
اختصاص تسهیالت به 2 هزار بدهکار بی تقصیر بانکی
ساخت 
ربات عاطفی به 
رهبری دانشمند 
ایرانی

اعتیاد زنان اصفهان باالتر از میانگین کشوری
 سرود 1357 نفری در راهپیمایی

2 22 بهمن برگزار می شود
 دومی بانوی اصفهان در
مسابقات کاراته کشور 2

 خداحافظی با 15 سال 
خاطره  سازی »آریان«  5

حمایت وزارت کشور از تشکل های 
شناسنامه دار

  سریال نوروزی فخیم زاده
 »فوق سری« شد

برگزاری جشنواره ورزشی نیروهای 
مسلح استان در ۱۱ رشته

 چرا پشه بعضی ها را بیشتر
 نیش می زند؟
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فاصله دو تا سه برابری قیمت 
میوه از سر زمین تا مغازه

12 زمین خوار نقش جهان بازداشت شدند 
آیا قرارداد کي روش ترکمنچای بوده است؟

4
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این روزها شاهد رشد قارچ گونه میوه فروشی ها در سطح شهرها هستیم؛ به طوری که مغازه هایی بزرگ را 
بعضا اجاره کرده و به میوه فروشی می پردازند.در هنگام عبور از کنار این مغازه ها که اجاره های باالیی نیز باید 

ماهانه بابت آنها پرداخته شود، در لحظه سوالی که به ذهن می رسد، این است...

وزیر ورزش و جوانان گفت: تش��کیل مجمع ، نحوه برکناری و همه در اساسنامه دیده شده 
است. حرکت فدراسیون فوتبال هم باید بر اساس اساسنامه باشد.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در یک کنفرانس مطبوعاتی از دستاوردهای ورزشی 
در سال جاری صحبت کرد. 

گودرزی با اش��اره به موفقیت های ورزش ایران در سالی که گذش��ت، اظهار داشت: سال 
گذشته برای ورزش کشور ما توفیقات نسبی همراه بود و با وجود محدودیت ها سالی نسبتا 
موفق داشتیم. جام جهانی، بازی های آسیایی و پاراآسیایی، المپیک های مختلف، بازی های 
ساحلی و مواردی دیگر. با سرمایه گذاری محدود توفیقاتی کسب شد که از نظر کمی و کیفی 

این ارتقا را شاهد بودیم. 
 ۱۲ زمین خوار نقش جهان بازداشت شدند 

همچنین دکتر گودرزی در ادامه درباره عملکرد شفاف سازی مالی در وزارت ورزش گفت: 

چند روز پیش همراه با هیات دول��ت در اصفهان بودم مجموعه نق��ش جهان ۱۲۰ هکتار 
وسعت دارد این مجموعه چندین برابر ورزشگاه آزادی وسعت داشت.

 ام��ا ب��ه عن��وان مث��ال در بعض��ی بخ��ش ه��ا ی��ک قطع��ه زمی��ن ۳ صاح��ب 
داش��ت حت��ی اس��کلت اس��تادیوم ه��م صاح��ب داش��ت. در ای��ن م��ورد ۱۲ 
نف��ر ه��م در مس��اله زمی��ن خ��واری بازداش��ت ش��دند. و خوش��بختانه بخش��ی از 
 زمی��ن ه��ا برگش��تند. در کردس��تان م��ورد دیگ��ری از زمی��ن خ��واری مورد بررس��ی

 است. 
شفاف س��ازی یک عنصر مهم در جلوگیری از فساد اس��ت و عزم دولت برای انجام این کار 
جدی اس��ت. و کارگروه آن نیز در وزارت خانه قرار دارد. متاسفانه دو باشگاه پرسپولیس و 
استقالل در سنوات بسیار دور ابهامات مالی داشتند و تالش شده تا آن ها بدون ابهامات به 

فروش برسند. ...

تأکید بر ساخت بازی های رایانه ای 
بومی

رئیس فراکس��یون کودک در مجلس ش��ورای اسالمی 
با انتق��اد از بی توجهی مس��ئوالن به خط��رات بازی های 
رایانه ای بر کودکان گفت: باید ن��گاه امام خمینی)ره( به 
کودکان را الگ��وی خود قرار دهیم. ایش��ان پایه پیروزی 
انقالب اسالمی را بر نوجوانان و جوانان بنا نهاد. بنابراین 
باید به فرهنگسازی از دوران کودکی توجه ویژه ای داشت. 
قاس��م جعفری در گفتگویی با بیان اینک��ه امروز عرصه 
فرهنگ و فعالیت های فرهنگی اثر گذارترین بخش جامعه 
پیچیده و بزرگ مدنی است گفت: در واقع فرهنگ عاملی 

است که امروز می تواند تمدن و ملت ها را دوام ببخشد...
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

فرا رسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
را به همه هموطنان عزیز به ویژه خانواده 23 هزار ش�هید 
اس�تان تبریک می گوییم و اعالم می داریم که امس�ال در 
حالی به اس�تقبال سی و هفتمین س�الگرد انقالب اسالمی 
خواهیم رفت که با 350 میلیارد ریال اعتبار و 240 پروژه 
کوچک و بزرگ برق رسانی را در سطح شهر اصفهان افتتاح 

و در مدار برق رسانی قرار می دهیم.

اجاق گازها و استفاده بهینه
۱- نظافت پیوس��ته اجاق گاز باعث می ش��ود تا ش��عله های آن همیش��ه آبی رنگ و بدون مش��کل و با بازده بیشتر 
کار کن��د. ۲- در برخی مواقع اس��تفاده از ش��عله پخ��ش کن،حرارت یکس��انی را ب��رای پخت غذا ایج��اد می کند. 
 ۳-زمانبندی پخت غذا و تهیه آبجوش را مدیریت  نمایید تا ش��عله های گاز بیهوده برای مدت زمان زیادی روش��ن

 نباشند.
4- اگر آب کتری به نقطه جوش رسیده است،جوشیدن بیشتر آب بر روی شعله جز مصرف گاز،هیچ توجیه علمی و 
معقولی ندارد.5- اس��تفاده از درب ظروف در هنگام طبخ غذا باعث میشود تا مصرف گاز کمتری 
داشته باشید. 6- چنانچه نوع ماده غذایی شما دیرپز اس��ت از دیگهای زودپز استفاده کنید تا 
مصرف گاز کاهش یابد.7- برای ظروف کوچک و بزرگ از شعله های متناسب با آن استفاده 

نمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 



يادداشت

حمايت وزارت کشور از 
تشکل های شناسنامه دار

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: جایگاه فرمانداران و 
بخشداران بسیار رفیع بوده و چیزی نیست که دیگران 

به ما بدهند بلکه قانون در اختیار ما قرار داده است.
محمدحس��ین مقیمی در نشس��ت با فرمان��داران و 
بخشداران خراسان شمالی اظهار کرد: باید فرمانداران 
و بخش��داران جایگاه خود را به درستی بشناسند و به 

آن توجه کنند.
وی بابیان اینکه بخش��داران بار اصل��ی فعالیت ها را 
به دوش می کش��ند، ادام��ه داد: جایگاه بخش��داران 
مهم ت��ر از فرمانداران اس��ت چراکه بخش��داران در 
 صف نخس��ت فعالیت ها و ارتباط مس��تقیم با مردم 

هستند.
مقیمی بیان ک��رد: فرمانداران و بخش��داران باید در 
مس��ائل فرهنگ��ی و اجتماعی تحول ایج��اد کنند و 
وقت خود را صرف مسائل حاش��یه ای نکنند چراکه 
 هدف اصلی ما معرفی یک نظ��ام کارآمد به جهانیان

 است.

آمريکا به دنبال باج خواهی 
است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر ضرورت 
لحاظ شدن مطالبات ایران در توافق هسته ای گفت: 
عالوه بر کلی��ات در جزئیات نیز بای��د توافق صورت 

گیرد.
حجت االسالم سید علی طاهری نماینده مردم گرگان 
و آق قال در مجلس شورای اس��المی در مورد بیانات 
امروز رهبر معظم انقالب در دیدار ب��ا نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت:  این بیانات اشراف 
ایشان را بر مذاکرات نشان داد و ثابت کرد که ایشان 
پیگیر جزئیات هس��تند.وی با اش��اره به تشکر مقام 
معظم رهبری از تالش های مسئوالن مذاکره کننده 
ایرانی، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب به طرف 
مقابل هش��دار دادند تا از تالش ب��رای زیاده خواهی 
دس��ت بردارد.طاهری ادامه داد: معنی این هش��دار 
نوعی اتمام حجت با طرف غربی ب��ود که اگر بخواهد 
پیشرفت ما را متوقف کند نظام با چنین توافقی کنار 

نخواهد آمد.
وی با تأکید بر ضرورت لحاظ ش��دن مطالبات ایران 
در توافق هس��ته ای، اظهار داش��ت: در ای��ن توافق 
عالوه ب��ر کلیات جزئی��ات نیز بای��د موردتوافق قرار 
گیرد.عضو کمیس��یون فرهنگی مجل��س، گفت: در 
غیر این ص��ورت ایران حاض��ر به پذی��رش توافق با 
1+5 نخواه��د ب��ود و حت��ی درازای رف��ع بخش��ی 
 از تحریم ه��ا نی��ز دس��ت از آرمان ه��ای خ��ود ب��ر

نمی دارد.

ظریف گف��ت: فرایندهای گام ب��ه گام برای برداش��تن تحریم ها 
هدف ما نبودهاس��ت هدف اصلی ما برداشتن کل تحریم ها است 
و برداشتن همه تحریم ها می تواند ش��رایطی را به وجود آورد که 

به توافق برسیم.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست پرسش 
و پاس��خ با دیوید ایگناتوس در حاش��یه پنجاه و یکمین اجالس 
امنیتی مونیخ گفت: باید واژه ها و تفاهم مشترکی را پیدا کنیم تا 

بتوانیم به نتیجه برسیم.
وی افزود: ما می خواهیم به تمام جهانیان نشان دهیم که حرکت 
هسته ای ما صلح آمیز اس��ت و آن را به عنوان هدف خود معرفی 

می کنیم.
ظریف با اش��اره به تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران بیان کرد: 
برخی بر این باور هستند که تحریم ها می تواند برای آن ها منفعت 
داشته باشد اما اگر شما بخواهید راه حلی داشته باشید و در حوزه 
سیاسی به نتیجه برسید تنها راه حلی که می تواند شمارا به نتیجه 

برساند مذاکره است.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤالی دراین باره که جزئیات مذاکره 
در ایران مورد س��ؤال اس��ت و اینکه در روزنامه های ایران درباره 
نحوه مذاکره شما با آمریکا و متناس��ب نبودن آن با شیوه نرمال 
دیپلماس��ی در ایران، سؤال می ش��ود و چرا این انتقادات را بیان 
می کنند، گفت: باید واقعیت ها را بپذیری��م که ایران یک جامعه 
یک جانبه نیست، رویکردهای مختلفی در جامعه وجود دارد که 

این اصاًل بد نیست.
وی با اش��اره به اینکه بدگمان��ی و ظن زیادی نس��بت به غرب و 

ایاالت متحده در ایران وجود دارد بیان کرد: هر واکنشی که شما 
از مردم دریافت می کنید به دلیل عدم اطمینان و بدبینی اس��ت 
که نس��بت به غرب دارند و غرب نیز نس��بت به برنامه هسته ای 
ایران بدبین اس��ت که من دلیل این ام��ر را نمی دانم.وی تصریح 
کرد: غرب سال ها پیش صدام حسین را برای جنگ با ملت ایران 
موردحمایت قرارداد و این موضوعات باعث شد که بدبینی نسبت 
به غرب و آمریکا وجود داش��ته باش��د.ظریف بابیان اینکه مردم 
می توانند قضاوت کنند که بنده از عرف دیپلماسی خارج نشده ام 
اظهار داش��ت: ایران پیش ازای��ن با ایاالت متح��ده گفت وگویی 
نداش��ت و در حال حاضر ما گفت وگو انجام می دهیم و س��ؤالی 
که مطرح می ش��ود این اس��ت که این مذاکرات چ��ه نتیجه ای 
خواهد داش��ت و ما نمی توانیم س��واالت را نادی��ده بگیریم مگر 
 اینک��ه پیش��رفت هایی درزمینهٔ مذاکرات هس��ته ای داش��ته 

باشیم.
ظریف با تأکید بر اینکه منتقدین م��ا حق دارند، بیان کرد: حتی 
اگر به توافق دس��ت پی��دا کنیم مردم ایران نس��بت ب��ه غرب و 

ایاالت متحده بدبین هستند.
وی ادامه داد: پیش ازاین ق��رار بود در ژانویه به توافق برس��یم و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر این باور بود که ایران به تمام 
تعهدات خود عمل کرده و حتی یک مورد نیز نقض قوانین ایران 

وجود نداشته است.
ظریف گفت: انتقادات نشان می دهد که ما نظام سیاسی پویایی 
داریم، دولت آقای روحانی، کل کابینه و به ویژه مقام معظم رهبری 
از حرکت هایی ک��ه در مذاکرات وج��ود دارد حمایت می کند. ما 

این مسئله را در نظر داریم و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد خود را 
مسئول می دانیم و نمی خواهیم وارد بازی های دیگر شویم، ما در 

مورد موفقیت صحبت می کنیم و به مردم امیدوار هستیم.
ایگناتوس درباره روزنامه کیهان و انتقادات این روزنامه از ظریف 
س��وال کرد و اینکه آنها رس��یدن به توافق با ایاالت متحده را زیر 
س��وال برده اند و این انتقادها چه مفهومی دارد که ظریف پاسخ 
داد: من با آنها احس��اس همدردی می کنم بنده ه��م به آمریکا 
مشکوک و بدبین هستم اما ما در حال تالش هستیم تا به توافقی 
برس��یم که نه برنده و نه بازنده داش��ته باش��د و تالش می کنیم 
منافع خود را در منطق��ه و جهان تعقیب کنیم.رئیس دس��تگاه 
دیپلماس��ی با بیان اینکه ما به دانشمندان هس��ته ای ترور شده 
ایران احترام می گذاریم و با منتقدین همدردی می کنیم، اظهار 
داشت: ما مجبوریم با بدبینی ها وارد مذاکره شویم. اقداماتی که 
در واشنگتن صورت می گیرد باعث این حرکت ها شده است و من 
باید به جزئیات توافق در تابستان گذشته مراجعه کنم غنی سازی 
تا پیش از آن توافق برای ش��ما یک حق محسوب می شد.ظریف 
گفت: فرایندهای گام به گام برای برداش��تن تحریم ها هدف ما 
نبود هاست هدف اصلی ما برداشتن کل تحریم ها است و برداشتن 
همه تحریم ها می تواند ش��رایطی را به وج��ود آورد که به توافق 
 برسیم. این مس��ئله ای اس��ت که ایران آمادگی مذاکره برای آن 

را دارد.
وی ادامه داد: البته ما صرفا برای برداشتن تحریم ها مذاکره نمی 
کنیم اگر متن جزئیات مذاکره وجود داشت می توانستم در اینجا 
بهتر به شما پاس��خ دهم من اکنون نمی خواهم درباره جزئیات 

مذاکره صحبت کنم و این مسائل را در مذاکرات عنوان می کنم.
وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که اگر تا ۲۴ مارس و یا در 
ضرب االجل های مشخص شده به توافق نرسید به دنبال خریدن 
زمان خواهید بود، بیان کرد: اگر ما در آخر به توافق نرسیم تالش 
خود را انجام داده ایم و فرایند دیگری را پیش می بریم. این آخر 
جهان نخواهد ب��ود آنچه تمایل داریم را ادام��ه می دهیم و برای 

منافعمان تالش می کنیم.
ظریف گف��ت: م��ن و همکارانم مطمئن هس��تیم که دوس��تان 
 م��ا در 1+5 همگ��ی  م��ی خواهن��د هرچ��ه زودت��ر ب��ه توافق

 برسیم.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری در ای��ن باره که اکن��ون در چه 
موقعیتی ایس��تاده ای��م و اگر طرفین به توافق رس��می دس��ت 
پیدا کنند چ��ه موقعیتی خواهند داش��ت، اظهار داش��ت: ما از 
۴ م��اه آینده ب��رای رس��یدن ب��ه راه حل اس��تفاده م��ی کنیم 
 و ن��ه برای شکس��ت و م��ن فکر م��ی کنم ک��ه باید ب��ه راه حل

 برسیم.

منتقدين داخلی حق دارند

ظریف :هدف اصلی ما برداشتن کل تحریم ها است
هويت شهید اصفهانی در 
دانشگاه اراک احراز شد

شهید علی امینی در سال 8۴ به عنوان شهید گمنام 
وارد کشور و در دانشگاه آزاد اراک تشییع و به خاک 
س��پرده ش��د که اکنون پس از گذش��ت 9 سال از 

تدفینش، نام و نشانش آشکارشده است.
تش��خیص هویت بازهم پرده از رازی برداشت که 
یک مادر را ۲6 سال چشم انتظار فرزندش کرده بود.
شهید علی امینی که سال های زیادی است چشمان 
مادر را ب��ه درب خانه خیره کرده تا ش��اید روزی و 
لحظه ای از این ایام خب��ر آمدنش را به او بدهند، از 
راه رسید. اما قصه این رسیدن به گونه دیگری بود.

شهید علی امینی در سال 8۴ به عنوان شهید گمنام 
وارد کش��ور و در دانش��گاه آزاد اراک تش��ییع و به 
خاک سپرده می شود و حاال که قریب به 9 سال از 

تدفینش می گذرد، نام و نشانش آشکارشده است.
داریوش وکیلی، معاون فرهنگی و پژوهش��ی اداره 
کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با تایید این خبر اظهار کرد: ش��هید علی امینی که 
فرزن��د »بمانعلی« و متولد فروردین س��ال 1351 
دراس��تان اصفهان اس��ت، 19 تیرماه سال 1367 
به عنوان ش��هید مفقوداالثر معرف��ی و پنجم آبان 
ماه 138۴ پیکر مطهرش توس��ط کمیته تفحص 
جست وجو مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در 

جزیره فاو کشف می شود.
وی عن��وان ک��رد: او از خوراس��گان و ب��ا عضویت 
بسیجی از لشکر 1۴ امام حسین )ع( به جبهه های 

جنگ اعزام شده بود.
معاون فرهنگی و پژوهش��ی اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگ��ران اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
پیکر مطهر این ش��هید 16 س��اله پس از 17 سال 
از شهادتش در تاریخ 16 بهمن ماه سال 138۴ طی 
مراسمی با حضور دانشجویان در دانشگاه آزاد اراک 
به عنوان شهید گمنام تشییع و به خاک سپرده شده 
بود.وی اعالم کرد: در حال حاضر، دانشجویان این 
دانشگاه با نوشتن طوماری خواستار ماندن شهید 

در دانشگاه اراک شده اند.

اخبار کوتاه

2
کری: تنها شانس تمدید مذاکرات، رسیدن به چارچوب کلی توافق است

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: بدون دستیابی به چارچوب توافق تمدید دوباره مذاکرات امکان پذیر 
نخواهد بود.جان کری، وزیر امور خارجه  آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 
و امکان تمدید این مذاکرات گفت: تنها شانسی که در این مرحله برای تمدید مذاکرات وجود دارد 

این است که ما به معنای واقعی بتوانیم به چارچوب کلی توافق دست پیدا کنیم.
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هوای بام ايران بهاری شد

درختان چهارمحال و بختیاری شکوفه زدند
عدم بارش برف و گرم شدن هوا موجب سبز شدن 
بوته ه��ا و ش��کوفه های درختان میوه در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ش��ده است.امس��ال برف 
قابل توجهی در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
نبارید، خبری از یخ و یخبندان و س��رمای شدید 
و مصرف گاز باال و قبض های گاز با مبالغ باال نبود.
مردم بالباس های معمولی ب��ه خیابان می آیند و 

خبری از لباس های گرم زمستانی نیست.
س��ال گذش��ته بارش برف در زمس��تان در نقاط 
مختلف استان اتفاق افتاد به طوری که موجب سرد 
شدن ش��دید هوا در این استان ش��د و سرد شدن 
ش��دید هوا موجب یخ زدن و ترکیدن تعداد باالی 
کنتوره��ای آب ولوله ه��ای آب در نقاط مختلف 
استان شد.هم اکنون مردم این اس��تان از ابتدای 
زمس��تان تاکنون برف قابل توجهی را مش��اهده 
نکرده اند و کوهس��تان های این اس��تان تن پوش 
س��فیدرنگ برف را هنوز در س��ال جاری تجربه 
نکرده اند. در میان کم بارشی و نبود برف و سرما، هوا 
در حال گرم شدن است به طوری که درجه حرارت 

بخاری ها رو به کاهش است.
گرم شدن هوا موجب سبز شدن بونه ها در باغچه ها 
و مراتع است. بس��یاری از درختان میوه در نقاط 
مختلف استان به شکوفه نشسته اند و شکوفه های 

این درختان در حال باز شدن است.
درختان میوه بس��یاری در منطقه ناغان و سامان 
و ل��ردگان چهارمح��ال و بختی��اری به ش��کوفه 

نشس��ته اند و ش��کوفه این درختان میوه بازشده 
است.کارشناسان ارشد باغبانی در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اینکه گرم شدن هوا در چهارمحال 
و بختیاری موجب بیدار شدن درختان و آغاز رشد 
و نمو گیاهان شده اس��ت، عنوان کرد: بسیاری از 
درختان میوه شکوفه زده اند و بسیاری از بوته ها و 
درختان کوچک مانند درختچه های رز با گرم شدن 

هوا نیز اقدام به رشد و نمو کرده اند.
 باز ش��دن ش��کوفه ها درختان میوه در این موقع 
سال در این استان برای کش��اورز و باغبان ناگوار 
است به طوری که احتمال از بین رفتن شکوفه ها و 
سرمازدگی آن ها بسیار باال است مژده سلیمان پور 
تأکید کرد: باز شدن شکوفه درختان اگرچه در این 
فصل زیبایی خودش را دارد اما می توان خسارت 
باالیی سبب شود.وی ادامه داد: باز شدن شکوفه ها 
درختان میوه در این موقع سال در این استان برای 
کشاورز و باغبان ناگوار است به طوری که احتمال 
از بین رفتن شکوفه ها و سرمازدگی آن ها بسیار باال 
است.وی گفت: سرمازدگی شکوفه درختان موجب 
کم باری و کاهش تولید میوه در سال آینده را سبب 
می شود.وی ادامه داد: امیدواریم دما در نقاط اصلی 
مرکز تولید میوه اس��تان مانند شهرستان سامان 
افزایش پیدا نکند چراکه موجب ایجاد خسارت به 

باغبانان و کاهش تولید استان می شود.
وضعیت منابع آبی در سال آينده بسیار 

نگران کننده است

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به اینکه وضعیت بارش در این اس��تان 
بس��یار نگران کننده شده اس��ت، گفت: از ابتدای 
س��ال زراعی جاری تاکنون ب��ارش قابل توجهی 
در این اس��تان به صورت مطل��وب به خصوص در 
زمس��تان نداش��ته ایم.مهرداد قطره بابیان اینکه 
وضعیت منابع آبی در سال آینده بسیار نگران کننده 
اس��ت و وضعیت نامطلوبی برای آن ها پیش بینی 
می شود، گفت: عدم بارش مناسب برف موجب کم 
شدن منابع آب در بسیاری در نقاط چهارمحال و 

بختیاری در سال آینده می شود.
 وی ادامه داد: وضعیت دمای هوا نیز با سال گذشته 
بسیار متفاوت است و امس��ال دما هوا در ماه های 
سرد این اس��تان مانند دی ماه و بهمن ماه نیز افت 

شدید نداشته است.
کاه�ش ۵۸ درص�دی بارندگ�ی در 

چهارمحال و بختیاری
وی ادامه داد: هم اکنون دمای باالی هوا در بسیاری 

از نقاط استان موجب ش��کوفه زدن درختان میوه 
شده است.

