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 مصدومیت و انصراف
 از تیم ملی،  بهانه بود

سند کار شایسته
واکنش بیل کلینتون به  در دست بررسی است

نامزدی همسرش در انتخابات

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rحـصه ،  در محاصره
فقر،  اعتیاد  و  بیکاری  این منطقه  را  دوره کرده اند؛
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بی تجربگی ، عامل باخت پمینا
رقاب��ت های  لیگ حرفه ای بس��کتبال باش��گاه های 
برترایران هفته چهاردهم خودراپش��ت سرگذاش��ت 
وجذاب ترین وحساس ترین بازی این هفته بین تیم 
پتروش��یمی بندرامام وپمینای اصفهان برگزارش��د 
که درثانیه های پایانی صدرنش��ین جدول مسابقات 
به کمک ش��انس  ودر س��ایه بی تجربگی وخستگی 
شاگردان محس��ن صادق زاده، برنده بازی صد درصد 

بازنده شد.
پتروش��یمی درغیاب س��ه بازیک��ن اصفهانی خود» 
محمد رضا اکبری، محمد رضا فالحت ومحمد ترابی« 
به دلیل مصدومی��ت در یک س��انحه اتومبیل که در 
راه بازگش��ت ازتهران به اصفهان حادث ش��ده بود» 

که الحمداهلل به خیر گذش��ت« تا ثانیه ه��ای پایانی 
کوارترچهارم ازمیزبان عقب بود،  اما روی اش��تباهات 
فردی بازیکنان تیم میزبان ودر پرتو تجربه باالی صمد 
نیکخواه بهرامی ودرخشش خوب حامد آفاق درپرتاب 
های سه امتیازی وتفکرات بوبان متیف سرمربی جدید 
تیم که با بسکتبال ایران آش��نایی کامل دارد،نتیجه 
را69 بر64 به س��ود خود تغییرداد و ازکمند شکست 

رهایی یافت.
بازیکنان ج��وان وکم تجرب��ه پمینا ک��ه دراین بازی 
س��رحال وقبراق نش��ان دادند واز ابتدا ب��ا روحیه ای 
جنگن��ده ب��ازی را آغازک��رده بودند،کوارت��راول را 

18بر9ونیمه اول را34 بر 31 برنده...

علی طیب نیا ، در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اظهار داشت: برنامه کاری ش��ورای گفت وگو در سال 94 مورد بررسی قرار 
گرفت و تنظیم شد که امیدواریم در راس��تای فضای بهبود کسب و کار در 

سال جدید گام برداریم.
وی گفت: ب��رای بهبود فضای کس��ب و کار در اقتصاد کش��ور امیدواریم با 
همکاری نمایندگان بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه شرایطی ایجاد 

کنیم تا مسائل و مشکالت پیش روی بخش خصوصی برطرف شود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال گذشته مقام معظم رهبری به درستی...
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آغاز عملیات حذف یارانه پردرآمدها
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 بانک ها زندگی مردم را
 نابود کرده اند

 نمایندگان اقدامی برای 
بیمه خبرنگاران انجام دهند 

خطر جدی تبدیل زمین های 
کشاورزی به شوره زار 

صاحبان ناتوان طرح های 
معدنی، پروژه را پس بدهند
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مزایده فروردین ماه 94
مديريت شعب بانک كش�اورزی اصفهان در نظر دارد امالک زير از طريق مزايده به صورت نقد و اقساط با رعايت شروط زير به فروش 
برساند متقاضيان می توانند برای بازديد و كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم ش�ركت در مزايده به مديريت شعب بانک در استان 
اصفهان مراجعه كرده و پيشنهاد خود را در پاكت در بسته حداكثر تا 20 روز پس از انتشار آگهی به نشانی اصفهان – خيابان مطهری – 
جنب آتش نشانی – مديريت بانک كشاورزی – دفتر حراست تحويل نمايند بر روی پاكت حتماً عبارت مربوط به مزايده امالک تمليكی 

قيد شود.
توضیحات و شرایط:

مبلغ پيشنهادی بايد مشخص و معين و بدون ابهام و خط خوردگی و الک گرفتگی باشد و در پاكت الک و مهر سربسته تحويل گردد.
مبلغ سپرده شركت در مزايده 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج آگهی می باشد كه بايد توسط متقاضی به صورت ضمانت نامه بانكی يا 

رسيد پرداخت نقدی نزد شعبه ارائه گردد.
شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط سيستم بانكی در قالب آيين نامه مربوطه می باشد.

ضروری است كه متقاضيان شركت در مزايده قبل از ارائه پيشنهاد جهت اخذ مدارک و س�وابق و كسب اطالعات بيشتر به مديريت 
بانک كشاورزی مراجعه نمايند.

امالک مذکور باوضع موجود به فروش می رسد
هزينه آگهی مزايده و هزينه های نقل و انتقال و شهرداری و غيره به عهده برنده مزايده می باشد.

در خصوص امالک زير نحوه پرداخت حداقل س�ی درصد از مبلغ به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط و حداكثر پنج سال با 
متعلق سود مربوطه خواهد بود. ضمناً اولويت با پيشنهادات نقدی است.

امالک برای مزایده ) فروردین ماه 94(

مالف:2173مالف:2173مدیریت بانک کشاورزی  استان  اصفهان 

وضعیت ملکقیمت پایهاعیانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتیآدرس ملکنام شعبهردیف

مهرگرد – منطقه وردشت مزرعه مهرگرد1
چغور چشمه

48650 سهم از 57570 سهم 
عرصه و اعیان شش دانگ 

پالک193/9
486501146324500000باغباغ

ملک دارای صورت 
جلسه تحویل به بانک 

است.

مهرگرد – منطقه وردشت مزرعه مهرگرد2
486750000-8850باغباغششدانگ پالک 193/1چغور چشمه

ملک دارای صورت 
جلسه تحویل به بانک 

است.

بوستان 3
سعدی

اصفهان – بلوار امام خمینی – ضلع 
شمالی غربی – بیمارستان امام 

حسین )کوچه استوار – فرعی دوم 
شمالی(

60 حبه مشاع از 72 حبه 
6659416916-3120مسکونیزمینششدانگ پالک 413/1

ملک تحویل بانک 
نیست.



تغییرترتیببرگزاریجلساتهستهای؛

تیمهستهایدروین
تیم مذاکره کننده هسته ای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در 
وین با هلگا اشمید مذاکره خواهد کرد و روز جمعه مذاکرات 
بین ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان برگزار می شود.

مذاکرات ایران و کش��ورهای ۱+۵ قرار اس��ت در قالب جدید 
خود برای آغاز نگارش متن تفاه��م نهایی »برجام« در وین از 

سرگرفته شود.  
 حدود دو هفته پیش در روز ۱۳ فروردین ماه در لوزان سوئیس 
پس از ۹ روز مذاکرات فش��رده، گفتگوها به قرائت بیانیه ای 
مش��ترکی از س��وی محمد جواد ظریف، وزیر ام��ور خارجه 
کش��ورمان و فدریکا موگرینی، مس��وول سیاس��ت خارجی 

اتحادیه اروپا منتهی شد.
در بیانیه ۱۳ فروردین ماه، آنچ��ه بیش از هر چیز مورد تاکید 
واقع شد، دست یابی به راه حل های مشترکی بود که طرفین 
را برای آغاز ن��گارش متن تفاهم نهایی ی��ا برنامه جامع اقدام 

مشترک آماده می کند.
تفاهمی که بر اساس تمدید توافق ژنو برای دومین بار در آذر 
ماه سال گذشته باید تا قبل از تاریخ ۱۰ تیر ماه )پایان ژوئن( 

حاصل شود.  
مذاکرات سه روزه ایران و کش��ورهای ۱+۵ در وین در سطح 
معاونان و کارشناسان خواهد بود و تفاوت دیگر این مذاکرات 
با دورهای قبلی عالوه بر عدم حضور وزرا گفتگوهایی است که 
با هلگا اشمید، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

آغاز می شود.  
تقریبا در اغلب نشس��ت هایی که در طول ماه های گذش��ته 
بین ایران و کشورهای ۱+۵ برگزار شده بود، آغازگر مذاکرات، 
گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در سطح معاونان و یا وزرا 
با حضور نماین��ده اتحادیه اروپا بود ک��ه در روزهای پایانی به 

نشست ایران و کشورهای ۱+۵ منتهی می شد.  
به نظر می رس��د ش��روع فرایند نگارش متن از این دور،نحوه 
برگزاری جلسات را تغییر داده است. تیم مذاکره کننده هسته 
ای کشورمان که به ریاست سید عباس عراقچی و مجید تخت 
روانچی، معاونان وزیر امور خارجه و با همراهی حمید بعیدی 
نژاد و سایر حقوقدانان و کارشناسان تیم هسته ای عازم وین 
خواهند شد، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مذاکرات خود را 
با هلگا اشمید، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
خواهند داشت و این مذاکرات در روز جمعه با نشست اعضای 
۱+۵ ادامه پیدا خواهد کرد. به احتمال زیاد تیم مذاکره کننده 
هسته ای، روز جمعه به تهران بازخواهد گشت و آماده سفر به 
نیویورک به منظور شرکت در اجالس ان پی تی خواهند شد.  
به گفته مرضیه افخم، س��خنگوی وزارت امور خارجه، محمد 
جواد ظریف وزیر امورخارجه کش��ورمان در اجالس بازنگری 
ان پی تی در نیویورک شرکت و سخنرانی خواهد کرد و با توجه 
به حضور وزرای خارجه دیگر کشورها در این اجالس، امکان 

اینکه در حاشیه اجالس  مذاکراتی صورت گیرد، وجود دارد.

رییس جمهوری پیش��ین آمریکا گفت: به نامزدی همس��رش برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ افتخار می کند.

 شکبه خبری س��ی ان ان، »بیل کلینتون«، رییس جمهوری پیشین 
آمریکا طی سفر به اوکالهاما س��یتی و در مراسم بیستمین سالگرد 
بمب گذاری در س��اختمان فدرال این شهر که ۱۶۸ تن از جمله ۱۹ 
کودک کشته شدند، برای نخستین بار از نامزدی هیالری کلینتون، 
همسرش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا استقبال کرد.

هی��الری کلینتون هفته گذش��ته کمپین انتخاباتی خ��ود را از آیوا 
آغاز کرد و روز دوشنبه به نیوهمپشایر رفت. در جریان این مراسم، 
خانواده قربانیان و سایرین به خاطر احترام به قربانیان بمب گذاری، 
۱۶۸ ثانیه س��کوت کردند. بیل کلینتون در این مراسم بمب گذاری 
۲۰ سال پیش در اوکالهاماسیتی را با اقدامات تروریستی بوکوحرام 
در ش��مال آفریقا، داعش در عراق و س��وریه و افراد افراطی متاثر از 

شبه نظامیان در پاریس و سایر شهرها شبیه دانست.

سخنگوی فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی با محکوم کردن 
جنایات وهابیت عربی در یمن، گفت: دنیا باید حساب وهابی ها را از اهل 

سنت و جماعت جدا کند.
 محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان و سخنگوی فراکسیون اصل سنت 
مجلس شورای اس��المی پیش از پایان جلس��ه علنی پارلمان با اشاره به 
تجاوز نظامی کشور عربستان به کشور یمن، اظهار داشت: آنچه که امروز 
در منطقه و جهان سبب بهت و حیرت انسان های آزاده شده است، موضوع 
کشتار انسانی و تهاجم خارجی به یک کشور مستقل و با تاریخ درخشان 
همچون یمن است.وی بر همین اساس تصریح کرد: آمریکایی ها با ادعای 
توسعه دموکراس��ی، جنگ های منطقه ای راه می اندازند و خون انسان ها 
را به زمین می ریزند تا از این طریق جای پای خود را در منطقه محکم تر 
کنند و در این میان حکام عربستان با حمله به مردم مظلوم و بی پناه یمن 
ماهیت آمریکایی خود را بیش از هر زمان دیگر نشان دادند و ثابت کردند 

که صالحیت اداره مکه مکرمه و مدینه منوره را ندارند.
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موضع گیری توهین آمیز و گس��تاخانه رس��انه های س��عودی 
درقبال سخنرانی ها و مواضع مسووالن جمهوری اسالمی ایران 
و همچنین دبیرکل حزب اهلل لبن��ان در خصوص تجاوز ائتالف 
عربس��تان به مردم یمن، از عصبانیت شدید محافل داخلی این 

کشور حکایت دارد.
روزنامه سعودی » الجزیره« در مطلبی به قلم» سعد بن عبدالقادر 
القویعی« مدعی شد که » خطر باندهای مسلح بسیج مردمی )در 

عراق( در حال افزایش است« .
این رسانه س��عودی که به ش��دت از پیروزی ها و دستاوردهای 
نیروهای بسیج مردمی در عراق و اذعان مکرر برخی مسووالن 
این کشور به نقش مهم حمایت ها و مش��اوران نظامی ایران در 
شکست داعش و تروریس��م عصبانی شده اس��ت؛ در مواضعی 
توهین آمیز سردار قاسم سلیمانی را یک جنایتکار جنگی و عامل 
ایجاد تروریس��م و متزلزل ش��دن صلح و امنیت و ثبات منطقه 

معرفی می کند!
روزنامه الجزیره در ادامه ادعاهای خود، س��ردار قاسم سلیمانی 
را مسوول مستقیم » نیروهای شیعه« در عراق می داند و مدعی 
می شود که این نیروها در حال پاکسازی مناطق سنی نشین در 

عراق و سوریه هستند!
الجزیره که مانند اغلب رس��انه های سعودی، کش��تار روزانه و 
مستمر ش��هروندان بی دفاع و زنان و کودکان یمنی در حمالت 
جنگنده ه��ای ائتالف س��عودی را جنایت نمی دان��د؛ در پایان 

 درخواس��ت می کند که س��ردار س��لیمانی در دادگاه جنایات
بین المللی محاکمه شود!

روزنامه سعودی » الجزیره« همچنین در مطلب دیگری به قلم 
»عبداهلل بن عبدالعزیز الفالح« به اعراب توصیه کرد که به سخنان 

سید حسن نصراهلل و رسانه او گوش نکنند.
این روزنامه به س��عودی ها تأکید کرد که نباید به هیچ وجه به 
خبرها و شایعه هایی که از رسانه های متخاصم منتشر می شود 
گوش کنند و نباید به هیچ وجه این شایعات و اخبار را نیز برای 

دیگران نقل کنند.
الجزیره ادامه داد: بیایید گوش های مان را ببندیم و از شنیدن 

صدای این رسانه ها خودداری کنیم.
روزنامه سعودی » الشرق االوس��ط« چاپ لندن نیز در مطلبی 
توهین آمیز به قلم » سلمان الدوس��ری«، دکتر حسن روحانی 
رییس جمهور کشورمان را » رئیس جمهور متخاصم« معرفی 
می کند و مدعی می شود، هر اندازه که قدرت سیاسی، نظامی 
 و دیپلماتی��ک » توف��ان قاطعیت« )تج��اوز به یمن( ش��دت 
می گیرد، نظام ایران نیز دش��منی واقعی خود را با عربس��تان 

سعودی آشکارتر می کند.
الشرق االوسط خاطرنشان کرد که روحانی پس از متهم کردن 
عربس��تان به قتل کودکان و کاش��تن بذر نفرت در یمن، همه 

ارتباطات بین تهران و ریاض را قطع کرد.
این رسانه سعودی همچنین به شدت سخنان رهبر معظم انقالب 

اسالمی در انتقاد از حمله ائتالف عربستان به یمن را محکوم کرد.
الشرق االوس��ط مدعی شد: دش��منی ایران با عربستان آشکار، 

مستقیم و صریح است.
روزنامه سعودی » الش��رق«  نیز در مطلبی درسایت اینترنتی 
خود به قلم » احمد دماس مذکور«، به شدت از سخنان اخیر سید 
حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان به دلیل انتقاد از کشورهای 

شرکت کننده در تجاوز به یمن، انتقاد کرد.
الشرق، سخنان سید حس��ن نصراهلل خطاب به ملت های عربی 
و به ویژه مردم عربستان و یمن را واهی و نادرست خواند، و برای 

توجیه حمله تجاوزکارانه ائتالف 
عربس��تان به یمن، مدعی شد که 
اگر موضوع یمن یک مسأله داخلی 
است و باید بدون دخالت بیگانگان 
حل شود؛ خود سید حسن نصراهلل 
نیز نباید درباره آن اظهار نظر کند !

الش��رق االوس��ط همچنی��ن در 
مطلب توهین آمیز دیگری به قلم 
»ط��ارق الحمی��د« در واکنش به 
سخنرانی های اخیر و برای توجیه 
تجاوز ائتالف عربس��تان به یمن، 
مدعی ش��د که ح��زب اهلل، ایران، 

 القاعده و داعش همگی یکس��ان هس��تند؛ زیرا همه آنها سعی
 می کنند پایگاهی را برای خود در مرزهای عربستان ایجاد کنند !

روزنامه سعودی » عکاظ« نیز در مطلبی به قلم »خلف الحربی« 
مدعی شد که ایران پس از کنترل »الحوثی« بر صنعا شادمانی 
کرد؛ ولی با آغاز عملیات »توفان قاطعیت« ناگهان س��اکت شد 
 به صورتی که اینگونه به نظر می آید که ای��ران اصال الحوثی را

 نمی شناسد؛ به همین دلیل هم پیمانان ایران باید بدانند که آنان 
پلی برای اهداف این کشور هستند!

گستاخیرسانههایسعودیعلیهایرانوسردارسلیمانی؛

خشم آل سعود از ســـردار
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انتقادصفارهرندیازهاشمی
محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نشس��ت طلبه طراز انقالب اس��المی که در مدرسه 
علمیه حقانی قم برگزار شد، با بیان اینکه در مواجهه با مسایل 
روز در کش��ور، دو گونه نگرش وج��ود دارد، گفت: برخی در 
مواجهه با مسایل معتقدند، باید با دید امیدواری مطلق نگاه 
کرد. عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی 
اظهار نظرهای مسووالن کشور گفت: تعابیری همانند »رژیم 
سرکوبگر و رژیمی که مردم ها را به زندان ها می اندازد و حقوق 
مردم را ضایع می کن��د« در طول تاریخ انقالب از س��لطنت 
طلبان و ضد انقالب ها شنیده شده است؛ اما اکنون از بزرگان 
نظام چنین تعابیری شنیده می شود که سبب برپایی جشن 
از سوی دش��منان می شود، این مس��اله برای دلسوزان نظام 

نگران کننده است.

دبیرکلسازمانمعلمانایران
بازداشتشد

»علیرضا هاشمی«، دبیرکل سازمان معلمان ایران یکشنبه 
۳۰ فرودین بازداش��ت شد. دبیرکل س��ازمان معلمان ایران 
متعاقب حکمی ک��ه در س��ال ۸۹ علیه او صادر ش��ده بود، 
بازداشت ش��د. اجرای این حکم تاکنون به تاخیر افتاده بود. 
آقای هاش��می در س��ال ۸۹ پس از آنچه قائم مقام سازمان 
متبوعش »پیگیری مطالبات صنفی« و »دیدار با خانواده های 
معلمان زندانی« می خواند به ۵ سال زندان محکوم شده بود. 
»طاهره نقیئی«، قائم مقام سازمان معلمان ایران در این باره 
گفت: »اجتم��اع و تبانی به قصد بره��م زدن امنیت ملی« و 
»تبلیغ علیه نظام« از جمله اتهامات آقای هاشمی در دادگاه 
یاد شده بوده اس��ت. نقیئی در عین حال گفته »ماموران به 
منزل دبیرکل س��ازمان معلمان ایران وارد ش��دند؛ اما آقای 
هاش��می در آن زمان در مدرس��ه بوده اس��ت. همسر آقای 
هاش��می در پی ورود ماموران به منزل با او تماس می گیرد و 
آقای هاشمی خود را به سرعت به منزل می رساند و در   نهایت 

بازداشت می شود«.

عذرخواهیقابلتامل
بازیگرزنمشهور

مهناز افشار بازیگر س��ینمای ایران، بابت کیفیت پایین یکی 
از آثار اخیرش از مردم عذرخواهی کرد. مهناز افشار نوشت: 
س��الم روزتون بخیر، دوس��تان و عزیزان، خودم را موظف به 
پاسخ سواالت شما در مورد مجموعه »عشق تعطیل نیست« 
می دانم، اگر تا االن صب��ر کردم؛به دلیل این ب��ود که ببینم 
تصمیم عوامل، گروه تهیه و کارگردانی، برای پاسخ درست به 

شما چه خواهد بود که پاسخ دقیقی تا االن ندیدم... .
کار با بازیگران بسیار حرفه ای و عوامل خوب شروع شد و قرار 
بود مجموعه خوب و زیبایی شود! و من به عنوان اولین تجربه 
در شبکه خانگی، قرارداد زمان همکاری ام از مهرماه تا اسفند 
ماه و حدود ۲۵ قسمت کار بود و زمان شروع، خواستم انصراف 
بدهم؛ هم به دلیل ش��روع بارداری که برایم مهم تر از سریال 
بود و هم نگرانی بابت کیفیت کار، که گروه تولید خواس��تند 
بمانم. بعد از شروع کار، متاسفانه پنج قسمت بیشتر نگرفتند 
و کار در تاریخ اواسط دی تعطیل شد؛ به دلیل نداشتن قصه، 
تصمیم عوامل تولید و کارگردانی برای دیدن نتیجه این چند 
قسمت و کم شدن هزینه ها و شاید هم نگرانی بیشتر من برای 
دوران بارداری. پیشنهاد من به پروژه این بود که می توانید بعد 
از تعطیالت هم کار کنیم و به ص��ورت واقعی بارداری را وارد 
قصه بکنیم، )حتی اگر برای من س��خت باشد(، کاری که در 
همه فیلم ها و سریال های غیر ایرانی انجام می شود و فرصت 
خوب برای بازیگر، برای ب��ازی واقعی ای��ن دوران و فرصت 
متفاوت برای قصه خواهد ش��د، که متاسفانه قبل رسیدن به 
همه این موارد کار تعطیل شد. به عنوان یکی از عوامل هیچ 
کوتاهی از بازیگران در پروژه ندیدم، جز نگرانی بابت ساخت، 
قصه، دکور، تصویر، صدا و نور... . کار زمانی کار خوبی می شود 
که همه دلسوز باشند. عذر خواهی من را بابت وقفه در پخش و 
ضعف در ساخت و مشکالت دیگر بپذیرید. تجربه ای شد برای 

همه عوامل» عشق تعطیل نیست«.

وقتیتلویزیونطالبرا
مجردمیکند!

حجت االس��الم جواد محرابی مدیر مؤسس��ه فرق و مذاهب 
در خصوص نرخ طالق در بین طالب حوزه گفت: ما جریانی 
در طالب داریم که این چیز ها را حرام می دانند. همین االن 
اگر ش��ما به مرکز مش��اوره حوزه مراجعه کنید، پرونده های 
طالقی داریم که خانم هایی از شوهران شان شکایت کرده اند 
که این ها تلویزیون و انواع موس��یقی را ح��رام می دانند و ما 
نمی توانیم در خانه تلویزیون اس��تفاده کنیم. در چند س��ال 

اخیر، شاید نزدیک صد مورد داشتیم.

