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زاون قوکاسیان سفیر 
فرهنگی بود

استان اصفهان   ۸۰۰ میلیون 
دالر طال صادر کرد! 

ثروتمندان جامعه حق 
محرومان را با مالیات بپردازند

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rتشکیالت معبد است؛ معبود نیست

 اختالف نظر شدید در
 افزایش مزد۹۴

 یاحی؛ تغییر من
 کذب است

آلن ایر: درباره ایران با اسراییل 
هماهنگیم!

 نمی توانم جلوی 
دوربین بروم

»ابوال« خطرناک ترین ویروس 
بی درمان جهان

پروژه راه آهن چهارمحال و 
بختیاری صاحب اعتبار شد

زاینده رود ، عید هم مهمان نصف جهان است!
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یادگار امام در دیدار با دبیرکل و اعضای حزب ندای ایرانیان؛
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یونسکو از خدمات پرفسور 
خدادوست تجلیل کرد

س��ازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )یونسکو( 
ش��امگاه جمع��ه در آیین وی��ژه ای از خدم��ات علمی و 
اجتماعی پرفس��ور علی اصغر خدا دوس��ت، دانشمند و 

چشم پزشک شناخته شده ایرانی در شیراز تجلیل کرد.
 دبیر کمیس��یون ملی یونس��کو در ایران در این آیین از 
پرفس��ور خدادوس��ت به عنوان طبیبی حکیم یاد کرد و 
گفت: نگاه زیبا به خالق هس��تی و عشق و دوست داشتن 
مردم از درجات واالی انس��انیت اس��ت که در وجود این 
ش��خصیت بزرگ تجلی یافت��ه و این موض��وع رمز و راز 
دولتمندی اوس��ت. محمدرضا س��عیدآبادی در شیراز با 
تجلیل از خدمات پرفسور در حوزه پزشکی و مداوا کردن 

چشمان بیمار مردم در ایران و جهان...
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من ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
بدهی های باشگاه را دادم!

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: در دو سال گذشته 
۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون از بدهی های باشگاه به ورزشکاران را 
پرداخت کردم.باشگاه ذوب آهن اصفهان بعد از سه، چهار سالی 
که در ورزش کشور کم فروغ و کم توان ظاهر شد، دوباره با سعید 
آذری ، مدیرعامل باشگاه به روزهای اوج خود بازگشته است. 
مدیرعاملی که خودش قهرمان ملی ای��ران بوده و تحصیالت 

مرتبط با....



يادداشت

 حکومت ضامن است درب جهنم
 را ببندد

آیت اهلل کاظم صدیقی در خطبه ه��ای نماز جمعه تهران با بیان 
اینکه حکومت ضامن است که جلوی رفتن مردم به سمت جهنم 
را بگیرد و درب جهنم را ببندد گفت: اگر جوانان را در آموزش و 
پرورش طوری بار بیاورید که بدرد هیچ جا نخورد، جهنم است . 

برای من فرقی نمی کند آيت اهلل 
باشم يا آيت اهلل العظمی

سیدرضا اکرمی، رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، 
به نامه  دفتر س��خنگوی دولت مبنی بر اینکه وی سمت دولتی 
ندارد واکنش نشان داد و افزود: این شوخی بوده و آقای نوبخت 

هم خودش این را تکذیب کرده است. 
کرمی تأکید کرد: برای من فرقی نمی کند که کجا باشم؛ برای 

من فرقی نمی کند که آیت اهلل باشم یا آیت اهلل العظمی. 
این خبر حاکی اس��ت روز ۱۸ بهمن ماه س��ال جاری فاکس��ی 
از دفتر س��خنگوی دولت برای رسانه ها ارس��ال شد که از آن ها 
خواسته شده بود برای اکرمی عنوان »مقام دولتی« به کار برده 
نشود. در اطالعیه دفتر سخنگوی دولت آمده بود: »نظر به اینکه 
در روزهای اخیر برخی از رس��انه ها از عناوینی همچون مشاور 
رییس جمهور، رییس شورای فرهنگی ریاست جمهوری، مقام 
دولتی برای حجت االسالم س��یدرضا اکرمی استفاده کرده اند، 
الزم به اطالع رسانی است که جناب آقای اکرمی رییس شورای 
فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان فارسی است و هرچند که 
این مسجد در محوطه نهاد ریاست جمهوری واقع است، لیکن 
عناوین استفاده شده در مورد ایش��ان نادرست است؛ بنابراین 
نظرات ارائه شده توس��ط جناب آقای اکرمی ش��خصی بوده و 
منعکس کننده دیدگاه نهاد ریاس��ت جمه��وری و هیچ یک از 

ارگان های دولتی نیست. 

حمله الريجانی به شعار احمدی نژاد
علی الریجانی در یادواره ۴۲۵ شهید محمودآباد با اشاره به اینکه 
یادواره های شهدا می تواند در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به 
نس��ل های جوان که دوران انقالب اس��المی و دفاع مقدس را 
تجربه نکردند، مؤثر باشد گفت: برخی مسووالن در گذشته شعار 
می دادند که نفت باید بر سر سفره مردم بیاید. این شعار ها از ابتدا 
یک اشتباه محض بود؛ زیرا که پول نفت باید صرف هزینه تولید 

شود تا مشکل بیکاری حل شود. 

مالقات احمدی نژاد با پسر نخست 
وزير اسبق ترکیه! 

به نقل از رس��انه های ترکیه احمدی نژاد به منظور ش��رکت در 
چهارمین س��الگرد وفات نجم الدین اربکان، نخست وزیر سابق 
ترکیه به این کش��ور رفته اس��ت. محمود احمدی نژاد در سفر 
به ترکیه با فاتح اربکان، پس��ر نخس��ت وزیر اس��بق ترکیه، در 
شهر بورسا دیدار کرده اس��ت. گفتنی است در این سفر، هیأتی 
شامل حجت االس��الم میرتاج الدینی، حجت االسالم بهرامی و 
آقایان الهام، ثمره هاش��می، تمدن، امیدی و ش��مقدری دکتر 
احمدی نژاد را همراهی می کنن��د. همچنین دکتر احمدی نژاد 
پنجشنبه ۷ اس��فند به دعوت عبداهلل گل، رییس جمهور سابق 
ترکیه، در مح��ل دفتر ایش��ان )کاخ تراپیا( دی��دار و گفت و گو 
خواهد داشت. مراسم یادبود مرحوم نجم الدین اربکان نخست 
وزیر اسبق ترکیه از سوی خانواده ایشان و با حضور چهره های 
 سیاسی از کش��ورهای منطقه در ش��هر بورس��ا ترکیه برگزار

 خواهد شد.

ما می توانیم همه دنیا را تحريم 
کنیم

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در سخنرانی خطبه های سیاسی 
و عبادی نماز جمعه مش��هد که در رواق امام خمینی )ره( حرم 
مطهر رضوی برگزار ش��د، اظهار کرد: کس��انی که فرار مالیاتی 
می کنند، یک راهزن در مملکت هس��تند و با یک دزدی که در 
س��ر گردنه وجود دارد، فرقی ندارند؛بنابراین اگر بنا شد مردم 
همه ابعاد اقتص��اد مقاومتی را رعایت کنند، م��ا می توانیم دنیا 
را تحری��م کنیم.همچنین در فرهنگ هم بای��د مانور فرهنگی 
انجام دهیم و هم��ه در عرصه ناهنجاری باید مش��ارکت کنند. 
آیت اهلل علم الهدی در ادامه تأکید ک��رد: مقابله با ناهنجاری ها 
یک وظیفه عمومی اس��ت و با ای��ن دید مان��ور فرهنگی الزم 
داریم، اینکه می گویم در مشهد کنس��رت برگزار نشود اعمال 
قدرت و زور نیس��ت؛ بلکه حرف طلبگی من اس��ت. ما مس��اله 
موس��یقی نداریم، ولی مس��أله کنس��رت، مطرب بازی است؛ 
چرا که پیامبر )ص( ح��دود حرم امام رض��ا )ع( را بین دو کوه 
معرفی کردن��د چرا که ح��رم امام رض��ا )ع( زیر این س��قف و 
گنبد نیس��ت و همه این ش��هر مال امام رضا )ع( است و وقتی 
 که مقابل��ه می کنیم با ی��ک ناهنجاری، ببینی��د چگونه مقابله 

می کنند.

گرانی اصلی اصالح طلبان درباره 
اصولگرايان

س��یدمحمد حس��ینی وزیر س��ابق ارش��اد و ریی��س کمیته 
رس��انه ش��ورای همگرایی اصولگرایان در هم اندیشی شورای 
همگرایی اصولگرایان با اصحاب رس��انه با اش��اره ب��ه اینکه در 
ضرورت وحدت اصولگرایان هیچ ش��کی نیست، اظهار داشت: 
نگرانی رقبای اصلی این جریان این اس��ت که مانند س��ال 9۲ 
بین اصولگرایان تفرقه وجود نداش��ته باش��د و آنها با لیس��ت 
 واح��د ب��رای انتخابات مجل��س و س��ایر انتخابات ها ش��رکت

 کنند.

مجلس نوبخت را برای توضیح 
فراخواند

دخیل عباس زارع زاده مهریزی، س��خنگوی کمیسیون شورا ها 
و امور داخلی کش��ور، از دعوت محمدباقر نوبخت س��خنگوی 
هیأت دولت به کمیس��یون متبوع خود خب��ر داد و گفت: بعد 
از بررس��ی بودجه، ما قطع��اً از آقای نوبخت دع��وت می کنیم 

یادگار امام)ره( با توصیه به احزاب و فعاالن سیاسی برای 
رعایت مرز میان مصلحت سنجی و فرصت طلبی گفت: اگر 
می خواهید خودتان را باال بکشید کار شما فرصت طلبی 
است و اگر می خواهید آرمان تان را تقویت کنید، کار شما 

مصلحت سنجی است.
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار 
با دبیرکل و اعضای حزب ندای ایرانیان که در حرم مطهر 
امام راحل برگزار شد، با اشاره به این سخن که »تشکیالت 
معبد است، اما معبود نیست« اظهار داشت: دوستان این 
تشکل جوان هستند، گرچه ممکن است سابقه حضور در 
تشکیالت دیگری را داشته باشند، ولی اکنون آغاز یک فعل 

و انفعال سیاسی جدید در زندگی آنان است.
وی افزود: در ایران حزب به معنای مصطلح، هیچ گاه یک 
پایه و اس��اس قوی پیدا نکرده بود. در آغاز مشروطه یک 
جریان وجود داشت، بعدها تعداد آنها بیشتر شده و بعدها 
به ابتذال حزب مردم و حزب ایران نوین کشیده شد. سپس 
در اثر یک جنون لحظه ای و تصمیم غیرمنطقی که هنوز 
سردمداران آن در صدد توجیه آن هستند، حزب رستاخیز 
شکل گرفت. همچنین حزب های دس��ت چپی با الهام از 
احزاب کمونیست شکل گرفت که تش��کیالتی ترین آنها 
حزب توده بود. همه این تشکل ها می تواند شما را در آغاز 
کار به نکته ای رهنمون کند و آن اینکه از افتادن ها درس 

بگیرید که بایستید، از شکست ها درس پیروزی بگیرید.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین آفت ها هنگام ورود افراد 
به تشکل ها این اس��ت که مطلق انگار می شوند، گفت: با 

این نگاه افراد می گویند هرآنچه از ماست خوب است و هر 
آنچه از رقیب ماست بد است. آنها نه می توانند بدی های 
مجموعه شان را ببیند و نه خوبی های رقیب را. این مطلق 
انگاری در طول تاریخ وجود داش��ته اس��ت. در حالی که 
اینکه انسان تصور کند تمام جریان مقابل، یک اندیشه اند 

صحیح نیست.
سید حس��ن خمینی با اش��اره به فرقه »مرجئه« در صدر 
اس��الم، این گروه را نقطه مقابل خوارج ذکر کرد و یادآور 
شد: یکی از ویژگی های این گروه این بود که متهم به بغض 
با امیرالمؤمنین)ع( بودند. در حالی که همه مرجئه تاریخ 
اینگونه نبوده اند و ابوحنیفه، ریی��س فرقه حنفی یکی از 
کس��انی بود که مرجئه بود اما بغض امیرالمؤمنین)ع( را 
نداشت؛ همانگونه که در تاریخ ش��یعه هم افراد شیعه نما 
وجود داشته اند. در کار تشکیالتی نباید مطلق انگاری کرد 
و باید بدانیم ما که جمع شده ایم تنها خوبان عالم نیستیم، 
هرچه ما می کنیم خوبی نیست، هرچه مخالفین و رقبای 
ما می کنند بد نیست و در میان مخالفان ما هم آدم خوب 

و هم آدم بد هست.
وی با بیان اینکه انس��ان وقتی وارد یک مجموعه می شود 
تبدیل به قطه ای از وجود او می شود، ادامه داد: حب نفس 
باعث می شود انسان نسبت به همه متعلقات و تشکیالت 
خودش حب پیدا کند و وقتی کسی او را نقد می کند و او 
را به چیزی متهم می کند ب��ر نمی تابد. این مطلق انگاری 
یک نکت��ه دوم را پدید م��ی آورد و آن اینکه انس��ان را از 
انصاف خارج می کن��د. علمای علم اخالق و س��ایر علوم 

گفته اند ریشه همه خوبی ها عدالت است. تعاریف عدالت 
هم مختلف اس��ت؛ یک تعریف ارس��طویی اس��ت که می 
گوید »وضع کل ش��یء فی محله« و تعریف جدید دیگر؛ 
»عدالت به مثابه انصاف« اس��ت. این مطلق انگاری انسان 
را از انصاف خارج می کند. انسان همیشه باید تالش کند 
در رفتار حزبی خود، انصاف را از دس��ت ندهد؛ هم انصاف 
در مواجه با دوستان و هم در مواجه با رقبارا. البته ممکن 
است خیلی ها ش��ناگران خوبی باشند و االن آب در دست 
شان نباشد، بنابراین از ابتدا باید در دل خود تمرین کرده 
و مراقبت کند. اینجاس��ت که مطلق ان��گاری که یکی از 
آفت های رفتارهای سیاس��ی است به خروج از انصاف می 
انجامد و خروج از انصاف انسان را درگیر یک سلسله ای از 
اشتباهات پشت سر هم می کند، زیرا هیچ جا نمی توانید 

از این مرحله برگردید.
یادگار امام)ره( ادامه داد: ممکن اس��ت اینجا کسی سوال 
کند با این وضعیت تشکیالت معنا ندارد، زیرا باید به رأی 
اکثریت تن داد و برخی شاید بگویند چرا باید پای نظری 
بایستم که قبول ندارم؟ این مهترین سوالی است که ممکن 
است پیش روی فعاالن حزبی باشد. یک روز یک حزب از 
فالن فرد حمایت می کند یا فالن موض��ع را نمی گیرد و 
من قبول ندارم؟ آیا من باید انش��عاب کنم و بیرون بیایم؟ 
 پاس��خ تاریخی این سوال خوارج اس��ت که هرجا امری را

 نمی پس��ندیدند می گفتند باید بی��رون بیاییم؛بنابراین 
فرقه هایی چون صوفیه و خوارج دائما شعبه شعبه شدند 
و بالفاصله پس از اختالف نظر از هم جدا می شدند. اینجا 
جای سوال است که اگر قرار است کار حزبی کنیم باید تن 
به نظر اکثریتی دهیم که خودم��ان انتخاب کرده ایم؟ در 
امور سیاسی کشور راهی جز پذیرش نظر اکثریت نیست، 
اما در کار حزبی می تواند قب��ول کند یا نکند؛ اما این معنا 
ندارد که اگر چیزی به مذاق مان خ��وش نیامد به راحتی 
جدا شویم. زیرا یک کار حزبی در حقیقت یک رفتار انسانی 
است. رفتار انسانی َدَوران بین مصلحت ها و مفسده های 
مختلف است. ش��ما در لحظه لحظه زندگی بین مصلحت 
های مختلف یک��ی را انتخاب می کنی��د، یعنی در تزاحم 
بین مصلحت های مختلف هس��تید. انتخاب یک ش��یء 
از بین مصالح مختلف یک تصمیم عقالیی انس��انی است 
که انس��ان می گوید بین مصالح مختلف برای رسیدن به 
یک هدف واالتر برخی مصالح را فرو می نهم و برخی را در 

اختیار می گیرم.
وی با بیان اینکه توانمندی ده نفر کن��ار هم توانمندی را 
به توان می رساند، زیرا هر فرد در مجموعه توان بیشتری 
 پیدا می کند، افزود: انسان برای هدفی که انتخاب می کند

 می پذیرد در قالب گروهی همدل در کنار دیگران کار کند، 
هرچند برخی رفتارها را نپسندد پس در راستای رسیدن 
به هدف از برخی امور مخالف نظر خودش برای رسیدن به 

هدف واال چشم پوشی می کند.

حجت االسالم والمسلمین س��ید حسن خمینی با هشدار 
نسبت به اینکه تفاوت مصلحت سنجی و فرصت طلبی را 
از یاد نبریم، اظهار داشت: مصلحت سنجی همین روندی 
است که اشاره کردم؛ اما فرصت طلبی یعنی اینکه انسان 
برای خودش چشم بر مصالحی ببندد. هرجا یک مجموعه 
افرادی احساس کردند برای مصالح شخص خودشان می 
خواهند ای��ن کار را کنند فرصت طلبی اس��ت. درون یک 
مجموعه اگر به اینجا رس��یدید، کار را ره��ا کنید. اما اگر 
احساس کردید مجموعه در راستای اهدافی است که شما 
انتخاب ک��رده اید با مجموعه همدل باش��ید؛ ولو فکر می 

کنید در برخی روش ها هم نظر و همدل نیستید.
وی با بیان اینکه ورود به کار سیاسی در تاریخ این سرزمین 
س��ابقه دارد، افزود: آن چیزی که احزاب را از درون دچار 
مشکل می کند مطلق انگاری نسبت به خود و غیر است و 
آنچه آنها را به مشکل بزرگ می اندازد، جایگزینی فرصت 
طلبی به جای مصلحت اندیشی است؛بنابراین این دو نکته 
را همیشه به خاطر داشته باشید که یک حزب اگر مطلق 
انگار شد رادیکال و افراطی می شود و مانند خوارج چشم 
را بر همه واقعیات می بندد. جوان مطلق انگارتر است، زیرا 
آرمانخواه تر است و امور را سیاه و سفید می بیند. البته این 
بدان معنا نیست که انس��ان تسلیم بدی ها شود؛ هیچ گاه 
تسلیم نشوید و ظلم را خوبی تصور نکنید؛ کار خوب خوب 
است و کار بد بد است؛ هرکس انجام دهد. هیچ گاه تسلیم 
بدی و زشتی نشوید، حداقل درون خودتان را نپذیرید، ولو 
اینکه در لحظاتی برای مصالح باالت��ر زبان در کام گیرید؛ 
البته در صورتی که در آن مصلحت سنجی آرمان خودتان 
را ببینید نه منافع ش��خصی. اینجاس��ت که رفتار انسانی 

ظرافت پیدا می کند و قیام و قعود معنا پیدا می کند.
ی��ادگار امام ی��ادآور ش��د: عبداهلل ب��ن زبیر م��ی جنگد؛ 
 سیدالش��هداء)ع( هم می جنگ��د، امام حس��ن)ع( صلح 

می کند، عبداهلل بن عمر هم صلح می کند.
 اما از دید ما صلح امام حس��ن)ع( و قیام امام حس��ین)ع( 
مقدس است؛ اما جنگ و صلح آن دو تن غیر مقدس است؛ 
زیرا ما پش��ت آن دو آرمان می بینیم و پش��ت سر این دو، 
فرصت طلبی. تفاوت این دو را »من« تعیین می کند. اگر 
می خواهید خودتان را باال بکشید کار شما فرصت طلبی 
است و اگر می خواهید آرمانتان را تقویت کنید مصلحت 
سنجی است. مصلحت س��نجی در ذات انسانی است، اما 
فرصت طلبی آفت انس��انیت انسان اس��ت. جوان مطلق 
انگار است و طبیعت جوانی این اس��ت، البته دیگران هم 
اینگونه هس��تند؛بنابراین نس��بت به بدی باید حساسیت 
داشته باش��ید اما انس��انیت اقتضای مصلحت سنجی می 
کند نه فرصت طلبی. مرز این دو بس��یار ظریف است. راه 
تشخیص آن هم فکر کردن به درون خود است که ببینید 
با کدام قطاع وج��ودی این تصمیم را م��ی گیرید؟ ترس، 

خوف یا طمع؟

نمایندگان مجلس با پیشنهاد اینکه به دولت اجازه داده 
شود تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال از بدهی  شرکت های 

دولتی را متقبل شود مخالفت کردند.
 به گزارش  زاینده رود به نقل از فارس از نشست علنی 
مجلس شورای اسالمی، در ادامه بررسی جزییات الیحه 
بودجه 9۴ برخی نمایندگان پیش��نهاد حذف بند »ر« 
تبصره 3 را مطرح کردند و نیز پس از آن اخطار اصل ۵3 
قانون اساسی مطرح شد و پس از موافقان و مخالفان این 

بند اظهارنظر کردند.
در این بندبه دولت اجازه داده می شود تا سقف ۷۰ هزار 
میلیارد ریال از بدهی های ش��رکت های دولتی با تأیید 
سازمان  حسابرس��ی که ناش��ی از تکالیف قانونی بوده 
اس��ت و بر اس��اس حکم قانونی دولت مجاز به تضمین 
بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت های 
مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیالت برای 
اجرای طر ح ها و پروژه های سرمایه گذاری که بعداً سهام 
آنها به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط 
واگذار ش��ده لیکن تعهدات مذکور منتقل نشده است 
،با پیش��نهاد وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و تصویب 
هیأت وزیران ب��ه بدهی  دول��ت منتقل کن��د. معادل 
مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این بند به دولت، 

سرمایه دولت در ش��رکت های مادر تخصصی مربوط، 
افزایش می یابد.

در این راس��تا نماینده دولت ضم��ن مخالفت با حذف 
بند »ر« تصوی��ب کرد، ای��ن بند مربوط ب��ه واگذاری 
ش��رکت ها نیس��ت که صورت حس��اب مالی داشته و 
دارایی ه��ا و بدهی های آنها ثبت می ش��ود و پس از  آن 
خال��ص دارایی ها واگذار می ش��ود؛ بلک��ه این موضوع 
مربوط به مباحثی اس��ت که مثاًل ش��رکت توانیر برای 
 ساخت یک نیروگاه وام گرفته و در قالب طرح اجرا کرده 

است.
در ادامه محمدرضا باهنر به عنوان رییس جلسه مجلس 
گفت: در این بند اولویت ها و طرح ها مشخص نیست و 
ارقام نیز آن در جداول بودجه روشن نشده است و باید 
مشخص ش��ود، دولت در س��ال 9۴ که از بابت این بند 
۷ هزار میلیارد تومان بدهکار می ش��ود از کجا باید این 

بدهی را پرداخت کند.
در ادام��ه ح��ذف ای��ن بند ب��ه رأی گذاش��ته ش��د و 
نماین��دگان با رأی مثب��ت این بند را ح��ذف کردند تا 
عماًل دولت از این محل مجدداً ۷ ه��زار میلیارد تومان 
 به بدهی های خود نس��بت به تعهد شرکت های دولتی

 نیفزاید.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حضور افراد جدید در مذاکرات 
هس��ته ای را کمک به اعضای اصلی تیم های مذاکره کننده 
دانست و عنوان داشت که توافق نهایی باید به نحوی باشد که 

منافع هر دو طرف را تامین کند.
به گزارش  زاینده رود به نقل ازمهر، در چند س��ال اخیر یک 
چهره آمریکایی به غیر از رییس جمهور، وزیر امور خارجه و یا 
دیگر مقامات ارش��د ایاالت متحده توانسته جایگاهی را برای 
خود در رسانه های ایرانی دست و پا کند. این فرد که به زبان 
فارسی تسلط کامل داش��ته و ضرب االمثل های ایرانی را به 
راحتی استفاده می کند، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه 
آمریکا اس��ت.با توجه به حس��اس تر ش��دن مذاکرات هسته 
ای ایران و کش��ورهای ۱+۵ و همچنین حض��ور افراد جدید 
در مذاکرات اخیر با »آلن ایر« به گفتگو نشس��تیم. متن این 

مصاحبه به شرح زیر است. 
در هفت�ه گذش�ته مذاکراتی می�ان مقام�ات ايرانی و 
آمريکايی در ژنو انجام ش�د. در اين مذاکرات ش�اهد 
حضور چهره ه�ای جدي�دی بوديم، آيا حض�ور افراد 
جديد حکايت از پیش�رفت مذاک�رات و قريب الوقوع 

بودن توافق دارد؟
ترکیب تیم مذاکره کننده دولت ما )آمریکا( همیشه یکسان 
نیست و مرتباً بسته به نیاز عوض می شود. برای مثال این بار 
آقای »ارنس��ت مونیز« وزیر نیروی آمریکا، همراه تیم ما شد. 