قطره گفت: میانگین بارندگی وزنی س��ال زراعی 
جاری استان چهارمحال و بختیاری ۲81 میلی متر 
اس��ت که نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل 16 
درصد کاهش دارد و همچنین نسبت به میانگین 
بلندمدت دوره مشابه ۲6 درصد کاهش دارد.وی 
بیان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت 
به میانگین س��ال زراعی کامل ح��دود 58 درصد 

کاهش بارندگی دارد.
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به افزایش دما در زمستان امسال در این 
اس��تان، تأکید کرد:  حداکثر دمای هوا شهرکرد 
1۴ درجه سانتی گراد است و میانگین دما نیز 1.5 

درجه سانتی گراد است.
وی گفت: دمای شهرس��تان ل��ردگان 17 درجه 
سانتی گراد است که گرم ترین نقطه چهارمحال و 

بختیاری به شمار می رود.

مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نی��روی ب��رق 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از آغ��از افتتاح 
 8 پروژه برق رس��انی در دهه فجر امس��ال خبر

 داد.
 سید روزبه هاشمی با اشاره به آغاز افتتاح 8 پروژه 
برق رس��انی در دهه فجر امس��ال، برق رسانی به 
روس��تای رزگه بخش موگویی در شهرس��تان 
کوهرنگ، برق رس��انی به روس��تاهای شرمک و 
را که بخش بازف��ت در شهرس��تان کوهرنگ و 
برق رسانی به مس��کن مهر ش��هرکرد و بروجن 
 را ازجمل��ه طرح ه��ای قابل افتت��اح عن��وان 

کرد.
وی همچنین افتتاح پس��ت های ۲0.63 کیلوولت شهرکرد 
۲ به ظرفی��ت 80 م��گا ولت آمپر، پس��ت ۲0.63 کیلوولت 
بن به ظرفیت 80 م��گا ولت آمپر، پس��ت ۲0.63 کیلوولت 
چنار محمودی در شهرس��تان لردگان  به ظرفیت 15 مگا 
ولت آمپر و همچنی��ن اتص��االت خطوط 63 ش��هرکرد 1 
 به ۲ را از دیگ��ر برنامه ه��ای پیش بینی ش��ده در دهه فجر 

برشمرد.
 مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گفت: برای 
 اج��رای این طرح ه��ا را ۲73 میلی��ارد ریال اعتب��ار هزینه

شده است.

سرود 13۵7 نفری در 
راهپیمايی 22 بهمن برگزار 

می شود
رئیس هماهنگی تبلیغات اس��المی چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: در روز ۲۲ بهمن س��رود 1357 
نفری در شهرکرد مرکز این استان برگزار می شود.

علی گرجی در نشس��ت س��تاد دهه فج��ر انقالب 
اس��المی با محوریت راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن  
اظهار کرد: ۲۲ بهمن جریان سازی فرهنگی است 
که تا پایان سال باید از آن نهایت استفاده برده شود.
وی مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن را از میدان انقالب 
تا می��دان دو معصوم دانس��ت و تصری��ح کرد: اگر 
مشکالت و نواقص مسیر امسال رفع نشود ما مجبور 

به تغییر این مسیر در سال آینده نیز خواهیم شد.
این مس��ئول بابیان اینکه در مراس��م سال جاری 
صندلی پیش بینی نش��ده و مس��ئوالن نیز در بین 
مردم باید بایس��تند، افزود: امسال برای جلوگیری 
از چند تکه شدن راهپیمایی و ساماندهی راحت تر 
جمعیت، تجمع ساعت 10 صبح در میدان انقالب و 

حرکت در ساعت 10:15 دقیقه خواهد بود.

رشد 1۵ درصدی صادرات 
تعاونی ها در استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری از رشد 15 درصدی صادرات تعاونی ها در 
این استان خبر داد.داوود ش��یوندی اظهار کرد: با 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته به مناسبت 
دهه مبارک فج��ر از 36 کارآفرین برتر در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری تجلیل ش��د.وی افزود: در 
10 ماه نخست سال جاری یک هزار و 330 میلیارد 
ریال اعتبار برای تثبیت اشتغال، سرمایه  در گردش، 
ایجاد کارگاه ها و مؤسس��ات صنعتی و کشاورزی 
به کارفرمایان در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
پرداخت شده است.شیوندی ادامه داد: این میزان 
تسهیالت در راستای تقویت تولید، رونق اقتصادی 
و ایجاد فرصت های ش��غلی به کارفرمایان در این 
استان پرداخت شده که در راستای نیل به اهداف از 

پیش  تعیین شده تأثیرگذار بوده است.

سامانه پخش ديجیتال در 
شهر جونقان راه اندازی شد

یازدهمین س��امانه پخ��ش دیجیت��ال تلویزیونی 
چهارمحال و بختیاری همزمان با س��ی و ششمین 
دهه مبارک فجر، در ش��هر جونقان به بهره برداری 
رس��ید.مدیرکل صدا وسیمای اس��تان در مراسم 
افتتاح این س��امانه که با حضور استاندار و جمعی 
از مسئوالن محلی برگزار ش��د، گفت: با راه اندازی 
این س��امانه امکان دریافت 35 ش��بکه دیجیتال 
تلویزیونی و رادیویی برای جمعیت 15 هزارنفری 

جونقان فراهم شده است.

نماينده ولی فقیه در استان:

بختیاری ها مردمی صبور، قانع و 
ظلم ستیز هستند

نماینده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
بختیاری ه��ا مردمی صبور، قانع، ظلم س��تیز و حامی 
انقالب و مبارزه با مس��تکبران هستند.حجت االسالم 
محمدعلی نکونام در همایش بیعت عشایر با ولی فقیه 
با تبریک و گرامیداش��ت یوم اهلل دهه فجر گفت: همه 
مردم می کوش��ند تا به نوعی در بزرگداش��ت ایام دهه 
فجر س��هیم باش��ند چراکه در این ایام خ��دا به مردم 
نعمتی داده که به امت های پیش��ین داده نشده است.

وی بابیان اینکه خدا هر نعمتی را به هر انسانی می دهد 
بی حساب نیست و در اعطای این نعمت حکمتی وجود 
دارد و تا امتی لیاقت داشتن یک نعمت را نداشته باشد 
از داش��تن آن محروم خواهند ماند ادام��ه داد: نعمت 
انقالب به این امت توسط خدا اعطاش��ده و اگر مردم 
شایستگی آن را نداشتند خدا هم از اعطای آن به آن ها 
خودداری می کرد.نماین��ده ولی فقیه در چهارمحال و 
بختیاری لبیک مردم به امام راحل و پاسخ نه به طاغوت 
را یکی از شایستگی ها و ظرفیت های این امت برشمرد 
و عنوان ک��رد: حرکت بختیاری ها به س��مت تهران و 
بیعت با امام راحل و نفی کس��ی که نام بختیاری را بر 
خود داشت اما راهی غیر از راه اسالم را می رفت، حضور 
مردم در جنگ و فدای جان خود و فرزندانشان در آن، 
ایستادگی مردم در مقابل فتنه و فتنه گران و ... از دیگر 
ظرفیت های این امت بزرگ است.نکونام گفت: مردم 
ایران اجازه نداده و نمی دهند مسئوالن نظام بر اساس 
سلیقه شخصی خود گام برداش��ته و همین امر کمک 
کرد تا انقالب 36 س��اله ش��ود و در این مدت راه های 
بلندی را طی کرده و در آینده نیز با حمل پرچم اسالم 
آن را به دست صاحب اصلی آن یعنی بقیه اهلل برساند.

وی رمز ماندگاری انقالب را اسالم خواهی، عزت طلبی، 
ظلم س��تیزی و حمایت جدی مردم از کسی که خدا و 
پیامبر حمایت از او را توصیه کرده اند، ولی فقیه دانست 
و خاطرنش��ان کرد: درگذش��ته آمریکا کم برای ملت 
ایران نقشه نکش��یده و تحریم تنها یکی از سنگ هایی  
اس��ت که در این راه در پیش پای ملت ایران انداخته 
اس��ت.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به مقابله آمریکا با ایران توسط سالح های جنگی، 
سالح جلوگیری از هسته ای شدن کشور و بسیج همه 
رسانه ها برای به ذلت کشاندن مردم ایران عنوان کرد: 
با همه این توطئه ه��ا آمریکا نتوانس��ته ایران را حتی 

یک قدم به عقب براند.

آغاز افتتاح ۸ پروژه برق رسانی در استان 
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گشتی در اخبار آسماننصفجهاننورافشانیمیشود

اعتیادزناناصفهانباالترازمیانگینکشوری

 رئیس شللورای هماهنگی تبلیغات اسللامی اصفهان گفت: به مناسبت 
سی وششمین سللالگرد پیروزی انقاب اسللامی روز ۲۱ بهمن در شهر 

اصفهان و سراسر استان نورافشانی می شود
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 محموله میلیاردی پوشاک قاچاق
 در اصفهان کشف شد

 رئیس پلیس آگاهللی اصفهان گفت: با تللاش کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان،  محموله پوشاک 
خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال قبل از 
رسیدن به بازار کشف و توقیف شللد.   به گزارش اصفهان شرق؛ 
سرهنگ ستار خسروی با بیان این مطلب اظهار داشت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز این پلیس در ادامه مأموریت های 
ویژه مقابله با دپو و توزیع کاالهای خارجی قاچاق در سطح استان 
با رصد انبارهای سطح شهر اصفهان از فعالیت غیر قانونی فردی در 
نگهداری و دپوی کاالهای قاچاق مطلع و بافاصله موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات و اطمینان از درستی 
موضوع، با هماهنگی مقام قضایی محل مورد نظر را مورد بازرسی 
قرار دادند، که در نتیجلله این عملیات تعداد 5۰ کیسلله حاوی 
پوشللاک خارجی فاقد هرگونه مدارک مثبتلله گمرکی و قاچاق 
کشللف کردند.رئیس پلیس آگاهی اصفهان با بیان اینکه ارزش 
محموله کشف شده یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده، بیان 
کرد: خوشللبختانه با اقدام به موقع و سریع ماموران از تزریق این 

محموله به بازار اصفهان جلوگیری به عمل آمد.

تقويت جايگاه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان در نظام فنی کشور

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسامی 
شهر اصفهان گفت: سللازمان نظام مهندسی ساختمان در نظام 

فنی کشور از جایگاه الزم برخوردار نیست.
به گزارش ایمنا،مهندس عبدالرسللول جان نثاری با بیان اینکه 
سازمان نظام مهندسی در سیسللتم فنی کشور نقش خود را به 
درستی ایفا نمی کند افزود: ساختار فعلی این سازمان توان نظم 

دادن به اعضای فعلی خود و روند افزایش آنان را ندارد. 
وی، تعداد اعضای فعلی سللازمان نظام مهندسی را ۲۷ هزار نفر 
بیان کرد و از افزایش ۲۳ هزار نفر تا دو سللال آینده خبر داد و با 
اشللاره به وجود ضعف در نظام آموزشی کشور گفت: دانشگاهها 
بی حد و حساب وارد رشللته های مرتبط با مهندسی می شوند، 
در حالی که افراد باید با گذراندن دوره هایی به مباحث حرفه ای 
ورود پیدا کنند. رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران 
شورای اسامی شهر اصفهان، از وجود نقد جدی به آزمون های 
مهندسی و کارشناسی ارشللد ورود به دانشگاهها و سؤاالت آنها 
خبر داد و تصریح کرد: تشللکیل گروهی تخصصی برای بررسی 
این آزمون  بخشی از این معضل به شهرداری و بخشی به سازمان 
نظام مهندسی مربوط می شللود و نیاز به بازنگری از نظر سخت 
افزاری و نرم افزاری دارد “ها ضروریسللت. وی، لزوم بازنگری و 
آسیب شناسی کلی در تعریف و تشکیل دفاتر مهندسی را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: قرار بود این دفاتر نقش مشاوره ای را در 
مطالعات اولیه، طراحی و نظارت ایفا کننللد ولی این امر تحقق 

نیافته است. 

گزارش آيین اختتامیه جشنواره
 » بهشت در قاب تصوير«

خود کم بینی ما را به سمت انفعال در مسائل فرهنگی برده است
هنرمند نباید از کتاب که رسانه مادر و ریشه است فاصله بگیرد

خبرگزاری ایمنا: دبیر جبهه فرهنگی انقاب اسللامی اسللتان 
اصفهان و معاون فرهنگی اجتماعی شللهردار با اشللاره به اینکه 
شللناخت خوبی از سللرمایه های اجتماعللی و فرهنگللی خود و 
ارزش های آنها نداریم، گفت: در حال حاضر دچار خود کم بینی در 
برخی از حوزه ها شده ایم و جامعه ای که به این معضل دچار شود، به 
معضل انفعال در مقابل مسائل فرهنگی دیگران نیز دچار می شودبه 
گزارش ایمنا، علی قاسم زاده در آیین اختتامیه جشنواره "بهشت در 
قاب تصویر" اظهار داشت: یکی از مشکات فرهنگی ما این است که 
قدر داشته های خود را نمی دانیم.  زمانی تصور بر این بود جامعه ای 
که سرمایه دارتر است، غنی تر نیز هست ولی اکنون مقیاس برای 
سنجش یک جامعه، تمام سرمایه ها در تمام بخش ها است. معاون 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اگر درختی قطع 
یا خشک شللود همه به دنبال وقوع و آسیب شناسی و احیای آن 
می روند ولی اگر مرکز فرهنگی و هیئت مذهبی تعطیل شود، کسی 
به دنبال چگونگی تعطیلی و احیای آن نمی رود و سئوال اینجاست 
که چرا ما نسبت به این بخش از داشته هایمان بی تفاوت هستیم و 

باید هوشمندانه تر عمل کنیم. 

 در جلسه هماهنگی راهپیمايی
 22 بهمن مطرح شد:  

حسن آباد هم صدا با ايرانیان 
صالبت انقالب را در 22 بهمن 

فرياد می زند
 جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی ۲۲ بهمن 

در شهر حسن آباد با حضور مسئوالن برگزار شد.
 جلسلله برنامه ریللزی و هماهنگی جهللت برگزاری 
راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور شهردار، بخشدار، شورای 
اسامی شهر، نماینده سازمان تبلیغات اسامی منطقه 
جرقویه، مسئوالن بسیج و کانون های جرقویه علیا در 

محل شهرداری برگزار شد.
حسین ایروانی شللهردار شهر حسللن آباد با اشاره به 
حضور پر شللور مللردم در روز ۲۲ بهمللن اظهار کرد: 
وظیفه همه ماسللت که تمهیداتی پیش بینی کرده و 
زمینه را برای حضور هر چه بیشتر و پر شور مردم در 
راهپیمایی روز ۲۲ بهمن فراهم کنیم چرا که حضور پر 
شور مردم نشانه صابت انقاب و حمایت مردم از نظام 
جمهوری اسامی و تجدید میثاق با رهبر و شهدا می 
باشد.گفتنی است مراسللم راهپیمایی ۲۲ بهمن روز 
چهارشنبه از میدان نماز –خیابان جمهوری – خیابان 
استقال – خیابان آزادی – میدان شهدا – گلزار شهدا 
برگزار می شود و در پایان برادر جعفرزاده قطعنامه را 

قرائت خواهد کرد.
الزم به ذکر اس�ت برنامه های ذيل در اين 

مراسم به اجرا خواهد رسید:
ایجاد کارگاه جهت نوشللتن جماتی در محکومیت 
اهانت به پیامبر اسام و اهدا جوایزی به بهترین جمله 

نوشته شده از طرف کانون پرورش فکری
 برگزاری مسابقات عکاسی و دست نوشته در مورد روز 

۲۲ بهمن از طرف کانون بانوان
 شرکت مسئولین منطقه در راهپیمایی و حمل پاکارد 

از طرف ادارات مربوطه
 سخنرانی یکی از روحانیون منطقه در روز ۲۲ بهمن در 

گلزار شهدا شهر حسن آباد
 جابجایی راهپیمایان بعد از مراسم توسط اداره آموزش 

و پرورش
 ایجاد نظم و امنیت توسط کانتری و بسیج در طول 

راهپیمایی و برگزاری مراسم درگلزار شهدا
 ارسللال پیامک جهت دعوت از مردم برای شرکت در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن از طرف شهرداری و بسیج حوزه 5
نصب پرچم و بنر و پاکارد در طول مسیر راهپیمایی
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اسللتاندار اصفهللان در نشسللتی بللا 
خبرنگاران که به منظور ارایه گزارش 
سفر هیات دولت به اسللتان اصفهان 
برگزار شده بود با اشللاره به برخی از مصوبات هیات دولت در 
رابطه با استان اصفهان اظهار داشت: تخصیص 65۱ میلیارد 
تومان اعتبار برای راه اندازی ۲8 پروژه شللاخص در اسللتان 
اصفهان از جمله دستاوردهای سفر سیزدهمین کاروان تدبیر 

و امید به استان اصفهان بوده است.
رسول زرگر پور راه اندازی دو ورزشللگاه بزرگ، تامین اعتبار 
برای پروژه های آبرسللانی به اصفهان، تکمیل بیمارسللتان 
خمینی شهر راه اندازی سیستم فاضاب در ۴ شهر استان و 
راه اندازی مراکز فرهنگی و دانشللگاهی جدید در استان را از 

جمله این پروژه های شاخص دانست.
تخصیص اعتبار 40 میلیاردی برای تعمیر بناهای 

تاريخی اصفهان
وی با اشاره به تخصیص اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی برای احیاء 
و بازسازی بناهای میراثی استان اصفهان برای دو سال آینده 
اضافه کرد: اجرای این مصوبه به شللرط استفاده از مشارکت 
بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخللی و تغییر کاربری 
آنها برای تبدیل شللدن به اقامتگاه و منابللع درآمدی امکان 

پذیر خواهد بود.
اسللتاندار اصفهللان در خصللوص مصوبات هیللات دولت در 
خصوص وضعیت آب استان اصفهان نیز بیان داشت: بررسی 
مشللکات آب از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی شده در 

سفر سیزدهمین کاروان تدبیر و امید بود.

وی اداملله داد: در این راسللتا و با توجه به دسللتورات رئیس 
جمهور در میدان امام )ره( در خصوص تامین آب اسللتان و 
احیای دایمی زاینده رود سه موضوع اصلی را برای یادآوری در 
قالب نامه ای فوری به معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل 

شورای عالی آب ارسال کردم.
زرگرپور اضافه کرد: اجرای هر چه سللریعتر طرح ۹ ماده ای، 
اولویت بندی طرح های آبرسانی به استان اصفهان و تسریع در 
بهره برداری از تونل سوم کوهرنگ از جمله مطالب عنوان شده 

در نامه ارسالی به معاون رئیس جمهور بوده است.
وی در ادامه در خصوص تبدیل بخشی از رودخانه زاینده رود 
به حوضچه  در محدوده شهر اصفهان نیز بیان داشت: این طرح 
حدود یک سال پیش در دست بررسی قرار گرفته و مدیریت 

شهری اصفهان نیز مخالف اجرای آن بوده است.
زرگرپور ادامه داد: در صورتیکه شللورای عالی آب کشللور با 
اجرای طرح تبدیل بخشی از بستر رودخانه زاینده رود به به 
دریاچه به واسطه پمپاژ آب به این قسمت موافقت کند، این 

طرح اجرایی خواهد شد.
پیش بینی اعتبار 600 میلی�ون دالری برای خط

 2 مترو 
وی در خصوص دستورات رئیس جمهور در راستای کاهش 
آلودگی هوای اصفهان نیز بیان داشللت: بنللا بر تاکید رئیس 
جمهور در خصوص کاهش آالینده های شهر اصفهان و تبدیل 
شدن این وضعیت به حالت استاندارد مقرر شده است تقویت 

ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار ویژه قرار گیرد.
زرگرپور ادامه داد: بر این اسللاس اعتبار 6۰۰ میلیون دالری 

برای راه اندازی خط ۲ مترو اصفهان در حال بررسی است که 
به زودی جمع بندی خواهد شد.

