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کارنامه دولت در بحث بورسیه ها 
مردود است
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بازیکنان محبوب کی روش
در سبد گل محمدی

تیم فوتبال ذوب آهن تا به ام��روز بازیکنانی را جذب 
کرده که قبل از این هم توانسته اند نظر مثبت سرمربی 

پرتغالی تیم ملی را جلب کنند...

برخی رمان های تخیلی 
خرافات عصر جدید است

رییس فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی گفت: برخی 
رمان های تخیلی به واقعیت ربطی نداشته و خرافات 

عصر جدید است ....

ایجاد منطق�ه آزاد اقتصادی 
نیازمند اعتبار ویژه است

س��عید زمانیان در ضیافت افطاری اعضای ش��ورای 
اداری استان به ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در استان 

اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه آزاد اقتصادی...

تهیه پیش نویس توافقنامه
 همکاری کشورهای ساحلی خزر 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
 گفت: پیش نوی��س توافقنامه ای ب��رای همکاری در

 زمینه های مختلف بین کشورهای

به دوران پس از تحریم 
خیلي دلبسته ایم  

شهیندخت موالوردی در نشس��تی خبری در فضای 
مجازی در پاسخ به سوال خبرنگار  زاینده رود ...

مودیان محترم  مالیاتی:

 مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار
  سال جاری از طریق سامانه

 www.tax.gov.ir یا ارسال لوح فشرده 
حداکثر تا پایان تیر ماه میباشد 

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

مزایده عمومی 

 حسین ناظم الرعایا - شهردار چمگردان 

شهرداری چمگردان به استناد مصوبه های شورای اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت 
به:

1-اجاره زمین پارک بادی واقع در پارک ساحلی به مبلغ پایه ماهیانه 3/000/000ریال.
2- اجاره زمین پارک بادی واقع در پارک آزادگان به مبلغ پایه ماهیانه 3/000/000 ریال.

3- اجاره اغذیه فروشی واقع در باغ بانوان به مبلغ پایه ماهیانه 2/000/000 ریال.
4- اجاره اغذیه فروشی پارک آزادگان به مبلغ پایه ماهیانه 800/000 ریال.

5- اجاره سالن خیاطی واقع در باغ بانوان به مبلغ پایه ماهیانه 500/000 ریال.
6- اجاره غرفه های باغ بانوان به مبلغ پایه ماهیانه 300/000 ریال.

با رعایت صرفه و صالح ش�هرداری از طریق مزایده براس�اس قیمت کارشناسی اقدام نماید. 
عالقمندان به شرکت در مزایده عمومی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/4/31 به 
منظور بازدید و کسب اطالعات و دریافت اسناد به شهرداری چمگردان واحد امور مالی مراجعه 

نمایند.
پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را   بنمایند.

پیش�نهاد دهندگان باید معدل 5% از مبلغ اجاره بهای س�االنه را به عنوان ضمانت شرکت در 
مزایده را به حساب سپرده 0106561075002 شهرداری نزد بانک ملی شعبه چمگردان واریز یا 

ضمانت نامه معتبر بانکی ارایه نمایند.
مدارک مزایده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 94/5/3 به دبیرخانه حراست شهرداری 

طبق ضوابط تسلیم و رسید دریافت نمایند.
جلسه در ساعت 10 صبح روز س�ه ش�نبه 94/5/6 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت 

شهرداری در محل شهرداری تشکیل می شود.
کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کمیسیون حداکثر ظرف  مدت 

یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد کرد.
سایر شرایط در آگهی مزایده داخلی درج می باشد.

شماره تماس شهرداری: 52240471-0282 
www.sh-chamgordan.ir :سایت شهرداری چمگردان

نوبت اول 

شهرداری چمگردان 

 از غربتت اگر چه سخن هاست یا علی
                                                            دنیا دگر بدون تو تنهاست یا علی

 گویی هنوز دامن محراب کوفه را
                                                                 آثار خون ز فرق تو پیداست یا علی

 آثار سجده، زخم جبین، روی غرق خون
                                                                      در محضر خدات چه زیباست یا علی

 تا دسته گل برای تو آرند از بهشت
                                                                    بر روی دست محسن زهراست یا علی

شهادت حضرت علی )ع( تسلیت باد

آگهی مزایده عمومی

           شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده

94-2-127
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضالبی 

قطر 500 میلیمتر
99/400/000جاری

 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

 مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه مزایده گزار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/04/29
گشایش پاکات مزایده: از ساعت 8 صبح روز  یکشنبه مورخ 1394/04/30 

محل دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir  تلفن: 031-36680030
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه قطع یکب��اره یارانه نقدی امکانپذیر 
نیست، گفت: آرام آرام و با تدوین یک برنامه بلندمدت 
می توان بخش زیادی از جامعه را از لیس��ت دریافت 

کنندگان یارانه حذف کرد.
ابراهیم نکو افزود: گرچه مجلس به دولت این اختیار را 
داده تا بتواند یارانه نقدی بخشی از افراد جامعه را قطع 
کند اما با توجه به شرایط موجود، قطع کامل آن اکنون 

امکانپذیر نخواهد بود.
وی گف��ت: درص��ورت ت��داوم رون��د اج��رای قانون 
هدفمندی یارانه ها، ب��ه طور قط��ع، پرداخت یارانه 

نقدی به بخشی از افراد جامعه ادامه خواهد یافت.
 تداوم اجرای قانون هدفمندی با طرحی جدید

 نکو با اش��اره ب��ه اینکه قان��ون هدفمن��دی یارانه ها 
مقوله ای پایان یافته نیس��ت زیرا هنوز به طور کامل 

اجرا نشده، گرچه زمان آن به اتمام...

قطع کامل یارانه
 امکان پذیرنیست
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منابع فلس��طینی در کرانه غربی رود اردن از ی��ورش گروهی از 
شهرک نشینان صهیونیست به زمین های کشاورزی فلسطینیان 

منطقه سلفیت خبر دادند.
در همین ارتباط رییس کمیته مقابله با ش��هرک س��ازی ها  در 
منطقه سلفیت با تایید این خبر گفت:  گروهی از یهودیان افراطی 
ساکن شهرک صهیونیستی »لیشم«  با یورش به منطقه سلفیت 
به تخریب بخش هایی از زمین های کش��اورزی فلسطینیان در 

غرب سلفیت اقدام کردند . 
خالد معالی تصریح کرد : یهودیان با هدف توس��عه شهرک های 
 صهیونیستی به زمین های مناطق »کفرالدیک«،» دیر بلوط« و

 » راف��ات« آس��یب رس��اندند .در همی��ن ح��ال بلدوزره��ای
 صهیونیس��ت ه��ا در نزدیک��ی مناطق فلس��طینی نش��ین در 
 س��لفیت اقدام به عملی��ات خاک ب��رداری درمنطق��ه تاریخی 

» دیر سمعان « کردند .
قدمت این منطقه تاریخی به س��ال 400 پ��س از میالد حضرت 
مسیح » ع« بازمی گردد این درحالیست که شهرک صهیونیستی 
لیشم در س��ال 2013 احداث ش��ده اس��ت.خالد المعالی خاطر 
نش��ان کرد دس��تکم س��اکنان 24 ش��هرک صهیونیست نشین 
 درسلفیت اقدام به اشغال زمین های  فلسطینیان در این منطقه

 می کنند .

سخنگوی سازمان انرژی اتمی از ورود هیات 5 نفره آژانس انرژی 
اتمی به تهران خبر داد و گفت: سفر این هیات به منظور مذاکره 
در خصوص جزییات تفاهمات صورت گرفته در سفر اخیر یوکیا 
 آمانو، مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی اتمی ب��ه تهران انجام

 می گیرد.
 بهروز کمالوندی سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی از ورود هیات 
 پنج نف��ره ی آژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی به ته��ران خبر

 داد.
وی در ادامه افزود: ورود این هیات به منظور مذاکره در خصوص 
جزئیات تفاهمات صورت گرفته در سفر اخیر  یوکیا آمانو مدیرکل 

آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران انجام می گیرد.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی افزود: در این هی��ات دو تن از 
دس��تیاران ویژه آمانو به نام های»ترو واریانت��ا« و»کلنل تروتا« 
حضور دارند و قرار اس��ت این هیات پنج نف��ره آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در سفر یک روزه ی خود مذاکراتی با مسئوالن سازمان 
انرژی اتمی کشورمان، نماینده دائمی ایران در آژانس و همچنین 

مسووالن شورای عالی امنیت ملی داشته باشند.
کمالون��دی همچنی��ن گف��ت: هی��ات آژان��س بین الملل��ی 
ت��رک  را  ته��ران  سه ش��نبه  بام��داد  اتم��ی  ن��رژی   ا

می کند.

ش��هیندخت موالوردی در نشس��تی 
خب��ری در فضای مجازی در پاس��خ به 
س��وال خبرنگار  زاین��ده رود پیرامون 
افزایش آمار اعتیاد زنان در جامعه و کودکان درگیر اعتیاد گفت: 
هر کدام از این آس��یب هایي که زنان در مع��رض آن قرار دارند 
یا قرباني آن ش��ده اند،  متولیان قدرتمند با اعتبارات و امکانات 
آنچناني دارند. کاري که معاونت برعه��ده دارد هماهنگي الزم 
و مدیریت ظرفیت هاي موجود اس��ت . در این دو سال در چند 
استان اقداماتي داش��تیم.  دو س��ال باقیمانده از دولت یازدهم 
چند ط��رح مل��ي را در موضوع��ات اولویت دار پ��ي مي گیریم 
که یکی از آنه��ا  موضوع مورد بحث اس��ت .در م��ورد کودکان 
درگیر اعتیاد آمار دقیق��ي وجود ندارد. ما گ��زارش هایي را که 
 دریافت مي کنیم جم��ع بندي و خدمت ریی��س جمهور ارائه 

مي دهیم.
بیمه زنان خانه دار

 معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاس��خ به سوال 
مربوط به بیمه زنان خان��ه دار و اینکه این طرح ت��ا کی باید در 
نوبت رسیدگی در کمیسیون اجتماعی دولت قرار گیرد گفت: 
این بیمه با مشارکت دولت اجرا مي ش��ود. بخشي از حق بیمه 
را دولت مي پ��ردازد که به دلی��ل بار مالي و توجی��ه اقتصادي 
نداش��تن آن و اینکه زنان خانه دار جزو گروه هایي هستند که 
کارفرماي خاصي ندارند به اجرا در نیامده است. البته همزمان،  
 سازمان تامین اجتماعي در حال بررس��ي بیمه هاي چند الیه

 است .موضوع ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه.
ایش��ان همچنین در مورد انتقادها در مورد تشکیل وزارت زنان 
و حوزه کاری خود در بخش معاونت ام��ور زنان و خانواده اظهار 
داش��ت: هر چند این موضوع یکي از وعده هاي رییس جمهور 

بوده اما امور زنان فرابخش��ي اس��ت و محدود کردن آن به یک 
وزارتخانه مسوولیت سایر دستگاه ها را نادیده مي گیرد و با این 
 بهانه که این ام��ور متولي خاصي دارد از زیر بار آن ش��انه خالي

 مي کنند و ممکن است این تلقي باشد که یک وزارتخانه متعلق 
به زنان است و سایر وزارتخانه ها متعلق به آنها نیست و زنان در 

آن سهمي ندارند.
آنچه که تجربه جهاني به آن رس��یده اس��ت مکانیسم نهادین 
براي پیشرفت زنان است که در هر کش��وري سازوکار خودش 
 را دارد و بای��د پیگی��ر وظایف دس��تگاه ه��ا و هماهنگ کننده 

باشد.
 و اما  در مورد انتقاده��ا در بخش معاونت امور زن��ان و خانواده 
من این هجمه ها را طبیعي مي بینم.  در این دو س��ال اصوال هر 
قدمي که برداشته ایم،  برخي با چشم بس��ته حمله کرده اند و 
طوري وانمود مي کنند که تاکنون هیچ حرکت مثبتي نبوده و 
 قرار نیست باشد.  من این را نشانه تاثیرگذاري اقدامات معاونت

 مي بینم و به قول معروف به قطاري که در حال حرکت اس��ت 
 س��نگ مي زنند نه قط��اري که در ایس��تگاه توقف ک��رده این

 هجمه ها خارج از چارچوب حمله به دولت در کلیتش نیست.
ازدواج پایدار

موالوردی در خصوص ازدواج پایدار و تدابیر صورت گرفته برای 
کاهش آمار طالق گفت:  در این زمینه معاونت یکي از نهادهایي 
اس��ت که در چارچوب جایگاه س��تادي باید وظایف��ي را انجام 
دهد.  با بررسي و آسیب شناس��ي اسناد مصوب ستاد ملي زن و 
خانواده به برنامه عملي رسیدیم که همزمان شد با ورود شوراي 
 عالي انقالب فرهنگي به این موضوع و فعال در آن قالب حرکت

 مي کنی��م. وی افزود: دبیرخانه ش��ورا در حال بررس��ي برنامه 
 عمل کاهش و کنترل طالق اس��ت که معاونت هم مش��ارکت

 دارد.
مهم ترین چالش حوزه زنان

موالوردی در مورد مهمتری��ن چالش حوزه زنان از نظر معاونت 
امور زنان وخانواده و راهکارهای آن گفت: مهم ترین چالش از نظر 
ما عدم اعتماد و باور به توان و ظرفیت زنان در کشور است که تاثیر 

خود را بر همه مناسبات و تصمیم ها و سیاست ها مي گذارد.
 به عبارت دیگر هنوز عزم و اراده مل��ي را در بهره مندي از توان 

نیمي از سرمایه انساني در برنامه ها مشاهده نمي کنیم.
سامانه پیامكي ١٠١

 وی همچنین در مورد عملکرد سامانه پیامکي 101اظهار داشت:
این سامانه پیامکي جهت دریافت مطالبات و دسته بندي کردن 
آن و لحاظ آن در برنامه ریزي ها راه اندازي شده است.  استقبال 

خوبي از آن شده و  هنوز نظرات دریافتي بررسي نشده است.
امیدوار هس��تیم با این س��امانه تعامل مثبتي ب��ا بدنه جامعه و 
دریافت به روز نظرات داش��ته باش��یم و در مراح��ل بعدي قرار 
اس��ت پیش��نهادات و ایده هاي جدید را هم دریافت و استفاده 

الزم را بیریم.
معاونت رییس جمهور در امور بانوان و خانواده در خصوص اینکه 
چه اقداماتی برای حضور پررنگ تر زن��ان در انتخابات مجلس 
هم اظهار داش��ت: تالشمان این اس��ت قدم هایي براي افزایش 
تعداد زنان در مجلس برداشته شود و در این باره هم مکاتبه اي 
 با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم براي لحاظ در

 سیاست هاي کلي انتخابات.
 از طرف دیگر احزاب و تشکل ها نقش مهمي در این زمینه ایفا 

مي کنند که در شرایط حاضر انتظار مي رود کمک کنند.
در مورد تفاه��م نامه با وزارت راه ، کمیته مش��ترکي تش��کیل 
ش��ده که برنامه هاي اجرای��ي را بررس��ي مي کن��د. در مورد 
افزایش مشارکت سیاس��ي و اجتماعي زنان ما به دنبال تحقق 
عدال��ت جنس��یتي و فراتر از آن انصاف جنس��یتي هس��تیم و 
اینکه تعادل الزم در جنبه هاي مختل��ف زندگي زنان را نتیجه 
دهد که حاص��ل آن توس��عه متوازن در س��طح کل��ي خواهد 
 بود اصال کش��ور ما از توس��عه نامتوازن د ر همه ابع��اد آن رنج 

مي برد.
ما به دوران پس از تحریم خیلي دلبسته ایم

موالوردی در پایان نشست مجازی با بیان اینکه ما به دوران پس 
از تحریم خیلي دلبسته ایم  اظهار داشت : بسیاري از پیشنهادات 
و طرح هایي که ارائه مي دهیم،  به دلیل بار مالي در اولویت قرار 

نمي گیرد.
 امیدواریم با رونق اقتصادي پس از لغو تحریم ها و خروج کامل 
از رکود بس��یاری از برنامه زمینه تحقق پیدا کن��د؛  البته واقع 
بینانه اگر نگاه کنیم،  نباید انتظارات را دامن بزنیم ؛ چون زمان 
 کافي براي تطبیق دادن خودمان با شرایط جدید را باید داشته

 باشیم.

در نشست خبری مجازی مطرح شد:

به دوران پس از تحريم خيلي دلبسته ايم  

یادداشت
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رییس مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با 
اش��اره به جلس��ه ه��م اندیش��ی خ��ود در این مرک��ز با 
فع��االن بخش ه��ای آب و محیط زیس��ت کش��ور گفت: 
 از ش��نیدن گزارش وضعیت آب در کش��ور وحش��ت زده 

شدم. 
به گزارش مهر، کاظم جاللی  بیان داشت: باید این حقیقت 
 را بپذیری��م ک��ه وضعیت آب در شهرس��تان ما بس��یار بد

 است. 
وی با ی��ادآوری اینکه زمانی در منطقه بس��طام، با حفاری 
در عمق 45متری به آب مناس��ب دس��ت پیدا می کردیم 
افزود: اما امروز باید همین مناطق را 250متر حفر کنیم و 
این شرایط تنها مختص به شاهرود نیست لیکن در واپسین 
روزهای ماه شعبان میزبان فعاالن بخش آب کشور در مرکز 
پژوهش های مجلس بودم که ب��ه واقع از گزارش های آنها 

وحشت زده شدم.
نماینده مردم شهرستان ها ش��اهرود و میامی در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به وضعیت کنونی کشور در مقابله 
با بحران کم آبی گفت: در جلسه مذکور، فعاالن این بخش 
به ما نش��ان دادند که چه میزان از اراضی ما نشس��ت پیدا 
کرده اند و چه شکاف ها و گسل هایی در زمین پدیدار شده 
است همچنین بس��یاری از پل ها با مشکل ترک خوردگی 
 روبه رو هس��تند که باید این موارد به سمع و نظر دولتیان

 برسد.

نماینده مردم رش��ت در مجلس گفت: س��ال گذش��ته در 
 مراس��م افط��اری گفتم ک��ه دیگ��ر در انتخابات ش��رکت

 نمی کن��م؛  ولی گریه ه��ای مردم م��را بار دیگ��ر به فکر 
 کاندید ش��دن انداخت و در این راه وارد حواشی انتخاباتی

 نمی شوم. 
حسن تأمینی در حاشیه ضیافت افطاری خود در دانشگاه 
آزاد رش��ت در گفت وگو » دیار باران« در مورد حضورش 
در انتخابات مجلس دهم ش��ورای اس��المی اظه��ار کرد: 
نمایندگی کار بسیار سختی است و مردم انتظاراتی دارند 
 که یک نماینده نم��ی تواند تمامی این نی��از ها را برطرف

 سازد.

حش��مت اهلل فالحت پیش��ه در گفت وگو با فرارو گفت: به 
نظر من کسی نمی تواند خود را به گمراهی بزند و این طور 
استدالل کند که توافق میان یک شخص خاص و 1+5 است. 
وی افزود: از صحبت های برخی افراد که سابقه شرکت در 
قانون گذاری نیز دارند تعجب می کن��م زیرا این ها ماهیت 
تصمیم گیری در جمهوری اس��المی ایران را می دانند اما 
به گونه دیگری صحبت می کنند. نماینده پیشین مجلس 
توضیح داد: مقوالت کالن کشور در ش��ورای عالی امنیت 
ملی تصمیم گیری می شود و پرونده هسته ای از جمله این 

مقوالت است.
 این موضوع با مسائل مهم دیگری همچون ارتباط ایران با 
آمریکا، ارتباط ایران با اروپا، توسعه جمهوری اسالمی ایران 
و ... عجین شده است و به همین خاطر شأن طرح در شورای 
عالی امنیت ملی را دارد زیرا هر یک از این موارد به تنهای 
از جمله مقوالت کالن کشور است. وی ادامه داد: در چنین 
شرایطی اگر توافق ش��ود، این توافق به هیچ وجه نمی تواند 
بدون رعایت خطوط قرمز کش��ور صورت گرفته باشد مگر 
اینکه ش��ورای عالی امنیت مل��ی خطوط قرم��ز را به نحو 
دیگری تعریف کرده باشد. به گفته وی این توافق جمهوری 
اسالمی ایران است نه توافق یک فرد و یک دولت بنابراین 

یک مسأله ملی است که همه مردم با آن مواجه هستند.

محس��ن کوهکن در گفت وگو با ف��رارو گف��ت: اینکه چه 
کسانی به احمدی نژاد فشار می آورند را خودش باید پاسخ 
دهد؛  اما به اعتقاد من کیفیت فشارها از کمیت آن بیشتر 

اهمیت دارد. 
وی اف��زود: ممک��ن اس��ت ک��ه تع��داد زی��ادی فش��ار 
آورن��د ک��ه احمدی ن��ژاد بازگ��ردد و گاه��ی ممک��ن 
اس��ت ک��ه چن��د نف��ر از مش��اورانش خیل��ی فش��ار 
 آورن��د ل��ذا کیفی��ت آن از کمی��ت آن بس��یار مهم ت��ر

 است.
 این نماینده پیش��ین مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید 
بر اینکه این مس��اله چندان مهم نیس��ت، گف��ت: به نظر 
من مسأله بازگش��تن یا نگش��تن احمدی نژاد به اندازه ای 
بزرگ نیس��ت که خیلی به آن بپردازیم. بازگش��ت او هم 
چندان معادالت سیاس��ی کنون��ی را به ه��م نخواهد زد. 
کوهکن افزود: عده ای از ی��اران او نیز اکنون مجموعه ای را 
 تش��کیل داده اند که اعالم می شود نس��بتی با احمدی نژاد

 ندارد.
 من هم با ش��ناختی ک��ه از آنه��ا دارم آن را منتس��ب به 
احمدی ن��ژاد نمی دانم. از س��وی دیگر معتقد هس��تم که 
احمدی نژاد هم مانند هر کس دیگ��ر برای خود جایگاهی 
دارد که باید در هم��ان جایگاه دیدش، ن��ه کوچک تر و نه 

بزرگ تر آن.