ایش��ان به عنوان رییس هیات کارشناسان 
دولت آمریکا در مذاک��رات حضور دارند و 
حضور ایش��ان هم به منظور سهل و آسان 
ش��دن مذاکرات فن��ی با همتای��ان ایرانی 
و هم ب��رای ارائ��ه راهنمایی ه��ای فنی به 
 آقای ک��ری )وزیر ام��ور خارج��ه آمریکا(

 است.
حضور وزیر نیروی دولت ما نش��ان دهنده 
این است که این مذاکرات ابعاد خیلی فنی 
دارند، و ب��رای حل اختالف��ات موجود، ما 

صالح دانستیم که کارشناسان در باالترین سطح با همتایان 
ایرانی همکاری کنند. اس��تدالل بیش از این از حضور ایشان 
درست نیست. طرفین پس از این دور از گفتگوها اعالم کردند، 
در این دور از مذاکرات ما پیشرفت کردیم، اما هنوز تا به مقصد 

فاصله داریم. به قول معروف »نردبان، پله پله«.
روز دوش�نبه گاردين و الجزيره گزارش�ی را در مورد 
اختالف نظر موس�اد با نخست وزير اس�رايیل و اينکه 
اظهارات نتانیاهو درباره برنامه هس�ته ای ايران دروغ 
بوده منتشر کردند، آيا اين گزارش ها تاثیری در روند 

رسیدن به توافق دارند؟

خیر. ما همیش��ه در مورد ایران با 
سرویس های امنیتی-اطالعاتی 
اس��راییل هماهنگی ک��رده ایم، 
حتی هنگامی که رؤس��ای هر دو 
کش��ور اختالفات سیاسی دارند. 
بدون پرداختن به ام��ور امنیتی، 
به این نکته بس��نده می کنم که 
سرویس های امنیتی کشورهای 
ما همیشه در س��طح کارشناسی 
در مورد برنامه هس��ته ای ایران 
دیدگاه های مش��ابه داش��ته اند.در مذاکرات هر طرف کار و 
هدفش را خوب می داند و به طور کلی اخبار و مقاالت روزنامه 

ها تأثیر چندانی بر کار ما نمی گذارد.
همانطور که می دانید ايران خواس�تار لغو فوری و يک 
دفعه تحريم هاس�ت؛ آيا طرف مقابل با چنین خواسته 
ای موافق است. اگر اين درخواس�ت ايران قابل قبول 

نیست چه داليلی برای رد آن داريد؟
در این مذاکرات ما می خواهیم به خاطر حفظ روند پیشرفت 
گفتگوها، محتویات این مذاک��رات محرمانه بماند. اما به طور 
کلی در مورد مرحله بندی برداش��تن تحریم ه��ا می توانیم 

به متن برنامه اقدام مش��ترک )توافق ژنو( مراجعه کنیم، که 
آمده است:

»این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم است 
و به رفع همه جانبه تمامی تحریم های شورای امنیت، تحریم 
های چندجانبه و تحریم های ملی مربوط به برنامه هسته  ای 

ایران می انجامد.«
و »گام نهایی راه حل جامع عبارت است از؛ به طور همه  جانبه 
تحریم های هسته ای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد و 
تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی را برداشته و از جمله 
گام  هایی برای دسترسی به حوزه های تجاری، فناوری، مالی و 
انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق 

به عمل خواهد آمد را اتخاذ کند«.
ايران ب�ر توافق يک مرحله ای تاکی�د دارد؛ حال آنکه 
طرف های غربی ب�ر دو مرحله ای ب�ودن توافق تاکید 
دارند. با وجود اين اخت�الف نظر آنها چگونه می توانند 

به توافق برسند؟
صحبت شما متین، اما تا آنجایی که من می دانم هیچ اختالف 
نظری در مورد زمان بندی نیس��ت. هدف و مطلوب این است 
که قبل از پای��ان ماه مارس )مص��ادف با یازده��م فروردین 
ماه( به تفاهم اساس��ی برس��یم و ب��ا تکمیل آن ب��ا جزئیات 
 کامل قبل از س��ی ام ماه ژوئن )نهم تیر ماه( ب��ه توافق نهائی

 برسیم.

یک روزنامه کانادایی با اش��اره به ت��الش تل آویو برای 
مانع تراشی در مذاکرات نوش��ت ؛ »بنیامین نتانیاهو« 
تالش دارد خود را به سیاس��ت های آمریکا تزریق کند 
و در مذاکرات مانع تراش��ی کند، اما جهان نباید فرصت 

مهم توافق با ایران را از دست دهد.
 به گزارش زاینده رود، به نقل از فارس، روزنامه کانادایی 
»گلوب اند میل« در گزارشی نوشت »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، کمپی��ن خود برای 
مانع تراشی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ )آمریکا، 
انگلیس، فرانس��ه، روس��یه، چین به ع��الوه آلمان( را 
تش��دید کرده اس��ت و تنها کاری که جه��ان می تواند 
بکند این اس��ت که امیدوار باش��د که این ت��الش او به 
شکس��ت بیانجامد.طبق این گزارش، نتانیاهو از طریق 
اس��تفاده زیرکانه از البی سیاسی اس��راییل در کنگره، 
حامیان اس��راییل در رس��انه های خب��ری و حامیانش 
در جهان تج��ارت، در سیاس��ت آمریکا نف��وذ دارد. او 
قرار اس��ت سه ش��نبه هفته آینده )3 مارس( به دعوت 
»جان بینر« رییس  اکثریت جمهوری خواهان مجلس 
نمایندگان آمریکا و بدون هماهنگی با کاخ س��فید در 
کنگره سخنرانی کند و به واشنگتن در خصوص امضای 

توافق هسته ای با ایران هشدار دهد.

این روزنامه کانادایی می افزاید، هشدارهای آخرالزمانی 
نتانیاهو ب��ه اندازه ای خش��م دول��ت »ب��اراک اوباما« 
رییس جمه��ور آمریکا را برانگیخته اس��ت که او حاضر 
نیس��ت در این س��فر با نتانیاهو دیدار کند. خودداری 
رییس جمه��ور آمریکا از دیدار ب��ا نتانیاهو کاماًل موجه 
است؛ زیرا نتانیاهو که خود در آستانه انتخابات پارلمانی 
تل آویو قرار دارد، تالش می کند خود را به سیاست های 
آمریکا تزریق کند. نویسنده این گزارش سپس به پایبند 
بودن ای��ران به توافق موقت ژنو اش��اره کرد و نوش��ت، 
ایران و ۱+۵ در حال مذاکره برای رسیدن به یک توافق 
چارچوبی تا پای��ان ماه مارس هس��تند و طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به تعهدات خود به 
توافق موقت ژنو پایبند بوده است. عناصر یک توافق برای 
متوقف کردن ایران از تولید یک سالح هسته ای پدیدار 
شده است که ش��امل کاهش تعداد س��انتریفیوژهای 
ایران، عدم افزودن تأسیسات غنی سازی، بازرسی های 
بین المللی س��رزده و لغو تدریجی تحریم ها می شود. بر 
اساس این گزارش، مس��ائل فنی بی شماری نیز وجود 
دارد که طرفین مذاکره در حال بررس��ی آن هستند و 
منتقدان توافق به راحتی از این مس��ائل سوء استفاده 

می کنند تا در روند مذاکرات مانع تراشی کنند.

 حذف ۷۰ هزار میلیارد ريال از بدهی های شرکت های 
دولتی به عنوان بدهی دولت

آلن اير: درباره ايران با اسرايیل هماهنگیم!

 نتانیاهو می خواهد خود را به سیاست های
 آمريکا تزريق کند

شنیده ها
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مذاکرات هسته ای به مراحل حساس خود نزدیک شده است

وزیر امور خارجه ایران در خصوص مذاکرات هس��ته ای و احتمال توافق سیاس��ی گفت: 
مذاکرات به مراحل حساس خود نزدیک شده است.ظریف با اشاره به حضور صالحی و مونیز 
در مذاکرات نیز اظهار داشت: بحث های مهمی در زمینه مسائل فنی صورت گرفت، در 

بسیاری حوزه های دیگر اختالف نظر باقی است.
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يادگار امام در ديدار با دبیرکل و اعضای حزب ندای ايرانیان؛ 

تشکیالت معبد است؛  معبود نیست



يادداشت

Zayande Roud newspapeRsociety,Cultural newspaper

گشتی در اخبار زاینده رود ، عید هم مهمان نصف جهان است!

واکنش معاونان استاندار اصفهان به شایعات اخیر؛

استان اصفهان   ۸۰۰ میلیون دالر طال صادر کرد! 

سیستانی؛ عالقه ای به معاونت سیاسی ندارم

فرماندار اصفهان در نشس��ت س��تاد اجرایی خدمات س��فر استان گفت: 
پیش از ای��ن روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای اصفه��ان مدت زمان 
 رها س��ازی آب در بس��تر زاین��ده رود را تا بیس��تم اس��فند اع��ام کرده

 بود.
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 پارکینگ پارک قلمستان 
به بهره برداری می رسد

    مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان اظهار داشت: احداث پارکینگ 
قلمس��تان تا پایان س��ال جاری تکمیل و در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد.
محمدحسین جعفری فشارکی با بیان این مطلب گفت: پروژه احداث 
پارکینگ قلمستان با مساحت ۵ هزار مترمربع در دست احداث است. 
وی افزود: عملی��ات اجرایی این پروژه تاکنون ۶۰ درصد پیش��رفت 

فیزیکی داشته است. 
مدیر منطقه ۲ ش��هرداری اصفه��ان ظرفیت پارک خ��ودرو در این 
پارکینگ را ۱۵۰ خودرو دانس��ت و تصریح ک��رد: احداث پارکینگ 
قلمس��تان تا پایان س��ال جاری تکمیل و در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد. 
جعفری فشارکی خاطرنشان کرد: پارک قلمستان یکی از پارک های 
بزرگ شهری در ش��مال غرب اصفهان، مورد استقبال شهروندان و 
مسافران قرار گرفته اس��ت از این رو احداث پارکینگ در این محور 

ضروری بود.

 جشنواره عکس شهروندی اصفهان
 به ايستگاه آخر رسید

نخس��تین جش��نواره عکس ش��هروندی به همت کمیته فرهنگ 
شهروندی، به روزهای پایانی خود رسید.

 محمد شمس آرا  اظهار کرد: مراس��م اختتامیه نخستین جشنواره 
عکس شهروندی در روز یکشنبه ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می شود.سرپرست کمیته 
فرهنگ شهروندی افزود: فرهنگ ترافیک، فضای سبز و اصفهان قدیم 
محورهای این جشنواره عکس بودند که با استقبال خود شهروندان 
روبه رو شد.وی ادامه داد: بیش از یک هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره 
رسیده که پس از داوری های صورت گرفته 4۰ اثر قابل تقدیر شناخته 
شده که در مراسم اختتامیه از آنان تقدیر می شود.شمس آرا در پایان 
اضافه کرد: پس از برنامه اختتامیه، نمایشگاه آثار برگزیده در محل 
گالری کتابخانه مرکزی با حضور مسووالن شهری افتتاح خواهد شد.

مجوز افزايش ۵ مسیر پروازی داخلی به 
شارجه صادر شد

سازمان هواپیمایی کش��وری مجوز پروازی در مسیرهای سنندج، 
المرد، اصفهان و مشهد به مقصد شارجه را توسط شرکت هواپیمایی 

ایرعربیا صادر کرد.
 به گ��زارش خبرگزاری زاین��ده رود، به نقل از س��ازمان هواپیمایی 
ش��رکت هواپیمای��ی ایرعربی��ا در مس��یرهای پ��روازی ش��ارجه 
– س��نندج- ش��ارجه از ۲۱ اس��فندماه جاری دو پ��رواز در هفته، 
شارجه – المرد- شارجه از ۲۶ اس��فندماه جاری دو پرواز در هفته، 
شارجه– اصفهان- ش��ارجه از ۱۲ فروردین ،94 سه پرواز در هفته 
و شارجه – مشهد- ش��ارجه از ۱۲ فروردین 94، پنج پرواز در هفته 
برقرار کرده اس��ت.همچنین در دیدار علیرض��ا جهانگیریان رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری با غازی بن صالح، سفیر تونس در تهران 
مناسبات مشترک، توسعه روابط هواپیمایی، شروع پروازهای نوروزی 
و برقراری پروازهای برنامه ای بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار سازمان هواپیمایی کشوری به منظور تبادل گردشگر 
بین دو کش��ور برای صدور مجوز پروازها برای شرکت های ایرانی و 
تونسی اعام آمادگی کرد. بر اساس یادداشت تفاهم همکاری با کشور 
تونس در سال ۱38۵ ظرفیت پروازی برای هر طرف ۲ پرواز هفتگی 
به صورت برنامه ای و به تعداد نامح��دود پروازهای غیربرنامه ای به 

امضا رسیده است.

استفاده نکردن از تجربیات بازنشستگان 
پويايی را از آموزش و پرورش می گیرد

مدیر آموزش و پ��رورش آران و بی��دگل گفت: اس��تفاده نکردن از 
تجربیات 3۰ ساله بازنشستگان نه تنها پویایی را از آموزش و پرورش 

می گیرد؛ بلکه این نهاد مهم را به آزمون و خطا می کشاند.
محمد معدندار در همایش خواهران  بازنشسته فرهنگی شهرستان 
آران و بیدگل همچنین با تاکید بر نقش زنان در جنگ تحمیلی گفت: 
اگر جوانان کشور در راه دفاع از دین و کشور جان بر کف حرکت می 
کردند، به واس��طه داش��تن مادرانی بود که الگوی خ��ود را حضرت 

فاطمه)س( و حضرت زینب )س( قرار داده بودند.

گردنه کلوسه فريدونشهرـ  پشت کوه 
بازگشايی شد

 مس��وول مرکز مدیریت راه های اداره کل راه و شهرس��ازی استان 
اصفهان گفت: به علت کوالک ش��دید و احتم��ال ریزش بهمن  این 
گردنه از س��ه روز پیش بسته بود که با مساعد ش��دن شرایط جوی 
بازگش��ایی ش��د .کازرونی افزود : با ت��اش گروه راه��داری ارتباط 
روستاهای کلوس��ه ،کاهگانک ، کاهگان باال و پایین ، دورک ، رزوه 
،کمران و وستگان با مرکز شهر فریدونشهر برقرار شد. وي افزود: دیگر 
راه هاي ارتباطي استان هم اکنون باز است و تردد در آنها جریان دارد.

تشرف يک خانواده بهايی به دين مبین 
اسالم

طی مراس��می پنج نفر از خانواده بهایی روس��تای محمدیه به دین 
مبین اسام تشرف پیدا کردند. با تاش امام جماعت مسجد و شورای 
روستای محمدیه از توابع شهرستان تیران و کرون پنج نفر از خانواده 
بهاییت به دین مبین اسام مشرف شدند.مراسم تشرف در دفتر امام 
جمعه تیران برگزار ش��د و این خانواده با حضور در مسجد و حسینه 
آقانوروز تیران به مردم شهرستان معرفی شده و مردم از این خانواده 

به دین مبین اسام استقبال خاصی انجام دادند.
 ای��ن خانواده یک ش��هید نیز به انقاب اس��امی تقدی��م کرده که 
با گرایش خانواده به اس��ام و سفارش مادر، ش��هید به نام حسین 
نام گذاری ش��ده اس��ت.در ای��ن مراس��م حجت االس��ام علیرضا 
طاحون��ی ام��ام جمع��ه تی��ران اظهار ک��رد: ب��ا وج��ود فرقه های 
 مختل��ف در جهان ش��وق ب��ه گرای��ش دین مبی��ن اس��ام زیاد

 شده است.
وی ادامه داد: ش��هید این خانواده راه را برای تش��رف به دین مبین 
اس��ام باز کرده و این خانواده پنج نفری در آرامش و آس��ایش دین 

مبین اسام قرار گرفته اند.

یاحی؛ تغییر من کذب است
  

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی و معاون منابع انس��انی 
اس��تانداری اصفهان به برخی از اخبار منتشر شده پیرامون 

تغییر و جابه جایی در استانداری اصفهان پاسخ دادند.
پس از برگزاری کنسرت همایون شجریان در اواخر بهمن ماه 
و حرف  و حدیث های مطرح  شده در رس��انه ها و شبکه های 
اجتماعی و به دنبال آن ردوبدل ش��دن چندین باره بیانیه ها 
با لحن ه��ای متفاوت از س��وی برخ��ی نیروه��ای انقابی و 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی اصفهان و منتشر 
شدن خبر اس��تعفا و یا برکناری حجت االسام قطبی، اخبار 
 دیگری پیرامون تغییر در بدنه مدیریتی اصفهان نیز شنیده 

شد.

اخب��اری که به  س��رعت چون س��نوات قبل در ش��بکه های 
اجتماعی منتش��ر و از س��وی هر دو جناح سیاس��ی کشور 
)اصولگرایان و اصاح طلبان( برای اعضا و هم قطاران خود در 

شبکه های اجتماعی ارسال شد.
متن خبر منتشرش��ده در ش��بکه های اجتماعی که بر روی 
گوشی های همراه مردم اصفهان و به ویژه جامعه خبرنگاران 
قرار گرفت بدین ش��رح بود، »بنا بر اخبار واصل��ه با توجه به 
فشار اعضای تندرو جبهه مش��ارکت در سفر رییس جمهور 
به اصفهان، باالخره اس��تاندار اصفهان طی نامه ای حس��ین 
سیس��تانی )معاون فعلی منابع انسانی اس��تانداری( را برای 
تصدی مسوولیت معاون سیاسی امنیتی استانداری به وزارت 

کشور معرفی کرد.«
پس از انتش��ار این متن، تحلیل ها، و نقل و قول ها آغاز ش��د. 
عده ای از رقم خوردن این اتفاق خوش��حال شده و عده ای با 
چهره ای نگران، در پی صحت وسقم خبر بودند.گفتنی است 
رس��ول زرگرپور در نوزدهمین جشنواره شهید رجایی که به  
منظور معرفی دس��تگاه های برتر اس��تان اصفهان در تاریخ 
۲۵ اسفندماه س��ال 9۲ برگزار ش��د، از انتخاب رسول یاحی 
به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان خبر داده 
بود.قابل ذکر است رسول یاحی پس از حدود ۶ ماه از حضور 
اس��تاندار اصفهان در این اس��تان به س��مت معاون سیاسی 
امنیتی استانداری اصفهان منصوب ش��د و در اسفندماه 93 
باگذش��ت قریب به یک س��ال از خدمتگزاری در این سمت، 
خبرها و شنیده هایی مبنی بر تغییر آن منتشر شد.در همین 
خصوص خبرگزاری فارس در گفت وگو با رسول یاحی نسبت 
به صحت وسقم خبر منتشر شده مبنی بر تغییر وی اطاعات 
الزم را جویا ش��د که وی اظهار کرد: انتشار چنین سخنان و 
اخباری توسط جوانانی اس��ت که عاشق پخش کردن چنین 
شایعاتی هس��تند و آن را پیگیری می کنند.وی در پاسخ به 
اینکه آیا تصمیمی بر تغییر ش��ما از س��مت معاون سیاسی 
استاندار وجود دارد، تأکید کرد: امیدوارم که این خبر صحت 
داشته باش��د، حقیقتاً چنان چه این خبر صحت داشته باشد 
خدا را شاکریم و خوشحال می شویم، ولی کذب است.حسین 
سیستانی به عنوان معاون منابع انسانی استانداری اصفهان نیز 
در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر تکیه زدن وی بر صندلی 
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان گفت: انتشار چنین 
اخباری به  شدت کذب است.وی تصریح کرد: من عاقه خاصی 
برای قبول کردن و گرفتن پس��ت معاون سیاس��ی، امنیتی 
استانداری اصفهان نداشته و ندارم. سیستانی اظهار کرد: در 
زمینه ارسال نامه ای از سوی استاندار اصفهان به وزارت کشور 
مبنی بر درخواست تغییر معاون سیاس��ی، امنیتی استاندار 
اصفهان و معرفی فرد جدید هیچ اقدامی نشده است و انتشار 
چنین اخباری بر اساس شیطنت های برخی از افراد مغرض 

است که اساسا هدفی جز تفرقه افکنی ندارند.

    

اداره کل استاندارد استان اصفهان اعام کرد: آسانسورها 
پس از نصب باید از سوی این اداره کل، بازرسی و تاییدیه 

ایمنی و کیفیت دریافت کنند.
کارش��ناس امور حقوقی اداره کل اس��تاندارد اصفهان 
گفت: امس��ال دو هزار و ۶۰۰ مجوز ب��رای تایید ایمنی 

آسانسورها از سوی این اداره کل صادر شده است. 
حامد دایی ج��واد، تعداد ش��رکت ه��ای دارای پروانه 
طراحی و مونتاژ آسانس��ور در اس��تان اصفه��ان را ۷8 
شرکت اعام کرد و افزود: ش��رکت های آسانسور برای 
دریافت تاییدیه کیفیت و ایمنی باید از طریق س��امانه 

اینترنتی اقدام به درخواست بازرسی آسانسور کنند. 
وی با اشاره به اینکه ۲۵ ش��رکت فعال در زمینه نصب 
آسانسور در استان اصفهان مجوز فعالیت خود را از اداره 

کل استاندارد استان های دیگر دریافت کرده اند، افزود: 
این شرکت ها مکلف هس��تند پس از تکمیل آسانسور 
برای بازرسی کیفیت و ایمنی و دریافت تاییدیه از سوی 
اداره کل استاندارد اس��تان اصفهان اقدام کنند سپس 

آسانسور را به ساکنان ساختمان ها تحویل دهند. 
کارش��ناس امورحقوقی اداره کل اس��تاندارد اس��تان 
اصفهان با اش��اره به اینک��ه نظارت بر فروش��نده های 
آسانسور در این استان بر عهده اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت است، تاکید کرد: شرکت هایی که پروانه طراحی 
و مونتاژ آسانس��ور دریافت کرده اند ، بای��د برای تایید 
آسانسورهای مونتاژ شده از س��وی اداره کل استاندارد 
اصفهان اقدام کنند.  وی گفت: اداره کل استاندارد پس 
از بازرسی و تطبیق آسانسور نصب شده با استاندارد های 

ملی، اقدام به تایید ایمنی و کیفیت آن می کند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه برخی از ش��رکت ه��ای نصاب 
آسانس��ور در پروژه های مس��کن مهر اس��تان اصفهان 
تعهدات خود را عملی نکرده اند از این شرکت ها خواست 
تا تعه��دات خود را هرچه س��ریع تر عملی و نس��بت به 
دریاف��ت تاییدیه کیفی��ت و ایمنی از س��وی اداره کل 

استاندارد استان اصفهان اقدام کنند. 
وی از مسکن مهر فوالدشهر ، ش��اهین شهر و خمینی 
شهر به عنوان پروژه هایی نام برد که بیشترین مشکل را 

در زمینه نصب آسانسور داشته اند.

امام جمعه اصفهان گفت: ثروتمن��دان جامعه حق محرومان و 
دولت را با کمک و مالیات بپردازند.

 آیت اهلل سیدیوس��ف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه 
که در میدان امام خمینی )ره( اقامه شد، اظهار کرد: اقامه نماز 
و ادای زکات و امان��ت برای مؤمنان واجب اس��ت؛ امانت به دو 
امانت الهی و امانت مردم تفکیک می ش��ود و هر آن  کسی که 
ادای امانت نکند نمی تواند رستگار ش��ود.امام جمعه اصفهان 
در ادامه با اشاره به اینکه آمارهای ارائه  شده با واقعیات جامعه 
متناسب نیست و یکی از مشکاتی است که کشور ما با آن درگیر 
است گفت:گزارش هایی از سوی مسووالن می آید که با وجود 
اینکه این گزارش ها زیباست، ولی با واقعیات جامعه منطبق و 
همراه نیست.  وی در ادامه بر ضرورت ارائه آمار صحیح بر اساس 

مدیریت کارآمد تأکید کرد و گف��ت: یکی از کارهای خوبی که 
در حوزه آب انجام  ش��ده احداث تونل سوم کوهرنگ است که 
۲۰۰ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.امام جمعه اصفهان 
به سالگرد تأسیس بنیاد مستضعفان انقاب اسامی و کمیته 
امداد امام خمینی )ره( اشاره و اذعان کرد: امام خمینی )ره( بعد 
از پیروزی انقاب اسامی دستور دادند که تمام اموال خاندان 
پهلوی به نفع مستضعفان اس��ام مصادره شود و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( نیز به منظور حمایت از فقرا تأسیس  شده که 
خوش��بختانه این نهاد کارهای خوبی در رابطه با اشتغال زایی 
و کارآفرینی انجام داده اس��ت. آیت اهلل طباطبایی نژاد باالترین 
عب��ادت را خدمت به محرومان دانس��ت و خواس��تار حمایت 
دولت از محرومان ش��د و گفت: دولت برای مردم باید مثل پدر 
برای فرزندش دلس��وزی کند و مردم نیز باید در روز احسان و 
نیکوکاری پایان س��ال، با کمک های نقدی و غیرنقدی خود به 
نیازمندان کمک کنن��د. وی بر ضرورت ایس��تادگی در مقابل 
دشمنان نظام اس��امی تأکید کرد و گفت: مقاومت دولت در 
مقابل تحریم ها در سایه حمایت مردم اتفاق می افتد.وی امنیت 
کشور را در فضای جنگ و آش��وب موجود در جهان و منطقه 
خاورمیانه مثال زدنی دانست و گفت: تأمین این امنیت نیاز به 
هزینه دارد که این هزینه از طریق مالیات تأمین می شود و این 
مساله باید برای مردم تبیین شود و دولت نیز نباید به مردم ظن 

بد داشته باشد ؛چراکه این خاف اخاق اسامی است.

