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رییس شورای اسالمی بازار هنر اصفهان از مرمت سقف این 2
بنای تاریخی توسط بازاریان در سال جاری خبرداد و گفت: 

این امر زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی انجام می شود.
اسداله شاه میوه، درباره قدمت بازار هنر...

رییس س��تاد اقامه نماز اس��تان چهارمحال و بختیاری از 
تغییر در مکان برگزاری نماز عید سعید فطر در مرکز استان 
خبر داد.حجت االس��الم محمد کریم��ي اظهارکرد: برای 

نخستین بار در تاریخ برگزاری نماز عید سعید...

محمدعلی بصی��ری گفت: توافق وین مس��یری دوماهه را 
طی خواهد کرد و گام به گام به جل��و می رود. در این دو ماه 
توافق هسته ای ایران با گروه 5+1 در شورای امنیت سازمان 
ملل به بحث گذاشته خواهد شد و در آنجا ضمانت اجرایی 

پیدا می کند....

باوجود کم ش��دن پول در فوتب��ال ایران ب��ه خصوص در 
س��ال های اخیر، هنوز ه��م بازیکنانی هس��تند که مبلغ 
قراردادش��ان از ی��ک میلی��ارد تومان بیش��تر اس��ت. آیا 

تراکتورسازی گران ترین نقل و انتقال این فصل...

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: پس از این توافقنامه برنامه هسته ای ایران به سمت تجاری شدن 
می رود.محمد جواد ظریف،  وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به تهران پس از بازگشت از وین در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه مردم ایران و مقاومت آنها این امکان را به ما داد تا  از حقوق ش��ان دفاع کنیم و ذره ای 

از دین مان را به مردم و انقالب ادا کنیم، از این موضوع سپاس��گذاری و قدردانی کرد. وی افزود: مذاکراتی که در 
دو ماه گذشته انجام گرفت از ابعاد مختلف دارای ویژگی ها و امتیازاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه در این مذاکرات ما از شرایطی آغاز کردیم که...

بازاریان، سقف بازار هنر 
را مرمت می کنند

 نماز عید فطردر مصالی بزرگ امام
 خمینی)ره( اقامه خواهد شد

اقتصاد کشور
 جان می گیرد

با گران ترین بازیکنان لیگ برتر 
ایران آشنا شوید
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تجدیدآگهیمزایده

تجدیدآگهیمزایده

شهرداریزرینشهربهاس�تنادموافقتنامهش�ماره166مورخ
94/3/24شورایاسالمیشهردرنظرداردواحدتجاریشماره
37طبقهاولمجتمعگلری�زراازطریقمزایدهعمومیبهفروش
رساند.لذاازمتقاضیاندعوتبهعملمیآیدجهتدریافتاسناد
مزایدهوکسباطالعاتبیشترازتاریخانتشارتاپایانوقتاداری

مورخ94/5/8بهشهرداریزرینشهرمراجعهنمایند.

ش�هرداریزرینش�هرب�هاس�تنادموافق�تنامهش�ماره165
مورخ94/3/24شورایاسالمیشهردرنظرداردتعدادسهپالک
زمینباکاربریتجاریواقعدرشهرکمشاغلشهریراازطریق
مزایدهعمومیبهفروشرس�اند.لذاازمتقاضیاندعوتبهعمل
میآیدجهتدریافتاسنادمزایدهوکسباطالعاتبیشترازتاریخ
انتشارتاپایانوقتاداریمورخ94/5/8بهشهرداریزرینشهر

مراجعهنمایند.

جوادجمالی– شهردارزرینشهر

جوادجمالی– شهردارزرینشهر

نوبت اول

نوبت  اول

جنابآقایسیدرضاطباطبایی
ریاستمحترمادارهفرهنگوارشاداسالمیشهرستاناصفهان

درگذشت پدر مهربان و دلسوز شما را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 
و مغفرت و برای جنابعالی و خانواده محترمتان شکیبایی مسالت می نماییم.

                                                                                                                                                                                                                   روزنامه زاینده رود

شنبهعیدفطراست
طبق پیش بینی ها:

دردیدار و قدردانی رهبرانقالب از تیم هسته ای، به مضامین نهج البالغه اشاره شد؛ 

دفاعازسرزمین،بردوشحاکماناست
تاالبگاوخونی

باپساباحیامیشود
اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: انتقال پس��اب ها ب��ه رودخانه 

زاینده رود،  سبب احیای تاالب گاوخونی می شود.
رس��ول زرگرپور، در جلس��ه س��اماندهی پس��اب تولیدی 
اصفهان اظهار داش��ت: اصفهان در یک منطقه خشک قرار 
گرفته، به طوری که میزان بارش در استان اصفهان یک دوم 
 کشور و یک شش��م دنیا بوده و با توجه به خشکسالی های 
پی در پی در س��ال  های اخیر، ش��رایط اصفهان به س��مت 

خشک تر شدن پیش رفته است.
وی با بیان اینکه در دنیا استفاده از پساب به عنوان یک منبع 
آب مطمئن مطرح است، افزود: در اس��تان اصفهان نیز که 
یک استان خشک بوده پساب می تواند به عنوان یک منبع 
پایدار و قابل اطمینان برای اس��تفاده در مصارف ویژه مورد 

توجه قرار گیرد.
استاندار اصفهان به میزان پساب تولیدی اشاره و بیان کرد: 
در حال حاضر در همه استان  ساالنه در حدود 150 میلیون 
متر مکعب پساب شامل پساب تولیدی تصفیه خانه ها، تولید 
می شود و براساس پیش بینی های صورت گرفته با توجه به 

ایجاد تصفیه خانه های جدید...



طبقپیشبینیها:

رهبر معظم انقالب در دیدار با رییس جمهور و اعضای هیات 
دولت،  از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای 

قدردانی و تشکر کردند.
به گزارش مه��ر، حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی عصر دیروز،  در دیدار رمضانی رییس جمهور 
و هیأت وزیران با شرح و تبیین فرازهایی از فرمان راهگشای 
امیرمؤمنان به مالک اشترتأکید کردند: پشتوانه روحی،  معنوی 
و فکری، عامل اصلی حل همه مش��کالت است و تأمل و تدبر 
در نهج البالغه موالی متقیان، چنین پش��توانه ای را فراهم 

می سازد.
رهبر معظم انقالب با اش��اره به س��خنان ریی��س جمهوردر 
ابتدای این دیدار درباره نتایج مذاکرات هسته ای، از زحمات 
و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای قدردانی و تشکر 

کردند.
ایشان سپس با اشاره به ویژگی های شخصیتی جایگاه خاص 
مالک اشتر نزد امیرمؤمنان افزودند: حضرت علی بن ابیطالب 
)ع(، فرمان خود را خطاب به چنین شخصیتی صادر فرمودند 

که این نکته جای تأمل دارد.
رهب��ر انق��الب در بی��ان وظای��ف مس��ووالن در فرم��ان 
امیرمؤمن��ان به مالک اش��تر افزودن��د: »گرفت��ن مالیات و 
حقوقی که مردم نس��بت به دول��ت دارند«، دف��اع از مردم و 
س��رزمین ش��ان، س��وق دادن جامعه به صالح  و رستگاری 

و آبادانی و س��ازندگی کش��ور، چهار مأموریت اصلی اس��ت 
 که موالی متقی��ان در نام��ه به مال��ک، ب��ر دوش حاکمان

 می گذارند.
 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، »توصیه حاکمان اس��المی

 به تقوای الهی در ه��ر ش��رایط و موقعیت«،»جدیت کامل 
در انج��ام دادن فرائ��ض و س��نن و مس��تحبات«، »نصرت 
پروردگار در قل��ب و در زب��ان و در عم��ل«، » و مهار کردن 
نفس در مقابل همه شهوات« را از فرامین مهمی برشمردند 
 که م��والی متقی��ان در زمینه خودس��ازی به مالک اش��تر

 نگاشته اند.
قضاوت منصفانه درباره مسووالن قبلی از دیگر نکاتی بود که 
رهبر انقالب با اس��تناد به فرازهایی از فرمان امام علی )ع( به 

مالک اشتر مورد تأکید قرار دادند.
دوران  ذخی��ره  بهتری��ن  را  صال��ح  عم��ل  ایش��ان 
 مس��وولیت ه��ر ف��رد برش��مردند و افزودن��د: م��ردم در

 » قض��اوت ه��اِی با فک��ر و تأم��ل و جم��ع بندی ش��ده«، 
اش��تباه نمی کنند؛  بنابراین از اینگونه قض��اوت هاِی مردم 
 می ت��وان فهمی��د که ک��دام مس��وول صالح اس��ت و کدام

 نه.
» مراقب��ت حریصانه و بخیالن��ه از نفس ب��رای جلوگیری از 
انحراف و ضایع ش��دن آن«، و » ترجیح دادن تکلیف الهی به 
هر چیز دیگر«  دو توصیه دیگری بود که رهبر انقالب هنگام 

بازخوانی فرمان حکومتی امیرمؤمنان، بیان کردند و افزودند: 
 امام راحل عظیم الشأن، مظهر عمل به این توصیه های الهی 

بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »دوس��ت داشتن مردم از صمیم 
قلب« و »محبت و م��دارا با آنان« را از دیگ��ر فرامین آن امام 
 همام به مالک خواندند و افزودند: به دستور امیرمؤمنان، باید از

 لغزش ها و خطاهای مردم گذشت کرد؛  البته به جز مواردی 
که حدود الهی زیر پا گذاشته می شود و یا پای محاربه با اسالم 

و حکومت اسالمی در میان است.
ایشان در پایان فرمان حضرت علی بن ابیطالب )ع( به مالک 
را از ذخائر ف��وق العاده فرهنگ��ی خواندند و با قدرشناس��ی 
 از زحم��ات اعض��ای دول��ت، ب��رای آن��ان آرزوی توفی��ق

 کردند.
پیش از سخنان رهبر انقالب، حجت االسالم روحانی رییس 
جمهور با اشاره به نتایج مذاکرات هس��ته ای، از رهبر معظم 
انقالب اسالمی به علت حمایت ها و هدایت های ایشان نسبت 
 به دولت و تیم مذاکرات هس��ته ای تش��کر و ابراز امیدواری

 کرد : این مسأله زمینه ساز پایان فشارها و رفع اتهامات ناروای 
دشمنان علیه جمهوری اسالمی باش��د و حرکتی جدید در 
مسیر پیش��رفت کش��ور را بوجود بیاورد. رییس جمهور در 
ادامه،  گزارشی از اقدامات دولت بیان کرد. روحانی با اشاره به 
دستاوردها و همچنین مشکالت دولت در دو سال اخیر، روابط 
نزدیک با همسایگان و اهتمام به تداوم مذاکرات هسته ای را 
از جمله اقدامات دولت در حوزه سیاس��ت خارجی برشمرد و 
افزود: در شرایطی که منطقه درگیر آشوب و تروریسم است، 
جمهوری اسالمی ایران از کشورهای منطقه که دچار معضل 

تروریسم هستند حمایت کرده و این راه را ادامه خواهد داد.
رییس جمهور در عرصه اقتصادی، عبور از رکود، تبدیل رشد 
منفی اقتصادی به رش��د مثبت، کنترل تورم، کاهش واردات 
گندم و افزایش صادرات غیر نفتی را از دس��تاوردهای دولت 
دانست و خاطرنش��ان کرد: برای عبور از مشکالت در مساله  

اشتغال و رشد اقتصادی نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم.
روحانی،  بدهی س��نگین ب��ه بانک مرکزی و ش��رکت های 
خصوصی، مشکالت ناشی از یارانه نقدی، بیکاری، بهره وری 
پایین، فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، معوقات بانکی، 
کمبود آب و کاهش منابع زیرزمینی، خشکس��الی، مس��ائل 
 زیس��ت محیطی و کاهش قیمت نفت را از جمله مش��کالت 

پیش روی دولت بیان کرد.
ریی��س جمه��ور ب��ا تاکید ب��ر ب��ه کارگی��ری هم��ه توان 
دولت ب��رای رفع مش��کالت م��ردم و کش��ور گف��ت: برای 
ح��ل مش��کالت نیازمن��د هم��کاری ق��وای س��ه گان��ه 
 هس��تیم تا گام های باقی مانده را با ش��تاب بیش��تری طی 

کنیم.

دردیداروقدردانیرهبرانقالبازتیمهستهای،بهمضامیننهجالبالغهاشارهشد؛

دفاع از سرزمین بردوش حاکمان است

یادداشت
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صبح روز گذش��ته، نشست خبری س��تاد استهالل دفتر 
مقام معظم رهبری برگزار ش��د. طبق اطالع عضو ستاد 
استهالل دفتر رهبر انقالب، پیش بینی می شود که رویت 
هالل ماه در غروب روز پنج شنبه بسیار بعید است و طبق 
پیش بینی های قبلی، همان روزی که در تقویم ذکر شده 
است یعنی شنبه، عید فطر اس��ت. موحد نژاد،  از فعالیت 
بیش از 150 گروه رصدی برای رویت هالل ماه شوال خبر 
داد و گفت: رویت هالل به مسایل جوی و تجربه رصدگران 
هم بستگی دارد اما پارامترهای هالل در غروب پنجشنبه 

بسیار ضعیف بوده و احتمال رویت آن بسیار کم است.
حجت االسالم موحد نژاد اضافه کرد: در صورتی که اتفاق 

دیگری رخ دهد، به اطالع مردم خواهد رسید.
عض��و س��تاد اس��تهالل دفت��ر مق��ام معظ��م رهبری 
تصریح ک��رد: رویت هالل ماه ش��وال در س��ایر ماه های 
 قمری نی��ز بادق��ت انجام می ش��ود و نتای��ج رصدها نیز 
 با جدیت ب��ه دفتر مقام معظ��م رهبری اط��الع و انتقال

 می یابد.
وی درب��اره اختالف��ات روز عی��د فط��ر در کش��ورهای 
همس��ایه نیز توضیح داد: اختالف روز اول ماه ش��وال در 
کش��ورهای منطقه به این دلیل اس��ت ک��ه برخی علما 
 و فقها دی��دن م��اه را با دیدن چش��م غیرمس��لح قبول 

ندارند.
موحدنژاد در پاس��خ به اینکه برخی کش��ورها، عربستان 
را م��الک تعیین عی��د فطر ق��رار می دهند یادآور ش��د: 
کش��ورهایی که ما می شناس��یم بدون رویت هالل ماه، 
اول ماه ش��وال را اع��الم نمی کنند. برخی کش��ورها نیز 
طبق تقوی��م عمل ک��رده و این امر نیز طبیعی اس��ت به 
 این دلی��ل که تقوی��م پی��ش از آن تهیه و تنظیم ش��ده

 است.عضو ستاد اس��تهالل دفتر مقام معظم رهبری در 
پایان گفت: برای روی��ت هالل ماه هر کدام از کش��ورها 
روابط خاص خود را دارند و براساس آن تصمیم می گیرند  
اما به هر حال گروه های رصدی با دقت زیاد رویت هالل 
 ماه را پیگیری و در اسرع وقت به عموم مردم اطالع رسانی

 می کنند.

۲۸میلیارددالرازاموالبلوکهشدهآزادمیشودآیاالوروفواقعاعصبانیاست؟ هنوز هیچ منبع رس��می و غیر رسمی 
حاضر در وین، توضیحی در خصوص دلیل عدم حضور س��رگی الوروف،  وزیر 
امور خارجه روسیه در مراسم نهایی برگزار شده میان ایران و اعضای 1+5 ارائه 
نداده اس��ت.زمانی که وزرای امور خارجه ایران و اعضای 1+5 جهت انداختن 
عکس یادگاری به باالی سن آمدند، جای خالی وزیر امورخارجه روسیه برای 

مخاطبان و خبرنگاران حاضر در محل کنفرانس سوال برانگیز بود.
نکته قابل تامل اینکه حتی سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و 

دیگر نمایندگان این کشور نیز در کنار پرچم 
روسیه در محل مراسم حضور پیدا نکردند تا ابهامات مطرح شده طی ساعات 
 پایانی مذاکرات در خصوص نارضایتی الوروف از روند مذاکرات تقویت ش��ود. 
با این حال به نظر می رسد طی ساعات آتی وزارت امور خارجه روسیه بیانیه ای 
را در خصوص رویکرد رسمی مسکو نسبت به مذاکرات اخیر وین منتشر کند.  
الزم به ذکر است که در جریان مذاکرات هسته ای لوزان نیز الوروف در نشست 

پایانی مذاکرات و در کنار پرچم روسیه حضور پیدا نکرده بود.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از محل فروش نفت ۶ میلیارد دالر در دست هند 
قرار دارد و ۲۲ میلیارد دالر از اموال بانک مرکزی در ژاپن، کره و امارات است که پس از 
رفع تحریم ها آزاد می شود. ولی اهلل سیف اظهار کرد: کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر 
که تحت تاثیر اخبار قرار گرفته، ممکن است در چند روز آینده این کاهش ادامه پیدا 

کند؛ اما به خاطر تعادل در عرضه و تقاضا، این مساله اثر بلندمدت ندارد.

وی با بیان اینکه 5 تا ۶ ماه زمان برای یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نیاز 
است گفت: در حال حاضر مدیریت نرخ ارز شناور و مدیریت شده است.

رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به آزادس��ازی اموال بلوکه ش��ده ایران بعد از رفع 
تحریم هاگفت: ۲۲ میلیارد دالر از ام��وال بانک مرکزی در ژاپن، ک��ره و امارات و ۶ 
میلیارد دالر از محل فروش نفت نیز در دست هند قرار دارد که بعد از رفع تحریم ها 

آزاد خواهد شد.

شنبه،عیدفطراست

امیر فرزاد اسماعیلی،  فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
در محفل انس با قرآن که در مرکز آموزش درجه داری حضرت علی 
اکبر)ع( برگزار شدگفت: با وجود تمامی مناقشاتی که در کشورهای 
همسایه وجود دارد،  آسمان کش��ور ما امن ترین آسمان منطقه است 
و افزایش پروازهای عبوری از آس��مان کش��ور از ۴00 فروند در سال 

۹۲ به هزار و ۴00  فروند رس��یده که این تعداد ع��الوه بر پروازهای 
داخلی اس��ت و همچنین تایید این موضوع توس��ط س��ازمان ایکائو 
ش��اهد این امنیت است.اس��ماعیلی در ادامه اظهار داش��ت: پدافند 
هوایی ام��روز در بی��ش از ۳ هزار و ۶00 نقطه از کش��ور گس��ترش 
دارد و تمام س��امانه های م��ورد نیاز اع��م از موش��کی، توپخانه ای، 
راداری و الکترونیکی به صورت بومی تولید می ش��ود و گسترش این 
س��امانه های دفاعی و پدافندی پیامی جز صلح و دوس��تی و امنیت 
برای کشورهای دیگر ندارد، ش��ما می بینید که پروازهای بین المللی 
با تعام��ل و تفاهم و با امنیت از کش��ور عب��ور می کنند و م��ا در این 
 فضا حتی رزمایش ه��ای نظامی را ه��م بدون هیچ اتفاق��ی به انجام 

می رسانیم.
فرمانده ق��رارگاه پدافند هوای��ی در پایان افزود: ای��ن امنیت و ثبات 
 حاصل ت��الش و زحمات همه هم��کاران عزیز در جای جای کش��ور

 است.

 وزیر دفاع آمری��کا در بیانیه ای که به مناس��بت پای��ان مذاکرات 
هسته ای صادر کرده، به متحدان منطقه ای واشنگتن اطمینان داده 
است که در صورت لزوم، آمریکا حاضر است از گزینه نظامی در برابر 
ایران استفاده کند. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه تنها ساعاتی پس 
از اعالم جمع بندی مذاکرات هسته ای در شهر وین اتریش، با صدور 

بیانیه ای به صراحت ایران را به اقدام نظامی تهدید کرد.
اشتون کارتر،  وزیر دفاع آمریکا در این بیانیه به متحدان منطقه ای 
واشنگتن اطمینان داده است که اگر الزم باشد آمریکا آماده است از 

»گزینه نظامی« در برابر ایران استفاده کند.
 در بخش��ی از بیانیه کارتر آمده اس��ت: » ما همچن��ان آماده ایم و

 موضع مان را حفظ کرده ایم و  امنیت دوس��تان و متحدان مان از 
جمله اسراییل را تقویت کنیم.  در برابر تجاوز از خود دفاع می کنیم، 
و از آزادی تردد دریایی اطمینان حاصل کنیم تا نفوذ مخرب ایران 
را کنترل کنیم.« وی افزود: » ما اگر الزم باشد، گزینه نظامی را به 

کار خواهیم بست.«
به نوش��ته پایگاه خبری هیل، در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
اس��ت: » نظامیان ما، از جمله ده ها هزار نی��روی ایاالت متحده در 
خاورمیانه، با تمام قوا، حضوری قدرتمند در خلیج )فارس( دارند«.

کارتر هفته گذش��ته نیز در نشس��ت کمیته روابط خارجی سنای 
آمریکا گفته بود،  فارغ از نتیجه مذاکرات، وظیفه دارد ابزار حمله به 

تأسیسات هسته ای ایران را حفظ کند. 