گزارش فعاالن آب کشور مرا 
وحشت زده کرد

گریه های مردم مرا به فكر نامزدی 
در انتخابات انداخت!

 اگر توافق شود توافق نظام 
است،  نه دولت

 چه کسانی  به احمدی نژاد
 فشار می آورند؟

شنیده ها 

یورش صهیونیست ها به کشتزارهای فلسطین     ورود هیات 5 نفره آژانس انرژی اتمی به تهران

دیپلمات پیشین ایران در لندن گفت: آنچنان که از قراین 
پیداست در س��اعات آتی می بایس��ت منتظر اعالم نتایج 

مثبت از مذاکرات باشیم.
سیدجالل س��اداتیان با اش��اره به احتمال باالی حصول 
توافق نهایی در ساعات و روزهای آتی گفت: باتوجه به نیاز 
استراتژیک طرفین در هر دو سوی میز مذاکرات،  جهت 
دستیابی به توافق جامع و کسب موفقیت در مذاکراتی که 
به ویژه در 22 ماه اخیر با جدیتی دوچندان و با برگزاری 
جلس��ات متعدد میان ایران و ش��ش ق��درت بین المللی 
دنبال شده، آن چنان که از قراین پیداست در ساعات آتی 

می بایست منتظر اعالم نتایج مثبت از مذاکرات باشیم.
دیپلمات ارش��د کش��ورمان در لندن،  با اش��اره به نقش 
تعیین  کنن��ده ای��ران در مناس��بات منطقه بح��ران زده 
خاورمیانه یادآور ش��د: ای��ران از زمان پی��ش از پیروزی 
ش��کوهمند انقالب اس��المی و در دوران پهلوی همواره 
نقش��ی کلیدی در مناس��بات منطقه ای برعهده داشته 
و به عن��وان مهمترین معتمد و متحد ای��االت متحده در 
خاورمیانه شناخته می شده و امروز نیز بار دیگر توانسته 

جایگاه استراتژیک خود را به جهان دیکته کند.
وی ادامه داد: تفاوت اساسی میان اقتدار منطقه ای امروز و 
دیروز کشورمان در گروی این نکته مهم و اساسی است که 
در زمان پهلوی، رابطه با آمریکا از پایین به باال و به صورت 
یک طرفه بود و در حقیق��ت ایران تنها گ��وش به فرمان 
غرب و ایاالت متحده بود،  اما امروز این رابطه، دوس��ویه 
و براساس خواس��ت و منافع دو طرف، به صورت متوازن 

انجام می گیرد.
این تحلیلگر امور بین الملل افزود: حضور شش قدرت برتر 
بین المللی پ��ای میز مذاکره و تالش ای��ن قدرت ها برای 
دس��تیابی به توافق، ضمن آنکه نش��انگر اقتدار سیاسی، 
اقتص��ادی و نظامی ایران اس��ت، از نق��ش تعیین کننده 
کشورمان در مناسبات ژئوپلتیک منطقه ای و بین المللی 

حکایت دارد.

وی افزود: مذاکرات هس��ته ای به جهانیان نشان داد که 
ایران امروز،  ایران دیروز نیست. ایران امروز،  حتی با ایران 

دولت قبل هم متفاوت است.
ساداتیان یادآور ش��د: مخالفت های صریح و علنی رژیم 
صهیونیستی، عربستان سعودی و همچنین برخی دیگر 
از همسایگان با انجام مذاکرات و تالش بی وقفه دشمنان 
برای ممانعت از حصول توافق جامع نی��ز عالوه بر اینکه 
موید نزدیک ش��دن طرفین به توافق نهایی اس��ت، سند 
روشنی است از رویکرد درست تیم مذاکره کننده هسته ای 
که این رویکرد به دفعات مورد حمایت مقام معظم رهبری 
نیز قرار گرفته است. این نماینده پیشین مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به مخالفت های صورت گرفته در جریان 
مذاکرات، تصری��ح کرد: متاس��فانه علیرغم حمایت های 
رهبری و اکثریت جریان های سیاسی از تیم مذاکره کننده 
هسته ای عده ای از کاسبان تحریم که منافع شخصی شان 
را در خطر می بینند،  تمام تالش خود را برای جلوگیری از 

توافق نهایی به کاربستند.
وی افزود: بخشی از این مخالفت ها از سر دلسوزی است 
و حتی مورد استقبال دستگاه دیپلماسی دولت »تدبیر و 
امید« نیز قرار گرفته؛  اما متاسفانه عده ای تنها در راستای 
تحقق اهداف سیاسی و منافع اقتصادی خود گام برداشته 

و در این مسیر منافع ملی را نادیده گرفته اند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه فراموشی روز قدس 
را آرزوی دش��منان دانس��ت و گفت: ظرفیت های جهان 
اسالم باید همسو و هم افزا در راستای آزادی ملت فلسطین 

و قدس شریف باشد.
سردار یداهلل جوانی با اشاره به هدف امام)ره( از نامگذاری 
آخرین جمعه م��اه مبارک رمضان به عن��وان روز قدس، 
گفت: اعالم روز قدس از سوی امام)ره( با این هدف انجام 
گرفت،  تا آزادی خواهان و عدال��ت خواهان متوجه یک 
مس��اله ضروری در جهان شوند، آن مس��اله ضروری این 
است که یک سرزمین مورد اشغال و ستم قرار گرفته است.

وی با بیان اینک��ه همه ملت ها باید بپ��ا خیزند و از مردم 
ستمدیده فلسطین دفاع کنند، افزود: در سال های گذشته 
شاهد بوده ایم که روز قدس با شور و نشاط فراوانی برگزار 
می شود و ملت فلسطین به حمایت های مسلمانان جهان 

امیدوار شده اند.
جوانی با بیان اینکه فلسفه روز قدس، برائت از اشغالگران 
و صهیونیست ها است، گفت: در س��ال های اخیر توطئه 
ای پیچیده و خطرناک در منطقه به اجرا درآمده اس��ت 
و این توطئه، مس��اله فلسطین را به حاش��یه برده و آنچه 
امروز توسط گروه های تکفیری و داعش در منطقه حادث 

می شود، با حمایت اسرائیل و آمریکا است.
مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه ادام��ه داد: در 
کشورهای عراق، سوریه، لبنان، یمن و برخی از کشورهای 
منطق��ه، گروه های تکفیری و س��لفی مسلمان کش��ی را 
در پیش گرفته اند و می خواهند جهان اس��الم را سرگرم 
کنند تا روز قدس را تحت الش��عاع تبلیغات این اقدامات 
قرار دهند،  این توطئه ای آمریکایی و صهیونیستی است.

وی خاطر نشان کرد: مس��ائلی از قبیل حمله آل سعود به 
یمن نیز حرکت ش��یطانی،  توطئه آمیز و تبلیغاتی بوده و 
فراموشی روز قدس آرزوی دشمنان است،  این در حالی 
است که ظرفیت های جهان اس��الم باید همسو و هم افزا 

در راستای آزادی ملت فلسطین و قدس شریف استفاده 
شود.

جوانی تصریح کرد: روز قدس باید با هوشیاری بیشتری 
برگزار شده و نش��ان داده ش��ود که مس��ائل حاشیه ای 
نمی تواند مس��اله قدس را که مساله نخست جهان اسالم 

است، به حاشیه براند.
مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه با بی��ان اینکه 
مسلمانان تحت تاثیر شیطنت های آمریکا و صهیونیست ها 
قرار نخواهند گرفت، گفت: مس��ائل حاش��یه ای و انجام 
تروره��ای ظالمان��ه در منطق��ه باعث نخواهد ش��د که 
مس��لمانان، دش��من اصلی خ��ود را که صهیونیس��ت ها 

هستند، فراموش کنند.
وی ادامه داد: اشغال قدس ش��ریف مساله مشترک همه 
فَِرق اسالمی بوده و قداست قدس برای تمامی مسلمانان 

امری پذیرفته شده است.
جوانی با بیان اینکه زمانی که س��رزمین یک ملت مظلوم 
و مس��لمان مورد اش��غال قرار می گیرد، همه مسلمانان 
در براب��ر آن موظفند، تصری��ح کرد: مس��لمانان باید در 
روز قدس با حضور پرش��ور و موثر در صحن��ه به تکلیف 
دین��ی خودش��ان عم��ل کنن��د و روز ق��دس می تواند 
 منبع وح��دت باش��د و مس��لمانان را به ه��م نزدیک تر

 کند.

فراموشی روز قدس، آرزوی دشمنان اسالم استاحتمال باالی توافق هسته ای در ساعات آتی
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فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
 گفت: پیش نوی��س توافقنام��ه ای برای هم��کاری در

 زمینه های مختلف بین کشورهای ساحلی دریای خزر 
تهیه شده است.

فرمانده��ان نی��روی دریای��ی ارتش های کش��ورهای 
ساحلی دریای خزر،  در س��ن پترزبورگ گردهم آمدند 
 و در خص��وص تامین امنی��ت دریای خزر تب��ادل نظر

 کردند.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران در این نشس��ت که به 
پیش��نهاد ایران برگزار ش��د، مواضع اصولی کشورمان 
 را درخص��وص تامی��ن امنی��ت دری��ای خ��زر اع��الم

 کرد.
وی گفت: در این جلسه پیش نویس توافقنامه ای برای 
همکاری در زمینه های مختلف بین کشورهای ساحلی 
این دریا تهیه شد که بر اس��اس آن، برقراری امنیت در 
دریای خزر بدون حضور نیروهای بیگانه و فقط به دست 

پنج کشور ساحلی خواهد بود. 
در ای��ن نشس��ت فرمان��ده نیروه��ای دریای��ی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری 
قزاقس��تان و جمه��وری آذربایجان حضور داش��تند و 
ب��رای ایجاد هم��کاری ه��ای چن��د جانب��ه نظامی - 
 امنیت��ی هماهن��گ در دری��ای خ��زر اع��الم آمادگی

 کردند.
فرمانده نیروی دریایی روس��یه نیز در نخستین نشست 
فرماندهان نیروی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر 
گفت: روابط ما با ایران در زمینه همکا ری های امنیتی 

دریایی روز به روز بهتر و مستحکم تر می شود.
ویکتور چیرکف ابراز امیدواری کرد، این روند همچنان 
رو به گسترش باش��د و دیدارهای بیشتری با همکاران 
ایران��ی خود داش��ته باش��یم. فرمانده نی��روی دریایی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران برای حضور در اجالس 
فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر 

نهم تیر ماه به سنت پترزبورگ روسیه رفت.

تهیه پیش نویس توافقنامه همكاری 
کشورهای ساحلی خزر

زاینده 
رود



خبر خبر 

مدیرعامل شرکت آبفا اس��تان اصفهان در جمع مدیران و کارکنان 
بخش های بهره برداری و امور مش��ترکان گفت : هم اکنون مساله 
کم آبی در استان بسیار جدی است . دبی چاه های فلمن از 2 هزار و 
500 لیتر به هزار و 100 لیتر کاهش یافته و از سویی دمای هوا هم 
افزایش داشته به طوریکه در روزهای اخیر دمای هوا به بیش از 39 

الی 40 درجه رسید .
همچنین پیک مصرف هم در ایام ماه مب��ارک رمضان تغییر یافته 
 بنابرای��ن در چنین ش��رایطی مدیری��ت مصرف ض��روری به نظر 
می رسد .مهندس هاش��م امینی با اش��اره به نقش ش��رکت آب و 
فاضالب در تأمین و توزیع آب شرب مش��ترکان اعالم کرد: وظیفه 
ذاتی شرکت آب و فاضالب تأمین و توزیع آب شرب مشترکین است 
و به رغم چالش های موجود در این زمینه انتظارات بر مبنای تأمین 
پایدار آب شرب مشترکان در تمام روزهای سال است . بدین ترتیب 
فعاالن در صنعت آبفا اس��تان اصفهان باید با تالش مضاعف و دقت 

همه جانبه در صدد انجام این وظیفه خطیر برآیند .
وی غلبه بر چالش کم آبی را اجرای س��ند جامع تأمی��ن ، توزیع و 
مصرف آب دانست و اعالم کرد : شورای مدیریت بحران استانداری 
و شخص استاندار تأکید بر عملیاتی شدن س��ند راهبردی تأمین ، 
توزیع و مصرف آب در استان دارند و شرکت آب و فاضالب هم با در 
دستور کار قرار دادن سرفصل های این سند در صدد تأمین و توزیع 

عادالنه آب شرب در استان می باشد .
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان 
اینکه هم اکنون هیچ گونه چاهی که امکان تأمین آب را دارد نباید 
از مدار خارج شود افزود : در حال حاضر به منظور تأمین آب شرب 
مش��ترکان باید از تمام ظرفیت چاه های موجود که از لحاظ کمی 
و کیفی مورد تأیید هستند استفاده شود و در صورتی که چاه های 
موجود جوابگوی نیاز آبی ما در تابستان نبود چاره ای جز استفاده از 

چاه های اجاره ای نداریم .
مهندس هاشم امینی هماهنگی میان س��امانه 122 و سامانه نجما 
را دارای اهمیت دانست و خاطرنشان ساخت : اطالعاتی که سامانه 
122 پیرامون وقوع حوادث می دهد باید به س��رعت مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گیرد و حوادث در کمترین زم��ان ممکن با بهره گیری 
از تکنولوژی روز انجام گیرد تا میزان هدررف��ت آب در هنگام بروز 
حوادث به حداقل برسد همچنین س��امانه نجما باید با رصد کردن 
شبکه آبرسانی نقاطی که با افت فشار مواجه هستند را شناسایی و 

تدابیری جهت رفع این مشکل صورت گیرد .
وی با تأکید بر تالش بیش��تر گروه مروجین در فصل تابستان اعالم 
کرد : گروه مروجین باید با تالش بیش از پیش شناسایی مشترکان 
پرمصرف وکشف انشعابات غیرمجاز را در دستور کار قرار دهند و با 
آموزش الزم به گروه های هدف در س��طح جامعه مصرف بهینه آب 

را ترویج دهند .

 

مدیر بهداش��ت اس��تان اصفهان گفت: بدنبال بازرس��ی و نظارت بر 
واحدهای تولیدموادغذایی در ماه رمضان، 450 کیلوگرم زولبیا و بامیه 

غیر بهداشتی در اصفهان معدوم شد.
مهدی رفیعی اظهار داش��ت: در ماه مبارک رمضان بی��ش از دو هزار 
بازرسی از مساجد انجام گرفته اس��ت که با فرا رسیدن شب های قدر 
اکیپی از بازرس��ین بهداش��ت محیط ویژه این ایام بر مساجد نظارت 
می کنند.وی بیان داشت: در این ماه همچنین 33۸ مورد نمونه برداری 

از مواد غذایی مختلف انجام شده است.
همچنین وی از معرفی 143 متخلف به مراجع قضایی با گذشت 1۸ روز 
از ماه مبارک رمضان خبر داد و اضافه کرد: در این ایام 530 کیلوگرم 
روغن غیربهداش��تی و 450 کیلوگرم زولبیا و بامیه غیر بهداش��تی از 

واحدهای تولیدی و عرضه جمع آوری شد.
وی ادامه داد: 2 هزار و 100 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در ماه 

مبارک رمضان جمع آوری و معدوم شد.
رفیعی گفت: در مجموع 2 ه��زار و ۸00 مورد بازرس��ی از واحدهای 

تولیدی مواد غذایی در ایام ماه مبارک رمضان انجام شده است.
وی افزود: بالغ بر 30 واحد تولیدی نیز ب��ه دلیل نواقص بحرانی برای 

بهره برداری، تعطیل شد.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه 
در ماه مبارک رمضان نظارت ها ابتدا از مس��اجد آغاز ش��د، ادامه داد: 
نظارت بر مساجد که در ایام شب های قدر تشدید می شود با همکاری 

سازمان تبلیغات و اوقاف استان انجام می گیرد.
وی بیان داشت: در ماه مبارک رمضان به 2 هزار و 200 نفر از متصدیان 

مساجد مختلف آموزش داده شد.
رفیع��ی با بی��ان اینکه به ش��هروندان توصی��ه می ش��ود، در صورت 
 نذری دادن از ظ��روف یکبار مصرف پلی اس��تایرن اس��تفاده نکنند،

 ادامه داد: این ظروف برای مواد غذایی گرم نامناسب و برای سالمتی 
مضر است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان از استقرار 
625 پایگاه ثبت نام طرح اکرام ایتام و محسنین در این استان خبر داد.

بهرام سوادکوهی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های این کمیته در لیالی قدر 
اجرای »طرح اکرام ایتام« و »طرح محس��نین« و جذب حامی است، اظهار 
کرد: در لیالی قدر امسال 625 پایگاه ثبت نام طرح اکرام ایتام و محسنین در 
سراسر استان مستقر شده که 256 پایگاه آن مربوط به شهرستان اصفهان 

است.
وی افزود: از دهم ماه مبارک رمضان این پایگاه ها در گلستان شهدای اصفهان 
و تمامی مساجدی که مراس��م دعا در آن برگزار می شود، مستقر بوده اما به 

طور خاص برای شب های قدر و به ویژه شب 21 ماه رمضان پایگاه های این 
کمیته در میادین اصلی و مساجد استان مستقر می شوند.

معاون توسعه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد اس��تان اصفهان افزود: 
تمامی دفاتر و پایگاه های کمیته امداد در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان 
فعال بوده و خّیران و نیکوکاران می توانند ب��رای ثبت نام در طرح های اکرام 

ایتام و محسنین به این پایگاه ها مراجعه کنند.
وی اضاف��ه کرد: ش��ماره تم��اس 32217757 س��تاد اکرام ایتام اس��تان 
 اصفهان برای پاسخگویی به سئواالت همش��هریان در این زمینه اختصاص 

یافته است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:

غلبه بر بحران کم آبی 
مدیر بهداشت استان اصفهان:

۴۵۰ کیلوگرم زولبیا  و بامیه  غیر بهداشتی 
معدوم شد

مسوول سازمان بسیج اس��اتید اس��تان اصفهان ضمن تاکید بر توقف شتاب 
علمی کشور در دو سال گذشته گفت: رهبر معظم انقالب نگران توقف شتاب 

فوق العاده علمی دانشگاه ها هستند و این نگرانی را به خوبی گوشزد کردند.
علیرضا احسان دوست پیرامون تاکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقالب در 
جمع اساتید دانشگاه های کش��ور اظهار کرد: نکته مهمی که ایشان در جمع 
اساتید مطرح کردند، بحث تعریف استاد و تعیین رسالت آن تحت عنوان مربی 
است، معظم له تاکید کردند که اساتید نباید تنها به نقش معلمی اکتفا کنند، 

بلکه نقش تربیتی در این عرصه بسیار دارای اهمیت است.
وی بیان کرد: اس��اتید با من��ش و روش خ��ود می توانند دانش��جویان را در 
عرصه های مختلف چ��ون فرهنگی، دینی و سخت کوش��ی تربیت کنند و در 
راس��تای تربیت مدیران متدین آتی برآیند که این امر در حقیقت قائل شدن 

نقش مربی به جای معلمی برای استادان دانشگاه از سوی رهبری است.
مسوول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان تاکید کرد: رهبری در سال های 
گذشته نیز فرمودند اساتید فرماندهان جنگ نرم هستند و اگر اساتید در وسط 
میدان جنگ نرم علیه دشمن باشند و در این ورطه گام بردارند، دانشجویان 

نیز در کنار آنها علیه هجمه های دشمن گام برخواهند داشت.
وی ادامه داد: نکته بعدی که رهبر معظم انقالب به آن اش��اره کردند و دارای 
اهمیت است، جذب و تربیت اعضای هیات علمی طی سال های گذشته برای 

فضاهای دانشگاهی است.
احسان دوست گفت: رهبری از حضور 70 هزار عضو هیات علمی در دانشگاه ها 
ابراز خرسندی کردند، چرا که به تعبیر ایشان بخش اعظم این اساتید، »مؤمن، 
متدین و معتقد به مبانی انقالب« هس��تند که این مساله بسیار مهم و سبب 

افتخار کشور است.
وی بیان کرد: نقش تربیتی دانشگاه ها در حوزه تربیت اساتید انقالبی، متدین 
و سخت کوش، نشان از توان باالی نظام است که به تعبیر رهبری باید آن را قدر 
دانست، مبحث بعدی قابل توجه نیز تمرکز بر جایگاه علمی کشور در جهان 
اس��ت، این جنبش علمی که در دهه های گذشته ش��کل گرفته باید به یک 

جریان علمی  تبدیل شود.
مسوول سازمان بسیج اس��اتید اس��تان اصفهان افزود: رهبری نگران توقف 
شتاب فوق العاده علمی دانشگاه های کشور نسبت به سال های گذشته هستند 
و این نگرانی از کالم ایشان به خوبی مشخص بود، ایشان به صراحت فرمودند 
شتاب علمی کشور متوقف شده و این کاهش شتاب علمی، دالیل مهم دارد که 
می توان به بحث تبدیل محیط های دانشگاهی به سیاسی کاری و توجه بیش 

از حد به حاشیه سازی های سیاسی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: دلیل دوم کاهش شتاب علمی کشور مربوط به جنجال های 
شکل گرفته برای محیط های دانشگاهی اس��ت که ایشان از آن به عنوان سم 

مهلک یاد کردند.
احسان دوس��ت تاکید کرد:  یکی از جنجال ها بحث بورسیه ها بود که رهبری 
به شدت وزارت علوم را مورد عتاب قرار دادند و عملکرد دولت را خالف قانون، 
اخالق و تدبیر دانس��تند.وی با بیان اینکه طبق فرمایش��ات رهبری، کارنامه 
وزارت علوم در بورسیه ها از نظر رهبری مردود است، گفت: دلیل سوم کاهش 
شتاب علمی کشور، بحث علوم انس��انی و عقب افتادگی در این زمینه است، 
رهبری برای بار چندم نس��بت به تحول علوم انس��انی تاکید کردند، حمایت 
بیرونی از سوی دستگاه ها، ارگان ها، جوشش و تالش اساتید می تواند از جمله 

راهکارهای موثر باشد.
مسوول سازمان بس��یج اساتید اس��تان اصفهان تاکید کرد: سهم 
بس��یار کم بودجه کش��ور در بخش پژوهش و کوتاهی 
دولت در ای��ن بخش از دیگر مواردی اس��ت 
که رهبری نس��بت به آن انتقاد 
کردند، معظم له تخصیص 
چهار ت��ا پن��ج درصدی 
بودجه کش��ور ب��ه بخش 
پژوهش را به عنوان یک مطالبه 
جدی درخواس��ت کردند.وی ادام��ه داد: بحث تاکید 
بر گفتمان س��ازی نقشه جامع علمی کش��ور در فضاهای  
دانش��گاهی و ض��رورت تبیی��ن و تعریف ابع��اد مختلف 
نقشه جامع علمی کشور برای دانشجویان و اساتید و کار 
ترویجی و تبلیغی در این عرصه به عنوان 
ی��ک وظیف��ه همگان��ی 
از دیگر نکاتی اس��ت که 
دیده بان انقالب اسالمی 
به عن��وان یک سیاس��ت 
 کلی نظ��ام به آن اش��اره

فرمودند. 

