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کاپیتان پیشینتیم ملی فوتبال ایران که یکی از محبوب ترین های این رشته است تمایل چندانی به مربیگری ندارد و 
این روزها ترجیح می دهد دور از فوتبال باشد. اما برای استفاده از او نسخه دیگری هم وجود دارد.

محمد علی کریمی پاش��اکی مش��هور به علی کریمی، ملقب به جادوگر، آقای گل و مرد فوتبال آسیا، بازیکنی که از 
فتح تهران تا بایرن مونیخ آلمان رفت، پس از دوره بسیار کوتاهی که دستیار کارلوس کی روش بود، مربیگری را فعال 
 کنار گذاش��ته و می گوید فعال قصد ورود به فوتبال را ندارد.بس��یاری از مردم این مهم را نمی پسندند و دوست دارند 
عل��ی کریم��ی را در ردای مربیگری ببینن��د و خاطرات ش��ان را با او م��رور کنند؛ ام��ا واقعیت این  اس��ت که هیچ 
لزومی ن��دارد که عل��ی کریمی یا هم��ه بازیکنان ب��زرگ فوتب��ال جهان پ��س از آوی��زان کردن کفش ه��ا، حتما 
 مربیگری پیش��ه کنند و دوباره ب��ه چالش فوتبال پ��ا بگذارند و بزرگی و محبوبیت خودش��ان را ب��رای کاری جدید 

به چالش بکشند و روی آن ریسک کنند ...
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رییس جمهور باپیامی به سی ودومین اجالس روسای 
آموزش و پرورش سراسر کشور عنوان کرد...

دادستان پیشین تهران گفت: ارتباطم با بابک زنجانی 
افتراست و بحث جدیدی نیست و در گزارش تحقیق 

و تفحص از تامین اجتماعی به آن اشاره شده بود.
سعید مرتضوی، با اشاره به جلسه رسیدگی به پرونده 
تخلف در س��ازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: قرار 
شد دادگاه درخواس��ت من در مورد ضرورت احضار 
آقای��ان ربیعی وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و 
نوربخش،  رییس س��ازمان تامین اجتماعی را مورد 
بررس��ی قرار دهد و تا پایان امروز تصمیم گیری کند 
که حکم جلب برای آقای ربیعی و نوربخش صادر شود 
یا نه.دادستان پیشین تهران ادامه داد: ما در این مورد، 

الیحه خود را به دادگاه ....

 سخنگوی دولت گفت: دولت حل موضوعات کشور، 
بر چند موضوع خاص متمرکز خواهد ش��د و در این 
راستا برخی از احکام برنامه پنجم را بازنگری می شود. 

محمدباقر نوبخت...

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: 10 درصد تخم مرغ کش��ور در استان 

اصفهان تولید می شود ...
رییس سازمان سینمایی احتمال داد، دوره ی جدید 
جش��نواره فیلم کودک و نوج��وان در تاریخی به جز 
مهر ماه که تاری��خ برگزاری معمول این جش��نواره 
اس��ت برگزار ش��ود.حجت اهلل ایوبی درباره ی تاخیر 
در برگزاری دوره ی جدید جش��نواره فیلم کودک و 

نوجوان گفت: چنین امکانی وجود دارد.
 نگرانی م��ا این بود که با توجه ب��ه تحوالت مدیریت 
ش��هری در اصفهان، مس��ووالن این ش��هر آمادگی 
میزبانی جشنواره را نداشته باشند؛ اما در سفری که 
اخیرا به اصفهان داشتم،  دریافتم که اتفاقا آن ها این 

آمادگی را دارند... 
اگر بخواهیم از ورزش��کاران مط��رح اصفهان که در 
طی پنج سال گذشته در رشته های رزمی افتخارات 

زیادی را ...

انسجام اجتماعی،  زمینه ساز
 توسعه فرهنگی و ثبات سیاسی 

است

ارتباطم با بابک زنجانی دروغ 
است 

نظام پرداخت حقوق
 دستگاه ها بازنگری  می شود

تولید 10 درصد تخم مرغ
 کشور در اصفهان 

احتم�ال تغیی�ر در تاری�خ 
برگ�زاری جش�نواره فیل�م 

کودک 

تیم داری گیتی پسند
 در تکواندو 

خانه داری

 آگهی دعوت به مجمع عمومی  عادی انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی
 آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای )رشته مراقبت و زیبایی( شهرستان لنجان 

 بدینوس�یله از کلیه اعضای انجمن صنفی ف�وق دعوت به عمل می آید ت�ا در مجمع عمومی عادی س�الیانه که 
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تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه : 

1- ارائه گزارش عملکرد سالیانه 

2- ارائه گزارش مالی 

3- ارائه گزارش بازرسی 

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

هیئت مدیره 

از سوی شورای شهر صورت گرفت:

پنج تذکر به شه��ردار 
3

تخریب محیط زیست، منجر به افزایش بی سابقه دما در کشور شد:

ایران گ�رم تر می شود

نسخه جدید برای استفاده از جادوگر



عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به خاطر انتشار 
مخدوش و ناقص یک خبر در صداوسیما انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی طی اظهاراتی از اینکه محتوای 
یک جلسه خصوصی و کاری با شورای خبر صدا وسیما به صورت 
ناقص، مخدوش و با غلط های فراوان محتوایی و نگارشی، در سایت 
خبری صداوسیما منتشر شد اظهار شگفتی کرده و چنین امری 
را نه تنها غیرحرفه ای و غیراخالقی، بلکه یک خالف بین اداری و 
مغایر با منافع و امنیت ملی دانسته و خواستار پیگیری آن از سوی 

مقام های عالی سازمان صداوسیما گردید.
 سایت خبری صداوسیما با فاصله کوتاهی خبر مزبور را از سایت 
برداش��ته و توضیح داد،  مطالبی که به نقل از دکتر س��ید عباس 

عراقچی معاون وزارت امورخارجه در نشست با مسووالن معاونت 
خبر روی خروجی قرار گرفت، ناشی از یک خطای برداشت بوده 

است.
خبرگزاری صداوسیما تاکید کرده است:  این مطلب که تلفیقی از 
اطالعات درست و نادرست است قابل استناد نیست؛ با این حال 

مطلب مزبور بالفاصله توسط سایت های مختلف بازنشر شد.
عراقچی همچنین با اش��اره به اینکه یک��ی از مزایای تیم مذاکره 
کننده انس��جام داخلی و همدلی همه اعضای تی��م بود، از نقش 
 آقای حسین فریدون در انجام وظیفه س��خت هماهنگی تمامی

 دس��تگاه ها، ارائه مش��ورت، انتقال مطالب و تقویت انس��جام و 
همبستگی تیم مذاکره کننده تقدیر کرد.

یک تحلیلگر سیاست خارجی گفت: مهم ترین پیامدی که با رد 
توافق هس��ته ای از سوی آمریکا برای این کش��ور ایجاد می شود، 
انزوای آمریکا در این مقطع و هزینه های بسیار برای بازگرداندن 
تحریم هاس��ت.مهدی مطهرنی��ا، در خص��وص بررس��ی توافق 
هسته ای در کنگره آمریکا گفت: دولت کنونی آمریکا، یک دولت 
نئودموکرات اس��ت. باراک اوباما،  نماینده قش��ر روشنفکر حزب 
دموکرات اس��ت و اساس��ا در حزب دموکرات نیز ب��ه عنوان یک 
کنشگر تحول خواه مطرح بوده است.این کارشناس مسائل آمریکا 
با بیان اینکه بسیاری اعتقاد داش��تند اوباما نمی تواند به حداقل 
خواسته های خود دست یابداظهار داش��ت: اکنون با وجود همه 
نقدها، او توانس��ته به عنوان یک رییس جمهور موثر در تاریخ این 

کشور مطرح شود و تاثیر اقدامات وی چه در سیاست داخلی و چه 
در سیاست خارجی موجب ش��ده در حزب جمهوری خواه شاهد 
 هجمه ها و انتقادهای گس��ترده به وی باش��یم. مطهرنیا با تاکید

 بر اینکه نظم منطقه ای و بین المللی با پرونده هسته ای ایران گره 
خورده، تصریح کرد: حل پرونده هس��ته ای ای��ران می تواند نظم 
منطقه ای و بین المللی نیز تغییر  دهد و پیامدهای بسیاری دارد. 
در این چارچوب، کنگره آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم، برای 
اولین بار اس��ت که این چنین جمهوری  خواهان سعی کرده اند از 
اهرم پرونده هس��ته ای بر اوباما فش��ار آورند. در این مساله یعنی 
پرونده هس��ته ای ایران نیز نمایندگان کنگره ن��ه فقط با پرونده 

هسته ای،  بلکه با شخص اوباما هم مخالفت می کنند.

لغو یا برقراری روادید با یک کشور دائمی نیست؛  زیرا این توافق 
متناسب با س��طح روابط سیاسی دو کش��ور و بنا بر یک اقدام 
متقابل صورت می گیرد؛ اما به هر حال در صورتی که شما لغو 
روادید را تصوی��ب کنید، حداقل باید انتظ��ار اقدام متقابلی از 

طرف مقابل نیز داشته باشید.
اعتبارگذرنامه و لغو روادید برای س��فر به کشورهای مختلف، 
همواره یکی از معیارهای مهم در ارزیابی میزان روابط با سایر 
کشورهاست. لغو یا تس��هیل ویزای ورود، اقدامی دیپلماتیک 
است که معموال با در نظر گرفتن قوانین و شرایط کشورها و با 

توجه به مبادالت سیاسی و گاه تجاری اتفاق می افتد.
به گزارش»تابناک«، بهب��ود اعتبار گذرنامه هر کش��وری در 
جامعه جهانی، بیش از آنکه مس��أله ای سیاسی یا دیپلماتیک 

باشد، اقتصادی است.
در همین زمینه شاید برای برون رفت از اوضاع کنونی گذرنامه 
ایران��ی در جامعه جهان��ی و نتیجه گیری از م��اه ها مذاکرات 
فشرده تهران و قدرت های بزرگ جهانی بتوان اقدامی در مسیر 
ارتقای جایگاه و رتبه ویزای ایرانی و در کل شأن و مرتبه ایران 
و ایرانی در جهان انجام داد؛ اما پرسش اینجاست برای رسیدن 
به جایگاهی بهتر و ارتق��ای گذرنامه ایرانی، می توان هر کاری 

انجام داد؟
لغو ی��ا برق��راری روادید ب��ا یک کش��ور دائمی نیس��ت؛  زیرا 
ای��ن توافق متناس��ب با س��طح روابط سیاس��ی دو کش��ور و 

 بنا بر ی��ک اقدام متقاب��ل صورت می گی��رد؛ اما ب��ه هر حال، 
در صورت��ی که ش��ما لغ��و روادی��د را تصوی��ب کنی��د، باید 
 دس��ت کم انتظار اقدام متقابل��ی از طرف مقابل نیز داش��ته

 باشید.
ایران از دولت دهم تصمیم گرفت سیاس��ت هایش را درباره ی 
ویزا آس��ان تر کند؛ ب��ه همین دلی��ل، اعالم ک��رد می خواهد 
 دست کم با 60 کش��ور دنیا لغو ویزا داشته باش��د. ادعایی که

 هی��چ  گاه به مرحله اج��را نزدیک نش��د. همچنین در س��ال 
89 سیاس��تی در دس��تور کار وزارت امورخارج��ه ق��رار 
 گرفت ت��ا روادید ورودی از 19 کش��ور جه��ان بازنگری و لغو

 شود.
کشورهایی که هم اکنون با جمهوری اس��المی ایران قرارداد 
لغو روادید دارند عبارتند از س��وریه، ترکیه، کیپ ورد، کومور، 
جیبوتی، کنیا، ماداگاسکار، موزامبیک، سیشل، تانزانیا، توگو، 
اوگاندا، بولی��وی، دومینیکا، اک��وادور، هائیت��ی، نیکاراگوئه، 
ونزوئ��ال، ارمنس��تان، بن��گالدش، اندونزی، الئ��وس، ماکائو، 
مولداوی، مالزی، نپال، عمان، سریالنکا، تیمور شرقی، کوزوو، 
 جزایر کوک، ایاالت فدرال میکرونزی، نیووی، پاالئو، س��اموآ، 
تووالو. البته با کشور آذربایجان نیز یکطرفه پروسه لغو روادید 

را داریم.
در دول��ت یازدهم این تمایل ب��ار دیگر مط��رح و برای همین 
 کارگروه��ی با عضویت نهاده��ای امنیت��ی و انتظامی، وزارت

 امور خارجه و س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل 
ش��دکه تصمیم ها و طرح های آن در کمیسیون های تخصصی 

هیأت دولت بررسی و مشخص شود.
با وجود تالش ها برای افزایش تعداد کشورهایی که اقدام به لغو 
روادید با ایران کرده اند. متأسفانه از زمان روی کار آمدن دولت 
یازدهم کشورهای گرجس��تان، عمان، اندونزی، مصر و مالزی 
روندی منفی در روابط گردشگری خود با ایران پیش گرفته اند. 
در 12 تیرماه سال 92 دولت گرجستان اعالم کرد، به صورت 
یک جانبه، اقدام به لغو قراردادی کرده که سه سال پیش برای 
سفر اتباع دو کشور بدون نیاز به ویزا، میان تهران و تفلیس به 
امضا رس��یده بود. یک ماه بعد نیز عمانی ه��ا هم صدور ویزای 

توریستی را برای اتباع کشورمان متوقف کردند.
همزمان دول��ت اندونزی نیز گف��ت، دیگر به اتب��اع ایرانی در 
فرودگاه هایش ویزا نمی دهد و مق��ررات صدور روادید در بدو 
 ورود به کش��ور را برای ش��هروندان ایرانی، لغو و صدور روادید

 به این صورت را متوقف می کند.
با این حال چندی پیش، مس��عود س��لطانی فر رییس سازمان 
گردشگری با بیان این که موضوع روادید ایران در سه حوزه ی 
فرودگاهی، الکترونیکی و لغو روادید پیگیری می شود، افزود: در 
کمیسیون تخصصی هیات دولت افزایش اعتبار زمانی روادید 
ایران از 15 روز به 30 روز، تصویب ش��د که احتماال تا یکی دو 

هفته آینده این مصوبه در هیأت دولت مطرح شود.
بنا بر این گزارش،  ای��ران در حال حاضر برای همه کش��ورها 
غیر از 10 کش��ور کلمبیا، س��ومالی، انگلیس، کانادا، آمریکا، 
بنگالدش، اردن، عراق، افغانستان و پاکس��تان، امکان صدور 

ویزا در فرودگاه را فراهم کرده است.
جدا از صدور ویزای فرودگاهی، که دولت ایران امکان آن را برای 
تسهیل در سفر اتباع و گردشگران خارجی به این کشور فراهم 
کرده است، ایران در اقدامی جدید، به اتباع هفت کشور سوریه، 
لبنان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، بولیوی، مصر و گرجستان 
اجازه داده بدون ویزا و تنها با داش��تن گذرنامه ی معتبر، مهر 
ورود به ای��ران را دریافت کنند و برای مدت زمانی مش��خص، 
طبق آنچه دولت ایران با توجه به توافقات دیپلماتیک و قوانین 

حاکمیتی تعیین کرده است،  به کشورمان سفر کنند.
این گزارش نش��ان می دهد، ایران با حسن نیت برای تسهیل 
س��فر به ایران خدمات زیادی به اتباع خارجی م��ی دهد؛ اما 
متاس��فانه کش��ورهای دیگر هیچ گاه خدمات مشابه متقابلی 
ب��رای ایرانیانی که م��ی خواهند به آن کش��ورها س��فر کنند 
نمی ده��د. بنابرای��ن این روند نش��ان می دهد ک��ه ایران نیز 
باید ب��ا توجه به روی��ه فعلی برخ��ی کش��ورها در اعطای ویزا 
به ایرانیان، در تس��هیل ورود اتب��اع برخی کش��ورها تجدید 
 نظرکند،  تا اینکه آن کش��ورها نیز خدمات مش��ابهی به ایران

بدهند.

ایران هم باید اقدام کند؛

لغو یک جانبه روادید با  برخی کشورها به کدام قیمت؟!
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» اندر کریچلو« در یادداش��تی در روزنامه »دیلی تلگراف« 
نوشت: به نظر می رس��د بزرگ ترین ش��رکت های تجاری 
انگلیسی در مقایس��ه با دیگر همتایان اروپایی خود زمان را 
برای انعقاد قراردادهای تجاری ب��ا ایران به ارزش میلیاردها 

پوند از دست داده باشند.
در حالی که جوهر توافق تاریخی میان جمهوری اس��المی 
و گروه 1+5 متشکل از کشورهای انگلیس، آمریکا، روسیه، 
چین، فرانس��ه و آلمان تقریبا در حال خش��ک شدن است، 
رقبای ما در پاری��س تضمین هایی را از س��وی تهران برای 

انعقاد قرارداد دریافت کرده اند.
در حالی که مقامات بریتانیایی درگیر موضوع عبور مهاجران 
غیر قانونی از کانال »کاله« در شمال فرانسه هستند، همتایان 
فرانسوی آنها در حال دیدار با تصمیم گیرندگان کلیدی در 

تهران اند.

فرشاد مومنی،  اقتصاد دان و استاد دانشگاه گفت: حاال 
که پس از آن همه فرصت سوزی در دوره بعد از سال های 
138٤ در اقتصاد ایران که در ابعاد بی س��ابقه ای تجربه 
ش��د، باالخره فضا و فرصت های جدیدی یافته ایم، باید 
قدرش��ناس آن باش��یم و همه در حد توان تالش کنیم 
 که به  نحو بایس��ته و مقتضی از این شرایط بهره برداری

 شود.
در این مس��یر  به نظر می رسد ش��اید یکی از مهم ترین 
کارهایی که باید انجام ش��ود، معرفی فرصت هایی است 

که شرایط جدید نصیب ما کرده است.
 به یک اعتبار، آنچه در دوره پس��اتحریم اتفاق می افتد، 
این اس��ت که ما به شرایطی شبیه س��ال های 89 و 90 
برمی گردیم؛  با این تفاوت که به واس��طه سیاست های 
تنش  زدایانه ،که دولت جدید به کار گرفته، در مقایس��ه 
ب��ا آن دوره، هزینه ه��ای مبادله برای ما در اس��تاندارد 
بین المللی کاهش یافته و می��ل و رغبت برای همکاری 
 با ای��ران نیز ب��ه هم��ان نس��بت، افزایش پی��دا کرده

  است.
 اینها فرصت هایی است که در سال 90 نداشته ایم.

 اس��داهلل عس��گر اوالدی در پیش بین��ی ص��ادرات
ب��ه  توج��ه  ب��ا  آمری��کا  ب��ه  ف��رش  و  پس��ته 
وق��ت هی��چ  ک��رد:  اظه��ار  تحریم ه��ا،   لغ��و 

 نمی توانیم به آمریکا پس��ته صادر کنیم؛ زیرا موضوع 
صادرات پس��ته به آمریکا بس��یار فراتر از لغو تحریم ها 

است. 
عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی ای��ران و تهران 
تصریح کرد: آمریکا از سال 6٤ تا کنون 315 درصد سود 
بازرگانی برای پس��ته ایرانی وضع کرده و اجازه واردات 

پسته ایرانی را به کشور خود نمی دهد. 
عسگراوالدی با اشاره به این که کشور آمریکا سال 6٤ 
با نرخ دالر در ایران و تف��اوت ارز دولتی و آزاد مخالفت 
می کرد، بی��ان کرد: این کش��ور خواه��ان برابری نرخ 
ارز در ایران بود ولی ای��ران در نهایت ن��رخ ارز را یکی 
اعالم نکرد. همین موضوع باعث ش��د که آمریکا س��ود 
 بازرگان��ی 315 درصدی ب��رای واردات پس��ته وضع

 کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان 
 این که پس��ته ایران هیچ وقت به آمریکا صادر نخواهد

 نشد.

معاون امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه طبق مقررات، 
برقراری امنیت و حفاظت از روس��ای قوا با سپاه است، 
گفت: وزارت اطالعات نیز در حوزه اطالعاتی خود فعال 
است و نیروی انتظامی نیز در الیه های مختلف در این 
مراسم ها حضور دارند؛ اما هماهنگی های الزم را سپاه 

انجام می دهد.
در شب سخنرانی رییس جمهور ش��عارهایی داده شد، 
آنچه تاکنون اطالعات قرارگاه ثاراهلل که مسوولیت این 
مراسم را به عهده داشته است و براساس مشاهده های 
 و فیلم ها و صحبت های موجود ارائه داده، این است که

 در حین س��خنرانی رییس جمهور یک نف��ر از افرادی 
که در یکی از ش��رکت ها کار می کند، از جای خود بلند 
می شود تا نوش��ته ای را از روی کاغذ قرائت و پیشنهاد 

خود را مطرح کند. 
افرادی تص��ور می کنند که این ش��خص می خواهد در 
 سخنان رییس جمهور خالل وارد کند، برای همین شعار

 »م��رگ ب��ر مناف��ق« می دهن��د و منظورش��ان 
آن ف��رد ب��وده و طب��ق گ��زارش س��پاه ای��ن اف��راد 
 شناس��ایی و از آنه��ا تحقی��ق و ب��ا اخ��ذ تعه��د آزاد

 می شوند.
 ذوالفق��اری تصری��ح ک��رد: در م��ورد س��خنرانی 
سیدحس��ن خمینی نیز در ابتدای س��خنرانی ایشان 
برخ��ی گفتند » این همه لش��گر آمده به عش��ق رهبر 
آم��ده« و آق��ای سیدحس��ن خمینی خطاب ب��ه آنها 
گفت »حتم��اً ه��م همین طور اس��ت« ضم��ن اینکه 
 ش��عارهای امس��ال در صحن حرم امام)ره( یک طرفه

 نبود.