وی با اشللاره به خبللر خوش هیللات دولت بللرای بدهکاران 
بانکی کشللور نیز گفت: بر این اسللاس و با توجلله به افزایش 
تعللداد بدهللکاران بانکی مقرر شللد بر اسللاس پایشللی که 
توسللط کارگروه های تشکیل شللده در اسللتان های کشور 
صورت می گیرد به بدهکارانی که بر اسللاس تغییر شللرایط 
 اقتصادی کشللور قادر به پرداخت بدهی نبوده اند تسهیاتی 

ارایه شود.
استاندار اصفهان تعداد بدهکاران بی تقصیر استان اصفهان را 
بیش از ۲ هزار نفر اعام کرد و بیان داشت: به زودی برای این 

افراد تسهیات اختصاص خواهد یافت.
وی در ادامه در خصوص وضعیت توزیع و مصرف مواد مخدر 
در اسللتان اصفهان نیز گفت: در حال حاضر وضعیت اعتیاد 
مردان اسللتان به مواد مخدر پایین تر و میانگین اعتیاد زنان 
اسللتان به مواد مخدر باالتر از میانگین کشوری است که این 

امری نگران کننده است.
استاندار با اشللاره به تشللکیل کارگروه های مبارزه با اعتیاد 
در مللدارس، دانشللگاه ها و مراکز صنعتی بیان داشللت: باید 
توجه داشللته باشللیم که سیاسللت دولت جدید بللر مبنای 
پیشللگیری از اعتیاد در قالللب فعالیت هللای اجتماعی بوده 
 اسللت و از این رو با تشللکیل NGOها این امر را اجتماعی

 کرده ایم.
زرگر پور افزایش کشفیات مواد مخدر را نگران کننده دانست 
و افزود: بر اساس آمار ارائه شده تنها ۲5 درصد از مواد مخدر 
استان کشللف می شللود و افزایش کشللفیات بیانگر افزایش 

جابجایی مواد مخدر در استان است.
وی در خصوص چگونگی تضمین تامین اعتبار پروژه هایی که 
توسط هیات دولت کلنگ زنی شده است، گفت: هیچ کلنگی 

را هیات دولت بدون تعریف ردیف بودجه بر زمین نزده است.
استاندار اصفهان در خصوص عدم حضور هیچ یک از وزیران 
در منطقه شرق اصفهان نیز بیان داشت: باید توجه داشت که 
مسئوالن زیادی از ابتدا تاکنون به شرق اصفهان سفر کرده و 
حدود دو ماه پیش نیز وزیر نیرو و نائب رئیس مجلس به این 
منطقه سللفر کرده و از نزدیک با مشللکات این بخش آشنا 

شدند.
وی در ادامه تصویب تبدیل شدن کارخانه ریسباف اصفهان به 
موزه بزرگ اصفهان را نیز از دیگر مصوبات سفر هیات دولت به 
استان اصفهان عنوان کرد و افزود: این طرح به زودی اجرایی 

خواهد 
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مدیرکل بهزیستی اسللتان اصفهان گفت: حدود ۲ هزار 
نفر از خانواده های زیر پوشش بهزیستی اصفهان امسال 
مراحل توانمندسازی خود را طی کرده و از زیر پوشش 

بهزیستی خارج شده اند. 
  بلله گللزارش اصفهان شللرق؛ سللعید صادقللی اظهار 
داشللت: یکی از برنامه های در دسللت اقدام بهزیسللتی 
اسللتان اصفهان، توانبخشللی مبتنی بر خانللواده یعنی 
موسسلله زدایی و زیر پوشللش قرار دادن افراد در منزل 

است.

وی افزود: همچنین تا کنون ۷5 درصد افرادی که دچار 
آسیب های نخاعی شده اند با پرداخت ماهیانه ۱۲۰ هزار 
تومان زیر پوشللش قرار گرفته اند و امیدوار هسللتیم تا 
پایان سال بتوانیم ۱۰۰ درصد افراد را شناسایی کرده و 

زیر پوشش قرار دهیم.
مدیللرکل بهزیسللتی اسللتان اصفهللان با بیللان اینکه 
برناملله توانمندسللازی مددجویان یللک برنامه جامع 
و شللامل حوزه هللای فرهنگللی، آموزشللی، اقتصادی، 
معنللوی و فرهنگللی اسللت، تصریللح کرد: بر اسللاس 
برنامه پنجم توسللعه، سللازمان های حمایتللی باید هر 
 سللال ۱۰ درصد افراد تحت پوشللش خللود را توانمند

 کنند.وی بیان کرد: در این راسللتا بهزیسللتی اسللتان 
اصفهللان امسللال در حللدود ۱6 درصللد افللراد زیللر 
 پوشللش را توانمند و از زیر پوشللش بهزیسللتی خارج

 کرده است.
صادقللی خاطرنشللان کرد:حللدود ۲ هللزار نفللر از 
خانواده های زیر پوشللش مراحل توانمند سازی را طی 
 کرده و از وام های خود کفایی و خوداشللتغالی استفاده 

کردند

همزمان با فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر و سفر ریاست 
محترم جمهور و هیئت دولت و به همت تاشگران شرکت 
آب و فاضاب روسللتایی اسللتان اصفهان،  ۱5 هزار نفر از 
روستائیان شهرسللتان نایین  از آب شرب سالم و بهداشتی 

بهره مند شدند.
مدیر امللور آب و فاضاب روسللتایی شهرسللتان نایین در 
اینخصوص گفت: همزمان با سفر ریاست محترم جمهور و 
هیئت دولت به استان اصفهان در دهه مبارک فجر، فاز اول 
پروژه آبرسانی به روستاهای دهسللتان الی سیاه با حضور 
وزیر محترم آموزش و پرورش افتتللاح و بهره برداری از آن 

آغاز گردید.
رضا دهقللان افللزود: عملیات اجرایللی پروژه آبرسللانی به 
روستاهای دهستان الی سیاه برای تامین آب شرب سالم و 
بهداشتی روستائیان محترم شهرستان نایین، از سال ۱۳8۹ 
آغاز گردید و فاز اول آن با حضور جناب آقای دکتر فانی  وزیر 
محترم آمللوزش و پرورش، مدیران شللرکت آب و فاضاب 
روستایی استان، مسئولین شهرستان و جمعی از روستائیان 

محترم به بهره برداری رسید.
مدیر آب و فاضاب روستایی شهرستان نایین تعداد جمعیت 
بهره بردار در فاز اول این پروژه را حدود 6۰۰ مشللترک در 
قالب ۷ روسللتا اعام کرد و گفت: برای اجللرای این پروژه، 

تاکنون بیش از ۱6 هزار میلیون ریال  هزینه شده است.
به گفته دهقان، احداث  ۳۰ کیلومتر خط انتقال، سلله باب 
مخزن با حجم بیش از 6۰۰ متر مکعب، ۲ ایستگاه پمپاژ  و 
دو ایستگاه کامل شبکه برق از اقدامات صورت گرفته در این 
پروژه بوده است.همچنین برای اولین بار در استان اصفهان 
از کلرزن نمک طعام بللرای کلرزنی و ضدعفونی نمودن آب 

شرب استفاده شده است.
گفتنی است روسللتای نایین با ۱86 روستا در شرق استان 

اصفهان قرار گرفته است.

با تصویب دولت، شللش میلیون و ۳5 هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در 
سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال عیدی در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه 

مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت می شود.
  به گزارش خبرگزاری فارس ، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد 
نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اباغ 

کرد.
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱5 به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷6 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ 
سازمان مدیریلت و برنامه ریزی کشور و به اسللتناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت 
عیدی به کارکنان دولت ل مصوب۱۳۷۴ل و ماده)۷5( قانون مدیریت خدمات کشوری 

ل مصوب۱۳86ل تصویب کرد:
۱ل دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )5( 
قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر 
دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود )رسمی، ثابت، 
پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت( و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 
شش میلیون و سی و پنج هزار )6.۰۳5.۰۰۰( ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت 
در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سللال )عیدی( در بهمن ماه سال جاری از محل 

بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره۱ل پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال )عیدی( یا عناوین 
مشابه، عاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته 
و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع 
می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شللرکت ها مکلفند نظارت الزم را 

اعمال و موارد خاف را گزارش نمایند.
تبصره۲ل پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، 
قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر 

حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲ل میزان پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق 
وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های 
بازنشسللتگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادکشللاورزی و صندوق های 
بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز 
شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار )6.۰۳5.۰۰۰( ریال 

از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
تبصره ل عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ 
حق عائله مندی، اوالد و بیمه خدمات درمانللی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده 
است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق های 
مندرج در بند )۲( نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی ربط 

قابل پرداخت می باشد.
۳ل خدمت نیمه وقت بانللوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسللوب 
می شود. معلمان حق التدریس نسبت به سللاعات تدریس، مشمول این تصویب نامه 

خواهند بود.
۴ل شللرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت  عنوان پاداش آخر سال 
)عیدی( یا عناوین مشابه، عاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای 
هیأت مدیره خودداری نمایند. مسللئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر 

مدیران ذی ربط می باشد.

همزمان با فرارسیدن ايام اهلل دهه مبارک فجر:

افتتاح طرح آبرسانی به  7 روستای نايین
اتخاذ سیاست موسسه زدايی در بهزيستی استان :

چتر تسهیالت خود اشتغالی به 2 هزار خانوار

از سوی دولت ابالغ شد

پرداخت عیدی 603 هزار تومانی کارمندان در بهمن
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يادداشت

انتظار کشاورزان از سفر هیات دولت 
به شرق اصفهان برآورده نشد

 رييس هيئت مديره نظام صنفي شهرس��تان اصفهان گفت: 
ش��رق اصفهان در س��فر رييس جمهور به اصفهان، مورد بی 

مهری هيئت دولت قرارگرفت.
حاج حسن محسنی در گفتگو با اصفهان شرق با اشاره به شور 
و شعف کشاورزان شرق اصفهان در استقبال از رييس جمهور 
به اصفهان اظهار داشت: نظام صنفی طی جلسه ای به ميزبانی 
مرکز تعاونی توليدی زاين��ده رود براان جنوب��ی، با دعوت از 
بزرگان کشاورزی، از کشاورزان دعوت کرد تا حضور گسترده 
ای در ميدان امام اصفهان در استقبال از حجت االسالم روحانی 
داشته باشند و کشاورزان با تشويق ديگر اقشار، حضور با شکوه 
خود را در استقبال از رييس جمهور و حمايت از نظام به ثبت 

رساندند.
رييس هيئت مديره نظام صنفي شهرستان اصفهان افزود: زنان 
ورزنه ای با پوشش خاص خود)چادر س��فيد( و حجاب کامل 
علی رغم مسافت بسيار بخش بن رود به ميدان آمدند و توقع 
داشتند تا سوغاتی از رييس جمهور داشته باشند ولی متاسفانه 
در جلسات برگزار ش��ده با صنعت، رسانه و نخبگان حتی يک 
نماينده از کشاورزان حضور نداش��ت تا گوشه ای از درد شرق 
اصفهان و مشکالت ناشی از خشکس��الی صحبتی در حضور 

رياست محترم جمهور داشته باشد.
وی با اشاره به صحبت های غير کارشناسانه در خصوص آب، 
تصريح کرد: در صحبت های بسيار به چگونگی مصرف بهينه 
آب اشاره شد و اين درحالی بود که صحبتی از نحوه آورد آب و 
رساندن آن به پايين دست نشد. همچنين نکته ای که در اين 
رابطه قابل ذکر است نبود زيرساخت های الزم به کشت های 
گلخانه ای در ش��رق اصفهان می باشد که چطور با وجود عدم 
سازو کارهای الزم در خصوص کش��ت گلخانه ای در منطقه، 
بتوان به يکباره نحوه ی کشت را از چندين هزار هکتار به گلخانه 
تبديل کرد.محسنی دغدغه ی کش��اورزان شرق اصفهان در 
خصوص به ثمر رساندن کشت پاييزه عنوان و گفت: کشاورزان 
شرق اصفهان کشت خوبی را داشته اند و حال دغدغه ی اين را 
دارند که با عدم بارش و ولخرجی وزارت نيرو در برداشت های 
بی رويه باال دست، نتوان کشت را به ثمر رساند و مخارج صورت 
گرفته کشاورزان در کشت و کار هزينه ای ديگر را بر کشاورزان 
عزيز تحميل کند.وی با توجه به مراجعات کشاورزان به صنف 
و اظهار گله مندی از اينکه وزير يا نماينده ای از هيئت دولت 
به شرق اصفهان نيامد، خاطر نشان کرد: شرق اصفهان در اين 
سفر مورد بی مهری هيئت دولت قرارگرفت و اين در حالی بود 
که کش��اورزان در انتظار حضور حداقل يک نماينده به شرق 
اصفهان لحظه ش��ماری می کردند تا بازديدی از بحران شرق 
رودخانه خش��ک شده از سد آبش��ار تا تاالب گاوخونی داشته 
باشد.رييس هيئت مديره نظام صنفي شهرستان اصفهان بيان 
کرد: در سال زراعی 93-92 هيچ کشتی در حوزه زاينده رود 
به لحاظ رها نشدن آب از سد زاينده رود انجام نشد و طبق قول 
وزير نيرو می بايست خسارت عدم کشت به کشاورزان پرداخت 
ش��ود و ليکن از 210 ميليارد تومان، فقط 35 ميليارد تومان 
توسط سازمان جهاد کشاورزی استان بين کشاورزان توزيع شد 

و هنوز کشاورزان در انتظار 175 ميليارد باقی مانده هستند.

رونمايی ۵ روزه از جديدترين 
مدل های خودرو در نمايشگاه صنعت 

خودروی اصفهان
خبرگزاری ايمنا: يازدهمين نمايش��گاه بي��ن المللی صنعت 
خودرو اصفهان به عنوان يکی از مهمترين نمايشگاه های اين 
حوزه، همچون سال های گذشته در بهمن ماه برگزار می شود.

به گ��زارش ايمنا، يازدهمين نمايش��گاه بي��ن المللی صنعت 
خودرو اصفهان ساعت 15 روز پنج شنبه 23 بهمن ماه با حضور 
مسئوالن استانی و کشوری در محل نمايشگاه های بين المللی 
استان اصفهان گشايش می يابد و تا 27 بهمن ماه طی ساعات 

بازديد 15 الی 22 پذيرای بازديدکنندگان خواهد بود. 
اين نمايش��گاه در اي��ن دوره خدمات تجارت نگي��ن خودرو، 
ش��رکت توس��عه خدماتی بازرگانی اريتا )نمايندگی مرکزی 
ايرتويا(، اطلس خ��ودرو، رامک خودرو، بهمن موتور، س��يف 
خودرو، گروه خودروسازی س��ايپا، کرمان موتور، مديا موتورز 
کيش، خودروس��ازی راين، مديران خودرو و توان خودرو جی 
)نمايندگی اوپل( از خودروهای جديد خود در فضای نمايشگاه 
رونمايی خواهند کرد. همچنين همايش آموزش و آشنايی با 
خودروهای جديد شرکت سايپا در محل نمايشگاه برپا خواهد 
شد. طبق مستندات بخش ارتباط با مشتريان شرکت، فضای 
رقابتی ايجاد شده ميان برندهای حاضر در نمايشگاه، هر ساله 
درصد جذب بازديدکنندگان اين نمايشگاه را افزايش می دهد 
که اين امر مش��ارکت کنندگان را در دستيابی به اهداف خود 
بيشتر و بهتر ياری می دهد.امسال نيز برندهای برتر و پرطرفدار 

در اين نمايشگاه خودنمايی می کند.

هزينه شدن ۲۰۰ میلیارد ريال برای 
ارتقاء ايمنی راه های استان اصفهان

خبرگزاری ايمنا: مدير راهداری راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: مبلغ 200 ميليارد ريال اعتبار طی 9 ماهه جاری برای 
ارتقاء ايمنی راه های استان توس��ط اداره کل راه وشهرسازی 
هزينه ش��ده اس��ت.به گزارش ايمنا فرزاد دادخواه با بيان اين 
مطلب، اظهار داشت: اين اقدامات ش��امل آرامسازی ترافيک 
و آشکارس��ازی 27 نقطه پرحادثه، تهيه و نصب 15 هزار عدد 
تابلوی تاييدکننده مس��ير )اطالعاتی وگردشگری( مسيرنما، 
جهت نما و تابلوه��ای دوربرگردان و ايمن س��ازی ۶0 دماغه 
خروجی راهها و نواحی پربرخورد است. وی افزود: اجرای بالغ بر 
۴ هزار کيلومتر خط کشی، تعمير و نصب و اجرای حفاظ بتنی 
)نيوجرس��ی( و حفاظ فلزی )گاردريل( در طول ۶0 کيلومتر، 
اجرای ش��يار لرزاننده و هش��دار دهنده در طول 75 کيلومتر 
و مهار يک هزار و 9۸2 مورد س��رحفاظ گاردريل در زمين به 
منظور ايمن س��ازی از ديگر اقدامات اين اداره کل بوده است. 
مدير راهداری راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان بيان داشت: 
برای شناسايی نقاط و مقاطع پرحادثه در سطح استان عمليات 
مميزی ايمنی راهها در طول 1۴00 کيلومتر انجام شده است. 

اخبار کوتاه 

4
یارانه بهمن ماه امشب واریز می شود

سازمان هدفمندسازی يارانه ها اعالم کرد: يارانه مربوط به بهمن ماه ساعت 2۴ امشب  
به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، چهل و هشتمين مرحله يارانه نقدی مربوط به بهمن ماه 
همزمان با واريز قابل برداشت خواهد بود.

حسن درگاهی حکايتی از ش��اه عباس تعريف می کند که 
نشان می دهد يکی از ش��اخص های مهم اقتصاد مقوله ای 

است که تاکنون کمتر کسی به آن توجه می کند.
حس��ن درگاهی درباره ش��يوه توزيع منابع در سال های 
گذشته عنوان کرد: شيوه توزيع منابع، يکی از يادگارهای 
پرهزين��ه دولت قبل��ی اس��ت ک��ه کاًل از دو ويژگی مهم 
تخصيص منابع، ک��ه هم��ان کارايی و عدالت اس��ت، به 
مقوله کارآيی اعتقادی نداش��ت يا شايد نمی دانست که با 
حذف کارآيی، که عامل مولد ثروت و درآمد جامعه بشمار 
می آيد، عملکرد عدالت چيزی به جز توزيع مس��اوی فقر 

نخواهد بود.
جالب تر آنکه اصوالً اصالحات قيمتی ابزار ارتقای کارايی 
اس��ت نه ابزار بهبود توزي��ع درآمد. رويک��رد اقتصاد بازار 
رقابت��ی و نقش مکانيس��م قيمت ه��ا در تخصيص منابع 
به همراه حاکمي��ت خ��وب و دولت کارآمد ش��رط الزم 
تحقق هدف رش��د اقتصادی است و از س��وی ديگر وجود 
دو نظام توانمند مالياتی و تامي��ن اجتماعی، که هر دو از 
نش��انه های دولت کارآمد است، ش��رط اساسی در تحقق 
عدالت اقتصادی اس��ت. مجموعه اول ايجاد ثروت و رشد 
درآمد را ب��ا کارآيی در تخصيص مناب��ع تضمين می کند، 
در حالی که مجموع��ه دوم بهبود توزي��ع درآمد را باعث 
می شود. از مشکالت اساس��ی نظام سياستگذاری اقتصاد 
ايران تاکنون آن بوده اس��ت که ابزارهای فوق نابجا مورد 
استفاده قرار گرفته اند، به طوری که برخی از مکانيسم های 

مهم رشد به بهانه بد تر شدن توزيع درآمد عماًل در اقتصاد 
تعطيل شده است.

اين استاد دانش��گاه در ادامه با اش��اره به ناکارآمدی های 
دولت  گذش��ته گفت: اگر چه نقد دولت گذشته در فضای 
عمومی جامعه چن��دان خوش نيام��د و نمی آيد ولی نقد 
علمی وظيفه س��نگينی اس��ت که مصلحت بردار نيست. 
مگر می ش��ود بدون تمس��ک به دانش اقتصاد، سياس��ت 
اقتصادی طرح و اجرا کرد؟ ذهن خال��ی از دانش اقتصاد، 
قدرت تجزيه و تحليل رفتارهای اقتصادی جامعه را ندارد. 
در اين صورت ممکن است در توضيح داده ها و شواهد دچار 
اشتباه شويم. نقل است که شاه عباس از وزير خود در مورد 
اوضاع اقتصادی مردم سئوال می کند. وزير جواب می دهد 
که جانم به قربانت، وضع مردم بسيار خوب است به طوری 
که همه پينه دوزان امسال به سفر حج رفتند. شاه می گويد  
ای نادان اينکه تو می گويی نشانه آن است که وضع مردم 
بد است، زيرا اگر وضع مردم خوب بود بايد کفاشان به سفر 
حج می رفتند )چون مردم به جهت اوضاع بد اقتصادی به 
جای خريد کفش نو، بار ها ب��رای وصل و پينه کفش خود 
به پينه دوز مراجعه کرده ان��د و در نتيجه وضع پينه دوزان 

بهتر شده است.(
وی در بخش ديگری از س��خنان خود گفت: پوپوليس��م 
پارادايم اصلی دولت گذشته بود. بنابراين هدف از اصالح 
قيمت انرژی در مرحله اول نه بهبود تخصيص منابع انرژی 
و ارتقای فناوری در راس��تای تحقق صرفه جويی انرژی، 

بلکه بدس��ت آوردن منابع مالی و توزيع نق��دی آن برای 
تحقق عدالت مورد نظر بود. حتی يارانه هدفمند نشد. بلکه 
در   نهايت بخشی از پرداخت يارانه کااليی فراگير به يارانه 
نقدی فراگير تبديل شد. بدين جهت توليد و توليد کننده 
فراموش می شود. نمونه ديگر سياست پرهزينه دولت قبل 
در راستای   همان پارادايم مذکور، سياست خصوصی سازی 

بود. آيا واقعاً آنچه اتفاق افتاد 
ب��ا روح سياس��ت های کلی 
اصل ۴۴ همخوانی دارد؟ آيا 
در بهينه س��ازی تخصيص 
مناب��ع، خصوص��ی س��ازی 
ابزار ارتقای کارآيی اس��ت يا 
ابزار نظام تأمي��ن اجتماعی 
برای بهبود توزي��ع درآمد؟ 
آيا ش��يوه س��هام عدالت )يا   
هم��ان خصوصی س��ازی به 
ش��يوه انبوه( به ارتقای بهره 
وری بنگاه ها منجر ش��د؟ در 
اين سياس��ت نيز منابع ۶2 
شرکت بورسی و غير بورسی 
درگير ۴2 ميليون جمعيت 

خرده سهامدار شد. 
سهامدارانی که هيچ نقشی 
در کنت��رل و مديريت بنگاه 

نداشتند. بنابراين دولت به شکل شرکت های سهام عدالت 
در هر اس��تان رابط بين آن ها و بنگاه ها قرار گرفت. نتيجه 
آنکه بنگاه ها از نظر حقوقی و قانونی خصوصی شدند زيرا 
مالکيت انتقال پيدا کرده بود ولی از نظر مديريت همچنان 
دولتی باقی ماندند. مش��اهده می شود در اين سياست نيز 
هدف دولت نه ارتقای توليد و بهره وری بلکه کسب منابع 
و توزيع آن بين مردم بود و مج��دداً وضعيت توليد و بنگاه 
ناديده گرفته شد و خصوصی سازی، مردمی سازی تلقی 
گرديد بدون آنکه انديشيده ش��ود که چگونه يک بازدهی 

