی ضعیف 
حساسند. این نظریه با این حقیقت تطبیق دارد که گیرنده های نوری 
آبی در ش��بکیه پرندگان مهاجر هنگامی که جهت یابی مغناطیسی 
انجام می  دهند، شناسایی ش��ده اند. با این حال ثابت نشده اشت که 
میدان مغناطیسی ضعیفی مانند میدان مغناطیسی کره زمین بتواند 
تغییرات قابل مشاهده ای در یک مولکول فتوشیمیایی ایجاد کند، یا 
مولکول فتوشیمیایی وجود داشته باشد که به جهت چنین میدانی 
واکنش نشان دهد، دست کم تاکنون. یک بررسی اخیر که با حمایت 
بنیاد ملی علوم آمریکا انجام شد، نشان می دهد که مدل فتوشیمیایی 
می تواند به میزان و جهت میدان های مغناطیسی ضعیفی مانند میدان 
مغناطیس��ی زمین، هنگامی که در معرض نور ق��رار گیرد، واکنش 
نشان دهد. این پژوهشگران دریافتند که یک مولکول فتوشیمیایی 
مصنوعی متشکل از واحدهای کارتنوئید )C( ، پورفیرین )P( و فولرن 
)F( می تواند به صورت یک جهت یاب مغناظیسی عمل کند. اما چرا 
دانشمندان به چنین مسائل پیچیده ای اهمیت می دهند؟ خطوط برق 
و تجهیزات ارتباطی نیز میدان های مغناطیسی ضعیفی از خود تولید 
می کنند که ممکن است جهت یابی حیوانات را مختل کنند؛ بنابراین 
آنچنانگه دونس گاست، استاد شیمی و بیوشیمی در دانشگاه ایالتی 
آریزونا می گوید: “برای انس��ان ها ضروری است که بفهمند حیوانات 
چگونه در میدان مغناطیسی کره زمین جهت یابی می کنند و اثرات 

فعالیت های انسانی بر جهت یابی حیوانات چیست؟”

سرگذشت مشاهير

چرا، چگونه ؟

دریچه

 از دسته های برف
  نوک کوه دانه ای هم 

به ما نمی رسد .
 اصفهان، امسال 

 سفید پوشی
 سال گذشته را ندارد
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