عقب ماندگی میلیارد پوندی 
انگلیس در تجارت با ایران

در پسا تحریم 
به شرایط 89 و 90 برمی گردیم

هیچ وقت نمی توانیم به آمریکا 
پسته صادر کنیم

توضیحات قرارگاه ثاراهلل ، پیرامون 
اخالل در مراسم رییس جمهور

شنیده ها 

در گالیه عراقچی از صداوسیما مطرح شد؛

انعکاس مخدوش و غیراخالقی خبر یک دیدار
مطهرنیا :

نظم منطقه ای و بین المللی با پرونده هسته ای ایران گره خورده است

دادستان پیشین تهران گفت: ارتباطم با بابک زنجانی افتراست 
و بحث جدیدی نیس��ت و در گزارش تحقیق و تفحص از تامین 

اجتماعی به آن اشاره شده بود.
سعید مرتضوی، با اشاره به جلسه رسیدگی به پرونده تخلف در 
سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: قرار شد دادگاه درخواست 
من در مورد ضرورت احضار آقایان ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و نوربخش،  رییس س��ازمان تامین اجتماعی را مورد 
بررس��ی قرار دهد و تا پایان امروز تصمیم گی��ری کند که حکم 
جلب برای آقای ربیعی و نوربخش صادر ش��ود یا نه.دادس��تان 
پیشین تهران ادامه داد: ما در این مورد، الیحه خود را به دادگاه 
داده ای��م و طبق آیین دادرس��ی کیفری تصمیم گی��ری در این 
خصوص با قاضی و دادگاه اس��ت که این تصمی��م تا پایان وقت 

اداری امروز مشخص خواهد شد.
رییس س��ابق س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی گف��ت: در صورتی 
ک��ه دادگاه دراین م��ورد تصمیمی درب��اره عدم جل��ب آقای 
ربیع��ی و نوربخش اتخ��اذ کند، تا ش��نبه هفته آین��ده فرصت 
دارم الیح��ه آخری��ن دفاعیه خ��ود در م��ورد ه��ر دو پرونده 
 یعن��ی تامی��ن اجتماع��ی و کهری��زک را تقدی��م دادگاه 
کنم.دادستان پیش��ین تهران تاکید کرد: رس��یدگی به پرونده 
تامین اجتماعی و کهریزک متفاوت است. در پرونده کهریزک 
جلسات دادگاه به پایان رسیده و دادگاه پس از دریافت آخرین 
الیحه دفاعیه من وارد ش��ور و صدور حکم نهایی می ش��ود؛ اما 
روند پرونده تامین اجتماعی بس��تگی به تصمی��م امروز دادگاه 
دارد و زمان صدور حکم در این پرونده هنوز مشخص نیست. با 
این حال قاعدتا دادگاه بعد از ارائه الیحه دفاعیه، یک هفته برای 
صدور رای فرصت خواهد داش��ت. مرتضوی در مورد اظهارات 
عبدالحس��ین روح االمینی مبنی بر اینکه شکایتش از مرتضوی 
جدید نیس��ت عنوان کرد: البته مصاحبه آق��ای روح االمینی را 
مطالعه نکردم؛  اما آنطور که ش��نیدم به نظر می رسد او در این 

صحبت ها کلی گویی کرده است.

وی افزود: ط��ی الیحه مفصلی در 51 صفح��ه تمامی مطالب و 
احکام مربوط به این پرونده را منعکس کردم. طی 6 س��ال آنها 
همه نوع اتهامی را به من وارد کردند و دادسرای کارکنان دولت 
نیز به این شکایت های رس��یدگی کرد و حدود 100 صفحه در 
مورد همه این اتهاماتی که به من زدند، ق��رار منع پیگرد صادر 
شد. دادستان پیش��ین تهران ادامه داد: در مورد شکایت آقای 
جوادی فر و کامرانی هم در بیش از 8 رای نهایتا قرار منع تعقیب 
صادر شد و تبرئه شدم. حتی در یک مورد هم صراحتا به شکایت 
آقای روح االمینی رس��یدگی ش��د. اگر او ش��کایت جدیدی را 
از من مطرح نکرده بود؛ چرا در جلس��ه اخیر فقط به ش��کایت 
روح االمینی رسیدگی می شود؟ ضمن اینکه برای شکایت های 
گذشته آنها رای صادر شده و دیگر نیاز به تشکیل مجدد جلسات 
دادگاه نبود؛ پس همه اینها نش��ان می دهد او شکایت جدیدی 
را مطرح کرده است. سایر مطالبی هم که از سوی او مطرح  شده 
مباحث فرعی و حاش��یه ای اس��ت.مرتضوی در پاسخ به سوالی 
درخصوص ارتباط او با بابک زنجان��ی و قراردادهای غیرقانونی 
گفت: این مساله را تایید نمی کنم؛  اینها اصال دروغ و افتراست؛ 
ضمن اینکه این موضوع بحث جداگانه و جدیدی نیست و از ابتدا 
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی 

به آن اشاره شده بود.  

رییس جمهور باپیامی به سی ودومین اجالس روسای آموزش 
و پرورش سراس��ر کش��ور عنوان کرد: حراس��ت از انس��جام 
اجتماعی در آم��وزش،  به مثابه حراس��ت از هویت فرهنگی 
ماست و مدیران آموزش و پرورش باید احساس افتخار نسبت 
به دین و وطن را در دانش آموزان برانگیزانند.حسام الدین آشنا،  
مشاور فرهنگی ییس جمهور درسی و دومین اجالس مدیران 
آموزش و پرورش سراسر کش��ور ، پیام حسن روحانی به این 

اجالس را قرائت کرد.
متن پی��ام رییس جمهور به س��ی و دومین اجالس روس��ای 

آموزش و پرورش کشور به شرح زیر است:
سی و دومین اجالس روسای آموزش و پرورش و حضور شما 
عزیزان، فرصت مغتنمی را فراهم آورده که به مشکالت آموزش 
و پرورش بیندیشیم و برای شکوفایی جوانان و نوجوانان تدبیر 
کنیم. این وظیفه خطیر، در عین حال فرصتی بی بدیل فراهم 
آورده تا آموزش  وپ��رورش همراه با نهاده��ای دین،  خانواده، 
رسانه و دیگر س��امانه های مدنی ش��رایط اصالح اجتماعی و 

زیست بهتر را برای نسل آینده رقم بزند.
ش��رایط تحقق جهان امروز، تحول نظام آموزش��ی را بیش از 
هر زمانی ضروری ساخته اس��ت. نظام آموزش و پرورش باید 
حافظ انسجام ملی  و عامل نهادینه سازی رفتارهای به هنجار 
اجتماعی باش��د،  تعلی��م و تربیت معطوف ب��ه ارزش ها و نیاز 
جامعه عالوه بر اینک��ه دانش آموز را متدی��ن، گفت وگو مدار، 
نقاد، مدافع حقوق خود و ایثارگر تربی��ت می کند، باید بتواند 
انسجام اجتماعی را تامین کند.امروز باید به این پرسش مهم 
و اساسی پاسخ دهیم که آموزش و پرورش چگونه می تواند در 
کنار توسعه آگاهی ها و اصالح رفتارها و شکل گیری رفتارهای 
اجتماعی مانند احساس مسوولیت، کار جمعی، قانون گرایی 
و انضباط اجتماعی ه��م ایفای نقش کند.انس��جام اجتماعی 
زمینه ساز توسعه فرهنگی، ثبات سیاس��ی، اعتماد عمومی و 
متغیر اصلی برای اس��تقامت در برابر نف��وذ فرهنگ بیگانگان 

است. اهمیت انسجام اجتماعی به عنوان یکی از آثار و برکات 
آموزش و پرورش در دنیای پرش��تاب امروز، تا حدی اس��ت 
که حد و مرزهای جغرافیایی، جای خ��ود را به حد و مرزهای 
اجتماعی و فرهنگی س��پرده و حافظ آن نه تسلیحات نظامی 
بلکه انس��جام فرهنگی است.مس��ووالن و روس��ای آموزش و 
پرورش کشور؛ حراست از انسجام کش��ور در آموزش به مثابه 
هویت فرهنگی ملت ما است. احس��اس پیوند اعضای ملت با 
یکدیگر یک روزه به دست نمی آید و نیازمند ممارست طوالنی 

در سال های مدرسه ای است.
س��امانه تعلیم و تربیت ملی ما برای حفظ انس��جام اجتماعی 
چاره ای ندارد، جز اینکه احترام به تمامی نمادهای هویت های 
ملی و دینی، مذهب رسمی، سرود، زبان، خط رسمی و میراث 
فرهنگی را توسعه دهد و میان اجزای خود اعم از معلم، مدرسه 
و خانواده رابطه ای منزلتی مبتنی بر کرامت را ش��کل دهد تا 
دانش آموزان هم هرچه بیشتر این رابطه را بین خود و جامعه 
بازتولید کنند.ش��ما مدیران آموزش وپرورش باید احس��اس 
افتخار نس��بت به دین و وطن را در دانش آموزان برانگیزانید و 
سیاست های آموزشی و تربیتی را برای بسط اجتماعی و علیه 
دگرسازی ها و شکاف های قومی و مذهبی و افراطی در دستور 

کار قرار دهید.

انسجام اجتماعی،  زمینه ساز توسعه فرهنگی و ثبات سیاسی استارتباطم با بابک زنجانی دروغ است
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 س��خنگوی دولت گفت: دولت حل موضوعات کش��ور، 
بر چند موض��وع خاص متمرک��ز خواهد ش��د و در این 
راس��تا برخی از احکام برنامه پنجم را بازنگری می شود. 
محمدباقر نوبخت،  معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در س��ی و دومین اجالس روسای 
آموزش و پرورش  کشور  اظهار داشت: اعتبارات آموزش 
و پرورش در سال  1390 بالغ بر 12 هزار  میلیارد تومان 
بود؛  در حالی که بودجه آموزش  وپرورش در سال 9٤ به 
2٤ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت که می توان 
نتیجه گرفت اعتبارات هزینه ای آموزش وپرورش طی این 
٤ س��ال دو برابر افزایش پیدا کرده است. رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی افزود: در س��ال 93 که 19 هزار و 
600 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای آموزش وپرورش 
بود،  عملک��رد پرداختی ما ب��ه این وزارتخان��ه 21 هزار 
میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال نخست دولت 
به جای اختصاص اعتبار 15 هزار و 500 میلیارد تومان به 
این وزارتخانه میزان پرداختی ما 17 هزار و ٤00 میلیارد 

تومان بوده است.
معاون رییس جمهور اضافه کرد:  در این دو س��ال دولت 
به جهت نوع نگاهی که به آموزش  وپرورش داشت تالش 
کرد ایمان خ��ود را بر ماموریت تعلی��م و تربیت فرزندان 
کش��ور نش��ان دهد و این نگاه مثبت در اع��داد و ارقام و 
اعتب��ارات پرداختی ما کامال واضح و مش��خص اس��ت.

نوبخت همچنین درب��اره پرداختی هایی ب��ه فرهنگیان 
داده می شود اظهار داش��ت: اعتقاد داریم متناسب با کار 
فرهنگیان محترم آنچه که به عنوان حقوق در اختیارشان 
قرار می دهیم قابل دفاع نیس��ت. قب��ول داریم که برخی 
دستگاه ها متوسط دریافتی شان از بودجه عمومی بیشتر 
از متوسط دریافتی فرهنگیان اس��ت و این یک واقعیت 
است. البته بسیاری از دستگاه ها هم پرداختیشان حتی 
کمتر از فرهنگیان اس��ت و این بدان معناس��ت که نظام 
پرداخت حقوق ها نیاز به بازنگری دارد.سخنگوی دولت 
از بررسی اصالح نظام حقوق ها در سازمان مدیریت کشور 
خبر داد و گفت: میانگین حقوق معلمان در س��ال 90 ، 
830 هزار تومان بوده که در حال حاضر به یک میلیون و 
770 هزار تومان افزایش یافته است. نوبخت اضافه کرد: 
بودجه امس��ال 236 هزار میلیارد تومان اس��ت. هرچند 
که ما بودجه 22٤ هزار میلیارد تومانی خود را به صورت 
الیحه تقدیم مجل��س کرده بودیم که ای��ن رقم افزایش 
یافت؛ اما با توجه به واقعیتی که وجود دارد و با افت قیمت 
نفت،  دولت را موظف کردیم به جای 236 هزار میلیارد 

تومان 220 هزار میلیارد تومان اعتبار را تخصیص دهد.

نوبخت در اجالس روسای 
آموزش  و پرورش:

نظام پرداخت حقوق دستگاه ها 
بازنگری  می شود



خبر شورا

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در نود و هفتمین جلسه علنی این شورا، 
پنج مورد تذکر خود به شهرداری این کالنشهر را قرائت کردند.

عدنان زادهوش،  اولی��ن تذکر دهنده در این جلس��ه بود که به��ره گیری از 
رویکردهای جدید در مدیریت شهر را ضروری دانس��ت و خطاب به شهردار 
اصفهان گفت: شهراحتیاج به جان تازه دارد و در این راستا باید از جوانان که 

منابع انرژی و عاشق خدمت هستند، بیشتر استفاده کرد.
محمد فالح،  دیگر عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز ابتدا از شهرداری 
برای دفن شهدای غواص در منطقه خوراسگان تشکر کرد و با اشاره به وجود 
اماکن گردشگری متعدد در پانزده منطقه شهرداری اصفهان گفت: متاسفانه به 
برخی از این اماکن بی توجهی شده است.سومین تذکر دهنده این هفته جلسه 
شورای اسالمی شهر اصفهان بر ضرورت بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه پنج 
ساله گذشته تاکید کرد و تشکیل کمیسیون ویژه تدوین برنامه پنج سال آتی 

در شهرداری را خواستار و متذکر شد.
کریم داوودی،  با بیان اینکه در برنامه پنج س��اله گذشته شاخص های کمی 
بسیار کمک کرد افزود: باید در برنامه جدید پنج ساله نیز شاخص های کمی 
محور برنامه ریزی شود.وی تصریح کرد: باید از وظائف شهرداری کاسته شود تا 
به حمل و نقل عمومی که از وظائف ذاتی شهرداری است توجه بیشتری شود.

چهارمین تذکر این هفته شورای اسالمی شهر در خصوص ضرورت پرهیز از 
برخوردهای سلیقه ای در معاونت شهرسازی بود.

وحید فوالدگر،  با اشاره به تذکرهای داده شده به شهرداری برای فرام کردن 
 زمینه انتقال سنگبری ها به خارج از ش��هرگفت: برنامه ریزی الزم برای این

 جابه جایی انجام نشده اس��ت و در صورت ادامه این روند مشکالت جدیدی 
برای شهر اصفهان به وجود خواهد آمد.

آخرین تذکر دهنده شورای اسالمی شهر اصفهان نیز رسول جان نثاری بود.
وی با بیان اینکه بیمه س��اختمان باید صرفا از عوارض کاس��ته ش��ودافزود: 
متاسفانه در برخی مناطق شهرداری اصفهان هم عوارض و هم تراکم مشمول 
کس��ر بیمه قرار گرفته اند. جان نثاری با اش��اره به هزینه های کالن در شهر 
رویاهاگفت: باید طرح جامع اطالع رسانی در خصوص شهر رویاها صورت گیرد؛ 

زیرا ارباب رجوع این مجموعه متناسب با سرمایه گذاری کالن آن نیست. 
در این جلسه از نفرات برتر کنکور سراسری 94 و المپیاد های جهانی تجلیل 
شد.پویا همدانیان رتبه نخست گروه های زبان خارجی، پژمان شهبازی رتبه 
نخس��ت گروه علوم ریاضی و فنی و س��ید ابوالفضل میر رضی رتبه دوم گروه 
علوم انسانی در این جلسه توسط اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان مورد 
تجلیل قرار گرفتند. همچنین اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان از ابوالفضل 
مشیری،  رتبه سوم گروه علوم انسانی و فاطمه غالمی،  رتبه هفتم گروه علوم 

انسانی در کنکور سراسری سال 94 تقدیر کردند.
علی ش��یرانی،  دریافت کننده ط��الی فیزیک جهانی، محم��د علی خادمی 
دریافت کننده مدال نقره المپیاد جهانی فیزیک، محمد نوید عطایی دریافت 
کننده مدال نقره المپیاد جهانی زیست شناس��ی و آرمان وثیق زاده انصاری 
دریافت کننده مدال طالی امپیاد جهانی نجوم نیز از جمله افرادی بودند که 

در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان تجلیل شدند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری اصفهان گفت: 
 یونس��کو هنوز عبور مت��رو از زیر میدان نق��ش جه��ان را تایید نکرده

 اس��ت.فریدون الهیاری اظهار کرد: سازمان یونس��کو اگر چه مطالعات 
تخصصی و پیچیده تبعات و عوارض عبور مترو از زیر میدان نقش جهان 
را به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان سپرده 
است؛  اما این مس��اله هرگز به معنی اجازه تام االختیار ایران برای انجام 

حفاری در این منطقه ارزشمند میراثی نیست. 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری اصفهان افزود: 
مطالعات میراثی در منطقه میدان نقش جهان باید به صورت همه جانبه، 
دقیق و فنی صورت بگیرد و امکان مقاوم سازی، آسیب زدایی و صیانت 
 از این اثر باس��تانی که به ثبت جهانی رس��یده هر نظر مورد توجه قرار 

گیرد.

رییس سازمان سینمایی احتمال داد، دوره ی جدید جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان در تاریخی به جز مهر ماه که تاریخ برگزاری معمول این جشنواره 
است برگزار شود.حجت اهلل ایوبی درباره ی تاخیر در برگزاری دوره ی جدید 

جشنواره فیلم کودک و نوجوان گفت: چنین امکانی وجود دارد.
 نگرانی م��ا این بود که با توجه ب��ه تحوالت مدیریت ش��هری در اصفهان، 
مسووالن این شهر آمادگی میزبانی جشنواره را نداشته باشند؛ اما در سفری 
که اخیرا به اصفهان داشتم،  دریافتم که اتفاقا آن ها این آمادگی را دارند و 

ما هم اصراری نداریم که جشنواره از اصفهان خارج شود.
این مدیر هنری که در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره فیلم های صنعتی 
در جمع خبرنگاران س��خن می گفت در عین حال اضافه کرد: مس��ووالن 
اصفهان آمادگی میزبانی جش��نواره را دارن��د؛  اما نمی توانن��د تا مهر ماه 
هماهنگی های الزم را برای برگزاری این جشنواره انجام دهند؛  به همین 
دلیل در این هفته جلسه ای با شورای راهبردی فیلم کودک خواهیم داشت 
که طی آن تاریخ جدید برگزاری جشنواره را مشخص می کنیم. وی در پاسخ 
به این پرسش که آیا ممکن است جشنواره فیلم کودک نیز همزمان با بخش 
بین الملل جشنواره فیلم فجر در سال آینده برگزار شود گفت: در یکی دو 

هفته آینده تکلیف این موضوع معلوم می شود.

از سوی شورای شهر صورت گرفت:

پنج تذکر به شهـردار 
عبور مترو از میدان نقش جهان 

تايید نشده است

ايوبی خبر داد:

احتمال تغییر در تاريخ برگزاری
 جشنواره فیلم کودک

 اس��تاد آب و هواشناس��ی دانش��گاه خوارزم��ی ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در
 سال های آینده به طور قطع دمای هوای باالتر از این را در کشور و دنیا تجریه خواهیم 
کردگفت: زمانی که سازمان هواشناسی دمای هوای 50 درجه را برای شهرهای جنوبی 
اعالم می کند در اتاقکی است که آفتاب به آن نمی تابد اما گفته مردم درخصوص دمای 
هوای 67 درجه منظور دمای خیابان اس��ت.به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک،  
با انتشار خبری اعالم کرد:  رکورد گرم ترین روز جهان پنجشنبه هشتم مرداد ماه در 
بندر ماهشهر شکسته شد. گروه هواشناسی واشنگتن پس��ت،  دمای واقعی هوا را در 
این بندر 109 درجه فارنهایت با رطوبت 90 درصد گزارش اعالم کرد. در روزهای اخیر 
روزنامه گاردین نیز با انتش��ار گزارش��ی اهواز و کویت را به عنوان گرم ترین شهرهای 
جهان معرفی کرده بود.اما مدیرکل هواشناسی خوزستان،  افزایش دمای 67 درجه ای 
در بندر ماهشهر استان خوزستان را که خبر آن توسط برخی رسانه های خارجی منتشر 
ش��ده بود را تکذیب کرد.کوروش بهادری اظهار داشت: روند افزایش دما طی روزهای 
آینده به ویژه روز یکشنبه در اس��تان اتفاق خواهد افتاد؛  اما تاکنون دمای هوا دراین 
استان به 52 درجه نرس��یده است.وی گفت: در تابستان امس��ال اهواز با 51/3 درجه 
سانتیگراد باالترین دمای استان را به خود اختصاص داده و باالتر از این درجه دمای هوا 
در استان ثبت نشده اس��ت. بهادری درباره خبری که به نقل از خبرگزاری اسپوتینک 
روسیه در برخی سایت ها منتشر شده است گفت: برخی سایت ها در ترجمه این خبر 
و تبدیل ش��اخص فارنهایت به سانتیگراد دچار اشتباه ش��ده اند. بهلول علیجانی،  در 
خصوص افزایش بی سابقه دمای هوا در شهرهای اهواز، آبادان و پاک دشت به خبرنگار 
انتخاب خبرگفت: هم اکنون در فصل تابستان هوای ایران گرم است. مدیر قطب علمی 
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی تهران در خصوص تکذیب سازمان 
هواشناسی کش��ور مبنی بر دمای هوای 67 درجه این مناطق بیان داشت: از یک سو 
گفته های مردم درباره دمای هوای 67 درجه صحیح و از س��وی دیگر گفته س��ازمان 
هواشناسی درست است. وی افزود: زمانی که سازمان هواشناسی دمای هوای 50 درجه 
را برای این شهرها اعالم می کند در یک اتاقکی است که آفتاب به آن نمی تابد؛ اما گفته 
مردم درخصوص دمای هوای 67 درجه منظور دمای خیابان است. علیجانی با اشاره به 
دالیل گرمای بی سابقه هوا در ش��هرهای جنوبی و جنوب غربی کشورافزود: این گرما 

ناشی از تغییرات اقلیمی در تمام دنیاست و هوا رو به گرمی می رود و این گرمایش رو 
به افزایش است. وی دلیل افزایش دمای هوا را فعالیت های انسان عنوان کرد و گفت: 
در منطقه اهواز هم اکنون رودخانه ها نابود شده و تعداد آن کاهش یافته و باتالق ها رو 
به خشکی رفته اند و پوشش گیاهی کم شده اس��ت. وی تصریح کرد: در دیگر مناطق 
 دنیا همچون ایران با توجه به کاهش پوش��ش گیاهی و جنگل ها و افزایش استفاده از

 سوخت های فسیلی، مرتب دمای هوا افزایش می یابد.وی با بیان اینکه در سال های 
آینده به طور قطع دمای هوای باالتر از این را در کشور و دنیا تجریه خواهیم کرد، تاکید 
کرد: برای جلوگیری از این اتفاق، مردم در سطح محلی باید با کاهش مصرف سوخت 

فسیلی و آب و افزایش پوشش گیاهی با این پدیده مقابله کنند. 
 علیجانی افزود: البته ش��رایط خود منطقه نیز در افزایش دمای هوا تاثیرگذار اس��ت؛ 
به عنوان مثال زمانی که پوش��ش گیاهی اهواز اندک است، آفتاب شدید می تابد و در 

نتیجه تمام انرژی خورشیدی به گرما تبدیل می شود. 
وی با تاکید بر اینکه ش��هرهایی با پوش��ش گیاهی اندک به بیابان های آهنی معروف 
هستند بیان داشت: اهواز  به دلیل پوشش گیاهی بسیار اندک یکی از بیابان های آهنی 
کشور اس��ت.مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی 
 تهران همچنی��ن به تاثیرات آلودگ��ی هوا در افزای��ش دمای هوا اش��اره کرد وگفت:

 ان��رژی های موج��ود از آالینده ها همچ��ون ذرات گ��رد و غبار و منوکس��یدکربن و 
گازکربنیک ت��ا حدی عبور می کند؛ ام��ا زمانی که انرژی زمین م��ی خواهد برگردد، 
گازکربنیک این اجازه را نمی ده��د. وی تاکیدکرد: اگر می خواهیم جلوی گرمای هوا 
را بگیریم باید از آلودگی شهرهای خود کاسته و پوشش گیاهی آنها را تا جای ممکن 
افزایش دهیم. علیجانی به تاثیر خش��کی تاالب ها در افزایش دمای هوا اش��اره کرد و 
گفت: هر چقدر در منطقه ای آب زیاد باشد انرژی خورش��ید صرف تبخیر شده و هوا 
خنک تر می شود و یا اگر پوشش گیاهی زیاد باشد انرژی خورشیدی صرف تعریق از 
گیاهان ش��ده و هوا خنک می شود. وی ادامه داد: حتی خش��کی یک استخر کوچک 
 نیز سبب گرمی هوا در اطراف می ش��ود که دامنه این گرما با خشکی تاالب ها بیشتر

 می شود. علیجانی با تاکید بر اینکه تغییرات و گرمای شدید هوا پدیده ای جهانی است 
بیان داشت: ایران نیز به عنوان عضو این جهان،  موجب گرمایش جهان می شود. وی 
درباره موج گرمایی که شهرهای جنوبی و جنوب غربی کشور را فرا گرفته است، اظهار 
داش��ت: ایران در جایگاهی قرار دارد که ش��مال و جنوب آن از نظر سیستم ها هوایی 
متفاوت است.علیجانی با بیان اینکه سیستم های وارد ش��ده به شمال کشور معموال 
از منطقه مدیترانه بوده و تا حدی خنک است، بیان داشت: سیستم های وارد شده به 
جنوب کشور همچون سیستم پرفشار آزور از ش��مال آفریقا گسترش یافته و جنوب 
کشور را فرا گرفته است و در آن هیچ ابر و بارندگی وجود ندارد و خورشید در حداکثر 
توان خود به این منطقه می تابد و با توجه به پوش��ش گیاهی اندک این منطقه هوای 

جنوب کشور را گرمتر از شمال کشور می کند.
 گزارش ها حاکی از افزايش دمای هوای اصفهان در روزهای آينده  است

اداره کل هواشناس��ی اس��تان اصفهان هوای این خطه تا دو روز آینده را پایدار همراه 
با افزایش نسبی دما پیش بینی کرد.اداره کل هواشناس��ی استان اصفهان اعالم کرد: 
تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی تا اندازه ای پایدار تا روز سه شنبه بر 
روی استان است. بر این اساس دور روز آینده هوای اکثر نقاط استان به صورت صاف 
تا کمی ابری و در مناطق شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق وزش باد تا اندازه ای 
شدید پیش بینی می شود.بیشینه دما در 24 ساعت آینده یک تا سه درجه سانتیگراد 
افزایش خواهد داشت.هوای کالنشهر اصفهان برای دوشنبه، صاف غبار صبحگاهی،در 
بعدازظهر و ش��ب افزایش ابر،گاهی وزش باد و برای روز سه شنبه، صاف تا کمی ابری 
و غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد پیش بینی شده است.دمای فعلی این کالنشهر 30 
درجه سانتیگراد با 18درصد رطوبت است.کاش��ان با 40 درجه به عنوان گرمترین و 
میمه و میاندشت با 12درجه سانتیگراد خنک ترین نقاط استان اصفهان اندازه گیری 

شده است.