مثبت به طور پايدار بايد به سهامداران داده شود.
وی با اشاره به پروژه های مسکن مهر گفت: داستان مسکن 
مهر ني��ز درد پر غصه ای اس��ت که با ش��عار حذف قيمت 
زمين از هزينه مس��کن ش��روع ولی در نحوه تأمين منابع 
مالی تبديل به يک تراژدی شد. بايد برای عموم جامعه به 
زبان ساده و همه فهم گفته شود که چگونه دولت قبل، با 
انتشار بيش از ۴0 هزار ميليارد تومان پول، پروژه مسکن 
مهر را به ظاهر تأمين مالی کرد. باي��د همه بدانند که آثار 
چنين روش��ی منجر به افزايش ش��ديد حجم نقدينگی و 
ايجاد تورم های باال ش��د ب��ه طوری ک��ه در   نهايت قدرت 
خريد مردم را کاس��ت. به اين دليل نيز اين ش��يوه تأمين 
منابع را ماليات تورمی گفته اند. راس��تی اگر با چاپ پول 

و انجام مخارج می توان خدمات عموم��ی ارائه کرد، پس 
چرا کش��ورهای فقير، فقي��ر مانده اند؟ چرا ب��ا چاپ پول 
اش��تغالزايی نمی کنند؟ چرا با چاپ پ��ول رونق اقتصادی 
ايجاد نمی کنند؟ آي��ا دولت های آنها دس��تگاه چاپ پول 
ندارد؟ مهم ترين پشتوانه پول، حجم توليد و فعاليت های 
اقتصادی اس��ت و مهم ترين عالمت برای کنترل آن، نرخ 
تورم اس��ت. در تجربه دنيا نهاد مهمی چون بانک مرکزی 
برای کنترل و تنظيم متغير مهمی چون حجم پول تأسيس 
می ش��ود ولی در اقتصاد ما چنين نه��ادی به يک کارگزار 
تامين مالی دولت تبديل می شود. تصميماتی از قبيل نحوه 
تأمين مالی مسکن مهر که در   نهايت به اختالالت جدی در 
وضعيت معيشت مردم منجر می شود آيا نشانه بی اعتنايی 

به دانش اقتصاد و به سخره گرفتن اقتصاددانان نيست؟
درگاهی با اشاره به ويژگی های مشترک پروژه های دولت 
گذشته گفت: هدفمندی يارانه ها، خصوصی سازی و مسکن 
مهر که به دولت حاضر به ارث رسيده است، اين پروژه ها به 
طور عمده بخشی از منابع کشور را نه تنها در سال اجرا بلکه 
برای س��ال های بعد نيز درگير خود کرده است. دوم آنکه 
به توليد بنگاه ها و سمت عرضه اقتصاد و مهم تر از همه به 
ارتقای بهره وری و کارآيی تخصيص منابع بی توجهی شده 
است و سوم آنکه عمده سياست ها آثار به ظاهر مثبت کوتاه 
مدت ولی تبعات زيان بار بلندمدت را به همراه داشته است. 
بدين جهت چنين سياست هايی نزد اذهان ناآشنا با اصول 
و قواعد اقتصاد، به نام توس��عه عدالت، ايجاد شغل و رفاه 
جذابيت پيدا می کند و چه باک که در بلندمدت نيز به قول 
کينز يا مرده ايم يا در صحنه سياس��ت نيستيم تا پاسخگو 
باشيم.وی در بخش ديگری چنين ادامه داد: در علت يابی 
اوضاع کنونی اقتصاد کشور، که به شدت دچار رکود تورمی 
است، بايد انصاف داشت. رشد منفی 5.۸ درصدی سال 91 
و منفی سه درصدی )شش ماهه اول( 92 با تورم های 30.5 
و 35 درصد سال های مذکور هم به جهت عوامل داخلی و 
هم به جهت عوامل خارجی اس��ت. همچنانکه گذشت در 
عرصه داخلی می توان به سياست های اقتصادی، شوک های 
بزرگ و مديريت ضعيف، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه 
بدون تأمي��ن منابع الزم و ع��دم توجه به سياس��ت های 
اقتصادی سمت عرضه اشاره داشت. در عرصه خارجی نيز 
محدوديت های تحريم، به ويژه در حوزه تحريم های نفتی و 
مالی، مؤثر واقع شد. نکته مهم آنکه اين عوامل باهم به طور 
همسو عمل کرده است. يعنی وابسته شدن بيشتر اقتصاد 
به نفت در حوزه های توليد و بودجه دولت، کاهش بهره وری 
و همچنين کاهش شديد رقابت پذيری اقتصاد ملی باعث 
شد که تحريم ها اثرگذار تر باشد و چه دير اقتصاد مقاومتی 
مطرح شد. اگر قرار بود که در حوزه سياست آن کنيم که 
شد پس چرا در حوزه اقتصاد، کشور را بيش از پيش به نفت 

و واردات وابسته کرديم.

يکی از شاخص های مهم اقتصادی که تاکنون کمتر کسی به آن توجه داشته !

درس اقتصادی از واکنش عجیب شاه عباس
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بهبود دستمزد دريانوردان 
و رشد شرايط ايمنی

برخورد دولت و مجلس با 
کارگران خارجی غیرمجاز

معاون دريايی سازمان بنادر با اشاره به الحاق ايران به کنوانسيون )معاهده( 
جديد کار درياي��ی، گفت: دريانوردان می توانند از اي��ن پس از مزايای اين 
کنوانس��يون در ارتباط با ايمنی محل کار، محل زيست، بهسازی حقوق و 

دستمزد برخوردار شوند.
 سيدعلی استيری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس درباره 
الحاق ايران به کنوانسيون های دريايی در سال جاری بيان کرد:  امسال اولين 
کنوانس��يونی که برای جمهوری اسالمی ايران اجرا ش��د، کنوانسيون کار 
دريايی است. وی ادامه داد: اين کنوانسيون که برای رفاه دريانوردان است  
امسال برای جمهوری اسالمی ايران الزم االجرا شده است. معاون دريايی 
سازمان بنادر و دريانوردی توضيح داد: اين خبر خوبی است برای کسانی که 
در دريا فعاليت می کنند؛ دريانوردان می توانند از مزايای اين کنوانسيون در 
ارتباط با ايمنی محل کار، محل زيست، حقوق و دستمزد برخوردار شوند. 

عضو هيات رئيس انجمن صنفی کارگران س��اختمانی با تاکيد بر اين 
که بيمه کارگران ساختمانی با وجود وعده های دولت و مجلس هنوز 
متوقف مانده است، گفت: يکی از مش��کالت بازار کار وجود کارگران 
خارجی غيرمجاز است که هنوز اقدام موثری برای برخورد با آنان انجام 
نشده اس��ت. محمد باقری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرنگار 
خبرگزاری فارس، در پاسخ به اين س��وال که آيا تا کنون مشکل بيمه 
کارگران ساختمانی برطرف شده است يا خير اظهار داشت: فعاًل بيمه 
کارگران س��اختمانی متوقف اس��ت و هيچ کارگری امکان معرفی به 
سازمان تامين اجتماعی ندارد. وی با بيان اين که در سال 93 سهميه ای 
برای بيمه کارگران اعالم نشده اس��ت، افزود: با توجه به اعتراض های 
انجام شده، مقرر شد 15 درصد از هزينه دريافت مجوز ساخت و ساز، 

پروانه ساختمانی به بيمه کارگران ساختمانی اختصاص داده شود. 

اين روزها شاهد رشد قارچ گونه ميوه فروشی ها در سطح 
شهرها هس��تيم؛ به طوری که مغازه هايی بزرگ را بعضا 

اجاره کرده و به ميوه فروشی می پردازند.
در هنگام عبور از کنار اين مغازه ها که اجاره های بااليی 
نيز بايد ماهانه بابت آنها پرداخته شود، در لحظه سوالی 
که به ذهن می رسد، اين است که درآمد اين ميوه فروشی 
در ماه چقدر است که می تواند در ماه چنين اجاره هايی 

را نيز پرداخت کند.
اما نکته اين جاست که نگاهی به قيمت ميوه در سر زمين 
و تفاوت آن با قيمت های سطح شهر، پاسخ اين سوال را 
به راحتی می دهد. گزارش های رسمی نشان می دهد که 
قيمت ميوه در سر زمين قيمت آن چنانی ندارد و وقتی 
محصوالت به سطح شهر می رسد و می خواهد در اختيار 
مصرف کنندگان قرار گيرد، تقريبا تا س��ه برابر افزايش 
قيمت پيدا می کند. در واقع اغلب محصوالت کشاورزی 
با قيمت چندين برابر پايين  تر از آنچه در شهرهای بزرگ 

به فروش می رسد، از کشاورز خريداری می شود.
مرک��ز آم��ار در جديدتري��ن گ��زارش خ��ود از قيمت 
محصوالت کشاورزی در روستا در فصل تابستان اعالم 
کرده که قيمت فروش هر کيلوگرم هندوانه در کل کشور 
37۴ تومان، طالبی ۶71 تومان، خيار 1227 تومان، آلو 
2299 تومان و آلو قطره طال 13۴۸ تومان بوده اس��ت. 
همچنين هر کيلوگرم هلو در سر زمين به طور متوسط 
2۴50 توم��ان، ش��فتالو 2۴۶0 تومان، ش��ليل 2۴۴1 
تومان، زردآلو 30۶۴ تومان و قيسی ۴۸۶۴ تومان قيمت 

داشته است.
در ميان اين آماره��ا، هر کيلوگرم گي��الس نيز به طور 
متوس��ط با قيمت 37۴2 تومان، آلبال��و 2۸3۴ تومان، 
سيب درختی 1۸۶2 تومان، گالبی 3379 تومان، توت 
درختی 5۸51 تومان، انار 2100 تومان و گوجه س��بز 

1۸۶77 تومان ديده می شود.
با وجود اين قيمت ها، فقط کافی است که قيمت ميوه ها 
در همان دوره در س��طح ش��هر را به خاط��ر آوريد. در 

تابستان امس��ال هر کيلوگرم طالبی در ميادين ميوه و 
تره بار 1500 تومان و در سطح شهر 1700 تومان قيمت 
داش��ت که اين رقم نش��ان می دهد که اين ميوه از سر 
زمين تا سطح شهر که به دست مصرف کننده می رسد، 
با افزايش قيمت حدود 153 درصدی مواجه شده است.

همچنين ه��ر کيلوگرم هل��و در ميادين مي��وه و تره بار 
۴200 تومان و در سطح شهر حدود 7500 تومان بود. 
اين در حالی اس��ت که هلو در سرزمين به طور متوسط 
2۴53 فروخته می ش��د. يعن��ی هر کيلوگ��رم هلو تا به 
مصرف کننده می رسيد، 205 درصد افزايش قيمت پيدا 
می کرد.شايد بد نباشد به قيمت هر کيلوگرم گيالس و 
آلبالو هم در تابستان امسال اشاره کنيم و قيمت آنها را 
بنا به گزارش مرکز آمار در سر زمين ببينيم. هر کيلوگرم 
گيالس در تابستان امسال در سطح شهر ۸500 تومان 
و در ميادين ميوه و تره بار ۴200 تومان قيمت داش��ت. 
هر کيلوگرم آلبالو ني��ز در ميادين ميوه و تره بار با قيمت 
۴200 تومان و در مغازه ها تا ۸500 تومان عرضه می شد. 
بر اين اساس، هر کيلوگرم گيالس از سر زمين تا سطح 
شهر 127 درصد و هر کيلوگرم آلبالو حدود 200 درصد 

افزايش قيمت پيدا می کرد.

 سعيد مومنی در آئين افتتاحيه ايستگاه گاز 300 هزار 
متر مکعبی شهرک صنعتی دو نجف آباد مطرح کرد: تا 
قبل از پيروزی انقالب علی رغم وجود منابع گازی غنی 
در کش��ور، به ميزان ناچيزی به اندازه 20 شهر از گاز 
استفاده می کردند و عمده گاز کشور که 2 متر مکعب 
به شوروی سابق صادر می شد با قيمت ناچيز و خطوط 
انتقالی که از جنوب تا شمال کشور به طول يک هزار 

کيلومتر بود.
مومنی ادامه داد: با وجود تمامی مشکالتی که استکبار 
جهانی و ضد انقالب برای کش��ور ايجاد کرد، به برکت 
خداوند پروژه های گازرسانی در هيچ مقطعی تعطيل 
نشد و امروز ما شاهد هستيم که نزديک يک هزار و صد 
شهر کشور از نعمت گاز استفاده می کنند و بيش از 15 
هزار روستا مصرف کننده گاز هستند و در زمينه توليد 
روزانه گاز از 2۴ ميليون متر مکعب در سال 57 به  ۶50 
ميليون متر مکعب توليد و مصرف رسيده ايم که  بخش 

کمی از آن صادر می شود.
وی تصريح کرد: بايد نقش ما در تجارت جهانی نقش 
ويژه ای باشد چرا که کشور ما از نظر ذخاير گازی رتبه 
اول در جهان را دارا است اما نظر ميزان تجارت جهانی 
در حوزه گاز يک و نيم درصد بيش��تر نيست که بايد با 
برنامه ريزی اين ميزان به ده درصد در س��ال های آتی 
برس��د که  البته منوط به مص��رف گاز بهينه و کاهش 

مصرف گاز است.
مومنی با بيان اينکه اصفهان هم به موازات ساير نقاط 
کشور پروژه های گاز رسانی را يکی پس از ديگری اجرا 
می کند  و از خودگذش��تگی و همکاری مسئوالن کار 
توس��عه گاز در اصفهان به صورت ويژه انجام می شود 
گفت: با صراحت اعالم کنم اصفهان تنها اس��تانی در 
کش��ور و منطقه و بخش بزرگی از دنيا است که 130 
شهر و هزار و دويست و پنجاه روستای آن از گاز بهره 

مند است.
وی اضافه کرد: بالغ بر 1۶ ميليارد متر مکعب در سال 

گذشته گاز مصرف شده و پيش بينی می شود امسال 
اين مي��زان به 1۸ميليارد متر مکعب برس��د؛ س��عی 
می شود المان های زيست محيطی در نظر گرفته شود 
زيرا اصفهان از کالن شهرهايی است که آلودگی هوا در 

آن زياد است.
وی اظهار داش��ت: در اصفهان يک ميلي��ون و پانصد 
هزار مش��ترک گاز خانگی  وجود دارد، ۶ هزار و ۸00 
واحد صنعت��ی و ۴2 ش��هرک صنعتی گاز اس��تفاده 
می کند، 2۴ هزار کيليومتر ش��بکه گذاری در استان 
داريم ک��ه مع��ادل دو براب��ر قط��ر  زمين اس��ت و با 
 توجه به خطرات ک��ه دارد نگ��ه داری آن  کار بزرگی

 است.
مومنی گفت: 119 پروژه در اين ايام افتتاح می شود که 
فقط در يک پروژه آن ۸1 روستا در سميرم دارای گاز 
می شوند، که با حضور نماينده رياست جمهور افتتاح 
شد، ۶00 هزار متر شبکه گاز رسانی در مبارکه و  300 
هزار متر مکعب در خمينی ش��هر و امروز شبکه 300 
هزار متر مکعبی نجف آباد افتتاح ش��د که هزينه آنها 
1393 ميليارد ريال بود و 2۶ ميليارد ريال آن مربوط 

به اين پروژه است.

هدفمندی يارانه ها، 
خصوصی سازی 
و مسکن مهر که 

به دولت حاضر به 
ارث رسیده است، 

اين پروژه ها به طور 
عمده بخشی از 

منابع کشور را نه 
تنها در سال اجرا 

بلکه برای سال های 
بعد نیز درگیر خود 

کرده است

افتتاح ايستگاه گاز ۳۰۰ هزار متر مکعبی شهرک صنعتی دو نجف آبادفاصله دو تا سه برابری قیمت میوه از سر زمین تا مغازه
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یادداشت
سللینماپرس: همزمان با سالروز پیروزی انقاب اسللامی سینماهای سراسر 
 کشور به جز سینماهای نمایش دهنده آثار سللینمایی جشنواره فجر نیم بها

 خواهد بود.
5

موسیقییادداشتبلیت سینماها روز ۲۲ بهمن نیم بها است

خداحافظی با 15 سال خاطره  سازی 
»آریان« 

مدیر عامل شللرکت ترانه شرقی از انتشللار قریب الوقوع آلبوم 
جدید گروه موسللیقی »آریان« طی روزهای آغازین اسللفند 

خبر داد. 
محسللن رجب پللور در توضیح جزییات انتشللار ایللن آلبوم 
موسللیقایی گفت: تازه ترین آلبوم موسللیقی گروه آریان که 
به نوعی آخریللن آلبوم این گروه موسللیقایی در قالب اعضای 
گروه نیز محسللوب می شللود از مدت ها پیش مجوز انتشللار 
خود را دریافت کرده است اما به دلیل برخی از تنگ نظری ها 
در دولت قبلی و البته به جهت برخی از مشللکات و اختاف 
نظرهایی که با برخی از اعضای گروه داشللتیم انتشللار آن به 
تعویق افتاد اما مدتی است که تمام تاش خود را انجام دادیم 
که بتوانیم به حاشللیه های موجود پایان دهیم و هرچه زودتر 
آلبوم را منتشر کنیم. هم اکنون نیز با چند شرکت پخش وارد 
 مذاکره شللدیم که هرچه زودتللر تاریخ دقیق آلبللوم را  اعام

 کنیم.
وی ادامه داد: تمامی فعالیت های فنی مربوط به آلبوم »آریان 
5« انجام گرفته و ما منتظر هستیم که بعد از مراحل کدگذاری 
آهنگ هللا و قللرار گرفتن روی پنللل های اپراتورهللای تلفن 
 همراه کار را هرچه زودتر برای انتشللار در بازار موسیقی آماده

 کنیم.
 در مللورد جزییات آلبللوم که با عنللوان »خداحافللظ« روانه 
بازار موسیقی می شود علی پهلوان، شللراره فرنژاد و سیامک 
خواهانی به عنوان ترانه سللرا و آهنگسللاز حضور دارند ضمن 
اینکه در بخللش تنظیم نیز هنرمندانی چون سللعید مدرس، 
 شهاب حسللینی و فرشللاد فارسللیان در ترکیب عوامل قرار 

دارند.
 بابللک صفرنژاد با سللاز هارمونیکا و فللرزاد فخرالدینی گیتار 
الکتریک به عنوان نوازنده مهمان در تولید این آلبوم مشارکت 

داشته اند.
جدیدترین آلبوم، آخرین آلب�وم ترکیب قدیمی 

آریان است
این تهیه کننده موسیقی با بیان اینکه این آخرین آلبوم گروه 
آریان در این دوره فعالیتی اسللت، توضیح داد: متاسللفانه به 
دلیل برخی از حاشللیه هایی که برای گروه به وجود آمده و به 
جهت اینکه دوسللت نداشللتیم از نام آریان سوءاستفاده شود 
برنامه ریزی طوری شللد که این آلبوم بلله نوعی خداحافظی 
این دوره از فعالیت های گروه با مخاطبان باشللد البته این به 
معنای پایان فعالیت کاری اعضای گروه نیست و آنها می توانند 
 هر کدام بنا به سلللیقه خود فعالیت های شللخصی نیز داشته 

باشند.
رجب پللور در ادامه صحبت هللای خود با بیان اینکه شللرکت 
ترانه شللرقی در تولیللد تمامی آلبللوم های گللروه آریان آنها 
را در فروش آثار سللهیم کرده اسللت، تصریح کرد: شللرکت 
ترانه شللرقی به عنوان تهیه کننده گروه آریللان عاوه بر پول 
ثابتی که به عنوان دسللتمزد بلله هریک از اعضا داده اسللت 
آنها را نیز در فروش آلبوم سللهیم کللرده و درصدی از فروش 
را به این افراد واگذار کردیم حتی با وجودی که دوسللتان در 
 ابتدای کار می خواسللتند تمامی امتیاز آلبللوم را به ما واگذار 

کنند.
همکاری 15 ساله که به آن عشق ورزیدند

وی ادامه داد: ما دوسللتان را از قبل فللروش آلبوم های آریان 
1، 2، 3 و 4 سللهیم کردیم حتی در آلبوم اول و دوم آریانی ها 
نزدیک به 30 برابر عددی که می خواستند در کار سهیم شدند 
و حاال این بار امیدوارم آلبوم پنجم گروه آریان پایان باشللکوه 
 و خوشللی از یک فعالیت 15 ساله باشللد که من به آن عشق

 ورزیدم.
 البتلله بمانللد که ایللن پایان بلله نوعللی پایانی بللرای برخی 
 از سوءاسللتفاده هایللی اسللت کلله یکسللری افللراد انجللام 

دادند. 
من در همین جا باز هم به این نکته اشاره می کنم که من آریان 
را مانند فرزند خود دوسللت دارم و هنوز هم دوست ندارم این 
گروه از هم پاشیده شود چرا که به قدری به این گروه عشق می 
 ورزم که هنوز هم دوست ندارم این چنین به فعالیت های خود 

پایان دهد.
مدیر عامل شللرکت ترانه شللرقی درباره نحوه فللروش آلبوم 
آخر گللروه آریان و سللهم گروه از فللروش این آلبللوم گفت: 
روی خرید تک تک هر آلبومی که توسللط مخاطبان صورت 
 می گیللرد 50 درصد پول بلله حسللاب اعضای گللروه واریز 

می شود.
 و ایللن بر خاف آن چیزی اسللت کلله برخی از دوسللتان در 
برخی از اظهاراتشان می گفتند. من قاطعانه می گویم آریانی 
ها به صورت جمعی به نسللبت سللال هایی کلله کار کردند نه 
تنها کمتر گرفتند بلکه در بسللیاری از موارد بیشللتر دریافت 
کردند و طللی هفته هللای آینللده در یک مصاحبلله مفصل 
 پیرامون جزییللات این موضللوع توضیحاتللی را ارائه خواهم

 داد.
علی پهلوان باید باشد

وی درباره دورنمای فعالیتی گروه آریان و احتمال استفاده از 
آهنگ های قبلی گروه در کنسرت های احتمالی گفت: اعضای 
گروه آریان به شللرطی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند  
که علی پهلوان بین اعضا حضور داشته باشللند و یا اینکه این 
خواننده به طور رسمی اعام کند که دیگر نمی خواهد در قالب 
عنوان آریان فعالیتی داشته باشد و مشکلی هم برای فعالیت 
دیگر اعضای گروه با این نام ندارد. به هر ترتیب ما دوست داریم 
با نهایت تعامل با گروه همکاری داشللته باشیم تا آریان بتواند 
در کنسللرت های احتمالی در صورت بقا به آهنگ های قبلی 

هم رجوع کند

سریال نوروزی شبکه یک سیما با 
نام جدید »فوق سری« در ایام نوروز 
بلله روی آنتن می رود. بلله گزارش 
خبرگللزاری تسللنیم، جدید ترین 
سریال مهدی فخیم زاده که قرار بود 
در تعطیات نوروز بللا نام »قورباغه 
و قناری« پخش شللود به نام »فوق 
سللری« تغییر نام داد.جدید ترین 
تلویزیونللی مهللدی  مجموعلله 
فخیللم زاده کلله به نام فوق سللری 
تغییر نام یافت در13 قسللمت 40 
دقیقه ای و با داستان پلیس و طنز 
نوروز سال 94 از شبکه یک پخش 
خواهد شد.این سللریال هم اکنون 
در حال مونتاژ و طللی مراحل فنی 
است. نام اولیه این سریال »عملیات 
فوق سللری« بود که پس از مدتی 
به »قورباغه و قنللاری« تغییر یافت 
و در   نهایت قرار اسللت با نام جدید 
»فوق سللری« پخش شود.سریال 
طنز و پلیسللی فوق سری بمنظور 
نحوه پیشگیری و برخورد با عامان 
فللروش مللواد مخللدر و همچنین 

آگاهللی بخشللیدن بلله خانواده ها 
درخصوص چگونگی نفللوذ تولید 
کنندگان و پخش کننللدگان مواد 
مخدر در بین جوانان تولید شللده 
است.در داسللتان این سریال آمده 
است: سرهنگ احمد نادری درکنار 
سللرهنگ علللی نصرالهللی با یک 
باند قاچاقچی مللواد مخدر درگیر 
می شوند. همچنین سرهنگ نادری 
)حبیب دهقان نسللب( که یکی از 
فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر 
است با سرهنگ نصرالهی )مهدی 
فخیم زاده( دوست و همکار قدیمی 
هسللتند و رفت و آمللد خانوادگی 
هم دارند. قصه این سللریال درباره 
عملیللات فللوق سللری در نیروی 
انتظامی اسللت که فقط پنج نفر از 
آن اطاع دارند.سللریال قورباغه و 
قنللاری مردادماه امسللال با حضور 
سردار سعید منتظرالمهدی معاون 
اجتماعی ناجا در لوکیشنی در جاده 
مخصوص کرج و کارخانه ارج کلید 

خورد. 

