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پایتختی ها دوباره می آیند
»پایتخ��ت ۴« بع��د از خبرهای ضد و نقیض بس��یار 
باالخره ای��ن روزها مراحل نهایی س��اخت را پش��ت 
می گ��ذارد؛ س��ریالی که بر س��ر ب��ودن ی��ا نبودنش 
حاشیه های زیادی شکل گرفت. به گزارش زاینده رود 
به نقل از خبرآنالین، سیروس مقدم با »پایتخت« سه 
سال میهمان نوروزی خانه های مردم بود. نقی، ارسطو، 
بابا پنجعلی، هما، بهبود، فهمیه و سارا و نیکا، سه سال 
توانس��تند توجه مخاطبان حاال سختگیر تلویزیون را 
به خود جلب کنند. این سریال هم مثل هر کار موفق 
دیگری در تلویزیون با حاش��یه هایی بس��یاری روبرو 

بود. حاشیه هایی که دست آخر می رفتند باعث شوند 
»پایتخت۴« ساخته نشود. 

ماجرا از زمان اتمام سری سوم این مجموعه آغاز شد. 
زمانی که از گوش��ه و کنار شنیده می ش��د دیگر قرار 
نیست این س��ریال ادامه پیدا کند. پرونده این سریال 
که گفته می ش��د با انتقاد تند برخ��ی از مردم نواحی 
شمال کشورمان روبرو شده، در حال بسته شدن بود. 
خاصه آن که نماینده مردم ساری در مجلس شورای 
اسالمی هم نامه ای به رئیس وقت سازمان صدا و سیما 

عزت اهلل ضرغامی نوشت تا اجازه ساخت...
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رازگرم شدن حمام تنها با یک شمع

۸۰ هزار موشک حزب اهلل 
آماده شلیک 

 ارائه ید به مادران باردار 
در مراکز بهداشتی اصفهان

بازارهنر دربرابرآتش سوزی 
امنیت ندارد

 عسگری: 
من قربانــی شدم!
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 » هســا« 
در حصار

افزایش حجم فعالیت های 
 اقتصادی نیازمند رونق

 تولید است

امی��دواری ک��رد نظ��ر ک��ی روش ر ا ب��رای حض��ور در 
لیست نهایی تیم ملی جلب کند.

یک��ی از بازیکنانی که از س��وی کارلوس ک��ی روش به 
مرحل��ه اول اردوی تیم ملی دعوت ش��ده،  فرزاد حاتمی 
مهاجم ملوان است. این بازیکن در نیم فصل دوم عملکرد 
خوبی در این تیم داشت و به همراه سید جالل رافخایی 
و محسن یوس��فی با 6 گل زده، بهترین گلزنان ملوان در 

لیگ چهاردهم بودند.
حاتمی در حالی در نیم  فصل دوم به ملوان پیوست که در 
نیم  فصل اول بدون تیم بود و پس از اینکه به مس کرمان 

پیوست، در این تیم دچار مشکل شد و خیلی سریع جدا 
شده و به ملوان رفت اما در جمع قوهای سپید انزلی بود 
که دوب��اره اوج گرفت و توانس��ت خود را ب��ه عنوان یک 

مهاجم گلزن مطرح کند.
فرزاد حاتمی در گفت وگو ب��ا خبرنگار ایلنا درباره دعوت 
دوباره اش به تیم ملی گفت:  اولی��ن روز اردوی تیم ملی 
بچه ها به صورت کامل نیامده  بودند. با این حال امیدوارم 
تیم ملی دوران آماده سازی را به خوبی سپری کند و بتواند 
در مسابقاتی که در پیش دارد به موفقیت دست پیدا کند. 

البته گفته اند که حریفان تیم ملی ...

حاتمی: قلعه نویی و دایی من را نخواستند
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طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583

 



نمی توان موضع ایران در حمایت از س��وریه را موضعی ثابت بشمار 
آورد، بلکه باید آن را موضعی دانس��ت که هم��واره درحال تصاعد و 

افزایش است.
نمودار حمایت ایران از سوریه نشان می دهد که این حمایت ها همواره 
درحال افزایش بوده و از حمایت سیاسی تا حمایت نظامی و افزایش 

میزان و سطح این حمایت ها تا جای ممکن متغییر بوده است.
همانطور که نمی توان نبردهای شمال س��وریه بویژه ریف ادلب را، 
جنگ بین ارتش س��وریه و گروه های مس��لح ش��مرد، چون بافت و 
ساختار این گروه های تروریستی که عناصری از کشورهای مختلف 
را در خود ج��ای داده ثابت می کند، این اف��راد تصادفی در کنار هم 
قرار نگرفته اند.حمایت عربستان و ترکیه از گروه های تروریستی در 
شمال س��وریه تنها با موافقت آمریکا امکان پذیر بوده که تاکنون به 
هر وسیله ای برای موفقیت در پرونده سوریه متوسل شده، به درب 

بسته خورده است.

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: افزایش حجم پول و فعالیت های 
اقتصادی بخشی از مزایای رونق تولید در کشور است.

علی ربیعی در حاش��یه مراس��م بهره برداری از فاز نخست طرح مینی 
پاالیشگاه هشترود اظهار داشت: بهره برداری از چنین واحدهایی با توجه 
به تاثیر فعالیت های تولیدی و صنعتی  در ایجاد فرصت های اشتغال و 
پیشرفت و قطع وابستگی به دیگر کشور ها، از اهمیت بسزایی برای کشور 
برخوردار است.وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: افزایش تولید 
و رونق اقتصادی، تأمین بازارهای داخلی، افزایش صادرات، دستیابی به 
محصوالت تولیدی جدیدتر، ورود پول بیشتر به داخل کشور و در نتیجه 
افزایش حجم پول که منجر به افزایش حجم فعالیت های اقتصادی می 
شود، بخشی از مزایای بیشمار گسترش فعالیت های تولیدی و صنعتی 
در کشور است.گفتنی است در فاز نخست طرح مینی پاالیشگاه هشترود 
که با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیده است، طرح پاالیش 

برش های سنگین نفتی انجام خواهد شد.
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سرلشکر سیدیحیی صفوی در برنامه “ نگاه دو” شبکه دو سیما 
به سالروز آزادس��ازی خرمشهر اش��اره کرد و افزود : عراقی ها 
اشغال خرمشهر را به عنوان بزرگترین پیروزی خود اعالم کردند 
که بنابراین آزاد سازی خرمشهر در س��وم خرداد 61 پیروزی 
راهبردی ایران و شکست راهبردی عراق بود، در واقع کفه موازنه 
نظامی سیاسی جنگ به نفع ایران به طور کامل تغییر موازنه داد.

سرلشکر صفوی به وفاداری مردم به نظام اشاره کرد و گفت: در 
آن زمان با فرمان حضرت امام )ره( ۲ میلیون بسیجی به جبهه ها 
اعزام شدند که ۲۰۰ هزار ش��هید، 3۰۰ هزار جانباز و 4۰ هزار 

آزاده نشان دهنده وفاداری ملت به نظام است.
وی افزود: هم اکنون این وفاداری در انس��جام و اتحاد و حضور 
مردم در صحنه های اقتصاد مقاومتی و حمایت از ارکان نظام و 

حفظ عظمت ملت ایران است.
سرلشکر صفوی ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 

با همه مشکالت حضوری افتخارآفرین و دشمن شکن است.
مجری برنامه از دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا 
درباره راهبرد ایران در دوران جنگ تحمیلی پرسید که وی در 
پاس��خ گفت: از ابتدا تا انتهای جنگ راهبرد ایران دفاعی بود و 
حتی زمانی که به سرزمین عراق ورود پیدا کردیم برای احقاق 
حقوق ملت ایران و ب��رای این بود که اراده سیاس��ی خود را بر 
دشمن تحمیل کنیم و آنها مجبور شوند که قرار داد 1975 را 

بپذیرند و به آتش بس دائمی برسیم.
وی افزود: بنابراین از ابتدا تا انتها راهبرد ایران دفاعی بود و  اکنون 
نیز اس��تراتژی ما دفاعی و بازدارندگی موثر است و استراتژی 

هجومی در دکترین ما وجود ندارد.

سرلش��کر صفوی گفت: ما اکنون دول��ت و حکومتی مقتدر از 
نظر ثبات سیاسی، قدرت دفاعی ، فرهنگی و نفوذ سیاسی در 

منطقه هستیم.
وی با بیان اینکه اکنون وضع ژئوپلتیک ایران در باالترین سطح 
قراردارد افزود: عوامل قدرت ملی، ثبات سیاسی و ایجاد امنیت 
پایدار نه تنها برای ایران اسالمی بلکه ایران برگ برنده امنیت 

فرامنطقه ای است.
سرلشکر صفوی ادامه داد: در منطقه غرب آسیا از یک طرف هر 

نوع امنیت پایدار ایران است و ایران حرف اول و آخر را می زند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بخش دیگری از 
سخنانش در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر تحریم ها علیه 
ایران گفت: تحریم ها در زمان جنگ هم بود اما نه به اندازه امروز، 
امروز آمریکایی ها و هواداران آنها یک تحریم همه جانبه ظالمانه 

و جنگ اقتصادی را علیه ملت ما به راه انداخته اند.
وی افزود: این تحری��م ها نه تنها در “های ت��ک” و تکنولوژی 
پیشرفته اس��ت بلکه در اقالم دارویی و فروش نفت نیز وجود 
دارد و در زمان جنگ نیز بیش از دو میلیون بشکه نفت و بعضا 3 
میلیون بشکه نفت به فروش می رساندیم امروز این تحریم ها با 

نفوذ آمریکایی ها غیرقابل مقایسه است.
دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: همانگونه 
که در زمان جنگ بامقاومت مل��ی و مدیریت صحیح در داخل 
کشور و با استفاده از قدرت درون زا و با تکیه بر ملت مان و با تکیه 
بر نخبگان در بخش های مختل��ف از جمله در بخش نظامی با 
آنها مقابله کردیم و توانستیم با رهبری حضرت امام به پیروزی 
رس��یم، اکنون نیز راه عبور از این پیچ تاریخ��ی و تحریم های 

ظالمانه بدون تردید، یک مقاومت ملی است.
وی افزود: در مدیریت داخلی نیز مدیریتی ش��جاعانه و تؤام با 

ابتکار و صداقت هست.
سرلش��کر صفوی با بیان اینکه در آن زمان )دوران جنگ( نیز 
درباره جنگ همواره مذاکرات سیاسی انجام می شد  گفت: آن 
زمان مذاکرات کمتر درباره شکستن تحریم های اقتصادی بلکه 

بیشتر درباره تحریم های نظامی بود.
وی افزود: آن زمان )سال 65( طوری شده بود که بیشتر از 6۰۰ 
هزار بشکه نفت نمی توانستیم صادر کنیم و یا نفت ما را از ۲۰ 
دالر به زیر ده دالر رساندند به طوری که درآمد ارزی ما حدود 7 

میلیارد دالر بیشتر نشد.
سرلش��کر صفوی با بیان اینکه اکنون تحریم ها ابعاد بیشتری 
دارد، گفت: امیدواریم هم دولتمردان و هم ملت هوشمند و صبور 
تحت رهبری های حکیمانه و خردمندانه مقام معظم رهبری از 

همین تحریم های اقتصادی نیز عبور کنیم.
وی افزود : آمریکایی ها ه��م می دانند این تحریم ها ملت ایران 
را مقاوم تر می کند و می دانند ملت ایران ملتی مقاوم اس��ت و 

ظرفیت ملت ما فوق العاده باالست.
سرلشکر صفوی ادامه داد: همانطور که ملت ایران 8 سال جنگ 
را تحمل کردند و به پیروزی رساندند اکنون نیز با همین ظرفیت 
و آس��تانه تحمل باال و با آن نخبگان سیاسی از تحریم ها عبور 

می کنند.
سرلشکر صفوی گفت: امیداوریم از این تحریم ها نیز عبور کنیم 

و آمریکایی ها مجبور شوند به ایران امتیاز الزم را بدهند.
 صهیونیست ها از قدرت و توانمندی ایران و حزب 

اهلل آگاهند
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت : تصور نمی 
کنم صهیونیست ها آنقدر ناشی و کم عقل باشند که برای ایران 
برنامه نظامی تدارک ببینند، آنها از قدرت و توانمندی ایران و 

حزب اهلل مطلع هستند.
سرلشکر صفوی در ادامه برنامه “نگاه دو” شبکه دو به سخنان 
تهدید آمیز مقامات آمریکایی و صهیونیستی اشاره کرد و گفت: 
صهیونیست ها خوب می دانند که نتوانستند در جنگ 33 روزه 
در مقابل حزب اهلل و جنگ های ۲۲ و 5۰ روزه در مقابل مردم غزه 
پیروز شوند در حالی که اینجا یک حکومت مقتدر و قدرتمند 

وجود دارد.
وی ادامه داد: حضرت آقا دو س��ال پیش در ح��رم مطهر امام 
رضا)ع( فرمودند “اگر صهیونیست ها بخواهند غلطی کنند حیفا 

و تل آویو را با خاک یکسان می کنیم".
سرلشکر صفوی گفت: این حرف شعاری نیست و ایران به کمک 
حزب اهلل و دوس��تانش این قدرت را دارد که در صورت تجاوز 
نظامی از طرف صهیونیست ها به ایران حیفا و تل آویو را با خاک 

یکسان کند.

وی با بیان اینکه این حرف پشتوانه عملی دارد و تنها یک حرف 
نیست افزود: صهیونیست  ها مشکالت زیادی دارند و می دانند 

قدرت ایران فراتر از آن است که بتوانند با آن گالویز شوند.
دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا در پاسخ به این 
سوال مجری برنامه که مس��ئوالن رژیم صهیونیستی از بیان 
برخی مس��ائل به دنبال چه چیزهای هستند گفت: مسئوالن 
آمریکایی و صهیونیستی با این اظهاراتشان به دنبال فضاسازی 

هستند.
وی افزود: حزب اهلل لبنان در بیخ گوش آنهاست که بیش از 8۰ 

هزار موشک آماده شلیک به تل آویو و حیفا است. 
سرلش��کر صفوی گفت: بعید می دانم صهیونیست ها برای ما 
مش��کل نظامی به وجود بیاورند چون می دانند ایران کشوری 

قدرتمند است که پاسخ شکننده  ای به آنها خواهد داد.
وی افزود:  ما بخشی از قدرتمندی نظامی خود را نشان دادیم و 
ایران بسیاری از ظرفیت ها و توانمندی خود را نشان نداده است.

سرلش��کر صفوی ادامه داد: ما کش��وری قدرتمند هس��تیم و 
نیروهای مسلح قدرتمندی داریم که نه تنها رژیم صهیونیستی 
بلکه هر متجاوزی بخواهد به ایران تجاوز کند پاسخ شکننده به او 
خواهد داد.دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در پاسخ 
به سوال مجری مبنی بر فعالیت  های تروریستی در منطقه غرب 

آسیا گفت: ابتدا باید ریشه تروریسم و ناامنی را پیدا کرد.
وی افزود : به نظر من حضور و لشکرکش��ی ها از س��ال ۲۰۰1 
به افغانس��تان و ۲۰۰3 به عراق، اس��اس ناامنی منطقه شد و 
گروه های تروریس��تی مانن��د داعش و جبهه النص��ره و دیگر 
گروه های تروریستی نیز در منطقه شکل گرفتند که دستگاه ها 
و سازمانهای اطالعاتی مانند س��یا، موساد و برخی کشورهای 
کم عقل با پول ها و دالرهای نفتی خود این گروه های تروریستی 

را در سوریه ، افغانستان،  پاکستان و عراق حمایت می کنند.
سرلشکر صفوی گفت: منشا تروریسم منطقه یک جبهه متحد 
از آمریکایی ها و یا دولت های منطق��ه ای که با آمریکایی ها و 
س��ازمان های اطالعاتی آمریکا هماهنگ هستند و گروه های 

تروریستی را انها تجهیز می کنند.
وی افزود: آنه��ا حتی اکنون نیز گروه ه��ای آمریکا ضدانقالب 
اس��المی ایران را تجهیز می کنند و می خواهن��د ناامنی را به 

مرزهای ما بکشند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: مقام معظم 
رهبری امروز به آمریکا و کشورهای جنوبی خلیج فارس هشدار 
دادند که اگر ناامنی را به مرزهای ما بکشانید  با پاسخ شکننده 
و محکمی مواجه می شوید، در س��ایت پنتاگون رسما نوشته 
شده است که ما ۲5 هزار نیرو را در ترکیه و اردن برای اعزام به 
سوریه آموزش می دهیم و تجهیز می کنیم و تاکنون 5۰۰ نفر 
از نیروهای آموزش دیده را وارد خاک سوریه کرده ایم تا علیه 

دولت سوریه بجنگند.

سرلشکر صفوی: 

۸۰ هزار موشک حزب اهلل آماده شلیک 
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نصیحت کاندیدای سابق 
اصالح طلبان به روحانی

وزیر علوم دول��ت اصالحات گفت: رئی��س جمهوری 
اتاق های فکر را تشکیل دهد و آن را جایگزین حلقه های 
بسته و سنتی متداول در کشور ما کند. مصطفی معین 
در گفت و گو با ایلنا افزود: ارتباط منظم اعضای کابینه،  
و هفتگی و مستقیم رئیس دولت از طریق تلویزیون با 
مردم و ارائه گزارش کار و ش��نیدن مسایل و مشکالت 
آن ها در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم بسیار 
مفید اس��ت و می تواند خیلی از بحران سازی ها را هم 
خنثی کند. معین در ادامه پیشنهاد کرد: برخورداری 
رئیس جمهوری از اتاق های فکر متشکل از دانشمندان 
و محققان برجسته در زمینه های گوناگون اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی نیز ضروری اس��ت که تش��کیل و 
جایگزین حلقه های بسته و س��نتی متداول در کشور 

ما شود.

چرا حامیان هاشمی منتقدان 
جدی او شده اند؟!

طه هاشمی در گفت وگو با ندای ایرانیان در پاسخ به این 
پرسش می گوید: این بحث بیشتر از آنکه به شخصیت 
هاشمی و زندگی خصوصی ایشان باز گردد سیاسی و 
جناحی اس��ت. اینکه زمانی خاطرات هاشمی و رفتار 
ایش��ان به طور کامل مورد تایید جناح��ی خاص قرار 
می گرفت و اکنون به گونه ای دیگر رفتار می شود تنها 
به دلیل مسائل سیاس��ی و جناحی است. این ها کسی 
را می خواهند که هیچ تحرکی در درون نظام و جامعه 
نداشته باشد در حالی که هاش��می هیچ گاه این گونه 
نبوده است. بی تردید هاشمی تغییر نکرده است. بلکه 
برخی افراد در جناح راست، هاشمی را می پسندند که 
از اظهار نظر و تحرکی نداشته باشد. از پیش از انقالب 
هم کس��انی بودند که تفکر متحجرانه خ��ود را از دین 
مالک می دانس��تند، امروز    همان افراد و پیروان    همان 
افراد هاشمی را سدی برای حرکت خود می بینند چرا 
که هاشمی نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در عرصه دین 

هم با تفکرات متحجرانه و مخالف است.
نزدیکی هاش��می به امام )ره( و افکار ایش��ان موجب 
حس��ادت و کینه برخی افراد و جریان ها ش��د. این ها 
با هاش��می را که با اف��کار متحجرانه مب��ارزه می کند 
مخالف اند و گرنه همگان به خوبی می دانند که هاشمی 
شناسنامه انقالب اس��المی اس��ت. با حضور هاشمی 
تفکراتی که با امام )ره( و مس��یر انقالب همسو نیست 
فرصت عرض اندام نخواهد داشت دقیقا به همین دلیل 
هاشمی تحمل نمی شود و اتهام زنندگان هم به خوبی 
می دانند که هاشمی در بیان خاطراتی از انقالب و امام 
)ره( واقعیت ها و مصلحت ها را می گوید. منتهی مشکل 
همین وجود هاشمی است وقتی هاشمی و ایستادگی 
ایشان نباشد برخی گروه ها به راحتی می توانند گفتمان 
انقالب را مصادره و یا حت��ی دگرگون کنند چنانکه در 
8 س��ال گذش��ته نمود عملی برخی از این تفکرات در 
عرصه سیاست و مدیریت کش��ور دیده شد. وی گفت: 
نه تنها حضور و تأثیر گذاری هاش��می را در انتخابات 
تحمل نمی کنند بلکه حضور ایشان در هیچ مسندی را 
تحمل نمی کنند مطرح کردن سن هاشمی پیش از هر 
انتخاباتی از آن بحث های »یک بام و دو هوا«س��ت. ما 
االن بزرگانی داریم که سنشان از آقای هاشمی بیشتر 

است و منشاء اثرات زیادی هستند. 
بنابراین این ها بهانه اس��ت. بنابراین مخالفان هاشمی 
به هر ابزاری برای حذف ایش��ان متوس��ل می ش��وند 
 بحث سن هم از آن بحث هاس��ت که نمی تواند مالک

 باشد.

مجلس هرچه قدیمی تر، کار 
آمد تر و سالم تر

مرتضی الویری فعال اصالح طلب ب��ه روزنامه اعتماد 
می گوید: مطلوب من این است مجلسی تشکیل شود 
بتواند به وظایف مصرح در قانون اساسی عمل کند. باید 
مجلس استقالل خودش را حفظ کند و شجاعت الزم 
برای بیان دیدگاه و نظرات انتقادی خودش را داش��ته 
باش��د. برای انجام چنین کاری بای��د انتخابات آزادی 
برگزار ش��ود. نمایندگان برآمده از دیدگاه ها و نظرات 
مردم باشند. برای این مهم باید س��ازوکارهای الزمی 
در جامعه وجود داشته باشد. مردم سرشان کاله نرود و 
بتوانند افراد پرتوان و پرقدرت و متفکری را به مجلس 
بفرستند نه شو من ها و آدم های با شعارهای عوام فریبانه. 
الزمه این کار قدرت گرفتن احزاب است و وجود فضای 
سالمی برای تبلیغاتی عادالنه. کاندیداهای واقعی مردم 
باید تایید صالحیت ش��وند و بتوانن��د در حوزه رقابت 

حضور پیدا کنند. 
من مصداق حرف مقام رهبری در این زمینه که گفتند 
»رای مردم حق الناس اس��ت« را فق��ط در صندوق ها 
نمی بینم بلک��ه در تایید صالحیت ها حت��ی با اولویت 
بیشتر می بینم. به عبارت دیگر اگر یک نامزد باصالحیت 
و پرتوانی به ناحق از رقابت باز بماند و نتواند حضور پیدا 
کند در واقع حق الناس اس��ت که تضییع شده. با توجه 
به این ساز و کار ها طبیعتا مجلس واقعی شکل خواهد 

گرفت. 
ب��ه نظ��ر م��ن م��ا مدت هاس��ت از داش��تن مجلس 
واقعی مح��روم مانده ای��م و هر چه به عق��ب می رویم 
می بینیم مجلس ه��ا کارآمد ت��ر و س��الم تر بودند. به 
عبارت دیگر منحن��ی نزولی مجلس، بع��د از مجلس 
 اول شروع ش��د و ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به مجلس

 نهم.

شنیده ها 

تداوم حمایت های اقتصادی 
در مقابله با طرح براندازی 

نظام در سوریه

افزایش حجم فعالیت های 
 اقتصادی نیازمند رونق

 تولید است

وزیر کشور با اشاره به این که تشکیل مجمع عمومی خانه احزاب ۲1 
ماه طول کشیده است، ابراز امیدواری کرد از این پس فعالیت احزاب 
با سرعت و هدف دار انجام شود و اقدامات خوبی برای تقویت احزاب 

صورت گیرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در مجمع عمومی عادی و فوق العاده خانه 
احزاب در سخنانی با بیان این که هدف دولت یازدهم تقویت احزاب 
است و در این مسیر گام برمی دارد، گفت: باید مردم تکلیف خود را با 
تفکرات و جریان های سیاسی مشخص کنند و دولت نیز رفتارش در 
خصوص احزاب قاعده مند ش��ود و احزاب نیز رفتارشان را به صورت 
قاعده مند ارائه دهند که در آن صورت می توان ش��اهد فعالیت های 
سیاسی متشکل و پاسخگو از سوی احزاب بود و همین امر می تواند 

موجب همگرایی در کشور شود.
وی افزود: امیدواریم با توجه به فراز و فرودهایی که در فعالیت احزاب 
در کشور داش��تیم برتجربیات ما در این زمینه اضافه شود و به تکرار 

کارهایی که به کندی حرکت های حزبی می انجامد کمک نکند.
رحمانی فضل��ی با بیان اینکه اس��اس کار احزاب باید مش��ارکت در 
چارچوب قانون باش��د اضافه کرد: اگر مشارکت و رضایتمندی مردم 
برای احزاب فراهم نباشد و فعالیت های احزاب تنها در قالب یک رفتار 

قانونی و تشکلی صورت گیرد در عمل تأثیر چندانی نخواهد داشت.
وی گفت: رفتاره��ای احزاب باید به گونه ای باش��د که رضایتمندی 

مردم را در بر داشته باشد.
وزیر کشور با اشاره به دو روش هیجانی و نیز منطقی برای فعالیت های 
سیاسی افزود: شاید با روش های هیجانی بتوانیم موج سواری کنیم 

و توفیق هایی داشته باشیم اما در طوالنی مدت موفق نخواهیم بود.
وی گفت: احزاب باید با فعالیت های سیاس��ی خود بتوانند در میان 

مردم جایگاه و پایگاه اجتماعی داشته باشند.
وزیر کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش 
احزاب در اجرای قانون افزود: احزاب خود باید پرچمدار قانون باشند 
و در پذیرش قانون باید نهایت اس��تقامت را کرد ک��ه در این صورت 

پاسخگو و مسئولیت پذیر خواهیم بود.
رحمانی فضلی همچنین تقویت قانون گرایی را به عنوان محور مهمی 
از بخش حقوقی و صنفی خانه احزاب دانست و گفت: وزارت کشور در 
حوزه قانون گرایی و حمایت حقوقی و صنفی پشتیبان احزاب است.

