
گریه کن ای دیده روز ماتم است
                                                                آخر عمر رسول )ص( خاتم است

ناله خیزد از دل ارض و سما
                                                              دل غمین گشته تمام ماسوا

رحلت ختم رسوالن و عزای امام حسن )ع( وشهادت امام رضا )ع( 
تسلیت باد

دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است
                                                                 تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است

پیامبر )ص( : »پاره ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد، هر 
مومنی او را زیارت کند خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب می 

کند.«

داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم
                                                                       لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم

یا ایّها الّرسول بدون دعای تو
                                                                      از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم . . .

دلم برای تو پر می کشد امام غریب
                                                             غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب

زیارت تو که فوق همه زیارت هاست
                                                            دل مرا به سفر می کشد امام غریب

 رحلت پیامبراعظم، امام حسن مجتبی)ع( و شهادت امام رضا)ع( به عاشقانشان
 تسلیت می گوییم.

فلک را رکن آرامش شکسته
                                                                           زمین از اشک غم ، در گل نشسته

مالئک جمله در جوش و خروشند
                                                                         خالیق جمله از ماتم خموشند

یا رسول اهلل
با غروب آفتاب تو، کعبه تا قیامت سیه پوش گشته و زمزم اشک عزا به 

رخسار مکه می ریزد.

روز عزای مسلمین است
                                                          درناله جبریل امین است

مدینه شده غرق سوگ و ماتم 
                                                     بهر مجتبی و نبی اکرم

واحد حقوقی شهرداری آران و بیدگلروابط عمومی شهرداری مبارکه

 رحلت جانکاه پیامبر مهربانی و امام حسن مجتبی )ع( 
وشهادت امام رضا)ع( تسلیت باد

رحلت پیامبر اکرم )ص(، امام حسن مجتبی )ع( وشهادت امام رضا )ع( بر تمام 
مسلمین جهان تسلیت باد

رحلت پیامبر اکرم )ص( و امام حسن مجتبی )ع( وشهادت امام رضا )ع( 
بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد

 رحلت پیامبر اکرم)ص( و امام حسن مجتبی)ع( و شهادت آفتاب هشتم امامت 
علی ابن موسی الرضا )ع( تسلیت باد

رحلت پیامبر اکرم )ص( ، امام حسن مجتبی )ع( و شهادت امام رضا )ع( بر تمام 
مسلمین جهان تسلیت باد

روابط عمومی بانک پارسیان

روابط عمومی پاالیش نفت

روابط عمومی بانک  کشاورزی

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 

 رحلت پیامبر اکرم)ص(، امام حسن مجتبی)ع( 
وشهادت امام رضا)ع( تسلیت باد

امور مالی شهرداری هرندامور مالی شهرداری خوانسار

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

گزارش اردوهـای مختلـط دانشجویی 
روی میز وزیرعلـوم

مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی وزی��ر علوم گف��ت: نس��خه اولیه 
گ��زارش اردوه��ای مختلط دانش��جویی تهیه ش��ده و ب��ه زودی 
گزارش نهای��ی آن آماده می ش��ود. س��ید ضیاء هاش��می درباره 
گزارش��ی که قرار ب��ود طبق دس��تور رئیس جمه��ور درخصوص 
اردوهای دانش��جویی مختلط تهیه ش��ود، گفت: گ��زارش مذکور 
توس��ط معاون��ت فرهنگ��ی وزارت علوم تدوی��ن و ب��ه وزیرعلوم 

 ارائ��ه ش��ده اس��ت و وزیرعل��وم در جلس��اتی آن را مط��رح 
کرد ه اند.وی ادامه داد: براس��اس این گ��زارش، برنامه اردوی 

مختلط دانش��جویی که با مدیریت دانشگاه ها و یک اردوی 
رسمی باشد نداشتیم، اما درمورد برنامه های اردویی که 

برگزار شده و به ش��کل مختلط بوده 
مواردی بوده  که تذکرات ...

بناهـای تاریخی 
استان تعطیل است
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نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفت: انتظار می رود که این پیش نویس سه ش��نبه 

آینده 24 آذرماه بدون تغییر ...

باخت فن��ی چهار ب��ر صف��ر مقابل تی��م منصوری، 
محرومی��ت بلند مدت تماش��اگران، جریمه نقدی و 

تهدید به انحالل تمام مواردی هستند که این ...

چهاردهمی��ن نمایش��گاه تجهی��زات و تأسیس��ات 
سرمایشی و گرمایش��ی از 23 تا 27 آذر ماه با حضور 

135 مشارکت کننده در محل برگزاری ...

با تصویب کلیات الیحه بودجه سال آینده، کارکنان با 
مجموع درآمد 15 میلیون و 600 هزار تومان در سال 

از پرداخت مالیات حقوق معاف خواهند ...

مدیر ام��ور فرهنگی و رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث 
فرهنگی اس��تان از تعطیلی کلیه بناهای تاریخی استان 

اصفهان همزمان با روز 19 آذر ماه، سالروز رحلت ...

واکنش ایران به قطعنامه 
PMD پیشنهادی ۵+۱ درباره

گیتـی پسنـد
 نقـره داغ شـد  

چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات 
و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی 

معافیت مالیاتی حقوق 
کارکنان اعالم شد

3

رشد ۱۱ درصدی تجارت 
الکترونیک در سال 94

مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت پست از رشد 11 
درصدی تجارت الکترونیک در طول 7 ماهه اول امسال 
خبر داد و گفت: اآلن در بحث مراودات مالی با مش��کل 
رو به رو هستیم که با اجرایی ش��دن برجام مشکل نقل 
و انتقال مالی ما حل می ش��ود و می توانی��م در تجارت 

الکترونیک توفیق بیشتری داشته باشیم.
حس��ین مهری  در م��ورد تف��اوت های پس��ت امروز و 
دیروز و تعریف وظایف جدید این ش��رکت با توس��عه و 
 پیشرفت تکنولوژی، اظهار کرد: با توجه به شکل گرفتن 
شبکه های جدیدی مثل اینترنت و شبکه های اجتماعی 
پست نیز مأموریت های جدیدی به خودش گرفته است.