فیلم سینمایی محمد )ص( با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، مشاور 
رییس جمهوری، رییس سللازمان 
صدا و سیما، رییس سازمان سینمایی 
و جمعی از مدیران و مقامات فرهنگی 
کشللور رونمایی شد.فیلم سینمایی 
محمللد )ص( بلله کارگردانی مجید 
مجیدی به نمایش درآمللد. افرادی 
همچللون دکتللر علی جنتللی وزیر 
فرهنگ و ارشللاد اسللامی،  حجت 
اهلل ایوبی رئیس سللازمان سینمایی 
، حجت االسللام والمسلمین دکتر 
جللوادی آملی فرزند جللوادی آملی 
،سللید رضا صالحی امیری، محسن 
مومنی شللریف رئیس حوزه هنری 
، حسللام الدین آشنا مشللاور رییس 
جمهوری، دکتللر محمد سللرافراز 
رییس سللازمان صدا و سیما، دکتر 

سللرمدی معاون وزیر امور خارجه، 
محمدرضا حشمتی معاونت قرآنی 
وزارت فرهنگ و ارشللاد اسللامی، 
حجت االسام شهاب مرادی معاون 
سللازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران ، سللید محمد حسینی وزیر  
و تعللدادی از مدیران شللبکه های 
تلویزیونللی ، کارگردانللان و تهیلله 
کنندگان سللینما به همراه تعدادی 
از معاونیللن وزرا و جمعی از اصحاب 
رسانه و فضای حوزه علمیه، مدیران 
ارشد سللازمان سللینمایی و وزارت 
فرهنگ و ارشللاد اسللامی  و برخی 
از روسللای خبرگزاری هللا، روزنامه 
ها و رسللانه های جمعی  صبح امروز 
دوشنبه 20 بهمن به تماشای فیلم 
محمللد )ص( بلله کارگردانی مجید 

مجیدی نشستند.

بیش از یک سال از استقرار مدیریت جدید دفتر موسیقی 
می گذرد و می توان عملکرد ایللن مجموعه را به ترازوی 
قضاوت گذاشت. مجموعه ای که شاید بعد از حوزه تئاتر، 
بیشترین انتقادها را متوجه معاونت هنری تلخی بی پایان 

موسیقی در سالی که گذشت 
خبرگزاری فارس-حسین سلیمی: بیش از یک سال از 
اسللتقرار تیم جدید دفتر موسیقی گذشللته و شاید هم 
اکنون زمانی مناسبی باشللد تا عملکرد دفتر موسیقی 
را مورد ارزیابی قرار داد. در گللزارش که در تاریخ 1/11 
منتشللر شللد، به چهار مورد از وعده های عمل نشللده 
مدیریت جدید دفتر موسیقی پرداختیم. در این گزارش 
هم به برخی موارد و نواقص ها و سو مدیریت های این نهاد 

زیر مجموعه معاونت هنری پرداخته ایم.  
بودجه موسیقی

چندی پیش پیروز ارجمند در نشست جشنواره سی ام 
موسللیقی فجر از رقم بودجه دفتر موسیقی گایه کرد 
و گفت: »کمبود منابع مالی در طی سال  گذشته خیلی 
از فعالیت های ما را محدود کرد. ما امروز در سللال 93 با 
بودجه سللال 76 کار می کنیم و به همین دلیل بسیاری 
از اقدامات انجام نشللد. با وجود اینکه چرخش مالی در 
موسیقی از همه هنرهای فعال در کشور باالتر است اما 
بودجه موسیقی یک پنجاهم بودجه سینما است اما با این 
حال بودجه ای که دکتر روحانی برای راه اندازی ارکسترها 
اختصاص داده اند بی سابقه است. متأسللفانه بودجه ما 

بودجه قابل توجهی نیست. بودجه دفتر موسیقی بودجه 
انقباضی است که رقم آن واقع بینانه نبود و به همین دلیل 
بسیاری از برنامه های دفتر موسیقی عملی نشد.« کمبود 
بودجه بهانه ای تازه اسللت برای عملی نشدن وعده های 
مدیر دفتر موسیقی. در این خصوص می توان به دو نکته 
اشاره کرد: اول این که اصوال هر مدیری چه مدیر فرهنگی 
و چه مدیر یک سوپر مارکت، بر اساس منابع و بودجه ای 
که در اختیار دارد عمل می کند. یعنی این که مدیر اول 
میزان بودجه را می سنجد و بر اساس آن وعده های محقق 
شدنی اش را بیان می کند. این که ما مدام با جیب خالی 
وعده های رنگارنگ بدهیم و سللر آخر هم بگویم بودجه 
نداشتیم و عملی نشد و چه و چه، هنر نکرده ایم. دوم اینکه 
یکی از وظایف اصلی یک مدیر فرهنگی یا شاید مهمترین 
آن این است که مدیر برای بودجه مرکز مطبوعش بجنگد 
و با هملله افرادی کلله در بودجه کشللور تصمیم گیری 
می کنند چانه بزند و رایزنی کند و آن هللا را قانع کند تا 
بودجه بیشتری تزریق شود. در ضمن کسی که بر مسند 
یک نهاد دولتی تکیه زده همه شرایط را پذیرفته و حاضر 

شده با این شرایط کار کند.   
سند راهبردی و توسعه موسیقی

با روی کار آمدن دولت جدید و با استقرار تیم جدید در 
معاونت هنری وزارت ارشاد، قرار شد تا سندی راهبردی 
برای موسیقی کشللور تدوین شللود. دکتر آشنا مشاور 
فرهنگی رییس جمهللور در خصوص این سللند گفته 

بود: »این سند سیاست ملی موسیقی کشور است چون 
موسیقی وضعیت مشللخصی ندارد نیازی به وجود این 
سند احساس می شود. سندی که بتواند در همه زمینه ها 
از جمله سللاماندهی تولید، ترویللج، واردات و صادرات 
موسیقی راهگشا باشد. موسللیقی دستاویز نیست بلکه 
دستاورد است«. جلسه بررسی سند راهبردی و توسعه 
موسیقی در اویل مرداد ماه برپا شد و قرار بر این بود که 
با اجماع اهل موسیقی این سللند تدوین شود اما امروز 
با گذشللت 6 ماه از این جلسه این سللند هنوز وضعیت 
مشخصی ندارد و شللنیده های خبرنگار فارس حاکی از 
این دارد که این سند به انجمن موسللیقی ایران ارجاع 
داده شده است و هنوز وضعیت مشللخصی ندارد.  سند 
راهبرد و توسعه موسیقی توسط شللورای عالی انقاب 
فرهنگی تدوین شده بود و اما معاونت هنری قصد داشت 
تا سندی جایگزین را به عنوان سند پیشنهادی مطرح و 

به رئیس جمهور ارائه کند.
وضعی�ت نامش�خص صن�دوق حمای�ت از 

هنرمندان
سللالی که طی کردیم و هم اکنون به پایللان آن نزدیک 
می شویم؛ سالی تلخ برای بسیاری از هنرمندان موسیقی 
بود. چندین و چندتن از آن ها پس از مبارزه با بیماری از 
میان ما پر کشیدند و بسیاری دیگر نیز هم اکنون در بستر 
بیماری هستند. پروین بهمنی یکی از همین هنرمندان 
اسللت که هم اکنون با بیماری سللرطان در حال مبارزه 
اسللت و هیچ کدام از نهادهای مسللئول هیچ اقدامی را 
برای حمایت و تامین هزینه های سنگین بیماری او انجام 
نداده اند. همه حمایت این صندوق و معاونت هنری، تنها 
مربوط به یک تماس تلفنی مرادخانی و پرداخت مبلغ یک 
میلیون تومان از طرف معاونت هنری بوده است. از طرفی 
همه اهالی رسانه و موسیقی وضعیت مرحوم پورعطایی 
را در بیمارسللتان به یاد دارند. فرزند مرحوم پورعطایی 
در زمان بیماری پدرش در مصاحبه ای گفته بود: »همه 
مسووالن در جریان بیماری او هستند، اما متاسفانه خیلی 
در حق پدرم اجحاف می کنند.« وضعیت این دو هنرمند 
تنها مشتی نمونه خروار اسللت. کم نیستند هنرمندانی 
پر تاشللی که امروز در سللایه هستند و کسللی آن ها را 
نمی بیند. گفتنی است وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی به 
عنوان رئیس این صندق و  سید عباس صالحی معاون امور 
فرهنگی وزیر، حسللین انتظامی معاون امور مطبوعاتی 
وزیر و علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، 
جال رسول اف مدیرعامل بانک آینده، مرتضی کاظمی 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در اقتصاد فرهنگ و 
هنر ومهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت و رئیس هیات 
عامل سازمان توسعه و نوسازی به عنوان اعضای هیات 

امنا در این صندوق حضور دارند.

بررسی عملکرد معاونت هنری در حوزه موسیقی

تلخی بی پایان موسیقی در سالی که گذشت

 سریال نوروزی فخیم زاده
 »فوق سری« شد 

فیلم محمد )ص( رونمایی شد

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: بر خاف برخی کشورها 
که با جنگ و خشونت سللعی دارند نفوذ خود را در جوامع 
دیگر ثابت کنند، ایران به مدد فرهنگ و تمدن غنی خود 
و آثاری مانند شاهنامه فردوسی، گلستان سعدی، دیوان 
حافظ، مثنوی موالنا و...توانسللته نفوذ خود را در جهان به 

اثبات برساند.
علي جنتي در اختتامیه سی و دومین دوره جایزه کتاب سال 
جمهوری اسامی ایران صبح امروز در سالن اجاس سران 
ضمن تبریک ایام اهلل فجر، طی سخنانی اظهار کرد: کتاب 
جانمایه بسیاری از تمدن ها و انقاب های بزرگ جهان است 
و یکی از پایه های اساسی توسعه یافتگی فرهنگی هر جامعه، 

سرانه مطالعه مردم آن کشور محسوب می شود.
وی افزود: معجزه بزرگ پیامبر کتاب است و انقاب اسامی 
ما هم که یک انقاب فرهنگی است، به مدد بهره مندی از 

تفکر فرهیختگان و مولفان به پیروزی رسیده است.
جنتی یکی از شعارهای اساسی جمهوری اسامی ایران را 
»توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب« عنوان کرد و گفت: کتاب 

آن گاه می تواند نقش موثر خللود را در جامعه ایفا کند که 
برخاسته از اندیشه ای نو و کارساز باشد تا کار تولید علم را به 

درستی انجام دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در ادامه تأکید کرد: باید شوق 
مطالعه را در جامعه به وجود بیاوریم تا مردم کتاب را در سبد 

مصرفی خانواده خود به عنوان یک ضرورت قرار دهند.
وی با اشللاره به فرهنگ و تمدن غنی ایران اظهار کرد: بر 
خاف برخی کشورها که با جنگ و خشونت سعی دارند نفوذ 
خود را در جوامع دیگر ثابت کنند، ایران به مدد فرهنگ و 
تمدن غنی خود و آثاری مانند شاهنامه فردوسی، گلستان 
سعدی، دیوان حافظ، مثنوی موالنا، قانون ابن سینا و ده ها 
اثر دیگر و ترجمه این آثار، توانسته نفوذ خود را در جوامع 
دیگر به اثبات برساند.جنتی ادامه داد: تولید کتاب ابزاری 
برای دست یابی به سعادت بشری و زندگی طیبه و همچنین 
ابزاری برای دوری از تحجر است. آفت جامعه امروز دوری از 
کتاب است و راه نجات جوامع امروز توسعه فرهنگ، علم و 

گفت گو بین تمدن هاست.

امیدوارم که مسئوالن موسیقی شرایط را سروسامان دهند و 
با مذاکرات خود، محدودیت ها را بردارند. بخشی از مشکاتی 
که وجود دارد به دلیل ناآگاهی کسانی است که بی جهت وارد 

فضای موسیقی می شوند. 
شها میانی که ریاسللت هیئت مدیره کانون خوانندگان 
کاسیک را به عهده دارد، امسال گروه کر هنرستان موسیقی 
دختران را در جشنواره موسللیقی فجر سرپرستی می کند. 
شللها میانی از اینکه عده ای فراتر از قانون عمل می کنند؛ 

نگران و ناراحت است.
میانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره فعالیت های فعلی 
خود گفت: در جشنواره موسیقی امسال، به همراه گروه کر 
هنرستان موسیقی قطعاتی را اجرا خواهیم. کرد. این قطعات 
شامل اپراهای مهم موسللیقی کاسیک، موسیقی فولکلور 

ایرانی و فولکلور غربی می شود.
او ادامه داد: در این اجرا دو پیانیست، 3 تکخوان و یک نوازنده 
ساز ضربی ما را همراهی  می کند. گروه کر هنرستان موسیقی 

دختران، از دانش آموزان سللال سوم تشللکیل می شود که 
تمرینات روتین خود را از ابتدای تحصیل داشته اند.

میانی با تاکید بر اینکه گروه کر هنرسللتان موسللیقی، از 
گروه های مهم موسللیقی اسللت؛ گفت: گروه  کر هنرستان 
همواره در موسیقی کرال ایران مطرح بوده است و ما پیشتر 
هم جایزه های بسللیاری را از جشللنواره موسیقی گرفتیم. 
به طور مثال در جشنواره بیسللت و پنجم، گروه کر ما رتبه 

نخست را بدست آورد.
این مدرس آواز درباره اهمیت جشنواره موسیقی فجر اظهار 
داشت: اصوال هر فعالیت فرهنگی در ایران اتفاق مثبتی است 
اما مسئله ای که وجود دارد، این اسللت که ما باید با سرعت 
بیشللتری پیش برویم و این نیازمند نگاه دقیق مسللئوالن 
موسیقی و جشنواره است. در گذشته از برگزیدان جشنواره 
حمایت می شد تا کنسرت ها و سللالن های خود را راحت تر 
آماده کنند اما متاسللفانه این روزها هیللچ گونه حمایتی از 

برگزیدگان صورت نمی گیرد.

رئیس فراکسللیون کودک در مجلس شورای 
اسللامی با انتقاد از بی توجهی مسللئوالن به 
خطرات بازی های رایانه ای بر کودکان گفت: 
باید نگاه امام خمینی)ره( به کودکان را الگوی 
خود قرار دهیم. ایشللان پایه پیروزی انقاب 
اسللامی را بر نوجوانللان و جوانان بنللا نهاد. 
بنابراین باید به فرهنگسازی از دوران کودکی 

توجه ویژه ای داشت. 
قاسم جعفری در گفتگویی با بیان اینکه امروز 
عرصه فرهنللگ و فعالیت هللای فرهنگی اثر 
گذارترین بخش جامعه پیچیده و بزرگ مدنی 
اسللت گفت: در واقع فرهنگ عاملی است که 
امروز می تواند تمدن و ملت ها را دوام ببخشد 

و استمرار  دهد. 
نماینده مردم بجنورد و مانه در مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: این عرصه ابزارهایی چون 
رسانه و تکنولوژی را در اختیار دارد و دیگر با 
جنگ های نظامی و فشارهای  که در گذشته 
اعمال می شللد نمی توان این حللوزه را تحت 
تاثیر قرار داد. بنابراین مثل روز روشللن است 
که بحث فرهنگی را باید بسیار جدی گرفت. 
یکی از راه های که می توان سللایر فرهنگ ها 
را  مغلوب کرد این اسللت که افراد و ملت ها را 

نسبت به فرهنگی دچار شک و تردید کرد
وی با بیللان اینکلله بازی هللای رایانلله ای از 
خطرناک تریللن ابزار هللا برای ایجللاد تردید 
فرهنگی در دوران کودکی است اظهار داشت: 
بهترین زمان برای مغلللوب فرهنگی،   زمان 

کودکی است. زیرا در دوران کودکی می توان 
با تکنولوژی برتر و جلوه های بسللیار جذاب و 
اثرگذار، در ناخودآگاه کودک تاثیر گذاشت. 
به این صورت که کودک فرهنگ بومی خود را 
مورد تمسخر قرار دهد و فرهنگ ارائه کننده 

تکنولوژی برتر را آمال و آروزی خود بداند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
نهم شللورای اسللامی افزود:  تصور می کنم، 
بزرگترین اشللتباه اسللتراتژیک حاکمان در 
عرصه های  بی توجهی به اثرگذاری تبلیغات و 

به ویژه انیمیشن بر ذهن کودکان است.
وی راه مقابللله با ایللن اثرگللذاری  و تخریب 
فرهنگ را راهی جللز ارائه فرهنللگ بومی و 
ایرانی از طریق همین تکنولوژی ها و بازی ها 

رایانه ای نمی داند.
جعفری بللا تاکید بر اینکه بایللد تاش کنیم 
فرهنگ ایرانی را با همین ابللزار عرضه کنیم 
گفت: البته تا امروز بازی های ساخته شده که 

به خوبی به ارزش های بومی و دینی پرداخته 
اسللت. اما باید افراد بللا تجربه وارد سللاخت 
بازی هللای رایانه ای شللوند. متاسللفانه افراد 
توانمند خیلی تمایلی بلله فعالیت در عرصه 

کودکان ندارند.
نماینده مردم بجنللورد در مجلس با بیان این 
سوال که چند درصد مسللئوالن به کودکان 
ونیاز های آنهللا توجه می کنند عنللوان کرد: 
مسللئوالن همیشلله در جمع ورزشللکاران 
حاضر می شود و مشللکات آنها را از نزدیک 
مورد بررسللی قللرار می دهنللد اما تللا امروز 
شللاهد حضور دولتمردان در جمللع فعاالن 
کللودکان نبودیللم تا نیللاز آنها مشللخص و 
 نسللبت به هجمه های فرهنگی راه حلی پیدا 

کرد.
وی افللزود: انقللاب اسللامی ایللران برپایه 
نوجوانللان و جوانللان شللکل گرفللت، امللام 
خمینی)ره( از سللال 42 توجه ویللژه ای به 
نقش آفرینی این قشللر در پیللروزی انقاب 
اسامی داشللتند. باید از این نگاه الگوبگیریم 
و در همه دوران هللا توجه به کللودکان را در 
اولویت قرار دهیم.رئیس فراکسللیون کودک 
در مجلس تاکید کرد که باید سرمایه  زیادی 
در سللاخت بازی هللای رایانلله ای متناسللب 
بللا ارزش هللا و فرهنگ هللا و ارزش هللای 
ایرانللی اسللامی تهیه شللود. این سللرمایه 
 گللذاری در آینللده ثمرات شللیرینی خواهد

داشت.

پیام حسن ریاحی به سی امین جشنواره موسیقی فجر

موسسه موسیقیدانان جوان راه اندازی شود
حسن ریاحی دبیر سی امین جشنواره موسیقی فجر در آسللتانه برگزاری این رخداد 
موسیقایی در پیام خود پیشنهاد راه اندازی موسسه موسللیقیدانان جوان را ارائه داده 
است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسللن ریاحی دبیر این دوره از جشنواره در پیام 
خود آورده است: اینک که در آستانه »سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر« 
ایستاده ایم، فراگیرتر از گذشللته، عطر حضور امیدبخش و نشاط آور جوانان مستعد و 
سربلند این شکوه فراهم، مشام جان مشتاقان زیبایی و معنویت و تعالی هنری را سرشار 
کرده است. از این منظر، اینجانب با لحاظ توانمندی، ذوق و استعدادهای قابل گسترش 
اهالی جوان موسللیقی امروز کشللور، در فرصت برگزاری سللی امین دوره این رویداد، 
پیشنهاد تشکیل و راه اندازی مؤسسه ای به نام »مؤسسه موسیقی دانان جوان« و یا هر 
عنوان مشابهی را مطرح می نمایم که بتواند به امر شناسایی، آموزش تخصصی و هدایت 
راهبردی جوانانی بپردازد که اراده، توانایی و اهلّیللت تداوم جریان وزین و هویّت مدار 
موسیقی ایرانی را دارا می باشند. در سایه سامان یابی این مؤسسه، ضمن تمرکز یافتن 
حمایت ها و نظارت های فنی و تخصصی و هدایت های مدون و ثمربخش آینده سازان 
این هنر، می توان آسیب محسوس بخشی از ساخته های هنری جوانان حاضر در صحن 
موسیقی کشور را که ناشی از فاصله ذهنی از موسیقی ملی و محرومیت از ظرفیت ها و 
زیبایی های بی نظیر موسیقی نواحی و کاسللیک این مرز پرگهر می باشد را به شکلی 
منسجم، منطقی، عمیق، پوشللش داد و مرتفع نمود. پیشنهاد دیگر اینجانب، توسعه  
بخش بین الملل این جشنواره به منظور فراهم شدن زمینه های تبادل هنرمندان جوان 
در صحنه های جشنواره ها و مسابقات بین المللی اسللت تا جوانان ما به شکلی کاملتر 
و شایسته تر با تجربه ها و سللاخته های متفاوت جهانی آشنا شده و فرصت فراهم تری 
نیز برای نمایاندن توانایی های خود و معرفی چهره ی روزآمد موسیقی ایرانی بیابند. در 
ایام برگزاری این رویداد، بی شک تشخیص و تقویت نقاط مؤثر و بخش های موفقیت آور 
این جشنواره، سهم قابل تقدیر شورای سیاست گذاری، کمیته های ارزیابی و همچنین 
همراهان تاشمند ستادی و اجرایی در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
و انجمن موسللیقی ایران اسللت که موجبات امتنان و امیدواری اینجانب در پیشگاه 
 هنرمندان حاضر در ساحت این اتفاق مغتنم و میزبانان واقعی این هنر شریف را فراهم

 نموده است.