پی��ش از این ه��م کاخ س��فید اعالم ک��رده ب��ود ب��اراک اوباما ، 
رییس جمهور آمریکا قصد دارد برای بحث در مورد توافق هسته ای 
با ایران، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت 
کند.  اوباما خ��ود در نطق تلویزیونی ای که روز سه ش��نبه و پس از 
اعالم توافق قرائت کردگفت در صورتی که توافق نقض ش��ود، او یا 
روسای جمهور بعدی آمریکا همچنان تمامی گزینه هایی را که حاال 
برای رویارویی با ایران دارند، خواهند داشت. با وجود اعالم حمایت 
 واش��نگتن از تل آویو، نتانیاه��و روز توافق،  با ص��دور بیانیه هایی 
به ش��دت با توافق اع��الم مخالفت ک��رده و گفت: غ��رب مرتکب 
اشتباهی تاریخی شده اس��ت. وی توافق موقت سال ۲01۳ را نیز 

اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود.

افزایشپروازهایعبوریازایران

تهدیدنظامی،ساعتیپسازجمعبندی

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: پس از این توافقنامه 
برنامه هسته ای ایران به سمت تجاری شدن می رود.

محمد جواد ظریف،  وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به 
تهران پس از بازگشت از وین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
مردم ایران و مقاومت آنها این امکان را به ما داد تا  از حقوق شان 
دفاع کنیم و ذره ای از دین مان را به مردم و انقالب ادا کنیم، از 
این موضوع سپاسگذاری و قدردانی کرد. وی افزود: مذاکراتی 
که در دو ماه گذش��ته انجام گرف��ت از ابع��اد مختلف دارای 
ویژگی ها و امتیازاتی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

وزیر خارجه کش��ورمان با بیان اینکه در ای��ن مذاکرات ما از 
شرایطی آغاز کردیم که شورای امنیت با قطعنامه های ظالمانه 
برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را به عنوان یک نگرانی مطرح 
ک��رده و از ملت ایران خواس��ته بود که دس��ت از حقوق خود 
بکشد یادآور شد: امروز در شرایطی هستیم که شورای امنیت 
در قطعنامه ای در هفته آینده برای اولین بار بر حقوق هسته ای 
یک کشور در حال توسعه صحه می گذارد که این موضوع جز 

با پایداری حاصل نشد.
رییس دستگاه دیپلماسی ادامه داد:  مردم ایران در برابر حرف 
زور مقاومت کرده؛  اما در برابر گفت وگو از خود نرمش قهرمانانه 
نشان می دهند تا بتوانند به نتیجه ای که برای همه مفید است 
برسند؛ البته به جز آنهایی که به دنبال جنگ هستند و امروز 
ش��اهد هس��تیم که نتانیاهو از اینکه مردم ایران به حق خود 
رسیده اند و از یک بحران س��اختگی جلوگیری کرده اند، عزا 

گرفتند.
ظریف با قدردانی از رییس س��ازمان ان��رژی اتمی و همکاران 
وی که در به ثمر رس��اندن ای��ن امر مهم نقش��ی مهمی و نیز 
در مذاکرات نقش برجسته ای داش��تند، از عراقچی و روانچی 

معاونان خود نیز قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران در این مذاکرات به یک توافق جامع 
دس��ت یافت که طی روزهای آینده به تایید ش��ورای امنیت 
می رسد اظهار داش��ت: پس از آن ، مراحل اجرایی این توافق 
آغاز می شودکه در تمامی آنها خطوط قرمز ما به دقت رعایت 

شده است.

وزیرامورخارجه:

برنامههستهای
بهسمتتجاریشدنمیرود

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان تیپ س��اده کار مدل ۶۳ به 
رنگ سفید به ش��ماره پالک 1۶-۴55س51 و ش��ماره شاسی 
1۶۲۳1۹8۶ و شماره موتور 01۴1۶۳۳5۹۳۹ به نام محمد افقی 

فرزند علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان تیپ 1۶00 به رنگ سفید 
به شماره پالک 1۶-5۶8ط۹۳ و ش��ماره شاسی 80500۶۶7 و 
ش��ماره موتور 111۲80۹800۹ به نام مسلم صالح کوتاه فرزند 

محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پژو تیپ GLX ۴05 مدل 77 به 
رنگ یشمی به ش��ماره پالک ۴۴-۶۴1ط17 و ش��ماره شاسی 
77۳1۴۴10 و ش��ماره موتور ۲۲5۲771۳510 ب��ه نام عبدا... 
جنتی فرزند حس��ین مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان تیپ 1۶00 مدل 80 به رنگ 
سفید به شماره پالک 57-۶۲۶ج15 و شماره شاسی 80۴55۶8۶ 
و ش��ماره موتور 111۲805۴۳۹5 به نام علیرضا فرخ روز فرزند 

محمدطاهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پ��ژو تی��پ ۴05GL م��دل 7۲ به 
رنگ س��ورمه ای و ش��ماره پالک ۴۳-۳5۶ل۳۳ و ش��ماره شاسی 
7۲008۹۴0 و شماره موتور 1۲۴17۲010۹۴ به نام پیام یوسفی 
ناغانی فرزند نورمحمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پیکان تیپ ساده کار مدل ۶۲ به رنگ 
سفید به شماره پالک ۲۳-178ه�5۹ و شماره شاسی 1517۶700 
و شماره موتور 1۴1۶۲۲1۹7۳ به نام سعید شاه محمدی ریاخونی 

فرزند عبدا... مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پژو تیپ 1۶00RD مدل 8۲ به 
رنگ س��فید به ش��ماره پالک ۲۴-۳۳7ب۲۳ و ش��ماره شاسی 
8۲1۳5۲۳0 و ش��ماره موتور 1178۲008۳۲0 به نام علیرضا 
چوبی فرزن��د الیاس مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پژو تیپ ۴05GLX مدل 7۶ به 
ش��ماره پالک 1۶-178ج87 و شماره شاس��ی 7۶۳0۲۳8۶ و 
شماره موتور ۲۲5۲7۶0۲۴۶1 به نام محمد غالمزاده فرزند تقی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ ۴05 مدل 7۳ به رنگ سفید 
به شماره پالک ۴۴-۶58ط1۶ و ش��ماره شاسی 7۳۳07۴۳1 
 و ش��ماره موتور ۲517۳01۲۲۳ به نام محس��ن محرابی ساری 

فرزند علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان تیپ 1۶00 مدل 7۳ به رنگ 
سفید به شماره پالک 57-881ج17 و شماره شاسی 7۳۴۳05۹1 
و ش��ماره موتور 11۲7۲۲1751 به نام محمدنبی قاسمی فرزند 

قدرت ا... مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



خبر 

مدیر کل کتابخانه های عمومی 
اس��تان اصفهان گفت: فرهنگ 
زیربنایی ترین رکن هر جامعه 
اس��ت و کت��اب عامل بس��یار 
موثری در ارتقاء سطح فرهنگ 
عمومی و دانش مردم از مسائل 

مختلف دارد.
بهروز صادقی، در جلسه انجمن 
کتابخانه های عمومی شهرضا 
حل تمامی معضالت اجتماعی 
را مستلزم اصالح فرهنگ عمومی مردم جامعه دانست و افزود: تمامی 
معضالت و مش��کالت اجتماعی جامعه ریشه در جهل و نادانی دارد 
و اگر مردم به زوایای مختلف آسیب های اجتماعی آگاه شوند، مانع 

گسترش آن خواهند شد.
وی در ادامه ضمن ابراز تاسف از نامساعد بودن وضعیت کتابخوانی 
در استان اصفهان اذعان داشت: عدم استقبال مردم به سوی کتاب 
و کتابخوانی، یکی از بزرگ ترین معضالت فرهنگی جامعه اس��ت و 
نهادهای متول��ی فرهنگ عمومی باید در راس��تای اصالح آن اقدام 

کنند.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان، وظیفه ذاتی این 
نهاد را صیانت از کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه دانست 
و تاکید کرد: به دنبال اعالم نتیجه نظر سنجی انجام شده، مردم به 
شغل کتابداری پس از ش��غل معلمی عنایت داشتند و این نشان از 

اهمیت این شغل در بین مردم فرهنگ دوست ایران است.
صادق��ی، در بخش دیگری از س��خنان خود ممی��زی کتاب را جزء 
جدانش��دني رس��الت نهاد کتابخانه های عمومی دانس��ت و افزود: 
 رس��الت دینی و فرهنگ��ی ما اجازه انتش��ار ه��ر گونه کتاب��ی و با 
هر محتوایی را نمی ده��د؛ اما این گروه از کتاب ها ش��مار اندکی از 
مجالت را شامل می شود و س��ایر عناوین مفید کتاب ها در اختیار 

متقاضیان قرار خواهد گرفت.
وی ضمن تاکید بر لزوم تحقق س��هم نیم درصد ش��هرداری ها در 
 قبال نهاد کتابخانه های عمومی تصریح کرد: حس��اب بس��یاری از 
ش��هرداری ها به دلیل معوقات بدهی آنها مسدود اس��ت؛ و از این 
جهت الزم است تا سهم مشارکت شهرداری ها در خصوص کمک به 

نهادینه سازی و گسترش فرهنگ مطالعه محقق شود.
 مدی��ر کل کتابخان��ه ه��ای عموم��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
 در صورتی که اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی زیرساخت های الزم 
درخص��وص کتابخان��ه تخصصی در ش��هرضا را فراهم کن��د، نهاد 

کتابخانه های عمومی استان نیز آماده تجهیز این مرکز است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی اصفهان؛

وضعیت کتابخوانی در استان 
مطلوب  نیست

مدیر کل بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: همانطور که طرح 
تحول سالمت به اجرا گذاشته ش��د و بسیاری از مشکالت را 
حل و فصل کرد باید سند تحول اجتماعی نیز در برنامه ششم 

توسعه کشور دیده شود.
به گزارش زاینده رود، صادقی اظهار داش��ت: با اجرای طرح 
تحول س��المت بار بس��یاری از مراجعان به ای��ن مرکز که به 
منظور کمک و حمایت از مباحث درمانی آنها انجام می گرفت، 
کاس��ته ش��د و این در حالی بود که قبل از اجرای این طرح، 
بسیاری از زنان سرپرس��ت خانواده که جان خود را از دست 

می دادند سالمتی خود را به دست می آوردند.
وی بیان داشت: س��ند تحول اجتماعی نیز یک نیاز ضروری 

است که باید در سند ششم توسعه کشور دیده شود.
 مدی��ر عام��ل بهزیس��تی اس��تان اصفهان ب��ا بی��ان اینکه 
به دنب��ال تقویت کیفی مراک��ز اورژانس اجتماعی هس��تیم 
نه گس��ترش کمی آن، خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به اینکه 
بین 10 ت��ا 15 درص��د از م��ردم اصفه��ان به نوع��ی دچار 
 معلولی��ت از س��طح خفیف ت��ا ش��دید هس��تند؛ بنابراین 

راه اندازی بنیاد ژنتیک در این استان یک نیاز ضروری است.
وی اعالم کرد: در صورتی که مش��اوره ژنتیک قبل از ازدواج 

انجام گیرد از 50 درصد معلولیت ها جلوگیری می شود.
صادقی خواستاری همیاری رس��انه ها در اجرای هرچه بهتر 
حقوق معلوالن شد و گفت: بخش��ی از معلوالن تنها به دلیل 
 اینکه قان��ون جامع حقوق معلوالن الزم اجرا نش��ده اس��ت، 

سال هاست از خانه خارج نمی شوند.
 وی گفت: وقت��ی صحب��ت از حمای��ت از حق��وق معلوالن 
می شود، تنها به رمپ های ایجاد ش��ده در سطح شهر اشاره 
می شود که شیب بس��یاری از این رمپ ها تند است و مناسب 
معلوالن نیس��ت.مدیر کل بهزیستی اس��تان اصفهان با بیان 
اینکه در فضای مجازی هم باید برای معلوالن مناسب سازی 
شود گفت:  به عنوان مثال باید آموزش کامپیوتر به افراد کم 
بینا و نابینا انجام گیرد.وی از تقسیم بندی سالمندان در سطح 

جهان خبر داد و اعالم کرد: به طوری که س��المندان به س��ه 
گروه سالمند جوان ، میانسال و سالخورده تقسیم بندی شده 
اند که سالمندان رنج سنی 65 تا 75 سال را در طبقه جوان در 
حالی قرار می گیرند که از بعد روانی هم احساس جوانی کنند.

صادق��ی اع��الم ک��رد: ش��ورای س��المندان اس��تان از 
س��ال گذش��ته فع��ال ش��ده اس��ت و در امس��ال بنی��اد 
 فرزان��گان س��المندان و خان��ه مه��ر س��المندان راه اندازی 
می ش��ود.وی با اش��اره به وجود 12 هزار نف��ر بیمار اعصاب 
 و روان در اس��تان اصفهان و 600 بیمار مزم��ن روانی افزود: 
در اس��تان اصفهان 41 مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرس��ت داری��م ک��ه از 500 کودک بی سرپرس��ت و 

بد سرپرست نگهداری می کنند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان بیان کرد: در کشور حدود 
10 هزار کودک زیر 18 سال داریم که در 600 مرکز نگهداری 

می شوند که 41 مرکز آن در اصفهان است.
وی اضافه کرد: بهزیستی ساالنه به حدود 220 هزار نفر یارانه 
می پردازد؛ و خیران س��االنه برای هر ی��ک از این افراد تحت 
پوش��ش یک میلیون و 400ه��زار تومان یاران��ه می پردازند 
که البته این امر در راس��تای ادامه حیات مراکز توسط کمک 

خیران انجام می شود.
بهزیس��تی اس��تان اصفهان در حال حاضر97 مرکز اقامتی 
میان م��دت، 120 مرک��ز مش��اوره خان��واده، 120 مرک��ز 
فوریت های اجتماع��ی و خطوط تلف��ن 123 و 1480 فعال 
را دارد. صادقی، شعار امسال بهزیستی کشور را » تنها، همه 
با هم می توانیم« عنوان ک��رد و  گفت: بهزیس��تی بر مبنای 
آموزه های دینی و تعالیم الهی ایجاد شده است و برای کمک 

به هم نوعان فعالیت می کند.
وی با تاکید ب��ر اینکه بهزیس��تی تولید کننده آس��یب های 
اجتماعی نیست، اما در مقابل کم کاری ها مقصر است، افزود: 
طی یک سال و نیم گذشته سازمان بهزیستی استان اصفهان 

توانسته است اعتماد سازی را در جامعه نسبت به فعالیت های 
خود ایجاد و تاکنون بازخوردهای خوبی را در بین عموم مردم 

جامعه، رسانه ها و مسووالن ایجاد کرده است.
مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه بخش 
مش��ارکت های مردم��ی بهزیس��تی از رش��د 300 درصدی 
مشارکت های نقدی مردمی در اس��تان اصفهان در سه ماهه 
نخست س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 

خبر داد.
وی همچنین در ادامه به راه اندازی انجمن حمایت رسانه ای 
از بهزیستی در اس��تان اصفهان و تاثیرگذاری رسانه اشاره و 
اظهار کرد: رسانه  ها در سطح استان تاثیر بسیاری در خصوص 

پیگیری مشکالت مختلف سازمان بهزیستی دارند.
 صادق��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ام��روز در مح��الت تی��م 
س��المت روان و اجتماع مح��ور داری��م، اف��زود: مش��کالت 
 مح��الت از طری��ق ای��ن تیم ه��ا جم��ع آوری ش��ده و 
به صورت نقش��ه راه تبیین شده اس��ت که به مرور برای آنها 

برنامه ریزی می شود.
کودکان زیر 6 س�ال غربالگری بینایی و شنوایی 

می شوند
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه در 
ح��وزه پیش��گیری، آگاه س��ازی اجتماع��ی و نی��ز ضری��ب 
 غربالگ��ری بینای��ی داری��م، تصری��ح ک��رد: ک��ودکان زیر

6 س��ال مورد غربالگری بینایی و ش��نوایی قرار می گیرند که 
درصدد هس��تیم که بیش از 95 درصد کودکان شناسایی و 

غربالگری شوند.

وی به گ��زارش اجتماعی اس��تان و مبنای سیاس��ت گذاری 
اجتماعی اش��اره و تصریح کرد: زمانی که شاخص ها در تمام 
ابعاد در استان مشخص باشد قادر به برنامه ریزی هستیم،که 
در این زمین��ه به دنبال شفاف س��ازی وضعیت و مش��کالت 

اجتماعی استان از سوی مسووالن هستیم.

صادقی ب��ه وج��ود یک ه��زار و 200 نفر کارمند بهزیس��تی 
تفک��ر سیس��تمی،  اس��تقرار  گف��ت:  و  ک��رد   اش��اره 
تفکر مدارانه، فرایند مدار در بهزیستی، پیگیری فراگیر مبتنی 
بر شواهد و نقشه معلولیت های انسانی، شناسایی عوامل موثر 
اجتماعی در سالمتی، تقویت روحیه مشارکت طلبی مردم و 
خیران را از برنامه های زیربنایی سال جاری بهزیستی عنوان 

کرد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: 973 
خانوار چند قلو، در س��طح اس��تان اصفهان داری��م که از این 

خانواده ها 2 هزار و 284 نفر چند قلو از 5 تا دو قلو داریم .
اصفهان رتبه ششم طالق در کشور را دارد

غیور در این نشس��ت نیز اظهار داش��ت: اصفهان رتبه ششم 
طالق را در کشور دارد و بیش��ترین طالق های انجام شده به 
دلیل عدم آشنایی با خلقیات یکدیگر است و اکثر طالق ها در 

دوره نامزدی انجام می گیرد.
هفته ای دو بیمار روانی مزمن، به بهزیستی معرفی 

می شود
فیاض، معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان نیز در این 
نشست اعالم کرد: گرامیداش��ت بهزیستی نباید به یک هفته 
منوط شود، بلکه سال باید س��ال بهزیستی شود؛ زیرا اگر این 
ارگان نبود تعداد زیادی از معل��والن آزاد در جامعه بودند که 

بخشی از این معلوالن بیماران روانی مزمن هستند .
وی با بیان اینکه هفت��ه ای یک تا دو بیم��ار روانی مزمن که 
اکثر آنها مجهول الهویه هس��تند به دس��تور دستگاه قضایی 
به بهزیس��تی معرفی و این ارگان را مکلف به نگهداری از این 
بیماران می کنند، افزود: باید دانس��ت که وظیفه بهزیس��تی 
نگهداری از این بیماران نیست؛ بلکه باید در سطح آموزش به 

این افراد و خانواده های شان انجام گیرد.
تهیه مسکن برای خانواده های باالی دو معلول

ش��اه زیدی، معاون مش��ارکت های مردمی بهزیستی استان 
اصفهان نیز در این جلسه با اش��اره به طرح شکرانه سالمت، 
طرح س��فیران خدمت و طرح توزیع صندوق های صدقات و 
جشن عاطفه ها و نیکوکاری گفت: سهم مشارکت های مردمی 
در سه ماهه اول امسال بیش از 300 درصد رشد داشته است.

وی اعالم کرد: س��ال گذش��ته 300 میلیون توم��ان از محل 
مشارکت های مردمی جمع آوری شد؛ در صورتی که امسال 

این رقم به یک میلیارد تومان رسیده است.
ش��اه زیدی، با اعالم اینکه با نزدیک شدن به عید فطربیش از 
80 هزار پاکت جمع آوری فطریه آماده و در بین اقشار مختلف 
مردمی توزیع می ش��ود، اعالم کرد: ارایه تسهیالت بانکی به 
منظور اش��تغالزایی افراد نیازمند و ارایه بی��ش از 42 میلیارد 
تومان وام قرض الحس��نه به ای��ن افراد از اقداماتی که س��ال 

گذشته انجام گرفته است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان؛ 

سند تحول اجتماعی باید در برنامه های توسعه دیده شود
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رییس شورای اس��المی بازار هنر اصفهان از مرمت سقف این بنای تاریخی توسط 
بازاریان در س��ال جاری خبرداد و گفت: این امر زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی 

انجام می شود.
اسداله ش��اه میوه، درباره قدمت بازار هنر اظهار کرد: این بنا با طول تقریبی 200 
 متر در دوره صفوی احداث شده و از آن به عنوان اسطبل اسبان استفاده می شده؛

اما به مرور زمان به انباری برای ذخیره تنباکو و توتون بدل شده است.
وی با اشاره به مالکیت اوقاف بر این بازار، افزود: در دهه 1340 مدیر وقت اداره اوقاف 
تصمیم گرفت که این بازار را در اختیار هنرمندان صنایع دستی بگذارد؛ اما مشروط 

به آنکه هنرستان هنرهای زیبا هنرمند بودن آن ها را تایید کند.
رییس شورای اسالمی بازار هنر، با اشاره به وجود حدود 78 باب مغازه در این بازار، 
تصریح کرد: هر مغازه دارای دو طبقه اس��ت، اما اداره اوقاف هنرمندان را ملزم به 
تولید در طبقه فوقانی و فروش در طبقه پایین مغازه ها کرد و به بیان بهتر هدف این 
بود در این بازار تولید و فروش بای��د در کنار هم انجام گیرد، نه اینکه فقط تعدادی 

فروشگاه باز شود.
شاه میوه ادامه داد: در گذشته خروجي انتهای بازار بسته بود و در سال های بعدی 
باز شد؛ رقم سرقفلی هر مغازه در ابتدای بازار یعنی درب ورودی به چهار باغ حدود 

21 هزار تومان براي هر مغازه بود که این رقم به سمت آخر بازار کاهش می یافت.
وی با بیان اینکه تعدادی از هنرمندان مش��هور صنایع دس��تی استان در این بازار 
مغازه دار بودند، تاکید کرد: دهه 1350 اوج فعالیت و فروش بازار هنر اصفهان بود؛ 

چرا که توریست های زیادی از این شهر تاریخی بازدید می کردند.
 این هنرمند خاتم کار، با بیان اینکه کاهش رونق گردشگری از دهه 1360 آغاز شد، 
خاطرنشان کرد: پس از انقالب این بازار به تدریج از تولید کنندگان صنایع دستی 

خالی شد و جای آن را سازندگان و فروشندگان طال و جواهرات گرفتند.
 شاه میوه اظهار کرد: متاسفانه وضعیت پش��ت بام این اثر ارزشمند تاریخی دچار 

تخریب شده و برای نمونه می توان به کنده شدن آجر فرش ها اشاره کرد.
وی با اش��اره به برگزاری جلس��ات متعدد ش��ورای بازار با اداره اوق��اف و میراث 
فرهنگی در شش سال گذشته در راس��تای مرمت این بنا، گفت: اداره اوقاف اواخر 
 سال گذشته – 1393- مرمت س��قف داخلی و زیرین را به اتمام رساند؛ اما مرمت 

پشت بام در تابستان امسال با هزینه بازاریان انجام می شود.
رییس ش��ورای اس��المی بازار هنر اصفهان با تاکید بر اینکه این امر زیر نظر اداره 
کل میراث فرهنگی انجام می شود، گفت: حدود 600 میلیون تومان هزینه مرمت 
سقف برآورد شده اس��ت؛ اما این رقم به تدریج و با پیش��رفت مرحله به مرحله آن 
پرداخت می شود. شاه میوه گفت: بازارهنراثری با ارزش برای تاریخ اصفهان است؛ 
چرا که معتقدم بازاری به طول 200 متر و به این زیبایی در ایران کم نظیر و حتي 

شاید بي نظیر باشد.