تخريب محیط زيست، منجر به افزايش بی سابقه دما
 در کشور شد؛

ایران گرم تر می شود

يادداشت يادداشت
3روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1644 |دوشنبه 12 مرداد 1394 | 17 شوال  1436

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 05/12 /94  تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 94/05/17 در قبال فیش 
بانکي به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت توزیع برق 

استان اصفهان
مدت تحويل پیشنهادات : از روز یکشنبه مورخ 94/05/18  لغایت ساعت 7/30  صبح روز سه شنبه مورخ 94/05/27 

محل تحويل پیشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتي دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول : پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکي معتبر یا 
فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . 

به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصي ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
ساير توضیحات : 

1- هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي زاینده رود  و همشهري  بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- مناقصه گران بایستي داراي تاییدیه فني از توانیر باشند . 

3- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل 
نمایند.

نی��ر ب��ه آدرس  4- اس��ناد و م��دارک و اطالع��ات کام��ل  ای��ن مناقص��ه در  س��ایت  اینترنت��ي معام��الت توا
 http://tender.tavanir.org.ir   قابل دسترسي میباشد همچنین آگهي این مناقصات در سایت پایگاه ملي مناقصات ایران 
 به آدرس  http://iets.mporg.ir و س��ایت شرکت توزیع برق اس��تان اصفهان به آدرس www.epedc.ir  قابل دسترسي 

مي باشد . 
5- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر و 

یا پیشنهاداتي که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزیع نيروي برق استان اصفهان 
 امور تداركات و انبارها

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ برگزاري 
مناقصه

ساعت برگزاري 
مناقصه

مبلغ 
 ضمانتنامه )ریال(

1
مناقصه خرید انواع قفل 

آویزي و کتابي
8/30417.500.000 صبح1413/9494/05/27 

شرکت توزیع برق استان اصفهان 

رییس اتحادیه صنف دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری شهرستان اصفهان 
گفت: صدور پروانه بهره بهرداری به دفاتر واحده��ای این صنف از طرف 
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اصفهان، کامال سودجویانه و مغایر 
با قوانین اس��ت و از این نهاد به پلیس اماکن، راهور و اتاق اصناف شکایت 
خواهیم کرد. علیرضا شاه سیاه با اش��اره به صدور پروانه بهره بهرداری به 
دفاتر واحدهای این صنف از طرف سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: شهرداری اصفهان با تفسیری اشتباه و سودجویانه از 
ماده 9 قانون توس��عه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و همچنین 
ماده 32 قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی،  اقدام به این عمل خالف 
کرده است. وی تصریح کرد: ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل هرگز سخنی 
از صدور پروانه کسب ذکر نکرده است؛ بلکه می گوید که» مدیریت حمل 

و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است.«
که تفس��یر آن طبق ماده یک همین قانون، اصالح قیمت، توسعه شبکه 
ریلی، بهینه سازی مصرف سوخت ناوگان، و س��اماندهی ترافیک، ایجاد 

توقفگاه بار و مسافر و...است.
 شاه سیاه ادامه داد: در ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز 
ذکر شده که» شهرداری ها موظفند تمامی فعالیت های مربوط به حمل و 
نقل کاال، بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت های 
حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و نظارت کنند.« به بیان بهتر 
این ماده قانونی هم بر نظارت داشتن تاکید دارد، نه برصدور پروانه کسب 

برای یک واحد صنفی.
وی خاطر نش��ان کرد: دفاتر وان��ت تلفنی و پیک موت��وری طبق مفاد و 
محتوای مواد  )3( و 91  قانون نظام صنفی، مصوب س��ال 1392 مجلس 
شورای اسالمی واحد صنفی تلقی می ش��وند؛  پس اخذ پروانه کسب این 
دفاتر تنها به اتحادیه صنفی مربوط است و هیچ نهاد دیگری حق مداخله 

در این کار را ندارد.
  رییس اتحادیه کشوری دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری با یاد آوری اینکه 
این عمل خالف قانون شهرداری و تنها با انگیزه سودجویی و کسب درآمد 
مالی انجام شده است اظهار کرد: طبق تحقیقات و استعالم هایی که انجام 
داده ایم،  مشخص شده دفاتری وانت تلفنی و یا پیک موتوری که با مجوز 

شهرداری آغاز به کار کرده اند خارج از ضوابط قانونی فعالیت می کنند.
شاه سیاه با بیان مثالی گفت: این اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب 
یک دفتر یپک موتوری؛ مالک بودن حداقل سه دستگاه موتور سیکلت،20 
مترمربع دفتر تجاری، حداقل 50 متر مربع پارکینگ مورد تایید نیروی 
انتظامی، عدم سوءپیش��نه و ... را از الزامات قانونی می داند و بر اجرای آن 
متعهد است؛  در حالی که این قوانین در مورد دفاتری که شهردای مجوز 

داده اصال رعایت نشده است.
وی یادآور شد: نخس��تین دفاتر وانت بار تلفنی بیش از 30 سال قبل در 
تهران تاسیس شد و صدور پروانه کسب نیز همیشه زیر نظارت این اتحادیه 

در سراسر کشور انجام شده است.

ريیس اتحاديه دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری اصفهان:

از مديريت حمل و نقل شهرداری شکايت می کنیم

آگهی مزایده عمومی فروش خانه قدیمی با کاربری مسکونی 
)غیر قابل س��کونت( واقع در اصفهان: خیابان شمس آبادی 
– جنب بیمارستان سینا – بن بست شهید کاظمی – پالک 

آبی82
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان به آدرس 
www.mui.ac.ir یا س��ایت مدیریت خدمات پشتیبانی 
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat /دانشگاه به آدرس
مراجع��ه و یا ب��ا ش��ماره تلف��ن 37924005-031 واحد 

کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

        آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

م الف:13199  

 در غ�م از دس�ت دادن عزیزان، به س�وگ 
نشستن صبری می خواهد عظیم.  برای شما 
و خانواده محترم تان صبر و شکیبایی و برای 
آن مرحوم،  غفران و رحمت واس�عه الهی را 

خواستاریم .

همکار گرامی سرکار خانم مقدم

روزنامه زاینده رود

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه 
عمومي  خریداري نماید .



خبر 

رییس سازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه س��هام عدالت از سال ۸۵ 
به مدت ۱۰ سال به مشموالن داده شده اس��ت گفت: با اتمام این مهلت 
پیش بینی ما این اس��ت که در نیمه اول س��ال ۹۶ عماًل این سهام آزاد و 

واگذار می شود.
میرعلی اشرف پوری حسینی افزود: از سال ۸۵ سهام ۶۱ شرکت دولتی به 
47 میلیون نفر به عنوان سهام عدالت واگذار شد. وی گفت: از همان سال 
مقرر شد یک میلیون تومان به ازای سهم واگذاری از محل سود تأدیه شود.

پوری حسینی افزود: تا پایان امسال این مهلت ۱۰ساله به پایان می رسد 
 و اطالعات س��ود س��هام عدالت در نیمه اول س��ال آینده برای سازمان 

خصوصی سازی مشخص خواهد شد. 
وی گفت: به  طور میانگین تا امروز حدود 32 درصد از بدهی یک میلیون 
تومانی مشموالن سهام عدالت با س��ودهای این سهام تأدیه شده است و 
ما امیدواریم تا نیمه اول سال آینده این رقم به حدود ۵۰ درصد افزایش 
یابد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی 
افزود: اگر وضع اقتصادی کشور بهبود یابد و شرکت ها بسیار سودده شوند، 
امیدواریم این رقم به ۵۵ تا ۶۰ درصد هم برسد.پوری حسینی گفت: در 
قانون برای  دو دهک کم درآمد جمعیت کش��ور ۵۰ درصد تخفیف قائل 
شده اند؛  بنابراین با احتساب حدود ۵۰ درصد سود سهام عدالت تا سال 
آینده صددرصد سهام این 2 دهک آزاد می شود. وی افزود: بقیه مشموالن 
شش ماه فرصت دارند تا پول بدهی خود را واریز کنند تا بتوانند سهام خود 
را در اختیار بگیرند. پوری حسینی گفت: چون سهام به قیمت ۹ سال قبل 
در اختیار مشموالن قرار گرفته شده،  اآلن شاید 2 یا 3 برابر افزایش قیمت 
پیدا کرده باش��د بنابراین پول بدهی واریزی نیز به قیمت س��هام ۹ سال 
قبل خواهد بود.وی افزود: س��ازمان خصوصی سازی امیدوار است بتواند 
در شهریور سال آینده به همه 47 میلیون سهامدار سهام عدالت صورت 
حساب مالی ارائه دهد و با احتساب ۶ ماه فرصت تسویه بدهی مشموالن 

عماًل واگذاری سهام عدالت به سال ۹۶ موکول می شود. 
پوری حسینی گفت: به شدت توصیه و نهی می کنیم که هیچ کس سهام 
عدالت را خرید و فروش نکند چون برگه هایی که در دس��ت مردم است 
سهم نیست و فقط یک ورقه ثبت نام است و ارزش دیگری ندارد.وی گفت: 
مخاطب ما تا مرحله واگذاری س��هام عدالت فقط شخص ثبت نام شونده 
است و اگر مش��موالن به هر دلیل و با هر ترفندی امضا دهند: »ما حق و 

حقوق خود را به کس دیگری واگذار کرده ایم« برای ما بی اعتبار است.
وی افزود: ما سهام عدالت را تنها به شخص ثبت نام شونده در فایل سازمان 
خصوصی سازی، می دهیم و اگر شخصی برای خود تعهد ایجاد کند بعداً 
باید با دست خود سهام را به شخص خریدار منتقل کند و ما هیچ سهمی 
را از هیچ مشمولی به هیچ کس دیگر منتقل نخواهیم کرد و فقط به خود 

ثبت نام شونده در سازمان خصوصی سازی سهم واگذار می شود.
 پوری حس��ینی گفت: به مردم عزیز توصیه می کنیم در قبال برگه های

 ثبت نام سهام عدالت نه کسی پولی بدهد و نه بگیرد زیرا متضرر خواهد 
شد.

رییس سازمان خصوصی سازی خبر داد؛

سهام عدالت، سال ۹۶ آزاد می شود

صنعت نساجی و پوشاک کشور با مشکالت زیادی 
روبه رو است که ش��اید بیش از صنایع دیگر باشد 
و روز به روز کمرش زیر بار این مش��کالت بیش��تر 
خم می ش��ود؛ این در حالی اس��ت که مسووالن و 
صنعتگران معتقدند این صنعت نیازمند بازسازی 
تجهیزات و ماشین آالت اس��ت که با لغو تحریم ها 

شرایط در این زمینه بهتر می شود.
بسیاری از صنایع کشور این روزها درگیر رکود بازار 
 هستند و عالوه بر مشکالت نقدینگی برای تولید،

 در زمینه ف��روش محصوالت تولی��دی خود نیز با 
مشکل مواجه اند؛ اما صنعت نس��اجی و پوشاک از 
جنبه های دیگری مثل ب��اال بودن قاچاق نیز تحت 
فشار است و باید با چند حریف قدرتمند خود در این 

میدان مبارزه بجنگد.
این در حالی اس��ت که برخ��ی از تولیدکنندگان 
نس��اجی و پوش��اک، واحدهای تولیدی فعال در 
این صنعت را در آستانه تعطیلی توصیف می کنند 
و حت��ی معتقدند که تع��داد زی��ادی از واحدهای 
تولیدی در حال حاضر تعطیل هستندکه بعضا در 
این اظهار نظرها تعطیلی 7۰ تا ۸۰ درصدی واحدها 

ادعا می شود.
کمبود نقدینگی، صنعت را ب�ه زانو درآورده 

است
اولین مش��کلی که تقریبا تمامی صنایع کشور در 
وضعیت فعلی با آن مواجه اند، بحث تامین سرمایه 
در گردش و نقدینگی برای تولید اس��ت که باعث 
ش��ده تعدادی از واحدهای تولیدی به تعدیل نیرو 
بپردازند؛ با ظرفیت های پایی��ن کار کنند یا حتی 
کرکره کارگاه خود را پایین کشیده و آن را تعطیل 

کنند.
البته آن طور که دولت اعالم کرده اس��ت، در سال 
گذش��ته میزان تس��هیالت تعلق گرفته به بخش 
صنعت از رش��د خوبی برخوردار ب��وده؛ اما به نظر 
 می رس��د که این مقدار تس��هیالت ه��م مرهمی 

بر دردهای تولید کشور نیست.
به همین دلیل توج��ه بانک ها ب��ه بخش صنعت 
بیشتر شده و بر اساس آنچه که منابع دولتی اظهار 
کرده اند، سهم صنعت از تسهیالت بانکی امسال ۱۰ 
درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود و به 4۰ درصد 
می رس��د؛ اما هنوز با وجود این اتفاقات مشکل در 
بخش های مختلف وجود دارد و واحدهای تولیدی 
صنعت نساجی و پوشاک نیز به شدت از این موضوع 

رنج می برند.
رکود بازار به صنایع ضربه زده است

مدتی اس��ت که به طورکلی بر اقتصاد کشورمان 
رکود حاکم شده و خرید مردم کاهش یافته است؛ 
هرچند که تع��دادی از کارشناس��ان امر معتقدند 
که بازار در حال حاضر به حال��ت منطقی درآمده 

و هر کس��ی در حد نیاز خود محصوالت تولیدی را 
می خرد؛ اما به هر ح��ال خرید محصوالت مختلف 
در میان مردم نس��بت به س��ال های گذشته کمتر 

شده است.
این موضوع سبب شده کاالهای تولیدی بسیاری از 
واحدها در انبارهای شان ذخیره شود و نتوانند آن ها 
را به فروش برس��انند و به تبع آن تولید آن ها نیز با 

کاهش مواجه شود.
البته در صنعت نس��اجی یکی از اعض��ای انجمن 
صنایع نس��اجی کش��ور معتقد اس��ت که امسال 
کارخانه ها برخالف س��ال های گذشته به تعطیلی 

یک ماهه رفته اند.
 احدکرمان��ی، عض��و انجم��ن صنایع نس��اجی در

 این باره اظهار کردکه هر س��ال در فصل تابستان، 
کارخانه های نساجی با تعطیلی یک یا دو هفته ای 
روبه رو بودند؛  ولی امس��ال به دلیل رک��ود بازار و 
انباش��ت کاال در این کارخانه ه��ا، تعطیلی برخی 
کارخانه ها به یک ماه نیز رس��یده اس��ت. به گفته 
وی در ح��ال حاضر م��دت زمان انباش��ت کاال در 
کارخانه های نساجی از یک ماه و نیم تا شش یا هفت 
ماه نیز طول می کشد و این مساله باعث توقف تولید 
در برخی مقاطع زمانی شده اس��ت. به این ترتیب 
می توان گفت که به هر صورت باید تالش ش��ود تا 
میزان تولید کارخانه ها با فروش شان متناسب شود. 
حال یا برنامه ای برای افزای��ش خرید مردم در نظر 
گرفته ش��ود، یا اینکه کارخانه ه��ا تولیدات خود را 

کاهش دهند.
جای صادرات کجاست؟

راه��کار س��ومی ک��ه بهترین راه��کار ب��رای فرار 
تولیدکنندگان نساجی و پوشاک از راکد بودن بازار 
است، توجه بیشتر به صادرات و بهبود بازاریابی برای 

افزایش بیشتر بازارهای صادراتی است.
این در حالی است که ایران با وجود اینکه در گذشته 
به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم نس��اجی در 
دنیا به شمار می رفته و آینده روشنی برای صنعت 
نساجی آن پیش بینی می ش��د، این روزها جایگاه 
چندانی در میان تولیدکنندگان نساجی و پوشاک 
ندارد.از دس��ت رفت��ن بازارهای ه��دف صادراتی 
ایران سبب شده اس��ت تا این بازار به دست رقبای 
قدرتمندی چون ترکیه، چین، پاکستان و ... بیفتد 
که جداسازی این بازار از دست این کشورها بسیار 
مشکل است.در این زمینه نیز می توان گفت که یکی 
از مهم ترین نکات ، توجه به روز آوری ماشین آالت 
نساجی و در پی آن طراحی و مد و توجه به کیفیت 

کاالهای تولیدی است.
اخیرا گلناز نصراللهی، مدیرکل نساجی و پوشاک 
 وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در کنفران��س

 بین المللی»تکنول��وژی آلمان به دی��دار صنعت 

نساجی و فرش ایران می آید« ابراز امیدواری کرده 
است که ایران و آلمان بتوانند همکاری های بسیار 

خوبی در حوزه نساجی داشته باشند.
وی با بی��ان اینکه تع��داد زیادی از ماش��ین آالت 
مورد استفاده در کارخانه های ایران ساخت آلمان 
است گفت: مسائلی مانند خدمات پس از فروش و 
همچنین قیمت مناسب ماشین آالت از دغدغه های 
اصلی صاحبان این صنایع اس��ت که بایستی مورد 

توجه سازندگان ماشین آالت آلمانی قرار گیرد.
طراحی و مد، پاشنه آشیل پوشاک ایران

ایران در بحث پوش��اک از مواد اولیه بسیار مرغوب 
و خوبی برخوردار اس��ت و به همین دلیل می تواند 
کاالهایی با کیفیت ب��اال را تولید کن��د؛ اما یکی از 
مشکالت اصلی صنعت پوشاک کشور نظام طراحی 

کاالهای تولید شده است.
هرچند که در سال های اخیر س��عی شده تا توجه 
ویژه ای ب��ه بخش طراحی و مد در زمینه پوش��اک 
شود و نمایش��گاه های زیادی نیز در این باره برگزار 
شده است؛ اما می توان گفت که ایران هنوز از لحاظ 
طراحی از رقبای خ��ود در عرصه پوش��اک فاصله 

بسیاری دارد.
بنابراین توجه به بخش طراحی باید یکی از اصول 
مهم این صنعت باشد و بتوان با استفاده از تکنیک 
طراحان خوب دنیا آن ها را بومی سازی کرده و صرفا 

از بحث کپی کاری بیرون بیاییم.
درد مضمن قاچاق بر جان نس��اجی و پوش��اک در 
نهایت بزرگ ترین مشکلی است که صنعت نساجی و 
پوشاک ایران همواره با آن درگیر بوده  و میزان باالی 

کاالی قاچاق در بازار داخلی نیز هست.
دولت در سال های گذشته برای حمایت از صنعت 
نساجی و پوشاک کشور تعرفه باالیی را برای واردات 
پوش��اک و محصوالت نس��اجی در نظر گرفت؛  اما 
همین امر سبب شد تا میزان قاچاق به شدت افزایش 
یابد، تا جایی که به گفته مسووالن این حوزه، واردات 
رس��می پوش��اک جای زیادی در می��ان کاالهای 

خارجی موجود در کشور نداشته باشد.
این در حالی است که گفته می ش��ود در بخشی از 
واردات رس��می نساجی و پوش��اک نیز بداظهاری 
صورت گرفته و اجناس دیگری را به جای محصول 

اظهار شده وارد می کنند.
البته در مدت اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پیگیری هایی را برای بررسی راهکارهای ممکن برای 
کاهش قاچاق انجام داده است؛ اما تاکنون راهکاری 
به صورت رسمی برای این موضع اعالم نشده است.

هرچند که گفته می شد قرار است سیستم فروش 
پوش��اک به صورت بارکد گذاری روی محصوالت 
وارداتی اجرا ش��ود تا از فروش کاالهای قاچاق در 

فروشگاه ها جلوگیری شود.
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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان؛

بهبود توزیع آب با استقرار شبکه هوشمند توزیع آب در کالنشهر اصفهان
فوالد مبارکه اصفهان؛

بومی سازی چرخ دنده 70 تنی نوردگرم فوالد مبارکه اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفا اس��تان اصفهان گفت : با طراحی و آماده سازی 
زیرساخت های الزم برای هوشمند سازی ش��بکه توزیع آب استان در 
فصل تابستان آب شرب میان مشترکان عادالنه توزیع شد و مشترکان در 
نیمه نخست سال جاری با هیچ گونه قطعی و افت فشار روبه رو نشدند .