انتقاد و راهکار یک نماینده مجلس 

تأکید بر ساخت بازی های رایانه ای بومی

شهال میالنی :

برخی فراتر از قانون مانع فعالیت بانوان می شوند
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

دوری از کتاب آفت امروز جامعه است



اخبار کوتاهیادداشت

6
محرمی در بیمارستان بستری شد

مجتبی محرمی پیشکس��وت باش��گاه پرس��پولیس به دلیل عارض��ه قلبی در 
بیمارستان ایران مهر بستری شد.جالب اینجاست در چند بازی اخیر پیشکسوتان 
کش��ورمان محرمی حضور ثابتی داشت و از شرایط جس��مانی خوبی هم بهره 
می برد.قرار است پس از انجام آزمایشات پزشکی وضعیت جسمانی پیشکسوت 

فوتبال کشورمان بررسی و اعالم شود.
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 مدرس هلندی
 دراصفهان

 انریکه: دلیلی ندارد 
دچار غرور شویم

رئی��س هیئ��ت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان گف��ت: حضور م��درس هلندی 
دوچرخه سواری کوهستان در اصفهان می تواند تاثیرات خوبی برای این رشته ورزشی 
به همراه داشته باش��د.کیوان لیمویی اظهار کرد: بر اس��اس توافقات صورت گرفته با 
فدراسیون، قرار است در هفته دوم اسفند ماه سال جاری، سرمربی هلندی تیم ملی 
دوچرخه سواری کوهستان در اصفهان حضور پیدا کند.وی ادامه داد: درخشش جوانان 
اصفهانی در مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری کوهستان و همچنین دعوت 
آن ها به تیم ملی موجب شده تا فدراسیون تصمیم به اعزام این مربی به اصفهان بگیرد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان افزود: استان اصفهان سال ها قطب رشته 
دوچرخه سواری کوهستان در کشور بود اما طی هفت، هشت سال گذشته این موقعیت 
را از دس��ت دادیم.وی با بیان اینکه در تالش هستیم تا دوباره موقعیت گذشته خود 
را در دوچرخه سواری کوهستان به دست بیاوریم، یادآور شد: در مسابقات کشوری 
دوچرخه سواری کوهستان در تمام رده های سنی دختران و پسران اصفهانی عناوین 

زیادی را کسب کردند.

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا با ابراز رضایت از برد قاطع شاگردانش در ورزشگاه 
سن مامس، به آنها در خصوص روزهای سختی که در انتظارشان خواهد بود 
هشدار داد.لوئیس انریکه پس از پیروزی قاطع 5 بر 2 بارسلونا در خانه اتلتیک 
بیلبائو که فاصله کاتاالن ها با رئال مادرید صدرنشین را به یک امتیاز کاهش 
داد، اظهار داشت: من این حس را دارم که زحمات تیم دارد جواب می دهد و با 
تالش برای گلزنی با مشکالت دست و پنجه نرم می کند. بازی فوق العاده ای را 
در یک شب فوق العاده انجام دادیم اما هنوز راه طوالنی تا پایان داریم و در این 

راه همه ما غافلگیر خواهیم شد.
انریکه در تمجید از لیونل مس��ی، س��تاره آرژانتینی بارس��ا که برابر اتلتیک 
بیلبائو یک گل زد و س��ه پاس گل داد، خاطرنش��ان کرد: داش��تن بازیکنی 
 مانند مس��ی یک مزیت اس��ت ام��ا تم��ام اعضای تی��م شایس��ته تمجید

 هستند

در حالیک��ه کمت��ر از 10 روز دیگر به آغ��از رقابتهای 
جام جهانی کش��تی فرنگی در تهران باقی مانده، عدم 
حضور احتمال��ی برخی س��تارگان تیم مل��ی در این 
 میدان مهم بین المللی،  معاالت کادر فنی را برهم زده

 است.
رقابتهای جام جهانی کش��تی فرنگ��ی 2015 تهران 
با حضور 8 تی��م برتر دنیا طی روزه��ای 30 بهمن و 1 
اس��فندماه در س��الن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی 
آزادی برگ��زار می ش��ود. در همین راس��تا اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی ایران نیز مدتهاست در خانه کشتی 
تهران آغاز شده و همه چیز برای حفظ و تکرار عناوین 
قهرمانی جهان و جام جهانی مهیاست، اما انتشار اخبار 
تازه ای از اردوگاه فرنگ��ی کاران، معادالت کادر فنی را 
حس��ابی برهم زده و در این فاصله زمانی اندك تا آغاز 
مسابقات،  غباری از ابهام و نگرانی را بر فضای تیم ملی 

بوجود آورده است.
در حالیکه پیش از این گفته می ش��د تمامی ستارگان 
کش��تی فرنگی با حضور در اردوی تی��م ملی در حال 
آماده س��ازی برای جام جهانی و درخشش��ی دیگر در 
این میدان مهم بین المللی هس��تند، از منابع مسئول 
و آگاه،  خبر می رس��د حمید س��وریان، امی��د نوروزی 
و س��عید عبدول��ی ب��ا توجه ب��ه دالی��ل و تصمیمات 
 ش��خصی در ای��ن مس��ابقات ب��ه می��دان نخواهن��د

 رفت!
هر چن��د هنوز اعض��ای کادر فنی تیم ملی و ش��ورای 
فنی کش��تی فرنگی با صراحت و قطعیت این موضوع 
را تایید یا تکذیب نکرده و همچنان امید به حضور این 
فرنگی کاران در جام جهانی دارند اما اخبار نه چندان 
امیدوارکننده ای از گوش��ه و کنار به گوش می رسد که 
این مردان عنوان دار، فعال قصد حضور در جام جهانی 

را ندارند.
به هر حال اهالی کش��تی و مردم عالقمند به قهرمانان 

ملی کشورمان همچنان به حضور این چهره ها در جام 
جهان��ی 2015 ته��ران امیدوارند و همچون گذش��ته 
برای رویارویی این مردان طالی��ی و نامدار با حریفان 
خارجی خ��ود لحظه ش��ماری می کنند،  ام��ا اگر این 
احتمال به قطعیت بدل ش��ود، س��وال های زیادی در 
 اذهان این جماعت عالقمند به کش��تی بوجود خواهد 

آمد.
س��وال هایی نظیر اینکه، چرا این ملی پوشان باتجربه 
ب��دون توجه ب��ه نقش��ه ها و برنامه ه��ای کادرفنی در 
خصوص ع��دم حضورش��ان تصمی��م گی��ری کردند 
و آیا این س��ربازان مل��ی می توانند ب��دون دلیل قانع 
 کننده ای به تیم ملی کش��ورمان در جام جهانی پشت 

کنند.
آنچه مس��لم اس��ت ه��ر ورزش��کار مل��ی و قهرمانی 
روزی به پای��ان دوران طالی��ی و اوج خود می رس��د، 
پ��س بهت��ر آن اس��ت روزی ک��ه ب��ه انتهای مس��یر 
طالی��ی و قهرمانی اش رس��ید،  حس��رت روزهایی را 
نخورد ک��ه می توانس��ت همچن��ان در میادین بزرگ 
 بین الملل��ی بدرخش��د، اما نیام��د و می��دان را خالی

 کرد.

یکی از اتفاقات عجیب بازی س��پاهان و نفت نافرمانی 
هافبک جوان تیم سپاهان از مربی باتجربه و با اخالقی 
همچون حسین فرکی بود که مطمئنا جریمه هایی را هم 

برایش به دنبال خواهد داشت.
تس��اوی خانگی س��پاهان برابر نفت آن قدر حاشیه به 
همراه داش��ت که مس��ئوالن مدیریتی و فنی سپاهان 
تصمیم گرفته اند در طی چن��د روز آینده تمرینات تیم 
را دور از چشم اهالی رس��انه و تماشاگرانشان در پشت 
درب های بسته برگزار کنند تا شاید حاشیه های اطراف 

تیم کم شود. 
اما بر اساس اعالم سایت سپاهان کمیته انضباطی این 
باش��گاه در مورد س��رپیچی علی کریمی از دستورات 
حسین فرکی تشکیل جلسه داده و قرار است که حکم 
آن به زودی اعالم ش��ود ولی آنچه که مش��خص است 
هافبک جوان تیم سپاهان که هنوز عمر مطرح شدنش 
در فوتبال ایران به دو سال هم نرسیده در دقایق پایانی 
نیمه دوم بازی تیم��ش در مقابل نفت ته��ران وقتی با 
فرمان حضور در زمین مواجه می ش��ود به هر دلیلی از 

این دستور سرپیچی کرده و البد به خیال خودش چون 
یک بازیکن مطرح و جام جهان��ی رفته در فوتبال ایران 
است! برایش افت داشته که برای چند دقیقه کوتاه در 
ترکیب س��پاهان به میدان ب��رود و در موفقیت تیمش 

نقش داشته باشد.
این رفتارها آن هم درس��ت در روزهایی که س��پاهان 
بیش از ه��ر زمان دیگری ب��ه آرامش احتی��اج دارد نه 
تنها کمک��ی به تیم نمی کند بلکه اس��باب به حاش��یه 
 رفت��ن کادر فن��ی و بقی��ه بازیکن��ان را ه��م فراه��م

 می کند. 
البته سابقه حسین فرکی و تجربه اش در فوتبال ایران 
نشان می دهد که اهل باج دادن به بازیکن نیست و این 
داس��تان ش��اید یادآوری خاطرات جام جهانی 200۶ 
آلمان باشد که در آنجا هم علی کریمی بزرگتری در متن 
سرپیچی از دستورات کادر فنی تیم ملی قرار گرفت که 
 در آن زمان حسین فرکی را هم بر روی نیمکت تیم ملی 

داشت. 
علی کریمی سرش��ناس و مش��هور فوتبال ایران بعد از 
تعویض در بازی مکزیک با لگد زدن به س��اك پزشک 
تیم ملی یک عکس تاریخی را در فوتبال ایران ثبت کرد 
که خودش هم بعدها باب��ت آن صحنه عذرخواهی کرد 
اما همین رفتار کریمی او را در ب��ازی با آنگوال نیمکت 
نش��ین کرد تا حتی بزرگترین بازیکن��ان فوتبال ایران 
 هم بدانند که سرمربی تیم اس��ت که تصمیم نهایی را

 می گرد.
البته این کریمی سپاهان از لحاظ فنی هنوز شباهتی به 
آن کریمی ندارد و باید مدت ها در فوتبال ایران زحمت 
بکشد و عرق بریزد تا شاید به آن جایگاه اندکی نزدیک 
شود ولی ای کاش کریمی کوچکتر که بخشی از شهرت 
فوتبالی خودش را به واسطه همین شباهت نام با علی 
کریمی بزرگ فوتبال ایران بدست آورده از این اتفاقات 
پند بگیرد و تبدیل به چیزی شود که همه انتظارش را 

دارند.

معادالت کادر فنی کشتی فرنگی به هم ریخت؛

احتمال غیبت سوریان و عبدولی در جام جهانی
داستان برای حسین فرکی تکرار شد

رفتار مشابه کریمی بزرگ و کریمی کوچک

وزیر ورزش و جوانان گفت: تشکیل مجمع ، 
نحوه برکناری و همه در اساسنامه دیده شده 
است. حرکت فدراسیون فوتبال هم باید بر 

اساس اساسنامه باشد.
محمود گودرزی وزی��ر ورزش و جوانان در 
یک کنفرانس مطبوعاتی از دس��تاوردهای 

ورزشی در سال جاری صحبت کرد. 
گودرزی با اش��اره به موفقی��ت های ورزش 
ایران در س��الی که گذش��ت، اظهار داشت: 
سال گذشته برای ورزش کشور ما توفیقات 
نس��بی همراه بود و با وج��ود محدودیت ها 
سالی نس��بتا موفق داش��تیم. جام جهانی، 
بازی های آسیایی و پاراآسیایی، المپیک های 
مختلف، بازی های ساحلی و مواردی دیگر. 
با س��رمایه گذاری محدود توفیقاتی کسب 
ش��د که از نظر کم��ی و کیفی ای��ن ارتقا را 

شاهد بودیم. 
 12 زمین خوار نقش جهان بازداشت شدند 
همچنین دکت��ر گودرزی در ادام��ه درباره 
عملکرد شفاف سازی مالی در وزارت ورزش 
گفت: چند روز پیش هم��راه با هیات دولت 
در اصفهان بودم مجموعه نقش جهان 120 
هکتار وس��عت دارد ای��ن مجموعه چندین 

برابر ورزشگاه آزادی وسعت داشت.
 ام��ا به عن��وان مث��ال در بعض��ی بخش ها 
یک قطعه زمی��ن 3 صاحب داش��ت حتی 
اس��کلت اس��تادیوم ه��م صاحب داش��ت. 
در این م��ورد 12 نفر هم در مس��اله زمین 
خواری بازداش��ت ش��دند. و خوش��بختانه 
بخشی از زمین ها برگش��تند. در کردستان 
 مورد دیگری از زمین خواری مورد بررس��ی

 است. 
شفاف سازی یک عنصر مهم در جلوگیری 
از فساد است و عزم دولت برای انجام این کار 
جدی است. و کارگروه آن نیز در وزارت خانه 
قرار دارد. متاسفانه دو باشگاه پرسپولیس و 
استقالل در سنوات بسیار دور ابهامات مالی 
داشتند و تالش شده تا آن ها بدون ابهامات 

به فروش برسند. 
ورزش پاک 

وزی��ر ورزش با اش��اره ورزش پ��اك عنوان 
کرد: از رس��انه ها می خواهیم ب��ه ما کمک 
کنند ت��ا ورزش کمت��ر مورد تهاج��م واقع 
ش��ود به عنصر تعلیم و تربی��ت باید کمک 
کنیم. ورزش همگانی باید به عنوان اولویت 
مورد توجه قرار بگی��رد. از زمانی که آمده ام 

10 درصد بودجه در دستور کار قرار گرفت 
و ب��ه فدراس��یون ها اختصاص پی��دا کرد. 
ورزش پاك ش��عار ماس��ت ک��ه امیدواریم 
 بتوانیم با کمک یکدیگ��ر این موارد را انجام 

دهیم. 
وزی��ر ورزش و جوان��ان در خصوص ورزش 
پاك تأکید ک��رد: گروه ه��ای متعددی در 
ورزش فعالیت می کنند متأس��فانه در این 

چند س��ال اخی��ر جذابیت محی��ط ورزش 
باعث ش��ده تا آنه��ا جذب ورزش ش��وند و 
این فضا ب��رای اهال��ی ورزش کمتر ش��ده 
 اس��ت، در واق��ع خان��واده ورزش پس زده

 ش��ده اند. فریاد غیرمتخصصی��ن و آویزان 
شدن آنها بس��یار رس��اتر از ورزشی هاست 
و مطالبات آنها از حد بیش��تر اس��ت همین 
موضوع فضا را آل��وده می کند خواهش من 
این اس��ت که غیر ورزش��ی ها اجازه دهند 
متخصص��ان ورود کنند و مطالباتش��ان را 
کمتر کنن��د. خیلی ها س��ابقه حض��ور در 
میدان های ورزش��ی و قهرمانی را نداشتند 
اما اآلن در ورزش هس��تند و رسانه های زرد 
تصاویر آنها را منعکس می کنند. اینها شبهه 

ایجاد می کند. 
فوتبال، کی روش و فدراسیون 

وزیر ورزش و جوان��ان در خصوص وضعیت 
فدراس��یون فوتبال، وضعیت ک��ی روش و 
وضعیت سرخابی ها گفت: قابل هضم نیست 
چرا به یک پدیده تا اندازه اهمیت می دهیم 
و از سایر پدیده ها عقب می مانیم. فدراسیون 
فوتبال مانن��د بقیه فدراسیون هاس��ت که 
 بای��د در جه��ت پیش��رفت فوتب��ال گام

 بردارد. 
وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سؤال 
که آی��ا از تغیی��رات در فدراس��یون فوتبال 
استقبال می کنید یا خیر، گفت: فدراسیون ها 
نهاد عمومی غیردولتی هس��تند و استقالل 
دارند در نتیجه اساس��نامه دارند که باید بر 
اس��اس آن حرکت کنند، تش��کیل مجمع ، 
نحوه برکناری و همه در اساسنامه دیده شده 
است. حرکت فدراسیون فوتبال هم باید بر 
اساس اساسنامه باش��د. مجمع فدراسیون 
فوتبال ۷۴ عض��و دارد که عص��اره فوتبال 
ایران هس��تند که باید تصمی��م بگیرند این 
روند را چطور اج��را و تقویت کنند. فرض بر 
این است این ۷۴ نفر در فضای دموکراتیک 
انتخاب ش��ده اند و باید خودش��ان آستین 
باال بزنند. اگر رأی بر تغییر باش��د، استقبال 
می کنیم. اگر رأی بر عدم تغییر باشد باز هم 
استقبال می کنیم. باید کمک شود تا ضعف ها 
برطرف شود حاال فرقی نمی کند برای کدام 

فدراسیون باشد خوب نیست از سال 1۹۷8 
فوتبال ما در ی��ک موضع ی��ا پائین تر از آن 
قرار بگیرد. باید آسیب شناسی شود که این 
مشکل کجا است. وزارت ورزش هم در اینجا 

باید کمک کند این نقایص برطرف شود. 
وزیر ورزش همچنین درباره ماندن کی روش 
در فدراسیون فوتبال و ادامه همکاری گفت: 
خواست عمومی را نمی دانم. شما مگر عدد 
دارید که خواس��ت عمومی چقدر اس��ت؟ 
برنامه ۹0 که معیار نیس��ت. اگر شما معیار 
دارید بگویید خواست عمومی چه می خواهد. 
ما هیچ آماری از موافق��ان و مخالفان برای 
ماندن ک��ی روش نداری��م. نگاه اگ��ر فنی و 
تخصصی باشد جوسازی دولتی و رسانه ای 
هیچ کدام معیار مبتنی بر واقعیت نیس��ت. 
فدراس��یون فوتبال مثل سایر فدراسیون ها 
مستقل و عمومی است و اساسنامه مستقل 
دارد. این نهاد می تواند هر کسی را به عنوان 
س��رمربی در رده های مختلف انتخاب کند. 
نظ��ر م��ن را می خواهید نظر من می ش��ود 
نظر یک شخصی، اما به عنوان یک مسئول 
من اجازه ورود به این عرص��ه را ندارم. آنها 
خودشان باید به این جمع بندی برسند حاال 
یا قرارداد می بندند یا نه. تالش ما این است 

که از دخالت دوری کنیم. 
س��جادی در ادامه نشس��ت در ج��واب این 
س��وال گفت: قرارداد کی روش ۴ ساله است 
بنابراین نباید تجدید ش��ود اما صحبت های 
بین کی روش و فدراس��یون طب��ق ضوابط 
بوده و من قبول ندارم قرارداد او ترکمنچای 

بوده باشد. 

آیا قرارداد کي روش ترکمنچای بوده است؟

۱۲ زمین خوار نقش جهان بازداشت شدند 

برگزاری جشنواره ورزشی نیروهای 
مسلح استان در ۱۱ رشته

مرحله سوم جش��نواره فرهنگی 
ورزش��ی نیروهای مسلح استان 
اصفهان در 11 رشته به مناسبت 
گرامیداش��ت دهه مب��ارك فجر 
در استان اجرا ش��د.مرحله سوم 
جش��نواره فرهنگ��ی ورزش��ی 
نیروهای مس��لح استان اصفهان 
در 11 رشته فوتسال، والیبال، شنا، تنیس روی میز، کشتی، کاراته، 
تکوان��دو، تیراندازی ب��ادی، کوهن��وردی و کویرپیمایی و همایش 
پیاده روی با منتخبان حض��ور یگان های نظام��ی و انتظامی انجام 
شد.تیم های سپاه صاحب الزمان)عج(، هسا، فرماندهی ناجا، هوانیروز 
آجا، نیروی هوایی ارتش، گروه 55 توپخانه، گروه ۴۴ توپخانه و پدافند 
هوایی ارتش موفق به صعود به مرحله حذفی شدند که مسابقات این 

مرحله در روز 30 بهمن پیگیری می شود.

لیگ دسته یک هندبال:
پیروزی کاشانی ها مقابل حریف

در ادامه مسابقات لیگ دسته 
یک هندبال گ��روه ‘الف’ و در 
س��ومین روز از مرحل��ه نیمه 
نهایی نماین��دگان آب��ادان و 
کاش��ان مقابل حریف��ان خود 

پیروز شدند.
در س��ومین روز از رقابت های 
لیگ دسته یک هندبال از گروه 
‘الف’ که در سالن ‘رضوی’ کاشان برگزار شد در اولین دیدار تیم 
نفت آبادان توانست هیات هندبال شهرکرد را با نتیجه 32 بر 2۴ 
شکست دهد.در دومین دیدار نیز تیم ش��هرداری کاشان که از 
امتیاز میزبانی این مسابقات بهره می برد با نتیجه 23 بر 20 تیم 
هیات هندبال فیروزآباد فارس را مغلوب کرد تا با کسب سومین 
برد متوالی صدرنشین این رقابت ها بشود و به مرحله بعد راه یابد.

دیدارهای گروه ‘الف’ این مسابقات به مدت پنج روز از هفدهم 
تا 21 بهمن در کاشان با حضور تیم های هیات هندبال شهرکرد، 
هیات هندبال فیروز آباد فارس، ثامن الحجج سبزوار، نفت آبادان 

و شهرداری کاشان برگزار می شود.

