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سرنوشت والیبال در انتظار بسکتبال؟
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صف مشتریان برای خرید نفت
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روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

انجام ۴ عمل نادر در
 بیمارستان چمران

رییس بیمارستان چمران اصفهان گفت: این بیمارستان 
که تنها بیمارستان تخصصی قلب در استان اصفهان است 

از ابتدای سال تاکنون با تیم جراحی خود...

با انحالل تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر بسکتبال، به نظر می رسد داستان والیبال اصفهان درحال تکرار شدن برای بسکتبال است.
داستان ورزش های توپی منهای فوتبال در اصفهان داستان غم انگیزی است. سال هاست از والیبال نصف جهان فقط نامی از گذشته باقی 
مانده و به جز معرفی چند ملی پوش که درخشش و راهیابی آنها به تیم ملی را می توان بیشتر به تیم های باشگاهی غیراصفهانی مربوط 
دانست، نه از نماینده اصفهان در سوپرلیگ کشور خبری هست و نه از نام آوری تیم های نصف جهان در لیگ های پایه؛ در این شرایط، 
والیبال اصفهان دلخوش به حضور تیم والیبال بانوان ذوب آهن در لیگ برتر است و حضور نصفه و نیمه و همیشه همراه با اما و اگر تیم 
مردان این باشگاه در لیگ دسته یک که هنوز مشخص نیست شاهد سومین حضور این تیم در فصل جدید مسابقات خواهیم بود یا خیر.

حاال اما سناریوی والیبال اصفهان درحال تکرار شدن برای بسکتبال است. مهم ترین خبری که هفته گذشته از بسکتبال اصفهان به 
گوش رسید، انحالل تیم بسکتبال پمینا بود که عمر آن در بسکتبال ایران به بیشتر از یک فصل قد نداد....

تحریم های ایران باید 
هر چه سریع تر لغو شود

» دیدیه بورک هالتر« وزیر خارجه سوییس گفت: تحریم 
های بین المللی علیه ایران باید هر چه سریع تر و با اجرای 

موثر و مناسب توافق هسته ای وین لغو شود ...

خبرهای خوش زنگنه از
 مذاکره با آلمانی ها

 ظرفیت تولید نف��ت ایران در آین��ده ای نزدیک به چهار 
میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز خواهد رسید. وزیر نفت 

از رونمایی قراردادهای جدید نفتی...

پول های بلوکه شده 
خرج شده است

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
گفت: پول های بلوکه ش��ده با برنام��ه ریزی های صورت 

گرفته ای که قبال صورت گرفته، هزینه شده است...

» شاخ کنار« آخرین سازه سنگي
 در مسیر زنده رود

سفر رهبر حماس به عربستان 
نشانه ی چیست؟

بند ش��اخ کن��ار آخری��ن س��ازه س��نگ و س��اروجی در 
مس��یر رودخان��ه تم��دن س��از زاین��ده رود اس��ت ک��ه 
فاصل��ه زی��ادی ب��ا دلت��ای ورودی ت��االب بین الملل��ی 
 گاوخونی ن��دارد و بر اس��اس گفته مردم��ان ورزنه حدود 
یک ص��د س��ال قب��ل در راس��تای جم��ع آوری آب و 
زهاب ه��ا س��اخته ش��د و کش��اورزان نی��ز ب��ا حف��ر دو 
 م��ادی در نزدیک��ی ای��ن بن��د م��زارع » ش��اخ کنار« و 

» شاخ میان« در دو طرف رودخانه را آبیاری می کردند.
رسیدن آب به مزارع بخش بن رود، پایان ماجرای کشت و 
زرع زنده رود شرق اصفهان نبود؛ بلکه در قسمت های بسیار 
حاصلخیز در اطراف تاالب نیز روزگاری پنبه مرغوب کشت 
می شد؛ قلعه، منازل و شکارگاهی وجود داشت؛ اما با آبگیری 
سد زاینده رود در اواخر دهه 134٠ و کاهش حق آبه تاالب؛ 
نخست زمین های شاخ میان و شاخ کنار خشکید و سپس 
در سال های گذشته با بروز خشک سالی، نابودی گاوخونی 

زیبا رقم خورد.
 روستاهاي متروک »شاخ کنار« و »شاخ  میان«...

نیویورک تایمز نوش��ت، ظاهراً دیدار خالد مشعل با پادشاه 
سعودی بازتاب اراده راسخ ملک سلمان برای بسیج هر چه 
بیشتر کشورها و سازمان های جهان عرب علیه ایران است.

دیدار ملک سلمان با رهبران ارشد...

رکود  در بازار پارچه قلمکار اصفهان

بزرگ ترین شرکت آمریکایی در راه تهران؛ 
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 » دیدیه بورک هالتر« وزیر خارجه س��وییس گفت: تحریم های
 بین المللی علیه ایران باید هر چه س��ریع تر و ب��ا اجرای موثر و 

مناسب توافق هسته ای وین لغو شود .
  ب��ه گ��زارش زاین��ده رود و ب��ه نق��ل از تلویزی��ون س��وییس

  »ار ت اس«، هالتر در پی توافق هسته ای میان ایران و گروه 5+1 
در گفت و گو با رسانه ها گفت:ش��ورای فدرال به دقت پرونده را 

برای تصمیم گیری های مستقل بررسی خواهد کرد.
وی در اظهاراتی تلویزیونی افزود: به نظر من تحریم ها باید هر چه 

سریع تر و با اجرای موثر و مناسب توافق لغو شود.
این گزارش اف��زود: س��وییس از فوریه )بهمن/ اس��فند( 2007 
میالدی تحریم هایی را به ایران تحمیل کرد. این کشور در اوایل 

س��ال 2014 میالدی در پی حصول نخس��تین توافق موقت در 
نوامبر )آبان/ آذر( 2013، بخش��ی از تحریم ها را تعلیق کرد؛  اما 

هنوز بخش قابل توجهی از تحریم ها به قوت خود باقی است.
ایران و کش��ورهای عضو گروه 1+5 پس از 22 ماه مذاکره فشرده 
سرانجام در 23 تیرماه 1394 در وین برای رفع سوء تفاهم ها در 
مورد برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی و هم زمان لغو 

تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران توافق کردند.
 در مذاک��رات وین که پ��س از 18 روز نشس��ت های فش��رده به 
جمع بندی نهایی رسید، حقوق هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
حفظ شد و چرخه کامل غنی سازی س��وخت و همچنین تداوم 

تحقیق و پژوهش به رسمیت شناخته شد.

س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان گفت: ما نس��بت به 
 برخی مس��ائل منطقه خاورمیانه دیدگاه های��ی کامال متفاوت از

 سیاست های آلمان داریم.
مرضیه افخم،  درپاسخ به س��والی در مورد اظهارات معاون صدر 
اعظم و وزیر اقتصاد آلمان در خصوص به رسمیت شناختن رژیم 
صهیونیستی از طرف ایران و طرح این موضوع در دیدارهایش در 
تهران اظهار کرد: ما نس��بت به برخی مس��ائل منطقه خاورمیانه 
دیدگاه های��ی کامال متف��اوت از سیاس��ت های آلم��ان داریم و 
همواره طی 35 سال گذش��ته نیز دیدگاه های مان را در مذاکرات 
 متعدد و مختلف صریح��ا بیان کرده ایم و ای��ن موضوع جدیدی

 نیست .

وی با اشاره به عالئق مش��ترک و ظرفیت های وسیع همکاری دو 
کش��ور تصریح کرد: در حوزه همکاری های دوجانبه سیاس��ی و 
اقتصادی و همچنین مشورت ها پیرامون موضوعات و بحران های 
مختلف بین المللی سابقه تماس ها و فعالیت های سازنده ای میان 

دو کشور وجود دارد.
وی هم چنین اظهار کرد: بخش اصلی این سفر گفت وگو و تبادل 
نظر پیرامون زمینه ها و چشم انداز همکاری های دوجانبه را شامل 
می شود و طبیعی است در گفت وگو پیرامون منطقه ما همچون 
گذشته نگرانی ها و نظرات مان در خصوص تهدیدات موجود و از 
جمله تهدیدات رژیم صهیونیستی و ریشه های بحران در منطقه 

را مطرح خواهیم کرد.

نیویورک تایمز نوشت، ظاهراً دیدار خالد مشعل با پادشاه سعودی 
بازتاب اراده راسخ ملک سلمان برای بسیج هر چه بیشتر کشورها 

و سازمان های جهان عرب علیه ایران است.
دیدار ملک س��لمان با رهبران ارش��د گروه حم��اس نمونه ای 
چشمگیر از تمایل پادش��اه به کار با سازمان های اسالمی است 
که مدت های طوالنی دشمن قلمداد می شدند؛  آن هم درست 
 زمانی که س��عودی ها از آن بیم دارن��د، ایران در پ��ی توافق با 
قدرت های غربی ب��رای لغو تحریم های اقتص��ادی اش قدرت 

گرفته باشد.
 ای��ن دی��دار در مک��ه ص��ورت گرفت و خال��د مش��عل، رهبر 
 سیاس��ی حماس که در قطرزندگی می کند، نیز در آن حضور

 داشت. 
حرکتی کامال ً در جهت عکس رویکرد پادشاه سابق، عبدهلل، که 
کمپین تضعیف و ریشه کن کردن اخوان المسلیمن و وابستگان 
به این گروه را در منطقه هدایت می کرد. حماس هم انشعابی از 

اخوان الملسمین است.
 اما پادشاه جدید نش��ان داد در تالش برای مقابله با ایران مایل 
است با گروه های اسالمی به سبک اخوان المسلمین کار کند. 
مصطفی عالن��ی، تحلیلگر مرکز مطالعات خلی��ج )فارس( می 
گوی��د:» آخرین چیزی که انتظار داش��تیم مالقات س��لمان با 
 خالد مش��عل بود.« او می افزاید:» اما االن منطقه در حال تغییر

 است. الزم است با متحدان ایران در منطقه مستقیم مواجه شد.« 
عالنی دیدار سلمان با مشعل را بخشی از » راهبرد جامع« برای 

مقابله با نفوذ ایران توصیف می کند.
 این روزنام��ه اضافه کرد: رهبران س��عودی مدت ه��ا گروهای

 اسالم گرا به سبک اخوان المسلمین، به ویژه شاخه های مسلح 
چون حماس، را خطری قلمداد می کردند که قدرت خانوادگی 
و قلمرو پادشاهی آنها را تهدید می کند. در پی سرنگونی دولت 
برخواس��ته از اخوان المس��لمین در مصر با کودتای نظامی که 
 عربس��تان از آن حمایت م��ی کرد، ریاض جنگ س��ردی علیه

 اخوان المسلمین در منطقه به راه انداخت. 
 اخوان المسلمینی که تالش می کرد نظم نوینی در منطقه بر قرار 
کن��د. در نهایت سیاس��ت س��عودی ه��ا موجب هم س��ویی 
 علن��ی غیرمعمول منافع اس��راییل، عربس��تان، مصر و س��ایر

 همسایه های عرب و اتحاد تلویحی آنها علیه دشمنان مشترک، 
ایران و حماس شد.

 عالوه بر حماس، از زمان بر تخت نشستن ملک سلمان، عربستان 
سعودی با گروه های اسالم گرا به س��بک اخوان المسلمین در 
 یمن نیز همکاری می کند و ه��م اکنون عملیاتی هوایی را علیه

 حوثی ها می کند. 
 ملک س��لمان،  همچنین همکاری نزدیکی ب��ا رییس جمهور

 اس��الم گرای ترکیه آغاز کرده اس��ت. دو رهبر برای حمایت از 

تروریست هایی که با دولت برخوردار از حمایت ایران در دمشق 
می جنگند، هم پیمان شده اند.

 شبکه خبری العربیه که متعلق به عربستان است، دیدار مشعل 
با ملک سلمان را تایید کرد. اسامه حمدان، از مقام های حماس، 
نیز تایید کرد مش��عل با ملک س��لمان، محمد بن سلمان پسر 
پادشاه عربستان و وزیر دفاع، و محمد بن نایف وزیر کشور دیدار 

کرده است. 
حمدان گفت، دیدار با پادشاه سعودی در پی درخواست مشعل 
صورت گرفته اس��ت و در این دیدار درباره مس��ائل فلسطین و 

تجاوزگری اسراییل در بین المقدس گفت وگو شده است. 
حمدان افزود:  دو طرف درباره توافق هس��ته ای ایران صحبت 
نکرده اند؛  اما درباره حمایت احتمالی عربستان از آشتی فتح و 

حماس گفت وگو شد. 
در صفحه فی��س ب��وک ش��بکه ماه��واره ای الق��دس که در 
کنت��رل حم��اس اس��ت، تصاویری منتش��ر ش��د ک��ه ظاهرا 
 مش��عل و موس��ی ابومرزوق، معاون مش��عل را در مکه نش��ان

 می دهد. 
در این صفحه همچنین نقل قولی از یک مقام حماس منتش��ر 
شده است که  می گوید هیات حماس با خالد بن علی بن عبداهلل 
الحمیدان، رییس اطالعات سعودی، دیدار کرده و با پادشاه نماز 
خوانده است. روابط حماس با ایران در پی مخالفت این گروه با 
حمایت ایران از اسد دچار تنش شد. حماس به تازگی بیانیه ای 
منتش��ر کرده اس��ت و در آن از جنگ به رهبری عربستان علیه 

حوثی ها حمایت کرده است.
 عالنی اضافه کرد:  س��عودی ه��ا قصد دارن��د کاری کنند روی 
گردانی قدرت های عربی بهانه ای نشود تا حماس به عامل ایران 
تبدیل شود. او می گوید دیدار مشعل با ملک سلمان با مساعدت 

دولت قطر میسر شده است.
 البته هنوز امکان دارد پادشاه عربستان از تالش برای جلب نظر 
حماس دس��تور کار پیچیده تری از مقابله با ایران داشته باشد. 
نفوذ داعش )گروه تکفیری صهیونیستی( در غزه رو به افزایش 

است و دولت حماس را تهدید می کند. 
همزمان داعش )گروه تکفیری صهیونیستی ( با برداشت انحرافی 
و افراطی از تعالیم اسالمی در مقایسه با حماس تهدید جدی تری 

علیه پادشاهی سعودی محسوب می شود. 
با وجود این دوری گلد، مدیر کل وزارت خارجه اسراییل می گوید 
 از خبر مالقات مشعل با ملک سلمان جا نخورده است. او افزود:

» هی��چ نش��انه ای وج��ود ن��دارد ک��ه حم��اس بخواه��د 
از ای��ران جدا ش��ود«. گلد اف��زود حماس با وابس��تگان داعش 
در صح��رای س��ینا ب��رای دریاف��ت ت��دارکات نظام��ی و 
آموزش ه��م پیمان ش��ده اس��ت و تا جای��ی که به اس��راییل 
 مرب��وط می ش��ود حم��اس به اندازه گذش��ته مش��کل س��از

است.

نیویورک تایمز: 

سفر رهبر حماس به عربستان نشانه ی چیست؟
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محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه گفت: کس��انی که 
 پ��س از تواف��ق در وی��ن همچن��ان از کاربرد زور س��خن

 می گویند ، ظرفیت و توانایی الزم برای مدیریت ، پیشبرد 
و تثبیت دیپلماسی را ندارند. 

ظریف در گفت وگوی کوتاهی در پاسخ به این سوال که طی 
چند روز گذشته مسووالن آمریکایی درباره گزینه نظامی 
ح��رف زده اندگفت: در ش��رایطی که جه��ان توافق هفته 
گذش��ته در وین را پیروزی دیپلماسی بر جنگ و خشونت 
قلمداد کرد، متاسفانه هنوز کسانی هستند که از کاربرد غیر 
قانونی و نامشروع زور برای دستیابی به مقاصد توهم آمیز 
خود سخن می گویند و اصرار بیهوده بر حفظ یک گزینه از 

پیش ناکار آمد دارند.
وزیر امور خارجه افزود: به نظر می رسد این افراد توان درک 
این موضوع را ندارندکه کاربرد زور ب��رای تجاوز به حقوق 
دیگران یک گزینه نیس��ت؛  بلکه یک وسوسه خطرناک و 
نابخردانه است که معموال از سوی کسانی مطرح می شود 
که فاقد ظرفیت و توانایی الزم برای مدیریت ، پیش��برد و 

تثبیت دیپلماسی هستند.

 ی��ک پژوهش��گر سیاس��تگذاری اجتماع��ی گف��ت: 
بر اس��اس برآوردهای صورت گرفته توس��ط مؤسس��ات 
 دولتی، ح��دود 15 درصد جمعیت کش��ور زی��ر خط فقر 

هستند.
 همچنین حدود دو میلیون و 300 ه��زار خانوار نیز تحت 

پوشش دائمی امداد و بهزیستی هستند. 
این در حالی اس��ت که ح��دود 10 میلیون نفر مس��تحق 

دریافت سبد غذایی تشخیص داده  شده اند. 
به نوشته ایسنا، دکتر امیدی در ادامه افزود: در حال حاضر 
حدود پنج درصد جمعیت دچار فقر شدید هستند؛  یعنی 
اگر تمامی درآمدش��ان را برای تامین غذای مورد نیاز خود 

صرف کنند باز هم درآمدشان کفاف نمی دهد. 
همچنین 33 درصدی ش��هری ها و 40 درصد روستاییان 
دچار فقر مطلق اند که این میزان در سیستان و بلوچستان 
به بیش از 60 درصد و در کرمان، کردس��تان و گلستان به 

بیش از 50 درصد می رسد.

رییس کمیس��یون اص��ل 90 مجلس از بررس��ی عملکرد 
سفارتخانه های ایران در برخی کشورها در کمیسیون اصل 

90 به دلیل تخلفات و فعال نبودن آنها خبر داد. 
محمدعلی پورمختار،  رییس کمیسیون اصل 90 مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به شکایات 
واصله از تخلفات و مشکالت برخی سفارتخانه های ایران در 
خارج از کشور و مشکالت اتباع ایرانی در کشورهای دیگر 
گفت: قرار بود برخی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس 
برای بررس��ی عملکرد س��فارت خانه ها س��فرهایی داشته 
باشند؛ اما به دلیل نظر هیأت رییس��ه مجلس فعال سفری 

انجام نخواهد شد.
 رییس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تصریح کرد: 
ما در کمیس��یون اصل 90 برروی مأموریت ه��ا و عملکرد 
سفارت خانه ها از دولت قبل حساس بودیم و پرونده هایی را 

در مورد تخلفات آنها داشتیم. 
آقای روحان��ی هم در ابت��دای ریاس��ت جمهوری خود به 
عملکرد ضعیف سفارتخانه ها اشاره کرد که اشاره درستی 
بود. پورمختار ادامه داد: اطالع داریم که سفارت خانه های 
ایران در برخی کش��ورها آنطور که شایس��ته است، فعال 
نیس��تند و اگر آگاهانه، هوش��مندانه و فعاالنه عمل کنند، 
بسیاری از مشکالت کشور در حوزه  اقتصادی و بین المللی 

قابل حل است.
وی در پایان تأکید کرد: بررس��ی عملکرد سفارتخانه های 
ایران در تعدادی از کشورها در در دس��تورکار کمیسیون 
است و تصمیم داریم با حضور در آن کشورها عملکرد این 

سفارتخانه ها را از نزدیک بررسی کنیم.

مس��وول اجرایی ش��ورای نگهبان از آغاز بررسی وضعیت 
 قوانین قبل از انقالب از لحاظ ش��رعی در این ش��ورا خبر 

داد. 
 به گ��زارش فارس، س��یامک ره پی��ک،  مس��وول اجرایی 
شورای نگهبان در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه 
این هفته ته��ران از آغاز بررس��ی وضعی��ت قوانین قبل از 
انقالب از لحاظ ش��رعی خب��ر داد و گفت: ب��رای وضعیت 
قوانین قبل از انق��الب، اولویت بندی هایی در دس��تورکار 
قرار گرفته اس��ت تا اگر قوانینی مغایرت ش��رعی داش��ته 
 مش��خص و طبق راهکار متعارف نسبت به اصالح آن اقدام 

شود.
این خبر مورد توجه گسترده رسانه های فارسی زبان خارج 

از کشور قرار گرفته است.

کسانی که دم از زور می زنند 
ظرفیت مدیریت دیپلماسی ندارند

آماری از ایرانیان
 مستحق دریافت سبد غذایی

 عملکرد سفارت خانه های ایران
زیر ذره  بین کمیسیون اصل نود

    آغاز بررسی قوانین قبل از نقالب 
به لحاظ شرعی

شنیده ها 

وزیر خارجه سوییس:

تحریم های ایران باید هر چه سریع تر لغو شود
افخم:

دیدگاه هایی کامال متفاوت از سیاست های آلمان داریم

 امض��ای تواف��ق جام��ع در وی��ن حفظ تحری��م های
 بین المللی قبلی بر همکاری نظام��ی- فنی با ایران را 
در نظر می گیرد. اما این تحریم ها فقط به تس��لیحات 
 تهاجم��ی مح��دود م��ی ش��وند. در عین ح��ال، لغو 
تحریم ه��ای مالی به آن معناس��ت که س��ازماندهی 
سیستم محاس��بات مالی در اجرای قراردادها ساده تر 

خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري دانشجو، خبرگزاری اسپوتنیک 
در گزارش��ی با عنوان  چی��ن و بازار تس��لیحات ایران 

نوشت :
واسیلی کاشین،  کارش��ناس  مرکز  تحلیل استراتژی 
و  فناوری معتقد اس��ت که امضای  توافق جامع درباره 
برنامه هس��ته ای ایران  امکانات جدید برای  توس��عه 
همکاری چین - ای��ران  در  عرصه دفاع می گش��اید. 
چین حتی قبل از پایان تحریم 5 س��اله  تس��لیحاتی 
سازمان ملل  می توانست به پیشرفت جدی در یکسری 
 جهات برس��د. یکی از گام های آش��کار در این زمینه 
می توانس��ت فروش  هواپیماهای نظامی حمل و نقل  

سبک و متوسط چین به ایران باشد.
 امضای تواف��ق جام��ع در وی��ن حفظ  تحری��م های

 بی��ن الملل��ی قبلی ب��ر هم��کاری  نظام��ی - فنی با 
ایران را در نظر م��ی گیرد.  اما این تحری��م ها  فقط به 
 تسلیحات تهاجمی محدود می شوند. در عین حال، لغو

 تحریم ه��ای  مالی به آن معناس��ت که س��ازماندهی 
 سیس��تم محاس��بات مال��ی در اج��رای قرارداده��ا 
ساده تر خواهد بود.  چین  در ده های 1990 و 2000 
میالدی مهم ترین منبع فناوری نظامی برای ایران بود. 
مجوزهای انواع مختلف تسلیحات موشکی  و  سیستم 
پدافند هوایی به ایران داده ش��د که نق��ش مهمی در 
پیشرفت صنعت  دفاعی ایران ایفا کرد. پس از آن، چین 

همکاری نظام��ی -  فنی با ای��ران را  متوقف کرد، زیرا  
نگران عواقب منفی مناسبات خود با آمریکا بود.