مسوول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان:

کارنامه دولت در بحث بورسیه ها مردود است

یادداشت یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1624 | سه شنبه  16  تیر 1394 | 20 رمضان 1436

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
گف��ت: در 17 روز ماه رمض��ان جرائم 20 
درص��د و ن��زاع و درگی��ری و اختالف��ات 
خانوادگی به طور محسوسی کاهش یافته 

است.
س��رهنگ حس��ین حس��ین زاده ب��ا بیان 
کاهش جرائم در ماه مبارک رمضان اظهار 
داش��ت: پیام آموزه های دین��ی، مطالعات 
 علمای جرم شناس و آمارهای پلیس نشان 
 می دهد که دین، اخ��الق و مکارم اخالقی 
در کاه��ش انحراف��ات ، ناهنجاری ه��ا 
 و آس��یب های اجتماع��ی اث��ر مس��تقیم 

دارند.
وی افزود: در ای��ن می��ان روزهایی مانند 

 ماه مبارک رمض��ان که در آن ب��ا اوج فضیلت ه��ای الهی و مع��ارف دینی 
در زندگی مردم روبه رو هس��تیم نیز نقش بس��زایی در کاهش بزهکاری و 
 جرم دارند، به طوری ک��ه در مدت 17 روز ماه رمضان امس��ال میزان وقوع 
 جرائم در س��طح اس��تان ما نس��بت به ماه قب��ل 20 درصد کاه��ش پیدا 

کرده است.
جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان ب��ه کاهش ثب��ت پرونده نزاع 
و درگیری ه��ای خیابان��ی و اختالف��ات خانوادگی در مدت مذکور اش��اره 
و بی��ان کرد: هرچن��د که ما در تابس��تان به دلیل فش��ار ناش��ی از گرمای 

هوا با برخ��ی درگیری های ناخواس��ته در 
سطح ش��هر مواجه می ش��ویم، اما به لطف 
معنوی��ت م��اه مب��ارک رمض��ان ش��اهد 
 رفتار ه��ای قانون مند ت��ری در بی��ن مردم 

هستیم.
وی تصریح کرد: تاثیر ماه رمضان بر زندگی 
فردی و اجتماعی به ح��دی بوده که گاهی 
اوقات حت��ی در بین مجرم��ان حرفه ای و 
س��ابقه دار نیز انوار معنوی این ایام به ویژه 
شب ها و روزهای قدر نفوذ کرده و این افراد 
از کرده خود پش��یمان ش��ده و به زندگی 
 س��الم و بدون ناهنج��اری و کج رفتاری باز

 می شوند.
س��رهنگ حس��ین زاده کاه��ش ج��رم و 
 آس��یب در ماه رمضان را تجربه بس��یار خوبی برای خانواده ها، مس��ووالن 
دستگاه  های فرهنگی و اجتماعی و عموم مردم عنوان کرد و گفت: از آنجا که 
قدرت بازدارندگی دین و اخالق بر کس��ی پوشیده نبوده، توصیه پلیس این 
است که اگر خواهان زندگی با آرامش و امنیت بیشتر هستیم، باید در راستای 
تقویت بنیه دینی محیط خانه و خانواده و جامعه بیشتر کوشا باشیم و فضای 
 معنوی حاکم بر جامعه را نه فقط برای یک ماه که برای تمام طول سال حفظ 

کنیم.

کاهش ۲۰ درصدی جرائم اصفهان در ماه مبارک رمضان
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خبر خبر 

مدیر بخش فوالد سازی شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت 
از واردات قطعه رینگ و مخروطی کنورتور بخش فوالدسازی بی نیاز 

و در این زمینه خودکفا شد.
خسرو جوادی افزود: رینگ و قس��متی از مخروطی کنورتور شماره 
دو فوالدسازی که دریکی از کارخانجات همجوار ساخته شده، پس 
از طی مراحل مختلف ساخت و تس��ت های فنی، نصب و مورد بهره 
برداری قرار گرفت.وی اظه��ار کرد: قطعه حس��اس و مهم رینگ و 
قسمتی از مخروطی کنورتور ش��ماره دو فوالدسازی نیاز به تعویض 
داش��ت که ازحدود ده ماه پیش توس��ط مکانیک کنورتور نسبت به 
تهیه نقشه سفارش ساخت آن اقدام شد.جوادی افزود: این اقدام در 
راستای جلوگیری از توقف جداگانه کنورتور 2 و همزمان با تعمیرات 
و اجرای طرح زیست محیطی کنورتور شماره دو برنامه ریزی شده 
و قطعه مذکور برای اولین بار در داخل کش��ور توس��ط شرکت های 
توانمند داخلی )شرکت پارسیان س��ازه ایرانیان( ساخته شد که در 
مقایسه با موارد مشابه از جنبه هزینه ای کاهش چشمگیری به دنبال 

داشته است.
مدیر بخش فوالد س��ازی ش��رکت ذوب آهن اصفهان با اش��اره به 
اینک��ه قطع��ه قبل��ی از اوکراین و پ��س از طی پروس��ه دو س��اله 
خریداری ش��د، تصریح کرد: ای��ن قطعه به خاط��ر محدودیت های 
ترانزیتی به صورت چهار تکه س��اخته می ش��د که منجر به کاهش 
 اس��تحکام آن و تبعات ناش��ی از جوش��کاری چهار تکه به یکدیگر 
می شد.وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه کارشناسان خارجی نیز باید 
در بخش حضور پیدا کرده و با نظارت آنها طی حدود 20 روز قطعات 
مذکور مونتاژ می شد؛ عالوه بر اینکه فیت آپ کردن قطعه در محل 

کار نیز بسیار سخت و زمان بر بود.
وی با بیان اینکه وزن قطعه 13 تن و قطر آن 5 متر اس��ت گفت: این 
تعمیرات بصورت کامل با نظارت کارشناس��ان داخلی و با موفقیت 
کامل انجام گرفته و صرفه جویی قابل توجهی نیز به همراه داش��ته 
اس��ت.جوادی با یادآوری تعویض قبلی این قطعه در سال 83 گفت: 
در آن زمان درکل کشور فراخوان ساخت این قطعه داده شد ولی به 
دلیل عدم توانایی ساخت در داخل کشور مجبور به سفارش وخرید 
آن از کشور اوکراین شدیم ولی امروز شرکت های همجوار کارخانه 
با توانمندی باال و س��اخت اینگونه قطعات قابلیت سرویس دهی به 

شرکت های دیگر را دارا هستند.
وی با اش��اره به بحث اقتصاد مقاومتی در کش��ور، این اقدام را نماد 
اقتصاد مقاومتی در ذوب آهن و طرح بومی سازی شده در داخل کشور 
دانست و گفت: در مورد دو کنورتور دیگر بخش فوالدسازی نیز روش 

مشابه به کار گرفته خواهد شد.
شرکت ذوب آهن اصفهان، تولید کننده محصوالت فوالدی از جمله 
آهن، تیرآهن، مفتول، میلگرد و محصوالت شیمیایی از جمله کک و 

سولفات آمونیم است.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی هش��دار داد: 
بالتکلیفی مردم بزرگترین معضل سهام عدالت است که در صورت 
عدم رس��یدگی به موقع و ف��وری، منجر به بروز یک��ی از بزرگترین 

فسادهای اقتصادی در کشور خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: موضوع سهام عدالت که در نخستین 
روزهای اجرای عملی��ات آن، اقدامی مثبت تلقی می ش��ده، امروز 
به مس��اله ای پیچیده و بغرنج در کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت.وی 
گفت: امروز در مقام اجرا شاهدیم موضوع س��هام عدالت در اهداف 
خود دچار انحرافات جدی ش��ده بنابراین باید هرچه س��ریعتر این 
اهداف مورد تجدیدنظ��ر و بازنگری ق��رار گیرد.پورابراهیمی اظهار 
داش��ت: هرچند هدف از طرح س��هام عدالت توزیع ث��روت در بین 
خانوارها ب��ا تخصیص بخش��ی از دارایی ه��ای دولت در راس��تای 
تعدیل تصدی گری دولت به افراد کم بضاع��ت و دهک های پایین 
درآمدی بود و از س��ال 85 با تعریف تش��کیالت مربوط��ه مقرر بود 
براساس برنامه زمانبندی ش��ده مالکیت س��هام به تدریج به مردم 
واگذار ش��ود، اما امروز و با گذشت 10 س��ال از آن زمان، پاسخگوی 
 مناسبی در این طرح شاهد نیستیم.وی تصریح کرد: امروز شاهدیم 
مجموعه ای از بزرگترین ش��رکت های کشور 40 درصد سهام شان 
در اختیار طرح س��هام عدالت قرار دارد که مردم و دولت متولی آن 
نیستند.عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد: این در حالی 
است که اکثریت قریب به اتفاق مردم نمی دانند سهام عدالت چیست 
و آن را یک برگه بی خاصیت تلقی می کنند که نه به آن سود تعلق می 
گیرد و نه در مجامع عمومی آن شرکت داده می شوند و نه انتخابات 
هیأت مدی��ره و مدیرعامل دارد و در عوض، فقط ی��ک نام صوری را 
یدک می کشد.وی یادآور شد: طی سالهای گذشته برخی افراد مسن 
که در س��هام عدالت ثبت نام کرده بودند، ب��دون دریافت حتی یک 
ریال سهم سود فوت کرده اند که هیچ پیش بینی برای چنین افراد 
 و بازماندگان آنان نشده اس��ت.پورابراهیمی با اشاره به عدم تشکیل 
مجامع عمومی طرح س��هام عدال��ت، اضافه کرد: بای��د یک مجمع 
عمومی حداقل 44 میلیون نفری تشکیل شود که تحقق این امر در 
عمل امکانپذیر نیست اما به جای آن شاهدیم مجموعه ای به صورت 
مافیا در آن رسوخ کرده اند که به هیچکس در این خصوص پاسخگو 

نیستند.

خودکفایی ذوب آهن اصفهان در ساخت 
قطعه مخروطی کنورتور فوالدسازی

بالتکلیفی مردم بزرگترین معضل
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی  سهام عدالت است

مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه قطع یکباره یارانه نقدی 
امکانپذیر نیس��ت، گف��ت: آرام آرام و با تدوین یک 
برنامه بلندمدت می توان بخش زیادی از جامعه را از 

لیست دریافت کنندگان یارانه حذف کرد.
ابراهیم نکو افزود: گرچه مجلس به دولت این اختیار 
را داده تا بتواند یارانه نقدی بخشی از افراد جامعه را 
قطع کند اما با توجه به شرایط موجود، قطع کامل آن 

اکنون امکانپذیر نخواهد بود.
وی گف��ت: درص��ورت ت��داوم روند اج��رای قانون 
هدفمندی یارانه ها، به طور قط��ع، پرداخت یارانه 

نقدی به بخشی از افراد جامعه ادامه خواهد یافت.
 تداوم اجرای قانون هدفمندی با طرحی جدید

 نکو با اش��اره به اینک��ه قانون هدفمن��دی یارانه ها 
مقوله ای پایان یافته نیست زیرا هنوز به طور کامل 
اجرا نش��ده، گرچه زمان آن به اتمام رسیده است، 
تصری��ح کرد: دولت و مجلس ش��ورای اس��المی با 
تصویب طرحی دیگر برای ادام��ه یافتن این قانون 

چاره اندیشی خواهند کرد.
نماینده مردم بهارس��تان و رباط کریم در مجلس، 
تکمیل فازهای باقی مانده قانون هدفمندی یارانه ها 
را از اولویت های طرح جدیدی که برای این منظور 
مصوب خواهد شد، دانست و افزود: اینکه یارانه نقدی 
افراد پایان یافته تلقی شود نیز میسر نخواهد بود زیرا 
به هرحال این قانون بوجود آمده و برای آن تعاریفی 
وجود دارد ضمن آنکه یارانه نقدی هم برای افراد در 

این قانون منظور شده است.
وی با تاکید ب��ر آنکه قطع کام��ل یارانه نقدی فعال 
برای دولت امکان پذیر نیست، گفت: بعضی مواقع 
موضوع نادرس��تی که برنامه ری��زی غیراصولی نیز 
برای آن انجام شده، می تواند تبدیل به قانون شود و 
انتظاراتی را در جامعه شکل دهد که برآورده نکردن 

این انتظارات آسیب زا خواهد بود.
نکو پرداخت یارانه نق��دی به افراد جامع��ه را تا به 
امروز مصداق آن موضوع نادرس��ت عنوان کرد که 
انتظاراتی بوجود آورده است، افزود: پرداخت یارانه 
نقدی که اکنون به یکی از درآمدهای پایدار خانواده 
 ها به ویژه در خانواده های طبقه پایین به حس��اب

  می آید، انتظاری بوجود آورده که برآورده نکردن آن 
آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با تاکید بر آنکه 
پرداخت مبلغ یارانه نقدی به دولت تحمیل ش��ده 

اس��ت، تصریح کرد: سیاس��ت دولت قب��ل در این 
 زمینه غلط بوده و مجلس نیز نمی بایست این کار را 
می کرد، ام��ا به هرح��ال امروز پرداخ��ت آن جزو 
درآمدهای مردم محسوب می شود و بنابراین قطع 

کردن آن می تواند آثار منفی بیرونی داشته باشد.
 وی اف��زود: برهمین اس��اس و ب��ه ناچ��ار حداقل

 قس��متی از یارانه نق��دی حاصل از اج��رای قانون 
هدفمندی به افراد جامعه در برخی سطوح پرداخت 

خواهد شد.
 یارانه نقدی معمایی پیچیده برای دولت 

نکو با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی برای دولت 
تبدیل به معمایی پیچیده شده و بنا به گفته یکی از 
دولتی ها این طرح اکن��ون به معضل بزرگی تبدیل 
شده است، گفت: دولت اطالع دارد که تعداد زیادی 
از افراد جامعه نیازی ب��ه دریافت آن ندارند اما هنوز 

نتوانسته راهکاری برای حذف این افراد اتخاذ کند.
نماینده مردم بهارس��تان و رب��اط کریم در مجلس 
موضوع ناتوانی دولت در حذف یکس��ری از افراد از 
دریافت یارانه را رد کرد و افزود: شکل گیری توقعات 
درجامعه و مس��ایل مختلف سیاسی و بروز بدبینی 
نسبت به عملکرد دولت از موانع اتخاذ یک تصمیم 

برای حذف تعداد بیشتری از افراد جامعه است.
وی برگزاری انتخاب��ات پیش رو مجلس ش��ورای 

اسالمی را یکی از موانع اتخاذ تصمیم از سوی دولت 
برای حذف گروهی از افراد جامعه از دریافت یارانه 
عنوان و تصریح کرد: اگر دولت در آستانه برگزاری 
دهمین دوره انتخابات مجلس نبود با پرداخت یارانه 
تنها به برخی گروه ها نظیر افرادی که تحت پوشش 
 کمیته ام��داد و یا بهزیس��تی قرار دارن��د، موافقت 
می کرد و مابقی افراد را نیز در صورت مراجعه مکرر 
آنان و وجود منابع الزم برای آنها راهکار خاصی در 
نظر می گرفت.یادآور می ش��ود، قانون هدفمندی 
یارانه در سال 1388 به تایید شورای نگهبان رسید و 

اولین فاز آن در سال 1389 اجرایی شد. 
در حالی که باید قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان 
برنامه پنجم توسعه به طورکامل به مرحله اجرا در 
می آمد اما بروز برخی انحرافات در اجرای آن از سوی 
دولت قبل، تکمیل آن را به این برنامه نرساند و تداوم 

اجرای آن به برنامه ششم محول شد. 
 سیاس��تهای اب��الغ ش��ده برنام��ه شش��م تکلیف 
کرد که هدفمن��دی یارانه ها در ای��ن برنامه کامال 

محقق شود. 
 در این سیاس��ت ها آمده که باید هدفمندس��ازی 
یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، 
کاهش شدت انرژی و ارتقاء ش��اخص های عدالت 

اجتماعی به طور کامل محقق شود.

نماینده مجلس:

قطع کامل یارانه امکانپذیرنیست

انحراف 15 هزار میلیاردی نفت از بودجهتدوین سند راهبرد ملی ایمنی راه ها نقدینگی سنگین شد، تازه واردها آمدنددستگاه های اجرایی پیشگام  از کاالی داخلی

در حالی مبارزه با فساد ناش��ی از فروش بنزین سهمیه ای دستاورد مهم 
تک نرخی شدن بنزین اعالم می شود که فساد مذکور هم قابل شناسایی و 
اصالح بود و هم در مقایسه با هزینه های حذف سهمیه بندی بنزین یعنی 
افزایش چش��مگیر مصرف و واردات بنزین، به مراتب کمتر بود.از ابتدای 
خردادماه امس��ال و مطابق با مصوبه هیات دولت، س��همیه بندی بنزین 
حذف شد و این فرآورده نفتی تک نرخی شد. در یک و نیم ماه اخیر، دولت 
بارها حذف فساد ناشی از اجرای سهمیه بندی بنزین را جزو دالیل اصلی 
تک نرخی شدن بنزین اعالم کرده اس��ت. بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت:  
»منفعت بزرگ تک نرخی شدن بنزین این بود که فساد برداشته شد،البته 
مصرف هم معتدل می ش��ود و در مجموع به نفع خود مردم خواهد بود. 
اجازه بدهید مثالی بزنم؛ کسی که بنزین یارانه ای می گرفت و در آژانس 
کار می کرد می توانس��ت با مابه التفاوت پول بنزین، بخشی از زندگی اش 
را بگذراند. االن ناچار است کار کند، بنابراین خدمات حمل و نقل بیشتر 
عرضه می شود. یک نکته جالب دیگر هم به ش��ما بگویم. پارسال کارت 
س��وخت 5 میلیون موتورس��یکلت و خودرو را باطل کردیم. این وسایل 
 نقلیه در پارکینگ ها، این طرف و آن طرف توقیف بودند اما از ما سوخت 

می گرفتند. آخر این چه روشی بود«. 
همچنین با اجرای طرح ساماندهی کارت های هوشمند سوخت در نیمه 

دوم سال 92 و نیمه اول سال 93، حدود 6.5 میلیون کارت سوخت باطل 
شد. به گفته سید محسن روحانی، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی بخش اعظم این کارت ها به دالیلی مانند 
نداشتن پالک ملی موتورسیکلت ها یا فرس��وده بودن موتور سیکلت ها 
و خودروهای ش��خصی باطل ش��دند. بنابراین تاکید وزیر نفت بر تعداد 
کارت های سوخت باطل ش��ده برای اثبات فساد گسترده سهمیه بندی 
بنزین، امری غیر واقعی است.در بازه زمانی یک سال، سهمیه اختصاص 
 یافته ب��ه هر ی��ک از خودروه��ا 720 لیت��ر و در مجموع تمام��ی آن ها 

)1.3 میلیون خودرو(، 936 میلیون لیتر بوده است. 
در صورتی که تمامی این میزان بنزین در بازار آزاد با قیمت  1000 تومان 
فروخته می شد، ماهانه 23.4 میلیارد تومان از یارانه های دولت به بنزین 
مورد سوء استفاده قرار می گرفت که در مقایسه با یارانه ماهانه 1277.5 
 میلیارد تومانی بنزین س��همیه ای توزیعی در کش��ور رقم چش��مگیری

 نیست. 
به عبارت دیگر، 6 درصد از یارانه بنزین سهمیه ای مورد سوء استفاده قرار 
می گرفت. عالوه بر این، با توجه به این که دولت قادر به شناسایی این افراد 
و ابطال کارت سوخت آن ها بوده است، توجیه حذف سهمیه بندی بنزین 

بخاطر موضوع فساد این خودروها، غیرمنطقی است.

 فساد بنزین دو نرخی
 بیشتر است یا هزینه حذف سهمیه ها؟

ریی��س کمیس��یون اقتص��ادی 
مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینک��ه دس��تگاههای اجرایی 
باید پیشگام استفاده از کاالهای 
داخلی ش��وند، گف��ت: علیرغم 
کیفیت باالت��ر کاالهای خارجی 
باید از تولیدات ایرانی اس��تفاده 
کرد تا فضای رقابت��ی در داخل 

کشور به وجود بیاید.
ارس��الن فتحی پور ب��ا تأکید بر 
اینکه مس��ووالن باید فرهنگ اس��تفاده از کاالی داخلی را قبل از توصیه به 
مردم از خود آغاز کنند، گفت: بنده نیز به عنوان نماینده مردم همواره برای 
تهیه کاالهای م��ورد نیاز خ��ود از محصوالت ایرانی اس��تفاده می کنم.این 
نماینده مجلس ادامه داد: خرید کاالهای ایرانی را معموال در شرایطی انجام 
می دهم که ممکن است کیفیت کاالی خارجی باالتر باشد و این به آن جهت 

است که فضای رقابتی داخلی از بین نرفته و بیشتر شود.
وی به نقش گروه های مرجع نظیر مس��ووالن، هنرمندان و ورزشکاران در 
ترغیب مردم به اس��تفاده از تولیدات ایرانی اش��اره کرد و گفت: اینکه مردم 
هر روز ببینند افرادی که در رأس توجهات قرار دارند از کاال، خودرو و لوازم 
ایرانی و تولید داخلی استفاده می کنند، تأثیر بسزایی در آمادگی آنها برای 

پذیرش بازار داخلی دارد.