امام جمعه ش��هر ورزنه گفت: تشکیل کمیته ای 
حمایتی و معیش��تی ب��رای محرومیت ش��رق 

اصفهان همانند کمیته ۵ نفره آب و کشاورزی 
که خدم��ات خوبی را انج��ام داده اند ضروری 

است.
 حجت االسام حمیدرضا صادق زاده در جمع 
نمازگزاران در محل مسجد جامع شهر ورزنه 
به آیه ۷۱ سوره توبه اشاره و اظهار کرد: برخی 
ازمؤمنان خواه مرد ی��ا زن از نظر دین والیت 
دارند و حق  دارند در مورد امور دینی حساس 
باش��ند و امر به  معروف و نه��ی از منکر کنند 
واگر اقامه نم��از و زکات کنند و اطاعت از خدا 
و پیغمبر نمایند مورد رحمت خداوند متعال 

قرار می گیرند.
امام جمعه ورزن��ه در ادامه بیان ک��رد: امر به 
 معروف و نهی از منکر در هم��ه امور دین مانند 
اسراف، مباحث اعتقادی و اخاقی صدق می کند 

که باید در احیاء این 
دو فریض��ه تاش و 
س��عی زیادی انجام 

شود.
صادق زاده در خطبه 
دوم به ایام ش��هادت 
حضرت فاطمه زهرا 
سام اهلل علیها اشاره 
و بیان کرد: الگوگیری 
از این ان��وار مقدس 
ب��رای زن��ان ی��ک 
ضرورت است و باید 
در الگوگیری از این 
بانوی بزرگ اس��ام 
در مباح��ث تربیت 

فرزندان مان تاش کنیم.
امام جمع��ه ورزنه تصریح ک��رد: در دوران کوتاه 
زندگی حضرت فاطمه سام اهلل علیها درس های 
زیادی نهفته است که اگر امروز جامعه اسامی 
از آن بهره گیری کند و در زندگی خود و امورات 
اجتماعی به کار برد جامعه ای موفق و سعادتمند 

خواهیم داشت.
 ص��ادق زاده به  روز حماس��ه و ایثار مردم ش��هر

 ورزنه اش��اره و اظهار ک��رد: مردم ش��هر ورزنه 
 در ۱۲ اس��فند س��ال ۶۵ هفت ت��ن از جوانان

 عزیزش��ان که در مکتب زهرای مرضیه )س( و 
فرزندان بزرگ��وارش )ع( درس ایثار را فراگرفته 
بودندو در عملی��ات کربای ۵ ب��ه درجه رفیع 
ش��هادت نائل آمدند را تش��ییع کردند و به این 
ایثارگری افتخ��ار می کنند و باید ای��ن روز که 
 روز حماس��ه و ایث��ار ن��ام  گرفت��ه را گرام��ی

 داشت.
امام جمع��ه ورزنه با اش��اره ب��ه روز احس��ان و 
نیکوکاری بیان کرد: روز احس��ان و نیکوکاری 

روزی است که به مس��تمندان و فقرا باید کمک 
کرد و من در کنار همه کارها و مباحث پیشنهاد 
می کنم کمیته ای همانن��د کمیته ۵ نفر آب، در 
خصوص مردم محروم شرق اصفهان تشکیل شود 
و مباحث معیش��ت مردمی که زمانی به واسطه 
شغل کشاورزی که داش��تند و االن دچار بحران 
و حتی محتاج به نان ش��ب هستند را پیگیری و 

رسیدگی کنند.
 وی در پای��ان به گردش��گری در ش��هر ورزنه و 
منطقه بن رود اش��اره و اذعان کرد: گردشگری 
 در منطقه یک فرصت بس��یار خوب اس��ت که 
عاوه بر حمایت و توسعه آن باید مراعات مسائل 
و شئون اسامی هم بشود و همه گروه ها و افرادی 
 که به ای��ن منطقه حض��ور پی��دا می کنند باید

 بدانند که این منطقه و ش��هر ورزنه به واس��طه 
شهدای عزیزی که تقدیم کرده اند به دارالشهدا 
 معروف ش��ده اس��ت و باید حرمت این فرهنگ
  غن��ی اس��امی و مذهب��ی نگ��ه  داش��ته

 شود.

اداره کل استاندارد اصفهان:

آسانسورها پس از نصب، بايد به تايید استاندارد برسند

امام جمعه ورزنه تأکید کرد:

ضرورت تشکیل کمیته حمايت از معیشت در شرق اصفهان

 ثروتمندان جامعه حق محرومان را 
با مالیات بپردازند
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زرگرپور در فالورجان مطرح کرد؛

انتقاد صريح استاندار از نگاه 
اشتباه به استان اصفهان! 

یادواره روز حماس��ه و ایثار شهرس��تان فاورجان با 
حضور استاندار، مدیرکل ثبت احوال استان، نماینده 
مردم شهرس��تان در مجلس شورای اس��امی، امام 
جمعه و جمعی از مس��ووالن شهرس��تان فاورجان 

برگزار شد.
در این مراس��م اصغر هدایت، فرماندار فاورجان در 
س��خنانی هدف از برگزاری و نامگذاری پنجم اسفند 
به عنوان روز حماسه و ایثار فاورجان را تشییع ۱4۵ 
ش��هید عملیات خیبر در س��ال ۱3۶۲ عنوان کرد و 
اظهار داش��ت: در این ایام ۱4۵ ش��هید در بخش ها، 
شهرها و روستاهای فاورجان تشییع شد که در بین 
آنها خانواده های 3 ش��هیدی و دو شهیدی نیز وجود 
دارد و همین ویژگی ها باعث ش��د تا پنجم اسفندماه 
به عنوان روز حماسه و ایثار فاورجان نامگذاری شود. 
وی افزود: مجوز کنگره ش��هدای شهرستان دریافت 
شده و قرار است تا ۲ سال آینده کنگره شهدا در این 
منطقه برگزار شود و در این راستا تاکنون اقداماتی نیز 

انجام شده است.
برخوداری اصفهان به جای نعمت برای 

ما نقمت داشته است
اس��تاندار اصفهان که مهمان ویژه این مراس��م بود در 
سخنانی با اش��اره به برخوردار خواندن اصفهان توسط 
مسووالن کش��وری گفت: هرچند اس��تان اصفهان در 
صنعت، کش��اورزی، صنایع دس��تی و گردشگری رتبه 
های برتر کشور را به خود اختصاص داده و جزو ۱۰ شهر 
دیدنی جهان محس��وب می ش��ود، اما این برخورداری 
اصفهان چیزی جز آلودگی هوا، بی آبی و بیکاری در بر 
نداشته است و به جای نعمت، برای ما نقمت بوده است.

استاندار اصفهان عنوان کرد: اس��تان اصفهان به لحاظ 
اینکه ۶ درصد از جمعیت کشور را داراست و ۱۰ درصد 
از شهدای کشور را تقدیم نظام کرده، استان برخورداری 
محس��وب می شود.رس��ول زرگرپور با اش��اره به اینکه 
4۰۰ نفر از فرماندهان رده باالی س��پاه اسام از استان 
 اصفهان و 3۰ نفر از آنان از شهرستان فاورجان بوده اند، 
تاکید کرد: ما به لحاظ داش��تن ۲3 هزار شهید گلگون 
کفن، استان برخورداری هستیم؛ چرا که وجود شهدا و 
نیز وجود ۷۲۰ بقعه متبرکه، مایه برکت استان محسوب 
می شود.وی بیان کرد: ما به اینکه استان اصفهان، استان 
شهیدان، فقاهت و هنر است افتخار می کنیم، ما با این 
شاخص ها استان برخورداری هستیم.وی هدف از حضور 
خود در شهرستان فاورجان را ادای احترام به خانواده 
معزز شهدا دانست و افزود: آسایش و برکتی که امروز ما 

شاهد آن هستیم، همه را مدیون شهداییم.

 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت  اصفهان گفت: استان 
اصفهان  در حوزه صادرات غیرنفتی سال گذشته بالغ بر 8۰۰ 

میلیون دالر طا صادر کرده که رقم قابل توجهی است.
محمد مجیری با اش��اره به جایگاه ویژه اصن��اف در اقتصاد 
کش��ور، اظهار داش��ت: س��ه میلیون واحد صنفی در سراسر 
کش��ور مش��غول فعالیت هس��تند ک��ه از ظرفی��ت باالیی 
 برخوردار بوده و نقش اصناف در ایجاد اشتغال بسیار پررنگ

 است. 
وی افزود: بی��ش از ۱۷درصد تولید ناخال��ص ملی در بخش 
اصناف شکل می گیرد که باید به آن توجه بیشتری شود و از 
طرفی اصناف نیز باید به این باور برسند که نقش به سزایی در 

اقتصاد کشور دارند. 
معاون س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان 
تصریح ک��رد: دول��ت تدبیر و امید ن��گاه ویژه ای ب��ه تولید و 
صادرات دارد و بای��د در این حوزه، اصن��اف، تولیدکنندگان 
و تجار، تعام��ل ویژه ای ب��ا یکدیگر برق��رار کنند ت��ا آرمان 
 ه��ای مطل��وب در ح��وزه اقتص��ادی کش��ور محق��ق

 شود. 
مجیری با اش��اره به اهمیت ص��ادرات غیر نفتی در کش��ور، 
اضافه ک��رد: اس��تان اصفهان در ح��وزه ص��ادرات غیرنفتی 
س��ال گذش��ته بالغ بر 8۰۰ میلی��ون دالر طا ص��ادر کرده 
که رقم قابل توجهی اس��ت و اصناف باید ب��ه این خودباوری 

 برس��ند که در حوزه صادرات غیر نفتی نق��ش مهمی را ایفا 
می کنند. 

وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه وضعیت موجود، ضروری اس��ت 
بخش خصوصی و اصناف تقویت شوند، چرا که جایگاه بخش 
خصوصی در بدنه اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت است 

و باید تعامل نزدیک و سازنده ای با یکدیگر داشته باشند. 
مجیری گفت: حوزه اصناف باید با برگزاری گردهمایی های 
مختلف قوانین را برای تمامی صنوف آم��وزش داده و آنها را 
با قوانین آشنا کنند و همچنین بستر مناسبی برای استفاده 
از خدمات الکترونیکی IT فراهم شده که باید در دستور کار 

قرار گرفته شود.

رخی ازمؤمنان 
خواه مرد يا زن از 

نظر دين واليت 
دارند و حق  دارند 

در مورد امور دينی 
حساس باشند و امر 

به  معروف و نهی از 
منکر کنند



يادداشت

 وارن بافت، ثروتمندترين فرد 
سال 2013

وارن بافت در س��ال 2013 
به عنوان ثروتمندترین مرد 
جهان معرفی شد. او یکی از 
بزرگترین س��رمایه گذاران 
جهان اس��ت. بافت در ابتدا 
هیچ س��رمایه ای نداش��ت؛ 
اما در س��ال 2013 دارایی 
خال��ص او در ح��دود 52 
میلیارد دالر برآورد ش��ده 

است.
در اینجا به گوش��ه ای از نصایح اقتصادی و نظرات و اعتقادات 
بس��یار جذاب و مفید وارن بافت که در نامه ها و سخنرانی ها و 

مقاالت خود بیان کرده اشاره می کنیم:
 � اکثر مردم جذب س��هام هایی می ش��وند که دیگ��ران آن را 
می خواهند؛ اما باید به دنبال س��هامی باش��ید که کسی آن را 

نمی خواهد. 
� به دست آوردن موفقیت در س��رمایه گذاری به ضریب هوش 
بس��تگی ندارد؛ پس برای بررس��ی مباحثی که مردم در طول 
سرمایه گذاری با آن روبه رو می شوند ، با ضریب هوشی باالی 

25 درصد یا متوسط هم تنها به یک روحیه عالی نیاز دارد.
 � بازار سهام یک بازی بیس��بال و بولینگ نیست؛ نباید بر همه 
چیز چیره شوید. می توانید منتظر پرتاب باشید.مشکل اساسی 
مربوط به زمانی است که شما مدیر مالی هستید.یعنی زمانی که 
طرفداران داد می زنند: »پرتاب کن« و شما در این هنگام باید 
محکم و استوار و بدون دخالت احساس کار خود را انجام دهید.

� چنانچ��ه تمامی تج��ارت و آین��ده ی تجاری را بشناس��ید، 
 به ن��درت ب��ه ای��ن روش روی می آوری��د. آس��یب پذیرترین

 تجارت آن اس��ت که در آن، س��رمایه گذاران به امنیت زیادی 
نیاز مند باشند.

� خرید سهام یک شرکت معمولی با قیمت نسبتا پایین بهتر از 
خرید یک شرکت متوسط با قیمت باال است.

 � اگراینط��ور تصور می کنید که در طول 10 س��ال به آس��انی
 نمی توانید به یک س��ری از اهداف تان برسید، پس حتی 10 

دقیقه هم به این اهداف فکر نکنید.
� در انسان ویژگی های فاس��دی وجود دارد که کارهای آسان 
را س��خت جلوه می دهند. هدف فرد باید به گونه ای باش��د که 
بتواند آن کار را به درستی، تمام و کمال انجام دهد.مشکل شما 

با گذشت زمان حل نمی شود.
� باوجود بیمه ، هیچ محدودیتی برای حماقت و اش��تباه وجود 

ندارد.
 � مهم ترین ویژگی برای سرمایه گذاری رفتارشخصی است نه 
هوش. شما به رفتار و کردار خوبی نیاز دارید که در صورت بودن 
کنار مردم رویارویی آنان برای ش��ما لذت بخش باشد. برای به 
دست آوردن شهرت به 20 سال زمان نیاز است و برای تخریب 

آن تنها 5 دقیقه زمان الزم است.

لزوم حذف معافیت های مالیاتی 
مادام العمر 

علی دینی، کارشناس مس��ایل اقتصادی بر لزوم افزایش پایه 
مالیاتی برای جبران کس��ری بودجه تاکید ک��رد و افزود: اگر 
نهادها و بنیادهایی که از گذشته دارای معافیت مالیاتی شده 
اند و در بودجه امس��ال نیز نرخ مالیاتی برای شان دیده نشده 
است، مالیات مکلف خود را پرداخت کنند، درآمدهای ریالی 
ناشی از کاهش درآمدهای نفتی جبران خواهد شد. وی افزود: 
گرچه در س��ال های گذش��ته معافیت هایی درخصوص این 
نهادها و بنیادها و ی��ا فعالیت هایی مانند کش��اورزی درنظر 
گرفته شده، اما با توجه به اینکه اقتصاد در شرایط خاص قرار 
دارد، باید عالوه بر حذف معافی��ت، نرخ مالیاتی قابل توجهی 
برای آنها وضع ش��ود تا دولت بتواند بخشی از کسری بودجه 

را جبران کند.
 این اس��تاد اقتصاد با تاکی��د براینکه هم اکن��ون حدود 30 
ت��ا 40 درصد تولی��د ناخالص ملی مع��اف از مالیات اس��ت، 
افزود: اگ��ر تولی��د ناخالص مل��ی 450 میلیارد دالر باش��د، 
30 تا 40 درصد آن رق��م 160 میلیارد دالر می ش��ود و این 
 رقم، مالیاتی اس��ت که بای��د به دول��ت پرداخت ش��ود، اما 

نمی شود. 
وی افزود: به این ترتیب 10 درص��د از 160 میلیارد دالر، 16 
میلیارد دالر می ش��ود و 20 درص��د آن، 32 میلیارد دالر که 
 هر دو، رقم قابل توجهی است؛ به طوری که 16 میلیارد دالر
 می تواند 60 تا 70 درصد کاهش درآمدهای دولت را جبران 
کند و 32 میلی��ارد دالر نیز کل درآمده��ای کاهش یافته را 
جبران خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی 
مناطق آزاد کشور که دارای معافیت 15 ساله بوده اند، عمال 
معافیت آنها تبدیل به بلندمدت شده است، درحالیکه فلسفه 
این مالیات ها باید روشن شود و اگر صحیح است، الاقل برای 
دوره زمانی مشخص تعریف ش��ود؛ چرا که در نظام اقتصادی 

توجیهی برای آن وجود ندارد. 
وی اف��زود: البت��ه نهاده��ا و بنیادهایی که مع��اف از مالیات 
ش��ده اند، در عین حال جزیی از کل نظام اقتصادی کش��ور 
محسوب می ش��وند و اگر در ش��رایط فعلی، به دولت کمک 
 نکنند، طبیعی اس��ت که بعدا در معرض آسیب قرار خواهند 

گرفت. 
وی بخش مالیات ه��ا از کل تولی��د ناخالص مل��ی را حدود 
9 درصد عنوان ک��رد و افزود: این نرخ در برخی کش��ورهای 
پیشرفته، باالی 30 درصد و در بسیاری از کشورها نیز بین 20 
تا 30 درصد اس��ت به این معنی که ظرفیت مالیاتی ما خیلی 
بیشتر است؛ اما پایین بودن س��هم مالیاتی کشور به دو عامل 
معافیت های ویژه و فرار مالیاتی به ویژه دانه درش��ت ها گره 

خورده است.

4
مصوبه گرانی برق از اول اسفند رسما ابالغ شد

معاون اول رییس جمه��ور مصوبه دولت برای گرانی برق از اول اس��فندماه را به طور 
رسمی ابالغ کرد. اسحاق جهانگیری ،  مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه های 
برق در بخش های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال 1393 را به وزارت نیرو و 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرده است.

کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از 15درصد حداقل مزد 
س��ال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها 
نرخ تورم مالک تعیین دستمزد نیس��ت و اگر مذاکرات 
به نتیجه نرس��د، مصوبه ای را امضا نخواهن��د کرد. قرار 
است در این هفته یک نشست مهم در شورای عالی کار 
به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشموالن 
قانون کار برگزار شود. همچنین پیش بینی شده وزرای 
اقتصاد و صنعت نیز ب��ه همراه وزیر کار در این جلس��ه 
حضور داشته باشند. آخرین بس��ته ای که برای افزایش 
حقوق و دس��تمزد کارگران مش��مول قان��ون کار ارائه 
شده مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن، 
حداقل دس��تمزد به 609 هزارتومان، حق بن نقدی ۸0 
هزارتومان، حق مسکن 20 هزارتومان و پایه سنواتی نیز 
به روزانه 500 تومان رسید. مجموع افزایش های اعمال 
شده با وجود نرخ تورم حدود 32 درصدی سال گذشته، 

2۸.5 درصد بوده است.
بسته پیشنهای 1۵ درصدی کارفرمايان

اما با این وجود، ش��رایط برای تعیین حداقل دس��تمزد 
سال 94 که تا روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد، 
دشوارتر و پیچیده است. دولت به دفعات در ماه های اخیر 
از کاهش سرعت رشد قیمت ها و نرخ تورم خبر داده و از 
س��وی دیگر، کارگران می گویند در اقالم اصلی مصرفی 
خانوار تغییر چندانی حاصل نشده و در برخی موارد مانند 

هزینه مسکن، حمل و نقل و خوراک نیز افزایش هایی به 
ثبت رسیده است. در هفته گذشته نیز بانک مرکزی در 
گزارشی از افزایش قیمت 11 قلم اصلی در سبد معیشت 
خانوارهای کارگری در فاصله بهمن ماه س��ال گذشته تا 
بهمن امسال خبر داد و از این رو نمایندگان کارگران بر 
این نکته تاکی��د دارند که در س��ال جاری، بند دوم ماده 
41 قانون کار که به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری 
می پردازد باید مورد توجه قرار بگی��رد. با این وجود، در 
عین حالی که طی دهه های اخیر هیچگاه شورای عالی 
کار نرخ تورم های باال را مالک تعیین حداقل دس��تمزد 
کارگران قرار نداده و کارفرمایان نی��ز همواره بر ناتوانی 
بنگاه ها برای افزایش دستمزدهای متناسب با نرخ های 
باالی تورم سال های گذش��ته تاکید داش��ته اند، اما در 
سال جاری به یکباره با کاهش نرخ تورم اعالمی دولت، بر 
افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم پافشاری 

می کنند.
کارگران نجابت به خرج دادند

فرامرز توفیقی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تا امس��ال کارگران 
نجابت به خرج دادند و با کارفرمای��ان و دولت همراهی 
داشته اندگفت:کارگران دیگر چیزی برای از دست دادن 
ندارند و سبد معیشت آنها تامین نیست؛ بنابراین تالش 
می شود تا بسته ای برای مزد 94 تعیین و تصویب شود 
که بتواند دست کم بخشی از کسری زندگی کارگران را 

جبران کند. 
مش��اور عال��ی مجم��ع نماین��دگان کارگ��ران ایران 
اظهارداشت: کارفرمایان در مذاکرات امسال بر تعیین 
حداقل مزد س��ال آینده براس��اس بن��د اول ماده 41 
قانون کار )تعیین مزد بر اس��اس نرخ تورم بدون توجه 
به معیش��ت( به میزان 15 درصد تاکی��د دارند. توفیقی 
خاطرنشان کرد: آقای رییس جمهور اعالم کرده اند نرخ 
تورم صفر شده ، ولی واقعیت این است که قیمت مرغ در 
بهمن ماه از 5۸00 تومان به 7900 تومان و عالوه بر آن، 
قیمت گوشت گوسفند نیز از 23000 تومان به 34000 
تومان افزایش یافته اس��ت. نماینده کارگران در شورای 
عالی کار گفت: قیمت میوه دس��ت کم 40 درصد رشد 
کرده و هزینه های درمان 43 درصد افزایش پیدا کرده 
اس��ت. ایاب و ذهاب 20 درصد و هزینه های مس��کن و 
ساختمان نیز 1۸ درصد باال رفته است. به گفته توفیقی، 
سوال اینجاست که نرخ تورم صفر درصدی از کجا آمده 
اس��ت؟ چرا کارگران سبد معیش��ت با رشد قیمت صفر 
درص��د را نمی بینند؟ وی ب��ا تاکید بر اینکه متاس��فانه 
کارفرمایان نمی پذیرند که در مس��اله دس��تمزدها طی 
سال های گذش��ته در حق کارگران اجحاف شده است، 
گفت: هیچ وق��ت تورم مالک تعیین مزد نبوده اس��ت و 
امسال کارفرمایان بر این موضوع پافشاری می کنند. این 
مقام مسوول کارگری کش��ور افزود: برای اینکه بتوان تا 
حدودی قدرت خرید نی��روی کار را تقویت کرد چاره ای 
جز در نظر گرفتن هر دو بند ماده 41 قانون کار یعنی تورم 
و معیش��ت را نداریم؛ اما اگر کارفرمایان همکاری نکنند 
و بر نظر 15 درصدی خود پافشاری کنند، کارگران هم 

صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نخواهند کرد.
مصوب�ه افزاي�ش 1۵ درص�دی م�زد را امضا 

نمی کنیم
توفیقی تصریح کرد: اگر شورای عالی کار بخواهد در سال  
جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین مزد اعمال کند، 
نمایندگان کارگران هیچ مصوبه ای را امضا نمی کنند و 
تبعات آن نی��ز بر عهده دولت خواهد بود. عضو ش��ورای 
عالی کار اظهارداش��ت: اگر این اتف��اق بیفتد، به معنای 
نقض صری��ح 3 جانبه گرایی ش��ورای عالی کار اس��ت؛ 
بنابراین اگر دولت به این مقوله توجه دارد، باید بر رعایت 
3 جانبه گرایی در ش��ورای عالی کار تاکید داشته باشد. 
وی ادامه داد: کارگران می گویند دولت بسته های واقعی 
حمایتی برای کارگران و کارفرمایان را در نظر بگیرد، در 
عین حال نیز ما چیز زیادی از کارفرمایان نخواس��تیم و 
عنوان شده تنها افت قدرت خرید امسال مشموالن قانون 
کار را جبران کنند؛ بنابراین اگر افزایش مزد سال آینده 
تنها به می��زان 15 درصد یعنی نرخ ت��ورم اعالمی بانک 

مرکزی باشد، ما هیچ مصوبه ای را امضا نمی کنیم.

واکنش به طرح 1۵درصدی کارفرمايان؛

اختالف نظر شدید در افزایش مزد۹۴
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سرمايه داران 

ريیس اتحاديه امالک؛

سال 94 شاهد افزايش حجم معامالت و رونق بازار مسکن خواهیم بود
حس��ام عقبایی، نماینده کمیس��یون تخصصی 
مشاوران امالک اتاق اصناف ایران گفت: زمانی که 
رکودهای طوالنی مدت را تجربه می کنیم، بعد از 
آن باید انتظار خروج از رکود را داشته باشیم. وی 
یادآور شد: تقریبا دو سال و چند ماه است که از 
وضعیت رکود بازار مسکن می گذرد و از آنجا که 
امسال به ویژه در 6 ماهه دوم سال، حجم معامالت 
مسکن از رونق خوبی برخوردار بود، پیش بینی 
می شود س��ال آینده نیز ش��اهد روند روبه رشد 

بازار باشیم.
وی اطمینان متقاضیان از ثبات قیمت ها تا پایان 
سال جاری و اوایل سال 94 را عامل استقبال از 

بازار مسکن دانست و افزود: هم اکنون مسکن با رونق همراه شده و باید این خیز از 
رکودی که برداشته شده است، عملیاتی و اجرایی شود.