 اینک بازار بزرگ تس��لیحاتی  جدی��د در مقابل چین 
ظاهر می ش��ود که از نظر مقیاس خ��ود در آینده دور  
ممکن است با بازار پاکس��تان قابل مقایسه باشد. البته 
تحریم ه��ا اجازه تحوی��ل بعضی از بهتری��ن کاالهای 
 صادرات��ی چین ب��ه ای��ران را  نخواه��د داد . جنگنده

 » اف. اس 1 «، تانک، خمپاره ان��داز 155 میلیمتری، 
 راک��ت ان��داز چندگان��ه س��نگین، زیردریای��ی و

کشتی های جنگی.  با وجود این، چین می توانست در 
یکسری جهات پیش��رفت جدی حتی تا قبل از تحریم 
تسلیحاتی 5 ساله سازمان ملل  داش��ته باشد. فروش 
هواپیماهای  سبک و متوس��ط نظامی حمل و نقل می 
توانست گام آشکاری در این عرصه باشد. یگان هوایی 
نظامی- مسافربری ایران عمدتا از هواپیماهای قدیمی 
آمریکایی تشکیل شده است که قبل از انقالب اسالمی 
به ایران تحویل داده شدند و  تعداد کمی هواپیماهای 

.»7-Y«  قدیمی چینی
 متأس��فانه روس��یه در حال حاضر فاق��د هواپیماهای 
مسافربری متوسط  است که بتواند  آنها را صادر کند و  
این هواپیماها بتوانند با هواپیما های  چینی » ئو-8« 

و » ئو-9« رقابت کنند. یگان هواپیماهای  آموزش��ی  
 و  آموزش��ی - نظامی ای��ران نیز باید تازه ش��ود. البته

  چینی ها در عرصه هواپیماهای جت آموزشی - نظامی 
مجبور می شوند رقابت شدیدی با روس ها را پشت سر 
بگذارند. بالگردهای  سبک ترابری  و آموزشی چینی نیز 

می توانند به ایران صادر شوند.
 یک جه��ت دیگر هم��کاری برای چین،  ب��دون نقض

 تحری��م ها، م��ی توان��د  تحوی��ل  کااله��ای نظامی 
الکترونیک،  سیستم رادار،  سیس��تم کنترل خودکار 
و ارتباطات باش��د که چی��ن به موفقیت ه��ای زیادی 
در این عرصه نایل آمده اس��ت.  و باالخ��ره اینکه برای 
ایران دریاف��ت برخی از  ان��واع  وس��ایل نقلیه نظامی 
چین از جمله شاسی چند محوری سنگین برای نصب 
تس��لیحات جالب خواهد بود. در برخی از این جهات، 
چین مجبور خواهد شد با روسیه به رقابت بپردازد اما 
در  موارد چندی آنها از ش��انس خوب��ی در پیروزی در 
معامالت برخوردار خواهند بود. )قیمت پایین  با حفظ 
خصوصیات   عالی( یکی دیگر از جهات مهم همکاری 
به غی��ر از تحویل فن��اوری نظامی، م��ی تواند تحویل 
تجهیزات صنعتی برای تأمین نیازهای مدرنیزه کردن 

صنعت دفاعی ایران باشد.
  در آینده نزدیک ایران باید بین پیش��نهادات روسیه 
و چین دس��ت به انتخاب بزند؛ زیرا هن��وز نمی تواند 
از تسلیحات غربی برخوردار ش��ود. مناسبات ایران با 
فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین  دشوار است.  
در گذشته،  مسکو و پکن بارها مناسبات خود با تهران را  
به خاطر حفظ مناسبات با ثبات با غرب قربانی کردند. 
ایران بطور کامل به روس��یه و چی��ن اطمینان ندارد و 
متعاقبا سعی می کند از وابستگی فقط به یک کشور در 

همکاری نظامی - فنی دوری کند.

بررسی توسعه همکاری های نظامی بین ایران و چین
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در حالی که وزیر دفاع آمریکا مدعی است برای قویت همکاری 
نظامی عازم اراضی اش��غالی ش��ده،  اما مقامات صهیونیستی 
هدف از این سفر را جبران خسارت اس��راییل به خاطر توافق 
 با ایران تلقی می کنند هر چن��د آمریکایی ها این موضوع را رد 

کرده اند.
همزمان با عصبانیت رژیم صهیونیس��تی از توافق هس��ته ای 
ایران، وزیر دفاع آمریکا یکش��نبه وارد اراضی اش��غالی شد تا 
قدرتمندترین بخش روابط آمریکا - اسراییل یعنی همکاری 

نظامی را تقویت کند.
به گزارش آسوش��یتدپرس، رژیم صهیونیس��تی ابراز نگرانی 
کرده است که فروش سالح های پیشرفته آمریکا به کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس اقدامی اس��ت برای جبران بعد نظامی 

اسراییل.
 اما مقامات آمریکایی گفته اند، واشنگتن قصد ندارد سالح های 
 جدی��د را ب��رای جبران خس��ارت توافق ب��ا ایران پیش��نهاد 

کند.
بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی پیش از سفر کارتر به 
اراضی اشغالی اعالم کرده اند، هر چند او به شدت حامی توافق 
با ایران اس��ت؛ اما قصد ندارد مخالفت اسراییل با این توافق را 
تغییر دهد. نتانیاهو، توافق هس��ته ای با ایران را یک اش��تباه 

تاریخی خوانده است.
همزمان با توافق هس��ته ای، وزیر دفاع آمریکا بیانیه ای صادر 
کرد و گفت: آمریکا آماده است به اسراییل کمک کند تا امنیت 

خود را تقویت کند.
 به رغم اختالفات آمریکا و اس��راییل بر س��ر برنامه هسته ای 
 ایران، روابط دفاعی این دو در س��ال های اخیر عمیق تر شده

 است.
به دنبال س��خنان مقامات آمریکایی درب��اره کمک به تقویت 
امنیت اسرائیل، مقامات رژیم صهیونیستی تاکید دارند مایل 
نیس��تند اقدام آمریکا ب��رای جبران توافق هس��ته ای با ایران 
را مورد بررس��ی قرار دهند چراکه این کار به معنای پذیرش 

توافق خواهد بود.
در واکنش به همی��ن موضوع بود ک��ه »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در گفت وگو با رسانه های 
 آمریکای��ی گف��ت: » هم��ه درباره جبران خس��ارت س��خن 

می گویند.
 اما سوالی که باید پرسیده شود این است که اگر این توافق قرار 
است اسرائیل و همسایگان عرب ما را ایمن تر سازد چرا باید آن 

را با پرداخت خسارت جبران کرد«.

پاسخ سردار دهقان
 به رجزخوانی آمریکایی ها

وزیر دف��اع گفت: اجرای »برجام« مس��تلزم رعای��ت کامل خطوط 
 قرمز جمهوری اس��المی ایران و جل��ب اعتماد ملت ایران توس��ط

 1 + 5 و نهادهای بین المللی ذیربط است.
 سردار حس��ین دهقان،  وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در 
جمع مدیران و کارکنان وزارت دفاع طی سخنانی در خصوص توافق 
هس��ته ای اظهار داش��ت: این توافق  نتیجه مقاومت و رشادت ملت 
ایران ، تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب اس��المی و هوشمندی و 
صالبت تیم مذاکره کننده هس��ته ای بود ،که  موجب پذیرش موضع 
عزتمندانه جمهوری اسالمی ایران از طرف قدرت های بزرگ جهانی 
شد و گام نخست در مسیر حل و فصل مس��ائل هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران است که اجرای آن مستلزم رعایت کامل خطوط قرمز 
جمهوری اس��المی ایران و جلب اعتماد ملت ایران توس��ط 1 + 5 و 
نهادهای بین المللی ذیربط است. وی با بیان اینکه مذاکرات صورت 
گرفته صرفا روی موضوع هسته ای بوده است گفت: مسائل گذشته 
PPT با آژانس توافق شده و ما براساس آن اقدام خواهیم کرد و قطعا 
اجازه دسترس��ی به اس��رار نظامی و امنیتی خود را به هیچ مرجعی 

نخواهیم داد.
وزیر دفاع با اشاره به اینکه در دکترین دفاعی ماجایی برای سالح های 
غیر متعارف وجود ندارد گفت: ما تولید ، نگهداری و کاربرد آن حرام 
ش��رعی می دانیم. وی افزود : تاکنون آمریکایی ه��ا باید متوجه این 
معنا شده باشندکه عوامل قدرت دفاعی و ملی بر اینگونه تجهیزات 
و سالح ها استوار نیست و ما برای تس��لیح و تجهیز نیروهای مسلح 
کش��ورمان از هیچ مرجعی اجازه نمی گیریم و متناسب با تهدیدات 
نیروهای مس��لح خود را تجهیز می کنیم.سردار دهقان تصریح کرد: 
مس��ایل مربوط به موشک ها نیز ، هیچگاه در دس��تور کار مذاکرات 
هسته ای نبوده و نظام برنامه های خود را در این زمینه با قاطعیت به 
اجرا می گذارد.وزیر دفاع در پایان تصریح کرد: امروز که اراده  سیاسی 
ملت ایران در مجامع و افکار عمومی جهانی دال بر عدم ورود به تولید 

سالح هسته ای آشکار و به اثبات رسیده است.

مقامات آمریکایی:

قصد نداریم با دادن سالح های 
جدید به اسراییل توافق با ایران را 

جبران کنیم



خبر خبر 

معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان گف��ت: کرایه 
تاکسی های اصفهان در سال جاری تنها یک مرتبه افزایش یافته و 
این افزایش دو مرتبه نبوده است و افزایش کرایه تاکسی ها براساس 

مصوبه شورای شهر صورت می گیرد.
علیرضا صلواتی، در پاسخ به این س��وال که آیا رانندگان تاکسی در 
مقابل حذف سهمیه سوخت عمومی تاکسی ها چه واکنشی داشتند، 
اظهار کرد: حذف سهمیه سوخت تاکسی ها تا حدودی با افزایش نرخ 
کرایه تاکسی ها جبران شد و ما در این زمینه با کم ترین باز خوردی 

از سوی رانندگان تاکسی مواجه شدیم.
وی اضافه کرد: ما با کمترین تبعات در راستای حذف سهمیه سوخت 

تاکسی ها در سطح شهر مواجه شدیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش 
20 درصدی کرایه تاکسی ها با اجرای مصوبه شورای اسالمی شهر 
تصریح کرد: کرایه تاکس��ی های اصفهان در س��ال جاری تنها یک 
مرتبه افزای��ش یافته و این افزایش دو مرتبه نبوده اس��ت و افزایش 

کرایه تاکسی ها براساس مصوبه شورای شهر صورت می گیرد.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه البته در کن��ار افزایش 20 درص��دی کرایه 
تاکس��ی ها، اصالحاتی نیز در میزان مس��افت ب��رای دریافت کرایه 
از م��ردم صورت گرف��ت، ادامه داد: در گذش��ته مس��افت برای هر 
کورس کرایه یک هزار و 500 مت��ر بوده؛ اما در ح��ال حاضر با این 
 اصالحات مسافت تعیین شده برای هر کورس یک هزار و 200 متر

 است.
صلواتی ب��ا بیان اینک��ه همچنین در گذش��ته ی��ک اختالفی بین 
تاکسی های گردش��ی و تاکس��ی های ویژه بوده، اما در حال حاضر 
تالش کرده ایم که اولویت را به تاکس��ی های گردشی بدهیم، تاکید 
کرد: به دلیل این مباحث در بحث حذف سهمیه سوخت تاکسی ها 
با کمترین اعتراض از سوی رانندگان تاکسی در سطح شهر مواجه 

شدیم.

 آغاز نمایشگاه 
خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن 

سومین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن، با حضور ۱0۱ 
مش��ارکت کننده از ۳0 تیر تا 2 مرداد ماه در محل نمایش��گاه های 

بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.
نمایندگان استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی و فارس در 
این نمایش��گاه انواع مبلمان خانگی و دکوراسیون داخلی را عرضه 

می کنند.
این نمایشگاه در ساعات بازدید ۱6 الی 22 در 9 هزار و ۳00 مترمربع 
فضای نمایشگاهی برگزار می شود و آماده بازدید عالقه مندان و عموم 

مردم است.

 کرامپ های شبانه در زنان 
شایع تر از مردان است

یک عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: قرار 
گرفتن در معرض هوای س��رد و گرم  از علل بروز اسپاسم عضالنی 
است.مسعود رفیعایی، با بیان اینکه انقباض شدید و غیرارادی یک 
عضله را اسپاس��م عضالنی می گویند، اظهار کرد: عضالت پش��ت و 
جلوی ران بیشترین نقاطی هس��تند که اسپاسم عضله در آن ایجاد 
مي شود. اسپاسم عضله در بازو، شکم، کف دست و کف پا نیز ایجاد 

می شود.
وی با اشاره به اینکه شایع ترین علت ایجاد اسپاسم عضله خستگی 
اس��ت، اضافه کرد: ممکن اس��ت فرد بیش از توانایی عضله جس��م 
س��نگینی را بلند کند که در این صورت عضله منقبض و اسپاسم و 
گرفتگی ایجاد می شود.این متخصص اورتوپدی اضافه کرد: یکی از 
روش های درمان اسپاسم عضالنی ماس��اژ درمانی است و در برخی 
موارد به بیمار توصیه می ش��ود که استراحت مطلق و طوالنی مدت 
داشته باشد.رفیعایی، با بیان اینکه هر گرفتگی عضله نشانه اسپاسم 
نیس��ت، تصریح کرد: کرامپ و اسپاس��م ه��ر دو گرفتگی عضالت 
هستند؛ اما کرامپ در افراد سالم نیز مش��اهده شده است در حالی 
که اسپاسم عضالنی به دلیل اختالل در دستگاه اعصاب محیطی و 
مرکزی ایجاد می ش��ود.وی ادامه داد: به طور معمول تمام افراد در 
طول عمر خود دچار گرفتگی عضله می شوند، اما افراد چاق و بیماران 
بیشتر در معرض گرفتگی عضله هستند، معموال کرامپ ها در شب 

اتفاق می افتد و کرامپ های شبانه در زنان شایع تر از مردان است.
 ای��ن عضو هی��ات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفه��ان گفت: 
اسپاسم عضالنی می توانند در کوتاه یا طوالنی مدت عضالت بیمار 
را درگیر کند؛ ام��ا در کرامپ، عضالت در ح��دود چند دقیقه دچار 

گرفتگی می شوند که اغلب به صورت حمله ای رخ می دهد.
رفیعایی، یکی از علل اسپاسم عضالنی را قرار گرفتن در معرض هوای 
سرد و گرم دانست و خاطر نشان کرد: برای نمونه زمانی که فرد مدت 
زمان طوالنی در هوای گرم رانندگ��ی می کند، اگر در معرض هواي 

خنک قرار گیرد، ممکن است دچار گرفتگی عضالت شود.
وی اضافه کرد: استفاده از داروهای شل کننده عضالنی و داروهای 
مسکن نیز می تواند به کاهش درد و درمان اسپاسم عضله کمک کند.

کرایه تاکسی ها
 یک مرتبه  افزایش  یافت

بند ش��اخ کنار آخرین سازه سنگ و س��اروجی در 
مس��یر رودخانه تمدن س��از زاینده رود اس��ت که 
فاصله زیادی با دلت��ای ورودی ت��االب بین المللی 
 گاوخونی ندارد و بر اساس گفته مردمان ورزنه حدود 
یک صد س��ال قبل در راس��تای جم��ع آوری آب و 
زهاب ها س��اخته ش��د و کش��اورزان نیز با حفر دو 
 م��ادی در نزدیکی این بن��د مزارع » ش��اخ کنار« و 
» ش��اخ میان« در دو ط��رف رودخان��ه را آبی��اری 

می کردند.
رس��یدن آب به مزارع بخش بن رود، پایان ماجرای 
کشت و زرع زنده رود ش��رق اصفهان نبود؛ بلکه در 
قسمت های بس��یار حاصلخیز در اطراف تاالب نیز 
روزگاری پنبه مرغوب کشت می شد؛ قلعه، منازل و 
شکارگاهی وجود داشت؛ اما با آبگیری سد زاینده رود 
در اواخر دهه ۱۳40 و کاهش حق آبه تاالب؛ نخست 
زمین های شاخ میان و ش��اخ کنار خشکید و سپس 
در س��ال های گذشته با بروز خشک س��الی، نابودی 

گاوخونی زیبا رقم خورد.
 روستاهاي متروك »شاخ کنار« و »شاخ  میان«

در این باره علی بِنویدی کشاورز 70 ساله که حدود 
۳0 سال در مزارع روستای شاخ کنار به کار مشغول 
بوده است، می گوید: مرحوم پدرم بیش از ۱00 سال 
عمر کرد و آن طور که مي گفت بند شاخ کنار بیش از 
90 سال قبل توس��ط مردم ورزنه با سنگ های کوه 
سیاه و س��اروج برای جمع آوری آب و هرز آب های 
روان احداث و س��پس دو مادی از کنار زاینده رود به 

سمت مزارع شاخ میان و شاخ کنار، حفر شد.
وی با اش��اره ب��ه فاصله این م��زارع با ش��هر ورزنه، 
ادامه می دهد: در م��زارع ش��اخ کنار قلعه ای وجود 
 داش��ت که فقط مردان در آن س��کونت مي کردند و 
خانواده های ش��ان در ورزنه بودند و پس از چند ماه 

برای دیدن اهل و عیال به شهر باز می  گشتند.
بنویدی می افزاید: هندوانه، گندم، پنبه از کشت های 

عمده و هر ساله اطراف زمین های تاالب گاوخونی 
 بود و البت��ه در م��زارع ش��اخ میان و ش��اخ کنار از 
» گاو چاه« )یعنی اس��تفاده از نیروی گاو برای آب 

کشیدن( و هدایت آن به زمین ها استفاده می شد.
به گفته این کش��اورز مردم دام زی��ادی در اطراف 
علفزارهای وسیع حاشیه گاوخونی پرورش می دادند 
به طوری که در مواقعی از س��ال گاوها را در اطراف 
تاالب به حال خود رها می شد. گرگ، کفتار و گراز 
هم زیاد در اطراف تاالب دیده مي ش��د و تماش��ای 
زندگی و پرواز لک ل��ک و مرغابی ها براي مردم این 

مناطق بسیار لذت بخش بود.
بندی سنگی برای 16 مزرعه

بند سنگی و تاریخی مروان در حوالی شرق زیار به 
دلیل تغییر مسیر رودخانه رو به تخریب است و جای 
آن را بند بتونی رودش��ت در نزدیک��ی بخش جلگه 
گرفته است؛ در ادامه مس��یر زنده رود در شرق نیز 
در همین بخش دو بند س��نگی گلی و گندیج وجود 
داشته که امروزه صورت به سازه های بزرگ سیماني 
درآمده  است. در ابتدای بخش بن رود سازه ای سنگی 
به نام بند » ۱6 ده« برای جمع آوری و هدایت بهتر 
آب رودخانه به مادی بزرگی به همین نام و به طول 
40 کیلومتر که از زمان های گذش��ته احداث شده و 

هنوز هم به طور کامل سالم است، منتهي مي شود.
رییس کمیس��یون کش��اورزی و عمرانی ش��ورای 
 اس��المی شهرس��تان اصفه��ان، می گوی��د: بخش 
بن رود ب��ه مرکزی��ت ش��هر تاریخی ورزن��ه داری 
صحراهای زراعی مختلفی به نام های دیزی، یَس��نا، 
ِجِبش، ِهنجیگرد و ... است که سهم آب آن از مادی 

معروف ۱6 ِده تامین می شد.
مجید جابر مي افزاید: در نزدیکی روس��تای فارفان 
 یعن��ی ح��دود ۱5 کیلومتر قب��ل از ش��هر ورزنه، 
بندی سنگی به نام ۱6 ِده برای جلوگیری از طغیان 
و نیز جم��ع آوری آب و هدایت به س��مت مادی یاد 
 شده احداث کرده بودند که بارها مرمت شده و هنوز 

به طور کامل سالم است.
جابر تاکید می کند هیچ س��هم آبی برای روستاها و 
یا همان دو مزرعه بزرگ معروف » شاخ میان و شاخ 
کنار« در طومار تقسیم نامه زنده رود از» مادی ۱6 
ده« ذکر نش��ده اس��ت، چرا که حق آبه این زمین ها 
با تاالب گاوخونی اس��ت و دارای دو مادی جداگانه 

بوده اند.
وی ادام��ه می ده��د: س��هم آب ت��االب بین المللی 
گاوخونی ساالنه ۱76 میلیون مترمکعب است که از 
قدیم در طومار تقسیمان نیز دو سهم بری آن تعیین 
کرده بودند. ورزنه با ت��االب گاوخونی ۳5 کیلومتر 

فاصله دارد، مسافت این شهر با بند سنگی شاخ کنار 
حدود 20 کیلومتر اس��ت،  این بن��د طول حدودی 
 60 و ارتفاع تقریبی دو متر دارد و تاریخ س��اخت آن 
به حدود بیش از یک صد سال قبل می رسد که هدف 
از احداث آن در فاصله ۱0 کیلومتر با دلتای ورودی 
گاوخونی جمع آوری آب برای کش��تزارهای حوالی 

تاالب بوده است.
خشكي زمین هاي کش�اورزي پس از احداث 

سد زاینده رود
این عضو ش��ورای ش��هر ورزنه تصریح می کند: این 
افراد در اطراف ورزنه نیز زمین های زیادی داشتند 
اما طبق برنامه اصالحات ارضی سال 42 و به دنبال 
آن پس از انقالب، بیشتر این اراضی بین کشاورزان 

تقسیم شد و بخشی نیز جز اراضی ملی شد.
به گفته جابر، هندوانه و پنبه مرغوب زمین های این 
دو مزرعه بزرگ ش��هرت زیادی داشت و کشاورزان 
آن دو صح��را به اضافه س��ایر مردم بخ��ش بن رود 
دام های بزرگی همچ��ون گاو را در اطراف گاوخونی 
برای چرانیدن رها کرده و بعد از چند ماه به س��راغ 
آن ها می رفتند. وی ادامه می دهد: اما مشکل متروکه 
شدن و خشک شدن این دو صحرای زراعی از زمان 
ساخت سد زاینده رود در اواخر دهه ۱۳40 در جهت 
آبگی��ری صنایع بزرگ آغاز ش��د؛ چ��را که موجب 
کاهش ورود آب به س��مت تاالب گاوخونی و این دو 
مزرعه ش��د و خشک ش��دن اراضی و متروکه شدن 
قلعه ش��اخ کنار از جمعیت را رقم زد.جابر مي گوید: 
پس از احداث سد زاینده رود به تدریج مزارع دیزی 
 و سایر صحراهای زراعی بخش بن رود خشک شد و 
به دنبال خشک سالي هاي اخیر در شرق اصفهان نیز 

شد که شرح حال آن بر همگان مشخص است.
قلعه شاخ کنار بنایی صفوی است

وی در بخش دیگری از س��خنان خود می گوید: در 
مزارع شاخ کنار قلعه و مجموعه ای خانه خشتی ای 
که احتم��ال می دهیم از عصر صفویه احداث ش��ده 
باشد وجود دارد؛ اما هنوز به ثبت ملی نرسیده، اما در 

مزرعه شاخ میان قلعه ای ساخته نشده بود.
جابر ادامه مي دهد: در حال حاضر  برخالف غیرقابل 
کش��ت بودن این مزارع به دلی��ل مرغوبیت خاک، 
پوش��ش گیاهی و علفي قابل توجه��ي در برخی از 

قسمت های این دو مزرعه بزرگ مشاهده مي شود.
وی در خاتمه ب��ا ابراز امی��دواری از ط��رح اعطای 
پس��اب ها برای تاالب بین الملل��ی گاوخونی، تاکید 
می کند: احیای تاالب به معنای زنده کردن کشاورزی 
شاخ میان و شاخ کنار اس��ت؛ چرا که این دو مزرعه 

حق آبه دار گاوخونی هستند.       