وزیر کشور همچنین با اش��اره به فضای عمومی حاکم بر کشور و نیز 
در پیش بودن انتخابات و شرایط منطقه بر همگرایی بیشتر احزاب در 
جهت توجه به قانون و منافع ملی همچنین همدلی و همزبانی که از 

سوی مقام معظم رهبری اعالم شده است تاکید کرد.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به اینکه ما در شرایط خاص منطقه 
و تحوالتی که در حوزه های سیاس��ی و اجتماعی وج��ود دارد قرار 
گرفته ایم گفت: در حال حاضر شرایط امنیتی موجود منطقه بر بستر 

تحوالت اجتماعی گذاشته شده است.
وی افزود: هدف اصلی جریان های فرقه ای فقر ، جهل و تعصب بوده 
که این سه عامل بستری برای سوءاستفاده بیگانگان و افراد در منطقه 

ایجاد کرده است.
رحمانی فضلی گفت: با توجه به ش��رایط فعلی سیاس��ی- اجتماعی 
و امنیتی منطقه که هدف مش��ترک آنها مقابله با ایران است باید به 
نحوی فعالیت کرد ک��ه همه موارد منافع مل��ی ، وحدت و همدلی و 
همگرایی را در نظر گرفت.وزیر کش��ور خطاب به نمایندگان احزاب 
مختلف حاضر در این مجمع افزود: ما زمانی می توانیم در عرصه های 
مختلف اثرگذار باشیم که بستر همراهی و وحدت و همدلی در داخل 
مستحکم باشد و این زمانی است که فعالیت های ما رضایت عمومی و 
نیز همدلی و همزبانی مردم را در بر داشته باشد.وی گفت: ما به عنوان 
گروه های سیاسی نقش مهمی در ایجاد امید و رضایت عمومی داریم.

رحمان��ی فضلی همچنین با اش��اره ب��ه اینکه رقابت های سیاس��ی 
برای دموکراسی و مردم س��االری دینی نش��اط و رونق و مشارکت 
بیش��تری می آورد اف��زود: این امر منوط به این اس��ت ک��ه فعالیت 
 هایی ک��ه احزاب انجام م��ی دهند تبدی��ل به ویرانگ��ری و تخریب

 نشود

وزیر کشور گفت: امیدواریم انتخابات خانه 
احزاب ب��ه خوبی انجام ش��ود ب��ه صورتی 
ترکیبی باشد که این ترکیب فعالیت صنفی 

خانه احزاب را تضمین کند.
رحمان��ی فضل��ی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی 
درخص��وص تش��کیل مجم��ع عموم��ی و 
فوق الع��اده خانه احزاب و نق��ش آن در کم 
کردن دغدغه های احزاب گفت: خانه احزاب 
یک تشکیالت قانونی است و از کمیسیون 
ماده 1۰ مج��وز دارد، مدت��ی در فترت به 
س��ر می برد و فعالیت ه��ای آنه��ا محدود 
ش��ده بود و دولت تدبیر و امید فعالیت های 
 اح��زاب را در چارچوب قانون به رس��میت

 می شناسد.
وی اف��زود: یک��ی از درخواس��ت هایی که 
احزاب مختلف از دولت داشتند فعال کردن 
خانه احزاب بود و ما ت��الش کردیم در این 
مدت ۲۰ ماه ب��ا احزاب مختل��ف و هیئت 
 مدیره خانه احزاب جلسات مختلفی برگزار 

کنیم.
وزیر کش��ور ادام��ه داد: این نشس��ت ها به 
تش��کیل مجمع عمومی و فوق العاده خانه 
اح��زاب منجر ش��د ک��ه ان ش��اءاهلل امروز 
تغییرات��ی را در اساسنامه ش��ان بدهن��د و 
فعالیت خانه احزاب را ک��ه وظیفه حمایت 
صنفی از اح��زاب را دارد یعنی خانه احزاب 
خودش مستقال کار سیاسی نمی کند بلکه 
حمایت های صنفی از همه احزاب انجام می 

دهد، شاهد باشیم.

وی گف��ت: امیدواری��م انتخاب��ات ام��روز 
خان��ه اح��زاب ب��ه خوب��ی انجام ش��ود به 
صورت��ی ترکیبی باش��د که ای��ن ترکیب 
 فعالی��ت صنفی خان��ه اح��زاب را تضمین

 کند.
رحمانی فضلی افزود: وزارت کش��ور هم به 
عنوان نهاد قانونی حامی تشکل های صنفی 
و سیاسی قدرتمند وظیفه خود می دانست 
که این همکاری و همراهی را با خانه احزاب 

انجام دهد.
وزیر کش��ور ابراز امیدواری ک��رد: فعالیت 
خانه احزاب و تش��کیل مجم��ع عمومی و 
فوق الع��اده ب��رای م��ردم و مناف��ع ملی و 
 تقویت قانونگرایی به خیر و خوشی صورت

 گیرد.
رحمان��ی فضل��ی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی 
درخصوص اتفاق��ات شهرس��تان جهرم و 
تحت فش��ار ب��ودن سرپرس��ت فرمانداری 
ش��ورای  مجل��س  نماین��ده  ازجان��ب 
اس��المی گف��ت: ایش��ان فرمان��دار نبوده 
و تنه��ا سرپرس��ت فرمانداری بوده اس��ت 
 که سرپرس��ت ه��م بع��د از مدت��ی عوض

 می شود.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص سرانجام 
موضوع یارانه احزاب افزود: در قانون چیزی 
پیش بینی نشده اس��ت و بعد از اینکه خانه 
احزاب تشکیل شد، باید آن را پیگیری کرد 
که هم در مجلس و هم در دولت در بودجه 

1395 پیش بینی شود.

 وزیر کشور: هدف دولت یازدهم تقویت
 احزاب است

 امیدوارم انتخابات، فعالیت صنفی
 خانه احزاب را تضمین کند



یادداشت

مرگ موتورسوار ۶۵ ساله بر اثر 
بي احتياطي راننده پژو 

 رييس پليس راه استان اصفهان گفت: بر اثر برخورد يك دستگاه 
خودروي پ��ژو ۴۰۵ با يك دس��تگاه موتورس��يكلت در محور 
دامنه- اليگودرز واقع در اس��تان اصفهان، يك نفر جان خود را 

از دست داد.
 س��رهنگ رضايي اظهار داش��ت: س��اعت ۱۲ و ۴۵ دقيقه روز 
سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ماه، يك دستگاه خودروي پژو ۴۰۵ در 
محور دامنه- اليگودرز با يك دستگاه موتورسيكلت برخورد كرد. 
وي افزود: متاسفانه در اين حادثه، راكب ۶۵ ساله موتورسيكلت 

به علت شدت جراحات وارده، در دم جان باخت. 
رييس پليس راه استان اصفهان تصريح كرد: كارشناس تصادفات 
پليس راه، علت وقوع اين حادثه را عدم توجه به جلو از س��وي 

راننده پژو اعالم كرد.

 هشدار پليس فتا در خصوص یک نرم 
افزار جاسوسی 

پليس فضای توليد و تبادل اطالعات ناجا)فتا( در مورد كش��ف 
جاس��وس افزار ilivid.exe به كاربران هش��دار داد. پليس فتا 
 ilivid.exe به كاربران هش��دار داد از دانلود و نصب بداف��زار
خودداری كنند و به هيچ وجه اين بد افزار را بر روی گوشی های 
هوشمند، تبلت يا سيس��تم های كامپيوتری خود نصب نكنند. 
كارشناس پليس فتا تاكيد كرد: اين بد افزار ممكن است در قالب 
فايل های پيوست به سيستم كاربران نفوذ كند. بنابراين كاربران 
بايد دقت داشته باشند از دانلود كردن فايل های ناشناس جداً 

خودداری كنند .
شايان ذكر اس��ت؛ اين بد افزار به احتمال زياد جاسوسی بوده و 
از روش كليك دزدی اس��تفاده می كند. به اين صورت كه می 
تواند تمام فعاليت كاربر بر اس��اس كليك ه��ای صورت گرفته 
را به س��رقت برده و به منبع ناشناسی ارس��ال كند. همچنين 
از ديگر قابلي��ت های اين نرم اف��زار می توان ب��ه هدايت كاربر 
به صفحات خاص اش��اره داش��ت كه باعث باال رفتن رنكينگ 
 اين س��ايت ها ش��ده و كاربر را در براب��ر تبليغات خ��اص قرار 

بدهد.
 كارشناس پليس فتا گفت: متاسفانه اين بدافزار از سوی برخی 
كاربران شبكه های اجتماعی نيز به اشتراک گذاشته شده است 
و كاربران شبكه های اجتماعی مراقب باشند كه اين بد افزار را 

دانلود و نصب نكنند. 
براس��اس گزارش پايگاه اطالع رس��انی پليس فتا، كارش��ناس 
پليس فت��ا در پاي��ان ب��ه كارب��ران توصي��ه ك��رد از دانلود و 
 نص��ب برنام��ه ه��ای ناش��ناس در فض��ای وب خ��ودداری

 كنند. همچنين نرم افزارهای را كه نمی شناس��ند برای ديگر 
كاربران به اشتراک نگذارند.

 ارائه ید به مادران باردار 
در مراکز بهداشتی اصفهان

قائم مق��ام رئيس دانش��گاه علوم پزش��كی اصفه��ان گفت: ب��ا ابالغ 
دس��تورالعمل دادن يد به مادران باردار تمام مراكز بهداش��تی سطح 
اس��تان موظف به اجرای اين طرح ش��دند. حميد صانعی در سومين 
همايش بين الملل��ی و پنجمين همايش سراس��ری تازه ه��ای غدد و 
متابوليس��م اظهار داش��ت: طرح مكمل های غذايی به م��ادران باردار 
در طرح تحول س��المت جای گرفت. وی گفت: در اي��ن طرح مكمل 
های از جمله كلس��يم، آهن و اس��يد فوليك ب��ه مادران ب��اردار جزو 
وظايف مراكز بهداش��ت قرار گرفت. قائم مقام رييس دانش��گاه علوم 
پزش��كی اصفهان گفت: دس��تورالعمل دادن يد به م��ادران باردار به 
تمام معاونت های بهداشتی سراسر اس��تان ابالغ شد كه طی آن تمام 
مراكز بهداش��تی اس��تان موظف به اجرای آن ش��دند. وی به اجرای 
طرح تحول س��المت در اصفهان از س��ال گذشته اش��اره كرد و افزود: 
با اجرای يكس��اله كامل اين طرح در اس��تان نزديك به يك ميليارد و 
 ۲۰۰ ميليون تومان تنها در اين اس��تان هزينه بهداشت و درمان مردم 
شده اس��ت.صانعی با بيان اينكه در اين سال ، شهر های زير ۱۰۰ هزار 
نفر را تحت پوش��ش سيس��تم ارجاع و طرح پزش��ك خانواده قرار می 
دهيم، اعالم كرد: اي��ن يكی از مهمترين برنامه هايی اس��ت كه بايد تا 
پايان سال ۹۴ به اجرا در آوريم. وی همچنين از تحت پوشش قراردادن 
تمام بيماری های غدد و متابوليس��م در طرح تحول سالمت خبر داد 
و اظهار داش��ت: در همين راس��تا واحد بيماری های غير واگيردار در 
مراكز بهداشتی سراسر استان راه اندازی كرديم كه با افتتاح اين واحد 
تمام اين دست بيماری های از جمله ديابت، هايپرتنشن، چاقی، بحث 
تغذيه و بيماری های روانی تحت پوش��ش قرار می گيرد. وی گفت: در 
اين واحد تمام اطالعات مربوط به جمعيت تحت پوشش مراكز ثبت و 
توسط كارش��ناس مربوطه پيگيری و تحت درمان قرار می گيرد. قائم 
مقام دانشگاه علوم پزش��كی اصفهان اعالم كرد: با قرار گرفتن بيماران 
غدد و متابوليسم در طرح تحول نظام سالمت تنها پنج درصد از هزينه 
های درمان خود را می پردازند. وی گفت: در اين طرح نيز مسئله نازايی 

و درمان آن تحت پوشش قرار می گيرد.

برگزاری نشست تخصصی»تبيين 
نقش زنان در حماسه خرمشهر« 

مديركل دفتر امور بانوان اس��تانداری اصفهان گفت: نشست تخصصی 
»تبيين نقش زنان در حماسه خرمشهر« همزمان با گرامی داشت سوم 
خرداد در اصفهان برگزار می شود.  سهيال اثنی عشران با اشاره به نقش 
غير قابل انكار زنان در ۸ سال دفاع مقدس اظهار داشت: زنان در ۸ سال 
دفاع مقدس به صورت مس��تقيم و غير مستقيم ايفای نقش می كردند 
 و بيش��تر در امور پش��تيبانی و بخش های خدماتی درمان��ی فعاليت

 داشتند. وی با اش��اره به برگزاری برنامه هايی ويژه بانوان به مناسبت 
بزرگداش��ت س��ه خرداد آزادس��ازی خرمش��هر گفت: در اين راس��تا 
برنامه های مش��تركی در سراس��ر ۲۴ شهرستان اس��تان با همكاری 
فرمانداری ها برگزار خواهد ش��د. مديركل دفتر امور بانوان استانداری 
اصفهان برگ��زاری نشس��ت های تخصصی ب��ا موض��وع تبيين نقش 
زن حماس��ه خرمش��هر را نيز از برنامه های در نظر گرفته ش��ده برای 
بزرگداش��ت س��ه خرداد دانس��ت و گفت: اين برنامه با همكاری صدا 
و س��يما، بس��يج جامعه زن��ان س��پاه صاحب الزمان )ع��ج( اصفهان، 
ح��وزه هن��ری و بنياد حف��ظ آث��ار و نش��ر ارزش های دف��اع مقدس 
برگزار می ش��ود. وی اضافه كرد: در س��ال جاری طبق روال هر س��ال 
زندگ��ی و رفتار بان��وی ش��هيده »طيبه واعظ��ی« به عن��وان الگوی 
 زن ش��هيده در نشس��ت های تخصص��ی م��ورد بحث و بررس��ی قرار

 خواهد گرفت.

روابط عمومي شهرداري اصفهان خواستار شد:

لزوم پرهيز از انتشار اخبار کذب و 
جلوگيري از تشویش اذهان عمومي 

روابط عمومي ش��هرداري اصفه��ان در اطالعيه اي با تاكي��د از پرهيز 
رسانه ها از توجه به شايعات مرتبط با شهرداري اصفهان تاكيد كرد: زير 
سوال بردن خدمات يك دس��تگاه عظيم، داراي ريشه هاي سياسي و 
برخي خصومت هاي فردي است كه اين مسئله قطعا به صورت دقيق 
رصد و از طريق دس��تگاه عدالت محور قضايي پيگيري خواهد شد. در 
اين اطالعيه تاكيد شده اس��ت: پيرو انتشار برخي اخبار در سايت هاي 
خبري و خبرگزاري ها به اطالع مي رس��اند هيچ مديري از شهرداري 
اصفهان دستگير نشده است.متاس��فانه شايعه پردازي برخي رسانه ها 
در اين زمينه مصداق عيني تشويش اذهان عمومي است كه زمينه ساز 
سوء استفاده برخي از بنگاه هاي شايعه پراكني وابسته به جريانات ضد 
نظام نيز شده است. در اطالعيه روابط عمومي شهرداري اصفهان تاكيد 
شده است: از رس��انه هاي محترم گروهي نيز انتظار مي رود با دقت در 
خصوص انتش��ار اخبار اقدام نمايند زيرا هرگونه مطلب كذب و داراي 
مصاديق تهمت و افترا و تشويش اذهان عمومي، از سوي اين مجموعه 

تا حصول نتيجه از سوي مقامات محترم قضايي پيگيري خواهد شد.
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حمام شيخ بهايی با راز نامكشوف خود يعنی گرم شدن 
منبع حمام با ش��معی كه همواره روشن بوده، تبلور 
هنر معماری و ذهن خ��الق ايرانيان در طراحی بناها 
است؛ موضوعی كه سال ها ذهن دانشمندان جهان را 
مشغول كرد. به گزارش زاينده رود به نقل از مهر، شيخ 
بهايی از بزرگ ترين دانشمندان عصر صفوی است كه 
در علوم فلسفه، منطق، هيات و رياضيات تبحر داشت 
و مجموعه تاليفاتی كه از او بر ج��ای مانده در حدود 
۸۸ كتاب و رساله است. وی كه بنا بر وصيت خود در 
جوار مرقد مطهر حضرت علی بن موس��ی الرضا )ع( 
دفن شده، در ميان عموم مردم به مهارت در رياضی و 
معماری و مهندسی معروف بوده است. معماری مسجد 
امام اصفهان و مهندسی حصار نجف، ساخت ساعت 
آفتابی در حرم امام رضا )ع( و مهم تر از همه س��اخت 
بنايی كه سالها ذهن ايرانيان و جهانيان را مشغول كرد 
از شاخص ترين اقدامات مهندسی و معماری است كه 

به شيخ بهايی نسبت داده اند.
گرمابه های متعدد و مختلف اصفهان خود نمادی از 
ذهن خالقانه ايرانيان در معماری است به گونه ای كه 
در آنها مكانی با س��نگ  مرمر خاص برای ماساژ كمر، 
مكان هايی برای اس��تراحت، صرف غذا و نوش��يدن 
گالب اصفه��ان قابل مش��اهده اس��ت. در اين ميان 
معماهای حمام ش��يخ بهايی از مهم تري��ن رازهای 
نامكشوف بناهای تاريخی است به گونه ای كه پس از 
گذشت ساليان سال هنوز دانشمندان نتوانسته اند به 
شكل ۱۰۰ درصدی به معمای روشن بودن هميشگی 

ش��معی كه مخزن اين حمام را گرم كرده پی ببرند. 
معمای ديگر اين حمام گرم شدن مخزن بزرگ آن با 

يك شمع بوده است .
اين حمام  در ش��عاع ۱۰۰ متری جنوب گنبد نظام 
الملك )جنوب مس��جد جامع عتي��ق( در محله »در 
دست« قرار دارد و گرچه از نظر معماری دارای ويژگی 
های حمام های دوره صفويه است اما در اقوال تاريخی 
از آن با عنوان حمام اس��رار آميز نام برده ش��ده است 
چراكه آب خزينه ای آن  بدون مصرف انرژی مستقيم 
گرم می شده؛ به عبارتی سيستم گرمايی اين حمام از 
شاهكارهای مهندسی با استفاده از قوانين فيزيك و 

شيمی محسوب می شود. 
همه گفته های مرتبط ب�ا رازهای حمام 

شيخ بهایی بر مبنای حدسيات  است  
ناصر طاهری، معاون ميراث فرهنگی و گردش��گری 
استان اصفهان اظهار داشت: گرم شدن مخزن حمام 
شيخ بهايی با يك ش��مع و روش��ن بودن دائمی آن 
مطلبی اس��ت كه در آن ش��كی وجود ندارد اما هنوز 
نمی توان درباره چگونگ��ی اين موضع مطلبی قطعی 
بيان كرد و تمام موارد بيان شده از حدسيات با توجه 
به شواهد پيرامونی به دست آمده است. وی افزود: اين 
احتمال وجود دارد كه يك سيستم سفالينه لوله كشی 
زيرزمينی در حد فاصل آبريزگاه مسجد جامع و اين 
حمام وجود داشته كه با روش مكش طبيعی، گازهايی 
مانند متان و اكسيدهای گوگردی را به خزينه حمام 
هدايت می كرده و طبق محاس��بات دقيقی كه شيخ 

بهايی انج��ام داده بود و با طراحی خ��اص خزينه، اين 
فاضالب تبديل به گاز متان شده و به عنوان منبع گرما 

در مشعل خزينه می سوخته است.
معاون ميراث فرهنگی و گردش��گری استان اصفهان 
گفت: ب��ا توجه به مج��اورت عصارخانه جمال��ه با اين 
حمام ك��ه در آن از دانه های گياه��ی، روغن تهيه می 
شده است ممكن است اين س��وخت منبع تهيه انرژی 
اين ش��عله قرار گرفته باش��د. وی ادامه داد: بس��ياری 
از بناه��ای اصفه��ان دارای معماهايی ب��وده كه پس 
از مدتی كشف ش��ده اس��ت؛ به طور مثال راز حركت 
مناره ه��ای منار جنب��ان از نظر س��ازه ای اكنون برای 
ما مكش��وف اس��ت اما در ارتباط با حمام شيخ بهايی 
 هنوز هيچ چيز به ش��كل قطعی مشخص نشده است. 
کشف تنپوشه های سفالی و چاه های مرتبط 

در مجاورت حمام شيخ بهایی
در جريان مرمت خانه شيخ بهايی در مجاورت اين بنا 
در كف زمين تنپوشه های سفالی و چاه های مرتبطی 
پيدا شده است كه نظريه نخست را در ارتباط با تامين 
انرژی اين شعله تاييد   می كند ضمن اينكه با مطالعات 
باستان شناسی در اين منطقه مشخص شد كه فاضالب 
ش��هر اصفهان توس��ط لوله های جمع آوری فاضالب 
وارد خزينه حمام می ش��ده اس��ت.امروزه توليد گاز از 
فاضالب با عنوان بي��وگاز ناميده می ش��ود كه يكی از 
تخصص های مهندسين بهداشت و محيط زيست است 
و در كشورهای اروپايی و آمريكا از اين سيستم بعنوان 
بازيافت فاضالب و تهيه سوخت استفاده می شود ولی 

متاسفانه در ايران كاربرد زيادی ندارد .
پایان اقدامات استحکامی و حفاظتی حمام 

شيخ بهایی 
طاه��ری در ارتباط با مرمت حمام ش��يخ بهايی اظهار 
داشت: اين بنا دارای ۳۰ تا ۴۰ وارث مدعی بوده است 
كه به تدري��ج خريداری و هم اكنون ب��ه طور كامل در 
مالكيت ميراث فرهنگی اصفهان ق��رار دارد. وی ادامه 
داد: هرسال بنا بر ميزان اعتباری كه به اين بنای تاريخی 
بين ۵۰ ت��ا ۱۰۰ ميليون تومان اختصاص داده ش��ده 
اقدامات مرمتی در آن انجام شده اما همچنان اين حمام 
نيازمند اقدامات مرمتی اس��ت.معاون ميراث فرهنگی 
اصفهان گفت: تاكنون عملي��ات های مرمتی ضروری 
برای اس��تحكام و حفاظت اين حمام تاريخی و خارج 
كردن از وضعيت خطر انجام ش��ده اما اكنون با وجود 
اينكه طرح مطالعاتی تعميراتی اين بنا تهيه شده است 
تعميرات آن تا زمان مشخص شدن الحاقات و كاربری 

نهايی متوقف است.

تبلور هنر معماری و ذهن خالق ایرانيان؛

رازگرم شدن حمام تنها با یک شمع

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

رييس شورای بازار هنر اصفهان با اشاره به عدم امنيت بازار 
هنر در برابر حوادث آتش س��وزی به دليل وضعيت خاص 
سيم كشی برق گفت: مس��ووالن مربوطه قول هايی برای 
رفع اين مشكل داده اند.  اسداهلل ش��اه ميوه اظهار داشت: 
بازار هنر اصفهان يك بازار قديمی است و سيم كشی برق 
های آن قديمی است و بر اين اس��اس بارها از اداره برق و 
آتش نشانی اصفهان خواستيم اين مشكل را برطرف كنيم 
اما هنوز نتيجه ای نگرفتيم. وی اف��زود: ميراث فرهنگی 
اصفهان به ما اج��ازه نمی دهد كف زمي��ن را حفر كرده و 
كابل های ب��رق را زيرزمينی كنيم و اين در حالی اس��ت 
 كه هر لحظه امكان آتش رفتن كاب��ل های قديمی وجود

 دارد.