توقف عملیات عمرانی در جاده های اصفهان،  به مدت یک هفتهبازاریان، سقف بازار هنر را مرمت می کنند

اس��تاندار اصفهان گف��ت: انتقال پس��اب ها ب��ه رودخانه 
زاینده رود،  سبب احیای تاالب گاوخونی می شود.

رس��ول زرگرپور، در جلسه س��اماندهی پس��اب تولیدی 
اصفهان اظهار داشت: اصفهان در یک منطقه خشک قرار 
گرفته، به طوری که میزان بارش در استان اصفهان یک دوم 
 کشور و یک شش��م دنیا بوده و با توجه به خشکسالی های 
پی در پی در س��ال  های اخیر، ش��رایط اصفهان به سمت 

خشک تر شدن پیش رفته است.
وی با بیان اینکه در دنیا اس��تفاده از پس��اب به عنوان یک 
منبع آب مطمئن مطرح است، افزود: در استان اصفهان نیز 

که یک استان خشک بوده پس��اب می تواند به عنوان یک 
منبع پایدار و قابل اطمینان برای استفاده در مصارف ویژه 

مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اصفهان به میزان پساب تولیدی اشاره و بیان کرد: 
در حال حاضر در همه استان  ساالنه در حدود 150 میلیون 
متر مکعب پساب ش��امل پس��اب تولیدی تصفیه خانه ها، 
تولید می شود و براس��اس پیش بینی های صورت گرفته با 
توجه به ایج��اد تصفیه خانه های جدی��د و افزایش مصرف 

تا 15 سال آینده میزان پساب تولیدی از تصفیه خانه های 
 شمال، جنوب، شرق و مناطق غرب به حدود 300 میلیون 

متر مکعب در سال می رسد.
وی با بیان اینکه بخشی از پس��اب تولیدی به فضای سبز 
و صنایع تخصیص داده شده است، تصریح کرد: متاسفانه 
بخش قابل توجهی از این پساب مورد استفاده غیرقانونی 

افرادی که حقی بر این پساب ندارند، قرار گرفته است.
زرگرپور، با بیان اینکه این امر س��بب ایجاد 2 مشکل شده 

اس��ت، گفت: از یک طرف پس��ابی که برای احیای تاالب 
گاوخونی برنامه ریزی ش��ده به تاالب نمی رسد؛ و از طرف 
دیگر نیز پساب در محل هایی مورد استفاده قرار می گیرد 
که از نظر بهداش��تی، مش��کالت و بیماری ه��ای را ایجاد 

می کند.
وی به تصمیمات اتخاذ ش��ده در زمینه استفاده از پساب 
اش��اره و خاطرنش��ان کرد: افرادی که س��همیه پس��اب 
اختصاصی دارن��د در صورت عدم اس��تفاده بای��د تعیین 

تکلیف ش��وند و مش��خص کنند  ت��ا چه زمانی به پس��اب 
اختصاصی خود نیاز ندارند؛ و در صورتی که نیاز به پساب 
 ندارند باید س��همیه آن ها به آب منطقه ای برگش��ت داده 

شود.
اس��تاندار اصفهان با بی��ان اینک��ه فرمان��داران اصفهان، 
شاهین شهر و برخوار موظف به تش��کیل جلسه و تذکر به 
استفاده کننده های غیر مجاز پساب شده اند، اظهار داشت: 
باید با این افراد به تفاهم و جمع بندی برسند، که پساب را 
آزاد کنند تا امکان انتقال پس��اب به رودخانه و در ادامه به 

تاالب گاوخونی وجود داشته باشد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: آموزش مفاهیم کمک های اولیه به 

مردم در مدیریت زمان حادثه موثر است.
به گ��زارش روابط عمومی جمعی��ت هالل احمر 
اس��تان اصفهان ، داری��وش کریمی با اش��اره به 
اهمی��ت موض��وع آم��وزش مفاهی��م ام��داد و 
نجات و کمک ه��ای اولیه ب��رای عمومی مردم ، 
 اظهارداشت: تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر، 
کمک شایسته ای در کاهش تلفات و آسیب های 

ناشی از حوادث دارد.

وی با بی��ان اینکه دان��ش امدادی مردم بس��یار 
کارگش��ا اس��ت، افزود: زمانی که مردم نسبت به 
آموزش های اولیه کمک رس��انی و امداد رسانی 
آگاه باشند، صحنه حادثه به دست آنان مدیریت 
و تا زمان رسیدن تیم های امدادی، کمک رسانی 
انجام می ش��ود. معاون امداد و نج��ات جمعیت 
 هالل احمر اس��تان اصفهان خاطر نش��ان کرد : 
هالل احمر اس��تان اصفهان همس��و با جمعیت 
 هالل احمر جمهوری اس��المی ایران دولت را در 

عرصه های خدماتی و اجتماعی یاری می کند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: عملیات 
عمرانی در سطح جاده های استان اصفهان به منظور ایجاد امنیت سفرهای 

تابستانی مسافران، به مدت یک هفته متوقف می شود.
فرزاد دادخواه، خواس��تار اطالع رس��انی ب��ه موقع پلی��س راه و نهاد های 
 امدادرس��ان از می��زان تردد و ح��وادث ج��اده ای بین دیگر دس��تگاه ها 

شد.
 وی اف��زود: می��زان عب��ور و م��رور در محوره��ای اس��تان اصفه��ان 
به لحاظ قرارگیری در مرکز کش��ور و مجاورت با 9 اس��تان زیاد اس��ت و 
ضروری اس��ت در جهت تس��هیل در س��فر و ارتقای ایمنی تردد، تدابیر 
 جدیدی اندیش��یده ش��ود تا آم��ار تصادف��ات و تلفات ج��اده ای کاهش

 یابد.
 مدیر راهداری اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
به منظور استراحت و توقف خودروها در محورهای پرتردد استان، 10 نقطه 
ویژه جهت استقرار ایستگاه های امنیت و سالمت در نظر گرفته شده است.

دادخواه با اش��اره به مصوبات جلس��ات گذش��ته تصریح کرد: تردد تمام 
ن��اوگان باری به اس��تثناء حامالن مواد س��وختی مجهز ب��ه GIS و مواد 
فاس��د ش��دنی در محورهای بادرود - کاش��ان - قم و نایین، نارک، خور، 
 طبس و برعکس به م��دت یک هفته از س��اعت 20 ال��ی 6 صبح ممنوع

 است.
وی در ادامه از کلیه دستگاه های امداد رس��ان خواست تا جهت رسیدگی 
و چیدم��ان نهاده��ای امدادرس��ان در محوره��ای پرت��ردد و دارای بار 
ترافیک��ی ف��راوان از طریق س��امانه های موج��ود به دیگر دس��تگاه های 
 مربوط��ه اطالع رس��انی کنن��د ت��ا نس��بت به اع��زام تی��م ام��داد اقدام 

شود.

مدیرکل مدیری��ت بحران اس��تانداری اصفهان نیز در این جلس��ه افزود: 
الزم است حساسیت ویژه ای ایجاد ش��ود تا در دو بازه زمانی پایان تیرماه 
 و پایان ش��هریور ماه، تردد ایمن و روانی در جاده های اس��تان مش��اهده

 شود.
منصور شیش��ه فروش، خواس��تار ایجاد طرح امداد و نج��ات در جاده ها 
ش��د و گفت: با توج��ه به آم��ار دریافت��ی مبنی ب��ر تاثیر ایس��تگاه های 
امنیت و س��المت در کاه��ش تصادفات، الزم اس��ت کلیه دس��تگاه های 
امدادرس��ان در ای��ن ایس��تگاه ها مس��تقر ش��وند؛ چراک��ه اقدامات��ی 
 که جه��ت نجات اف��راد درجاده ها انج��ام می ش��ود، دارای ارزش واالیی

 است.

تاالب گاوخونی، با پساب احیا می شود

آگهی مناقصه عمومی واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(آموزش مفاهیم کمک های اولیه در مدیریت زمان حادثه موثر است

             روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 متقاضی�ان ش�رکت در مناقص�ه م�ی توانن�د جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه س�ایت دانش�گاه
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خبر 

از ابتدای 92 تا کنون تعداد 1175 طرح توس��عه ADSL  ش��امل 
293هزار و 388 پورت در سطح استان صادر شده است.

محمدصادق ش��یروی مدیر سیس��تم های مخابرات��ی در مصاحبه 
 DSLAM و اطالعات  ADSL  اختصاصی وضعی��ت پورت ه��ای

استان از سال 1392 تا بیستم تیرماه سال جاری را تشریح نمود.
محمدصادق شیروی اظهار داشت: مدیریت سیستم های مخابراتی 
متولی توسعه، نگهداری و پشتیبانی در دو حوزه تجهیزات تلفن ثابت 

و تجهیزات ADSL در سطح شرکت است.
وی با اش��اره به اینکه توس��عه تجهیزات؛ مباحث خری��د، برگزاری 
مناقصه، طراحی، نص��ب، اجرا و راه اندازی را در ب��ر می گیرد، افزود: 
پس از اینکه تجهیزات ADSL آم��اده بهره برداری گردید عملیات 
نگهداری و پش��تیبانی بمنظور حفظ کیفیت سرویس و تضمین در 

دسترس بودن آن آغاز و تداوم می یابد.
 ADSL شیروی یادآور شد: در سال 1392 تعداد 272 طرح توسعه
ش��امل 131 هزار و 176 پورت در استان صادر ش��ده و از این تعداد 
یکصد هزار و 496 پورت راه اندازی گردیده که تعداد 53 هزار و 200 
پورت آن جهت بهره برداری مشترکین به معاونت بازاریابی و فروش 

شرکت اعالم شده است.  
وی ادامه داد: در س��ال 1393 نیز تعداد طرح های توسعه ای صادره 
740 طرح با حدود 143هزار و 612 پ��ورت بوده، تعداد 157 هزار و 
976 پورت راه اندازی و تعداد 200 هزار و 800 پورت ADSL جهت 
بهره بردازی مش��ترکین به معاونت بازاریابی و فروش شرکت اعالم 
شده است.  مدیر سیستم های مخابراتی افزود: ابتدای سال1394 تا 
بیستم تیرماه سال جاری تعداد 163 طرح به میزان 18هزار و 600 
پورت صادر گردیده، تعداد 31 هزار 488 پ��ورت راه اندازی و تعداد 
32هزار و 888 پورت به بازاریابی و فروش ش��رکت اعالم شده است.  
وی افزود: در برخی موارد ممکن است بهره برداری از طرح های صادر 
شده در انتهای سال، به سال بعد موکول گردد و بدلیل اینکه قسمتی 
از طرح ها در انتهای سال صادر می گردد، اجرا و بهره برداری بخشی از 

آن در سال بعد صورت پذیرد.
محمدصادق ش��یروی ادامه داد: یکی از مش��کالت افراد مستقر در 
پشتیبانی ADSL 2020، دسترس��ی افراد مستقر در پشتیبانی به 
تجهیزات ADSL برای مش��اهده وضعیت پورت مشترک و اعمال 

عملیات بر روی آن بود.
وی افزود: در سال گذشته در قالب یک پروژه ساخت نرم افزار امکان 
مش��اهده وضعیت پورت، ریس��ت نمودن آن، تغییر پروفایل پهنای 
باند و ... بمنظور اطالع رسانی دقیق تر و افزایش سرعت پاسخگویی 

فراهم گردید.

بانک مس��کن با اش��اره به پرداخت هفته ای 68 میلی��ارد تومان به 
پروژه های مسکن مهر اعالم کرد حجم پرداخت تسهیالت بانکی به 
کل پروژه های مشمول این طرح به مرز 45 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک مس��کن اعالم کرد از ابتدای اجرای طرح مس��کن مهر تا نیمه 
تیر ماه سال 94،از محل خط اعتباری مس��کن مهر در مجموع 44 
هزار و 766 میلیارد تومان تسهیالت آماده سازی،ساخت،روستایی 
و بافت فرس��وده به پروژه های احداثی پرداخت شده است که با این 
میزان تسهیالت، 2 میلیون و 374 هزار و 863 واحد مسکونی ساخته 
شده اس��ت.آمارهای بانک مسکن نش��ان می دهد: هر هفته به طور 
متوسط حدود 684/410 میلیون ریال از طرف بانک مسکن در قالب 
تسهیالت، به پروژه های در حال س��اخت پرداخت می شود که رقم 
قابل توجهی است.طبق بند د تبصره شش قانون بودجه سال 1386 
کل کشور، بانک مسکن از محل خط اعتباری و سقف کلی تعهدات 
بانکی طرح مسکن مهر،عالوه بر پروژه های 99 ساله) مسکن مهر(، 
پروژه های نوسازی بافت فرس��وده و پروژه های نوسازی و بهسازی 
مسکن روستایی را تامین مالی می کند.روش تامین مالی پروژه های 
مشمول طرح مسکن مهر به این صورت اس��ت که به ازای هر واحد 
طبق معرفی نامه مراجع صدور تسهیالت متعلقه با نرخ یارانه ای 4، 
7 و 9 درصد پرداخ��ت و مابقی نیز از مح��ل آورده نقدی متقاضیان 

تامین خواهد شد.
تسهیالت مسکن مهر متناس��ب با پیشرفت فیزیکی مراحل ساخت 
واحدها و پس از ارزیابی پروژه توسط کارشناس بانک قابل پرداخت 
می باش��د.بانک مرکزی پیش تر خ��ط اعتباری برای مس��کن مهر 
اختصاص داده بود که به تدریج ش��ارژ مجدد شد و هم اکنون سقف 
خط اعتباری، 45 هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده اس��ت اما سقف 
کلی تعهدات سیس��تم بانکی در این طرح مع��ادل 50 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده اس��ت.بانک مسکن با مجوز شورای پول و 
اعتبار مجاز است بعد از مصرف کامل خط اعتباری 45 هزار میلیارد 
 تومانی، مابقی تسهیالت تعهد شده را از محل بازگشت اقساط ماهانه 
وام های مسکن مهر، تامین و پرداخت کند.در حال حاضر آن دسته 
از کسانی که واحدهای مسکن مهر خود را دریافت کرده اند، با توجه 
به مدت باق��ی مانده دوران فروش اقس��اطی هر ک��دام ماهانه بطور 
متوس��ط مبلغ��ی حدود 
220 هزار ت��ا 250 هزار 
تومان و یا بسته به مدت 
باقیمان��ده دوران فروش 
اقس��اطی گاه��ی مبالغ 
باالتری ، بابت بازپرداخت 
تسهیالت دریافتی، واریز 
می کنند و مقرر ش��ده به 
مدت 5 سال، این اقساط 
صرف تکمیل پروژه های 
نیم��ه تمام مس��کن مهر 

شود.

مدیر سیستم های مخابراتی شرکت مخابرات اصفهان؛

1175 طرح توسعه ADSL  از ابتدای 
92 تا کنون صادر شد

پرداخت هفته ای ۶۸ میلیارد تومان 
تسهیالت به مسکن مهر

 دولت تدبیر و امید در حالی به دو سالگی فعالیت خود نزدیک می شود که به یکی 
از مهم ترین وعده های خود درباره شکستن قفل بیکاری عمل نکرده و به دنبال 

اجرای دوباره برخی طرح های تاریخ گذشته در بازار کار است.
حدود 24 ماه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد و در این دوره حل 
معضل بیکاری و شکستن قفل های اشتغال جوانان یکی از مهمترین وعده های 

دولت بوده و رئیس جمهور نیز بارها پیرامون این مساله صحبت کرده است.
همچنین این هش��دار که بیکاری به بحرانی جدی تبدیل ش��ده، بارها از سوی 
مقامات ارشد دولت تدبیر و امید و وزیران شنیده شده است. آنها به طور مرتب 
هشدار داده اند اگر برای حل مساله بیکاری فکری فوری نشود، بیکاری تا سال 

1400 حتی به 13 میلیون نفر نیز خواهد رسید.
اما با وجود هشدارها و دغدغه هایی که درباره بیکاری جوانان مطرح شد، تاکنون 
هیچ طرح مشخصی از س��وی دولت برای مقابله با بیکاری ارایه نشده و بازار کار 

همچنان منتظر ارایه مدل های جدیدی از سوی دولت برای اشتغال زایی است.
البته دولتی ها در این باره می گویند تا زمانی که رشد اشتغال مثبت نشود و این 
روند ادامه نیابد، نمی توان انتظار داشت ش��غلی هم ایجاد شود. آنها همچنین 
معتقدند سال ها نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده تا به پایه های سرمایه گذاری 
و ایجاد صنایع و بنگاه های جدید آس��یب جدی وارد شود. از این رو، توقع ایجاد 

تحوالت آنچنانی در بازار کار در آینده نزدیک درست نیست.
در عین حال، دولت نیم نگاهی به برخی طرح های اجرا شده در زمان دولت های 
نهم و دهم دارد و با وج��ود انتقادهای فراوانی که بعضا از س��وی مقامات دولت 
تدبیر و امید درباره زودبازده ها و مش��اغل خانگی می ش��د، حاال در وزارت کار 
 برای از سرگیری اجرای این طرح ها نشست برگزار می شود و وزیر کار نیز برخی 

توصیه ها برای آن دارد.
مش��اغل خانگی طرحی بود که در زم��ان دولت دهم به مجلس ارایه ش��د و در 
22 خردادماه سال 89 به تصویب مجلس و متعاقب آن به تایید شورای نگهبان 
رسیده بود. در آن مقطع قرار بود این طرح از سوی دولت سابق جایگزین بنگاه های 
زودبازده شود. از این رو، به بانک ها نیز دستور داده شده بود تا به طرح های مشاغل 

خانگی تسهیالت بدهند.
 با این ح��ال، بانک ها پس از اج��رای ناموفق زودب��ازده ها به ط��رح کوچکتر و 
حاشیه ای مشاغل خانگی روی خوشی نشان ندادند و می توان گفت این طرح نیز 
با وجود تزریق منابع دولتی و تصویب اعتباراتی در شورای عالی اشتغال و دولت، 

عمال نتوانست به توفیقی در اشتغال زایی دست یابد.
فرم کار نیز اینگونه بود که وزارت کار با شناسایی و ارایه بیش از 200 طرح مشاغل 
خانگی، از افراد خواسته بود تا در صورت تقاضا برای ورود به این نوع اشتغال زایی 
درخواس��ت خود را به بانک ها ارایه کنند تا در صورت تایید بتوانند تس��هیالت 

دریافت کرده و در منازل خود اشتغال زایی داشته باشند.
 برخی از رشته ش��غل هایی که در آن زمان شناسایی و ارایه ش��دند، عبارتند از 
گیوه بافي، چاروق دوزي، چموش دوزي، پوستین دوزي، قلمزني، مشبک سازي 
فلزي، حکاکي روي فلز، میله سازي، گرگور بافي، پرورش دهنده اردک گوشتي، 
پرورش دهنده بوقلمون گوش��تي، پرورش دهنده کرم ابریشم، پرورش دهنده 
غاز، پرورش دهنده کبک، پرورش دهنده برخي سوسک ها و مورچه ها، تولید و 
بسته بندي ترشیجات و شور، ماست بند، تولید گالب و عرقیات گیاهي، تولید و 
بسته بندي آبلیمو، آبغوره، سرکه، نارنج، نبات پزي، شیریني پزي سنتي و موارد 

دیگری از این دست.
حمید حاج اس��ماعیلی درباره اینکه دولت به تازگی بازگشت به طرح شکست 
خورده بنگاه های کوچک زودبازده و همچنین مش��اغل خانگی را مطرح کرده 
است، گفت: تاکنون از دولت یازدهم برنامه عملی و مشخصی در حوزه اشتغال 

دیده نشده است.
 این کارش��ناس بازار کار اظهارداش��ت: دولت در مبحث اش��تغال باید مسائل 
جدی تری را دنبال کند و نمی توان به اینگونه طرح ها که از قبل نیز آزموده شده 

و نتیجه ای نداشته است، امیدوار بود و آنها را جدی گرفت.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در شرایط فعلی بهتر است دولت به دنبال فعال سازی 
بنگاه های نیمه تعطیل و اس��تفاده از ظرفیت اش��تغال زایی آنها باشد تا اینکه 
بخواهیم طرحی را از ابتدا آغاز و عملیاتی کنیم. به صورت کلی، مشاغل خانگی 
یک طرح فرعی در بازار کار به حساب می آید و چندان ظرفیت اشتغال زایی در 

این بخش متصور نیست.
وی اف��زود: باید ب��ه این موضوع توجه داش��ته باش��یم که مش��اغل خانگی در 
گذش��ته دارای یک عزم جدی برای اجرا بوده و در آن شرایط به جایی نرسیده، 
 حال که خیلی بحث آن هم مطرح نیس��ت، چگونه می تواند به اش��تغال زایی

 بیانجامد.
به گفت��ه ای��ن کارش��ناس ب��ازار کار، متاس��فانه نتیجه اج��رای نیم��ه کاره 
طرح های اش��تغال زایی در گذش��ته مانند آنچه که درباره زودب��ازده ها اتفاق 
 افتاد باعث ش��د تا منابع بس��یاری از بانک ها به س��مت داللی و واس��طه گری 

سوق یابد.