مهندس هاشم امینی،  با بیان اینکه ۸۵ ایس��تگاه پایش فشار در کالن 
شهر اصفهان راه اندازی شدخاطرنش��ان ساخت: سامانه پایش فشار در 
 شبکه توزیع آب برای کلیه شهرهای اس��تان در دستور کار قرار گرفت؛

 به طوریکه در فاز اول اجرای این عملیات،  ۸۵ ایس��تگاه در کالن شهر 

اصفهان راه اندازی ش��د . وی همچنین به پایش کیفی شبکه توزیع آب 
پرداخت و عنوان کرد : پایش کیفی شبکه های توزیع آب در سطح استان 
نیز اجرایی شده و با استقرار ایس��تگاه های کنترل کیفی چهار پارامتر 
اساس��ی همانند کلر ،کدورت ، هدایت الکتریکی و PH مورد ارزیابی و 
کنترل قرار می گیرد . مدیرعامل آبفا اس��تان اصفهان پایش مشترکان 
پرمصرف را نیز یکی از عوامل مؤثر در توزیع عادالنه آب برشمرد و اظهار 
داشت : پایش مصارف آب مشترکان پرمصرف با کنترل آنالین مصارف 
آنها از جمل��ه تدابیری بودکه توانس��ت در توزیع عادالن��ه آب در فصل 
تابستان بسیار مؤثر واقع شود؛ همچنین کنترل و مانیتورینگ تابلوهای 

چاه های در مدار از دیگر عوامل در این زمینه محسوب می شود .
مهندس امینی ارائه خدمات بهتر و مستمر را بسیار حائز اهمیت خواند و 
تصریح کرد : توسعه و تکمیل سامانه نجما و بارگذاری اطالعات مشترکان 
در این سامانه به منظور ایجاد شرایط ارائه خدمات بهتر و مستمر صورت 
گرفته است . همچنین در ۶۰ ش��هر استان توسعه زیرساخت تله متری 
خطوط انتقال آب به منظور افزایش امکان مانور تأسیس��ات تأمین آب 
اجرایی شده است که در این زمینه می توان به اجرای سیستم تله متری 
در مناطق مختلف اس��تان همچون خور و بیابانک ، بادرود و نطنز اشاره 

کرد .

فوالد مبارکه اصفهان در راس��تاي عمل به راهبرد اقتص��اد مقاومتي و 
تقویت تولید داخل درگام موفق دیگري توانست، براي اولین بار در کشور 

چرخدنده جناغي قفسه f۱  نورد گرم را بومي سازي  کند.
مدیر خرید قطعات یدک��ي و تجهیزات فوالد مبارک��ه ضمن تأیید این 
 خبر گفت: با بومي س��ازي این تجهیز بس��یار حس��اس، فوالد مبارکه 
بار دیگر با نگاه کارشناسي دقیق، مسووالنه و با اعتماد به صنعت داخل 
کش��ور توانس��ت برگ زرین دیگري برکارنامه پر افتخار صنعت فوالد 
کش��ور بیفزاید.حس��ین همت گیر،  در همین رابط��ه تصریح کرد: این 
تجهیز که بزرگ ترین چرخ دنده جناغي در کارخانجات نورد ورق هاي 
فوالدي کشور است 7۰ تن وزن، ۵۰۰۰ میلیمتر قطر و ۱۶۰۰ میلیمتر 
 ارتفاع دارد که با مش��ارکت ش��رکت هاي تامکار و دن��ده تراش وهابي

 در قالب  یک  قرارداد کنسرسیوم در اصفهان ساخته شد .وي در خصوص 
روند ساخت این تجهیز فوق حساس خاطر نشان کرد: این پروژه عظیم 
که طي  دو س��ال انجام ش��د، مراحلي از قبیل تأمین متری��ال، مونتاژ 
اجزاء دنده، جوشکاري، تنش گیري، تراش��کاري، دنده زني و عملیات 
مونتاژ نهایي ش��فت و بیرینگ ها را با موفقیت سپري کرده است. مدیر 
 خرید قطعات یدک��ي و تجهیزات فوالد مبارکه با اش��اره به مزایاي این

 بومي سازي گفت: با  توجه  به  ساخت  این  چرخ دنده  عظیم  در داخل 

کش��ور ، از این پس از خرید خارجي آن  بي  نیاز  ش��دیم؛  چراکه  این  
شرکت ها  آمادگي  خود  را  براي  تعمیر چرخ  دنده  در  حال  کار  موجود  
در  قفسه  f۱ نورد  گرم  اعالم  داشته اند؛  ضمن اینکه عملیات ساخت  و  
تعمیر چرخ  دنده  موجود، صرفه  جویي  قابل  توجه  ارزي  را  براي  فوالد  
مبارکه  و کشور در بر داشته است. همت گیر کسب این موفقیت بزرگ 
را که در فضاي تحریم ه��اي ناجوانمردانه حاصل ش��ده، به ملت غیور 
 ایران به خصوص مدیریت و کارشناسان شرکت  فوالد مبارکه اصفهان، 

شرکت هاي تامکار و دنده تراش وهابي و جامعه صنعت تبریک گفت.

وزیرکشاورزی استرالیا در مالقات با سفیر ایران در کانبرا با ابراز تمایل 
 برای سفر به این کشور، خواس��تار تقویت صادرات گوس��فند به ایران 

شد.
کن باستون،  وزیر مواد غذایی و کشاورزی استرالیا و سفیر ایران در کانبرا 
خواستار تقویت همکاری دوجانبه در زمینه تجارت گوشت و صادرات 

گوسفند استرالیا به ایران شدند.
سایت استرالیایی ویکلی فارم طی گزارش��ی با اشاره به مالقات این دو 
مقام ایرانی و استرالیایی خاطرنشان کرد که تجارت میان ایران و استرالیا 

در زمینه صادرات گوسفند تقویت خواهد شد.
پیش از این، ایران یکی از واردکنندگان عمده گوسفند به استرالیا بوده 
است و ساالنه حدود 3 میلیون گوسفند از این کشور وارد می کرده است 

اما این تجارت حدود 4 دهه پیش متوقف شد.
این گزارش با اشاره به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران نوشت، در حال حاضر 

ظرفیت صادرات ساالنه یک میلیون گوسفند به ایران وجود دارد.
وزیر مواد غذایی و کشاورزی استرالیا با ابراز تمایل نسبت به سفر به ایران 
گفت: در صورت احیای دوباره بازار ایران، این کشور می تواند به عنوان 

بازاری مهم برای استرالیا در نظر گرفته شود.
در حال حاضر، اس��ترالیا حدود ۱4 میلیون گوس��فند پرورش می دهد 
و تالش می کند تا این رقم را بر اس��اس تقاضایی که دریافت می کند، 

افزایش دهد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ۱۰ 
درصد تخم مرغ کشور در استان اصفهان تولید می شود.

امیر حسین افیونی با اشاره به اینکه سال گذشته در استان اصفهان ۹2 
هزار تن تخم مرغ در ۱۶۵ واحد تولید شد افزود: ظرفیت ۹ میلیون قطعه 

مرغ تخم گذار در استان اصفهان وجود دارد.
 معاون بهب��ود تولی��دات دامی س��ازمان جه��اد کش��اورزی اصفهان

با اش��اره به اهمیت توجه به زنجی��ره های تولیدات دام��ی گفت: الزم 
اس��ت زنجیره تولید مرغ تخم گذار و مادر تولیدات خود را منسجم تر 
در سطح استان، کشور و جهت صادرات عرضه کند. وی برخورداری از 
برند تخم مرغ شناس��نامه دار در اس��تان اصفهان را یک فرصت دست 

یافتنی خواند و افزود: 
این موض��وع با همت 
همه تولیدکنندگان 
محقق خواهدش��د. 
گفتنی اس��ت تولید 
تخم مرغ در اس��تان 
اصفهان در سال ۹3 
نس��بت به س��ال ۹2 
نزدیک به ۱۰هزار تن 

افزایش داشته است.

خودروهای چینی در ایران همواره زیر تیغ نقد قرار داشته اند. این نقدها 
عمدتا برکیفیت پایین خودروهای چینی تمرکز داشته و جایگاه پایین 
این محصوالت در جدول رده بندی کیفی نیز این موضوع را تایید می کند. 
اگرچه قیمت این خودرو درکارخانه س��ازنده در ای��ن مدت معادل 47 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده اس��ت؛  اما قیمت این خودرو در بازار در 
زمانی تا ۵7  میلیون تومان نیز افزایش یافت که دلیل آن کاهش تولید و 

عرضه این خودرو بوده است.
البته در ماه های اخیر قیمت این خودرو در بازار آزاد روند نزولی داش��ته و 
هم اکنون به حدود 4۹ میلیون تومان رسیده است. در این زمینه فعاالن بازار 
دلیل افت قیمت این خودرو را افزایش تولید و عرضه آن عنوان می کنند 
اما ب��ه نظر می رس��د 
عرضه چند خودروی 
س��واری چین��ی ب��ا 
دن��ده اتوماتی��ک در 
کالس تقریبا مش��ابه 
خودروی تندر ۹۰ در 
تغیی��ر گرایش برخی 
از مش��تریان و کاهش 
قیمت این خودرو نقش 

داشته است.

آمارگمرکی صادرات خودرو نش��ان می دهد که در چهارمین ماه سال 
صادرات خودرو به حدود 4۹۰۰ دس��تگاه رس��یده و البته بزرگ ترین 
مشتری خودروهای ایرانی عراق و پرطرفدارترین خودروی داخلی نیز 

بین عراقی ها پژو پارس است.
در چهارماه اول س��ال جاری ای��ران در حدود 4۹۰۰ دس��تگاه خودرو 
به کشورهای عراق، س��ودان، مصر، الجزایر و البته احتماال برای انجام 

تست های فنی به آلمان و اسپانیا صادرکرد.
طبق فهرس��ت گمرک از صادرات خودرو و لوازم یدکی طی چهارماهه 
نخس��ت س��ال جاری، صادرات بی��ش از 3۸۰۰ دس��تگاه پ��ژو پارس 
در ای��ن مدت به ع��راق،  این خ��ودرو را ب��ه پرفروش تری��ن خودروی 
 صادراتی ایران و البته به اولین مش��تری خودروی داخلی تبدیل کرده

  است.
بر این اساس در این مدت به طور متوسط قیمت هر دستگاه پژو پارس 
صادر شده به عراق حدود ۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰ دالر بوده  که البته این تعیین 
ارزش خودرو در گمرک بدون هزینه های ش��ماره گذاری، بیمه و نظایر 

آن صورت گرفته  است.
همچنی��ن در ای��ن م��دت مجموع��ا ۱۸3 دس��تگاه اتومبی��ل تیب��ا 
به کش��ورهای مص��ر، ع��راق، س��ودان و همچنی��ن آلمان و اس��پانیا 
 ص��ادر ش��د ک��ه در گم��رک ببی��ش از 7۰۰۰ دالر قیمت گ��ذاری 

شدند.

استرالیا خواستار صادرات گوسفند
 به ایران شد

تولید 10 درصد تخم مرغ کشور
 در اصفهان 

چینی ها قیمت تندر اتومات 
را  شکستند

عراق،  بزرگ ترین مشتری خارجی
 پژو پارس شد

صنایع  تولی�د  کرکره 
نساجی و پوشاک

 در آستانه پایین آمدن



یادداشت یادداشت

سبد اخبار

مرکز فرهنگی ایران در بغداد با آغاز نخستین دوره ویژه زبان آموزی فارسی 
برای کارمن��دان وزارتخانه های عراق و آموزش فیلم نامه نویس��ی فیلم های 

کوتاه برای آموزش جوانان عراقی، به طور رسمی آغاز به کار کرد.
برگزاری دوره های متعدد آموزش زبان فارسی از برنامه های اصلی و مستمر 
این مرکز به شمار می رود که در قالب سه سطح مقدماتی، متوسطه و عالی 
اجرایی خواهد ش��د. از این رو، ش��رکت کنندگان عمده در ای��ن دوره ها از 
۱۵ وزارتخانه عراق و همچنین، مراکز و مؤسس��ات دولتی عراق هس��تند.

در نخس��تین دوره مقدماتی زبان آموزی فارس��ی از وزارت ام��ور خارجه و 
وزارت آموزش عالی عراق حضور دارند؛ این دوره در دو مرحله که هر مرحله 
 ۴۵ روز با نظارت دانشکده ادبیات فارسی دانش��گاه فردوسی مشهد برگزار 
می ش��ود.مرکز فرهنگی ایران در بغداد در آس��تانه آغاز دوره ه��ای ویژه با 
اعزام ۲۵ نفر از اس��اتید زبان فارسی در عراق از جمله اس��اتید زبان فارسی 
دانشگاه های بغداد به دانشگاه فردوسی مش��هد، جهت گذراندن دوره های 
ویژه دانش افزایی زبان فارس��ی و با هدف به کارگیری اس��اتید در دوره های 
آموزشی زبان فارسی در ش��هرهای مختلف عراق و از جمله مرکز فرهنگی، 
زمینه را برای اجرای دوره های متعدد آموزش زبان فارس��ی در عراق فراهم 
کرده اس��ت.بنا براین گزارش، مرکز فرهنگی کشورمان در منطقه الجادریه 
بغداد و درکانون دانشگاهی این ش��هر، در بنایی با هفتصد متر مربع زیربنا 
شامل کالس های آموزشی، سالن نمایش فیلم، آمفی تئاتر و اتاق ایرانشناسی 
است که با هدف گس��ترش فعالیت های رایزنی فرهنگی کشورمان در عراق 
ایجاد شده است.در این مرکز عالوه بر دوره های مختلف آموزش زبان فارسی، 
دوره های هنری همچون آموزش فیلم نامه نویسی، آموزش ساخت فیلم های 
کوتاه، نقاشی، خطاطی، کاریکاتور، نشس��ت های علمی، پخش فیلم برگزار 

می شود.

مدیر انتشارات ایرانی انگلیسی »شمع و مه« از رونمایی دو کتاب شعر به زبان روسی 
در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو خبرداد.افش��ین شحنه تبار،  مدیر انتشارات 
ایرانی انگلیسی »ش��مع و مه« درباره حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو 
اظهار داشت: برای این نمایشگاه برنامه هایی از جمله رونمایی از کتاب و نشست های 
ادبی در دانشگاه های مس��کو در نظر گرفته شده اس��ت. وی در ادامه با بیان اینکه 
کتاب اشعار نو و ترانه های افشین  یداللهی به زبان روسی ترجمه و رونمایی خواهد 
شدگفت: این اثر با حضور یداللهی در نمایشگاه مسکو رونمایی و بررسی می شود. 
مدیر انتشارات ایرانی انگلیسی »شمع و مه« به رونمایی از یک کتاب دیگر هم اشاره 
کرد و افزود: یک کار مش��ترک و دوزبانه آماده رونمایی ش��ده است؛ این مجموعه 
شامل اشعار آنشرالورنر اس��ت که با الهام از نقاش��ی ها و تصاویر استاد فرشچیان 
 سروده شده است. اشعار این اثر توسط سعید رمضانی تبدیل به شعر فارسی شده

 است. الورنر شاعری اوکراینی است.شحنه تبار نام این اثر را »آهی که رفته بر باد« 
دانست و توضیح داد: عالوه بر این دو مجموعه نشست هایی با حضور آقایان یداللهی 

و رمضانی در دانشگاه های مسکو برپا خواهیم کرد.

مدیرعامل بنی��اد ملی بازی های رایان��ه ای گفت: اگر قیم��ت بازی  های 
خارجی باال برود بازهم میزان فروش بازی  داخلی  افزایش پیدا نمی کند، 
 چون قوانی��ن بازدارنده ای وجود ندارد و س��ود تخلف بیش��تر از جریمه

 است.
به گفته حسن کریمی قدوسی، لین بنیاد، درپی رقابت با بخش خصوصی 
نیست و برآن اس��ت تا به جای آن که به طور مستقیم وارد عمل شود و با 
ناشران قرارداد ببندد،  از سیاست های کالن در ارتباط با بازی های رایانه ای 
حمایت کند و با تعام��ل با نهادها و س��ازمان های قانون گذار به ضوابط و 

قوانینی محکم در حمایت از بازی سازان داخلی دست پیدا کند.
قدوسی، نبود یک اکوسیستم درست در صنعت گیم را بزرگ ترین مشکل 
این حوزه دانست و افزود: بیشتر تولیدکننده های ما بازار را نمی شناسند. 
بازی های رایانه ای تولید می ش��ود؛  اما فروش چندانی ندارد. یعنی ما به 
تولید یک کار فکر می کنیم؛  اما زمینه ه��ای الزم را فراهم نمی آوریم تا 
آنچه تولید کرده ایم به دست مخاطب برس��د. از سویی دیگر، کپی رایت 
نداریم و بازی های خارجی را دانلود می کنیم و به قیمت بسیار اندک در 
اختیار مخاطب می گذاریم و زمینه های رقابت سالم میان بازی های داخلی 
و خارجی را از بین می بریم. معلوم است وقتی قیمت یک بلزی باکیفیت 
خارجی با قیمت یک دی وی دی خام برابر است،کسی سراغ خرید بازی 

ایرانی نمی رود.
مدیرعامل بنی��اد بازی های رایانه ای در پاس��خ به این  س��وال که برخی 
بازی س��ازان معتقدند اگر قیمت بازی ه��ای خارجی گ��ران و به قیمت 
واقعی اش نزدیک شود، مردم به س��مت خرید بازی های داخلی گرایش 
پیدا می کنندگفت:حتی اگر قیمت بازی های خارجی باال رود و به ۵۰ یا 
۶۰ دالر هم برسد، اتفاق خاصی نمی افتد و میزان فروش بازی های داخلی 
باال نمی رود. فقط کل بازار با کپی پر می شود. آن هم وقتی قوانین گزنده 
و بازدارنده ای در ارتباط با متخلفان وجود ندارد. وقتی من تخلف می کنم 
و مش��کلم با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه برطرف می شود، ترجیح 

می دهم خالف کنم و سود ببرم و جریمه اش را بپردازم.
کریمی قدوسی درباره تبلیغ بازی های رایانه ای گفت: قرار است عوارض 
فروش بازی های خارجی را به تبلی��غ بازی های داخلی اختصاص دهیم. 
ضمن این که تفاهم نامه ای را هم با وزارت آموزش و پرورش امضا کرده ایم 
تا براس��اس آن بازی های رایانه ای را، به طور آزمایشی، در مدارس استان 
تهران و الب��رز توزیع کنیم؛  اما هنوز از جانب آموزش و پرورش تماس��ی 

گرفته نشده است.
 مدیر عام��ل بنیاد بازی ه��ای رایانه ای ب��ه ضرورت توجه به رده س��نی 
مخاطبان اش��اره و بیان کرد: باالی ۹۰ درصد خانواده ها به تناسب میان 
رده س��نی و بازی رایانه ای توجه نمی کنند و طرز تفکرشان این است که 
بچه ش��ان نرودکوچه و بازی نکند. بی خبر از این که هر بازی به یک گروه 

سنی تعلق دارد.

حجت اهلل ایوبی،  رییس س��ازمان س��ینمایی در اختتامیه 
جشنواره فیلم فناوری و صنعتی گفت: می توانیم از مزایای 
اقتصاد نفتی برای تقویت بنیه های فرهنگی استفاده کنیم 
زیرا در حال حاضر سینما فقیراست و سینماگران با سیلی 

صورت خود را سرخ نگه می دارند.
به گزارش تس��نیم، ۱۰ مرداد م��اه آیین پایانی س��ومین 
جش��نواره فیلم ، عکس فناوری و صنعتی برگزار ش��د. در 
ابتدای این مراسم حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی 
گفت: هنر کمک کند تا تجارب صنعتی به نسل های بعدی 
منتقل ش��ود تا در آینده تجربیات گذش��ته را تکرار نکنیم 
 و همین باعث می ش��ود تا فرایند توسعه سرعت بیشتری

 یابد. رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به شرایط تحریم کشور 
در سال های گذشته یادآور شد: عده ای به اسم تحریم باعث 
ش��دند، محصوالت داخلی خود را دور بزنیم و همچنان در 

صدور کاال و خدمات دچار مشکل هستیم.
طیبی با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه تولید علم و فناوری 
نداریم تاکید کرد: تزریق هوش و شعور، ایجاد فرهنگ سازی 
و تمدن می کند؛ اما موضوع این است که چرا اراده ملی و فهم 

مشترکی در این زمینه ایجاد نمی شود.
وی متذکر شد:  امروزه قدرت اقتصادی در اختیار فناوری است 
و رقابت آینده رقابت اقتصادی و فناوری خواهد بود. به همین 
دلیل در حال حاضر همه کشورها بر فناوری های دانش بنیان 
کار می کنند.طیبی با ابراز خرسندی از روی کارآمدن دولت 
تدبیر و امید به عنوان دولتی معتدل افزود: امیدوارم با برداشته 
شدن تحریم ها از این فرصت استفاده کنیم و صاحب دانش و 
فن شویم که در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی توسط هنر و 
هنرمندان هستیم؛  زیرا آن ها به خوبی می توانند نشان دهند 
که در کشور ما چه فعالیت های خوبی در زمینه فناوری انجام 

شده و می تواند توجه مردم و مسووالن را جلب کند.
 عادت کردیم با پول مفت نفت،  امور را اداره کنیم

در ادامه این مراس��م سورنا س��تاری،  معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان با انتقاد از مدیریت 
نفتی گفت: در کش��وری زندگی می کنیم که عادت کرده ایم 
کشور را در حوزه های مختلف با پول مفت نفت اداره کنیم. این 
در حالی است که بسیاری از کشورها از جهت جغرافیایی تنها 
یک صخره در اقیانوس هستند؛  اما سطح زندگی و رفاه مردم 

بهتر و  باالتر از کشور ما است.
وی در ادامه متذکر ش��د: اقتصاد نفتی باعث ش��ده تا مردم 
در تصمیم گیری ها مشارکت نداش��ته باشند.حال اینکه در 
 علم اقتصاد پول و منابع نفتی را نفرین بر س��رمایه یک ملت

 می دانیم. درحال حاضر نیازمند تغییر نگرش هستیم و این 
تغییر نگرش از درون دانش��گاه اتفاق می افتد. به دانشجویان 
خود یاد نمی دهیم روی پای خود بایس��تند. در میان قش��ر 

دانشجو کار آفرینی نداریم و به آنها یک مدرک داده می شود 
و بدون هیچ کارآفرینی و نوآوری رها می ش��وند. دانشگاه ها 
پایه ای از اقتصاد کشور هستند و در دنیا 8۵ درصد از درآمد 
دانشگاه ها از طریق پژوهش است اما در کشور ما دانشگاه ها 
همچنان وابسته به دولت هستند. س��تاری ادامه داد: ارزش 
افراد در کشور ما چه معیاری س��نجیده می شود؟ متاسفانه 
باید بگویم با ماشین و خانه شان که این همان نگاه نفتی است. 
رییس بنیاد ملی نخبگان در ادامه صحبت های خود به ایجاد 
اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و گفت: اقتصاد دانش بنیان با 
اعتماد به جوانان به دست می آید. اعتقاد به آنها نکته مهمی 
برای فعالیت های دانش بنیان است. همه شرکت های دانش 
بنیان با همی��ن جوان ها ش��کل گرفته و کار خودش��ان را از 

مکان های کوچک شروع کرده اند.
معاون علمی و فن��اوری رییس جمهور با اش��اره به اینکه در 
کشورهای نفتی توهم صنعت وجود داردیادآور شد: پایه اقتصاد 
دانش بنیان ریسک کردن است و در این مسیر باید به جوان ها 
اعتماد کرد. یک فرد ۴۰ ساله اهل چنین ریسک هایی نیست و 
پایه زندگی اش شکل گرفته است. باید قبول کنیم که جوانان ما 
با عروسک نفتی که دولت درست کرده بازی نمی کنند، باید با 
دید غیر نفتی کار کنیم. او با ابراز تاسف از شیوه تدریس دروس 
در دانشگاه های ایران متذکر شد: دانشگاه مال کشوری است 
که بخواهد طراحی و مدلسازی کند؛  اما کشور ما با این دیدگاه 
نیاز به دانش��گاه ندارد؛ بلکه به تربیت تکنیسین نیاز دارد. به 
همین دلیل دانشجویان ما به خارج از کشور می روند چون ما 
آن ها را درک نمی کنیم و آنان برای خود آینده ای نمی بینند. 
ستاری در عین حال خاطرنش��ان کرد:  با اعتماد به جوانان و 
اجازه دادن به آن ها برای ریسک کردن، می توانیم دانشجویان 

موفق خود را از معتبرترین دانشگاه ها به ایران بازگردانیم.