با اضافه شدن تدریجی بانک ها و موسساتی که در سالهای اخیر مجوز فعالیت 
دریافت کرده اند به لیست محاسباتی بانک مرکزی، میزان نقدینگی هم در 
مقایسه با دوره های پیش تر از رشد باالتری برخوردار شد، افزایشی که تنها 

محدود به دوره های اخیر نیست.
با بسته شدن ترازنامه موسسات و بانکها در سال 1393 اطالعات مربوط به 

تغییرات متغیرهای پولی نیز تکمیل و از ارقام تازه ای رو نمایی شد.
بررسی گزارش بانک مرکزی در حالی ازافزایش حجم نقدینگی به 782 هزار 
میلیارد تومان در سال گذش��ته خبر می دهد که این رقم در مقایسه با سال 
1392 بیش از 140 هزار میلیارد تومان اضافه ش��ده و رشد 22 درصدی را 

به همراه داشته است.
گرچه روند افزایش��ی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیس��تم پولی و 
بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال 1390 تاکنون بیش 
از 400 هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است. به طوری 
که در این سالها از 293 هزار میلیارد به 354 هزار میلیارد،460 هزار میلیارد، 

639 هزار میلیارد و در نهایت 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان در س��ال 1392 بیش��ترین رش��د نقدینگی با 38.8 درصد در 
مقایسه با سال قبل رقم خورده که این میزان رشد در سال گذشته به 22.3 
درصد کاهش یافته اس��ت؛ بنابراین گر چه حجم نقدینگی در سال 1393 
به باالترین حد خود رسیده و س��نگین ترین حد خود را تجربه کرده است، 
ولی بیش از 16 درصد از روند افزایش��ی آن نسبت به س��ال 1392 کاسته 

شده است.

 معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین سند راهبرد ملی ایمنی راه های کشور 
تدوین خبر داد.داود کش��اورزیان با بیان این خبر، اظهار داشت: در راستای 
رویکرد ارتقای فراگیر و »برنامه محور« به  موضوع افزایش سطح  ایمنی عبور 
و مرور در راه ها و با هدف به  حداقل رساندن سهم جاده در سوانح رانندگی 
کشور و کاهش تصادفات، تلفات و ضایعات ناش��ی از آن در سفرهای برون 
شهری، تدوین برنامه عملیاتی سند راهبرد ملی ایمنی راه های کشور، طی 

قراردادی فیمابین این سازمان و مرکز تحقیقات راه و مسکن  منعقد شد.
وی تصریح کرد: در این راس��تا پیش نویس ش��رح خدمات پروژه با الهام از 
س��ند راهبرد ملی ایمنی راه های ایران و بهره گی��ری از آخرین توصیه های 
بین المللی با رویکرد پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی راه ها تهیه گردید و 
به  منظور اخذ نظرهای سایر دستگاه ها ی عضو به کمیسیون ایمنی راه های 
کش��ور ارایه و پس از اعمال موارد تکمیلی با اجماع اعضا بر ش��رح خدمات 
نهایی، قرارداد امضاءو  برای اجرا ابالغ شد.کشاورزیان با تاکید بر این که 96 
راهبرد مندرج در س��ند راهبرد ملی ایمنی راه های ایران به تناسب موضوع 
در زیر مجموعه هریک از سرفصل های تعریف شده، دسته بندی شده است، 
افزود: در فصل سوم این پروژه، تحلیل کمی ش��اخص های عملکرد ایمنی 
راه، تحلیل اثرسنجی و اولویت بندی راهبردها و تعیین اهداف ایمنی راه به  
همراه بررسی و شناس��ایی اولویت جزئیات مربوط به اقدامات درهر دسته 
از راهبردها و ارایه پیشنهادها لحاظ شده است.وی افزود: این پروژه نسخه 
نهایی س��ند ملی برنامه عملیاتی ایمنی راه در ایران تنظیم و طی برگزاری 

همایشی به طور رسمی ارایه خواهد شد. 

ع��دم تحقق 15 ه��زار میلی��ارد توم��ان از منابع ناش��ی از ف��روش نفت و 
فرآورده های آن از نتایج کاهش شدید قیمت جهانی نفت در بودجه 1393 
است. با وجود تصویب بیش از 77 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی حاصل از 
فروش نفت و فرآورده های نفتی در بودجه سال گذشته عملکرد این بودجه 
حاکی از تحقق 62 هزار میلیارد تومان از این منبع است.کل منابع ناشی از 
فروش دارایی های سرمایه ای در بودجه سال قبل در حالی با در نظر گرفتن 
قیمت 100 دالری برای فروش هر بش��که و ن��رخ دالر 2650 تومان برای 
تبدیل ارز به ریال حدود 79 هزار میلیارد تومان مصوب شد که نوسان یکباره 
و ش��اید غیرقابل پیش بینی قیمت جهانی نفت جایی را برای کسب کامل 
این درآمدها در بودجه باقی نگذاش��ت.گرچه حدود نیمی از س��ال گذشته 
قیمت نفت تا حدود 50 درصد کمتر از قیمت 100 دالر مبنای درآمد نفتی 
بودج��ه 1393 در حال نوس��ان 
بود، اما عدم تحقق منابع نفتی به 
50 درصد نرسیده است که این 
موضوع نیز به فروش بیش از 100 
دالر هر بش��که نفت در ماههای 
ابتدایی بر می گ��ردد. به عبارتی 
دیگر کس��ری ناش��ی از کاهش 
قیم��ت در نیمه دوم ت��ا حدی با 
قیمت باالتر از حد پیش بینی در 

نیمه اول جبران شده است.
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مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران از کاهش حدود 2000 تومانی قیمت 
هر کیلوگرم گوش��ت قرمز خبر داد و گفت: به دلیل ش��یوع بیماری تب 
کریمه کنگو و شایعاتی درباره این بیماری، میزان تقاضا و قیمت گوشت 
قرمز برخالف سال های گذشته، در ماه رمضان امسال کاهش یافته است.

سعید س��لطانی اظهار کرد: امسال بازار گوش��ت قرمز وضعیت مناسبی 
ندارد و قیمت هر کیلوگرم از این محصول نس��بت به قبل از ماه رمضان 
حدود 2000 تومان ب��رای مصرف کننده کاهش یافته اس��ت و رکود در 

پرواربندی ها نیز مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه ش��یوع و انتش��ار ش��ایعاتی درباره بیماری تب کریمه 
کنگو باعث کاهش قیمت گوش��ت قرمز در بازار ماه رمضان ش��د، افزود: 
در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم الشه گوسفند در دامداری حدود 20 
هزار تومان و قیمت این محصول در بازار مصرف از 26 تا 32 هزار تومان 
متفاوت اس��ت که تقریبا کاهش حدود 2000 تومانی را نس��بت به ماه 

گذشته نشان می دهد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اعالم کرد: قیمت گوش��ت قرمز در 
مناطق مختلف کشور به این بس��تگی دارد که آن استان تولیدکننده یا 
مصرف کننده عمده این محصول به حس��اب آید؛ به عنوان مثال گوشت 
قرمز در اس��تان هایی مانند لرستان، فارس، خراسان ش��مالی و همدان 

ارزان تر از دیگر استان هاست و در پایتخت باالترین قیمت را دارد.
س��لطانی گفت: پس از آنکه گزارش فوت یک نفر در پی ش��یوع بیماری 
تب کریمه کنگو در مازندران منتشر شد بیش از 10 هزار نسخه آموزشی 
برای مقابله و پیشگیری از این بیماری تهیه و در بین دامداران استان های 
مختلف توزیع شد.وی اظهار کرد: ابتال به بیماری تب کریمه کنگو از طریق 
ارتباط مستقیم انسان با دام صورت می گیرد یا اگر قسمتی از بدن انسان 
زخم شده باشد و در تماس با گوشت تازه آلوده قرار گیرد احتمال انتقال 
این بیماری وجود دارد؛ بنابراین مردم باید نکات بهداشتی را رعایت کنند 

اما دلیلی برای کاهش مصرف گوشت قرمز نیست.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران؛ 

کاهش قیمت گوشت قرمز در ماه رمضان

Society,Cultural  Newspaper No.1624 |  july7،2015 |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



یادداشت یادداشت

هفت هنر

حداد عادل: 

 برخی رمان های تخیلی 
خرافات عصر جدید است

رییس فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی گفت: برخی رمان های 
تخیلی به واقعیت ربطی نداشته و خرافات عصر جدید است .

غالمعلی حدادعادل در اختتامیه سیزدهمین جایزه قلم زرین در 
حوزه هنری افزود: اساسا شعر تخیل است، و برخی از تخیالت ما 
را به قدرت های عرفانی می رساند و برخی نیز به ما قدرت هبوط 

می دهد.
وی درعین حال گفت: تخیل را نمی توان کامال منفی پنداش��ت، 
تخیل هایی به حقیقت کمک می کند، نوع این تخیل را در ش��عر 

عرفانی نیز می توانیم ببینیم.
ادبیات ایرانی باید در شرایط کنونی نقش آفرینی کند 

دبیر سیزدهمین جش��نواره قلم زرین نیز دراین مراسم گفت: در 
ش��رایط کنونی که کش��ورمان مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته ، 
ادبیات ایرانی باید نقش آفرینی کند. کامران پارسی نژاد افزود: در 
دوره کنونی، از ادبیات بیش از هر زم��ان دیگری توقع می رود که 
مقتدرانه نقش آفرینی کند و در بستر جامعه جریان ساز باشد. وی 
اظهار داشت: نویسندگان ادبیات داستانی، شاعران و منتقدین ادبی 
باید با تغییر رویه در ساختار و بن مایه های به کار گرفته، نواقص 

کار خود را برطرف کنند. 
پارس��ی نژاد، ادامه داد: رویداده��ای فرهنگی، ادب��ی، اجتماعی 
 و غیره با هم پیون��دی اندام وار دارن��د و هر روی��داد اتفاق افتاده 
می تواند بر س��ایر موارد تاثیرگذار باش��د. بر این اس��اس، یکی از 
وظایف نویس��ندگان و ش��اعران، شناس��ایی روند ش��کل گیری 
 رویدادهای مهم و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر رویداد بر دیگری 

است. 
وی اضافه ک��رد: باید روند ش��کل گی��ری ادبیات معاص��ر ایران 
در جش��نواره هایی چون جایزه قل��م زرین تحلیل ش��ده و مورد 
 ارزیابی قرار گیرد؛ در این دوران ،کش��ور ش��اهد ح��وادث مهم و 
سرنوشت س��ازی بوده که بی ش��ک ارزیابی ادبیات می تواند در 
بازش��ناخت و ارزیابی رویدادهای تاریخی، اجتماعی و سیاس��ی 

مفید واقع شود. 
پارس��ی نژاد، با اش��اره به بخش های مختلف این دوره جایزه قلم 
ایران گفت: آثار منتشره در سال 1393 در پنج بخش نقد و پژوهش 
ادبی، داستان و شعر بزرگ سال، داستان و شعر کودک و نوجوان 

مورد بررسی قرار گرفت.
رییس انجمن قلم ایران نیز به مهم ترین فعالیت های انجام گرفته 

توسط این نهاد فرهنگی اشاره کرد. 
محمدرضا سرش��ار افزود: برگ��زاری این جش��نواره اکنون جای 
خودش را باز کرده و داخل و خارج از کشور موافقان و مخالفانش 
 درباره آن ح��رف م��ی زنند ک��ه نش��ان از اهمیت ای��ن رویداد 

است.

 کتاب » بیان تصویری دین
 در رسانه« منتشر شد

چاپ نخس��ت کتاب » بیان تصویری دین در رسانه« تالیف علی 
اصغر فهیمی فر، از س��وی انتشارات سروش منتش��ر و روانه بازار 

نشر شد.
رابطه دو سویه دین و رسانه، خصوصا رسانه های صوتی و باالخص 
تصویری که از مظاهر تمدن نوین شناخته می شوند، از موضوعات 
 بحث برانگیز هم در ح��وزه دین و هم در حوزه ارتباطات اس��ت؛ 
ک��ه در چند ده��ه اخی��ر و به خص��وص تح��ت تاثی��ر پیروزی 
انق��الب اس��المی ای��ران و تاس��یس نظ��ام مبتن��ی ب��ر احکام 
 اس��الم اهمی��ت و ضرورت��ش بیش از گذش��ته آش��کار ش��ده 

است.
 محتوای این کتاب بخشی از مطالعه ای درباره تلویزیون و سینما 
ب��ه عن��وان کارآمدترین رس��انه های م��درن و جمع��ی مبتنی 
 ب��ر الکتریس��ته اس��ت ک��ه در س��الیان اخی��ر انج��ام ش��ده 

است.
آنچه مق��االت ای��ن کت��اب را به ه��م پیوند م��ی ده��د، غیر از 
بح��ث درباره زب��ان مش��ترک تصویر ب��ا الزامات و س��واد خاص 
 آن، یافتن نس��بتی بی��ن تلویزی��ون و سینماس��ت، ب��ه عنوان 
س��ازه هایی زیبایی ش��ناختی که برآمده از نوع خاصی از تفکر و 
نظام معرفت ش��ناختی غربی اند، با منابع فکری حکمی و هنری 
ایرانی و تالش برای پاس��خ به این سوال که این رس��انه ها از نظر 
ماهیت تا چه ان��دازه توانایی انتق��ال مفاهیم و پی��ام های بومی 
 ما را دارند و آیا م��ی توان ظرفیت ه��ای نوین��ی در آن ها ایجاد 

کرد؟
این مس��اله به خصوص در حوزه مطالعات رس��انه ای در کش��ور 
ما از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت، زیرا ای��ن اعتقاد وجود 
 دارد ک��ه ای��ران نیازمن��د دگرگ��ون ک��ردن ماهیت س��کوالر 
رسانه های مدرن به ماهیت دینی است؛ و نیل به این هدف نیازمند 
 بحث و ت��الش علمی در کن��ار تجربیات هنری اس��ت، تا به توان 
رابطه ای ذاتی میان این ارزش ها و ماهیت هنری و فنی رس��انه 

برقرار ساخت.
مباحث این کتاب به ریش��ه های ماهوی، کالبدی و زیباشناختی 
رس��انه های مدرن مانند تلویزیون پرداخته و سعی کرده در حد 
امکان، با اشراف بر فواصل زیبایی ش��ناختی رسانه های مدرن با 
رسانه های سنتی بومی راه حل هایی برای به کارگیری بهینه این 

ابزارها پیدا کند.
در کت��اب حاض��ر مباحثی چ��ون تلویزی��ون س��رآمد ابزارهای 
ارتباط��ی م��درن، فرهن��گ و ارتباط��ات، هوی��ت و تلویزیون، 
رویک��رد فلس��فی در مطالعه تلویزی��ون، رویکرد زیباش��ناختی 
ب��ه تلویزوی��ن و غی��ره م��ورد نق��د و بررس��ی ق��رار گرفت��ه 
 و ابعاد گس��ترده این رس��انه تصویری به چالش کش��یده ش��ده 

است.

 مریم س��عادت با اش��اره به برگزاری کارگاه آموزش��ی 
» بازیگری عروسکی« در »خانه عروسک« ابراز امیدواری 
کرد در س��ال های آتی توجه به تئاتر عروس��کی به یک 

سنت تبدیل شود.
مریم س��عادت بازیگ��ر و کارگ��ردان تئات��ر و تلویزیون 
درباره برگ��زاری کارگاه آموزش��ی تئاتر عروس��کی در 
 »خانه عروسک« به خبرنگار مهر گفت: در ترم تابستان 
 کارگاه های آموزش��ی که در » خانه عروس��ک« برگزار 
می شود » بازیگری عروسکی« را آموزش می دهم. شیوه 
تدریس در این کالس به ش��کلی اس��ت که قرار نیست 
هنرجویان با عروس��ک کار کنند، بلکه استفاده ار زبان 

بدن را به آنها آموزش خواهم داد.
وی اف��زود: ق��رار اس��ت در ای��ن کارگاه هنرجوی��ان 
اتوده��ای کوت��اه و ب��دون اس��تفاده از میمیک صورت 
 ش��ان بزنند، اتودهایی که با بدن انجام می شود. در این 
 کالس ها هنرجویان آموزش می بینن��د که چطور باید 
حس شان را به اندام های بدن ش��ان مثل دست ها و یا 

پاها منتقل کنند.
بازیگر سریال » قصه های تابه تا« درباره اجرای نمایش 
»کنسرت حشرات« در جشنواره » آب نبات چوبی« که 
در جزیره کیش برگزار شد، عنوان کرد: حدود 1۰ سال 
اس��ت که نمایش »کنسرت حش��رات« را در همه جای 

ایران به صحنه ب��رده ایم. این نمای��ش تاکنون بیش از 
1۰۰۰ اجرا در شهرهای مختلف داشته و در تهران هم در 
نوبت های مختلفی به صحنه رفته است. در همین راستا 
خرداد ماه این نمایش در جشنواره » آب نبات چوبی« که 
ویژه کودکان و نوجوانان در جزیره کیش برگزار می شد، 

به صحنه رفت و با استقبال نیز روبرو شد.
س��عادت یادآور ش��د: در حقیقت برای اج��رای این اثر 
نمایشی ما دو گروه اصلی و جایگزین داریم. گروه اصلی 
شامل بازیگرانی می ش��ود که در 1۰ س��ال قبل با این 
نمایش همراه بودند که البته در حال حاضر بیش��تر آنها 
جذب برنامه های مختلف تلویزیونی همچون مجموعه 
»کاله قرمزی« ش��ده اند و نمی توانند در همه اجراهای 
شهرستان ها ما را همراهی کنند، به همین علت ما یک 
 گ��روه جایگزین هم داریم ک��ه البته آنها نی��ز بازیگران 
حرفه ای هستند و چندین سال است که در این نمایش 
به عن��وان بازیگر حض��ور دارند، در هر اج��را تعدادی از 

بازیگران اصلی هم بازی می کنند.
بازیگر س��ریال » دردس��رهای عظیم« ادامه داد: چون 
نمایش ما صرفا جنب��ه س��رگرمی دارد و مخاطب قرار 
نیس��ت برای فهمیدنش صبر و حوصله زیادی به خرج 
دهد مورد توجه مخاطبان در کیش ق��رار گرفت؛ اما از 
آنجا که گردش��گرانی که به این جزیره می آیند ترجیح 

می دهند بیش��تر به تفری��ح و گ��ردش بپردازند برای 
عالقمند کردن ش��ان به تئاتر باید ابت��دا نمایش هایی 
را در آنجا ب��ه صحنه برد ک��ه جنبه س��رگرم کنندگی 
بیش��تری دارند تا بع��د از عالقمند ش��دن مخاطبان به 
تئاتر و آش��نا ش��دن ش��ان با این هن��ر، در مرحله بعد 
نمایش های س��طح باالتری را به آنه��ا عرضه کنیم که 
 عالوه بر س��رگرم س��ازی مخاطب، کیفیت ب��اال را هم 

مد نظر قرار بدهند.
وی درباره کارگاه های آموزش��ی که در شهرس��تان ها 
برگزار می کند، عن��وان کرد: در کن��ار کار در تلویزیون 
هیچگاه تئات��ر را فراموش نکرده ام؛ در همین راس��تا از 
طرف مرکز اتحادیه بین المللی نمایش��گران عروس��کی 
در ایران )یونیما( تا به حال به کل شهرستان های ایران 
 س��فر کرده و در آنجا برای عالقمندان به تئاتر عروسکی 

کارگاه های آموزشی برگزار کرده ام.
این هنرمند درباره کم توجهی به تئاتر عروسکی گفت: 
 جش��نواره تئاتر عروس��کی هر دو س��ال یکب��ار برگزار 
 می ش��ود؛ اما متاس��فانه چند ماه قبل از آغاز آن، همه 
با عجله سعی در برگزاری مناسب این جشنواره دارند؛ اما 
بعد از پایان جشنواره دوباره همه چیز به دست فراموشی 
س��پرده می شود. س��ال گذش��ته با آمدن خانم برومند 
 اتفاق��ات خوبی در جش��نواره رخ داد که امی��دوارم این 
برنامه ریزی ها به یک سنت تبدیل شود، تا در سال های 

آتی شاهد به ثمر رسیدن شان باشیم.
س��عادت اضافه کرد: همچنین امیدوارم به زودی شاهد 
این باشیم که در سراسر تابستان نمایش های عروسکی 
مختلفی که از خروجی های جش��نواره تئاتر عروسکی 
هس��تند در تهران و دیگر ش��هرهای ایران اجرا شوند. 
من س��ال گذش��ته به عنوان بازبین در جشنواره حضور 
داش��تم و همه اجراها را دیدم، به نظرم بس��یاری از این 
نمایش ها قابلیت دیده ش��دن دارند و حیف اس��ت که 
تنها در جش��نواره به صحنه بروند. متاس��فانه در کشور 
ما بس��یاری از افراد نمی دانند که نمایش عروسکی تنها 
مختص کار کودک نیس��ت و می توان ب��ه دلیل تخیل 
 و فانتزی بی نظیری ک��ه در آن وجود دارد بس��یاری از

 ایده ه��ای مخصوص بزرگس��االن را نی��ز در این گونه 
نمایشی عملی کرد.