رييس شورای بازار هنر با اش��اره به حادثه ای كه چندی 
پيش در بخش پشتی هتل عباسی اصفهان و در مجاورت 
بازار هن��ر رخ داد اظهار داش��ت: در اين حادث��ه در ابتدا 
نيروه��ای مردمی تم��ام اقدام��ات الزم ب��رای خاموش 
كردن آتش را انجام دادن��د و مغازه داران ب��ازار هنر نيز  
هرچه كپس��ول های آتش نش��انی و آب بود ت��ا پيش از 
 حضور نيروهای آتش نش��انی برای خاموش كردن آتش

 آوردند.
وی ادامه داد: اين حادثه ختم به خير شد اما هشداری برای 
ما بود كه بايد هرچه سريع تر اقدامی برای اين مسئله انجام 
ش��ود چراكه در برابر وقوع حوادث احتمالی تنها كپسول 

آتش نشانی در اختيار داريم.
 ش��اه ميوه تاكيد كرد: ميراث فرهنگی بايد هرچه سريع 
تر ب��ا چاره انديش��ی در اي��ن زمينه راهی پي��ش روی ما 
بگشايد و آتش نشانی نيز بايد برای آتش سوزی احتمالی 
راهنمايی كند. وی اضافه كرد: اي��ن كابل های برق حتی 
زيبايی بازار هنر را نيز تحت تاثير قرار داده اس��ت و سيم 
 های آويزان از ديوار و سقف جلوه بدی به اين بازار تاريخی 

داده اند.
رييس ش��ورای اس��المی ب��ازار هنر گف��ت: ب��ه تازگی 
با مكاتباتی ك��ه با اداره ب��رق و مي��راث فرهنگی صورت 
گرفته اس��ت، مس��ووالن مربوط��ه قول هايی ب��رای رفع 
 اين مش��كل داده اند كه ب��ه زودی نتايج اين ام��ر را اعالم 

می كنيم. 

مديركل اوقاف و امور خيريه اس��تان اصفهان گفت: از شروع 
س��ال ۹۴ تاكنون بالغ بر يك ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون تومان 
برای عمران و بازسازی بقاع متبركه استان اصفهان هزينه شده 
است. حجت االسالم  و المسلمين رضا صادقی، پيرامون مرمت 
و بازسازی بقاع متبركه استان اصفهان اظهار داشت: اداره كل 
اوقاف و امور خيريه استان اصفهان در حوزه اقتصادی و فرهنگی 
فعاليت می كند، در حوزه اقتصادی و عمران و آبادانی موقوفات 
و در آمدزايی برای موقوفات در اجرای نيات واقفان خير انديش 
تالش كرده و استان اصفهان در سال ۹۳ رتبه نخست عمران 
و آبادانی بقاع متبركه را به خود اختص��اص داد. وی افزود: از 
شروع سال ۹۴ تاكنون يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان برای 
عمران و بازسازی بقاع متبركه استان اصفهان هزينه شده و در 

كل سال ۹۴ مصوب است كه ما ۵۳ بقعه در غالب ۱۱۰ پروژه 
عمرانی پيگيری و به س��رانجام برس��انيم همچنين در سال 
۹۳ بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان نذورات مردمی برای بازس��ازی، 
عمران و آبادانی بقاع متبركه استان اصفهان داشته ايم كه اين 
نشانگر عشق و ارادت مردم اس��تان اصفهان به امام زادگان و 
 توجه آنها به عمران و آبادانی بقاع متبركه در س��طح اس��تان

 اس��ت. مديركل اوقاف و امور خيريه اس��تان اصفهان گفت: 
اس��تان اصفهان دارای 7۱۸ امام زاده، بقع��ه، آرامگاه و مقبره 
است و از ش��اخص ترين آنها می توان امام زاده مشهد اردهال 
در كاشان، امام زاده هالل، امام زاده قاس��م در آران و بيدگل، 
امام زاده آقا علی عباس، امام زاده سيد محمد در خمينی شهر، 
امام زاده سيد علی در نائين، امام زاده قاسم در مورچه خورت، 
امام زاده ابراهيم در س��ميرم و ام��ام زاده احمد رضا در تيران 
و كرون و در مركز اس��تان اصفهان ام��ام زاده زينبيه، عالمه 
مجلس��ی، امام زاده وحي��د، ام��ام زاده ابوالعب��اس، امام زاده 
سيد محمد و امام زاده محس��ن را نام برد. وی افزود: بيشترين 
فعاليت های بازسازی، آبادانی و عمرانی در بقاع متبركه استان 
اصفهان در ام��ام زاده قاس��م آران و بيدگل، مش��هد اردهال 
كاشان، امام زاده شاه رضا، امام زاده احمد، امام زاده ساره مريم 
نجف آب��اد، امام زاده ده��ق، امام زاده ش��مس الدين علويجه، 
امامزاده احم خوانس��ار، امام زاده س��يد علی نائين، امامظزاده 
سيد نصرالدين ديزيچه مباركه، امام زادگان موسی و اسمائيل 
اردس��تان و امام زاده داوود انجام شده اس��ت كه در اين راستا 
 خيرين بقعه س��از با عش��ق و اراده به امام زادگان به ما كمك

 كردند. 

ریيس شورای بازار هنر اصفهان 

بازارهنر دربرابرآتش سوزی امنيت ندارد
مدیرکل اوقاف و امور خيریه استان اصفهان گفت: 

هزینه 1/2 ميليارد تومانی برای بازسازی امامزادگان اصفهان 
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باغ گلهای اصفهان 

آرشيو



يادداشت

مديرکل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرد

جزئیات دو مصوبه افزايش وام 
مسکن

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: ب��ا توجه به دوره حداقل یک 
ساله سپرده گذاری برای پرداخت وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به 
خانه اولی ها، پرداخت این تسهیالت عماًل از سال آینده آغاز می شود.

وی نخس��تین مصوب��ه را ایجاد حس��اب صن��دوق پس ان��داز یکم 
عنوان ک��رد و توضی��ح داد: ماه ها بررس��ی ب��ر روی ای��ن موضوع 
 صورت گرف��ت و جلس��ات متع��ددی ب��ا وزارت راه و شهرس��ازی

 داشتیم.
میرمحمدصادقی درباره شرایط حس��اب صندوق پس انداز مسکن 
یکم تصریح کرد: اوالً این تس��هیالت برای خانه اولی ها است و البته 

شرایط سنی ندارد.
وی اف��زود: از جمل��ه دیگ��ر ش��روط این اس��ت ک��ه ای��ن زوج ها 
از تس��هیالت بانک ه��ا و بانک مس��کن تاکن��ون جه��ت خری��د و 
یا س��اخت خانه اس��تفاده نکرده باش��ند، متأهل باش��ند و سوم از 
 امکانات دولتی در رابطه با تامین مس��کن تاکنون اس��تفاده نکرده

 باشند.
وی مس��کن مهر را ش��امل این امکانات عنوان کرد و افزود: اولویت 
دوم انجام س��پرده گذاری با ش��رایط خاص اس��ت، به عبارت دیگر 
سپرده گذاری حداقل یکساله در طی دو دوره 6 ماهه باید انجام شود.

به گفته میرمحمدصادقی هر 6 ماه یک برابر حجم سپرده به متقاضی 
تسهیالت پرداخت می شود.

وی بر این اس��اس تصریح کرد: خانه اولی ه��ا در صورتی که مایل به 
دریافت وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن باشند، سپرده اولیه شان باید 
معادل 4۰ میلیون تومان باشد و برای 1۰ میلیون تومان سپرده اولیه 
طی 6 دوره وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به آنها تعلق خواهد گرفت.

وی گف��ت: به ای��ن س��پرده س��ود تعل��ق نمی گی��رد، اما ب��ه هر 
طری��ق اگ��ر متقاضی��ان انص��راف دهن��د س��ود س��پرده کوت��اه 
 م��دت ک��ه فع��اًل 1۰ درص��د اس��ت ب��ه آنه��ا تعل��ق خواه��د

 گرفت.
وی س��قف وام خانه اولی ها را ب��رای متقاضیان ته��ران ۸۰ میلیون 
تومان، برای س��ایر مناطق 6۰ میلیون و برای شهرهای کوچک 4۰ 

میلیون تومان با نرخ سود 14 درصد عنوان کرد.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی م��دت بازپرداخت این وام 
حداکثر 12 س��ال اس��ت و چنانچه متقاضی تمایل داش��ته باشد، 

می تواند زودتر از 12 سال نیز تسهیالت را پرداخت کند.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: سایر افرادی که در صندوق سپرده 
س��رمایه گذاری ممتاز بانک مس��کن حس��اب دارند، به هیچ عنوان 
نمی توانند از مزایای صندوق یکم استفاده کنند و اگر متقاضیان ۸۰ 
میلیون وام بخواهند باید انصراف داده و در این صندوق سپرده گذاری 

جدید داشته باشند.
وی محل تامین مناب��ع پرداخت وام ۸۰ میلیونی خان��ه اولی ها را از 
بازپرداخت و وصولی های اقس��اط مس��کن مهر عنوان کرد و افزود: 
بنابراین بانک مس��کن باید منابع و مصارف خود را مدیریت کرده و 

اجازه استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی را در این رابطه ندارد.
وی ادامه داد: س��االنه ۸4 هزار نفر می توانند از تس��هیالت وام ۸۰ 
میلیونی خرید مسکن استفاده کنند و توزیع این ۸4 هزار فقره باید 

در کل کشور باشد.
وی گفت: این موضوع را طی دس��تورالعملی که بانک مس��کن تهیه 

خواهد کرد، ابالغ می کنیم.
میرمحمدصاقی درباره اقساط وام ۸۰ میلیونی مسکن خانه اولی ها 
گفت: اگر قرارداد 12 ساله باشد قس��ط ماهیانه برای ۸۰ میلیون 1 
میلیون و 15۰ هزار تومان خواهد بود که ساالنه برابر با 13.5 میلیون 

تومان است.
خبرن��گار فارس، ب��ه مدیرکل اعتب��ارات بانک مرک��زی گفت: فکر 
نمی کنید قس��ط ماهیانه 1 میلیون و 15۰ هزار توم��ان برای خانه 
اولی ها سنگین باشد، وی پاسخ داد: ارزیابی وزارت راه و شهرسازی 
این است که اقش��ار متوسط و زیر متوس��ط توانایی بازپرداخت این 
تس��هیالت را دارند و به نظر می رس��د، این وام بازپرداخت مناسبی 

داشته باشد.
میرمحمدصادقی اقساط وام 6۰ میلیونی برای سایر مناطق کشور را 
ماهانه ۸62 هزار تومان و 4۰ میلیونی را 575 هزار تومان عنوان کرد.

وی اب��راز امی��دواری ک��رد دس��تورالعمل پرداخت ای��ن وام طی 
هفت��ه آتی توس��ط بانک مس��کن تهی��ه و ب��ه بانک مرک��زی ارائه 
 ش��ود، تا بانک مرکزی نی��ز ب��ه زودی آن را به بانک مس��کن ابالغ 

کند.
 پرداخت وام 60 میلیونی ساخت و خريد مسکن ساير 

بانک ها به تمام متقاضیان
میرمحمدصادقی به مصوبه دیگر ش��ورای پول و اعتبار اشاره کرد و 
اظهار داشت: در سال 9۰ پرداخت تسهیالت خرید ساخت مسکن در 
کلیه بانک ها ممنوع شده است، اما براساس مصوبه اخیر شورای پول 
و اعتبار کلیه بانک های تجاری و خصوصی بجز بانک های تخصصی 
می توانند در سقف های مصوب  برای خرید و ساخت مسکن تسهیالت 

بپردازند.
وی س��قف این تس��هیالت را برای تهران 6۰ میلیون تومان، س��ایر 
شهرها 5۰ میلیون و شهرهای کوچک 4۰ میلیون تومان عنوان کرد.

به گفته میرمحمد صادقی نرخ سود تس��هیالت 6۰ میلیونی خرید 
مسکن بر اس��اس عقود مبادله ای 21 درصد و برای ساخت در دوره 

مشارکت 24 و زمان فروش اقساطی 21 درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: در سال های آتی نیز این نرخ براساس نرخ های مصوب 

شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاس��خ به س��والی درباره ناکافی 
بودن وام 6۰ میلیونی برای خرید مسکن در تهران تصریح کرد: این 
رقم با توجه به منابع بانک ها در نظر گرفته شده است و برای ساخت 

معادل ۸۰ درصد قیمت ساخت تا سقف 6۰ میلیون تومان است.
وی گفت: مدت بازپرداخت بسته به تفاهم متقاضی و بانک عامل دارد، 
بنابراین اگر برخی نتوانس��تند در بخش اول )خانه اولی ها( ثبت نام 
کنند، این امتیاز را دارند که بدون سپرده گذاری از تسهیالت مسکن 

سایر بانک ها استفاده کنند.
میرمحمد صادقی افزود: وام 35 میلیونی خرید مس��کن و همچنین 
وام 5۰ میلیونی بافت های فرسوده نیز کمافی السابق پرداخت می شود 

و به قوت خود باقی است.
وی در پاس��خ به س��واالت خبرنگاران در مورد آث��ار تورمی مصوبه 
اخیر ش��ورای پول و اعتبار گفت: این تصمیمات ب��ه هیچ عنوان اثر 
 تورمی نخواهد داش��ت و فقط در رون��ق بخش مس��کن تاثیرگذار

 است.
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاری که توس��ط 
دولت اصالحات ب��رای ملت فهیم ایران ص��ورت گرفته، 
بیمه مجانی هش��ت و نیم میلیون نفر است و در رابطه با 
کار می توان گفت هر دقیقه برای پنج نفر در کش��ور کار 

ایجاد می شود.
علی ربیعی در جلسه ش��ورای اداری شهرستان هشترود 
اظهار کرد: اولین کار دولت تدبیر و امید مهار تورم بوده که 

موفق شده آن را به بهترین نحو ممکن عملی کند.
وی افزود: کس��ی حق ندارد در دولت تدبیر و امید دچار 
اشتباه شود، زیرا اشتباهاتی که در گذشته توسط برخی 
از افراد انجام گرفته اقتصاد مملکت را ضعیف کرده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در هش��ترود اظهار کرد: در 
دولت گذش��ته 75۰ هزار دالر پول در کشور خرج شده 
اما کاری اساس��ی برای جمهوری اس��المی ایران صورت 
نگرفته و این نتیجه تصمیم گیری های غلط اس��ت، زیرا 

نگاه لیبرالی به اقتصاد، ناامید کننده است.
ربیعی ادامه داد: کاری که گذش��تگان ن��ه چندان دور با 
اقتصاد ایران کرده اند مانند دودکش هایی است که همه 

خوابیده اند و دودی باال نمی آید.
وی اش��اره کرد: دولت دکتر روحانی سه سیاست اصلی و 
دو حرکت را برای جلوگیری از فساد و احترام گذاشتن به 

مردم و خواسته های آنان در دس��تور کار خود قرار داده 
است، زیرا حفظ شان مردم را از واجبات می داند.

وزیر کار گفت: با س��اختارهای ع��ادی اداری نمی توان 
مش��کالت مردم را حل و فصل کرد و بای��د برای برطرف 
کردن مش��کالت ملت ایران کار جهادی را سر لوحه قرار 

داد.
وی ادامه داد: وزارت کار سعی دارد در اجرای بخشنامه ها 
به درستی عمل کند و این مستلزم تطابق داشتن عرضه 

و تقاضای کار است که باید به طور صحیح صورت گیرد.
ربیعی خاطر نشان کرد: مش��کالت و مسائل درخواستی 
مردم و مسئوالن هشترود در هیئت دولت مطرح و بعد از 

بررسی به فرمانداری ابالغ خواهد شد.
انتقاد امام جمعه هشترود از مسئوالن استان 

آذربايجان شرقی
حجت االسالم والمس��لمین سید سعید رش��ادی - امام 
جمعه هش��ترود - نیز در این جلسه گفت: قوانینی که در 
رابطه با حمایت از کارگر وجود دارد سر تا پا اشکال است 
و باید اصالح ش��ود، زیرا میان کارگ��ر و کارفرما اختالف 

ایجاد می کند.
وی خاطر نشان کرد: شهرستان هشترود جزو مناطق بکر 
گردشگری در ایران است که متاسفانه کسی به پتانسیل 

های آن تا به حال توجه نک��رده و دولتی ها این منطقه را 
از یاد برده اند.

رش��ادی افزود: بی��کاری در هش��ترود بی��داد می کند و 
مسئولین استانی در رابطه با ریشه کن کردن بیکاری در 
این منطقه کاری انجام نمی دهند، زیرا توجه به هشترود 
را کم اهمیت جلوه می دهند و مجوز ساخت کارخانجات 
مادر را توسط سرمایه گذاران به طرف هشترود سوق نمی 
دهند.وی ادامه داد: مش��کالتی که گریبانگیر هشترود و 
هشترودی ش��ده مانند بال اس��تفاده ماندن سد سهند به 
خاطر نداشتن پایاب، نداشتن تصفیه خانه برای فاضالب 
شهری و سرازیر ش��دن فاضالب به رودخانه وسط شهر، 
نامناس��ب بودن وضعیت آس��فالت خیابان ها، نداش��تن 
آب شرب کامال س��الم، توجه نکردن دولت به روستاهای 
هش��ترود و از بین رفت��ن صنعت کش��اورزی و بدهی دو 
میلیارد تومانی ش��هرداری و کم در آمد بودن این اداره، 

هشترود را به ویرانه تبدیل کرده است.
رشادی گفت: دانشگاه های هشترود مشکل دارند و ضعف 
مدیریتی در دانشگاه آزاد هشترود به علت نداشتن رئیس 
مش��هود بوده و در حال فروپاش��ی قرار دارد و آموزش و 
پرورش این منطقه به علت نداشتن منابع مالی در بحران 
اقتصادی به سر می بردحسن مستفید - فرماندار هشترود 
- نیز در این جلس��ه گفت: به علت نبود شغل در هشترود 
مردم این منطقه دسته دسته هش��ترود را به سوی دیگر 
مناطق کشور ترک می کنند.وی خاطر نشان کرد: با توجه 
به اینکه مردم هش��ترود در انتخابات ریاست جمهوری با 
رای دادن به دولت دکتر روحانی ش��اهکار کردند و رای 
باالی 7۰ درصد را به صندوق ها ریختند، به همین خاطر 
دولت تدبی��ر و امید باید توج��ه ویژه ای ب��ه این منطقه 

داشته باشد.
مستفید افزود: هشترود دروازه ورود به آذربایجان و دارای 
جاذبه های مناس��ب برای گردش��گری و سرمایه گذاری 

است که توجه جدی دولتمردان را می طلبد.
وی اضاف��ه کرد: اقتصاد هش��ترود وابس��ته ب��ه صنعت 
کشاورزی اس��ت و باید در این حوزه دولت کمک رسان 
ملت هشترود باشد تا نگذارد مردم به علت نداشتن شغل 
به شهرهای دیگر مهاجرت کنند.غالمحسین شیری علی 
آباد - نماینده مردم هش��ترود و چاراویم��اق در مجلس 
شورای اسالمی - نیز در جلسه شورای اداری خاطر نشان 
کرد: اگر اعتباری برای پیش��رفت صنعت کش��اورزی در 
هشترود اختصاص یابد زمین های دیم به زمین های آبی 

تبدیل شده و بهره وری زیاد می شود.

وزير کار اعالم کرد

هریکدقیقه5نفرشاغلمیشوند
معاون وزير کشاورزی به ايسنا 

اعالم کرد

واردات گوشت بوفالوی هندی 
فقط برای مصارف صنعتی

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: واردات گوشت 
بوفالوی هندی در حداقل ممکن و تنها برای مصارف 
صنعتی انجام می ش��ود و تولید خمی��ر مرغ تحت 
نظارت کامل سازمان دامپزشکی نیز مشکلی ندارد.

حس��ن رکنی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار 
کرد: در زمینه  واردات گوشت بوفالوی هندی سازمان 
دامپزشکی همه استاندارد های الزم را برای واردات 
گوشت سالم در نظر گرفته و گوشتی که از بوفالوی 
هندی به کش��ور وارد می ش��ود تنها برای مصارف 
صنعتی است که از نظر حجم واردات بسیار کمتر از 

سال های گذشته خواهد بود.
وی اف��زود: گرایش کلی کش��ور به سمت وس��ویی 
است که اگر کمبود نس��بی در تامین نیاز داخلی به 
محصولی مانند گوشت قرمز وجود دارد، واردات آن 
از کشور هایی با بهترین استاندارد های جهانی تامین 
شود به همین دلیل نیز تمرکز واردات گوشت قرمز 
همواره طی سال های اخیر تاکنون بر تامین نیاز از 

طریق برزیل بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: دام های هندی 
وارداتی به کشور تنها برای مصارف صنعتی و با قیمت 
متفاوت وارد می شوند و گرچه مصرف مستقیم آنها 
نیز مخاطرات بهداشتی ندارد، اما از نظر کیفیت در 

گرید گوشت های صنعتی به شمار می رود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت تولید 
خمیرمرغ در کش��ور اظهار کرد: متاسفانه همیشه 
برای تولید کنندگان مشغله ذهنی و برای مردم در 
جامعه تشویش اذهان ایجاد می کنیم؛ وزارت جهاد 
کشاورزی معتقد اس��ت که برای تولید هر محصول 
غذایی باید اس��تاندارد های الزم رعایت ش��ود و هر 
تولید کننده ای که این استاندارد ها را رعایت نمی کند 
باید جلوی تولیدش گرفته شود که البته این وظیفه 
دستگاه های نظارتی اس��ت.رکنی تصریح کرد: در 
هیچ جای دنیا تولید خمیرمرغ ممنوع نیس��ت اما 
استاندارد های بهداشتی، مفاد و پروتکل های الزم در 
تولید و توزیع این محصول به دقت رعایت می شود.

وی اعالم کرد: بسیاری از واحد هایی که مجوز الزم 
را برای تولید خمیرمرغ از وزارت بهداشت دریافت 
کردند و تحت نظارت کامل س��ازمان دامپزش��کی 
هستند، مشکلی برای تولید خمیرمرغ ندارند و نباید 

منعی برای آنها وجود داشته باشد.

افزايش شاخص قیمت 
تولیدکننده گاوداری صنعتی 

 تداوم حمايت نامحدود
 از بازار سهام

مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری 
های صنعتی کش��ور را در س��ال 1393 اعالم کرد. بر این اساس، 
ش��اخص قیمت تولیدکننده محص��والت گاوداری های صنعتی 
کشور در س��ال 1393 نسبت به س��ال قبل 7.۰1 درصد افزایش 
یافته و به عدد 213.17 رسیده است.شاخص کل طی فصول بهار، 
تابستان و پاییز 1393 همواره دارای روند افزایشی بوده به طوری 
که در بهار 1.7۰ درصد، تابستان 2.35 درصد، پاییز ۰.47 درصد و 
زمستان با ۰.۰1- درصد کاهش مواجه بوده است. در سال 1392 
شاخص قیمت تمامی اقالم مورد بررسی غیر از گاو تلیسه و گوساله 
نر زیر 4 ماه افزایش یافته که بیش��ترین میزان افزایش مربوط به 
کود با 23.16 درصد است.بیشترین افزایش در شاخص کل استان 

با 27.۸5 درصد افزایش مربوط به استان آذربایجان شرقی است.

5 بانک بزرگ کشور که هفته گذشته بر سر حمایت از بازار سهام با 
وزیر اقتصاد به توافق رسیده بودند، کار خود را از امروز با بازارگردانی 
س��بد دارایی های خود آغاز کردند.بازار س��هام در ش��رایطی که با 
قیمت های به شدت جذاب مواجه ش��ده، باالخره پس از یک هفته 
انتظار از امروز چهارشنبه حمایت تدریجی 5 بانک بزرگ کشور از 
این بازار را لمس کرد.براساس این گزارش 5 بانک تجارت، ملت، رفاه، 
صادرات و ملی ایران به منظور مدیریت بر افزایش نقدشوندگی سهام 
شرکت های موجود در سبد دارایی های خود را از طریق هلدینگ ها 
و شرکت های سرمایه گذاری تابعه خود از امروز چهارشنبه در بورس 
تهران آغاز کردند.بنابر اخبار دریافتی این اقدام از روز شنبه همزمان 
با افزایش یک درصدی دامنه نوسان قیمت سهام و به طور نامحدود 

ادامه خواهد یافت.

 » هسا« 
در حصار

رییس بنکداران مواد غذایی از تخفیف حداکثر 12 درصدی کاالهای 
قیمت دار و تخفیف حداکثر 2۰ درصدی کاالهای فله ای بدون قیمت 

در طرح فروش فوق العاده ماه مبارک رمضان خبر داد.
محمد آقاطاهر اظهار کرد: زمانی که بنکداران، کاالیی را از کارخانه 
خریداری می کنند با س��ود س��ه درصدی ب��ه مغ��ازه داران عرضه 
می فروشند و مغازه داران نیز با سود 1۰ تا 15 درصدی آن کاال را در 

بازار مصرف عرضه می کنند.
وی ادام��ه داد: در فروش فوق الع��اده ای که در م��اه مبارک رمضان 
برگزار خواهد شد، عالوه بر مغازه داران، مردم نیز می توانند به صورت 
مس��تقیم از بنکداران خرید کنند و در واقع خرده فروش��ی در اقالم 
پرمصرف ماه رمضان توسط بنکداران موادغذایی اجرایی خواهد شد.