 از مزایای اقتصاد نفتی برای تقویت بنیه های فرهنگی 
استفاده کنیم

 حج��ت اهلل ایوب��ی ریی��س س��ازمان س��ینمایی از دیگ��ر
 سخنران های مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی فیلم و 
عکس فناوری و صنعتی »فردا« بود.وی گفت: حضور بخش 
خصوصی در فرهنگ اتفاق خیلی خوبی اس��ت و امیدواریم 
بخش خصوصی در عرصه های تولید فرهنگ بیش از گذشته 
حضور داشته باشد تا وابستگی به س��رمایه های نفتی دولت 

کم شود.
وی با اشاره به ساخت سینما »چارسو«گفت: امیدواریم این 
مجموعه ها در حوزه فرهنگ تکثیر شوند؛  زیرا یکی از مشکالت 
بزرگ سینما ایجاد زیرساخت اس��ت و با این شیوه است که 

سینما هم از اقتصاد رانتی و نفتی رها می شود.
این مدیر هنری با ابراز تاس��ف از کمبود سالن های سینما در 
استان های مختلف ایران خاطرنشان کرد:  سخنان آقای ستاری 
بسیار عالمانه و دردمندانه بود؛  زیرا توجه به خالقان آثار هنری 

و نیروی انسانی هم کم شده است.
ایوبی با اشاره به اینکه توسعه توس��ط مغزهای انسانی خلق 
می شود افزود:  بسیاری کشورها سرمایه  دارند؛ اما در حسرت 
جوانان خالق به سر می برند؛  اما من به عنوان معلمی کوچک 
رنج می برم وقتی که بهترین دانش��جویانم از کشور می روند.

زیرا رفتن مغزها خسارت بزرگی است که امیدواریم با تدبیر 
این دولت مغزها بازگردند. رییس سازمان سینمایی در ادامه 
سخنان خود خاطرنشان کرد: باید در عرصه های هنری خطر 
ریسک خالقیت و آفرینش را به حداقل برسانیم. هنرمندان ما 
سال ها برای خلق یک اثر هنری ارزشی وقت می گذارند؛  اما بعد 
اثرشان گرفتار حاشیه های عظیمی می شود و این خطرپذیری 
قدرت خالقیت را از هنرمندان می گیرد. ایوبی افزود: تاسیس 
شرکت های دانش بنیان راهکار خوبی است که در عرصه هنری 

هم می تواند فعال باشد.
وی ادامه داد: بنده که س��ال ها در خارج از کشور فعال بوده ام 
با تاکید می گویم هیچ ایرانی عالقه مند به زندگی در خارج از 

مرزهای کشورش نیست.
رییس سازمان سینمایی با اش��اره به شور و شوق استان های 
مختلف برای میزبانی جش��نواره های هنری گفت: در تهران 
دچار جشنواره زدگی شده ایم و شاید بهتر باشد جشنواره های 
موضوعی را در استان ها برگزار کنیم زیرا برای آن ها جالب و 

خاطره انگیزتر است.
ایوبی خاطر نشان کرد: می توانیم از مزایای اقتصاد نفتی برای 
تقویت بنیه های فرهنگی استفاده کنیم؛  زیرا در حال حاضر 
سینما فقیراست. فقیر بودن سینما به معنای کم شدن عظمت 
سینما نیس��ت؛  ولی باید قبول کنیم سینماگران ما با سیلی 

صورت خود را سرخ نگه می دارند.

ایوبی:

سینماگران،باسیلیصورتخودراسرخنگهمیدارند
خبر
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افتتاح مرکز فرهنگی ایران در بغداد 

شحنه تبار:

رونمایی از اشعار افشین یداللهی در مسکو

کریمی قدوسی:

سود باالی تخلف
 در بازار بازی های رایانه ای
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آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
امالک  حدود  ،تحدید  ثبت  ماده14قانون  وبموجب  قبلی  نوبتی  آگهی  پیرو   5/152

ومستغالت زیرواقع دربخش یک ودوثبتی شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد شد:
شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

3021- ناهیددوالی فرزندمحمدباقر:ششدانگ یکباب خانه.
باساختمان  مغازه  یکباب  اکبر:ششدانگ  شهرضافرزندعلی  احمداباذری   -5382

تحتانی وفوقانی آن.
8348- فضل اله آبابائی فرزندابوالقاسم:ششدانگ یکباب خانه.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

13301- محمودکارآورکرویه وغیره فرزندمحمد:شدانگ یکباب خانه.
13971- روح اله قرقانی پورفرزنداسکندر:ششدانگ یکباب خانه.

14296- اکرم رهنمائی کرویه فرزندنعمت اله:ششدانگ یکباب خانه.
14626- ابوالقاسم بهبودی فرزندبهبود:ششدانگ یکباب خانه.

14640- امیرصالحیان شهرضافرزنداصغر:ششدانگ قطعه زمین محصور.
برای روزیکشنبه94/06/08

شماره های فرعی از3- اصلی موغان
4958- سلمان دادخواه فرزندحسن:ششدانگ قسمتی ازیکقطعه زمین محصورمحل 
زمین  یکقطعه  ازپالک519جمعاتشکیل  قسمتی  انضمام  به  که  متروکه  راه 

محصورراداده است.
4982- یوسف محمدی فرزندمحمود:ششدانگ یکباب خانه.

شماره های فرعی از4- اصلی برزوک آباد
2467- حبیب الهی یگانه وغیره فرزندشمشیر:ششدانگ یکباب خانه.

2612- اباذرصالحی وغیره فرزندعوضعلی:ششدانگ یکقطعه زمین محصور.
2637- علی صالحی چشمه علی وغیره فرزندقدمعلی:ششدانگ یکباب خانه.   

2644- جان افروزحمزوی فرزندمرحوم سیاه بخش:ششدانگ یکباب خانه.
2645- عنایت اله رحیمی رضائی فرزندصفدر:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.

2652- اصغرحاتم فرزندحیدرعلی:ششدانگ قطعه زمین.
برای روزدوشنبه94/06/09

شماره فرعی از28- اصلی محمدیه
75- عباس ساالری فرزندعبدالعلی:ششدانگ قطعه زمین مزروعی.

شماره های فرعی از34- اصلی آب باریکی
16- حسین علی دادوروغیره فرزندعباس: ششدانگ یکدرب باغ.

233- حسین هدائی فرزندصادق: ششدانگ یکدرب باغ مشجرمحصور.
شماره های فرعی از50- اصلی اله آباد

2415- البرزشریف پیرانی فرزندولی اله:ششدانگ یکباب خانه.
2421- زهراتاکی شهرضاوغیره فرزندعلیرضا:ششدانگ یکباب خانه.

2422- محمدجواد عضدوغیره فرزندمحمدرضا:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزسه شنبه94/06/10

2423- علیرضاتاکی شهرضاوغیره فرزندقدرت اله:ششدانگ یکباب خانه.
2424- جنت منصف فرزندیحیی:ششدانگ قطعه زمین محصور.

2425- اکبرمنصف وغیره فرزندیحیی:ششدانگ قطعه زمین محصور.
شماره های فرعی از72- اصلی دامزاد

310- زهراسادات موسوی فرزندسیددرویشعلی:ششدانگ یکباب خانه.
481- فرامرزجهانشاهی فرزندنادر:ششدانگ یکباب خانه.

قبال380باقیمانده  که  خانه  یکباب  فرزندنادر:ششدانگ  جهانشاهی  سیروس   -482
بوده است.

برای روزچهارشنبه94/06/11
،لذا  شد  خواهد  وانجام  شروع  درمحل  صبح   8 ازساعت  ترتیب  به  تحدیدحدود 
که  شود  می  اعالم  ومجاورین  امالک  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب 

درروزوساعت مقرردرمحل حضوربهم رسانند ،چنانچه هریک ازصاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنهادرموقع تحدیدحدودحاضرنباشند مطابق ماده 15قانون ثبت ملک 
آنهابا حدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدحدودخواهدشد،اعتراضات مجاورین 
وصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدیدحدودفقط تا30روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره2 ماده 
مدت  ظرف  بایست  می  ،معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  واحده 
خودبه  اعتراض  دادخواست  باتقدیم  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه 
نماید  ارائه  اداره  این  وبه  رااخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضائی  ذیصالح  مراجع 
ای مواجه گردد عملیات  بینی نشده  باتعطیلی پیش  ضمنا چنانچه روزتحدیدحدود 

تحدیدحدود روزبعد انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار:94/05/12

م الف 260 سیدمهدی میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
مزایده

4/446 شماره مزایده: 139404302132000001 به موجب پرونده اجرایی کالسه 
فوق عرصه و اعیان ششدانگ یک باب کارخانه سنگبری مکرمین پالک 3 فرعی از 
مربع  متر  به مساحت 11781  اصفهان  ثبت  هفده  اصلی سفلیاردستان بخش   284
واقع در اردستان شهرک صنعتی محدود به حدود شمااًل به خیابان 20 متری شرقًا 
به خیابان 20 متری جنوبًا به خیابان 20 متری طبق سند رهنی 16194 دفترخانه 50 
اردستان در قبال مبلغ 242/898/261 ریال در رهن بانک تجارت قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناسی به مبلغ 2/378/910/000 ریال ارزیابی شده سالن اصلی کارخانه با 
ابعاد 50*20 متر و 1000 متر مربع که با اسکلت سوله و پوشش ورق ایزوالسیون 
و  اداری  و ساختمانهای  گردیده  احداث  کفپوش سیمانی  و  آجری  دیوارهای  با  و 
کارگری و سرایداری و غیره که در یک طبقه و به صورت پراکنده با دیوار اجری و 
سقف تیرآهن احداث گردیده است و یک حوضچه مخصوص رسوبات با عمق چهار 
متر واقع در شمال محوطه ضمنًا ماشین آالت موجود در کارخانه مزبور به شرح 
ذیل است یک دستگاه جرثقیل با ریلهای مربوطه واقع در محوطه در شرق سالن 
سوله قله بر دومتری واقع در سالن سوله دو عدد قله بر یک دستگاه فرز سه عدد 
دستگاه ساب دستی یک دستگاه فرز 40 سانتی یک دستگاه ساب نواری اتوماتیک 
به  باد واقع در سالن سوله  بر و کمپرسور  بر و دستگاه چهل  قرنیز  یک دستگاه 
انضمام حمال بر جرثقیل ساکن و سه عدد واگن می باشد پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز دوشنبه 1394/5/26 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به 
فروش می رسد مزایده از مبلغ 2/378/910/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
به  بدهی های مربوط  پرداخت  به ذکر است  نقدا فروخته می شود الزم  پیشنهادی 
آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1394/5/12 

م الف 641 مسئول اداره ثبت اردستان
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه آقای رضا سجودی فرزند حبیب اله شناسنامه شماره 14 میمه احد 
اله سجودی به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت  از وراث مرحوم حبیب 
 15323 تمامت  مالکیت  که سند  است  مدعي  گواهي شده  رسما"  امضائ شهود  و 
فرعی  مزروعی شماره3931    زمین  قطعه  از 64653 سهم ششدانگ  سهم مشاع 
ثبتی  فاطمیه جزءبخش  از  26 اصلی  واقع در روستای ونداده مشهوربه مزرعه 
به شماره چاپی 935604به   ثبت 24453   ذیل  دفتر155   که در صفحه 30   میمه 
و  است  نشده  انجام  نیز  دیگری  معامله  و  گردیده  تسلیم  و  ثبت و صادر  نام وی 
سابقه تامین و بازداشت ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه 

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

مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه  
آگهی ابالغ اجرائيه

 9400021 شعبه:  بایگانی  شماره   139404002127000015/1 پرونده:  شماره 
به خانم مژگان فخری  بدینوسیله  ابالغیه: 139403802127000030  شماره آگهی 
از حوزه یک بوشهر  متولد 1349 صادره  به شماره شناسنامه 171  بهرام  فرزند 
به شماره  فرزند حسینقلی  نعمتی  اله  ذبیح  آقای  و   3500830293 ملی  به شماره 
شناسنامه 6 متولد 1338 صادره از شهرضا به شماره ملی 1199546135 که طبق 
آدرس متن سند ساکن: شهرضا خیابان حکیم نصراله کوچه بیست منزل شخصی و 
طبق آدرس تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خیابان حکیم نصراله کوچه 
بیست )شیخ باقی( پالک 8 که طبق گزارش مامور ابالغ امکان ابالغ واقعی در آدرس 
اعالمی بستانکار )بانک ملی شعبه مرکزی شهرضا( به شما وجود نداشته است ابالغ 
می گردد طبق سند رهنی شماره 170815 مورخ 1385/10/13 دفتر اسناد رسمی 
میلیون و  شماره 3 شهرضا خانم مژگان فخری مبلغ چهار صد و هفتاد و چهار 
نموده  استفاده  ملی شعبه مرکزی شهرضا  بانک  از تسهیالت  ریال  ششصد هزار 
که در قبال استفاده از تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 
ثبتی شاره 50/672 واقع در اله آباد بخش یک ثبتی شهرضا ملکی شما )بالسویه( 
در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به 
مبلغ یکصد و هفت میلیون و شصت و دو هزار و دویست و بیست و یک ریال بابت 
اصل طلب، دیرکرد و سود تا تاریخ 1394/2/20 که از این تاریخ به بعد به ازاء هر 
سه هزار ریال روزانه مبلغ 1/644 ریال به بدهی مذکور اضافه می گردد، صادر و 
تحت شماره بایگانی 9400021 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل و در 
جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین 
نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ابالغ رای

5/187 شماره پرونده: 93-1492 شماره دادنامه: 112-94/2/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان. خواهان: امیر سلیمیان رونیزی فرزند 
حمید- نشانی فوالد شهر، مسکن مهر، E3، بلوک A1 خواندگان: 1- علی قائد امینی 
فرزند محمدعلی به نشانی فوالد شهر، کوره بلند، ساختمان توحید، طبقه اول، درب 
به  المکان خواسته: صدور حکم  ماندنی مجهول  فرزند  اول. 2- حمید درویش پور 
الزام خواندگان به انتقال سند قطعی خودروی پراید مدل 82 به پالک ایران 24 – 
696ص 26 بر طبق قولنامه و مدارک به انضمام هزینه دادرسی و مطلق خسارات 
بررسی  با  شورا  گردشکار:   . ریال   50/000/000 الحساب  علی  به  مقوم  دادرسی 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست امیر سلیمیان رونیزی فرزند حمید بطرفیت خواندگان 1- علی قائد امینی 
فرزند محمد علی 2- حمید درویش پور فرزند ماندنی بخواسته صدور حکم به الزام 
خواندگان به انتقال سند قطعی خودروی پراید مدل 82 به پالک ایران 24- 696ص26 
دادرسی  خسارات  مطلق  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  مدارک  و  قولنامه  طبق  بر 
دادخواست  به شرح  نظر  متن  به شرح  ریال   50/000/000 الحساب  علی  به  مقوم 

تقدیمی و مستندات خواهان منجمله رونوشت مصدق قولنامه شماره 449، مورخ 
92/4/30 و پاسخ استعالم پلیس راهور بشماره 1462/13/25/163 مورخ 1394/2/1 
که حمید درویش پور )خوانده ردیف دوم( را آخرین مالک خودروی مذکور اعالم 
در  آگهی  از طریق نشر  دادرسی  ابالغ وقت  با وصف  نامبرده  اینکه  و  شده است 
ابرازی وی به  ایرادی به دعوی خواهان ومستندات  نیافته و  جلسه شورا حضور 
عمل نیاورده است مستنداً به ماده 219 و 220 و 221 قانون مدنی و ماده 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بالزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمی یکدستگاه 
خودروی پراید مدل 84 به پالک ایران 42-696ص26 و پرداخت یکصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به خوانده ردیف 
اول دعوی خواهان را وارد ندانسته ومستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی 
و ظرف  غیابی  رای صادره  نماید.  می  اعالم  و  را صادر  رد دعوی خواهان  قرار 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس به مدت بیست 
 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عممی حقوقی شهرستان لنجان می باشد. 

م الف 350 قاضی شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409970352400529 دادنامه:  شماره   5/191
9309980352400994  شماره بایگانی شعبه: 931083 خواهان: تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه با وکالت آقای احمد انصاری فرزند عبدی به نشانی اصفهان، میدان آزادی 
ابتدای هزار جریب ساختمان فراز طبقه اول واحد پنج. خواندگان: 1- آقای حمیدرضا 
اسماعیلی ارداجی فرزند رضا 2- آقای مهدی اسماعیلی ارداجی فرزند حسن همگی 
به نشانی مجهول المکان. 3- آقای سید جواد هوشنگی فرزند علی به نشانی اصفهان 
فرزاد  آقای   -4  .59 پ  مریم  بست  بن  عارف  خ  )عادلیور(  بهروز  گلخانه  کاوه  خ 
چایی چیان فرزند حسین به نشانی اصفهان ملک شهر 22 بهمن کوی ابوذر کوی 
سنبل کوی شهاب پ 8 خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارات دادرسی. 
گردشکار: با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای احمد انصاری به 
وکالت از تعاونی اعتبار ثامن االئمه به طرفیت آقایان حمیدرضا اسماعیل ارداجی و 
سید جواد هوشنگی و فرزاد چایی چیان و مهدی اسماعیل ارداجی بخواسته مطالبه 
مبلغ 342 میلیون ریال وجه یکفقره چک به شماره 9349630-93/6/12 و خسارات 
چک  ومالحظه  خواهان  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  تادیه،  تاخیر  و  دادرسی 
مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اقرار خوانده آقای چایی چیان به ظهر 
نویسی و ضمانت چک موصوف و دفاعیات وی بر اینکه مبلغی را پرداخت نموده 
که با توجه به اظهارات وکیل خواهان بر پرداخت چهل میلیون ریال از مبلغ اصل 
موصوف  مبلغ  لیکن  شده  پرداخت  خوانده  توسط  دیگری  مبالغ  چند  هر   خواسته 
بدهی  مابقی  خواهان  وکیل  و  شده  اقدام  و  محاسبه  قراردادی  جرائم  عنوان  به 
خواندگان را 302 میلیون ریال اعالم نموده اند و سایر خواندگان نسبت به خواسته 
مواد 249 و  به  دادگاه مستنداً  فلذا  نیاورده اند،  به عمل  اعتراضی  و  ایراد  خواهان 
تبصره  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522 و   515 و   198 و  تجارت  قانون   310
به پرداخت مبلغ 302  قانون صدور چک خواندگان را متضامنا  به ماده 2  الحاقی 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرر 
قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان محکوم 
روز   20 ظرف  و  چیان حضور  چایی  آقای  در خصوص  رای صادره  نماید.  می 
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اصفهان می باشد ودر خصوص 
 سایر خواندگان غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه می باشد و خواسته خواهان بیش از مبلغ محکوم به لحاظ پرداخت آن مستنداً 
به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد 
رای صادره در این قسمت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
دادگاه   24 شعبه  رئیس   12205 الف  م  باشد.  می  اصفهان  نظر  تجدید  دادگاه  در 

عمومی حقوقی اصفهان 
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جامعی،  اولین مدال آور 
تاریخ  ژیمناستیک 

ایران شد

تنیس روی میز 
سه  سهمیه

 المپیک می گیرد

ملی پوش ژیمناستیک کش��ورمان به مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا 
در ژاپن دست یافت.

فینال رقابت های ژیمناستیک قهرمانی آس��یا به میزبانی ژاپن در رشته 
خرک حلقه به پایان رسید؛ که عبداهلل جامعی، نماینده کشورمان عنوان 
 سوم این دوره از بازی ها را به خود اختصاص داد و مدال  برنز را به گردن

 آویخت.
او که برای نخس��تین بار در رقابت های قهرمانی آس��یایی شرکت کرده 
است، توانست با امتیاز 14/35 از بین 29  شرکت کننده هفتم شود و به 

فینال تک اسباب خرک حلقه راه یابد.
 این ملی پوش پس از رقابت با حریفانی از کشورهای ژاپن، چین، کره و ... 
توانست با کسب امتیاز 14/675 عنوان سوم را کسب کند و برای اولین بار 
مدال برنز رقابت های قهرمانی آسیا را در اولین حضورش به گردن آویزد.

همچنین ه��ادی خناری نژاد در دارحلقه امتیاز 14/925 و س��عیدرضا 
کیخا در خرک حلقه امتیاز 14/575 توانستند در جایگاه چهارم بایستند.

سرپرست فدراس��یون تنیس روی میز تاکید کرد که کسب سه سهمیه 
برای حضور در بازی های المپیک برزیل در برنامه این فدراسیون قرار دارد 

که به شرط تامین مالی قابل دسترسی است.
احمد سعادتمند با اش��اره به اینکه تنیس روی میز در المپیک لندن دو 
نماینده در بخش مردان و زنان داشت، اظهار داشت: پتانسیل این رشته 
به گونه ای است که می توان نسبت به کسب سه س��همیه برای المپیک 
برزیل امی��دوار بود، مبنای کار م��ا هم برای برنامه ریزی و آماده س��ازی 

ملی پوشان مان در همین راستا است.
وی در این زمینه توضیح بیشتری داد و گفت: تنیس روی میز می تواند از 
آسیای میانه دو سهمیه، یکی در بخش مردان و یکی هم در بخش بانوان 
به دست آورد؛ اما برنامه ما بر این اس��ت که در میادین کسب سهمیه که 
فروردین ماه برگزار می شود با حذف بزرگان آس��یا بتوانیم یک سهمیه 

دیگر هم بگیریم.

هوگو پوشان اصفهانی به لیگ برتر باز می گردند؛مردی که نخواست وارد مربیگری شود؛

تیم داری گیتی پسند در تکواندونسخه جدید برای استفاده از جادوگر پرسپولیس، بازی به بازی بهتر می شود
 مدافع کروات تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است این تیم در بازی های 
آتی عملکرد بهت��ری را از خود ارائه می دهد. مارک��و ماریچ، در خصوص 
دیدار تیم فوتبال پرسپولیس مقابل پدیده مشهد، ضمن بیان مطلب فوق 
اظهار کرد: بازی خوبی را از هر دو تیم شاهد بودیم و ما هم عملکرد قابل 
قبولی داشتیم اما تنها از فرصت های خود استفاده نکردیم. وی در ادامه 
اضافه کرد: به هر حال این اولین بازی فصل ما محسوب می شد که از این 
بابت یک سری مشکالت وجود داشت، اما ما بازی به بازی بهتر می شویم. 
مدافع کروات تیم فوتبال پرس��پولیس در پایان گفت: پرس��پولیس تیم 
بزرگی اس��ت و هواداران زیادی دارد. امیدوارم در ادامه فصل هم آنها ما 
را همراهی کنند تا بتوانیم بازی های مان را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

مارکو ماریچ همچنین گفت: هدف مان در این فصل این است که با این تیم 
بزرگ به موفقیت هایی زیادی رسیده و بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم.