وی در پایان درباره دیگ��ر فعالیت هایش گفت: در حال 
حاضر مش��غول تمرین نمای��ش »نمای��ش خاطرات و 
کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان 
امیر کبیر« ب��ه کارگردانی علی رفیعی هس��تم، که قرار 

است از ۲۰ تیرماه در تاالر وحدت به صحنه برود.

مریم سعادت :

استفاده از زبان بدن را آموزش می دهم

قفسه

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1624 | سه شنبه  16  تیر 1394 | 20 رمضان   1436
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مفاد آرا
آیین  3/496 شماره:1394/16/48453-1394/3/16 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 

نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر رای شماره 139460302013000181 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  بهرامی  حسن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
انباری  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1120042488 شناسنامه  شماره  به  اکبر 
به مساحت 158 مترمربع پالک 88 فرعی از 223 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
بخش  سنگباران  محله  انبار  برف  شهر  فریدونشهر  در  واقع  اصلی   223 از  فرعی   1
آقای شهرام سورانی محرز  مالک رسمی  از  الواسطه  مع  ثبت اصفهان خریداری   13

گردیده است.
2- برابر رای شماره 139460302013000028 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی حبیبی فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   14 شناسنامه  شماره  به  رضا 
182/30 مترمربع پالک 241 فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 73و52 
فرعی از 230 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 
یدا... و علی قاسمی و آقای حسین و خانم ربابه  الواسطه از مالک رسمی آقایان  مع 

حوض ماهی محرز گردیده است. 
3- برابر رای شماره 139460302013000108 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو رادعباسی فرزند 
ارزانی به شماره شناسنامه 3 صادره از دزفول در یک باب خانه به مساحت 595/20  
مترمربع پالک 38 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 270 اصلی واقع در روستای 
میدانک دوم فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی ورثه آقای 

ارزانی زار عباسی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139460302013000109 شماره  رای  برابر   -4
ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
آقای علی محمد  ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  حوزه 
 حبیبی فرزند علی به شماره شناسنامه 13 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه و 
فوقانی مسکونی به مساحت 108/10 مترمربع پالک 437 فرعی از 231 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 
محرز  آخوره سفالئی  حبیبی  مراد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  اصفهان  ثبت   13

گردیده است.
5- برابر رای شماره 139460302013000123 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
رضائی  بهرام  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
 فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 1666 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
و مجزی شده  مفروز  اصلی   230 از  فرعی   243 پالک  مترمربع   185/45  به مساحت 
ثبت   13 بخش  فریدونشهر  آباد  وحدت  در  واقع  اصلی   230 از  فرعی   133 پالک  از 
اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای اسدا... رضائی و خانم عصمت خلیقی محرز 

گردیده است.
6- برابر رای شماره 139460302013000009 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن رضائی فرزند 
عبدالعلی به شماره شناسنامه 146 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
 2 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   231 از  فرعی   438 پالک  مترمربع   168/20
 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای اسدا... رضائی محرز گردیده است.

7- برابر رای شماره 139460302013000175 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ملیانیان  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 105 صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/65 مترمربع پالک 2489 فرعی از 238 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در شهر فریدونشهر بخش 
امیرقلی موحدی محرز  از مالک رسمی آقای  الواسطه  13 ثبت اصفهان خریداری مع 

گردیده است.
8- برابر رای شماره 139460302013000176 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  اصالنی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
قدرت ا... به شماره شناسنامه 1120091111 صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع 
 238 از  فرعی   2489 پالک  مترمربع   184/65 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای امیر قلی موحدی محرز 

گردیده است.
9- برابر رای شماره 139460302013000177 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ملیانیان  محترم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
دانگ مشاع  دو  در  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 169 صادره  عبدالعلی  فرزند 
 238 از  فرعی   2489 پالک  مترمربع   184/65 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای امیر قلی موحدی محرز 

گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1394/04/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1394/04/16 
محسن مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

مزایده 
4/11 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
203/94ش.ج/اول له یاسر کوبیدان علیه 1- علی مختاری 2- علی جعفری 3- محمدرضا 
جعفری هر سه به آدرس شهرک صنعتی محمودآباد – خ14- روبروی سنگبری مرجان 
کارگاه ابزار بری بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 55/143/281 ریال   –
اموال توقیفی به شرح اموال توقیفی واقع در جاده اصفهان به تهران – محمودآباد – 
خیابان 26- چهارراه26- روبروی سنگبری دانیال – مجتمع سنگ نیاش )ُدرسا سنگ( 
گیوتین سنگ  بازدید یک دستگاه  و  از مشاهده  راهنمایی خواهان. پس  و  به همراهی 
توقیفی و بررسی های فنی و لحاظ نمودن کلیه عوامل و فاکتورهای موثر در ارزیابی 
یک دستگاه گیوتین سنگ با تیغه 40 سانتی و الکتروموتور 5/5 اسب ساخت چین به 
همراه سیستم هیدرولیک و تجهیزات مربوطه ساخت آقای آخنیا و با توجه به شرایط 
لحاظ  و  مشابه  دستگاههای  با  مقایسه  و  دستگاه  کیفیت  و  کارکرد  میزان  و  فیزیکی 
نمودن جمیع جهات و قیمتهای روز بدینوسیله ارزش روز دستگاه توقیفی گیوتین سنگ 
کارشناس رسمی  توسط  ریال   39/000/000 ریال  میلیون  نه  و  مبلغ سی  40 سانتی 
از طرفین قرار  اعتراض هیچ یک  دادگستری برآورد و اعال م گردیده است که مورد 
دارد جلسه مزایده ای در مورخ 94/5/4 در ساعت 10تا9 صبح  نظر  نگرفته است در 
برگزار  چهارراه وکال   – احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی  اجرای  در محل 
می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد از مبلغ پایه به شماره 
حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید 
نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف:8890 اجرای احکام 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

4/265 شماره دادنامه: 9409973640700309 شماره پرونده: 9309983640700086 
شماره بایگانی شعبه: 930087 خواهان: آقای جعفر بیدکانی بختیاروند فرزند میرزاقلی 
خیابان   – شهر  زرین  نشانی  به  محمدرضا  فرزند  بهداروند  محمد  آقای  وکالت  با 
آقای   -1 خواندگان:  پالک6   - )ناهید(  باقری  محمد  اکبر  شهید  کوچه  ابتدای   – امام 
با نمایندگی آقای میثم مبشری به  نوروزعلی عارف )حسینقلی پور( فرزند غالمرضا 

صادقی  علیرضا  آقای   -2 وکالت  دفتر   – دادگستری  روبروی   – شهر  زرین  نشانی 
فرزند عبدا... به نشانی زرین شهر – بلوار معراج – کوچه گلستان2- پالک20 خواسته: 
مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای 
طرفیت  به  بهداروند  محمد  آقای  وکالت  با  میرزاقلی  فرزند  بختیاروند  بیدکانی  جعفر 
آقایان 1- نوروزعلی حسینقلی پور )با شهرت عارف( فرزند غالمرضا با وکالت آقای 
میثم مبشری 2- علیرضا صادقی فرزند عبدا... به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات دادرسی به این شرح که وکیل 
خواهان مدعی است موکل حسب سند عادی مورخ 1384/7/19 با خواندگان به پرداخت 
گذشت  علی رغم  خواندگان  که  است  نموده  توافق  ریال  میلیون  پنجاه  و  یکصد  مبلغ 
سررسید اجرای توافق اقدامی در این مورد به عمل نیاورده اند که با نگرش در جمیع 
اوراق و محتویات پرونده توجهًا به شرح دادخواست تقدیمی کپی مصدق توافق نامه 
مورخ 84/7/19 که خواندگان تعهد نموده اند مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بدین نحو 
که یکصد میلیون ریال تا انتهای سال 84 و سی میلیون ریال تا انتهای برج 4 سال 85 و 
بیست میلیون ریال تا انتهای برج 5 سال 85 به خواهان بپردازند اظهارات وکالء طرفین 
در جلسه مقرر 93/11/21 که استدالل وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه مستنبط 
از توافق نامه پرداخت مبلغ توسط شرکت هیربد بوده چون خواهان یکی از نیروهای 
شرکت هیربد بوده است و توافق نامه صرفًا به استقرار دین بر ذمه شرکت هیربد تاکید 
دارد صحیح نمی باشد زیرا همانطور که وکیل خواهان در پاسخ اشاره نموده است 
باشد بر ضرر  یا سندی  قانون مدنی امضائی که در روی نوشته  حسب ماده 1301 
امضاء کننده دلیل است و دلیلی بر اینکه امضاء خواندگان به عنوان نماینده شرکت باشد 
وجود ندارد و امضاء به عنوان اصیل می باشد و اصل شخصی بودن قرارداد می باشد 
و نیز ادعای دیگر وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اخذ مطالبات از شرکت ساختمانی و 
فنی رامشیر توسط خواهان با توجه به استعالم صورت گرفته از شرکت موصوف که 
صراحتًا قید نموده است جعفر بیدکانی بختیاروند هیچگونه وجهی با استفاده از وکالت 
و یا حواله اعطایی از طرف آقایان نوروزعلی حسین قلی پور )با شهرت جدید عارف( 
و علیرضا صادقی از این شرکت دریافت نکرده است و کاًل هیچگونه وجهی به جعفر 
بیدکانی بختیاروند توسط شرکت پرداخت نشده است منتفی می باشد و اینکه خوانده 
ردیف دوم در جلسه مقرر حضور نداشته و در قبال دعوای خواهان ایراد یا دفاعی به 
عمل نیاورده است و به اصالت و صحت سند عادی ارائه شده از سوی خواهان خدشه 
ای وارد نشده است نتیجتًا دادگاه خواسته وکیل خواهان را مقرون به واقع و صحیح 
دانسته و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 
قانون مدنی و اصل استصحاب بقاء دین ایجاد شده حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل دین و مطلق خسارات دادرسی وفق 
تمبر ابطالی قانونی و حق الوکاله وکیل وفق ماخذ قانونی و خسارت تاخیر تادیه مبلغ 
مذکور به صورت توافق به عمل آمده لغایت زمان اجرای حکم که براساس شاخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه می گردد )مبلغ یکصد 
میلیون یال از ابتدای سال 85، سی میلیون ریال از ابتدای برج 5 سال 85، بیست میلیون 
ریال از ابتدای برج 6 سال85( در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و رای صادره 
از تاریخ  در  خصوص خوانده ردیف اول حضوری است و ظرف مهلت بیست روز 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و در 
خصوص خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:438 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر(
ابالغ رای 

4/266 شماره دادنامه: 9409973640700309 شماره پرونده: 9309983640700086 
شماره بایگانی شعبه: 930087 خواهان: آقای جعفر بیدکانی بختیاروند فرزند میرزاقلی 
خیابان   – شهر  زرین  نشانی  به  محمدرضا  فرزند  بهداروند  محمد  آقای  وکالت  با 
آقای   -1 خواندگان:  پالک6   - )ناهید(  باقری  محمد  اکبر  شهید  کوچه  ابتدای   – امام 
با نمایندگی آقای میثم مبشری به  نوروزعلی عارف )حسینقلی پور( فرزند غالمرضا 
صادقی  علیرضا  آقای   -2 وکالت  دفتر   – دادگستری  روبروی   – شهر  زرین  نشانی 
فرزند عبدا... به نشانی زرین شهر – بلوار معراج – کوچه گلستان2- پالک20 خواسته: 
مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای 
طرفیت  به  بهداروند  محمد  آقای  وکالت  با  میرزاقلی  فرزند  بختیاروند  بیدکانی  جعفر 

آقایان 1- نوروزعلی حسینقلی پور )با شهرت عارف( فرزند غالمرضا با وکالت آقای 
میثم مبشری 2- علیرضا صادقی فرزند عبدا... به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات دادرسی به این شرح که وکیل 
خواهان مدعی است موکل حسب سند عادی مورخ 1384/7/19 با خواندگان به پرداخت 
گذشت  علی رغم  خواندگان  که  است  نموده  توافق  ریال  میلیون  پنجاه  و  یکصد  مبلغ 
سررسید اجرای توافق اقدامی در این مورد به عمل نیاورده اند که با نگرش در جمیع 
اوراق و محتویات پرونده توجهًا به شرح دادخواست تقدیمی کپی مصدق توافق نامه 
مورخ 84/7/19 که خواندگان تعهد نموده اند مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بدین نحو 
که یکصد میلیون ریال تا انتهای سال 84 و سی میلیون ریال تا انتهای برج 4 سال 85 و 
بیست میلیون ریال تا انتهای برج 5 سال 85 به خواهان بپردازند اظهارات وکالء طرفین 
در جلسه مقرر 93/11/21 که استدالل وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه مستنبط 
از توافق نامه پرداخت مبلغ توسط شرکت هیربد بوده چون خواهان یکی از نیروهای 
شرکت هیربد بوده است و توافق نامه صرفًا به استقرار دین بر ذمه شرکت هیربد تاکید 
دارد صحیح نمی باشد زیرا همانطور که وکیل خواهان در پاسخ اشاره نموده است 
باشد بر ضرر  یا سندی  قانون مدنی امضائی که در روی نوشته  حسب ماده 1301 
امضاء کننده دلیل است و دلیلی بر اینکه امضاء خواندگان به عنوان نماینده شرکت باشد 
وجود ندارد و امضاء به عنوان اصیل می باشد و اصل شخصی بودن قرارداد می باشد 
و نیز ادعای دیگر وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اخذ مطالبات از شرکت ساختمانی و 
فنی رامشیر توسط خواهان با توجه به استعالم صورت گرفته از شرکت موصوف که 
صراحتًا قید نموده است جعفر بیدکانی بختیاروند هیچگونه وجهی با استفاده از وکالت 
و یا حواله اعطایی از طرف آقایان نوروزعلی حسین قلی پور )با شهرت جدید عارف( 
و علیرضا صادقی از این شرکت دریافت نکرده است و کاًل هیچگونه وجهی به جعفر 
بیدکانی بختیاروند توسط شرکت پرداخت نشده است منتفی می باشد و اینکه خوانده 
ردیف دوم در جلسه مقرر حضور نداشته و در قبال دعوای خواهان ایراد یا دفاعی به 
عمل نیاورده است و به اصالت و صحت سند عادی ارائه شده از سوی خواهان خدشه 
ای وارد نشده است نتیجتًا دادگاه خواسته وکیل خواهان را مقرون به واقع و صحیح 
دانسته و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 
قانون مدنی و اصل استصحاب بقاء دین ایجاد شده حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل دین و مطلق خسارات دادرسی وفق 
تمبر ابطالی قانونی و حق الوکاله وکیل وفق ماخذ قانونی و خسارت تاخیر تادیه مبلغ 
مذکور به صورت توافق به عمل آمده لغایت زمان اجرای حکم که براساس شاخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه می گردد )مبلغ یکصد 
میلیون یال از ابتدای سال 85، سی میلیون ریال از ابتدای برج 5 سال 85، بیست میلیون 
ریال از ابتدای برج 6 سال85( در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و رای صادره 
از تاریخ  در  خصوص خوانده ردیف اول حضوری است و ظرف مهلت بیست روز 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و در 
خصوص خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:438 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر(
فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم عزت شجاعي  باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود 
سي ام سهم مشاع ازکل   – رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سیزده 
از 3 اصلي شده  فرعي  پانزده سهم وسه چهارم سهم ششدانگ پالک شماره 1125 
اندکه سند مالکیت مذکورذیل ثبت 17516 صفحه 346 دفتر 160 به نام وي ثبت شده 
که دراجراي  نموده است  المثني  نامبرده درخواست صدورسندمالکیت  اینک  که  است 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
ویا  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت 
از  بایست ظرف مدت ده روز پس  باشد مي  نزد خود مي  مالکیت  مدعي وجود سند 
مقرر  مهلت  واگر ظرف  نماید  تسلیم  مثبت  خودرابامدارک  اعتراض  آگهي  این  انتشار 
اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
یا  مالکیت  .واگرسند  نمود  خواهد  تسلیم  متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق  را  المثني 
نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  گرددصورت  ارائه  معامله  سند 
 تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا



یادداشت

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

 از نوجوان الغر تا 
 سوپرا ستار

 دنیای فوتبال

 جایزه ای که 
 مسی 

آن را نپذیرفت

کریس��تیانو رونال��دو سوپراس��تار دنی��ای فوتب��ال هنگام��ی ک��ه بچ��ه 
 ب��ود ب��ه او می گفتن��د ک��ه ب��رای فوتبالیس��ت ش��دن خیل��ی الغ��ر 

است.
س��تاره پرتغالی گفته اس��ت که در روزهایی اولی که به عنوان ی��ک نوجوان در 
پس��ت وینگر در منچس��تریونایتد به می��دان می رفت خیلی الغ��ر و نحیف بود 
و س��پس به مرور زمان ب��ا تمرینات وی��ژه بدنش ورزیده ش��د، و قب��ل از رفتن 
 به رئ��ال مادری��د در س��ال 2009 به هیکل و تناس��ب اندام درس��تی رس��یده 

بود.
این روزها از رونالدو به عنوان بازیکن��ی با توانایی های فیزیکی منحصر به فرد نام 
برده می شود؛ اما او این موفقیت ها را در سایه ساعت های بسیار زیادی که در سالن 
تمرین خرج کرده اس��ت به دس��ت آورده. او در این رابطه می گوید: »باید بسیار 
س��خت کار کنید، من هر روز کار می کنم، دلیل اینکه که برای س��ال های زیاد 
در سطح باالیی هستم این تمرینات است.  این اتفاقی نیست من خارج از زمین 

فوتبال به سختی کار می کنم «. 

لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین، عنوان بهترین بازیکن چهل و چهارمین 
دوره کوپاآمه ریکا را نپذیرفت!

 قرار ب��ود عنوان ب��ا ارزش تری��ن بازیکن رقابت ه��ا به او تعل��ق بگیرد، ام��ا لیونل
 با رد این جایزه قبل از مراس��م اهدای جام به انداختن س��لفی با کودک شیلیایی 
مشغول شد و مسووالن برگزاری رقابت ها هم ترجیح دادند به جای انتخاب شخص 
دیگری به جای مس��ی، برای اولین بار از زمان اهدای جایزه بهترین بازیکن جام از 

سال 1978، این عنوان را از فهرست جام حذف کنند.
بهترین گلزن تاریخ اللیگا هر چند در 4 بازی از 6 بازی تیمش در کوپاآمه ریکا بهترین 
بازیکن زمین نام گرفت، اما انگار به اینکه برتری��ن بازیکن جام چهل و چهارم بود، 
اعتقادی نداشت و به همین دلیل برخالف جام جهانی 2014، عنوان بهترین بازیکن 
رقابت ها را نپذیرفت. حاال باید دید آیا مس��ی که به خاطر امتناع از دریافت جایزه 
بهترین باریکن بازی تیمش با پاراگوئه در مرحل��ه گروهی دوره اخیر کوپاآمه ریکا 

موجب جریمه نقدی تیمش شد، چه توجیهی برای اقدامش دارد.

سرمربی تیم  سپاهان :

تمام بازیکنان، مورد تایید من هستند

ماریچ، مردودی ذوب و قبولی 
پرسپولیس

لوکاماری��چ، مدافعی که برای ق��رارداد با پرس��پولیس به توافق 
رسیده، در روزهای گذشته در تمرینات ذوب آهن شرکت کرده 

و البته از نظر فنی مردود شده بود.
در پی درج خب��ری که از حض��ور این بازیک��ن در تمرین ذوب 
 آهن خب��ر داده بود، پیگی��ری ها، صح��ت این خب��ر را اثبات 
می کند. ماریچ، که برای پرسپولیس و عقد قرارداد با این تیم از 
سوی برانکو توصیه ش��ده بود مدافع کارنامه داری است که بعد 
از عدم توافق اولیه با پرسپولیس به دلیل قیمت باالیش، از رادار 
خبرنگاران دور شده بود، اما درحالیکه حرف از حضور او در خارج 
از فوتبال ایران بود حاال مشخص شده که او بی سروصدا به تست 
تیم ذوب آهن رفته و البته در آنج��ا توجه گل محمدی را جلب 

نکرده است.
این اتفاق عجیب در ش��رایطی منتشر شده که هم این بازیکن و 
البته خود برانکو، س��عی در مخفی نگه داشتن این مساله کرده 
 بودند . چه، مس��اله ای مثل تس��ت و حضور در تمرین یک تیم، 
ب��ه معنای ای��ن اس��ت ک��ه ای��ن بازیک��ن در ب��ازار، خواهان 
 پروپاق��رص ندارد و می ش��ود او را ب��ا قیمت پایی��ن به خدمت 

گرفت.
باید توضیح برانکو را در این باره ش��نید؛ اگرچه مس��اله تس��ت 
 دادن لزوما به معنای ضعف کیفی بازیکن نیست. از مشهورترین 
 تس��تی های فوتب��ال ایران می ش��ود ب��ه ابراهیم توره اش��اره 

کرد.

شکارچی، در استقالل ماندنی شد
 جاس��م کرار، بازیکن عراقی اس��تقاللی ها در ای��ن تیم ماندگار

 شد.
مدیر برنامه های کرار پس از برگزاری جلسه با مسووالن باشگاه 

استقالل از ماندن این بازیکن در این تیم خبر داد.
او در این م��ورد می گوید:» توافق ها انجام ش��ده اس��ت و کرار 
یک سال دیگر در اس��تقالل بازی می کند. او اگر تا امروز هم در 
تمرینات شرکت نکرده بود به دلیل مطالباتش از استقالل بود«.