وی تصری��ح کرد: پیش از این، پس��ت فقط یک ش��بکه 
فیزیکی بود و از قبول تا توزیع ی��ک امانت نقش ایفا می 
کرد، اما امروز 2 ش��بکه دیگر به ش��بکه فیزیکی اضافه 
شده که یکی ش��بکه الکترونیکی و دیگری شبکه مالی 
است. از تلفیق ش��بکه های فیزیکی، الکترونیکی و مالی 

مأموریت های ...

رسول زرگرپور در نشست با فرمانداران استان؛ 

اصفهان نیازمند نمایندگانی در تراز ملی است
12
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رییس اداره مبارزه با تروریسم عراق از آزادسازی ۸۰ درصد از 
مناطق جنوب الرمادی در استان االنبار واقع در غرب این کشور 
از دس��ت تروریست های داعش��ی خبر داد.»صحبان نعمان« 
رییس اداره مبارزه با تروریسم عراق گفت که نیروهای امنیتی 
این کشور موفق شدند منطقه التأمیم یک و منطقه التأمیم دو را 
از دست تروریست های داعشی آزاد کنند.به گزارش رسانه های 
عراقی، وی افزود که تاکنون حدود ۸۰ درصد از مناطق جنوبی 
الرمادی از دست داعش آزاد شده است و نیروهای عراقی موفق 
ش��دند دو محور ش��مالی و غربی الرمادی را به یکدیگر وصل 
کنند. خبردیگراینکه »ابوالقعقاع« مس��وول ارتباطات داعش 
در الرمادی به همراه 4 تن از معاونانش کشته شدند و سه برج 
مخابراتی داعش نیز در خالل عملیات آزادسازی مناطق التأمیم 
در جنوب الرمادی منفجر شد.از سوی دیگر نیروی هوایی عراق 
16 تانکر نفت داعش را در شمال شرق منطقه »الرحالیه« در 

غرب االنبار منهدم کرد.فرماندهی عملیات بغداد نیز از هالکت 
شماری از داعشی ها و انهدام دو خودروی بمب گذاری شده آنها 
در شهرستان الکرمه در استان االنبار خبر داد. نیروهای امنیتی 
عراق همچنین حمله گروه تروریس��تی داعش با دو خودروی 
بمب گذاری شده به کوه های مکحول در صالح الدین را خنثی 
کردند.نیروه��ای داوطلب مردمی عراق نی��ز حمله داعش در 
جزیره عین الفرس در جنوب غرب العوجه در استان صالح الدین 

را خنثی کردند که در پی آن 3 خودروی داعش منهدم شد.
همچنین 4 تروریست داعشی نیز در پی انفجار بمب در خالل 
بمب گذاری مناطق و راه ها از سمت بیجی به سمت الشرقاط 
کشته ش��دند نیروی هوایی ارتش عراق نیز 3 مقر داعشی ها و 
همچنین دو کارگاه س��اخت بمب در جزیره س��امرا را منهدم 
کرد که ای��ن امر موجب به هالکت رس��یدن ش��مار زیادی از 

تروریست ها شد.

قطعنامه پیشنهادی جمهوری اس��المی ایران برای پیگیری 
خلع س��الح قدرت های اتمی جه��ان ب��ا 121 رای موافق در 

نشست علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما ، قطعنامه پیش��نهادی 
جمهوری اسالمی ایران برای پیگیری خلع سالح قدرت های 
اتمی جهان با 121 رای موافق در نشست علنی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد تصویب ش��د. دراین نشست 57 قطعنامه 
درموضوعات مختلف امنیت بین المللی با تاکید بر موضوعات 
خلع سالح و به ویژه خلع سالح هسته ای در دو سطح جهانی 
و منطقه ای مطرح و تصویب شد. جمهوری اسالمی ایران نیز 
قطعنام��ه ای را بر مبنای مصوبات س��ه کنفرانس پیمان منع 
گسترش سالح های هسته ای در س��ال های 1995، 2۰۰۰ و 
2۰1۰ میالدی تنظیم و پیگیری تعهدات دارندگان سالح اتمی 
برای خلع سالح را خواستار ش��ده بود.این قطعنامه غیرالزام 

آور که با 121 رای موافق، 4۸ مخال��ف و 12 ممتنع تصویب 
 شد، اقدام عملی همه کش��ورهای مجهز به سالح هسته ای را 
در راس��تای خلع س��الح های هس��ته ای برای تروی��ج ثبات 
بین المللی و امنیت بی نقص برای همه خواس��تار شده است.

قطعنامه پیش��نهادی ایران همچنین تالش های یک جانبه 
بیشتر از طرف کش��ورهای مجهز به سالح هس��ته ای را برای 
کاهش زرادخانه های هس��ته ای خود خواس��تار ش��ده است.

اکثریت 12۰ کش��ور عضو جنبش عدم تعهد از این قطعنامه 
حمایت کردند اما آمریکا، اس��رائیل، کانادا، انگلیس، روسیه، 
فرانس��ه و آلمان از جمله کش��ورهای مخالف با این قطعنامه 
بودند. چین، کره، ژاپن، هند و ایتالیا نیز به این قطعنامه رأی 
ممتنع دادند.نکته قابل توجه در روند تصویب قطعنامه های این 
نشست علنی مجمع عمومی، مخالفت رژیم صهیونیستی با اکثر 
این قطعنامه ها با رای منفی و در برخی موارد با رای ممتنع بود.