نماینده کمیس��یون تخصصی مش��اوران امالک اتاق اصناف ایران تصریح کرد: 
با توجه به سیاس��ت های دولت در رابطه با برنامه های خ��روج از رکود، افزایش 
تسهیالت بانکی، تولید مسکن اجتماعی و نیز برنامه های دولت در حوزه بافت 

فرسوده، احتمال افزایش رونق بازار مسکن و خروج از رکود بسیار باالست.
عقبایی با بیان اینکه خرید و فروش مسکن در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل و 
حتی نسبت به دی ماه سال 92 از رونق بیشتری برخوردار بود، افزود: آمار سامانه 
امالک حکایت از آن دارد که خرید و فروش مسکن حدود 20 درصد رشد داشته 

است.
وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز که در نتیجه رکود 
بازار مسکن اتفاق افتاد، افزود: البته در 6 ماهه دوم سال 
93 شاهد کاهش ساخت و س��از بودیم؛ اما با توجه به 
اینکه اثرگذاری کاهش ساخت و ساز کوتاه مدت نیست 
و در برنامه های درازمدت دیده می شود و همچنین 
خیزی که اقتصاد ب��رای خروج از رکودی برداش��ته؛ 
انتظار داریم این موضوع در 6 ماه اول س��ال 94 حل 
شود و شاهد رشد صدور پروانه های ساختمانی باشیم.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه صدور پروانه ها در 
ماه های ابتدایی سال بیش��تر از ماه های دیگر است، 
افزود: انتظار ما هم این است که صدور افزایش پروانه ها 
با روند خوبی دنبال تا بازار از توقف خارج شود و با توجه به اینکه یک و سال و نیم 
از عمر دولت یازدهم می گذرد، وقت آن رسیده است که هم مردم و دولت تصمیم 

گیری های خودشان را در حوزه اقتصاد مسکن انجام دهند.
عقبایی تصری��ح کرد: خوش��بختانه قیمت مس��کن در 6 ماه دوم س��ال دارای 
 ثب��ات اس��ت و س��ال 94 را ب��دون تالط��م و ب��دون افزای��ش پی��ش بین��ی

 می کنیم.
الزم به ذکر اس��ت؛ بازار مسکن که ماه ها در رکود بس��ر می برد، طبق آمارهای 
س��امانه امالک این روزها از این وضعیت خارج ش��ده و تا حدودی رونق به بازار 

مسکن بازگشته است.

 اتحادیه صنف ماشين آالت سنگين راه سازي ، جراثقال و دستگاه هاي حفاري و لوازماتحادیه صنف تعميركاران و فروشندگان ساعت
یدكي مربوطه

اسامي داوطلبان هيأت مدیره

 1-سعيد باغبان باشي اصفهاني

 2- مجيد پور اسعد

3- علي محمد تنباكوزاده

۴- اميرمسعود عبدالهي طادي

5- احمدرضا كریمي دهنوي

6- حسين ميناتورسجادي

7- اميرهوشنگ نكوئي اصفهاني

8-محمد نكوئي اصفهاني 

۹- احمد یادگاري دهنوي

اسامي داوطلبان هيأت مدیره

1-جمال اميدیان

2-سعيد پوریافر

3-سعيد تيموري  

۴-محمد دهقاني سهلواني  

5-صفرعلي رمضان پور رهناني  

6- غالمرضا علي خاني

7- علي نوروزي

8-حسين واثقي 

اسامي داوطلبان بازرسان

1-حميد ازهري

2- ایمان روح االمين

3- جواد فارسي

اسامي داوطلبان بازرسان

1-محمد باقري

2- مهدي بختيار دشتلوئي

3- مهدي حيدري جوني

تعداد مورد نياز* *

 هيأت مدیره: )5( نفر اصلي – )2( نفر علي البدل بازرسان: )1( نفر
 اصلي – )1( نفر علي البدل

*تعداد مورد نياز*

هيأت مدیره: )5( نفر اصلي – )2( نفر علي البدل 

بازرسان: )1( نفر اصلي – )1( نفر علي البدل

آگهي برگزاري انتخابات اتحادیه هاي صنفي شهرستان اصفهان )شماره: ۹3/107 تاریخ: ۹3/12/5 (
به استناد ماده )11( آئین نامه اجرایي نحوه برگزاري انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاي صنفي )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام 
صنفي(، از اعضاي اتحادیه هاي صنفي زیر دعوت مي شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر، روز پنجشنبه مورخ 93/12/21 از ساعت 
۸ الي 12 به ساختمان اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به نشاني: خیابان شیخ بهایي - ابتداي خیابان اردیبهشت مراجعه نمایند و با شرکت 
در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط ، اشخاص مورد نظر خود را )با توجه به تعداد مورد نیازمشخص شده درجدول زیر ( انتخاب نمایند .

     *** اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا مي باشد ***

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفي و آئین نامه اجرایي نحوه برگزاري انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاي صنفي: 
 براساس ماده 23 قانون، در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبي آراي مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس )اول 
و دوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین مي شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتي براي انتخاب دو 

نفر بازرس )اصلي و علي البدل( برگزار مي شود.
* بر اساس تبصره بند )6( ماده 13آئین نامه، وکالت براي دادن رأي ممنوع است.

* بر اساس بند )1( ماده )17( آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند، مي توانند ظرف مدت سه 
روز کاري پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.

*بر اساس ماده )15( آئین نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت مي یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، در دور 
دوم حداقل با حضور یک چهارم اعضا رسمیت مي یابد و در صورت عدم دستیابي به حد نصاب مذکور، رأي گیري براي آخرین مرتبه با نصاب 

یک چهارم تکرار مي شود. درصورت عدم دستیابي به حد نصاب الزم، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد.

            هيأت اجرایي برگزاري انتخابات اتحادیه هاي صنفي شهرستان اصفهان
م الف:3۴276

م الف:3۴388

آگهی  مناقصه ) نوبت اول (   چاپ   اول 

اداره كل تعاون،كارو رفاه اجتماعی استان اصفهان 

اداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذيل که از محل اعتبارات عمرانی ملی و استانی  
سال 1393 پیش بینی اعتبار گرديده را از طريق مناقصه به پیمانکاران واجد شرايط و تشخیص صالحیت شده واگذار نمايد . 

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت سه روز کاری پس از نوبت دوم جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر فنی اين اداره کل 
 واقع در بلوار آيینه خانه جنب بن بس�ت ماه مراجعه نموده و پس از تکمیل به تحويل پیشنهاد ها اقدام نمايند. ضمنا شرکت هايی 
می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمايند که مدارک پرونده ارزيابی آنان تکمیل شده باشد . الزم به ذکر است هزينه درج آگهی 

به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

تاریخ بازگشایی 
پاکات 

تاریخ تحویل 
اسناد 

مبلغ تضمین  
شرکت در مناقصه 

برآورد اولیه به ریال  رتبه و رشته مورد نیاز  نوع قرارداد عنوان پروژه 

94/01/1۸ 94/01/17 20/000/000 3/575/000/000 4 ابنیه سرجمع تکمیل مرکز 
آموزش استان 

اصفهان 



یادداشت
رضا رویگری گفت: هرچند وضعیت جسمی ام به مراتب بهتر از گذشته است؛ اما هنوز تحت نظر پزشکان 
هستم و برای رفتن جلوی دوربین وضعیت جسمی مناسبی ندارم.رضا رویگری بازیگر قدیمی سینمای 
ایران که اواسط دی ماه به دلیل آنچه عارضه مغزی خوانده شده بود در بیمارستان بستری شده و مدتی را 
تحت معالجه بود، این روزها حال و روز بهتری دارد.رویگری بیان داشت: وضعیت جسمی ام به مراتب بهتر 

از قبل است و هر چه پیش می رویم بهتر هم می شوم اما هنوز به طور کامل سالمتی ام را پیدا نکرده ام.

5
یادداشت یادداشتنمی توانم جلوی دوربین بروم

 نگاهی به »کمدی ارتفاعات؛ تراژدی مونگولفیه
شوخی هایی که در سطح باقی می مانند

    بازی بهزاد سیفی را قبال دیده ایم و وقتی به نمایشی برمی خوریم که 
او به عنوان اولین تجربه کارگردانی اش ب��ر صحنه دارد، انتظار داریم 
اثری خالقانه ببینیم؛ اما متاس��فانه چنین نیس��ت. نمایش »کمدی 
ارتفاعات؛ ت��راژدی مونگولفیه« ک��ه در تاالر فرش��چیان اصفهان به 
کارگردانی او اجرا ش��د، قبال ب��ه کارگردانی جواد مس��جدی نژاد در 
جشنواره تئاتر کمدی اصفهان اجرا و گویا برگزیده هم شده؛ اما به گفته 
س��یفی تصمیم گرفته خودش کارگردانی آن را هم به عهده بگیرد و 

نمایش را با گروه دیگری برای اجرای عمومی آماده کند. 
انتخاب درست بازیگر 

نباید این موضوع را نادیده گرفت که سیفی در اولین تجربه کارگردانی 
خود از پس گرفتن بازی های نس��بتا خ��وب از بازیگرانش، درآوردن 
ش��وخی های نمایش و مهم تر از همه جذب مخاط��ب خوب برآمده 
است. با این همه باید گفت که مشابه چنین نمایش هایی را که اغلب 
مبتنی بر کمدی بزن و بکوب، ش��وخی های غیراخالقی و بازی های 
اغراق آمیز هس��تند و بیش از این که به بیان حرف خاصی بپردازند، 
 به خنداندن مخاطب اهمیت می دهند، در تئات��ر اصفهان دیده ایم. 
نمایش هایی که کمدی آن ها در حد خنداندن مخاطب است، هرگز 
از ابزار طنز برای انتقاد جدی از یک معض��ل و تخریب کردن جدیت 
آن س��ود نمی برد. البته این عیب چنین نمایش هایی نیس��ت، بلکه 
ویژگی آن ها است؛ چرا که مخاطب چنین آثاری نه مخاطب جدی و 
اهل اندیشه، بلکه مخاطب عام اس��ت که برای رفع خستگی روزانه به 
تماشای تئاتر آمده است. با این همه کاش استعداد سیفی در اجرای 
چنین آثاری متوقف نشود و در آینده بتوانیم از او آثار کمدی با رویکرد 
اندیش��مندانه تری ببینیم. وی در ای��ن نمایش در انتخ��اب بازیگر، 

هوشمندی به خرج داده است.
دیر رسیدن به گره اصلی 

نمایشنامه ای که اکنون براساس بازنویسی سیفی از نمایشنامه امید 
طاهری اجرا ش��ده، خیلی دیر به گره اصلی می رس��د. بیایید وقایع 
نمایش را مرور کنیم. این اثر با شخصیت مونگولفیه، یک نوازنده دوره 
گرد اروپایی با بازی بهزاد سیفی آغاز می شود که روح پدرش به او می 
گوید قبل از مادر او، همسر دیگری در یکی از روستاهای امریکا داشته 
و از او می خواهد دو برادر و یک تکه زمینش در آن روستا را پیدا کند. 
مونگولفیه به آن روس��تا می رود و باالخره پس از تقالهای بسیار می 
تواند از طریق کشیش جدید کاله بردار روستا دو برادرش، نامزدهای 
شان و خانم شهردار روس��تا را که مادر نامزدهای دو برادر هم هست، 
پیدا و ادعای مالکیت زمین را بکند. دو برادر در حال اختراع یک ماشین 
پرواز هستند و خانم ش��هردار هم می خواهد از این طریق روستا را به 
ش��هر تبدیل کند. کش��یش اما به ظاهر با این کار مخالفت می کند، 
چون پرواز کردن را نوعی گناه می داند و به همین دلیل از مونگلوفیه 
می خواهد که از تصاحب زمین دست نکشد. در نهایت شهردار امتیاز 
ش��رکت پرواز و هواپیما را به کش��یش م��ی دهد و او با پ��رواز کردن 
موافقت می کند. سپس معلوم می شود کشیش جدید روستا، دزدی 
در لباس کشیش بوده و پس از کس��ب امتیاز پرواز از آنجا فرار کرده 
است. مشخص است که داستان اصلی این نمایش جدال مونگولفیه و 
برادرانش بر سر تصاحب زمین پدرشان و سهم خواهی خانم شهردار و 

کشیش در این میان است .

    

نماینده ارامنه در مجلس شورای اسالمی در مراسم بزرگداشت 
زاون قوکاس��یان گفت: کس��انی چون زاون قوکاس��یان، آربی 
آوانس��یان و واروژ کریم مسیحی نقش س��فیر بین فرهنگی را 
دارند و در متن و حاش��یه جامعه ارمنی و جامعه ایرانی به بده و 
بستان بین دو جامعه می پردازند و هم خودشان و هم دو جامعه 

را غنی می کنند.
رابرت بیگلریان، نماینده ارامنه در مجلس ش��ورای اس��المی 
در ای��ن مراس��م گفت:جمعیت زی��ادی که در تش��ییع زاون 
دیدیم، نش��ان می دهد که گرچه او از رنج هایش رها ش��د، اما 
 کس��ی از او رها نش��د و همه با ابراز احساس��ات او را همراهی

کردند. 
زاون سفیر فرهنگی بود 

وی اف��زود: چند س��ال پی��ش در سلس��له مقاالت��ی در یکی 
مج��الت س��ینمایی نام��ی از اوگانس��یان و آوانس��یان، 
س��ینماگران ارمنی کش��ور آمده و ادعا ش��ده بود ک��ه آن ها 
 موجب س��وق دادن فرهنگ ای��ران به س��مت فرهنگ غربی

 شده اند. 
بیگلریان ادامه داد: کسانی چون زاون قوکاسیان، آربی آوانسیان 
و واروژ کریم مس��یحی نقش س��فیر بین فرهنگی را دارند و در 
متن و حاش��یه جامعه ارمنی و جامعه ایرانی به بده و بس��تان 
بین دو جامعه م��ی پردازند و هم خودش��ان و ه��م دو جامعه 
را غنی می کنند؛ ولی متاس��فانه گاهی در جامع��ه و بیرون از 

آن دچار بدفهمی ش��ده اند و معموال به جای ارج گذاش��تن به 
فعالیت ارمنی ها، چنین برچس��ب هایی به آن ها زده می شود، 
در حالی که جامعه ارامنه یک اقلیت قومی اس��ت که س��ده ها 
 با هموطنان خ��ود زندگی کرده و دغدغه حفظ هویت داش��ته

 اند. 
وی بی��ان ک��رد: ای��ن نماین��ده مجل��س خاطرنش��ان کرد: 
 این اف��راد مانند غ��ول هایی هس��تند که م��ا بر ش��انه آن ها 
ایستاده ایم. زاون با رس��انه ای مثل س��ینما و در شهری مثل 
 اصفهان کار می کرد و این موضوع کارش را هم سخت و هم آسان 

می کرد. 
وی ادامه داد: امثال او نشان می دهند که یک فرد می تواند در 
عین دو فرهنگی بودن، یک فرهنگی باش��د. زاون در کار خود 
 به یک نهاد تبدیل ش��د و او ب��ا لذت ناب از زندگ��ی به آن معنا

 می بخشید. امیدوارم خالقیت، آفرینندگی و لطافت او با اندیشه 
و عشق مشترک ادامه یابد. 

زاون پدری مهربان بود 
رییس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز گفت: زاون 
پدری مهربان بود و گرچه به نسب فرزندی نداشت، اما به دلیل 

مهربانی هایش فرزندان زیادی تربیت کرد که رعنا شدند. 
مهدی طباطبایی نژاد افزود: دوس��تی من ب��ا زاون خیلی دیر 
به مجاورت رسید و سال گذش��ته هر دو داور جشنواره مستند 
بودیم. هفته گذشته وقتی برای عیادت او آمده بودم، به من گفت 

»برای اصفهان چ��کار کردی؟« ان��دک کار را گفتم. زاون حال 
خوبی نداشت و به من گفت »تو را خدا برای اصفهان کاری بکن 

و فیلمسازان آن را فراموش نکن.«
طباطبایی ن��ژاد ادام��ه داد: زاون به جوهر دی��ن یعنی محبت 

رسیده بود.
  او در لحظ��ات آخر زندگ��ی اش می گف��ت: درد ن��دارم؛ ولی

 نمی توانم بخوابم؛ اکنون یک هفته است او در آرامش خوابیده 
است. 

به یاد زاون لبخند بزنیم 
قائم مقام انجمن سینمای جوانان ایران نیز گفت: زاون به دلیل 
پاکی هایش اکنون نزد خدا است و به دلیل نگاه مهربانانه او به 
شاگردان و همکارانش، باید وقتی یاد او می افتیم، لبخند بزنیم. 
فرید فرخنده کیش افزود: چش��مان زاون بس��ته نشده، بلکه 
به پیش��رفت س��ینما باز اس��ت. او پ��در همه هنرمن��دان این 
ش��هر و هنرمندان برخی نقاط کش��ور اس��ت. وقت��ی درباره 
 س��ینمای اصفهان صحبت م��ی کنیم، نام زاون هم همیش��ه

 هست. 
وی بیان ک��رد: زاون در موزه س��ینما پ��روژه تاریخ ش��فاهی 
س��ینمای ایران را آغ��از کرده ب��ود. از دوس��تان عالقمند می 
خواهم اگر س��ندی از او دارند، برای تجمی��ع آن کمک کنند؛ 
 چرا که تاریخ ش��فاهی س��ینما بدون ذک��ر نام��ی از او ارزش 

ندارد. 
او ادام��ه داد: من مق��االت زاون را در مج��الت مختلف خوانده 
بودم و برخی از فیلم های��ش را دیده بودم تا این ک��ه در اوایل 
دهه ۸۰ طی پژوهشی که درباره س��ینمای دینی و عاشورایی 
داش��تم و نتوانس��ته بودم به جز مطالب��ی درب��اره فیلم »روز 
واقع��ه« مطل��ب دیگری پی��دا کنم، به نوش��ته ای در ارش��اد 
 اصفه��ان درباره س��ینمای دینی برخ��وردم که زاون نوش��ته

 بود.  فرخنده کی��ش افزود: نگاه دینی زاون ق��وی بود، او معلم 
اخالق و دانش بود و به ش��هر و فرهنگی که چنین معلم بزرگی 

داشت، تبریک می گویم. 
زاون می ماند 

رییس موسسه آموزش عالی س��پهر اصفهان نیز گفت: آسمان 
س��پهر به علت غ��روب س��تاره درخش��نده ای ک��ه محبت و 
 عشق س��اطع می کرد، تاریک ش��د و ما منتظر طلوع دیگری

 هستیم. 
حسنعلی بختیار نصرآبادی افزود: در فرهنگ سه عنصر وجود 
دارد ؛ یکی عنصر عوامانه است که جامعه را به رکود می کشاند، 
دومی عنصر تخصص، ابداع و خالقیت است که جامعه را رشد 
می دهد و سومی عنصر عمومی است که هویت جامعه را ایجاد 

می کند. 
وی ادام��ه داد: دو عنص��ر هوی��ت و خالقیت در وج��ود زاون 
موج م��ی زد و دانش��گاه س��پهر آمادگ��ی دارد ک��ه خاطرات 
 دوس��تان زاون را در کت��اب »زاون می مان��د« منتش��ر 

کند. 

زاون متعلق به تمام دنیا است 
رییس دفتر تیلغات اسالمی اصفهان همچنین گفت: من و زاون 
قوکاسیان ۱۵ سال پیش هر دو در دانش��گاه هنر تدریس می 

کردیم و من چند جلسه در جلسات نقد فیلم او حضور داشتم. 
حجت االس��الم والمس��لمین حبیب رضا ارزانی  افزود: برخی 
مقوالت مثل هنر، علم و صنعت، فرانژادی، فراملی و فراجنسی 
هستند و به همین دلیل یک هنرمند متعلق به یک شهر یا کشور 
خاصی نیست؛ بلکه متعلق به همه دنیا است. زاون هم متعلق به 

تمام هنرمندان دنیا بود. 
وی ادامه داد: زاون در حوزه 
 اخالق متخلق ب��ود و ارتباط 
صمیمانه ای با ش��اگردانش 
داشت و در عرصه سینما هم 
کارهای ش��اخصی داش��ت. 
نام چنین افرادی همیش��ه 

زنده است.
از طری�ق زاون از 
فرهنگ ارامنه آموختیم 

یک مستندس��از و دوس��ت 
دیرین��ه زوان گف��ت: م��ا از 
طری��ق زاون از فرهن��گ 
ارامنه بس��یار آموختیم و با 
ش��خصیت هایی چون آربی 
 آوانسیان آش��نا شدیم. فیلم

 »رن��گ ان��ار« س��رگئی 
پاراجانف را دیدیم و ساعت های زیادی بر روی تک تک پالن های 

آن صحبت کردیم. 
رضا مهیمن افزود: زاون عاش��ق زندگی ب��ود و در فیلم ها هم 
زندگی جاری است، به همین دلیل او عاشق سینما بود.خانه اش 
به مرکز فرهنگی جوانان تبدیل وتمام زندگی مردمان جهان در 
خانه زاون جمع شد؛ گویی او همه این زندگی ها را تجربه کرده 
بود. وی بیان کرد: باید از آنچه از او باقی مانده، پاسداشت کنیم. 
زاون در زندگی در زمینه مسائل مادی و مسائل دیگر بخشندگی 
داشت و هر کسی تقاضایی در مسائل فرهنگی داشت، زاون به 
آن رسیدگی می کرد. او در اواخر عمرش همه چیزش را به جز 
کتاب ها و فیلم هایش به دوستانش بخشید؛ چرا که آن کتاب ها 

و فیلم ها متعلق به همه است، نه یک فرد خاص. 
 وی ادام��ه داد: بای��د بنی��اد قوکاس��یان برپ��ا کنی��م و تمام

 کتاب ها و فیلم های او را در دسترس دانشجویانش قرار دهیم. 
 در جش��نواره فیلم حقیقت هم باید جایزه قوکاس��یان در نظر

 گرفت. عباس مقتدای��ی، نماینده مردم اصفه��ان در مجلس 
شورای اسالمی هم طی پیامی تلفنی گفت: خال حضور زاون جز 
با همت، تجربه و نگاه عالمانه به هنر پر نمی شود و سینماگران 
 باید ادام��ه دهنده راه او باش��ند و راه جهاد فرهنگ��ی را هموار 

کنند. 

در آیین بزرگداشت زاون  عنوان شد؛

زاون قوکاسیان سفیر فرهنگی بود
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خال حضور زاون 
جز با همت، تجربه 

و نگاه عالمانه به 
هنر پر نمی شود و 
سینماگران باید 

ادامه دهنده راه او 
باشند و راه جهاد 
 فرهنگی را هموار 

کنند 

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

فقدان سند مالكيت
كه  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  اميرقلي  فرزند  اسحاقي  پري  خانم  اينكه  به  نظر 
دانگ  سه  مالكيت  سند  مفقود شدن  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  امضاء شهود  و  هويت 
يك  بخش  اصلي  پنجاه  آباد  اله  در  واقع   832 خانه شماره  يكباب  از ششدانگ  مشاع 
شهرضا گرديده اند كه سند مالكيت مذكور ذيل ثبت 68423 در صفحه 385 دفتر 411 
بنام حسام راعي شهرضا ثبت و سند صادر شده كه نامبرده بمالكيت خود را به موجب 
سند 40226–89/9/20 دفتر145 شهرضابه پري اسحاقي انتقال داده كه نامبرده مالكيت 
خود را بموجب سند 25649–92/10/15 دفتر5 شهرضا در رهن بانك ملت شعبه مدرس 
شهرضاقرارداده كه اين رهن فك نشده است اينك پري اسحاقي درخواست صدور سند 
مالكيت المثني نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
اي كرده كه  به ملك مورد آگهي معامله  نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت  يك 
دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده 
و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت ياسندمعامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
يا  مالكيت  اگرسند  .و  نمود  تسليم خواهد  متقاضي  وبه  مقررات صادر  را طبق  المثني 
نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  گرددصورت  ارائه  معامله  سند 
 تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

كه  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  اميرقلي  فرزند  اسحاقي  پري  خانم  اينكه  به  نظر 
هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه شماره 832 واقع دراله آباد پنجاه اصلي بخش يك شهرضا 
گرديده اند كه سند مالكيت 5 دانگ مشاع ذيل ثبت 39294  درصفحه 493 دفتر 264 بنام 
سيمين نادري دره شوري صادر شده كه نامبرده بموجب سند9134–84/3/16 دفتر145 
پور آبي  دانگ وفاطمه   3 به  راعي شهرضا نسبت  به حسام  را  مالكيت خود   شهرضا 
 نسبت به دودانگ مشاع انتقال داده سپس فاطمه آبي پور بموجب سند39418–22– 89/7

خود  مالكيت  نيز  نامبرده  كه  داده  انتقال  شهرضا  راعي  حسام  به  شهرضا  دفتر145 
كه  داده  انتقال  اسحاقي  پري  به  دفتر145 شهرضا  بموجب سند 40226–89/9/20  را 
رهن  در  شهرضا  دفتر5   92/10/15–25649 سند  بموجب  را  خود  مالكيت  نامبرده 
بانك ملت شعبه مدرس شهرضا قرار داده كه اين رهن فك نشده است اينك نامبرده 
نامه  120آئين  ماده  دراجراي  كه  است  نموده  المثني  مالكيت  سند  صدور  درخواست 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق 
به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت تسليم نمايد و اگر 
يا سند معامله تسليم نگردد  يا اصل سند مالكيت  اعتراض نرسد و  ظرف مهلت مقرر 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و 
اگرسند مالكيت يا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهد شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی  

چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 3/4937 واقع در موغان بخش 
يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي حسام الدين اسدي فرزند ماندني در 
جريان ثبت است به عمل نيامده است اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 1394/1/19 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 
 30 روز پذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های

خود  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  يكماه  مدت  ظرف  بايست  می  معترض  ثبت،  معترضی 
اين  به  و  اخذ  قضايی  ذيصالح  مرجع  از  را  دادخواست  تقديم  گواهی  اداره  اين  به  را 
گردد  نشده  بينی  پيش  تعطيلی  با  مواجه  تحديد  روز  چنانچه  ضمنًا  نمايد  ارائه  اداره 
انتشار:1393/12/10  شد0تاريخ  خواهد  انجام  تعطيل  از  بعد  روز  در  حدود   تحديد 

سيد مهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 

فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم فاطمه كاظم پور فرزند حميدرضا با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
يك  مالكيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  شهود  امضاء  و  هويت  كه 
بخش  اصلي  پنجاه  آباد  دراله  واقع   832 شماره  خانه  يكباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
 496 صفحه  در   39295 ثبت  ذيل  دانگ  يك  مالكيت  سند  كه  اند  گرديده  شهرضا  يك 
به  را  خود  مالكيت  نامبرده  كه  صادرشده  وسند  ثبت  رضائي  نازنين  بنام   264 دفتر 
انتقال  شوري  دره  نادري  سيمين  به  شهرضا  دفتر145   83/12/8–7689 سند  موجب 
به  دفتر145 شهرضا  مالكيت خودرابموجب سند9134–84/3/16  نيز  نامبرده  كه  داده 
حسام راعي شهرضا انتقال داده نامبرده نيز بموجب سند 40226–89/9/20 دفتر145 
شهرضا مالكيت خودرابه پري اسحاقي انتقال داده كه نامبرده مالكيت خود را بموجب 
نامبرده  كه  داده  انتقال  پور  كاظم  فاطمه  به  شهرضا  دفتر4   92/6/24–135230 سند 
مالكيت خود را بموجب سند 25649–92/10/15 دفتر5 شهرضا در رهن بانك ملت شعبه 
مدرس شهرضاقرارداده كه اين رهن فك نشده است اينك نامبرده درخواست صدور 
سند مالكيت المثني نموده است كه در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده 
 كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود
كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسدويا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
يا  مالكيت  اگرسند  .و  نمود  تسليم خواهد  متقاضي  وبه  مقررات صادر  را طبق  المثني 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد.                       

ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه آقاي حسام صالحپور فرزند ابراهيم با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه 
سهم  هفتاد  مالكيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  وامضاءشهود  هويت 
مشاع از3550 سهم ششدانگ پالك 1553/1 فرعي از 2 اصلي واقع درفضل آباد بخش 
يك شهرضا شده كه اين پالك به شماره 13709/ 2 تبديل شده است كه سند مالكيت 
140 سهم مشاع مذكور ذيل ثبت 89058 در صفحه 319 دفتر 513 بنام فاطمه نظريت 
صادر شده كه نامبرده بموجب سند 91480–90/10/27 دفتر دو شهرضا مالكيت خود 
را به اعظم مطلوبي و حسام صالحپور بالسويه انتقال داده كه سند اوليه بميزان هفتاد 
سهم در سهم حسام صالحپور قرار گرفته است اينك نامبرده درخواست صدور سند 
مالكيت المثني نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در 
فوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدويا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد نمود .و 
اگرسند مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهد شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك پالك شماره 51/586 واقع در فودان بخش يك 
 شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام شركت كشتيراني مالك سواحل پرشين )سهامي خاص(
ثبت شده بشماره 37424 واحد ثبتي اصفهان در جريان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم درروز 1394/1/18 ساعت 9 صبح 
ومجاورين  مالكين  بكليه  آگهی  اين  موجب  لذابه  آمد0  خواهد  وبعمل  شروع  محل  در 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
اعتراض  تسليم  تاريخ  از  يكماه  مدت  ظرف  بايست  می  معترض  ثبت،  معترضی  های 
وبه  اخذ  قضايی  ذيصالح  مرجع  از  را  دادخواست  تقديم  گواهی  اداره  اين  به  را  خود 
اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد 
 1393/12/10 انتشار:  خواهدشد0تاريخ  انجام  تعطيل  از  بعد  روز  در  حدود   تحديد 

سيد مهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

مزایده 
12/45 دايره اجرای احكام شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان به موجب پرونده اجرای 
930295 له آقای محمد كردگاری فرزند حسين عليه آقای سعيد الجوردی و علی محمد 
مشخصات  با  را  نگار  كاشی  شركت  سهام  دارد  نظر  در   4/839/404/841  الجوردی 
1- عدم و اعيان كارخانه و ساير اموال ماترك از قبيل ماشين آالت تجهيزات – تاسيسات 
مكانيكی الكترونيكی به ارزش 558/084/000 ريال. 2- شركت مدعی است دفتر واقع در 
خ چهارباغ خواجو متعلق به شركت می باشد لكن مستندات مربوط به مالكيت و در نتيجه 
تعيين ارزش منطقه آن در محاسبات كارشناس منظور نگرديده است. 3- زمين كارخانه 
در قبال 17/500/000 ميليون ريال به مدت 10 سال در رهن بانك ملی ايران است و تا 
زمان فك رهن حق هيچگونه معامله ای را ندارد. 4- با توجه به ارزشيابی انجام شده 
دارايی های ثابت تا ميزان ارزشيابی افزايش و مابه التفاوت بهای تمام شده داراييهای 
ريال  300/076/041

300/076/914/041 مبلغ  به  آن  از  قبل  به  نسبت  ارزشيابی  از  پس   شركت 
به عنوان مازاد تجديد ارزيابی در هر فصل حقوق ماهيانه سهام منظور گرديده است. 
5- مانده بدهی تسهيالت مالی دريافتی شركت از بانك اعم از اصل و سود و وجود 
التزام پرداختی جمعًا به مبلغ 321/285/663/883 ريال در حساب ها منعكس گرديده 
است. 6- به استناديت سهامداران مجمع عمومی عادی مورخ 92/12/10 سهم هر يك 
درصد   901/800 از  سهم   85/674 الجوردی  محمد  علی  و  الجوردی  سعيد  آقای  از 
و  شده  ارائه  اطالعات  براساس  شركت  سهام  ويژه  ارزش   -7 درصد.   9/5 كدام  هر 
كارشناسی اموال كارخانه در تاريخ 1392/9/30 و با در نظر داشتن استهالك انباشته 
نزولی  و 10 درصد  به طول 10 سال مستقيم  ماه  پايان شهريور  تا  تاريخ مذكور  از 
كاشی  از شركت  عليهم  از محكوم  يك  هر  نتيجتًا سهم  ريال می باشد.   180/874/540
نگار معادل 9/5 درصد از سهام شركت مذكور می باشد و با توجه به ارزش های سهم 
در  است  بوده  ريال   17/183/078/786 مبلغ  بر  بالغ  عليهم  محكوم  از  يك  هر  شركت 
نتيجه ارزش ريال ميزان توقيفات اموال آقايان سعيد الجوردی و علی محمد الجوردی 
از محل شركت جمعًا به مبلغ 34/366/157/572 ريال برآورد می گردد و طبق نظريه 
 1/337 يك  هر  سهم   – دو  هر  درصد سهم   19( از  درصد   2/675 ارزش  كارشناسی 
درصد( معادل 4/839/404/844 ريال ارزيابی شده را از طريق مزايده به فروش برساند 
لذا جلسه مزايده روز 1393/12/27 ساعت 10 صبح در محل اجرای احكام شعبه سوم 
دادگاه حقوقی به نشانی اصفهان – خ نيكبخت – ساختمان اجرای احكام – طبقه چهارم 
– واحد7 برگزار می گردد. متقاضيان خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از تاريخ مزايده 
به نشانی اصفهان – جاده شهررضا – بعد پليس راه شركت كاشی نگار مراجعه و از 
شركت بازديد نمايند خريدار كسی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند خريدار 
می بايست 10 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجس و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ 
مزايده به حساب سپرده و واريز نمايد و در غير اين صورت 10 درصد اوليه پس از 
كسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م الف:33535 مدير اجرای احكام 

شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

تاريخ 93/7/28 شعبه 1حقوقی  به موجب رای شماره 444  12/162 شماره: 309/93 
شورای حل اختالف شهرستان باغبهادران كه قطعيت يافته است محكوم عليه ولی اله 
پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  بابا  حاجی  فرزند  قويجوق  باباپور 
مبلغ 21/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 150/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و مبلغ 1/470/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه در حق خواهان 
فوقانی  طبقه   - بسيج  ميدان   - باغبادران  نشانی  به  جعفرقلی  فرزند  كريمی  مجتبی 
 1/050/000 مبلغ  و  نمايد  می  اعالم  و  دل صادر  عاشق  ساناز  وكالت  با  طالفروشی 
ريال بابت نيم عشر دولت در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
يا مالی معرفی كند  بدهد  به  پرداخت محكوم  برای  ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا  به  به موقع 
كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران 
احضار متهم 

12/163 در پرونده كالسه 931652 شعبه اول دادگاه عمومی بخش ميمه حسب شكايت 
وی  از  بيشتری  اطالعات  كه  محمد  فرزند  سليمی  جمشيد  آقای  تلخابی،  فاطمه  خانم 
اينكه متهم فوق  به  نظر  تعقيب است  انفاق تحت  اتهام ترك  به  باشد  نمی  در دسترس 
مجهول المكان می باشد بدينوسيله به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در ا مور كيفری و به دستور دادگاه به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
اين دادگاه  انتسابی در  اتهام  از  انتشار آگهی جهت رسيدگی و دفاع  از تاريخ  يك ماه 
 حاضر شود در غير اينصورت طبق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف:34272 

شعبه اول دادگاه عمومی بخش ميمه
ابالغ اجرایيه 

شماره پرونده: 139304002127000035/1 شماره بايگانی پرونده: 9300066 شماره 
آگهی ابالغيه: 139303802127000021 بدينوسيله به آقايان امير غالمی حسن آبادی 
به شماره شناسنامه 1271807912 و ايمان غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه 
آرزو  و   99 به شماره شناسنامه  آبادی  آسيه غالمی حسن  خانمها  و   1270780581
غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه 1451 و آزاده غالمی حسن آبادی به شماره 
شناسنامه 2408 همگی فرزندان حسينعلی و زهرا فرهادی فرزند حبيب اله به شماره 
شناسنامه 976 و شوكت بابادی عكاشه فرزند حاجی خان به شماره شناسنامه 695 و 
ماه بيگم رهنما حسن آبادی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 447 ساكنين: شهرضا – 
خيابان 45 متری – دروازه سيد خاتون – پالك31 همگی وراث مرحوم حسينعلی غالمی 
مذكور  آدرس  در  عدم شناسايی  علت  به  اجراء  مامور  گزارش  طبق  كه  آبادی  حسن 
ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 2846  ابالغ واقعی به شما ميسر نبوده  امكان 
مورخ 1385/11/02 تنظيمی در بانك سپه شعبه خيابان 45 متری شهرضا خانم آرزو 
غالمی حسن آبادی به تعهد مورث شما مرحوم حسينعلی غالمی حسن آبادی و غيره 
مبلغ شصت و هفت ميليون و هفتصد و نود و يك هزار و ششصد و شصت و شش ريال 
از تسهيالت بانك مذكور استفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مديريت 
شعب بانك سپه منطقه اصفهان )بستانكار پرونده( اجراييه به مبلغ نود و شش ميليون و 
هشتصد و بيست و هشت هزار و ششصد و هفده ريال بابت اصل طلب و خسارت تاخير 
تاديه تا تاريخ 1393/08/10 كه از اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ بيست و هفت هزار و 
چهارصد ريال به انضمام هزينه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت 
شماره بايگانی 9300066 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جريان رسيدگی 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آيين   19 ماده  استناد  به  لذا  می باشد 
مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
 می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ اجرایيه 

شماره پرونده: 139304002127000035/1 شماره بايگانی پرونده: 9300066 شماره 
آگهی ابالغيه: 139303802127000028 بدينوسيله به خانم آرزو غالمی حسن آبادی 
فرزند حسينعلی به شماره شناسنامه 1451 به نشانی: شهرضا – خيابان 45 متری – 
به شماره  فرزند مرتضی  احمديان  داريوش  آقايان  و  پالك31   – دروازه سيد خاتون 
مجتبی  و  پالك797   – يك  فاز   – –سروستان  شهرضا  نشانی:  به   255 شناسنامه 
خيابان   – نشانی: شهرضا  به  به شماره شناسنامه 419  فرزند حسينعلی  حاجگداعلی 
اله  حبيب  فرزند  فرهادی  علی  همت  و  پالك6   – مطيعی  شهيد  كوچه  آخر   – چمران 
شهيد  كوچه   – سيدخاتون  دروازه   – شهرضا  نشانی:  به   936 شناسنامه  شماره  به 
طحانی – پالك20 و شهرام مميز شهرضا فرزند فيض اله به شماره شناسنامه 847 به 
نشانی: شهرضا – سروستان – فاز يك – جنب مسجد –فرعی8- پالك641 و محمدرضا 
 – شهرضا  نشانی:  به   628 شناسنامه  شماره  به  اله  حبيب  فرزند  شهرضا   صداقت 
بلوار كشاورز جنوبی – كوی بوستان – پالك56 كه برابر گزارش مامور ابالغ نامبردگان 
در آدرس های مذكور مورد شناسايی واقع نگرديده اند ابالغ می گردد براساس قرارداد 
شهرضا  متری   45 شعبه  سپه  بانك  در  تنظيمی   1385/11/02 مورخ   2846  شماره 
و  ميليون  هفت  و  مبلغ شصت  غيره  و  تعهد شما  به  آبادی  آزاده غالمی حسن  خانم 
هفتصد و نود و يك هزار و ششصد و شصت و شش ريال از تسهيالت بانك مذكور 
استفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مديريت شعب بانك سپه منطقه 
اصفهان )بستانكار پرونده( اجراييه به مبلغ نود و شش ميليون و هشتصد و بيست و 
هشت هزار و ششصد و هفده ريال بابت اصل طلب و خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 
چهارصد  و  هزار  هفت  و  بيست  مبلغ  روزانه  بعد  به  تاريخ  اين  از  كه   1393/08/10
به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت شماره  ريال بانضمام هزينه های متعلقه 
رسيدگی  جريان  در  شهرضا  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  در   9300066 بايگانی 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آيين   18 ماده  استناد  به  لذا  می باشد 
مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
 می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی علميات اجرايی جريان خواهد يافت. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا

 



اخبار کوتاهیادداشت

6
مذاکره ذوب آهن با گل محمدی برای تمدید قرارداد

باشگاه ذوب آهن اصفهان با سرمربی تیم فوتبال این باشگاه برای تمدید قرارداد به زودی 
مذاکره می کند.مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن در مورد تمدید قرارداد گل محمدی گفت: 
بحث ما از ابتدا هم با گل محمدی برای یک همکاری طوالنی مدت بود نه فقط یک فصل؛ 
بنابراین در روزهای آینده و قبل از پایان سال جاری با گل محمدی برای تمدید قرارداد 

مذاکره خواهیم کرد و فکر نمی کنم مشکلی برای تمدید قرارداد وجود داشته باشد. 
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 تاکید نماینده مجلس 
درمورد 2 شغله های ورزش

ایران؛  تنهاخواهان میزبانی 
فوتسال آسیا است

عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: در زمینه دو شغله بودن دچار دوگانگی در 
قانون هستیم که برای رفع آن ابتدا باید مشخص شود که دو شغله بودن مشکلی 
برای حوزه ورزش ایجاد نکرده باشد.حسین گروسی با بیان اینکه در زمینه دو 
شغله بودن افراد به خصوص رییس فدراسیون ها کمی ابهام وجود داردگفت: 
پیشنهادمان این است که وزارت ورزش و جوانان به همراه سازمان بازرسی کل 
کشور در این زمینه جلسه ای برگزار کرده و نظر کارشناسی قانونی بدهند.وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: در این زمینه دچار دوگانگی در قانون هستیم که برای 
رفع آن ابتدا باید مشخص شود دو شغله بودن مشکلی برای حوزه ورزش ایجاد 
می کند یا خیر.گروسی در ادامه با بیان اینکه اظهار نظرها در این زمینه متفاوت 
شده، یادآور ش��د: فدراس��یون های خارجی حالت NGO دارند و به صورت 
مستقل فعالیت می کنند که موفق هم هستند؛ اما در کشور ما فدراسیون ها به 

علت دریافت قسمتی از بودجه از دولت، دولتی محسوب می شوند.

ایران تنها کشوري بود که براي میزباني جام باشگاه هاي فوتسال آسیا در سال 2015 
به AFC  درخواست داده بود که با درخواستش نیز موافقت شد. به گزارش »زاینده 
رود«  به نقل از فارس، کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست میزبانی ایران برای 
برگزاری جام باشگاه های فوتسال آسیا در سال 2015 موافقت کرد تا قهرمان لیگ 
امسال، در واقع میزبان این دوره از رقابت ها باشد. نخستین دوره جام باشگاه های 
آسیا نیز به پیش��نهاد عباس ترابیان، رییس وقت کمیته فوتسال سال 2010 در 
ایران برگزار شد و تیم فوالدماهان اصفهان که آن زمان بهترین های فوتسال ایران 
را در اختیار داش��ت، با کس��ب عنوان قهرمانی لیگ برتر، میزبانی مسابقات را در 
اصفهان برعهده گرفت و با اقتدار قهرمان آسیا ش��د.ترابیان عضو کمیته فوتسال 
AFC درمورد اینکه این بار ایران برای کسب این میزبانی با چه کشورهایی رقابت 
کرده، گفت:  هیچ درخواستی برای میزبانی این مسابقات به AFC ارائه نشده بود و 
ایران تنها کشوری بود که خواستار میزبانی شده بود که با درخواستش موافقت شد.

والیبال بانوان ای��ران در بخش پایه در مس��ابقات قهرمانی 
آس��یا نتایج خوبی نداش��ته و اگ��ر وضع ب��ه همین صورت 
پیش رود زنگ خطر برای والیبال بزرگس��االن در سال های 
آینده به صدا در خواهد آمد.والیبال بانوان در س��ال 93 در 
میادین بین المللی مختلفی حضور داش��ت ک��ه می توان به 
جام باشگاه های آسیا، مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی 
 AVC CUP نوجوانان و جوانان و همین طور مس��ابقات

اشاره کرد.
عنوان هفتمی متین ورامین در جام باشگاه های 

آسیا
تیم گاز تهران با قهرمانی در لیگ برتر نماینده ایران در جام 
باشگاه های آسیا شد، اما این تیم با حمایت »متین ورامین« 
و با همین نام در این رقابت ها حضور داشت.متین ورامین در 
جام باشگاه های آسیا با نمایندگان کشورهای تایلند، ژاپن و 

ویتنام هم گروه بود. 
بانوان ایران در دو بازی نخس��ت خود مقاب��ل تایلند و ژاپن 
نتیجه را واگ��ذار کردند، اما در دیدار با ویتنام موفق ش��دند 
نخستین پیروزی خود را به دس��ت آورند.نماینده ایران در 
مرحله دوم مس��ابقات مقابل چین و تایلند ب��ازی کرد و هر 
دو مسابقه را با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد تا در آخرین 
مسابقه خود برای کس��ب عنوان هفتمی مقابل فیلیپین به 
میدان برود. متین ورامین در این دیدار ب��ا نتیجه 3 بر یک 

پیروز شد و در جایگاه هفتمی قرار گرفت.
عنوان دهمی نوجوانان در چهارمین حضور

دهمین دوره مسابقات والیبال دختران نوجوان آسیا مهرماه 
س��ال جاری به میزبانی تایلند برگزار شد. تیم ملی ایران در 
این دوره با کره جنوبی و چی��ن تایپه هم گروه بود که در هر 
دو مسابقه شکست را پذیرفت و با توجه به آن هیچ شانسی 
برای حضور در جمع هشت تیم برتررا نداشت.تیم ملی ایران 
در ادامه با توج��ه به عدم حضور ویتن��ام 3 امتیاز را گرفت و 
با شکس��ت 3 بر صفر مقابل هنگ کنگ در جایگاه دهم قرار 

گرفت.
 والیبالیست های جوان در جایگاه آخر

مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان به میزبانی چین 
تایپه برگزار شد و تیم ملی ایران با هدایت میترا شعبانیان در 
این دوره حضور داشت که با میزبان و سریالنکا هم گروه بود. 
بانوان والیبالیس��ت ایران در مرحله مقدماتی هر دو مسابقه 
خود را با شکس��ت پیگیری کردند تا کار برای کسب عنوان 
نهم تا دوازدهمی دنبال شود. ملی پوشان در مرحله دوم در 
نخس��تین بازی با نتیجه 3 بر صفر ترکمنس��تان را شکست 
دادند؛اما مقابل هنگ کنگ 3 ب��ر 2 و در دیدار با ویتنام 3 بر 
صفر مغلوب شدند، تا برای کس��ب عنوان یازدهمی دوباره 
مقابل هنگ کن��گ قرار بگیرند که با شکس��ت در این دیدار 

جایگاه دوازدهمی را کسب کردند.
 یک پله صعود بعد از هشت سال

 AVC CUP ملی پوشان ایران در سال 93 در مس��ابقات
شرکت کردند که در مرحله مقدماتی با چین، کره جنوبی و 
ویتنام هم گروه بودند و در هر 3 دیدار خود با شکست هایی 
که داشتند از صعود به جمع 4 تیم برتر بازماندند. ملی پوشان 
ایران در مرحله دوم با قزاقستان، چین تایپه و ویتنام همگروه 
شدند و در دو دیدار نخست خود 3 بر یک مغلوب شدند، اما 
در دیدار سوم با پیروزی 3 بر صفر با یک پله صعود در جایگاه 

هفتم قرار گرفتند.

نخس��تین دوره از مس��ابقات المپیاد فرهنگي ورزشي 
کارگران برگزار ش��د. در این مسابقات 6 استان شرکت 

کردند.
 به گزارش نکا، از 6 اس��تان ش��رکت کننده در المپیاد 
فرهنگی-ورزش��ی کارگران که ش��امل اس��تان های 
اصفهان، خراس��ان  رضوي، البرز، تهران، کرمانش��اه و 
مازندران می شود ،حس��ین کیاني ازاصفهان نفراول ، 
رضا حبیبي ازمازندران دوم و فرهادنصرزاده از اصفهان 

برجایگاه سوم تکواندو رشته کیوروگي نشستند.
بن��ا برای��ن گ��زارش تکوان��دوکاران ای��ن دوره از 
مس��ابقات با حضور قهرمان��ان تکواندو از اس��تان هاي 
مختل��ف  در 2 نوبت صب��ح و عصر به صورت فش��رده 
ب��ا ه��م ب��ه رقاب��ت پرداختن��د ک��ه در نهای��ت تیم 
اصفهان به  عن��وان تیم نخس��ت قهرمان ای��ن دوره از 
مس��ابقات معرف��ي و تی��م مازن��دران به عن��وان تیم 
 دوم و نای��ب قهرم��ان و ته��ران درجای��گاه س��ومي

 نشست.
ش��یداهلل حس��ین پ��ور، سرپرس��ت اداره ورزش 

وجوانان شهرس��تان ن��کا درگفت وگوی��ي اختصاصي 
 درم��ورد نحوه برگ��زاري ونتیجه این مس��ابقات اعالم

 ک��رد: ای��ن مس��ابقات ب��ا ش��رکت 37 نف��ر از 
تکواندوکاران از 6 اس��تان اعم از» اصفهان، خراس��ان 
 رض��وي، الب��رز، ته��ران، کرمانش��اه ومازن��دران « 
در 2 رش��ته پومس��ه وکیوروگ��ي درس��الن ش��هید 
 بردب��ار ن��کا برگزارش��د ک��ه اصفه��ان صدر نش��ین

 شد.
وي نفرات برتر پومس��ه را به ترتیب، عباس مقدسي از 
اصفهان دررده س��ني 18 تا 30 س��ال، منصور امامیان 
فرد از اصفهان در رده سني 31 تا 40 سال، ومحمدتقي 
 حاتمي ازاصفه��ان جزو رده س��ني 41 ب��ه باالعنوان

 کرد.
حس��ین پور درادامه اظهارات��ش برگ��زاري این دوره 
از مس��ابقات در دونوب��ت صب��ح و عص��ر روزجمعه 8 
اس��فندماه 93 خبرداد وگفت: تیم اصفهان با کس��ب 
5 ط��ال و 1 نقره صدرنش��ین، مازن��دران 1 طال 4نقره 
 و1 برنز دوم وتهران با 1 طال و 3 برنز در س��کوي س��وم 

نشستند.
سرپرس��ت اداره ورزش و جوان��ان ن��کا اف��زود: ای��ن 
رقابت ه��ا قرار ب��ود در روزهاي هش��تم و نهم اس��فند 
ماه جاري امس��ال برگزار ش��ود ک��ه به دلی��ل تغییر 
برنامه و ب��ا فشرده س��ازي رقابت ه��ا، ش��امگاه دیروز 
 رقابت ه��اي پایان��ي انج��ام و تیم ه��اي برت��ر معرفي

 شدند.
وي یادآورش��د: درپای��ان ای��ن دوره از مس��ابقات، 
پکی��ج و بروش��ورهاي فرهنگ��ي در زمینه ورزش��ي 
 و گردش��گري نیز تهی��ه و در اختیار ورزش��کاران قرار 

گرفت.
 در این فرصت به  دست آمده سعي داریم که ورزشکاران 
از جاذبه ه��اي طبیع��ي و گردش��گري شهرس��تان 
 دیدن ک��رده و ب��ا صنایع دس��تي ای��ن منطقه آش��نا 

شوند.