 دومی بانوی  اصفهان درمسابقات 
کاراته کشور 

تی��م اصفهان ب��ه مق��ام دوم 
مس��ابقات کاراته س��بک های 

آزاد قهرمانی کشور رسید.
مس��ابقات کاراته س��بک های 
آزاد بانوان قهرمانی کش��ور و 
انتخابی تیم ملی هفته جاری 

در اصفهان برگزار شد.
این مس��ابقات در اوزان 50- و 
55- و ۶0- و ۶5- و ۶5+ به صورت تک حذفی برگزار شد؛ در این 

مسابقات 28 تیم از 23 استان کشور شرکت داشتند.
در پایان این مسابقات، تیم خوزستان به مقام اول رسید، اصفهان 

مقام دوم را کسب کرد و تهران و فارس مشترکاً سوم شدند
عشرت شاه محمدی نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته نیز در 

این مسابقات حضور داشت. 

تیم ملی هاکی ایران چهارم جهان شد
اتفاق تاریخی که نادیده گرفته 
ک��ه  روزهای��ی  ش��ددر 
ورزش دوس��تان ایران��ی ب��ا 
درخشش والیبالیست هایمان 
در عرصه جهان��ی، این امید  را 
پیدا ک��رده بودند که ش��اهد 
درخش��ش ورزش ای��ران در 
رش��ته های گروهی هم باشد، 
خیلی ناگهانی خبر  رس��ید ک��ه البته در فضای ورزش��ی ایران، 
چندان به آن توجه نش��د. تیم ملی هاکی ای��ران در رقابت های 
جام جهانی هاکی داخل س��الن به جمع چهار تی��م بر تر دنیا راه 
 یافت. شنبه شب ، تیم ملی هاکی داخل سالن ایران، در  دیداری 
حماسی و تاریخی با نتیجه 8 � 5 از سد تیم روسیه گذشت و به 
جمع چهار تیم بر تر دنیا در این رقابت ها راه یافت تا تاریخی ترین 
نتیجه هاکی ای��ران رقم بخ��ورد. این اتفاق در حالی اس��ت که 
خیلی ها حتی خبر نداشتند  چنین  مسابقاتی در آلمان در جریان 

 است و ایران هم در آن حضور دارد. 

 ساحل عاج قهرمان جام ملتهای
 آفریقا شد

تیم فوتبال ساحل عاج با غلبه 
بر غن��ا در ضرب��ات پنالتی به 
عنوان قهرمانی رقابتهای جام 
ملتهای آفریقا دست پیدا کرد.

»فیل ها« که در س��ال 1۹۹2 
برای نخس��تین بار ب��ه عنوان 
قهرمانی رسیده بودند یکشنبه 
ش��ب با نتیجه صفر بر صفر به 
کار خود مقابل غن��ا در 120 دقیقه پایان دادن��د اما در ضربات 

پنالتی با حساب ۹ بر 8 به پیروزی رسیدند.
س��احل عاج در حالی به عنوان قهرمانی رس��ید که در ضربات 

پنالتی با نتیجه 2 بر صفر از حریف خود عقب افتاده بود.
»یحیی توره«، »کولو ت��وره« و »ویلفرد بون��ی« بازیکنان لیگ 
برتری ساحل عاج بودند که به قهرمانی این تیم در رقابتها کمک 

بسیاری کردند.
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مفاد آرا
11/30 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روزدرروزنامه های زاینده رودواصفهان 
به صدور سند  آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت  امروز چاپ اصفهان 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتواننداز تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند 
و گواهی طرح دعوا رابه اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
اول-شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

شناسنامه  به  حسن   محمد  فرزند  کاظمی  علیرضا   –93/9/18–8799 شماره  1-رای 
مغازه   باب  یک  ملی 1199302831 ششدانگ  قمشه وشماره  یک  شماره 1663 حوزه 

وطبقه تحتانی وفوقانی آن مفروزی از پالک 678/1به مساحت  48/65 مترمربع.
2-رای شماره 8653–93/9/16– محسن نصیریان فرزند رسول به شناسنامه شماره 
734 شهرضا و شماره ملی 1199186066سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
مساحت  به  است  شده  تبدیل   5846 شماره  به  که  فرعی   1421/1 پالک  از  مفروزی 

ششدانگ 39/41 مترمربع.
3-رای شماره 8654–93/9/16– علیرضا  نصیریان فرزند رسول به شناسنامه شماره 
286 شهرضا وشماره ملی 1199136743سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
مساحت  به  است  شده  تبدیل   5846 شماره  به  که  فرعی   1421/1 پالک  از  مفروزی 

ششدانگ 39/41 مترمربع.
شناسنامه  به  فریدون  فرزند  نژاد  صابر  اله  نعمت   –93/9/18–8864 شماره  4-رای 
از  شماره 16 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209786737چهاردانگ مشاع 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2409 به مساحت ششدانگ 133 مترمربع.
5-رای شماره 8865 – 93/9/18 – عصمت موسوی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
54 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209907127 دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 2409 به مساحت ششدانگ 133 مترمربع.
دوم - شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

6-رای شماره 8659–93/9/16– غالمرضا سبزواری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
61 حوزه شش شهرضا و شماره ملی 1199362735دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 194 مترمربع.
شناسنامه  به  خداداد  فرزند  پورقمشه  بیطرف  الهه   –93/9/16–8661 شماره  7-رای 
شماره 378 شهرضا وشماره ملی 1199156779چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 194 مترمربع.
8-رای شماره 7821–93/9/3– حبیب اله محرابی فرزند علی به شناسنامه شماره19617 
شهرضا و شماره ملی 1198476079 ششدانگیک باب خانه مفروزی از پالک 111 به 

مساحت 215/65 مترمربع.
9-رای شماره 8670–93/9/16– جعفر برهان شهرضا فرزند محمد هاشم به شناسنامه 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  1199181692 ششدانگ  ملی  شماره  و  299 شهرضا  شماره 

مفروزی از پالک 113 باقیمانده و12494به مساحت 200/65 مترمربع.
10-رای شماره 3136 -93/4/17 –شکوفه ساری اصالنی فرزند نصر اله به شناسنامه 
شماره 29629حوزه دو باختران وشماره ملی 3250722911ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 280 به مساحت 160/55 متر مربع.
11-رای شماره9868-93/10/18- حسن شکریان فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 
خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199300039سه  شماره  و  1384 شهرضا 

مفروزی از پالک517به مساحت ششدانگ120/60مترمربع.
شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  شکریان  مرتضی   -93/10/18-9869 شماره  12-رای 
شماره 21686 شهرضا و شماره ملی1198496738سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه مفروزی از پالک517 به مساحت ششدانگ120/60مترمربع.
به شناسنامه  الحسین  عبد  فرزند  دهقان  اله  رحمت  13-رای شماره8755–93/9/17– 
شماره 534 حوزه سه شهرضا وشماره ملی 1199394531یک دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 298/13 متر مربع.
شماره  شناسنامه  به  محمود  فرزند  ربیعی  میترا   –93/9/17–8757 شماره  14-رای 
از  مشاع  دانگ  پنج   1198537574 ملی  شماره  و  شهرضا  مرکزی  یک  حوزه   1153

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 298/13 مترمربع.
15-رای شماره 9860–93/10/18– حیدرعلی امیری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209730286 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   6

مفروزی از پالک 709 به مساحت 387 مترمربع.
شناسنامه  به  محمد  فرزند  امیری  حیدرعلی   –93/10/18–9861 شماره  16-رای 
باب  یک  ششدانگ   1209730286 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   6 شماره 
حبه  پنج  و  مترمربع.درازاءبیست   208/65 مساحت  به   709 پالک  از  مفروزی  خانه 
انتقال  آن  12حبه  که  ششدانگ  از72حبه  مشاع  حبه  ویکصدویک-پانصدونودوپنجم 

عادی مع الواسطه از طرف محمد دهقان می باشد.
17-رای شماره 8781–93/9/17 – مهدی نادری فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 
1083 شهرضا وشماره ملی 1199081922 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 922 به مساحت ششدانگ 223/75 مترمربع.
18-رای شماره 8782– 93/9/17–شهره رحیمی فرزند عبدالرحیم  به شناسنامه شماره 
169 حوزه سه  شهرضا وشماره ملی 1199371297دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 922 به مساحت ششدانگ 223/75 مترمربع.
شناسنامه  به  جواد  محمد  فرزند  عابدی  اله  ولی   -93/9/16–8642 شماره  19-رای 
شماره 2290 حوزه 1 شهری قمشه وشماره ملی 1199857858 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 940 به مساحت 165/15 مترمربع.
20-رای شماره 9310–93/10/1- امیر مندکیان شهرضا فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 609 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199251161 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1073 به مساحت 166/77 مترمربع.
علیرضا متقی فرزند عطاء اله به شناسنامه شماره  21-رای شماره 7464–93/8/24– 
650 حوزه شش شهرضا وشماره ملی 1199354074سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
به  است  شده  به شماره13371تبدیل  که  باقیمانده   1327 پالک  از  مفروزی  خانه  باب 

مساحت ششدانگ 287 مترمربع.
ماندانا مصدقیان فرزند جواد به شناسنامه شماره  22-رای شماره 7468–93/8/24– 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199152889سه  443 شهرضا وشماره 
مساحت  به  است  شده  شماره13371تبدیل  به  که  باقیمانده   1327 پالک  از  مفروزی 

ششدانگ 287 مترمربع.
23-رای شماره 8467–93/9/12– یحیی نیک اقبال فرزند منصور به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1199048471 ششدانگ  473 شهرضا وشماره 
قطعه  17/5جریب  از19250سهم  مشاع  مساحت159مترمربع.درازاء160سهم  1484به 

ملک 75 جریبی انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه عبداله آریا)دیوانه(.
شناسنامه  به  غالمعلی  فرزند  آقاسی  غالمرضا   –93/9/2–7795 شماره  24-رای 

شماره و شماره ملی 1190060388 شهرضا ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مفروزی 
از پالک 1532 و 1533به مساحت 195مترمربع.

25-رای شماره 7405–93/8/22– ربابه کامیابی فرزند فضل اهلل به شناسنامه شماره 
272حوزه شش شهرضا وشماره ملی1199343854 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1552به مساحت 17/ 135مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اله  فتح  فرزند  دهقان  زینب   -93/09/12-8477 شماره  26-رای 
2289 حوزه 1 شهری قمشه وشماره ملی1199857841سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1552 به مساحت ششدانگ 212/10مترمربع.
به  کریم  فرزند  موخرشهرضا  گالبی  داریوش   –93/9/12–8478 شماره  27-رای 
شناسنامه شماره 48 شهرضا و شماره ملی1199179183سه دانگ مشاعاز ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1552 به مساحت ششدانگ 212/10مترمربع.
28-رای شماره5532– 93/6/27 –حمیدرضا جمالی فرزند نوراله به شناسنامه شماره 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199079383سه  829 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ134/23مترمربع.
29-رای شماره5533–93/6/27– سوسن حلوائی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
529 حوزه سه شهرضا و شماره ملی 1199394483 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ 134/23مترمربع.
30-رای شماره 8776–93/9/17– خدا بخش شجاعی واجنانی فرزند حیدر به شناسنامه 
شماره  12 حوزه یک مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199559245 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1779 به مساحت 154/76 مترمربع.

شناسنامه  به  علی  فرزند  جانقربان  العابدین  زین   –93/8/22–7407 شماره  31-رای 
شماره 13حوزه یک سمیرم سفلی و شماره ملی 5129818547 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک3517باقیمانده و10131 الی 10134به مساحت 149/55 مترمربع.
32-رای شماره  8793– 93/9/18 – کمال موالئیان فرزند رمضان به شناسنامه شماره  
316 شهرضا و شماره ملی 1199167908سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3768 به مساحت ششدانگ 101/41 مترمربع.
33-رای شماره 8795-93/09/18- فاطمه فاتحی فرزند احمدرضا به شناسنامه شماره 
1868 شهرضا و شماره ملی1199263753سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3768 به مساحت ششدانگ 101/41 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  فخار  بهمن  شماره93/10/21-10010-  34-رای 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199069000ششدانگ  و شماره  شماره 1270 شهرضا 

پالک10863به مساحت237/58مترمربع.
سوم - شماره های فرعی از سه  اصلی موغان

35-رای شماره  8716–93/9/17– احسان تیموریان فرزند محسن به شناسنامه شماره  
1619 حوزه یک شهری قمشه و شماره ملی 1199851140سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 441به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
36-رای شماره  8717– 93/9/17 – الهام منیری فرد فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
وشماره ملی 1190020254شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 441 به مساحت ششدانگ 100مترمربع.
نباتی شهرضائی فرزند محمد اسماعیل به  اصغر   –93/9/16 37-رای شماره 8660– 
شناسنامه شماره  889 شهرضا و شماره ملی 1198978228 ششدانگ یک باب خانه 

نیمه تمام چهارطبقه مفروزی از پالک 766 به مساحت 215/87مترمربع.
38-رای شماره  8539– 93/9/12 – محمدعلی دهقان فرزند رحیم به شناسنامه شماره  
728 شهرضا و شماره ملی 1199051020 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 783 به مساحت ششدانگ  152 مترمربع.
به  نصراله  فرزند  شهرضائی  دهقان  فردوس   –93/9/12–8540 شماره  39-رای 
شناسنامه شماره 54 شهرضا و شماره ملی 1199086940 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 783 به مساحت ششدانگ152مترمربع.
40-رای شماره  9047–93/9/23– اکبر  مندک فرزند جمشید به شناسنامه شماره  835 
شهرضا و شماره ملی 1199094757 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 785 که 

به شماره 4654 تبدیل گردیده به مساحت 115/20 مترمربع.
41-رای شماره  4213–93/5/15– مرتضی باقرپور فرزند محمود به شماره شناسنامه 
و شماره ملی 1190005077 شهرضا ششدانگ قسمتی از یک باب خانه دو طبقه نیمه 
تمام مجزی از پالک 803 به مساحت  105/01 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 

مجاور جمعا تشکیل یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام را داده است.
42-رای شماره  8359–93/9/10– فضل اله ستایش فر فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
163 شهرضا و شماره ملی 1198870931سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1016 به مساحت ششدانگ 242/20 مترمربع.
43-رای شماره  8360–93/9/10– فردوس رحمتی فرزند جعفر به شناسنامه شماره 
664 حوزه 6 شهرضا شهرضا و شماره ملی 1199354211سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1016 به مساحت ششدانگ 242/20 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  احمدیان  مجتبی   –93/9/11–8440 شماره   44-رای 
مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199312878 ملی  شماره  و  قمشه   463 شماره 
سند  مترمربع.بموجب   160/95 مساحت  به  و2953و3231  پالک1096باقیمانده  از 
 شماره2550-92/07/09 دفترخانه 347 شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان

شهرضا قرار دارد.
45-رای شماره 8665–93/9/16– مسیح اله صالحپور فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره627 شهرضا و شماره ملی 1198926041 تمامت سی و شش حبه مشاع از هفتاد 
ودوحبه ششدانگ قسمتیاز یک باب ساختمان دو طبقه مفروزی ازپالکهای1208و1209به 
مساحت ششدانگ 184/70مترمربع که به انضمام قسمتی از حریم قنات رشکنه جمعا 
شماره90/05/12-3161  سند  است.بموجب  داده  را  طبقه  دو  ساختمان  یکباب  تشکیل 

دفترخانه 303 شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا قرار دارد.
46-رای شماره 8667–93/9/16– طیبه ابازری شهرضا فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 836 شهرضا و شماره ملی 1198965010تمامت بیست و هفت حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان دو طبقه مفروزی از پالکهای 
حریم  از  قسمتی  انضمام  به  که  184/70مترمربع  ششدانگ  مساحت  1208و1209به 
سند  است.بموجب  داده  را  طبقه  دو  ساختمان  یکباب  تشکیل  جمعا  رشکنه  قنات 

شماره3161-90/05/12 دفترخانه 303 شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی 
شهرضا قرار دارد.

47-رای شماره 8668–93/9/16– فهیمه محلوجی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 
و شماره ملی 1190034956شهرضا نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی 
از یک باب ساختمان دو طبقه مفروزی از پالکهای 1208و1209به مساحت ششدانگ 
یکباب  تشکیل  جمعا  رشکنه  قنات  حریم  از  قسمتی  انضمام  به  که  184/70مترمربع 
دفترخانه 303  است.بموجب سند شماره90/05/12-3161  داده  را  ساختمان دو طبقه 

شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا قرار دارد.
48-رای شماره 10018-93/10/21– طیبه باغستانی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
737 حوزه یک شهرضاوشماره ملی 1198915234یک سهم مشاع ازدوسهم وبیست 
ویک-چهلم سهم ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 1321 و1322 به مساحت ششدانگ 

297 مترمربع.
به شناسنامه  عباس  فرزند  باغستانی  اله  مسیح  49-رای شماره 93/10/21-10019– 

ویک- وبیست  1198857943یک سهم  ملی  یک شهرضاوشماره  حوزه   650 شماره 
چهلم سهم مشاع از دوسهم وبیست ویک-چهلم سهم ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از 1321 و1322 به مساحت ششدانگ 297 مترمربع.
چهارم - شماره های فرعی از چهار اصلی برزوک آباد

پری جان عربلو نره فرزند غالمحسن به شناسنامه  50-رای شماره 6670–93/8/1– 
شماره 188حوزه قشقائیشیراز و شماره ملی 2294411641 ششدانگ یک باب خانه به 

استثناء  بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 833 به مساحت 198/94 مترمربع.
پنجم - شماره های فرعی از بیست و یک اصلی رشکنه

به  اله  مسیح  فرزند  باغستانی  امیرحسین   –93/10/21–10016 شماره  51-رای 
شناسنامه شماره 412 حوزه یک  شهرضا وشماره ملی 1199212822چهاردانگ مشاع 

از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 36 به مساحت ششدانگ 79/85 مترمربع.
مژگان عسگر پور شهرضا  فرزند مرتضی  به  52-رای شماره 10017–93/10/21– 
شناسنامه  شماره 8062 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1199915572دودانگ مشاع 

از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 36 به مساحت ششدانگ 79/85 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند مصطفی  امیری  محمد حسن   –93/8/25 53-رای شماره 7485– 
شماره 132 شهرضا و شماره ملی 1199028657 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 72 به مساحت 164/53 متر مربع.
54-رای شماره 8671–93/9/16– آسیه والی زاده فرزند حسین به شماره شناسنامه 
و شماره ملی 1190117851شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 103 به 

مساحت134/91 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  علی  فرزند  صفرپور  مجتبی   –93/7/28–6544 شماره  55-رای 
987 شهرضا و شماره ملی 1199174610سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

1/5 طبقه مفروزی از پالک 193 به مساحت ششدانگ 119 مترمربع.
56-رای شماره 6545–93/7/28– فرشته آقاخانی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
1497 حوزه یک شهری قمشه و شماره ملی 1199208612سه دانگ مشاع از ششدانگ 
مترمربع.  119 ششدانگ  مساحت  به   193 پالک  از  مفروزی  طبقه   1/5 خانه  باب   یک 

57-رای شماره 8349–93/9/10– حجت اله کاویانی فرزند رسول به شناسنامه شماره 
3 شهرضا و شماره ملی 1199043771 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 480 

به مساحت 176/39 مترمربع.
ششم - شماره های فرعی از 23 اصلی  سود آباد

شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  انصاری  پریدخت   -93/10/06-9415 شماره  58-رای 
از  مشاع  ونیم  دانگ  ملی1199399698یک  شهرضاوشماره   3 حوزه   1050 شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک67/1به مساحت ششدانگ238/47مترمربع.
شناسنامه  به  محمد  ملک  فرزند  نجاری  حسین   -93/10/06-9416 شماره  59-رای 
از  مشاع  نیم  و  دانگ  ملی1199772208چهار  شماره  و  2 شهرضا  حوزه   92 شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک67/1به مساحت ششدانگ238/47مترمربع.
شناسنامه  به  علی  قدیر  فرزند  جوی  محمدرضا   –93/8/26–7588 شماره  60-رای 
مشاع  1199412821چهاردانگ  ملی  شماره  و  شهرضا  سه  حوزه   133 شماره 
ششدانگ مساحت  140به  پالک  از  مفروزی  تمام  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

270/46 مترمربع.
61-رای شماره 7590–93/8/26–پروین شاهنظری فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 
42 حوزه مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199648191دودانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 140به مساحت ششدانگ270/46 مترمربع.