مع��اون فرهنگی و اجتماع��ی وزیر علوم گفت: نس��خه 
اولیه گزارش اردوهای مختلط دانش��جویی تهیه ش��ده 
و به زودی گزارش نهایی آن آماده می ش��ود. سید ضیاء 
هاشمی در گفتگو با مهردرباره گزارشی که قرار بود طبق 
دس��تور رئیس جمهور درخصوص اردوهای دانشجویی 
مختلط تهی��ه ش��ود، گفت: گ��زارش مذکور توس��ط 
معاون��ت فرهنگی وزارت عل��وم تدوین و ب��ه وزیرعلوم 
 ارایه شده اس��ت و وزیرعلوم در جلس��اتی آن را مطرح 

کرد ه اند.
وی ادامه داد: براساس این گزارش، برنامه اردوی مختلط 
دانش��جویی که با مدیریت دانش��گاه ها و ی��ک اردوی 
رسمی باش��د نداش��تیم، اما درمورد برنامه های اردویی 
که برگزار شده و به شکل مختلط بوده مواردی بوده  که 
تذکرات الزم داده شده، تاکید ما براین است که اردوهای 

دانشجویی طبق ضوابط برگزار شود.
مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی وزیرعل��وم اف��زود: در 
مورد برگزاری کنس��رت در دانش��گاه ها، ج��ز در حوزه 
دانش��کده های هنر و حوزه هایی که به صورت تخصصی 
موسیقی کار می کنند، در س��ایر موارد مجوز برگزاری 
کنسرت در دانشگاه صادر نشده اس��ت و بنا نیز نداریم 

مجوزی صادر کنیم.
وی ادامه داد: کنسرت و موسیقی در سطح جامع برگزار 
می شود و اعتقاد ما این است که دانشگاه ها برنامه های 
علمی، فکری و فرهنگ��ی را باید در اولوی��ت خود قرار 

دهند.
مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی وزیرعل��وم اف��زود: 
در ح��ال حاض��ر نس��خه اولی��ه گ��زارش اردوه��ای 
مختل��ط دانش��جویی منعک��س ش��ده ام��ا ب��رای 

اینک��ه ای��ن گ��زارش کامل ش��ود، دوب��اره ب��ر روی 
 آن کار ش��ود . گ��زارش جام��ع آن ب��ه زودی آم��اده 

می شود.
درهمین راستا وچندی پیش رهبرمعظم انقالب اسالمی 

در دیدار جمعی از دانشجویان بیان کرده بودند:
» یک مس��ئله، مسئله ی کنس��رت ها در دانش��گاه بود 
که دانش��جوی عزیزی مطرح کردند که دانش��گاه جای 
کنسرت نیست. راست اس��ت؛ این را من هم یادداشت 
کرده ام و جزو یادداش��ت های من، همین مطلب هست. 
اینکه ما بیاییم دانشجوها را به خیال خودمان برای نشاط 
بخشیدن به محیط دانشجویی، به اردوی مختلط ببریم 
یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تش��کیل بدهیم، جزو 

غلط ترین کارها است.
 برای تحّرک دانش��جویی و تالش دانش��جویی و نشاط 
دانش��جویی، راه های دیگری وجود دارد؛ آنها را به گناه 
نباید کشاند، آنها را به سمت شکستن پرده های تقوا -که 
خوش��بختانه جوان متدیّن امروزی ب��ر حفظ آن اصرار 
دارد- نباید کشاند؛ آنها را به س��مت بهشت باید برد، نه 
 به سمت دوزخ. بله، این کارها در دانشگاه ها اصاًل وجهی 

ندارد.
 بنده البّته نش��انه های این قضیه و مشکل را خیلی سال 
قبل -که از سوی یک تشّکل دانش��جویِی آن وقت، یک 
حرکتی در دانشگاه انجام گرفته بود- دیدم و هشدار هم 
دادم لکن متأّسفانه دنبال نشد و چوبش را هم خوردیم؛ 
چند س��ال چوبش را خوردیم؛ امروز نبایست اجازه این 
کارها داده بش��ود؛ اینها خالف آزادی خواهی نیس��ت، 
 انجام این کارها نش��انه ی میل به آزادی و آزادی خواهی

 نیست.

 

اینه��ا هم��ان چیزهایی اس��ت که دش��منان جامعه ی 
ایرانی و جامعه ی مس��لمان و تمّدن اسالمی و دشمنان 
خصوص دانش��جوی ایرانی، دنبال میکنند برای اینکه 
نگذارند از بین اینها ش��هریاری ها درست بشوند، از بین 
اینها دکتر چمران ها درس��ت بش��وند؛ آنه��ا با طهارت 
زندگی کردند، با تقوا زندگی کردند. فقط هم مسئله ی 
هسته ای نیست، این رشته هایی که شما میشنوید و در 
آمارهای ما میگویند ما در دنیا جزو هش��ت کش��وریم، 
جزو نُه کشوریم، جزو ده کش��وریم که این پیشرفت را 
به دس��ت آوردیم، اغلب پیش��روان این کارها جوانهای 
متدیّنند، جوانهای انقالبی اند؛ هم در قضّیه ی هسته ای 
این جور است، هم در نانو این جور است، هم در خیلی از 
رش��ته های دیگر تحقیقی که امروز ]وجود دارد[. اینها 
همه دس��ت بّچه های مؤمن، بّچه های متدیّن، بّچه های 
 انقالبی است؛ اینها هستند که این کارهای بزرگ را انجام

 دادند.
ما بّچه ها را از گرایش انقالبی و گرایش اسالمی و دینی 
و میل ب��ه معنویّت دور کنیم با ای��ن کارهای غلط؟ این 
غلط ترین کارها اس��ت؛ البّته هر دو وزی��ر محترم مورد 
اعتماد من هستند منتها مراقب زیردست هایشان باشند؛ 
کاماًل مراقب کسانی که کلید کارهای این جوری دست 
آنها است، باشند؛ بدانند چه کار دارد انجام میگیرد. این 

هم یک نکته بود. «
گفتنی است بعد از تذکر دوم رهبری که دردیداربا جمعی 
از دانشگاهیان مطرح ش��د رییس جمهوربه وزیر علوم 
دس��تور داد  دراین خصوص تحقیق وتفحص کرده و به 

ایشان گزارش دهند.