 اصفهان در المپیاد فرهنگي  زنگ خطر برای والیبال بانوان
ورزشي کارگران صدرنشین شد

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن اصفهان گفت: در 
دو س��ال گذش��ته 9 میلی��ارد و 400 میلیون از 
بدهی های باش��گاه به ورزش��کاران را پرداخت 
کردم.باشگاه ذوب آهن اصفهان بعد از سه، چهار 
س��الی که در ورزش کش��ور کم فروغ و کم توان 
ظاهر ش��د، دوباره ب��ا س��عید آذری مدیرعامل 
باش��گاه به روزهای اوج خود بازگش��ته اس��ت. 
مدیرعاملی که خودش قهرم��ان ملی ایران بوده 
 و تحصیالت مرتب��ط با مدیریت ورزش��ی را هم
 داراس��ت.در پای��ان س��ال گفت وگوی��ی ب��ا 
این مدیر ورزش��ی در م��ورد باش��گاه ذوب آهن 
انج��ام دادیم. باش��گاهی ک��ه به معن��ی کلمه 
باش��گاه اس��ت و فقط یک تیم فوتبال نیس��ت. 
البت��ه ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه آذری قب��ال ی��ک 
وزنه ب��ردار بوده بخش��ی از ای��ن مصاحبه هم به 
 فدراس��یون وزنه  ب��رداری اختص��اص پی��دا

 کرد.
ذوب آه�ن در مس�یر خوب�ی ق�رار 

گرفته است
اکثر رش��ته هایی که در آن تی��م داری می کنیم 

مسابقات ش��ان رو به پایان است و ما در اکثر آنها 
نتایج قابل قبولی کسب کرده ایم و این نشانگر این 
است که ذوب آهن در مسیری درست و خوبی قرار 
گرفته است. ما در ورزش بانوان هم نتایج بسیار 
خوبی کس��ب کرده ایم. فریبا صادقی، سرمربی 
تیم بانوان ذوب آهن ب��ا جوانگرایی که انجام داد 
دست به یک ریسک بزرگی زد؛ ولی با این وجود 
توانست نایب قهرمان کشور شود. در بسکتبال و 
هندبال بانوان هم تالش های خوبی انجام دادیم. 
در والیبال نشس��ته بانوان ه��م عملکرد موفقی 

داشته ایم.
 یک�ی دو تیم دیگ�ر به بان�وان اضافه 

می کنیم!
در راستای توس��عه ورزش بانوان هم قصد داریم 
س��ال آینده در یکی دو رشته دیگر هم تیمداری 
کنیم. در رش��ته والیبال آقایان ه��م تیم والیبال 
ذوب آهن فرمانداری مهاباد را شکس��ت داد و به 
یک چهارم نهایی صعود کرده . پیش بینی می کنم 
 این تیم هم به لیگ برتر والیبال کش��ور راه پیدا 

کند.

 مشکالت مالی مان کم شده؛ اما از بین 
نرفته است

در ابعاد ورزش همگانی سال بسیار خوبی را پشت 
سر گذاشتیم. آقای مرتجعی که مسوول ورزش 
همگانی ماست خودش یکی از تحصیل کرده های 
ورزش است و در ورزش همگانی عملکرد بسیار 
موفقی داش��ته است. باید از ایش��ان تشکر کنم. 
در بحث زیرساخت های ورزش��ی هم یک سالن 
ورزشی جدید به اماکن ورزشی ذوب آهن اضافه 
خواهد ش��د و باید از مجید ادیبی، مدیر مجموع 
ورزش باشگاه هم تشکر کنم. از همه مهم تر باید 
قدردان حمایت های س��عد محم��دی مدیریت 
محترم کارخانه ذوب آهن و هیات مدیره باشگاه 
باشم که برای پیشرفت و توسعه ورزش ذوب آهن 
از هیچ حمایت��ی دریغ نکردند. مش��کالت مالی 
باش��گاه کم ش��ده؛ اما هنوز به طور کامل از بین 
نرفته است. ضمن اینکه باید از احمدرضا فقیهی 
هم که معاونت فنی باش��گاه اس��ت تشکر کنم. 
ایشان خودش کاپیتان سابق تیم هندبال بوده و 
کارشناس ارشد تربیت بدنی است. اینها را گفتم تا 
بدانید در مجموعه ذوب آهن چه مدیران پرتالشی 
فعالیت می کنند و من به عنوان هماهنگ کننده 
خیل��ی کار خاص��ی انج��ام ن��دادم؛ بلکه تالش 
 این نفرات اس��ت ک��ه باع��ث ش��ده ذوب آهن 

پیشرفت کند.
 از رسانه ها  تشکر می کنم

از رسانه ها که در تمام طول سال ما را نقد و بررسی 
کردند تش��کر می کنم. محمدمه��دی رمضانی، 
مدیر روابط عمومی باش��گاه هم عملکرد خوبی 
داش��ت که خروجی آن را می توانید روی سایت 
باشگاه ببینید. امروز باشگاه یک سایت پویا دارد. 
از مدیر ورزش قهرمانی ذوب آهن هم می خواهم 
تشکر کنم. محس��ن کرباسچی یکی از دو داوری 
بود که در المپیک پکن در رشته هندبال قضاوت 
ک��رد و همچنین س��رکار خانم ش��ریف زاده که 
 رییس ورزش بانوان باشگاه است هم قابل تقدیر

 هستند.
 ۹ میلی�ارد و ۴۰۰ میلی�ون توم�ان از 

بدهی های باشگاه را پرداخت کردم
در بحث ورزش آقایان، اولویتم این نیست که در 
رشته  جدید دیگر تیم داری کنم؛ بلکه به دنبال 
انجام تعهدات باش��گاه به ورزشکارانی هستم که 
از سال های گذشته از باش��گاه ذوب آهن طلبکار 
بودند. من 9 میلی��ارد و 400 میلی��ون تومان از 
مجموعه بدهی های��ی که باش��گاه ذوب آهن به 
ورزشکاران داشته را در دو س��ال اخیر از بودجه 

جاری باشگاه پرداخت کرده ام.
 حمایت از ورزش ملی هدف ذوب آهن 

است
امسال در رشته وزنه برداری قهرمان شدیم و بعد 
از 4 سال توانستیم باش��گاه ذوب آهن را در یک 
لیگ به مقام قهرمانی برسانیم. سال آینده هم باید 
در رقابت های وزنه برداری آسیا شرکت کنیم. باید 
از علی جباری سرمربی و کاظمی سرپرست تیم 
وزنه برداری ذوب آهن هم تشکر کنم. یکی دیگر 
از اهداف مهم باشگاه ذوب آهن حمایت از ورزش 
ملی است و ما ورزش��کارانی که در سطح ملی و 
بین المللی ب��رای ای��ران افتخارآفرینی کردند را 
جذب می کنیم. همین امسال بهداد سلیمی که 
یک قهرمان نخبه اس��ت را جذب کردیم. جذب 
این قهرمانان هم جنبه ش��عاری ن��دارد؛ بلکه ما 
واقعا قصد حمایت از ورزش ملی کش��ور را داریم 
که این اتفاق هم با حمایت های س��عد محمدی، 
رییس کارخانه انجام شده اس��ت. بنابراین وزیر 
محترم ورزش باید این مسایل را لحاظ کند و بین 

باشگاه ها تفاوت قائل شود.
بخش�ی از طلب احس�ان ح�دادی را   

دادیم
احسان حدادی از حدود 4 سال پیش 40 میلیون 
تومان از باشگاه ذوب آهن طلبکار بود که بخشی 
از این طل��ب را م��ن پرداخت کردم. در رش��ته 
وزنه برداری به 70 درص��د از تعهدات مالی خود 
عمل کرده ایم. در رشته فوتبال هم تا پایان اسفند 
75 درصد از تعهدات مالی خ��ود را به تیم انجام 
می دهیم. تالش خواهیم کردجام ها و مدال های 
قهرمانی که مدت ها بود جای شان در کلکسیون 

باش��گاه ذوب آهن خالی بود، دوباره به باش��گاه 
برگردانی��م و برای باش��گاه ذوب آه��ن و ورزش 

اصفهان افتخارآفرینی کنیم.
 گل محمدی دو سال دیگر با ذوب آهن 

قهرمان آسیا می شود
روز اول��ی که با یحی��ی گل محمدی ب��رای عقد 
قرارداد صحبت کردیم دیدگاه مان به هیچ عنوان 
هم��کاری کوتاه مدت نبود و صحب��ت از قرارداد 
س��ه س��اله و همکاری میان مدت بود. ما تالش 
می کنیم ب��رای فصل آینده فوتبال هم س��اختار 
تیم حفظ ش��ود و قب��ل از پایان س��ال جاری با 
گل محمدی گفت وگو خواهیم کرد تا قراردادش را 
تمدید کنیم. اکثر بازیکنان فوتبال مان هم مدت 
قراردادش��ان هم بیش از یک س��ال و نیم است. 
استراتژی ما این اس��ت که با گل محمدی در دو 
سال آینده در فوتبال به موفقیت برسیم و یحیی 
دو سال بعد جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را 

باالی سر ببرد.
 انتظار گزارش مالی از س�ازمان لیگ 

داشتیم
انتظار ما این بود که س��ازمان لیگ فوتبال ایران 
با توجه به نزدیک شدن به پایان سال یک جلسه 
هم اندیشی برگزار کنند و گزارش مالی ارائه کند 
که هنوز ای��ن اتفاق رخ نداده اس��ت. حق پخش 
تلویزیونی هم هنوز پرداخت نش��ده اس��ت اگر 
سازمان لیگ این مبلغ ما را می داد می توانستیم 

به بخشی از تعهدات مالی مان عمل کنیم.
 سازمان لیگ حداقل دو میلیارد تومان 

باید به ما پول می دادند
س��ازمان لیگ ب��ا توجه ب��ه اینکه اع��الم کرده 
قراردادی 160 میلیارد تومانی برای دو سال امضا 
کرده اس��ت و اگر 80 میلیارد تومان آن را برای 
امس��ال در نظر بگیریم 40 درص��د آن رقمی در 
حدود 32 میلیارد تومان می شد که به هر باشگاه 
رقمی در حدود 2 میلیارد تومان می رسید اما این 
پول پرداخت نش��د. به هر حال بای��د از مدیریت 
محترم کارخانه ذوب آهن تشکر کنم که همواره 
ما را حمایت کرده است تا با مشکل مواجه نشویم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان :

من ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بدهی های باشگاه را دادم!

 ابراهیم زاده، مشاور فنی مدیرعامل
 گیتی پسند شد

     ب��ا حک��م عل��ی طاه��ری مدیرعام��ل باش��گاه گیت��ی پس��ند
 منصور ابراهیم زاده به عنوان مشاور فنی مدیرعامل این باشگاه انتخاب 
شد.ابراهیم زاده سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن، لیگ چهاردهم 
را با هدایت پیکان ش��روع کرد؛ اما بعد از اینکه نتوانست با این تیم به 

نتایج قابل قبولی برسد به صورت توافقی از این تیم جدا شد. 
علی طاهری مدیرعامل باشگاه گیتی پسند از این پس از وی به عنوان 

مشاور فنی باشگاه گیتی پسند استفاده خواهد کرد.

موضوع کرار جاسم را بیش از حد 
بزرگ نکنید!

 از رس��انه ه��ا خواه��ش م��ی کن��م موض��وع ک��رار جاس��م 
را بی��ش از ح��د ب��زرگ نکنن��د. افش��ارزاده  در خص��وص 
اف��زود: مطل��ب  ای��ن  بی��ان  ب��ا  جاس��م  ک��رار   موض��وع 

 مصاحبه ای که کرار انجام داد به خوبی گویای این موضوع اس��ت که 
این بازیکن عراقی قادر به صحبت کردن به زبان فارسی به صورت کامل 
نیست و صحبت هایی که روز گذش��ته از وی منتشر شد صحبت های 

ترجمه شده اش توسط مدیربرنامه هایش بود.
وی ادامه داد: کرار نسبت به این موضوع  ناراحت است و بابت صحبت 
هایی که از روی عصبانیت انجام داده ابراز پشیمانی و ندامت کرده است. 
مدیرعامل اس��تقالل در پاس��خ به این س��وال که کرار چ��ه زمانی به 
تهران بازمی گردد، بیان داش��ت: طبق صحبت هایی که انجام ش��ده 
وی ب��ه زودی به ته��ران بازم��ی گ��ردد و بالفاصله جلس��ه ای با وی 
و مدیربرنام��ه هایش در باش��گاه خواهیم داش��ت. افش��ارزاده ادامه 
 داد: آنچه باعث ناراحتی من می ش��ود این اس��ت که مج��ری برنامه 
ورزش و مردم بدون آگاهی کامل از آنچه اتفاق افتاده درباره این بازیکن 
اظهارنظر کرده و به همین خاطر من به صورت قاطع و محکم پاس��خ 
ایشان را خواهم داد؛ چون کاری که مجری برنامه ورزش و مردم انجام 

داد آن هم در تلویزیون صحیح نبود. 
افش��ارزاده در پاس��خ به این س��وال که آیا باشگاه اس��تقالل تنبیهی 
برای ک��رار در نظر خواه��د گرفت یا نه، عن��وان ک��رد: او همین حاال 
هم از س��وی باش��گاه چند نوب��ت جریمه ش��ده و اگر م��ا آن را اعالم 
 نمی کنیم، دلیل بر این نیس��ت که باشگاه اس��تقالل نسبت به برخی

 بی انضباطی های این بازیکن بی تفاوت بوده اس��ت؛ اگر ما بخواهیم 
مقدار جرایم و تنبیهات در نظر گرفته ش��ده برای کرار را عنوان کنیم 
حتی ش��اید در پایان فصل ای��ن بازیکن یک مبلغی هم را به باش��گاه 

استقالل بدهکار شود. 

 رییس هیات ژیمناستیک استان
 انتخاب  شد

به گزارش زاینده رود، به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
استان، سید احمد حسینی با کسب 16رای از 16 رأی گرفته شده به 
مدت چهار سال به عنوان رییس هیات ژیمناستیک استان انتخاب شد. 
مدیر کل ورزش و جوانان استان در مجمع انتخابات هیات ژیمناستیک 
استان گفت: مسووالن هیات های ورزش��ی باید از تمام ظرفیت های 
موجود برای توسعه ورزش در استان بهره بگیرند. عبدالرحمان قاسمی 
با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در امر ورزش گفت: روسای هیات 
های ورزشی باید از مش��ارکت خیران برای توس��عه ورزش در استان 
استفاده کنند.  وی ادامه داد: برای تقویت هیات ورزشی ژیمناستیک 

استان چهارمحال و بختیاری برنامه ریزی های مختلفی شده است.
مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان گفت: در تالش هس��تیم فضاهای 

ورزشی که مورد استفاده این رشته است را گسترش دهیم.
قاسمی عنوان کرد: تالش می کنیم از مربیان خوب در سطح استان و 

خارج از استان برای آموزش بهره بگیریم.
مدی��ر کل ورزش و جوان��ان اس��تان تاکید ک��رد: در تالش هس��تیم 
 برای ارتق��اء این ورزش از تمام ظرفیت ها اس��تفاده کنی��م ؛ بنابراین

 دوره های بازآموزی برای مربیان در این استان برگزار می شود.
رییس هیات ورزشی جدید ژیمناس��تیک چهارمحال و بختیاری نیز 
در این مراسم گفت: تالش ما برای توسعه این ورزش در استان بر پایه 

استعدادیابی و استفاده از مربیان مجرب و توانمند است.

زمان دقیق بازگشت کی روش به ایران
رییس فدراسیون فوتبال ایران بدون ذکر دقیق روز، اعالم کرد کارلوس   

کی روش در هفته پیش رو به ایران باز می گردد.
علی کفاشیان اعالم کرد که کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران برای انجام هماهنگی های الزم و ارائه برنامه های آماده سازی تیم 
ملی ایران جهت برگزاری دو بازی تدارکاتی با تیم های سوئد و شیلی در 

هفته جاری به ایران باز می گردد.
البته رییس فدراسیون فوتبال ایران زمان دقیق بازگشت سرمربی تیم 
ملی به کشورمان را اعالم نکرد.کی روش پس از پایان جام ملت های آسیا 
و مذاکره با مسووالن برای تمدید قراردادش، شب یازدهم بهمن ماه به 

پرتغال بازگشت و پس از حدود یک ماه به ایران باز می گردد.

افزایش بودجه ۹۰۰ هزار دالری
اختیارات کمیته فنی فدراسیون بین المللی زورخانه ای به طلوع کیان 
واگذار ش��د. به گزارش زاینده رود ، به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
بین المللی ورزش های زورخانه ای، شش��مین مجمع فدراسیون بین 
المللی ورزش های زورخانه ای در ش��هر دوشنبه تاجیکستان برگزار و 
فرهاد طلوع کیان به عنوان مسوول کمیته فنی این فدراسیون انتخاب 
شد.طلوع کیان که رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای ایران است 
در حکمی که از محس��ن مهرعلیزاده، رییس فدراس��یون بین المللی 
گرفت از تاریخ 15 اسفندماه 93 مس��وول کمیته فنی فدراسیون بین 
 المللی معرفی و مقرر شد تا تمامی مسائل فنی فدراسیون بین المللی

 بر عهده وی باشد. در این نشست برای عضویت 21 کشور جدید نظر 
خواهی شد که رأی تمامی افراد حاضر را در پی داشت و با این احتساب 

مجموع کشورهای عضو به 84 کشور ارتقا یافت.
مهر علی��زاده در این نشس��ت ضمن تش��کر از حمایت ه��ای دولت، 
مجل��س ش��ورای اس��المی، وزارت ورزش و جوان��ان و کمیت��ه 
مل��ی المپیک از افزای��ش درآمد فدراس��یون با جذب اسپانس��رهای 
جدی��د خب��ر داد و اع��الم کرد ک��ه با ج��ذب ای��ن حامی��ان مالی 
 بودج��ه م��ا از 600 ه��زار دالر ب��ه 5/1 میلی��ون دالر خواه��د

 رسید.در این جلس��ه که هر دو س��ال یک بار با  حضور تمامی اعضای 
 مجمع برگزار می ش��ود، برنامه س��ال 2015 می��الدی IZSF مورد 

تأیید قرار گرفت.
به گزارش تس��نیم، در این نشس��ت همچنین محمدعلی شجاعی با 
پیش��نهاد مهرعلیزاده و موافقت اکثر اعضای مجمع به عنوان دبیرکل 

جدید فدراسیون بین المللی انتخاب شد.
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اخبار کوتاه یادداشت چهارمحال و بختیاری رتبه دوم اهدای عضو در کشور را داراست
رییس دانشگاه علوم پزشکی گفت: چهارمحال و بختیاری رتبه دوم اهدای عضو در کشور را به خود 
اختصاص داده است. مرتضی هاشم زاده در مراسم جشن »نفس« که با هدف تجلیل از خانواده های 
اهدا کننده عضو استان، دریافت کنندگان و جمعی از فعاالن این عرصه برگزار شد، افزود: چهارمحال 

و بختیاری رتبه دوم اهدای عضو در کشور را به خود اختصاص داده است.
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قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه شورای اداری استان که 
با حضور معاون سیاسی وزیر کشور برگزار شد، با اشاره به 
اهمیت حمل و نقل ریلی در توسعه استان گفت: کمیسیون 
ماده 215 نیز به این اعتب��ار اختصاصی برای حمل و نقل 

ریلی در استان رای مثبت داد.
وی از حمایت و اعالم آمادگی صندوق توس��عه ملی برای 
اجرای این پ��روژه خبر داد و گفت: اج��رای پروژه راه آهن 
یکی از پروژه های خاص س��فر رییس جمهوری به استان 
بود که با پیگیری مدیران و نمایندگان مجلس و کمیسیون 
تلفیق، در روزهای اخیر ردیف اعتباری آن نیز در مجلس 

تصویب شد. 
وی گفت: ب��رای اجرای ای��ن پروژه به ص��ورت یک خطه 
اعتباری افزون بر 60 هزار میلیارد ری��ال و برای دو خطه 
ش��دن آن اعتباری افزون بر 12 هزار میلیارد نیاز است و 
این پروژه فالت مرکزی ای��ران را به جنوب و خلیج فارس 

متصل می کند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در س��فر استانی 
رییس جمهوری و اعضای کاروان تدبیر و امید، هیات دولت 
مصوبات بس��یار مهمی را برای اس��تان تصویب کردند که 
چهار طرح بزرگ راه آهن، زنجیره فوالد سرد و گرم، طرح 
جامع گردشگری و طرح انتقال آب بن بروجن از مصوبات 

خاص آن بود.
س��لیمانی دش��تکی با اش��اره ب��ه اینکه در س��فر رییس 

جمهوری، اس��تان چهارمحال و بختیاری به عنوان قطب 
گردشگری معرفی ش��د افزود: مقرر ش��د تا پایان امسال 
طرح جامع گردشگری استان تهیه و به دولت ارائه شود که 

مراحل تدوین این طرح در حال اتمام است. 
وی به بحث انتق��ال آب ب��ن - بروجن به عن��وان یکی از 
آرزوهای دیرین مردم این خطه اش��اره کرد و گفت: برای 
اجرای این طرح س��ال آینده 900 میلیارد ریال اعتبار از 

محل بخش خصوصی و دولتی در نظرگرفته شده است.
سلیمانی دشتکی از راه اندازی موقت جاده سد»کارون 4 
« از اواسط اسفند امسال خبر داد و گفت: این جاده به طور 
رس��می از اردیبهشت س��ال آینده همزمان با سفر معاون 

رییس جمهوری به استان بهره برداری می شود. 
 س��لیمانی دش��تکی در ادام��ه ب��ه ایج��اد و توس��عه

 زیرساخت ها در بخش های مختلف اس��تان در چند ماه 
اخیر اش��اره کرد و گفت: در چهارمحال و بختیاری امسال 
با اختصاص 168میلیارد توم��ان اعتبار عالوه بر اعتبارات 

رسمی، در حوزه راه نیز تحول عظیمی ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: امس��ال در بخش آب و فاضالب، بهداشت 
و درمان و در زمینه توسعه صنعت فوالد استان نیز تحولی 
مطلوب ایجاد و همچنین حرکات فرهنگی خوبی در استان 

آغاز شد.
وی از تشویق مدیران برای حضور در وزارتخانه ها خبر داد 
و گفت: برخی از مدیران هنوز خود را همراه حرکت دولت 

تدبیر و امید نکرده اند و در باره مسائل، بخشی نگری و در 
بخشنامه ها تنگ نظری نشان می دهند که با این مدیران 

برخورد می شود. 
س��لیمانی دش��تکی اظهار کرد: اقتصاد مقاومت��ی باید با 
مدیریت جهادی اجرا و از حد شعار و گفت و گو خارج شود 
که این امر در استان محقق شده است و مدیران توانستند از 
حداقل امکانات، حداکثری بهره برداری را در عرصه تولید و 
اجرای پروژه های عمرانی و خدمات رسانی داشته باشند. 

وی در عین حال گره گشایی از کار تولیدکنندگان بخش 
اقتصادی را مه��م خواند و گف��ت: توجه به تش��کل های 
شناسنامه دار و رعایت حقوق شهروندی که دستور اکید 
رییس جمه��وری و هیات دولت اس��ت و همچنین توجه 
به خانواده های ش��هدا و ایثارگران در اولویت برنامه های 

مدیریت استان است. 
وی با اشاره به برگزاری انتخابات سال آینده افزود: انتظار 
است افراد داوطلب در استان، برنامه های خود را ارائه دهند 

و تخریب گر دیگران نباشند. 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: داوطلبان، مسائل 
حاشیه ای و توقعات غیرقابل اجرا را بیان نکنند و از دامن 
زدن به اختالفات محلی بپرهیزند و ب��ا دیگران رفاقت در 
عین رقابت داشته باشند.  وی همچنین از حمایت مدیریت 

استان از اجتماعات و تشکل های شناسانه دار خبر داد. 
معاون سیاس��ی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نیز در 
این جلسه گفت: در استان برای برگزاری انتخابات سالم ، 

پرشکوه و پرمشارکت، بسترسازی الزم انجام شده است.
خدابخش مرادی افزود: برای برگزاری انتخابات به دور از 
تخلف در استان، آسیب شناس��ی مشکالت و آسیب های 

گذشته انجام شده است. 
وی گفت: در این آسیب شناسی، شرایط قبل، بعد و حین 
انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است تا انتخاباتی مطلوب 

در استان برگزار شود. 
وی گفت: در یکس��ال گذش��ته نی��ز در اس��تان کمترین 
اجتماعات و اعتراضات کارگری را داش��تیم ک��ه این امر 
 نش��ان دهنده وفاق و همدلی و وحدت رویه بین مدیران و 

جناح ها در استان پابرجاست.
مرادی از برگ��زاری دوره های آموزش��ی- توجیهی برای 
مجریان انتخابات خبر داد و گفت: در این دوره ها بر رعایت 
اصل بی طرفی از ناحیه مجریان انتخاباتی تاکید شده است.

به گزارش ایرنا، معاون سیاسی وزیر کشور در شورای اداری 
استان چهارمحال و بختیاری نیز حضور داشت.