این خبر را علی نظری جویباری ، معاون ورزشی باشگاه استقالل 
هم تائید می کند؛ اما برای ماندن کرار در جمع آبی ها، آنها کلی 

شرط دارند. 
اگرچ��ه ب��ا رق��م ی��ک میلی��ارد و دویس��ت میلی��ون تومانی 
درخواس��تی کرار تقریبا موافقت ش��ده، اما او برای رس��یدن به 
 این رقم کلی ش��رط پلکانی دارد که ممکن است باعث کاهش 
دریافتی اش شود. کرار، که س��ال قبل هم برای حاشیه هایش 
200 میلیون تومان جریمه شده بود، حاال هم اگر بخواهد بماند، 
باید با شروط استقالل موافقت کند. هر حاشیه ای که برای تیم 

بسازد برایش کلی جریمه به همراه خواهد داشت.

مسلمان، جانشین نوری می شود
محسن مسلمان، هافبک بازی ساز سابق ذوب آهن برای مذاکره 

به باشگاه پرسپولیس رفت.
مسلمان، که س��ابقه نیم فصل بازی در پرسپولیس را دارد برای 
مذاکره با پرسپولیسی ها به این باشگاه رفت تا شاید بعداز ماریچ ، 

کامیابی نیا و احمدزاده خرید دیگر قرمزپوشان باشد.
مسلمان، که سابقه بازی در تیم ملی را دارد، سال گذشته مورد 
 درخواس��ت اس��تقالل بود؛ اما به فوالد رفت. این س��تاره سابق 
تیم های ملی پایه، نامزد جانشینی محمد نوری است که به قطر 

خواهد رفت.

 استقالل، بازیکنانش را 
سراغ کفاشیان فرستاد

اس��تقاللی ها این روزها پول ندارند و ترجیح می دهند از منبع 
 درآمدهای ش��ان در س��ازمان لیگ، پول بازیکن��ان را پرداخت 

کنند. 
بازیکنانی چون ابراهیمی، حیدری، کرار و ...، از سال گذشته از 
استقالل طلب دارند. آنها امسال هم بخشی از پول قرارداد خود را 
برای شروع کار می خواهند؛ اما این باشگاه فعال پولی در حساب 
ندارد و ترجیح می دهد این بازیکنان را سراغ فدراسیون فوتبال 
بفرس��تد. در حال حاضر قرار ش��ده تا چند بازیکن این تیم پول 
قرارداد خود را از حس��اب درآمدهای استقالل در سازمان لیگ 
بگیرند؛ اما فعال و به گفته مسووالن فدراسیون، این باشگاه به آنها 
بدهکار است. امس��ال هم به دلیل مشکالت تبلیغات محیطی و 
 همین طور حق پخش، فدراسیون پول چندانی به دست نیاورد؛

و این روزها خودش با مشکالت مالی زیادی روبروست.
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تیم فوتبال ذوب آهن تا به امروز بازیکنانی را جذب کرده 
که قبل از این هم توانسته اند نظر مثبت سرمربی پرتغالی 

تیم ملی را جلب کنند.
هرچند که تیم فوتبال ذوب آهن بر خالف  فصل گذشته 
فعالیت آنچنان زیادی در بازار نقل و انتقاالت لیگ برتر 
نداشته است؛ اما با این وجود گل محمدی با شناسایی 
نقاط ضعف تیمش تا به امروز دو بازیکن فصل گذشته 

پدیده مشهد را به لیست تیمش اضافه کرده است.
به هر حال بعد از جدایی کارلوس سانتوس و قرار گرفتن 
اکبر ایمانی و قاس��م دهنوی در لیس��ت مازاد، این نیاز 
وجود داش��ت ک��ه ذوب آهنی ها برای پوش��اندن نقاط 
ضعف تیم شان در ساختار دفاعی دست به انجام خرید 
بازیکن بزنند؛ که به همین خاطر اکبر صادقی به عنوان 

یک هافبک دفاعی و محمد نژادمهدی به عنوان 
یک مدافع میانی تا به امروز جذب قهرمان فصل 
گذش��ته جام حذفی ایران ش��ده اند. نکته مهم 
اینجاس��ت که هر دو بازیکن با توجه به کیفیت 

فنی ذوب آه��ن به درس��تی از این نکته س��خن 
گفته اند که با پوش��یدن پیراهن تیم جدیدشان 

می توانند به پیراهن تیم ملی هم امیدوار 
باش��ند و در حقیقت ذوب آهن 

می توان��د س��کوی پرت��اب 
دوباره ای ب��رای صادقی و 

نژاد مهدی باشد.
از س��وی دیگر نگاهی 
ب��ه نق��ل و انتق��االت 
فص��ل گذش��ته ب��ه 
یادمان م��ی آورد که 
ذوب آه��ن از تمامی 
فرصت ه��ای خ��ود 
برای ج��ذب بازیکن 
لیگ برتری استفاده 
کرد و به همین خاطر 
محمدباق��ر صادقی، 
قاس��م دهن��وی، پویا 

س��یف پناهی، مسعود 
ی  د ها ، ه د ا حس��ن ز

محمدی و مهرداد قنبری 
ب��ه عن��وان 6 بازیک��ن لیگ 
برت��ری به لیس��ت ذوب آهن 

اضاف��ه ش��دند و از بی��ن این 
بازیکنان فقط دهنوی توانس��ته 

بود برای مقطعی کوت��اه مدنظر 

 کارلوس ک��ی روش ق��رار گی��رد، و در حقیق��ت تنها 
وجه مش��ترک ک��ی روش و گل محمدی پس��ندیدن 

کیفیت بازیکنی مثل دهنوی بود.
البت��ه در طول فص��ل و با  بهب��ود عملک��رد ذوب آهن 
تعداد دیگ��ری از این بازیکنان هم ب��ه اردوی تیم ملی 
 دعوت ش��دند، ولی مه��م اینجاس��ت ک��ه از بین این 
6 بازیکن در ابتدای فصل ذوب آهن فقط می توانس��ت 
به حضور دهن��وی در تی��م مل��ی امیدوار باش��د، که 
توانس��ته بود نظر مثبت ک��ی روش را جل��ب کند. اما 
دو خرید جدی��د ذوب آهن تا ب��ه اینج��ای فصل نقل 
و انتق��االت یک نقطه مش��ترک دارند و ه��ر دو نفر در 
آس��تانه پیوس��تن به ذوب آهن قب��ل از این هم مد 
نظر ک��ی روش قرار گرفته ان��د؛ و به اردوهای 
تیم ملی دع��وت ش��ده اند و در حقیقت 
گل محم��دی این ب��ار به ج��ای خرید 
بازیکن��ان معمولی تر و غی��ر ملی پوش 
دس��ت بر روی بازیکنانی گذاش��ته که 
 به نوع��ی پتانس��یل پوش��یدن پیراهن 

تیم ملی را هم دارند.
به هر حال برای تیمی که در پایان 
سال گذشته فقط بازیکنی 
مثل قاسم حدادی فر را 
به عنوان سهمیه تیم 
ملی داشت و او هم به 
نوع��ی از این دعوت 
انص��راف داد، ای��ن 
نکته می تواند جای 
امی��دواری بس��یار 
باشد که خریدهای 
جدیدش ه��م در 
بازیکن��ان  کن��ار 
دیگری مثل مهرداد 
قنبری، کاوه رضایی، 
ه��ادی محم��دی و 
مس��عود حس��ن زاده، 
بتوانند برای فصل جدید 
س��همیه های مل��ی پوش 
ذوب آهن را افزایش دهند؛ 
چون کی روش قبل از این هم 
نشان داده که معموال دست به 
انتخاب هایی می زند که قبل از 
این هم شناخت کافی از آنها را 

پیدا کرده است.

بازیکنان محبوب کی روش،  در سبد گل محمدی

سرمربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: ما هم در 
دین و مذهب مان روزه  داریم و روزه هم می گیریم، 

اما به شکل سنت و دین خودمان.
برانکو ایوانکوویچ ،که در ورزشگاه درفشی فر ضیافت 
افطار برگزار کرده بود، درباره اینکه در ش��ب های 
احیا چه دعایی می کند، اظهار داش��ت: قبل از هر 
چیزی آرزو می کن��م مردم ایران ب��ه بهترین نحو 
روزه داری کنن��د و همین ط��ور در این ش��ب های 
قدر و ش��هادت  امام علی )ع( بتوانند از این شب ها 
اس��تفاده الزم را ببرند. همین طور امیدوارم مردم 
در ماه رمضان سالمت باش��ند و بهره  کاملی از این 

ماه ببرند.
برانک��و درب��اره اینکه چه ش��د که مراس��م افطار 
برگزار کرد، افزود: می خواس��تم کار خیری انجام 
دهم و دوس��تانی که ه��ر روز در زم��ان تمرین در 
کنار م��ا هس��تند را به افط��ار دعوت کن��م. همه 
اعض��ای باش��گاه مث��ل بازیکن��ان برای م��ا مهم 
 هس��تند و ب��دون آنه��ا نمی توانی��م کار بکنی��م. 
این کم ترین کاری بود که من می توانستم برای این 

عزیزان انجام دهم.
وی درباره اینک��ه چند روز پیش صدق��ه هم داده 
بود و آیا از این کارها در اروپ��ا هم انجام می دهد یا 
نه، اظهار داشت: بله، در کرواسی هم از این مسائل 
وجود دارد و ما هم آنجا صدقه می دهیم. این صدقه 
دادن را هم زمانی که روزه هستیم انجام می دهیم و 

هم زمانی که کار خیری پیش رو داریم.
برانکو در پاسخ به این سوال که آیا خودش هم روزه 
گرفته یا نه، بیان داشت: روزه ما شکل دیگری است 
و به این شکل نیست اما آن هم یک سنت و بخشی 

از دین ما است.

 روزه داري
 به سبك برانکو

حبیب گردانی که مذاکراتش با پرس��پولیس طی 
روزهای اخیر نقل محافل رس��انه ای بود، به شکلی 

کامال غیرمنتظره سر از اصفهان در آورد.
خبر پیوس��تن حبیب گردانی به س��پاهان به این 
دلیل کام��ال غافلگیرکنن��ده بود که ن��ه تنها طی 
روزهای گذش��ته هیچ ش��ایعه ای مبنی بر عالقه 
باشگاه اصفهانی به اس��تخدام این بازیکن شنیده 
نش��ده بود، که همه اخبار حول مذاکرات او با تیم 

پرطرفدار پایتخت می چرخید.
گردانی البته گزینه اول پرسپولیس برای دفاع چپ 
نبود و گفته می شد مذاکره با او تنها در صورت عدم 
توفیق باش��گاه تهرانی در جذب ضرغام اسماعیل 
ش��کل جدی تری به خود می گرفت. ای��ن مدافع 
32 س��اله اهل تبریز هم که اواخر فصل گذشته با 
تونی اولیویرا به مشکل برخورد و چاره ای جز ترک 
 تراکتورسازی نداش��ت، منتظر پرسپولیس نماند؛

تا تکلیف خود را منوط به نتیجه مذاکرات پیچیده 
این باشگاه با ملی پوش عراقی نکرده باشد.

جالب آنکه مانند پرسپولیس، گردانی برای سپاهان 
هم اولویت اول نبود و به نظر می رس��ید که باشگاه 
اصفهانی در وهله اول جذب مه��رداد جماعتی را 
نشانه رفته باشد؛ اما پس از آنکه این شاگرد سابق 
فرکی در اهواز ماندنی شد و تمریناتش را با فوالد از 

سر گرفت سپاهان سراغ گزینه بعدی رفت.
 س��رمربی س��پاهان برای آنکه امکان اس��تفاده از 
احس��ان حاج صفی را در یک خط جلوتر داش��ته 
باشد از باشگاه خواسته بود تا جذب یک مدافع چپ 
را در دستور کار قرار دهند. باشگاه اصفهانی امروز 
عقد قرارداد با مدافع فصل گذش��ته تراکتورسازی 

را رسما تایید کرد.

گردانی؛  خرید 
غافلگیرکننده   سپاهان

�

سرمربی س��پاهان با بیان این که سال 94 باید در 
چند جبهه مختل��ف حضور قدرتمندی داش��ته 
باش��یم، گفت: بازیکنان��ی هم که به تی��م اضافه 

می شوند قطعا مورد تایید من هستند.
حس��ین فرکی، درب��اره تمدید ق��رارداد رحمان 
احمدی با این تی��م بعد از کش و ق��وس فراوان، 
اظها ر کرد: به  هر  حال س��ر و صداهای ایجاد شده 
رس��انه ای بود و از ابت��دا هم او را می خواس��تیم. 
احمدی، د ر وازه بان مورد تایید من اس��ت و هیچ 
گاه نگفتیم که او را نمی خواهیم. برای فصل آینده 
شهاب گردان، رحمان احمدی و امینی، د ر وازه بان 

تیم  ملی جوانان را در اختیار خواهیم داشت.
سرمربی سپاهان با اش��اره به جذب چند بازیکن 
دیگر در ادامه فص��ل نقل و انتق��االت، ا دا مه  داد: 
قطعا به یک هافبک میانی نیاز داریم و تا به حال 
هم با گزینه های مد نظرمان به توافق نرسیده ایم. 
با امید ابراهیمی مذاکرات��ی را انجام دادیم، اما در 

نهایت او در استقالل ماند.
وی  اف��زود: تمایل داش��تیم در پس��ت مهاجم، 
 بازیکن��ی را ب��ه تی��م اضاف��ه کنی��م، ول��ی ب��ا 
گزینه های مان به توافق نرسیده ایم. البته با توجه 
به این که خروجی کمی داشتیم لیست مان برای 
فصل آینده جای کافی ندارد. صحبت هایی شده 
اس��ت که از تیم ه��ای جوانان س��پاهان، مهاجم 

جوانی را به تیم اضافه کنیم.
سرمربی سپاهان در پاسخ به این سوال که با توجه 
به حضور هافبک های مطرح و سرشناس��ی مانند 
رسول و محرم نوید کیا، حسین پاپی، علی کریمی 
و ... باز هم در این پس��ت به بازیکن نی��از دارید، 

 گف��ت: قطعا بازیکن��ان خوبی را در تی��م داریم و 
به اضافه آنه��ا از چند بازیکن ج��وان مانند میالد 
سرلک و حسین فاضلی بهره می بریم، اما احساس 
می کنم که باید یک هافبک دفاعی به تیم اضافه 

شود.
فرکی درباره ج��ذب چند بازیک��ن در فاز دفاعی 
تیمش، خاطر  نشان کرد: س��ال 94 باید در چند 
جبهه مختلف حضور قدرتمندی داشته باشیم و 
به همین دلیل تمام جوان��ب را در نظر گرفته ایم. 
بازیکنانی هم که به تیم اضافه می شوند قطعا مورد 

تایید من هستند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا اضافه ش��دن 
حبیب گردانی، آلترناتیو احس��ان حاج صفی در 
مسابقات لیگ برتر محسوب می شود، تصریح کرد: 
عالوه بر ای��ن دو بازیکن، دو بازیک��ن دیگر به نام 
سعید قاعدی فرد و آرمین سهرابیان که می توانند 
حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند در این 
پست داریم. حاج صفی می تواند یک خط جلوتر 
از او بازی کند و پشت سر او از گردانی بهره ببریم.

فرکی، درباره وضعیت تمدید قرارداد حاج صفی 
نیز، اظه��ا ر کرد: ح��اج صفی هنوز جلس��ه ای با 
مدیران باشگاه برگزار نکرده، اما او را می خواهیم و 

باید قراردادش را تمدید کند.
س��رمربی زردپوش��ان اصفهانی درباره وضعیت 
یعقوب کریمی گفت: او قرارداد س��ه س��اله ای با 
س��پاهان امضا کرده بود که دو سال از آن گذشته 
است. او فصل گذش��ته بازیکن سپاهان محسوب 
می ش��د، ولی به صورت قرضی به استقالل رفت. 
قطعا بازیکن خوبی اس��ت، اما در این پست دیگر 

به او نیاز نداریم و در نتیجه  او می تواند برای فصل 
آینده تیم جدیدی را انتخاب کند.

فرکی درب��اره ادام��ه تمرینات تیم��ش و اردوی 
پی��ش روی ترکی��ه، خاطر  نش��ان ک��رد: از ابتدا 
تمرینات م��ان را با جدی��ت آغاز کردی��م. از روز 
نخست با 19 بازیکن تمرین مان را شروع کردیم 
و در حال  حاضر این تعداد به 26 بازیکن رس��یده  
است. هر روز تمرینات را تحت نظر دارم. البته در 
کنار آن دوس��تان دیگر هم زحمت می کشند. از 
نوزدهم تا بیست و نهم در ترکیه اردویی را برگزار 
خواهیم کرد و در این مدت س��ه بازی تدارکاتی 

خواهیم داشت.
وی ا دا مه  داد: مسووالن باشگاه تدارک بازی با تیم 

 ملی ترکمنس��تان را دیده اند و در کنار آن با تیم 
» مرس��ین ایدمان یوردو« و یک تیم دیگر بازی 

خواهیم کرد. فردا آخرین جلس��ه تمرینی مان در 
اصفهان است. پس از یک روز تعطیلی چهارشنبه 
به تهران می آییم و پنجش��نبه تس��ت پزش��کی 
بازیکنان را انج��ام می دهیم و جمع��ه به ترکیه 

سفر می کنیم.
س��رمربی این تیم درب��اره احتم��ال برگزاری 
سوپر جام در دوم مرداد ماه گفت: نمی دانم این 

موضوع چقدر صح��ت دارد، اما برگزاری آن ملزم 
به این است که دو تیم حاضر در سوپر جام، آماده 
این بازی باشند. ش��رایط بدنی دو تیم از اهمیت 
 باالیی برخوردار است و باید شرایط آنها را بررسی

 کنیم.
وی درباره تاخی��ر تیم ه��ا در آغاز فص��ل نقل و 
انتق��االت و تاثیر آنها ب��ر کیفیت فن��ی بازی ها، 
اظها ر کرد: مطمئنا در کیفیت بازی ها تاثیرگذار 
خواهد بود. شرایطی پیش آمده که وضعیت لیگ 
آینده را نسبت به لیگ های قبلی متفاوت خواهد 
کرد. البته این ه��م برای خود تجربه ای اس��ت و 
امیدوارم ش��اهد این بالتکلیفی نباشیم. احتماال 
در ابتدای لیگ پنج یا شش هفته  بر روی بازی ها 
تاثیر می گذارد و بعد از آن ش��اید وضعیت کمی 

بهتر شود.
فرکی در پایان درباره وضعی��ت پایش نیز، خاطر  
نش��ان کرد: بعد از عمل جراحی مدتی استراحت 
کردم. بعد از آن ه��ر روز دو جلس��ه فیزیوتراپی 
می کنم. ش��رایطم نسبت به گذش��ته کمی بهتر 
است، اما ایده آل نیست. احساس می کنم که باید 
در تمرینات تیم ش��رکت کنم تا از نزدیک شاهد 

آمادگی تیم باشم.

سرخابی ها

 ماجرای بازیکن پرسپولیس
 و مهدی رحمتی!

جواد کاظمیان بازیکن س��ابق پرسپولیس با انتش��ار عکسی در صفحه 
اجتماعی خود از جدال با مهدی رحمتی صحبت کرده است. کاظمیان 
نوشت: » پرسپولیس و سپاهان، این پس��ر بچه مي خواست منو دریبل 

کنه، توپو ازش گرفتم؛ حیف کرنر شد نیمه اولم با سر گل زدم بهش«.

از لنز دوربین

از ابت�دا تمرین�ات م�ان را با 
جدیت آغاز کردیم. 

از روز نخس�ت ب�ا 19 بازیکن 
تمرین مان را ش�روع کردیم و 
در حال  حاضر این تعداد به 26 

بازیکن رسیده  است



یادداشت

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری؛ 

کمبود نیرو و توزیع نامناسب معلم 
در نقاط مختلف 

مدیرکل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختیاری به کمبود 
نیرو و توزیع نامناس��ب معلم در نقاط مختلف اس��تان اشاره 
کرد و گفت: امس��ال ۲ هزار و ۳۴۱ نفر متقاضی نقل و انتقال 
درون اس��تانی و ۳۸۵ نفر نیز متقاضی نقل و انتقال به خارج 

از استان بود.
بهروز امیدی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: هیچ یک از 
مدارس استان حق دریافت وجه از دانش آموزان در هنگام ثبت 
نام را ندارند و تنها در صورت تمایل والدین می توانند بصورت 
داوطلبانه پس از ثبت نام فرزندشان کمک مالی به مدرسه را 

انجام دهند.
وی با بیان اینکه 99 درصد اعتبارات آموزش و پرورش پرسنلی 
و تنها یک درصد آن برای بقیه مسائل آموزش و پرورش است، 
افزود: چشم امید ما برای رفع مشکالت مالی به مشارکت های 
مردمی اس��ت ضمن اینکه طبق بند ۳ م��اده ۱۳، ۵ درصد از 
عوارض ساالنه شهرداری ها نیز به آموزش و پرورش اختصاص 

می یابد.
مدیر کل آم��وزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اش��اره 
به اینکه تمامی شهرداری های استان در سال 9۳ مبلغ ۱۴۳ 
میلیون تومان مطابق با ماده ۱۳ ب��ه آموزش و پرورش اعتبار 
تخصیص داده اند، بیان کرد: شهرداری ها باید کمک بیشتری 
داشته باش��ند و از همین رو مقرر ش��د کارگروهی تشکیل و 
ضمن بحث و بررس��ی این موضوع راهکار اساسی ارایه دهد 
و در مورد پرداختی های سال های گذش��ته شهرداری ها نیز 

تجدید نظر شود.
امیدی به کمبود نیرو و توزیع نامناسب معلم در نقاط مختلف 
چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: امسال ۲ هزار و ۳۴۱ 
نفر متقاضی نقل و انتقال درون استانی و ۳۸۵ نفر نیز متقاضی 

نقل و انتقال به خارج از استان بوده اند.
وی خاطرنش��ان کرد: بحث روس��تا مرکزی برای روستاهای 
مناطق محروم و پراکنده استان که تعداد دانش آموزان آن ها 
زیر نرمال هس��تند هم چنان ادامه دارد زیرا امکان اختصاص 
معلم برای این روس��تاها وجود ندارد ولی باید ش��رایط را به 
گونه ای فراهم کرد که در این ام��ر هیچ دانش آموزی به علت 

بعد مسافت از تحصیل باز نماند.
مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختی��اری به 
ساماندهی مراکز انتخاب رشته دولتی و آزاد در استان اشاره 
کرد و گفت: مبلغ ۲00 میلیون تومان ب��رای تجهیزات اداره 
کل آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است و همچنین 
۲ باب فضای آموزشی در ش��هرک منظریه شهرکرد با کمک 
مسووالن استانی تا پایان شهریور ماه تکمیل و آماده تحصیل 

دانش آموزان می شوند.