وعده شکستن قفل بیکاری محقق نشد؛

بازگشت مدل های تاریخ گذشته به بازار کار!

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به رغم فشارهای متعدد از گروه های مختلف 
وزارت جهاد کشاورزی امسال هیچ نامه کتبی برای واردات برنج صادر نکرده 

است.
عب��اس کش��اورز در آیی��ن نخس��تین برداش��ت ش��الی برن��ج ؛ متوس��ط 
س��رانه مص��رف برن��ج در کش��ور را 38کیلوگ��رم عن��وان ک��رد و اف��زود: 
س��االنه ی��ک میلی��ون و 800ه��زار ت��ن برن��ج در کش��ور تولید می ش��ود 
و نی��از س��االنه واردات ح��دود ی��ک میلی��ون ت��ن اس��ت.وی تصری��ح 
 ک��رد: متاس��فانه س��ال 92 بی��ش از دو میلی��ون ت��ن برن��ج خارج��ی وارد 

شد.

خشکسالی تهدید جدی برای توسعه کشاورزی کشور است
 کش��اورز با اش��اره به اینک��ه کمب��ود آب و خشکس��الی ، عدم به��ره وری از 
زمین های کشاورزی را از چالش های جدی توسعه کشاورزی کشور دانست، 
گفت: در حالی که در تمام دنیا دو تا سه بار برنج در زمین برداشت می کنند در 

کشورمان هنوز یکبار کشت می شود.
وی با تاکید بر این نکته سیاس��ت وزارت جهاد کشاورزی در بخش برنج کاری 
حمایت از شالیکاران دو استان مازندران و گیالن است، تصریح کرد: باید با حل 
مشکالت تامین آب و اجرای طرح تسطیح و زهکشی اراضی شالیزاری شمال ، 

چند بار کشت را عملیاتی کنیم.
طرح اقتصاد مقاومتی کشاورزی تهیه و در مرحله عملیاتی شدن است

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه در چش��م انداز فعلی مقدار تولید 
محصوالت کشاورزی به نس��بت ظرفیت و استعداد و پیش��رفت هایی که در 
تجهیزات و دانش کشاورزی وجود دارد، اندک است، گفت: با توجه به تغییرات 
اقلیم وظرفیت های زمین های کشاورزی، تولیدات این بخش رضایت بخش 
نیست.کشاورز تصریح کرد: در عملیاتی شدن طرح اقتصاد مقاومتی کشاورزی، 
به مقوالت فرمول مصرف آب، تغذیه گیاه و جلوگی��ری از ضایعات به صورت 
جدی توجه شده اس��ت.وی با بیان اینکه با اجرای این طرح درآمد کشاورزان 
و فرصت های ش��غلی تا س��ه برابر افزایش می یابد، اظهار داشت: گردشگری 

کشاورزی نیز در این طرح دیده شده است.

محمدعلی بصیری گفت: توافق وین مسیری دوماهه را طی خواهد کرد 
و گام به گام به جلو م��ی رود. در این دو ماه توافق هس��ته ای ایران با گروه 
5+1 در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته خواهد شد و در آنجا 

ضمانت اجرایی پیدا می کند.
یک استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان درباره توافق هسته ای ایران با 
گروه 5+1، اظهار کرد: به هرحال طرف های مذاکره به یک جمع بندی کلی 
رسیده اند و به ظاهر توافق شکل گرفته است و این خود یک گام مثبت در 

جهت پیشبرد امور است. 
بصیری ب��ا بیان اینکه اگر این توافق هس��ته ای حاصل نمی ش��د منطقه 
خاورمیان��ه در معرض خطر ق��رار می گرفت، اف��زود: با ای��ن توافق افق 
امیدوارکننده ای پیش روی ایران و تمام کشورهای منطقه قرار می گیرد 
اما باید بدانیم که توافق پایان کار نیست و هم اکنون تنها 40 تا 50 درصد 

مسیر طی شده است. 
وی تصریح ک��رد: باید منتظر باش��یم و ببینی��م در کنگ��ره آمریکا چه 
برخوردی با این توافق صورت می گیرد. تم��ام طرف های مذاکره باید به 
تعهدات خود پایبند باشند تا مشکلی برای توافق پیش نیاید. آن گونه که 

ما می دانیم توافق تنها اعالم شده و هنوز پای آن امضایی نشده است.
به عبارتی می ت��وان گفت که امضای این توافق در س��ازمان ملل صورت 

خواهد گرفت. 

بصیری در پاسخ به این س��ؤال که اگر این توافق صورت نمی گرفت چه 
تهدیداتی منطقه خاورمیانه را تهدید می کرد، گفت: به هرحال اگر توافق 
وین صورت نمی گرفت، احتمال تشدید برخورد در منطقه و حمله نظامی 
افزایش پیدا می کرد، اما با توافق صورت گرفته یک نوع همکاری سازنده 
بین ایران و غ��رب روی خواهد داد و اقتصاد کش��ور تا ح��د زیادی جان 

می گیرد و تنش ها در منطقه کاهش پیدا می کند. 
وی خاطرنشان کرد: بدون ش��ک توافق ایران با گروه 5+1 سبب خواهد 
شد که ایران در بس��یاری از موارد همچون بحث تروریست، حقوق بشر، 

مسائل عراق و سوریه با غرب و آمریکا مذاکرات سازنده ای داشته باشد.

نامه کتبی برای واردات برنج صادر نشده است

تعیین جریمه نقدی برای قاچاق نفت و دارولغو ممنوعیت صید میگو  از نیمه مردادآرد و نان گران نمی شودتالش می کنیم جیره بندی آب اعمال نشود

اقتصاد کشور جان می گیرد

وزیر نیرو با اشاره به این که کش��وردر شرایط سختی به لحاظ آبی قرار دارد، 
گفت: ما تالش می کنی��م جیره بندی آب اعمال نش��ود، تاکنون هم در این 

زمینه موفق بوده ایم.
حمید چیت چیان در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان این که در فصل گرما 
مصرف آب و برق به اوج می رس��د،  خاطرنش��ان کرد: مصرف برق کشور از 

50هزارو 200 هزار مگاوات عبور کند.
وی در ادامه افزود: این مصرف برق 2 هزار مگاوات بیشتر از مقطع فعلی در 
سال گذشته بود. اما با اقدامات همکاران ما کشور توانست این پیک مصرف 
را با موفقیت پشت سر بگذارد. اما اگر روزهای آینده هوا گرم تر شود ممکن 

است مصرف هم باالتر رود.
وزیر نیرو با اشاره به اقداماتی که این وزارتخانه برای مدیریت انرژی در کشور 
انجام داده، گفت: ما با کشاورزان و کارخانجات تعامل کردیم که آنها مصارف 
خود را در س��اعات پیک مصرف کاه��ش دهند. ما با کش��اورزان قراردادی 
نوشتیم که اگر آنها در 4 ساعت میانه روز پمپ های خود را خاموش کنند، در 
20 ساعت بعد مصرف برق آنها مجانی خواهد بود. کارخانجات نیز در مدیریت 
برق به ما کمک کردند.چیت چیان از مردم خواست در مصرف برق و آب به 

خصوص بین ساعات 12 تا 16 صرفه جویی کنند.
وی در مورد وضعیت آب کشور نیز گفت: امس��ال در هرمزگان 65 درصد و 
در خوزستان و بوشهر 45 درصد بارندگی داشته ایم. در گلستان هم شرایط 
سختی داریم. البته تالش می کنیم که جیره بندی آب اعمال نشود و تاکنون 

هم موفق بوده ایم.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: با وجود ابالغ بخش��نامه  افزایش شش 
درصدی قیمت 18 قلم ماده غذایی، برنامه ای ب��رای افزایش قیمت گندم، 

آرد و نان نداریم.
علی قنبری اظهار کرد: بخشنامه  افزایش شش درصدی قیمت 18 قلم ماده 
غذایی که گندم، آرد و نان نیز ش��امل آن بود ابتدای هفته جاری از س��وی 
دولت ابالغ شد اما این محصوالت که جزو کاالهای یارانه ای و تنظیم بازاری 

هستند در سال جاری مشمول افزایش قیمت نمی شوند.
وی افزود: دوگانه بودن قیمت گندم و آرد در قالب آزاد و دولتی مفاسدی را 
در بازار این محصوالت به وجود آورده که پیشنهاد می شود اگر دولت بتواند 
سیاستی برای یکسان سازی قیمت آنها اعمال کند، می توان به بهبود فضای 
تجارت در بازار گندم و آرد امیدوار بود که البته دولت برای جبران زیان های 

احتمالی وارد شده به اقشار آسیب پذیر می تواند یارانه هایی در نظر گیرد.
بدون تحریم تامین نیازهای مردم ارزان تر می شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد: پس از این توافق و در صورت 
برداشته شدن تحریم ها و حل مشکالت بانکی و انتقال پول، تامین نیاز مردم 
راحت تر و ارزان تر صورت می گیرد چرا ک��ه بازار رقابتی به وجود می آید که 

به نفع مردم خواهد بود.
قنبری تاکید کرد: گرچه سیاس��ت دولت ب��ر مبنای حمای��ت از تولیدات 
داخلی کش��اورزی به ویژه تولید محصوالت استراتژیک است اما کشاورزان 
و تولیدکنندگان نیز باید در این راستا خود را برای رقابت در بازار آزاد آماده 

کنند و تا حد امکان هزینه های تولید خود را کاهش دهند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران گفت: از نیمه مرداد ماه 
سال جاری با برداشته ش��دن ممنوعیت صید عمومی، اجازه صید میگو در 

منطقه بوشهر به مدت 45 روز داده می شود.
علی اصغر مجاهدی افزود : از نیمه مرداد ماه سال جاری ممنوعیت صید میگو 
در استان بوشهر برداشته می شود و صیادان از این تاریخ طی یک دوره 45 

روزه می توانند اقدام به صید میگو کنند.
وی خاطر نشان کرد: زمان صید میگو دراستان هرمزگان نیز درماه های مهر و 

آبان بوده که زمان دقیق شروع فصل صید متعاقبا اعالم می شود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری س��ازمان ش��یالت ایران ادامه داد: صیادان 
منطقه خوزستان نیز دوبار درسال، درتاریخ های مهر و آبان و زمستان اجاره 

صید دارند.
وی اظهار داشت:  سازمان ش��یالت به طور مرتب میزان ذخایر آبزیان میگو 
را در مناطق مختلف مورد بررسی قرار می دهد و در زمانی که میزان ذخایر 

در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد اجازه صید به صیادان داده می شود.
مجاهدی تاکید کرد: در فصل صید نیز تنها اجاره برداشت 80 درصد ذخایر 
 میگو داده می ش��ود و 20 درصد آن برای بازس��ازی ذخایرآبزیان نگهداری 
می گردد.وی تصریح کرد: هرس��اله 7 ت��ا 8 هزار تن میگو در کش��ور صید 

می شود که تقریبا برابر نیمی از میگوی پرورشی است.
گفتنی اس��ت که چندی پیش ممنوعیت عمومی صید ماهی در س��واحل 
جنوب برای نخستین بار اعمال شد که از تاریخ یاد شده دوباره این ممنوعیت 

عمومی برداشته می شود.

 نماین��دگان مجل��س در بررس��ی طرح اص��الح م��وادی از قان��ون مبارزه 
 با قاچ��اق کاال و ارز بن��د ش ماده ی��ک این ط��رح را به این ش��رح اصالح 
 کردند که قاچاقچی حرفه ای ش��خصی اس��ت که بیش از س��ه بار مرتکب

 قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال 
باشد.

 در مصوب��ه دیگ��ر مجلس مقرر ش��د ع��دم رعای��ت ضوابط تعیین ش��ده
 از س��وی دولت یا نداش��تن مجوزهای الزم از بانک مرکزی ب��رای ورود و 
 خروج و خری��د و فروش یا حواله ارز قاچاق محس��وب می ش��ود. همچنین

 مجلس در مصوبه  دیگری جریمه نق��دی خرید، فروش یا حواله ارز دو برابر 
بهای ریالی آن را به عن��وان جریمه نقدی قاچاق ارز حم��ل و نگهداری آن 

تعیین کرد.
نمایندگان مجلس در ماده 4 این طرح مصوب کردند عرضه و فروش کاالی 
قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این 

ماده محکوم می شود.
 ب��ر اس��اس مصوب��ه دیگ��ری، خری��د و ف��روش و حم��ل ی��ا نگه��داری 
 کاالهایی ک��ه موضوع قاچ��اق ق��رار می گیرند ب��ه صورت تج��اری مانند

  فرآورده های نفتی و دارویی خارج از روابط تعیینی دولت تخلف محسوب و 
مرتکب ع��الوه بر ضب��ط کاالی مزبور حس��ب م��ورد به حداق��ل جریمه 
 نقدی مقرردر این ماده محکوم می ش��ود.بر این اس��اس دولت مکلف است 
ظرف دو ماه از تاریخ  الزم االجرا شدن این قانون دستور العمل الزم را تصویب 

کند.
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یک دکترای علوم ارتباطات اجتماعی گفت: بسیاری از تاثیرهایی که رسانه 
بر روی انسان می گذارد ناخودآگاه اس��ت؛  پس باید با داشتن سواد رسانه ای 
بتوانیم پیام هایی را که ارس��ال می ش��ود تحلیل کرده و مراقب باشیم تا این 

پیام ها به ما آسیبی نزنند.
یاسین خدامرادی اظهار کرد: رس��انه تقریبا حواس پنج گانه انسان را درگیر 
می کند؛  چرا که انسان خواس��تار لذت است و صاحبان رس��انه نیز نیازها و 

لذت های انسان را مشخص و در امتداد آن پیام تولید می کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه گوشی موبایل تمام حواس انسان را درگیر می کند 
انسان ها نیز طرفدار پر و پا قرص آن هس��تند.خدامرادی با بیان اینکه رسانه 
را با سایر علوم نظیر روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ، هنر، 
سیاست و علوم ارتباطات و... درگیر کرده اند، اضافه کرد: باید با داشتن سواد 
رسانه ای بتوانیم پیام هایی را که ارسال می شود تحلیل کرده و مراقب باشیم 

تا این پیام ها به ما آسیبی نزند.
وی با بیان اینکه اگر حرکتی جدید رخ دهد صاحبان رسانه به نفع خود تغییر 
می دهند، عنوان کرد: در حال حاضر این رسانه ها هستند که تعیین می کنند 
ما باید چگونه زندگی کنیم؛  البته اگر رسانه ها نیز نباشند زندگی ما بی معنی 
می شود و از هم خواهد پاشید که دقیقا همین جاست که بحث رسانه ساالری 

مطرح می شود.
خدامرادی با بیان اینکه در منزل، هیچ فردی قدرتمند نیست،  بلکه این رسانه 
است که قدرتمند اس��ت ادامه داد: این همان روزی است که اینشتین از آن 
می ترس��ید؛  روزی که تعامل تکنولوژی از تعامالت انس��ان ها سبقت بگیرد.

خدامرادی با بیان اینکه سواد رسانه ای ما را فعال می کند و دیگر مهره دست 
رس��انه نخواهیم بود اضافه کرد: در ایران برخی ها سواد رس��انه ای را در حد 
شوخی آکادمیک مطرح و به کلی گویی بس��نده می کنند؛ اما باید بدانیم که 
سواد رسانه ای بحثی علمی است و باید تک تک مؤلفه هایش را ببینیم و اجازه 

دهیم متخصصان کار را به دست بگیرند.
این دکترای علوم ارتباطات اجتماعی با بیان اینکه س��واد رسانه ای مهارتی 
است که باید به روز شود اضافه کرد: بی سوادهای قرن 21 کسانی هستند که 

نمی توانند خود را به روز کنند.
خدامرادی با بیان اینکه سواد رسانه ای پیشگیری کننده است و درمان کننده 
نیست ادامه داد:  نباید اجازه دهیم هر پیامی را به ما برسانند؛ پس از هر پیامی 

ابتدا باید به آن شک کنیم که همین شک سرآغاز تفکری انتقادی است.

»س��یف اله وحیدنیا« و »علی اکبر مشیرس��لیمی«، عنوان دو جلد 
از کتاب های » مش��اهیر نش��ر کتاب ایران« اس��ت که توسط مرکز 

کتاب پژوهی خانه کتاب منتشر شد.
کتاب »علی اکبر مشیرس��لیمی«، دارای بخش ه��ای مقدمه، تولد تا 

تحصیل، زندگی حرفه ای، آثار، کارنامه نشر و درگذشت است.
علی اکبر مشیرس��لیمی، با رس��انه نگاری وارد عرصه اجتماع ش��د. 
خبرنگار نش��ریه اتحاد، از بنیانگ��ذاران مرکز اطالع��ات ایران، مدیر 
داخلی روزنامه شفق س��رخ، مدیر و س��ردبیر مجله مربی، مجموعه 
گل های رنگارنگ، گزارش دو ماهه کمیس��یون ملی یونس��کو و پیام 

یونسکو،گزاره یونسکو جزء کارنامه کاری او به شمار می رود.
کتاب » س��یف اله وحیدنیا« نیز بخش های مقدمه، تولد تا تحصیل، 
 زندگی حرفه ای، آث��ار، کارنامه نش��ر و درگذش��ت را دربرمی گیرد.

 س��یف اله وحیدنیا که دارنده مدرک دوره عالی بیمه بود و دکترای 
تجارت داش��ت، با نش��ریه های محلی اصفهان همکاری و مجله های 

»وحید« و »خاطرات وحید« را مدیریت می کرد.
س��یدفرید قاس��می، مؤلف این کتاب ها و رییس 

مرک��ز کتاب پژوهی، ه��ر دو کتاب را 
با بخش » از تولد ت��ا تحصیل« آغاز 

کرده؛ س��یر تحصیالت و 
زندگی حرف��ه ای »علی 

اکبر مشیرسلیمی« و 
»س��یف اله وحیدنیا« را 
مورد بررسی قرار داده، آثار 

نش��ر آن ها را به مخاطب کتاب و کارنامه 
خود معرفی کرده است.

پای��ان بخ��ش ای��ن کتاب ه��ا نی��ز بخ��ش پی نوش��ت اس��ت که 
فهرس��تی از منابعی را که کتاب بر اس��اس آنها نگاش��ته ش��ده، به 
مخاط��ب معرف��ی می کن��د. مجموع��ه »مش��اهیر نش��ر کت��اب 
ای��ران« ب��ا ه��دف تحقی��ق و پژوه��ش در صن��وف تأثیرگ��ذار 
فرهنگی منتش��ر می ش��ود و س��عی دارد ناش��رانی را که هر یک در 
 توس��عه فرهن��گ ای��ران س��هم ب��ه س��زایی داش��ته اند، معرف��ی 

کند.
کتاب های »علی اکبر مشیر س��لیمی« و »سیف اله وحیدنیا« توسط 

خانه کتاب و هر کدام به قیمت 50 هزار ریال منتشر شده است.