روحانیماراکنارگذاشت
فیاض زاهد، فعال سیاسی اصالح طلب، در بخشی از مصاحبه 
خود با روزنامه آرمان امروز با اش��اره به ع��زم رییس جمهور 
روحانی ب��رای انتخابات آتی مجلس ده��م، درباره چیزی به 
نام »ش��نیده ها« صحبت کرده و گفته است: براساس برخی 
شنیده ها آقای روحانی برای اینکه فشارهای کمتری متوجه 
خود و دولتش ش��ود، بخش��ی از نیروهای خود را به س��مت 
تش��کیل یک فراکسیون مستقل ش��امل ترکیبی از حامیان 
دولت و حامیان آقای علی الریجانی ش��کل داده است. آقای 
روحانی با این اقدام از این نکته غافل ش��ده که به این شیوه 
عالوه براینکه تندروی های جناح محافظ��ه کار از بازی کنار 
می مانند، اصالح طلبان حامی وی ه��م کنار خواهند ماند. او 
افزوده است: »این فراکس��یون تالش می کند افراد متوسط 
و معتدل و مخال��ف تفکر تحول خواهان��ه وارد مجلس آینده 
شوند. در نتیجه مجلس هماهنگ با آقای روحانی اما متفاوت 
از شعارهای ایشان در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ شکل خواهد گرفت.

شنیدهها

واکنشبیلکلینتونبه
نامزدیهمسرشدرانتخابات

آلسعود،صالحیتاداره
حرمینشریفینراندارند

نماینده مردم اسدآباد در مجلس با انتقاد از سود تسهیالت 
بانک ها گفت: بانک ه��ا زندگی مردم را ناب��ود کرده اند و 

نفس گیر مردم شده اند.
سوال ملی بهروز نعمتی، نماینده اس��دآباد و سیدهادی 
حسینی، نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسالمی از 
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار 

جلسه علنی مجلس قرار گرفت.
دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و 

تسهیالت، سوال این نمایندگان از وزیر اقتصاد بود.
بهروز نعمتی، عضو هیات رییسه مجلس، طی توضیحات 
خود درباره این س��وال خط��اب به وزیر اقتص��اد، گفت: 
بانک ها به مردم تسهیالت پرداخت می کنند و ده ها هزار 
نفر از مردم این کش��ور وام گرفته اند و امروز زندگی شان 
نابود ش��ده اس��ت. چرا که بانک ها اموال آنها را مصادره 
می کنن��د. بنابرای��ن از وزیر اقتص��اد س��وال دارم که آیا 

موضوعات مالی مردم برای شما اهمیت دارد یا خیر؟
وی خطاب به وزیر اقتصاد تصریح کرد: شما گفته اید که 
نسبت به خانواده شهدا مسوولیتی ندارم؛ همسر شهیدی 
به من نامه نوشت که ضامن کسی شده ام و این فرد به دلیل 
مشکالتی که در کشور به وجود آمده و یک شبه ارز دو برابر 
 شده، نتوانس��ته اقس��اط خود را پرداخت کند. مقدار وام 
۳۶ میلیون ب��وده و تاکن��ون ۹۰ میلیون ب��ه بانک پس 
داده اند؛  اما بان��ک هنوز می گوید که بای��د ۱۰۰ میلیون 

دیگر بپردازند.
این نماینده مجل��س خطاب به وزیر اقتص��اد گفت: این 
مش��کالت را کش��ور برای مردم بوجود آورده، وقتی که 
ارز یک شبه دو برابر و تورم کمرشکن شد و فضای کسب 
و کار اصال مناسب نیس��ت، مردم نمی توانند کاری انجام 
دهند. وقتی ارز یک شبه از ۱۲۲۶ تومان به ۲ برابر رسید، 

آیا از تولیدکننده پرسیده اید که چطور می خواهد قسط 
تس��هیالت را بپردازد؟ لذا این رکود و تورم و افزایش نرخ 
ارز س��بب ش��ده که تولیدکنندگان نتوانند اقساط خود 
را پرداخت کنند و وقتی قسط هایش��ان عق��ب می افتد 

مجبورند که سود آن را بپردازند.
نعمتی افزود: صدها هزار نفر چنی��ن وضعیتی دارند که 
وامی را دریافت کرده اند و حاال ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد اصل 
س��ود را پرداخت کرده اند؛ اما هنوز به بان��ک بدهکارند. 
بنابراین دولت چه برنامه ای برای ای��ن موضوع دارد؟ آیا 
متولی ای��ن تزریق پول ب��ه جامعه دولت اس��ت یا تولید 
کننده مظلوم؟ شاید شما بگویید که این مسایل مربوط به 
دولت قبل بود؛ اما من می گویم که این موضوع کش��وری 
است. دولت ها مستاجر هستند و می آیند و می روند؛ اما 

مسووالن باید مردم را محور قرار دهند.
وی با انتقاد از س��ختگیری بانک ها در پرداخت و دریافت 
اقساط گفت: آیا فشاری که به مردم عادی و یا به اصطالح 
کاله نمدی ه��ا آورده اید، به افرادی ک��ه ۲۳ هزار میلیارد 
تومان وام گرفته اند و حتی یک برگ ضمانت هم نزد بانک 

نگذاشته اند، آورده اید؟
وی خاطر نشان کرد: بنده تا ۲ نیمه شب بیدار بودم و فکر 
می کردم؛ چرا که در ش��رایطی هس��تیم که اگر بر سوال 
خود اصرار کنیم، امروز وزیر کارت زرد سوم را می گیرد و 
از وزارت می افتد و اگر هم پیگیری نکنیم، مشکالت مردم 
باقی می مان��د. آن هم مردمی که بانک ه��ا زندگی آنها را 

نابود کرده اند و اصل و سود تسهیالت را از آنها گرفته اند.
نعمتی با بیان اینک��ه بانک ها، نفس گیر مردم ش��ده اند، 
گفت: دولت به خصوص وزارت اقتصاد باید این مشکالت 
مردم را حل کند، چرا که متولی اصلی این موضوع وزارت 

اقتصاد است.

وزیر کش��ور اعالم کرد: هر 
وقت مجلس بگوید اس��ناد 
خود را در م��ورد پول های 

کثیف ارائه می کنم.
رحمان��ی  عبدالرض��ا 
فضلی صبح س��ه شنبه در 
حاشیه نخس��تین شورای 
اجتماعی کش��ور در سال 
۹۴ در مورد حاش��یه های 
اظهاراتش در اعالم وجود 
پول های کثیف گفت: من 
موظف هس��تم ه��ر وقت 
مجل��س بخواه��د در این 

مورد توضیح ده��م؛ البته قانون پولش��ویی هم داریم و 
 آمادگی مب��ارزه با پولش��ویی هم وج��ود دارد.در مورد 
 پ��ول های کثی��ف اگ��ر مصداقی ه��م بخواهن��د، ارائه

  م��ی ده��م و از مجل��س و دول��ت و ق��وه قضاییه هم 
حمای��ت  خص��وص  ای��ن  در  خواه��م   م��ی 

کنند.
وی همچنی��ن در م��ورد خان��ه اح��زاب ه��م گف��ت: 
 جلس��ات متعددی در این مورد داش��تیم و خوب پیش

 می رود.
وزیر کشور مهمترین محور جلس��ه شورای اجتماعی را 
بحث آسیب شناسی اجتماعی عنوان کرد و گفت: از سال 
۸۳ تاکنون مطالعات اجتماعی رخ نداده بود و در جلسه 

گزارش  مطالعات انجام شده در این حوزه  ارائه شد.
 برخی آس��یب ها قابل اصالح است و یک ماه به دستگاه 
ها مهلت دادیم برنامه های عملیاتی خود را برای س��ال 

۹۴ ارائه کنند.

وزی��ر کش��ور گف��ت: موضوع 
عفاف و حجاب مح��ور بعدی 
جلس��ه بود ک��ه در آن عنوان 
شد که س��ال گذش��ته در این 
مورد برداش��ت خوبی داشتیم 
و ب��ه دنب��ال این هس��تیم که 
خود مردم با نظ��ارت عمومی 
و کمک به سازمان های مردم 
 نه��اد ای��ن آس��یب را برطرف

 کنند. 
البته ش��بکه ها و اف��رادی هم 
 هس��تند ک��ه اش��اعه فحش��ا 
م��ی کنن��د و م��ی خواهی��م 
اطالعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بدون ترحم با آنها 
برخورد کند و تمام سازمان های مردم نهاد که بخواهند 
در این حوزه فعال باش��ند، اعالم آمادگ��ی می کنیم تا 
 هم آموزش مناس��ب و تس��هیالت را برای آنه��ا فراهم

 کنیم.
وزیر کش��ور در مورد اینکه طرح تحول اجتماعی که در 
دولت دهم نوشته ش��د در دولت یازدهم مسکوت ماند، 
آیا قرار اس��ت طرحی جایگزین آن کنید که در پاس��خ 
 گفت: این طرح تصویب نشده بود و در دولت هم مطرح 

شده است.
 البت��ه در ح��وزه اجتماع��ی کاره��ای خوب��ی انج��ام 
ش��ده اس��ت. در موضوع م��واد مخدر س��ال قبل ۵۵۵ 
تن کش��فیات داش��تیم و دو ه��زار عملیات انجام ش��د 
و ۳۵۰ قاچاقچ��ی وارد زن��دان ش��دند. در موض��وع 
 درم��ان متجاهرین ه��م ظرفی��ت را به چهار ه��زار نفر

 رساندیم.

نعمتیدرتشریحسوالخودازوزیراقتصاد؛

بانک ها زندگی مردم را نابود کرده اند
وزیرکشورعنوانکرد؛

آمادهارائهگزارشپولهایکثیفبهمجلسهستم

موضعگیریتوهینآمیز
وگستاخانهرسانههای

سعودیدرقبال
سخنرانیهاومواضع

مسووالنایرانوهمچنین
دبیرکلحزباهلللبنان
درخصوصتجاوزائتالف
عربستانبهمردمیمن،
ازعصبانیتشدیدآنها

حکایتدارد



یادداشت

 یک کشته با خواب آلودگي
 راننده ولوو

فرمانده انتظامي شهرستان اردستان گفت: بر اثر واژگوني يك 
دستگاه كشنده وولو در محور ترانزيت نايين به اردستان، واقع 
در استان اصفهان يك نفر كشته و يك نفر مجروح شد. سرهنگ 
مهرانفر اظهار داشت: در پي كسب خبري مبني بر واژگوني يك 
دستگاه كشنده ولوو با دو سرنش��ين در محور ترانزيت نايين به 
اردستان، عوامل گش��ت پليس راه به همراه اكيپ هاي امدادي 
سريعا به محل حادثه اعزام ش��دند. وي افزود: متاسفانه در اين 
حادثه دلخ��راش، يكي از سرنش��ينان خودرو، به علت ش��دت 
جراحات وارده در دم فوت كرد و راننده به ش��دت مجروح و به 
بيمارستان منتقل ش��د. فرمانده انتظامي شهرستان اردستان 
گفت: علت وقوع اين حادثه، خستگي و خواب آلودگي راننده و 

عدم توجه به جلو بوده است. 

انهدام باند ۶ نفره 
سارقان خودرو 

فرمانده انتظامي شهرس��تان شاهين ش��هر و ميمه اصفهان از 
شناس��ايي و دس��تگيري باند ۶ نفره س��ارقان خودرو خبر داد. 
س��رهنگ مختاري گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت خودرو 
در شهرس��تان شاهين ش��هر، موضوع شناس��ايي و دستگيري 
عامالن اين سرقت ها در دستور كار ماموران فرماندهي انتظامي 
شاهين شهر قرار گرفت. وي افزود: ماموران، تحقيقات خود را در 
اين زمينه آغاز كردند و با انجام يك سري اقدامات پليسي، پاتوق 
يك باند حرفه اي از سارقان خودرو را در شاهين شهر شناسايي 
و طي يك عمليات غافلگيرانه آنها را دس��تگير كردند. فرمانده 
انتظامي شهرستان شاهين ش��هر و ميمه اصفهان با بيان اينكه 
تعداد اعضاي باند دستگير شده ش��ش نفر بودند، تصريح كرد: 
متهمان به چهار فقره سرقت خودروي ديگر نيز اعتراف كردند 
و در بازرس��ي از مخفيگاه آنها، دو دس��تگاه خودروي مسروقه 
كشف شد. سرهنگ مختاري به عموم شهروندان توصيه كرد: به 
منظور پيشگيري از وقوع هرگونه سرقت خودرو و اموال داخل 
آن، خودروي خود را ب��ه دزدگير و لوازم ايمني نظير س��وييچ 
مخفي، قفل فرمان و قف��ل پدال مجهز كني��د؛ از پارک كردن 
خودرو در نقاط تاريك و خلوت خودداري و هميشه سعي كنيد 
آن را در مكاني امن و در پاركينگ ه��اي عمومي داراي نگهبان 
پارک كنيد. وي تاكيد ك��رد:  در هنگام ترک خودرو از باال بودن 
شيشه ها و قفل بودن درب ها اطمينان حاصل كنيد؛ در هنگام 
ترک خودرو هرگز پول، مدارک و اشياء قيمتي و تحريك كننده 
خود را داخل خودرو به ج��ا نگذاريد و حتي االم��كان از ضبط 
و پخش هاي پنلي اس��تفاده نكنيد؛ همچني��ن در هنگام ترک 
خودرو، هرگز اموال و اشياء قيمتي خود را درون صندوق عقب 

خودرو قرار ندهيد. 

 »شهر پرشکوه«
 در رواق عباسی اصفهان

»شهر پرشكوه« به مناس��بت هفته نكوداش��ت اصفهان در رواق 
عباسی اصفهان برگزار می شود. مدير اين پروژه گفت: اين برنامه 
در مقابل هتل عباسی، زير نظر مديريت تفريحی سازمان فرهنگی 
تفريحی شهرداری اصفهان برگزار می شود. مرتضی رشيدی ادامه 
داد: در بخشی از اين برنامه، بزرگ ترين نقش فرش سنتی اصفهان 
به ش��يوه هنرهای زمينی و با شن های رنگی، توس��ط بالغ بر ۲۰ 
هنرمند همراه با تعامل و مشاركت مردم در ساخت آن، به مناسبت 
هفته نكوداشت اصفهان خلق  می ش��ود. وی اضافه كرد: اين فرش 
منقش به نقش قوس آذر به عنوان نمادی از اصفهان است و هدف 
از اجرای آن، اين است كه مردم با اين نقش و معنای آن آشنا شوند. 
وی ادامه داد: مساحت اين فرش بالغ بر ۱۰۰ متر مربع با اندازه های 
۱۲ در ۸ متر است و مردم پس از مش��اركت در خلق آن، هدايايی 
هنری برگرفته از اين نقش و عنصر ش��ن در قالب س��اعت شنی و 
قاب ماس��ه ای به عنوان يادبود دريافت می كنند. رشيدی گفت: 
در اين برنامه يك كارشناس اصفهان شناسی، همزمان با خلق اين 
فرش درباره نقش قوس آذر و فرهنگ اصفهان برای مردم توضيح 
می دهد و يك تارنواز هم همزمان با ساز زدن، در دستگاه اصفهان 
آواز می خواند و م��ردم می توانند از اين بخش ه��ا هم بهره ببرند 
.اين برنامه روز سه ارديبهشت ماه از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب در رواق 

عباسی واقع در خيابان آمادگاه برگزار می شود.

 نمایندگان اقدامی
 برای بیمه خبرنگاران انجام دهند

مدير خانه مطبوعات استان اصفهان گفت: الزم است كه نمايندگان 
اصفهان در راستای دفاع از وضعيت اش��تغال و امنيت خبرنگاران 
و بيمه آنها اقدامی انجام دهند. منصور گلناری اظهار داش��ت: در 
راستای دفاع از حقوق خبرنگاران و بيمه آنها كه جزو مشاغل سخت 
و زيان آور است مقرر شد، جلسه ای با نمايندگان مجلس برگزار و 
از طريق آنها قطع بيمه خبرنگاران را پيگيری كنيم.وی گفت: هم 
راستا با ايجاد موج رسانه ای برای قطع بيمه خبرنگاران در اصفهان، 
بيانيه ای را خطاب به وزارت ارشاد زير نظر يك وكيل و حقوقدان 
از س��وی خانه مطبوعات و اعضای آن تنظيم می كنيم كه در تمام 
رسانه های اس��تان منتشر می ش��ود. مدير خانه مطبوعات استان 
اصفهان اظهار داشت: همچنين جلسه ای با يك وكيل و حقوقدان 
در راستای پيگيری قانونی قطع بيمه خبرنگاران در اصفهان برگزار 
شد كه بتوان از اين صنف زحمتش كه سال ها در حوزه خبرنگاری 
فعاليت ك��رده و از حقوق اصن��اف و افراد مختلف ب��ا قلم خويش 
دفاع كرده اند، دفاع كنيم.وی گفت: قان��ون مطبوعات برای بيمه 
كردن خبرنگاران از س��وی مديران مسوول شفاف نيست و نياز به 
زيرساخت هايی دارد كه قطع يكباره آن نه تنها در اصفهان بلكه در 

كل كشور سبب اعتراض خبرنگاران به آن شده است. 
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اينجا تاچشم كار می كند فقر 
پررنگ است و امنيت كم رنگ. 
بزهكاری زياد است و دلخوشی  
كم. در اين حاشيه های پر حاشيه كه انگار قرار نيست 
هيچ وقت به متن بپيوندند، تنه��ا چيزی كه ديده 
می ش��ود آرزوهای بر دل مانده است و كودكانی كه 
هر ش��ب با فكر زندگی آرام و خانه های سقف دار به 

خواب می روند.
 ن��ه روس��تا نش��ينند و ن��ه شهرنش��ين؛ س��هم

 حاشيه نش��ينان كه اين روزها كس��ی به خاطرش 
نمانده، ترس و دلهره بی پايانی است كه هر روز بر آنها 
رقم می خورد. حاشيه نشينان شهرمان كه می ترسند 
از پا گذاشتن به متن، تنها سهم شان از زندگی نفس 
كشيدن است و اعتياد، بيكاری، فقر، فساد و رنج های 

بی پايانی كه انتظارشان را می كشد.
اي��ن روزها وضعيت حاش��يه  های ش��هر، وخيم تر 
ش��ده و روبه بحران پيش می رود. ورود مهاجرانی 
از كشورهای جنگ زده به حاشيه شهر اصفهان و به 
ويژه در منطقه حصه از كشورهای سوريه، تركيه و 
عراق به اين منطقه از شهر معضالت حاشيه نشينان 
اصفهانی را دو چندان كرده و امنيت را به منفی  صد 

رسانده است.
»حصه«منطقه آزاد اصفهان 

محمد يكی از بوميان »حصه« اين منطقه از ش��هر 
اصفه��ان را منطق��ه آزاد اصفهان می دان��د و ادامه 
می ده��د: ورود مهاجران كش��ورهای جنگ زده و 
تجميع اقليت های مختل��ف از تمام نقاط كش��ور 
مصداقی بر اين مدعاست و هر كس كه به اين محل 
وارد شود با چند دقيقه قدم برداشتن در كوچه ها به 

اين امر يقين پيدا می كند.

او با اش��اره به كاهش چش��مگير امني��ت حصه با 
ورود مهاج��ران كش��ورهای جن��گ زده ب��ه اين 
منطقه می گويد: با ورود اين افراد به منطقه، زمينه 
آسيب های اجتماعی رش��د چشمگيری داشته و از 
اين رو نمی توان افزايش رو به رشد واردات مشروبات 
الكلی، مواد مخدر و ايجاد خانه های فساد را كتمان 
كرد چرا كه اين فس��ادها روز به روز به بدنه ش��هر 

اصفهان تزريق می شود.
اين شهروند ساكن منطقه حصه ادامه می دهد: نبايد 
از ياد ببريم كه تمام بزهكاران منطقه حصه روزها در 
شهر پرسه می  زنند و فعاليت می كنند و شب ها به 

اين منطقه می آيند.
بوی جرم از بستر مهاجرت برمی خیزد

در اين راستا بايد به ياد داش��ته باشيم كه به اعتقاد 
كارشناس��ان و جرم شناس��ان بوی جرم از بس��تر 
مهاجرت برمی خيزد و در واقع مهاجرت زمينه ساز 
وقوع بس��ياری از جرايم محسوب می شود. هرچند 
صدور حكم مجرم بودن برای تمام مهاجران هم كار 

منطقی و عادالنه ای نيست.
فاطمه كودكی ۸ ساله است كه مادرش به خاطر ابتال 
به بيماری قند يكی از پاهايش را از دست داده. او كه 
پا به پای ما در حصه قدم می زند از عدم توانايی اش 
برای تحصيل می گويد و ادامه می دهد: پدرم شغلی 
ندارد، معتاد است و هميشه در خانه. مادرم هم كه 
پايی برای كارك��ردن ندارد؛ هر چند قب��ل از خانه 

نشين شدن، برای مان نان می آورد.
عاطفه، خواهر كوچك تر فاطمه كه 5 سال سن دارد 
و صورتش را لواش��ك قرمز كرده با نگاهی نگران از 
آرزوهايش می گويد: »خاله من دوست دارم عروسك 
داشته باش��م و با آن بازی كنم ولی هيچ كس برايم 

عروسك نمی خرد.«
»حصه« امنیت می خواهد، نه گونی برنج 

اسالميان، يكی از ساكنان منطقه حصه كه توجه به 
ابعاد فرهنگی و تامين امنيت را بزرگ ترين نياز ساكنان 
اين منطق��ه می داند، ادامه می ده��د: مردم »حصه« 
نيازی به گونی برنج و مرغ ندارند؛ آنها تشنه فرهنگ 

هستند و خواستار امنيت.
امان اهلل قرايی، جامعه ش��ناس می گوي��د: وقتی در 
ش��هر محل تولد خود زندگی می كنيد، افراد زيادی 
شما را می شناسند و شما مواظب رفتار خود هستيد 
 و س��عی می كنيد خطايی از ش��ما س��ر نزند اما در

 حاشيه ها، اطراف راه آهن و ترمينال ها، اين ترس می 
ريزد و بستر جرم خيز می شود.

اش�تغال زایی در »حصه« در دس�تور کار 
باشد

در اين ميان برخی از آس��يب شناسان اجتماعی كه 
معتقدند حاش��يه نش��ينان راهی برای بازگشت به 
محل تولد خ��ود ندارند، بر اي��ن اعتقادند كه با توجه 
به تاثيرپذيری متن شهر از حاشيه نشينان نمی توان 
از آنها غافل بود و بايد با ايجاد زمينه های اش��تغال و 
بسترسازی فرهنگی در اين اماكن برای ساماندهی به 
اين وضعيت اقدام كرد.  شكايت و نگرانی ساكنان بومی 
»حصه« از روند رو به رش��د مهاجرانی از كشورهای 
ديگر به اين منطقه از اصفهان به گفته سردار عبدالرضا 
آقاخانی در جم��ع خبرنگاران در معاونت سياس��ی 
امنيتی اس��تانداری اصفهان در حال پيگيری اس��ت 
و در آينده ای نزدي��ك به نتيجه خواهد رس��يد. اين 
مقام انتظامی در خصوص تامين امنيت »حصه« نيز 
می  گويد: طرح ويژه »حصه« از ۱5 ارديبهشت ماه سال 

جاری اجرايی خواهد شد.