به گفته رییس بنکداران م��واد غذایی، اقالم پرمص��رف مثل برنج، 
روغن، حبوبات، قند و ش��کر، لبنیات و دیگر مواد غذایی پرمصرف 
به قیمت عمده در اختیار مردم قرار می گیرد. البته اقالم دیگر مثل 
تنقالت، کنسروجات یا آبمیوه ها در لیست اقالم پرمصرف ماه مبارک 
رمضان قرار ندارند و طبیعی است که فروش آنها به صورت عمده ای 

و به مغازه داران است.
آقاطاه��ر ب��ا بی��ان این ک��ه ب��ه اعضای خ��ود ب��رای ش��رکت در 
ف��روش فوق الع��اده اطالع رس��انی کردی��م، اظه��ار امی��دواری 
2۰ درص��دی اعض��ا را ش��اهد نی��م مش��ارکت   ک��رد بتوا

 باشیم.

تخفیف 12 و 20 درصدی مواد غذايی 
در فروش فوق العاده ماه رمضان

معاون س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت: در حال 
حاضر کمتر از یک درصد ازمحصوالت تحت پوش��ش 
اجباری استاندارد هس��تند که امیدواریم این تعداد در 
آینده به 1۰۰ درصد برس��د.به گزارش خبرنگار ایسنا 
در اردبیل، علی اباذری در اولین همایش هم اندیش��ی 
تدوین، آموزش و ترویج اس��تاندارد در اردبیل تصریح 
کرد:  ساالنه بیش از 3۰۰۰ استاندارد ملی دربخش های 
مختلف اقتصادی، گردشگری، کش��اورزی و...تدوین 
می شود.وی افزوود: سازمان ملی اس��تاندارد ایران به 
عنوان تنها مرجع تدوین و ترویج اس��تاندارد در کشور 
و نماینده دول��ت، صنعت و مصرف کنن��ده در عرصه 
 اس��تاندارد س��ازی بین المللی نقش مهمی را برعهده

 دارد.معاون سازمان ملی استاندارد همچنین به تهیه 
27 هزار سند استاندارد ملی اش��اره کرد و گفت: سال 
گذشته 3۰۰ هزار نمونه برداری، آزمایش و 36۰ هزار 
نمونه برداری از بازار انجام شد.اباذری پایش ساالنه 5۰۰ 
هزار ترازو و باسکول و 25 هزار نازل سوخت را یادآورشد 
و تصریح کرد: سیاس��ت جدید این سازمان، مشارکت 
مردم در تدوین استاندارد است.وی درپایان گفت: استان 
اردبیل ظرفیت ها وپتانسیل خوبی را درپیشینه فرهنگی 
و موقعیت های اقلیمی قابل توجهی درحوزه گردشگری 
و...دارد؛ ب��ه طوری که درحوزه کش��اورزی بس��یاری 

ازمحصوالت استان اردبیل ممتاز و برجسته هستند.

یک رسانه آمریکایی به نقل از فایننشال تایمز چاپ 
لندن نوشت: دولت حسن روحانی برای دوران پس از 
تحریم ها برنامه احیای اقتصادی کشور را تهیه کرده 
و برای س��رمایه گذاران خارجی مشوق هایی در نظر 
گرفته است تا س��رمایه گذاری در ایران را برای آنها 
جذاب کند.به گزارش این رس��انه آمریکایی به نقل 
از رئیس کل بانک مرکزی ایران نوشته است: بررسی 
های عملی شدن احیای اقتصاد کشور صورت گرفته 
و جاذبه های سرمایه گذاری خارجی در کشور بسیار 
شفاف شده اس��ت.در گزارش صدای آمریکا با عنوان 
تالش ایران برای جذب س��رمایه گ��ذاران خارجی 
پس از توافق هس��ته ای به مصاحبه ولی اهلل سیف با 
فایننشال تایمز چاپ لندن اشاره شده و آمده است: 
نباید انتظار داشت بی درنگ پس از لغو تحریم ها همه 
چیز مهیا شود؛ رشد اقتصادی و کاستن نرخ تورم تا 
حد تک رقمی شدن دست کم یک س��ال زمان می 
برد.براساس گزارش این رسانه آمریکایی، نرخ تورم 
که در زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی بیش از 
4۰ درصد بود اینک به 16 درصد کاهش یافته و رشد 
اقتصادی که در سال های پایانی دولت احمدی نژاد 
منفی بود در سال جاری بنا به پیش بینی صندوق بین 
المللی پول به شش دهم درصد خواهد رسید که باز 
هم در مقایس��ه با نرخ 3.6 درصدی خاورمیانه پایین 

است اما در هرحال دیگر منفی نیست. 

استاندارد کمتر از يک درصد از 
محصوالت تحت پوشش اجباری

رشداقتصادی ايران ديگرمنفی 
نیست

در حالی قرار بود واحدهای مس��کن مهر پروژه “هسا” در پرند 
آذرماه سال گذشته تحویل متقاضیان شود که با گذشت حدود 
6 ماه این وعده مدیرعامل عمران پرند هنوز محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، اسفند ماه 
سال 92 باران هاشم زهی با اعالم افزایش قطعی قیمت مسکن 
مهر پروژه “هسا” از تحویل واحدهای این سایت به متقاضیان 

تا آذرماه سال 93 خبر داده بود.
وی با اش��اره به این که برنامه اجرایی و مالی برای حل مشکل 
نیمه تعطیل بودن یک س��اله پروژه هسا تدوین شده به تسنیم 
گفته بود: عالوه بر ای��ن  ظرف یکی دو روز آین��ده تفاهم نامه 

اصالحیه قیمت امضا می شود.
وی با بیان “دو برنامه برای تعیین تکلیف این پروژه مش��خص 
کردیم” تصریح کرد: در قالب برنامه اجرایی تا پایان آذرماه سال 
آینده کل پروژه ساخته، تکمیل و در اختیار مردم قرار می گیرد 
و در چارچوب برنامه مالی نیز پشتیبانی از فرآیند اجرای پروژه 

صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: آماده سازی پروژه های مسکن مهر، ساخت آنها و 
محوطه سازی با تسهیالت بانکی و آورده متقاضی انجام می شود 
که تا این لحظه تسهیالت پرداخت ش��ده و آورده متقاضی با 
برنامه مالی تنظیم شده بر اساس اطالع رس��انی سهم خود را 

پرداخت کنند.
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یادداشت

هفت هنر

»مخترعان فردا« در فرهنگسرای عرفان 
مجموع��ه کارگاه های آموزش��ی ب��ا عن��وان »مخترعان فردا« توس��ط 
فرهنگسرای عرفان، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
برگزار می شود. مدیر این فرهنگسرا گفت: سنین کودکی و نوجوانی بهترین 
زمان ارائه آموزشهای الزم جهت رشد و پرورش قدرت خالقیت انسان است 
و ایجاد فضایی که موجب رشد و پرورش قدرت خالقیت افراد شود از جمله 
وظایف خانواده ها و مسئولین فرهنگی محسوب می شود. حق شناس افزود: 
فرهنگسرای عرفان نیز تالش کرده است تا با برگزاری چهار کارگاه اموزشی 
مختلف ویژه کودکان و نوجوانان ش��رایطی را جهت شکلگیری ایده های 
مختلف در ذهن آنان فراهم کند.وی ادامه داد: در این کارگاه های آموزشی 
که با حضور کارشناسان متخصص و مجرب برگزار می شود، هر فکر و ایده ای 
که برای ساختن یک وسیله جدید به ذهن کودکان خطور کند با همکاری 
مربی به صورت ماکت ساخته می شود و اگر از شرایط الزم برخوردار باشد 
برای ثبت و دریافت اظهارنامه به مراجع مربوطه فرستاده می شود. وی گفت: 

البته این کار باید با پی گیری و همکاری خانواده ها نیز انجام شود. 

 محرومیت 116 ناشر از حضور 
در نمایشگاه کتاب ۹۵ 

رییس هیات رسیدگی به تخلفات ناشران با اش��اره به صدور ۱۴۱ رأی در 
طول ۱۰ روز برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران، گفت: ۱۱۶ مورد از این آرا 
محرومیت از حضور در نمایشگاه سال آینده است.  همایون امیرزاده، رییس 
هیات رسیدگی به تخلفات ناشران ش��رکت کننده در بیست و هشتمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره تعداد آراء صادره برای متخلفان تا 
پایان این نمایشگاه گفت: در طول ۱۰ روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران 
۱۴۱ رأی صادر شد که بر اساس آراء صادره در ۱۱۶ مورد، رأی به محرومیت 
از حضور در نمایشگاه سال آینده صادر شد. وی با بیان اینکه محرومین از 
حضور در نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۵، ناشران غیرحرفه ای و جدا 
از قاطبه صنف نشر هستند، از ذکر اسامی این ۱۱۶ ناشر متخلف خودداری 
و در عین حال تاکید کرد: ما قصد انتشار اسامی این ناشران غیرحرفه ای را 
نداریم، اما همانگونه که امسال در راستای تجدیدنظر در خصوص ناشرانی 
که سال گذشته از حضور در نمایشگاه کتاب ۹۴ محروم شده بودند، اقدامی 
صورت نگرفت و این مساله باعث رضایتمندی صنف نشر شد، قصد داریم 
این مسیر را برای س��ال آینده هم ادامه دهیم. رییس هیات رسیدگی به 
تخلفات ناشران اضافه کرد: امس��ال هیات رسیدگی به تخلفات ناشران بر 
مبنای گزارش ها و درخواست هایی که از س��وی بخش های مختلف که 
مجری آن تشکل های نشر بودند، می رس��ید، اقدام به ورود به پرونده ها 
کرد. این کار، کار بسیار سنگینی بود که بدون هماهنگی و همکاری تشکل 
های نشر ممکن نمی شد. امیرزاده گفت: تشکل های نشر با درک درست 
لزوم رعایت ناشران حرفه ای طی یک برنامه ریزی منسجم، بخش مهمی 
از ناشران غیرحرفه ای را که هر ساله با حضورشان موجب تضعیف حقوق 
هم صنفی هایشان می شدند، شناسایی کرد و مجموع آراء صادره حاصل 
همگرایی و وحدت رویه تش��کل های صنفی نش��ر در برخورد با ناشران 

غیرحرفه ای بود.

»از عشق« به بازار موسیقی می آید
مجوز تازه ترین آلبوم موسیقی حمید عسکری صادر شد  .حمید 
عس��کری ضمن اعالم اینکه این اثر چهار خرداد ماه در سراس��ر 
کشور انتشار خواهد یافت، افزود: آلبوم »از عشق« نتیجه ۱۰ سال 
فعالیت من در عرصه موسیقی پاپ اس��ت. وی ضمن بیان اینکه 
موسیقی پاپ کشور به شدت دچار تکرار شده است، گفت: در این 
آلبوم سعی کردم نسبت به آلبوم های قبلی فضای جدید و متنوع 

تری داشته باشم وتکرار در آن اتفاق نیفتد. 
در کل از این آلبوم راضی هستم. عس��کری افزود: در این آلبوم از 
کار ترانه سراهای حرفه ای اس��تفاده شده همچنین ملودی های 
آن جدید است و افراد مختلف آهنگس��ازی و تنظیم آن را انجام 
داده اند. این خوانن��ده درباره نامگذاری آلبوم گفت: ش��عار دوره 
یازدهم ریاست جمهوری تدبیر و امید است من هم می خواستم 
اس��می انتخاب کنم که انرژی مثبت به مردم بده��د. وی درباره 
نحوه برگزاری کنس��رت ها گفت: ۲۳ مرداد در تهران کنس��رت 
دارم و بعد از عید فطر اولین کنسرت تور شهرستان ها در شیراز و 
سپس در اصفهان برگزار خواهد شد. این آلبوم صوتی در۱۲ قطعه 
به آهنگس��ازي حمید عس��کری، مهدی دارابی، حسین قربانپور 
و حمید فریزند تهیه ش��ده اس��ت. تنظی��م آن را پوریا حیدری، 
جهان مس��عودی، ش��هاب اکبری و کوش��ان حداد با اشعاری از 
کاظم موسوی، علی بحرینی، حمید فریزند، حمید عسکری، امیر 
بذرافشان، امیر بامشاد،کاظم موس��وی، علی ایلیا، علی عباسی و 
حمید فریزند عرضه شده است. مجوز انتشار این اثر برای  شرکت 

فرهنگی -هنری آوا نوای سل فا، صادرشده است.

بازگشت فرهاد فخرالدینی به ارکستر 
علی رهبری در جریان تمرین ارکستر سمفونیک تهران اعالم کرد 
که آقای فخرالدینی به ارکستر بازگش��ته اند و قطعا برای تمرین 
دادن با این نوازندگان همراه خواهند ش��د.  ارکس��تر سمفونیک 
تهران از صبح ۳۰ اریبهشت ماه بخش دیگری از تمرینات خود را 
با حضور نوازندگان جدید آغاز کرده است و همچنین معاون امور 

هنری وزارت ارشاد از این تمرین بازدید کرد. 
معاون هن��ری وزارت ارش��اد در هنگام تمرین می��ان نوازندگان 
قرار گرفت و خطاب ب��ه آنها گفت: آقای رهب��ری معموال صریح 
صحبت می کنند و من همیش��ه به ایش��ان می گویم که ایرانی ها 
اهل تعارف هس��تند و کمتر پیش می آید، اینگونه مثل ش��ما که 
در خارج از کش��ور زندگ��ی کرده اید صریح صحب��ت کنند. علی 
مرادخانی ادامه داد: امیدوارم س��اماندهی ارکس��ترها به گونه ای 
باشد تا ارکسترها همیشه پابرجا بماند و قائل به یک شخص خاص 
نباش��د. معاون امور هنری در بخش دیگری از س��خنانش گفت: 
امیدوارم سازمان ارکسترها به گونه ای باشد که بتواند مستمر به 
فعالیت های خود ادامه دهد. پس از صحبت های مرادخانی، علی 
 رهبری نیز گفت: من بودنم در ایران را به آقای مرادخانی مدیون

هستم.

»پایتخ��ت ۴« بع��د از خبرهای ضد و نقیض بس��یار 
باالخ��ره این روزها مراحل نهایی س��اخت را پش��ت 
می گذارد؛ س��ریالی که بر س��ر ب��ودن ی��ا نبودنش 
حاشیه های زیادی شکل گرفت. به گزارش زاینده رود 
به نقل از خبرآنالین، سیروس مقدم با »پایتخت« سه 
سال میهمان نوروزی خانه های مردم بود. نقی، ارسطو، 
بابا پنجعلی، هما، بهبود، فهمیه و سارا و نیکا، سه سال 
توانستند توجه مخاطبان حاال سختگیر تلویزیون را 
به خود جلب کنند. این سریال هم مثل هر کار موفق 
دیگری در تلویزیون با حاش��یه هایی بس��یاری روبرو 
بود. حاشیه هایی که دست آخر می رفتند باعث شوند 

»پایتخت۴« ساخته نشود. 
ماجرا از زمان اتمام سری سوم این مجموعه آغاز شد. 
زمانی که از گوش��ه و کنار شنیده می ش��د دیگر قرار 
نیست این سریال ادامه پیدا کند. پرونده این سریال 
که گفته می ش��د با انتقاد تند برخ��ی از مردم نواحی 
شمال کشورمان روبرو شده، در حال بسته شدن بود. 
خاصه آن که نماینده مردم ساری در مجلس شورای 
اسالمی هم نامه ای به رئیس وقت سازمان صدا و سیما 
عزت اهلل ضرغامی نوش��ت تا اجازه س��اخت مجموعه 

جدیدی از آن را دیگر ندهد. 

او گفت��ه ب��ود: »با توج��ه ب��ه ارزیابی انجام ش��ده و 
نظرات کارشناس��ی دریافت ش��ده از ساخت سریال 
»پایتخت۴« جلوگیری خواهد ش��د و برنامه ای برای 
ساخت این سریال در رسانه ملی وجود ندارد. ارزیابی 
نقطه نظرات ش��ورای نظارت بر صداوسیما با امضای 
اینجانب در اختیار رییس س��ازمان صدا و سیما قرار 
گرفت. اعضای شورا نقاط ضعف سریال »پایتخت۳« 
را به ضرغامی اعالم و تذکراتی را نیز در این نامه مطرح 

کردند.«
چند روز بعد از این اظهارنظر عباس فاطمی، مدیرکل 
طرح و برنامه ریزی معاونت س��یما در یک نشس��ت 
خبری گفت که این سریال در نوروز ۹۴ به روی آنتن 
می رود. اتفاقی که البته رخ نداد و خبرنگاران هرچقدر 
از سیروس مقدم پرسیدند که پس پایتخت چه شد؟ 
او سعی کرده به طور سربس��ته بگوید که از باال اجازه 

کار به او نمی دهند.
مقدم یک بار با اش��اره ب��ه اعتراض هایی ک��ه به این 
سریال صورت گرفت، گفته بود کسی که مروج ابتذال 
فرهنگی است خودش سردس��ته معترضان در برابر 
استانداری مازندان شده است. دس��ت آخر هم الهام 
غفوری، تهیه کننده سریال پایتخت آب پاکی را روی 

دست همه ریخت تا بگوید که بعید است امسال سری 
چهارم این سریال به تولید برسد. او خبر از مشکالتی 
هم در راه ساخت این سریال داده بود و به این ترتیب، 

ماجرا می رفت که فراموش شود. 
اما روای��ت کارگردان »پایتخ��ت« از دی��دار با مقام 
معظ��م رهب��ری در بیمارس��تان و صحبت هایی که 
ایش��ان درباره س��ریال مطرح کردن��د، امیدها برای 
بازگش��ت »پایتخت« را بیش��تر کرد. به گفته مقدم، 
مقام معظم رهبری در آن دیدار از سریال »پایتخت« 
تعری��ف کردن��د و آن را نمونه خوبی از یک س��ریال 
ایرانی دانستند. به این ترتیب دوباره امیدواری برای 
ساخت این سریال پررنگ شد. امیدواری که سرانجام 
با انتش��ار خبر س��اخت »پایتخت۴« و پخش آن در 
ماه رمضان ش��کل واقعیت به خود گرفت. محس��ن 
تنابنده نوروز ۹۴ با حضور در برنامه احسان علیخانی 
از ساخت »پایتخت۴« خبر داد. کم کم، از این سریال 
به همراه »دردسرهای عظیم۲« با عنوان سریال های 

ماه رمضان نام برده شد. 
س��رانجام مشخص شد 
که در س��ری جدید هم 
همچنان همان بازیگران 
حض��ور دارن��د، هرچند 
خب��ر غیب��ت مه��ران 
احمدی اوقات خیلی ها 
را تلخ کرد. ب��ا این حال 
همی��ن چن��د روز پیش 
مه��ران احم��دی اعالم 
کرد که در پایتخت چهار 
حض��ور دارد. او ک��ه به 

خاطر بازی در فیلم نرگس آبیار و تداخل زمانی ساخت 
این فیلم با سریال از حضور در پایتخت ۴ بازمانده بود 
گفت که ظاهرا مشکل حل شده و از خدایش است که 

در این سریال بازی کند. 
این نخس��تین بار است که ساخت س��ریالی به سری 
چهارم می رسد. اتفاقی که کار را برای دست اندرکاران 
این سریال بسیار س��خت کرده بود. پیش از این »زیر 
آسمان شهر« در سه سری س��اخته و پخش شد که 
البته بخش ه��ای دوم و س��وم کیفی��ت و محبوبیت 
بخش اول را نداشت. حسن وارسته مشاور فیلمنامه 
س��ریال »پایتخت۴« با اش��اره به همین س��ختی ها 
گفته بود باید از نخ نما ش��دن پرهیز کنیم و در عین 
حال در قصه پ��ردازی م��ان نباید عقب گرد داش��ته 
باشیم. آیا قس��مت چهارم این مجموعه هم می تواند 
موفقیت ه��ای دوره های قبل��ی را تک��رار کند؟ این 
پرسش��ی اس��ت که برای فهمیدن پاس��خش باید تا 
 ماه رمض��ان و پخش این مجموع��ه از تلویزیون صبر

 کنیم.

ماجراهای ساخت سری چهارم یک سریال محبوب 

پایتختی ها دوباره می آیند

موسیقی

»پایتخت ۴« 
بعد از خبرهای ضد و 
نقیض بسیار باالخره 

این روزها مراحل 
نهایی ساخت را پشت 
می گذارد؛ سریالی که 
بر سر بودن یا نبودنش 

حاشیه های زیادی 
شکل گرفت
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تحدید حدود اختصاصی 
1/23شماره:1394/04/18009-1394/1/16 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین مشهور پی گرده پالک شماره 1597 فرعی از شماره 100- اصلی واقع در طامه 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مجید رضایی طامه 
فرزند مصطفی 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 پالک مرقوم در مورخ 94/4/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
و ساعت  روز  در  که  می گردد  اخطار  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد 
مقرر در این آگهی در محل حضور  یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
پذیرفته خواهد شد. تا 30 روز  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 

تاریخ انتشار:1394/03/02 م الف:3 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
مزایده 

 9209980361500801 پرونده:  شماره   9410110361600068 نامه:  شماره   2/198
شماره بایگانی شعبه: 920131 اجرای احکام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 920131ج/27 له خانم راضیه معتمدی فرزند علی 
و علیه آقای محمدحسین ایروانی فرزند محمدابراهیم به خواسته مطالبه مهریه در نظر 
دارد در روز شنبه مورخ 94/3/23 راس ساعت 9 صبح جلسه مزایده ای در محل این 
اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت – 200 متر جلوتر از دادگستری کل استان اصفهان 
به  به منظور فروش یک قطعه زمین  طبقه دوم- واحد4   – احکام  اجرای  ساختمان   –
شماره پالک 540 از مجموعه مسکونی شهید بهشتی محمدآباد برگزار نماید. ملک فوق 
از پالک 148/1/4 اصلی بخش 22 اصفهان  ثبتی 26 فرعی مجزی شده  تحت شماره 
شماره  به  واگذاری  قرارداد  موجب  به  که  میباشد  مترمربع   274/31 کل  مساحت  با 
63365 مورخ 88/7/30 به آقای محمدحسین ایروانی واگذار گردیده و از طریق همان 
مرجع توقیف شده است. طبق نظر کارشناس با توجه به موقعیت – عوامل موثر جمعًا 
به فروش  لها  بابت مهریه محکوم  که  ارزیابی گردیده  ریال  ارزش 220/000/000  به 
میرسد. متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده در محل از ملک مورد مزایده 
بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.اوصاف ملک 
طبق نظر کارشناس: ملک مذکور واقع در آدرس اصفهان – شهر محمدآباد جرقویه – 
بر خیابان 16 متری میباشد که شمااًل به طول 12 متر شرقًا به طول 23 متر جنوبًا به 
طول 12 متر غربًا به طول 23 متر به مساحت دویست و هفتاد و شش مترمربع میباشد 
در زمان بازدید مشاهده شد قطعه زمین فوق در حد اجرای فنداسیون به ابعاد 12×11 
الف:3445 اجرای  فنداسیون پیشرفت فیزیکی دارد.م  متر و کرسی چینی آجری کنار 

احکام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  چهارم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   2/40
له خواهان محمدرضا  اجرایی کالسه 930439ج.ح/4  پرونده  ای در خصوص  مزایده 
هارونی و علیه شرکت خوش نماسازان غرب به مدیریت محمد نوریان مبنی بر مطالبه 
مبلغ 21/860/000 ریال و مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق اجرا دولتی به منظور فروش 
طبقه4-   – حافظ  مجتمع   – فلسطین  چهارراه  نشانی:  به  ذیل  شرح  به  توقیفی  اموال 
واحد21 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است 
در روز چهارشنبه مورخ 94/3/20 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا )طبقه 
چهارم – ساختمان اجرای احکام دادگستری – خیابان نیکبخت – جنب بیمه پارسیان( 
برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اموال قادر به بازدید 
از 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 بود.نظریه کارشناسی: 1- ارزش یک دستگاه 
لپ تاپ توشیبا با کد اموال شرکت شماره 1000892 مستعمل به مبلغ 5/800/000 ریال. 
2- ارزش یک دستگاه لپ تاپ اپل با شماره سریال 3002GCHXWPRGA مستعمل 
به مبلغ 7/500/000 هفت میلیون و پانصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر میگردد. 3- 
ارزش یک دستگاه تبلت لترا با شماره سریال GB/T 18287-2000 مستعمل به مبلغ 
5/500/000 پنج میلیون و پانصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر میگردد. با توجه به 