دبیرخانه توس��عه علوم و فن آوری کشورهای اسالمی با 
هدف استراتژی وحدت، ایجاد بستر الزم برای کارآفرینی 

و ایجاد ظرفیت برای مؤسسات خصوصی شکل گرفت.
محمد رضا گلرو، رییس دبیرخانه توسعه علوم و فن آوری 
کشورهای اسالمی ضمن اعالم راه اندازی دبیرخانه توسعه 
علوم و فن آوری کشورهای اسالمی  هدف از شکل گیری 
دبیرخانه توس��عه علوم و فن آوری کشورهای اسالمی را 
استراتژی وحدت، ایجاد بسترهای کارآفرینی و ظرفیت 
برای مؤسسات خصوصی خواند و افزود: ایجاد گروه های 
تکفیری و حرکت های ضد انس��انی که هدف اصلی آنها 
 تخریب چهره اس��الم اس��ت، تنها موفقیت دشمنان در

 س��ال های اخیر بوده و این امر فقط از طریق تفرقه بوده 
است.وی با اشاره به اهداف انقالب اس��المی اضافه کرد: 
یکی از کلیدی ترین و مهم ترین واژگان انقالب اسالمی 
وحدت بوده و همه بزرگان انق��الب از جمله امام راحل و 

رهبر معظم انقالب همواره بر وحدت تأکید داشته اند.
معاون امور اجرایی و برنامه ریزی مجمع تقریب مذاهب 
گفت: سال هاس��ت که در حوزه وحدت و تقریب مذاهب 
اس��المی در مبنای نظری و حوزه فقهی کارهای بس��یار 
جدی صورت گرفته و عمال امکان تقریب مذاهب اسالمی 
به وسیله فلس��فه نظری به اثبات رسیده است.گلرو ادامه 
داد: رویک��رد مجمع جهان��ی تقریب از آغاز ب��ر برگزاری 
اجالس در میان علما و نخبگان اس��توار بوده اس��ت، اما 
از س��ال 1393 و با تدبیر دبیر کل مجمع جهانی تقریب، 
رویکرد توسعه پیدا کرد و به حلقه های مختلف جامعه نیز 

ورود پیدا کرد.
وی اضاف��ه ک��رد: مجمع جهان��ی تقریب مذاه��ب برای 
اینکه بتواند به زبان مش��ترکی با اقش��ار مختلف دس��ت 
یابد و از این زبان برای مستحکم تر کردن پیمان وحدت 
استفاده کند،  اقدام به دعوت از اقشار مختلف در بیست و 
 هشتمین کنفرانس وحدت کرد و در حاشیه این کنفرانس

 نشس��ت هایی در حوزه های رس��انه، بازرگانان، احزاب، 
علمای مقاوم��ت، بانوان و دانش��گاهیان برگزار کرد. وی 
با بیان اینک��ه یکی از ح��وزه هایی که بین اف��راد جامعه 
همگرای��ی ایجاد می کند ف��ن آوری و علم اس��ت اظهار 
کرد: االن نرخ رشد علم در ایران قابل رقابت با کشورهای 
صنعتی اس��ت و به این ترتیب می توانیم آن را به س��ایر 

کشورهای اسالمی پیشنهاد و ارائه کنیم.
وی اف��زود: م��ی خواهیم به کش��ورهای اس��المی اعالم 
کنیم که از توان و دانش برخورداری��م و می خواهیم آن 
را در فضای وحدت با این کش��ورها به اش��تراک بگذاریم 
و همچنین از دانش س��ایر کشورهای اس��المی نیز بهره 

بگیریم.

گلرو ادامه داد: در حاش��یه کنفرانس وحدت سال جاری 
 نخستین کمیس��یون مرتبط با توس��عه علوم و فن آوری

کشور های اسالمی برگزار خواهد شد.
 وی گفت: تاکن��ون اقدامات خوب��ی در دبیرخانه علوم و
  فن آوری کشورهای اس��المی صورت گرفته و مقدمات

 راه اندازی دفتر این دبیر خانه در چندین کش��ور فراهم 
شده و هدف ما این اس��ت که در همه کشورهای اسالمی 
این دبیرخانه دارای دفتر مس��تقل باش��د. وی افزود: این 
دبیرخانه اکن��ون با بهره گی��ری از متخصصان این حوزه 
ایجاد شده و همکاری با مجموعه هایی  از جمله معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه های علوم، 
صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات، بهداشت، جهاد و غیره 

در دستور کار این مجموعه است.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
ادامه داد: تمام��ی فرآینده��ای اجرایی در کش��ورهای 
اسالمی را با مشارکت و همراهی بخش خصوصی خدماتی 
ترس��یم کرده ایم؛ از ای��ن رو اس��تفاده از ظرفیت بخش 
خصوص��ی خدمات تخصصی تجاری س��ازی و ش��رکت 
های فعال در حوزه صادرات از اهداف جدی این مجموعه 
 اس��ت. این دبیرخانه صرفا بسترس��از و حامی ارتباطات 
بین المللی با کشورهای مس��لمان بوده و این امکانات در 
اختیار بخش های خصوصی قرار خواهد گرفت. وی اضافه 
کرد: با توجه به س��وابق ارتباطی بخ��ش های خصوصی، 
کشورهای ترکیه، قزاقستان، مالزی، لبنان و آذربایجان در 
اولویت ارتباطی است؛  اما همه کشورهای اسالمی و ملت 
های مسلمان مورد نظر ما هستند که با توجه به ظرفیت 
های ارتباطی و زیرساختی به تدریج در این خصوص اقدام 

خواهیم کرد.
گلرو گفت: با توجه ب��ه تکلیف عمومی مبن��ی بر اجرای 
سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری و با استناد 
به اس��ناد باال دس��تی  از جمله برنامه شش��م توسعه این 
دبیرخانه با هدف توسعه علوم و فناوری و ایجاد ارتباطات 
اقتصادی به ویژه در حوزه فناوری ه��ای نوین فی مابین 
کشورهای اسالمی ایجاد شده است.  بند ٧9 قانون برنامه 
ششم به صورت مس��تقیم به این موضوع اشاره داشته و 
امیدواریم با تاسیس این مجموعه اقدامات عملی در این 

مورد محقق شود.
 گل��رو درب��اره اولویت ه��ای این دبی��ر خانه نی��ز گفت: 
بدون شک رشد اقتصادی کشورهای اسالمی و رسیدن به 
اقتصاد دانش بنیان، نقشی انکار ناپذیر در وحدت جهان 

اسالم و ملت های مسلمان دارد. 
 وی اف��زود: ای��ران اس��المی هم��واره در دس��تیابی به 
قله های دانش پیشتاز بوده و این وظیفه همه ما است که با 
تقویت بخش خصوصی دانش بنیان و نهادهای علمی این 

تجربیات را به جهان اسالم معرفی کنیم.
گلرو ادامه داد: همچنین باید با تمام توان در کسب تجارب 
سایر ملل اسالمی در این حوزه مهم و تاثیرگذار نیز حرکت 
 کرده و از دانش و تجربه نخبگان جهان اس��الم اس��تفاده 
کنیم؛ چرا که این موضوع برای مجموعه تقریب مذاهب 

موضوعی مهم و بنیادین است.
وی اضافه کرد: تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت های 
بالقوه این مجموع��ه و ارتباطات موجود در کش��ورهای 
اس��المی راه را برای ارتباط بخش های خصوصی دانش 

بنیان کشورهای اسالمی هموار سازیم.

دبیرخانه توسعه علوم و فن آوری کشورهای اسالمی راه اندازی شد
قفسه
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روزیکهاینشتینازآنمیترسید انتشاردواثرجدیداز
«مشاهیرنشرکتابایران»

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

مفاد آرا
قانون وماده 13 آیین  4/34 شماره:103/94/202/58-94/4/1 آگهی موضوع ماده 3 

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

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  کاروان  حسین  آقای  هیأت:  شماره774  1(رأی 
شناسنامه58، ششدانگ یکبابخانه به مساحت160.5 مترمربع شماره پالک 489 فرعی 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  اصلی  پالک43  از 

ابتیاعی از مالک عادی
شماره  فرزندامراله  آبادی  نوش  کاشی  تقی  محمد  آقای  هیأت:   8761 شماره  2(رأی 
شناسنامه 35، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263.5مترمربع شماره پالک797 فرعی 
مجزا از شماره 106فرعی از پالک 41 اصلی واقع درنور آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  محمد  فرزند  قمصری  بیدی  گل  حسن  آقای  هیأت:  شماره733  3(رأی 
)بالمناصفه(،  فاطمه نوحیان فرزندحسین  شماره شناسنامه 38  شناسنامه47 و خانم 
از  مجزا  278فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت115.31  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره242 فرعی از پالک 1965اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
4(رأی شماره 701 هیأت: آقای قاسم فردی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه199، 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت38.6 مترمربع شماره پالک 1050 فرعی مجزا از 
شماره887 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی 
فرزند حسین شماره شناسنامه  آرانی  آقای سعید صدفی  هیأت:   737 5(رأی شماره 
فرزند حسین شماره شناسنامه 1250293979  و خانم زهره الیدزاده   1250086043
فرعی  پالک1564  شماره  مترمربع  مساحت88.2  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره462 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  اکبریان  غالمرضا  آقای  شماره524هیأت:  6(رأی 
)بالمناصفه(،  556 و خانم فاطمه نمکیان بیدگلی فرزند جعفر شماره شناسنامه 6998 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت81.5 مترمربع شماره پالک 20 فرعی مجزا از شماره 
8و9و10و11فرعی از پالک 485 اصلی واقع اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
7(رأی شماره 719هیأت: آقای فرهاد کمال آرانی  فرزند یوسف  شماره شناسنامه 8036 
اکبر شماره شناسنامه294   علی  فرزند  پروین عظیمی  و خانم  4دانگ مشاع  به  نسبت 
نسبت به 2دانگ مشاع، ششدانگ یکباب انبار نمک  به مساحت 596.3مترمربع شماره 
پالک 1052 فرعی مجزا از شماره4و322 فرعی از پالک های 2643و2645 اصلی واقع 
عباسعلی   ورثه  از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  وشاد  و  آباد  درصالح 

صالح
شناسنامه3390،  شماره  کمال  فرزند  صباغیان  احمد  آقای  هیأت:  شماره749  8(رأی 
شماره  از  مجزا  فرعی   4 پالک  شماره  مترمربع  مساحت106  به  یکبابخانه  ششدانگ 
1فرعی از پالک 882 و باقیمانده 882 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از عباس خارکن 
شماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  عارضی  عباس  آقای  756هیأت:  شماره  9(رأی 
شناسنامه299   محمد حسین شماره  فرزند  بیدگلی  آمنه  هاجر  خانم  117و  شناسنامه 
10فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت197.77  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره1و2و3ومشاعات فرعی از پالک197 اصلی واقع در اماکن بخش3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سلطان عارضی بیدگلی

شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  حقیقیان  حمیدرضا  آقای  هیأت:   12206 شماره  10(رأی 
 174 پالک  مترمربع شماره   63.72 مساحت  به  یکبابخانه  9758، ششدانگ  شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 56فرعی از پالک112 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.  ابتیاعی از اعظم سادات مطلبی بیدگلی 
شناسنامه  شماره  اله  قدرت  فرزند  جمالی  حسین  آقای  هیأت:  شماره  11(رأی 
)بالمناصفه(،   8409 شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  سعیدی  زهرا  خانم  و   7159
از  مجزا  فرعی  پالک10  شماره  مترمربع   205.84 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره3و6و7و9ومشاعات فرعی از پالک 460 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از ابراهیم شاطریان
12(رأی شماره 787هیأت: آقای محمد جندقیان  فرزند حسین جان شماره شناسنامه 
مجزا  فرعی   11 پالک  110.55مترمربع شماره  به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   238
از شماره 5و6و7وقسمتی از مشاعات  فرعی از پالک14 اصلی واقع در اماکن بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهراجمالی
13(رأی شماره 789هیأت: آقای ناصر بصره آرانی  فرزند حبیب اله  شماره شناسنامه 
142 ، ششدانگ  یکباب ساخنمان به مساحت34.2 مترمربع شماره پالک 11فرعی مجزا 
از شماره 9 فرعی از پالک 1142اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
14(رأی شماره 768 هیأت:خانم مهین مسی بیدگلی فرزند آقا ماشااله  شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی  پالک805  شماره  226.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،14
آران و  ثبتی  آباد بخش 3حوزه  از پالک 6 اصلی واقع در حسین  شماره 106 فرعی 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین عادی
فرزند حسن شماره  بیدگلی  زاده  رمضان  اکبر  علی  آقای  هیأت:  15(رأی شماره713 
 143 شناسنامه  شماره  مرتضی  فرزند  بیدگلی  یزالنی  زهرا  خانم  6555و  شناسنامه 
فرعی  مترمربع شماره پالک806  به مساحت 302.7  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی
16(رأی شماره 717هیأت: آقای نعمت اله هاشمی  فرزندحسین  شماره شناسنامه 301 
و خانم معصومه بصره آرانی فرزند حسن  شماره شناسنامه 16 به ترتیب نسبت به 
4 و2 دانگ مشاع، ششدانگ یکبابخانه به مساحت535.48 مترمربع شماره پالک5172 
فرعی مجزا از شماره 266فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  پرست  حق  عباس  آقای  هیأت:  شماره780  17(رأی 
پالک5195  شماره  مترمربع  مساحت221.1  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه6814، 
فرعی مجزا از شماره37 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم ام البنین توکلی 
18(رأی شماره784 هیأت: آقای اسماعیل در خشنده فر  فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 
2174، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132.7 مترمربع شماره پالک5193 فرعی مجزا از 
شماره 1233 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ابراهیم درخشنده  فر
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  نعمتی  محمد  علی  آقای   : هیأت  شماره8483  19(رأی 
شناسنامه 203و خانم زهره آهوز فرزند غالمرضا شماره شناسنامه9541  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت71.22 مترمربع شماره پالک 2188 فرعی مجزا از شماره 
و  آباد  معین  در  واقعات  اصلی   2840 پالک  از  فرعی  و2593  3اصلی  از  فرعی   628

ریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعیب از ابوالفضل کجائی
نامجو فرزندعلی شماره شناسنامه 93و خانم   20(رأی شماره 691هیأت: آقای محمد 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   203 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  بیدگلی  البنین  ام 
 559 شماره  از  مجزا  فرعی  پالک5197  شماره  مترمربع  مساحت155.5  به  یکبابخانه 
فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی

21(رأی شماره 693 هیأت: آقای مجید کله ئی بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه 
  6190015832 شناسنامه  شماره  رحمان  فرزند  فرمانی  سمانه  خانم  و   1949
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117.75 مترمربع شماره پالک 5194فرعی 
مجزا از شماره 437 فرعی از پالک 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم جوادی 
22(رأی شماره688 هیأت: آقای علی استاد میرزائی آرانی فرزند اصغر شماره شناسنامه 
 6190026265 شناسنامه  شماره  سعید  فرزند  آرانی  رحمتی  فاطمه  خانم  و   2741
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198.5مترمربع شماره پالک5196 فرعی 
مجزا از شماره 213 فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از نعمت اله اکبرزاده 
شماره  میرزا  سید  فرزند  بیدگلی  فعولی  سیدمهدی  آقای  957هیأت:  شماره  23(رأی 
شناسنامه 1250029740 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت62.75 مترمربع شماره پالک 
5200فرعی مجزا از شماره 423فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
24(رأی شماره929  هیأت: آقای حمیدرضا دادخواه بیدگلی فرزند آقا حسین شماره 
شناسنامه45 و خانم  زهرا قربانعلی زاده بیدگلی فرزندحسن علی  شماره شناسنامه435  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113.8 مترمربع شماره پالک 5199فرعی 
مجزا از شماره422 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
25(رأی شماره 939هیأت: آقای امید افراشفرزندحسین شماره شناسنامه 56 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت120 مترمربع شماره پالک 5198 فرعی مجزا از شماره 213 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از نعمت اله اکبرزاده
نافع شماره شناسنامه 3106،  فرزند  پور  احمد یحی  آقای  26(رأی شماره 418هیأت: 
از  مجزا  فرعی  پالک2779  شماره  مترمربع   61.28 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
شماره763 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از فاطمه ایمانیان
شماره  اسداله  فرزند  بیدگلی  نوری  حسین  محمد  آقای  هیأت:  شماره710  27(رأی 
شماره  سیدعباس  فرزند  بیدگلی  حسینی  سادات  صدیقه  خانم  و   322 شناسنامه 
شناسنامه2170 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101.15مترمربع شماره 
پالک 2801 فرعی مجزا از شماره352 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
28(رأی شماره777هیأت: آقای حسن هوشمند نوش آبادی  فرزندعلی شماره شناسنامه 
61 و خانم عزت قرانی نوش آبادی فرزند شکراله  شماره شناسنامه 124  بترتیب نسبت 
به 4و2 دانگ مشاع، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت254.25 مترمربع شماره پالک351 
فرعی مجزا از شماره318 فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 

2حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از تقی هوشمند نوش آبادی  
29(رأی شماره 776 هیأت:  خانم زهرا ارباب نوش آبادی فرزند قاسم  شماره شناسنامه 
164، ششدانگ یکبابخانه به مساحت169.25 مترمربع شماره پالک 352فرعی مجزا از 
شماره318 فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالک عادی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/04/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/04/25

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
فقدان سند مالکیت 

به  اصفهان   9 حوزه   70 شماره  شناسنامه  فرزنداصغر  اسفندی  مجید  آقای    4/444
استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي 
است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 700متر 
مربع شماره 5530 فرعی اریک اصلی  واقع در میمه جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 
418  دفتر127  ذیل ثبت 18957  به شماره چاپی 797297 سری الف/80 به  نام وی 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه تامین و 

بازداشت ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده 
است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 
)غیر  معامله  انجام  آگهي مي شود که هرکس مدعي  مراتب  ثبت  قانون  نامه  120آئین 
از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
ضمن ارائه  انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" 
به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  مالکیت و سند معامله تسلیم  اصل سند 
ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد 

شد.حسین نوروز – ثبت میمه
فقدان سند مالکیت

دو  حوزه   383 شماره  شناسنامه  اصغر  فرزند  اسفندی  حسین  امیر  آقای   4/445
روستایی میمه به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" 
از ششدانگ  مشاع  نیم   و  دانگ  یک  تمامت  مالکیت  که سند  است  مدعي  گواهي شده 
یکباب خانه  به مساحت 700 متر مربع  شماره 5530  فرعی از  یک اصلی  واقع در 
میمه جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 527 دفتر106 ذیل ثبت 15023 به شماره چاپی 
797296 سری الف/80 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز 
انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت 
نموده  المثني  مالکیت  مفقود گردیده است چون درخواست سند  منزل  اثاثیه  جابجایی 
است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود 
که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسلیم خواهد شد. رئیس ثبت میمه – حسین نوروز                   
مزایده 

4/261 اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در جلسه 
وکالت  با  اورکی  فاطمه  له   930194 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  ای  مزایده 
سودابه گودرزی و علیه حمید اورکی و علیرضا اورکی و هاجر اورکی و زهرا بیگم 
و فرشته و محمدرضا شهرت همگی اورکی مبنی بر تقسیم ترکه به منظور فروش یک 
قفیز از 33 سهم مشاع از 4 قفیز و 5/8 از 10 قفیز یک جریب به صورت یک خانه با 
پالک ثبتی 13900 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی خ.کاوه – خ.15خرداد – کوچه 
امام خمینی – کوچه شهید محمود داوری – پ195 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخه 94/5/11 از ساعت 9 الی 9/30 
صبح در محل این جراء )طبقه چهارم – ساختمان اجرای احکام دادگستری – خیابان 
جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده  نیکبخت – 
111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه 
با تودیع ده درصد قیمت  تا  از آن خواهند بود  بازدید  به  مزایده به نشانی ملک قادر 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجراء در جلسه مزایده شرکت نمایند 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی: محل به صورت یک باب خانه یک طبقه 
دارای شماره نوسازی 94-17344 شهرداری به صورت مشاع از پالک 13900 بخش 5 
و شماره اشتراک آب 694660 و اشتراک برق 1920690 به مساحت عرصه حدود 150 
مترمربع با زیربنای به مساحت 102 مترمربع با سقف های تیرآهن و آجر و آشپزخانه 
با کابینت فلزی مختصر حمام و سرویس بهداشتی و کاشی کاری و داخل رنگ و حیاط 
سازی و نماسنگ و کف حیاط موزاییک و دارای آب و برق و گاز طبیعی است. خواهان 
با عنایت به حکم داوری و مشاع بودن پالک تقاضای ارزیابی دارد و هیچگونه مدرکی 
دال بر مالکیت ارائه ننموده است. لذا باتوجه به مساحت و موقعیت محل و عرصه و 
اعیان و متعلقات و امتیازات محل و نوع و قدمت ساختمان و ارزش روز منطقه پالک 
معرفی شده به مبلغ 270/000/000 میلیون تومان به عنوان قیمت پایه مزایده تقویم و 
اعالم می گردد.م الف:10370 اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 تنها  نماینده ایران 
 در اسلحه اپه 

حذف شد

 نصف  جهان 
عاجز در حمایت

 از بسکتبا ل

 تنها شمشیرباز اسلحه اپه ایران در مسابقات قهرمانی جهان بعد از صعود 
به جدول ۱۲۸ این رقابت ها از رویارویی با نماینده اسراییل در این مرحله 

امتناع کرد و از دور مسابقات کنار رفت.
دیدارهای اسلحه اپه مس��ابقات شمش��یربازی قهرمانی جهان در قالب 
دومین روز این رقابت ها روز سه شنبه در مسکو روسیه پیگیری شد. طاهر 

عاشوری، تنها نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود. 
عاش��وری با مجموع ۲ برد و ۳ باخ��ت و رنکین��گ ۱۳۵ در میان ۲۱۰ 
شمش��یرباز ش��رکت کننده در بخش اس��لحه اپه مس��ابقات قهرمانی 
جه��ان از مرحله مقدمات��ی صعود کرد و ب��ه جدول ۱۲۸ نف��ره ارتقاء 
یافت. طبق قرعه » آریل دریزین« اس��رائیلی حریف عاش��وری در این 
مرحله از مسابقات ش��د؛ اما این ملی پوش شمش��یربازی کشورمان در 
حمای��ت از مردم مظل��وم فلس��طین از رویارویی با این حری��ف امتناع 
 کرد و این گونه از صعود به مرحله باالتر بازمان��د و از دور رقابت ها کنار 

رفت.