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

عضو كميته آب ذيل مجمع نمايندگان اصفهان گفت: كم آبی در س��ال های اخير ؟؟؟؟؟؟؟؟
زمين های كش��اورزی اصفهان را در معرض خطر جدی تبديل به ش��وره زار و كوير 
قرار داده است. حسين محمد رضايی اظهار داشت: تبديل زمين های كشاورزی به 
كوير و شوره زار سبب می شود كه به دليل وزش باد از سمت شرق به غرب با پديده 
گرد و غبار و ريزگردها مواجه شويم، موضوعی كه خطری برای سالمتی همه مردم 
 استان به شمار می رود.وی اظهار داشت: در اين راستا هر چند مديريت كشاورزان در
  سال های اخير سبب ش��ده كه به نحوی اين زنگ خطر احساس نشود؛  اما تبديل

 زمين های كشاورزی به شوره زار و كوير مساله ای نيست كه بتوان آن را انكار كرد و 
امسال اين اتفاق نيفتد، سال ديگر بايد منتظر آن بود.

محمد رضايی گفت: كشاورزان در اين س��ال ها كه با پديده كم آبی مواجه هستند، 
 هر دو سال يكبار با قرار دادن يك قسمت از زمين خود زير كشت به نحوی از تبديل
 زمين های كش��اورزی به ش��وره زار و كوير جلوگيری كردند. وی افزود: زمين های 
كشاورزی در ساليان گذش��ته هر سال دو بار زير كش��ت غله و ذرت می رفت و اين 
در حالی اس��ت كه در س��ال های اخير به دليل كم آبی هر يك س��ال در ميان تنها 
يك بار زير كش��ت می رود.عضو كميت��ه آب ذيل مجمع نمايندگان اس��تان گفت: 
در سال های گذش��ته اگر هم زمين ها زير كش��ت می رفت به طور كامل بود؛ اما در 
س��ال های اخير تنها ۴۰ درصد زمين زير بار كش��ت می رود، بنابراين كش��اورزان 
مجبورند ه��ر زمانی كه آب ب��ه آنها تخصيص م��ی يابد، در يك قس��مت از زمين 
كش��ت كنند تا از تبديل زمين های كشاورزی به ش��وره زار و كوير جلوگيری كند. 
وی اعالم كرد: در س��ال های گذش��ته كه زمين های كش��اورزی دو بار زير كشت 
 می رفت از پايي��ز تا خردادماه كش��ت غله می ش��د و پس از برداش��ت ذرت كاری 
می شد؛ اما در س��ال های اخير تنها كش��ت غله انجام می گيرد كه كفاف معيشت 

كشاورزان را نمی دهد. محمد رضايی با اش��اره به اينكه حجم فعلی آب زاينده رود 
برای كشاورزان غرب، شمال و ش��رق استان كافی نيس��ت، گفت: از ابتدا قرار نبود 
كه آب برای كشاورزان ش��مال اصفهان هم تخصيص يابد كه اصرار نماينده برخوار 
و ميمه سبب شد كه با اين ميزان حجم آب به زمين های كشاورزی شمال هم آب 
تخصيص يابد. وی به حركت مسير آب اشاره كرد و گفت: مسير حركت آب از غرب 
به شرق اس��ت كه ابتدا آب به مباركه و سد نكوآباد می رس��د كه زير دست مباركه 
 واقع شده و با انحراف از س��د، آب در كانال ها جاری و به كش��اورزان غرب و شمال

 می رسد.
محمدرضاي��ی اظه��ار داش��ت: در همي��ن راس��تا پ��س از عب��ور از س��د ب��ه 
رودخانه می رس��د و از آنجا به س��د آبش��ار واقع در ش��رق ش��هر اصفهان می رسد 
كه اين س��د انحرافی س��بب می ش��ود آب به قس��مت راس��ت و چپ كانال های 
آبش��ار هدايت ش��ود. س��مت راس��ت ش��امل كرارس، برآن جنوبی و سمت چپ 
 آبش��ار جی و قهاب و براآن شمالی می ش��ود. پس از آن س��رريز، آب وارد رودخانه 
می شود و به سد مروان يا رودشتين می رسد. اين سد نيز وارد دو كانال چپ و راست 
می شود كه شامل بخش جلگه و بن رود می شود و به دس��ت كشاورزان می رسد. 
 از  بعد سد مروان يا رودش��تين رودخانه تا تاالب گاوخونی كه شامل ۱۱۴ كيلومتر
  می ش��ود آب در آن جاری نيس��ت.اين مس��ير و جريان آب از غرب به شرق سبب

 می شود كه حجم كمی از آب به دست كش��اورزان شرق  برسد. وی افزود: مشكلی 
 كه در زمان حاضر وجود دارد، تنش آب اس��ت كه كش��اورزان را نگ��ران كرده و با

 برداشت های باال دست و نوس��انی كه درحجم آب ايجاد می شود سبب شده كه از 
برخی دريچه های كشاورزی آب به دست كشاورزان نرسد و اين موجب نگرانی آنها 

شده است.

خطر جدی تبدیل زمین های کشاورزی به شوره زار 
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 94/2/خ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

موضوع مناقصه: خريد تعداد 642 دستگاه رايانه 

محل تامین اعتبار: عمرانی ملی 

مهلت دریافت اسناد: از روز پنج شنبه مورخ 94/2/3 لغايت روز سه شنبه مورخ 94/2/8

محل دریافت اسناد: نماينده شركت با در دست داشتن معرفی نامه كتبی و آخرين تغييرات شركت »چاپ در روزنامه رسمی جمهوری 

اسالمی« جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مراجعه نمايند.

آگهی مناقصه در سايت اداره كل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.sabt-es.ir و همچنين در سايت ملی مناقصات به نشانی 

www.iets.mporg.ir نيز درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز شنبه مورخ 94/2/19 تا پايان وقت اداری 

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 94/2/20

گروه و رشته شغلی: شركت هايی اجازه دريافت اس�ناد مناقصه را دارند كه در رسته سخت افزاری از ش�ورای عالی انفورماتيک دارای 

حداقل رتبه 4 باشند.

محل تحویل پاکت های مناقصه: دبيرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان طبقه اول.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانكی در وجه اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان در اسناد مناقصه درج شده 

است. ضمناً به پيشنهاداتی كه فاقد ضمانتنامه يا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های كمتر از ميزان مقرر، چک تضمين شده و چک 

شخصی و نظاير آن و پيشنهاداتی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

»ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: بلوار دانشگاه – خيابان توحيد – بعد از چهارراه پليس – طبقه چهارم.

تلفن: 7-36289124-36289109                                فاکس: 36289105 
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آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت اول شماره 800/1931(

    روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه: 

-واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداشت و تعميرات جايگاه سوختگيری گاز طبيعی فشرده )CNG( قلعه شور.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

-ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 71/500/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه.
به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی( و شناسه واريز 26.100.000.026 به نام شركت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه.
 مهلت اع�ام آمادگ�ی و دریافت اس�ناد: به م�دت دو هفت�ه ازتاري�خ آگه�ی نوب�ت دوم من�درج در روزنام�ه كه از س�ايتهای

 http://iets.mporg.ir  و       www.monaghese.niopdc قابل رؤيت می باشد. ضمنًا مناقصه گران می توانند مدارک را از آدرس 
اصفهان – خيابان چهارباغ باال – جنب پمپ بنزين – امور قراردادها دريافت نمايند. تلفن: 36244618.

شرایط متقاضی:
.CNG مورد تأييد مدير طرح CNG كليه شركتهای مجاز بهره برداری از جايگاه های-

-عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهای سنوات گذشته.
ضمناً متن آگهی در سايت www.shana.ir.قابل رؤيت می باشد.

    شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 منطقه اصفهان

.ir

فقر،  اعتیاد  و  بیکاری  این منطقه  را  دوره کرده اند

صره حـصه ،  در محا

چاپ اول 



يادداشت

همگام با سرمايه داران 

مردی که از هیچ به همه چیز رسید
اولی��ن  آش��یش، 
ش��رکت خ��ود را در 
س��ن ۱۵ س��الگی و با 
دریاف��ت ی��ک وام پنج 
ه��زار دالری در س��ال 
۱۹۹۶ تاس��یس ک��رد. 
بانکداری، بن��گاه داری 
و تجارت الکترونیک از 
جمل��ه ش��غل های این 
سرمایه گذار اوگاندایی 
بوده است که در نهایت 

منجر به تاسیس »امپراتوری تکار« شد.
در   )Ashish Thakkar ( ت��کار  آش��یش   
۱۵ س��الگی مدرس��ه را ت��رک ک��رد ت��ا فروش��گاه 
 کامپیوت��ری کوچ��ک خ��ود را ب��ه راه بین��دازد. ح��اال 
گس��تره کاری Mara Group به بیست کش��ور رسیده و 
آش��یش تکار لقب »جوان تری��ن میلیاردر آفریق��ا« را یدک 

می کشد.
در اواخر س��ال ۲۰۱۳، او با مدیر سابق Barclays مشارکت 
کرد تا بر روی پ��روژه Atlas Mara س��رمایه گذاری کنند. 
هدف آن ها ۲۵۰ میلیون دالر بود؛  اما در نهایت ۳۲۵ میلیون 
دالر س��رمایه گذاری کردند. با این حال، افق نگاه او به آفریقا 
محدود نمی شود. او اولین آفریقایی بود که برای سفر به فضا در 
شرکت »ویرجین گلکتیک« ثبت نام کرد.در ادامه گفتگوی 

سی ان ان با تکار را می خوانید:
شما در چند کش�ور آفريقايی فعال هس�تید. در حال 

حاضر، وضعیت تجارت در اين قاره چگونه است؟
من در ۱۸ سال گذشته در آفریقا فعال بوده ام؛ اما هرگز به این 
اندازه نسبت به آفریقا هیجان نداش��تم. راحتی و جو تجارت 
در قاره بسیار بهتر شده است. متاس��فانه، اینجا یکی از همان 
جاهایی است که درک کلی با واقعیت فاصله دارد. در آفریقا ۵۴ 
کشور وجود دارد که برخی ممکن است مشکالتی نیز داشته 
باش��ند؛ اما این مس��اله نباید عامل عدم اتحاد کشورها شود، 

هرچند این کار زیاد صورت می گیرد.
چرا فکر می کنید کارآفرينی برای آينده توسعه آفريقا 

بسیار مهم است؟
به دلی��ل اینکه ما جمعیت ج��وان زیادی داری��م. ۸۵ درصد 
جمعیت ما زیر ۳۵ سال است. کارآفرینی در جوامع و فرهنگ 
کش��ورهای آفریقای��ی جای دارد؛ ام��ا در نظام آموزش��ی ما 
گنجانده نشده است. کارآفرینان ما برای راهنمایی و مشاوره 
باید کجا بروند؟ پاسخ این مس��اله برای من اهمیت دارد؛ زیرا 
دلیل بیکاری، س��رمایه گذارِی مس��تقیم خارجی یا تاسیس 
کارخانه های وس��یع نیس��ت. باید کارگاه ها یا ش��رکت های 
کوچک و متوسط تاسیس ش��ود. در حال حاضر، کارآفرینان 
زیادی به این سیستم وارد شده اند و البته که خالقیت هم در 

آن دخیل است.
پیش�نهاد ش�ما برای يک کارآفرين ج�وان و تازه کار 

چیست؟
کارآفرینی مانند یک سفر اس��ت و نه یک مقصد. چالش های 
زیادی بر سر راه وجود دارد. ممکن است بارها زمین بخورید؛ 
اما باید بلند شوید و  دوباره بایستید. پشتکار، عالقه و تالش در 
طول این سفر بسیار مهم و حیاتی است. شما وسوسه خواهید 
شد که از گوش��ه کار خود بزنید یا کارهایی را انجام دهید که 
زودتر به نتیجه برسید؛ اما بدانید که این کارها در طوالنی مدت 
جواب نخواهد داد. همه می گوییم ک��ه جوانان امروز رهبران 
فردا خواهند بود؛ اما در مورد ما صحیح نیست. ما رهبران امروز 

هستیم و وظیفه ما است تا کار خود را به خوبی انجام دهیم.
شما به آينده آفريقا اطمینان داريد؟

وقتی پیش��رفت آفریقا را از دید رهبری و مدیریت می بینیم 
به خودم افتخار می کنم. خیلی خوب اس��ت که این پیشرفت 
را می بینم؛ اما متاسفانه دید جهانی نسبت به آفریقا معطوف 
به مسایلی مانند ابوال است. مسایل کوچکی که خیلی بزرگ 
شده اس��ت، در حالی که در مقیاس بزرگ تر ما خیلی خوب 

پیشرفت کرده ایم.

 آخرين وضعیت جیره بندی آب
 در کالنشهرها

 مع��اون دفت��ر برنامه ری��زی کالن آب و آبف��ای وزارت نیرو از 
جیره بندی آب در صورت عدم مدیریت مصرف مشترکین به ویژه 
در کالنشهرها خبر داد و گفت: با وجود بارش های صورت گرفته 
با میزان نزوالت جوی دراز مدت فاصله داریم و حجم ذخایر آبی 
سدها نیز کم است، بنابراین مردم باید مصرف را مدیریت کنند. 

 هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 
نیرو  با اشاره به این که در صورت عدم همکاری مردم طبیعی است 
که کالنشهرها با توجه به کاهش بارندگی با مشکل مواجه شوند، 
گفت: وزارت نیرو برنامه هایی را پیش رو برای تامین آب دارد؛ اما 

غیر از سدها نمی تواند از جایی دیگری آب تامین کند.
وی تصریح کرد: با توجه به منابع محدود نیاز است که در شرایط 
بحرانی به ویژه در کالنش��هرها و تهران مردم مصرف را مدیریت 
کنند تا نیازی به اس��تفاده بیش��تر از مناب��ع آب زیرزمینی نیز 
نباشد؛چرا که بهره مندی بیش��تر از منابع آب زیرزمینی مسایل 

خاص خود را در پی دارد.
معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با اش��اره 
به این که به میزان مش��خص و تا یک ح��دی می توان از آب های 
زیرزمینی برداشت کرد، گفت: برداش��ت بیش از اندازه هم روی 

کمیت آب و هم روی کیفیت تاثیر گذار خواهد بود.
فهمی با اب��راز امیدواری نس��بت ب��ه ادامه ی بارش ه��ا تا نیمه 
خرداد ماه گفت: اگر حجم بارش ها کمبود آب را جبران نکند، در 
تعدادی از شهرها با کمبود آب مواجه خواهیم شد و ممکن است 

جیره بندی آب صورت گیرد.
وی در مورد کیفیت آب نیز خاطر نشان کرد: هنگامی که حجم 
منابع آب کاهش پی��دا می کند به طور طبیع��ی کیفیت نیز کم 

می شود.  
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علی طیب نیا ، در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخ��ش خصوصی اظهار داش��ت: برنامه کاری ش��ورای 
گفت وگو در سال ۹۴ مورد بررس��ی قرار گرفت و تنظیم 
شد که امیدواریم در راستای فضای بهبود کسب و کار در 

سال جدید گام برداریم.
وی گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد کشور 
امیدواریم با همکاری نمایندگان بخش خصوصی، مجلس 
و قوه قضائیه ش��رایطی ایجاد کنیم تا مسائل و مشکالت 

پیش روی بخش خصوصی برطرف شود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال گذش��ته مقام معظم رهبری 
به درستی مشکالت اقتصادی کش��ور را آسیب شناسی 
کردند. دولتی بودن اقتصاد کشور مهمترین مشکل عدم 

کارآیی و بهره وری در فعالیت های اقتصادی است.
وی گفت: ب��رای افزایش بهره وری و جذب مش��ارکت و 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی باید شرایط الزم فراهم 
شود که این امر نیازمند ایجاد شرایط گفت وگوی دولت و 

بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد افزود: در این جلسه گزارشی نیز در خصوص 
نمایشگاه اکسپوی میالن ارائه ش��د و قرار است اقدامات 
تکمیلی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه در ایتالیا 

صورت گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ۵ دهک باالی درآمدی 
از دریافت یارانه های نقدی حذف می شوند یا خیر گفت: 
در م��ورد یارانه ها باید از آقای ربیعی س��وال ش��ود؛ زیرا 
مسوولیت حذف یارانه های نقدی بر عهده ایشان است؛ اما 

فرآیند شناسایی و حذف شروع شده و ادامه دارد.
طیب نیا در باره تعداد افرادی ک��ه از دریافت یارانه های 
نقدی حذف شده اند گفت:  تعداد این افراد هنوز مشخص 
و قابل ذکر نیس��ت؛ اما می توان اش��اره کرد که کماکان 
تعداد قابل مالحظه ای از دریافت یارانه های نقدی حذف 

نشده اند.
وی درباره نرخ سود بانکی در سال جدید و احتمال کاهش 
آن به ۲۰ درصد گفت: با کاهش میزان تورم کشور به ۱۵ 
درصد فاصله ۱۰ درصدی آن با نرخ سود بانکی شرایطی را 
ایجاد کرد که تنها فعاالن اقتصادی با ریسک باال بتوانند 

در عرصه اقتصاد فعالیت کنند.
وزیر اقتصاد افزود: فع��االن بخش اقتصادی که به صورت 
س��الم کار می کنند برای بازپرداخت بده��ی های خود 
به نظام بانکی دچار مش��کل هس��تند که این امر با رونق 

اقتصادی سازگاز نیست.
وی گف��ت: نرخ س��ود باالی بانک��ی س��هم فعالیت های 
پرریس��ک اقتصادی را در اقتص��اد افزایش م��ی دهد و 

تسهیالت تنها به این بخش اختصاص می یابد.
طیب نیا ب��ا بیان اینکه دولت مصمم اس��ت نرخ س��ود را 
ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد 
شرایط خاص است افزود: شرط اول در این ارتباط اصالح 
سیس��تم پولی و مالی غیرمنضبط اس��ت که در مواقعی 
ممکن است عدم تمکین داش��ته باشد و برای ساماندهی 
آن نیازمن��د همکاری می��ان دولت، مجلس و س��ایر قوا 

هستیم.
وی  گفت: موسس��ات مال��ی متخل��ف بای��د بدانند که 
نمی توانند از قانونی که دولت در نظر گرفته است تخطی 
کنند و در صورتی که برخی منضبط باشند و برخی تخلف 
کنند،  سرمایه ها به س��رعت به سمت موسسات متخلف 

می رود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: موسس��اتی ک��ه نرخ های باال به 
س��پرده های افراد پرداخت می کنند، مش��خصا ریسک 
سرمایه گذاری باالیی دارند؛  به طوری که در گذشته شاهد 
تجربیات تلخی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده های 

افراد توسط این دسته از موسسه ها بودیم.
طیب نیا ب��ا بیان اینک��ه تعیین نرخ س��ود را نمی توان به 
صورت دستوری انجام داد، اظهار داشت: با استفاده از افراد 
بخش دولتی و خصوصی سعی می شود که این ساماندهی 
به درستی انجام و در آینده نزدیک جزییات آن اعالم شود.

وی اظهار داشت: علت باال بودن سود برخی از موسسات 
مالی اضافه تقاضایی اس��ت که در بازار پول کشور وجود 
دارد و منابع محدود بانک ها جوابگوی تقاضای مورد نیاز 

در کشور نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید س��عی ش��ود عرضه منابع 
قابل وام داهی بانک ها افزایش یابدگفت: افزایش سرمایه  
بانک ها از طرق مختلفی مانند دریافت معوقات بانک ها، 
فروش اموال مازاد بانک ها و ... قابل افزایش است و تحقق 
این امر می تواند کمک شایانی به میزان وام دهی بانک ها 

کند.
طیب نیا با بیان اینکه نرخ س��ود بانک ها در س��ال جاری 
به گونه ای اعالم می ش��ود که اعتب��ار و تصمیمات دولت 
حفظ ش��ود، گفت: در اعالم نرخ س��ود بانک ها پیشنهاد 
نظام بانک��ی مورد توجه ق��رار می گی��رد و امیدواریم که 
میزان تخلفات موسسات مالی در سال جدید کاهش یابد.

وی مجدد در ارتباط با فرایند حذف یارانه افراد پردرآمد 
گفت: فرایند ح��ذف یارانه افراد پردرآمد توس��ط وزارت 
تعاون شروع ش��ده و جزییات آن در آینده به طور کامل 

اعالم می شود.

وزير اقتصاد از کاهش نرخ سود و شناسايی و حذف  يارانه پردرآمدهاخبرداد؛

آغاز عملیات حذف یارانه پردرآمدها

صاحبان ناتوان طرح های 
معدنی، پروژه را پس بدهند

آيین نامه حقوق  مسافر 
تعیین تکلیف  شد

وزیرصنعت، مع��دن و تجارت گف��ت: هیچ پ��روژه معدنی نباید 
متوقف ش��ود و اگر صاحب پروژه ای احساس می کند که توانایی 
ادامه راه را ندارد پ��س از اعالم به این وزارتخان��ه ، می توان آن را 
به افراد  با صالحیت واگذار کرد.نعمت زاده گفت: با کمبود گندله 
 آهن مواجه هس��تیم که می بایس��ت تالش خ��ود را برای جذب
 س��رمایه گذاری ه��ای جدی��د در این بخ��ش معط��وف کنیم.

وی در نشس��ت پای��ش ۳۳ ط��رح کنس��انتره و س��نگ آه��ن ؛ 
با اش��اره ب��ه اینکه بای��د از خام فروش��ی م��واد معدن��ی به طور 
ج��دی پرهیز ش��ود اف��زود : بهتر اس��ت مح��ل اج��رای پروژه 
 ه��ای معدن��ی اع��م از کنس��اتره و گندل��ه نزدیک اس��کله ها ؛

 جاده های ترانزیت و خطوط ریلی باشد تا جابه جایی به طور ساده 
و سریع صورت گیرد.

  آیین نامه حقوق مسافر که قرار بود اواخر سال گذشته نهایی شود، نواقصی 
داشت و به پرواز  های نوروزی نرسید؛ اما در ابتدای اردیبهشت ماه ۹۴ وزیر 

راه و شهرسازی درباره نهایی شدن این آیین نامه می گوید.
 موضوع  آیین نامه حقوق مسافر و ابالغ آن به ایرالین ها، از اواخر آبان ماه سال 
گذشته مطرح  و مقرر شد، پس از تأیید شورای عالی هواپیمایی تا  اواخر آذر 
۹۳ به ایرالین ها ابالغ شود.با تدوین این آیین نامه که انجمن شرکت های 
هواپیمایی هم در تدوین آن نقش داشته است، در واقع مردم با حقوق خود در 
مقابله با تاخیرهای پروازی  آگاه می شوند؛ انتظار ایکائو از سازمان هواپیمایی 
کشوری این است که ضوابط و دستورالعمل های الزم را برای عملکرد ایمن 
و بهره وری صنعت تدوین و اجرا کند؛ آئین نامه حقوق مس��افر در سه بعد 
»حقوق مسافر هنگام پذیرش در فرودگاه«، »نرخ بلیت« و »حقوق مسافر 

در حین و بعد از پرواز« است.