استقالل هفته های آینده از نظر بدنی 
کم می آورد

تی��م هایی که روند بدنس��ازی ش��ان هن��وز کام��ل نش��ده، در ابتدای 
 فص��ل از نظر بدن��ی بهت��ر هس��تند؛ ام��ا در ادام��ه فصل به مش��کل

 می خورند و کم می آورند. مجی��د نامجو مطلق با بیان این مطلب گفت:  
اس��تقالل در هفته اول لیگ بازی خوبی انجام داد؛ هم از نظر فنی خوب 
بود، هم از نظر انجام بازی درگیرانه، فیزیکی و تاکتیکی. البته در مسابقه 
 س��یاه جامگان - اس��تقالل هر دو تیم خ��وب بودند. ه��ر دو آن ها جزو 
تیم هایی بودند که نسبت به بقیه، دیرتر شروع کرده اند و هنوز به آمادگی 
صد در صد نرسیده اند. این مسابقه تماشاگر پسند بود. در آن صحنه های 
حساس و خوبی را دیدیم. توپ بیشتر در موقعیت حمله قرار داشت و هر 
دو تیم برای برد به زمین رفته بودند. وی افزود: در طول بازی هیچ تیمی 
عقب نکشید و همین باعث شد مسابقه زیبایی را شاهد باشیم. استقالل 
 با وج��ود اینکه چند بازیکن خ��ود را در اختیار نداش��ت، چهره خوبی را 
به نمایش گذاش��ت. قطعا با اضافه ش��دن بازیکنان دیگر و رسیدن تیم 
 به م��رز آمادگی، بازی ه��ای بهتری از اس��تقالل خواهیم دی��د. یکی از 
حسن های استقالل در این فصل، جوان شدن تیم و دوندگی باال نسبت 
به سال گذشته است. در مجموع تیم برای هماهنگی نیاز به زمان دارد و 
هنوز نتوانسته به هماهنگی صد در صد برسد. در کل این خبر نویدبخش 
این بود که استقالل جزو تیم های خوب امسال است. نامجو مطلق ادامه 
داد:  دفاع اس��تقالل نسبت به سایر خطوط آس��یب پذیرتر بود. به نظرم 
دلیلش این است که خیلی از بازیکنان اصلی مثل مگویان، فخرالدینی، 
خسرو حیدری و حنیف عمران زاده حضور نداشتند. آن ها می توانستند 
به تیم کمک کنند. در خط حمله هم سجاد ش��هباززاده مثل سال قبل 
چهره خوبی به نمایش گذاشت و او را می توان یکی از امیدهای استقالل 
دانس��ت. آرش برهانی هم خوب بود. با اینکه آرش س��ال گذشته چهره 
خوبی نداش��ت، اما امس��ال می تواند به اوج برگردد. برهانی از بازیکنانی 
 اس��ت که قابلیت های فنی فراوانی دارد و س��رعت ب��االی او به کار تیم

 می آید. وی تصریح کرد: نکته ای که در مسابقه سیاه جامگان - استقالل 
به چشم می آمد دوندگی زیاد استقالل بود. چیزی که نباید از آن بگذریم 
 این اس��ت که تیم هایی که دوره بدنس��ازی را به طور کامل پش��ت سر 
گذاش��ته اند، در ش��روع مس��ابقات دچار افت می ش��وند. ای��ن افت را 
در تیم هایی که امس��ال کارش��ان را زود ش��روع کردند و بدنس��ازی را 
به پایان رس��اندند می بینی��م، مثل س��پاهان، تراکتورس��ازی و فوالد. 
اما تیم هایی که روند بدنس��ازی ش��ان هن��وز کامل نش��ده، در ابتدای 
 فص��ل از نظر بدن��ی بهت��ر هس��تند، ام��ا در ادام��ه فصل به مش��کل 
می خورند و کم می آورند. امیدوارم در مورد اس��تقالل این مساله پیش 
نیاید. نامجو مطلق  اظهار کرد: استقالل به خصوص در خط هافبک خود 
نیروهای جوانی به خدمت گرفته که نشان می دهد فوتبال ایران به سمت 
استفاده از پتانسیل جوانان می رود. امیدوارم تیم بتواند از این نیروهای 

جوان بهترین بهره را ببرد.

پرسپولیس هجومی؟شوخی می کنید!
 سرمربی سابق پرسپولیس گفت: درخش��ان را به خاطر تادئو کوبیدند؛ 
اما کس��ی نگفت گابریل االن در لیگ عربستان اس��ت.حمید درخشان 
درباره دیدار پرس��پولیس مقابل پدیده اظهار داش��ت: ب��ازی اول بود و 
طبعا مسابقه سختی برای پرس��پولیس بود .امیدوارم پرسپولیس هفته 
به هفته بهتر ش��ود و صالبت بازی های خوب را داشته باش��د. انتظار از 
پرس��پولیس ارائه بازی های روان تر و بهتر است. وی درباره اینکه برخی 
کارشناسان گفته اند که پرسپولیس ارائه گر بازی هجومی بود و همه را 
 به آینده امیدوار کرد گفت: بازی هجومی؟شوخی می کنید . به این تیم

 نمی شود گفت پرس��پولیس هجومی. پرسپولیس هجومی یعنی تیمی 
که  در هر مس��ابقه حداقل 10 فرصت گل داشته باشد. سرمربی پیشین 
پرسپولیس خاطرنش��ان کرد: دوس��تان در این مدت زحمت کشیدند و 
کلی ما را س��ر خریدهای مان زدند. درخش��ان را به خاطر تادئو کوبیدند 
 اما کسی نگفت گابریل االن در لیگ عربستان است. علی علیپور را کسی 
 نمی بین��د که بهترین گلزن پرس��پولیس ش��ده اس��ت. امی��دوارم در
  قضاوت ه��ای مان انص��اف را رعای��ت کنیم. درخش��ان درب��اره انتقاد

 پرسپولیسی ها از داوری بازی پدیده گفت:به نظر من االن وقت این نیست 
که بخواهیم درباره داوری حرف بزنیم.
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کشتی برای موفقیت باید حمایت شود �آشنایی با دروازه بان های گلزن تاریخ فوتبال

 کاپیت��ان پیش��ین تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران ک��ه یک��ی از 
محبوب ترین های این رشته است تمایل چندانی به مربیگری 
ندارد و این روزها ترجیح می دهد دور از فوتبال باش��د. اما برای 

استفاده از او نسخه دیگری هم وجود دارد.
محمد علی کریمی پاش��اکی مش��هور به علی کریمی، ملقب 
ب��ه جادوگر، آق��ای گل و م��رد فوتبال آس��یا، بازیکن��ی که از 
فتح ته��ران تا بای��رن مونیخ آلم��ان رفت، پس از دوره بس��یار 
کوتاهی که دس��تیار کارلوس کی روش ب��ود، مربیگری را فعال 
کنار گذاش��ته و می گوید فعال قص��د ورود به فوتب��ال را ندارد.

 بس��یاری از مردم این مه��م را نمی پس��ندند و دوس��ت دارند 
علی کریمی را در ردای مربیگری ببینند و خاطرات شان را با او 
مرور کنند؛ اما واقعیت این  اس��ت که هیچ لزومی ندارد که علی 
کریمی یا همه بازیکنان بزرگ فوتبال جهان پس از آویزان کردن 
کفش ها، حتما مربیگری پیشه کنند و دوباره به چالش فوتبال 
 پا بگذارند و بزرگی و محبوبیت خودش��ان را برای کاری جدید 

به چالش بکشند و روی آن ریسک کنند.
در واقع برای مربی بزرگ بودن تنه��ا خوب فوتبال بازی کردن 
مالک نیست و عالوه بر آنکه باید شم و علم مربیگری را داشته 
باشید، در ایران باید منتظر باشید و ببینید آیا باشگاه مورد نظر 
توان بس��تن تیمی را که می خواهید دارد یا نه و این موضوع در 
ایران به شدت به ش��انس و اقبال بس��تگی دارد؛ به ویژه با رویه  
جدید خصوصی سازی که مالکان و مدیرانی را به فوتبال ایران 
می آورد که حتی تجربه تیم داری در سالن سر کوچه خود را هم 
نداشته اند. با این متر و معیار باید پرسید چرا یکی مثل کریمی 
که محبوب ترین بازیکن فوتبال ایران است باید این محبوبیت 
را با شانس و اقبال یا مدیران ناکاربلد و پولدار به چالش بکشد؟ 
اصالتا بس��یاری از بازیکنان بزرگ دنیا از این چالش و ریس��ک 
کردن دوری می کنن��د و برخی هم با شکس��ت در این وادی از 
کرده خود پش��یمان ش��ده و دیگر تن به مربیگری نمی دهند. 
نمون��ه ای از چنین بازیکن��ان بزرگی این افراد هس��تند: » پله 
- مارادونا - پوشکاش - دی استفانو - زیدان- گارینشا - یاشین- 
چارتون- اوزه بیو - پالتینی - ماتئ��وس - جوزپه مه آتزا - بابی 

مور- الو - باجو – مالدینی«.
این بازیکنان بزرگ یا وارد دنیای مربیگری نش��دند و یا خیلی 
زود کنار کش��یدند. وقتی علی کریم��ی را روی صحنه انتخاب 
برترین های لیگ چهاردهم دیدیم و تشویق بی امان او را توسط 
مردم و مدعوین نظاره کردیم که به مراسم، وزن داده بود، ابتدا 
از خود پرسیدیم که چرا باشگاه پرسپولیس هیچ برنامه ای برای 

این بازیکن محبوب ندارد؟
لزومی ندارد که علی کریمی حتما س��رمربی یا مربی یک تیم 
باش��د، او می تواند استعداد یاب باش��د، رییس سازمان فوتبال 
باشد، عضو کمیته فنی باش��د و یا هر چیز دیگری که به تیمی 
مثل پرس��پولیس کمک کند، ای��ن موضوع را می ت��وان برای 
عابد زاده، باق��ری، مهدوی کی��ا و ... هم در نظر داش��ت؛ اما در 
باشگاه پرس��پولیس همه تنها تیم بزرگس��االن را می بینند و 
هیچکس با موارد دیگر کاری ندارد. راه دیگری هم هس��ت که 
 بسیاری از بزرگان فوتبال دنیا این مس��یر را می روند و آن این

 است که تلویزیون قراردادی رس��می با یکی مثل علی کریمی 
 ببندد تا برای هم��ه هفته های لی��گ، وی مفس��ر دیدار های 
 تیم ملی، یا پرس��پولیس باش��د. او به تنهای��ی مخاطب هایی 
به اندازه خود فوتبال می تواند ب��رای جعبه جادویی جمع کند 
 و تجربیات��ش را در اختیار مردم و صداوس��یما ق��رار دهد. این 
همان کاری اس��ت که باجو، دنیزل��ی، پله، مارادون��ا و ... انجام 

می دهند یا انجام داده اند.
به هر حال روش های بس��یاری وج��ود دارد ت��ا نخبه ای مثل 
 علی کریم��ی در فوتبال باش��د و هم م��ردم را س��یراب کند و 
 هم سود آور باشد و موثر.  به نظر می رس��د برای این افراد هیچ 
برنامه ای در کشورمان نداریم که این اتفاق خوبی نیست، آنهم 
در حالیکه او هنوز جادوگر است و جادوی او را آن نیمه شب روی 

صحنه دوباره دیدیم.

اگر بخواهیم از ورزشکاران مطرح اصفهان که در طی پنج سال 
 گذش��ته در رش��ته های رزمی افتخارات زیادی را برای استان 
به ارمغان آورده اند نام ببریم باید نام هایی چون برادران باتوانی، 
خواهران منصوریان، علیرضا نصر، س��جاد مردانی و حمیدرضا 
الدور را معرفی کنیم که در رقابت های کاراته، ووشو و تکواندو 
عملک��رد خوب و قاب��ل قبولی داش��ته اند و باعث ش��ده اند که 
عالقمندان به این رشته های رزمی خبرهای خوشی را بشنوند.

اما با این وجود اسپانس��رهای خصوصی آن طور که باید و شاید 
عالقه ای برای تیمداری در این رشته ها نشان نداده اند و اگر هم 
تیمی با نام اصفهان در رقابت های کشوری شرکت کرده همواره 
در بیم و امید برآورد هزینه و برطرف کردن مشکالت ورزشکاران 
خودش بوده است. البته در این میان شرایط کاراته با دو رشته 
دیگر تا حدودی متفاوت است و حمایت های باشگاه سپاهان از 
برادران باتوانی تا حدودی باعث ش��د تا این رشته تا حدودی از 
رقبای خودش فاصله بگیرد.خواهران منصوریان هم که در شهر 
خودشان یعنی سمیرم موفق شده اند جو مثبتی نسبت به رشته 
ووشو ایجاد کنند و حتی با کمک اسپانسرها، تیمی را هم راهی 

رقابت های لیگ برتر کنند.
 از طرف دیگر شرایط در رشته رزمی تکواندو تا حدودی با بقیه 
فرق داشته و بعد از اینکه فوالد ماهان در دوران اقتدار خودش 
در ورزش ایران برای مدتی زیر پر و بال این رشته را گرفت، دیگر 
 خبری از تیم��داری در تکواندوی اصفهان نب��ود؛ و همان تک 
ستاره هایی مثل علیرضا نصر، سجاد مردانی و رضا نادریان هم که 
بعد از ورزشکارانی مثل جالل خدامی، داود عبدالرضایی و رضا 
صفری در تکواندوی اصفهان مطرح شدند مجبور بودند تا حضور 
در لیگ های کشوری راهی تیم های غیر اصفهانی شوند تا از این 
 طریق هم از لحاظ مالی ش��رایط بهتری پیدا کنند و هم موفق 

به حضور در لیست تیم ملی تکواندو شوند.
از سوی تمرکز دو باشگاه اصفهانی سپاهان و ذوب آهن بر روی 
رشته های توپ و توری و عدم توان مالی هیات تکواندو هم عامل 
دیگری بود که اصفهان را برای تیم��داری در لیگ برتر ضعیف 
 کرد و بارها در این مورد انتقاداتی مطرح ش��د که چرا اصفهان 
با وجود اینکه یکی از قطب های استانی تکواندوی کشور است 
نباید در لیگ برتر تیمی داشته باشد. اما اگر شرایط مهیا باشد و 
مسووالن باشگاه گیتی پسند وعده توخالی نداده باشند، به نظر 
می رسد که تکواندوی اصفهان از فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر احیا خواهد شد و اصفهانی ها می توانند به داشتن تیمی در 

باالترین سطح تکواندوی ایران امیدوار باشند.

به هر حال باش��گاه گیتی پس��ند به عنوان یکی از باشگاه های 
خصوصی تقریبا فعال در عرصه ورزش در این سال ها بیشتر به 
واسطه تیمداری در رشته فوتسال در ورزش ایران مطرح شده 
و با این رش��ته حتی به مقام قهرمانی رقابت های جام باش��گاه 
های آسیا هم دس��ت پیدا کرده اس��ت؛ اما مدیران این باشگاه 
 عالقه آنچنانی به رشته هایی که کمتر در بورس بوده اند نشان 
داده اند و برای مقطعی کوتاه تیمداری در رشته ای مثل والیبال 
را هم تجربه کردند که جواب خوب��ی از آن نگرفتند. اما به نظر 
می رسد که علی طاهری و همکارانش در هیات مدیره باشگاه 
گیتی پسند دست بر روی یکی از حساس ترین نقاط فراموش 
شده ورزش اصفهان گذاشته اند و در شرایطی که دو تکواندوکار 
اصفهانی حاضر در اردوی تیم ملی ای��ن روزها از امیدهای اول 
کسب سهمیه رقابت های المپیک 2016 ریو در کشور برزیل 
هستند، اصفهان هم قرار است که به همت باشگاه گیتی پسند 
در رشته تکواندو صاحب تیم ش��ود. البته مهم ترین مساله در 
 سال اول حضور ایجاد ثبات در این رشته است و قرار نیست که 
گیتی پس��ندی ها برای رس��یدن به عنوان قهرمان��ی به مانند 
فوتسال ریخت و پاش کنند و همین که استعدادهای تکواندوی 
اصفهان بتوانند یک پایگاه مناس��ب برای رشته خودشان پیدا 
کنند جای امیدواری بس��یار زیادی وجود خواهد داشت. البته 
در شرایط فعلی تمامی صحبت ها در حد وعده و حرف است و 
هنوز چیزی عملی نشده؛ اما در صورت تحقق این وعده ها باید 

به انتظار روزهای طالیی تکواندوی اصفهان نشست.

سرخابی ها
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 سلفی رونالدو و کهکشانی ها 
در مادرید

ستاره های رئال مادرید پس از برگزاری چند دیدار دوستانه که 
با قهرمانی در جام بین المللی همراه بود، به مادرید بازگش��تند. 
کریس رونالدو عکس زیر را منتشر کرده و از رسیدن به مادرید 

خبر داده است.

لنز دوربین

جو هارت، تیبو کورتوآ و  ایکر کاسیاس در بازی های پیش فصل 
تیم های شان از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند. در طول تاریخ 
دروازه بان هایی وجود داش��ته اند که توانایی باالی خود را در 
گلزنی نش��ان داده اند. آنها تنها از روی نقط��ه پنالتی گلزنی 
نکرده اند بلکه در جریان بازی و در ضربه ایستگاهی نیز موفق 
به گلزنی شده اند. روزنامه اسپانیایی مارکا  براساس داده های 
فدراسیون بین اللملی تاریخ و آمار فوتبال 10 دروازه بان برتر 
تاریخ در گل زنی را معرفی کرد که روجریو سنی، خوزه لوئیس 
چیالورت، رن��ه هیگوئیتا، خورخه کامپ��وس، جانی وگاس، 
دیمیتار ایوانکف، فرناندو پترسون، میشل آلفارو،  هانس یورگ 

بوت و  ونسان انیاما،  این 10 دروازه بان گلزن هستند.
روجریو  سنی

سنی برزیلی گلز ن ترین دروازه بان تاریخ است. او 117 گل زده 
که 58 گل از این تعداد را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده 
اس��ت. او در حالی که اعالم کرده بود در اوت امسال از دنیای 
فوتبال خداحافظی می کند، در نهایت تصمیم گرفت تا پایان 

دسامبر در سائوپائولو بازی کند. او پنالتی زن قهاری است.
خوزه لوئیز چیالورت

چی��الورت، دروازه ب��ان مش��هور پاراگوئ��ه ای 62 گل در 
بازی های رس��می به ثمر رس��اند. او اولین دروازه بان تاریخ 
اس��ت که هت تریک کرد. س��ه گل بازی ولز س��ارلزفیلد با 
فررو کاریل در نوامبر س��ال 1999  که از روی نقطه پنالتی 
 زده ش��د. تعداد گل ه��ای زد ش��ده او از روی نقط��ه پنالتی

 45 گل است.
رنه هیگیتا

رنه هیگیتای کلمبیایی به دلیل عکس العمل خاصی که در 
دریافت توپ از خود نشان می داد، مشهور بود. او عالوه بر آن 
در گلزنی هم برتر بود و 41 گل به ثمر رساند که 37 گل از آن 

از روی نقطه پنالتی زده شد.
خورخه کامپوس

خورخه کامپوس ب��ا این که قد کوتاهی داش��ت، اما بهترین 

دروازه بان تاریخ تیم ملی مکزیک محسوب می شود. او توانایی 
خود را به عنوان مهاجم در خیلی از موقعیت ها نش��ان داده 
اس��ت. او 9 گل از 40 گل خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر 

رسانده است.
جانی وگاس فرناندس

 پنجمی��ن دروازه بان گلزن تاری��خ وگاس پرویی اس��ت که 
در حال حاضر در س��ن 39 س��الگی در تی��م لس کایمانس 
کش��ورش بازی می کند. 30 گل از 42 گلی که او زده از روی 

نقطه پنالتی بوده است. 
دیمیتار  ایوانکف

دیمیتار  ایوانکف بلغارستانی در طول بازیکنی حرفه ای خود 
40 گل به ثمر رس��اند. او تمام گل های خود را از روی نقطه 
پنالتی زد. او دوران درخشانی را در لفسکی صوفیه سپری کرد 

و در سال 2011 دستکش های خود را آویخت.
فرناندو  پاترسون

فرناندو  پاترسون کاس��تاریکایی دوران موفقیت آمیز خود را 
در لیگ گوآتماال گذراند. او در سال 1993 به همراه تیم خود 

عنوان سوم جام کونکاکاف را به دست آورد.
میشل آلفارو

میشل آلفاروی الس��الوادوری 31 گل به ثمر رساند؛ اما گلی 
برای تیم ملی کش��ورش ن��زد. او در س��ال 2004 از فوتبال 

خداحافظی کرد.
هانس یورگ بوت

هانس یورگ بوت 28 گل به ثمر رس��اند که تمام گل هایش 
را از روی نقط��ه پنالت��ی زد. او س��ه گل از 28 گل خود را در 
لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رس��اند که هر سه گل را در مقابل 

یونتووس زد!
ونسان انیاما

دهمین دروازه بانی که با 25 گل در این لیس��ت قرار گرفته 
است، ونسان  انیاما نام دارد. دروازه بان نیجریه ای تمام گل های 

خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

 سرپرست تیم ملی کشتی آزاد با تاکید بر اهمیت فاکتور 
زمان پیش از حضور این تیم در مسابقات جهانی گفت: 
فرصت زیادی تا این میدان ب��زرگ و مهم نداریم و باید 

حداکثر استفاده از روزهای باقیمانده را ببریم.
علی بیات در مورد آخرین وضعیت آماده سازی آزادکاران 
ایران پیش از اعزام به رقابت های جهانی 2015 آمریکا، 
ضمن بیان مطلب فوق گفت: هدف اصلی مان در س��ال 
جاری،  حضوری قدرتمند و موفق در رقابت های جهانی 
آمریکا بود؛ چراکه هم باید از روی س��کو برویم و هم در 
 اوزان مختلف به کس��ب س��همیه المپیک دست یابیم، 
در نتیج��ه ب��ا حداکثر ت��وان در حال تمری��ن و تجهیز 

هستیم.
 وی در خص��وص رون��د تمرین��ات آماده س��ازی ت��ا 
رقابت های جهانی نیز خاطرنشان کرد: برنامه ریزی اصلی 
ما از ابتدای سال آغاز ش��د و تمام نیرو و هدف خودمان 
را معطوف رقابت های جهانی کردیم. در این بین عالوه 
بر برگزاری اردوهای آماده س��ازی،  چندی��ن تورنمنت 
تدارکاتی خارجی را نیز در دستور کار داشتیم که یکی 

از مهم ترین آنها چندی پیش در لهستان برگزار شد.
سرپرست تیم ملی کش��تی آزاد ضمن اظهار رضایت از 
نتایج حاصله در جام زیلکوفس��کی لهس��تان با توجه به 
اهداف کادر فنی، تاکید کرد: خوش��بختانه ما به نتایج و 
اهدافی که داشتیم، دس��ت یافتیم و توانستیم بخشی از 
ابهامات انتخاب نفرات تیم مل��ی را تا حدی حل و فصل 
کنیم. وی با اش��اره ب��ه آخرین وضعیت رض��ا یزدانی و 
 مصدومیت او نیز یادآور ش��د: این ملی پ��وش توانمند و 
 با انگیزه فعال مراحل درمانی و تمرینات س��بک خود را 
زی��ر نظ��ر کادر پزش��کی تیم مل��ی س��پری می کند و 
خوش��بختانه تاکنون روند درمانی خوبی داشته است؛ 
اما در نهای��ت باید منتظر اظهارات پزش��کان معالج وی 
باش��یم تا ببینیم او می تواند یکی از مهره های اصلی مان 

در میادین پیش رو باشد یا خیر؟ آنچه مسلم است رضا 
تاکنون بارها ثابت کرده که تابع نظر کادر فنی اس��ت و 
همواره با دل و جان برای کسب افتخار به میدان می رود.