با تصویب مجلس؛

پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری صاحب اعتبار شد
  واگذاری نیروگاه کوهرنگ به 
آب منطقه ای استان ضروری 

است 
نماینده مردم شهرس��تان های فارسان، اردل، کیار و 
کوهرنگ در مجلس ش��ورای اسالمی با انتقاد از عدم 
واگ��ذاری نی��روگاه کوهرنگ به آب منطق��ه ای این 
استان، واگذاری هرچه سریعتر این نیروگاه را خواستار 

شد.
حمیدرضا عزیزی در جلسه ش��ورای اداری استان که با 
حضور معاون سیاسی وزیر کش��ور برگزار شد، واگذاری 
نیروگاه کوهرنگ به اس��تان چهارمحال و بختیاری را از 
چالش های حوزه انتخابیه خود عنوان کرد و افزود: پس 
از گذشت سال ها و گذراندن مراحل قانونی و اخذ مجوز 
انتقال نیروگاه کوهرنگ به آب منطقه ای استان، هنوز این 

امر محقق نشده است.
به گزارش زاین��ده رود به نقل ازایرنا، نی��روگاه برق آبی 
کوهرنگ ب��ا ظرفیت 40 مگاوات در مس��یر سرش��اخه 
رودخانه زاینده رود و در جوار شهر چلگرد مرکز شهرستان 
کوهرنگ قرار دارد و امکان تولید و انتقال س��االنه 128 

میلیون کیلو وات برق به شبکه سراسری کشور را دارد.
این نیروگاه هم اکنون در اختیار آب منطقه ای اس��تان 
اصفهان اس��ت.عزیزی به درآمد ناچیز این نیروگاه برای 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اش��اره ک��رد و گفت: در 
سفر اخیر رییس جمهوری به اس��تان اصفهان، نماینده 
وزارت نی��رو و آب منطق��ه ای اصفهان در شهرس��تان 
کوهرنگ حاضر شدند و در شورای تامین شهرستان نیز 
واگذاری این نیروگاه مصوب شد .وی همچنین به تاکید 
بازرسی کل کشور دائر بر ضرورت واگذاری این نیروگاه 
 به آب منطقه ای اس��تان چهارمحال و بختیاری اش��اره 
کرد.این نماینده مجلس همچنین به بحث تقس��یمات 
کشوری در حوزه انتخابیه اش اشاره کرد و گفت: دولت 
به تعهد خود در زمینه دادن بخش��داری به کیار شرقی 
عمل نکرده اس��ت.وی در باره امنیت انتخابات در حوزه 
ه��ای انتخابیه به خصوص ح��وزه انتخابی��ه کوهرنگ، 
کیار و اردل نیز گفت: این ح��وزه انتخابیه یکی از حوزه 
هایی است که نیاز به مدیریت بیشتر در زمان قبل، بعد 
و حین انتخابات دارد.نماینده مردم شهرستان شهرکرد 
در مجلس شورای اس��المی نیز در این نشست به بحث 
مرز زاینده رود جنوبی به عن��وان یکی از مطالبات مردم 
استان اشاره کرد و گفت: این مرز بین شهرستان های بِن 
 در چهارمحال و بختیاری و چادگان در اس��تان اصفهان

 واقع است .

برگزاری نمایشگاه کاریکاتور
 با موضوع ماهواره

 مع��اون رواب��ط عموم��ی و تبلیغ��ات س��پاه قم��ر بنی هاش��م )ع(
 چهارمح��ال و بختیاری از برگزاری نمایش��گاه کاریکات��ور با موضوع 

ماهواره در شهرکرد خبر داد.
 نعمت اهلل عبدالهی، در جمع خبرنگاران استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: در راس��تای روشنگری و آگاه س��ازی هنرمندان و آحاد 
جامعه از آس��یب ها و اثرات تخریبی ماهواره و ش��بکه های تلویزیونی 
بیگانه،  نمایش��گاه کاریکاتور در شهرکرد افتتاح می ش��ود.وی افزود: 
این نمایش��گاه در روز یکش��نبه دهم اس��فند ماه جاری راس ساعت 
11 صبح با حضور مقامات اس��تانی افتتاح خواهد ش��د.معاون روابط 
عمومی و تبلیغات س��پاه حض��رت قمر بنی هاش��م )ع( چهارمحال و 
بختیاری خاطرنش��ان کرد: نمایش��گاه کاریکاتور با موض��وع ماهواره 
در مح��ل نگارخان��ه ش��هید ش��هرانی واق��ع در ش��هرکرد، انتهای 
 بلوار آیت اهلل کاش��انی، اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان

 برگزار می شود.

نشست صمیمی مدیرکل آموزش و 
پرورش با دبیران شهرکردی

اقدامات موثری در وزارت آموزش و پ��رورش به منظور بهبود وضعیت 
رفاه فرهنگیان صورت پذیرفته است که تاثیر بسیار خوبی در وضعیت 
معیشتی آنها خواهد گذاش��ت. کریمیان با بیان این مطلب افزود: رفع 
مشکالت معیش��تی فرهنگیان نیاز به عزم ملی و همکاری و همراهی 
نمایندگان مجلس، هیات دولت و وزارت آم��وزش و پرورش دارد. وی 
ادامه داد: برنامه های اقتصادی متعددی به منظور تامین بخشی از هزینه 
های آموزش و پرورش اس��تان و تامین رفاه همکاران با همکاری سایر 
ارگان ها صورت گرفته است که می توان به جذب عوارض شهرداری ها، 
اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی استان برای فرهنگیان و 
رفع مشکالت بیمه اشاره کرد. در این نشست صمیمی چند نفر از دبیران 
مدارس نمونه عالمه طباطبایی و شهید بهشتی شهرکرد به نمایندگی از 
سایر همکاران فرهنگی به بیان مسائل و مشکالت فرهنگیان پرداختند 
و از مدیر کل آموزش و پرورش خواستار انتقال مشکالت و نیازهای این 

جامعه عظیم فرهنگی به مقام عالی وزارت شدند .
انتخاب دانشمند جوان برجسته ی کشور 

در رشته مهندسی برق
ابن عل��ی به عنوان دانش��مند جوان برجس��ته ی کش��ور در رش��ته ی 
مهندسی برق انتخاب ش��د. فرهنگس��تان علوم جمهوری اسالمی، در 
س��ومین دوره ی معرفی دانشمندان جوان برجس��ته مهندسی کشور ، 
مجید ابن علی را به عنوان دانش��مند جوان برجسته ی کشور در رشته 
مهندس��ی برق انتخاب کرد. طراحی و ساخت سرعت سنج لیزری برای 
اندازه گیری س��رعت ورق فوالد، طراحی و س��اخت سامانه ی هوشمند 
نظارت، کنترل و مدیریت ناوگان حمل و نقل کش��ور، طراحی افزاره ها 
و سامانه های تمام نوری در ایران، طراحی ربات هایی با ابعاد نانو مجهز 
به سنس��ورهای نانو، همکاری با داش��نگاه های اس��ترالیا، اسکاتلند و 
 فرانس��ه از جمله خدمات ارزنده ی علمی پژوهش��ی دکت��ر ابن علی

 است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ابالغ اجرایيه 
139304002127000037 شماره بايگانی شعبه: 9300068   شماره پرونده: 1/
شماره آگهی ابالغيه: 139303802127000022 بدينوسيله به آقايان امير غالمی حسن 
شماره  به  آبادی  حسن  غالمی  ايمان  و   1271807912 شناسنامه  شماره  به  آبادی 
شناسنامه 1270780581 و خانمها آسيه غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه 99 
و آرزو غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه 1451 و آزاده غالمی حسن آبادی 
حبيب  فرزند  فرهادی  زهرا  و  حسينعلی  فرزندان  همگی   2408 شناسنامه  شماره  به 
به شماره  خان  حاجی  فرزند  عكاشه  بابادی  و شوكت   976 شناسنامه  به شماره  اله 
شناسنامه 695 و ماه بيگم رهنما حسن آبادی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 447 
پالك31 همگی وراث   – دروازه سيد خاتون   – خيابان 45 متری   – ساكنين: شهرضا 
 2833 قرارداد شماره  براساس  می گردد  ابالغ  آبادی  غالمی حسن  مرحوم حسينعلی 
مورخ 1385/11/02 تنظيمی در بانك سپه شعبه خيابان 45 متری شهرضا خانم شهال 
شريفيان به تعهد مورث شما مرحوم حسينعلی غالمی حسن آبادی و غيره مبلغ شصت 
و هفت ميليون و هفتصد و نود و يك هزار و ششصد و شصت و شش ريال از تسهيالت 
بانك مذكور استفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مديريت شعب بانك 
سپه منطقه اصفهان )بستانكار پرونده( اجراييه به مبلغ بيست و چهار ميليون و هفتصد 
و نوزده هزار و نهصد و هفتاد و شش ريال بابت اصل طلب و خسارت تاخير تاديه 
و  نهصد  و  هزار  دوازده  مبلغ  روزانه  بعد  به  تاريخ  اين  از  كه   1393/08/10 تاريخ  تا 
پنجاه ريال به انضمام هزينه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت 
شماره بايگانی 9300066 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جريان رسيدگی 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آيين   19 ماده  استناد  به  لذا  می باشد 
مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
 می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ اجرایيه 

شماره پرونده: 139304002127000037/1 شماره بايگانی پرونده: 9300068 شماره 
فرزند  شريفيان  شهال  خانم  به  بدينوسيله   139303802127000027 ابالغيه:  آگهی 
 – يك  فاز   – سروستان   – نشانی: شهرضا  به   253 به شماره شناسنامه  اله  حشمت 
به   288 به شماره شناسنامه  اكبر  فرزند  زمانی  محمد  آقايان محمدرضا  و  پالك797 
پالك41 و   – بن بست شهيد ميربد   – كوی متقی   – ابوذر  خيابان   – نشانی: شهرضا 
 – نشانی: شهرضا  به  به شماره شناسنامه 419  فرزند حسينعلی  مجتبی حاجگداعلی 
خيابان 45 متری – نمايشگاه اتومبيل حاجگداعلی و داريوش احمديان فرزند مرتضی به 
شماره شناسنامه 255 به نشانی: شهرضا – سروستان – فاز يك – پالك797 و فرهاد 
احمديان فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 563 به نشانی: شهرضا – سروستان – 
فاز يك – پالك797 كه برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس های مذكور مورد شناسايی 
 1385/11/02 مورخ   2833 شماره  قرارداد  براساس  می گردد  ابالغ  اند  نگرديده  واقع 
تنظيمی در بانك سپه شعبه 45 متری شهرضا خانم شهال شريفيان به تعهد شما مبلغ 
شصت و هفت ميليون و هفتصد و نود و يك هزار و ششصد و شصت و شش ريال 
از تسهيالت بانك مذكور استفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مديريت 
چهار  و  بيست  مبلغ  به  اجراييه  پرونده(  )بستانكار  اصفهان  منطقه  سپه  بانك  شعب 
و  طلب  اصل  بابت  ريال  شش  و  هفتاد  و  نهصد  و  هزار  نوزده  و  هفتصد  و  ميليون 
خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1393/08/10 كه از اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ دوازده 
هزار و نهصد و پنجاه ريال به انضمام هزينه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر 
می باشد  رسيدگی  جريان  در  شهرضا  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  در  كالسه  تحت  و 
مراتب يك  اسناد رسمی مصوب 1387  مفاد  اجرای  نامه  آيين  ماده 18  استناد  به  لذا 
نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می گردد 
يافت.  خواهد  جريان  اجرايی  عمليات  آگهی  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف   و 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ اجرایيه 

شماره پرونده: 139304002127000038/1 شماره بايگانی پرونده: 9300069 شماره 
آگهی ابالغيه: 139303802127000024 بدينوسيله به آقايان اكبر عابدی فرزند حسن 
فرعی11- پالك42  خيابان پاسداران –  به شماره شناسنامه 76 به نشانی شهرضا – 
نشانی:  به   2709 شناسنامه  شماره  به  ابوالحسن  سيد  فرزند  موسوی  صالح  سيد  و 
بن بست حيدرزاده و همت   – كوچه شهيد غضنفری   – متری  خيابان 45   – شهرضا 
خيابان  علی فرهادی فرزند حبيب اله به شماره شناسنامه 936 به نشانی: شهرضا – 

45 متری – دروازه سيدخاتون – كوچه شهيد طحانی – پالك20 و مجيد فرهادی فرزند 
مسيح اله به شماره شناسنامه 550 به نشانی: شهرضا – خيابان 45 متری – روبروی 
اداره كشاورزی سابق – منزل فرهادی و محمدرضا فرهادی فرزند مسيح اله به شماره 
شناسنامه 2179 به نشانی: شهرضا – خيابان 45 متری – كوچه شهيد دوستی و شهرام 
مميز شهرضا فرزند فيض اله به شماره شناسنامه 847 به نشانی: شهرضا – خيابان 
اله موسوی  پالك15 و سيد روح   – كوچه حاج هاشم   – كوی محله آقا   – الهی  حكيم 
فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 421 به نشانی: شهرضا – سروستان – فاز يك 
پالك آخر كوچه كه برابر گزارش مامور ابالغ در آدرسهای  كوچه زمين شهری –   –
مذكور مورد شناسايی واقع نگرديده اند ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 3674 
حسينعلی  آقای  شهرضا  متری   45 شعبه  سپه  بانك  در  تنظيمی   1385/12/28 مورخ 
غالمی حسن آبادی به تعهد شما مبلغ شصت و هفت ميليون و هفتصد و نود و يكهزار 
از تسهيالت بانك مذكور استفاده كه به علت عدم  و ششصد و شصت و شش ريال 
پرداخت و بنا به درخواست مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان )بستانكار پرونده( 
اجراييه به مبلغ هشتاد و هفت ميليون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و يكصد و هفده 
ريال بابت اصل طلب و خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1393/08/30 كه از اين تاريخ به 
بعد روزانه مبلغ بيست و شش هزار و پانصد ريال به انضمام هزينه های متعلقه به آن 
اضافه می گردد صادر و پرونده تحت شماره بايگانی 9300069 در واحد اجرای اسناد 
رسمی شهرضا در جريان رسيدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به شما درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات 

اجرايی جريان خواهد يافت. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ اجرایيه 

شماره پرونده: 139304002127000038/1 شماره بايگانی پرونده: 9300069 شماره 
آگهی ابالغيه: 139303802127000025 بدينوسيله به آقايان امير غالمی حسن آبادی 
به شماره شناسنامه 1271807912 و ايمان غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه 
آرزو غالمی حسن  به شماره شناسنامه 99 و  1270780581 و خانمها آسيه غالمی 
به شماره شناسنامه  آبادی  آزاده غالمی حسن  و  به شماره شناسنامه 1451  آبادی 
2408 همگی فرزندان حسينعلی و زهرا فرهادی فرزند حبيب اله به شماره شناسنامه 
976 و شوكت بابادی عكاشه فرزند حاجی خان به شماره شناسنامه 695 و ماه بيگم 
رهنما حسن آبادی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 447 ساكنين: شهرضا – خيابان 
45 متری – دروازه سيد خاتون – پالك31 همگی وراث مرحوم حسينعلی غالمی حسن 
آبادی كه برابر گزارش مامور ابالغ امكان ابالغ واقعی به نامبردگان در آدرس مذكور 
وجود نداشته است ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 3674 مورخ 1385/12/28 
تنظيمی در بانك سپه شعبه خيابان 45 متری شهرضا مورث شما مبلغ شصت و هفت 
تسهيالت  از  ريال  هزار و ششصد و شصت و شش  يك  و  نود  و  هفتصد  و  ميليون 
شعب  مديريت  درخواست  به  بنا  و  پرداخت  عدم  علت  به  كه  استفاده  مذكور  بانك 
بانك سپه منطقه اصفهان )بستانكار پرونده( اجراييه به مبلغ هشتاد و هفت ميليون و 
چهارصد و هفتاد و نه هزار و يكصد و هفده ريال بابت اصل طلب و خسارت تاخير 
تاديه تا تاريخ 1393/08/30 كه از اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ بيست و شش هزار و 
پانصد ريال به انضمام هزينه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت 
شماره بايگانی 9300069 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جريان رسيدگی 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آيين   19 ماده  استناد  به  لذا  می باشد 
مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
 می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ اجرایيه 

 9300074 پرونده:  بايگانی  شماره   139304002127000043/1 پرونده:  شماره 
مميز  شهرام  آقايان  به  بدينوسيله   139303802127000023 ابالغيه:  آگهی  شماره 
شهرضا فرزند فيض اله به شماره شناسنامه 847 به آدرس: شهرضا – خيابان حكيم 
فرزند  فرهادی  پالك15 و محمد مهدی   – كوچه حاج هاشم   – آقا  كوی محله   – الهی 
نرسيده   – متری   45 خيابان   – آدرس: شهرضا  به   2101 به شماره شناسنامه  خليل 
به  عبدالوهاب  فرزند  طاوسی  اسماعيل  و  فرهادی  موادغذايی  سوپر   – امام  ميدان  به 
شماره شناسنامه 672 به آدرس: شهرضا – خيابان 45 متری – كوچه 12 – پالك17 
و غالمرضا حاجگداعلی فرزند حسينعلی به شماره شناسنامه 1137 به آدرس: شهرضا 
– خيابان 45 متری – نمايشگاه اتومبيل مهدی و خانم آسيه غالمی فرزند حسينعلی به 
شماره شناسنامه 99 به آدرس: شهرضا – دروازه سيدخاتون – كوچه شهيد طحانی 
واقع  شناسايی  مورد  مذكور  آدرسهای  در  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  كه  پالك31   –

نگرديده اند ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 272 مورخ 1385/09/14 تنظيمی در 
بانك سپه شعبه 45 متری شهرضا خانم آسيه غالمی)فوق الذكر( به تعهد شما )ساير 
نود يك هزار و ششصد و  نامبردگان فوق( مبلغ شصت و هفت ميليون و هفتصد و 
شصت و شش ريال از تسهيالت بانك مذكور استفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به 
درخواست مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان )بستانكار پرونده( اجراييه به مبلغ 
هشتاد و نه ميليون و دويست و هشتاد و پنج هزار ريال بابت اصل طلب و خسارت 
تاخير تاديه تا تاريخ 1393/08/30 از اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ بيست و پنج هزار 
و يكصد ريال به انضمام هزينه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت 
شماره بايگانی 9300074 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جريان رسيدگی 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آيين   18 ماده  استناد  به  لذا  می باشد 
مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
 می گردد و ظرف مده ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ اجرایيه 

 9300074 پرونده:  بايگانی  شماره   139304002127000043/1 پرونده:   شماره 
شماره آگهی ابالغيه: 139303802127000026 بدينوسيله به آقايان امير غالمی حسن 
شماره  به  آبادی  حسن  غالمی  ايمان  و   1271807912 شناسنامه  شماره  به  آبادی 
شناسنامه 1270780581 و خانمها آسيه غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه 99 
و آرزو غالمی حسن آبادی به شماره شناسنامه 1451 و آزاده غالمی حسن آبادی به 
شماره شناسنامه 2408 همگی فرزندان حسينعلی و زهرا فرهادی فرزند حبيب اله به 
شماره شناسنامه 976 و شوكت بابادی عكاشه فرزند حاجی خان به شماره شناسنامه 
695 و ماه بيگم رهنما حسن آبادی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 447 ساكنين: 
مرحوم  وراث  همگی  پالك31   – خاتون  سيد  دروازه   – متری   45 خيابان   – شهرضا 
در  واقعی  ابالغ  امكان  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  كه  آبادی  حسن  غالمی   حسينعلی 
آدرس مذكور به نامبردگان وجود نداشته است ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 
272 مورخ 1385/09/14 تنظيمی در بانك سپه شعبه خيابان 45 متری شهرضا خانم 
آسيه غالمی به تعهد مورث شما حسينعلی غالمی حسن آبادی و غيره مبلغ شصت و 
هفت ميليون و هفتصد و نود و يك هزار و ششصد و شصت و شش ريال از تسهيالت 
بانك مذكور استفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مديريت شعب بانك 
سپه منطقه اصفهان )بستانكار پرونده( اجراييه به مبلغ هشتاد و نه ميليون و دويست 
تاريخ 1393/08/30  تا  تاديه  تاخير  اصل طلب و خسارت  بابت  ريال  پنج  و   و هشتاد 
كه از اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ بيست و پنج هزار و يكصد ريال به انضمام هزينه های 
در   9300074 بايگانی  شماره  تحت  پرونده  و  صادر  می گردد  اضافه  آن  به   متعلقه 
واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جريان رسيدگی می باشد لذا به استناد ماده 19 
آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود 
پس  روز  ده  مدت  و ظرف  می گردد  منتشر  و  درج  به شما  ابالغ  اصفهان جهت   چاپ 
اسناد  اجرای  واحد  مسئول  يافت.  خواهد  جريان  اجرايی  عمليات  آگهی  انتشار   از 

رسمی شهرضا
مفاد آرا 

11/282 شماره:103/93/1684/57-93/11/14 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضايی تقديم نمايند:
1- برابر رای شماره 139360302013001375 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت 
ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسين علی پاشائی 
به  خانه  باب  يك  در  فريدونشهر  از  صادره   142 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند 
مساحت 129/80 مترمربع پالك 2333 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از 
تختی كوچه  امام كوچه  فريدونشهر خيابان  در  واقع  از 237 اصلی  فرعی  پالك 253 
عصار بخش 13 ثبت فريدونشهر خريداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای اسداله 

اصالنی محرز گرديده است.

2- برابر رای شماره 139360302013001395 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت اله احمدی فرزند 
رحم خدا به شماره شناسنامه 3 صادره از فريدونشهر در ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 1428/40 مترمربع پالك 35 فرعی از 233 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 
1 فرعی از 233 اصلی واقع در فريدونشهر روستای بيجگرد بخش 13 ثبت فريدونشهر 

خريداری از مالك رسمی آقای قربانعلی گلی محرز گرديده است.
3- برابر رای شماره 139360302013001388 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سيد عبدالوهاب اميرشاه 
يك  در  فريدونشهر  از  صادره   7 شناسنامه  شماره  به  رسول  اقا  سيد  فرزند  كرمی 
باب ساختمان به مساحت 830/10 مترمربع پالك 433 فرعی از 231 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالك 3 فرعی از 231 اصلی واقع در فريدونشهر وحدت آباد بخش 13 

ثبت فريدونشهر خريداری از مالك رسمی آقای احمدقلی حسينی محرز گرديده است.
4- برابر رای شماره 1393114402013001362 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای نوروزعلی اسپنانی فرزند 
به مساحت  باب خانه  فريدونشهر در يك  از  به شماره شناسنامه 20 صادره  حسين 
380/10 مترمربع پالك 102 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی 
از 242 اصلی واقع در فريدونشهر روستای سيبك بخش 13 ثبت فريدونشهر خريداری 

مع الواسطه از مالك رسمی آقای حسين كريمی محرز گرديده است.
5- برابر رای شماره 139360302013001363 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت 
آقای حسين گوگونانی  متقاضی  مالكانه بالمعارض  فريدون شهر تصرفات  ثبت ملك 
به  خانه  باب  يك  در  فريدونشهر  از  صادره   100 شناسنامه  شماره  به  مختار  فرزند 
شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   238 از  فرعی   2466 پالك  مترمربع   187/70 مساحت 
بهشتی بخش 13  فريدونشهر خيابان شهيد  در  واقع  اصلی  از 238  فرعی   1 از پالك 
محرز باتوانی  حياتقلی  آقای  مالك رسمی  از  الواسطه  مع  خريداری  فريدونشهر   ثبت 

گرديده است.
6- برابر رای شماره 139360302013001364 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  شيرازی  داود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهر  فريدون  ملك 
ماشااله به شماره شناسنامه 478 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 
 230/90 مترمربع پالك 18 فرعی از 268 اصلی واقع در فريدونشهر روستای اسالم آباد

بخش 13 ثبت فريدونشهر خريداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای ماشااله شيرازی 
موگوئی محرز گرديده است.

7- برابر رای شماره 139360302013001365 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  احمدی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهر  فريدون  ملك 
نورمحمد به شماره شناسنامه 9 صادره از فريدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 846/30 مترمربع پالك 237 فرعی از 230 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالك 83 فرعی از 230 اصلی واقع در فريدونشهر وحدت آباد خيابان 
عطار كوچه پرديس بخش 13 ثبت فريدونشهر خريداری مع الواسطه از مالك رسمی 

آقای مسيب صادقی محرز گرديده است.
8- برابر رای شماره 139360302013001366 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعيت 
احمدی  مهدی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  شهر  فريدون  ملك  ثبت 
فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه 72 صادره از فريدونشهر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 846/30 مترمربع پالك 237 فرعی از 230 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالك 83 فرعی از 230 اصلی واقع در فريدونشهر وحدت آباد 
خيابان عطار كوچه پرديس بخش 13 ثبت فريدونشهر خريداری مع الواسطه از مالك 

رسمی آقای مسيب صادقی محرز گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 93/11/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/12/10

محسن مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر
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 امام على عليه  السالم :
هر که یقین کند که از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد 
خفت و حس��اب و کتابی در پیش رو دارد و آنچه ب��ر جاى می  نهد به 
کارش نخواهد آمد و به آنچه پیش فرستاده نیازمند است، سزاوار 

است که رشته آرزو را کوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.
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یک فیزیوتراپ، فش��ار ب��ر عضالت 
کمر، ش��انه و ناحیه  لگن و نیز آسیب 
دیسک کمر و عضالت تاندون شانه را 
یکی از شایع ترین عوارض خانه  تکانی 

عنوان کرد.
مرتضی عزیزیان ، با اشاره به نزدیکی 
ایام خانه  تکانی اظهار کرد: متاسفانه 
در اسفند ماه و با ش��روع خانه تکانی 
مراجع��ات افراد و ب��ه وی��ژه زنان با 
 دردها و مشکالت کمر و شانه افزایش

 می یابد. 
وی اف��زود: در همی��ن راس��تا اولین 
توصی��ه ما ب��ه اف��راد این اس��ت که 
هنگام خانه تکان��ی از انجام کارها در 
زمان های کوت��اه و فش��رده به طور 
جدی خودداری کرده و س��عی کنند 
کارها را با تقس��یم بندی مناسب در 
 فواص��ل زمانی طوالنی  م��دت انجام

 دهند.
عزیزی��ان اظه��ار ک��رد: همچنی��ن 
افراد بای��د در زمان انج��ام کارهای 
خانه تکان��ی از قرارگی��ری طوالن��ی  
مدت در یک حال��ت ثابت خودداری 
کنند؛زیرا این کار موجب آس��یب به 

ستون  فقرات می شود.
ای��ن فیزیوت��راپ همچین��ن توصیه 
کرد: اف��راد از بلن��د کردن اجس��ام 
س��نگین به تنهایی خودداری کرده 
 و حتما از کم��ک دیگران اس��تفاده 

کنند.
وی افزود: برای بلندکردن اجسام نیز 
نباید از کمر اس��تفاده کرد؛بلکه باید 
وسایل را با اس��تفاده از عضالت زانو 
و لگن بلن��د کرد، به ای��ن صورت که 
نشسته و با جسم سنگین بلند شوند 
و از خم ش��دن و بلندکردن اجس��ام 

خودداری کنند.
این فیزیوت��راپ با بی��ان اینکه افراد 
نباید تنها در بلندکردن اجس��ام وزن 
آن را در نظ��ر بگیرن��د، اظه��ار کرد: 
بلندکردن مکرر اجس��ام  س��بک نیز 
به همان ان��دازه بلندکردن اجس��ام 
سنگین آسیب رسان است و دیسک  
کمر و لیگمان های اطراف آن را دچار 

آسیب می کند.
عزیزیان شکس��تگی مفص��ل  ران و 
مچ دس��ت را نیز یکی از ش��ایع ترین 
ع��وارض خانه  تکان��ی عن��وان کرد 
و اف��زود: متاس��فانه بس��یاری از 
زن��ان خان��ه دار ب��دون اینک��ه بدن 
آنها آمادگی الزم را داش��ته باش��د، 
بدون رعایت ن��کات ایمن��ی از پله و 
چهارپایه اس��تفاده کرده و بس��یاری 
 از آنها بر اثر س��قوط دچار شکستگی

 می شوند.
وی توصی��ه کرد اف��راد بای��د تا حد 
ممکن از رفتن بر روی پله و چهارپایه 

خودداری کنند.