 مع��اون وزی��ر بازرگان��ی آمری��کا ب��ا اش��اره ب��ه ام��کان ورود 
ش��رکت های آمریکایی به ای��ران پس از لغ��و تحریم ه��ا گفت: تا 
 زمان��ی ک��ه ب��ه توافق��ی ب��ا ای��ران در ژوئ��ن دس��ت نیافت��ه ایم 
تحریم ها برداش��ته نخواهد ش��د و ب��رای چنین توافق��ی باید کار 
 زیادی انجام ش��ود. معاون وزیر بازرگانی آمری��کا گفت: امکان ورود 

شرکت های آمریکایی به ایران پس از لغو تحریم ها وجود دارد.
استفان ام سلینگ که به امارات سفر کرده است، افزود: البته قبل از 
این که دو کشور به توافق نهایی دست یابند، باید کارهای زیادی انجام 
شود.وی در ادامه گفت: »تا زمانی که به توافقی واقعی با ایران در ژوئن 
دست نیافته ایم، تحریم ها برداشته نخواهد شد. هنوز باید کار زیادی 
انجام شود تا دولت های دو کشور به چنین توافقی دست پیدا کنند.«
س��لینگ با اش��اره به این که مس��ایل امنیتی از نظ��ر آمریکا مهم 
 تر از فرص��ت ه��ای تج��اری بالقوه اس��ت گف��ت: »ای��ن موضوع
)فرصت های تجاری ایران( در نقطه تمرکز مذاکرات وزرای خارجه 

و انرژی آمریکا قرار ندارد.«
 وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه آی��ا شانس��ی ب��رای ورود
 شرکت های آمریکایی به ایران پس از رفع تحریم ها وجود دارد یا نه 
گفت: »چنین احتمالی وجود دارد. برای مدتی طوالنی بین دو کشور 
روابط تجاری وجود نداشته است و بنابراین برای قرار دادن روابط 
دو کشور در مسیری که برای تجارت آمریکا مهم باشد باید کارهای 

زیادی انجام شود.«

ورود شرکت های آمريکايی
 پس از لغو تحريم ها

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان جزییات برنامه 
وزارت کاربرای هفته کارگر گفت: قرار است در این هفته ۲۰۰ تیم 
پزشکی به صورت رایگان نسبت به معاینه بهداشتی کارگران اقدام 
خواهند کرد. ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر کار با اشاره به 
اینکه یکی از ارکان اقتصاد در کشور کارگران هستند، گفت: یکی از 
ارکان اقتصاد در کشور کارگران و نیروی انسانی آن در کشور است. 
نیروی انسانی، سرمایه و مواد خام محصول کشور برای توسعه است.
وی با اشاره به اینکه هر س��اله مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای در 
روز کارگر به کارگران داشته اند گفت:از ۵ تا۱۱ اردیبهشت ماه هر 
سال برگزار می شود.  روز اول طبق سنت هر سال مراسم از تجدید 
 میثاق با آرمان های امام شروع می ش��ود. روز شنبه که مصادف با 
۵ اردیبهشت ماه است به نام کارگر، امام و ش��هدا نامگذاری شده 
است که بعد از بازدید از حرم امام به قم رفته و با مراجع عظام تقلید 
دیدار خواهند کرد. فیروز آبادی  گفت:روز یکشنبه که مصادف ۶ 
اردیبهشت ماه است، با نام مهارت و تامین اجتماعی نامگذاری شده 
است. به پاس بزرگداشت پیشکسوت کارگری تعیین شده تا بازدید 
سر زده از دو محلی که کارگران در آن مشغول کارند صورت گیرد. 
همچنین برنامه ای از سوی فنی و حرفه ای به پاس ترویج مهارت 
و بهبود وضعیت مهارت در کشور ، معاون علمی، فناوری و رییس 
جمهور و وزیر جهاد،ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

سند کار شايسته
 در دست بررسی است

 در فروردین ماه امس��ال تعداد ۲7۰۶۰ میلیون سهم 
و حق تقدم در یک میلی��ون ۵7۶ هزار دفعه در مورد 
معامله قرار گرفت که به ترتیب ۴۱ درصد و ۸۹ درصد 
افزایش را نش��ان می دهد.همچنین ارزش معامالت 
نرمال در این مدت به ۳77۲۹ میلیارد رسید و حجم 
معامالت معامالت نرمال هم با ۲۰۰۳۴ میلیون سهم 
به ترتیب با ۳۰ درص��د و ۴۵ درص��د افزایش همراه 
ش��دند.افزون بر این؛ تعداد ۲ میلی��ون و ۳۰۲ هزار و 
۵۴۸ برگه اوراق مش��ارکت به ارزش ۲۳۰۴ میلیارد 
ریال در ماهی که گذش��ت معامله ش��د که نسبت به 
اس��فند ۹۳ افزایش ۳۴/۴ درصدی را نشان می دهد.

این گزارش می افزاید: ش��اخص کل نیز در اولین ماه 
س��الجاری با ۴۴۸۵ واحد رش��د معادل 7/۱7 درصد 
افزایش یافت و به رقم ۶7۰۱7 واحد رسید و شاخص 
بازار اول هم با ۳7۶۱ واح��د افزایش به رقم ۴۹۰7۸  
واحد و ش��اخص بازار دوم ب��ا ۵۸۵۱ واحد افزایش به 
عدد ۱۳۳۶۹۲ واحد رس��یدند.      گروه حمل و نقل، 
انب��ارداری و ارتباطات نی��ز در این م��دت با ۴۲/۶۹ 
درصد، فراورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای 
با ۲۲/۱۳ درصد، خدمات فنی و مهندس��ی با ۱۳/۵7 
درصد و فلزات اساس��ی با ۱۰/۳۸ درصد بیش��ترین 

تغییر در شاخص را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل هواپیمایی تابان با بیان اینکه آیین 
نامه رعای��ت حقوق مس��افران خیل��ی به نفع 
ایرالین ها نیست، از ورود یک فروند هواپیمای 
بوئینگ 7۵7 طی هفته آینده از تاجیکستان به 

ایران خبر داد.
رضا عبداهلل پور ب��ا تقدیر از عملکرد س��ازمان 
هواپیمایی کشوری، اظهار کرد: ۲۸ اسفندماه 
سال گذشته یک فروند هواپیمای بوئینگ 7۵7 
را از تاجیکستان وارد کشور کردیم و بالفاصله 
سازمان هواپیمایی کش��وری مجوز پرواز آن را 

صادر کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در هیچ کج��ای دنیا انجام 
چنین کاری س��ابقه ندارد، تصریح کرد: هفته 
آینده نیز یک فروند دیگر هواپیمای 7۵7 را از 
تاجیکستان وارد کش��ور خواهیم کرد.به گفته 
مدیرعامل هواپیمایی تابان عمر این هواپیماها 
زیر ۱۵ سال اس��ت.عبداهلل پور در پاسخ به این 
پرسش که نظر شما در رابطه با آیین نامه رعایت 
حقوق مسافران در بخش هوایی چیست، گفت: 
این دستورالعمل خیلی به نفع ایرالین ها نیست 

و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

رشد بورس
 در فروردين

بوئینگ ۷۵۷ از تاجیکستان
 به ايران می آيد

فی بازار

   ارز

۳,۳۳۵۳,۳۲۹دالر

۳,۶۰۵۳,۶۱۱یورو

۴,۹۸۹۴,۹۹۶پوند

۹۱۳۹۱۲درهم 

؟ ۲,77۶۲,77۸دالر کانادا 

۲,۵۸۵۲,۶۰۰دالر استرالیا

۸۹۵۸۹۱ریال سعودی

۱,۲۶۵۱,۲7۰لیر ترکیه 

۳۸۶۳۸۶کرون سوئد

۹۴۵۹۴۵رینگیت مالزی

۱۱۰۱۱۰بات تایلند

۵۶۰۵۶۰یوان چین 
   سکه

۹۶۱,۰۰۰۹۶۴,۰۰۰سکه طرح قدیم 

۹۶۱,۰۰۰۹۶۴,۰۰۰سکه تمام - امامی

۴۹۸,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰نیم سکه 

۲7۸,۰۰۰۲7۸,۰۰۰ربع سکه

۱۹۰,۰۰۰۱۹۰,۰۰سکه گرمی 

   طال

یک گ��رم طالی ۱۸ 
۹۸,۴۶۰۹۸,۶7۰عیار

یک گ��رم طالی ۱۹ 
۱۰۳,۹۲۰۱۰۴,۱۴۰عیار 

یک گ��رم طالی ۲۰ 
۱۰۹,۳۹۰۱۰۹,۶۲۰عیار 

یک گ��رم طالی ۲۲ 
۱۲۰,۳۴۰۱۲۰,۶۰۰عیار

هر مثق��ال طال 
۱۳۱,۲۸۰۱۳۱,۵۵۰آبشده )مظنه(

یک گ��رم طالی ۲۴ 
۴۲۶,۵۰۰۴۲7,۴۰۰عیار 
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یادداشت

هفت هنر

 کارگاه هنري اصفهان 
با حضور ۱۵۰ هنرمند 

کارگاه هنري اصفهان توس��ط کميته فرهنگ ش��هروندي برگزار 
مي ش��ود. مدير کميت��ه فرهنگ ش��هروندي گفت: اي��ن کارگاه 
نقاشي با حضور ۱۵۰ نفر از هنرمندان نقاش، خطاط، تصويرساز و 
کاريکاتوريست برگزار مي شود . ش��مس آراء افزود: در اين کارگاه 
که در روز  چهار ارديبهشت ماه برگزار مي شود، هنرمندان به مدت 
س��ه الي چهار س��اعت فرصت دارند تا طرح و ايده مورد نظر خود 
را درباره موضوع هفته نکوداش��ت اصفهان در قالب نقاشي، خط، 
تصويرس��ازي و کاريکاتور طراحي و اجرا کنند. وي گفت: اين آثار 
پس از اتمام، در همان روز  توسط هيات داوران متخصص در هر 
رش��ته به صورت جداگانه مورد داوري و انتخاب قرار گرفته و در 
نهايت به صاحبان آثار برگزيده لوح تقدير و جوايزي اهدا مي شود. 

 » سبک شناسی شعر انجمن« 
در یک کتاب 

مختار ابراهيمی، نويس��نده و اس��تاد زبان و ادبيات فارسی گفت: 
کتابی به نام » سبک شناسی ش��عر انجمن« در دست چاپ دارم 
که به زودی منتشر می ش��ود. اين نويسنده و استاد زبان و ادبيات 
فارس��ی با بيان اينکه اين کتاب درباره سبک شناس��ی شعر سده 
دوازدهم است گفت: »سبک شناسی شعر انجمن« درباره شعر بعد 

از دوره صفوی، دوره افشار، زند و قاجار است.
 شعرهای آن در قالب غزل است و ادامه شعر سده دهم است. وی 
توضيح داد: در آثار گوناگون نوشته  شده که شعر سده دوازدهم به 
بازگشت ادبی معروف است و اين ش��عر تقليدی از شعر دوره های 
گذشته مثل شعر سبک خراسانی و سبک عراقی است؛ اما من در 
اين کتاب سعی کرده ام اثبات کنم که شعر سده دوازدهم تقليدی 
از سبک های خراسانی و عراقی نيس��ت؛ بلکه ادامه همان مکتب 

وقوع است.
 وی ادامه داد: پيش از اين درباره شعر انجمن کتابی نوشته نشده 
است اما ش��مس لنگرودی کتابی دارد که »مکتب بازگشت« نام 
دارد. لنگرودی در کتابش توضيح داده که شعر اين دوران حرفی 
برای گفتن ندارد و تقليد همان س��بک عراقی و خراس��انی است. 
دکت��ر ابراهيمی تصريح کرد: من با بررس��ی هايی ب��ر ديوان های 
هفت شاعر آن دوره نشان داده ام که ش��عر بازگشت اصال تقليد از 
آن سبک ها نيست. البته شاعرانی هم مثل صبای کاشانی، نشاط 
اصفهانی و غيره بودند که شعر آن ها تقليد سبک عراقی است. وی 
گفت: »سبک شناسی شعر انجمن« کتاب حجيمی است که تقريبا 
در 4۰۰ صفحه منتشر می شود و بخش های مختلفی شامل عناصر 
خيالی، عناصر زبانی، عناصر ريختاری، عناصر موسيقايی و عناصر 
اجتماعی دارد.عضو هيات علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه 
داد: نکته قابل توجه در اين کتاب استفاده از شيوه بسامدی، آمار 

و جداول است. 

 گشایش » صحنه در قاب« 
در سیتی سنتر

نمايش��گاه عکس » صحنه در قاب«، به مناس��بت هفته نکوداش��ت 
اصفهان از سوی تاالر هنر در نگارخانه اصفهان سيتي سنتر گشايش 
يافت. در اين نمايشگاه ۸۰ عکس برگزيده مجيد حجتی، از نمايش هاي 
اجرا شده در تاالر هنر از سال هاي ۹۱ تا ۹۳ را به تصوير کشيده شده 
است. ۲۸ قطعه از عکس ها در سايز ۱۰۰ در ۷۰ و  بقيه در سايز ۲۰ در 
۳۰ به صورت دو مجمومه عکس از تاريخ يکم تا هفتم ارديبهشت از 
ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۲۲ جهت بازديد عموم برپاست.عکس هايي 
از نمايش هاي ضيافت چاي ژنرال ها ، پالت��و، مرگ در پاييز، نگاتيو، 
رود زنده مي زايد، رستاخيز خورش��يد، بغضي که ماند، صبرا، بنيان، 
سيس��تم گرون هلم، کوکتل، روايت هاي بريده بريده يک زن،اوني 
که مي خواس��تم بگم اين نبود، جفت يک، آوازي در دل ش��ب، چند 
 درجه سوء تفاهم در مقياس اتللو  در اين نمايشگاه به چشم مي خورد.

گفتنی است؛ اين نمايشگاه يکم ارديبهشت ماه ساعت ۱۸ در نگارخانه 
اصفهان سيتي سنتر اصفهان گشايش يافت. 

 همایش »خادم شریعت« 
در مدرسه صدر بازار 

مدير مدرسه علميه صدر بازار از برگزاری همايش »خادم شريعت« 
در راستای بزرگداش��ت و معرفی مقام ش��امخ آيت اهلل سيد حسين 
خادمی اصفهانی خبر داد. حجت االس��الم اکب��ر يزدی نيا پور اظهار 
داش��ت: اين همايش به منظور بزرگداش��ت مقام آيت سيد حسين 
اهلل خادم��ی در روز پنجش��نبه س��وم ارديبهش��ت ماه در مدرس��ه 
 علميه صدر بازار برگزار می ش��ود. وی افزود: ه��دف اصلی اين گونه

 همايش ها بزرگداش��ت و زن��ده کردن ي��اد و خاطره ب��زرگان و در 
حقيقيت شناس��ادن اين بزرگان به نس��ل های جديد است تا سيره 
عملی آنها چراغ راه نسل های معاصر قرار بگيرد. مدير مدرسه علميه 
صدر بازار با اشاره به زندگی آيت اهلل خادمی بيان کرد: ايشان از زمان 
کشف حجاب يعنی از س��ال ۱۳۱4 مبارزه خود را آغاز و با سخنرانی 
های آتشين خود به مبارزه با رژيم رضاخان پرداخت و در نهضت ملی 
شدن نفت نيز همراه آيت اهلل کاشانی بود.وی ادامه داد: وی همچنين 
از آغاز نهضت امام خمينی )ره( با انقالب همگام شد و تا آخر در مسير 
انقالب ايستاد و به عنوان نماينده امام خمينی )ره( در رسيدگی به امور 
حوزه علميه اصفهان منصوب شد. وی تصريح کرد:  آيت اهلل خادمی 
جامع ميان فقها و از جمله فعاالن و ش��خصيت های مهم سياسی و 
اجتماعی اصفهان بود. وی با اش��اره به تحص��ن تاريخی مردم مبارز 
اصفهان در س��ال ۱۳۵۷ در منزل ايش��ان که در پی دستگيری آيت 
اهلل طاهری صورت گرفت، بيان داشت: اين تحصن در نهايت منجر به 
اعالن حکومت نظامی در اصفهان و خلق حماسه پنجم رمضان گرديد 
 که نقش موثری در تس��ريع روند پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی 

داشت.

بخش بين الملل سی وس��ومين 
جش��نواره فيلم فجر از ۵ تا ۱۲ 
 ارديبهش��ت در ته��ران برگزار 
می شود تا امسال برای نخستين بار دو بخش سينمای 
ايران و بخ��ش بين الملل ج��دا از هم برگزار ش��ود؛ 
اتفاق��ی که عليرضا رض��اداد، دبير بخ��ش بين الملل 
جشنواره فجر آن را يک ريسک می خواند و می گويد: 
هزينه هايی که برای برپايی جشنواره صرف می شود 
در مقابل س��ودی که اين جش��نواره برای سينمای 
ايران در زمينه شناخنه شدن و شخصيت پيدا کردن 
س��ينمای ما در س��طح بين المللی دارد و همچنين 
امکانی که برای تعام��ل با فيلمس��ازهای منطقه ای 
و جهانی برای تولي��د پروژه های مش��ترک به وجود 
می آورد، سود زيادی را شامل حال ما می کند. ما هم 
به همين خاطر اين ريس��ک را انجام داديم و تصميم 
گرفتيم بخش بين  الملل را به ص��ورت جدا از بخش 

ملی برگزار کنيم.
برگزاری بخ�ش بین الملل جش�نواره در 

بخش های رقابتی و غیر رقابتی
هنر و تجربه، سينمای سعادت و جلوه گاه شرق، سه 
بخش رقابتی و غير رقابتی بخش بين الملل اين دوره 
از جش��نواره فيلم فجر هس��تند که فيلم های ايرانی 

شرکت کننده در آنها مشخص شده است.
 دو فيلم از فيلم های راه يافته به بخش سودای سيمرغ 
» در بخش مل��ی که بهمن ماه برگزار ش��د« برای دو 

بخش سينمای س��عادت و جلوه گاه ش��رق، دو فيلم 
از بخش نگاه ن��و و دو فيلم هم از دو فيلمس��از جوان 
س��ينمای ايران که در بخش ملی حضور نداشتند در 
بخش های رقابتی بخش بين الملل جش��نواره فيلم 

فجر حضور خواهند داشت.
فيلم ه��ای » خداحافظ��ی طوالنی« س��اخته فرزاد 
موتمن، »۳۶۰ درجه« س��ام قريبيان و »بدون مرز« 
اميرحس��ين عس��گری از دو کارگردان فيلم اولی در 

بخش »سينمای سعادت« حضور دارند. 
فيلم ه��ای »در دنيای تو س��اعت چند اس��ت؟« به 
کارگردانی صف��ی يزدانيان، »قن��دون جهيزيه« به 
کارگردانی علی مالقلی پور و »مزار ش��ريف« ساخته 
حس��ن برزيده در بخش »جلوه گاه شرق« به نمايش 

در می آيد. 
همچنين فيلم ه��ای »من ديه گو مارادونا هس��تم« 
به��رام توکل��ی و »اعتراف��ات ذهن خطرن��اک من« 
هومن س��يدی نيز از جمله فيلم های ايرانی هستند 
 که در بخ��ش »هنر و تجرب��ه« روی پ��رده خواهند

 رفت.
به گفته دبير جشنواره فيلم فجر، جشنواره در  هفت 
روز برگزار می ش��ود و ۱۱ فيلم خارجی و س��ه فيلم 
ايران��ی در دو بخش رقابتی جش��نواره ب��ه نام های 

سينمای سعادت و جلوه گاه شرق حضور دارند.
 همچنين در بخ��ش هنر و تجربه ني��ز تعدادی فيلم 
به نمايش درخواهند آم��د . رضاداد ادامه داد: حاصل 

تالشی که برای دريافت آثار انجام شد، دريافت ۳۰۰ 
فيلم سينمايی و تعدادی فيلم کوتاه و مستند بود که 
در سه بخش رقابتی )سينمای سعادت ۱4 فيلم، جلوه 
گاه شرق ۱4 فيلم، هنر و تجربه ۱۲ فيلم غير ايرانی و 
۲ فيلم ايرانی( برپا می شود.  در بخش غيررقابتی نيز 
شاهد نمايش آثار روز دنيا، بخش فيلم کوتاه و مستند، 
مرور آثار فرانچسکو رزی و هفته فيلم دو کشور ترکيه 

و چين خواهيم بود.
 رض��اداد درب��اره تعداد فيلم ه��ای حاض��ر در 

بخش های سينمای مس��تند و سينمای کوتاه گفت: 
در بخ��ش س��ينمای 
مستند ۱4 عنوان از ۱۳ 
کش��ور حضور دارند. در 
اين بخش بن��ا را بر اين 
گذاش��تيم که به شکل 
برگ��زار  غيررقابت��ی 
ش��ود زيرا دو جشنواره 
 » حقيقت س��ينما «
»فيل��م  جش��نواره  و 
کوت��اه« در طول س��ال 
آثار س��ينمای مستند 
و فيلم کوت��اه در حوزه 

ملی و بين المللی را مورد ارزيابی قرار می دهند. ولی 
در دوره ه��ای آتی درب��اره رقابت��ی ي��ا غيررقابتی 
 ب��ودن اي��ن بخش ه��ای تصمي��م خواهي��م گرفت.

وی با اش��اره به زمزمه هايی درباره حض��ور دو فيلم 
خارجی مطرح در جش��نواره اظهار داش��ت: دو فيلم 
خارجی ديگر از جمله اين آثار اس��ت؛ نس��خه نهايی 
اين دو فيلم تا چند روز آينده به دس��ت ما برس��د که 
در اين صورت در بخش س��ينمای سعادت به نمايش 

درخواهد آمد.
 وی توضي��ح داد: دوس��تان فيل��م کوت��اه، ايده ای 
 به ذهن ش��ان رس��يد که فيلم های توليد ش��ده در
 کارگاه ه��ای آقای کيارس��تمی در خارج از کش��ور

 جمع آوری و به نمايش درآيد ک��ه با تالش زياد اين 
کار انجام ش��د و فکر می کنم اين اتفاق، شروع خوبی 
برای نماي��ش آثار برگزي��ده کارگاه های آموزش��ی 
س��ينماگران ايرانی در خارج از کش��ور اس��ت. آغاز 
جشنواره فجر با اين کارگاه هاست که آقای کيارستمی 
هم در افتتاحيه آن حضور دارند. ضمن آنکه پنج نفر از 
 سازندگان خارجی اين فيلم ها به ايران سفر خواهند 

کرد.