مراتب فوق از سه دستگاه فوق الذکر جمعًا به مبلغ 21/000/000 ریال بابت بیست و یک 
میلیون ریال برآورد و اعالم نظر میگردد البته مراتب به عنوان قیمت پایه مزایده برآورد 
و اعالم میگردد.م الف:4947 اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
دارد جلسه  نظر  در  دادگاه حقوقی اصفهان  مدنی شعبه چهارم  احکام  اجرای   2/374
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 890302ج.ح/4 له شهال پور عسگری و 
قمر تاج چاپاریان و علیه پرویز و خسرو و شاپور پور عسگری و فاطمه عسگری و 
وراث زینت عسگری با وکالت آقای امام قلی پدرام مبنی بر دستور فروش شش دانگ 
پالک ثبتی 11/1677 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی: خیابان پنج رمضان – 
پالک31   – گلستان  بن.بست   – کوچه سعادت   – و مسجدالجمال  جنب شیرینی گالب 
در  است  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  که مصون  الذکر  ذیل  کارشناسی  با وصف 
مورخ 94/3/19 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا )طبقه چهارم – ساختمان 
در  نماید  برگزار  پارسیان(  بیمه  جنب   – نیکبخت  خیابان   – دادگستری  احکام  اجرای 
گرفته  مدنی صورت  احکام  اجرای  قانون   111 ماده  اعمال  نظر  مورد  ملک  خصوص 
است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ قادر به بازدید از آن 
خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی با حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا 
دهنده  پیشنهاد  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  مزایده  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی: پالک 
مورد بازدید یک باب منزل دو طبقه و زیرزمین است به شماره پالک ثبتی 11/1677 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت عرصه 186/9 مترمربع و زیربنای دو طبقه 
کارهای  زیرزمین  و  همکف  طبقه  که  مترمربع   300 مساحت  به  )انباری(  زیرزمین  و 
اول در حد سفتکاری و  تکمیل شده و در آن زندگی می کنند و طبقه  ساختمانی آن 
چهارچوبهای فلزی آن نصب گردیده و درب و پنجره خارجی آن نیز نصب شده هر 
و  بهداشتی  و کف سرویسهای  موزاییک  حیاط  و  همکف  طبقه  و کف  دوخوابه  طبقه 
آشپزخانه سرامیک و بدنه دیوارها کاشی گردیده و بقیه سطوح و دیوارهای داخلی و 
سقف گچ رنگ گردیده و درب و پنجره خارجی پروفیل فلزی و نمای جنوبی سنگ و 
دیوارهای حیاط آجری و دربهای داخلی چوبی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز 
و تلفن میباشد بنا بر مراتب فوق و با توجه به موقعیت محل و نوع مساحت و قدمت 
آن ارزش هر مترمربع عرصه 15/000/000 ریال و ارزش کل 186/9 مترمربع به مبلغ 
2/803/500/000 ریال و ارزش هر مترمربع اعیانی به مبلغ 2/000/000 ریال و ارزش 
کل 300 مترمربع جمعًا به مبلغ 600/000/000 ریال و ارزش ششدانگ عرصه و اعیان 
منزل موصوف با لحاظ کردن اشتراکات و حیات سازی جمعًا به مبلغ 3/600/000/000 
دادگاه  چهارم  شعبه  احکام  اجرای  الف:4391  میگردد.م  نظر  اعالم  و  ارزیابی  ریال 

عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   2/375
با  ونکی  امیری  بهروز  له  930382ج.ح/  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  مزایده 
وکالت علی خشایی دهاقانی علیه رضا امیری بابت مطالبه مبلغ 6/536/144/975 ریال 
مبنی بر فروش 4/49 دانگ از شش دانگ سهم آقای رضا امیری به نشانی اصفهان – 
خ.برازنده – نبش کوچه بهار – جنب پالک52 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده است در روز مورخ 94/3/18 از ساعت 9 تا 9/30 صبح 
 – خ.نیکبخت   – ساختمان اجرای احکام دادگستری   – این اجرا )طبقه چهارم  در محل 
جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون 
مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 خرید  طالبین  است.  گرفته  صورت  مدنی  احکام  اجرای 
کارشناسی  قیمت  تودیع %10  با  تا  بود  آن خواهند  از  بازدید  به  قادر  ملک  نشانی  به 
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 
نظریه  بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  و  کارشناسی شروع 
کارشناسی: طبق استعالم ثبتی مضبوط در پرونده که اشعار میدارد: به موجب سند 
انتقال شماره 36646 مورخ 83/3/12 دفتر 66 ویالشهر اصفهان تمامت 194/85 سهم 
از 21835 سهم مشاع از 11900 سهم )یک سهم( مشاع از 52 سهم ششدانگ به آقای 
است. وضعیت موجود: ساختمان  ثبت  در جریان  نام  به  و  قطعی  انتقال  امیری  رضا 
معرفی شده در سه طبقه شامل: همکف به صورت تجاری – طبقه اول و دوم به صورت 
مسکونی احداث گردیده است که اسکلت ساختمان از نوع بتنی و با قدمت ساخت حدود 

10-12 سال میباشد. طبقه همکف شامل: 3 واحد)مغازه( تجاری با حداکثر ارتفاع 3 متر 
و آرایشگاه زنانه میباشد که: 1- مغازه شماره 2 به مساحت حدود 23/20 مترمربع 
و مورد بهره برداری برای کابینت سازی و در ید مستاجر است و کف و دیوارها از 
سرامیک و دارای شیشه سکوریت میباشد. 2- مغازه شماره3 به مساحت حدود 26 
مترمربع و مورد بهره برداری برای کابینت سازی و در ید مستاجر است که کف و 
دیوارها از سرامیک و دارای شیشه سکوریت میباشد. 3- مغازه ماهی فروشی)1( به 
مساحت حدود 73 مترمربع که برای شغل ماهی فروشی مورد بهره برداری و در ید 
مستاجر است کف و دیوارها از کاشی و سرامیک – سقف از نقاشی مولتی کالر – درب 
برق  اشتراکات  دارای  و  کولرآبی  از  سرمایش   – فلزی  با کرکره  از شیشه سکوریت 
سه فاز میباشد. 4- آرایشگاه زنانه به مساحت حدود 16 مترمربع که کف و دیوارها 
سرامیک و در ید مستاجر میباشد. توجه: مغازه های 2و3 با توجه به شغل دایر در 
آنها و وضعیت آنها محتماًل به صورت یک باب مغازه باشند. طبقه اول و دوم: هر کدام 
به صورت یک واحد مسکونی می باشند که مساحت طبقه اول به مقدار حدود 115/50 
مترمربع و مساحت طبقه دوم به مقدار حدود 121/50 مترمربع میباشد طبقه اول کف 
سازی ها از سرامیک و موزاییک – دیوارها و سقفها از سفیدکاری و نقاشی – دربها از 
نوع چوبی – سرمایش از کولرآبی و گرمایشی از بخاری گازی است و در طبقه دوم 
جدیداً بازسازی انجام شده و در حال انجام است. کف سازی ها در این واحد از نوع 
سرامیک و موزاییک- دیوارها از سفید و نقاشی و در هال و پذیرایی از دیوارکوب – 
گرافت استن و نقاشی مولتی کالر است. سقفها نقاشی شده – دیوارها و کف آشپزخانه 
 از کاشی و سرامیک – کابینت ها از نوع ام.دی.اف – دربهای داخلی چوبی – پنجره ها

است.  گازی  بخاری  گرمایش  و سیستم  آبی  کولر  سیستم سرمایش   – فلزی  نوع  از 
مجموعه فاقد آسانسور میباشد. حسب االظهارات: کل مجموعه دارای یک اشتراک آب 
و یک اشتراک گاز و دو اشتراک برق )مسکونی ها یک کنتور و تجاری ها یک کنتور 
سه فاز( میباشد. طبق استعالم شماره 7/93/19223 مورخ 93/8/7 شهرداری منطقه 7 
که اشعار میدارد: »محل معرفی شده دارای پروانه ساختمان به شماره 17/7793 مورخ 
79/3/22 بوده ولیکن با توجه به سوابق موجود در پرونده تاکنون گواهی عدم خالف 
پایان ساختمان صادر نشده است. ضمنًا پالک دارای بدهی به شهرداری اصفهان  و 
میباشد.« ضمنًا با توجه به تصویر گواهی پروانه تعمیری ساختمان ارایه شده به شماره 
9087055 مورخ 1390/12/20: برای ساختمان مذکور با مالکیت آقای رضا امیری و 
پالک ثبتی )---5182( با کد نوسازی 7/10/17507/137/0 اقدام به صدور پروانه تعمیر 
ساختمان با اعتبار سه ماهه شده است که در این گواهی وضعیت بنای موجود چنین 
ذکر گردیده است: طبقه همکف با 4 واحد تجاری به مساحت 193/05 مترمربع – یک 
واحد پارکینگ به مساحت 15/20 مترمربع – راپل به مساحت 10 مترمربع و با ارتفاع 3 
متر میباشد. طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 126/50 مترمربع و هر طبقه با ارتفاع 
و  است  تفکیکی  صورتمجلس   – پایان ساختمان  گواهی  فاقد  میباشد. محل  متر   3/20
عرصه محل احداث ساختمان نیز فاقد سند مفروزی ششدانگ بوده و ساختمان مذکور 
بر روی قسمتی از عرصه مشاعی پالک 15182 بخش 5 ثبت اصفهان احداث گردیده 
است با توجه به موارد فوق الذکر – موقعیت و محل ملک – مساحت عرصه و اعیانی 
و قدمت اعیانی – کاربری ها – گواهی های شهرداری – استعالم ماخوذه از شهرداری 
برای عرصه محل  عدم وجود سند مفروزی ششدانگ   – پایان ساخت  عدم وجود   –
ساختمان – ارزش اشتراکات – بازار عرضه و تقاضا و با در نظر گرفتن جمیع عوامل 
موثر در قیمت گذاری ارزش ششدانگ ساختمان مذکور با مشخصات و طبق آدرس 
کروکی ترسیمی به مبلغ 8/725/000/000 ریال معادل هشتصد و هفتاد و دو میلیون 
 و پانصد هزار تومان برآورد و اعالم میگردد.م الف:4390 اجرای احکام شعبه سوم

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول 

در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   8 شعبه  احکام  اجرای   2/377
خصوص پرونده اجرایی شماره 395/90 له آقای رمضانعلی کاظمی علیه آقای جواد 
جابرانصاری مبنی بر مطالبه مبلغ 1/220/242/965 ریال به منظور فروش 1/21 حبه 
مشاع از 72 حبه شش دانگ پالک ثبتی 14458/21 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
انتهای بن  کوی بهار –  مجاور مجتمع مسکونی زیتون –  نشانی خیابان رزمندگان – 
از   94/3/16 تاریخ  در  و  میباشد  زمین  قطعه  یک  صورت  به  که  دوم  فرعی   – بست 
ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت – باالتر از ساختمان 
احکام  اجرای   8 شعبه   – چهارم  طبقه   – حقوقی  احکام  اجرای  مجتمع   – دادگستری 
برگزار نماید. طالبین مزایده میتوانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی معینه مراجعه 

حساب  به  کارشناسی  قیمت   %10 تودیع  با  و  نمایند  بازدید  مزایده  مورد  ملک  از  و 
دادگستری  ملی  بانک  نزد   2171290210008 شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده 
با  نمایند. مزایده  اجرا در جلسه مزایده شرکت  این  به  ارائه فیش واریزی  اصفهان و 
مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه 
کارشناسی: یک قطعه زمین محصور با دیوار آجری و درب نرده فلزی که در کروکی 
نقشه برداری مشخص شده است. مساحت تقریبی 140 مترمربع و به ابعاد 8×17/5 متر 
و به صورت مشاعی و به میزان   از   از شش دانگ 5000 مترمربع و فاقد مستحدثات 
 و حقوق تجاری میباشد. ارزش کل ملک 2/044/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

م الف:4389 اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه   2/378
آقای عبدالرحمن نصری نصرآبادی  علیه  ثریا خلیلیان و  له خانم  6015/93ش.ح/اول 
کوی اندیشه –  نرسیده به مسجدالحسین –  خ.بهشت آزادان –  به آدرس خ.آتشگاه – 
روبروی گلخانه بهزاد – سمت چپ- درب سوم بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
مسکونی  منزل  شرح  به  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  ریال   1/204/970/000 مبلغ  به 
 دارای کدپستی 8186874871 ملک مذکور با عرصه به مساحت مترمربع و اعیانی در 
دو طبقه مسکونی یک خوابه به انضمام یک اتاق بر روی سقف تیرچه بلوک و قدمت حدود 
15 سال ساخت به مساحت حدود 160 مترمربع بوده و مشتمل است بر آشپزخانه به 
صورت اوپن با پوشش کاشی و سرامیک و کابینتهای ام.دی.اف – درب و پنجره های 
طبقه همکف از نوع آهنی و طبقه اول آلومینیومی – نمای خارجی ساختمان و دیوارهای 
با  سنگ  دیوارها  پایینی  متر   1/5 مجاور  گذر  به  مشرف  نمای  در  که  آجرنما   حیاط 
ذبر تیره رنگ اجرا شده است – کفسازی ساختمان و حیاط موزاییک – سیستم گرمایش 
بخاری گازی و سرمایشی کولرآبی – پوشش داخلی دیوارها گچ و نقاشی و دارای یک 
انشعاب آب و برق و گاز میباشد ولی فاقد انشعاب فاضالب است با عنایت به موارد 
فوق و موقعیت محل – مساحت عرصه و اعیانی – نوع کاربری و قدمت بنا و مشترکات 
اعیانی ششدانگ  و  پایه مزایده عرصه  قیمت  متعلقات متصله و سایر عوامل موثر  و 
چهار  بخش  ماربین  آزادان  قریه  در  واقع   7/250 مالکیت  شماره  به  مسکونی   منزل 
ثبت اصفهان که ششدانگ مالکیت آن به نام عبدالرحمن نصری نصرآبادی فرزند احمد به 
ثبت رسیده است به مبلغ  نهصد میلیون ریال معادل نود میلیون تومان ارزیابی گردیده 
 است و مورد تعرض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای
اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  محل  در  صبح  10تا9  ساعت  در   94/3/19 مورخ 
در  شرکت  طالبین  نماید  برگزار  وکال  چهارراه  نبش  صدوق  شیخ  خیابان  در   واقع 
جلسه مزایده میتوانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 
باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند  ارائه  اجرا  این  به  را  آن  فیش  و  واریز  ملی   بانک 
مبلغ برنده مزایده خواهد بود ضمنًا مبلغ کارشناسی شده معادل 94/637 عدد سکه 
حل  شورای  حقوقی  اول  شعبه  احکام  اجرای  الف:4325  میباشد.م  بهارآزادی  تمام 

اختالف اصفهان
مزایده 

در خصوص  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  کیفری  احکام  اجرای  نهم  شعبه   2/537
در  صبح   11 تا   10 ساعت  از   94/3/24 مورخ  یکشنبه  روز  در  930292ش9  کالسه 
محل این اجرا )اتاق030- ط.همکف دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش یکدستگاه 
سواری ب.ام.و تیپ 330 آی مدل 2009 رنگ سرمه ای – بنزین سوز – دارای موتور 
انتظامی  شماره  به   wbavhoi069a063067 شماره  شاسی  و   77824280 شماره 
344د58-ایران66 که اکنون در پارکینگ شهرداری جنب دادگستری کل خیابان شهید 
وضعیت نسبتا   – ثالث  نامه شخص  بیمه  فاقد   – نیکبخت میباشد موتور آن خاموش 
 – باطری خراب   – بدنه نسبتا سالم  رنگ   – دار )%70(  دارای الستیکهای آج   – خوب 
شیشه عقب معیوب برگزار نماید خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
طالبین  لذا  است.  شده  ارزیابی  تومان(  میلیون  و سی  )یکصد  ریال   1/300/000/000
خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از خودرو در پارکینگ مذکور خواهند 
پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده  با تودیع نقدی 10% قیمت  تا  بود 
بر عهده  انتقال  و  نقل  و  اجرایی  های  بود. هزینه  مزایده خواهد  برنده  قیمت  باالترین 
خریدار است ضمنًا این اجرا در خصوص انتقال خودرو تعهدی ندارد. خودرو رسمًا 
به نام خانم سمیه باقری طادی فرزند اکبر میباشد.م الف:4946 شعبه نهم اجرای احکام 
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جشن قهرمانی سپاهان 
در هیات شنا

هاشمی: گیم نخست 
اشتباهات زیادی 

داشتیم

اعضاء و کمیته های هیات شنا اس��تان اصفهان قهرمانی تیم فوتبال فوالدمبارکه 
سپاهان را جشن گرفتند. 

به گزارش روابط عمومی هیات ش��نای اس��تان اصفهان، با قهرمانی تیم فوتبال 
فوالدمبارکه سپاهان در لیگ برتر چهاردهم، اعضاء و کمیته های هیات شنا استان 
اصفهان این افتخارآفرینی را به دکتر خلیلیان رئیس هیات و مدیرعامل باش��گاه 

فرهنگی ورزشی فوالدمبارکه تبریک عرض نمودند.
از حاشیه های این مراسم می توان به حضور اعضاء، برخی از مسئولین کمیته ها 

و پیشکسوتان اشاره کرد.
کیک این جشن به صورت توپ فوتبال بود که شمع این کیک عدد پنج را نشان 
می داد، عدد 5 پنجمین قهرمانی مقتدرانه فوالدمبارکه س��پاهان در لیگ برتر 

فوتبال محسوب می شود.
دکت��ر خلیلیان ک��ه خ��ود از این موض��وع ب��ی اطالع ب��ود به نوعی ش��گفت 
 زده ش��د و از کس��انی که ترتیب ای��ن جش��ن را داده بودند تش��کر و قدردانی

 نمود.

س��رمربی تی��م والیب��ال بان��وان ای��ران معتق��د اس��ت رم��ز پی��روزی 
 ای��ن تی��م در ب��ازی نخس��ت، از کار انداخت��ن بازیک��ن س��رعتی هن��د

 بود.
به گزارش ایلنا، مریم هاشمی پس از بازی تیم ملی ایران برابر هند و پیروزی 3 بر یک 
بانوان ملی پوش کشورمان در رقابت های قهرمانی زنان آسیا، اظهار کرد: بازیکنان 
ایران در گیم نخست اشتباهات فردی زیادی داشتند و نتوانستند به آنچه شایسته 

بود دست یابند.
وی با اش��اره به بازی خوب ایران در گیم های بعدی افزود: ملی پوش��ان کشورمان 
در ست دوم به آرامش رسید و سرعتی زن تیم هند را از کار انداختیم تا به پیروزی 

برسیم.
هاشمی همچنین گفت: می توانستیم هند را مهار کنیم. و با سبکی که در گیم سوم 
در پیش گرفتیم، موفق ش��دیم تا گیم چهارم عملکرد خوبی به نمایش بگذاریم و 

برنده این میدان باشیم.

با ملوان و آقافیروز احیا شدم؛

حاتمی: قلعه نویی و دایی من را نخواستند

هواداران برنده بازی با الهالل بودند
نژادفالح: الهاللی ها ق��ول دادند میزبانی خوبی از پرس��پولیس 

داشته باشند
محمدحسین نژادفالح در مورد حل ش��دن مشکل مالیاتی سه 
بازیکن پرسپولیس برای سفر به عربستان گفت: در جلسه ای که 
با شام بیاتی داشتیم از مدیرکل مالیاتی شمیرانات قول مساعد 
گرفتیم تا مشکل مالیاتی علی عس��گر، نورمحمدی و نوری حل 

شود که باید در این خصوص از آقای شام بیاتی تشکر کنم.
وی در خصوص چگونگی س��فر پرس��پولیس به عربستان برای 
بازی برگش��ت با الهالل اظهار داش��ت: در تالش هستیم برای 
س��فر به عربس��تان پرواز چارتر بگیریم تا تیم و همراهان با یک 
پرواز به عربس��تان بروند،  البته در جلس��ه ای که روز گذشته با 
سفیر عربستان و مدیر باش��گاه الهالل داشتم آنها قول دادند که 
اعضای تیم، خبرنگاران، لیدرها و همراهان مشکلی برای سفر به 

عربستان نداشته باشند.
قائم مقام باش��گاه پرس��پولیس ادامه داد: در جلسه با مسئوالن 
عربستانی تأکید کردم که شادی گل طارمی در بازی پرسپولیس 
و النصر سیاسی نبوده و شاید نشأت گرفته از شادی گل بازیکن 
النص��ر در بازی رف��ت دو تیم بوده اس��ت. در همین جلس��ه به 
الهاللی ها گفتم ما از میزبانی باشگاه النصر رضایت کامل داشتیم 
که آنها هم قول دادند میزبانی بهتری نسبت به النصری ها داشته 

باشند.
نژادفالح درباره نقش هواداران در پیروزی پرس��پولیس مقابل 
الهالل خاطرنش��ان کرد: نمی دانم چطور باید از هواداران برای 
حضورشان در بازی با الهالل تشکر کنم. آنها روز گذشته سنگ 
تمام گذاش��تند و به معنای واقعی کلمه برنده بازی بودند. واقعاً  
نمی شود هیچ کلمه ای در وصف هواداران پرسپولیس به کار برد.

وی ادامه داد: در کنار هواداران، بازیکنان و اعضای کادر فنی هم 
نقش فراوانی در پیروزی مقابل الهالل داشتند. بازیکنان مقابل 
الهالل غیرت را معنی کردند و نش��ان دادند ی��ک ایرانی چطور 
غیرت دارد. برانکو و دس��تیارانش واقعاً حرفه ای و هوش��یارانه 
کار کردند. من به نوبه خودم به برانکو، بازیکنان و هواداران این 

پیروزی را تبریک می گویم.

ورود خودروسازان به خرید سرخابی ها 
توجیه اقتصادی ندارد

  روح اهلل عباسپور در نشس��ت خبری که عصر چهارشنبه برگزار 
ش��د، در مورد واگذاری باشگاه های پرس��پولیس و استقالل به 
خودروسازان   گفت: ورود بخش خودروس��ازی به خرید باشگاه 
های فرهنگی-ورزشی توجیه اقتصادی ندارد و آنها صرفا خود را 

قربانی مسائل فرهنگی و ورزشی می کنند.
عباسپور در پاس��خ به س��ئوالی مبنی بر اینکه آیا به گفته وزیر 
صنعت تضمینی برای عدم افزایش قیمت خودرو پس از واگذاری 
تیم اس��تقالل به ایران خودرو )طبق نتیجه مزایده( وجود دارد 
یا خیر،  گف��ت: وزارت صنعت نباید از ابتدا برای خودروس��ازان 
تعیین تکلیف می کرد تا اقدام به خریداری باشگاه ها کنند چرا 
که هر کدام از باشگاه استقالل و پرسپولیس سالیانه 100 هزار 
میلیارد تومان هزینه دارند و این در حالی است که خودروسازان 
با مش��کالت مالی عدیده ای از جمله با بدهی به قطعه س��ازان 

مواجه هستند.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجل��س در ادامه تأکید کرد: ورود 
بخش خودروس��ازی به خرید باش��گاه های فرهنگی-ورزشی 
توجیه اقتصادی ندارد و خود را قربانی مسائل فرهنگی و ورزشی 

می کند.
وی در ادامه در خصوص تصمیم مجلس در این رابطه گفت: در 
جلس��ه ای که هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع با هیأت رئیسه 
کمیس��یون اصل 44 قانون اساس��ی داش��ت،  نگرانی ها در این 
خصوص ابراز و عنوان شد صنایع خودروساز حتی نمی توانند با 
تبلیغاتی که از طریق اس��تفاده از برند این دو باشگاه صورت می 
دهند هزینه های جاری باش��گاه ها را تأمین کنند و صرفا منابع 

مالی خود را هدر می دهند.
عباس��پور در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که شبه دولتی ها در 
بحث واگذاری ورود کرده اند هدف اصل 44 قانون اساس��ی نیز 
تأمین نمی شود و باعث ایجاد بحران هم در زمینه خودروسازی 
و هم در زمینه باشگاه داری خواهد شد و این در حالی است که 
صنایع خودروساز پیش از این تجربه باشگاه های سایپا و پیکان 

را بدون نتیجه داشته اند.
س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س در پایان 
خاطرنش��ان کرد: کمیس��یون صنایع با تصمیم هیأت رئیس��ه 
هفته آینده به این مس��ئله ورود خواهد کرد و قطعا وزیر صنعت 
و معاونان وی بای��د با حضور در مجلس در این زمینه پاس��خگو 

باشند.