 ایجاد بیش از ۹ هزار شغل    
 در چهارمحال و بختیاری

قاسم س��لیمانی در شورای اش��تغال استان اظهار 
داش��ت: امس��ال توجه ویژه ب��ه اش��تغال زایی از 
برنامه های اولویت دار مس��ووالن اس��تان اس��ت 
و پیش بینی می ش��ود ک��ه 9 هزار و ۵0 ش��غل در 
بخش های مختلف استان ایجاد ش��ود. وی افزود: 
بیشترین اش��تغال زایی به صنعت، معدن و تجارت 
با ۲ هزار و ۴00 شغل، جهاد کشاورزی با ۱۸00 و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( با ۱۵00 اختصاص 
دارد. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
تصویب قانون رفع موانع تولید در دولت بیان کرد: 
امیدواریم امسال س��ال رونق تولید و اشتغال برای 
استان باش��د و س��رمایه گذاری های قوی تری در 
اس��تان برای ایجاد اشتغال انجام ش��ود. سلیمانی 
خاطرنش��ان کرد: اداراتی که برای جذب سرمایه و 
سرمایه گذار در استان تالش کرده اند باید پیگیر کار 
باشند و تا زمان شروع به کار، سرمایه گذاران قضیه 

را تمام شده نبینند.
وی تصریح کرد: مسووالن سلیقه های خود را قانون 
ندانند و با جدیت دنبال راهکار برای حل مش��کل 
بی��کاری جوانان و منافع اس��تان باش��ند؛ چرا که 
بیکاری اعتیاد، فساد و سایر بزه ها را به دنبال دارد.

ایجاد منطقه آزاد اقتصادی 
نیازمند اعتبار ویژه است

س��عید زمانیان در ضیافت افطاری اعضای شورای 
اداری اس��تان به ایجاد منطق��ه آزاد اقتصادی در 
اس��تان اش��اره کرد و اظهار داش��ت: منطقه آزاد 
اقتصادی نقش بسیار مهمی در میزان اشتغال زایی 
اس��تان دارد و از همین رو باید برای این طرح نیاز 
به اعتبارات وی��ژه ای اختصاص یابد. وی با اش��اره 
به اینکه وضع اقتصادی و معیش��ت مردم اس��تان 
نامناسب است، افزود: بازار استان رونق خوبی ندارد 
و برای خروج بازار از رکود باید تدابیر الزم اندیشیده 
و برنامه های مناس��ب به کار گفته ش��ود. نماینده 
مردم شهرکرد، در مجلس شورای اسالمی به مساله 
آب و پروژه های آبی نیمه تمام حاشیه زاینده رود و 
کارون اشاره کرد و گفت: هیچ مسوولی با انتقال آب 
 مازاد اس��تان مخالفتی ندارد، اما نباید این طرح ها 
به گونه ای باش��د که موجب لطم��ه زدن به مردم 
اس��تان و از بین رفت��ن فرصت های ام��رار معاش 

مردم شود.

یادداشت

مس��یرهای راهپیمایی روز جهانی قدس استان چهارمحال و 
بختیاری از سوی ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 

اعالم شد.
علی گرجی اظهارکرد: ان شاءاهلل امت اسالمی با قلوبی سرشار 
و ماالمال از فیوضات ضیافت حق و عطر روح بخش بهار قرآنی 
و معنوی��ت لیالی با عظمت ق��در  با حضور پرش��ور خویش در 
راهپیمایی روز جهانی قدس، اقتدار و عظمت اسالم را به همه 

جهانیان نمایش می دهند.
 وی از برگ��زاری راهپیمای��ی روز جهانی ق��دس در روز جمعه 
۱9 تیرماه ۱۳9۴ خبرداد و افزود: این راهپیمایی راس ساعت 

۱۱:۳0 صبح هم زمان، در سراسر استان برگزار می شود.
به گفته وی مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس استان به 

شرح زیر است:
شهرکرد: از چهارراه بازار به سمت چهارراه ولی عصر 
)عج(، چهارراه ابوعلی س�ینا، بلوار آی�ت ا... طالقانی - 

مصالي بزرگ امام خمیني)ره(
فرخشهر: از میدان بسیج به سمت مصالي امام خمیني )ره(
هفشجان: از مسجد جامع به سمت خیابان امام حسین)ع(

کیان: از میدان معلم به سمت گلزار مطهر شهداء
طاقانک: از چهارراه ولیعصر )عج( به سمت گلزار مطهر شهداء

سورشجان: از ابتدای خیابان شهداء به سمت گلزار مطهر شهداء
سودجان: از ابتداي خیابان شهداء به سمت گلزار مطهر شهداء
هاروني: از میدان امام حسین )ع( به سمت گلزار مطهر شهداء

بروجن: از میدان آزادي به سمت مصالي نماز جمعه  
بلداجی: از میدان انقالب به سمت مصالي نماز جمعه

گندمان: از چهارراه حسین آباد به سمت مصالي نماز جمعه
فرادنبه: از مقابل شهرداری به سمت مسجد جامع شهید بهشتي

سفید دشت: از گلزار مطهر شهداء به سمت مسجد جامع
نقنه: از میدان امام خمیني)ره( به سمت مصالي نماز جمعه

ل�ردگان:  از چه�ار راه ق�دس ب�ه س�مت مصالي 
اولي االمر

آلونی:  از میدان امام حسین )ع( به سمت مسجد جامع المهدي 
)عج(

مال خلیفه: از ورودی شهر به سمت مصالي نماز جمعه
منچ: از گلزار مطهر ش��هداء به سمت دبیرس��تان شبانه روزی 

شهید بهشتی
رودشت: از میدان بسیج به سمت سالن ورزشی شهداء

فارسان: از میدان امام خمیني )ره( به سمت مصالي 
نماز جمعه

 جونق��ان: از مقاب��ل مس��جدالنبی )ص( به س��مت مس��جد 

زینب کبري )س(
باباحیدر: از میدان نیایش به سمت گلزار مطهر شهداء

پردنجان: از مقابل مسجد صاحب الزمان )عج( به سمت گلزار 
مطهر شهداء

چلیچه: از مقابل مس��جد صاحب الزمان )عج( به سمت گلزار 
مطهر شهداء

گوجان: از مقابل دبیرستان محمدیه به سمت گلزار مطهر شهداء
 اردل: از ابتداي بلوار ش�هداء به س�مت حسینیه 

شهداء
سرخون: از سرچشمه به سمت گلزار مطهر شهداء

دشتک: از مقابل پایگاه مقاومت بس��یج به سمت مسجد امام 
حسین )ع(

کاج: از مقابل مس��جد امام حسین )ع( به س��مت گلزار مطهر 
شهداء

 چلگرد: از مقابل مس�جد جامع به سمت حسینیه 
حضرت رسول )ص(

صمصامي: از مقابل بخشداري به سمت روستاي بهمن آباد
بازفت:  از مقابل بخشداري به سمت روستاي چم قلعه

 شلمزار: از مقابل مس�جد ابوالفضل العباس )ع( به 
سمت مسجد امام حسین )ع(

ناغان: از بلوار امام خمینی )ره( به سمت مسجد جامع
گهرو: از مقابل مسجد جامع به سمت مسجد علي ابن ابیطالب 

)ع(
دستنا: از چهارراه فارابی به سمت حسینیه صاحب الزمان )عج(

دزک: از مقابل مسجد امام حس��ین )ع( به سمت گلزار مطهر 
شهداء

بن: از مقابل مس�جد جامع به س�مت گلزار مطهر 
شهداء

وردنجان: از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهداء
یانچشمه: از مقابل مسجد جامع صاحب الزمان )عج( به سمت 

گلزار مطهر شهداء
 سامان: از مقابل حس�ینیه صاحب الزمان )عج( به 

سمت مسجد جامع
هوره: از مقابل بانک کشاورزي به سمت گلزار مطهر شهداء

وی در پای��ان اظهارامیدواری کرد امس��ال به لط��ف و عنایت 
الهی م��ردم ش��ریف و متدی��ن اس��تان، جمع��ه ۱9 تیرماه 
)مصادف با ۲۳ رمضان المبارک( در خیزش��ی عظیم در کنار 
»جبهه ی ب��زرگ مقاومت و بی��داری اس��المی« در حمایت 
از مردم مظلوم و بی پناه فلس��طین مقاوم، ب��ا غریو فریادهای 
توفنده، خش��م و انزج��ار خ��ود را از ددمنش��ی های دّجاالن 
 خون آش��ام صهیونیس��ت، حامیان آنان و اِرتجای منطقه سر 

می دهند.

برگزاری راهپیمایی در 117 نقطه استان ؛

معاون صندوق کارآفرینی امید چهارمحال و بختیاری اعالم کرد

مسیرهای راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرایيه 
شماره پرونده: 139404002127000004/1 شماره بایگانی پرونده:9400006 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000015 بدینوسیله به آقایان مسیح نره ای فرزند جواد 
کوی19-   – نصرا...  حکیم  خیابان   – شهرضا  آدرس:  به   133 شناسنامه  شماره  به 
آدرس:  به   2537 شناسنامه  شماره  به  عبدالحسین  فرزند  رونقی  جواد  و  پالک24 
شهرضا – خیابان طالقانی – کوی برهان – پالک193 و جهانگیر عربی فرزند حمدا... 
فاز  امیرآباد –  خیابان پاسداران –  به شماره شناسنامه 3454 به آدرس: شهرضا – 
پالک64 و فضل ا... شجاعی فرزند فرج ا... به شماره شناسنامه  کوی ششم –  یک – 
و  پورغالم  شهیدان  کوی   – پیروز  کوی   – خیابان40متری   – شهرضا  آدرس:  به   6
خیابان   – آدرس: شهرضا  به   27 شناسنامه  به شماره  قدرت  فرزند  عطائی  علیرضا 
پاسداران – فاز دو – کوی 38- پالک137 که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرسهای 
مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده اید ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 3788 
مورخ 1385/10/26 تنظیمی در بانک سپه شعبه انقالب شهرضا آقای مسیح نره ای به 
تعهد غیر مبلغ شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و ششصد و شصت و 
شش ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست 
مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان اجراییه به مبلغ چهل و نه میلیون و دویست 
و نوزده هزار و پانصد و بیست ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1393/12/26 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهارده هزار و یکصد و هشتاد و پنج 
ریال خسارت تاخیر به انضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر و تحت 
شماره بایگانی 9400006 در اجرای ثبت اسناد و امالک شهرضا در جریان رسیدگی 
می باشد لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می 
گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 

یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
فقدان سند مالكيت 

به  عباسعلی  فرزند  رعیت  علی  آقای  شماره:1394/4/13-1394/82/62861   4/267
استناد یکبرگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی 
تفکیکی سمت شمالی  اول  قلعه  زمین محصور  قطعه  مالکیت ششدانگ  که سند  است 
به شماره 142 فرعی واقع در چوقان پالک 205-اصلی بخش 12 کاشان به مساحت 
323/80 مترمربع که در صفحه 212 دفتر 43- امالک ذیل ثبت 8295 به نام بمانعلی 
خلقی فرزند علی اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که بنا بر اظهار متقاضی به 
علت اسباب کشی منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. زرگری – متصدی امالک جوشقان 
اعالم مفقودی 

4/268 به اطالع می رساند یک فقره پروانه بهره برداری به نام شرکت خاک پی متعلق 
به معدن سنگ الشه آهکی غرب کوه کلنگ میمه به شماره 104/577/89/7431 مورخ 
89/2/13 به آدرس 90 کیلومتری شمال غرب اصفهان براساس اظهار بهره برداری فوق 
مفقود گردیده است. لذا در صورتیکه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به این پروانه 
ادعایی دارد الزم است ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ نشر این آگهی به سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان مراجعه و مدعای خود را به صورت کتبی تسلیم نماید.

م الف:10575  سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان
حصر وراثت

4/269 آقای هوشنگ نادری سمیرمی دارای شناسنامه شماره 365 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 35/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جمشید نادری سمیرمی بشناسنامه 1 در تاریخ 93/08/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- امیرهوشنگ 
نادری سمیرمی فرزند جمشید ش.ش365 ت.ت 1349 صادره از باختران )پسر متوفی( 
از  صادره   1350 ت.ت  ش.ش1978  جمشید  فرزند  سمیرمی  نادری  امیرتیمور   -2

اصفهان )پسر متوفی( 3- امیرحسین نادری سمیرمی فرزند جمشید ش.ش1635 ت.ت 
1352 صادره از اصفهان )پسر متوفی( 4- محمدحسین نادری سمیرمی فرزند جمشید 
ش.ش8511 ت.ت 1365 صادره از اصفهان )پسر متوفی( 5- جمیله نادری سمیرمی 
ناهید  )دختر متوفی( 6-  از شهر ری  فرزند جمشید ش.ش1358 ت.ت 1346 صادره 
نادری سمیرمی فرزند جمشید ش.ش895 ت.ت 1348 صادره از آبادان )دختر متوفی( 
اصفهان  از  صادره   1358 ت.ت  ش.ش454  جمشید  فرزند  سمیرمی  نادری  زهرا   -7
)دختر متوفی( 8- حنیفه نادری سمیرمی فرزند قاسم ش.ش 6502 ت.ت 1323 صادره 
از سمیرم )همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:442 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ اجرایيه 

 4/290 شماره نامه: 139404902004001779 شماره پرونده: 139404002004000151/1
 9400353 کالسه  پرونده  اجراییه  ابالغ  آگهی   9400353/2 پرونده:  بایگانی  شماره 
بدینوسیله به آقای محمد کمالی بدهکار پرونده 9400353 به نشانی اصفهان – خیابان 
آپادانا دوم – کوچه اکبر السادات – بن.بست خاتم – پالک22 که برابر گزارش مامور 
مربوطه آدرس فوق شناسایی نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 6293 
مورخ 1391/4/17 تنظیمی در دفترخانه شماره 261 اصفهان بستانکار به نام تعاونی 
مبلغ  آن  برابر  که  نموده  را  فوق  کالسه  اجراییه  صدور  به  مبادرت  صالحین  اعتبار 
1/380/000/000 ریال بدهکار می باشید لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما 
درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می گردد 
چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 
1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
تمامت ششدانگ  وثیقه  تمامی مورد  ارزیابی  از  بستانکار پس  تقاضای  به  بنا  ننمایید 
خانه )قطعه اول تفکیکی( به پالک 5770)1( مجزی شده از 5770 واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری 
مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی 
مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:10654 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

4/291 شماره ابالغیه: 9410100351303182 شماره پرونده: 9309980351301172 
شماره بایگانی شعبه: 931331 خواهان/شاکی شرکت اعتباری کوثر مرکزی به مدیریت 
مصطفی جاللی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم خرمعلی عابدی و محمدعلی عابدی 
و محمدرضا نظری به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351301172 کالسه  به  و  ارجاع   421 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/10 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:9639 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

4/292 شماره ابالغیه: 9410100351302849 شماره پرونده: 9409980351300244 
به  اعتباری عسگریه  و  مالی  بایگانی شعبه: 940257 خواهان/شاکی موسسه  شماره 
پور  حسین  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  جوادی  امین  سید  عاملی  مدیریت 
و  میرزایی  پور  عباس  امیر  و  میرزایی  پور  مهرداد  و  نظر  حاجی  فاطمه  و  میرزایی 
وج  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  متقیان  شعله 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  بابت... 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
که  گردیده  ثبت  کالسه 9409980351300244  به  و  ارجاع   421 اتاق شماره   4  طبقه 

وقت رسیدگی آن 1394/06/03 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:9640 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

4/293 شماره ابالغیه: 9410100351702264 شماره پرونده: 9409980351700244 
شماره بایگانی شعبه: 940286 خواهان/شاکی فهیمه جهان گرد دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم فرزین مشیری به خواسته تنفیذ طالق تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 9409980351700244 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/05/24 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  به تجویز  و  خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
 17 شعبه  گردد.م الف:9644  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را 

دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

4/294 شماره ابالغیه: 9410100352404428 شماره پرونده: 9309980352401375 
به  دادخواستی  رئیسی  پوریا  خواهان/شاکی   931512 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  مند  پور  علی  خوانده  طرفیت 
دادگاه  به شعبه 24  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 
9309980352401375 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/15 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:9646 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

4/295 شماره ابالغیه: 9410100352404398 شماره پرونده: 9309980352401385 
شماره بایگانی شعبه: 931524 خواهان/شاکی حمیدرضا قربانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده کریم اسالمی فر به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9309980352401385 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/25 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:9647  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

4/296 در خصوص پرونده کالسه 89/94 خواهان امیر دوعلی نبی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به شماره 747406-90/4/2 به طرفیت ایمان بخارایی مقدم تقدیم نموده 
به  با توجه  تعیین گردیده است  است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/24 ساعت 16 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9648 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

4/297 شماره ابالغیه: 9410100352404308 شماره پرونده: 9309986796200591 
به طرفیت  دادخواستی  ریاحی  اسدا...  بایگانی شعبه: 931314 خواهان/شاکی  شماره 
 خواندگان بتول حسینی و فائزه حسینی و سید رضا حسینی و صدیقه حسینی و وجیهه سادات
بتول  و  و زهرا حسینی  و فخری حسینی  عباس حسینی  و  فرهاد حسینی  و  حسینی 
و  حسینی  بتول  و  حسینی  فرزانه  و  حسینی  فخری  و  حسینی  فرزانه  و  حسینی 
بدرالسادات حسینی و فائزه حسینی و فرهاد حسینی به خواسته دستور موقت تقدیم 
دادگاه  به شعبه 24  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 
9309986796200591 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/29 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان مذکور و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:9649 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
4/298 شماره ابالغیه: 9410100361702658 شماره پرونده: 9309980361701013 
شماره بایگانی شعبه: 931032 خواهان مسعود خلیلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خسرو شاه جوان به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9309980361701013 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/31 و ساعت 11:30 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:9650  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

4/299 در خصوص پرونده کالسه 88/94 خواهان امیر درعلی نبی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به شماره 89/3/23-175590 به طرفیت شهناز دهقان زاده تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/24 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9651 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

4/300 در خصوص پرونده کالسه 87/94 خواهان امیر درعلی نبی دادخواستی مبنی 
نموده  تقدیم  رئیسی  مهسا  طرفیت  به   798076-92/10/25 به شماره  مطالبه چک  بر 
به  با توجه  تعیین گردیده است  است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/24 ساعت 17 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9652 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان



پيامبراکرم صلى ا هلل  عليه  و  آله :
اگ��ر خداوند بوس��یله ت��و یک نف��ر را 
هدایت کند،  برای تو بهتر است از دنیا 

و هر آنچه در آن است.
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صاحب امتیاز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسوول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسوول :

 بهمن زین الدین 
سه  شنبه  16 تیر  1394 |20 رمضان  1436

شماره 1624 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

گاهی اگر کمی شانس با شما یار باشد،  می توان با کسب روزی 
حالل هم راه صد ساله را در یک شب طی کرد.

چند روز گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که شاید 
در وهله اول باور کردنش کمی سخت به نظر می رسید.خبری 
که در آن عنوان ش��ده بود چهار صیاد در یک ش��ب با صید پر 
برکت میش ماهی یا همان ماهی کر، حدود سی میلیارد ریال 

سود  کند.
عبداهلل دیودل،  یکی از صیادان شهرس��تان کنارک با اش��اره 
به تایید ای��ن موضوع گفت: اگر کمی خوش ش��انس باش��ی 
و در فص��ل صید ماهی ک��ر،  در مح��دوده ای ک��ه این ماهی 
وج��ود دارد تور په��ن کنیم، می ش��ود در یک ش��ب س��ود 
بس��یاری از محل ف��روش کیس��ه ش��نای داخل ش��کم این 
 ماهی ک��ه در زبان محلی ب��ه آن »پوتون« می گویند،کس��ب

می کنیم.

بازار فروش زنان در مس��جد جامع فلوجه همه روزه بعد از افطار 
رمضان توسط گروه تروریستی داعش فعال می شود.

گروه تروریستی داعش،  پس از کشتار و قتل های وحشیانه و بعد 
از جهاد نکاح و هزاران ج��رم و جنایت دیگر،  برنامه فروش زنان 
را گسترش داده اس��ت. عناصر داعش با ایجاد بازار نخاسه برای 
بردگی جنسی، هرروز پس از نماز مغرب و بعد از افطار زنان اسیر 
سوری را در بازار نزدیک به مسجد جامع فلوجه بین 500 تا  دو 

هزار دالرمی فروشند.
همچنین گروه تکفیری  و تروریس��تی داع��ش ده ها زن ایزدی 
را که سال گذش��ته از عراق ربوده بود به عناصر خود در سوریه 

فروخته است.
تروریس��ت های داعش پیش ازاین با برگزاری مسابقات قرآنی 
برای عناصر این گروه ، در اقدامی شرم آور جایزه برندگان را زنان 

اسیر اعالم کرده اند.

 طالل ب��ن ولی��د ، ش��اهزاده ثروتمن��د س��عودی در اقدامی 
بی سابقه به اسراییل می رود. این شاهزاده ی سعودی،  مصرانه 
 از همه کش��ورهای عربی خواس��ت که برای یک خاورمیانه ی
  صلح آمیز تر و آباد ت��ر تالش کنند و مس��لمانان از خصومت

 بی معنی علیه مردم یهود دست بردارند!
وی افزود : ملک س��لمان پادش��اه عربس��تان س��ودی از من 
درخواس��ت کرد که گفت وگوی مس��تقیمی را ب��ا جامعه ی 
اطالعاتی اسراییل داشته باشم و روابط دوستانه با همسایگان 
اسراییلی ایجاد کنم. شاهزاده طالل بن ولید در بیانیه ی خود 
ابراز امیدواری کرد سفر وی به اسراییل باعث آغاز صلح و برادری 

بین اسراییل و همسایگان عرب آن شود.
معلوم نیست که این شاهزاده ی سعودی چه زمانی به اسراییل 
س��فر می کند؛  اما وی قصد دارد در س��فر در مسجد االقصی 

نماز بگذارد.