»شاخکنار«آخرینسازهسنگيدرمسيرزندهرود
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هنرمند پارچ��ه قلمکار اصفهان گف��ت: در حال حاض��ر وضعیت خرید و 
فروش پارچه قلمکار در بازار صنایع دستی وضعیت خوبی ندارد و با رکود 

مواجه است.
حامد زابلیان، با اشاره به وضعیت هنر پارچه قلمکار در بازار صنایع دستی 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت خرید و فروش پارچه قلمکار 

در بازار صنایع دستی وضعیت خوبی ندارد.
وی افزود: کمبود آب و خش��کی زاینده رود به این هنر  لطمه زیادی وارد 

کرده؛ زیرا این هنر به آب وابسته و به آن نیاز دارد.
هنرمند پارچه قلمکار بیان کرد: صادرات پارچه قلمکار نسبت به سال های 
گذشته کم بوده و حتی استان های دیگر کش��ور نیز با این صنایع دستی 

آشنایی الزم را ندارند.
وی گفت: پیش از این فروش پارچه قلمکار در انواع و مدل ها مختلف بود 
که به بیشتر به عنوان هدیه و سوغات خریداری می شد، اما درحال حاضر 

فروش، تنها درحیطه رومیزی و روتختی شده است.
زابلیان، با اش��اره به ترویج طرح های جدید در این صنایع دس��تی اظهار 
 داشت: از 6 سال گذش��ته طرح ها و رنگ های جدید پارچه قلمکار با توجه 
به نوع سالیق به بازار آمد که تحول در نوع طراحی تاثیر بسیاری در فروش 

آن گذاشت، طرح هایی که با سبک سنتی آن نیز تضاد ندارد.
 وی تصری��ح کرد: اما هنرمن��د و تولید کنن��ده برای طراح��ی جدید نیاز 
به حمایت دارد؛ زیرا هنگامی که یک طرح جدید آماده می شود باید قالب 
آن نیز تغییر کند و با این ش��رایط بازار و نوس��اناتی که وج��ود دارد برای 

هنرمند به صرفه نیست.
زابلیان بیان کرد: در حال حاضر انبارها از پارچه های قلمکار پر است و بخش 
زیادی از آن ها به فروش نرفته است و برای معرفی و گردش اقتصادی هنر 
پارچه قلمکار بهتر است بازار مناسبی برای این هنر و سایر صنایع دستی 

ایجاد شود.

 رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: مخالف تعطیل شدن واحدهای 
سنگبری در اصفهان هس��تم؛ زیرا با تعطیلی واحدهای تولیدی مشکلی 
رفع نمی شود.عبد الوهاب سهل آبادی، با اشاره به تعطیلی تمام واحدهای 
سنگبری استان اصفهان در روزهای اخیر، اظهار داشت: واحدهای سنگبری 
از ما درخواست حل مشکل خود را کردند و ما اعالم کردیم در صورت آغاز 

به کار مجدد سنگبری ها حاضر به مذاکره با آنها هستیم.
وی بیان داشت: این واحدهای سنگبری در نهایت مجبور به آغاز کار هستند 

و تن به گفتگو خواهند داد، پس این اقدام آنها پسندیده نیست.
رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان یادآور شد: سنگبری ها، سال گذشته 
نیز به دلیل مالیات اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند که با گفتمان، 
برای مشکل آنها چاره اندیشی شد. وی با بیان اینکه در این فضا مسووالن 
اقتصادی و امنیتی استان نهایت همکاری را با آنها کردند، ادامه داد: تالش 

می کنیم از ادامه روند تعطیلی واحدهای سنگبری جلوگیری کنیم.

س��هل آبادی اعالم کرد: تحریم بیش��ترین تاثی��ر را روی صنعت و تولید 
 گذاش��ت؛ اما امروز با این توافق و رف��ع تحریم ها برای ب��ار دیگر با روابط 
بین الملل��ی بهبود م��ی یاب��د و فقل ش��دن بانک ه��ا و تعطیل ش��دن 
 ورودی ماش��ین آالت و مواد اولیه در این س��ال ها به دلی��ل تحریم حل

 می شود.
وی اعالم کرد: با رفع تحری��م ها با بار زیادی از واردات مواجه می ش��ویم 
که باید تولید کنندگان به ارتقا کیفی محص��والت خود بپردازند که توان 
رقابت با کاالی خارجی را داش��ته باش��ند. رییس اتاق بازرگانی اس��تان 
اصفهان ادامه داد: ش��بکه توزیع اس��تان اصفهان، باید اصالح ش��ود تا از 
 ورود کااله��ای قاچاق به ب��ازار جلوگیری ش��ود و بتوانیم تولی��د را ارتقا

 دهیم.
وی اظهار کرد: تعرفه ورودی کاالهای وارداتی باید افزایش یابد تا راه برای 

ارتقا تولیدات داخلی هموار شود.

مخالف تعطیلی واحدهای سنگبری هستمرکود در بازار پارچه قلمكار اصفهان

رییس بیمارستان چمران اصفهان گفت: این بیمارستان که تنها بیمارستان 
تخصصی قلب در استان اصفهان است از ابتدای سال تاکنون با تیم جراحی 

خود اقدام به 4عمل جراحی نادر برای نخستین بار در استان کردند.
مسعود پور مقدس اظهار داشت: این بیمارس��تان در اقدامی جدید و برای 
نخستین بار در استان، دو کودک مبتال به نقص مادرزادی را با روش مداخله 

داخل عروقی درمان کرد.
 وی افزود: ترمیم نقص مادرزادی در یک کودک ۱2 س��اله و یک شیرخوار

2 ماهه به روش اینترونش��نال )مداخله داخل عروقی( ب��رای اولین بار در 
استان، در مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب شهید دکتر چمران انجام 

شد.
وی بیان داشت: این کودک ۱2 س��اله مبتال به نقص مادرزادی در ابتدای 
تولد به وسیله اکو کاردیوگرافی و آنژیوگرافی تشخیص داده شده بود که این 
عارضه باعث پرفشاری ریه )PH( شده و منجر به آسیب بافت ریه می شود 

و الزم است هرچه سریع تر پس از تولد ترمیم شود.
رییس بیمارستان چمران اصفهان یادآور ش��د: متاسفانه پس از تشخیص 
ابتدایی در ماه ه��ای اولیه تولد این کودک، پیگیری جهت درمان توس��ط 

والدین انجام نشده بود و حدود یک ماه پیش با مراجعه به پزشک داوطلب 
آنژیوگرافی می ش��ود. وی اعالم کرد: این نقص مادرزادی بسیار نادر است 
و برای نخستین بار در استان توس��ط تیم اطفال بیمارستان شهید چمران 

انجام شده است.
پور مقدس، همچنین به انجام موفقیت آمیز عمل جراحی آمبولکتومی حاد 
ریوی در بیمار 46 ساله برای اولین بار در استان در این بیمارستان خبر داد 
و اعالم کرد: مردی 46 ساله به علت تنگی نفس و با تشخیص آمبولی حاد 
ریوی از بیمارستان شهرستان گلپایگان به بیمارستان قلب شهید چمران 
اعزام شد که پس از تشخیص نهایی بیمار توسط تیم جراحی قلب این مرکز 

تحت عمل جراحی قرار گرفت.
وی بیان کرد: طی این عمل جراحی لخته های خون فراوانی از ورید اجوف 
تحتانی ، دهلیز راست ، بطن راست ، شریان های ریوی اصلی چپ و راست 
و شاخه های انتهایی آنها خارج شد که قسمت هایی از عمل جراحی تحت 

توتال سیرکوالتوری ارست انجام پذیرفت.

پورمقدس گفت: این عمل جراحی با موفقیت پایان یافته و در حال حاضر 
بیمار با وضعیت عمومی مناس��ب در حال تکمیل درم��ان با داروهای ضد 

انعقاد در بیمارستان شهید چمران دوران نقاهت خود را سپری می کند.
رییس بیمارس��تان چمران اصفهان نیز اعالم کرد: طی یک عمل جراحی 
نادر ب��ر روی نوزاد یک ماهه در بیمارس��تان ش��هید چم��ران توموری که 
 باعث انس��داد ورید اجوف فوقانی قلب این نوزاد شده بود با موفقیت خارج

 شد.
وی بیان داشت: این تومور که در زمان جنینی و قبل از تولد نوزاد با استفاده 
از روش اکو کاردیوگرافی تش��خیص داده ش��ده، باعث انسداد مسیر ورید 
اجوف فوقانی شده بود که با توجه به تش��خیص زود هنگام و به موقع، پس 
از تولد نوزاد و در ماه اول تولد توس��ط تیم جراحی قلب اطفال بیمارستان 
شهید چمران تحت عمل جراحی قرار گرفت و تومور با موفقیت از قلب این 
نوزاد خارج و با ارسال نمونه پاتولوژی خوشبختانه تومور از نوع خوش خیم 

گزارش شد.
پورمقدس اعالم کرد: این ناهنجاری و نحوه تشخیص و درمان آن جزو موارد 

نادر پزشکی محسوب می شود.

انجام ۴ عمل نادر در بیمارستان چمران



خبر خبر 

فرانس 24 گزارش داد؛

احتمال تنش در اوپک
 با ورود نفت ایران

ورود نفت ایران می تواند توازن سهم تولید اعضای اوپک را تغییر داده 
و شرایطی دو قطبی ایجاد شده در سطح این سازمان را تشدید کند.

به گزارش زاینده رود به نقل از فرانس24، طی روزهای گذشته، یکی 
از مهم ترین موضوعات مورد بحث در بازار نفت جهانی، بازگشت نفت 

ایران به بازار و تأثیرات آن بر قیمت نفت بوده است.
در حال حاضر برخی اعضای اوپک که وابستگی باالیی به درآمدهای 
نفتی خود دارند، خواهان کاهش تولید اوپک و افزایش سهم خود از 

کل نفت تولیدی اوپک هستند.
از س��وی دیگر ایران در حال برنامه ریزی برای اف��زودن حدود یک 
 میلیون بشکه ای صادرات خود به بازار بین المللی است و همین امر

نگرانی ها نسبت به نحوه تقسیم سهم اعضای اوپک برای پوشش دادن 
این حجم تولید را افزایش داده است.

در شرایط کنونی برخی اعضای متمول اوپک مانند عربستان سعودی 
در تالش هستند تا با ادامه روند کنونی و عرضه بیش از نیاز نفت، اوال 
سهم خود را از بازار جهانی حفظ کرده و ثانیا حاشیه سود تولید نفت 

شیل آمریکا را که بسیار پر هزینه است کاهش دهند.
از سوی دیگر کشورهایی مانند ایران، ونزوئال، الجزایر، و لیبی از جمله 

اعضایی هستند که خواهان افزایش صادرات نفت خود هستند.
پیش��تر وزیر نفت الجزیره طی ی��ک مصاحبه اعالم ک��رده بود که 
 در ش��رایط کنونی، اعضای اوپک باید یک نشس��ت اضطراری برای

 تصمیم گیری در مورد روند کنونی تولید اعضای آن برگزار کنند.
جاسم السعدون، رییس مرکز مشاوران اقتصادی الشال  کویت اخیرا 
تأکید کرده است که مش��کل اصلی زمانی آغاز می شود که اعضای 
اوپک علی رغم وجود مازاد عرضه در بازار جهانی،  برای افزایش سهمیه 

خود از کل تولید این سازمان به مناقشه بپردازند.
وی هشدار داد اگر چهار کش��ور خواهان افزایش س��همیه، با دیگر 
کشورهای مخالف این مساله نظیر عربس��تان سعودی وارد مناقشه 

شوند، این مساله پایانی برای اوپک خواهد بود.
چارلز رووبرتسون، از کارشناسان بانک رونسانس کپیتال، پیش بینی 
کرده است جمهوری اسالمی ایران پتانسیل افزایش صادرات خود به 

2/4 میلیون بشکه روزانه را در سال 2016 داراست.
طی هفته های گذشته، و با نزدیک شدن و رسیدن توافق بین ایران 
و گروه 1+5، قیمت نفت روندی کاهشی را به خود گرفت و به میزان 
قابل توجهی پایین آمد.اوپک در حال حاضر با تولید 30 میلیون بشکه 
روزانه نفت، یک سوم نیاز جهانی را به این حامل انرژی تأمین می کند.

این سازمان تا کنون نتوانسته است به درخواست برخی از اعضای آن 
برای مدیریت قیمت نفت و رساندن آن به متوس��ط 75 تا 80 دالر 

جامه عمل بپوشاند.

 شغل های جدید،  جایگزین
 قدیمی ها  می شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اتکای کش��ورهای توسعه 
 یافته ب��ر دانش و مه��ارت نیروه��ای ج��وان، ورود آموزش ه��ای مهارتی به

 حوزه  های تک و فن آوری های نوین را  افق جدیدی در اشتغال جوانان عنوان 
کرد.کورش پرند اظهار کرد: نباید نگران از دست دادن مشاغل قدیمی باشیم؛  

چرا که شغل های جدید متناسب با نیازهای جهانی جایگزین خواهد شد.
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر در بس��یاری از عل��وم جدی��د مانن��د رباتیک 
 هم��گام با دنی��ا پی��ش م��ی روی��م و ورود ب��ه عرصه فن��اوری ه��ای نوین
 می توان��د افق روش��ن و جدی��دی را پی��ش روی جوانان کش��ور بگش��اید.

رییس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور در عین حال فق��دان ارتباط 
صحیح دانش��گاه و صنای��ع را از جمل��ه مش��کالت جوانان دانس��ت و گفت: 
 امروز نخب��گان مهارتی کش��ور دارای ایده های بس��یار خوبی هس��تند که با 
 به کارگیری این ایده ها به ثروت عظیمی دس��ت خواهم یافت.پرند با اش��اره

 به وجود بیش از 5 هزار  استاندارد آموزش های مهارتی در بخش های مختلف 
صنعت، خدمات، کش��اورزی و فرهنگ و هنر افزود: این آموزش ها بر اس��اس 
دانش، نگرش، مهارت و تخصص در سطوح مختلف جامعه اعم از جوانان جویای 
کار، زنان سرپرست خانوار، صنایع، اتحادیه ها و صنوف از سوی سازمان فنی و 

حرفه ای کشور ارائه می شود.

پول های بلوکه شده خرج شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: پول های بلوکه 
شده با برنامه ریزی های صورت گرفته ای که قبال صورت گرفته، هزینه شده 
است و دولت نمی تواند این پول ها را خرج کند. موسی الرضا ثروتی ، با اشاره به 
پول و دارایی  های بلوکه شده ایران توسط کشورهای مختلف گفت: رقم ارزش 
این اموال بلوکه شده مشخص است؛ زیرا دولت در ازای این منابع ارزی پول چاپ 
کرده به این ترتیب نمی تواند منابع مصرفی جدیدی برای آن تعریف کند. وی 
تاکید کرد: منابع مصرفی پول های بلوکه شده باید در صندوق توسعه ملی، بانک 
مرکزی و بودجه سنواتی ذخیره شود و دولت باید پول های به دست آمده را به 
این نهادها هدایت کند.ثروتی افزود: بخش از این پول به بانک مرکزی اختصاص 

دارد که از دولت مطالبه داشته و بخشی دیگر مربوط به بودجه سنواتی است.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: انتظار می رود در صورت 
آزاد شدن این پول ها، دولت آن را به سمت صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی 

و بودجه سنواتی هدایت کند.
ثروتی درباره ارزش مالی دارایی های بلوکه شده گفت: مسوولیت تعیین ارزش 
واقعی این پول ها، سازمان مدیریت، بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان 

بازرسی کل کشور و وزارت اقتصاد و امور دارایی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی افزود: در حال حاضر 
 نمی توان درباره رقم دقیق این پول ها چیزی گفت؛  اما اس��تخراج آن از سوی 
سازمان های ذی ربط کار دشواری نیست. وی گفت: انتظارها بر این است که 
پول های بلوکه شده در محل صحیح خود هزینه شود تا شاهد رونق اقتصادی 

در کشور باشیم.

شرکت شلمبرژه آمریکایی و انگلیسی به عنوان بزرگ ترین شرکت خدمات نفتی 
جهان در حالی آماده بازگشت به ایران شده که پاالیشگاه های آسیایی و آفریقایی 

برای خرید نفت ایران در دوران پساتحریم صف کشیده اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو،  با توافق هسته ای ایران و غرب پیش بینی می شود 
در قالب یک برنامه زمان بندی،  وزنه 11 تحریم بین المللی از پای صنایع نفت، گاز 

و پتروشیمی ایران باز شود.
براساس توافق ایران با گروه 1+5، صادرات و واردات و حمل نفت، فرآورده نفتی، 
گاز و پتروش��یمی ایران، واردات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی نفتی به کشور، 
س��رمایه گذاری خارجی در صنایع نف��ت و انرژی، طراحی و س��اخت نفتکش، 
خدمات بیمه ای یا بیمه اتکایی نفتکش ها، ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت 

برای کشتی های نفتکش و گازبر ایرانی آزاد خواهد شد.
همزمان با ق��وت گرفتن احتمال لغ��و یکجای تمامی تحریم ه��ای نفتی ایران 
بازارهای جهانی نفت و انرژی و همچنین شرکت های بزرگ چند ملیتی به لغو 

تحریم های نفتی ایران واکنش های مختلفی نشان داده اند.
شلمبرژه آماده بازگشت شد

پال کیبزگارد،  مدیر اجرایی شرکت انگلیس��ی-آمریکایی شلمبرژه که یکی از 
بزرگ ترین شرکت های خدمات نفتی در جهان به ش��مار می رود،  از بازگشت 

قریب الوقوع خود به صنایع نفت و گاز در صورت لغو تحریم ها خبر داده است.
آفریقای جنوبی مشتری نفت شد

آنکوانا ماش��ابان،  وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی هم با بیان اینکه  با توجه به 
امضای توافق هسته ای به ایران و شش قدرت جهانی، آفریقای جنوبی به دنبال از 
سرگیری روابط تجاری با ایران از جمله واردات نفت است گفت: آفریقای جنوبی 
هرگز موافق اعمال تحریم ها علیه ایران نبوده و پاالیشگاه های نفت این کشور از 

منع صادرات نفت علیه ایران لطمه خوردند.
آسیایی ها کاندیدای خرید نفت ایران

خبرگزاری های بین المللی گزارش می دهند، پاالیشگاه های آسیایی که انتظار 
دارند تهران در تالش برای باز پس گیری س��هم خود از بازار، نفت خام خود را با 
قیمتی رقابتی عرضه کند، آماده اند تا به محض شنیدن خبر لغو تحریم ها، نفت 

بیشتری از ایران وارد کنند.
بی کی نامدو،  رییس چند پاالیشگاه شرکت هندوستان پترولیوم در واکنش به 
لغو تحریم های نفتی ایران تصریح کرد: اگر پس از توافق خدمات بیمه ای برای 
پاالیشگاه های هند در دسترس باشد و ایران به ارائه تخفیف در قیمت نفت و هزینه 

حمل آن ادامه دهد، ما به دنبال خرید نفت این کشور خواهیم بود.
رایزنی نفتی روس ها برای ایران در اوپک

الکساندر نوواک،  وزیر فدراس��یون انرژی روس��یه با بیان اینکه دولت روسیه با 
عبداهلل البدری دبیرکل اوپک روز 30 جوالی در مس��کو در مورد بازارهای نفت 
و وضعیت ایران رایزنی خواهند کرد اعالم کرد: روس��یه که رقم تولید خود را به 
باالترین رقم از زمان فروپاشی شوروی سابق یعنی 10/71 میلیون بشکه در روز 

رسانده، سال آینده نیز تولید باالی خود را حفظ خواهد کرد.
عالقه مندی دوباره شل برای بازگشت

سخنگوی ش��رکت انگلیس��ی- هلندی هم با بیان اینکه این ش��رکت خواهان 
همکاری و مشارکت در پروژه های نفت و گاز ایران با رعایت کامل قوانین موجود 

در بندهای توافق هسته ای اس��ت تاکید کرد: شل خواهان حضور در طرح های 
توسعه ای و ظرفیت های موجود در صنعت نفت و گاز ایران است.

در همین حال در طول یک ماه گذشته تاکنون شرکت انی ایتالیا، توتال فرانسه، 
لوک اویل و گازپروم روس��یه و چندین شرکت سوییس��ی، آلمانی و فرانسوی 

خواستار بازگشت به بازار و صنایع نفت و انرژی ایران شده اند.
واکنش نفتی ایران به لغو تحریم ها

سید محسن قمصری،  مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
قراردادهای فروش نفت برای سال 2015 با مشتریان سنتی، به صورت کامل امضا 
شده است گفت: مشتریان سنتی ایران آماده افزایش خرید نفت از ایران هستند.

حسین اسماعیلی مدیرکل اروپا، آمریکا و همس��ایگان دریای خزر وزارت نفت 
 لینده، زیمنس، مرسدس دایملر، باس��ف، فولکس واگن، جی آی زد )GIZ( و 
ده ها ش��رکت آلمانی، اوایل هفته آین��ده و بعد از توافق ای��ران و 1+5 به عنوان 

نخستین هیات بلند پایه اروپایی وارد تهران می شوند.
 محمد حسن پیوندی معاون شرکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران با اشاره به 
برگزاری کنفرانس همکاری مشترک ایران و اتحادیه اروپا در هفته آینده، اظهار 
داشت: در این کنفرانس که می توان آن را نخستین اقدام مشترک اقتصادی ایران 
و اتحادیه اروپا باشد، بسیاری از مسووالن تجاری و صنعتی کشورمان سخنرانی 

خواهند داشت.
 علی محمد بساق زاده،  مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم تاکید کرد: 
با ورود مشتریان اروپایی به بازار جهانی محصوالت پتروشیمی ایران قیمت این 
محصوالت افزایش می یابد، زیرا پیش از این ش��رکت های پتروشیمی به دلیل 

محدودیت مشتری مجبور به کاهش قیمت ها بودند.