نماینده اصفهان در فصل گذش��ته لیگ برتر بس��کتبال که با حمایت باشگاه کاله 
مازندران و با نام »پمینا« در این مسابقات حضور داشت، به سرنوشت ذوب آهن و 

فوالد ماهان دچار شد.
 سال گذشته و پس از اعالم انصراف باشگاه ذوب آهن از تیمداری در لیگ برتر و منحل 
شدن تیم بسکتبال فوالد ماهان، محسن صادق زاده رییس هیات بسکتبال استان 
تالش فراوانی برای یافتن حامی مالی برای حمایت از تیم لیگ برتری اصفهان کرد 
که این تالش ها در دقیقه نود، منجر به حمایت باش��گاه کاله مازندران از بسکتبال 

اصفهان و پدید آمدن تیمی به نام پمینا شد.
پمینا، پس از رقابت در دو مرحله لیگ ملی و حرفه ای، مسابقات را با رتبه هفتمی 
در میان 9 تیم شرکت کننده به پایان رساند؛ و درحالی که بسکتبال اصفهان منتظر 
ادامه حمایت از طرف مسووالن این باشگاه بود، پمینا هم منحل شد تا فصل پیش 
روی لیگ برتر، اولین سالی باشد که نامی از اصفهان در بین تیم های شرکت کننده 

به چشم نمی خورد.

با گران ترین بازیکنان لیگ برتر ایران آشنا شوید

قرارداد با پرسپولیس،  بزرگ ترین 
اتفاق زندگی من است

 محسن مسلمان، قراردادش را با پرس��پولیس به امضا رساند تا 
به طور رسمی پیراهن این تیم را بر تن کند. این بازیکن به زودی 

به اردوی پرسپولیسی ها در ترکیه اضافه خواهد شد.
محسن مسلمان این روزها با مشکالت زیادی مواجه شده است؛ 
بعد از مشکل در دریافت رضایت نامه اش از ذوبی ها که با تعامل 
 بین دو باش��گاه این مش��کل برطرف ش��د، این روزها رسانه ها 
در حال حاشیه سازی برای او هستند. چیزی که باعث دلخوری 
شدید این بازیکن جوان شده است. س��تاره جوان پرسپولیسی 
ها بعد از حاش��یه ای که برای عفونت چش��مش س��اخته شد، 
 اکنون با این پرسش از س��وی رسانه ها مواجه ش��ده که با نظر 

برانکو ایوانکوویچ جذب شده یا خیر.
محسن مسلمان که با حضور در هیات فوتبال تهران قراردادش 
را با پرسپولیس به امضا رس��اند، در این باره گفت: اتفاق خیلی 
بزرگی بود و خوش��حالم که می توانم در فصل آینده در ترکیب 
پرس��پولیس به میدان بروم. هدف بزرگی در سر دارم و مطمئن 
 باش��ید تمام تالش��م را برای تیم انجام خواهد داد. پرسپولیس 
در حال حاضر ش��رایط خوبی دارد و امیدوارم موفق ش��ویم به 

قهرمانی نیز برسیم.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه با تعاملی که بین دو باشگاه انجام 
شد، موفق ش��دم رضایتنامه ام را از ذوب آهن دریافت کنم. روز 
گذشته هم قراردادم را رسما ثبت کردم و به این ترتیب به زودی 

با حضور در ترکیه در تمرینات پرسپولیس حاضر خواهم شد.
مسلمان درباره شایعه ای که روز گذشته در رسانه ها به راه افتاد 
و عنوان شده بود او با نظر کادرفنی و برانکو جلب نشده نیز گفت: 
 باید به این حاش��یه ها عادت کن��م. نظری در این ب��اره ندارم و 
درحال حاضر بازیکن پرس��پولیس هستم و مطمئنا وقتی با من 
قرارداد امضا شده با نظر کادرفنی بوده و امضای قراردادم سندی 
بر این ادعاست. من دوست ندارم مصاحبه کنم و به اینجا آمدم تا 
فوتبال بازی کنم. بگذارید بازی ها آغاز شود و آن زمان همه چیز 

مشخص خواهد شد.
بازیکن جوان پرس��پولیس در ادامه گفت: حض��ور در تیم ملی، 
درخشش در ترکیب پرسپولیس و قهرمانی و انشااهلل لژیونر شدن 
برنامه های من در فصل آتی است و تمام تمرکزم روی این هدف 
است. نمی خواهم وارد حاشیه ها شوم و به نظرم اکنون همه باید 

به هم کمک کنیم تا پرسپولیس به نتیجه مورد نظر برسد.
دیگ��ر حاش��یه مرب��وط ب��ه مس��لمان، عفونت چش��م هایش 
 بود؛که او در این ب��اره این طور توضی��ح داد: همانطور که گفتم 
چشم هایم دچار حساسیت و عفونت شده و به زودی با مداوایی 

که کادرپزشکی پرسپولیس انجام داده خوب خواهد شد.
مسلمان فردا برای حضور در اردوی پرسپولیس در ترکیه، ایران 

را ترک خواهد کرد.

پایان شگفت آور فهرست مظلومی
در روزهای پایانی نقل و انتقاالت اس��تقالل، اتفاقات عجیبی در 

این تیم می افتد.
 پرویز مظلوم��ی لیس��ت بازیکنان مدنظ��ر خود را ب��ه کمیته 
نقل و انتقاالت باشگاه داده است و به گفته علی نظری جویباری، 
 رییس ای��ن کمیته، ای��ن کمیته توانس��ته بی��ش از ۸۰ درصد 

خواسته های سرمربی استقالل را برآورده کند.
اما در روزهای پایانی نقل و انتقاالت این تیم و بسته شدن ترکیب 
 آبی ها برای فصل آینده اتفاقات ش��بهه آور و س��وال برانگیزی 
درحال وقوع است. ابتدا مذاکره مظلومی با قاسم دهنوی بود که 
پس از انتقادات صورت گرفته و اعتراض های هواداران به حضور 
این بازیکن در اس��تقالل، پرونده حضور او در ترکیب آبی های 

پایتخت بسته شد.
اکنون نیز مذاکره مظلومی با فرزاد حاتمی و معرفی او به کمیته 

نقل و انتقاالت برای انجام مذاکرات نهایی مطرح شده است.
مظلومی که ابتدا در لیست خود سزار، مهاجم برزیلی سپاهان را 
قرار داده بود و خواستار جذب این بازیکن شده بود و کمیته نقل 
و انتقاالت باش��گاه نیز به دنبال جذب سزار شده بود، به یکباره، 
فرزاد حاتم��ی را معرفی کرده و خواهان حض��ور این بازیکن در 

استقالل شده است.
یکی دیگر از بازیکنانی که مظلومی خواس��تار او ش��ده اس��ت، 
عبدالکریم اسالمی، بازیکن مس کرمان است. در حالی مظلومی، 
حاتمی و این هافبک کرمانی را خواسته که استقاللی ها در این 
فصل به دنبال جایگاه های باالی جدول لیگ و کس��ب سهمیه 

لیگ قهرمانان آسیا هستند.
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علیرضا جهانبخش با وج��ود تصاحب گاو طالیی 
ژوپیلرلی��گ و برخ��الف تص��ورات قبل��ی هیچ 

پیشنهادی از تیم های بزرگ فوتبال هلند ندارد.
 علیرضا جهانبخ��ش فصل گذش��ته موفق ترین 
لژیونر ایرانی بود. این مهاجم ۲۱ ساله هرچند در 
دسته دوم فوتبال هلند روزگار می گذراند؛ اما در 
همان س��طحی که بود بهترین عملکرد را داشت 
و با درخشش در پیراهن نایمخن نقش مهمی در 
بازگشت این تیم به سطح اول فوتبال این کشور 
ایفا کرد؛ تا عنوان بهترین بازیکن ژوپیلرلیگ را در 

پایان فصل به خود اختصاص دهد.
 درخش��ش مهاجم ایرانی ب��ا پیراه��ن نایمخن

 به حدی ب��ود که تصور می ش��د او در همان نقل 
و انتق��االت زمس��تانی از نایمخ��ن جدا ش��ده و 
این باش��گاه نتواند در برابر پیش��نهادهایی که از 
س��وی باش��گاه های بزرگ تر برای خرید ستاره 

تیمش به سمتش سرازیر می شود مقاومت کند. 
ملی پوش ایرانی اما تا پایان فصل در این تیم ماند 
 تا هم کمک خود را ب��رای بازگرداندن نایمخن به 
»اِِردوی��زی« تکمیل کرده باش��د و ه��م عنوان 
بهترین بازیکن نیم فصل را این بار برای کل فصل 

تکرار و گاو نقره ای را به طالیی بدل کند.
آن زمان و طبق گمانه زنی های رسانه های اروپایی 
تصور بر این بود که جهانبخش به زودی از یکی از 
 تیم های بزرگ فوتبال هلند سر در خواهد آورد؛ 
اما اکن��ون که هفته ه��ا از باز ش��دن پنجره نقل 
و انتقاالت تابس��تانی فوتبال اروپ��ا می گذرد، او 
وضعیتی بهتر از س��ایر لژیونرها ن��دارد و نه تنها 
هیچ خبری از یک انتقال بزرگ احتمالی نیس��ت 
که هم مدیربرنامه های او و هم البته رس��انه های 
هلندی تاکی��د کرده اند که با وج��ود قرار گرفتن 
در لیست فروش نایمخن و چراغ سبز این باشگاه 

برای واگذاری او به مشتریان هنوز هیچ پیشنهاد 
رسمی دریافت نکرده است.

شاید شرایط این روزهای جهانبخش تا حدودی 
یادآور وضعیت س��ردار آزمون در ماه های منتهی 
به جام جهانی باش��د. آن زمان هر چند وقت یک 
بار نام یک مشتری احتمالی و البته بسیار بزرگ 
اروپایی در رسانه های جهان برای او پیدا می شد 
که حس��ابی فوتبال دوس��تان ایرانی را ذوق زده 
می کرد. در نهایت پس از ماه ه��ا حرف و حدیث 
و ردیف ش��دن اس��امی برخی از غول های بزرگ 
 فوتبال اروپا به عنوان مش��تریان بالقوه س��ردار، 
 او در هم��ان روبین قازان ماندگار ش��د و البته در 
نیم فصل و برای آنکه فرصت بیشتری برای بازی 

پیدا کند به روستوف رفت.
در ح��ال حاضر و با پیوس��تن آن پیش��نهادهای 
جنجالی به تاریخ، ب��ه نظر نمی رس��د که جایی 
خارج از روسیه برای ملی پوش جوان فوتبال ایران 
مشتری پیدا ش��ود. البته فرق بزرگ جهانبخش 
با آزمون این اس��ت که برخالف س��ردار که تنها 
در تیمش ی��ک بازیک��ن جایگزین ب��ود و نه در 
کسوت یک س��تاره تاثیرگذار که بیشتر به عنوان 
یک استعداد بالقوه مورد توجه برخی رسانه های 
اروپایی قرار گرفته بود، علیرضا واقعا استعدادش 
را در زمین مس��ابقه به حالت بالفعل درآورد؛ اما 
حتی آن درخشش زیاد هم برای شکستن طلسم 
این بازیکن کافی نبود تا فوتبال ایران همچنان در 
حسرت پیوستن لژیونرهایش به تیم های مطرح تر 
بماند. وقتی بخت بازیکن ملی پوشی مثل علیرضا 
جهانبخش که هم در س��ن و سال ایده آلی به سر 
می برد و هم خودش را به اندازه کافی به اروپایی ها 
شناسانده، باز نمی ش��ود؛ ش��اید خیلی نباید به 

افزایش تعداد لژیونرهای ایرانی امید بست.

 چرا  طلسم ایرانی ها  نمی شکند؟

س��رمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: به غیر از تمدید قرارداد 
با پادوانی تمام خواسته های من در نقل و انتقاالت برآورده شد.

 علیرضا منصوریان، در خصوص عملکرد باش��گاه نفت تهران در 
فصل نقل و انتق��االت و اینکه چقدر از خواس��ته های وی در این 
خصوص برآورده شده گفت: فکر نمی کردم کمیته نقل و انتقاالت 
باش��گاه نفت بتواند عملکرد قدرتمندانه و قاب��ل قبولی در نقل و 
انتقاالت داش��ته باش��د. به غیر از تمدید قرارداد با پادوانی تمام 

خواسته های من در نقل و انتقاالت برآورده شد.
وی افزود: درست است که در نقل و انتقاالت پنج ستاره را از دست 
 دادیم؛ اما توانستیم به جای آنها پنج س��تاره دیگر جذب کنیم.

پنج ستاره ای که از ما جدا شدند در لیست نهایی من قرار داشتند؛ 
اما خوشحالم از اینکه تیم های صدرنشین و برتر لیگ برتر اقدام به 
جذب بازیکنان ما کردند. این موضوع موفقیت باشگاه نفت تهران 

را در شناسایی و پرورش ستاره های فوتبال نشان می دهد.
س��رمربی نفت تهران گف��ت: در م��ورد پادوانی ه��م دلخوری 
من ب��ه ای��ن دلیل ب��ود ک��ه پ��س از پای��ان لی��گ چهاردهم 
در آخری��ن صحبت��ی ک��ه ب��ا ای��ن بازیک��ن داش��تم، او قول 
داد در نف��ت می مان��د و ق��راردادش را تمدی��د می کن��د؛ ام��ا 
 ب��ه دلی��ل مس��ایل مال��ی ترجی��ح داد ب��ه س��پاهان بپیوندد. 
به ه��ر حال ما در باش��گاه نف��ت تهران برای بس��تن ق��رارداد و 
 پرداخت پول به بازیکنان اصولی داریم که از آن تخطی نخواهیم 

کرد.
منصوریان درباره اتفاقات رخ داده در راه پیوس��تن س��یدجالل 
حسینی به نفت تهران گفت: اگر حس��ینی بازیکن نفت نبود در 
تمرین ما شرکت نمی کرد؛ یکی ، دوبند در قراردادش بود که این 
موضوع را با هیات مدیره باش��گاه مطرح کردم وآنها نیز با این دو 

بند موافقت کردند.
 وی تاکید کرد: یکی از نکات مثبت عملکرد باش��گاه ما در فصل 
نقل و انتقاالت پیش از آغ��از لیگ پانزدهم این اس��ت که هفت 
بازیکن جوان و آینده دار را جذب کرده ایم. مطمئن باشید آنها در 
آینده تبدیل به ستارگان فوتبال ایران می شوند و از آنها مطالب 

زیادی خواهید شنید.

جوانان نفت، تبدیل به ستارگان 
فوتبال  ایران می شوند

�

باوجود کم شدن پول در فوتبال ایران به خصوص 
در س��ال های اخیر، هنوز هم بازیکنانی هس��تند 
که مبلغ قراردادشان از یک میلیارد تومان بیشتر 
است. آیا تراکتورس��ازی گران ترین نقل و انتقال 

این فصل لیگ را ثبت می کند؟

با ش��روع فصل نقل و انتق��االت، معموال تیم های 
متمول و البته مدعی برای خرید ستاره های لیگ 
دس��ت به جیب می ش��وند. در این رقابت شدید 
معموال پول های نجومی هم رد و بدل می ش��ود؛ 
آن هم در شرایطی که باش��گاه های ایرانی تقریبا 
از بیشتر درآمدهای یک باشگاه حرفه ای بهره مند 
نیستند. در این شرایط بیشتر باشگاه ها از بودجه 
دولتی استفاده می کنند که این موضوع همیشه 
با اعتراض دولتی ها همراه بوده است. هرچند در 
فصل نقل و انتقاالت امسال مشکالت مالی فوتبال 
ایران باعث ش��ده رقم های نجوم��ی زیادی برای 
خرید بازیکن ها جابه جا نشود، اما به هرحال هنوز 
هم تعداد بازیکنانی که با دستمزدهای میلیاردی 
به باش��گاه های جدی��د رفته و یا قراردادش��ان را 
تمدید کرده اند کم نیست.حاال که پول زیادی در 
فوتبال ایران وجود ندارد، شاید دستمزد بازیکنان 
نسبت به س��ال های گذش��ته کمی پایین بیاید؛ 
اما هنوز هم هس��تند بازیکنانی که دستمزدشان 
برای یک فص��ل حض��ور در یک باش��گاه از یک 
میلیارد باالتر می رود. اگر می خواهید با ستاره های 
میلیاردی این فصل لیگ بیشتر آشنا بشوید، این 

گزارش را بخوانید:
احسان حاج صفی

یکی از پر س��ر و صداترین قراردادهای فصل نقل 
و انتقاالت مرب��وط به تمدید قرارداد س��پاهان با 
احس��ان حاج صفی بود. مدافع ملی پوش سپاهان 
به واس��طه عملکرد کم نوسان خود و البته جایگاه 
ثابتی که در تیم ملی دارد، در فصل نقل و انتقالت 
هواداران زیادی دارد. او که امس��ال پیشنهاداتی 

جدی از تراکتورسازی و پرس��پولیس به دستش 
رسیده بود، تصمیم گرفت قراردادش را با سپاهان 
تمدید کند. در مورد این بازیکن ش��ایعات جدی 
مطرح اس��ت که در ازای دریافت ی��ک میلیارد و 
هفتصد میلیون تومان حاضر ش��ده قراردادش را 
تمدید کند؛ هرچند س��پاهان این رقم را تکذیب 
کرده است. با این حال حتی اگر این رقم شایعه هم 
باشد، بازهم نمی توان انکار کرد که حاج صفی یکی 

از گران ترین بازیکنان لیگ ایران است.
سیدمهدی رحمتی

رحمتی فصل گذشته با دریافت رقمی نزدیک به 
۲ میلیارد تومان با پیکان قرارداد بس��ت. هرچند 

در آخر این تیم به لیگ یک سقوط کرد، اما با رای 
کمیته استیناف ممکن اس��ت اتفاق های دیگری 
بر ای این تیم بیفتد. البته رحمتی امس��ال برای 
بازگش��ت به اس��تقالل از خیلی از خواسته های 
مالی خود گذش��ته؛ اما خیلی بعید اس��ت رقمی 
کمتر از یک میلیارد ازباش��گاه اس��تقالل گرفته 
باشد. رحمتی در سال های گذشته همیشه یکی 
از گران قیمت تری��ن بازیکنان لی��گ برتر بوده و 
حاال هرچقدر ه��م که به اس��تقالل تخفیف داده 
باشد، بی تردید هنوز هم یکی از گران قیمت ترین 

بازیکنان لیگ برتر محسوب می شود.
سیدجالل حسینی

مدافع تیم ملی ایران، فصل قبل را در تیم االهلی 
قطر س��پری کرد؛ ام��ا در پایان فص��ل با تصمیم 
زالتکو کرانچار از ترکیب این تیم کنار گذاش��ته 
شد تا تصمیم بگیرد لیگ پانزدهم در ایران و البته 
برای نفت تهران به میدان برود. گفته می ش��ود او 
به مدیر برنامه هایش اعالم کرده بود هر باشگاهی 
یک و نیم میلیارد تومان به او بدهد، برایش بازی 

خواهد کرد. البته خیلی بعید است که نفت تهران 
چنین رقمی به او داده باشد، اما چیزی که واضح 
است، این باشگاه بیش از یک میلیارد تومان برای 
به خدمت گرفتن س��یدجالل هزینه کرده است. 
نفت برای شرکت در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا به این بازیکن با تجربه نیاز داشت 
و پرداخت چنین رقمی خیلی هم عجیب نیست.