شکایت باشگاه الهالل از پرسپولیس 
AFC به

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت باش��گاه الهالل عربستان 
در اعتراض ب��ه اتفاقاتی ک��ه در حاش��یه بازی رفت ای��ن برابر 
پرس��پولیس در مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا 
 رخ داد، نامه ای به کنفدراس��یون فوتبال آس��یا )AFC( ارسال 

کرده است.
در جریان این بازی که در ورزش��گاه آزادی برگ��زار و با پیروزی 
یک بر صفر پرس��پولیس تمام ش��د، برخی ه��واداران اقدام به 
پرتاب بطری و س��ایر اش��یا به زمین ب��ازی کردند که س��ایت 
 باش��گاه الهالل ای��ن اتفاق را به مس��ائل سیاس��ی رب��ط داده

 است.
در بیانیه س��ایت این باشگاه آمده اس��ت: “مدیریت تیم فوتبال 
الهالل بالفاصله در پایان ب��ازی ا ش برابر پرس��پولیس در خانه 
نماینده ای��ران نام��ه ای اعتراض آمیز به کنفدراس��یون فوتبال 
آس��یا ارائه کرده اس��ت. در جری��ان اتفاقاتی که در ورزش��گاه 
آزادی ته��ران رخ داد، عالوه بر نمایش نش��انه های سیاس��ی از 
س��وی تماش��اگران ایرانی، بطری های آب به س��وی بازیکنان 
 الهالل پرت��اب و مک��رراً ب��ه تصمیم��ات داور ب��ازی اعتراض

 شد."
در ادامه این بیانیه می  خوانید: “الزم به ذکر اس��ت که باش��گاه 
به روند اعتراض خود ب��ر طبق قوانی��ن AFC ادامه می دهد و 
نامه اعتراض نهایی خود را که توس��ط مدیریت حقوقی باشگاه 
الهالل بررس��ی خواهد ش��د، همراه به مدارک الزم برای اثبات 
ادعای خود از طریق فدراس��یون فوتبال عربس��تان سعودی به 
 کنفدراسیون فوتبال آسیا ارس��ال خواهد کرد تا از حقوق خود 

دفاع کند."
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حس��ین عس��گری در 
خصوص دالی��ل کناره 
 گیری خود از س��متش 
در دپارتم��ان داوری 
فوتب��ال  فدراس��یون 
اظه��ار داش��ت: حدود 
دو س��ال اس��ت که به 
صورت مکتوب بارها به 
کفاشیان، اصفهانیان و 
سایر مقامات عالی رتبه 

فدراسیون گزارش می دهم که داوری مملکت ما دارای 
مشکالت ساختاری اساسی است و باید هرچه سریع تر 
به آن توجه ش��ود، چون در این بین ه��م داوری ضربه 
می خورد و هم فوتبال اما متأسفانه این گزارشات برای 
فدراسیون اهمیتی نداشت و کوچک ترین توجه به آنها 

نشد تا مشکالت هر روز بیشتر شوند.
وی در پاسخ به این پرس��ش که »آیا برکنار شده اید یا 
اس��تعفا داده اید؟«، گفت: ح��دود 40 روز قبل باز هم 
گزارشی به مسئوالن فدراسیون فوتبال نوشتم و در آن 
گفتم با توجه به اینکه ش��ما توجهی به حل مش��کالت 
نمی کنید، بهتر است من دیگر نباشم و کار را به کسانی 
بدهید که خود را هم مس��ئول کمیته داوران و مسئول 
دپارتمان می دانند. در واقع من 40 روز قبل از س��مت 
خود کناره گیری کردم.عسگری در پاسخ به این سؤال 
که »چرا بعد از 40 روز االن با اس��تعفای شما موافقت 
شده اس��ت؟«، عنوان کرد: دلیل این مس��ئله اتفاقات 
پیش آمده در بازی تراکتورس��ازی و نفت تهران است. 
به هر حال مسئوالن ارشد فدراس��یون به دنبال کسی 
هستند که همه تقصیرها را به گردن او انداخته و کاسه 
و کوزه ها را بر سر او بش��کنند. در واقع آنها یک قربانی 
می خواهند تا از فش��اری که زیر آن ق��رار دارند، خارج 
ش��وند. به جای آنکه به دنبال حل مشکالت باشند. چه 
کسی بهتر از عسگری که قربانی باشد؟!رئیس مستعفی 
دپارتمان داوری در پاس��خ به این س��ؤال که »آیا واقعاً 
دپارتم��ان داوری از ابتدا فغانی را ب��رای قضاوت دیدار 
تراکتورسازی - نفت در نظر گرفته بود؟«، گفت: فغانی 
داور بزرگی اس��ت. او از افتخارات جامع��ه داوری ایران 
در س��طح بین المللی اس��ت. بگذارید برای شما مثالی 
بزنم. یک س��رمربی وقت��ی می خواهد تیم��ش را ارنج 
کند، فقط به مس��ائل فنی و ت��وان تکنیکی بازیکنانش 

توجه می کند؟ آیا مسائل روحی 
و روانی بازیکن��ان برای آن بازی 
خاص مهم نیس��ت؟! م��ا داوران 
فوتب��ال کش��ورمان را ب��زرگ 
کرده ایم و از تمام جزئیات فردی، 
ش��خصی و روحی و روان��ی آنها 
آگاه هس��تیم که همین مسئله 
در خص��وص فغانی ه��م صدق 
می کند.وی اف��زود: از دید ما در 
دپارتمان داوری فغانی به دالیلی 
که عنوان کردم، گزینه مناس��بی برای قضاوت مسابقه 
تراکتورس��ازی - نفت نبود و ما محسن ترکی را جهت 
داوری این بازی در نظر گرفته بودیم اما آقای اصفهانیان 
تصمیم م��ان را وتو ک��رد و فغانی را به عن��وان داور این 
بازی در نظر گرفت. آقای اصفهانیان! حاال بهتر اس��ت 
بیایی و در خصوص تصمیمی که گرفته ای، پاس��خگو 
باش��ی! آقای کفاش��یان و سایر مس��ئوالن فدراسیون! 
االن بیایید و نس��بت به بی توجهی خ��ود در خصوص 
گزارش��ات مکتوب من و توجه نکردن به مسائل داوری 
فوتبال جواب بدهید! من که از سمتم کناره گیری کردم 
و به اصطالح قربانی این ماجرا شدم اما همچنان نگران 
آینده داوری فوتبال کشور هستم.عسگری در واکنش 
به اینکه مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال اعالم کرده اند 
فغانی و کمک هایش باید در کمیته داوران حضور پیدا 
کرده و پاس��خگوی برخی مسائل باش��ند، گفت: همه 
جای دنیا به این ش��کل عمل می ش��ود که اگر عملکرد 
داوری و تی��م داوری رضایتبخش نب��وده و تأثیرگذار 
بر نتیجه باشد، به نوعی عملکرد آنها مورد بررسی قرار 
می گیرد ام��ا اینجا دو س��ؤال مطرح اس��ت. اول اینکه 
مگر فغانی و کمک هایش مرتکب چه جرمی ش��ده اند 
که باید پاس��خگو باشند؟ مگر اش��تباهاتی که در بازی 
تراکتورسازی و نفت صورت گرفت عمدی بوده است؟ 
شما مش��اهده کردید که در بازی پرسپولیس - الهالل 
داور اشتباهات تأثیرگذاری داش��ت. فکر می کنید چه 
اتفاقات��ی می افتد؟ داور ب��ازی را برای دو یا س��ه هفته 
از قضاوت محروم می کنند. اعدام ش��ان که نمی کنند. 
اگر کاری خارج از روال صورت بگیرد، مطمئن باش��ید 
روی اعتمادبه نفس داوران م��ا در آینده تأثیر می گذارد 
 و باعث می شود آنها در تصمیم گیری های مهم متزلزل

 شوند.

گفتیم ترکی داور دیدار تبریز باشد اصفهانیان تصمیم مان را وتو کرد
عسگری: من قربانی شدم!

قهرمان تکوان��دوی جهان با تاکید بر اینک��ه با قهرمانی 
در روس��یه مزد زحماتش را گرفته، گفت: مدت ها برای 
ایس��تادن روی س��کوی جهانی تالش کردیم و بس��یار 

خرسندم توانستیم به هدف مان برسیم.
مسعود حجی زواره اظهار داشت: مهم تر از قهرمانی من، 
موفقیت تیم ملی تکواندوی ایران بود و از اینکه توانستم 
با کس��ب مدال ط��الی وزن 74-کیلوگرم ب��ه قهرمانی 
کشورم کمک کنم خوش��حالم. ما با اقتدار و بدون حرف 
و حدیث قهرمان ش��دیم و این موفقیت بزرگ را مدیون 

تالش های شبانه روزی کادر فنی هستیم.
وی به تاثیر غیرقاب��ل انکار کادر فن��ی در قهرمانی تیم 
اش��اره کرد و گفت: با ای��ن کادر فنی، بای��د هم قهرمان 
می ش��دیم. بیژن مقانلو روزهای س��خت و پرفشاری را 
پشت سر گذاشت و برای موفقیت تیم شبانه روز زحمت 
کشید. امیدوارم با این قهرمانی در جهان خستگی از تن 

او بیرون رفته باشد.
این ملی پوش تکواندو درباره عملکرد ضعیف کره جنوبی 
در ای��ن دوره از رقابت ها گفت: کره جنوب��ی افت نکرده، 
بلکه س��ایر کش��ورها پیش��رفت فوق العاده ای داشتند. 
ام��روزه تکواندوی جه��ان تنه��ا در کره جنوبی خالصه 
نمی شود و تمام کشورهای دنیا روی این رشته ورزشی 
سرمایه گذاری کرده اند و می خواهند در کسب مدال های 
جهانی و المپیک س��هیم باش��ند.حجی زواره با اشاره به 
اینکه طالی المپیک را در تاالر افتخاراتم کم دارم، اظهار 
داشت: برنامه اصلی من قهرمانی المپیک است. اگر لیاقت 
پوشیدن پیراهن تیم ملی تکواندو در بازی های المپیک 
2016 را داش��ته باش��م، قطعا با تمام قدرت برای کسب 

خوشرنگ ترین مدال تالش خواهم کرد.

فکر نمی کردم قهرمانی 
زودهنگام باشد
     

دیدار تیم های التزیو و یووه در فینال جام حذفی ایتالیا، 
کوپا ایتالیا از س��اعت 23:15 چهار ش��ب در ورزشگاه 
المپیک رم آغاز ش��د و دو تیم در پای��ان 90 دقیقه به 

تساوی یک بر یک رسیدند تا کار به وقت اضافه بکشد.
ترکیب التزیو: بریشا، باستا، جنتیلتی، دی فری، رادو، 
کاندروا، پارولو، فیلیپه اندرسون، لولیچ، کاتالدی، کلوزه

ترکیب یووه: استوراری، بونوچی، اورا، لیششتاینر، کیه 
لینی، بارزالی، ویدال، پیرلو، پوگبا، ته وز، یورنته

تنها 4 دقیقه از این دیدار گذشته بود که استفان رادو، 
کاپیتان التزیو در پی ارس��ال بلند بازیکنان این تیم از 
روی یک ضربه ایستگاهی، با ضربه سر دروازه استوراری 
را گشود و التزیو را یک بر صفر پیش انداخت. این برتری 
تنها 7 دقیقه دوام آورد. دقیقه 11 ارسال بلند به محوطه 
جریمه التزیو با دخالت پاتریس اورا به جورجو کیه لینی 
رسید تا این بازیکن با ضربه ای که در شرایط نامتعادل 
به توپ زد دروازه بریش��ا را فرو بریزد و کار را به تساوی 

یک بر یک بکشاند.
تالش بازیکنان دو تیم در ادامه ب��ی نتیجه ماند و این 
دیدار در پایان 90 دقیقه قانونی یک بر یک مساوی شد. 
با آغاز وقت اضافه ابتدا التزیو یک فرصت مسلم گلزنی را 
از دست داد و شوت محکم جورجوویچ به دو تیر عمودی 

دروازه برخورد و به زمین بازگشت.
دقیقه 97 مات��ری، مهاجم یووه که به عن��وان بازیکن 
جانش��ین به ترکیب این تیم اضافه ش��ده بود و یک بار 
کمک داور گل وی را مردود دانس��ته بود، در یک رفت 
و برگش��ت با ش��وتی نه چندان محکم توپ را از درون 
محوط��ه جریمه به ت��ور دروازه التزیو دوخ��ت تا یووه 
این دیدار را ببرد و برای دهمین ب��ار فاتح جام حذفی 

ایتالیا شود.

دهمین جام حذفی برای 
بیانکونری

�

ف��رزاد حاتم��ی مهاجم ملی پ��وش مل��وان ابراز 
امیدواری کرد نظر کی روش ر ا ب��رای حضور در 

لیست نهایی تیم ملی جلب کند.
یکی از بازیکنانی که از س��وی کارلوس کی روش 
به مرحله اول اردوی تیم ملی دعوت ش��ده،  فرزاد 
حاتم��ی مهاجم مل��وان اس��ت. ای��ن بازیکن در 
نیم فصل دوم عملکرد خوبی در این تیم داشت و به 

همراه سید جالل رافخایی و محسن یوسفی با 6 
گل زده، بهترین گلزنان ملوان در لیگ چهاردهم 

بودند.
حاتمی در حالی در نیم  فصل دوم به ملوان پیوست 
که در نیم  فصل اول بدون تیم بود و پس از اینکه 
به مس کرمان پیوس��ت، در این تیم دچار مشکل 
شد و خیلی سریع جدا ش��ده و به ملوان رفت اما 

در جمع قوهای س��پید انزلی بود ک��ه دوباره اوج 
گرفت و توانس��ت خود را به عن��وان یک مهاجم 

گلزن مطرح کند.
فرزاد حاتمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره 
دعوت دوباره اش ب��ه تیم ملی گف��ت:  اولین روز 
اردوی تیم مل��ی بچه ها به ص��ورت کامل نیامده  
بودن��د. با این ح��ال امی��دوارم تیم مل��ی دوران 

آماده س��ازی را به خوبی س��پری کند و بتواند در 
مسابقاتی که در پیش دارد به موفقیت دست پیدا 
کند. البت��ه گفته اند که حریفان تیم ملی آس��ان 
هس��تند اما باید بگویم که در فوتبال حال حاضر 
آسیا و جهان، هیچ تیم آسانی وجود ندارد و همه 

در حال پیشرفت هستند تا به موفقیت برسند.
وی ادامه داد: من خیلی خوشحالم کی روش دوباره 
به من اعتماد کرد و سعی می کنم در لیست نهایی 

تیم ملی در مقدماتی جام جهانی قرار بگیرم.
حاتمی درباره اینکه رقبای سرشناس��ی در خط 
حمله تیم ملی دارد، اف��زود: بازیکنانی که دعوت 
شده اند همه با هم رفیق هستند و ما رقابتی نداریم 
با این حال هرکس��ی که شایس��ته باشد از سوی 

مربی تیم ملی انتخاب می شود.
این مهاجم ملوان درباره پیوستنش به این تیم در 
نیم فصل دوم لیگ چهاردهم خاطرنشان کرد: در 
نیم فصل فیروز کریمی به من پیشنهاد دادند که 
به ملوان بیایم و من هم به این تیم پیوس��تم. در 
شش هفته ابتدایی نتایج خوبی گرفتیم اما دوباره 
دچار افت شدیم. البته این را بگویم که توپ های 
مان تبدیل به گل نمی ش��د و خ��ودم چهار بار در 
بازی ه��ای مختلف ضربه ام به تی��ر دروازه خورد. 
با این ح��ال در بازی آخر در دقیقه 92 توانس��تم 
گل پیروزی مل��وان را بزنم و در لی��گ برتر باقی 
بمانیم. تیم ما در فاز دفاع و حمله و حمله به دفاع 
بسیار خوب و شاداب عمل می کرد و اگر در بعضی 

بازی ها نتیجه نمی گرفتیم علتش بدشانسی بود.
حاتمی اینکه در ملوان دوباره احیا ش��ده است را 
تایید کرد و گفت: ملوان هواداران بس��یار خوبی 
دارد ضمن اینکه فیروز کریمی هم س��رمربی این 
تیم بود و تمام عوامل دس��ت به دست هم داد تا 
من دوباره پایم به گلزنی باز شود. تماشاچی ها در 
انزلی انگیزه زیادی به بازیکنان می دهند و همین 
موضوع باعث می شود تا من و چند بازیکن دیگر 

در گذشته با حضور در این تیم احیا  شویم.
این بازیکن از عمکرد خ��ود در تیم های دیگر هم 
دفاع کرد و یادآور ش��د: م��ن در فوتبال دو گل 3 

امتیازی زدم اما فرصت کافی به من داده نشد. در 
پرسپولیس هم علی دایی صالح دانست زیاد از من 
استفاده نکند. در نیم فل صل اول لیگ چهاردهم 
هم پیش��نهادهای زیادی داش��تم اما قرار بود به 
اس��تقالل بروم که آقای قلعه نویی سه، چهارروز 
مانده به پایان مهلت نق��ل و انتقاالت خبر داد که 
تو را نمی خواهم و مجبور ش��دم بیرون بنشینم. 
البته یک مقداری هم بعد دچار مصدومیت شدم و 
سعی کردم آسیب دیدگی ام را برطرف کنم و بعد با 

آمادگی کامل به ملوان پیوستم.
حاتمی درباره اینکه گفته دوست دارد به استقالل 
برود عنوان کرد: از من سوال پرسیدند که دوست 
دارید به استقالل برگردید و من هم گفتم بله، اگر 
پیشنهاد بدهند و شرایط خوب باشد عالقه مندم 

به استقالل برگردم.
وی درباره ش��رایط ماندنش در ملوان گفت: هنوز 
تصمیمی درباره فصل آینده ام نگرفتم ولی ملوان 
را دوست دارم. باالخره می نشینیم و با هم صحبت 
می کنیم و آنها شرایط شان را می گویند و من هم 

همین طور تا ببینیم چه می شود.
حاتمی که سابقه بازی در سپاهان و تراکتورسازی 
را نیز در کارنامه خود دارد درباره قهرمانی سپاهان 
و از دست دادن جام توس��ط تراکتورسازی اظهار 
داش��ت: به اصفهانی ها تبریک می گویم. سپاهان 
تیم منس��جمی اس��ت که در ش��ش بازی آخر با 
هدایت حسین فرکی نتایج خوبی گرفت و توانست 
هر ش��ش بازی خود را ببرد و قهرمان شود. البته 
این را بگویم که به نظر می رسید تراکتور قهرمان 
لیگ ش��ود اما اخراج آندو در رون��د حرکتی این 
تیم بس��یار تاثیرگذار بود و باعث شد آنها بازی را 
مس��اوی کنند. آندو به عنوان یک بازیکن بزرگتر 
احساس مسئولیت می کند و برای همین در میانه 
زمین با بازیکنان صحبت کرده بود و اخراج ش��د. 
اما اگر او بود فک��ر می کنم تراکتور می توانس��ت 
پی��روز از زمین بیاید و قهرمان ش��ود. با این حال 
 فوتبال همین اس��ت و ای��ن اتفاق��ات در آن زیاد

 می افتد.

استقالل  و پرسپولیس



یادداشت

اجازه بازرسی از مراکز نظامی کشور 
را به آژانس  اتمی نمی دهیم 

س��ید س��عید زمانیان در واکنش به اظهارات اخیر عراقچی 
پیرامون امکان بازدی��د از مراکز نظامی ای��ران طبق پروتکل 
الحاقی اظهار کرد: مسائلی که از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی 
در مذاکرات مطرح می ش��ود باید در چارچوب خواسته های 
مردم و رهبری باش��د.وی با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای ایران باید به گونه ای عمل کند که زمینه هرگونه 
زیاده خواهی از سوی دشمنان نظام فراهم نشود، گفت: نباید 
اجازه بازرس��ی آژانس از مراکز نظامی کش��ور حتی به شکل 

کنترل شده صادر شود.
این مس��ئول با بیان اینکه آژانس اجازه بازدید از سایت های 
نظامی ایران را ن��دارد، خاطرنش��ان ک��رد: در توافقی که به 
شکل دو طرفه انجام می شود، آمریکا حق زیاده خواهی ندارد 
و خطوط قرمز نظامی ایران توس��ط مقام معظ��م رهبری به 
خوبی تعیین شده است.زمانیان با اش��اره به اینکه ایران زیر 
بار چنین بازرس��ی هایی نخواهد رفت، تاکید ک��رد: در ایران 
هیچ کس اجازه زیاده خواهی به آمریکا و متحدانش نمی دهد 
و مجلس شورای اسالمی نیز به آنچه مخالف قوانین و خطوط 
قرمز تعیین شده باشد، واکنش نشان خواهد داد.وی با تاکید 
بر اینکه تیم مذاکره کننده هس��ته ای نمی تواند اجازه بازدید 
از تاسیس��ات نظامی را صادر کند، خاطرنش��ان کرد: تمامی 
مس��ئوالن و مردمی که دغدغه نظام را دارند هرگز به کس��ی 
اجازه نخواهند داد دس��تاوردهای هس��ته ای کشور را تحت 
شعاع قرار دهد.نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: هرگز حاضر نمی شویم برای رسیدن 
به توافق به هر قیمتی دس��ت از ارزش های کش��ور بکشیم و 
آمریکا با تهدید به حمله نظامی و تشدید فشار نمی تواند ایران 

را برای رسیدن به اهدافش سست کند.

برداشت گندم از ۱۵ خرداد ماه در 
لردگان آغاز می شود

کیقباد قنبری اظهارداش��ت: با توجه به اینکه فصل برداشت 
گن��دم در ل��ردگان از 15 خرداد آغاز می ش��ود زیرس��اخت 
های خرید گندم فراهم ش��ده اس��ت.وی با بی��ان اینکه یک 
چهارم گندم استان در این شهرستان تأمین می شود، افزود: 
خرید گندم از گندم کاران شهرس��تان توسط اعضای شورای 
خرید گندم اس��ت.مدیرکل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با تدابیر اندیشیده شده ظرف 
مدت دو هفته هزینه کش��اورزان پرداخت می شود.قنبری با 
بیان اینکه کشاورزان و گندم کاران از برداشت زودهنگام گندم 
در اس��تان خوداری کنند، بیان کرد:  این امر خسارات زیادی 
را به این محصول استراتژیک وارد می کند که باید کشاورزان 
به توصیه ها و هشدارهای داده شده در این زمینه توجه الزم 

را داشته باشند.

با اجرای طرح تحول نظام سالمت محقق شد    

 کاهش 6 درصدی سزارین 
در چهارمحال و بختیاری

مرتضی هاشم زاده اظهار کرد: تالش های دولت تدبیر و امید در یک سال اخیر در 
زمینه تحول نظام سالمت ستودنی است.

وی تصریح کرد: استان ما یک درصد از جمعیت کش��ور را تشکیل داده و با این 
درصد کم از جمعیت کارهای خوبی در زمینه سالمت انجام داده و حتی از متوسط 

کشوری باالتر هم هست.
این مسئول زمان ش��روع طرح تحول نظام سالمت در کش��ور را 15 اردیبهشت 
سال گذشته دانست و ادامه داد: این کار طی منشور سالمت ابالغی از طرف مقام 

معظم رهبری کلید خورد.
هاش��م زاده طرح تحول نظام س��المت را تابلو دولت عنوان و افزود: در این مدت 
تمام هم و غم دولت سر و سامان دادن سالمت مردم بود و در این زمینه توفیقات 

باالیی داشتیم.
وی بیان داش��ت: ما در عرصه های مختلف به دنبال ارتقاء هستیم و برای تحول 
نظام سالمت 6 بسته اجرا شده و اولین مورد آن کاهش پرداختی از جیب مردم 
بود و در حال حاضر هیچ کسی بیش��تر از 6 درصد هزینه درمان در شهرها و در 
روس��تاها 3 درصد پرداخت نمی کند و تمام خدمات در خود بیمارس��تان انجام 

می شود و بابت هیچ آیتمی بیمار از بیمارستان خارج نمی شود.
این مسئول به ماندگاری پزشک در استان اش��اره و افزود: با بسته های تشویقی 
برای ماندگاری همکاران در مناطق محروم تالش کردیم و طی اجرای تحول نظام 
سالمت بحث پزشکان مقیم بود که مطرح شد و ما سعی کردیم همه متخصص ها 
را در استان مقیم کرده و به این ترتیب کس��ی در اورژانس معطل نخواهد شد و 

همه نیازها فراهم خواهد شد.
هاشم زاده ارتقاء کیفیت ویزیت را یکی از خدمات نظام تحول سالمت عنوان کرد 
و بیان داش��ت: تالش داریم برای همه بیمارس��تان ها کلینیک تخصصی داشته 
باشیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی به ساخت دو کلینیک در شهرکرد اشاره کرد 
و افزود: هرجا نیاز باشد در استان اقدام به س��اخت کلینیک خواهیم کرد و این 
تنها برای راحتی و آرامش مردم است.این مسئول با اشاره به بحث تکریم ارباب 
رجوع گفت: تالش کردیم مردم در بیمارستان ها و کلینیک ها معطل نشوند و در 
هر ساعت بیش از هشت بیمار ویزیت نشود.وی به کاهش سزارین از 45 درصد 
به 39 درصد اشاره و گفت: در تالش هس��تیم این کاهش را از 6 درصد هم باالتر 
ببریم و تورم کش��وری هم همین 6 درصد کاهش بوده اما در اس��تان ما با توجه 
به شهرستان هایی مثل لردگان و عدم عالقه به س��زارین، می  توان فعالیت های 

اثرگذارتری برای کاهش سزارین انجام داد.
هاش��م زاده ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا ت��الش زی��ادی ب��رای ارتق��ای هتلین��گ 
بیمارس��تان کردی��م ادام��ه داد: س��عی ش��د ای��ن مش��کل ح��ل ش��ود و 
 در بخش ها ب��ه ارتق��اء آن پرداخت��ه و در اورژانس ها ه��م فضاها به روز ش��ده

 است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی خاطر نشان کرد: چند آی س��ی یو در سال 93 در 
بیمارستان کاشانی اضافه شده و دلیل آن نیاز مردم بود و با ساخت این بخش ها 

عالوه بر اینکه نیاز مردم برآورده می شود درآمد بیمارستان هم باال خواهد رفت.
وی به حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و سرطانی اشاره کرد و بیان 
داشت: همه کسانی که توسط استاندار، نمایندگان مجلس و ... معرفی شوند مورد 

حمایت قرار خواهند گرفت.