بزرگ ترین شرکت آمریکایی در راه تهران؛ 

صف مشتریان برای خرید نفت

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح ضرورت های اصالح نظام بانکی 
گفت: الیحه قانون بان��ک مرکزی با اعمال قوانین جدی��د از جمله ابزارهای 
اسالمی مانند صکوک و بازارهای بین بانکی، بانکداری الکترونیک و ... هفته 

جاری نهایی می شود.
پیمان قربانی،  در ارتباط با جزییات الیحه اصالح نظام بانکی که بناس��ت در 
قالب الیحه قانون بانک مرکزی و الیحه قانون بانکداری به دولت ارائه ش��ود 
اظهار داشت: یکی از مس��ائل مهمی که نظام مالی ما با آن مواجه بوده بحث 
قوانینی است که بعضاً مدت زمان زیادی از آنها سپری شده و اصالحیه های 

زیادی به آنها خورده است.
وی با بی��ان اینک��ه در عین ح��ال برخی از اصالح��ات مذکور ک��ه ماهیت 
 دائمی دارند،  بعض��اً وارد قوانین برنامه و بودجه می ش��وند تصریح کرد: این

 اقدام، وصله پینه کردن قوانین موجود است که اصاًل کار درستی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرک��زی در همین ارتباط به ذک��ر مثالی پرداخت و 
افزود: ترکیب ش��ورای پول و اعتبار یکی از همین نمونه هاس��ت؛ این شورا 
یکی از ارکان بانک مرکزی اس��ت و چیزی نیس��ت که هر پنج سال نیازمند 
تغییر باش��د؛  ولی به هر حال به خاطر ضرورت هایی که وجود داش��ته اینها 
را در قوانین دیده اند و چون قوانین مادر اصالح نش��ده اس��ت، االن ش��اهد 
وجود چندین مجموع��ه قانونی مقابل نظام بانکی و تک��رار قوانین در برنامه 
های مختلف هس��تیم. قربانی ضمن اش��اره به اینکه وضعیت مذکور کار را 

به جایی رس��انده که با اتمام قوانی��ن برنامه این دغدغه ایجاد می ش��ود که 
سرنوشت آن قانون چه می شودگفت: اصوالً تعدد قوانین مقابل نظام بانکی 
 مناسب نیس��ت و باید این را مورد توجه قرار دادکه نظام بانکی در جهان در 
 زمینه ه��ای مختلف از جمل��ه ابزاره��ای مال��ی، بانک��داری الکترونیک و

 شیوه های نظارت خیلی پیشرفت کرده است.
وی ادامه داد: تغییرات بانکداری، نیازهای جدیدی را به وجود آورده که بعضاً 
همین نیازها به هم��راه خود اصالحات قانونی زیادی را داش��ته اند برهمین 
اساس بسیاری از کشورها در سال های گذشته قوانین پولی و بانکی خود را 

مورد تجدید نظر قرار دادند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نیاز ب��ه تجدید نظر در برخی از 
قوانین بانکداری در بانک مرکزی نیز احساس شده است تصریح کرد: اما اصوالً 
قوانین پولی و بانکی به شدت تخصصی هستند و اجزای آن کاماًل در ارتباط با 
هم بوده و به صورت شبکه ای عمل می کنند به همین خاطر تغییر در برخی 

از قوانین می تواند مابقی را نیز متاثر کند.
قربانی در همین ارتباط به تش��کیل کارگروهی برای بررسی قوانین در بانک 
مرکزی اشاره کرد و افزود: نتیجه این کار کارگروه در قالب قانون بانک مرکزی 
و بانکداری احصاء شده است. با توجه به نیازی که احساس می شد و همینطور 
با توجه نامه رییس جمه��وری به معاون اول و ضرورت اص��الح نظام بانکی، 

بازنگری قوانین پولی و بانکی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

سیدمحسن محمودی،  رییس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه 
و تره بار تهران با انتقاد از واردات گسترده میوه قاچاق گفت: برای جلوگیری از 
واردات گسترده میوه های قاچاق مانند گذشته باید واردات میوه به افرادی که 

در کار واردات و صادرات هستند سپرده شود.
وی افزود: در گذشته واردکنندگان میوه پس از واردات،  میوه را در سردخانه ها 
ذخیره می کردند و س��پس تدریجا آن را وارد میدان ک��رده و از آنجا به نقاط 

مختلف در کشور توزیع می شد.
رییس اتحادیه صنف بار فروش��ان میدان مرکزی میوه و تره ب��ار تهران بیان 
داش��ت: اما هم اکنون بخش��ی از میوه های وارداتی قاچاق در س��ردخانه ها و 
انباره��ای محل نگه��داری از کارتن ها ی��ا جعبه های اصلی خ��ود خارج و به 
س��بدهای ایرانی منتقل و با نام تولی��د داخلی مانند پرتقال والنس��یا عرضه 
می  ش��ود.محمودی تصریح کرد: با توجه به بروز عوامل مختلف جوی و بروز 
آفات، میزان تولید میوه قابل پیش بینی نیست؛ بنابراین برای کنترل و تنظیم 

بازار باید مرزهای واردات میوه باز شود.
رییس اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در پاسخ 
به سوال فارس مبنی بر اینکه از آنجا که میدان مرکزی میوه و تره بار به عنوان 
یکی از ارکان اصلی تعیین قیمت میوه به ش��مار می رود، ش��ما برای کاهش 
قیمت ها چه اقدامی داش��ته ایدگفت: قیمت میوه و تره بار در میدان توس��ط 
اعضای ما تعیین نمی ش��ود؛ بلکه قیمت  را کشاورزان یا خرده فروشان تعیین 

می کنند.
وی افزود: تولید کننده قیمت بار را می پرس��د و سپس محصولش را به میدان 
ارس��ال می کند. ما هم به عنوان حق العمل کار بار را تحویل گرفته و برحسب 

شرایط بین 3 تا 10 درصد سود از فروش کسب می کنیم.
محمودی بیان داشت: اگرچه صنف بارفروشان در تعیین قیمت میوه نقشی 
ندارند، اما آماده ایم برای تنظیم بازار و رفع مشکالت به شرطی که مسووالن 

حرف ما را قبول کنند پیش قدم شویم.
وی افزود: در مقطع کنون��ی با واردات باید بازار را کنت��رل کرد و در آینده ای 
نزدیک تولید را افزایش داد؛ زیرا امروزه کشاورزان با تولید کمتر به فکر سود 

بیشتر هستند.
محمودی تصریح کرد: با آزاد شدن واردات س��لف خرها هم حذف می شوند؛  
زیرا وقتی محصولی زیاد باش��د کس��ی به فکر احتکار ب��رای عرضه در زمان 
مناسب نمی افتد. وی در پاسخ به  این سؤال که چرا راهکار شما برای تنظیم 
بازار واردات است، در حالی که واردات به ضرر تولید ملی است گفت: سیاست 
نظام حمایت از تولید داخل است؛  اما ظاهرا این سیاست به گران تمام شدن 
مصرف میوه  می انجامد. رییس اتحادیه صنفی بار فروش میدان مرکزی میوه 
و تره بار تهران گفت: به عنوان متول��ی تهیه و توزیع میوه و تره بار تولید کننده 
و مصرف کننده برایمان حائز اهمیت اس��ت، برای این منظور مس��ووالن باید 

نظرخواهی کرده و ما را فراموش نکنند.

جزییات آخرین تغییرات الیحه اصالح نظام بانکی 

نمایشگاه اقتصادی ایران
در دوشنبه برگزار می شود

خبرهای خوش زنگنه از مذاکره با آلمانی هاصدور پروانه های ارتباطات تلفن ثابت تا دو ماه آینده

عرضه میوه های خارجی به نام ایرانی

دفتر مطبوعاتی اتاق بازرگانی تاجیکس��تان از برگزاری نمایشگاه کاالهای 
ش��هر » س��یرجان« ایران در ماه آگوس��ت)مرداد( س��ال جاری ، در شهر 

»دوشنبه« خبر داد.
بر اس��اس این گزارش، ای��ن توافق در جریان دیدار »ش��ریف س��عیداف« 
رییس اتاق بازرگانی تاجیکس��تان با »امیر محمدآبادی« رییس ش��رکت 
 نمایش��گاه بین الملل��ی »ای��ران کوی��ر« در تاجیکس��تان ص��ورت گرفته

 است.
بنا به اطالع مرکز مطبوعاتی اتاق بازرگانی تاجیکس��تان، طرفین در طول 
مذاکرات در مورد تحکی��م روابط تج��اری و اقتصادی بین این دوش��هر و 
چگونگی برگ��زاری نمایش��گاه، کنفرانس ها و انجمن ه��ای تجاری بحث و 

تبادل نظر کردند.
به اعتقاد این دو مقام تجاری برگزاری 
اینگونه نمایشگاه ها و کنفرانس ها به 
افزایش همکاری های دو جانبه کمک 

خواهد کرد.
رییس ات��اق بازرگانی تاجیکس��تان 
در پایان مذاکرات ب��ا برگزاری منظم 
انجمن ها و نمایشگاه های تجاری  دو 

کشور تاکید کرد.

چندی پیش اعالم ش��د تا پایان مهلت قانونی تقاضای پروانه، 26 متقاضی 
ارتباطات تلف��ن ثابت)FCP( م��دارک الزم را به س��ازمان تنظیم مقررات 
 و ارتباط��ات رادیویی ارائه کرده اند و این س��ازمان نیز بالفاصله با تش��کیل

 کمیته های تخصصی بررسی تقاضاها را آغاز کرده است.
  براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهلت قانونی تقاضای 
پروانه FCP تا 24 خردادماه بود؛ این تقاضاها در سه بخش شرایط ورودی از 
نظر ظرفیت )پورت و پهنای باند(، سهامداری های مشترک بین متقاضیان 
و همچنی��ن بین متقاضی��ان و س��ایر دارن��دگان پروان��ه و صالحیت های 
عمومی مورد بررس��ی قرار گرفته و قرار اس��ت اقدام��ات الزم برای تکمیل 
 مراحل صدور پروانه ب��ه متقاضیانی که همه ش��رایط را دارا باش��ند، اعالم

 شود.
ب��ه گفت��ه مس��ووالن ت��الش رگوالت��وری ب��ر ای��ن اس��ت ک��ه تمامی 
 فراین��د بررس��ی تقاضاها و ص��دور پروان��ه حداکثر ظ��رف دو م��اه نهایی

 شود.
رگوالتوری براساس مصوبه کمیسیون عمل می کند که این مصوبه با در نظر 
گرفتن شرایط ورودی تا حدودی تعداد را محدود کرده است و این موضوع 
با اعمال سیاست های تشویقی، تا حدی به ش��رایط بازار واگذار شده است و 
از آنجا که همه متقاضیان مجموع��ه ای از دارندگان پروانه PAP، ISDP و 
PSTN موجود هستند، با شناخت از بازار و بررسی فرصت ها و تهدیدهای 

موجود، وارد این فضا شده اند.
به گفت��ه مع��اون بررس��ی های فنی و ص��دور پروان��ه رگوالت��وری درباره 
نظارت ب��ر پروانه های FCP، با توج��ه به کاهش بار نظارت��ی در اثر کاهش 

تعداد پروانه ه��ای ISP و ISDP، ام��کان نظارت بر پروانه ه��ای ارتباطات 
 ثاب��ت )FCP( و ارائ��ه خدمات ارتباط��ی ثابت )servco( بیش��تر خواهد

 شد.
»عباسی شاهکوه« درباره متقاضیانی که در فرآیند بررسی موفق به دریافت 
پروانه FCP نش��وندگفته بود: این ش��رکت ها می توانند متقاضی دریافت 
پروانه servco باشند که از نظر سرویس های قابل ارائه تفاوتی با FCP ها 
ندارند. ضمن اینکه ب��رای ورود ISP و ISDP ها به پروانه servco، از نظر 
 حق امتیاز و حق ش��بکه های موجود امتیازهای قابل توجهی در نظر گرفته

 شده است.

 ظرفیت تولید نف��ت ایران در آین��ده ای نزدیک به چهار میلیون و 700 هزار بش��که 
در روز خواهد رس��ید. وزیر نف��ت از رونمای��ی قراردادهای جدید نفت��ی )IPC( در 
ش��هریورماه خبر داد. بیژن زنگنه  در جلس��ه مش��ترک اتاق بازرگانی ایران با هیات 
 عالی رتب��ه بخش خصوص��ی و دولتی آلم��ان گفت: ظرفی��ت تولید نف��ت ایران در
 آین��ده ای نزدیک به  چه��ار میلی��ون و 700 ه��زار بش��که در روز خواهد رس��ید.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ای��ران دارای نخس��تین ذخای��ر هیدروکرب��وری جهان 
اس��ت  تصری��ح ک��رد: تولی��د گاز در ای��ران ظرف س��ه س��ال آین��ده به بی��ش از  
 هزارمیلیون مترمکع��ب در روز می رس��د. همچنین قرار اس��ت تولید نف��ت نیز در

 آین��ده ای نزدی��ک ب��ه 4 میلی��ون و 700 ه��زار بش��که در روز برس��د. زنگن��ه 
اظهارداش��ت: امیدواری��م ش��رکت ه��ای آلمان��ی پ��س از رونمای��ی قراردادهای 
 جدی��د نفت��ی در پ��روژه ه��ای صنع��ت نفت حض��ور پی��دا کنن��د. به گفت��ه وی

 س��رمایه گ��ذاری در بخش پتروش��یمی، پاالی��ش، ذخیره س��ازی، بهینه س��ازی 
 مص��رف انرژی، توس��عه ان��رژی های ن��و و ... ط��رح های متع��ددی هس��تند که با 
ش��رکت های آلمانی ب��رای انجام آن مش��ارکت خواهی��م داش��ت.زنگنه همچنین 
درباره پیش��نهاد برگزاری اجالس مش��ترک ای��ران و آلمان گفت: ای��ن اجالس قرار 
 است هر چه سریع تر و بعد از 14 س��ال برگزار ش��ود.وزیر نفت گفت: ما نه تنها برای

 شرکت های بزرگ آلمانی برنامه داریم؛  بلکه روی شرکت های کوچک و متوسط آنها 
نیز برای انجام پروژه هایی در ایران حساب ویژه ای باز کرده ایم؛ به طوری که در زمینه 
پیمانکاری و شرکت های EPC  به مصلحت ش��رکت های آلمانی است که در ایران 
شرکت شان را ثبت کنند و یا در کنار شرکت های ایرانی حضور پیدا کنند.وی افزود: 
شرکت های آلمانی در زمینه ساخت تجهیزات و ماشین آالت فقط به بازار ایران توجه 

نکنند؛ بلکه می توانند از ظرفیت ایران برای پوشش تمام منطقه استفاده کنند.
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یادداشت یاد.ت

خبر 

کارگاه نمایشنامه نویسی ویژه نوجوانان از سوی موسسه سرزمین 
قصه های کهن برگزار می ش��ود.مدیر این موسسه گفت: نمایش و 
حرفه بازیگری از جمله عالقمندی های رایج در نوجوانان است که 
در صورت تمایل به یادگیری آن، نوجوانان باید در ابتدا با آفرینش 

نمایش آشنا شده و سپس فنون مربوط به آن را بیاموزند.
علی��زاده اف��زود: نوجوانانی که ب��ه نمایش و یا حت��ی نگارش آن 
عالقمند هستند، می توانند با ش��رکت در این کارگاه آموزشی به 

یادگیری اصول اولیه و ابتدایی آن بپردازند.
 وی خاطرنشان کرد: در ترم نخست این کارگاه مولفه هایی همچون

 واقعه سازی، بسط و گسترش و آش��نایی با اصول یک نمایشنامه 
آموزش داده می ش��ود و در ترم دوم نیز مخاطبان اموری همچون 
آشنایی با ش��خصیت و مکان و زمان و توصیف آنها در نمایشنامه 

را می آموزند.
گفتنی اس��ت؛ این کارگاه آموزش��ی از ابتدای فصل تابستان در 
مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان برگزار شده است و عالقمندان 
می توانند جه��ت ثبت نام به این مجتمع واق��ع در  ابتدای خیابان 

توحید، روبروی پل آذر مراجعه  کنند.

یک دوره آموزش��ی با عنوان »گه��واره دانای��ی 2« در کتابخانه 
ابوالفرج برگزار می ش��ود. مدیر این کتابخانه گف��ت: امروزه ابزار 
 دیجیتال��ی و رس��انه های جمعی همچ��ون تلفن ه��ای همراه و

 رایانه های ش��خصی نقش مهم و  عمده ای در زندگی کودکان و 
نوجوانان ایفا می کنند و موجب بروز مشکالتی جدی همچون انزوا 
از جمع و پناه بردن به تنهایی شده اند.ایزدی افزود: جهت رفع این 
مشکالت باید از طریق فرهنگ س��ازی و آموزش استفاده صحیح 
از این ابزارها برای افراد بزرگس��ال و به ویژه والدینی که فرزندان 

کودک و نوجوان دارند اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: در دوره آموزش��ی گهواره دانایی نیز کودک 
و والدین به همراه آموزش هاي مهارت ه��اي اجتماعي کودکان 
و در کن��ار آن ارتباط کودک و کتاب  با روش هاي خالقانه آش��نا 
می شوند.  وی ادامه داد: ارائه منابع کمکي در موضوعات تربیتي 
، فرزند پ��روري ، موفقیت و اعتماد به نفس ک��ودکان نیز از دیگر 
مولفه های آموزش��ی در این دوره است.گفتنی است؛ عالقمندان 
برای ثبت نام در این دوره ه��ا می توانند به محل کتابخانه ابولفرج 
اصفهانی واقع در میدان الله، پارک الل��ه جنب تاالر هنر مراجعه 

کنند.

تجربه فیلم دیدن در تاالر هنر، تجربه مش��ترک برخی 
فیلم بین های اصفهانی است. بس��یاری از ما سال های 
نه چندان دور را ب��ه یاد داریم که صب��ح های جمعه به 
 تاالر هنر که در کنار پارک ق��رار دارد، می رفتیم و فیلم
 می دیدیم و در جلسات نقد فیلم ها شرکت می کردیم.

سالن بزرگ تاالر هنر با صندلی های راحت، پرده بزرگ، 
اس��تاندارد و صدای دالبی اش برای اکران فیلم حسابی 
جان می دهد. با این همه دوری تاالر هنر از مرکز ش��هر 
و اکران فیلم ها در صبح های جمعه که برای بس��یاری 
تنها فرصت خوابیدن تا دیروقت در طول هفته اس��ت، 
موجب ش��ده بود ای��ن برنامه مخاطب زیادی نداش��ته 
 باش��د و در اکثر مواقع حدود 10 نفر یا بیشتر به دیدن

 فیلم ها نیایند.
سالنی که دوباره برای فیلم دیدن جان گرفت

چند سالي، سالن تاالر هنر در تصرف تئاتری ها بود و به 
جز جشنواره های سینمایی چون جشنواره فیلم مستند 
اصفهان و جش��نواره فیلم کودک رنگ فیلم به خودش 
ندید؛ تا این که امس��ال مس��ووالن تاالر هن��ر اصفهان 
برای روزهای ماه رمضان برنام��ه جالبی تدارک دیدند 
و سالن اصلی آن را که در طول س��ال برای اجرای تئاتر 
در اختیار گروه های نمایشی اصفهان قرار می گیرد، به 
دلیل اجرا نشدن تئاتر در ش��ب های رمضان، به برنامه 
»سینما سینما« اختصاص دادند. برنامه ای که در طول 
تیر ماه با محوریت پخش آثار برتر تاریخ س��ینما برگزار 
می ش��ود و هم فیلم های��ی از کارگردان ه��ای اروپایی 
متعلق به سینمای هنری چون فدریکو فلینی، ژان رنوار، 
ژان پیر ملویل، ویتوریا دس��یکا، فرانسوا تروفوا، آندری 
تارکوفسکی و کارل تئودور درایر در آن گنجانده شده، 
هم آثاری از کارگردان های خوب س��ینمای کالسیک 
آمریکا چون جان فورد، ریدلی اسکات، آلفرد هیچکاک، 
رومن پوالنس��کی، رابرت بنتون، نیکالس ری، فرد زینه 
مان، چارلی چاپلین، کارول رید و فرانسیس فورد کاپوال 
و هم آثاری از برخی کارگردان های سینمای هنری آسیا 

چون یاسو جیرو ازو و اکیرا کوروساوا.
 براس��اس تجرب��ه ای ک��ه از برنام��ه های اک��ران فیلم

 صبح های جمعه تاالر هنر داش��تیم و ب��ه دلیل این که  
اکثر این فیلم ها کالس��یک بارها دیده شده اند و در ماه 
رمضان هم ق��رار داریم، پیش بینی م��ی کردیم که این 
برنامه چندان با استقبال مواجه نش��ود. پیش بینی که 
تنها یک بار رفتن به تاالر هنر آن را زیر س��وال می برد، 
چرا که می توانی سالنی را ببینی که بخش زیادی از آن 
پر شده از فیلمسازان و فیلم بین های حرفه ای اصفهان 
گرفته تا تئاتری هایي که به دیدن این فیلم ها با کیفیت 

عالی ب��ر روی پرده ب��زرگ و با صدای خ��وب آمده اند، 
به طوری که به گفت��ه محمد معماریان، مس��وول امور 
س��ینمایی تاالر هنر، این برنامه هر شب حدود 150 تا 
200 نفر مخاطب داشته است.این البته نشان می دهد 
اجرای چنی��ن برنامه ای، نیاز فیلم بی��ن های اصفهانی 
بوده و قاعدتا این استقبال از لزوم ادامه یافتن این برنامه 

خبر می دهد.
اکران فیلم های اخالق محور

محمد معماریان، مس��وول امور س��ینمایی ت��االر هنر 
اصفهان درباره ای��ن برنامه می گوید: برنامه »س��ینما 
س��ینما« با هدف کشف دوباره س��ینما بر پرده نقره ای 
برگزار شد تا بتوانیم آثار برجس��ته سینمای کالسیک 
جهان را اکران کنیم. او می افزاید: این فیلم ها با کیفیت 
باال، صدای اصلی و زیرنویس فارسی بر روی پرده اکران 
می ش��وند تا به روزهای پرافتخار س��ینمای کالسیک 
برگردیم.معماری��ان درباره بازه زمانی س��اخت فیلم ها 
هم اظهار می کند: قدیمی ترین فیلم ها » عصر جدید« 
چارلی چاپلین اس��ت که س��ال 1936 س��اخته شده و 
جدیدترین » درخش��ش« اس��تنلی کوبریک که سال 

1980 ساخته شده است.
او ادامه می دهد: فیلم هایی انتخاب شده که مهم ترین 
و مرجع ترین فیل��م کارنامه کارگردان��ش بوده و نوعی 
جهش در میان آثارش محس��وب می ش��ده است. قابل 

پخش ب��ودن فیلم به لحاظ سانس��وری ه��م برای مان 
مهم بوده تا میزان سانس��ور فیلم به میزانی باشد که به 
پیام اصلی آن وفادار باش��یم. وی اضافه می کند: وجود 
موضوعاتی چون اخالق و انس��انیت در فیلم ها هم برای 
 مان مهم بوده، به ویژه ک��ه این آثار در ماه رمضان اکران

 می شود.
استقبال زیاد

معماریان ادامه می دهد: فکر می کردی��م به دلیل این 
که فیلم ها را دیده اند اس��تقبال کم باشد؛ ولی به دلیل 
لذت تماش��ای فیلم با کیفیت فول اچ دی بر روی پرده 
 و نمایش نس��خه های مرمت ش��ده فیلم ه��ا و این که

 فیلم هایی انتخاب ش��ده ک��ه کمتر ب��ر روی پرده در 
اصفه��ان دیده ش��ده، اس��تقبال زی��اد بوده اس��ت. از 
فیلمس��ازان و فیلم بین های حرف��ه ای اصفهان گرفته 
تا تئاتری های آن به دیدن ای��ن فیلم ها با کیفیت عالی 
بر روی پرده بزرگ و با صدای خوب رفته اند، به طوری 
که این برنامه هر ش��ب حدود 150 تا 200 نفر مخاطب 
داشته است اکران می کرد که تجربه خوبی نبود، چون 
زمان نامناسبی برگزار می ش��د. اکران روزانه موثرتر از 
اکران هفتگی اس��ت، چون نوعی حالت جشنواره مانند 

ایجاد می شود.
او اضاف��ه م��ی کن��د: داری��م بروش��ور نق��د آث��ار 
 دوره را آم��اده م��ی کنی��م ت��ا پای��ان دوره توزی��ع

 کنیم. 
به دلیل مصادف ش��دن زمان پای��ان فیلم ها ب��ا افطار 
و این که نقد اکثر ای��ن فیلم ها در مج��الت و اینترنت 
موجود اس��ت، جلس��ات نق��د برگ��زار نش��د.او درباره 
 ادام��ه یافت��ن ای��ن برنام��ه بع��د از م��اه رمض��ان هم

 می گوید: قرار بود ادامه یابد، ولی با توجه به جو اصفهان 
تا همین االن هم نگه داشتن آن سخت بوده است؛ با این 
حال امیدوارم ادامه یابد.معماریان می افزاید: این برنامه 
به حمایت رس��انه ها و تبلیغ مثبت آن برای مسووالن 
نیاز دارد و تداوم آن به عهده مخاطب اس��ت. این برنامه 
تاثیرات مثبت زیادی داش��ته، چرا که فیلم ها به لحاظ 
اخالقی قوی هستند.وی می گوید: از طرف دیگر اکران 
فیلم توس��ط هر نهادی خوراک فرهنگی خاص خود را 
تولید می کن��د و بحث رقابت مطرح نیس��ت. به همین 
دلیل نباید جلوی هم بایس��تیم تا م��ردم بتوانند از این 
 فضا اس��تفاده کنن��د و تعطیلی آن به ض��رر هنرمندان 

نشود.
جلوه های صوتی در سینما

شمس درباره فایده برگزاری جلسات نمایش فیلم های 
کالس��یک بر روی پرده هم بیان می کند: س��ینما یک 
رسانه اس��ت که براس��اس اندازه تصویر روی یک پرده 

بزرگ توسعه پیدا کرده است.
وی می افزاید: وقت��ی فیلمی را روی پ��رده می بینید، 
چش��م تان نم��ی تواند در یک ن��گاه همه ق��اب تصویر 
را درک کن��د و بنابرای��ن باید ن��گاه ت��ان روی پرده در 
 س��یالن باش��د. وی توضی��ح م��ی ده��د: ب��رای مثال

 کارگردان ها یک اتف��اق را در پیش زمینه نش��ان می 
دهند، اما وقتی دقت می کنید می بینید یک اتفاق هم 
در پس زمینه دارد رخ می دهد یا این که یک کارگردان 
با اس��تفاده از ترکیب بندی تصویری می تواند چش��م 
 مخاطب را از سمت چپ پرده به سمت راست آن هدایت

 کند.ش��مس بیان می کند: این ها موضوعاتی است که 
فقط با نمایش فیلم روی پ��رده معنا می دهد. عناصری 
مانند جلوه های صوتی و موسیقی فیلم در سالن سینما 
از زمین تا آس��مان با صفحه تلویزیون ف��رق دارند. در 
پایان باید گفت که وقتی ای��ن برنامه در ماه گرمی مثل 
 تیر م��اه و در عین ح��ال در ماه رمضان ک��ه اکثر مردم

  روزه دار هستند، با چنین استقبالی مواجه شده، طبیعتا 
م��ی ت��وان اس��تقبال بس��یار بیش��تری از آن در 
مواق��ع دیگ��ر س��ال را متص��ور ب��ود. امیدواری��م این 
برنامه بع��د از م��اه رمض��ان هم ادام��ه یاب��د و برخی 
 تن��گ نظری ه��ای خاص اصفه��ان موج��ب توقف آن

 نشود.