کوچک زاده نماینده مردم تهران درجلسه روز گذشته طی 
تذکری به رییس مجلس به بودجه 4۰ میلیاردی که ازردیف 
بودجه داخلی مجلس دردست شخص ایشان گذاشته شده 
اشاره کرده و خواستار تدارک سازو کاری برای ارائه گزاشی 
درجهت روش��ن ش��دن نحوه هزینه این مبلغ برای مردم 
ونمایندگان مجلس شده است پس از این تذکر که مشروح 
آن درسایت شفاف آمده الریجانی اینطورپاسخ داده است: 
» گفتید پولی در اختیار رئیس مجلس است و امسال 42 
میلیارد تومان بوده، باید بگویم این میزان فقط در نوشته 
است و میزانی که داده شده تنها 1۰ تا 12 میلیارد تومان 
بوده و آن هم همان پولی اس��ت که ب��ه نمایندگان کمک 
می شود تا به افراد مستمند بدهند و خود شما هم هر دو سه 
ماه یک بار این پول را دریافت می کنید، لذا این پول را برای 
مستمندان ارائه می دهیم و فقط اسمش این است که این 
بودجه در دست رییس مجلس است، در حالی که رییس 

مجلس همین هزینه ها را انجام می دهد.«
****

یک مقام آگاه قضایی گفت: در پی اق��دام روزنامه اطالعات 
در انتش��ار تصویر و اظهارات رییس جمهور دوره اصالحات، 
سرپرست دادس��رای فرهنگ و رس��انه علیه مدیر مسوول 
روزنامه اطالعات اعالم جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق 
دادسرای ویژه روحانیت شده است.به گزارش بولتن نیوز، این 
مقام آگاه تاکید کرد: دستور دادستان تهران در منع انتشار 
 تصویر و اظه��ارات رییس جمه��ور دوره اصالحات کماکان
  به ق��وت خود باقی اس��ت و در صورت تخل��ف مطبوعات و

 رس��انه های جمعی از دس��تور صادره طبق مقررات اقدام 
خواهد شد.

****
غالمحسین کرباسچی درمراسم بزرگداشت روز دانشجو 
در دانشگاه امیرکبیرگفته: » براس��اس آمار سال 93 و 
درواقع تنها یک سال پس از روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید، ایران در میان 9۰ کش��ور جهان رتبه دوم را در 
شاخص فالکت به دست آورده است« وی دلیل ادعای 
خود را ش��اخص های تورم و رکود دراین سال ها اعالم 
کرده وگفته این دوعام��ل، تعیین کننده میزان فالکت 
در یک جامعه هستند. غالمحسین کرباسچی دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگی اس��ت ودرسوابق مدیریتی 

خود شهرداری اصفهان وتهران را دارد.
****

استاندارسیستان و بلوچستان به همراه معاون امنیتی 
و انتظامی و مش��اورخود همزمان با ده��ه آخر ماه صفر 
و درروز پنج ش��نبه دوازدهم آذر ماه درمراسم عروسی 
پسرامام جماعت مسجد مکی زاهدان شرکت کردندبه 
گزارش مشرق، دراین مراسم آقای علی اوسط هاشمی 
اس��تانداربه همراه میرش��کار معاون امنیتی و انتظامی 
 اس��تانداری، کرمی مشاور اس��تاندار و برخی از اعضای 

حزب اعتدال و توسعه حضور داشته اند.

ایسنا نوشت: نش��ریه تایم که هر ساله مرد سال جهان 
 را انتخاب می کند امس��ال حس��ن روحانی را در میان 

۸ کاندیدای نهایی کسب این عنوان قرار داده است.
 در میان ۸ کاندیدای نهایی 2۰15 این نش��ریه عالوه

 بر نام حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان نام های 
دیگری چون والدیمیر پوتین رییس جمهور روس��یه، 
آنگال مرکل صدراعظ��م آلمان و دونال��د ترامپ نامزد 
جمهوری خواه و پرحاشیه انتخابات ریاست جمهوری 

آینده آمریکا نیز حضور دارند.
در توضی��ح علت حض��ور حس��ن روحان��ی در میان 
نامزده��ای نهایی آمده اس��ت: ریی��س جمهوری که 
سعی کرد با دستیابی به توافق هسته ای با غرب اقتصاد 
کشورش را که به واسطه تحریم های آمریکا و غرب فلج 

شده بود، نجات دهد.

وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان، به منظور ش��رکت در 
اجالس» قلب آس��یا« و گفت وگو پیرامون حل بحران 
اقتصادی افغانستان و مس��ائل منطقه عازم اسالم آباد 

شد.
محمد جواد ظریف دی��روز تهران را به مقصد اس��الم 
آباد ترک کرد تا دراین اجالس ک��ه موضوع اصلی آن 
همکاری برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی و بهبود 

روابط میان کشورهای عضو است، حضور پیدا کند .
طبق برنامه پیش بینی شده قرار است ، در حاشیه این 
کنفرانس ، وزیر خارجه کشورمان با مشاورنخست وزیر 
پاکس��تان درام��ور خارج��ی و وزی��ر ام��ور خارج��ه 
تاجیکس��تان دیدار کند .وزیر خارجه کش��ورمان در 
حاش��یه این اجالس همچنین با وزی��ر خارجه چین 
دیدار می کند .هدف اصلی اجالس قلب آس��یا، بهبود 
روابط منطقه ای و اعتماد س��ازی میان کش��ور است. 
همچنین کشورهای عضو این اجالس در صدد هستند 
تا با برگزاری این اجالس میان افغانستان و کشورهای 
 منطق��ه در مورد مب��ارزه با تروریس��م، فق��ر و قاچاق

 مواد مخدر هماهنگی ایجاد کنند.این اجالس ۸ تا 1۰ 
دسامبردراسالم آباد برگزار می شود .