برای نخستین بار بخش سینمایی از  بین الملل جدا شد؛

ریسک جشنواره فجر

گروه 
فرهنگ

بخش بین الملل 
جشنواره فیلم فجر در 
۷ روز برگزار می شود 

و ۱۱ فیلم خارجی و 
سه فیلم ایرانی در دو 

بخش رقابتی جشنواره 
به نام های سینمای 
سعادت و جلوه گاه 
شرق حضور دارند

هنردر شهر

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا
1/264 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1.رأی شماره 12221هیأت: آقای حسین فرزین بیدگلی فرزند لطف اله شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   26 شناسنامه  شماره  صفرعلی  فرزند  بیدگلی  فرزین  زهرا  خانم  179و 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 227 مترمربع شماره 2764 فرعی از پالک 3اصلی واقع در 

معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی
2.رأی شماره 9832هیأت  خانم طاهره  غفاری بیدگلی فرزند غالمرضا  شماره شناسنامه 
239  یکبابخانه به مساحت 136.78 مترمربع شماره 2209فرعی از پالک 3اصلی واقع در 

معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی
شماره  احمد  میر  فرزند  بیدگلی  حسینی  حسن  سید  آقای  9936هیأت:  شماره  3.رأی 
شناسنامه489 و خانم  زهرا طالقانی آرانی  فرزند  علی  شماره شناسنامه 176)بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150.36 مترمربع شماره پالک 2216 فرعی مجزا از پالک 3 

اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی
4.رأی شماره3644 هیأت: آقای سید مجتبی حسینی بیدگلی فرزند سید ابراهیم شماره شناسنامه 
117 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147.14مترمربع شماره پالک 2124 فرعی مجزا از 
 پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن فرزانگان
5.رأی شماره12533هیأت: آ خانم  زهرا رمضان زاده بیدگلیفرزند علی شماره شناسنامه 
6883، ششدانگ یکبابخانه به مساحت127.25 مترمربع شماره پالک 2769 فرعی مجزا 
از98 فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از علی مینایی
6.رأی شماره29 هیأت: آقای حسین حاجی زاده  بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه39 
نسبت به 4 دانگ مشاع  و خانم ایران قربان بیدگلیفرزند  اکبر شماره شناسنامه 5 نسبت به 
دو دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155 مترمربع شماره پالک 2776فرعی 
مجزا از پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محسن 

حاجی زاده بیدگلی و زهرا ابریشمی
7.رأی شماره 27هیأت: آقای محسن حاجی زاده بیدگلی فرزندحسین شماره شناسنامه 
18238 و خانم زهره نعمتی بیدگلی  فرزند حسین  شماره شناسنامه 83 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75.5مترمربع شماره پالک 2777فرعی مجزا از پالک 3اصلی 
 واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محسن حاجی زاده بیدگلی
8. رأی شماره12625 هیأت: خانم طاهره ناظمی بیدگلی فرزند احمد آقا شماره شناسنامه 
به مساحت 128.7مترمربع شماره پالک 2770  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   9859
فرعی مجزا از پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از وراث اربابی
9.رأی شماره 11881 هیأت: آقای حسن شاطریان  فرزند مندعلی شماره شناسنامه7190 
 35 شناسنامه  شماره  هاشم  فرزند  مسکینی  زهره  خانم  و  مشاع  دانگ   4.5 به  نسبت 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 245مترمربع شماره پالک 2766فرعی مجزا 
از 17 فرعی پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم 

مشاعی
شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  بادبرین  حسن  آقای  هیأت:  شماره11547  10.رأی 
9207 و خانم  الهام فاطمی بابایی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 451)بالمناصفه(، 
پالک  از  مجزا  فرعی  پالک 2758  مترمربع شماره  مساحت164  به  یکبابخانه  ششدانگ 

3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  نساجی  عباس  آقای  هیأت:   47 شماره  11.رأی 
7707و خانم ملیحه شبانیان بیدگلی  فرزند  ابوالفضل شماره شناسنامه 9712 )بالمناصفه(، 
از شماره  مجزا  پالک 52فرعی  مترمربع شماره  مساحت203.3  به  یکبابخانه  ششدانگ 
4فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه 

شبانیان  و احمد نساج 

12.رأی شماره51 هیأت: آقای  حسین شبانیان بیدگلی فرزندمحمد آقا شماره شناسنامه 
9347 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173.31مترمربع شماره پالک 53فرعی مجزا از 
شماره4 فرعی از پالک 105اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. در 

ازا سهم مشاعی
13.رأی شماره49 هیأت: آقای محمد عنایتی بیدگلیفرزند ماشااله  شماره شناسنامه2225 
و خانم طاهره فتحی بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 163 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 279.5مترمربع شماره پالک 11فرعی از پالک 108 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی
14.رأی شماره50 هیأت: آقای مهدی سالمی بیدگلی فرزند ماشاا له شماره شناسنامه 375و 
خانم ام البنین  دانیالی بیدگلی فرزندحسین  شماره شناسنامه675 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت200.72 مترمربع شماره پالک 170فرعی مجزا از شماره 3فرعی از 
 پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سیدجالل مطلبی

15.رأی شماره 26 هیأت: آقای جواد عبدالهی بیدکلی فرزند قاسم  شماره شناسنامه 11131 
و خانم فهیمه زراعی بیدگلی  فرزند  ایواله شماره شناسنامه 285 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 201 مترمربع شماره پالک180 فرعی مجزا از شماره 3فرعی از پالک 

112 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید جالل مطلبی
16.رأی شماره10015 هیأت : آقای  مجتبی سالمی بیدگلی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ   شناسنامه 271  عباس شماره  فرزند  دخیلی  اکرم  خانم  8797و 
یکبابخانه به مساحت 118.3 مترمربع شماره پالک 166فرعی مجزا از شماره2 فرعی از 
 پالک 112اصلی واقع در اماکن  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی

17.رأی شماره10792 هیأت: آقای محسن چتری بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 41، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت168.26 مترمربع شماره پالک 9فرعی مجزا از شماره 2فرعی 
 از پالک 199 اصلی وقسمتی از مشاعات واقع در اماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  حسن  فرزند  بیدگل  نوریان  محمد  علی  آقای  هیأت:   8459 شماره  18.رأی 
شناسنامه171 نسبت به 2دانگ مشاع و خانم اختر جندقیان بیدگلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 170  نسیت به 4دانگ مشاع، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت211.17 مترمربع 
شماره پالک 39 فرعی مجزا از پالک 252اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. در ازا سهم مشاعی
19.رأی شماره 8517هیأت : آقای سیدعباس مریخی دوم  بیدگلی فرزند .آقا سید حسن 
شماره شناسنامه 150 ششدان  قسمتی از یکبابخانه به مساحت223.06 مترمربع شماره 
پالک 40فرعی مجزا از شماره 11فرعی از پالک 285 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.در ازا ء سهم مشاعی در ازا سهم مشاعی
20.رأی شماره 10064 هیأت: آقای حسین صائبی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
318 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147.75 مترمربع شماره23پالک فرعی از پالک972 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه شکراهلل صائبی
شناسنامه  فرزندمحمدشماره  بیدگلی  طحان  عباس  آقای  هیأت:  شماره10336  21.رأی 
45ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 84 مترمربع شماره پالک 1فرعی مجزا از پالک 1021 
اصلی و شماره 6 فرعی از پالک1035 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
22.رأی شماره 10457 هیأت: آقای محمد قامتی پور  فرزند علی محمدشماره شناسنامه 
پالک  از  پالک1فرعی  شماره  مترمربع   110.8 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،498
 1442اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محسن روز افزای 
23.رأی شماره 10458 هیأت: آقای روح اله قامتی پور فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
499 ششدانگ یکبابخانه به مساحت107.3 مترمربع شماره پالک2 فرعی مجزا از پالک 
1442 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محسن روز افزای
شماره  اله  نعمت  فرزند  بیدگلی  نوحیان  محمد  علی  آقای  هیأت:   42 شماره  24.رأی 
شناسنامه152   شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  نوحیان  کفایت  شناسنامه464وخانم 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 294.5مترمربع شماره پالک 276فرعی مجزا 

از شماره15 فرعی از پالک 1965اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
25.رأی شماره 12599هیأت:  موسسه هیئت سادات بنی  الزهرا آران  بشماره ثبت 134 
وشناسه 14003595254ششدانگ  یکبابخانه به مساحت374  مترمربع شماره پالک 1 
فرعی مجزا از شماره 2333 و2335اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از پیروز رام و ملک عربی آرانی 
شماره  خلیل  فرزندسید  آرانی  شریفیان  سیدعلی  آقای  هیأت:   12659 شماره  26.رأی 
شناسنامه 286 ششدانگ یکبابخانه به مساحت91 مترمربع شماره پالک5 فرعی مجزا از 
3 فرعی و4 فرعی وقسمتی از مشاعات پالک 2367اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.

27.رأی شماره 8066 هیأت: آقای علی اکبر قاسمی آرانی فرزندعباس شماره شناسنامه 
236 و خانم کبری دالوریان  آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه402)بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   7795 پالک  شماره  197.75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران و  شماره490 فرعی 

بیدگل.در ازا سهم  مشاعی
شماره  عباس  فرزند  آرانی  مقدم  قنایی  اله  نعمت  آقای  هیأت:  شماره10738  28.رأی 
شناسنامه  شماره  اله  ماشا  فرزند  آرانی  طاهریان  زهرا  خانم  و  شناسنامه49 
213)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت254 مترمربع شماره پالک7854 فرعی 
مجزا از شماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی 
29.رأی شماره 12636 هیأت: آقای مهدی شکاری آرانی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 
 382 شناسنامه  شماره  مسلم   فرزند  آرانی  خرمی  البنین  ام  خانم  و   1250185653
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت215 مترمربع شماره پالک 7880فرعی مجزا از 
شماره76/5549 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از  ابوالفضل شکاری 
30.رأی شماره12638 هیأت: آقای احمد عربیان آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه6381  
نسبت به دو دانگ مشاع و خانم معصومه ریحانی آرانی  فرزند عباس شماره شناسنامه277  
نسبت به 2 دانگ مشاع  و میثم عربیان آرانی فرزند احمد شناسنامه شماره 279 نسبت به 
دو دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271.3مترمربع شماره پالک7881 فرعی 
مجزا از شماره1117 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
شماره  پرویز  فرزند  بیدگلی  استادیان  ابوالفضل  آقای  هیأت:  شماره11476  31.رأی 
شناسنامه9260   شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  ربانی  معصومه  خانم  و  شناسنامه185 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96مترمربع شماره پالک 7855 فرعی مجزا 
از شماره135 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از  ابوالفضل استادیان بیدگلی 
32.رأی شماره 12252هیأت: آقای مرتضی امیری آرانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 
8864 و خانم زهرا رحیم آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 36 )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 204.21 مترمربع شماره پالک2520 فرعی از پالک 2638اصلی واقع 

در  احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس ایرانی
شماره  رضا  فرزند  آرانی  جمالی  حاجی  سعید  آقای  12068هیأت:  شماره  33.رأی 
شناسنامه363 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 211.52مترمربع شماره پالک2522 فرعی 
از پالک 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج 

محمد کدخدایی
34.رأی شماره 23 هیأت: آقای محسن حسینی پور آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه  108 
نسبت به 2 دانگ مشاع  و خانم فاطمه مرنجابیان آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
386  نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 66.95مترمربع شماره 
 پالک 2541 فرعی از پالک 2638اصلی واقع در  احمدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
35.رأی شماره1927 هیأت: خانم پروین بابا کمال آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 324، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت96.5 مترمربع شماره پالک 2146فرعی از پالک 2638اصلی 
 واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن  و ثریا اکرمیان
شماره  آقا  حاجی  فرزند  آرانی  آفتابی  ماشااله  آقای  هیأت:  شماره1926  36.رأی 
شناسنامه7786ششدانگ یکبابخانه به مساحت138.17 مترمربع شماره پالک 2145فرعی 
از پالک 2638اصلی واقع در  احمدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن  

وثریا اکرمیان
37.رأی شماره 3511 هیأت: خانم طاهره فایض آرانی فرزند علی آقا شماره شناسنامه  
11827 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122.6مترمربع شماره پالک2213 فرعی مجزا از 
شماره 26 فرعی از پالک 2638اصلی واقع در  احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

38.رأی شماره 12572هیأت: آقای سید احمد عباس زاده آرانی فرزند سید جواد  شماره 
پالک  شماره  مترمربع   120.56 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   11235 شناسنامه 
1541فرعی مجزا از پالک 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
شماره  محمد  آقا  فرزند  آرانی  باغبانی  ابوالقاسم  آقای  هیأت:  شماره10757  39.رأی 
شناسنامه 406ششدانگ یکبابخانه به مساحت278.35 مترمربع شماره پالک 1521فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از صفرعلی قدیریان

40.رأی شماره12209 هیأت: خانم  طاهره اجدادی آرانی فرزندحسین  شماره  شناسنامه 
از  مجزا  1526فرعی  پالک  شماره  67.7مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،176
شماره 348فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در آرا ندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
41.رأی شماره12090 هیأت: خانم طاهره اجدادی آرانی  فرزند حسین شماره شناسنامه 
176  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت173.3 مترمربع شماره پالک 1528 فرعی مجزا از 
شماره 348 فرعی از پالک  2640  اصلی واقع در  آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
شماره  غالمحسین  فرزند  آرانی  آبادی  مهر  زهرا  خانم  12210هیأت:  شماره  42.رأی 
شناسنامه 316 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت46.22 مترمربع شماره پالک 1527 فرعی 
مجزا از شماره348 فرعی از پالک 2640   اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از طاهره اجدادی آرانی
شماره  احمدعلی  فرزند  آرانی  الهی  نعمت  زهره  خانم  12662هیأت:  شماره  43.رأی 
شناسنامه10427، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 131.45 مترمربع شماره پالک1523 
فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک  2645  اصلی واقع  در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  خرمی  محسن  آقای  هیأت:  شماره54  44.رأی 
9743 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 429.46 مترمربع شماره پالک1550 فرعی مجزا 
از شماره26 فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از  خانم انسی محمدی آرانی
45.رأی شماره 53هیأت: آقایمحسن مرنجابی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
از  به مساحت 175مترمربع شماره پالک 1548 فرعی مجزا  یکبابخانه  224 وششدانگ 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
46.رأی شماره31 هیأت: آقای عباس باصری آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  فرزند محمدرضا  شماره شناسنامه621  فرد  توسلی  فاطمه  و خانم   491
ششدانگ یکبابخانه به مساحت166.5 مترمربع شماره پالک 1549فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

برابر سند عادی
47.رأی شماره 9830هیأت: آقای  مهدی یتیم پور آرانی فرزند آقاتقی شماره شناسنامه 
257 و خانم ثریا خانی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 432 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت  132.85مترمربع شماره پالک 1497فرعی مجزا از شماره 235فرعی 
 از پالک اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبدالصمد المع

شماره  فرزندعلی  آبادی  نوش  انتخابی  غالمرضا  آقای  هیأت:  شماره8721  48.رأی 
شناسنامه94 نسبت به 4 دانگ مشاع و خانم زهرا رحمانی نوش آبادی فرزند حسن  شماره 
شناسنامه44 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 206.25مترمربع 
شماره پالک 3683فرعی مجزا از شماره 2931 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد 

بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی 
49.رأی شماره 44هیأت: آقای  ابوالقاسم خطیبی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 1594 
، ششدانگ یکبابخانه به مساحت175.5مترمربع شماره پالک 3711فرعی مجزا از شماره 
2928 فرعی از پالک40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.  ابتیاعی 

از شهرداری آران وبیدگل 
فرزند غالمرضا شماره  آبادی  نوش  آتشی  اله  آقای رحمت  هیأت:  50.رأی شماره 21 
شناسنامه124 و خانم قدسی  دانشوری نوش آبادی  فرزندعزیز اله شماره شناسنامه4745  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 185.5مترمربع شماره پالک 3710فرعی 
مجزا از شماره های 1965 و1972 و1974 و2541   فرعی از پالک40  اصلی واقع در نوش 

آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
51.رأی شماره  10326 هیأت : آقای علی سقائی نوش آبادی فرزند علی محمد  شماره 
شناسنامه 64 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161.5مترمربع شماره پالک3698 فرعی 
مجزا از شماره1627 فرعی از پالک40  اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد سقایی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  94/2/2
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عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل



یادداشت

Society,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSpapeR www.zayanderoud.com

رییس فدراسیون کشتی 
به ایران بازگشت

کانادا،  مغلوب ملی پوشان 
ساحلی ایران شد

تیم ملی والیبال س��احلی »الف« ایران در نخس��تین مس��ابقه خ��ود در جدول 
مقدماتی تور جهانی موفق به شکست کانادا شد. مس��ابقات جدول مقدماتی تور 
جهانی والیبال س��احلی در ش��هر فوژو کش��ور چین با حضور 30 تیم به صورت 
تک حذفی آغاز ش��د و ملی پوش��ان ایران در نخس��تین مس��ابقه خود موفق به 
شکس��ت دو بر صفر کانادا ش��دند.تیم ملی »الف« ایران با ترکیب بهمن سالمی 
و رحمان رئوفی در دومین مس��ابقه ای��ن مرحله به مصاف برن��ده دیدار دو تیم 
سوئیس و جمهوری آذربایجان می رود تا در صورت پیروزی به جدول اصلی تور 
 جهانی راه یابد.مس��ابقات مرحله اصلی تور جهانی از صبح چهارشنبه با حضور
 32 تیم در هشت گروه چهار تیمی آغاز خواهد شد. تیم ملی والیبال ساحلی ایران 
»الف« پیش از این موفق به کسب عنوان سوم دومین مرحله تور آسیا و اقیانوسیه 
در تایلند شده بود.حضور در این رقابت ها، دومین تجربه والیبال ساحلی ایران در 
تور جهانی محسوب می شود. تیم ایران سال گذشته نیز در تور جهانی آفریقای 

جنوبی شرکت کرده بود.

رسول خادم، رییس فدراسیون کش��تی پس از برگزاری چند نشست مهم در 
آمریکا به ایران بازگشت.

 خادم، پس از رقابت های جام جهانی در آمریکا جلساتی را با »فرانسیسکو لی 
 لوپز« رییس شورای کشتی آمریکا برگزار کرد که این نشست ها منجر به امضای

 تفاهم نامه ای در زمینه همکاری های مختلف؛ از جمله برگزاری کالس های 
مربیگری و اردوها شد. همچنین فرانسیسکو لی لوپز،  نمایندگان کشتی ایران 
را برای شرکت در رقابت های کشتی قهرمانی قاره آمریکا و مجمع کشتی این 

قاره در شیلی دعوت کرد.
فدراس��یون  ریی��س  راوان��اک،  ب��ا  همچنی��ن  خ��ادم  رس��ول 
کش��تی آمری��کا نی��ز نشس��ت هایی را برگ��زار ک��رد ک��ه حض��ور 
ی��ادگار ج��ام  و  مش��ترک  اردوی  در  آمری��کا  نوجوان��ان   تی��م 

 امام )ره(، همکاری در زمینه کشتی آلیش و بررسی تقویم فنی دو طرف از موارد 
مطرح شده در این جلسه ها بود.

درهفته چهاردهم لیگ حرفه ای بسکتبال ایران اتفاق افتاد؛

بی تجربگی ، عامل باخت پمینا

باشگاه قبل از بازی با النصر برای من بلیت 
قطر گرفته بود

عبدی: تعصب من به پرس��پولیس از افرادی که کار اجرایی در باشگاه 
کرده اند، خیلی بیشتر است.

مربی پرسپولیس گفت: شرایط  اشخاصی که کارهای اجرایی در باشگاه 
پرسپولیس کرده اند، با امثال من که جوانی خود را در این تیم سپری 

کرده ایم، خیلی متفاوت است.
دعوت شدن حسین عبدی به باش��گاه پرسپولیس از سوی حمیدرضا 
سیاسی این ذهنیت را به وجود آورد که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
خواهان بازگشت وی به کادرفنی است. این در حالی است که عبدی به 

خاطر اینکه حساسیتی به وجود نیاید، ترجیح داد به قطر نرود.
مربی پرس��پولیس در جواب به س��واالت مطرح ش��ده در زمینه های 

مختلف، پاسخ داد:
چرا با وجود اینکه مسووالن باشگاه پرسپولیس برای شما بلیت 

قطر را گرفته بودند، حاضر نشدید راهی دوحه شوید؟
قبل از بازی با النصر یا فردای این مسابقه )دقیقا خاطرم نیست( محمود 
خوردبین ب��رای من مانند بقی��ه اعضای تیم بلیت قط��ر را تهیه کرده 
بود و بعد از آن انتظار داش��تم،  مسووالن باش��گاه جلسه ای بین من و 
برانکو برگزار کنند تا نظرات یکدیگر را در مورد مسایل مختلف و نحوه 

همکاری جویا شویم که این اتفاق رخ نداد.
در واقع شما خودتان از پرسپولیس کناره گیری کردید یا اینکه 

نخواستند شما با برانکو همکاری کنید؟
صحبت من این بود که اگر قرار به همکاری است در چارچوب حرفه ای 
عمل شود. چنانچه باش��گاه اصرار به همکاری من با برانکو داشت باید 
جلس��ه ای را بین من و برانکو ترتیب می داد و به نظ��ر می آمد که این 

رغبت در آقایان وجود نداشت.
سیاسی شما را برای بازگشت به کادرفنی به باشگاه دعوت کرد؟
منتظر بودم با توجه به قراردادی که با باش��گاه دارم برای روشن شدن 
وضعیتم به باشگاه دعوت شوم. وقتی این اتفاق رخ داد، این ذهنیت برای 
من به وجود آمد که برای نحوه ادامه همکاری با تیم به باش��گاه دعوت 
شده ام؛ اما وقتی با سیاسی جلسه گذاشتیم، مشخص شد مساله چیز 

دیگری بوده است. 
از سوی مسووالن باشگاه پرسپولیس به شما پیشنهاد نشد که 

راهی قطر شوید؟
باش��گاه از قبل برای س��فر من به قطر اقدام کرده ب��ود و این موضوع 
ارتباطی به سیاسی نداش��ت. با توجه به اینکه هنوز وضعیت من با تیم 
مشخص نیست، دلیل نداشت به قطر بروم. همانطور که گفتم برای ادامه 
همکاری باید نشستی با برانکو داشته باش��م و همه چیز در چارچوب 
حرفه ای عمل ش��ود. قصد تحمیل خودم به کادرفنی تی��م را ندارم و 

فلسفه خاص خود را دارم.
جلس�ه ش�ما با سیاس�ی به گفته نژادفالح، در آس�تانه بازی 

پرسپولیس و لخویا، کار مناسبی نبود؟
مدیریت باشگاه با مربی ای که هنوز با باشگاه قرارداد دارد، تماس گرفت 
و من هم راهی باشگاه شدم. او در خصوص شرایط تیم سواالتی داشت 
و من هم پاسخ دادم. نمی دانم این جلسه چرا این همه حساسیت ایجاد 

کرده و برداشت های مختلفی از آن صورت گرفته است.
از صحبت های نژادفالح می ش�د این برداش�ت را کرد که شما 
و سیاس�ی به دنبال برهم زدن آرامش تیم در آس�تانه بازی با 

لخویا هستید؟
ش��اید نش��ود در رس��انه ها حرف هایی را مطرح کرد؛ ام��ا واقعیت ها 
برای مردم مشخص اس��ت. هواداران و حتی خبرنگاران می دانند من 
بی حاشیه ترین بازیکن و مربی پرسپولیس بوده ام و چقدر به پرسپولیس 
تعصب دارم. اش��خاصی که کارهای اجرایی در باش��گاه پرس��پولیس 
کرده اند، شرایط شان با امثال من که جوانی خود را در این تیم سپری 
کرده اند، خیلی متفاوت است. دیدید که از بعد از بازی با النصر با وجود 
اینکه رفتار خوبی با من نش��د؛ حتی یک مصاحبه هم نکردم تا خدای 
نکرده حاش��یه های پیرامون تیم بیشتر نش��ود. االن هم آرزو می کنم 
پرس��پولیس با شکس��ت لخویا صعود خود را به مرحل��ه حذفی لیگ 

قهرمانان قطعی کند.
قضیه بازگشت شما به کادرفنی پرسپولیس به کجا کشید؟

با توجه به ش��رایطی که در باش��گاه وجود دارد، اج��ازه دهید فعال در 
این باره صحبتی نکنم.