برنامه »سینما سینما« با استقبال مواجه شد؛     

لذت تماشای کالسیک های تاریخ سینما بر روی پرده تاالر هنر
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نوجوانان » نمایشنامه نویسی« 
می آموزند

 دوره آموزشی »گهواره دانایی 2« 
در کتابخانه ابوالفرج
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آگهی حصر وراثت
نوگورانی  خلیلی  مینا  طرف  از  قیمومیت  به  نوگورانی  خلیلی  پروین  خانم   4/483
دارای شناسنامه شماره 33720 به شرح دادخواست به کالسه 178/94 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینقلی 
خلیلی نوگورانی بشناسنامه 139 در تاریخ 90/11/27 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا خلیلی نوگورانی 
فرزند حسینقلی ش. ش 1430 ت. ت 1347 صادره از مسجد سلیمان) پسر متوفی( 
2- مینا خلیلی نوگورانی فرزند حسینقلی ش. ش33720 ت. ت1348 صادره از مسجد 
سلیمان )دختر متوفی( 3- محمد قلی خلیلی نوگورانی فرزند حسینقلی ش. ش785 ت. 
فرزند حسینقلی  خلیلی  طوبی   -4 متوفی(  )پسر  سلیمان  مسجد  از  1331 صادره  ت 
با  اینک  والغیر.  متوفی(  )دختر  سلیمان  مسجد  از  صادره   1338 ت  ت.   36 ش  ش. 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد. م الف:486  قاضی شعبه پانزدهم 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان.
دادنامه

4/465 شماره دادنامه: 9409973623500459 شماره پرونده: 930998362350060 
شماره بایگانی شعبه: 930914 خواهان: آقای رضا مهابادی فرزند محمود به نشانی 
مهاباد خ امام روبروی بانک سپه خوانده: آقای حمید آزادی فرزند محمد به نشانی 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. دادگاه با عنایت و مدافعه در جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 
خواسته  به  محمد  فرزند  آزادی  حمید  آقای  طرفیت  به  محمود  فرزند  مهابادی  رضا 
مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه مندرج در یک فقره چک به شماره 
تاخیر  انضمام خسارت  به  ایران  بانک صادرات  عهده   1392/8/15 مورخه   537775
تادیه در وجه چک و کلیه خسارات قانونی، با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، 
و اظهارات ایشان حسب صورت جلسه مورخ 16 خرداد 1394 این دادگاه با عنایت به 
کپی مصدق گواهی عدم پرداخت صادره بانک محال علیه که حکایت از کسر موجودی 
حساب صادر کننده چک در تاریخ صدور داشته، با عنایت به بقای اصل چک در ید 
خواهان بدوی که داللت بر مدیونیت خوانده نسبت به اصل مبلغ چک داشته با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلسات این دادگاه علیرغم ابالغ وقت به نحو قانونی و بالنتیجه 
عدم ارائه دفاع موثری در دفاع از ادعای مطروحه باعنایت و مدافه در جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ادعای خواهان در خواسته خویش را مقرون به صحت و واقع تلقی 
مستنداً به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم از قانون اساسی و ماده 198 
از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 1 و 2 و 3 
و 4 از قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه چک ازتاریخ 
مندرج در چک لغایت تاریخ وصول و تادیه در حق خواهان وفق شاخص تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی )قابل محاسبه درواحد اجرای احکام مدنی( و هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی ظرف موعد بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ 
قابل پژوهش در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف644 . بدریان 

دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی شهرستان اردستان. 
آگهی مزایده

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  شعبه سوم  مدنی  احکام  اجرای   4/376
له علیرضا شاه طالبی  اجرائی کالسه 930554 ج ح/  مزایده ای در خصوص پرونده 
و علیه 1- علیرضا مهره کش 2- مریم کریمی  3- محمد مهره کش 4- نرگس مهره 
مبلغ  و  هجرت  الحسنه  قرض  طلب  ریال   5/000/000/000 مبلغ  مطالبه  بابت  کش. 
360/282/207 ریال طلب علیرضا شاه طالبی به منظور فروش 3/385 دانگ از مقدار 
مالکیت آقای محمد مهره کش به نشانی اصفهان بلوار کشاورز، قبل ازبانک ملی شعبه 
بلوار کشاورز. باوصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده 
است در روز مورخ 94/5/14 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل اجراء )طبقه چهارم- 
ساختمان اجرای احکام دادگستری، خ نیکبخت، جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید در 
قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته  اعمال ماده 111  خصوص ملک مورد نظر 

است طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن 
خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت، برنده مزایده خواهد بود. موضوع مزایده عبارتست از 3/385 دانگ از ششدانگ 
از ششدانگ پالک 4444 و یک سهم  دانگ مشاع  ) یک  مالکیت محمد مهرکش  مقدار 
مشاع از 9 سهم ششدانگ پالک 4444 واقع در 5 ثبت اصفهان- مقدار 227 دانگ از یک 
دانگ از شش دانگ مقدار مالکیت محمد مهرکش بابت طلب علیرضا شاه طالبی و مقدار 
3/157 دانگ از شش دانگ مقدار مالکیت بابت طلب صندوق قرض الحسنه )مجموعًا 
از ششدانگ(. نظریه کارشناسی: پرونده پالک 4444 در جریان ثبت و  3/385 دانگ 
متر مربع می باشد.  آقای محمد مهره کش در پالک فوق، معادل 206  مالکیت  میزان 
اعیانی موجود در ملک فوق شامل یک باب مغازه با متراژ 90 متر مربع و یک منزل 
مسکونی با متراژ 116 متر مربع با قدمت حدود 25 سال با سقف تیرآهن و دیوار باربر 
می باشد. با توجه به موقعیت و محل پالک مساحت، وضعیت پالک در شهرداری منطقه 
با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه، ارزش مجموع مالکیت آقای محمد  و 
مهره کش در پالک فوق به میزان 9/500/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. م 

الف/11111 اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

2/260 شماره صادره: 32154 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ محصور 
و مشجر و به شماره پالک 411- فرعی از پالک شماره 141 اصلی واقع در باغستان 
پایین طرق بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عباس فوالدی 
طرقی فرزند غالمعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است.  نیامده 
محل  در  9 صبح  1394/06/15 ساعت  مورخ  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1394/4/30 . م الف38 مجتبی شادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز.
ابالغ وقت رسیدگی

4/485 شماره ابالغیه:9410100361703024 شماره پرونده: 9409980361700267  
شماره بایگانی شعبه: 940297 خواهان حسین ناصری پبدنی دادخواستی به طرفیت 
تادیه و  تاخیر  مطالبه خسارت  به خواسته  کاشی  اصغر  و  مطاع  خواندگان مرتضی 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت.... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل  باال خ شهید  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
به کالسه 9409980361700267   و  ارجاع  اتاق شماره 214   2 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/04 و ساعت 30: 11تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 11092 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/486 شماره ابالغیه:9410100361703030 شماره پرونده: 9409980361700229  
به  عسکریه  اعتباری  و  مالی  موسسه  خواهان   940254 شعبه:  بایگانی  شماره 
حقانی  نوید  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  جوادی  امین  سید  عاملی  مدیریت 
و  مطالبه خسارت  به خواسته  زاده  حقانی  اصغر  و  علیا  الوار  و جمیله جودی  زاده 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 
9409980361700229ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/11 و ساعت 30: 

و  درخواست خواهان  و  بودن خواندگان  علت مجهول المکان  به  است  11تعیین شده 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 11093 منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/487 شماره ابالغیه:9410106825302310 شماره پرونده: 9409986825300126 
سیما  و  جهمانی  احمدی  محمد  تاج  شاکی  خواهان   940156 شعبه:  بایگانی  شماره 
احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده متهم مرتضی مطاع و اصغر کاشی به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ثبت    9409986825300126 کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/09 و ساعت 30: 11تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
از نشر آگهی  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  یکی  نوبت در  یک 
دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 11094 اسماعیل صادقی هاردنگی- دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
4/488 شماره ابالغیه:9410106825302262 شماره پرونده: 9409986825300143 
دادخواستی  دهسوری  قائدی  محمد  شاکی  خواهان   940173 شعبه:  بایگانی  شماره 
حائری  محمدرضا  و  کاشی  اصغر  و  صالحی  حسین  سید  متهم  خوانده  طرفیت  به 
مطالبه  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارتی  مطالبه  خواسته  به  مطاع  مرتضی  و 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه 
کالسه    به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال 
9409986825300143 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/21 و ساعت 00: 
11تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
فوق جهت  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  دادخواست و ضمائم  کامل خود نسخه دوم 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 11103 اسماعیل صادقی هاردنگی-دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 9409986825300133 پرونده:  ابالغیه:9410106825302263شماره  شماره   4/489
شهماروندی  حاتمی  نیازعلی  شاکی  خواهان   940163 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خوانده متهم اصغر کاشی و مرتضی مطاع به خواسته مطالبه 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان ارجاع و به کالسه9409986825300133 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/06/21 و ساعت 30: 10تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
صادقی  اسماعیلی  گردد.م الف:11102  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و 

هاردنگی- دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
 9409986825300132 پرونده:  ابالغیه:9410106825302266شماره  شماره   4/490
امامی  دوازده  احمدی  مرتضی  شاکی  خواهان   940162 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خوانده متهم اصغر کاشی و مرتضی مطاع به خواسته مطالبه 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خسارت 
اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان ارجاع و به کالسه 9409986825300132 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن خوانده/  به علت مجهول المکان  1394/06/21 و ساعت00: 10تعیین شده است 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
اسماعیلی صادقی  گردد.م الف: 11100  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و 

هاردنگی- دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/496  در خصوص پرونده کالسه 94-682 خواهان میالد صدری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چهار میلیون و پانصد هزار تومان بابت یک فقره چک به طرفیت سیف اهلل 
عبداله زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/05/28 
ساعت 9/30 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 الف11663 مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

4/495  در خصوص پرونده کالسه 94-683 خواهان میالد صدری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ هشتصد و هفتاد هزار تومان بابت یک فقره چک به طرفیت روح اهلل 
 94/05/28 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  محمودی 
ساعت 10 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 

الف11662 مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. 
آگهی مزایده 

4/105 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرای 
کالسه 930591 ج 9 له آقای سید علی رضا فوالدگر و علیه شرکت خرم گستر مهرگان 
به نشانی زیبا شهر شهرک صنعتی- خ اصلی- فاز یک- پ9 به خواسته ی مطالبه ی 
مبلغ 292/750/749 ریال بابت اصل خواسته جلسه ی مزایده ایی در روز سه شنبه 
1394/05/13 ساعت 10 الی 11 صبح اجرای احکام شعبه ی 9 حقوقی واقع در خیابان 
شهید نیکبخت، 200 متر پایین تراز ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق ساختمان 
اجرای احکام حقوقی طبقه ی سوم واحد 5 برگزار نماید. اوصاف مورد مزایده: 1- یک 
عدد بخاری گلخانه ایی دارای دوفن بدون مشعل و بدون مارک از ورق سفید کارنکرده 
با ابعاد 1/80*1 به ارزش 47/000/000 ریال. 2- یک عدد بخاری گلخانه ایی فن دار 
بدون مشعل و مارک سازنده از ورق سفید کار نکرده )خوابیده( با ابعاد 80*1/5 به 
ارزش 22/000/000 ریال. 3- یک عدد بخاری گلخانه ایی ایستاده تیغه ایی فن دار از 
ورق سفید کار نکرده بدون مارک و مشعل به ارزش 33/000/000 . 4- یک عدد بخاری 
گلخانه ایی کوچک تیغهایی فن دار از ورق سفید کار نکرده بدون مارک و مشعل به 
ارزش 25/000/000 . 5- یک عدد بخاری گلخانه ایی بزرگ تک فن دار بدون مارک 
و مشعل به ارزش 38/000/000 ریال. ارزش مجموع اموال طبق نظریه ی کارشناسی 
مزایده  از  قبل  روز   5 ظرف  توانند  می  خرید  طالبین  می باشد.  ریال   165/000/000
از اموال فوق واقع در خ سروش خ عسگریه- خ گلستان- ک شهید قاسم زاده پ 8 
بازدید نمایند کسانی شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10% از مبلغ فروش را به 
حساب سپرده ی دادگستری واریز و فیش آن را به همراه داشته باشند. برنده مزایده 
فردی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. م الف9666 مدیر اجرای احکام شعبه 

9 حقوقی اصفهان. 
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دور باطل 
تنیس ایران

فرانسه قهرمان لیگ 
جهانی والیبال شد

تیم  ملی تنیس ایران باز هم به گروه سه آسیا سقوط کرد تا دور باطل تنیس ایران 
ادامه داشته باشد.

دو تیم ای��ران و کویت ب��رای ماندگاری در گ��روه دو مس��ابقات دیویس کاپ به 
مصاف یکدیگ��ر رفتند و پس از س��ه روز ر قا ب��ت در نهایت، کوی��ت از پنج بازی 
 در س��ه دیدار  به پیروزی رس��ید؛ ت��ا ایران دوباره به گروه س��ه آس��یا س��قوط

 کند.
در واقع تنیس ایران در س��ال های اخیر در س��اختن نفرات جدید ناتوان بوده و 
وضعیت به گونه ای است که تیم ملی هنوز به یک بازیکن که 16 سال پیش هم در 
دیویس کاپ عضو تیم ملی بوده، محتاج است و بهترین نفر تیم هم بدون حضور 

دایم در تمرینات تیم ملی، از آمریکا سفر می کند.
فدراسیون تنیس که همیشه عنوان کرده مشکل مالی ندارد باید به فکر پرورش 
نیروهای جدید برای تیم ملی باشد؛ و هزینه کردن برای نفراتی که امتحان خود 
را پس داده اند، چیزی جز هدر دادن بودجه ورزش کشور و ادامه داشتن دور باطل 

تنیس ایران نیست.

تیم والیبال فرانسه به عنوان پدیده لیگ جهانی 2015 با پیروزی 3 بر صفر مقابل 
صربستان، برای نخستین بار قهرمان این دوره از مسابقات شد. بیست و چهارمین 
دوره لیگ جهانی والیبال با قهرمانی فرانس��ه، پدیده این دوره از مسابقات به پایان 
رسید. فرانسوی ها موفق شدند در یک نمایش برتر با نتیجه 3 بر صفر صربستان را در 
دیدار فینال شکست دهند. آن ها با امتیازهای 25-19، 25-21 و 25-23 صربستان 
را شکست دادند و جام قهرمانی را باالی سر بردند. فرانسه به عنوان قهرمان دسته 
دوم مسابقات به دور نهایی صعود کرده بود و پیش از این عنوان پدیده این دوره از 
مسابقات را کسب کرده بود. فرانسوی ها پیش از این قهرمانی در رده 12 رنکینگ 
فدراسیون جهانی قرار داشتند  و کمتر کسی تصور می کرد در میان همه قدرت های 
برتر والیبال جهان این تیم قهرمان ش��ود. در دیدار رده بندی نیز آمریکا 3 بر صفر 
و با امتیازهای 25-22، 25-23 و 25-23 لهس��تان را شکست داد و سوم شد.تیم 
ملی والیبال ایران هم که از راهیابی به دور نهایی لیگ جهانی بازمانده بود، با سه پله 

سقوط نسبت به دوره قبل در نهایت در رده هفتم لیگ جهانی 2015 قرار گرفت.

سرنوشت والیبال در انتظار بسکتبال؟
آمده ام به پرسپولیس کمک کنم

مدافع تی��م فوتبال پرس��پولیس گفت: قبل از آمدن ب��ه ایران از 
هموطنانم که در این کش��ور بازی می کردن��د اطالعات گرفتم و 

می دانستم پرسپولیس بیشترین هوادار را دارد.
لوکا ماریچ، درباره اینکه دیرتر از س��ایر ورزشکاران به تیم ملحق 
شده، گفت: طبیعی اس��ت دو هفته از تمرینات آماده سازی را از 
دست دادم ، مشکالتی در ناحیه پا داشتم االن رفع شده و هر روز 
بهتر می ش��وم. زمانی که مصدوم بودم تا جایی که امکان داشت 

تمرین کردم و در حال حاضر وضعیت بهتری دارم.
وی در پاسخ به این سوال که در مدتی که با تیم کار کردید شرایط 
را چطور دیدید، اظهار داش��ت: با کیفیت کار می کنیم، بازیکنان 
 زحم��ت می کش��ند و از اینکه می بین��م بازیکن��ان 100 درصد 

توان شان را برای تمرین می گذارند لذت می برم.
مدافع پرس��پولیس در پاسخ به این س��وال که قبل از حضورتان 
در این تیم، چقدر از سرخ پوشان ش��ناخت داشتید، عنوان کرد: 
مطالبی خوانده بودم، می دانستم پرسپولیس بیشترین هواداران 
را دارد. از هموطن هایم که در ایران بازی کرده بودند نیز اطالعاتی 

گرفتم و تا اینجا هم برایم خوب بوده است.
ماریچ، در پاسخ به س��وال اینکه اردوی تدارکاتی ترکیه را چطور 
ارزیابی می کنید، خاطرنش��ان ک��رد: مهم تر از همه این اس��ت 
که همه در س��المت به س��ر می برند و با تمام توان کار می  کنند. 
تمرینات بدنس��ازی همیش��ه س��خت ترین کار آماده سازی قبل 
 از ش��روع فصل اس��ت. امیدوارم همه آن طور که باید کار کنند، 

چرا که تاثیر کار امروز در آینده مشخص می شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که فکر می کنید مهره موثری 
برای پرسپولیس باشید، گفت: قطعا. من به همین خاطر آمدم تا 
به تیم کمک کنم. تیم خوبی داری��م و بازیکنان با آغوش گرم مرا 
پذیرفتند و االن وظیفه من این اس��ت تمام توانم را برای جبران 

محبت آنها بگذارم.

 آبدارچی استقالل بودن 
هم باعث افتخار است

مدافع تیم فوتبال اس��تقالل در لیگ چهارده��م گفت: حتی اگر 
آبدارچی استقالل هم باشم به این مساله افتخار می کنم.

امیرحس��ین صادقی، پس از خروج از باشگاه اس��تقالل در مورد 
جلس��ه امروز خود با مس��ووالن این باش��گاه گفت: فرصت نقل 
و انتق��االت 5 روز تمدید ش��ده دلم برای دوس��تانم در باش��گاه 
تنگ ش��ده بود مدتی از اس��تقالل دور ب��ودم، به باش��گاه رفتم 
تا با بهرام امی��ری و نظری جویب��اری صحبت کن��م و امیدوارم 
استقالل عملکرد خوبی در نقل و انتقاالت داشته باشد، همچنین 
در جلس��ه ای با حض��ور پرویز مظلوم��ی، منص��ور پورحیدری، 
نشس��تیم و صحبت ه��ای خوب��ی مطرح ش��د ان ش��اءاهلل قرار 
 اس��ت سبک دس��ت زحمت بکش��د و مبلغ دریافتی ما مشخص

 شود.
 وی در مورد اینکه گفته ش��ده او اگر جدا نش��ود بای��د به عنوان 
عضو اداری باش��گاه با حقوق ماهی 5 میلیون از ساعت 8 صبح به 
باشگاه بیاید، عنوان کرد: خودم هم از شنیدن این مطلب تعجب 
کردم و نمی دانم چرا این صحبت مطرح شده است، البته 5 میلیون 
که هیچ، بنده به آبدارچی بودن اس��تقالل ه��م افتخار می کنم و 

همین که آرم این باشگاه روی قلب ما باشد برای ما کافی است.
مدافع فصل قبل اس��تقالل در مورد اینکه چه زمانی تکلیف تیم 
آینده اش مشخص خواهد شد، اظهار داشت: ان شاءاهلل تا امروزاگر 

این مساله ما با استقالل حل شود می گویم به چه تیمی می روم.
 وی تاکید کرد: مش��کل خاص��ی وج��ود دارد، امروز با باش��گاه

 مد نظرم صحبت می کنم و اگر نامه جدایی ما امضاء شود کار نهایی 
خواهد ش��د. وی در مورد اینکه تیمی که او قرار است برود صبای 
قم است، اظهار داشت: فردا همه چیز معلوم می شود شاید تیم مد 
نظر من خارجی باشد، نمی توانید این مساله را با صراحت بگویید.