 حضور ظریف دراجالس 
» قلب آسیا« 

شنیده ها 

رییس اداره مبارزه با تروریسم عراق 
آزادسازی ۸۰ درصد از مناطق جنوبی الرمادی

تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران برای پیگیری
خلع سالح قدرت های اتمی جهان

نمایندگان مجلس ممنوعیت انتصاب اشخاص  به تصدی 
پست ها و مشاغل حساس را تعیین و تصویب کردند.

به گزارش مش��رق، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی روز )سه ش��نبه( جزئیات طرح یک فوریتی 
نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مورد بحث و 

بررسی قرار داده و ماده 2 آن را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، که انتصاب اشخاص زیر به تصدی 

پست ها و مشاغل حساس ممنوع است:
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.

تبصره- این بند نافی اعمال ماده 9۸9 قانون مدنی مصوب 
13۰7/2/1۸ و اصالح��ات بع��دی آن و م��اده 9۸ قانون 

مدیریت خدمات کشور نمی باشد.
ب- کسانی که به اسالم و نظام جمهوری اسالمی، والیت 

مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت های دینی ش��ناخته شده در قانون اساسی 

باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
 پ- کس��انی که در جه��ت تحکی��م مبانی رژیم س��ابق

 نقش مؤثر داشته باشند.
ت- کس��انی که به مج��ازات جرای��م خیان��ت در امانت، 
کاله برداری، اختالس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال 

عمومی محکوم شده اند.
ث- وابستگان تشکیالتی به احزاب، سازمان ها و گروه های 
محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان 
افکار انحرافی و عرفان های کاذب و همچنین کس��انی که 
به جرایم علی��ه امنیت داخلی و خارجی و حدود ش��رعی 

محکوم شده اند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط 
با اتباع بیگانه ای ک��ه مراکز امنیتی و اطالعاتی مس��تندا 

ارتباط با آنها را نهی کردند.
چ- آمران و مباش��ران راه اندازی ش��بکه های ماهواره ای 
 و وبگاه ه��ای اینترنتی ضد اس��الم و ضد انق��الب، فعاالن 
علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعاالن در نشر و انتشار 

موارد مستهجن در فضای مجازی.
ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد 

مخدر و روانگردان.
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، س��الح و 

مهمات جنگی.
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای 
اسالمی متخلف ش��ناخته شده و توس��ط مرجع قضایی 

محکوم شده اند.

نماینده دائم ای��ران در آژان��س بین الملل��ی انرژی 
اتم��ی گفت: انتظ��ار م��ی رود که این پی��ش نویس 
 سه ش��نبه آینده 24 آذرم��اه بدون تغیی��ر تصویب 

شود.
»رضا نجفی«س��فیر و نماینده دائم ایران در آژانس 
بین المللی ان��رژی اتم��ی، در واکنش ب��ه قطعنامه 
پیش��نهادی 1+5 به ش��ورای ح��کام آژان��س برای 
 بس��تن موض��وع PMD گف��ت: 1+5 ب��ر اس��اس

 بند 14 برج��ام پیش نویس قطعنام��ه ای را با هدف 
بس��تن موضوع PMD ارائه کردند که کلیدی ترین 
بندهای پیش نویس قطعنام��ه بندهای 9 ، 11 و 13 

اجرایی می باشند.
وی افزود: طب��ق بند 9 ،ش��ورای حکام ب��ه این امر 
توجه می کند که »تمام فعالیت ها در نقش��ه راه برای 
حل مسائل باقیمانده گذش��ته و حال در مورد برنامه 
هسته ای ایران )پی ام دی( بر اساس زمانبندی توافق 
شده اجرا شده اند و همین طور توجه می کند که این 
امر )یعنی اجرای فعالیت ها( بررسی شورا از موضوع 
)مسائل باقیمانده گذشته و حال( را خاتمه می دهد.«

نجفی اضافه ک��رد: در تکمیل خاتمه دادن مس��ائل 
باقیمانده گذش��ته و ح��ال یا همان PMD ش��ورا 
طب��ق بن��د 11، از روز اج��رای برج��ام، تمام��ی 
 12 قطعنام��ه قبل��ی ش��ورای ح��کام از جمل��ه 
دو قطعنام��ه PMD یعن��ی نوامب��ر 2۰11 و 
 )terminate -س��پتامبر 2۰12 را منقضی ) فسخ 

می کند. 
فسخ قطعنامه های PMD شورای حکام که در آنها از 
مدیرکل خواسته بود در مورد PMD گزارش بدهد 
)بند 6 قطعنامه سپتامبر 2۰12( به این معنی است 

که مدیرکل دیگر در مورد PMD وظیفه ای ندارد.
سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس خاطرنشان کرد: 
در بند 13 نیز شورای حکام موضوع »اجرای پادمان و 
قطعنامه های )قبلی( شورای امنیت« را از روز اجرای 
برجام از دستورکار خارج و به جای آن اجرای برجام 

در پرتو قطعنامه 2231 را جایگزین می کند.
وی گفت: از این به بعد طبق بند 4 قطعنامه مدیرکل 
تنها در خصوص اجرای برجام و یا بروز مشکلی خاص 
در اجرای برجام گ��زارش خواهد داد. نجفی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: انتظار می رود که این پیش نویس 

سه شنبه آینده 24 آذر بدون تغییر تصویب شود.