یادداشت

رضا محمد س��لمانی اظهار کرد: صدام س��حرگاه مهر 
سال 57 پیام فرستاد نیروهای مسلح ما محمره را فتح و 

مروارید شط   العرب را به تصرف درآوردند.
وی تصریح کرد: درحالی که صدام در قهقه مستانه خود 
افتخار می کرد که به خرمشهر لباس عربی پوشانده و پس 
از سقوط خرمشهر با غرور وارد کشور ما شد اما با ذلت از 

کشور خارج شد.
این مسئول با اشاره به اینکه وقتی خرمشهر سقوط کرد 
دشمن با شادی فراوان اعالم کرد ایران شکست خورده 
ادامه داد: دشمن فتح خرمشهر را نشانه پیروزی در جنگ 

می دانست.
محم��د س��لیمانی 3 خ��رداد را نش��انه رش��ادت و از 
خودگذش��تگی های ایرانیان در مقابل ارتش تا دندان 
مسلح عراق دانست و افزود: س��وم خرداد یادآور ملتی 
بود که رژیم بعث را درهم کوبیده و از انقالب، استقالل و 

آزادگی با شایستگی دفاع کرد.
وی بیان داشت: هسته اولیه مقاومت در جنگ تحمیلی 
را ایستادگی 34 روزه در خرمشهر شکل داد و به نوعی 
همه مقاومت ما در جنگ تحمیلی در همین 34 روز اولیه 

جنگ شکل گرفت.
فرمانده س��پاه قم��ر بنی هاش��م عملیات آزادس��ازی 
خرمشهر را یکی از صفحات زرین در تاریخ ایران عنوان و 
خاطرنشان کرد: این واقعه در تاریخ کشور ماندگار شده 

است و باید تالش کرد تا آن را سرلوحه همه امور امروز 
قرار دهیم.

این مس��ئول به اهمیت عملیات بیت المقدس اشاره و 
افزود: طرح ریزی و اجرای این عملیات در یک موقعیت 
خاص بود و اوض��اع داخلی ایران ملته��ب و همچنین 
خاورمیانه ه��م اوضاع آرامی نداش��ت و از همین رو این 

عملیات برای ایران سرنوشت ساز بود.
وی س��رعت عمل در عملیات را متاثر از چند عملیات 
گذشته مثل ثامن االئمه، فتح المبین و ... دانست و بیان 
داشت: خرمشهر به لحظ موقعیت در جنوب اهواز و غرب 
کارون قرار گرفته بود که از شمال به رودخانه کرخه و از 
جنوب به اروند ختم می شد و زمین آن از 4 سمت به هم 
پیوسته و مستطیلی ش��کل بود و از همین رو هم برای 

ایران و هم برای عراق بسیار با ارزش بود.
محمدسلیمانی با اشاره به حضور 36هزار نیروی پیاده 
در خرمش��هر ادامه داد: عراق با 41 گ��ردان تانک، 41 
هزار و 435 دس��تگاه تانک، 36 گردان مکانیزه، 1330 
 دس��تگاه نفربر و 530 قبضه توپ به خرمش��هر تجاوز

 کرده بود.
این مس��ئول تاکید کرد: رزمندگان ای��ران تالش های 
خوبی انجام دادند و سرانجام بعد از تالش های جهادی 
در ساعت 3 بامداد دهم اردیبهشت سال 61 طی عملیات 
بیت المقدس و ب��ا رمز یا علی  ابن ابی طالب دش��من را 

غافلگیر کرده و تعادل دشمن را برهم زده و 800 کیلومتر 
از خاک اشغال ش��ده توسط دش��من را به تصرف خود 

درآوردند.
وی اجرای عملیات بیت المقدس را در 4 مرحله عنوان و 
افزود: مرحله چهارم عملیات با هدف آزادسازی خرمشهر 
در 2 خرداد انجام شد و سرانجام در 3 خرداد 61 برخالف 

تصرف دشمن رزمندگان اسالم وارد خرمشهر شدند.
فرمانده سپاه قمر بنی هاش��م به خسارات سنگین وارد 
شده به دشمن اشاره و خاطر نشان کرد: در این عملیات 
16 هزار نیروی دشمن کشته و زخمی شدند، 19 هزار 
نیروی دش��من به اس��ارت درآمد، 550 دستگاه تانک 
و نفربر به دس��ت رزمندگان ایران افتاد، 53 هواپیمای 
دشمن سرنگون ش��د و در مجموع غنایم بیشماری به 

دست ایران و رزمندگان اسالم افتاد.
وی دستاوردهای عملیات آزادسازی خرمشهر را بسیار 
زیاد عنوان و بیان داشت: فتح خرمشهر بزرگ ترین برد 
نظامی، سیاسی ایران در سال دوم جنگ بود و این یکی 

از مهم ترین دستاوردهای آزادسازی خرمشهر است.
محمدس��لیمانی آزادس��ازی 5400 کیلومت��ر مربع از 
سرزمین اش��غالی، عقب نشینی دش��من برای اجتناب 
از تلفات بیشتر، غافلگیری دش��من در مکان و زمان و 
شکست آن به دلیل عملیات تاکتیکی رزمندگان ایران، 
مشخص ش��دن بلوغ و تکامل اندیش��ه نظامی سپاه در 
سطح ملی را از دیگر دستاوردهای این عملیات عنوان و 
افزود: عملیات شگفت انگیز بیت المقدس آخرین عملیات 

آزادسازی بود.
وی با اش��اره به اینکه با آزادس��ازی خرمشهر بن بست 
نظامی حاکم بر جنگ شکسته شد تاکید کرد: صاحب 
نظران این عملیات را نقطه عطف در سرنوش��ت جنگ 
اعالم کردند و انگیزه مذهبی، ایمان رزمندگان و اطاعت 
از امام در پی��روزی در این عملیات مورد توجه جهانیان 

قرار گرفت.
محمدس��لیمانی در ادام��ه گف��ت: رژیم بع��ث بعد از 
شکس��ت در خرمش��هر ب��ر خ��الف مواض��ع روزهای 
اول جن��گ صحبت از مذاک��ره کرد و این پی��روزی به 
 منزله چیره ش��دن به بحران داخلی و تج��اوز خارجی 

شد.
این مسئول بیان داشت: یکی از افتخارات استان حضور 
همه جانبه در جنگ اس��ت و از همی��ن رو در عملیات 
بیت المقدس هم یکی از فرماندهان گردان از استان ما 
بود و ما در این عملیات 300 رزمنده متفرقه، 70 شهید 

و 30 جانباز داشتیم.

هسته اولیه مقاومت در جنگ تحمیلی نبرد 34 روزه در خرمشهر بود

رژیم بعثی بعد از شکست در خرمشهر دم از مذاکره زد

یادداشت یادداشت
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مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   2/609

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند 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 های فرعی از 23-اصلی سودآباد 

1-رای شماره 1139-94/02/08- محمدحسین آقاسی فرزند علی اکبر به ش.ش 616 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ   1198902906 ملی  شماره  و  شهرضا 
مساحت  به  23/852و23/1076  الی   23/849 و  باقیمانده   23/50 پالکهای  از  مفروزی 

ششدانگ 183/94 مترمربع.
شناسنامه  به  عباسعلی  فرزند  آقاسی  شهربانو   -94/02/08-1140 شماره  رای   -2
از ششدانگ یک  شماره 1293 شهرضا و شماره ملی 1198956542 دو دانگ مشاع 
باب خانه مفروزی از پالکهای 23/50 باقیمانده و 23/849 الی 23/852 و 23/1076 به 

مساحت ششدانگ 183/94 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/03/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/17
سیدمهدی میرمحمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

مزایده 
دارد جلسه  نظر  در  دادگاه حقوقی اصفهان  مدنی شعبه چهارم  احکام  اجرای   2/539
قربانیان  عباسعلی  له  920191ج.ح/4  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  مزایده ای 
یک  فروش  منظور  به  ریال   499/466/666 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  عسگری  ندا  علیه  و 
جاده   – قند  کارخانه  از  بعد   – شرقی  جی  خیابان  نشانی:  به  پراید  سواری  دستگاه 
تعرض  از  مصون  که  الذکر  ذیل  کارشناسی  وصف  با  امین  پارکینگ   – آباد  خاتون 
طرفین واقع گردیده است در مورخ 94/3/26 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این 
اجرا )طبقه چهارم – ساختمان اجرای احکام دادگستری – خیابان نیکبخت – جنب بیمه 
پارسیان( برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ 
قادر به بازدید از 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 باالترینت قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: سواری 
پراید DM )هاچ بک( به شماره انتظامی ایران 53-773ج93 به رنگ مشکی روغنی مدل 
1387 به شماره موتور و شاسی 2428190و87194051 در پارکینگ امین بازدید شد 
اسناد و مدارک مالکیت و بیمه نامه رویت نگردید به علت توقف طوالنی در پارکینگ 
باطری خوابیده خودرو روشن نگردید. چهار حلقه الستیک 40% بدنه سالم – شیشه ها 
سالم که با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قیمت گذاری وسائط نقلیه با شرایط 
موجود اعالمی و در نظر گرفتن قیمت خودرو و هم نوع و هم تیپ در بازار قیمت پایه 
فروش خودرو مورد حاضر در زمان بازدید مبلغ یکصد و سی و چهار میلیون ریال 
)134/000/000ریال( معادل سیزده میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین و برآورد 

می گردد.م الف:4950 اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   2/538
آقای علیرضا جعفری زاده موسی  له خانم زهرا داوری و علیه  3333/93 ش.ح/دوم 
آبادی و پرونده 4153/93ش.ح/2 بابت نفقه به آدرس اصفهان – پل رباط – خ.سپاس 
– کوی سپاس – پشت نانوایی مریوان – بن.بست زمانی – دست چپ- درب دوم بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی در پرونده 3333/93 ش.ح/دوم به مبلغ 706/655/000 
دو  هر  در  جمعًا  ریال   41/600/000 مبلغ  به  4153/93ش.ح/دوم  پرونده  در  و  ریال 
ثبتی  پالک  شرح  به  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  ریال   748/255/000 مبلغ  به  پرونده 

شماره  به  نامه  طی  که  اصفهان  ثبت   5 بخش  اصلی   3136 از  فرعی   129 شماره  به 
139305802024003413 مورخ 93/11/14 از طریق اداره ثبت اسناد و امالک توقیف 
گردیده است محل مورد نظر به صورت یک باب منزل مسکونی قدیمی واقع در اصفهان 
"– خیابان وحید – کوچه شماره30- کوچه شایان – پالک18 – کدپستی 87768-94631

این پالک دارای شماره ملک 3136/129 از بخش 5 ثبت اصفهان به شماره ثبت 18738 
مرحوم  به  متعلق  و  دارد  مالکیت  سند  و  ثبت  سابقه   172 صفحه   155 دفتر  در  که 
آقای محمدرضا جعفری زاده موسی آبادی بوده و طبق گواهی حصر وراثت مورخ 
1385/3/20 به شماره 1072 به چهار فرزند پسر و عیال دائمی به ارث رسیده است 
پالک مذکور طبق سند دارای 117/65 مترمربع مساحت به صورت شرقی و غربی و 
اعیانی قدیمی به مساحت حدوداً هفتاد مترمربع با سقف تیرآهن و دیوار باربر – نما 
خارجی سیمانی و دارای اشتراکات شهری نیز می باشد لذا با توجه به موقعیت محل 
خوانده  سهم  و  ریال   4/095/000/000 برابر  پالک  کل  ارزش  کاربری  و  مساحت   –
برابر 895/780/000 ریال برآورد و اعالم می گردد و طبق نظریه کارشناسی ارزیابی 
گردیده و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است و معادل 52/25 قطعه 
الباقی مهریه خانم زهرا داوری و 50 مثقال طالی ساخته شده  سکه تمام بهارآزادی 
به  محکوم  مبلغ  و  کارشناسی  مبلغ  باقیمانده  ریال   147/525/000 مقدار  و  می باشد 
می باشد در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/3/26 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل 
اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق – نبش چهارراه وکال 
برگزار 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 در جلسه 
 مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:5039 

اجرای احکام شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/610 آقای احمد سلیمیان ریزی دارای شناسنامه شماره 142 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 89/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 94/01/29 تاریخ  در   196 بشناسنامه  ریزی  سلیمیان  حسین  شادروان  که  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمود سلیمیان ریزی فرزند حسین ش.ش 410 ت.ت 1354 صادره از لنجان)پسر 
متوفی( 2- احمد سلیمیان ریزی فرزند حسین ش.ش 142 ت.ت 1350 صادره از لنجان 
)پسر متوفی( 3- عباس سلیمیان ریزی فرزند حسین ش.ش 1160112541 ت.ت 1369 
 477 ش.ش  حسین  فرزند  ریزی  سلیمیان  منیژه   -4 متوفی(  )پسر  لنجان  از   صادره 
رضا  فرزند  ریزی  سلیمیان  فاطمه   -5 متوفی(  )دختر  لنجان  از  صادره   1352 ت.ت 
ش.ش 323 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 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
حقوقی شورای  پانزدهم  م الف:161 شعبه  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم 

حل اختالف لنجان
مزایده اموال منقول

کالسه  پرونده  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   14 شعبه  احکام  اجرای   2/641
910568ج14 له حمید کیانی و علیه سعید ابطحی به نشانی خانه اصفهان – 15متری 
پالک31- درب   – کوچه جواداالئمه   – کبابی گلشن  روبروی   – کوی رحمانی   – ملت 
طبقه دوم به خواسته مطالبه مبلغ 376/171/676 ریال بابت اصل خواسته و   – سبز 
االجرای دولتی جلسه مزایده ای در روز  کلیه خسارات و مبلغ 6/000/000 ریال حق 
حقوقی   14 شعبه  احکام  اجرای  محل  در   10-11 ساعت   94/3/20 مورخ  چهارشنبه 
اجرای واقع در خ.شهید نیکبخت – 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی به سمت شیخ 
صدوق – ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه سوم – واحد6 برگزار نمایید که در 
این خصوص مال مورد مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1382 به شماره 
کارشناسی  نظر  طبق  که  ایران13-528ج89  انتظامی  شماره  و   82811321 شاسی 
دادگستری خودرو فوق با توجه به وضعیت فعلی قطعات بدنه و رنگ اتاق )بدنه سمت 
راست شامل درب جلو و عقب و گلگیر جلو و عقب درکاب و سپیری گلگیر جلو چپ نیاز 
به صافکار و رنگ آمیزی دارد چراغ عقب شکسته و چراغ داخل سپر جلو شکسته و 
کارکرد موتور و گیربکس و فرو رفتگی پوسته فلزی سقف و وضعیت )الستیک( و نوع 
و مدل خودرو مبلغ 118/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از مزایده از خودرو فوق  واقع در پارکینگ فوالدشهر بازدید نمایند. کسانی 
حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10% از مبلغ فروش را به همراه داشته 
باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.م الف:5576 اجرای 

احکام شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی 
2/642 شماره:103/93/3144/337-93/10/24 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی چهار قفیزی شماره پالک 1319 فرعی از شماره پالک 128- اصلی واقع در 
هنجن بخش 10 حوزه ثبتی نطنز به نام خانم پریوش رضائی هنجنی و غیره در جریان 
ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک آگهی تحدید حدود عمومی به عمل نیامده 
است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود 
اختصاصی پالک مرقوم در صبح روز 1394/4/28 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد 
که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
م الف:218  انتشار:1394/03/02  شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا   تحدیدی 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

2/643 شماره:103/93/3143/337-93/10/24 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی چهار قفیزی شماره پالک 1085 فرعی از شماره پالک 128- اصلی واقع در 
هنجن بخش 10 حوزه ثبتی نطنز به نام خانم پریوش رضائی هنجنی و غیره در جریان 
ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک آگهی تحدید حدود عمومی به عمل نیامده 
است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود 
اختصاصی پالک مرقوم در صبح روز 1394/4/28 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور و صاحبان ملک مذکور اخطار می گردد 
که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی 
م الف:219 مجتبی شادمان  انتشار:1394/03/02  پذیرفته خواهد شد.تاریخ  تا 30 روز 

رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
مزایده)نوبت اول( 

2/645 اجرای احکام حقوقی شعبه 4 دادگستری شهرستان زرین شهر در نظر دارد 
در پرونده شماره 930326 اجرایی له آقای مهرداد دزفولی به وکالت خانم لیال رئیسی 
علیه خانم مهدیه نعمتی جلسه مزایده ای در تاریخ سه شنبه 94/3/26 راس ساعت 10 
الی 11/30 صبح به منظور فروش شش دانگ یک باب آپارتمان به پالک ثبتی 741/2178 
ساز سامان  ساختمان  ب7-  محله   – فوالدشهر  در  واقع  اصفهان  ثبتی   9  بخش 

طبقه  در  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  جنوب شرقی  واحد9  طبقه3-   –
سوم یک مجموعه مسکونی به مساحت 76/76 مترمربع با اسکلت بتونی – سقف تیرچه 
بلوک – دیوارهای آجری – در و پنجره فلزی و درهای داخلی چوبی و دارای سرویس 
بهداشتی و آشپزخانه و انشعابات آب و برق و گاز و نمای کلی ساختمان 3 سانتی است 
به ارزش شش دانگ 844/360/000 ریال می باشد و پرداخت وجه حاصل از فروش سه 
دانگ آن که خواهان در محل این اجرا برگزار نماید. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل 
از جلسه مزایده از ملک دیدن نموده و سپس در جلسه شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه 
 کارشناسی شروع و هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد و 10 درصد آن را فی المجلس

 4 شعبه  حقوقی  احکام  اجرای  بود.م الف:163  خواهد  مزایده  برنده  نماید  پرداخت 
دادگستری شهرستان زرین شهر 

مزایده
کالسه  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی   139404302135000001 مزایده:  2/701شماره 
9200053 )کالسه دستی 847/92/43( ده هزار مترمربع از اراضی ملی در پالک 145 
اجاره شماره 173744  نطنز موضوع سند  ثبتی شهرستان  در بخش 11 حوزه  واقع 
مورخ   178356 شماره  رهنی  سند  وثیقه  مورد  اصفهان   56 رسمی  اسناد  دفترخانه 
نطنز مورچه خورت  قدیم  آدرس جاده  به  دفترخانه مرقوم  در  تنظیمی   1385/06/20
نرسیده به طرقرود جاده خاکی مجاور مرغداری صاحب الزمان و قبل از جاده مربوط 
طول  به  خاکی  جاده  طریق  از  و  باغستان  نگین  تراورتن  سنگهای  تولید  کارخانه  به 
نظر  نام شرکت مذکور و طبق  به  زارع ورزان  کیلومتر مجموعه کشت و صنعت  دو 
کارشناس رسمی دادگستری مورد وثیقه فوق مطابق اسناد موجود مجموعه ذکر شده 
سوله انباری –  کارگری –  با کاربری دامداری بوده و متشکل از ساختمان اداری – 
گاوداری و شیردوشی و تمامًا در محوطه ده هزار مترمربع   – سیلوی زمینی علوفه 
و  متر  نیم  و  یک  متوسط  ارتفاع  با  سانتی   35 آجری  دیوار  وسیله  به  و  گرفته  قرار 
کرسی چینی سنگی احاطه گردیده است الف: عرصه و محوطه سازی: محوطه سازی 
در حد تسطیح انجام گردیده است عرصه با مساحت ده هزار مترمربع بوده و پیرامون 
آن با دیوار آجری 35 سانتی با ارتفاع متوسط یک و نیم متر و مالت ماسه سیمان 
و کرسی چینی 40 سانتی و ارتفاع متوسط نیم متر سنگ الشه اجرا شده است برای 

مجموعه مورد نظر راه دسترسی خاکی به طور تقریبی دو کیلومتر و شبکه برق ایجاد 
گردیده است با این تفاسیر و با در نظر گرفتن کارهای انجام شده برای محوطه سازی 
و قیمت زمین همراه با مشترکات و امکانات ایجاد شده برای آن )از قبیل ایجاد جاده 
ریال  غیره( مجموعًا 2/450/000/000  و  برق  ایجاد شبکه   – مجوز چاه   – دسترسی 
نگهبانی: به مساحت تقریبی  ارزیابی گردیده است. ب: ساختمانها: ساختمان اداری – 
سقف  است  شده  اجرا  فشاری  آجرهای  با  و  باربر  دیوار  صورت  به  مترمربع   114
تیرآهن نمره 14 و به صورت طاق ضربی اجرا شده – درب ورودی و پنجره ها فلزی 
بام   – دیوارها گچ و خاک شده  اتاقها سرامیک و  کف   – داخلی چوبی  است دربهای 
ایزوگام شده است که براساس کارهای انجام شده و لحاظ نمودن شرایط موجود و 
ارزش بنای مذکور برابر 230/000/000 ریال برآورد می گردد. سوله انبار: به مساحت 
200 مترمربع و ارتفاع 6 متر با دیوار آجری فشاری 35 سانتی که پوشش آنها پالستر 
سیمان و یک الیه سیمان سفید شده می باشد اجرا شده. سقف از خرپای ساده و ورق 
گالوانیزه موجدار و خرپای آن متشکل از تیرآهن نمره 14 و پرلینها از قوطی 8×40 
اجرا شده و کف سوله سیمان شده  فلزی و به صورت ریلی  می باشد درب ورودی 
است براساس کارهای انجام شده و لحاظ نمودن شرایط موجود ارزش بنای مذکور 
برابر 570/000/000 ریال برآورد می گردد. سیلوی زمینی نگهداری علوفه: به مساحت 
110 مترمربع به دیوارهای آجری در سه طرف و ارتفاع متوسط 2/10 متر و پوشش 
نمودن شرایط  لحاظ  انجام شده و  براساس کارهای  از پالستر سیمان می باشد  آنها 
موجود ارزش بنای مذکور 25/000/000 برآورد می گردد. اتاق شیردوشی: به مساحت 
72 مترمربع که دیوارهای آن آجری )آجر فشاری( و داخل فضا کاشیکاری شده است 
کف اتاق سیمان و پوشش سقف شیروانی است براساس کارهای انجام شده و لحاظ 
نمودن شرایط موجود ارزش بنای مذکور برابر 105/000/000 ریال برآورد می گردد. 
اتاق مجاور شیردوشی: به مساحت 32 مترمربع که به دیوار آجری از نوع فشاری و 
اجرا شده است چهارچوبها و دربهای ورودی نصب گردیده است  در حد سفتکاری 
محوطه ورودی به اندازه تقریبی 40 مترمربع کرسی چینی شده است براساس کارهای 
انجام شده و لحاظ نمودن شرایط موجود ارزش بنای مذکور برابر 28/000/000 ریال 
برآورد می گردد. اسطبلها: جمعًا به تعداد سه عدد و به مساحت 415 مترمربع و محوطه 
سازی جلوی آنها به مساحت 825 مترمربع بوده سقف اسطبلها شیروانی است و هر 
می باشد  و سیمان  ماسه  با مالت  باربر  آجری  دیوار  به  از سه طرف محصور  کدام 
کف استطبلها خاکی بوده و ارتفاع قسمت مسقف چهار و نیم متر می باشد فضای جلو 
استطبلها با نرده فلزی و آبخوری محصور شده است براساس کارهای انجام شده و 
لحاظ نمودن شرایط موجود ارزش سه بنای مذکور جمعًا برابر 510/000/000/000 
ریال برآورد می گردد با توجه به موارد فوق الذکر و لحاظ نمودن جمیع شرایط ارزش 
ملک فوق برابر 3/918/000/000 ریال می باشد طبق سند رهنی شماره 178356 مورخ 
1385/06/20 دفتر اسناد رسمی 56 اصفهان در رهن بانک کشاورزی شعبه نطنز به 
آدرس شهرستان نطنز – بلوار طالقانی می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
1394/04/06 در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز پارک اداری 
به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 3/918/000/000 ریال شروع و به هر 
کسی که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.الزم به ذکر است 
یا حق  انشعاب و  از حق  اعم  تلفن  به آب و برق و گاز و  بدهی های مربوط  پرداخت 
تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  مصرف  و  اشتراک 
مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  معلوم شده  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده 
است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/03/02 )شنبه( درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.م الف:27 مجتبی شادمان 

کفیل ثبت اسناد امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر  شماره:1394/2/15-1394/04/33498   2/705
یکدرب باغ و به شماره پالک 504 فرعی از 193-اصلی واقع در طرق بخش 11 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمود مالشریفی و غیره فرزند حبیب در 
به  بنا  اینک  نیامده است  به عمل  قانونی آن  ثبت است و عملیات تحدید حدود  جریان 
تحدید حدود پالک  نامبرده  تقاضای  ثبت و طبق  قانون  ماده 15  اخیر  دستور قسمت 
به عمل خواهد آمد  مرقوم در مورخ 1394/04/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر  لذا به موجب 
در این آگهی 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:1394/03/02 م الف:28 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
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خوراکی هایی مقوی برای جهانيان باشد و نعمت خود را تمام كند.
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ش��اید برای ش��ما هم پیش آمده که صبح زود به حمام بروید، 
لباس های تمیز بپوشید و برای انجام کارهای روزانه از خانه خارج 
شوید، ولی چند ساعت بعد احساس کنید خیس عرق شده اید و 
لباس هایتان هم بوی خوبی نمی دهند. اینجاست که حس بدی 
پیدا می کنید و از این می ترس��ید که بوی بدنتان برای دیگران 

آزاردهنده باشد.
البته فرقی نمی کند در چه فصلی باشیم، اما در تابستان به علت 
گرمای هوا این مشکل بیشتر ایجاد می شود که هم برای خود فرد 
و هم دیگران غیر قابل تحمل است. البته مصرف عطر و اسپری 
و ژل حمام تا حدی کمک کننده است، اما پیش از هر چیز باید 
متوجه شوید که آیا عرق کردنتان طبیعی است یا می تواند نشانه 
بیماری خاصی باشد؟ چطور از شر عرق کردن های بیش از حد 
خالص شویم؟ با ما همراه باشید تا به پاسخ این پرسش ها برسید.