صادقی در مورد اینکه در ش��بکه های مجازی مطرح شده امکان 
دارد با حضور امی��ر قلعه نویی در مل��وان او هم به ای��ن تیم برود 
 تاکید کرد: این حرف شماست من تمام روزنامه ها را می خوانم و 
هیچ جا این مساله نوشته نشده است، ندیدم کسی بگوید صادقی 

به انزلی می رود. 
یکی از افتخارات من این اس��ت که 8-9 سال ش��اگرد قلعه نویی 
بودم و به این مس��اله افتخ��ار می کنم؛ اما چنی��ن بحثی مطرح 
نشده اس��ت.وی در مورد اینکه چند درصد جدایی او از استقالل 
 قطعی ش��ده اس��ت، عن��وان ک��رد: تقریبا ای��ن مس��اله قطعی 

است.
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برخالف باور بس��یاری از مدیران و مردم، محاس��به آماری 
نشان می دهد که هزینه های فوتبال در ایران بسیار پایین تر 
از هم رده های آن در آسیاس��ت و البت��ه درآمدهای همین 

فوتبال چند برابر هزینه هایش است.
تالش برای پایی��ن آوردن قیمت فوتبال در ایران تالش��ی 
بیهوده به نظر می رسد. تالش��ی که بعضا تبلیغاتی است و 
تنها برای نشان دادن کوشش جهت ایجاد اقتصاد مقاومتی 
صورت می گیرد. وگرنه همه آنها که در بطن فوتبال هستند 
می دانند که تقریبا کمترین هزینه هایی را که می توان با آن 
باشگاه داری کرد، همین مبلغ اس��ت که فعال در باشگاه ها 

هزینه می شود.
هزینه های باالی باشگاه داری

ابتدای س��ال گذش��ته این تالش های تبلیغات��ی با اعالم 
س��قف قراردادها توسط امیررضا خادم و س��ازمان لیگ به 
اوج رسید، حتی پیش از آن و درس��ت در کورس قهرمانی 
لیگ برتر با افشای لیست دس��تمزدهای بازیکنان و مربیان 
 این مهم به اوج خود رس��ید و س��رآغازی ش��د بر نمایش

 صرفه جویی برای این فصل؛ ام��ا در عمل خیلی زود همه 
متوجه ش��دند که امکان ندارد اس��تقالل و پرس��پولیس و 

سپاهان و تراکتورسازی را با آن مبالغ اعالم شده ببندند.
هزینه ه��ای جاری مث��ل آب، برق، تلف��ن، اینترنت، دارو، 

غذا، آژانس های روزانه، تهی��ه اثاثیه، اجاره و 
نگهداری زمین چمن، ساخت و سازهای 

روزم��ره، کرای��ه اتوبوس ها 
در ش��رایط مختل��ف، بلیط 
هواپیم��ا ب��رای س��فرهای 
ف��راوان، رزرو هت��ل ها برای 
بیش از پنجاه نف��ر و ... عمال 
به خودی خ��ود میلیاردها 

 تومان آب م��ی خورد ک��ه همین مس��اله موجب
 می شود سقف پانزده میلیارد تومان بیشتر به شوخی 

شبیه باشد تا واقعیت.
از سوی دیگر استقالل و پرسپولیس زیر فشار تماشاگران 
مجبورند تیم خوبی ببندند و بارها تجربه کرده اند که وقتی 
تیم را در ابتدای فصل خوب نمی بندند، در میانه فصل و زیر 

فشار خردکننده تماشاگران مجبور به هزینه های بیشتر و 
بیشتر می شوند و البته معموال بی فایده است .

در واق��ع همه دس��ت ان��درکاران فوتبال ایران م��ی دانند 
که هزینه های کنون��ی کمترین هزینه ه��ای ممکن برای 
باش��گاه داری در حد قهرمان��ی در لیگ برتر ایران اس��ت . 
البته می توان ارزان تر هم تیم بس��ت؛ اما نتیجه اش معموال 

قهرمانی یا حتی حضور در کورس قهرمانی هم نیست.
ایران ارزان تر از آسیا

 مقایس��ه باش��گاه داری در ای��ران ب��ا کش��ور های ح��وزه 
 خلیج فارس نش��ان می دهد که باش��گاه های م��ا با قیمت 

ی  کمت��ر

باش��گاه داری می کنند. در فوتبال ایران نه خبری از دیگو 
مارادونای افسانه ای و بسیار گران قیمت هست و نه خبری 
از امثال دونادونی و بازیکنان ب��زرگ اروپایی و یا آمریکای 

جنوبی.
حتی لیگ ایران با لیگ چین هم در بسیاری از مواقع قابل 
مقایسه نیس��ت و در لیگ چین هم هس��تند باشگاه هایی 
 ک��ه بیش��تر از باش��گاه های ای��ران هزین��ه م��ی کنن��د؛ 
که نمونه اش حضور امثال لیپی و آری هان است در این لیگ 
که در حال رش��د و شکوفایی است. درس��ت که نگاه کنیم 
متوجه می ش��ویم که در حال عقب ماندن از این کش��ورها 
هستیم و تیم های ملی که روزگاری برای فوتبال ایران زنگ 
تفریح محسوب می شدند، همگی به فوتبال ایران رسیده اند 
و در برخی موارد به نظر می رسد جلو هم زده اند. از مربیگری 
زیکو در ژاپن بگیرید تا برسید به خرید بازیکنان برتر فوتبال 
دنیا در تایلند ک��ه نمونه اش بوریرام، حریف اس��تقالل در 
آسیای 2013 بود که منتخب اس��پانیایی و اللیگایی بود و 

برای استقالل دردسرهای زیادی به وجود آورد.
از سوی دیگر در فوتبال ایران، نهایتا، ده بازیکن هستند 

که قیمت هایی ب��االی میلیارد 
دارند که ازمیان آنها هم معموال 
سه یا چهار بازیکن س��ر از تیم های عربی در می آورند و در 
ایران نیستند. در واقع چیزی در حدود هفت بازیکن هستند 
که قیمت باالیی دارند و نکته اینجاست که در پرسپولیس و 
استقالل هم معموال حقوق ها به درستی پرداخت نمی شود 

و بسیاری از بازیکنان تاپنجاه درصد حقوق خود را دریافت 
نمی کنند و ش��کایت هم معموال به نتیجه نمی رسد و به 
 این ترتیب عمال باش��گاه ها پول زیادی برای بازیکنان شان 
نمی دهند. به ای��ن موضوع می ش��ود از دو زاویه نگاه کرد، 
نگاه اول  این است که دستمزد بازیکنان را با دریافتی تامین 
اجتماعی مردم مقایسه کنیم که در این صورت باید بگوییم 

مبلغ بسیار زیادی به بازیکنان پرداخت می شود.
نگاه دیگر این اس��ت که فوتبال ایران و مبالغ جابه جا شده 
در آن را با امارات، عربستان، ژاپن، چین، کره جنوبی، قطر، 
کویت و ... مقایسه کنیم که دستمزدها در ایران پایین است.
آقای گل جهان را با کارگر ساده مقایسه نکنید

البته مقایسه حقوق یک فوتبالیست ملی پوش با یک کارگر 
ساده  از ذات و مبدا غلط است؛ و این چند ملی پوش را باید 
با پزشکان متخصص جراح مقایسه کرد، چون اینها هم در 
کار خود به سقف رس��یده اند و آنها نیز ایضا. اما با این حال 
اصرار بی دلیلی وجود دارد که می خواهد مثال دستمزد علی 
دایی  را که به بایرن مونیخ رسیده و آقای گل جهان است، 
با کارگر تامین اجتماعی مقایسه کنند که در مجموع غلط 

است و اشتباه.
درآمد فوتبال چند برابر هزینه های آن است

با این حال و با وجود همه توضیحات باور عمومی بس��یاری 
از مدیران و بس��یاری از مردم با این گ��زارش مخالف 
اس��ت و تصور هزینه ه��ای زیاد برای بس��یاری از 
مردم کامال جا افتاده که دلیلش ش��اید صرف این 
هزینه ها از بودجه دولت باش��د؛ با این وجود اما باید تاکید 
کرد این درس��ت که هزینه کردن ها از جیب دولت صورت 
می گیرد اما واقعیت این اس��ت که درآمدهای فوتبال هم 
مستقیما به جیب صدا و سیما و دولت می رود که چندین 
برابر مبلغ هزینه کرد فوتبال ایران اس��ت.کافی است مبلغ 
حق پخش تلویزیونی را با درآمدهای فراوان با قیمت ثانیه 
 ای سه الی هش��ت میلیون تومان از تبلیغات تلویزیونی در

 شبکه های سه، جام جم، ورزش و تمامی شبکه های استانی 
در تمام طول سال و به هنگام پخش مسابقات و حتی بررسی 
فوتبال در برنامه های ورزش��ی تمامی تیم ها در لیگ برتر 

محاسبه کنید.

توپ فوتبال و دالر و اسکناس
گزارشی از مقایسه قیمت ها در فوتبال ایران و آسیا؛ �

ب��ا انحالل تنه��ا نماین��ده اصفهان در لی��گ برتر 
بسکتبال، به نظر می رسد داستان والیبال اصفهان 

درحال تکرار شدن برای بسکتبال است.
داستان ورزش های توپی منهای فوتبال در اصفهان 
داس��تان غم انگیزی است. سال هاس��ت از والیبال 
نصف جهان فقط نامی از گذشته باقی مانده و به جز 
معرفی چند ملی پوش که درخشش و راهیابی آنها 
به تیم ملی را می توان بیشتر به تیم های باشگاهی 
غیراصفهانی مربوط دانست، نه از نماینده اصفهان 
در سوپرلیگ کشور خبری هس��ت و نه از نام آوری 
تیم های نصف جه��ان در لیگ های پای��ه؛ در این 
ش��رایط، والیبال اصفهان دلخ��وش به حضور تیم 
والیبال بانوان ذوب آهن در لیگ برتر است و حضور 
نصفه و نیمه و همیشه همراه با اما و اگر تیم مردان 
این باشگاه در لیگ دس��ته یک که هنوز مشخص 
نیست شاهد سومین حضور این تیم در فصل جدید 

مسابقات خواهیم بود یا خیر.
حاال اما س��ناریوی والیبال اصفهان درحال تکرار 
شدن برای بسکتبال اس��ت. مهم ترین خبری که 
هفته گذشته از بسکتبال اصفهان به گوش رسید، 
انحالل تیم بس��کتبال پمینا بود که عم��ر آن در 

بسکتبال ایران به بیشتر از یک فصل قد نداد.
اگر تا پیش از این و با انح��الل هر کدام از تیم های 
بسکتبال اصفهان می گفتیم حیف است این شهر 
در باالترین سطح بسکتبال ایران تیمی برای دفاع 
از عقبه و حیثیت اش نداشته باشد، حاال واقعا باید 
بگوییم برای اصفهان زشت است که استانی با این 
وسعت، شهری با این پتانسیل باال، ظرفیت عظیمی 
از مجموعه ه��ای صنعتی و البته وج��ود َخیران و 
مهم تر از همه باش��گاه هایی که نام ش��ان در ایران 
برای دوست و دشمن احترام برانگیز است، پشتوانه 
و حامی مالی برای تیم داری در لیگ برتر بسکتبال 
نداشته باشد. ملی پوشان اصفهانی که در چند سال 
اخیر و با قط��ع امید از بس��کتبال اصفهان هر یک 
راه تیم های دیگ��ر را در پیش گرفتند، در تیم های 
جدیدش��ان به وزنه هایی قابل اتکا تبدیل شدند و 
مشخص نیست جای امثال جواد داوری ها، اوشین 
ساهاکیان ها، آرن داوودی ها، ارسالن کاظمی ها و 
ده ها بازیکن ارزش��مند اصفهانی را چه کسی قرار 

است برای بسکتبال اصفهان پر کند.
به اسپانسر غیربومی نمی توان دل بست

سال گذشته بود که تنها چند روز مانده به شنیده 
شدن سوت آغاز لیگ ملی، خبر رسید باشگاه کاله 
مازن��دران حاضر به حمایت از نماینده بس��کتبال 

اصفهان در لیگ برتر ش��ده اس��ت. حمایت پمینا 
حاصل رایزنی محس��ن صادق زاده ک��ه از حمایت 
اصفهانی ها ناامید شده بود، با بهمن سلیمانی رییس 
س��ازمان لیگ فدراسیون بس��کتبال و مدیرعامل 
باشگاه کاله بود. هرچند حمایت پمینا در قحطی 
حامی مالی در اصفهان، به نوعی غنیمت محسوب 
می ش��د، اما صحبت های صادق زاده بع��د از اعالم 
انحالل پمینا، فرضیه موقتی بودن این حمایت را 
به واقعیت نزدیک می کند. صادق زاده در این مورد 
گفت: » بهمن ماه پارسال و در جریان فصل گذشته 
لیگ برتر بود که مسووالن پمینا به من اعالم کردند 
که با توجه به شرایط سخت مالی، ادامه حمایت از 
تیم برای ما بسیار مشکل است. البته مسووالن این 
باشگاه به خوبی و به صورت کامل به تعهدات خود 

در قبال تیم عمل کردند«.
نتوانستیم مسووالن پمینا را مجاب کنیم در 

اصفهان بمانند
وی ادام��ه داد: » م��ا حتی در مجل��س هم حضور 
پیدا کردی��م و مش��کالت بس��کتبال را به گوش 
نماین��دگان اصفهان رس��اندیم و با وج��ود اینکه 
آنها از همکاری در این زمینه اس��تقبال کردند، ما 
نتوانستیم مس��ووالن پمینا را مجاب کنیم که در 
اصفهان بمانند. این مش��کالت گریبانگیر ورزش 
شده اس��ت اما در استان اصفهان ش��رایط ویژه ای 

به وج��ود آم��ده و س��رمایه گذاران روی خوش به 
ورزش نش��ان نمی دهند. از زمانی که فوالد ماهان 
وارد بسکتبال شد و بعد کنار رفت، سرمایه گذاران 
به سختی حاضر به این کار می ش��وند«. سرمربی 
فصل گذشته پمینا گفت: » س��ایر استان ها با این 
مش��کالت اقتصادی منطقی تر برخورد می کنند؛ 
اما متاسفانه در اصفهان این طور نیست و دو باشگاه 
بزرگ اصفهان مشغول فوتبال هستند و با توجه به 
هزینه هایی که در فوتب��ال می کنند، تیم داری در 
سایر رشته ها برای شان س��خت شده است. شاید 
الزم باشد دیدگاه های مدیریتی کالن ورزش تغییر 
کند چون عالقمند شدن گروه های سنی مختلف 
و خانواده ها به یک ورزش نیازمن��د تابلویی به نام 

ورزش حرفه ای است«.
یک انتظار از مدیرکل ورزش و جوانان استان

جواد داوری، ملی پوش اصفهانی بس��کتبال ایران 
و یکی از قدیمی های بس��کتبال اصفهان عالوه بر 
توپ زدن در تیم های مط��رح غیراصفهانی، در هر 
دو تیم س��ابق بس��کتبال اصفهان هم بازی کرده 
 و درددل ه��ای او وضعی��ت بس��کتبال اصفهان را 

به خوبی مشخص می کند.
بسکتبال اصفهان با سوء مدیریت نابود شد

وقت��ی از داوری در خصوص ش��رایط این رش��ته 
در اصفهان می پرس��یم می گوید: » برای اصفهان 

متاس��فم که تیم های به آن خوبی که در دهه های 
 70 و 80 داش��ت را ب��ا ی��ک س��ری حواش��ی و 
س��وء مدیریت نابود کردند. من در مصاحبه هایم 
خیلی در این مورد صحبت کرده ام که متاس��فانه 
تاثیر چندان��ی نداش��ت«. داوری در ادامه پیکان 
انتقادهای خود را به سمت محمد سلطان حسینی، 
 مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان نش��انه می رود: 
» به نظر من اکثر این مشکالت به مدیرکل ورزش 
و جوانان استان برمی گردد که ایشان باید تغییراتی 
در این زمین��ه انجام می داد. اما متاس��فانه همه به 
فوتبال چسبیده اند و جایگاه رشته های توپی مثل 
والیبال، بسکتبال، هندبال و همچنین بسیاری از 
رشته های انفرادی اصفهان در کشور بسیار ضعیف 
است. جای تاسف دارد که میلیاردها تومان صرف 
دو تیم فوتبالی می شود که بازیکن بومی چندانی 
هم ندارن��د و این همه هزینه می ش��ود که فوتبال 
داشته باش��یم، اما س��ود آن به بازیکنان غیربومی 

می رسد«.
 اداره کل ورزش و جوان�ان اس�تان، هیات ها 

را تنها گذاشته است
وی ادامه می دهد: » متاس��فانه ت��ا کوچک ترین 
انتقادی می ش��ود بح��ث هیات های ورزش��ی را 
پیش می کش��ند درحالی ک��ه اگر منطق��ی نگاه 
کنیم مباحث مالی در دس��ت هیات ها نیس��ت و 

آنها هی��چ کاری نمی توانند انج��ام دهند. زمانی با 
محسن صادق زاده صحبت می کردم که می گفت 
ما در هیات بس��کتبال نه حقوق��ی می گیریم و نه 
نیازی به ای��ن پول ها داریم؛ اما باید در بس��کتبال 
پول باش��د. ما زمانی با 50 تیم پایه در مس��ابقات 
آموزش��گاه ها ش��رکت می کردیم و این ش��هر در 
 گذشته این پتانسیل را داشت؛ اما متاسفانه به دلیل

 س��وء مدیری��ت برخی ها، ه��م هیات ه��ا را تنها 
گذاشته اند و هم حمایتی از باشگاه ها نشده است«.

 داوری در م��ورد آین��ده باش��گاهی اش می گوید: 
» دوست دارم به اصفهان برگردم، اما شرایط اصال 
مهیا نیس��ت. یک کاری کرده اند ک��ه اصال تیمی 
در اصفهان وجود ندارد. محس��ن صادق زاده سال 
گذشته با باشگاه س��پاهان مذاکرات بی نتیجه ای 
داش��ت و ذوب آهن هم ک��ه اعالم ک��رد اصال تیم 
بس��کتبال نمی خواهیم. ش��اید بدهی این باشگاه 
به بازیک��ن خارجی که می گویند مان��ع تیم داری 
ذوب آهن شده است یک میلیارد تومان هم نباشد؛ 
اما نمی دانم علت این اتفاقات چیست چون سعید 
آذری خودش یک آدم ورزشی است. شاید سیاست 
باشگاه ذوب آهن این باشد که بیشتر بودجه  صرف 
فوتبال ش��ود تا باش��گاه س��رپا بماند. می گویند 
کارگران کارخانه و مردم، فوتبال را دوس��ت دارند 
ولی به نظر من اگر حمایت نکردن از سایر رشته ها 
به این دالیل باش��د، باید فاتح��ه کل ورزش دنیا 

خوانده می شد«.
این ملی پ��وش اصفهانی انتظار جامعه بس��کتبال 
اس��تان از مدی��رکل ورزش و جوان��ان را این گونه 
بیان می کند: » جالب اس��ت که این شرایط فقط 
در اصفهان وجود دارد و من در بقیه اس��تان ها این 
مش��کالت را ندیده ام. مدیرکل ورزش و جوانان و 
استانداری باید با شرکت های خصوصی مذاکره و 
آنها را موظف به حمایت از ورزش کنند و هر رشته 
را به یک ش��رکت بس��پارند. به نظر من می توانند 
این کار را بکنند و پتانس��یل هندبال، بس��کتبال، 
والیبال و دوومیدانی اصفهان بیش از اینهاس��ت. 
اما متاس��فانه مدیران ورزش استان به این موضوع 

توجهی ندارند«.
    تا ش��روع فصل جدید لیگ برتر بس��کتبال هنوز 
 زمان زیادی باقی مانده اس��ت. ب��ا اینکه با انحالل 
تیم تازه پا گرفته پمینا، امید چندانی به پیدا شدن 
حامی جدید برای بسکتبال اصفهان وجود ندارد ؛ 
اما بسکتبال اصفهان تا آن زمان و درست مثل چند 

سال اخیر دست به گریبان اما و اگرها خواهد بود.

سرخابی ها

دو راهی عشقی جواد!
 بازیکن س��ایق پرس��پولیس عکس جدیدی از خود را با متنی 
که حال و هوای عاش��قانه داش��ت، منتش��ر کرد. کاظمیان در 
اینستاگرامش نوش��ت:» گفتم نرو گفتی دلیلی داره هر رفتن/ 
بهت گفتم بمون گفتی بهونه ای میخواد موندن/ مسیر عشقمون 
آخر به س��مت یک دو راهی رفت / نمیدونم که بین ما کی راه و 

اشتباهی رفت«.

از لنز دوربین
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یادداشت
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مفاد أرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   4/482

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

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

به شناسنامه  فرزند رسول  علی رضا نصیریان   –  94/2/15  –  1355 1.رای شماره 
شماره 286 شهرضا و شماره ملی 1199136743 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
مساحت  به  شده  تبدیل   5846 شماره  به  که   1421/1 پالک  از  مفروزی  انبار  باب 

ششدانگ 124/59 مترمربع.
شناسنامه  به  رسول  فرزند  نصیریان  محسن   –  94/2/15  –  1356 شماره  2.رای 
شماره 734 شهرضا و شماره ملی 1199186066 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
مساحت  به  شده  تبدیل   5846 شماره  به  که   1421/1 پالک  از  مفروزی  انبار  باب 

ششدانگ 124/59 مترمربع.
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد

3.رای شماره 1564 – 94/2/21 – سیدمصطفی کسائی فرزند سیداحمد به شناسنامه 
شماره 279 شهرضا و شماره ملی 1199155780 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 82 به مساحت ششدانگ 214/61 مترمربع.
4.رای شماره 1567 – 94/2/21 – شهره شجاعی فرزند سهراب به شناسنامه شماره 
286شهرضا و شماره ملی 1199196525 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 82 به مساحت ششدانگ 214/61 مترمربع.
مریم قاسمی فرزند علی داد به شناسنامه شماره 6   – 94/2/3 5.رای شماره 801 – 
باب  از ششدانگ یک  حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 6299915218 سه دانگ مشاع 

خانه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 100/75 مترمربع.
6.رای شماره 802 – 94/2/3 – محمد حاتمی فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره 
34 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199653039 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 100/75 مترمربع.
7.رای شماره 1848 – 94/2/28 – رحمت اله سبزواری فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 545 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199353027سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 159/30 مترمربع.