62-رای شماره8520-93/09/12- حسن کاظمی فرزند مانده علی به شناسنامه شماره 
یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  ملی1198972017  شماره  و  شهرضا   268

مفروزی ازپالک385به مساحت ششدانگ321/05مترمربع.
63-رای شماره 8521–93/9/12–زهرا سودائی فرزند حسین به شناسنامه شماره 515 
یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  1199346284دودانگ  ملی  شهرضاوشماره  شش  حوزه 

مفروزی ازپالک 385 به مساحت ششدانگ 321/05 مترمربع.
64-رای شماره 10306-93/10/27- اسماعیل سنجری شهرضائی فرزند رضاقلی به 
شناسنامه شماره 52 شهرضا و شماره ملی1198982731سه دانگ مشاع ازششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک799به مساحت ششدانگ 118/26مترمربع.
65-رای شماره10307-93/10/27- مهوش محرابی شهرضا فرزند امراله به شناسنامه 
شماره 57 وشماره ملی1199355151سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی ازپالک799به مساحت ششدانگ118/26مترمربع.
هفتم - شماره های فرعی از 32 اصلی دست قمشه 

شناسنامه  به  عبدالخلیل  فرزند  اسالمی  ابراهیم   –93/9/17–8718 شماره  66-رای 
شماره 201 شهرضا وشماره ملی 1198897855سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 116به مساحت ششدانگ 121/78 مترمربع.
67-رای شماره 8719–93/9/17– بتول جعفر پورفرزند رضا به شناسنامه شماره 200 
شهرضا وشماره ملی 1198958650سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 116به مساحت ششدانگ 121/78مترمربع.
68-رای شماره 8344–93/9/10– محسن عاشقیان فرزند عباس به شناسنامه شماره 
23482 حوزه سه تهران ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی از پالک 317 به مساحت 

50/53 مترمربع.
شماره  به  علی  نظر  فرزند  قهه  خضری  فاطمه   –93/9/2–7767 شماره  69-رای 
دودانگ  سفلی  سمیرم  روستائی  یک  حوزه   5120018424 ملی  وشماره  شناسنامه 
به مساحت ششدانگ  و925   924 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ   مشاع 

97/94 مترمربع.
شناسنامه  به  رضا  محمد  فرزند  قهه  کمالی  محسن   –93/9/2–7769 70-رای شماره 
شماره 15 حوزه سه قمشه و شماره ملی 5129939204 چهاردانگ مشاع ازششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 924 و925 به مساحت ششدانگ 97/94 مترمربع.
 هشتم - شماره فرعی از 33 اصلی مهرقویه

شماره  به  مصطفی  فرزند  شهرضا  عابدی  نرگس   –93/5/11–3981 شماره  71-رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک   1190202921 ملی  شماره  و  شناسنامه 

مفروزی از پالک 57 به مساحت ششدانگ 109 مترمربع.
72-رای شماره 3982–93/5/11– سید مهدی ستاینده فرزند سید مرتضی به شناسنامه 
باب  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1199275433پنج  شماره 946شهرضاوشماره 

خانه مفروزی از پالک 57 به مساحت ششدانگ 109 مترمربع.
نهم - شماره های فرعی از یکصد اصلی فیض آباد

73-رای شماره 7104–93/8/15– احمد جعفریان فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره2 
حوزه یک دهاقان وشماره ملی 5129885023 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

70 به مساحت 200 مترمربع.
74-رای شماره 8804-93/09/18-آسیه رئسیان فرزند جهانگیر به شناسنامه شماره 
123حوزه1مرکزی سمیرم وشماره ملی1209933527تمامت66سهم مشاع از200سهم 
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی ازپالک70به مساحت ششدانگ199/50مترمربع.
 بموجب اسناد شماره های 6126و6127-91/06/08نزد بانک مسکن شعبه صاحب الزمان

شهرضا در رهن قرار دارد.
به  حسن  سید  فرزند  مسیبی  میر  اله  حبیب  سید   –93/9/12–8518 شماره  75-رای 
شناسنامه شماره 19361 شهرضا وشماره ملی 1198473517 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 233 به مساحت 140/39 مترمربع.
76-رای شماره 3926–93/5/5– عبداله معینی مهدی آبادی فرزند امر اله به شناسنامه 
شماره یک حوزه یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129880382 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 273 به مساحت 215/80 مترمربع.
77-رای شماره7749-93/09/01- اکبر برزه کار دهاقانی فرزند یوسف به شناسنامه 
شماره 843 حوزه 2 اردل و شماره ملی4689168512چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه مفروزی از پالک277به مساحت ششدانگ202مترمربع.
شناسنامه  به  ابراهیم  فرزند  کار  برزه  مهری   -93/09/01-7790 شماره  78-رای 
شماره 53 حوزه1 روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی5129845391دودانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک277به مساحت ششدانگ202مترمربع.
به شناسنامه شماره  لهراسب  فرزند  امیری  گلدانه  79-رای شماره 3160–93/4/18– 
خانه  باب  یک  1209542226ششدانگ  ملی  وشماره  سمیرم  حوزه2مرکزی   2081

مفروزی از پالک 495 به مساحت 150/40 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمعلی   فرزند  انصاری  8780–93/9/17–غالمحسن  شماره  80-رای 
شماره 3385 حوزه دو مرکزی  سمیرم وشماره ملی 1209555395ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت 158/45 مترمربع. 
به شناسنامه  فرزند حسنقلی  افشاری   عبدالحسن  81-رای شماره 7117–93/8/15– 
شماره 89  حوزه دوسمیرم وشماره ملی 1209390541ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
مفروزی از پالک 497 به مساحت 196 متر مربع.درازاء196سهم مشاع از16438/5سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند.
ولی اله سرحدی فرزند بهمن به شناسنامه شماره  82-رای شماره 8669–93/9/26– 
خانه  باب  یک  1199302228ششدانگ  ملی  شماره  و  قمشه  شهری  یک  حوزه   1602

مفروزی از پالک 498 به مساحت 94/10 مترمربع.
به شماره شناسنامه  فرزند اصغر  طالبیان  83-رای شماره 8673–93/9/16- محسن 
و شماره ملی  شماره 1190186535 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 510 به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
شناسنامه   به  بهرام  فرزند  طالبیان  محمدحسین   -93/9/16–8712 شماره  84-رای 
شماره 806 شهرضا وشماره ملی1199018856 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
85-رای شماره 8713–93/9/16- بهرام طالبیان فرزند اصغر به شماره شناسنامه و 
شماره ملی 1190097966 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 510 به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
86-رای شماره 8802 –93/9/18– محمد صابر غالمی شهید فرزند ناصر به شناسنامه 
باب  یک  ملی 1209303388 ششدانگ  یک مرکزی سمیرم وشماره  شماره 14 حوزه 

خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 556 به مساحت 205 مترمربع.
دهم - شماره فرعی از 171 اصلی مهدیه 

87-رای شماره 8347-93/9/10- رمضان حاتمی فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 
904 حوزه2 بروجن وشماره ملی 6299574811 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 14 به مساحت 235/26 مترمربع. در ازاء یک حبه و دویست پنجاه و هشت هزارم 

حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف جهانگیر دره شوری.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/11/06                                                                                                   

تاریخ انتشار نوبت دوم:93/11/21    
م الف:476 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

مفاد آرا
10/636 شماره: 139360302028001143-1393/10/30 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000915  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای مرتضی رحیمی کوپائی فرزند محمود به شماره شناسنامه 36 صادره 
از در خصوص چهار ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2294/5 
مترمربع پالک 79 فرعی از 47 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی وراث حسین رحیمی و سکینه مجلسی کوپائی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/11/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/21

م الف:30090 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

ابالغ وقت رسیدگی
11/236 در خصوص پرونده کالسه 1809/93 خواهان حامد خندان فر با وکالت علیرضا 
حمزه دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت علی اکبر علیزاده راد فرزند علی 
اصغر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/25 ساعت 10/30صبح 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 
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:29651  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/287 شماره ابالغیه: 9310100350608485 شماره پرونده: 9309980350600859 
شماره بایگانی شعبه: 930977 خواهان ها سیاوش کاویان و منیژه افشارزاده و علی 
ناز صادقیان  فلک  و  خداپسند  بهرام  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  کاویان  اصغر 
به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و ابطال قرارداد)مالی( تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350600859 کالسه  به  و  ارجاع   310 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/24 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
به  و  و درخواست خواهان  ناز صادقیان  فلک  بودن خوانده خانم  علت مجهول المکان 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  ناز صادقیان  فلک  خانم 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32180 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
احضار 

 9209980359301922 پرونده:  شماره   9310110359301039 نامه:  شماره   11/288
شماره بایگانی شعبه: 921922 نظر به اینکه 1- حسین عبادی و 2- حسام رمضان پور 
در پرونده کالسه 921922ب14 به اتهام مشارکت در سرقت پراید مالباخته خانم نوشین 
سادات غفاری )مشارکت با علیرضا شیخ دستجردی( از طرف این بازپرسی تحت تعقیب 
می باشند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده بدین 
وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع 
در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:32322 شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع5(
احضار 

 9209980359301922 پرونده:  شماره   9310110359301040 نامه:  شماره   11/289
در  کاووس  فرزند  ریگی  احسان  اینکه  به  نظر   921922 شعبه:  بایگانی  شماره 
)پراید  کریمی  ابراهیم  مالباخته  پراید  سرقت  اتهام  به  921922ب14  کالسه  پرونده 
791ج53ایران53( از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه نیز به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ 
می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع 
قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم 
 حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:32323 

شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع5(
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/8-1771 دادنامه:  شماره   1444/93 پرونده:  کالسه   11/292
شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: صفقلی کاویانی نشانی اصفهان – خانه 
منزل کاویانی خوانده: زهرا رحمانی   – کوچه نیلوفر   – خ شهید اسماعیلی   – اصفهان 
محتویات  به  عنایت  با  عادی  رسید  طبق  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی 
با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی  استعانت 
به  رحمانی  زهرا  خانم  طرفیت  به  کاویانی  صفقلی  آقای  دعوای  خصوص  در  شورا: 
خواسته مطالبه مبلغ 10/800/000 ریال طبق رسید عادی مورخه 93/8/28 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده اظهارات خواهان اینکه خوانده با 
دعوای  لذا شورا  ندارد  جلسه حضور  در  ق.آ.د.م   73 ماده  طبق  قانونی  ابالغ  وصف 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد مواد 198و515و519و522 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/800/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین هزینه خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/8/28 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
اجرای  بر عهده  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس 
غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  در حق خواهان صادر  می باشد  احکام  محترم 
مهلت  اتمام  از  پس  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز   20 ظرف  واخواهی 

می باشد.م الف:31201 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

11/293 کالسه پرونده: 93-1280 شماره دادنامه: 1635-93/10/11 مرجع رسیدگی: 
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احسان امیری ملقب به آرمان نشانی: 
اصفهان – سه راه سیمین – 150 متر بعد از پمپ بنزین – به سمت فلکه ارتش – دفتر 
ساختمانی آرارات خوانده: حسین آقایی حسین آبادی نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای احسان امیری )ملقب به آرمان( به طرفیت آقای حسن آقایی 
حسین آبادی به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال 5/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 790218-92/11/5 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه 
پرداخت  گواهی عدم  و  ید خواهان  در  بقای اصول مستندات  و  پرونده  به محتویات 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 5/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )92/11/5( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:31202 شعبه 5 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/294 کالسه پرونده: 1481/93 شماره دادنامه: 1790-93/10/30 مرجع رسیدگی: 
نشانی:  نیسیانی  مظفری  محمد  سید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
پالک289 خواندگان:   – مطهری  بهمن- کوی   22 کوچه   – خ شاهین   – اتوبان چمران 
1- منصور غنیمت نژادیان 2- خیرا... طالبی هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای سید محمد مظفری نیسیانی به طرفیت آقایان منصور غنیمت 
نژادیان 2- خیرا... طالبی به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه چک به شماره 
936702-93/8/30 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
میلیون  مبلغ 45/000/000  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  بر محکومیت خواندگان  حکم 
ریال بابت اصل خواسته و 260/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/8/30( تا 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:31203 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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ش��ما هم م��ی دانی��د که پش��ه ها بیش��تر 
جذب برخ��ی اف��راد می ش��وند و ب��ه نظر 
می رس��د قس��مت هایی از بدن را بیش��تر 
دوس��ت دارن��د، اما آیا م��ی دانید چ��را این 
گونه اس��ت؟ ای��ن موض��وع یکی از وس��یع 
 تری��ن تحقیق��ات در س��ال ه��ای اخی��ر 

بوده است.
بر طب��ق تحقیقات، ه��ر نوع پش��ه، به یک 
چیز جذب می ش��ود، برای مثال برخی پشه 
ها ممکن اس��ت جذب خون انس��ان شوند، 
در حالی ک��ه برخی دیگر تنه��ا جذب خون 

حیوانات می شوند.
در متن زیر برخی از مواردی که پش��ه ها را 

جذب می کنند، نام می بریم:
1- دی اکسید کربن

دی اکس��ید کربن یکی از مهم تری��ن گازهای جذب 
کننده پشه ها می باش��د و آنها می توانند بوی این گاز 
را از فاصله چهار و نیم متری احساس کنند.از آنجا که 
انس��ان با هر تنفس، مقداری دی اکسید کربن از بدن 
خارج می کند، پس تقریبا غیرممکن اس��ت پش��ه ها 

جذب انسان نشوند!
هنگامی که یک پش��ه ماده، بوی دی اکس��ید کربن را 
احساس می کند، به صورت مارپیچی پرواز می کند تا 

خود را به منبع این بو برساند.
پس با این توصیف، وقتی یک خان��م باردار مقدار دی 
اکس��ید کربن بیش��تری را دفع می کند، پس پشه ها 

بیشتر جذب او می شوند.
2- تحرک بدنی

پش��ه ها بیش��تر جذب افراد دارای تح��رک بدنی می 
ش��وند تا افراد کم تحرک.اگ��ر یک فعالیت ورزش��ی 
انجام دهی��د، افزایش ب��ازدم، تحرک، ع��رق کردن و 
 گرمای بدن باعث جذب بیشتر پش��ه ها به سوی شما

 می گردد.
هنگامی که دی اکسید کربن با بوی پا ترکیب می شود، 
بسیاری از پش��ه ها را جذب خود می کند و بسیاری از 

بیماری ها نیز با همین پشه ها منتقل می شوند.
3- گروه خونی

پشه ها بیشتر جذب افراد با گروه خونی O می شوند.
پشه بیشتر جذب گروه خونی فرد می شود تا بوی او.اما 
این را باید گفت که هر دوی این ویژگی ها توسط یک 
ژن منتقل می شود، پس نمی توان با این گونه پشه ها 

مبارزه کرد. 
4- بوی پا

یکی از بوهای جذاب برای پش��ه ها، ب��وی عرق پا می 
باشد.هنگامی که دی اکس��ید کربن با بوی پا ترکیب 
می شود، بس��یاری از پش��ه ها را جذب خود می کند 
 و بس��یاری از بیماری ها نیز با همین پش��ه ها منتقل

 می شوند.
 نکات الزم هنگام استفاده از مواد دورکننده حشرات

- معموال مواد دافع حشرات، برای مدت 1 تا 5 ساعت 
موثرند و این بستگی به چندین عامل دارد، از جمله: نوع 
پشه، میزان تعریق فرد و مقدار سایش و خارش پوست.

- اسپری و مواد دافع حش��رات را نباید روی چشم ها، 
بینی، لب، محل بریدگی و یا زخم پوستی، پوست آفتاب 
سوخته و نیز پوست حساس استفاده کنید و دور از این 

قسمت ها اسپری کنید و یا بمالید.
- این مواد را زیر لباستان نزنید.

- برای موثرتر بودن، به طور کامل و به طور مس��اوی، 
پوست خود را با این مواد بپوشانید.

- از این مواد دافع به نوزادان نزنید و آنها را دور 
از دسترس کودکان قرار دهید.

- شما می توانید این مواد را با آب و صابون از 
روی پوست خود بشویید.

مواد دورکننده پشه
معروف ترین م��واد دافع حش��رات عبارتند 
از: DEET ، پرمتری��ن، س��یترونال )روغنی  
ب��ا ب��وی تن��د ک��ه  در عطرس��ازی و صابون  
 س��ازی و دف��ع  حش��ره  ب��ه  کار م��ی رود( و 

اکالیپتوس.
بهتر است در زمان غروب آفتاب، لباس های 
رنگ روشن از قبیل: س��فید، زرد و یا سبز کم 
رنگ بپوشید تا از نیش پشه ها در امان مانید.

برای دفع پش��ه ها چه نکات��ی را باید رعایت 
کنید

1- عطرهای با بوی گل
هیچ مدرک علمی نش��ان نداده اس��ت که عطرها و یا 
لوسیون ها، پشه ها را جذب می کنند.اما پشه های ماده 
از شهد گل ها تغذیه می کنند و تحقیقات آزمایشگاهی 
نش��ان داده که پش��ه های ماده جذب بوی گل ها می 
ش��وند.بنابراین از عطرهای با رایحه گل مخصوصا در 
موقع غروب آفتاب خودداری کنید تا پشه ها در اطراف 

شما نباشند.
2- لباس با رنگ تیره

برخی از پشه ها به رنگ های تیره از قبیل مشکی، آبی 
تیره و بنفش پررنگ کشش بیش��تری دارند.پس بهتر 
است در زمان غروب آفتاب، لباس های رنگ روشن از 
قبیل: سفید، زرد و یا س��بز کم رنگ بپوشید تا از نیش 

پشه ها در امان مانید.
B 3- سیر و ویتامین

 B گرچ��ه توصیه ش��ده که مص��رف س��یر و ویتامین
تمایل پش��ه ها را کم می کند، اما آزمای��ش هایی که 
انجام ش��ده، این یافت��ه را ثابت نکرده اس��ت.بنابراین 
بعید به نظر می رس��د با خوردن س��یر بتوانید پش��ه 
ه��ا را از خودت��ان دور کنید.مصرف س��یر زی��اد دافع 
 افرادی می شود که در کنار شما نشس��ته اند، نه دافع

 پشه ها!

چرا پشه بعضی ها را بیشتر نیش می زند؟

دکتر بهزاد
پدر زیست شناسی نوین ایران

دکتر محمود بهزاد در 22 اسفند 12۹2 متولد گردید و در عصر 
روز پنجشنبه ۸ شهریور 13۸۶ در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

دکتر بهزاد، پ��در علم زیست شناس��ی نوین کش��ور را یکی از 
پرچمداران جنبش علمی ایران معاصر می دانند؛ جنبش��ی که 
گرچه با تاخی��ر 3 قرن پس از عصر روش��نگری  در جهان غرب 
ایجاد شد؛ اما در نهایت توانست چهره ایران را به طور شگرفی از 

آلودگی های توهمات شبه علمی و خرافات پاک کند.
اس��تاد بهزاد از دوران کودکی عالقه مندی به علم و اس��تعداد 
استثنایی اش را نشان داد و در سال های پربار زندگی اش با انتشار 
آثار علمی معتبر در علوم زیستی، پزش��کی، روان شناسی و... و 
آموزش افرادی که هریک بعدها جزو نخبگان کشور شدند، نام 
خود را برای همیش��ه در زمره دانش��مندان و فرهیختگان برتر 
کشور قرار داد.در سال 132۴ با توجه به عالقه زیادی که به زیست 
شیمی داش��ت، به موازات تدریس در دبیرستان البرز تهران در 
دانشکده داروسازی ثبت نام کرد و در سال 132۸ با اخذ مدرک 
دکترای داروسازی، فعالیت خود را در تهیه کتاب های درسی و 
کمک درسی متمرکز ساخت. استاد به سه زبان فرانسه، انگلیسی 
و آلمانی آشنایی دارد. در سال 133۹ با ترجمه کتاب »سرگذشت 
زمین« تالیف جورج گاموف وی برنده جایزه شد. ترجمهکتاب 
»روانشناس��ی فیزیولوژیک« که در س��ال 13۴۸ انتشار یافت، 
موجب شد برای تدریس روانشناس��ی فیزیولوژیک به دانشگاه 
تهران دعوت شود. از آن پس در دانشگاه تهران، دانشسرای عالی 
و مدرسه عالی دختران به تدریس زیست شناسی و روانشناسی 
فیزیولوژیک پرداخت. وی از س��ال 133۹ به مدت 15 سال در 
دبیرستان رازی علوم طبیعی را به زبان فرانسوی تدریس کرد.

به گفته نزدیکان و آنانی که بهزاد را می شناختند، او ایمان داشت 
که عمومی کردن علم، یکی از مهم ترین راهبرد های پیش��رفت 
کشورهای عقب مانده اس��ت و تا زمانی که علم و اندیشه علمی 
از دیوارهای حیاط دبیرس��تان ها، دانش��گاه ها و مراکز علمی � 
تحقیقاتی فراتر نرود و به متن فرهنگ و زندگی روزمره مردم وارد 
نشود، نمی توان چندان به بالندگی و پیشرفت کشور، آن هم به 
مفهوم مدرن آن، امید بس��ت. بر همین اساس هم کوشش های 
فراوان وی برای انتخاب منابع و موضوعاتی که مردم را با علومی 
مانند زیست شناسی، زمین شناس��ی، نظریه تکامل یا فرگشت 
)Evolution(، ژنتیک، فیزیولوژی، روان شناس��ی، بیونیک، 
علم و فلسفه علم، تندرستی و... آش��نا کند، از او چهره ای ملی 
س��اخت؛ چهره ای که بسیاری از دوستان و ش��اگردانش که در 
اقصی نقاط جهان دارای تش��خص علمی بین الملل��ی و درجه 
واالی دانشگاهی اند، همواره با افتخار، یاد و خاطره همنشینی، 
مصاحبت یا شاگردی نزد ایشان را گرامی می دارند.محمود بهزاد 
را می بایست یکی از س��تاره های پرفروغ آسمان جنبش علمی 
کشور دانست که فضای حرکت های علمی در ایران امروز، مرهون 
دستاوردها و تالش پیش��گامانی همچون اوست که عاشقانه و 
عالمانه، عمر و زندگی خود را وقف علم و دانش، آموزش، تحقیق، 
تالیف و ترجمه کردند. دکتر محمود بهزاد، پدر علم زیست شناسی 

نوین کشوردر سن ۹۴ سالگی در گذشت.

ساخت ربات عاطفی به رهبری 
دانشمند ایرانی

محققان دانش��گاه هارتفوردشایر 
انگلستان به رهبری دکتر »فرشید 
امیرعبداللهیان«، نمونه اولیه  رباتی 
اجتماعی را ساخته اند که از زندگی 
مستقل س��المندان پش��تیبانی 
کرده و می تواند با خویش��اوندان 
یا مددکاران آن ها همکاری داشته 

باشد.
 Care-O-bot این رب��ات از پلت ف��رم پیش��رفته ای ب��ه ن��ام
3 به��ره می ب��رد و در محی��ط خان��ه هوش��مند عم��ل می کند؛ 
ای��ن ربات ب��ه عن��وان بخش��ی از پ��روژه ح��دود پن��ج میلیون 
یوروی��ی موس��وم ب��ه »دوس��تان رباتی��ک قابل پذی��رش برای 
 س��ال های س��المندی« )ACCOMPANY( ارائ��ه ش��ده 

است.
دکتر »فرشید امیرعبداللهیان« استاد ارشد حوزه »سیستم های 
س��ازگار« در دانش��گاه هارتفوردش��ایر، در این مطالعه، رهبری 
 تیمی متش��کل از ۹ موسس��ه از پنج کش��ور اروپای��ی را بر عهده

 داشت.
3 Care-O-bot ربات عاطفی  

تیم حاضر در این پروژه، طی س��ه س��ال گذش��ته موفق به انجام 
مطالعات وسیعی در »خانه ربات« دانشگاه هارتفوردشایر شدند؛ از 
جمله این موفقیت ها می توان به شناسایی فعالیت و وضعیت مردم 
در محیط خانه هوشمند و همچنین تمرکزکردن بر روی توانایی 

ربات برای به یادآوردن رخدادها اشاره کرد.
نتایج این پروژه نشان داد، یک ربات اجتماعی می تواند به طور بالقوه 
مانع از تنهایی شود و فعالیت های محرکی را موجب شود، در حالی 

که به استقالل و خودمختاری فرد احترام می گذارد.
3 Care-O-bot ربات عاطفی 

دکت��ر »امیرعبداللهی��ان« تأکید ک��رد، نتایج این پ��روژه امکان 
داشتن یک فناوری دوس��ت را تایید کرد، در حالی که جنبه های 
مه��م و مختلف��ی مانند هم��دردی، عاطف��ه، ه��وش اجتماعی 
 و اخالقی��ات را ب��رای داش��تن یک زندگی مس��تقل برجس��ته

 می کند.

سرگذشت مشاهیر

تازه ها
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