تعریق مکانیس��می اس��ت که به وس��یله آن دمای بدن که به 
دالیل مختلفی مثل گرما، فعالیت  بدنی و غذا خوردن افزایش 
یافته اس��ت، پایین می آید. عرق کردن عالوه ب��ر کنترل دمای 
بدن باعث دفع م��واد زائد بدن از راه پوس��ت هم می ش��ود. به 
طور کل��ی تعریق یک امر طبیعی به حس��اب می آی��د و وقتی 
 بیم��اری تلق��ی خواهد ش��د ک��ه بی��ش از ح��د و آزاردهنده

 باشد.
باید بدانید اختالالت غدد مثل پرکاری غده تیروئید، استرس، 
عوارض ناش��ی از مصرف داروه��ای مختلف مث��ال قرص های 
ضدافسردگی، سرطان )که بیشتر باعث تعریق شبانه می شود(، 
کاهش قندخون یا هیپوگلیس��می، تغییرات هورمونی، گاهی 
اوقات باال بودن فش��ار خون، مش��کالت تغذیه ای، درد شدید، 
تب به دنبال عفونت و... باعث افزایش تعریق بدن می شوند که 
با برطرف شدن مشکالت گفته ش��ده عرق کردن هم به حالت 

طبیعی برمی گردد.
چرا زیاد عرق می کنیم؟

افزایش تعریق بدن یا به دلیل افزایش تعداد غدد عرق بدن است 
که در نقاطی از بدن افزایش پیدا کرده یا به دنبال افزایش میزان 
ترش��ح غدد عرق اتفاق می افتد. حتی گاهی اوقات عرق کردن 
به دلیل هر 2 علت گفته ش��ده اس��ت. باید بدانید تعریق بیش 
از حد در اصطالح پزش��کی هایپرهیدروز نام دارد و معموال هم 
روی اندام هایی مثل زیر بغل، کف دس��ت ها و پاها یا کشاله ران 

تاثیر می گذارد.
در این بیماری ع��الوه بر تعریق زی��اد و رطوبت بی��ش از حد 

پوست، عوارضی مثل خش��کی و پوسته پوسته  ش��دن همراه 
با ایجاد ترک خوردگی پوس��ت هم ممکن اس��ت ایجاد ش��ود. 
البته هایپرهیدروز به 2 گروه اولیه و ثانویه تقس��یم می ش��ود؛ 
هایپرهیدروز ثانویه در بزرگس��الی بروز پیدا می کند و برخالف 
هایپرهیدروز اولیه، ه��م در بیداری و ه��م در حین خواب رخ 
می دهد. در چنین شرایطی پزشک با انجام آزمایش به علت اصلی 
تعریق که می تواند به دلیل استرس یا بیماری های زمینه ای باشد، 

پی می برد و درمان آغاز می شود.
عرق بدن, عرق سرد

 چطور از شر عرق کردن های بیش از حد خالص شویم.
درمانی برای توقف تعریق بیش از حد

روش های مختلفی برای درمان تعریق زیاد وجود دارد. به عنوان 
مثال استفاده از محلول کلریدآلومینیوم که به محلول ضدتعریق 
ش��هرت دارد، یکی از بهترین گزینه ها اس��ت که البته غلظت 
مناسب دارو حتما باید از سوی متخصص پوست تعیین شود. در 
این نوع درمان به بیمار توصیه می شود روزی 2 تا 3 مرتبه محلول 

را به کف دست و پاها، زیر بغل، کشاله ران و... اسپری کند.
در این بین نباید فراموش کنید اگر عل��ت عرق ریزی، بیماری 
خاصی باشد، ابتدا باید بیماری را درمان کرد در غیر این صورت 

راهکارهای درمانی گفته شده چندان موثر نخواهد بود.
با بیان این که بهترین درمان، ح��ذف عامل ایجادکننده تعریق 
زیاد اس��ت، اضافه می کند: بوتاکس به ص��ورت دوره ای یکی از 
بهترین روش های درمان تعریق های زیاد بویژه در فصول گرم 
است که حتما باید توسط متخصص پوست تزریق شود. اگر هم 
مش��کل بیمار با درمان های گفته شده حل نش��ود، پزشک در 
نهایت جراحی س��مپاتکتومی یا قطع عصب سمپاتیک در کف 

دست یا پا را پیشنهاد می کند.
علت و درمان عرق سرد

عرق سرد مشکلی است که گاهی اوقات با آن مواجه  می شویم. 
ابتال به بیماری های ویروسی مثل آنفلوآنزا، عفونت های جدی  
ناش��ی از بیماری س��ل یا ایدز، اس��ترس و اضطراب، میگرن، 
یائسگی، مشکالت قلبی � عروقی و... از جمله عواملی هستند که 
می توانند باعث ایجاد عرق سرد در بدن شوند. در چنین شرایطی 
مراجعه به پزش��ک، معاینات بالینی، گرفتن شرح حال و حتی 
انجام آزمایش برای تش��خیص بیماری زمینه ای موضوع بسیار 

مهمی است، چرا که نوع درمان را مشخص می کند.
یک مام ضدعرق  گیاهی

به گفته متخصصان طب سنتی برای پیشگیری از تعریق زیاد 
و بدبو شدن عرق بدنتان، وقتی می خواهید از خانه خارج شوید، 
یک دستمال کاغذی آغشته شده به شامپو یا صابون یا آبلیمو 
)یکی از اینها و نه همه باهم( را به محل های عرق ریزش مثال زیر 
بغل بمالید. همچنین گیاه رزماری که به اکلیل کوهی نیز شهرت 
دارد، در کاهش تعریق بدن اثر بسزایی دارد. برای تهیه یک پودر 
گیاهی ضدعرق می توانید ترکیبی از 50 گرم پودر برگ رزماری 
و 200 گرم تالک )پودر بچه( را با هم مخلوط کنید و روزی 2 تا 3 

بار در ناحیه زیر بغل بمالید.
مقابله با بوی بد پاها

بسیاری از افراد از بوی بد پاهایش��ان در عذاب هستند، چرا که 
وقتی پاها برای مدت طوالنی در کفش می ماند، بش��دت عرق 
می کند و بوی نامطبوعی تولید می شود. حاال فرض کنید مجبور 
شوید در چنین شرایطی کفش هایتان را در بیاورید و وارد یک 
محیط سربس��ته ش��وید. حتی تصور این صحنه شبیه کابوس 
است. اگر شما هم جزو افرادی هس��تید که بوی عرق پاهایتان 
تند و زننده است، توصیه می کنیم هر روز پاهایتان را با آب گرم و 

صابون بشویید و پس از شستن کامال خشک کنید.
از طرفی قرار دادن پاها در محلول آب نمک )نصف فنجان نمک 
در یک لیتر آب( هم در کنترل تولید عرق موثر است. همچنین 
می توانید مقداری چای را در یک لیتر آب بجوش��انید و بعد از 
خنک شدن، پاهایتان را مدت نیم ساعت داخل آن قرار دهید و 
پس از خشک کردن پاها از آرد نشاسته ذرت استفاده کنید تا به 
مرور زمان تعریق پاها کمتر شده و بوی بد پاها رفع شود. پیش 
از پوشیدن کفش نیز مقداری نشاسته ذرت یا پودر شیرین بیان 
داخل کفشها بپاشید. در عین حال قرار دادن بوگیرهای حاوی 
پودر زغال و زاج سفید )موجود در داروخانه ها( در کفش در رفع 

بوی بد عرق پا مؤثر است.

 برخ��ی خوراکی ها می توانند س��بب تقویت مغز 
ش��وند و این بویژه در مواقع امتحان می تواند یک 
روش اورژانسی برای افزایش سطح هوش و تمرکز 

باشد.
هرچند مغز م��ا قویترین رایانه در س��یاره زمین 
محسوب می شود اما این رایانه قدرتمند نیز گاهی 
به خطا می رود. ما انسانها بیشتر وقت خود را صرف 
انباش��تن چیزهای مختلف و بی فای��ده به داخل 

مغزمان می کنیم.
مهم نیس��ت مغز ما چقدر قدرتمند اس��ت، آنچه 
اهمیت دارد این است که بدانیم این عضو نیاز به 
جبران و احیای خود دارد تا بتواند قالب و توانایی 

خود را حفظ کند.
پژوهشگران روش های مختلفی را برای سوپرشارژ 
کردن و افزایش کارآیی مغ��ز ارائه کرده اند که در 
این مقاله ساده ترین آنها ارائه ش��ده تا هر فردی 
بتواند به محض احس��اس نیاز، به آنها دسترسی 
داشته باش��د و آنها را بکار بس��ته و از مزایای آن 

بهره مند شود:
پژوهش��گران در جدیدتری��ن تحقیق��ات خ��ود 
دریافته اند مص��رف روغن زیت��ون و آجیل و قرار 
دادن آنها در رژی��م غذایی روزانه س��بب تقویت 

مغز می شود.
 گفتنی است؛ روغن زیتون و آجیل از اجزای رژیم 
غذایی مدیترانه ای است و می تواند همچنین سبب 
بهبود سالمت قلب و مغز افراد شود. عالوه بر حفظ 
س��المت و توان ذهنی بویژه در دوران سالمندی 
رژیم غذایی کم چرب سبب بهبود سالمت قلب و 

نیز دفع انواع سرطان ها می شود.
مواد غذایی برای تقویت مغز

بادام بخورید
بادام حافظ��ه را تقویت می کن��د و اگر در ترکیب 
با ش��یر قبل از رفتن ب��ه رختخواب و ی��ا پس از 
برخاس��تن از خواب به هنگام صبح مصرف شود 

تاثیر بهتری دارد.
آب سیب بنوشید

آب سیب تولید نوعی انتقال دهنده عصبی حیاتی 
موسوم به استیل کولین را در مغز افزایش داده و 

از این طریق قدرت حافظه را نیز تشدید می کند.
ویتامین ب کمپلکس مصرف کنید

این ویتامی��ن حافظه را تقویت می کن��د. از غذا و 
سبزیجات غنی از این ویتامین مصرف کنید. الزم 
به ذکر است که مواد غذایی نشاسته ای و نان سفید 
تاثیر مطل��وب این ویتامین برای حفظ س��المت 

حافظه را خنثی می کند.
مصرف مواد قندی را کاهش دهید

قند غذا نیست بلکه شکلی از کربوهیدرات است که 
یک انرژی واهی تولید می کند. مصرف زیاد مواد 
قندی باعث بروز عالئم عصب��ی و رنج آور، ضعف 
حافظه و س��ایر اختالالت عصبی می شود. غذاها 
را بدون افزودن ش��کر مصرف کنی��د و از مصرف 
نوشیدنی های شیرین یا مقدار زیادی شکر یا قند 

با کافئین پرهیز کنید.
از گندم سبوس دار استفاده کنید

گندم سبوس دار حاوی لس��یتین است. این ماده 
مشکل سخت شدن سرخرگ ها را آسان می کند و 

از این طریق موجب بهبود عملکرد مغز می شود.
شب ها غذای سبک بخورید

خوردن غذای زیاد و س��نگین در شب باعث بروز 
استرس طوالنی مدت و احساسی به هنگام خواب 
می شود. توصیه می شود غذای سنگین را در روز 
مصرف کنید که بدن تحرک بیشتری دارد. شبها 
با خوردن غذای سبک و میوه یا سبزی می توانید 
خواب بهتری داش��ته باشید. خواب خوب شب به 

معنی تقویت قوای مغز است.
راههای تقویت مغز و حافظه:  

خوب بخوابید
تحقیقات نشان می دهد که حافظه بلند مدت در 
طول خواب با پخش مجدد تصاویر تجربه شده در 

روز تقویت می شود.
ذهن خود را ورزش دهید

همانطور که ورزش جسمی برای بهره مندی از یک 
بدن قوی و سالم ضروری است ورزش ذهنی نیز 
به همین اندازه حائز اهمیت است تا بتوانید ذهنی 
تیز و فعال داشته باشد. آیا تا به حال توجه کرده اید 
که چرا کودکان قدرت مغزی قوی تری نسبت به 
افراد بالغ دارند؟ چون ک��ودکان ذهنی بازیگوش 
دارند و یک چنین ذهنی توان حافظه را باال می برد. 
برای رس��یدن به چنین توانایی می توانید پازل یا 
جدول ح��ل کنید، در کاره��ای گروهی داوطلب 
ش��وید، با دیگران تعامل کنید، به یک سرگرمی 
مانند مطالعه، نقاش��ی یا حتی تماشای پرندگان 
مش��غول ش��وید، یک مهارت جدید یا یک زبان 

جدید بیاموزید.
از تفریحات ساده لذت ببرید

استرس قدرت مغزی ما را تحلیل می برد. ذهنی 
که در استرس گرفتار شده بیشتر منابع حافظه ما 
را مصرف می کند و به این ترتیب ذهنی ضعیف و 

کودن برای ما باقی می گذارد.
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شخصیت شناسی: مرا در سفر 
بشناس!

می گویند اگر می خواهید ف��ردی را خوب بشناس��ید با او به 
مسافرت بروید. درواقع نوع و سبک زندگی افراد تا حد زیادی 
به ویژگی های ش��خصیتی، گرایش ها و عالیق آنها بس��تگی 
دارد و عالق��ه و گرایش به س��فر، گردش و تفری��ح هم از این 
قاعده مستثنا نیس��ت. تریوه، متخصص روانشناسی و مشاور 
خانواده به شما می گوید تیپ های شخصیتی مختلف اهل چه 
نوع مسافرت هایی هس��تند و چطور می توانید با توجه به نوع 

مسافرت های یک فرد شخصیت او را بشناسید.
معاشرتی ها بسیار خوشگذران هستند

معاش��رت و تعامل با دیگ��ران برای این تیپ ش��خصیتی در 
اولویت قرار دارد به همین دلیل این افراد قصدشان از مسافرت 
گذران وقت با دوس��تان، اقوام و فامیل یا آش��نا شدن با افراد 
جدید اس��ت. معموال سفرهایی که این دس��ته افراد می روند 

شبیه  مهمانی رفتن است.
افراد سرزنده و فعال، طبیعت گردی دوست دارند

افراد سرزنده و فعال بیشتر تمایل دارند در طبیعت باشند و به 
قصد نیرو گرفتن از جنگل، کوه و دریا برای سفر برنامه ریزی 
می کنند. این افراد در س��فر بس��یار پرجنب وج��وش، فعال 
و س��رزنده هس��تند و بیش��تر زم��ان و انرژی ش��ان را صرف 

طبیعت گردی می کنند.
جسورها اهل ماجراجویی هستند

افراد جسور و شجاع معموال برای اینکه حس اعتمادبه نفس را 
در خودشان تقویت کنند به سفر می روند. این افراد سفرهایی 
را انتخاب می کنند که در آن ماجراجویی زیادی باشد. بازدید 
از مکان های کشف نش��ده و کم بازدید مثل غارها، جنگل ها و 

بیابان های ناشناخته برای آنها جذابیت زیادی دارد.
آسوده خاطرها به جاهای آشنا سفر می کنند

یکنواختی و پرهی��ز از خطر )عدم ریس��ک پذیری( بارزترین 
ویژگی افراد آسوده خاطر اس��ت. از این رو این افراد بیشتر به 
جاهایی سفر می کنند که برای شان آشنا باشد؛ مثال مکان هایی 
را انتخاب می کنند که قبال به آنجا رفته باش��ند. معموال این 
افراد جای خاص��ی را به عنوان پات��وق دارند و س��فر به آنجا 

برای شان در اولویت است.
سلطه جوها تابع جمع  هستند

افراد س��لطه جو در مواقع مختلف نظر خاصی ندارند و بیشتر 
پیرو نظر و عقیده دیگران هستند. از این رو خودشان معموال 
برای سفر داوطلب نمی ش��وند و جای خاصی را هم پیشنهاد 
نمی دهند بلکه مایلند دیگران سفری را ترتیب دهند و از آنها 

دعوت کنند همراهی شان کند.
مضطرب ها زیاد دور نمی شوند

افراد مضطرب به علت نگرانی های��ی که دارند زیاد نمی توانند 
از ش��هر، دیار، خانه و کاشانه ش��ان دور بمانند. سفر کردن به 
جاهایی که با محل زندگ��ی آنها فاصله زی��ادی دارد، آنها را 
مضطرب و نگران می کند. از این رو مکان های نزدیک تر را برای 
سفر رفتن ترجیح می دهند. این افراد به علت حساسیت هایی 
که دارند از رفتن به جاهایی مثل کویر، جنگل، کوه و دشت که 
امکانات رفاهی و بهداشتی کمتری دارد، خوش شان نمی آید. 
بیشتر دوس��ت دارند به ش��هرها س��فر کنند چون هم خطر 
کمتری آنها را تهدید می کند و هم اینک��ه هر لحظه نگران و 
مضطرب نمی شوند و  برای برگشتن به خانه امکانات بیشتری 

در اختیار دارند.
افسرده ها به زور سفر می کنند

این دس��ته افراد روحی��ه و خلق و خوی گرفت��ه و دلمرده ای 
داش��ته و بیش��تر به تنهای��ی و عزلت گزینی گرای��ش دارند. 
معموال عالقه چندانی به سفر رفتن ندارند و به توصیه و اجبار 
اطرافیان برای عوض شدن حال و هوای شان گاهی تنهایی سفر 
می کنند. رفتن به مکان هایی مثل نقاط سردسیر یا مناطقی 
که در نزدیکی دریا قرار دارد و بارندگی در آنها زیاد اس��ت را 
ترجیح می دهند. فصل پاییز فصل مورد عالقه این افراد است 
 و در روزهای پاییز گرایش و تمایل بیش��تری به س��فر کردن 

دارند.
غیرمنطقی ها غیرقابل پیش بینی  هستند

»هر چه پیش آید خوش آید« شعار این دسته افراد در زندگی 
است و معموال بدون هیچ برنامه ریزی عازم سفر به ناکجاآباد 
می ش��وند؛ یعنی به طور ناگهانی بدون اینکه مقصد مشخصی 
داشته باشند، تصمیم می گیرند به مسافرت بروند و به جزئیات 
ماجرا اهمیت چندانی نمی دهند. فقط به قصد اینکه س��فری 

رفته باشند، راهی می شوند.
خجالتی ها از آدمیزاد به دور هستند

افراد خجالتی از آنجا ک��ه از تعامل و ارتباط ب��ا دیگران لذت 
نمی برند و در حضور جمع احساس خوشایندی ندارند، معموال 
تمایل دارند ب��ه جاهایی س��فر کنند که دور از مردم باش��د؛ 
مکان هایی که خالی از سکنه اس��ت باب طبع این افراد برای 
مسافرت است؛ مثل یک جنگل دورافتاده که کلبه ای هم برای 

اقامت در آن وجود دارد.
دمدمی مزاج ها همسفر خوبی نیستند

افراد دمدمی م��زاج احساس��ات دوگانه زی��ادی دارند؛ یعنی 
دقیق��ا نمی دانند چ��ه کاری را باید انجام دهن��د و چه کاری 
را نبای��د انجام دهن��د. به همین دلی��ل مدام تردی��د دارند و 
تصمیمات شان راتغییر می دهند. این افراد اصال همسفرهای 
خوبی نیستند چون لحظه ای حال شان خوب است و لحظه ای 
دیگر حال ش��ان خوب نیس��ت. در موقعیتی که همه ش��اد و 
خوشحالند این افراد ناگهان وارد فاز غم می شوند و بالعکس یا 
میانه راه تصمی����م می گیرند بازگردند. حاالت و احساسات 
دوگانه این افراد در سفرهای دسته جمعی و گروهی دیگر افراد 

را هم سردرگم می کند.
پرخاشگرها استاد آسیب رساندن هستند

در درون  پرخاشگر ها احساس��ات کنترل نشده ای وجود دارد 
و از کودکی یاد گرفته اند به ش��کل نامناس��ب و ضداجتماعی 
آنها را ابراز کنند. از این رو این دس��ته از افراد دوس��ت دارند 
به جاهایی سفر کنند که امکان پرداختن به تفریحات خشن 
و ناسالمی مثل ش��کار، رانندگی با س��رعت غیرمجاز، آسیب 
 رس��اندن به طبیعت، روش��ن کردن آتش و... وجود داش��ته

 باشد.

 روبات داوینچی آینده جراحی
 دنیا را متحول می کند

روبات ها در آینده نزدیک به کمک جراحان برای 
انجام کارهایی بسیار حساس و پیچیده هنگام 

جراحی های پیچیده خواهند آمد.
کارشناسان پزشکی در جدیدترین آزمایش از 
روبات جراح مشهور به داوینچی برای بخیه زدن 

پوسته یک انگور استفاده کرده اند.
گفتنی اس��ت، این روبات توسط دسته کنسول 
و به کمک هدایت از راه دور توسط جراحان در 
انواع اعمال جراحی می تواند مورد استفاده قرار 
بگیرد.بررسی ها نشان می دهند، پزشکان درعین حال می توانند توسط دوربین مخصوص 

به صورت 3 بعدی محل جراحی را مشاهده کنند.
کارشناسان هدف از ساخت روبات داوینچی را کاهش میزان برش و جراحت ناشی از عمل 
جراحی بر روی بیماران عنوان کرده اند.قرار است از این روبا ت در آینده در جراحی های 
مینیاتوری مانند جراحی هیسترکتومی و یا جراحی کیسه صفرا و برای بخیه های بسیار 

ظریف استفاده شود.
این روبات دارای دو بازو اس��ت که توس��ط یک جراح با اس��تفاده از یک دسته کنسول 

می تواند جراحی های پیچیده  انجام دهد.
روبات های جراح نخس��تین بار در س��ال 2000 در اعمال جراحی مورد اس��تفاده قرار 

گرفته اند.

 این مینی رایانه را می توانید در
 دست بگیرید

آنچه م��ی بینی��د مینی پی س��ی 
ایس��ر با قابلیت پخ��ش ویدئوهای 
4K اس��ت که ب��ه عن��وان رقیبی 
 برای م��ک مین��ی اپ��ل وارد بازار

 شده است.
کاربران به این مینی پی سی 579 
دالری در بخ��ش طراحی 9 امتیاز، 
در بخ��ش ویژگی ها و مش��خصات 
فن��ی 7 و در بخ��ش پرفورمنس و 
 عملک��رد 8 امتی��از از 10 امتیاز را 

داده اند.
این پی سی پردازنده 2.2 گیگاهرتزی از نوع اینتل 5200U i5 با 8 گیگ رم از نوع 1600 

مگاهرتز دارد.
گرافیک آن نیز اینتل اچ دی از سری 5000 بوده و یک ترابایت حافظه از نوع SSHD با 

5400 دور در دقیقه دارد.
4 از دیگ��ر ویژگ��ی ه��ای مینی پی س��ی »ری  وای-ف��ای، بلوت��وث نس��خه 
کار  بیت��ی   64 نس��خه   8.1 وین��دوز  عام��ل  سیس��تم  ب��ا  ک��ه  اس��ت   وو« 

می کند.

فناوری

شنبه  2 خرداد  1394 |4 شعبان 1436
شماره 1588 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

تست هوش

معمایریاضیدنبالهایازهشتها
آیامیتوانیدبهکمکهشتعدد۸،بهعدد۱۰۰۰برسید؟استفادهازهرنمادریاضی

دراینرابطهمجازاست.

جوابمعماشماره۱5۸6

۱۰مسیرمختلف


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