مینا باقرپور فرزند شکراله به شناسنامه شماره   – 94/2/28 8.رای شماره 1849 – 
198 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199371580 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 159/30 مترمربع.
به  محمد  فرزند  هونجانی  امیرزاده  اله  آیت   –  94/2/28  –  1847 شماره  9.رای 
یک  ششدانگ   1199820659 ملی  شماره  و  شهرضا   2 حوزه   6 شماره  شناسنامه 
باب خانه مفروزی از پالکهای 260 باقیمانده و 7876 و 7879 و 8611  به مساحت 

81/10 مترمربع.
10.رای شماره 1763 – 94/2/24 – محمدعلی شریفانی فرزند عباسعلی به شناسنامه 
شماره 1134 شهرضا و شماره ملی 1199176087 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 280 به مساحت 202/90 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  دهقان  وحید   –  94/3/9  –  2275 شماره  11.رای 
 475 پالک  از  مفروزی  باب خانه  یک  1190091232شهرضا ششدانگ  ملی  وشماره 

به مساحت متر98/70 مربع.
12.رای شماره 975 – 94/2/5 – حمیده عشقی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
از  مشاع  دانگ  دو   1199918784 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری   1 حوزه   8383
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 572 به مساحت ششدانگ 122/46 

مترمربع.
به  اله  فتح  فرزند  شهرضا  عشقی  محمدرضا   –  94/2/5  –  976 شماره  13.رای 
از  مشاع  دانگ  دو   1199031216 ملی  شماره  و  شهرضا   388 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 572 به مساحت ششدانگ 122/46 

مترمربع.
فروغ عشقی فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره   – 94/2/5 14.رای شماره 977 – 
341 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی 1287891365 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 572 به مساحت ششدانگ 122/46 مترمربع.
15.رای شماره 2096 – 94/3/4 – سیدامین موسوی فرزند سیدقمصور به شناسنامه 
دانگ  سه   1209249359 ملی  شماره  و  سمیرم   مرکزی  یک  حوزه   3847 شماره 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 

157/90 مترمربع.
16.رای شماره 2097 – 94/3/4 – سیدقمصور موسوی فرزند سیدیداله به شناسنامه 
شماره 3 حوزه 3 سمیرم  و شماره ملی 1209734591 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 157/90 مترمربع.

17.رای شماره 817 – 94/2/2 – محمدحسن عشقی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
217 شهرضا و شماره ملی 1198836466 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 769 به مساحت 172/40 مترمربع.
مریم عشقی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره   – 94/2/2 18.رای شماره 818 – 
384 شهرضا و شماره ملی 1198923611 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 769 به مساحت 172/40 مترمربع.
شناسنامه  به  عباسعلی  فرزند  محسنی  اله  ذبیح   –  94/2/1  –  775 شماره  19.رای 
شماره 437 شهرضا و شماره ملی 1199060682 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 800 به مساحت ششدانگ 138/52 مترمربع.
20.رای شماره 776 – 94/2/1 – صولت گالبی فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 
347 شهرضا و شماره ملی 1199368024 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 800 به مساحت ششدانگ 138/52 مترمربع.
21.رای شماره 1094 – 94/2/7 – علی حاتمی فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره 
از  مشاع  دانگ  سه   6299571136 ملی  شماره  و  گندمان  روستائی   1 حوزه   536
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 976 به مساحت ششدانگ 211/43 مترمربع.

22.رای شماره 1095 – 94/2/7 – صغری قهرمانی فرزند میرزاحسین به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   6299572396 ملی  شماره  و  گندمان   2 حوزه   662 شماره 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 976 به مساحت ششدانگ 211/43 مترمربع.
شناسنامه  به  حیدرعلی  فرزند  ملک  سعیدمیرعلی  شماره94/02/23-1700-  23.رای 
از  شماره 646حوزه1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199272434سه دانگ مشاع 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک998به مساحت ششدانگ258/64 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اصغر  فرزند  آقائی  پریسا  شماره94/02/23-1701-  24.رای 
7915 حوزه 1 شهری شهرضا وشماره ملی1199914101سه دانگ مشاع ازششدانگ 

یکباب خانه مفروزی از پالک998به مساحت ششدانگ258/64مترمربع.
زهرا مردانی فرزند حسن به شناسنامه شماره   – 94/2/27 25.رای شماره 1806 – 
10 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199589802 ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه مفروزی از پالک 998 به مساحت 145/85 مترمربع.
حجت اله شاملی فرزند غالمرضا به شناسنامه   – 94/2/24 26.رای شماره 1758 – 
شماره 177 شهرضا و شماره ملی 1198945389 ششدانگ یک باب مغازه و طبقه 
تحتانی و فوقانی آن  مفروزی از پالک 1044 به مساحت 228/11 مترمربع. بموجب 
اسناد شماره های 5465و5467-91/03/01 دفتر 303 شهرضا در رهن بانک مسکن 

شعبه صاحب الزمان شهرضا می باشد.
به  عوضعلی  فرزند  میرزاپور  محمدرضا   –  94/2/28  –  1907 شماره  27.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199106496 ملی  شماره  و  شهرضا   552 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1133 به مساحت ششدانگ 221/45 

مترمربع.

شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند  آقاسی  مرضیه   –  94/2/28  –  1908 28.رای شماره 
از  مشاع  دانگ  1199401285سه  ملی  شماره  و  شهرضا   3 حوزه   1209 شماره 
ششدانگ مساحت  به   1133 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک   ششدانگ 

221/45 مترمربع.
شناسنامه  به  علیرضا  فرزند  آبافت  صدیقه   –  94/2/27  –  1816 شماره  29.رای 
چهل   _ شماره 1696 شهرضا و شماره ملی 1199262031تمامت24 حبه و دوازده 
به  که   1144 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  حبه ششدانگ   72 از  مشاع  حبه  ونهم 

شماره 13349 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 197/61 مترمربع.
به شناسنامه  اله  نعمت  فرزند  نقوی  محمدعلی   –  94/2/27  –  1817 30.رای شماره 
شماره 756 شهرضاوشماره ملی 1199201219تمامت47 حبه و سی و هفت _ چهل 
به  که   1144 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  حبه ششدانگ   72 از  مشاع  حبه  ونهم 

شماره 13349 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 197/61 مترمربع. 
31.رای شماره 1551 – 94/2/20 – محمدمهدی شاملی فرزند فیض اله به شناسنامه 
شماره 971 شهرضا و شماره ملی 1199110681 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1169 به مساحت ششدانگ 206/10 مترمربع.
به شناسنامه  عبدالرسول  فرزند  شکوفه گالبی   –  94/2/20  –  1552 32.رای شماره 
از ششدانگ یک  شماره 880 شهرضا و شماره ملی 1199173541 یک دانگ مشاع 

باب خانه مفروزی از پالک 1169 به مساحت ششدانگ 206/10 مترمربع.
شناسنامه  به  هوشنگ  فرزند  رضائی  حمید   –  94/2/15  –  1385 شماره  33.رای 
دانگ مشاع  1 روستائی دهاقان و شماره ملی 5129872460 سه  71 حوزه  شماره 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 1694 و 8853 الی8863  به مساحت 

ششدانگ 307/89 مترمربع.
34.رای شماره 1386 – 94/2/15 – فرزانه پیام فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199190527 ملی  شماره  و  شهرضا   1181
به مساحت ششدانگ 307/89  الی 8863   از پالکهای 1694 و 8853  خانه مفروزی 

مترمربع.
شناسنامه  به  جالل  سید  فرزند  تقوی  فلکناز   –  93/8/15  –  7108 شماره  35.رای 
شماره 3707 حوزه دو مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209558629 یک ونیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1717 به مساحت ششدانگ 

191 مترمربع.
شناسنامه  به  قیطاس  فرزند  شبان  محمد   –  93/8/15  –  7110 شماره  36.رای 
شماره3454 حوزه دو سمیرم و شماره ملی 1209556081 چهار ونیم دانگ مشاع 
ششدانگ  مساحت  به   1717 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 

191 مترمربع.
حسین سلطانی فرزند عبدالرسول به شناسنامه   – 94/2/21 37.رای شماره 1561 – 
شماره 961 شهرضا و شماره ملی 1199162604 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1718 به مساحت 238/70 مترمربع.
38.رای شماره 1780 – 94/2/24 – پرویز سبزواری فرزند علی به شناسنامه شماره 
313 شهرضا و شماره ملی 1198808926 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1733 به مساحت ششدانگ 259/25 مترمربع.
39.رای شماره 1781 – 94/2/24 – نیره اعظم سبزواری فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 619 حوزه 3 اصفهان و شماره ملی 1286481589 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1733 به مساحت ششدانگ 259/25 مترمربع.

40.رای شماره 1736 – 94/2/24 – فاطمه صاحبان شهرضا فرزند یداله به شناسنامه 
از ششدانگ یک  شماره 101 شهرضا و شماره ملی 1199332917 یک دانگ مشاع 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و 8193  به مساحت ششدانگ 

202/43 مترمربع.
شناسنامه  به  احمد  فرزند  سامع  محمدرضا   –  94/2/24  –  1742 شماره  41.رای 
از ششدانگ یک  شماره 364 شهرضا و شماره ملی 1198890495 یک دانگ مشاع 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و 8193  به مساحت ششدانگ 

202/43 مترمربع.
42.رای شماره 1743 – 94/2/24 – فاطمه عذرا رفعت فرزند غالمحسین به شناسنامه 
یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو   1198950722 ملی  711 شهرضا و شماره  شماره 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و 8193  به مساحت ششدانگ 

202/43 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  سیف  فرزند  نصیری  مهین   –  94/2/24  –  1744 شماره  43.رای 
شماره 3776 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199872717 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و 8193  به مساحت 

ششدانگ 202/43 مترمربع.
44.رای شماره 1843 – 94/2/28 – جواد بلکامه فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
38 شهرضا و شماره ملی 1199194042 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه مفروزی از پالک 3754 به مساحت ششدانگ 115 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اعظم بهی فرزند منوچهر   –  94/2/28  – 45.رای شماره 1844 
از ششدانگ  51 حوزه1 شهری قمشه و شماره ملی 1199286710 یک دانگ مشاع 

یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3754 به مساحت ششدانگ 115 مترمربع.
93/11/23 – علیرضا آرامی فرزند علی اکبر به شناسنامه  46.رای شماره 11611 – 
شماره 2184 شهرضا و شماره ملی 1199308048 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 4357 به مساحت ششدانگ112/93 مترمربع.
حمیده  شماره94/03/17-2422–  واصالحی   93/11/23  –  11612 شماره  47.رای 
ربیعی فرزند آیت اله به شناسنامه شماره 246 شهرضا و شماره ملی 1199334367 
مساحت  به   4357 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار 

مترمربع. ششدانگ112/93 
48.رای شماره4443-94/04/16- علی اصغر کریمی فرزند بخش علی به شناسنامه 
ساختمان  با  مغازه  یکباب  ملی1209467038ششدانگ  وشماره  سمیرم   431 شماره 

تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک5524به مساحت62/40مترمربع.
شماره های فرعی از 3 - اصلی موغان

به  میرزابه  سید  فرزند  میرمهدیه  سیدعبداله   –  94/2/21  –  1566 شماره  49.رای 
یک  1199695629 ششدانگ  ملی  و شماره  2 شهرضا  38 حوزه  شناسنامه شماره 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 370 به مساحت 258/60 مترمربع.
به  فرزند جعفرعلی  ناهید عباسی خسروآبادی   –  94/2/24  –  1760 50.رای شماره 
شناسنامه شماره 466 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199359246 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 401 به مساحت 210/84 مترمربع.
51.رای شماره 992 – 94/2/5 – سیدعلی محمودی تنهافرزند سیدعبداله به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   4230754078 ملی  شماره  و  دنا  روستائی  حوزه   752 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 154/62 مترمربع.

به شناسنامه و شماره  فاطمه سامع فرزند حسن   –  94/2/5  – 52.رای شماره 993 
ملی 1190104857 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 476 به مساحت ششدانگ 154/62 مترمربع.
محمدصادق حسن پور شیبانی فرزند جهانگیر   –  94/2/21  – 53.رای شماره 1600 
به شناسنامه شماره 177باختران وشماره ملی 3255175798 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 766 به مساحت 208/85 مترمربع.
54.رای شماره 1346 – 94/2/14 – رمضان شمسائی فرزند شاه محمد به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1819487441 ملی  شماره  و  ان  آباد   10 حوزه   504 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 135/11 مترمربع.

شناسنامه  به  حیدر  فرزند  رحمتی  معصومه   –  94/2/14  –  1347 شماره  55.رای 
شماره 713 شهرضا و شماره ملی 1199141011 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 135/11 مترمربع.
56.رای شماره 1870 – 94/2/28 – جنت سبزواری فرزند علی به شناسنامه شماره 
باب خانه دوطبقه  یک  ملی 1199383880 ششدانگ  224 حوزه3 شهرضا و شماره 

مفروزی از پالک 782 به مساحت 129/05 مترمربع.
شناسنامه  به  رمضانعلی  فرزند  میرزائی  عفت   –  91/9/27  –  1858 شماره  57.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199371981 ملی  شماره  و  شهرضا   3 حوزه   238 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 891 باقیمانده به مساحت ششدانگ 169/50 

مترمربع.
58.رای شماره 1859 – 94/2/28 – علیرضا سبزواری فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 597 شهرضا و شماره ملی 1199049719 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 891 باقیمانده به مساحت ششدانگ 169/50 مترمربع.

به  محمداسماعیل  فرزند  باغستانی  مرتضی   –  94/2/24  –  1757 شماره  59.رای 
مشاع  دانگ  چهار   1199055441 ملی  شماره  و  شهرضا   1170 شماره  شناسنامه 
ششدانگ  مساحت  به   1050 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 

134/95 مترمربع.
60.رای شماره 1759 – 94/2/24 – فریبا برهان فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
965 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199398845 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1050 به مساحت ششدانگ 134/95 مترمربع.
عبدالوهاب  فرزند  محمدیه  عسکری  علی  مجتبی   –  94/2/5  –  908 شماره  61.رای 
از  به شناسنامه شماره 614 شهرضا و شماره ملی 1199199796 سه دانگ مشاع 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1113 که در زمان تفکیک شماره 2777 جهت 

آن منظور شده به مساحت ششدانگ 190/30 مترمربع.
به  منوچهر  فرزند  خسروآبادی   کریمی  رقیه   –  94/2/5  –  909 شماره  62.رای 
شناسنامه شماره 227 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1198562544 سه 
تفکیک  زمان  در  که   1113 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ 

شماره 2777 جهت آن منظور شده به مساحت ششدانگ 190/30 مترمربع.
اله به شناسنامه  قدیرعلی یوسفیان فرزند قدرت   –  94/3/4  – 63.رای شماره 2104 
شماره 551 شهرضا و شماره ملی 1199025739 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1152 به مساحت ششدانگ 266/42 مترمربع.
سهیال رضائی فرزند بهرام به شناسنامه شماره   – 94/3/4 64.رای شماره 2105 – 
544 شهرضا و شماره ملی 1199076538 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1152 به مساحت ششدانگ 266/42 مترمربع.
به  عباس  فرزند  شهرضا  رستمی  خانم  بهی   –  94/1/23  –  376 شماره  65.رای 
باب  یک  1198422041 ششدانگ  ملی  شماره  و  14211 شهرضا  شماره  شناسنامه 

خانه مفروزی از پالک 1246 به مساحت 103/30 مترمربع.
به شناسنامه  اله  فرزند سیف  امیری  پروین   –  93/12/24  – 66.رای شماره 12916 
شماره 583 شهرضا و شماره ملی 1199076929 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1278 به مساحت 97/58 مترمربع.
67.رای شماره 10160 – 93/10/23 – ولی اله رحمتی فرزند محمدعلی به شناسنامه 
شماره 686 شهرضا و شماره ملی 1199093262 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1327 به مساحت ششدانگ 81/88 مترمربع.
شناسنامه  به  عبداله  فرزند  عموعلی  طلعت   –  93/10/23  –  10161 شماره  68.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199359268 ملی  شماره  و  شهرضا  حوزه6   448 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1327 به مساحت ششدانگ 81/88 مترمربع.

94/2/24 – مظاهر مندکیان فرزند علی به شناسنامه شماره  69.رای شماره 1708 – 
225 شهرضا و شماره ملی 1198880414 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1327 به مساحت 328/62 مترمربع.
70.رای شماره 2697 – 93/4/7 – عبدالرضا اکبری فرزند پرویز به شناسنامه شماره 
3 حوزه یک روستائی شهرضا و شماره ملی 1199627216 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2485 به مساحت 114/46 مترمربع.
زهرا دهقان فرزند حسین به شناسنامه شماره   – 94/2/21 71.رای شماره 1570 – 
698 شهرضا و شماره ملی 1199107956 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3401 به مساحت ششدانگ 200/86 مترمربع.
72.رای شماره 1571 – 94/2/21 – غالمرضا اسکندری فرزند قربانعلی به شناسنامه 
شماره 775 شهرضا و شماره ملی 1199064051 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 3401 به مساحت ششدانگ 200/86 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند محمود  تاج صدری  زرین   –  94/2/24  –  1753 73.رای شماره 
شماره 313 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199344265 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 3693 به مساحت 119/40 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه 

74.رای شماره 13019 – 93/12/27 – رجبعلی ابراهیمی حبیب آبادی فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 38 حوزه 3 آبادان و شماره ملی 1817583999 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 10 به مساحت 111 مترمربع.
75.رای شماره 367 – 94/1/23 – گلبس اسماعیلی پرزانی فرزند خیراله به شناسنامه 
شماره 4 حوزه یک مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199600423 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 56 به مساحت 181 مترمربع.
به  اکبر  علی  فرزند  شهرضا  فرمانی  اله  ذبیح   –  94/2/2  –  811 شماره  76.رای 
شناسنامه شماره 746 شهرضا و شماره ملی 1199018252 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 150 به مساحت 612/80 مترمربع.
به  محمدرضا  فرزند  شهرضا  حیدری  مجید   –  94/2/27  –  1814 شماره  77.رای 
تمام  نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ  شهرضا   1190042126 ملی  وشماره  شناسنامه 

مفروزی از پالک 328 به مساحت 85/96 مترمربع.
به  اصغر  علی  عمرانپورفرزند  حسینعلی   –  93/6/20  –  5309 شماره  78.رای 
203/37 سهم  تمامت   1198854499 ملی  و شماره  305 شهرضا  شناسنامه شماره 
از  باب خانه وزمین محصور متصله مفروزی  از 353/37 سهم ششدانگ یک  مشاع 

پالک 572 به مساحت ششدانگ 353/35 مترمربع.
93/6/20 – فاطمه صالح پور فرزند سیف اله به شناسنامه  79.رای شماره 5311 – 
شماره 93 شهرضا و شماره ملی 1199021156 تمامت 150سهم مشاع از 353/37 
به   572 پالک  از  مفروزی  متصله  محصور  وزمین  خانه  باب  یک  ششدانگ  سهم 

مساحت ششدانگ 353/35 مترمربع.
شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند  مرادی  مسلم   –  94/2/24  –  1747 شماره  80.رای 
شماره 28 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209760460 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت 100 مترمربع.
شماره فرعی از 23 - اصلی سود آباد

علیرضا صالحپور فرزند شکراله به شناسنامه   –  94/2/21  – 81.رای شماره 1562 
شماره 50 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199382140 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 14/1 به مساحت 194/82 مترمربع.
82.رای شماره 1860 – 94/2/28 – امیر شیرانی زاده  فرزند حبیب اله به شناسنامه 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1199231347 ملی  شماره  و  شهرضا   561 شماره 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 92 به مساحت ششدانگ 231/95 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  لطف  فرزند  پناه  اسالم  الهه   –  94/2/28  –  1861 شماره  83.رای 
شماره 3852 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199873470 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 92 به مساحت ششدانگ 231/95 

مترمربع.
به  اله  قدرت  فرزند  نژاد  حقانی  اله  حجت   –  94/2/28  –  1876 شماره  84.رای 
شناسنامه شماره 321 شهرضا و شماره ملی 1199145009 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 151/1 به مساحت 279/85 مترمربع.
ابراهیم طالبیان فرزند عبدالرحیم به شناسنامه   –  94/2/24  – 85.رای شماره 1730 
شماره 1477 شهرضا و شماره ملی 1199193488 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 366 به مساحت 141/86 مترمربع.
86.رای شماره 1503 – 94/2/19 – فاطمه نساء یوسفی فرزند عبدالکریم به شناسنامه 
شماره 43944 اصفهان و شماره ملی 1282361181 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه 

مفروزی از پالک 1365 به مساحت 210/60 مترمربع.
شناسنامه  به  فرزند حسینعلی  عمرانپور  مجید   –  94/2/21  –  1565 87.رای شماره 
نیمه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199225721 ملی  شماره  و  شهرضا   1702 شماره 
مساحت  به   816 و  شده  تبدیل   2441 شماره  به  که   136 پالکهای  از  مفروزی  تمام 

132/33 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

به  اله  روح  فرزند  موسوی  السادات  مریم   –  94/1/18  –  191 شماره  88.رای 
شناسنامه شماره 6759 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199902543 سه 
به مساحت ششدانگ   105 از پالک  مفروزی  باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع 

90/93 مترمربع.
89.رای شماره 192 – 94/1/18 – سیدهاشم موسوی فرزند سیدقاسم به شناسنامه 
شماره 274 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209922991 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 105 به مساحت ششدانگ 90/93 مترمربع.

به شناسنامه شماره  فرزند مسیب  حمید غالمی   –  94/2/8  –  1141 90.رای شماره 
2156 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209192381پنج دانگ مشاع ازششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 105 به مساحت ششدانگ 75/48 مترمربع.

94/2/8 – محسن غالمی فرزند حمید به شناسنامه وشماره  91.رای شماره 1143 – 
از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم  1190311224شهرضا  ملی 

پالک 105 به مساحت ششدانگ 75/48 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  علی  فرزند  عباسی  کلثوم   –  94/2/8  –  1145 شماره  92.رای 
2565 حوزه 1مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209197121نیم دانگ مشاع ازششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 105 به مساحت ششدانگ 75/48 مترمربع.
فرزند  اکبری  علی  شاهزاده  اسماعیلی  اصغر   –  94/2/23  –  1706 شماره  93.رای 
کریم به شناسنامه شماره 10 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199581811 
تبدیل   2435 به شماره  که  باقیمانده   334 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

شده به مساحت 140/70 مترمربع.
شماره مفروزی از 49 - اصلی منوچهرآباد 

94.رای شماره 1241 – 94/2/9 – حکیمه برزه کار فرزند الیاس به شناسنامه شماره 
65 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199673528 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ششدانگ 119/15 مترمربع.در ازاء یک سوم ازسه-پانصدم 
حبه مشاع از84حبه هفتدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمدحسن و رحمت 

اله سلیم از ورثه محمدکریم سلیم.
شناسنامه  به  قربانعلی  فرزند  بیات  محمدعلی   –  94/2/9  –  1242 شماره  95.رای 
شماره 636 حوزه1مرکزی شهرضا وشماره ملی 1198557540چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 119/15 مترمربع. درازاءدو سوم ازسه-
محمدحسن  ازطرف  الواسطه  مع  عادی  انتقال  هفتدانگ  از84حبه  مشاع  حبه  پانصدم 

ورحمت اله سلیم ازورثه محمدکریم سلیم.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

96.رای شماره2621-94/03/27- مجید صدری فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 
1270شهرضا و شماره ملی1199221406سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دو طبقه مفروزی ازپالک12به مساحت ششدانگ220/50مترمربع.
97.رای شماره2622-94/03/27- فاطمه طبیبیان فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 
یکباب  ازششدانگ  مشاع  ونیم  دانگ  ملی1198954401دو  وشماره  شهرضا   1079

خانه دوطبقه مفروزی ازپالک12به مساحت ششدانگ220/50مترمربع.
به  فرزندشکراله  افشادی  اکبرانصاریپورجرم  شماره94/04/16-4444-  98.رای 
ملی1199632589ششدانگ  شهرضاوشماره  شماره21حوزه1مرکزی   شناسنامه 

یکباب خانه دوطبقه مفروزی ازپالک201به مساحت142مترمربع.
شناسنامه  به  حسینعلی  فرزند  کیانی  حسین   –  94/3/11  –  2326 شماره  99.رای 
شماره 1211 حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 1209266628 ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1966 به مساحت 202/64 مترمربع.
شماره مفروزی از 68 - اصلی سیدآباد 

به  سیدمحمدرضا  فرزند  اسدی  سیدفرید   –  93/11/29  –  11863 شماره  100.رای 
شناسنامه شماره 300 قمشه و شماره ملی 1199248071 ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 115/30 مترمربع.
شماره های فرعی و مفروزی از 68/1 - اصلی میرآباد که به شماره 225 - اصلی 

تبدیل شده
به  فرزند حسن  عباسعلی صالحپور شهرضا   –  94/2/23  –  1684 101.رای شماره 
شناسنامه شماره 101 شهرضا و شماره ملی 1199125091 ششدانگ یک باب مغازه 

با طبقه تحتانی و فوقانی آن به مساحت145/41 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند شکراله  مهدی صالحپور   –  94/2/24  –  1737 102.رای شماره 
شماره 693 شهرضا و شماره ملی 1199272906 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 43 به مساحت 181/42 مترمربع.
103.رای شماره 1738 – 94/2/24 – اسماعیل صالحپور فرزند شکراله به شناسنامه 
شماره 2484 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199859796 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 43 به مساحت 198/20 مترمربع.
شماره های فرعی از 72 - اصلی دامزاد

94/2/28 – ذبیح اله هوشیار فرزند عزت اله به شناسنامه  104.رای شماره 1883 – 
از  مشاع  دانگ  سه   4230829851 ملی  شماره  و  بویراحمد   2 حوزه   673 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 48 به مساحت ششدانگ 205/33 مترمربع.