رییس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت گفت: 
بازار کلیه در ایران سیاه نیست بلکه سفید است.

کتایون نجفی زاده اظهار کرد: بازار کلیه در ایران س��فید است 
نه سیاه؛ حال آنکه این بازار سفید به خاطر تالش های انجمن 
حمایت از بیماران کلیوی بوده اس��ت . وی ادامه داد: به خاطر 
تالش های انجمن است که هر کسی نمی تواند کلیه اش را به هر 
نرخی و به هر کسی که می خواهد بفروشد؛ چرا که اهداکننده به 
انجمن مراجعه می کند و طبق لیست باید کلیه دریافت شود و 
نرخ را هم انجمن مشخص می کند. نجفی زاده خاطرنشان کرد: 
به طور قطع خدمات انجمن های حام��ی بیماران که باری را از 
دوش وزارت خانه بهداشت بر می دارند ، ارزشمند است. ضمن 
اینکه امیدوارم ارتباط بین وزارت بهداش��ت و انجمن بیماران 
کلیوی روز به روز بیشتر شود تا این گونه بتوانیم خدمات رسانی 

به بیماران را نیز افزایش دهیم.

صید سه میلیاردی یک شبه صیادان سفر شاهزاده سعودی به اسراییل رنگ بازار کلیه در ایرانداعش،  زنان سوری را بعد از افطار می فروشد!

شوهر دلخواه و زن بى اهميترنگينک
رنگینک،  یکی دیگر از خوش��مزه ترین شیرینی های 
رمضانی است و در میان ساکنان شهرهای جنوبی کشور 
،  به خصوص اس��تان های فارس، خوزستان و کرمان ،  

عالقه مندان زیادی دارد.
در ضم��ن ای��ن ش��یرینی ب��رای مهمانی ه��ای 
مناس��بی  بس��یار  افط��اری   رس��می، 

است.
مواد الزم برای تهيه رنگينک: 

آرد گندم 500گرم، روغ��ن 300گرم،خاک قند 130 
گرم، رطب یا خرمای سیاه 500 گرم،پسته چرخ کرده، 

یک قاشق سوپ خوری، هل کوبیده، نصف قاشق مرباخوری، پودر دارچین، یک 
قاشق سوپ خوری سرپر، مغز گردو 130 گرم.

طرز تهيه:
1 – تابه نچسبی آماده کنید و روغن را داخل آن بریزید و روی شعله متوسط اجاق 

گاز قرار دهید تا داغ شود.
 آرد را پ��س از الک ک��ردن داخل روغ��ن بریزید و س��پس حرارت اج��اق گاز را 
 کم کنید و مرت��ب آن را هم بزنید تا آرد کامال س��رخ ش��ود و تغیی��ر رنگ پیدا

 کند.
2 – وقتی که آرد طالیی رنگ شد، تابه را از روی شعله اجاق گاز بردارید و کناری 

بگذارید تا کمی سرد شود.

3 – پس از سرد ش��دن آرد سرخ شده در روغن، 
خاک قند و دارچین و هل کوبیده را به آرد سرخ 

شده اضافه کرده و خوب با هم مخلوط کنید.
4 – خرماها را بش��ویید و به وس��یله چاقو در هر 
کدام شکافی ایجاد کرده و هس��ته آنها را خارج 
کنید، سپس در س��بدی بگذارید تا آب حاصل 
از شست وش��وی آنها خشک ش��ود. یادتان نرود 
که داخل هر یک از خرماه��ا، یک تکه مغز گردو 

بگذارید.
نکته: در صورت نداشتن وقت کافی می توانید از 
خرماهایی اس��تفاده کنید که به صورت آماده )با مغز گردو در داخل آنها( عرضه 

می شوند.
5 – نصف مقدار آرد سرخ شده را در ظرف مسطحی بریزید و با پشت قاشق سطح 
روی آن را صاف کنید، سپس خرماها را روی آن بچینید و کمی دارچین روی آن 

بپاشید.
6 – حاال با بقیه آرد سرخ شده روی خرماها را به طور کامل بپوشانید و باز با فشار 
پشت قاشق، سطح آن را صاف کنید تا الیه ها به هم بچسبند. سپس کمی خاک 
قند و دارچین روی آن بپاشید. پسته چرخ کرده را نیز روی آن بریزید و در پایان 
با یک چاقوی شیرینی آن را به صورت لوزی یا چهارگوش های مساوی ببرید و در 

ظرف مورد نظر برای سرو بچینید.

کتاب ش��وهر دلخواه و زن بی اهمیت نوش��ته 
اس��کار وایلد و ترجمه پرویز مرزبان اس��ت که 
انتش��ارات ترجمه و نش��ر کت��اب آن را چاپ 

کرده است.
کتاب از دو تا نمایشنامه تشکیل شده که توش 
روابط احساسی و عاشقانه زن و مرد هم نقش 
پر رنگی داره . سبک نوشتارش حالت کالسیک 
را داره اما خوب نمای��ش نامه بودن یه جورایی 
جلوی خش��کیش را گرفته . در مجموع کتاب 
نسبتا خوبیه . یعنی موضوعاتش با تمام تکراری 

بودن و نداشتن واقعه خاص و متمایز خسته کننده نیست و حوصله ات 
را سر نمی بره .

آقای اسکار وایلد،  نویسنده ایرلندی مش��هوری هستند که خوب واقعا 
حس کردم جاش��ون خالیه توی لیس��تم و چطور تا به حال سراغ شون 
نرفتم و تصمیم گرفتم چند تا از کتابای ایش��ون را توی برنامه ام بذارم. 
البته باید بگم که از دسته نویسنده هایی بودند که توی زمان حیات شون 
شهرتی کسب نمی کنند در گمنامی می میرند و بعد از فوتشون بوده که 

معروف می شوند .
قسمت های زیبایى از کتاب

- مردان را م��ی توان تجزیه و تحلیل ک��رد اما زن��ان را ... فقط می توان 

دوست داشت .
- نمی فهمم وکالی بیچ��اره مجلس چطور 
می توانند تحمل این همه مذاکرات طوالنی 

را بکنند .
- زندگی نس��بت به هیچ کس انصاف ندارد و 
ش��اید هم برای بیش��تر ما مردمان صالح در 

همین است .
- بدون مقداری ش��فق و اغماض نمی ش��ود 
اعمال و رفتار مردم را پذیرفت و در نتیجه به 
هیچ وجه نمی توان در میان آنها زندگی کرد .

- چرا شما زن ها نمی توانید ما مردها را با تمام معایب مان دوست بدارید؟ 
و چرا می خواهید همیش��ه ما را چون مجس��مه ی خدایان و قهرمانان 
باس��تانی بر باالی کرس��ی مهیب افتخارات جای دهید و آنگاه چشم به 

تحسین ما بگشایید؟
- معنی حقیقی زندگی فقط عشق است و دیگر هیچ !

- به نظر من در دنیا هیچ زنی پیدا نمی ش��ود که از اظهار عش��ق مردان 
خوشش نیاد و به خود افاده نکند .

- من مردهای زن دار را از حالت اندوه شدیدی که در عمق چشمان شان 
نهفته است می شناسم .

- نارضایتی اولین مرحله ترقی هر شخص یا هر ملتی است .

کتابدنیای خوراکی
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 به گزارش آفاق، خبر س��اخت یک »المبورگیني« وطني در 
مشهد آنقدر جذاب هست که به سراغ سازنده این ماشین برویم 

و پاي حرف هایش بنشینیم.
 ساعت 6  عصر ماشین را جلوي کارگاه ساده آقاي ریحاني پارک 
مي کنم و بالفاصله با او و پس��رش مواجه مي شوم. پسربچه ۹ 
ساله اي که پدر معتقد است کار اصلي ساخت ماشین را او انجام 
داده است! سر صحبت را هم اول او باز مي کند و از نحوه ساخت 
ماشین مي گوید. » ایلیا« آنقدر جدي و فني از مراحل ساخت 
المبورگیني مي گوید تا کم کم باورم بشود که حرف هاي پدر 
تعارف نیست؛ پسر هم به اندازه پدر براي ساخت این ماشین 

عرق ریخته است!
  از کودکي به خودرو عالقه داشتم

محمدرضا ریحاني 44 ساله و در رشته مهندسي برق تحصیل 
کرده است. چند سالي مي شود که  ازدواج کرده و صاحب یک 
پسر و دو دختر است.  وقتي از او مي پرسم چه شد که به فکر 
س��اختن المبورگیني وطني افتادید، مي گوید: »همیشه از 
کودکي به ساخت خودرو عالقه داشته ام.« آقاي ریحاني یک 
سال و نیم پیش شروع به ساخت المبورگیني اش کرده و وقتي 
مي گویم چرا المبورگیني؟ ج��واب مي دهد: »وقتي پروژه  اي 
 را ش��روع مي کنم و حاال که دارم زحمتش را مي کش��م، دلم

 مي خواه��د بهتری��ن نوع��ش را انتخ��اب کنم و ب��ه نظرم 
المبورگیني بهترین بود و از نظر اقتصادي بدنه اش به شکلي 
اس��ت که اگر بخواهم بازتولیدش هم بکنم برایم سود دارد.« 
وقتي بداني المبورگیني با پالک موقت براي صاحبش چیزي 
حدود 2 میلی��ارد تومان آب مي خورد، ج��واب آقاي ریحاني 

معناي بهتري پیدا مي کند.
هر نوع دستگاهي را مي توانم بسازم

تقریبا  دو ماهي مي ش��ود که کارش تمام ش��ده. قبل ترها از 
این کارها زی��اده مي کرده اس��ت. مدت  چهار س��ال در کار 
س��اخت دوچرخه بوده و دوچرخه هاي دن��ده اي و کمک دار 
تاشو و موتوردار ساخته است: »خیلي دستگاه ها را ساخته ام. 
دستگاه تراش، دستگاه کوره رنگ، دستگاه پرس هیدرولیک، 
ربات س��اخت جوش��کاري و...همه را خودم مي سازم.« بعد 
هم مدتي در کار س��اخت ماش��ین آالت صنعتي بوده. آقاي 
ریحاني مدعي اس��ت،  هرنوع دس��تگاهي را مي تواند بسازد؛ 
اما با وجود امکانات بهتر کارهاي بزرگ ت��ري مي تواند انجام 
بدهد: » درکارگاهي که دارم فضا مناسب نیست؛  باید کارگاه 
بزرگ تري بگی��رم و به فکر ی��ک کارگاه بزرگ تر هس��تم.« 
بعد هم مشغول س��اخت ماش��ین هاي صنعتي شده و دست 
 آخر هم عالقه زیاد، او را به س��مت س��اخت خودرو کش��یده

 است.

 

المبورگيني را به خاطر پسرم ساختم
درست است که او عالقه زیادي به ماشین دارد؛ اما ایده ساخت 
مدل المبورگیني را پس��رش ایلیا به او داده است. ایلیا عالقه 
زیادي به المبورگیني دارد. آقاي ریحاني مي گوید: » بیشتر به 
خاطر پسرم آن را ساختم.« در آینده هم مي خواهد  تعدادي از 
این ماشین تولید کند و بعد به سراغ کارهاي جدیدتري برود و 

از کارهاي جدید تر و بهتر، نمونه سازي کند.
 کپي سازي یک صنعت است

آقاي ریحاني مشکلي با کپي کاري هایش ندارد و اتفاقا معتقد 
است کپي س��ازي یک صنعت است و کس��ي که کپي سازي 
مي کند، مي شود صنعت کار! او مي گوید: »خود ژاپن زماني  
موتورهاي ایتالیایي و ماشین هاي آمریکایي را کپي مي کرده 
و بعد به این حد رسیده یا مثال همین چین! شما مي دانید که 
چین یکي از بزرگ ترین کپي کاران است؟ اما به چین هم مي 
گویند کشور صنعتي! درصورتي که کارشان کپي است. البته 
هر ماشیني باید اول قالب و بدنه  اش طراحي و ساخته شود و 
امکانات خاصي مي خواهد؛  اما من روش خاصي را ابداع کرده 
ام که هر ماشیني را به راحتي مي توان تولید کرد. اما نمي توانم 
بگویم! البته شاید جاي دیگر کسي این کار را کرده باشد؛ اما من 
اطالعي ندارم.« درست است که این ماشین از لحاظ ظاهري 
خود المبورگیني اس��ت؛ اما از لحاظ فني ب��ا آن تفاوت دارد. 
المبورگیني 12 سیلندر است و 400 کیلومتر سرعت دارد؛ اما 
این ماشین ۸ سیلندري است و تنها 200 کیلومتر در ساعت 

سرعت دارد.
 فق�ط ب�ا ۱۵۰ 
ميليون المبورگيني 

ساختم
اگر کسي بخواهد در ایران 
المبورگین��ي وارد کند و 

بتواند پالک موق��ت آن را به 
پالک دائمي تبدیل کند، نزدیک ۸ 

میلیارد تومان هزینه اش مي شود؛ اما 
آقاي ریحاني با کمتر از 150 میلیون 
تومان آن را ساخته است: » در ساخت 
یک هزینه مالي داریم و یک زماني که 

براي من یک س��ال و نیم طول کشید؛ 
یعني تم��ام کارهایم را کنار گذاش��تم و 

به ساخت این ماشین چس��بیدم!« آقاي ریحاني موفق شده 
هزینه ساخت را خیلي پایین بیاورد و این را یک موفقیت بزرگ 
مي داند. به نظر او مي شود خیلي ارزان تر هم این دست ماشین 

ها را تولید کرد.
 المبورگيني را از روي چند تا عکس ساختم

براي ثبت این ماشین به پارک فناوري رفته؛ اما استقبال خاصي 
از او نکرده اند ؛ به خاطر اینکه گفته اند کارش اختراع محسوب 
نمي شود و کپي اس��ت؛ اما او اعتقاد دارد کپي کاري دوحالت 
دارد: » زماني یک ماش��ین وجود دارد و یک گروه متخصص 
آن را دقیقا بازسازي مي کنند و قطعه به قطعه آن را مي سازند؛ 
اما حالت دیگرش موتور و شاسي ماش��ین است و بدنه تغییر 
مي کند؛ مثال موتور این ماشین موتور بیوک است؛ اما من قالب 
بدنه المبورگیني را فقط از روي چند تا عکس درست کرده ام.«

 اجراي طرح اوليه المبورگيني با ِگل!
آقاي ریحاني از این ناراحت است که شرکت هاي خودروسازي 
اس��تقبال خاصي از کارش نکرده اند. او ب��ه کانون مخترعان 
دانشگاه فردوس��ي مش��هد هم رفته؛ اما براي کارش ارزشي 
قائل نشده اند و نظرشان این است که این کار اختراع و فناوري 
جدیدي به حساب نمي آید؛ گرچه او فکر مي کند که سایپا و 
ایران خودرو هم اینچنین دس��تگاهي را ندارند که ماکت یک 
ماشین را بسازند. ماکتي که او اول طرح  آن را با ِگل زده و بعد 

هم با گچ و کامپوزیت قالب ریزي کرده است.
حمایت نکرد هي�چ ک�س از من 

سختي را آمده وتوي کار آقاي ریحاني مس��یر 
وقتي با اس��تقبال بعضي ناامید هم ش��ده؛ اما 
مواجه مي شود و تشویق از بازدیدکنندگانش 

را  ش��ان  ه��اي 
مي بیند، دوباره 
ر  ا و می��د ا

مي شود و حتي ایده مي گیرد تا کار را به پایان برساند. خودش 
مي گوید :»هرکس به اینجا آمده تعجب مي کرده که چطور در 
یک کارگاه ساده با امکانات کم توانس��ته ام این کار را به پایان 

برسانم.«
مثل هر تولیدکننده اي آقاي ریحاني هم دلش مي خواس��ته 
حمایتش کنند تا با کیفیت بهتري کارش را به انجام مي رسانده، 
 خط تولید راه مي انداخته و اس��تانداردهاي بهتري را رعایت

 مي کرده و هنوز هم امیدوار است که این کار شدني بشود. او 
مي گوید: » من انتظار داشتم حداقل یک مدرک افتخاري به 
من مي دادند تا الاقل تشویقي براي دیگران باشد و ایده اي باشد 
براي کساني که مي خواهند وارد این فضا بشوند و جنبه مثبتي 
براي شان داشته باشد.« با همه این گالیه ها، آقاي ریحاني از 
کساني که او را حمایت کرده اند، تشکر مي کند و در جاي جاي 

مصاحبه از من مي خواهد که از اسپانسر او هم یادي بکنم!
نمایش�گاه بين الملل�ي خ�ودرو و رونمای�ي از   

المبورگيني  ایراني
آقاي ریحاني هنوز هم پرانرژي و فعال اس��ت و یک لحظه هم 
در کارگاهش نمي نشیند. پسرش ایلیا هم با اینکه دانش آموز 
دبستاني است؛ اما اطالعات خیلي خوبي در حوزه فني دارد و 
همراه پدر در گارگاه مشغول است. حاال نمایشگاه بین اللملي 
مش��هد در بخش خودرو یک غرفه رایگان در اختیارش قرار 
داده تا با افتتاح آن، ماشین را به نمایش عمومي بگذارند. این 

نمایشگاه 50 روز دیگر در مشهد آغاز به کار خواهد کرد.
محمد رض��ا ریحاني قص��د دارد 16 ش��هریور س��فري را از 
مش��هد به بندرعباس آغاز کند. او مي خواهد 30 شهریور روز 
جهاني صلح، المبورگیني پرش��ین گلفش را که نشان دهنده 
توانمندي ایراني اس��ت به خلیج همیش��گي فارس برس��اند 
و وقتي مي پرسم چرا اس��م ماش��ین را المبورگیني پرشین 
 گل��ف گذاش��ته اید؟ ب��ا لبخن��دي از س��ر ش��وق مي گوید:

 »عرق ملي!«   خ��ودروي المبورگین��ي آونتادور ب��ه تعداد 
600 عدد در کل دنیا س��اخته ش��ده و نمونه س��اخته شده 
توس��ط آقاي ریحاني در حال حاضر به عنوان نمونه با موتور 
۸ سیلندر 220 اس��ب بخار با طراحي گیر بکس خود سازنده 
قابلیت حرک��ت و مانورهاي اساس��ي رانندگ��ي را دارد و بر 
اساس اطالعات ارایه شده قابلیت نس��ب دو موتور ۸ سیلندر 
بر روي این خودرو وجود دارد.  گفتني اس��ت این خودرو که 
)lamborghini persian gulf( نام گذاري ش��ده است 
قرار است به صورت نمایشي با همکاري شرکت ایراني دادمهر 
به عنوان سفیر صلح ایران از شمال کشور تا خلیج فارس با شعار 
 صلح جهاني مسیر مختلفي را از شهر هاي مختلف کشور طي

 نماید.

چگونه يک مشهدي المبورگيني ساخت

والدین فکر مي کنند که باید کودک شان اغلب ساعت روز و شب را در خواب 
سپري کند، اما چنین نیس��ت. این که چرا حتي یک نوزاد سالم تمام شب 
 را نمي خوابد، دالیلي دارد که در ادامه مطلب به برخي از این موارد اش��اره

 مي شود.
1- نوزادان، چرخش خ��واب کوتاه تري دارند.  در حال��ي که چرخه خواب 
یک بزرگسال به طور میانگین ۹0 دقیقه به طول مي انجامد، چرخه خواب 
نوزادان کوتاه تر است. )بین 50 تا 60 دقیقه( به همین علت است که از خواب 

بیدار مي شوند.
2- هنگام شب براي جلب توجه شما از خواب بیدار مي شوند.  نوزاد در طول 
روز شاید بهتر بخوابد؛  زیرا هنگام شب نیاز به توجه بیشتري از والدین دارد، 
این در حالي است که هنگام شب وقفه بیشتري در زمان مراقبت از نوزاد به 

وجود مي آید.
3- نوزادان همانند بزرگس��االن عمیق نم��ي خوابند.  نوزادان نس��بت به 

بزرگساالن خواب سبک تري دارند و اغلب هنگام شب بیدار مي شوند.
4- ساعت بیولوژیکي نوزاد هنوز تنظیم نشده است.  چرخه شبانه روزي ما 
با روشنایي و تاریکي تنظیم مي ش��ود، در هنگام شب مي خوابیم و صبح از 
خواب بیدار مي شویم. اگرچه س��اعت بیولوژیکي نوزاد قبل از به دنیا آمدن 
کامالً شکل مي گیرد؛  اما مغز او تا 5-2 ماهگي به آن واکنش نشان نمي دهد.

5- به زندگي ع��ادت مي کنند. در زماني که ک��ودک راه رفتن، غلط زدن و 
صحبت کردن را یاد مي گیرد، امکان اختالل خ��واب در آن ها وجود دارد. 

بنابراین، الزم است که هنگام روز به اندازه کافي بخوابند.
6- میل به خوردن. زماني که یک کودک 5 ماهه یک یا 2 بار هنگام شب از 
خواب بیدار مي شود مي تواند جاي نگراني داشته باشد. الزم است در مورد 
شیر دادن هنگام شب و این که کي مي توان این کار را متوقف کرد اطالعات 

الزم را کسب کنید تا بهتر بتوانید عمل کنید.
7- باید بیدار شوند. این موضوع طبیعي است که نوزادان براي مدت طوالني 
نخوابند و به طور مکرر در طول ش��ب از خواب بیدار شوند. این نشانه رشد 

   آنهاست.

چرا کودک تمام شب نمي خوابد

دنيای کودک
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