امید ابراهیمی
عملکرد خوب ابراهیمی در چند س��ال گذش��ته 
باعث ش��ده او به یکی گران تری��ن بازیکنان لیگ 
برتر تبدیل ش��ود. ابراهیمی، امس��ال از سپاهان 
پیشنهاد جدی داشت؛ اما در نهایت تصمیم گرفت 
قراردادش را با استقالل تمدید کند. قرارداد فصل 
گذشته ابراهیمی با اس��تقالل یک و نیم میلیارد 
بود و حاال آبی ها احتماال با همین مبلغ یا حداکثر 
کمی پایین تر از آن، توانسته اند قرارداد ابراهیمی 

را تمدید کنند.
خسرو حیدری

حیدری، هرسال باالترین قراردادها را با استقالل 
امض��ا می ک��رد و صحبت ه��ای زی��ادی درباره 
پیشنهاداتی که از کشورهای عربی دریافت کرده، 
مطرح می شود؛ اما او امسال خیلی زود قراردادش 

را با استقالل تمدید کرد. با این حال شکی نیست 
که قرار این بازیکن با اس��تقالل هم بیشتر از یک 
میلیارد تومان اس��ت. حیدری بازیکنی است که 
س��ال ها برای اس��تقالل بازی ک��رده و حتما این 
باش��گاه از نظر مالی توقعاتش را برآورده کرده که 

حاضر شده قراردادش را تمدید کند.
مهدی طارمی

ستاره جوان پرسپولیس تا آس��تانه عقد قرارداد 
با القادس��یه کویت پیش رفت. گفته می شد این 

باشگاه قرار است در ازای دریافت ۳ میلیارد تومان 
در لیگ کویت بازی کند. این در حالی اس��ت که 
قرارداد فصل گذشته طارمی با پرسپولیس ۱۵۰ 
میلیون تومان بود که به واسطه درخشش دراین 
 تیم ت��ا ۳۵۰ میلی��ون تومان افزای��ش پیدا کرد. 
با این حال چنین پیش��نهاد خوبی از لیگ کویت 
باعث ش��د باش��گاه پرسپولیس دس��ت به جیب 
 ش��ود و قرارداد ای��ن بازیکن را تا ی��ک میلیارد و 

۲۰۰ میلیون تومان باال ببرد.
امید عالیشاه

 عالیش��اه هم تقریبا وضعیتی مشابه طارمی دارد. 
تا همین ۳ س��ال پیش همه او را ب��ه عنوان یک 

پدیده می ش��ناختند ک��ه در راه آه��ن بازی های 
خوبی انجام می  داد؛ اما با پیوستن به پرسپولیس، 
ش��رایط تغییر کرد و حاال ش��ایعه ش��ده او برای 
تمدید قرارداد با پرس��پولیس یک و نیم میلیارد 
تومان خواسته اس��ت. هرچند تقریبا محال است 
پرسپولیس این پول را به او داده باشد، اما قرارداد 
این بازیکن ه��م بی تردید بیش از ی��ک میلیارد 

تومان است.
رامین رضائیان

مداف��ع ملی پوش فص��ل گذش��ته راه آهن نقش 
پررنگی در ماندن تیمش در لیگ برتر داش��ت و 
به همین دلیل با فرا رسیدن فصل نقل و انتقاالت 
مورد توجه س��ه باشگاه اس��تقالل، پرسپولیس و 
البته س��پاهان قرار گرفت. با ای��ن حال او ترجیح 
داد در ازای دریافت ی��ک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان با پرس��پولیس قرارداد امضا کند، و به یکی 

از ستاره  های  گران قیمت لیگ برتر تبدیل شود.
بیک زاده گران ترین بازیکن لیگ می شود؟

باشگاه تراکتورسازی در پست دفاع چپ بازیکنی 

ندارد و تونی اولویرا قصد دارد هرطور شده مدافع 
ملی پوش فصل گذش��ته اس��تقالل را به خدمت 
بگیرد. گفته می ش��ود تراکتورسازی به بیگ زاده 
پیشنهادی به ارزش یک میلیارد و 7۰۰ میلیون 
تومان ارائه داده که اگر این رقم واقعی باشد و این 

انتقال انجام ش��ود، گران ترین نقل و انتقال لیگ 
برتر در این فصل انجام خواهد شد.

ستاره هایی که به خارج از کشور رفتند
مش��کالت مالی فوتبال ایران در س��ال های اخیر 
باعث ش��ده خیلی از بازیکنانی که باش��گاه های 
ایرانی نمی توانستند توقعات مالی شان را برآورده 
کنند، راهی قطر شوند و فوتبال ش��ان را در آنجا 
پیگیری کنند. در فصل نقل و انتقاالت امسال هم 
محمد نوری و آندرانیک تیموریان حاضر ش��دند 
در ازای دریافت پول های قابل توجه به قطر بروند.

کاپیتان جدید تیم ملی، مهم ترین بازیکنی است 
که هرسال بیشترین پول را در بین تمام بازیکنان 
لیگ برتری می گیرد. هنوز کسی یادش نرفته که 
تیموریان س��ال گذش��ته برای نیم فصل بازی در 
تراکتورس��ازی، ۸۰۰ میلیون توم��ان پول از این 
تیم گرفت؛ اما این بار با پیشنهادی بسیار خوب از 
باشگاه ام صالل روبرو شد و به تمام پیشنهادهای 
داخلی اش جواب منف��ی داد. آندو ک��ه در زمان 
حضورش در استقالل همیشه از مسایل مالی گله 
داش��ت، حاال می تواند بدون دغدغه پولی بسیار 

بیشتر از باشگاه های ایرانی دریافت کند.
ب��ه ج��ز تیموری��ان، کاپیت��ان فصل گذش��ته 
پرس��پولیس هم در براب��ر دالره��ای لیگ قطر 
دوام نیاورد و با یک قرارداد نجومی با المس��یمیر 
 به توافق رس��ید. این درحالی اس��ت ک��ه نوری، 
در ط��ول پنج فصل حضورش در پرس��پولیس به 
هیچ پیشنهادی پاس��خ مثبت نداده بود و معموال 
 خیلی زود ب��ا این باش��گاه ق��راردادش را تمدید 

می کرد.

سرخابی ها

 واکنش مهاجم ذوب آهن 
پس از شکست سنگین

چند روز پس از باخ��ت دور از انتظار ذوبی ها برابر 
فنرباغچه در دیداری دوس��تانه، مرتضی تبریزی با 
انتش��ار پس��تی به این نتیجه واکنش نشان داد و 
نوشت:» شکست مقدمه ای اس��ت برای پیروزی.«

از لنز دوربین



یادداشت

مدیرکل پزشکی قانونی :

 کاهش فوت ناشی از 
سوء مصرف مواد مخدر 

مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختیاری گف��ت: آمار فوت 
ناشی از س��وء مصرف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کاهش 

یافته است.
منصور فیروزبخت، اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال آمار اجساد 
معاینه شده ناشی از سوء مصرف مواد مخدر که در اداره کل پزشکی 
قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند 6 نفر بوده که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 نفر کاهش یافته است.
وی اف��زود: این آمار براس��اس تعداد پرونده ه��ای تعیین علت فوت 
ش��ده از ابتدای امسال تاکنون بوده اس��ت. مدیرکل پزشکی قانونی 
چهارمحال و بختیاری از کاه��ش آمار مراجعه کنن��دگان به دلیل 
نزاع در استان خبر داد و بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 2 هزار و 
36 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان 
مراجعه که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/32 درصد 
کاهش یافته است. فیروزبخت خاطرنش��ان کرد: از مجموع مراجعه 
کنندگان نزاع در سه ماهه نخس��ت سال جاری تعداد 493 نفر زن و 

یک هزار و 543 نفر مرد بوده است.
وی گفت: در سه ماهه نخست سال گذشته 3 هزار و 12 نفر به دلیل 
 نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده که 712 نفر زن و 

2 هزار و 300 نفر مرد بوده اند.
مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختیاری ب��ا بیان اینکه آمار 
معاینات سرپایی پزشکی قانونی اس��تان کاهش یافته است، تصریح 
کرد: از ابتدای امس��ال تاکنون تع��داد 6 ه��زار و 733 نفر در حوزه 
معاینات سرپایی اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد 
معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد یک هزار و 853 نفر زن و 4 هزار 
و 880 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

23 درصد کاهش یافته است.
فیروزبخت ادامه داد: اجساد معاینه شده در اداره کل پزشکی قانونی 
استان و مراکز تابعه در این مدت 142 مورد بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نزدیک به یک درصد کاهش داشته است.

    

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: دانشجویان 
ارزشی و انقالبی انسجام و پیوستگی خود را حفظ کنند.

محمدعل��ی نکون��ام اظه��ار داش��ت: بی تفاوتی نس��بت به 
دانش��جویان و جوانان س��بب کاهش روحیه مطالبه گری و 
انگیزه جست و جوی حقیقت  در آن ها می شود. وی با اشاره به 
اینکه دانشجویان نباید دست از مطالبه گری خواسته های خود 
بردارند، افزود: مطالبه گری به معنای ایجاد اختالل و تنش در 
 اجتماع نیست. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، 
با اش��اره به اینکه مطالبه گری در س��ایه گفتمان، قطعا موثر 
است، بیان کرد: اعتراض دانشجویان اس��تان نسبت به فیلم 

رستاخیز سبب واکنش سازندگان این فیلم سینمایی شد.
نکونام، با اش��اره به اینکه ازدواج آسان در جامعه ترویج شود، 
ادامه داد: شرایط ازدواج دانش��جویان و جوانان باید از سوی 
والدین مهیا شود. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان ماه شکل دهی به شخصیت 
انسان ها اس��ت، خاطرنش��ان کرد: ادعیه و اذکار ماه مبارک 

رمضان سنگ بنا شخصیت انسان ها در این ماه است.

تبیین برنامه تحول نظام سالمت
مدیرکل بیمه س��المت چهارمح��ال وبختیاری گفت: 
خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری در 

برنامه تحول نظام سالمت کلید خورد.
صف��در فرام��رزی، اظهارداش��ت: تولی��د برنام��ه 
خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی دانش��گاه عل��وم 
پزش��کی را از دریچ��ه تولی��دات رادیوی��ی اس��تان 
به مردم معرف��ی می کن��د. وی افزود: خدم��ات ارایه 
ش��ده در قال��ب برنام��ه تح��ول نظ��ام س��المت در 
 قال��ب 40 برنام��ه رادیوی��ی 25 دقیقه ای ب��ه مردم 

اطالع رسانی می شود.
مدیرکل بیمه س��المت چهارمحال وبختی��اری بیان 
کرد: تولیدات این برنامه رادیویی با مش��ارکت صدای 
اس��تان و واحد روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی 
در 3 ب��ازه زمان��ی صبح، عصر و ش��ب جه��ت اطالع 
شنوندگان و مخاطبان از خدمات ارایه شده و آشنایی 
 آنها با خدم��ات و امکانات جدید فراهم ش��ده صورت 

می گیرد. 
فرام��رزی خاطرنش��ان ک��رد: خدم��ات تخصص��ی، 
کلینیکی و پاراکلینیکی ارایه شده در مراکز بهداشتی 
و درمان��ی تابع��ه دانش��گاه از مراجع��ه غیرض��روری 
مراجعه کنندگان به اس��تان های همج��وار و تحمیل 
 هزینه های س��نگین رفت و آمد و درم��ان جلوگیری 

می کند.

یادداشت

رییس ستاد اقامه نماز اس��تان چهارمحال و بختیاری از تغییر 
در مکان برگزاری نماز عید سعید فطر در مرکز استان خبر داد.

حجت االس��الم محمد کریمي اظهارکرد: برای نخستین بار در 
تاریخ برگزاری نماز عید س��عید فطر در مرکز اس��تان، نماز در 

مصالی بزرگ حضرت امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه نماز عید سعید فطر در سال های گذشته در 
روبه روی مصالی حضرت امام خمینی)ره( و بلوار طالقانی اقامه 
می  شد، افزود: امسال به منظور بهره مندی همگان از خطبه های 
نماز، انسجام و نظم بهتر در برگزاری مراسم، جلوگیری از عدم 
ترافیک در سطح ش��هر و تس��هیل در عبور و مرور خودروها و 
 حضور مردم، نماز عید سعید فطر در داخل مصال اقامه خواهد 

شد.
کریمی گفت: نماز عید س��عید فطر به محض رویت هالل ماه 

شوال و اعالم از س��وی دفتر رهبر انقالب، راس ساعت 7 صبح 
توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد اقامه 

خواهد ش��د؛ البته ش��روع برنامه های نماز عید فطر از ساعت 
6:30 خواهد بود.وی با بیان اینکه تم��ام تدابیر برای برگزاری 
هرچه باشکوه تر برگزار ش��دن نماز عید س��عید فطر در مرکز 
استان اندیشیده شده است، گفت: طبقه اول، رواق های اطراف 
و حیاط مصال ویژه ب��رادران و طبقه دوم، مهدی��ه و رواق های 
اطراف نیز ویژه خواهران درنظر گرفته شده است، که در صورت 
 تکمیل ظرفیت مصال از خیابان های اطراف نیز استفاده خواهد 
شد.کریمی همراه داشتن مهر و زیرانداز برای حضور در نماز عید 
سعید فطر را ضروری دانست؛ و تصریح کرد: تمامی صندوق های 
جمع آوری زکات فطریه دارای کد مشخص هستند و همچنین 
توزیع دعای قنوت نماز توسط موسسات، دستگاه ها و موسسات 
تبلیغاتی با نظارت دقیق ستاد اقامه نماز استان صورت خواهد 

گرفت.

معاون هماهنگی استان های بنیاد مسکن در شهرکرد؛

 دو میلیون مسکن روستایی در کشور 
نیازمند مقاوم  سازی

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد؛

 ارائه خدمات گردشگری در تعطیالت 
عید فطر انجام شود

 نماز عید فطردر مصالی بزرگ  امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد
رییس ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری:

یادداشت یادداشت
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معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استان های 
بنیاد مسکن انقالب اس��المی گفت: نزدیک به 
2 میلیون مس��کن روستایی در کش��ور نیاز به 

بازسازی و مقاوم سازی دارند.
هادی درفش��ی، اظهار داشت: 5 میلیون و 500 
هزار مسکن روستایی در کش��ور وجود دارد که 
از این تعداد 2 میلیون مس��کن نیاز به نوسازی، 

بازسازی و مقاوم سازی دارند.
وی اف��زود: هر واحد مس��کونی روس��تایی 15 
میلیون تومان تسهیالت بانکی دریافت می کند 
و انتظار داریم بانک ها نیز برای کمک به رش��د 
و توس��عه مناطق روس��تایی هم��کاری الزم را 

داشته باشند.
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استان های 
بنیاد مسکن انقالب اس��المی خاطرنشان کرد: 
سهم بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای ساخت 
مسکن مهر 380 هزار واحد مس��کن بود که از 
این تعداد 280 هزار واحد ساخته و تحویل داده 
شده و مابقی آن تا پایان سال به تکمیل می شود.

درفش��ی، با اش��اره به اینکه در اس��تان خیران 
مسکن ساز زیادی وجود دارد، تصریح کرد: 28 
هزار واحد مسکونی در کشور با مشارکت خیران 

مسکن ساز س��اخته ش��ده که تاکنون 11 هزار 
واحد از این تعداد به بهره برداری رس��یده است.

وی به مقاوم سازی و بازسازی مسکن روستایی 
و ش��هرهای زیر 25 هزار نفر کش��ور اشاره کرد 
و گفت: بنیاد مس��کن از س��ال 84 مقاوم سازی 
 س��االنه 200 هزار واحد مس��کن روس��تایی و 
10 هزار واحد مسکن شهری را آغاز کرده که این 

کار تا سال 95 نیز ادامه دارد.
معاون پش��تیبانی و امور هماهنگی استان های 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی تصریح کرد: صدور 
300 هزار سند روس��تایی و اجرای 3 هزار طرح 
هادی روس��تایی از مهم ترین برنامه های امسال 

بنیاد مسکن است.

 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، با اشاره به 
پیش بینی ورود قابل توجه مس��افر به استان، 
گفت: ارایه خدمات گردش��گری در تعطیالت 
عید فطر به نحو مطلوب در این اس��تان انجام 
شود. قاسم س��لیمانی دش��تکی در کارگروه 
گردشگری اس��تان با حضور مسووالن میراث 
 فرهنگ��ی چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره 
به اینکه در تعطالت عید فطر ورود مس��افران 
 بس��یاری زی��ادی ب��ه اس��تان پی��ش بینی 
می شود، اظهار داش��ت: باید تالش شود ارایه 
خدمات گردش��گری به نحو مطل��وب در این 
اس��تان به مس��افران ارای��ه ش��ود. وی افزود: 
باید تمام برنام��ه ریزی ها انجام ش��ود و همه 
 آم��اده پذیرایی از مس��افران و ارای��ه خدمات

 باشند.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: 
 ارایه خدمات گردش��گری در شهرستان های 
 پر مس��افر مانند س��امان، بروجن، کوهرنگ 

و... باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
قاسم س��لیمانی دش��تکی بیان داش��ت: در 
مناطقی که رودخانه ها وج��ود دارد باید برای 
استقرار غریق نجات و نیروهای امدادی در این 

چند روز هماهنگی شود. استاندار چهارمحال 
 و بختی��اری با اش��اره ب��ه اینک��ه راه اندازی 
فروش��گاه ها یا نمایش��گاه فروش محصوالت 
صنایع دستی در ایام تعطیالت در نقاط مختلف 
استان باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: باید 
تالش خودمان برای باال بردن رضایت مسافران 
و گردشگران در این اس��تان انجام دهیم؛ چرا 
که خود این مس��افران در آینده برای اس��تان 
در صورت داش��تن رضایت تبلیغ می کنند و 
زمینه برای ورود مسافران بیشتر به استان رقم 

خواهد خورد.
قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه استان 
 چهارمح��ال و بختیاری یکی از اس��تان ها ی

پر جاذبه در حوزه گردش��گری اس��ت، عنوان 
کرد: بهره گیری از این ظرفیت یکی از راهکارها 
مهم برای توس��عه اس��تان به ش��مار می رود. 
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری تاکید کرد: 
ورود مس��افر و گردش��گر موجب رونق بازار و 
توسعه استان می شود و درآمد مردم افزایش 
پیدا م��ی کند و توس��عه گردش��گری به طور 
 غیر مس��تقیم موجب توس��عه دیگر بخش ها 

می شود.

نماینده ولی فقیه :
 دانشجویان انقالبی، انسجام خود                          

را حفظ کنند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده:9309986825300318  شماره  ابالغیه:9410106825302267  شماره   4/447
شماره بایگانی شعبه:930347 خواهان/شاکی محمد منصوری دادخواستی به طرفیت 
دادگاههای عمومی  تقدیم  استرداد الشه چک  به خواسته  خوانده/متهم مهدی رحمانی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309986825300318 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/05/31 و ساعت 10:30 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 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11101   و ضمائم 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فاطمی  مجید  سید  خواهان   344-94 کالسه  پرونده  در خصوص   4/448
مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود فدایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/6/4 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11022 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فاطمی  مجید  سید  خواهان   343-94 کالسه  پرونده  در خصوص   4/449
برای  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت محمدرضا حسینی  بر مطالبه  مبنی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10:00 ساعت   94/6/4 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11023 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/450 در خصوص پرونده کالسه 622/94 خواهان مهرداد موفق نیا دادخواستی مبنی 
بر استرداد الشه چک به طرفیت حیدرعلی و محمدحسین شبیه گردان تقدیم نموده است 
به  با توجه  تعیین گردیده است  برای مورخ 94/6/7 ساعت 9/30صبح  وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:11031 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/451 در خصوص پرونده کالسه 447/94 خواهان علیرضا یداللهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سیدعباس حسینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/6/7 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 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:11032 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
4/452 در خصوص پرونده کالسه 274/94 خواهان محمدحسین قاسم زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سید اکبر محمودی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/6/7 ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11037 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/453 در خصوص پرونده کالسه 273/94خواهان محمدحسین قاسم زاده دادخواستی 
نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  اکبر محمودی  به طرفیت سید  بر مطالبه وجه  مبنی 
برای مورخه 94/6/7 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11038 شعبه 41 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/454 در خصوص پرونده کالسه 272/94 و 94/4116 خواهان محمدحسین قاسم زاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سید اکبر محمودی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 94/6/7 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 41 شعبه  م الف:11039  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  پرونده کالسه 555/94 خواهان مهران زمانی  4/455 در خصوص 
بر الزام به انتقال سند رسمی به طرفیت روح ا... کرمی – پاکان کودرزی تقدیم نموده 
با  است  گردیده  تعیین  11/45صبح  ساعت   94/6/1 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در 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:11044 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار 

 9409980360000473 پرونده:  شماره  نامه:9410110360000068  شماره   4/456
شماره بایگانی:940478 نظر به اینکه آقای ابوالقاسم زینلی فرزند اکبر به اتهام تحصیل 
مال از طریق نامشروع به صورت اینترنتی حسب شکایت خانم زهرا نیکی فرزند قدمعلی 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940478ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 
از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:11045 سعادت 

بازپرس شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع3(

ابالغ وقت رسیدگی
4/457 در خصوص پرونده کالسه 354/94 خواهان مصطفی خلیلی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت احسان احمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/6/2 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعیین گردیده  ساعت 9/15صبح 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 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:11046 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

صدمه  ایراد  اتهام  به  محمدایوب  فرزند  ایوبی  عبدالغفار  آقای  اینکه  به  نظر   4/458
غیرعمدی حسب شکایت آقای سجاد کاوه فرزند مهدی از طرف این دادیاری در پرونده 
واسطه  به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  93/5685/540299/341ک12  کالسه 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است لذا بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
اتهام خویش  به  پاسخگویی  اصفهان جهت  ناحیه2  دادسرای  آتشگاه  خیابان  در  واقع 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد گردید. م الف:11048 شعبه 27 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980358500377  شماره  ابالغیه:9410100352701425  شماره   4/459
شماره بایگانی شعبه:940355 شاکی مجتبی استکی شکایتی به طرفیت متهم داود نادری 
فرزند یدا... به خواسته خیانت در امانت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
)101جزایی  اصفهان  دو شهر  کیفری  دادگاه   101 به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  سابق( 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه 9409980358500377 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/06 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11049 شعبه 1 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9309980359501607  شماره  ابالغیه:9410100352701318  شماره   4/460
شماره بایگانی شعبه:940298 شاکی حسن شکرانی کوشکی فرزند قربانعلی شکایتی بر 
علیه متهم ایمان روغنی مبنی بر خرید مال غیر مال تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101جزایی 
سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
ثبت   9309980359501607 کالسه  به  و  ارجاع   336 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/19 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 108 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11051 شعبه 1 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق(
احضار