بیات در خصوص تمرینات تیم ملی کش��تی آزاد اظهار 
 کرد: اردوی آزادکاران پس از یک روز تمدید،   یکش��نبه 
به پایان خواهد رسید و اردونش��ینان بعد از استراحتی 
کوتاه و فعال دوباره به خانه کش��تی باز خواهند گشت. 
البته اردوی آزادکاران در خانه کش��تی تهران هیچ گاه 
 تعطیلی ندارد و ما همیش��ه ش��اهد حض��ور پرتعداد و 

با انگیزه کشتی گیران در تمرینات هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد: کش��تی ایران روزهای س��خت 
و حساس��ی را پیش رو دارد و مطمئن��ا در کنار تالش و 
کوش��ش کادر فنی و کش��تی گیران،  مسووالن ورزشی 
هم بای��د با حمایت های خود فش��ار این بار س��نگین را 

کمتر کنند.
پیشکسوت کش��تی ایران در پایان گفت: اهالی کشتی 
همیشه نش��ان داده اند جزو کم توقع ترین ورزشکاران 
کشورمان هستند که با دست خالی توانسته  اند افتخارات 
تاریخی و بزرگی را نصیب ورزش ایران کنند،  در نتیجه 

باید از آنان حمایت شود و مورد توجه قرار گیرند.
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مفاد آرا
5/152 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
1.رای شماره 2289 – 94/3/9 – عباسعلی انصاریپور فرزند عیوضعلی به شناسنامه 
باب  یک  1199561177 ششدانگ  ملی  و شماره  مرکزی شهرضا   1 حوزه   8 شماره 

مغازه با طبقه تحتانی آن مفروزی از پالک 1884/1 به مساحت 67/15 مترمربع.
2.رای شماره 11985 – 93/11/29 – مهرداد رحمتی فرزند اصغر به شناسنامه شماره 
1455 شهرضا و شماره ملی 1199259624 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 2392 به مساحت 127/44 مترمربع.
3.رای شماره 2755 – 94/3/31 – عبدالرسول اکبری فرزند علی به شناسنامه شماره 
814 شهرضا و شماره ملی 1198977477 ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از 

پالک 2699 که به شماره 8078 تبدیل شده به مساحت 175 مترمربع.
به شناسنامه  محمدصادق نهضت فرزند محمدطاهر   –  94/2/2  – 4.رای شماره 806 
شماره 212 شهرضا و شماره ملی 1198871423 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 5872 به مساحت 112/35 مترمربع.
شماره های فرعی از 2 - اصلی فضل آباد

مریم رضائی فرزند علیرضا به شناسنامه و شماره  5.رای شماره 2101– 93/3/4 – 
ملی 1190050536 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 41 به مساحت 

110/60 مترمربع.
به شناسنامه شماره  فرزند صفر  اباذری  مرتضی   –  94/1/23  – 6.رای شماره 392 
325 شهرضا و شماره ملی 1199074349 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 485 به مساحت ششدانگ 166/5 مترمربع.
شناسنامه  به  رسول  فرزند  محمدرجبی  معصومه   –  94/1/23  –  394 شماره  7.رای 
شماره 557 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199387215 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 485 به مساحت ششدانگ 166/5 مترمربع.
8.رای شماره 12604 – 93/12/17 – سیداکبر رضوانی فرزند سیدفتح اله به شناسنامه 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199108571 ملی  شماره  و  شهرضا   760 شماره 

مفروزی از پالک 490 به مساحت 193/35 مترمربع.
9.رای شماره 3033 – 94/4/7 – حسین دهقان فرزند یداله به شناسنامه شماره 284 
شهرضا و شماره ملی 1199151297 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 541 به 

مساحت 128/22 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالخلیل  فرزند  بهرامیان  مهناز   –  94/2/21  –  1555 شماره  10.رای 
شماره 61 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199365165 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 215/77 مترمربع.
شناسنامه  به  رمضان  فرزند  پور  طالب  اصغر   –  94/2/21  –  1556 شماره  11.رای 
شماره 111 شهرضا و شماره ملی 1199102083 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 215/77 مترمربع.
به  عبدالخالق  فرزند  شهرضا  هدا  اله  ولی   –  93/11/29  –  11945 شماره  12.رای 
شناسنامه شماره 253 شهرضا و شماره ملی 1199103500 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 828 به مساحت 130/40 مترمربع.
13.رای شماره 1493 – 94/2/19 – سیدحسن قریشی فرزند سیدعباس به شناسنامه 
شماره 49 شهرضا و شماره ملی 1199209198 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 880 به مساحت ششدانگ 169 مترمربع.
به شناسنامه  افتخار سقیمی فرزند محمدحسین   –  94/2/19  – 14.رای شماره 1494 
شماره 317 حوزه 1 قمشه و شماره ملی 1199335071 پنج دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 880 به مساحت ششدانگ 169 مترمربع.
شناسنامه  به  علیرضا  فرزند  گالبی  محمدرضا   –  94/3/21  –  2519 شماره  15.رای 
شماره 45 شهرضا و شماره ملی 1199153443 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از 958 پالک به مساحت ششدانگ 276/80 مترمربع.
16.رای شماره 2520 – 94/3/21 – زینب استادپور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 
473 شهرضا و شماره ملی 1199198382 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از 958 پالک به مساحت ششدانگ 276/80 مترمربع.
به  حسین  فرزند  شهرضا  تیموریان  مجید   –  93/10/22  –  10077 شماره  17.رای 
شناسنامه شماره 5807 قمشه و شماره ملی 1199893021 یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ 151/78 مترمربع.

به  تیموریان شهرضا فرزند حسین  عبدالعلی   –  93/10/22  – 18.رای شماره 10079 
شناسنامه شماره 1295 شهرضا و شماره ملی 1199321206 یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ 151/78 مترمربع.

به شناسنامه  محمدرضا  فرزند  ملکیان  زهرا   –  93/10/22  –  10081 19.رای شماره 
از  مشاع  دانگ  یک   0036151823 ملی  شماره  و  تهران   17 حوزه   13649 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ 151/78 مترمربع.

شناسنامه  به  فرزند حسین  تیموریان  مهدیه   –  93/10/22  –  10082 شماره  20.رای 
شماره 47 حوزه 2 قم و شماره ملی 0384251919 نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ 151/78 مترمربع.
21.رای شماره 10083 – 93/10/22 – مریم شجاعی فرزند گودرز به شناسنامه شماره 
1962 شهرضا و شماره ملی 1199285595 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ 151/78 مترمربع.
احمدرضا   –  94/3/30  –  2700 اصالحی  رای  و   94/2/5  –  900 شماره  22.رای 
قدیمی فرزند مسعود به شناسنامه شماره 2004 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 
 149/20 مساحت  به   986 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199854999

مترمربع.
شناسنامه  به  سهراب  فرزند  صفدریان  اله  امان   –  94/3/5  –  2128 شماره  23.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199757942 ملی  شماره  و  شهرضا   2 حوزه   34 شماره 

مفروزی از پالک 1008 به مساحت 158/13 مترمربع.
24.رای شماره 2089 – 94/3/4 – مریم قانع فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 95 

از شهرضا و شماره ملی 1199179655 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
به  و 11647  و 11646  تبدیل شده  به شماره 13439  که  باقیمانده  های 1054  پالک 

مساحت ششدانگ 135 مترمربع. 
اله به شناسنامه  منصور خان احمد فرزند قدرت   –  94/3/4  – 25.رای شماره 2090 
شماره 391 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199393101 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک های 1054 باقیمانده که به شماره 13439 تبدیل شده و 

11646 و 11647 به مساحت ششدانگ 135 مترمربع. 
26.رای شماره 2292 – 94/3/9 – رضا کاویانی فرزند حسینعلی به شناسنامه شماره 
125 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199376345 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1073 به مساحت 153/45 مترمربع.
محمودرضا صفیان فرزند فضل اله به شناسنامه   – 94/3/9 27.رای شماره 2284 – 
شماره 185 شهرضا و شماره ملی 1199125938 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1106 به مساحت ششدانگ 251/70 مترمربع.
شناسنامه شماره  به  مظفر  فرزند  فهیمه صدری   –  94/3/9  –  2285 28.رای شماره 
167 شهرضا و شماره ملی 1199150126 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1106 به مساحت ششدانگ 251/70 مترمربع.
به  اله  حبیب  فرزند  شهرضا  رزی  محمدمهدی   –  94/3/21  –  2521 شماره  29.رای 
شناسنامه شماره 575 شهرضا و شماره ملی 1199313998 ششدانگ یک باب خانه 
سه طبقه مفروزی از پالک 1117 باقیمانده که به شماره 13481 تبدیل شده به مساحت 

148/64 مترمربع.

مرتضی تاکی فرزند آیت اله به شناسنامه شماره   – 94/3/5 30.رای شماره 2138 – 
130 شهرضا و شماره ملی 1199333204 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1119 باقیمانده که به پالک 13645 تبدیل شده و13644 به مساحت 

ششدانگ 210/22 مترمربع.
31.رای شماره 2143 – 94/3/5 – الهام فیضی فرزند حسینعلی به شناسنامه شماره 
7823 شهرضا و شماره ملی 1199913189 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1119 باقیمانده که به پالک 13645 تبدیل شده و13644 به مساحت 

ششدانگ 210/22 مترمربع.
به شناسنامه  عبداله  فرزند  علیرضا مصلحی   –  93/10/22  – 32.رای شماره 10101 
شماره 129 شهرضا و شماره ملی 1198997400 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
تبدیل شده به مساحت ششدانگ  از پالک 1144 که به شماره 13349  خانه مفروزی 

127/50 مترمربع.
شناسنامه  به  ابراهیم  فرزند  دهقان  صولت   –  93/10/22  –  10117 شماره  33.رای 
یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی 1199045209 سه  و شماره  شماره 146 شهرضا 
باب خانه مفروزی از پالک 1144 که به شماره 13349 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 

127/50 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  سیف  فرزند  باغبانی  اسماعیل   –  94/3/4  –  2119 شماره  34.رای 
شماره 605 شهرضا و شماره ملی 1198925825 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1340 به مساحت 374/36 مترمربع.
35.رای شماره 1319 – 94/2/13 – نعمت اله اکبری فرزند حسن به شناسنامه شماره 
602 شهرضا و شماره ملی 1199353590 چهل و دو حبه و هجده - یکصد و هفتاد و 
سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مغازه،پارکینگ و طبقه فوقانی آن مفروزی 

از پالک 1442 به مساحت ششدانگ 172/15 مترمربع.
به  فرزند سیدرسول  میرطالئی  السادات  اشرف   –  94/2/13  – 36.رای شماره 1320 
شناسنامه شماره 973 شهرضا و شماره ملی 1199096131 بیست و نه حبه و یکصد 
و پنجاه و پنج -یکصد و هفتاد و سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مغازه، 
 172/15 ششدانگ  مساحت  به   1442 پالک  از  مفروزی  آن  فوقانی  طبقه  و  پارکینگ 

مترمربع.
به  فرزند سیداحمد  خلیفه سلطانی  سیدمرتضی   –  94/2/24  –  1768 37.رای شماره 
شناسنامه شماره 5240 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199887358 در12 حبه 
دویست و هشتاد و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب  و چهل و هشت _ 
خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1482 و 1713 به مساحت ششدانگ 308/05 مترمربع.

38.رای شماره 1769 – 94/2/24 – شهین تن ساز فرزند عباس به شناسنامه شماره 
678 شهرضا و شماره ملی 1198938528 در36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
 308/05 مساحت ششدانگ  به   1713 و   1482 پالک  از  مفروزی  طبقه  سه  خانه  باب 

مترمربع.
به  عبدالرضا  فرزند  شهرضا  بهاری  فاطمه   –  94/2/24  –  1770 شماره  39.رای 
نه  و  و سی  دویست  و  حبه  در23  1190094819 شهرضا  ملی  شماره  و  شناسنامه 
باب خانه سه طبقه  از 72 حبه ششدانگ یک  دویست و هشتاد و هفتم حبه مشاع   _

مفروزی از پالک 1482 و 1713 به مساحت ششدانگ 308/05 مترمربع.
40.رای شماره 2100 – 94/3/4 – جمال کبیری فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره 
367 شهرضا و شماره ملی 1198985887 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1482 و 1713 به مساحت ششدانگ 339/85 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  معظمی  پروین   –  94/3/4  –  2102 شماره  41.رای 
شماره 631 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199360899 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1482 و 1713 به مساحت ششدانگ 339/85 مترمربع.

صدیقه رهائی فرزند علی محمد به شناسنامه   – 93/12/27 42.رای شماره 13076 – 
شماره 676 شهرضا و شماره ملی 1199200417 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 129/55 مترمربع.
به شناسنامه  محمود جاللیان فرزند رمضان   –  93/12/27  – 43.رای شماره 13077 
شماره 545 شهرضا و شماره ملی 1199139335 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1566 به مساحت ششدانگ 129/55 مترمربع.
شناسنامه  به  رضا  فرزند  میرباقری  مهناز   -94/04/07-2986 شماره  44.رای 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199119113 ششدانگ  و شماره  شماره 426 شهرضا 

پالک1594/1که به شماره13921تبدیل شده به مساحت404مترمربع.
حسنقلی  فرزند  علی  چشمه  بهرامی  حسین   –  94/2/28  –  1875 شماره  45.رای 

 6299521740 ملی  شماره  و  گندمان  روستائی   1 حوزه   181 شماره  شناسنامه  به 
ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی از پالک 1648 به مساحت 27/77 مترمربع.

46.رای شماره 1604 – 94/2/21 – محمدرضا رضائی فرزند حسینعلی به شناسنامه 
شماره 829 شهرضا و شماره ملی 1199216992 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1762 به مساحت 137/40 مترمربع.
47.رای شماره 12996 – 93/12/27 – اسماعیل رضائی موسی آبادی فرزند حسینعلی 
به شناسنامه شماره 37 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 5129899539 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 159 مترمربع.
48.رای شماره 1500 – 94/2/19 – رمضان ذهبی پور فرزند رضا به شناسنامه شماره 
213 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209432250 ششدانگ یک باب دو طبقه 

خانه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 200 مترمربع.
49.رای شماره 2319 – 94/3/11 – فرشید آقائی فرزند ابوالقاسم به شناسنامه شماره 

143 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199677612 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 3766 به مساحت ششدانگ 149 مترمربع.

50.رای شماره 2320 – 94/3/11 – فاطمه پورحسینی فرزند علی عسگربه شناسنامه و 
شماره ملی 1190136619 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3766 به مساحت ششدانگ 149 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمرضا  فرزند  صدری  بهجت   –  94/3/27  –  2605 شماره  51.رای 
نانوائی  مغازه  باب  یک  ششدانگ   1198897600 ملی  شماره  و  شهرضا   86 شماره 

مفروزی از پالک 3876 به مساحت 35 مترمربع.
شماره های فرعی از 3 - اصلی موغان

52.رای شماره 1316 – 94/2/13 – فرحناز باقرپور فرزند رضا به شناسنامه شماره 
638 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199388025 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 479 به مساحت ششدانگ 345 مترمربع.
53.رای شماره 1318 – 94/2/13 – اسماعیل رحمتی فرزند غالمحسین به شناسنامه 
شماره 461 شهرضا و شماره ملی 1199048356 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 479 به مساحت ششدانگ 345 مترمربع.
54.رای شماره 2092 – 94/3/4 – محمدصادق سبحانی فرزند عباس به شناسنامه و 
شماره ملی 1190120607 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 515 به مساحت ششدانگ 198/95 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  سبحانی  عباس   –  94/3/4  –  2093 شماره  55.رای 
شماره 805 شهرضا و شماره ملی 1198977388 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 515 به مساحت ششدانگ 198/95 مترمربع.
به شناسنامه  اهلل  ذبیح  فرزند  فیضی  محمدرضا   –  94/2/28  – 56.رای شماره 1878 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199327883 ملی  شماره  و  قمشه   1963 شماره 

مفروزی از پالک 874  و 875 به مساحت 158/35مترمربع.
57.رای شماره 13007 – 93/12/27 – حجت اله جوی فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 585 شهرضا و شماره ملی 1199170593 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1125 به مساحت ششدانگ 135/54 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالعلی  فرزند  فیضی  مهدیه   –  93/12/27  –  13008 شماره  58.رای 

شماره 1889 شهرضا و شماره ملی 1199263966 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1125 به مساحت ششدانگ 135/54 مترمربع.

59.رای شماره 2136 – 94/3/5 – محمود پورحسینی فرزند عباس به شناسنامه شماره 
38 حوزه 2 داراب و شماره ملی 2491570831 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 1208 و 1209 به مساحت 58/78 مترمربع.
60.رای شماره 2091 – 94/3/4 – علیرضا صادقی قمبوانی فرزند فتح اله به شناسنامه 
شماره 1052 شهرضا و شماره ملی 1198979852 ششدانگ یک باب خانه به استثناء 
به مساحت  پالک 1246  از  مفروزی  آن  دو- سوم حبه  و  36 حبه  اعیانی  ثمنیه  بهاء 

107/05 مترمربع.
عباس رحمتی فرزند حیدر به شناسنامه شماره   – 94/3/11 61.رای شماره 2321 – 
484 شهرضا و شماره ملی 1198974176 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 153/45 مترمربع.

شماره  شناسنامه  به  فرزند حسن  تاک  شوکت   –  94/3/11  –  2322 شماره  62.رای 
176 شهرضا و شماره ملی 1199021989 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 153/45 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه 

به  اله  سیف  فرزند  شهرضا  طاهری  طاهره   –  94/2/28  –  1842 شماره  63.رای 
شناسنامه شماره 127 شهرضا و شماره ملی 1199337773 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 10 به مساحت 131 مترمربع.
64.رای شماره 12990 – 93/12/27 – مجید بهرامی فرزند رضا به شناسنامه شماره 
27 حوزه روستائی شهرضا و شماره ملی 1199812250 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 11 به مساحت 94 مترمربع.
65.رای شماره 1501 – 94/2/19 – مریم عموحیدری فرزند عبدالمحمد به شناسنامه 
شماره 1337 شهرضا و شماره ملی 1199279341 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 18 به مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
66.رای شماره 1502 – 93/12/27 – مجید بهرامی فرزند رضا به شناسنامه شماره 27 
حوزه روستائی شهرضا و شماره ملی 1199812250 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 18 به مساحت ششدانگ  195 مترمربع.
67.رای شماره 8696 – 93/9/16 – مرتضی احمدیان فرزند محمد به شناسنامه شماره 
2300 قمشه و شماره ملی 1199331252 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 100 به مساحت ششدانگ 114 مترمربع.
فریبا رستمی فرزند حسن به شناسنامه شماره   –  93/9/16  – 68.رای شماره 8698 
5796 شهرضا و شماره ملی 1199892912 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 100 به مساحت ششدانگ 114 مترمربع.
69.رای شماره 864 – 94/2/5 – مهدیه برهان شهرضا فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 1366 شهرضا و شماره ملی 1199321915 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 103 به مساحت 166/50 مترمربع.
70.رای شماره 2088 – 94/3/4 – ناصر جاوری فرزند نصراله به شناسنامه شماره 
540 شهرضا و شماره ملی 1199120251 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 103 به مساحت 140/50 مترمربع.
بهزاد گرگی فرزند بهمن به شناسنامه شماره  71.رای شماره 10986 – 93/11/11 – 
991 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199399108 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 382 باقیمانده و 1532 الی 1534 به مساحت ششدانگ 

99/05 مترمربع.
72.رای شماره 10987 – 93/11/11 – ناهید نظری پیکانی فرزند علیرضا به شناسنامه 
شماره 994 شهرضا و شماره ملی 1199203599 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 382 باقیمانده و 1532 الی 1534 به مساحت ششدانگ 

99/05 مترمربع.
73.رای شماره 2304 – 94/3/10 – شهرام رادپور فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
1731 شهرضا و شماره ملی 1199243035 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

463 باقیمانده و1253 به مساحت 89 مترمربع.
93/7/15 – مهدی سعیدی فرزند محمد به شناسنامه شماره  74.رای شماره 6182 – 
1631 قمشه و شماره ملی 1199302511 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 482 

به مساحت 118/10 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالغنی  فرزند  فرد  کمیلی  نجمه   –  94/3/27  –  2613 شماره  75.رای 
شماره 1123 شهرضا و شماره ملی 1199219932 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 512 و 513 به مساحت 

ششدانگ 112/89 مترمربع.
76.رای شماره 2617 – 94/3/27 – محمدحسین طاهری فرزند ابوالقاسم به شناسنامه 
شماره 335 شهرضا و شماره ملی 1199118206 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 512 و 513 به مساحت 

ششدانگ 112/89 مترمربع.
شماره فرعی از 23 - اصلی سود آباد

شناسنامه  به  ابراهیم  فرزند  کاظمزاد  خدابخش   –  94/3/4  –  2120 شماره  77.رای 
شماره 680 شهرضا و شماره ملی 1198893656 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 98 به مساحت 209/90 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالرسول  فرزند  قربانی  مریم   –  94/2/16  –  1446 شماره  78.رای 
از  باب خانه مفروزی  ملی 5129638220 ششدانگ یک  دهاقان و شماره  شماره 22 
تبدیل شده و  تبدیل شده و 948 که به شماره 2465  پالک 131 که به شماره 2466 

2331 به مساحت 152 مترمربع.  
79.رای شماره 2522 – 94/3/21 – سیدمحمد موسوی فرزند سیدحمید به شناسنامه 
شماره 1032 شهرضا و شماره ملی 1199189030 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 160 به مساحت ششدانگ 189/52 مترمربع.
رویاء طاهری فرزند رضا به شناسنامه شماره   –  94/3/21  – 80.رای شماره 2523 
873 شهرضا و شماره ملی 1199217433 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

نیمه تمام مفروزی از پالک 160 به مساحت ششدانگ 189/52 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

81.رای شماره 2296 – 94/3/10 – ابوالقاسم طهرانی فرزند اصغربه شناسنامه شماره 
929 شهرضا و شماره ملی 1199065595 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 37 

به مساحت 192/10 مترمربع.
به  سیدمحمد  فرزند  موسوی  سیداسماعیل   –  94/2/28  –  1890 شماره  82.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209920522 ملی  شماره  و  سمیرم   27 شماره  شناسنامه 

مفروزی از پالک 105 به مساحت 108/35 مترمربع.
83.رای شماره 1638 – 94/2/21 – مهری کاویانپور شهرضا فرزند قلی به شناسنامه 
شماره 751 شهرضا و شماره ملی 1199003621 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 121 به مساحت 205/90 مترمربع.
84.رای شماره 12760 – 93/12/21 – سودابه ممیز فرزند نصراله به شناسنامه شماره 
9 شهرضا و شماره ملی 1199164828 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 172 

به مساحت 183/15 مترمربع.
محمدرضا  فرزند  شهرضا  موخر  اسدی  عباس   –  94/1/18  –  221 شماره  85.رای 
از  مشاع  دانگ  ملی 1199182664 سه  و شماره  396 شهرضا  به شناسنامه شماره 
به  شده  تبدیل   2377 شماره  به  که   206 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ 

مساحت ششدانگ 164 مترمربع.
لیال یوسفی دیزیچه فرزند علی اکبر به شناسنامه   – 94/1/19 86.رای شماره 222 – 
شماره 98 حوزه 3 لنجان و شماره ملی 5419807270 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 206 که به شماره 2377 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 

164 مترمربع.
87.رای شماره 2129 – 94/03/05– امیرحسین فرجام فرزند یداله به والیت پدرش به 
شناسنامه و شماره ملی 1190221128 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 334 

به مساحت 256 مترمربع.
سیدجواد موسوی پیکانی فرزند سیدعلی اکبربه   – 94/2/23 88.رای شماره 1707 – 
شناسنامه شماره 3993 حوزه 13 اصفهان و شماره ملی 5649213100 ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 334 باقیمانده که به شماره 2435 تبدیل شده به 

مساحت 85/36 مترمربع.
شماره فرعی از33- اصلی مهرقویه

89.رای شماره 4742-94/04/24– رحمت اله شاه نظری فرزندرضاقلی به شناسنامه 
شماره 4حوزه1روستائی شهرضاوشماره ملی 1199471585ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 399به مساحت 151/15 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فرزندرحمت  نظری  شاه  مریم  شماره94/04/24-4744-  90.رای 
خانه  یکباب  ملی1198587725ششدانگ  شهرضاوشماره  شماره488حوزه1مرکزی 

مفروزی ازپالک399به مساحت120/35مترمربع.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

احمدرضا نصیری شهرضا فرزند شکراله به   – 93/11/28 91.رای شماره 11783 – 
شناسنامه شماره 511 شهرضا و شماره ملی 1199025331 ششدانگ یک باب خانه 
سه طبقه مفروزی از پالک 12 به مساحت 234/50 مترمربع.بموجب سندشماره1933-

89/08/17دفتر303شهرضادررهن بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضاقراردارد.