واکنش ایران به قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ درباره PMDانتصاب این اشخاص در مشاغل حساس ممنوع است

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: نامزدهای 
انتخابات درباره ایجاد تقس��یمات کشوری به مردم تعهد 

ندهند و حوزه های انتخابی امسال تغییر نمی کند.
به گزارش ایس��نا، زهرا احمدی پور مدیرکل تقس��یمات 
کش��وري در حاش��یه نشس��ت تخصصی کارشناس��ان 
تقسیمات کش��وری در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه 
در دوره انتخابات، نامزدها برای کسب رای وعده هایی برای 
ایجاد تقسیمات جدید کشوری می دهند در حالی که این 
تقسیمات براساس ظرفیت های موجود انجام می شود نه 

براساس تبلیغات.
وی با بی��ان اینکه وعده های��ی که نامزده��ای انتخاباتی 
می دهند تقسیمات کشوری را از ریل قانونی خارج می کند، 
می کند، افزود: این وعده ها برای توس��عه کش��ور کمکی 
نمی کند زیرا مدیریت منابع محدود کار دش��واری است 
و این تقسیمات براس��اس منابع موجود انجام می گیرد و 
برای تقسیمات کشوری باید نگاه بلندمدتی داشته باشیم. 
بنابراین توصیه ما این اس��ت که نمایندگان و نامزدهای 
انتخابات وارد این حوزه نشوند زیرا این امر کمکی به توسعه 
کشور نمی کند.احمدی پور با اشاره به اینکه در دولت قبل 
تقسیمات کش��وری زیادی مصوب شد و درخواست های 
زیادی هم به دولت رس��یده اس��ت، اف��زود: دولت 23۰ 
درخواست برای تقسیمات جدید وزارت کشور داده است 
و ما در حال بررس��ی درخواست هایی هس��تیم که بدون 
کارشناسی به دولت ارائه شده است. ما این درخواست ها را 
بررسی کرده ایم و در مجموع کمتر از 1۰ مورد آنها شرایط 
قانونی دارند.وی افزود: ما وقتی این تقسیمات کشوری را 
تایید کنیم آن را به دولت خواهیم فرستاد. البته ما به دنبال 
تقسیمات کشوری بی حساب و کتاب نیستیم. در دو سال 
گذشته هم تالش ما این بوده که تقسیمات کشوری  که در 
گذشته انجام شده آسیب شناسی شود.مدیرکل تقسیمات 
وزارت کشور همچنین با اشاره به اینکه در انتخابات سال 
جاری حوزه های انتخابی تغییری نمی کند، خاطرنش��ان 
کرد: بنابراین تع��داد نمایندگان مجلس ه��م افزایش یا 

کاهش نمی یابد.

مدیرکل تقسیمات کشوري:
 حوزه های انتخابی امسال 

تغییر نمی کنند
گزارش اردوهـای 

مختلـط دانشجویی 

روی میز وزیرعلـوم
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خبر خبر 

دور سوم افزايش نرخ برق در دولت يازدهم به سال 95 موكول شده و اين 
افزايش در سال آينده قطعى شده است اما در خصوص زمان اعالم آن و 

ميزان افزايش، هنوز تصميم گيرى نشده است.
ــنيم، در طول فعاليت دولت يازدهم تاكنون دوبار تعرفه  به گزارش تس
ــال 92 افزايش ــفند س ــت. يك بار در اس مصرف برق افزايش يافته اس

ــال 93  ــه مصرفى برق خانگى تصويب و از ابتداى س  24 درصدى تعرف
ــال 93 افزايش 10 درصدى تعرفه برق  اجرايى شد و يكبار در اسفند س
ــفند 93 اجرا و در قبوض منتشر شده در سال 94  خانگى از ابتداى اس
اعمال شد.بررسى ها حاكى است كه دولت براى دور سوم افزايش تعرفه 
برق در حال برنامه ريزى است. چرا كه در حال حاضر متوسط دريافتى 
از مردم بابت مصرف هر كيلووات ساعت برق 50 تومان است؛ اما قيمت 
تمام شده براى توليد هر كيلووات ساعت برق براى دولت بدون محاسبه 

هزينه سوخت، 85 تا 95 تومان است.
ــوم افزايش تعرفه برق  ــناريوهايى را براى دور س وزارت نيرو تاكنون س
آماده كرده و ارسال برخى از اين سناريوها به هيات دولت و شوراى عالى 
اقتصاد انجام شده است. تا امروز افزايش قطعى نرخ مصرفى برق در سال 
95 نهايى شده؛ اما اينكه اين نرخ از ابتداى سال 95 افزايش يابد يا اين 
تغيير نرخ در نيمه دوم سال اعمال شود، هنوز تصميم گيرى نشده است.

ــوراى عالى اقتصاد، اجماع نظر بيشتر به  ــت در ش شينده ها حاكى اس
ــال 95  افزايش برخى نرخ ها از جمله نرخ مصرفى برق در نيمه دوم س

است.
ــازى هيچ كدام از سناريوهاى پيشنهادى  گفتنى است تا امروز پياده س
وزارت نيرو در اين زمينه نهايى نشده و هنوز در خصوص ميزان افزايش 

بهاى مصرفى برق در سال 95 تصميم گيرى نشده است.
چندى پيش محمدرضا نعمت زاده گفته بود: برق زيرساخت توسعه هر 
كشور است و توجه به صنعت برق هم از سوى وزارت نيرو و هم از سوى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور كار دولت قرار دارد.وى برنامه 
دولت براى صنعتى شدن ايران را از مسير برق دانسته وافزوده بود در اين 
ــكالت بر سر راه توسعه اين صنعت  خصوص با همكارى وزارت نيرو مش

را مرتفع مى كنيم.
ــاالنه ايران از  ــل توانيردرآمد س ــت طبق اظهارات مديرعام گفتنى اس
صادرات برق يك ميليارد دالراست آرش كردى اخيرآ گفته بود: تا سال 
ــال آينده) صادرات برق ايران دو برابر مى شود. ــى (6 س 1400 شمس

ــور همسايه خود كه مرز خاكى دارد تبادل  در حال حاضر ايران با 7 كش
انرژى الكتريكى داشته ودر مجموع ساالنه 12 ميليارد كيلووات ساعت 
ــور را صادر  ــاعت برق توليدى كش از مجموع 276 ميليارد كيلووات س
ــاعت نيز واردات  ــدود 4 ميليارد كيلوولت س مى كند و درعين حال ح

برق داريم.
ــده تا  مديرعامل توانير پيش بينى كرده با وجود« برنامه ريزى انجام ش
سال 1400 شمسى ميزان صادرات برق ايران دو برابر ميزان فعلى شود».