اموال استقالل به فروش می رسد؟
هیات مدیره اس��تقالل برای برون رفت این باش��گاه از فش��ار بدهی 

می خواهد به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد جدیدی بدهد.
هشت  روز دیگر،  مزایده سوم باشگاه های پرسپولیس و استقالل برگزار 
می ش��ود و همچنان اخبار ضد و نقیض زیادی در مورد خریدارانی که 
می خواهند این دو باشگاه را بخرند وجود دارد. هنوز به طور رسمی هیچ 
ارگان غیر دولتی بابت خرید این دو باش��گاه اعالم وجود نکرده است. 
البته در مورد باشگاه پرسپولیس مواردی مثل هدایتی و سیاسی مطرح 
می ش��وند؛  اما در مورد استقالل هنوز هیچ نام ش��خصی یا ارگان غیر 
دولتی،  اعالم رسمی بابت خرید این باشگاه نکرده است.هیات مدیره 
باشگاه استقالل هم با توجه به این مساله، پیش بینی کرده که اگر در 
مزایده سوم هم استقالل خریداری نداشت به وزارت ورزش و جوانان 
پیشنهادی را ارائه کند. به نظر می رسد قرار است هیات مدیره استقالل 
به وزیر ورزش و جوانان این پیشنهاد را بدهد که جلسه ای مشترک بین 
دو وزارت ورزش و وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار ش��ود تا در مورد 

بدهی های باشگاه تعیین تکلیف شود.

قهرمان لیگ برتر تیراندازی با کمان 
مشخص شد

لیگ برتر تیراندازی با کمان با قهرمانی تی��م پاس قوامین به کار خود 
پایان داد.

در این رقابت ها ک��ه از دی ماه 93 در دو رش��ته کامپوند و ریکرو و در 
دو بخش زنان و مردان انجام ش��د، با معرفی پاس قوامین، روش��نکار 
 آبیک و مجتمع سنگ آهن میش��وان بافق به عنوان سه تیم برتر پایان

 یافت.
در این رقابت ها که با حضور 96 کماندار پیگیری شد، هشت تیم زنان 
و 15 تیم مردان از هفت اس��تان تهران، البرز، اصفه��ان، کرمان، یزد، 

گلستان و گیالن حضور داشتند و در پایان نتایج زیر به دست آمد:
کامپوند زنان: 1- روشنکار آبیک 2- شهرداری قدس 3- رهنمودکار 

آبیک
ریکرو زنان: 1- مجتمع س��نگ آهن میش��وان بافق 2- تیرانا تهران 

3- استعداد یابی بسیج یزد
کامپوند مردان : 1- پاس قوامین 2- هیات البرز 3 - هیات بم

ریکرو مردان : 1- پاس قوامین 2- نفت امیدیه 3- تیرانا تهران
در پایان این رقابت ها، جبرئیل عبادی به عنوان فنی ترین تیرانداز از 
تیم پاس قوامین معرفی ش��د و محمد رضا اس��المی از تیم تات نیز به 

عنوان اخالقی ترین بازیکن انتخاب شد.
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ریی��س کمیت��ه مس��ابقات 
س��ازمان لیگ با بی��ان اینکه 
فوالنوی��ن ب��رای حض��ور در 
لیگ منع قانونی دارد، گفت: 
بازی های یک تیم دسته اولی 
را زیر نظر گرفت��ه و برخی از 
بازیکنان هم برای توضیحات 

در این مورد، احضار شده اند.
 غالمرض��ا به��روان در مورد 

اینکه آیا تیم فوتبال نوین اهواز ب��رای حضور در لیگ برتر با 
منع قانونی روبرو است؟، گفت: طبق قانون اگر دو تیم دارای 
یک هیات مدیره یا مدیرعامل واحد، یا برخی از اعضای هیات 
مدیره آن یکسان باشند، یا سهام باش��گاه بین هیات مدیره 
یکسان تقسیم ش��ده و یا از یک منبع مالی مشترک استفاده 
کنند، از حضور همزمان آنها در لیگ برتر ممانعت می ش��ود؛ 
زیرا ه��ر مجموعه تنها می توان��د یک تیم در ای��ن رقابت ها 

داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دو تیم فوالد خوزستان و فوالدنوین اهواز 
از یک منبع مالی واحد اس��تفاده می کنند، افزود: فوالدنوین 
هرچند به نوعی تیم دوم فوالد اس��ت؛ اما در زمان باقیمانده 
می تواند این مش��کل را حل کرده و در لیگ برتر حضور یابد. 
ضمن اینکه بحث هایی از جمله ثبت شرکت ها، انجام دقیق 
الزامات AFC و کسب مجوز حرفه ای باید توسط این باشگاه 
انجام ش��ده و پیش از ورود به رقابت های لی��گ برتر، مجوز 

حرفه ای شدن را دریافت کند.
رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش 
که باش��گاه فوالدنوین چگونه می تواند منابع مالی مشترک 
خود با فوالد خوزس��تان را جدا کند؟، اظهار کرد: دوستان ما 
در مجموعه فوالد باید به ش��کلی این مشکالت را حل کنند. 
اس��تفاده از منابع مالی یا اسپانس��ر دیگر می تواند راهکاری 

برای حل این مشکل باشد. ضمن 
اینکه نباید فرام��وش کرد فوالد 
خوزس��تان و فوالدنوی��ن، هر دو 
از یک پیراهن و البس��ه استفاده 
می کنند و محل تمرین و برگزاری 

اردوهای آنها هم یکسان است.
وی اضاف��ه ک��رد: اگ��ر مجموعه 
فوالد، قصد نگه داش��تن همزمان 
دو تی��م ف��والد خوزس��تان و 
فوالدنوین اهواز در لیگ برتر را دارد، باید به صورت شفاف و 
قانونی مشکالت موجود در این زمینه را حل کند.بهروان در 
پاسخ به این پرسش که آیا امتیاز باشگاه فوالدنوین می تواند 
به مجموعه و یا استان دیگری واگذار ش��ود، تاکید کرد: این 
موضوع در قانون پیش��ی بینی ش��ده؛ اما این انتق��ال باید با 
نظارت سازمان لیگ و موافقت این سازمان صورت گیرد.وی  
در واکنش به صحبت های مطرح شده در مورد اینکه حریفان 
تیم مس کرمان در دقایق پایانی بازیکنان ش��ان اخراج شده 
یا پنالتی می دهند، اظهار کرد: با توجه ب��ه تاکیدات مهدی 
تاج، علی کاظمی، مس��ووالن ارشد و خصوصا علیرضا اسدی 
دبیر فدراس��یون فوتبال، پیش از آغاز س��ال جدید، کمیته 
پیگیری مسابقات لیگ دسته اول کار جدی خود را آغاز کرد 
تا گزارش های رسیده را مورد بررسی قرار دهد.رییس کمیته 
مسابقات سازمان لیگ در این خصوص افزود: این کمیته زیر 
نظر کمیته صیانت از لیگ، کار گروهی را تش��کیل داده و هر 
هفته و پس از بازی های لیگ دس��ته اول، نشستی را برگزار 
می کند و مسایل رخ داده در مس��ابقات لیگ دسته اول را به 
صورت ریز به ریز بررسی می کند. همچنین کمیته ای هم در 
فدراسیون فوتبال مش��کل از آقایان حسن زاده، محمدزاده، 
اسدی، علیپور و بنده تشکیل شده تا مسایل و حواشی مطرح 

شده در مسابقات لیگ دسته اول، مورد بررسی قرار گیرد.

منع قانونی برای حضور فوالدنوین در لیگ؛

بازی های مشکوک تیم دسته اولی،  زیر ذره بین

 مراسم قرعه کشی مس��ابقات هندبال س��احلی هفته 
نکوداش��ت اصفه��ان با حض��ور نماین��دگان تیم های 
ش��رکت کننده در هیات هندبال استان اصفهان برگزار 

شد.
ای��ن مس��ابقات در بخ��ش م��ردان، در دو رده 
س��نی بزرگس��االن و نوجوان��ان برگ��زار می ش��ود. 
در هر رده هش��ت تیم حض��ور دارند ک��ه در دو گروه 
 چهار تیم��ی با ه��م ب��ه رقاب��ت خواهن��د پرداخت.
 گروه بن��دی ای��ن مس��ابقات به ص��ورت زیر اس��ت:

بزرگساالن 
A: مرودش��ت ف��ارس، ف��والد مبارک��ه  گ��روه 
س��پاهان، پی��ام صنعت اصفه��ان )تیم مل��ی هندبال 
 س��احلی(، هی��ات هندب��ال شهرس��تان اصفه��ان

گروه B: بندرانزلی، تااوکه برازجان بوش��هر، نجف آباد، 
مبارکه

نوجوانان
 گ��روه A: س��ازمان رفاه��ی تفریح��ی ش��هرداری 
 خمینی شهر، فوالد مبارکه سپاهان، دولت آباد، نجف آباد

گروه B: هیات هندبال شهرستان اصفهان، فالورجان، 
آران و بیدگل، س��ازمان فرهنگی ورزش��ی شهرداری 

اصفهان.

 قرعه کشی مسابقات 
هندبال ساحلی اصفهان

تکواندوکار اصفهانی که ب��ه تازگی به عضویت تیم ملی 
بزرگس��االن ایران درآمده بود، در اقدامی عجیب تبعه 

آذربایجان شد تا پیراهن تیم ملی این کشور را بپوشد.
 می��الد بیگ��ی، دی م��اه س��ال گذش��ته ب��ا موفقیت 
وزن نتخاب��ی  ا مس��ابقات  دوم  مرحل��ه   در 
 ۸0 کیلوگرم و برای شرکت در مسابقات جهانی روسیه، 
به تیم ملی تکواندو بزرگساالن ایران راه یافت.بیگی در 
مسابقات جام فجر با تیم ملی کشورمان به مقام قهرمانی 
دس��ت یافت و یکی از امیدهای تکوان��دو اصفهان برای 
درخشش در مسابقات جهانی روسیه و سایر مسابقات 
پیش رو بود؛ اما اوایل اس��فندماه س��ال گذشته بود که 
بیژن مقانلو،اع��الم کرد: بیگی به دلیل آس��یب دیدگی 
از اردوی تی��م ملی انصراف داده اس��ت و امید عمیدی، 
برای ش��رکت در مس��ابقات جهانی جایگزین او خواهد 
ش��د.با گذش��ت مدتی از این اتفاق مش��خص شد، این 
انصراف ناگهانی دلیل دیگری داش��ته است و بیگی که 
در اردوهای تیم ملی نیز کادرفنی و مسووالن فدراسیون 
را به رفتن به کش��ور دیگ��ر تهدید کرده ب��ود، با عملی 
کردن این تصمیم خود، تبعه جمهوری آذربایجان شده 
است و در مس��ابقات جهانی روسیه در ترکیب تیم ملی 

آذربایجان با حریفان مبارزه خواهد کرد. 

مصدومیت و انصراف از 
تیم ملی،  بهانه بود

    

مسابقات شترسواری 
12 اردیبهشت

مس��ابقات شترسواری اس��تانی و کش��وری روز دوازدهم 
اردیبهشت ماه در مصر برگزار خواهد شد.

مهدی اس��دی،  رییس هیات ورزش روستایی و بازی های 
بومی، محلی استان اصفهان با تبریک به مناسبت حلول ماه 
رجب و والدت امام محمد باقر )ع(، اظهار داش��ت: سومین 
دوره مس��ابقات شترس��واری کش��وری و پنجمین دوره 
مسابقات شترسواری اس��تان اصفهان در دو بخش شتران 
تندرو و شتران کندرو، روز دوازدهم اردیبهشت ماه مصادف 
با سیزدهم رجب سالروز والدت حضرت علی )ع( در کویر 

مصر برگزار خواهد شد.
 وی ادام��ه داد: در مس��ابقات کش��وری شترس��وارانی از

 استان های اصفهان، قم، سمنان، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، سیستان و بلوچس��تان، کرمان، یزد و هرمزگان با 
هم به رقابت می پردازند که به نفرات اول تا ششم مسابقات 

استانی و کشوری جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.
ربیس هیات ورزش روس��تایی و بازی ه��ای بومی محلی 
استان اصفهان، پیرامون برنامه های این هیات در سال 94 
اظهار داشت: پیشنهاد میزبانی پنجمین المپیاد ملی عشایر 
با طرحی نو و بازی های جدید را به فدراسیون ارائه دادیم 
که در صورت موافقت در شهرستان سمیرم میزبان عشایر 

غیور آقا و بانو هستیم.
مهدی اسدی افزود: برای سومین س��ال، لیگ دسته یک 
و لی��گ برتر هفت س��نگ بان��وان را در 6 ماهه اول س��ال 
داری��م، همچنین مس��ابقات فوتب��ال و فوتس��ال را برای 
روس��تاییان برنامه ری��زی کردی��م و والیبال چه��ار نفره 
 را نیز ب��رای بانوان خواهیم داش��ت و طبق تفاه��م نامه با 
هیات های تکواندو و کاراته اس��تان اصفهان در س��ال 94 
مسابقات این دو رش��ته برای روس��تاییان آقا و بانو برگزار 
می ش��ود که امیدواریم نخبگان این رقابت ها در تیم های 

استانی و ملی افتخارآفرینی کنند.  
وی در پای��ان با اب��راز خوش��نودی بیان داش��ت: با کمال 
افتخ��ار، هفتمین المپیاد فرهنگی ورزش��ی روس��تاییان 
 اس��تان اصفهان در برنامه س��ال 94 گنجانده ش��ده است
 و به جرات می توان گفت: زیباترین کارمان در س��ال 93، 
راه اندازی 30 خانه ورزش در روس��تاهای استان اصفهان 
بوده است و در سال جدید با توکل به خداوند منان و کمک 
استانداری، فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی 
محلی، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان،فرمانداری 
ها، ادارات ورزش و جوانان شهرس��تان ه��ا و دهیاری ها، 
 100 خان��ه ورزش را در روس��تاها راه ان��دازی خواهی��م 

کرد.

رقابت های  لیگ حرفه ای بسکتبال 
باشگاه های برترایران هفته چهاردهم 
خودراپشت سرگذاشت وجذاب ترین 
وحس��اس ترین ب��ازی این هفت��ه بین تیم پتروش��یمی 
بندرامام وپمینای اصفهان برگزارش��د ک��ه درثانیه های 
پایانی صدرنشین جدول مس��ابقات به کمک شانس  ودر 
سایه بی تجربگی وخستگی شاگردان محسن صادق زاده، 

برنده بازی صد درصد بازنده شد.
پتروشیمی درغیاب س��ه بازیکن اصفهانی خود» محمد 
رضا اکبری، محمد رضا فالح��ت ومحمد ترابی« به دلیل 
مصدومیت در یک س��انحه اتومبیل که در راه بازگش��ت 
ازتهران به اصفهان حادث شده بود» که الحمداهلل به خیر 
گذشت« تا ثانیه های پایانی کوارترچهارم ازمیزبان عقب 
بود،  اما روی اش��تباهات فردی بازیکنان تیم میزبان ودر 
پرتو تجربه باالی صمد نیکخواه بهرامی ودرخشش خوب 
حامد آفاق درپرتاب های س��ه امتی��ازی وتفکرات بوبان 

متیف سرمربی جدید تیم که با بس��کتبال ایران آشنایی 
کامل دارد،نتیجه را69 بر64 به س��ود خ��ود تغییرداد و 

ازکمند شکست رهایی یافت.
بازیکنان جوان وکم تجربه پمینا که دراین بازی سرحال 
وقبراق نش��ان دادند واز ابتدا با روحیه ای جنگنده بازی 
را آغازک��رده بودند،کوارت��راول را 1۸بر9ونیمه اول را34 
بر 31 برنده به رختکن رفتند، با ش��روع ب��ازی درکوارتر 
س��وم نیزهمچنان پیش��تاز ب��ازی بودند و وقت س��وم را 
هم با برت��ری  55 ب��ر52 به اتمام رس��اندند و ب��ا آنکه تا 
لحظات پایانی این بازی بس��یار زیبا وتماشایی از حریف 
قدرتمند خود پی��ش بودند درثانیه ه��ای پایانی مغلوب 
بی تجربگی وخستگی مفرطی شدند که برآن هامستولی 
ش��ده بود؛ ضمن اینکه تجربه باالی بازیکنان ملی پوش 
وباس��ابقه پتروش��یمی باعث ش��د تا درنهای��ت متحمل 
 باختی ش��وند که ب��ه اعتقاد نگارن��ده هرگز س��زاوارآن

 نبودند.

 البته ناگفته نماند ک��ه علت اصلی باخ��ت پمینا در این 
بازی خانگی، نب��ود بازیک��ن مطمئن ب��رای جایگزینی 
درترکیب اصلی وفقدان دستیار با دانش وآشنا به بسکتبال 
روزدرکنارسرمربی بود که می توانست درمواقع ضروری 
 ب��ا همفک��ری درتعویض هابه کم��ک آقای ص��ادق زاده 

بشتابد.
ب��ه هرترتیب ج��دا از برد وباخ��ت دراین بازی قش��نگ 
وپرجاذبه که با کمترین تماش��اچی در س��الن ش��هدای 
مخابرات اصفهان برگزارشد، به این حقیقت نیزبایداذعان 
کنیم که تی��م پمینا دراین ب��ازی با توجه به بازیس��ازی 
بازیک��ن شش��دانگ وچاالکی به ن��ام رامی��ن هنرمند و 
در روزی ک��ه محمد امج��د، ایم��ان زندی وهرب��ر توره 
دراوج آمادگ��ی به س��ر می بردندو بس��یار خ��وب بازی  
کردند،انصاف��ا مس��تحق باخت نب��ود و اگ��ر درلحظات 
پایان��ی دچارچند اش��تباه در پاس��کاری و پرت��اب های 
 آزاد نم��ی ش��د، ب��ی ش��ک م��ی توانس��ت پیروزای��ن 

میدان باشد.
 اگر چه تیم  پتروش��یمی به جهت مهره و بازیکن باتجربه 
وملی پوش بر تی��م پمینا می چربید؛ اما بازی درخش��ان 
وج��دال مردانه وبدون ه��راس از نام حریف��ی قدرتمند، 
ش��اگردان محس��ن صادق زاده نش��ان دادند که چربش 
بازیکنان پتروشیمی به تنهایی عامل برد آنها نبود؛ بلکه با 
اشتباهات خود باعث شدند تیم مهمان با اختالف ناچیزی 
فاتح این دیدار باشد، ضمن این که حضور» بوبان متیف« 
درکادرفن��ی و جایگزنی وی با » مه��ران حاتمی« که هم 
س��ابقه مربیگری در تیم پتروش��یمی را درکنار حاتمی 
دارد و هم آشنایی کامل با بس��کتبال ایران ودرتیم های 
ملی کش��ورمان نیز به عنوان س��رمربی تجرب��ه اندوزی 
کرده که مس��لما حضوروی برای نتیج��ه گیری مطمئن 
 تر در لیگ حرفه ای، ب��رای تیم پتروش��یمی  تاثیرگذار

خواهد بود.
با ای��ن اوصاف بای��د قبول کنیم ک��ه زرد پوش��ان پمینا 
 یک��ی از بهتری��ن و زیباتری��ن ب��ازی خ��ود درلی��گ

 حرفه ای را مقابل تیم پتروشیمی پرستاره وقدرتمند که از 
امکانات ایده آل و تسهیالت خوب وفراوان نسبت به سایر 
مدعیان برخورداراس��ت، به نمایش گذاشتند که به حق 

قابل ستایش وتقدیرمی باشند.
 ش��ایان ذکر اینکه تیم پتروش��یمی صاحب مدیر عاملی 
به نام ش��اپوریاوری اس��ت که بی��ش از هر مدی��ر عامل 
دیگری به اعض��ای تیم نزدی��ک بوده و ارتب��اط وتعامل 
خوبی با کادر فن��ی وبازیکن��ان دارد و لحظ��ه ای از تیم 
غافل نم��ی مان��د و در این ب��ازی هم باحض��ور فیزیکی 
خ��ود مایه دلگرم��ی اعضای تی��م بود ونق��ش عمده ای 
 داش��ت در پیروزی تیم��ش درمقابله با تیم س��ختکوش 

پمینا

اس�تقالل و پرس�پولیس

 اصغر
قلندری



یادداشت

 ایجاد 850 اشتغال 
از صنایع تبدیلی در استان

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 

کشاورزی 850 اشتغال در استان ایجاد می کند.
طهمورث فتاح��ی، از صدور 64 فقره ج��واز صنایع تبدیلی و 
تکمیلی بخش کشاورزی در استان در سال 93 خبر داد. وی 
افزود: برای راه اندازی این واحدهای تولیدی که جواز تاسیس 
آنها صادر شده است، بیش از  650 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
می شود که برای 850 نفر اشتغال ایجاد می کند. فتاحی گفت: 
22 مورد از این مجوزها در بخ��ش باغی، 28 فقره در امور دام 
و طیور، 10 مورد در بخش زراعی و سه فقره در بخش آبزیان 

صادر شده است.
وی با اش��اره به نقش اصلی صنایع تبدیل��ی و تکمیلی بخش 
کشاورزی در توسعه پایدار بخش کش��اورزی و دست یابی به 
امنیت غذایی، افزود: با بهره وری از این صنایع تبدیلی،می توان 
شاهد تاثیر فراوان در کاهش ضایعات انواع محصوالت زراعی، 
باغی، دامی و ش��یالتی ب��ود. فتاحی ارتق��ای ارزش افزوده و 
بهره وری در بخش کش��اورزی، اس��تفاده بهین��ه از منابع و 
امکانات موجود این بخش، ایجاد اش��تغال مول��د و پایدار در 
بخش کش��اورزی، کاهش روند مهاجرت از روس��تا به شهر و 
تاثیر فراوان محصوالت در بازاریابی منطقه ای و بین المللی را 
از مزایای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی برشمرد.

وی اجرای طرح های موفق صنایع در استفاده از منابع پایه و 
محصوالت کشاورزی، وجود ظرفیت فرآوری انواع محصوالت 
کش��اورزی و وجود مواد اولیه متنوع داخلی به منظور تولید 
محصوالت صنایع تبدیلی کش��اورزی و اجباری بودن اجرای 
اس��تاندارد عمده محصوالت غذایی، باالبودن مزیت نس��بی، 
گس��ترش صادرات محصوالت فرآوری ش��ده کشاورزی را از 
نقاط قوت بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی جهادکش��اورزی 

استان دانست.

تمدیدمهلت ثبت نام ناوگان بار 
شهری و حومه

 محمدرضا امیدی اظهارکرد: از سوی اتحادیه تاکسیرانی های 
 ش��هری کشور، مهلت ثبت نام ناوگان بار شهری و حومه تا
 20 اردیبهش��ت ماه تمدید شد. وی گفت: از آن دسته از 
مالکان ناوگان حمل بار درون ش��هری که تاکنون اقدامی 
در این خصوص انجام نداده اند، خواهش��مند است تا پایان 
مهلت اعالم ش��ده با در دست داشتن مدارک شناسایی به 
تعاونی تاکس��یرانی واقع در ش��هرکرد، مجتمع فن آوران، 

خیابان سوم مراجعه کنند.