به شناسنامه  فرزند عوضعلی  مهناز رضائی   –  93/11/29  – 92.رای شماره 11899 
شماره 441 شهرضا و شماره ملی 1199024635 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 278/03 مترمربع.
93.رای شماره 11913 – 93/11/29 – عبدالرضا صداقت فرزند علی اکبر به شناسنامه 
شماره 477 شهرضا و شماره ملی 1198924543 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 278/03 مترمربع.
94.رای شماره 1748 – 94/2/24 – اکرم آصفی فرزند عبدالجواد به شناسنامه شماره 
2231 قمشه و شماره ملی 1199330566 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 186 به مساحت 100/35 مترمربع.
به  محمدحسین  فرزند  شهرضا  منفرد  مهدیه   –  94/3/11  –  2309 شماره  95.رای 
شناسنامه شماره 778 شهرضا و شماره ملی 1199293970 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 239 به مساحت 128 مترمربع.
96.رای شماره 2281 – 94/3/9 – یداله جوی فرزند حسن به شناسنامه شماره 306 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199023280 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ 245/17 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  سیف  فرزند  خاتمی  شهناز   –  94/3/9  –  2282 شماره  97.رای 
شماره1030 شهرضا و شماره ملی 1199081396 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت ششدانگ 245/17 مترمربع.
98.رای شماره 2297 – 94/3/10 – اسماعیل براهیمی فرزند محمدابراهیم به شناسنامه 
و  دو_سی  و  سی  و  حبه   23 در   1199147885 ملی  وشماره  شهرضا   609 شماره 
پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت 

ششدانگ 245/50 مترمربع.
99.رای شماره 2298 – 94/3/10 – شهرزاد میرپوریان فرزند سیدکمال به شناسنامه 
شماره 899 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199411191 در 48 حبه و سه_سی و 
پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1253 به مساحت 

ششدانگ 245/50 مترمربع.
100.رای شماره 2290 – 94/3/9 – مهناز کاظم پور فرزند حیدر به شناسنامه شماره 
716 شهرضا و شماره ملی 1199078255 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 1255 به مساحت 109/10 مترمربع.
شماره های فرعی از 69 - اصلی شاهرضا 

به  فرزند غالم  پورخاقان شاهرضائی  بنیامین   –  94/2/28  – 101.رای شماره 1888 
باب  یک  ملی 1190450951 شهرضا ششدانگ  به شناسنامه و شماره  پدرش  والیت 

خانه نیمه تمام سه طبقه مفروزی از پالک 46 به مساحت 209/10 مترمربع.
102.رای شماره 412–94/1/23– فاطمه السادات میرطاوسی شاهرضائی فرزند سید 
ادریس به شناسنامه شماره 178 حوزه 1مرکزی قمشه و شماره ملی 1199670103سه 
به مساحت  از پالک 208  باب خانه مفروزی  از یک  از ششدانگ قسمتی  دانگ مشاع 
ششدانگ 6 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک207جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است. 
103.رای شماره 413 – 94/1/23 – محمد رفیعیان فرزند صفرعلی به شناسنامه شماره 
17 حوزه روستائی شهرضا و شماره ملی 1199647942 سه دانگ مشاع ازششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 208 به مساحت ششدانگ6مترمربع که به 

انضمام ششدانگ پالک207جمعاتشکیل یک باب خانه را داده است.
شماره های فرعی از 100- اصلی فیض آباد

شناسنامه  به  محمد  جان  فرزند  عقدکی  احمد   –  94/2/16  –  1432 شماره  104.رای 
شماره 42 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209829959 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1 به مساحت 145/70 مترمربع.
صغری عبدالی فرزند صفرعلی به شناسنامه   –  94/02/24  – 105.رای شماره 1765 
شماره 10 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209771993 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 235 به مساحت 170 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند سردار  محمدرضا عقدکی   –  94/3/10  – 106.رای شماره 2295 
شماره 2179 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199856746 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 380 به مساحت 172/58 مترمربع.
به  خداخواست  فرزند  فرد  امیری  محمدرضا   –  94/2/28  –  1909 شماره  107.رای 
شناسنامه شماره 1527 شهرضا و شماره ملی 1199323527 ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 495 به مساحت 155/46 مترمربع.درازاء155/46سهم مشاع 
عباس  ازطرف  الواسطه  مع  عادی  انتقال  ششدانگ  از9523سهم  مشاع  از1200سهم 

بهرامی اسفرجانی.
108.رای شماره 13046 – 93/12/27 – براتعلی انصاری فرزند شهنواز به شناسنامه 
شماره 3403 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209555573 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 534 به مساحت 126/80 مترمربع.
109.رای شماره 2305 – 94/3/10 – لیلی امیری فرزند امامقلی به شناسنامه شماره 
3677 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209558327 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 580 به مساحت 135/76 مترمربع.
شماره فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

به  صفرعلی  فرزند  پور  کاظم  محسن  محمد   –  94/2/22  –  1667 شماره  110.رای 
شناسنامه شماره 855 شهرضا و شماره ملی 119295744 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 120 به مساحت ششدانگ 87/27 مترمربع.
111.رای شماره 1668 – 94/2/22 – شایسته تاکی فرزند هوشنگ به شناسنامه شماره 
1464 حوزه1شهری قمشه وشماره ملی 1199300837 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب مغازه مفروزی از پالک 120 به مساحت ششدانگ 87/27 مترمربع.
شماره مفروزی از 157 - اصلی محمودیه

به شناسنامه  علی  فرزند  زادگان  گرامی  شهال   –  94/3/21  – 112.رای شماره 2530 
شماره 564 شهرضا و شماره ملی 1199214345 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

252/50 مترمربع.
شماره فرعی از 171 - اصلی مهدیه 

113.رای شماره 1756 – 94/2/24 – صادق همتیان فرزند علی محمد به شناسنامه 
شماره 369 حوزه 2 لردگان و شماره ملی 6329728402 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 13 به مساحت 205/01 مترمربع.
114.رای شماره 1650 – 94/2/22 – ترنج قنبری فرزند گل محمد به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6299794038 ملی  شماره  و  گندمان  روستائی   1 حوزه   9

مفروزی از پالک 16 به مساحت 162/40 مترمربع.
به شناسنامه  احمد  فرزند  فرهمندیان  سرمست    –  94/3/9  – 115.رای شماره 2279 
از  مشاع  دانگ  سه   5479538322 ملی  شماره  و  کازرون   4 حوزه   2453 شماره 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 46 به مساحت ششدانگ 238/77 مترمربع.
116.رای شماره 2280 – 94/3/9 – کتان صفری فرزند موسی به شناسنامه شماره 77 
سمیرم و شماره ملی 1209162563 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 46 به مساحت ششدانگ 238/77 مترمربع.
        ردیف ب(

شماره فرعی از23- اصلی سودآباد         
شماره5066-94/05/06-آقای  اصالحی  شماره10306-93/10/27ورای  117.رای 
شهرضا  شماره52  شناسنامه  به  رضاقلی  فرزند  شهرضائی  سنجری  اسماعیل 
وشماره ملی 1198982731سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی 
اولیه شماره  از پالک779به مساحت ششدانگ 118/26 مترمربع که در رای و آگهی 

مفروزی اشتباها 799 قید گردیده اینک تجدید آگهی می گردد.
5067-94/05/06-خانم  شماره  اصالحی  رای  شماره10307-93/10/27و  118.رای 
و  6شهرضا  حوزه   57 شماره  شناسنامه  به  امراله  فرزند  شهرضا  محرابی  مهوش 
مفروزی  طبقه  دو  خانه  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199355151سه  شماره 
شماره  اولیه  وآگهی  دررای  که  ششدانگ118/26مترمربع  مساحت  ازپالک779به 

مفروزی اشتباها799قید گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
         شماره فرعی از50- اصلی اله آباد

خانم   94/05/11-5200 شماره  اصالحی  رای  997-94/02/05و  شماره  119.رای 
به شناسنامه شماره3516 حوزه 3اصفهان  افشاری شهرضا فرزند غالمرضا  فخری 
از پالک 1253به مساحت  یکباب خانه مفروزی  و شماره ملی1287044581ششدانگ 
آگهی  مغازه  یکباب  از  قسمتی  اشتباها  ملک  نوع  اولیه  آگهی  در  که  253/50مترمربع 

گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/05/12
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/05/27

م الف:259 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

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

» ماجرای آن بیست و س��ه نفر اتفاقی است که نمونه اش در هیچ 
جنگی رخ نداده اس��ت«. ای��ن جمله از مقدمه کت��اب خاطرات 
خود نوشت » احمد یوس��ف زاده« نمایانگر آن اس��ت که در این 
کتاب با روایتی بدیع از هش��ت س��ال جنگ تحمیل��ی در قالب 

خاطره مواجهیم.
 این کتاب روایت احمد یوس��ف زاده از دوران اس��ارتش اس��ت. 
او که در 16 س��الگی، داوطل��ب اعزام به جبهه می ش��ود پس از 
گذران��دن دوره آم��وزش نظامی از طرف س��پاه کرم��ان و تیپ 
ثاراهلل این اس��تان به فرماندهی حاج قاسم س��لیمانی در جریان 
 عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر می شود، 

به اسارت درمی آید.
»آن بیست و سه نفر« شرح هشت ماه ابتدایی اسارت و اتفاقاتی 
است که برای یوسف زاده و گروه بیست و سه نفره شان رخ داده 

است.
یوس��ف زاده خود درباره این کتاب می گوید: » آوردن یک عده 
نوجوان 1۵ ساله به کاخ صدام و واداشتن آنان به بیان اعترافاتی 
 دروغین مبنی ب��ر اجباری بودن اع��زام رزمن��دگان نوجوان به 
جبهه های جنگ که می توانس��ت افکار عمومی جهانیان را در 
جهت خواسته های رژیم بعث عراق تغییر دهد، موضوعی است که 

این کتاب را بی نظیر می کند«.
این کتاب ک��ه در قال��ب ادبیات 
اس��ارت یا ادبیات بازداشتگاهی 
جای م��ی گیرد؛ زندگی بیس��ت 
 و س��ه نف��ر نوج��وان را روای��ت 
می کن��د ک��ه در عین س��ن کم 
 ش��ان با ش��جاعت تمام در برابر 
ش��کنجه های جس��می و روانی 

دشمن، تسلیم نشدند.
تا امروز بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب 
اسارت در ایران منتشر شده است. 
مرتضی س��رهنگی چهره س��ال 
هنر انقالب و پیشکسوت ادبیات 

پایداری در خصوص کارکرد ادبیات اسارت معتقد است؛ می توان از 
ادبیات اردوگاهی در روش زندگی خانوا ده ها استفاده کرد. ادبیات 
اردوگاهی به راحت��ی یک نوع زندگی را به م��ا آموزش می دهد. 
بس��یاری از درس هایی که در این خاطرات هست، امروز به درد 
ما می خورد. این کتاب ها به خوبی می تواند منبعی برای مشاوره 
خانواد ه ها باشد. کلید هایی در این خاطرات هست که می تواند 
درهای بسته ای که در خانواده های امروزی ما وجود دارد، باز کند.

کتاب » آن بیست و سه نفر« با نگاه بدیع به یکی از اتفاقات جنگ 
کشش، تعلیق، فضای مناسب و... بستر بسیار مناسبی برای تولید 

فیلم است.
  پدی��ده بازنمای��ی خود در 
این نوع از ادبیات به قدری 
پررنگ است که مردم دیگر 
کشور ها با خواندن این نوع 
از ادبیات می خواهند بدانند 
کسانی که مانند خودشان 
و در ش��رایط خودشان قرار 
داش��ته اند، چگون��ه با آن 
ش��رایط زندگی کرده اند و 
پیروز شده اند. این ادبیات با ش��اخصه هایی چون ایمان، امید و 
محبت، انس��انی ترین گونه ادبیات جنگ محسوب می شود و به 

همین خاطر است که خیلی زود ترجمه می شود.
 خاطره نگاری، به عن��وان پدی��ده ای که در ده��ه اخیر جریان 
 پر نشاط و رو به جلو داش��ته، امروز مراحل بلوغ و باروری خود را 
می گذراند. این ن��وع از ادبیات به مرور ب��ه ژانری منحصر به فرد 
تبدیل شده است که جای خود را بین مخاطبان عام و خاص پیدا 

کرده و امروز به عنوان ادبیات تاثیر گذار شناخته می شود.
خود نوش��ت » آن بیس��ت و س��ه نفر« هم در این قالب یکی از 

درخشان ترین کتب خاطره اس��ت. اتفاقی که برای این ۲۳ نفر 
نوجوان از رزمندگان ای��ران رخ داد، یکی از مه��م ترین اتفاقات 
جنگ است. رزمندگان ما در این موقعیت تصمیم بزرگی گرفتند؛ 
آنها نه تنها در مقابل دوربین ها حرف های��ی در ضدیت با ایران 
 نزدند، بلک��ه تصمیم گرفتند آزاد نش��وند و مدت ۹ س��ال را در 
سلول های رژیم بعثی بمانند، اما از ارزش های خود فرونگذارند و 

این همه در حالی بود که این رزمندگان نوجوان بودند.
خاطراتی از نوجوانان در جنگ و خصوصا در اسارت، امید تازه ای 
برای نویسندگانی بود که بعد از گذشت بیش از دو دهه نوشتن و 
تحقیق در موضوع جنگ، احساس می کردند که همه چیز درباره 

جنگ گفته شده و روایت تازه ای از آن دوران به دست نمی آید.
فارغ از این که بیان این خاطرات در قالب چنین کتاب هایی چقدر 
در زمینه شناخت ابعاد مختلف جنگ، رشادت ها و ایثارگری های 
رزمندگان و خانواده های شان ضروری، کارگشا و تاثیر گذار است؛ 
این س��وال در ذهن ایجاد می ش��ود که چاپ و انتشار این دست 

کتاب ها چه کارکردی در جامعه دارد؟
س��رعت بیان اطالعات و تاثیر گذاری بر مخاطب به شیوه های 
نوین، روز به روز در حال تغییر و کامل ش��دن است. در این میان 
کتاب هنوز هم به عنوان مطمئن ترین مرجع در قالب هنر و رسانه 

جایگاه خود را در میان جوامع مختلف حفظ کرده است؛ اتفاقی 
که در جریان خاطره نگاری در ایران هم شکل درست خود را پیدا 
کرده و خاطرات توسط نویسنده و راوی برای ثبت، توسط کتاب 
منتشر می شوند. الزامی که به درستی در این روند تشخیص داده 
ش��ده اس��ت و با توجه به محدودیت هایی چون فراموشی، فوت 
افراد و از دست دادن اطالعات و اخبار ایشان از یک واقعه، فاصله 
از واقعیت رخ داده و گره خوردن آن با تفا سیر روز و ... جمع آوری 
گفت وگوها و خاطرات در قالب کتاب برای محفوظ ماندن و ثبت 
واقعیت امری الزم اس��ت.توجه به ثبت واقعی��ت در کتاب های 
خاطره باعث شده است وجوه ادبی و هنری در این آثار کمتر دیده 
و رعایت شود. هرچند نویسندگان در نگارش خاطرات سعی دارند 
ادبیاتی درخور ارائه دهند، اما با خواندن بیشتر کتاب های خاطره، 
به این نتیجه می رس��یم که نویس��نده بیش از این که معطوف 
به »چگونه« نوشتن باشد بر »چه« نوش��تن تمرکز کرده است؛ 
اتفاقی که باعث می شود کتاب های خاطره به عنوان کتاب های 
 صادق میان خوانندگان و پژوهشگران در آینده معرفی شوند. اما 
 هم ای��ن که وجوه هن��ری در این کت��اب ها کمرنگ می ش��ود، 
 تاثیر گ��ذاری و رغب��ت مخاطب را از این دس��ت کت��اب ها کم 

می کند.
کتاب » آن بیست و سه نفر« با نگاه بدیع به یکی از اتفاقات جنگ، 
کشش، تعلیق، فضای مناسب و... بستر بسیار مناسبی برای تولید 
فیلم است؛ اتفاقی که به طوری مقطعی با تولید یک مستند از این 
کتاب و پخش آن در شبکه یک سیما رخ داد و تاثیر گذاری همان 

مستند بیانگر ظرفیت های بسیار این کتاب به زبان سینماست.
»آن بیست و سه نفر« نمونه ای از خاطراتی است که در صورتی 
که با نگاهی هنرمندانه به آن توجه شود منبع بسیار مناسبی برای 

ارائه آثار هنری مانند فیلم و نمایش خواهد بود.
 نکته مهم��ی که در این مقط��ع باید به آن توجه کرد این اس��ت 
اگر این گونه خاطره نویسی به درستی در قالب های هنری عرضه 
نش��وند؛ اول، با توجه به این که این دس��ت کتاب ها خاطراتی از 
چهرهای گمنام و ناشناس هستند، هیچ جذابیتی برای مخاطب 
نخواهد داشت. دوم، ممکن است گاه راویان یا خاطره نویسان برای 
جذاب شدن کتاب ش��ان و ایجاد مخاطب بیشتر دست به تغییر 
واقعیت بزنند و از رس��الت خود که همان بی��ان و حفظ واقعیت 
است، دور ش��وند. سوم، از دس��ت دادن ظرفیت های مخاطبانی 
که امروزه رسانه های پویا و پرکشش به راحتی در دسترس شان 
اس��ت.امروز اگر هنرمندان به سمت آن بیس��ت و سه نفرهایی 
 نروند که دیده ایم، لمس شان کرده ایم و نوشته ایم؛ آنها البه الی 
قفسه های کتابخانه ها خاک خواهند خورد و ذهن نوجوان و جوان 
امروز ما پر خواهد شد از تصویر آن بیست و سه نفرهایی که دیگران 

می خواهند ببینند.

جای خالی »آن بیست و سه نفر« در سینما

 دبیر ش��ورای عالی انجمن دندان پزش��کی ایران گفت: مس��اله جرم گیری 
به معنای تمیز کردن دندان ها اس��ت و این  کار به هیچ وجه باعث آس��یب 

رساندن به دندان ها نمی شود. 
عبدالج��واد رحیم پور گف��ت: دندان ه��ا به خاط��ر ترکیبات آهک��ی بزاق 
دهان، رس��وب ترکیبات آهکی ب��زاق و م��واد غذایی مصرف ش��ده که در 
دندان ه��ا می نش��ینند، دچ��ار پوس��یدگی ش��ده و نی��از به ج��رم گیری 
 دارن��د. ب��ا انج��ام چکاپ ه��ای 6 گان��ه بافت مش��خص می ش��ود که چه 
دندان هایی و چه اندازه نیاز است جرم گیری شود. وی ادامه داد: اگر دندان ها 
 به مدت طوالنی جرم گیری نشوند، بس��تر مناسبی برای رشد میکروب ها و 
ماکرو ارگانیس��م ها در داخل دهان فراهم می ش��ود. این جرم باعث تورم و 
پرخونی لثه، بوی بد دهان،  خونریزی لثه و بیماری های لثه و دهان می شود 
و همچنین  حضور جرم باعث باال رفتن غلظت میکروب های دهانی شده که 
سرانجام منجر به  پوسیدگی دندان ها می ش��وند. وی در خصوص سن افراد 
برای انجام جرم گیری گفت: نمی توان سن خاصی را برای انجام این کار تعیین 
کرد و بیمارانی که به دلیل عدم رعایت بهداش��ت و حتی افرادی که رعایت 
بهداش��ت هم انجام می دهند به دلیل  وجود ترکیبات آهکی بزاق، مستعد 
انجام این کار هستند. این متخصص دندانپزش��کی افزود: توصیه بنده این 
است که همه افراد، سالی یک بار جرم گیری دندان انجام دهند تا از به وجود 
آمدن بیماری های دهان از جمله بوی بد دهان و همچنین بیماری های لثه 
جلوگیری کنند. وی در ادامه بیان کرد : متاسفانه در بین مردم این برداشت 
غلط وجود دارد که انجام جرم گیری باعث از بین رفتن مینای دندان می شود؛ 
در صورتی که اینگونه نیست و جرم گیری روشی موثر برای تمیز کردن دندان 
 و بهداشت دهان اس��ت و اگر این کار به صورت صحیح انجام شود می تواند 

در طول عمر دندان ها بسیار موثر باشد.
 عضو هی��ات مدی��ره انجمن دن��دان پزش��کان ای��ران گفت: ج��رم گیری 
 دندان ها باعث لق ش��دن دن��دان ها نمی ش��ود و پایه دندان های��ی که دیر 
     جرم گیری می شوند، ضعیف شده  و در مواردی باعث افتادن دندان می شود.

جرم گيری باعث از بين رفتن 
مينای دندان نمى شود
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