محقق��ان کش��ور قطع��ات موتورهای 
توربوج��ت را بوم��ی س��ازی کردن��د. 
موتورهای توربینی موتورهایی هستند 
که از انرژی گازهای گرم و پرفشار برای به 
حرکت درآوردن یک قطعه دوار استفاده 
می کنند تا توان مکانیکی یا پیش رانش 

یک مجموعه را تامین کنند. 
موتورهای توربینی به دو دس��ته هوایی 
و زمین��ی دس��ته بن��دی م��ی ش��وند؛ 
 موتورهای توربینی هوایی در هواپیماها و

 هلی کوپتره��ا کاربرددارد و ب��ه آن ها 
توربوجت نیز گفته می شود. موتورهای 
توربینی زمینی به توربوکمپرس��ورها و 
توروبو ژنراتورها مش��هورند که از آن ها 
برای پمپاژ نفت و گاز، پتروشیمی و فوالد 
اس��تفاده می شود. یک ش��رکت دانش 
بنیان توانسته با توان متخصصان داخلی 
اجزای داخلی یک موتور توربینی هوایی 

سبک و کمپرسورها را تولید کند. 
فاطم��ه ج��وادی، مدیرعامل ش��رکت 
تولیدکننده اجزای داخلی این توربوجت 
ها در گفت و گ��و با ایرنا اظهار داش��ت: 
تمامی اجزای توربوژنراتورها و توربوجت 
ها با توان 300 کیلووات در این شرکت 
بومی سازی شده است و این اجزا شامل 
تمامی بخش های موتور و سیستم های 
کنترل اس��ت. وی افزود: ای��ن موتورها 
در حوزه های مختل��ف از جمله صنایع 
هوایی، نفت، گاز و بهداش��ت و درمان و 
پدافند غیرعامل کاربرد دارد. جوادی با 
بیان اینکه این شرکت توانسته در زمینه 
کمپرسورهای جریان محوری و گریز از 
مرکز، استاتور و توربین جریان محوری 
و ش��عاعی، محفظه احت��راق، دیفیوزر و 

سیستم کنترل آن نیز به موفقیت هایی 
برس��د خاطرنش��ان کرد: این محصول 
قابلیت اس��تفاده از انواع س��وخت مانند 
س��وخت جت، نف��ت س��فید، گازوئیل، 
بیودیزل، بنزین، گاز مایع و گاز طبیعی 
را دارد. ج��وادی یکی از مزای��ای تولید 
 قطعات این محصول در کشور را ،کاهش 
هزینه ه��ای تولید عنوان ک��رد و گفت: 
با توجه ب��ه تحریم ه��ای ظالمانه علیه 
جمهوری اس��المی ایران چنین اجزایی 
 با قیمتی بس��یار باالتر در اختیار ما قرار

 م��ی گیرد؛ درحال��ی که می ت��وان این 
محصوالت را درداخل تولید کرد. عالوه 
براین با تولید داخلی چنین محصوالتی 
می توان به ارائه خدمات پس از فروش و 

تعمیرات با هزینه کمتر پرداخت.
 دو موتور توربوجت و توربو کمپرس��ور 
در پنجمین نمایش��گاه ملی علم تا عمل 
در معرض دی��د عموم ق��رار گرفته بود. 
این نمایشگاه در روز های سوم تا پنجم 
اسفندماه و با ش��رکت 696 طرح دانش 
بنی��ان تجاری س��ازی ش��ده درمصلی 
 بزرگ امام خمینی )ره( در تهران برگزار

 شد.

توربوجت بومى سازی شدعضو آسيب پذیر در روزهای خانه تکانى

»ابوال« خطرناک ترین 
ویروس بى درمان جهان

متخص��ص 
بیماری ه��ای عفونی 
ب��ا معرف��ی ویروس 
به عن��وان  ب��وال  ا
ی��ن  ک تر نا خطر
وی��روس جه��ان از 
م��رگ ۷0 ت��ا 90 
درص��د مبتالیان به 
این وی��روس در جهان خب��ر داد. مس��عود مردانی،  
بیم��اری ابوال را ای��ن گونه تش��ریح کرد: اب��وال تبی 
خونریزی دهنده است، که توسط ویروسی به همین 
نام منتقل می شود. اولین بار در سال 19۷6 در کشور 
جمهوری دموکراتیک کنگو کش��ف شد و سپس در 
کنار رودخانه ای موس��وم به اب��وال در آفریقای غربی 

شیوع پیدا کرد و به ابوال موسوم شد.
 وی اف��زود: تا مدتی درب��اره بیماری اب��وال اطالعاتی
 وجود نداشت؛ تا اینکه مش��خص شد تبی خونریزی 
دهنده اس��ت که با تب، س��ردرد، درد ب��دن، تهوع و 
اس��تفراغ، دانه زدن بدن و خونریزی همراه است.این 
متخصص بیماری های عفونی خاطرنش��ان کرد: این 
خونریزی ها ابت��دا از دماغ و ده��ان و بینی و گوش و 
دس��تگاه ادراری آغاز می شود و سپس جوارح داخلی 
مانند مع��ده، روده را درگی��ر می کند.مردانی تأکید 
کرد: این بیم��اری فرد متبال را به واس��طه خونریزی 
 و ش��وک طی 5 تا ۷ روز به کام مرگ فرو می برد. وی 
خاطرنشان کرد:  ویروس ابوال خطرناک ترین ویروس 
موجود در جهان اس��ت؛ زیرا ۷0 تا 90 درصد کسانی 
که به این بیماری مبتال می شوند از بین می روند.این 
متخصص بیماری ه��ای عفونی درباره نح��وه انتقال 
ویروس ابوال گفت: خون، ادرار،  ترشحات بینی و عرق 
فرد مبتال عامل انتقال این ویروس است؛ ضمن اینکه 
۷ هفته پس از درمان نیز بای��د از مقاربت خودداری 
کند، زیرا این ویروس از طریق رابطه جنس��ی منتقل 
می شود.مردانی خاطرنش��ان کرد: تنفس راه انتقال 
بیماری نیس��ت؛ اما از آنجا که ممکن است ترشحات 
این فرد از طریق تنفس منتقل ش��ود توصیه می شود 
در هنگام روبرو شدن با این بیماران از ماسک استفاده 
ک��رد. وی تأکید کرد: بیماری ابوال در 2 ماه گذش��ته 
سیری پیش رونده و رو به تزاید در آفریقا داشته است. 
این امر باعث شده است تا س��ازمان جهانی بهداشت 
این بیماری را به عنوان یک اورژانس پزشکی در جهان 
قلمداد کند. این متخصص بیماری های عفونی افزود: 
به علت اینکه این بیماری توسط س��ازمان بهداشت 
جهانی به عنوان یک موضوع اورژانس��ی مطرح شده 
اس��ت، راه های منتهی به کشورهای سیرالئون، گینه 
و جمهوری دموکراتی��ک کنگو که ای��ن بیماری در 
آنها گزارش شده، مسدود ش��ده است. مردانی درباره 
امکان انتقال ویروس ابوال به کادر پزش��کی نیز گفت: 
متأسفانه چند پزشک که برای کمک به این بیماران 
به این مناطق سفر کردند به این بیماری مبتال شدند و 

در حال مرگ هستند. 
وی درباره نحوه درم��ان و کنترل بیم��اری ابوال نیز 
گفت: این بیماری واکس��ن و دارویی ندارد و تا کنون 
دانش پزشکی نتوانسته اس��ت درمان مناسبی برای 
این بیم��اری پیدا کند؛ اما چیزی که مهم اس��ت این 
است که فرد مبتال به سرعت می تواند این بیماری را 
به اطرافیان اعم از کادرپزشکی و خانواده خود منتقل 
کند. این متخصص بیماری های عفونی خاطرنش��ان 
کرد: به همی��ن دلیل باید فرد مبتال را به س��رعت در 
قرنطینه های دوبخش��ی ایزوله کرد ب��ه گونه ای که 
کس��انی که برای مراقبت و غذا دادن ب��ه محیط این 
افراد وارد می ش��وند پوش��ش کامل شامل دستکش، 
گان، عینک، ماس��ک و چکمه به تن داش��ته باشند و 
هنگام خروج از این محی��ط، در محیط دیگری تمام 
این پوشش را معدوم کنند؛ چرا که استریل کردن این 
پوش��ش ها نیز امکان ابتالی فرد استریل کننده را در 
پی دارد. مردانی تأکید کرد: نکته مهم درباره ش��یوع 
بیماری ابوال اینکه در صورت فوت شدن بیمار، پیکر 
وی را باید هر چه س��ریع تر در عم��ق زیاد خاک دفن 
کرد و پودر آهک بر روی پیکرش ریخت تا ویروس به 

اطراف منتقل نشود. 

 بهترین تبلت های 
سال 2015 

اگرچه تلفن های هوشمند هر روز ش��باهت بیشتری به 
رایانه های خانگی پیدا می کنند و گاهی کارایی بیشتری 
از یک تبلت ی��ا رایانه دارن��د؛ اما برای کس��انی که برای 
انجام کارهای روزانه به صفحه نمایش بزرگتری احتیاج 
دارند، داش��تن یک تبلت امری ضروری است. بارزترین 
تفاوت بین انواع مختلف تبلت ها در بازار، سیس��تم عامل 
آن هاست، س��ه سیس��تم عامل iOS، اندروید و ویندوز 
 iOS اصلی تری��ن این سیس��تم ها هس��تند. اندروی��د و
پرطرفدارترین و قوی ترین ها در ب��ازار موبایل و تبلت به 
حس��اب می آیند و البته متنوع ترین اپلیکیش��ن ها را نیز 
به کاربران ش��ان پیش��نهاد می دهند. با وجود اینکه یک 
تبلت اندرویدی ی��ا یک آی پد از نظ��ر ارتباطی و کارایی 
گوی رقابت را از وین��دروز می برد؛ اما وقتی پای خالقیت 
و بهره وری به میان بیاید، سیس��تم عامل ویندوز بهترین 
گزینه  است. در حالیکه کار با یک تبلت اندرویدی یا آی 
پد بیشتر شبیه به کار با یک تلفن همراه هوشمند است، 
تبلت های ویندوز قابلیت هایی ارائه می دهند که مش��ابه 
قابلیت های لپ تاپ است. بنابراین اگربرای تماشای فیلم 
به یک صفحه نمایش بزرگتر نیاز دارید، سراغ مدل های 
پرطرفدار اندروی��د و اپل بروی��د اما اگرنیازب��ه کارهای 
 جدی تری  دارید، ویندوزی ها گزینه های مناس��ب تری

 هستند.

سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد 
)یونسکو( ش��امگاه جمعه در آیین ویژه ای از 
خدمات علمی و اجتماعی پرفسور علی اصغر 
خدا دوست، دانشمند و چشم پزشک شناخته 

شده ایرانی در شیراز تجلیل کرد.
 دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران در این 
آیین از پرفسور خدادوست به عنوان طبیبی 
حکیم یاد کرد و گفت: نگاه زیبا به خالق هستی 
و عشق و دوست داشتن مردم از درجات واالی 
انسانیت است که در وجود این شخصیت بزرگ 
تجلی یافته و این موضوع رمز و راز دولتمندی 
اوس��ت. محمدرضا س��عیدآبادی در شیراز با 
تجلیل از خدمات پرفس��ور در حوزه پزشکی 
و مداوا کردن چش��مان بیمار مردم در ایران 
و جه��ان، نقش آفرین��ی او در زمینه تدریس 

در دانشگاه و تاثیر در پیشرفت علم چشم پزشکی در جهان 
را س��بب ماندگاری وی بر تارک تاریخ دانش در س��رزمین 
ایران دانس��ت. وی گفت: اگرچه ممکن است جهان در هیچ 
ش��یپوری برای تجلیل از خدمات این طبیب حکیم ندمد؛ 
اما کتاب زندگی پروفس��ور خدادوست از سابقه درخشان او 

سخن خواهد گفت.
دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ادامه با اشاره به اقدام سازمان 
بین المللی یونسکو از شخصیت های برجسته و اثرگذار در 
تاریخ ایران و جهان گفت: برای نخس��تین بار است که این 
سازمان در آیینی خدمات ویژه یک شخصیت در قید حیات را 
در ایران با تجلیل از پرفسور خدادوست انجام می دهد. یکی 
از شاگردان پرفسور خدادوس��ت نیز در این آیین گفت: این 
طبیب بزرگ غیر از علم، هنر انسانیت را به دانشجویان یاد می 
داد و روشنایی بخش جامعه در عصر تاریکی ها بود. وی افزود: 
پرفسور خدادوست برخالف دیگران که همه ثروت خود را به 
خارج کشور منتقل و صرف خریدن ویال در جزیره های زیبای 
جهان می کنند، ثروت خود در خارج کشور را به ایران آورد و 
صرف ساختن بیمارستان در شیراز کرد و عالوه بر آن، صدها 

»خدادوست« تربیت کرد.

پرفسور ملک حس��ینی بنیانگذار پیوند کبد در ایران نیز با 
وجود کس��الت در این آیین حضور یافت. در این آیین که با 
اهدای تندیس یونسکو به پرفس��ور خدادوست همراه بود، 
همسر مرحوم محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشایری 
در ایران نیز مجموعه ی آثار همس��رش را به این پزش��ک و 
طبیب ش��هره ایرانی تقدیم کرد. علیرضا عس��گری، رییس 
دانش��گاه هنر ش��یراز نیز در این آیین از برنامه این دانشگاه 
برای نامگذاری کتابخانه بزرگ این دانش��گاه به نام پرفسور 
خدادوست سخن گفت. در نماهنگ پخش شده در این آیین 
از زندگی پرفس��ور خدادوست، عنوان ش��د که کوفی عنان 
دبیرکل سابق سازمان ملل متحد با دستان توانمند این طبیب 

ایرانی معالجه و درمان شده است.
پرفسور علی اصغر خدا دوس��ت در سال 1314 خورشیدی 
در شیراز متولد شد. دوران دبستان و دبیرستان را در شیراز 
س��پری کرد و به عنوان آموزگار در دبس��تان داوری داراب 
مش��غول به کار ش��د. در س��ال 1333 در امتحان ورودی 
دانشکده پزشکی شیراز شرکت کرد و با درجه ممتاز پذیرفته 

و در این دانشکده مشغول به تحصیل شد.
وی دوره ش��ش س��اله پزش��کی را با درجه ممتاز پشت سر 

گذاشت و پس از س��پری کردن یک سال 
دوره دستیاری چشم و گوش و حلق و بینی 
در بیمارس��تان نمازی دانش��گاه شیراز در 
سال 1341 برای گذراندن دوره تخصصی 
عازم ایاالت متحده شد و با ادامه تحصیل در 
دانشگاه جان هاپکینز از این دانشگاه دانش 

آموخته شد.
 پرفسور خدا دوست به عنوان اولین و تنها 
دس��تیار خارجی در بخش چشم پزشکی 
دانش��گاه ج��ان هاپکینز در س��ال 1341 
پذیرفته شد و در دوران سه ساله دستیاری 
به عن��وان بهترین دس��تیار مرکز چش��م 
پزشکی ویلمر نیز شناخته شد.وی عالوه بر 
تحصیل در علوم بالینی در مرکز یاد شده به 
طور فعال مشغول تحقیق در علوم پایه بود 
و مقاالت متعددی در مجالت مختلف به چاپ رس��انید. در 
تارنمای پاب مدسین تعدادی از مقاالت بین المللی وی چاپ 
شد.پرفسور خدادوست در سال 134۷ عازم ایران و در بخش 
چشم پزشکی دانشگاه شیراز به عنوان استاد مشغول فعالیت 
شد.وی از سال 134۷ تا 1359 خورشیدی به طور متناوب 
هر دو سال یک بار به عنوان استاد مدعو، شش ماه را در بخش 
چشم دانشگاه جان هاپکینز برای ادامه برنامه های تحقیقاتی 
س��پری کرد و در این دوران چندین مرتبه به عنوان مدرس 
در کشورهای متعددی از جمله چین، ترکیه، سوریه، عمان، 
پرو، اکوادور و ایتالیا دعوت شد.پرفسور خدا دوست در سال 
 1359 عازم آمریکا و به عنوان استاد در بخش چشم دانشگاه 
جان هاپکینز مش��غول به کار ش��د. این اس��تاد فرهیخته 
همچنین در سال 1361 به عنوان استاد و رییس بخش چشم 
دانشگاه سیسیل ایتالیا انتخاب ش��د و در سال 13۷1 مرکز 
چشم پزشکی کنتیتکت در ش��هر نیوهیون را تاسیس و به 
عنوان مسوول این مرکز فعالیت خود را دنبال کرد.این چشم 
پزشک توانمند از س��ال 1359 به طور مکرر سالی دو باربه 
وطن خود باز گش��ت و در فعالیت های بالینی و آموزشی در 

بیمارستان های مختلف تهران و شیراز شرکت کرد.

یونسکو از خدمات پرفسور خدادوست تجليل کرد
خانواده همسر را دوست خود 

کنيد
ازدواج در ای��ران ب��ه معنی پیون��د دو فرد نیس��ت؛ پیوند دو 
خان��واده اس��ت. ب��ه همی��ن دلی��ل بای��د قب��ل از ازدواج 
 درخصوص خانواده ش��ریک انتخابی تان حساسیت به خرج

 دهید.
اختالف فرهنگی و تفاوت در ارزش ها یکی از دالیلی است که 
باعث می شود بین ش��ما و خانواده جدیدتان، یعنی خانواده 

همسرتان فاصله بیفتد.
 آنها ممکن اس��ت کم حرفی شما را به غرور تش��بیه کنند و 

مهارت های فردی تان را پز دادن و خودنمایی تلقی کنند.
 برای آن که در ازدواج، به چالش با خانواده همس��رتان دچار 

نشوید، این توصیه ها را بخوانید:
سبک سنگين کنيد

 خاس��تگاه همس��رتان را کش��ف کنی��د ببینی��د در چ��ه
 خانواده ای و با چه نوع ساختاری بزرگ شده است. بهتر است 

این مساله قبل از ازدواج صورت گیرد. 
بسیار مهم اس��ت که قبل از ازدواج، در دوره آشنایی بتوانید 
شناخت کلی کسب کرده و تفاوت های فرهنگی موجود میان 

خود و همسرتان را ارزیابی کنید. 
ش��ما بعد از ازدواج، وارد خانواده ای می ش��وید که معیارها و 
فرهنگ ش��ان هر قدر هم که به شما نزدیک باش��د باز دارای 

تفاوت هایی است.
 این تفاوت ه��ا را بپذیرید تا بعد با همس��رتان دچار مش��کل 
نش��وید. البته ع��روس و دام��اد ه��ر دو باید س��عی کنند با 
 ش��رایط جدید کن��ار بیایند.یادتان باش��د در ش��رایطی که

 تف��اوت ه��ای بس��یار عمده بی��ن باف��ت فرهنگ��ی عروس 
و دام��اد وج��ود دارد، م��واردی ک��ه بای��د آنه��ا را بپذیرید، 
 تبدی��ل ب��ه م��واردی می ش��وند ک��ه بای��د آنه��ا را تحمل 

کنید.
 اگر شما فردی هستید که در خانواده ای مرفه در یک کالنشهر 
بزرگ ش��ده اید، بسیار دش��وار اس��ت که بتوانید در خانواده 
ای ضعیف از یک روس��تا که پایبند قواعد س��نتی هس��تند، 
احس��اس راحتی کنید. بنابراین چنانچه تفاوت های تان در 
 شکل و فرهنگ خانواده زیاد اس��ت، برای ازدواج کمی بیشتر 

تامل کنید.
مشاوره را جدی بگيرید

معیارهایی که برای انتخاب همسر دارید اولویت بندی کنید؛ 
با علم به اینکه تفاوت هایی در فرهنگ همس��رتان با فرهنگ 
 ش��ما وجود دارد، به دلی��ل معیارهایی که اولویت بیش��تری

 ب��رای ت��ان دارد، ب��ا ای��ن تفاوت ه��ا کن��ار بیایی��د 
خ��رج ب��ه  تحم��ل  و  صب��ر  و  بپذیری��د  را  آنه��ا   و 

 دهید.
 البته همه اینها در ش��رایطی اس��ت که فرد پی��ش از ازدواج 
به همه این ش��رایط و تفاوت ها فکر کرده باش��د. در مواردی 
که فرد بع��د از ازدواج متوجه این تفاوت ها می ش��ود و همین 
فاصله های فرهنگی باعث بروز مش��کالت و س��خت ش��دن 
زندگی می شود، توصیه این اس��ت که حتما از مشاوران حوزه 
 سالمت روان کمک بگیرد تا با کمک او متوجه شود ایراد کار 

کجاست. 
گاهی هم نیاز اس��ت مهارت حل مس��اله را یاد بگیرد؛ یعنی 
بتواند مش��کلش را با خانواده همس��رش مطرح کند تا شاید 
هرک��دام از دو ط��رف ب��ا کاه��ش س��خت گیری ها، زندگی 
آرام تری را تجربه کنند؛ در نهایت زوج با س��پری کردن دوره 
و آموزش ها و مهارت هایی که به دست می آورند، برخوردهای 
 کمتری خواهند داش��ت و می توانند زندگی بهتری داش��ته

 باشند. 
تفاوت هایى که حل نمى شوند

گاهی تفاوت ها مش��کالتی در زندگی زوج ایجاد می کنند که 
به راحتی قابل حل نیس��تند؛ اما اگر دو طرف، هم زوج جوان 
و هم خانواده همسران ش��ان، بتوانند خویشتن داری کنند و 
س��خت گیری چندانی به خرج ندهند، قاعدتا آرامش خانواده 

بهتر حفظ می شود
گاهی به دلیل این تفاوت ه��ا، ممکن اس��ت از رفتار طرفین 
سوء برداش��ت ش��ود؛ مثال اگر عروس خانم کم حرف باش��د و 
خانواده همسرش زودجوش، ممکن است تصور کنند عروس 

شان آنها را تحویل نمی گیرد و ...
 اما چنی��ن روش های برخوردی درس��ت نیس��ت و خانواده 
 ف��رد بای��د همس��ر او را ب��ا هم��ان ویژگی های��ی ک��ه دارد

 بپذیرند. 
نمی توان فردی را مجبور کرد الگوی رایج خانواده همس��رش 
را بپذیرد. برای یک زندگی مس��المت آمیز در کنار هم، افراد 
بای��د تفاوت های یکدیگ��ر را بپذیرن��د. البته وقت��ی تضادها 
 زیاد می ش��وند، مش��کالت هم افزایش می یابند و برخوردها

 بیشتر.
 برای جلوگی��ری از این برخوردها باید پی��ش از ازدواج اقدام 

شود.
 مثال وقتی خان��واده ای معیاره��ای خاصی برای خودش��ان 
دارن��د، مس��لما هم��ه فرزن��دان در جری��ان ای��ن معیارها 
 هس��تند و موق��ع انتخ��اب همس��ر می توانند به آنه��ا توجه

 کنند. 
وقتی هم می بینند فردی که برای زندگی مش��ترک انتخاب 
کرده اند این معیارها را ن��دارد، دو راه دارن��د؛ اگر معیارهای 
خود فرد برای��ش مهم ت��ر از معیارهای خانواده اش اس��ت و 
برای ای��ن ازدواج اص��رار دارد، خانواده را راض��ی به پذیرش 
فرد کند؛ اما اگر می بیند مش��کالت بعدی، زندگی مش��ترک 
 با آن ف��رد را برایش غیرممک��ن می کند، از خی��ر ازدواج با او

 بگذرد.
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