4/461 چون آقایان حسن و علی غالمی شکایتی علیه آقای فرامرز سنجری مبنی بر 
1- جعل )شناسنامه – کارت ملی – کارت پایان خدمت و استفاده از آن( 2- کالهبرداری 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 931297ک121 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای 
روز 94/7/21 ساعت 12ظهر تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
می آید جهت  بعمل  دعوت  مذکور  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی  کثیراالنتشار 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:11056 شعبه 121 دادگاه عمومی  و دادگاه تصمیم مقتضی 

جزایی اصفهان 

احضار متهم
پرونده:9109980359201772  شماره  ابالغیه:9410100354601478  شماره   4/462
پانته  برای  پرونده کالسه 9109980359201772  در  بایگانی شعبه: 920464  شماره 
آ ایزدپناه و علی مظفری به اتهام ورود به کشور یا خروج از نقاط غیرمجاز شکایتی 
طرح نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1394/06/29 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
است در صورت عدم حضور  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:11062 شعبه 20 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9309980350200883  شماره  ابالغیه:9410100350202898  شماره   4/463
دادخواستی  گچویی  عطایی  رضا  خواهان/شاکی  شعبه:931037  بایگانی  شماره 
مطالبه  خواسته  به  ملکی  ا...  روح  و  چرمهینی  قاسمی  بهرام  خوانده/متهم  طرفیت  به 
خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9309980350200883 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/14 و ساعت 08:00 تعیین شده است به 
ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  اول  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  اول پس  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  مراتب یک نوبت در یکی 
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:11066 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

شماره:1394/04/68586-1394/4/23 ورثه آقای سید احمد پرواس فرزند سید محمد 
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان زمین به مساحت 315 مترمربع 
علیاء جزء بخش 9 حوزه  واقع در  از 9- اصلی  فرعی  به شماره پالک شماره 1753 
به  امالک   –  110 دفتر  ثبت 1358 صفحه 433  ذیل  در  که  اصفهان  استان  نطنز  ثبتی 
نام سید احمد پرواس به شماره چاپی 075177 الف/89 المثنی صادر و تسلیم گردیده 
سپس برابر سند قطعی 58358-1372/02/23 دفتر 7 نطنز به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اختیار یکی از 
ورثه نامبرده )به نام عصمت حسنی( می باشد که علی رغم اخطار به وی از ارائه آن به 
المثنی  اداره ثبت اسناد و امالک نطنز خودداری نموده است چون درخواست صدور 
قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت  سند 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
انتشار  ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
ارائه کننده  یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
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.م الف:101 

عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  عطایی  عباس  خواهان   180/94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مورخ  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  بیرانوند  به طرفیت حسین  مطالبه وجه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   16/30 ساعت   94/5/21
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10325 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



امام صادق عليه السالم:
ش��ش )صفت( در مؤمن نيست: س��خت گيرى، 

بى خيرى، حسادت، لجاجت، دروغگويى و تجاوز. 20
37

15
34

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1631.july16 .2015
 8 Pages

صاحب امتياز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسوول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسوول :

 بهمن زين الدين 
پنج شنبه  25 تیر  1394 |29 رمضان  1436
شماره 1631 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

اسباب بازی مناسب در هر سن

کدام م��ادر و پدری اس��ت ک��ه نخواهد ب��رای فرزندش اس��باب ب��ازی بخرد؟ 
ح��اال خیل��ی از والدین م��ی دانن��د ک��ه بچه ها با اس��باب ب��ازی فق��ط بازی 
 نم��ی کنن��د و ای��ن وس��ایل بخش��ی از یادگیری آنه��ا را ش��امل می ش��ود. 
همین موضوع حساس��یت انتخاب اس��باب بازی را چند برابر می کند. به همین 
دلیل اس��باب بازی هایی که انتخاب می کنید،  باید اول از همه اس��تاندارد الزم 
 را داشته باش��د. راهنمای زیر به انتخاب اسباب بازی مناس��ب برای شما کمک

 می کند.
- همیشه برچسب سن مناسب را روی محصوالت اسباب بازی بخوانید. 

- بعضی از اس��باب بازی ها تکه های کوچکی دارند که م��ی تواند باعث خفگی 
 نوزاد ش��ود. بنابراین به تمام هش��دارهای بس��ته بندی اس��باب ب��ازی دقت 

کنید.
- اسباب بازی باید به اندازه کافی بزرگ باشد. ) ۳ سانتی متر قطر  و ۶ سانتی متر 

طول( به طوری که او نتواند اسباب بازی را ببلعد. 
  - از خریدن تیله، س��که و ت��وپ هایی که کمتر از ۴ س��انتی مت��ر قطر دارند 
 اجتناب کنی��د؛  چون م��ی تواند در گل��و کودک گی��ر ک��رده و باعث خفگی

 شود. 
- اس��باب بازی هایی که باطری می خورند باید در محل باطری پیچی داش��ته 
باشند که آن را محکم ببندد تا باعث ایجاد کنجکاوی نشود. باطری ها می توانند 
خطرات جبران ناپذیری از جمله خونریزی داخلی و س��وختگی شیمیایی را به 

همراه داشته باشند. 
-وقت��ی ایمن��ی اس��باب ب��ازی را بررس��ی م��ی کنی��د مطمئ��ن ش��وید 
 ک��ه اس��باب ب��ازی نش��کن اس��ت و ب��ه ان��دازه کاف��ی مقاوم��ت دارد. 
همچنی��ن حواس ت��ان باش��د که اس��باب ب��ازی نوک تی��ز نداش��ته و چرخ 
 و دگمه ها و چش��م عروس��ک ها ش��ل نباش��د که کودک آن را به ده��ان برده 

و ببلعد.
  -  بیشتر اسباب بازی های سوار شدنی زمانی که کودک قادر به نشستن باشد قابل 

استفاده است. اما باز هم بهتر است توصیه کارخانه سازنده را بخوانید.
- بیشتر اسباب بازی های سوار شدنی مانند اسب و واگن باید نوار ایمنی الزم را 

داشته باشد. 

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

در برهه ای از زمان به سر می بریم که مدرن 
ش��دن جامعه حقیقت تلخی را به بار آورده 
و آن چیزی نیس��ت جز ایجاد فاصله مادران 
با فرزندان ش��ان و متمرکز شدن تمام فکر و 

مشغله شان بر مسائل بیرون از خانواده.
بدون تردید اصلی تری��ن آرزوی هر زنی در 
طول حی��ات عمرش درک جای��گاه مادری 
است؛ اما انگار این آرزوی زنان دیروز بوده و در 
دنیایی که نظاره گریم واژه » حس مادری« 
واژه ای متروکه شده و اکثرأ تنها نام مادر را به 

یدک کشیده اند.
مگر نه اینکه پ��رورش فرزن��د،  اصلی ترین 
رسالت زن است؛  پس چه افتخاری است که 
مادر،  مدیر، معاون، کارمند و مانند اینها تلقی 
شود، ولی کودکش بهترین روزهای عمرش را 
افسرده و منزوی در آغوش پرستاری بگذراند 
که هرگز جای مهر مادر را برایش پر نمی کند.

در برهه ای از زمان به سر می بریم که مدرن 
ش��دن جامعه حقیقت تلخی را به بار آورده 
و آن چیزی نیس��ت جز ایجاد فاصله مادران 
با فرزندان ش��ان و متمرکز شدن تمام فکر و 
مشغله شان بر مسایل بیرون از خانواده و این 
فاصله روز به روز فزون��ی می یابد. تحقیقات 
حاکی از آن اس��ت که خانواده های این دوره 

فرزن��دان بی��ش از پیش به می پندارن��د 
تجمالت و 
ت  و ث��ر

نیازمندند و غافلند که تنها جرعه ای حمایت و 
عطوفت روح شان را سیراب می کند.

اگرچه همواره افراد زیادی حضور فعال زنان 
را در جامعه مورد تاکید قرار داده اند و آنها را به 
حضور در همه عرصه ها تشویق کرده اند؛  اما 
امروزه این امر به افراط کشیده شده تا حدی 
که نقش زن و مرد جابه جا ش��ده و خطرات 
فراگیرآن در همه حوزه ه��ا توجه و مکانیزم 

جدی می طلبد.
زندگی ام��روزی با فاصله گرفت��ن از دنیای 
سنتی بسیار مطلوب جریان یافته و توسعه 
و پیشرفت موجبات آسایش آدمی را فراهم 
آورده؛  اما نباید این پیشرفت زندگی را به کام 
خانواده تلخ کرد؛  بلکه الزم است از ماشینی 
شدن دنیای پیش روی خود نهایت بهره را برد 
و با افزایش آگاهی به رش��د علمی و معنوی 
رس��ید و مدیریتی مناس��ب برای خانواده و 
فرزندان مان رقم بزنی��م و با اصالح عملکرد 
خود تقصیرها را از دوش زندگی مدرن خالی 
کنیم. باید دانست ریشه تحوالت دنیای امروز 
کجاست؟ مسلما در پی گسترش هر ایده ای 
در جامعه نهاده��ای اجتماعی هم تحوالتی 
متحمل می ش��وند، جریان های��ی به وجود 
می آیند که ای��ن جریان ها ب��ر نهادی چون 
خانواده هم اثر می گذارد و یا حتی ایدئولوژی 
مردس��االری را در زندگی ام��روز با چالش 

مواجه می سازد.
اما ب��ا نگاهی گذرا ب��ه اطراف م��ان متوجه 
می شویم که ابزارهایی مدرن مانند اینترنت 
و ماه��واره هم به ای��ن جریان ه��ای فکری 
دامن می زند و افزایش توقع��ات و انتظارات 
 این قش��ر از جامعه را در تعریف ش��خصیت

 اجتماعی شان باال می برند.
با دید عمیق به زندگی زنان دیروز برای مان 
آشکار می شودکه آنها بیشتر به ایفای نقش 
همسری و مادری می پرداختند و در دانش و 
آگاهی ضعف ها داشته اند؛  اما برعکس زندگی 
زنان امروزی نش��ان می دهد که آنها سرگرم 

شدن افراطی و غرق شدن در منزلت شغلی و 
تحصیالت را بر جایگاه مادری ترجیح داده و 
پیشروی آنها در این سیالب فراموشی، زندگی 

آنها را به مخاطره می اندازد.
حجت االسالم والمسلمین علی نظری منفرد 
از اساتید حوزه علمیه قم ، به اهداف شوم غرب 
در خدشه دار کردن نقش زنان جامعه اسالمی 
اشاره کرد و گفت: غرب از هیچ کاری در لطمه 
زدن به ملت اس��الم فروگذار نکرده و امروزه 
نیز زنان را نش��انه گرفته و برای دستیابی به 
اهدافش از آنها استفاده ابزاری کرده و با بیان 
دفاع از حقوق زنان آنها را جذب عقاید زشت 

و ناپسند خود می کند.
نظری منفرد با اذعان ب��ه تمهیدات غرب در 
غفلت زنان از جایگاه خ��ود اظهار کرد: زنان 
امت اس��الم و ایران نباید بحث اشتغال را در 
جامعه در رأس اهداف خویش بدانند و نقش 
مادری، همسری و فرزند پروری مورد اغماض 
واقع ش��ود؛ بنا براین باید در حفظ و تحکیم 
س��نگر مادری اهتمام ورزند و اجازه ندهند 
فرهنگ های غلط غرب بر این جایگاه مقدس 

چیره شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در زندگ��ی کنونی 
ش��بکه های ماهواره،  بیش��ترین نقش را در 
سست کردن بنیان خانواده و تضعیف نقش 
مادری دارند؛  اما اسالم دین عقالنیت است 
و جوانان این نسل با تکیه بر آموزه های دینی 
نباید فری��ب تبلیغات ظاه��ری را بخورند و 
همواره با دس��تورگیری از عقل خود اخالق 

الهی را ترویج دهند.
اما این گرفتاری ها و چالش های مدرن جامعه 
ما همان پس مانده های جاهلیت است. همین 
روبه رو شدن با جاهلیت مدرن موجب شد تا 
جنسیت زن نادیده گرفته شود و رسیدن به 
کمال خویش را تنها در گرو تشابه با مردان و 

انجام کارهای مردانه بپندارد.
مریم پورمحمدی،  پژوه��ش گر حوزه زنان 
می گوید: امروزه جایگاه واقعی زنان آنقدر به 

انزوا کشیده شده است که رسانه های بیداری 
و شنیداری غرب، خود را به هر دری می زنند 
تا فرهنگ خود را بر اس��الم مس��لط کنند و 
به دنبال این تس��لط، فروپاشی خانواده های 
ایرانی، گس��ترش ط��الق و در نهایت انزوال 

کانون خانواده را ناظر باشند.
این پژوهش��گر ادامه می دهد: مشکل اصلی 
زندگی ما تغییر دید به نق��ش وزین مادری 
است؛  نگرشی که مش��اغلی مانند کارگری 
را برای زن تجویز می کند تا او از مردساالری 
رهایی یابد؛  ام��ا مغفول مانده ان��د از اینکه 
جایگاه واقع��ی زن در تش��ابه با م��رد معنا 

نمی یابد.
فرو ریختن بنایی مس��تحکم و پرهیمنه که 
در ذهن جامعه امروزی تثبیت ش��ده به این 
راحتی ها میسر نیست و بازگشت آن منزلت 
واال به سنت دیرینه هزینه ها دارد و همت ها 

الزم است تا آن را ریشه کن سازد.
با دیدی همه جانبه به ای��ن موضوع متوجه 
می شویم که اشتغال بانوان در جامعه اسالم 
هیچگونه منع دینی و اجتماعی ندارد. البته 
به آن شرطی که آس��یب فردی، اجتماعی و 
همچنین کم لطفی ب��رای خانواده به همراه 
نداشته باش��د. اگر بانوان بایدها و نبایدهای 
مهم اش��تغال را مدنظر قرار دهن��د و در این 
حیطه به نقش مادری لطمه نزنند،  می توانند 
با مشارکت های خود، پیش��رفت های نسل 

آینده را به همراه آورند.
در پایان باید گفت الزم اس��ت مس��ووالن با 
تمام درایت و برنامه ریزی های خود این مهم 
را توسعه داده و حوزه های اخالقی، معرفتی 
نیز با ن��گاه عمیق خود به تبیین مش��کالت 
جامعه بپردازند تا آس��یب های وارده به این 
قش��ر از جامعه را به حداقل خود برس��اند و 
 ارزش های آرمانی و اس��المی زنان نیز حفظ

 شود. به امید آنکه در فرصت های آتی با عملی 
شدن برنامه ها شاهد فرهنگی پویا و اجتماعی 

سالم مبتنی بر آموزه های اسالم باشیم.

گم شدن نقش مادری در جامعه مدرن امروزی

مواد الزم کرم دورنگ :
  شیر ، 100 گرم/ شکر،100 گرم/  پودر کاکائو،2 قاشق غذا خوری  / 
زرده تخم مرغ،7 عدد/ خامه،۳00 گرم/ پ��ودر ژالتین، 100 گرم / 

۳۳8 کالری، وانیل، 100 گرم
طرز تهيه کرم دورنگ :

ژالتی��ن را در آب س��رد ح��ل کنی��د و ب��ر روی بخ��ار آب ق��رار 
دهید ت��ا مایع ش��فافی ب��ه دس��ت آی��د. زرده و ش��کر و وانیل را 
 مخلوط م��ی کنی��د و با ه��م زن آنق��در می زنی��د تا ک��رم رنگ

 شود.
 ش��یر را داغ م��ی کنی��م ) دق��ت کنی��د ش��یر نبای��د بجوش��د( 
زرده ها و شکر مخلوط شده را با شیر گرم مخلوط می کنید ژالتین 

آماده را هم اضافه می کنید و مواد را خوب به هم می زنید.
خامه را داخ��ل ظرفی می ریزید و کمی از م��واد را داخل خامه می 

ریزید و هم می زنید تا خامه یک دست شود.
داخل کرم گلوله نماند.  سپس خامه را به مواد قبلی اضافه می کنید.  

نصف مواد را داخل ظرف مورد نظر می ریزید.
ظرف��ی ک��ه ک��رم ب��ا آن س��رو م��ی ش��ود را ب��ه م��دت 15 
 دقیق��ه داخ��ل فری��زر ق��رار م��ی دهی��د ت��ا ک��رم خ��ودش را 

بگیرد.
حالت ژله مانند پی��دا کند. در ای��ن فاصله پودر کاکائ��و را با کمی 
ش��یر مخلوط می کنید و ب��ه باقی مانده م��واد اضافه م��ی کنید.  
 م��واد اول ک��ه خ��ودش را گرف��ت م��واد بع��دی را ب��ا آن اضافه 

کنید.
در فاصله ای که مواد اول داخل فریزر است، مواد کاکائویی را گاهی 

همبزنید تا مواد خودش را نگیرد.
بعد از اضافه کردن مواد دوم کرم را داخل یخچال به مدت ۳ الی ۴ 

ساعت قرار دهید. 
این کرم خوشمزه  آماده است.

   

این اثر،  ترجمه کت��اب » االمام علی صوة 
العدال��ة االنس��انیه« و درباره ش��خصیت 
واالی امیرالمؤمنین)علی��ه الس��الم ( 
از زب��ان یک نویس��نده مس��یحی اس��ت 
ک��ه توس��ط س��یدهادی خسروش��اهی، 
 ترجم��ه و توضیحاتی به آن اضافه ش��ده 

است.
 کت��اب حاض��ر را نی��م ق��رن پی��ش، 
ج��رداق«،  س��جعان  ج��رج   «
لبن��ان  اه��ل  مس��یحی  پژوهش��گر 

تألی��ف و در بی��روت منتش��ر کرد. نش��ر ای��ن کتاب از س��وی ی��ک نفر 
 مس��یحی، با اس��تقبال عجیبی در سراس��ر جهان اس��الم روبه رو ش��د و 
شخصیت های برجس��ته ای از علمای اس��الم نظیر آیت اهلل سید محسن 
حکیم، آیت اهلل س��ید محمدحس��ین بروجردی، عالمه شیخ محمدجواد 
 مغنیه، عالمه محمدتقی جعفری و ده ها شخصیت دیگر، با ارسال پیام و نامه 
»جرج جرداق« را مورد تفقد قرار دادند که همین امر باعث ش��د نویسنده 
کتاب، آن را به شکل موس��وعه ای پنج جلدی و در بیش از دو هزار صفحه 

منتشر کند.
 این موس��وعه تاکنون ده ها ب��ار به زبان ه��ای گوناگون ترجم��ه و چاپ 
ش��ده اس��ت. درباره ش��خصیت یگانه و ممتاز پیش��وای عدل گس��تران 
 و امام اندیش��وران، امیرمؤمن��ان علی)علیه الس��الم (، آث��ار گوناگونی به

 زبان های مختلف، نگاشته شده و هر یک از زاویه ای به این اقیانوس ناپیدا 
کرانه نگریسته اند. 

»ج��رج ج��رداق« دانش��مند مس��یحی لبنان��ی، ب��ا مطالع��ه زندگی و 
س��خنان و نی��ز ش��یوه زمام��داری آن حض��رت، ب��ه ش��دت مج��ذوب 
 ایش��ان ش��د و ب��ا غ��ور و تفک��ر، اث��ر جاوی��دی از خ��ود ب��ه ی��ادگار 

گذاشت.
کتاب او ب��ا ن��ام »االمام علی ص��وة العدال��ة االنس��انیه )ام��ام علی)علیه 
الس��الم (، ص��دای عدال��ت انس��انی(« در پن��ج جل��د نوش��ته ش��ده 
 و با ترجمه روان س��یدهادی خسروش��اهی به پارس��ی زبانان، اهدا ش��ده

 است.
کتاب تک جل��دی » امام علی)ع (، ص��دای عدالت انس��انی«، دربرگیرنده 
مجموعه »االمام علی صوة العدالة االنسانیه )امام علی، صدای عدالت انسانی(« 

است که خود »جرداق« پیش از بسط و گسترش، نوشته است.

   

امام علی کرم دو رنگ
 صدای عدالت انسانی است

معرفی کتابآشپزی

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

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 

نوبت دوم  تجدید آگهی مناقصه عمومی   

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1394 
خود در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات احداث دو دستگاه 

مخزن 500 مترمکعبی و یک دستگاه مخزن 50 مترمکعبی پارک 
کوهستان زرین شهر با اعتبار اولیه 7/500/000/000 ریال 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد 

شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 94/4/31 به 

شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 
جواد جمالی – شهردار زرین شهر   روابط عمومی  شهردار ی و شورای اسالمی زرین شهر 

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت 

صد شکر که این آمد و صد حیف  که آن رفت 

مبارک سعید فطر عید   
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