يادداشت تفاهمى بين مركز ملى فرش ايران و اتحاديه فرش تبتى چين مبادله 
شد كه همكارى در برپايى نمايشگاه فرش، همفكرى در ايجاد موزه فرش ايران 
در چين و برگزارى سمينار علمى و فرهنگى براى معرفى هنرى و فرهنگى فرش 

به مردم دو كشور از مفاد آن است.
به نقل از روابط عمومى مركز ملى فرش ايران؛ در نشستى كه با حضور رييس و 
برخى مديران اين مركز، رييس موزه فرش ايران و اعضاى اتحاديه فرش تبتى 
چين (CTCA) در محل مركز ملى فرش ايران تشكيل شد، طرفين بر همكارى 

دوسويه بر محور ارتباط و تبادل فرهنگى تاكيد كردند.
ــت رييس مركز ملى فرش ايران با تاكيد بر قدمت، اصالت، تنوع،  در اين نشس
گستردگى و نام نيك فرش دستباف ايران گفت: فرش مى تواند محمل و بهانه 

خوبى براى ارتباطات فرهنگى و شناخت بيشتر دو ملت از يكديگر باشد.
حميد كارگر با اشاره به پراكندگى توليد فرش در طول چند هزار سال در همه 
سرزمين ايران گفت: در همه مناطق ايران اعم از شهرها، روستاها و ميان ايالت و 
عشاير فرش ايرانى با تنوع زياد در طرح و نقش و رنگ بافته مى شود و اين هنر با 
آداب و رسوم و خرده فرهنگ هاى اقوام مختلف ايرانى آميخته شده و مى تواند 

بيان كننده پيام هاى فرهنگى پرشمارى باشد.
وى با اشاره به حضور چندين ساله ايران در نمايشگاه فرش شينينگ، رويكرد 
فرهنگى و هنرى در اين زمينه را ستود و برگزارى آيين روز ايران در نمايشگاه 

يادشده را آغازى براى اين همكارى هاى فرهنگى دانست.
ــگاه فرش  كارگر با بيان انتظارات و نظرات مركز ملى فرش ايران درباره نمايش
شينينگ گفت: پرهيز از برخى ناهماهنگى هاى موجود در آن نمايشگاه از جمله 
از سوى مشاركت كنندگان هندى و پاكستانى، تداوم ممانعت از عرضه صنايع 
دستى و محصوالتى غير از فرش، لزوم تفكيك بين غرفه هاى عرضه كننده فرش 
ماشينى از دستباف، لزوم افزايش بازرگانان و خريداران خارجى دعوت شده به 
نمايشگاه در دوره هاى آتى، ارايه تسهيالت مناسب گمركى و تسريع در بازگشت 
فرشها در كنار افزايش امنيت از بايسته هاى مورد انتظار فعاالن فرش ايران در 

نمايشگاه شينينگ است.
وانگ جينگ پينگ، رييس اتحاديه فرش تبتى چين نيز در اين نشست با تاكيد 
بر شهرت فرش دستباف ايرانى و جايگاه ويژه آن در دنيا خواستار همكارى هاى 
ــاره به اجراى آيين "روز ايران" در  ــترى بين دو كشور شد و با اش فرهنگى بيش

نمايشگاه فرش شينينگ، ادامه مراودات فرهنگى را خواستار شد.
وى همچنين با توصيف تاريخچه اى از فرش تبتى و شرايط اقليمى، اجتماعى و 
فرهنگى استان چينگهاى، به ارايه گزارشى از فعاليت هاى اتحاديه متبوع خود 

در زمينه فرش دستباف پرداخت.
ــيرازى، رييس موزه فرش ايران نيز در اين نشست با توجه به  شهرزاد امين ش
تمايل طرف چينى در احداث موزه ويژه فرش در شينينگ، به معرفى موزه فرش 

ايران و توانمندى هاى اين پايگاه فرش پرداخت.
ــت تفاهمى بين مركز ملى فرش ايران و اتحاديه  ــت يادداش در پايان اين نشس
ــد كه همكارى در بهبود نمايشگاه فرش شينينگ،  فرش تبتى چين مبادله ش
همفكرى در ايجاد موزه فرش ايران در چين و برگزارى سمينار علمى و فرهنگى 

براى معرفى هنرى و فرهنگى فرش به مردم دو كشور از مفاد آن است.

افزايش قيمت برق 
در سال 95 قطعى شد

ايران و چين يادداشت تفاهم 
همكارى در بخش فرش امضا كردند

ــت  ــركت پس مدير عامل و رئيس هيأت مديره ش
ــارت الكترونيك در طول  ــد 11 درصدى تج از رش
ــال خبر داد و گفت: اآلن در بحث  7 ماهه اول امس
ــتيم كه با  ــكل رو به رو هس ــراودالت مالى با مش م
اجرايى شدن برجام مشكل نقل و انتقال مالى ما حل 
مى شود و مى توانيم در تجارت الكترونيك توفيق 

بيشترى داشته باشيم.
ــايت جماران، در  حسين مهرى در گفت و گو با س
ــروز و تعريف  ــت امروز و دي ــاوت هاى پس مورد تف
ــرفت  ــعه و پيش ــركت با توس وظايف جديد اين ش
ــكل گرفتن  ــرد: با توجه به ش تكنولوژى، اظهار ك
ــبكه هاى  ــبكه هاى جديدى مثل اينترنت و ش ش
ــاى جديدى به  ــز مأموريت ه ــت ني اجتماعى پس