دلسوزان آب استان بخوانند؛

  تونل ها در مرحله اخذ
 کد اجرایی

عملیات اجرایی مجموعه تونل گالب 2 و سد و تونل 
بهشت آباد به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
واگذار شد.طبق شنیده ها از منبع موثق، وزارت نیرو 
به این نتیجه رسیده اس��ت که در اجرای سد و تونل 
بهش��ت آباد و گالب 2 با اس��تان های چهارمحال و 
بختیاری و اصفهان به نتیجه و توافق نخواهد رسید، 
بر همین اس��اس اجرای این دو طرح را به ش��رکت 

توسعه منابع آب و نیروی ایران واگذار کرده است.
وزارت نیرو معتقد اس��ت، اگر پروژه ه��ا به اصفهان 
واگذار شود بدون در نظر گرفتن قوانین، اجرا خواهند 
شد و اگر به چهارمحال و بختیاری واگذار شود به طور 
کلی اجرا نخواهد شد و برای اینکه این اتفاق ها نیفتد، 
خارج از تصمیم گیری ه��ای محلی این پروژه ها را به 
شرکت مذکور واگذار کرده است.شنیده ها حاکی از 
آن است که، »کد زیرس��اخت« برای دریافت مجوز 
برای انجام زیرساخت ها گرفته شده، »کد اجرایی« 
نیز که مرحله بعدی و مجوزی برای دریافت بودجه 
از خزانه برای ش��روع عملیات اجرایی س��د و تونل 
بهشت آباد و تونل گالب 2 است، در مرحله اخذ قرار 
گرفته است.طبق شنیده ها، ش��رکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران نیز آماده تحویل این پروژه ها،برای 
اجرای مجموعه تونل گالب 2 و تونل بهشت آباد است 

که در تابستان و بعد از ماه رمضان صورت می گیرد.

افزایش کیفیت ارائه خدمات
 در کلینیك هاي درماني

اکبر س��لیماني،  از افزایش کیفیت ارائه خدمات در 
کلینیك هاي درماني این اس��تان خب��ر داد و افزود: 
هم اکن��ون کلینیك ه��اي درماني اس��تان با قیمت 
مناس��ب به متقاضی��ان ارائه خدم��ت مي کنند.وی 
افزود: رس��اندن میانگین زمان ویزیت بیمار در یك 
ساعت به حد اس��تاندار، برای اینکه پزشکان بتوانند 
در فرصت بیشتري به بیماران خدمات ارائه کنند، از 
مهم ترین تالش های صورت گرفته است. سلیماني با 
اشاره به برخي موفقیت هاي استان در حوزه درمان، 
افزود: تعداد زیادي از شاخص هاي ارائه خدمات در 
این حوزه، باالتر از متوسط کشوري است و امیدواریم 
با ادامه روند توسعه زیرس��اخت هاي درماني و ورود 
به تح��ول در حوزه بهداش��ت، ش��اهد کاهش آمار 
 بیماران و ارتق��اء فرهنگ خود مراقبت��ي در جامعه

 باشم.

یادداشت

اخبار کوتاه 

نماینده مردم لردگان در مجلس گفت: فعالیت احزاب در 
استان چهارمحال و بختیاری ضعیف، مقطعی و با دیدگاه 
منافع جناحی و انتخاباتی اس��ت، در حال��ی که احزاب 
می توانند به عنوان پازل مهمی از مجموعه نظام در همه 
عرصه ها فعال باشند. مجید جلیل س��رقلعه، اظهار کرد: 
احزاب و گروه های سیاسی در تاثیرگذاری بر قدرت و ایفای 
نقش در عرصه سیاسی، اجتماعی در نظام های مردم ساالر 
دارای جایگاه مهمی هستند. وی افزود: امروزه سیاست و 
قدرت، ابعاد پیچیده تری به خود گرفته و عناصر دخیل در 

قدرت متکثر شده اس��ت، از نخبگان سیاسی، گروه های 
نفوذ و احزاب، تا رس��انه ها و نهادهای مختلف اجتماعی، 
همه به گونه ای بر قدرت تاثیر می گذارند.جلیل سرقلعه، 
احزاب توانمند متکی بر قانون اساسی و مرام نامه حزبی 
را بسترهای مناس��ب و امنی برای حضور اقشار مختلف 
جامعه در صحنه های سیاسی کشور دانست. نماینده مردم 
لردگان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: این در 
حالی اس��ت که احزاب می توانند به عنوان پازل مهمی از 
مجموعه نظام در همه عرصه ها خود را نشان داده ولی در 
کشور هنوز این امر خطیر نیاز به فرهنگسازی دارد.وی با 
اشاره به اینکه هم اکنون تنها دو حزب» اعتدال و توسعه« 
و حزب »موتلفه اسالمی«تنها فعاالن عرصه احزاب این 
استان هستند، اذعان کرد: احزاب این استان تنها در زمان 
برگزاری انتخابات سوس��و می کنند و بس! این مسوول با 
تاکید بر اینکه امروزه فواید وجود احزاب بر کسی پوشیده 
نیست، خاطرنش��ان کرد: احزاب می توانند مردم را برای 
حضور در انتخابات تشویق کرده و آنان را راهی حوزه های 
رای کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: با عنایت به توجه نظام جمهوری اسالمی ایران 
به مس��اله تحزب در اصول متعدد قانون اساسی به ویژه 
اصل 26 این قانون به صراحت به فعالی��ت آزاد احزاب و 

 حجت االس��الم محمدعلی نکونام  ضمن تبریك فرا رسیدن 
ماه رجب،  اظهار ک��رد: جهت گیری و آینده نگری رس��انه ها 

به ویژه رس��انه های این اس��تان بای��د آینده ای باش��د که بقا 
را مدنظر دارد. وی با اش��اره ب��ه آیات پایانی س��وره مبارکه 

حش��ر افزود: اگر کس��ی در عرصه ایمان قرار گرفت و سبك 
زندگ��ی ایمانی و اله��ی را برگزید متقی محس��وب ش��ده و 
 قطعا در آینده نیز توش��ه زندگی اش را با نظارت و محتاطانه

 بر خواهد گزید. نکونام با اش��اره به س��ال همدلی و همزبانی 
دولت و ملت، رس��الت رسانه ها را بس��یار خطیر عنوان کرد و 
گفت: رس��انه ها هم مکتوب و هم ش��نیداری و تصویری در 
تحقق این امر مهم بسیار کوش��ا باشند؛ چراکه رسانه در خط 
اول جبهه همدلی و همزبان��ی قرار دارد.نماین��ده ولی فقیه 
در چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه زبان رس��انه باید 
خیرخواهانه باشد، یاد آور شد: همه می دانیم که نحوه نقل یك 
مطلب و سلیقه رسانه ها با هم متفاوت است؛  اما آنچه اهمیت 
دارد این اس��ت که در محتوای خروجی رسانه نباید تخریب 
وجود داشته باشد و روحیه خیرخواهی باید در همه رسانه ها 
 موج  بزند.امام جمعه ش��هرکرد گفت: در این گردهمایی که

 12 اردیبهشت ماه در شهرکرد برگزار خواهد شد از همه اقشار 
و با همه دیدگاه های سیاس��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی حضور 

خواهند یافت و رسانه ها در انتقال مفهوم کمك رسان باشند.

 گروه های سیاسی تاکید دارد و باید حرمت احزاب را نگه
 داشت.

وی اضافه کرد: احزاب می توانند پش��توانه مردمی نظام 
را قوی کنن��د و در نتیجه امنیت کش��ور را به ارمغان می 
آورد و باید به احزاب اعتم��اد کرد.نماینده مردم لردگان 
در مجلس شورای اس��المی با تاکید بر لحاظ سهم مدنی 
احزاب یادآور ش��د: بر ماس��ت که در قالب احزاب مردم 
را به پش��تیبانی وحدت و همدلی با نظ��ام دعوت کرده 
و قبح حزبی ب��ودن را از صورت جامع��ه بزداییم ؛ چراکه 
 حزب یعن��ی نظم و تش��کیالت حزب به معن��ای برنامه

 است.
جلیل س��رقلعه با اعالم اینکه همه حق عضویت در حزب 
را دارند، تاکید کرد:  در این صورت فعالیت های سیاسی 
افراد از یك نوع وجاهت قانونی و رسمی برخوردار خواهد 
 شد و باید بپذیریم که همه حق عضویت در یك حزب را 
دارند.وی تصریح کرد: در کش��ورهایی که دموکراسی و 
حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی پر رنگ تر 
اس��ت، نقش اح��زاب و گروه ها جدی تر دیده می ش��ود، 
بنابراین تحلیل نهادهای مدن��ی و نقش احزاب به عنوان 
یکی از نهاده��ای مدنی در پیکر سیاس��ی جامعه، امری 

ضروری به نظر می رسد.

 حجت االسالم محمدعلی نکونام  ؛

فعالیت احزاب  استان ، جناحی و انتخاباتی است

رسانه ها،  خیرخواه  ملت ودولت باشند

یادداشت یادداشت
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تحدیدحدوداختصاصی  
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 1/3310 واقع درابنیه بخش 
یک شهرضا که طبق سوابق وپرونده ثبتی بنام خانم زهرا کاویانپور فرزند عباسعلي در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده است اینک بنابه دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز سه شنبه مورخ 94/03/09 ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:1394/02/02 

مرتضي قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا 
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 63 اصلي امین آباد با جمیع توابع و ملحقات 
از یک باب انبار و کاروانسرا وحمام و باغات مشجرووقلعه با انضمام بیتوتات که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی بنام موقوفه محمدابراهیم ملک التجار به تولیت حمید نجفي در 
جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
ملک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت 
مرقوم در روزهاي شنبه و یکشنبه و دوشنبه مورخ  1394/03/2 و 1394/03/03 و 
1394/03/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب این آگهی 
بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی 
اخذوبه این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0تاریخ انتشار:1394/02/02 

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  
مزایده 

1/227 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده 4816/92ش.ج/
اول له خانم فخرالسادات محمدی موسوی و علیه آقای مرتضی زارع به آدرس خیابان 
فروغی کوچه امیرکبیر – کوی شهید عاملی – جنب کوچه ناطق – جنب فضای سبز – 
پالک5 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 171/382/156 ریال اموال توقیفی 
الی 505 دفتر  به شرح ملک توقیفی به شماره پالک ثبتی 11/2030 در صفحات 493 
 156/395دفتر 268 بخش 14 ثبت اصفهان که مالک مرحوم خانم ایران چمالنیان می باشند
خیابان  فلکه شهدا –  و ورثه مرحوم آقای مرتضی زارع می باشد واقع در اصفهان – 
فروغی – کوچه امیرکبیر – شماره 15- بن بست مازیار – پالک8 کدپستی 8148657454 
ملک مورد نظر ساختمانی است مسکونی در دو طبقه دارای سند ششدانگ به شماره 
با عرصه حدود 305 مترمربع و  ملک 11/2030 ثبت شده در دفتر 268 صفحه 156 
باربر و سقف طاق  با دیوارهای  با قدمت باالی 30 سال  اعیانی حدود 550 مترمربع 
ضربی و کفهای سیمانی و موزاییک و دربهای خارجی با پروفیل آهن و دربهای داخلی 
چوبی و آشپزخانه با کابینت فلزی با بدنه و کف کاشی و سرامیک و همچنین دارای 
سرویس بهداشتی و حمام و با بدنه و کف کاشی و سرامیک می باشد و دارای حیاط 
 493 395 صفحه  دفتر  در  فوق  ملک  می باشد ضمنًا  آجری  نمای  و  موزاییک  کف  با 
مورخ  80/85ک122  شماره  نامه  طبق  و  گرفته  قرار  وثیقه  در   1384/7/25 تاریخ  در 
93/9/19 رفع اثر گردیده است و با عنایت به گواهی انحصار وراثت به شماره 2822 
مورخ 1389/6/31 صادره از شعبه دهم حصر وراثت شورای حل اختالف و با توجه به 
عرصه و اعیان و عقب نشینی ملک در گذر شمالی و در نظر گیری سایر عوامل موثر 
در قضیه ارزش ششدانگ ملک مذکور برابر 5/000/000/000 ریال و در نتیجه ارزش 
سهم مالکیت خوانده به میزان 3/22 )سه بیست و دوم( از کل ماترک برابر 818% دانگ 
از شش دانگ برابر ---/681/820/000 ریال و مبلغ ---/171/382/156 ریال محکوم 
به معادل 143% دانگ از ششدانگ ملک مذکور می باشد در نظر دارد و با توجه به نظریه 
کارشناسی به طرفین ابالغ و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در 
اجرای  محل  در  صبح  12تا11  ساعت  در   94/2/29 مورخ  مزایده ای  جلسه  دارد  نظر 
برگزار  نبش چهارراه وکال  در خیابان شیخ صدوق  واقع  اختالف  احکام شورای حل 

نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره 
حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند 
پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:1499 اجرای احکام شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

1/228 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
6210/93ش.ج/اول له خانم بتول دهقانیان علیه سعید دهقانی به آدرس خوراسگان – 
اکبر  کوچه شهید   – کوچه شهید حسین آخوندی   – محله خیادان   – خ.فجر   – خ.اباذر 
دهقانی – پالک33 بابت محکوم به هزینه های اجرایی به مبلغ 350/960/000 ریال اموال 
توقیفی به شرح به آدرس خوراسگان – خیابان اباذر – خیابان 22بهمن- جنب حسینیه 
سجادیه – گالری پرده عروس از تعداد 133 طاقه اجناس توقیف شده که در متراژهای 
مختلف و اجناس مختلف وجود داشت بازدید به عمل آمده است کلیه پارچه های پرده 
ای تولیدی کشور چین می باشد برخی از آنها به عنوان پارچه ترک می نامند و شامل 1- 
پارچه پرده ای کریستال )حریر کریستال( چینی در طرح و رنگبندی مختلف در حدود 
1500 متر از قرار هر متر طول 11/000 یازده هزار تومان جمعًا معادل 16/500/000 
تومان شانزده میلیون و پانصد هزار تومان 2- پارچه پرده ای ساطین گلدار در طرح و 
رنگبندی مختلف در حدود 520 متر از قرار هر متر طول 12/000 تومان )دوازده هزار 
تومان( جمعًا معادل 6/240/000 شش میلیون و دویست و چهل هزار تومان 3-پارچه 
پرده ای زری بافت طرح های مختلف نوع باف ژاکارد در رنگبندی مختلف در حدود 
380 متر طول از قرار هر متر طول 13/000 سیزده هزار تومان جمعًا معادل 4/940/000 
)چهارمیلیون و نهصد و چهل هزار تومان( 4- پارچه پرده ای مخملی بافت در رنگهای 
مختلف از قرار هر متر طولی 21/000 تومان متراژ موجود حدود 250 متر جمعًا معادل 
5/250/000 تومان )پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان( ارزش پرده های موجود 
در 133 طاقه شرح فوق جمعًا معادل 32/930/000 تومان سی و دو میلیون و نهصد و 
سی میلیون تومان که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و برآورد گردیده 
است که مورد اعتراض هیچیک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای 
خ.شیخ  در  واقع  احکام  اجرای  محل  در  صبح  11تا10  ساعت  در   94/2/29 مورخ  در 
صدوق چهارراه وکال برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده 
درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به 
اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود.م الف:1497 اجرای احکام شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

1/229 اجرای احکام شعبه ده حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 920698 له آقای جواد شریفیان فرزند حسن و علیه آقای براتعلی 
ناظوری خوراسگانی فرزند حسین و علیرضا ناظوری خوراسگانی فرزند براتعلی به 
و  دادرسی  هزینه  و  به  محکوم  اصل  بابت  ریال   800/291/504 مبلغ  مطالبه  خواسته 
حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 33/800/000 ریال 
بابت حق االجرا و پرونده کالسه 930257 له آقای جواد شریفیان فرزند حسن و علیه 
آقای براتعلی ناظوری خوراسگانی فرزند حسین و علیرضا ناظوری خوراسگانی فرزند 
براتعلی به خواسته مطالبه 679/239/796 ریال بابت اصل محکوم به و هزینه دادرسی 
به  االجرا  حل  ریال   28/500/000 مبلغ  و  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل  حق الوکاله  و 
منظور فروش 33/6 حبه مشاع از 60 حبه از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی یک فرعی از 
8861 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان – خوراسگان – خیابان سلمان – 
کوی شهید احمد برکت – روبروی کوچه محسنی – بن.بست نوروزی – پالک15 که در 
تصرف خانواده محکوم علیه آقای براتعلی ناظوری می باشد  و به صورت یک باب منزل 
مسکونی یک طبقه با سقف های تیرچه بلوک و نما آجر - کف حیاط موزاییک – پنجره 
انشعابات موجود آب  و  دارای دو خواب  کابینت و  فاقد  اوپن  آلومینیوم و آشپزخانه 
و برق و گاز و فاضالب به مقدار حدود 352 مترمربع عرصه و حدود 166 مترمربع 
با احتساب زیرزمین اعیانی سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی که 
به مقدار پنج دانگ مشاع از ششدانگ به نام براتعلی ناظوری خوراسگانی می باشد و 
دانگ  پنج  و  ریال  منزل مذکور توسط کارشناس معادل 3/300/000/000  دانگ  شش 
آن  مشاع  حبه   33/6 و  ارزیابی  ریال   2/750/000/000 معادل  علیه  محکوم  مالکیت 
1/541/831/300 ریال )یکصد و پنجاه و چهارمیلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار 

و یکصد و سی تومان( برابر کل خواسته به انضمام حق االجرا می باشد را در تاریخ 
1394/2/22 راس ساعت 9 صبح در دفتر این اجرا واحد 5 ساختمان اجرای احکام واقع 
در خیابان نیکبخت برگزار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک دیدن 
کرده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس واریز 

نمایند.م الف:1527 اجرای احکام شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   1/231
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 920737ج.ح/3 له آقای محمود درخوش و 
علیه مهدی خامسی پور مبنی بر مطالبه و مبلغ 960/698/000 ریال و مبلغ 28/500/000 
جاده   – به نشانی اصفهان  از ششدانگ  دانگ  به منظور فروش 4/33  ریال حق االجرا 
کبوترآباد – جنب ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی صحرا یونجه با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در روز مورخ 94/2/23 از 
ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا )اصفهان – ساختمان اجرای احکام دادگستری 
– خیابان نیکبخت – جنب بیمه پارسیان – واحد7( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد 
نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
با لحاظ عقب  ابعاد حدود )29/30×76( متر  بود. نظریه کارشناسی: باغ مورد نظر به 
نشینی فعلی از خیابان 8 متری کبوترآباد به مساحت حدود 2226 مترمربع قولنامه ای 
)فاقد سند( وقفی به نحوی است که حق کرد آن مورد معامله قرار می گیرد. فاقد دیوار 
– دارای حدود 200 اصله درخت سه ساله مثمر شامل سیب درختی، زردآلو آصفی و 
... دارای سهم آب از چاه مشترک می باشد و شمااًل به زمین آقای شیری جنوبًا به واحد 
تولید قارچ آقای فاضلی )در حال ساخت( و شرقًا به خیابان 8 متری کبوترآباد و غربًا 
به جوی آب واقع گردیده است ضمنًا دارای بدهی بابت هزینه های چاه و نگهداری باغ و 
آبیاری می باشد. باغ مورد نظر فوق االشاره با توجه به کلیه امکانات موجود فوق الذکر 
و جمیع جهات به مساحت حدود 2226 مترمربع و براساس نرخ روز و شرایط منطقه 
جمعًا به مبلغ 1/330/000/000 ریال )یک میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال( برآورد 

می گردد.م الف:1528 اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
حصر وراثت

1/292 خانم اقدس جوادی دارای شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست به کالسۀ 
داده  نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  5/94ش1 
خود  دائمی  اقامتگاه   86/8/18 تاریخ  در   2143 بشناسنامه  جوادی  علی  شادروان  که 
پسر   1 و  دختر   3 به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
متولد   97 به شماره شناسنامه  جوادی  اقدس   -1 از:  عبارتند  که  دائمی  همسر  یک  و 
 2714 به شماره شناسنامه  جوادی  اکرم   -2 متوفی(  تهران)فرزند  متولد   1339/1/18
متولد 1344/10/15 متولد تهران )فرزند متوفی( 3- زهره جوادی به شماره شناسنامه 
شماره  به  جوادی  مهدی   -4 متوفی(  )فرزند  تهران  متولد   1356/1/11 متولد   175
متوفی( 5- صدیقه جوادی  )فرزند  تهران  متولد  متولد 1350/10/15  شناسنامه 8821 
با  اینک  متوفی(.  )همسر  اردستان  متولد   1313/6/4 متولد   119 شناسنامه  شماره  به 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:555 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان
حصر وراثت

1/293 خانم مریم عسگری دارای شناسنامه شماره 603 به شرح دادخواست به کالسۀ 
42/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین عسگری بشناسنامه 2604 در تاریخ 1384/11/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر به نامهای 1- 
عبدالعظیم عسگری به ش.ش 330 و 2- عبدالرحیم عسگری به ش.ش 485 و 3- مهدی 
عسگری به ش.ش 2380 و 4- رضا عسگری به ش.ش 10999 و سه دختر به نامهای: 
1- مریم عسگری به ش.ش 603 و 2- فاطمه عسگری به ش.ش 910 و 3- معصومه 

عسگری به ش.ش 160 و یک همسر دائمی به نام بتول عسگری فرزند محمدحسین به 
ش.ش 377 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:554 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
مفاد آرا

1/296 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
شماره فرعی از 2 اصلی مزرعه فضل آباد 

1-رای شماره 409-94/01/23- سید علی موسوی فرزند طاهر به ش.ش 898 شهرضا 
و شماره ملی 1191199317225 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 958 

به مساحت 190/70 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/17

سیدمهدی میرمحمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

1/297 شماره: 1394/82/25416-1394/1/31 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 
شماره 40 فرعی واقع در مزرعه علی آباد کامو پالک 68-اصلی بخش 12 کاشان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمدعلی اربابی فرزند آقا حسین و خانم فاطمه 
رحمانی پور کامو فرزند علی اکبر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 94/2/23 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
اعتراضات  یابند و  این آگهی در محل حضور  میگردد که در روز و ساعت مقرر در 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:روز چهارشنبه 1394/02/02 زرگری کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی  
حصر وراثت

1/301 آقای مرتضی باقریان ریزی دارای شناسنامه شماره 630 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 17/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن باقریان ریزی بشناسنامه 415 در تاریخ 92/09/09 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مرتضی 
باقریان ریزی فرزند حسن ش.ش 630 ت.ت 1348 صادره از لنجان)پسر متوفی( 2- علی 
باقریان ریزی فرزند حسن ش.ش 1373 ت.ت 1357 صادره از لنجان)پسر متوفی( 3- 
بتول باقریان ریزی فرزند حسن ش.ش 23 ت.ت 1353 صادره از لنجان)دختر متوفی( 
4-فاطمه باقریان ریزی فرزند حسن ش.ش 1875 ت.ت 1354 صادره از لنجان)دختر 
از  باقریان ریزی فرزند حسن ش.ش 1632 ت.ت 1364 صادره  البنین  ام  متوفی( 5- 
لنجان)دختر متوفی( 6- جمیله پلنگی ریزی فرزند حسین ش.ش 38 ت.ت 1330 صادره 
از لنجان)همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:56 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان



  حضرت زهرا )س(:
 خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار 

داد ، و نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی.