105.رای شماره 1884 – 94/2/28 – فریده موسوی فرزند سید اسداله به شناسنامه 
شماره 2703 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209236311 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 48 به مساحت ششدانگ 205/33 مترمربع.

شماره های فرعی از 100- اصلی فیض آباد
شناسنامه  به  عباس  فرزند  جمالی  سروناز   –  94/2/15  –  1387 شماره  106.رای 
شماره 3202 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209242907 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 150 که به 1622 تبدیل شده به مساحت 168/80 مترمربع.
سعید  فرزند  نظرآبادی  بهرامی  محمدجواد   –  94/2/21  –  1595 شماره  107.رای 
 1199911992 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری   1 حوزه   7704 شماره  شناسنامه  به 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 178 به مساحت 157/81 مترمربع.
به  سعید  فرزند  نظرآبادی  بهرامی  اکبر  علی   –  94/2/21  –  1597 شماره  108.رای 
شناسنامه شماره 1884 قمشه و شماره ملی 1199327093 ششدانگ یک باب مغازه 

و طبقه فوقانی آن مفروزی از پالک 178 به مساحت 160/40 مترمربع.
قربانعلی عطائی فرزند صفرقلی به شناسنامه   – 94/2/19 109.رای شماره 1492 – 
شماره 218 حوزه یک مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209348780 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 517 به مساحت 225 مترمربع.
110.رای شماره 777 – 94/2/1 – حمیدرضا نقوی فرزند عبداله به شناسنامه شماره 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199175382 ملی  شماره  و  شهرضا   1064

خانه مفروزی از پالک 1101 به مساحت ششدانگ 186/70 مترمربع.
به  قربانعلی  فرزند  شهرضا   قدیمی  سهیال   –  94/2/1  –  778 شماره  111.رای 
سه   1199863564 ملی  شماره  و  قمشه  شهری   1 حوزه   2861 شماره  شناسنامه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1101 به مساحت ششدانگ 

186/70 مترمربع.
شماره فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

112.رای شماره 1495 – 94/2/19 – حسینعلی رفیعی فرزند حجت اله به شناسنامه 
شماره 6 حوزه یک روستائی شهرضا و شماره ملی 1199551961 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 329 به مساحت ششدانگ 123/80 مترمربع.

روح انگیز طاهری فرزند خسرو به شناسنامه   – 94/2/19 113.رای شماره 1496 – 
شماره 8 حوزه یک روستائی شهرضا و شماره ملی 1199589047 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 329 به مساحت ششدانگ 123/80 مترمربع.

شماره مفروزی از 157 - اصلی محمودیه
خیبر محمدی فرزند محمد به شناسنامه شماره   – 94/3/5 114.رای شماره 2137 – 
8 شهرضا و شماره ملی 1199676268 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/60 

مترمربع.
شماره مفروزی از 164 - اصلی نادرآباد

به  اله  فضل  فرزند  شهرضا  آقائی  محمود   –  94/3/6  –  2179 شماره  115.رای 
1270 سهم  به  نسبت   1199156736 ملی  374 شهرضا و شماره  شناسنامه شماره 
مزرعه  ششدانگ  حبه   72 از  حبه   7 سهم   15512 از  مشاع  سهم   4842 از  مشاع 

نادرآباد به مساحت ششدانگ 159580 مترمربع.
شماره فرعی از 171 - اصلی مهدیه 

به  اسکندر  فرزند  درزی  رضائی  مهرداد   –  94/2/13  –  1332 شماره  116.رای 
1199653454 ششدانگ  ملی  و شماره  قمشه  مرکزی   1 5 حوزه  شناسنامه شماره 

یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت 334/81 مترمربع.
علی اصغر اکبری فرزند صفرعلی به شناسنامه   – 94/2/8 117.رای شماره1156 – 
باب  یک  ششدانگ   6299915196 ملی  شماره  و  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   4 شماره 

خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت 205/50 مترمربع.
شماره مفروزی از 172 - اصلی کامرانیه

شناسنامه  به  اله  گرگ  فرزند  رئیسی  اله  قدرت   –  94/2/5  –  991 شماره  118.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6329750408 ملی  شماره  و  فالرد   2 حوزه   586 شماره 
انتقال  ششدانگ  از31870/25سهم  مشاع  مترمربع.درازاء104سهم   104 مساحت  به 
عادی مع الواسطه ازطرف مهین دخت میربدتوسط عباس کیان طبق وکالتنامه رسمی 

شماره2852-73/08/11دفتر262تهران.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/04/30                                                           
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ویتامین های مورد نیاز کودکان
 در این نوش��ته قص��د داری��م ویتامین ه��ا و مواد مغ��ذی مورد نی��از کودکان 
رو به ش��ما معرفی کنیم و همچنین یاد بدهیم که چطور ای��ن ویتامین ها رو از 

منابع طبیعی برای فرزند دلبندتان تامین کنید.
A ویتامین

کودکان برای داش��تن بینایی خوب به خصوص در شب ها و تشخیص رنگ ها 
به این ویتامین نیاز دارن��د. این ویتامین همچنین سیس��تم ایمنی بدن آنها را 
 قوی می کند. برای تامین ویتامین A بش��قاب کودک تان را پر از هویج و سایر 
میوه ها و س��بزیجات زردرنگ )مانند گرمک و س��یب زمینی شیرین کنید( و 

همچنین لیوان های شان را پر از شیر غنی شده با ویتامین کنید.
B ویتامین های گروه

کودکان به ویتامین های گروه بی )ب کمپلکس( که شامل، تیامین، ریبوفالوین، 
نیاسین، فولیت، پانتتونیک اس��ید، ب6، ب12 و بیوتین هستند، برای تولید و 
 اس��تفاده انرژی نیاز دارند. بدون ویتامین ب کافی، ک��ودکان دچار کم خونی 
می شوند.ش��ما می توانید ویتامین ه��ای گروه ب را تقریبا در ه��ر غذایی پیدا 
کنید. غالت کامل، ماهی، مرغ، گوشت، سبزیجات و لبنیات سرشار از ویتامین 

ب هستند.
C ویتامین

 روزان��ه یک وع��ده ویتامی��ن C ب��ه ک��ودکان ب��رای جلوگیری از عطس��ه و 
آبریزش بینی و مبارزه بدن شان با عفونت کمک می کند. همچنین ویتامین ث 
برای درمان سریع تر خراشیدگی ها مفید است.بادادن یک لیوان آب پرتقال و یا 
بهتر از آن یک عدد پرتقال به کودکان می توانید نیاز آنها به ویتامین ث را تامین 
کنید. همچنین س��ایر میوه ها و س��بزیجات مانند توت فرنگی، گوجه فرنگی، 

طالبی و فلفل قرمز شیرین هم سرشار از این ویتامین هستند.
D  ویتامین

برای داش��تن اس��تخوان ها و دندان های محکم ک��ودکان ب��ه ویتامین د نیاز 
دارند. ویتامین د به جذب کلسیم مورد نیاز برای ساخت استخوان توسط بدن 
کمک می کند.زمانی که آفتاب به پوس��ت می تابد، پوس��ت شروع به ساختن 
ویتامین د می کند، اما چون برای دریافت این ویتامین D باید در معرض اشعه 

خورش��ید قرار بگیرید م��ی تواند خطر 
سرطان پوست را افزایش دهد؛ بهتر 

است به میزان کمی از آن استفاده 
کنید و برای تامین بقیه ویتامین 

د مورد نیاز کودک تان از منابع 
جایگزینی مانند، ش��یر غنی 
ش��ده، حبوبات، ماهی تن یا 

تخم مرغ استفاده کنید.
کلسیم

برای داش��تن 

استخوان ها و دندان های محکم،کودکان به کلس��یم نیاز دارند. مصرف 
کم آن می تواند خطر ابتال به بیماری های استخوانی را در بزرگسالی آنها 
تش��دید کند.لبنیات بهترین مکان برای یافتن کلس��یم هستند. مصرف 
روزانه شیر کم چرب و ماست می تواند به سالمت استخوان کودک شما 

کمک کند.
کولین

 هرچند کولی��ن یک ویتامین نیس��ت؛ اما ماده مغذی مهمی می باش��د. 
سلول ها برای ش��کل گرفتن و سیس��تم اعصاب برای انتقال پیغام های 
عصبی به آن نیاز دارند.کولین در بدن تولید نمی شود، پس برای دریافت 
آن نیاز به خوردن غذاهای ش��امل کولین مانند تخم مرغ، ماهی، گوشت 

گوساله، مرغ و بروکلی می باشد.
آهن

 آهن ب��ه پمپ��اژ خ��ون در بدن کم��ک م��ی کند. آه��ن در بخش��ی از 
سلول های قرمز خون که اکسیژن را در بدن حمل می کند قرار دارند.

 گوشت یکی از منابع غنی آهن س��ت؛ از س��ایر غذاهای سرشار از آهن، 
می توان به حبوبات، سبزیجات تیره رنگ و غالت غنی شده با آهن اشاره 

کرد.
منیزیم

تش��کیل  را  س��لول  س��اخت  ه��ای  ب��الک  از  یک��ی   منیزی��م 
م��ی ده��د و همچنی��ن در تولی��د ان��رژی اس��تفاده م��ی ش��ود. 
ن��د در بزرگس��الی   رژی��م غذای��ی سرش��ار از منیزی��م م��ی توا

کودک تان، قلبی قوی به او بدهد.
غالت سبوس دار، برنج قهوه ای، حبوبات و آجیل همه منابعی سرشار از 

منیزیم هستند.
پتاسیم

تقریبا تمام س��لول ها و اعضای بدن 
برای عملکرد صحیح به آن نیاز 
دارند. پتاس��یم همچنین 
برای فشارخون ، حفظ 
ضربان قلب و عملکرد 

ماهیچه ه��ای کودکان 
مورد نیاز استموز سرشار 
از پتاس��یم م��ی باش��د، 
همچنین ش��ما می توانید 
پتاس��یم را در سیب زمینی 
ش��یرین، لوبیا س��فید، شیر و 

ماست کم چرب بیابید.

کودک

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

مجریان تلویزیون براساس س��ابقه، محبوبیت و تعداد طرفداران 
برنامه ش��ان دس��تمزدهای متفاوتی دریافت می کنند. مدت ها 
میزان دس��تمزدی که بازیگران س��ینما دریاف��ت می کردند به 
یک پرس��ش جدی در میان طرفداران س��ینما تبدیل شده بود. 
ارقام متفاوتی در مورد دس��تمزد بازیگران اعالم می شد تا اینکه 
باالخره با مطرح شدن رقم دس��تمزد برخی از بازیگران به مرور 
سایر ارقام هم رس��انه ای ش��د. معموال در چنین مواردی انتشار 
یک رقم دس��تمزد باال کنجکاوی ها را متوجه موضوع می کند و 
در نتیجه این کنجکاوی هاس��ت که بارها در رسانه های مختلف 
اخبار و گزارش هایی از دس��تمزدهای باال و گاه نامتعارف برخی 
بازیگران سینما و تلویزیون منتشر می ش��ود.  یک کنجکاوی از 
همین جنس، موجب انتشار خبری در مورد دستمزد یک مجری 
تلویزیون شد. احسان علیخانی که با برنامه » ماه عسل« رمضان 
سال 1394 را هم با حواشی بسیار پشت سر گذاشت، در گیرودار 
اجرای برنامه با نشر اخباری در مورد دستمزدش روبرو شد. خبرها 
حکایت از آن داش��ت که علیخانی به عنوان مجری و تهیه کننده 
این برنامه، دریافتی بسیار چش��مگیر و قابل توجهی دارد.  او که 
آنتن تلویزیون را در 30 شب ماه رمضان در اختیار داشت، یک شب 
به بهانه پرسش یکی از مهمانانش صحبت را به ماجرای دستمزد 
خود رس��اند. او ابتدا از حاضران در برنامه پرسید چه رقمی را به 
عنوان دستمزد دریافتی او شنیده اند و آنان، عدد یک و دویست 
)یک میلیارد و دویست میلیون تومان( را اعالم کردند. علیخانی 
رو به دوربین چنین گفت که برای یک س��ال ساخت این برنامه 
فقط 45 میلیون تومان دریافت می کند و آن هم در شرایطی که 
خودش باید کت و شلوارهایش را بخرد.  اما این سخنان و خبرهای 
حاشیه آن موجب می شود همان پرسشی که در مورد دستمزد 
بازیگران مطرح ش��ده بود به میان بیاید. اینکه  اصال دس��تمزد 
مجریان تلویزیون چطور تعیین می شود؟ سقف و کفی برای آن 
وجود دارد؟ کسی روی این دستمزدها نظارت می  کند؟ باالترین 
و کمترین میزان دریافتی چقدر است؟ مجریان ویژه برنامه ها چه 
مبلغی می گیرند و گویندگان خبر چه رقم��ی؟ در ادامه به این 

سواالت پاسخ داده خواهد شد. 
 دستمزد مجری چطور تعیین می شود؟ 

یک مجری براساس سابقه کار، میزان محبوبیت و یا ستاره بودنش 
می تواند روی رقم دستمزد خود تاثیر بگذارد. این البته بخشی از 
ماجراس��ت، بخش دیگر به نوع برنامه در حال اجرا بستگی دارد. 
به این ترتیب که رقم دریافتی یک مجری برای برنامه 30 ش��به، 

متفاوت از رقم دریافتی همان مجری از برنامه یک روزه است. 
 معمول چنین اس��ت که مجریان در برنامه های مناسبتی که در 
نوبت های مح��دود و گاه یک بار روی آنتن م��ی رود رقم باالتری 
نسبت به اجراهای مدت دار می گیرند.  بنابراین دستمزد مجری را 
عالوه بر میزان محبوبیتش، تعداد اجراهای او نیز تعیین می کند. 

 سقف و کفی وجود دارد؟ 
در صداوسیما محدوده مشخصی برای دستمزد مجریان تعیین 
نشده است، اما عرفی جا افتاده که براساس آن، مسووالن رسیدگی 
به قراردادها با برآوردها روبرو می ش��وند و در م��ورد آن تصمیم 

می گیرند.  نکته در اینجاست که معموال در قراردادها عین همان 
رقمی که به مجریان پرداخت می شود، قید نمی شود، بلکه ارقام 
نوشته شده، نوعی تقسیم بندی به اصطالح » محکمه  پسند« از 
بودجه مورد نظر است تا در نهایت تهیه کنندگان با باال و پایین 
کردن ارقام بتوانند به جایی که نیاز بیشتری به بودجه دارد، پول 
برس��انند.  برای روشن ش��دن این موضوع به یکی از روش های 
مرسوم تهیه کنندگان نگاه می شود. وقتی یک تهیه کننده برآورد 
هزینه ها را اعالم می کند رقمی برای دکور برنامه اعالم می کند 
که الزاما رقم واقعی دکور نیست. بنابراین از این بخش، قسمتی 
از بودجه اضافه می آید ک��ه می تواند به مجری برنامه اختصاص 

پیدا کند.  به نوعی تهیه کنندگان با شیوه تقسیم بندی بودجه ها 
در برگه برآورد، کف و س��قف عرفی دس��تمزد مجری را رعایت 
می کنند، اما به نوعی امکان کسر بودجه از جایی دیگر و افزودن آن 

به دستمزد مجری را هم فراهم کرده اند. 
فرق ویژه برنامه ها و سایر برنامه ها   

مجری��ان در ویژه برنامه ه��ا رقم های چش��مگیرتری نس��بت به 

 برنامه های��ی که در ط��ول یک دوره مش��خص اج��را می کنند، 
به دس��ت می آورند. حتی مهمانان و کارشناس های این برنامه ها 
نیز با دستمزدهای متفاوت تری نس��بت به شرایط معمول روبرو 
می شوند.  توجیه این شیوه تقس��یم بندی دستمزدها این است، 
که جهت راضی ک��ردن مجریان برای پذیرش اج��رای یک ویژه 
برنامه رقابتی تنگاتنگ در می گیرد و مجری حاضر نمی ش��ود با 
دستمزد معمول برنامه های مدت دار، ویژه برنامه ای را اجرا کند، 

پس راهکاری نمی ماند جز باال بردن دستمزد. 
 مجریان اخبار 

مجریان اخبار صداوسیما جزو کارمندان این مجموعه محسوب 
می شوند و دس��تمزد آنان با وجود ش��هرت و گاه محبوبیت شان 
ارتباط چندان��ی با مجری��ان برنامه های دیگر صداوس��یما پیدا 
نمی کند. البته این مجریان در حساب و کتاب های دیگری که در 
سازمان صداوسیما مرسوم است و عنوان » بهره وری« به آن داده 
می شود، رقمی بیش از حقوق کارمندی خود نیز دریافت می کنند. 

 مورد متفاوت مجری تهیه کنندگان 
در مورد مجری تهیه کننده ها رس��یدن به رق��م خالص دریافتی 
آنان امکان پذیر نیس��ت. به ای��ن ترتیب که مثال اف��رادی چون 
عادل فردوسی پور، احسان علیخانی و محمود گبرلو که مجری و 

تهیه کننده برنامه خود هستند، فقط خودشان می دانند چقدر 
دریافت می کنند، زیرا رقم دریافتی آنان نه فقط دستمزد مجری 
بلکه درآمد تهیه کنندگی نیز هس��ت.  اطالعات به دست آمده 
حکایت از آن دارد ک��ه در برخی موارد تهیه کنن��ده می توانند 
15 تا 20 درصد رقم قرارداد مابین خود و صداوسیما را به سود 

تبدیل کند. 
آمار و ارقام از چه قرار است؟ 

جذاب ترین بخش ماجرا رسیدن به رقم های دقیق است، اینکه 
واقعا دریافتی مجریان با یک حساب سرانگشتی چقدر می شود؟ 
اما در این بخش چن��د نکته وجود دارد، اینک��ه با وجود قطعی 
بودن ارقام به دست آمده، به دلیل حساسیت های موجود امکان 
اعالم رقم مرتبط با نام مجری وجود ندارد. بنابراین در این بخش 
با توجه به ویژگی برنامه ها عدد و رقم ها اعالم می شود.  باالترین 
رقم به دست آمده براساس تحقیقات از میان مجریان صداوسیما، 
مربوط به یک اجرای 10 دقیقه ای است. یک مجری برای اجرای 

10 دقیقه از یک برنامه 20 میلیون تومان دریافت کرده است. 
 رقم دیگری که فاصله  ای قابل توجه با م��ورد اول دارد به مجری 
دیگری بازمی گردد که برای اجرای ویژه برنامه عید نوروز هشت 
میلیون تومان دس��تمزد دریافت کرده بود. مجریان باس��ابقه و 
محبوب، معموال ارقامی بین 400 ت��ا 500 تومان برای هر برنامه 
دریافت می کنند که البته این رقم ذکر ش��ده در قرارداد است و 
ممکن است با افزایش به شیوه های یاد شده، این رقم به یک تا یک 
و نیم میلیون تومان در هر شب اجرا برسد. البته این ارقام فقط به 
مجریانی پرداخت می شود که عالوه بر باسابقه و توانمندی، حتما 
به نوعی ستاره نیز شده باشند.  در غیر این صورت یعنی وضعیتی 
که مجری چهره ای مطرح و ستاره نباشد، با وجود تجربه مند بودن، 

رقم دستمزد بین 100 تا 300 هزار تومان در نوسان است. 
 البته آن هایی که در آغاز راه هستند، کمترین دریافتی را دارند، 
 50 هزار تومان رقمی اس��ت که ب��ه مجریان ت��ازه وارد پرداخت 

می شود.

دستمزد مجریان تلویزیون چقدر است؟

مارک گلستون روان پزش��ک در کتابی با عنوان »گوش کنید« به رازهای 
برقراری ارتباط با دیگران پرداخته است. ترجمه فارسی این کتاب اخیرا در 

ایران منتشر شده است.
در همین لحظه کس��ی در زندگی ش��ما حضور دارد که می خواهید با او در 
تماس قرار گیرید، نمی توانید این کار را بکنید و این ناکامی شما را تا سرحد 
جنون کشانده است. این شخص ممکن است یکی از همکاران تان در محل 
کار، یکی از کارمندان، یک مشتری و حتی رییس تان باشد. شاید هم یکی 
از افراد خانواده شماست، همسر، والد یا یک نوجوان طغیان زده یا کسی که 

قبال با او متارکه کرده اید.
در کتاب » گوش کنید« که عنوان فرع��ی آن » راز برقراری ارتباط با همه 
را بیاموزید« است، با روش های قدرتمندی آشنا می شود تا شرایطی فراهم 
آورید که دیگران کاری را که مورد نظر شماست، انجام دهند. در این کتاب 
آمده اس��ت: به نظر می رس��د بعضی ها در متقاعد کردن دیگ��ران به قبول 
برنامه ها، هدف ها و خواس��ته های ش��ان جادویی کار می کنند. اما در واقع 
برقراری ارتباط با اشخاص، جادوگری نیست، یک هنر است، یک علم است 
و ساده تر از آن اس��ت که تصورش را می کنید. در این زمانه می توانیم کاری 
کنیم تا کامپیوترها و تلفن های هوشمندمان را که از تکنولوژی های مختلفی 
بهره مندند، با هم در تماس شوند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ اما وقتی 
نوبت به برقراری تماس میان انسان ها می رسد، فقط معدودی از ما از مهارت 

و تخصص الزم در برقراری تماس با دیگران برخورداریم.
کتاب » گوش کنید« دارای 4 بخش است؛ راز برقراری ارتباط با همه مردم، 
قاعده کلیدی ب��رای برقراری تماس با هر کس، دوازده راهکار س��ریع برای 

برقراری تماس با دیگران و نفوذ بر آنها و ختم مقال.
 این کتاب 236 صفحه ای با ترجمه مهدی قراچه داغی در شمارگان 2000 
 نسخه با بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات پوینده راهی بازار کتاب شده

    است.

گوش کنید
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