عینک هوشمند،  مخصوص 
ورزشکاران عرضه شد

12چیزی که الزم نیست تحمل شان کنید
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

تحمل کردن های غیرضروری همه انرژی تان را گرفته و کارایی 
ش��ما را در زندگی پایین می آورد. اگر همه انرژی تان را صرف 
تحمل کردن چیزهای مختلف کنید، مطمئناً نمی توانید زندگی 
ش��اد و بی دغدغه ای را تجربه نمایید. در زیر به مسائلی اشاره 

می کنیم که باید دست از تحمل کردن آنها بردارید:
1- تصمیم به سکون برای متوسط ماندن: همیشه موضوع 
این نیست که چیزی شکسته است و می خواهید درستش کنید. 
گاهی اوقات موضوع شروع دوباره و ایجاد چیزهای بهتر است. 
گاهی اوقات برای اینکه بتوانید دید خوبی پیدا کنید، مجبورید 
کمی دورتر بایس��تید. گاهی اوقات رش��د کردن به معنی کنار 
گذاشتن عادت ها، روابط و موقعیت های گذشته و پیدا کردن 
چیز جدیدی است که شما را به حرکت بیندازد، چیزی که به 
هیجان تان بیاورد. این معنی زندگی است؛یکجا ساکن نمانید.

2- منفی گرای�ی خودت�ان: ذهن ش��ما محیط��ی مقدس 
برای شماس��ت. می توانید پنجره های آن را بسته و همه جا را 
تاریک کنید یا اینکه پنجره ها را ب��از کرده و بگذارید نور داخل 
شود. انتخاب با خودتان است. خورشید همیشه به قسمتی از 
زندگی تان در حال تابیدن است. ش��ما چه فکری درمورد آن 
می کنید؟ چقدر راه آمده اید یا چقدر دیگ��ر باید بروید؟ نقاط 
قوت و ضعف تان چیست؟ بهترین و بدترین اتفاقی که می تواند 
برای تان بیفتد چیست؟ به حرف هایی که در ذهن تان می زنید 
توجه داشته باشید. چون شاید فقط شاید، تنها چیزی که باید 
تغییر کند تا بتوانید شادی، عشق یا موفقیت بیشتری را تجربه 

کنید طرز فکرتان است.
۳- منفی گرایی دیگران: اگر برای خودتان ارزش نگذارید و 
مراقب خودتان نباشید، یعنی از خودتان سوءاستفاده می کنید. 
ش��ما هیچ کنترلی بر حرف های دیگران یا کارهای آنها ندارید 
اما می توانید کنترل کنید که با ش��ما چطور رفتار کنند. شما 
می توانید به تنهایی جلو کلمات تلخ و گزن��ده آنها را بگیرید و 
نگذارید که وارد قلب و ذهن تان ش��وند. یادتان باش��د، اگر به 
محیط مقدس درون خودتان احترام نگذارید، هیچ کس دیگر 

هم اینکار را نخواهد کرد.
۴- روابط ناس�الم: روابط تان را هوش��مندانه انتخاب کنید. 
تنهایی هیچوقت به اندازه یک رابطه نادرست برای تان تنهایی 
نمی آورد. با کسانی باشید که ارزش شما را می دانند. الزم نیست 

برای شاد بودن دوس��تان زیادی در اطراف خود داشته باشید؛ 
چند دوست واقعی که قدرتان را بدانند برای تان کافی خواهد 
بود. خیلی وقت ها گذشتن به معنی ضعف نیست. ما به این دلیل 
از بعضی افراد نمی گذریم که می خواهی��م ارزش مان را درک 

کنند، بلکه به این دلیل است که ارزش خودمان را فهمیده ایم.
۵- بی صداقتی: اگر شب که سرتان را روی بالش می گذارید، 
خیال تان راحت باش��د که از هیچکس سوءاستفاده نکرده اید، 
آرامش درونی پیدا خواهید کرد. صادقانه زندگی کردن به شما 
آرامش فکر می دهد و این آرامش واقعاً ارزشمند است. صادق 

باشید و با کسانی که صداقت ندارند، رفت  وآمد نکنید.
۶- تنفر از محیط کار: اگر از کارتان لذت نمی برید، وقت تان 
را در آن نگذرانید. بگردید، مطمئن باش��ید باالخره کاری که 
راضی تان کند را پیدا خواهید کرد. اگر سخت کار کرده و از هر 
لحظه آن لذت می برید، دست از آن نکشید. مطمئن باشید که 
در مسیر پیشرفت هستید، چون سخت کار کردن، در کاری که 

به آن عالقه دارید، رمز موفقیت در آن است.
۷-عدم آمادگی و س�ازماندهی: ۳۰ دقیقه زودتر از خواب 
بیدار شوید تا مجبور نش��وید برای انجام کارها در عجله باشید 
و اینطرف و آنطرف بدوید. ای��ن ۳۰ دقیقه کمک تان می کند 
از سردردهایی که به خاطر دیر رس��یدن ها متحمل می شوید 
خالص شوید. کمی وسایل تان را سازماندهی کنید و چیزهای 

غیرالزم را از اطراف تان پاک کنید.
۸- تنبلی: به دست آوردن علم و دانش به معنی رشد کردن 
شما نیست؛ رشد زمانی اتفاق می افتد که چیزهایی که می دانید 
بتواند بر نحوه زندگی شما اثر بگذارد. نمی توانید با نشستن و فکر 

کردن پیش��رفت کنید. اگر مداوم همان کارهای گذشته تان را 
انجام دهید، چیز جدیدی به دست نخواهید آورد. بهترین زمان 

برای شروع همین االن است.
۹- کش دادن کارهای ناتمام: هیچ چیز استرس زاتر از کش 
دادن کارهای ناتمام نیست. دست از وقت تلف کردن بردارید. 
برای تمام کردن کارهای ناتمام گذشته وارد عمل شوید. کش 

دادن بیش از حد این کارها انجام آنها را سخت تر می کند.
1۰- فکر کردن بیش ازحد به اشتباهات گذشته: اگر تصور 
می کنید که کشتی تان رو به غرق شدن است، شاید وقت خوبی 
باشد که چیزهایی که باعث سنگین ش��دن آن می شود را دور 
بیندازید. دفعه بعد که تصمیم گرفتید کمی زندگی تان را خلوت 
کنید، با چیزهایی که واقعاً به هیچ دردی نمی خورند ش��روع 
کنید، مثل پشیمانی های گذش��ته، خجالت ها و عصبانیت ها. 
همه آنها را دور بریزید. نمی توانید فصل بعدی زندگی تان را با 

خواندن دوباره متن های قبلی شروع کنید.
11- بدهی های ش�خصی: بدهی های مالی موجب استرس 
و قلب درد اس��ت. ش��ما می خواهید یک زندگی راحت داشته 
باشید اما نه با ولخرجی. چیزهایی که الزم ندارید را نخرید. برای 
تحت تاثیر قرار دادن دیگران خرج اضافه نکنید. خودتان را گول 
نزنید که ثروت آدم ها با دارایی های مادی آنها سنجیده می شود. 

برای پول تان عاقالنه برنامه ریزی کنید.
12- عدم تمایل به گفتن حرف هایی که الزم است بزنید: 
همه آدم ها یک نگهبان درون سرشان دارند که همه کارهای 
آنها را نظاره می کند. او از همان ابتدای تولد درون سر شما بوده 
و توسط خانواده، دوستان، همکاران و جامعه شما پرورش پیدا 
کرده است.  هدف اصلی او نظارت بر کارهایتان و اطمینان از این 
است که از خط خارج نشوید. و وقتی به حضور این نگهبان عادت 
کردید، کم کم  متوجه می شوید که نظر او درمورد قابل قبول یا 
غیرقابل قبول بودن کارها کاماًل درست است. اما اینطور نیست! 
نظر او دقیقاً نظر دیگران است! یادتان باشد، این نگهبان فقط 
یک نگهبان است و فقط نگاه می کند. او هیچ کنترلی روی شما 
ندارد. اگر بخواهید خالف نظر او کاری انجام دهید هیچ کاری 
نمی تواند انجام دهد. البته نباید مثل دیوانه ها رفتار کنید اما باید 
هر چیزی که الزم است به زبان بیاورید را بگویید. نباید خودتان 

را سانسور کنید. همیشه حقیقت را بگویید.

ش��رکت رکون اینس��ترومنت، عینک هوشمند 
Recon Jet را ب��رای ورزش��کاران و به خصوص 
 دون��دگان و دوچرخه س��واران روانه ب��ازار کرده

 است.
 این عین��ک هوش��مند، مجهز به حس��گرهایی 
اس��ت که می تواند تمامی داده های بیومتریک و 
اطالعات مربوط به محیط اطراف را برای کاربران 

به نمایش درآورد.
عین��ک هوش��مند Recon Jet را م��ی ت��وان 
به گوش��ی هوش��مند متصل ک��رد . عالقمندان 
 همچنی��ن م��ی توانن��د ای��ن عینک هوش��مند

 را به گوشی هوشمندش��ان متصل کنند و از آن 
برای عکاس��ی و تهیه تصاویر ویدیویی، ارسال و 
دریافت اطالعات متنوع، یافتن دوستان و اعضای 
 خان��واده در محیط ه��ای مختلف و ... اس��تفاده 

کنند.
عینک هوش��مند Recon Jet به ش��تاب سنج، 

قطب نما و  بلوتوث مجهز است.
  البته سازندگان این عینک می گویند، در گام اول 
آن را برای ورزشکاران عرضه کرده اند و قصد دارند 
در آینده عینک یاد شده را به پالتفورمی مستقل 

مبدل نمایند.
 ش��رکت س��ازنده Recon Jet پی��ش از ای��ن 
 عینکی به نام رکون اسنو2 را برای عالقمندان به
 ورزش های زمس��تانی با امکاناتی مش��ابه روانه 
بازار کرده بود که برقراری تماس همراه را ممکن 

می کند.
Recon Jet از نمایشگر عریض با نسبت 16 به 9 
هم برخوردار است که در برابر چشم سمت راست 
کاربر قرار می گیرد و برای مشاهده اطالعات قابل 

استفاده است.
 این عینک هوشمند به شتاب سنج، ژیروسکوپ، 
 قطب نما، جی پی اسف بلوتوث و وای – فای مجهز 

است.
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 زبان بدن آدم های دروغ گو 
را بشناسید

ما هم��ه جوره به راس��ت گوی��ی دعوت ش��ده ای��م. حتی خیل��ی وقت ها 
سفارش ش��ده راس��ت بگویید، حتی اگر به نفع شما نباش��د. موضوع بحث 
 ما این اس��ت که چطور می توانی��م آدم ه��ای دروغ گو  را بشناس��یم و در 
مقابل ش��ان از خودمان دفاع کنیم.ای��ن آدم ها با دروغ های ش��ان نه فقط 
باورهای ما را نشانه می روند که خیلی وقت ها حاصل یک عمر تالش مان را 
هدف می گیرند. لزوم به نگرانی نیست، چون تمام دروغ گویان، جز افرادی 
که دارای اختالالت روانی هستند، عالئمی را از خودشان بروز می دهند که با 
کمی دقت می توان آنها را شناخت. این عالئم فقط ال به الی حرف های ضد و 
نقیض شان پنهان نشده اند؛ بلکه بیشتر از حرف ها در زبان بدن آنها جا گرفته 
اند. ما بارزترین عالئمی که دست دروغ گوها را رو می کند به شما می گوییم. 

تمرین کنید و به موقع مچ شان را بگیرید!
دمای اتاق را چک کنید

همه در یک اتاق با دمای معین نشس��ته اید؛  اما ش��خصی که نقش گوینده 
جمع را ایفا می کند، خیس عرق ش��ده اس��ت.  در حالی که بقیه افراد هیچ 
مشکلی با دمای اتاق ندارند. اگرچه دلیل این امر می تواند به پرکاری تیروئید 
هم برگردد.  اما خیلی وقت ها عرق کردن گوینده غیر از خجالتی بودن، نشانه 
دروغ گویی اوس��ت. این یک واکنش طبیعی از جانب بدن است که نه تنها 
سعی می کند خودش را با ش��رایطی که در آن گیر کرده، تطبیق دهد، بلکه 
این لطف را در حق ما هم می کند و یادمان می اندازد یک جای کار این آقا یا 

خانم متکلم وحده می لنگد!
این گلو پاره شد!

 نه، اش��تباه نکنی��د. آدم های دروغ گ��و داد نم��ی زنند؛ بلکه بی��ش از حد 
گلوی ش��ان را صاف می کنند. دلیل این امر باز هم فیزیولوژیک است. وقتی 
بدن در شرایط فشار و سختی قرار بگیرد، اس��ترس باعث خشک شدن گلو 
می شود. برای همین چنانچه افرادی از آب ریزش بینی یا تب و لرز در طرف 
 مقابل نمی بینید و متوجه ش��ده اید مرت��ب و هر چند ثانی��ه یک بار نفس 
 می گیرد و گلوی��ش را صاف می کن��د، احتمال دروغ گوی��ی او را جایی در

 ذهن تان درنظر بگیرید تا بتوانید به موقع اقدامات الزم را انجام دهید!
دهانی که خشک شده

در حالت عادی موق��ع قورت دادن آب ده��ان اتفاق خاصی نم��ی افتد؛ اما 
اتفاقی که دست دوستان دروغ گو را رو می کند، سخت فرو دادن آب دهان 
است. می پرسید چرا؟ چون باز هم به خاطر استرس رطوبت کافی در دهان 
ش��ان وجود ندارد و اصطالحا دهان این افراد خشک شده است! پس خیلی 
 طبیعی است که سعی کنند بزاق گم شده را به زور پیدا کنند تا بلکه دهان و 
گلوی شان تر شود. حتی ممکن است وس��ط های سخنرانی غراء خود دیگر 

طاقت نیاورند و درخواست یک لیوان آب کنند.
حرکت های عجیب مربوط به فک

شاید ش��ما هم این تصویر ذهنی را تجربه کرده باشید؛ با یک آدم خالی بند 
 توی جمعی بوده اید. طرف، گوی س��خن را از بقیه ربوده و ش��روع کرده به
 خالی بن��دی، بع��د از چن��د دقیق��ه نوبت ب��ه ف��رد دیگری رس��یده که 
صحب��ت کند. اگ��ر در زمان صحبت ش��خص دوم ب��ه فرد خال��ی بند نگاه 
کنی��د، احتم��اال متوج��ه یک��ی از ای��ن دو حالت می ش��وید: ی��ا دهانش 
 به حالت نیم��ه باز ق��رار گرفت��ه و ف��ک او به ط��ور واضحی عق��ب و جلو 
می رود. ی��ا اینکه طرف نیمه هوش��یارش، ملتفت اس��ت ک��ه این حرکت 
 در جم��ع خ��وب نیس��ت و ب��ا ده��ان بس��ته، ف��ک پایین��ش را حرکت
 می دهد. هرکدام از این دو عالمت را دیدید، می توانید روی دروغ گو بودن 
این آدم مهر تایید بزنید، فقط به شرطی که مطمئن باشید این حرکت او ناشی 

از تیک عصبی و استرس نیست!
از چشم های شان چشم برندارید

می گویند چش��م آین��ه روح اس��ت و کامال هم درس��ت می گوین��د. البته 
خیلی وقت ها الزم نیس��ت دقیقا در خود چش��م ها چیز خاصی ببینید که 
البته اگر آدم ش��ناس خوبی باش��ید، این کار هم به ش��ما کم��ک می کند؛ 
اما اگر در ش��ناخت احساس��ات از روی چش��م ها تبحر ندارید، کافیس��ت 
به حالت های ای��ن آینه های تم��ام قد روح دق��ت کنید.یک��ی از عالئمی 
که موق��ع دروغ گفتن برمال می ش��وند، جهتی اس��ت که چش��م مدام رد 
 آن را م��ی گی��رد. خب، ح��اال این مس��یر کجاس��ت؟ اولی��ن در خروجی!
 آدم ه��ای دروغ گو همیش��ه مس��یرهای » در رو« را مدنظ��ر دارند، چون 
تمام مدتی که دروغ می گویند، دچار اس��ترس هس��تند و در ذهن ش��ان 
لحظه ای را مجس��م می کنند که از ای��ن وضعیت خالص ش��ده اند و رفته 
اند.عالمت دوم زمانی اس��ت که نگاه شان مرتبا رد س��اعت دیواری یا حتی 
س��اعت  مچی ش��ان را می گیرد. دلیل این کار هم مثل مورد قبلی اس��ت، 
یعنی دل شان می خواهد هرچه سریع تر از این وضعیت آزاردهنده خالص 
ش��وند.اما عالمت س��وم! پینوکیوها بیش��تر از بقیه پلک می زنند. قضیه از 
این قرار اس��ت که افراد موقع دروغ گفتن پتانس��یل باالی��ی پیدا می کنند 
و از آنجایی که اس��ترس زیادی دارند، گردش خون ش��ان باالت��ر می رود. 
به همین خاط��ر باید یک جوری این ان��رژی را تخلیه کنند. بخش��ی از این 
تخلیه انرژی هم به ص��ورت ناخودآگاه با پلک زدن س��ریع و زیاد اتفاق می 
افتد.آخرین نش��انه چش��م آدم های دروغگو را هم از این طریق بشناسید، 
 منتهی قبلش مطمئن شوید که طرف مقابل تان خجالتی نیست؛ آدم های
 دروغ گو نمی توانند مستقیم توی چشم های شما نگاه کنند. آنها مدام تالش 

می کنند نگاه شان را از شما بدزدند.
ترجیح فرار بر قرار 

آدم ه��ای دروغ گ��و دوس��ت دارند هرچه س��ریع ت��ر از صحنه ج��رم دور 
ش��وند. حاال اگر ای��ن ام��کان برای ش��ان فراه��م نباش��د، حالت ف��رار و 
دور ش��دن را با بدن ش��ان نش��ان می دهند. اولی��ن حرکت زمان��ی اتفاق 
 می افتد ک��ه طرف مقاب��ل هنگام ح��رف زدن س��رش را به س��مت عقب 
می کش��د، طوری که انگار می خواهد از ش��ما فاصله بگیرد.حالت دوم هم 
مربوط به زمانی می شود که شخص دروغ گو جایی که باید رو به جلو خم شود 
و درگیری اش با ماجرا را نشان دهد، به سمت عقب متمایل شده و به صندلی 
تکیه می دهد. هردوی این حالت ها نمایندگان »ما فرار را بر قرار ترجیح می 

دهیم« هستند، پس مراقب باشید سرتان کاله نرود.
باالی ترقوه، نرسیده به سیب آدم

 درس��ت باالی اس��تخوان ترقوه و نرس��یده به بخش��ی که به آن سیب آدم
  م��ی گویند، یک فضای س��ه گ��وش وجود دارد ک��ه افراد دروغ گو س��عی
 می کنند آن ناحیه را از بقی��ه پنهان کنند. دلیل این ام��ر هم در تغییر این 
ناحیه موقع تنفس پنهان شده است. هرگونه هیجان و باالرفتن ریتم تنفس 
بر اثر دروغ گویی در این ناحیه مش��خص می ش��ود. پس اگر دیدید خانمی 
مرتبا با گردنبندش بازی می کند یا مردی با دستش بخش جلوی یقه اش را 
می پوشاند، وقت آن رسیده که دوزاری ها را صاف کنید و کمی به دیده شک 

به این دوست گوینده نگاه کنید.
تعمیم دهی کنیم یا نکنیم؟

همه عالئم باال را به ش��ما گفتیم؛  اما باید یک نکته خیل��ی مهم دیگر را هم 
بگوییم. دروغ گفتن معموال با احساس استرس همراه است. 
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رونمایی سونی
Xperia Z۴ از 

 Xperia شرکت سونی به ش��کل رس��می پرچم دار جدید خود را با نام
Z4 در ژاپن رونمایی کرد. این هوش��مند اندرویدی در طراحی شباهت 
بسیار زیادی به نس��خه قبلی خود؛ یعنی Z۳ دارد و تنها در سخت افزار، 
تفاوت های اندکی با این نسخه قبلی دارد. این موضوع منجر به آن شده 
اس��ت که برخی از همین ابتدا انتقاداتی به این خط س��یر سونی داشته 
باشند.هوشمند جدید شرکت سونی با نام Xperia Z4 رسما رونمایی 
ش��د و آنچه در ابتدا می توان در خصوص این هوشمند گفت،  این است 
 که طراحی آن کامال ش��بیه به نس��خه قبلی بوده و تنها در س��خت افزار 
تفاوت هایی را ش��اهد هس��تیم. این هوش��مند جدید اکن��ون از صفحه 
نمای��ش 5/2 اینچ با وض��وح Full HD برخوردار اس��ت و پردازش��گر 
Snapdragon 81۰  از ن��وع 64 بیتی در آن اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
 Lollipop همچنین این هوشمند، مجهز به نسخه جدید اندروید؛ یعنی
اس��ت. از دیگر امکانات س��خت افزاری این هوش��مند باید به وجود سه 
گیگابای��ت رم به همراه حافظ��ه داخل��ی ۳2 گیگابایت اش��اره کرد که 
این حافظ��ه داخلی م��ی تواند ب��ه همراه ی��ک حافظه خارج��ی از نوع 
Micro SD ت��ا 128 گیگابای��ت افزای��ش یابد. در خص��وص دوربین 
این هوش��مند باید گفت ک��ه Z4 یک دوربی��ن 2۰/7 مگاپیکس��ل در 
 Wide Angel قاب پش��ت، به عنوان دروبین اصل��ی و یک دوربی��ن
5/1 مگاپیکس��ل ب��ه عن��وان دوربی��ن جل��و را در طراحی خ��ود جای 
 29۳۰mAh داده اس��ت. همچنی��ن بات��ری ای��ن هوش��مند از ن��وع
 اس��ت که تقریبا ب��رای اس��تفاده از دس��تگاه در طول ی��ک روز جوابگو

ای��ن  خص��وص  در  ک��ه  دیگ��ری  م��ورد  همچنی��ن  اس��ت.   
 هوش��مند بای��د ب��ه ان اش��اره ک��رد، ای��ن اس��ت ک��ه همانند س��ایر 
هوش��مند های خط س��یر Xperia Z، پرچم دار جدید نی��ز مجهز به 
تکنولوژی ضد آب است و آنگونه که سونی اشاره کرده این هوشمند قادر 
اس��ت تا در عمق 1/5 متر برای مدت ۳۰ دقیقه بدون هیچ آسیبی دوام 
آورد. این هوشمند در رنگ های سفید، س��یاه، مسی و آکوا ابتدا در ژاپن 
عرضه خواهد شد و تاریخ عرضه آن تابس��تان عنوان شده است. هنوز در 
خصوص بهای این هوش��مند هیچ اظهار نظری نشده است؛ اما از همین 
ابتدای رونمایی رسمی، از این هوشمند برخی انتقادات تند و تیز به شرکت 
سونی در شبکه های اجتماعی و برخی وب سایت های خبری دیده می 
شود. اولین انتقاد مربوط به این نکته است که این هوشمند عمال نسخه 

ای دیگر از هوشمند قبلی یعنی Xperia Z۳ است.
 صرف نظر از برخی تغییرات سخت افزاری در این نسخه، هم در طراحی و 
هم در کارایی این هوشمند با Z۳ مقایسه می شود و حتی تغییرات سخت 

افزاری نیز از نظر عده ای چندان مجاب کننده نیست. 
برای مثال صفحه نمایش و اندازه آن دقیقا مشابه با Z۳ است و در حالی 
که بسیاری از تولید کنندگان، اکنون از وضوح QHD در هوشمند های 
پرچم دار خود بهره می برند، سونی همچنان به وضوح Full HD پایبند 

مانده است.

فناوری
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