خودش گرفته است.
ــت فقط يك  ــش از اين، پس ــرد: پي وى تصريح ك
ــع يك امانت  ــبكه فيزيكى بود و از قبول تا توزي ش
نقش ايفا مى كرد، اما امروز 2 شبكه ديگر به شبكه 
ــبكه الكترونيكى  ــده كه يكى ش فيزيكى اضافه ش
ــت. از تلفيق شبكه هاى  ــبكه مالى اس و ديگرى ش
فيزيكى، الكترونيكى و مالى مأموريت هاى جديدى 
از جمله تجارت الكترونيك براى پست تعريف شده 

است. 
ــرويس هاى  تجارت الكترونيك يكى از كارها و س
ــت مدرن است كه كار آن  اساسى شركت هاى پس
هم از نظر الكترونيكى و هم حمل فيزيكى از طريق 

پست انجام مى شود.
مدير عامل شركت پست، پست لجستيك و خدمات 
شهروندى از جمله خدمات مربوط به كارت سوخت، 
كارت ماشين و يا گذرنامه را از سرويس هاى تكميل 
ــرد و ادامه داد:  كننده تجارت الكترونيك عنوان ك
ــاى اينكه آنها  ــه مردم، به ج با اين ارائه خدمات ب
ــان به دفاتر پستى و يا جاهاى  براى انجام كارهايش
ــت كه مراجعه  ــت اس ديگر مراجعه كنند، اين پس
ــا را انجام  ــردم كارهاى آنه ــت از م كرده و به نياب

مى دهد.
ــت هاى  مهرى ضمن بيان اينكه رويكرد امروز پس
ــناد و كاال رفته است، خاطر نشان  دنيا به سمت اس
ــاخت هاى اين كار در  ــور ما نيز زير س كرد: در كش

حال تهيه شدن است. 
ــت هاى  با توجه به مأموريت هاى جديدى كه پس
ــرده اند، اميد  ــان تعريف ك مدرن دنيا براى خودش
ــور ما هم بتواند با فراهم آوردن  داريم كه پست كش

اين زير ساخت ها به آن سمت حركت كند.
ــن تجارت  ــره هاى تأمي ــى از زنجي وى افزود: يك

الكترونيك شركت پست است. 
ما به عنوان شبكه توزيع اين بحث را شروع كرديم. 
ــال 94 حدود  ــه در س ــت ك پيش بينى ما اين اس
ــد  400 ميليارد تومان حجم مراودات كااليى باش
ــول آن را دريافت  ــم و پ ــى دهي ــا تحويل م كه م

مى كنيم. 

ــته اين رقم 320 ميليارد تومان بوده  ــال گذش س
است. 

در طول اين 7 ماهه حدود 11 درصد رشد ترافيكى 
در بخش تجارت الكترونيك داشته ايم. 

ــاخت ها پيش  ــدن زير س البته با توجه به فراهم ش
ــت كه در آينده رشد بيشترى را در  بينى ما اين اس

اين زمينه شاهد باشيم.
رئيس هيأت مديره شركت پست در پاسخ به سؤالى 
در مورد نوآورى در خدمات پست و تعريف خدمات 
جديد نيز، گفت: به غير از تجارت الكترونيك، كارت 
ــت همراه، خدمات ويژه  ــتال الكترونيكى، پس پس
ــتيك كارهاى جديدى  ــت لجس ــهروندى و پس ش
ــاركت بخش خصوصى شروع شده  است كه با مش
ــده  ــردم رو به رو ش ــتقبال م ــبختانه با اس و خوش

است. 
ــى به اين  ــم با تنوع بخش ــم كه به بتواني اميد داري
ــرويس ها خدمات راحت تر و روان ترى را براى  س

شهروندان داشته باشيم.
وى همچنين در مورد تأثير برجام بر ارائه خدمات 
پستى نيز خاطر نشان كرد: اآلن در بحث مراودالت 
ــتيم كه با اجرايى شدن  مالى با مشكل رو به رو هس
ــكل نقل و انتقال مالى ما حل مى شود و  برجام مش
ــترى  مى توانيم در تجارت الكترونيك توفيق بيش
ــادى باعث رونق  ــيم. قطعا رونق اقتص ــته باش داش

كسب و كار پست هم خواهد شد.

مدير عامل شركت پست خبر داد:

رشد 11 درصدى تجارت الكترونيك در سال 94

ــان از كاهش سه تا پنج درصدى قيمت شكر از هفته  رييس اتحاديه خواربار فروش
گذشته خبر داد.

صفر فرهمند جم با اشاره به كاهش 3 تا 5 درصدى نرخ شكر گفت: اين كاهش قيمت 
به خاطر تمام شدن ايام محرم بوده و بيشترين ميزان مصرف شكر براى نزوالت مردم 

مصرف مى شود.
وى افزود: قبل از محرم نرخ هر كيلو شكر 2 هزار و 280 تومان بود كه از هفته گذشته 

اين قيمت به 2 هزار تومان كاهش يافته است.
ــردم از جمله خواربار در طول هفته هاى  به گفته فرهمند كليه مايحتاج عمومى م
گذشته هيچ تغييرى نكرده و پيش بينى مى شود اين روند تا پايان سال جارى ادامه 
يابد. رييس اتحاديه خواربار فروشان با بيان اينكه  البته نوسانات قيمت شكر نيز در 
طول زمان ياد شده بسيار ناچيز و حداقل بوده است گفت: بازار خواربار كشور از يك
 ثبات نسبى برخوردار است كه مهم ترين دليل آن وفور انواع كاال در اين بخش در 

بازار داخلى كشور است.
 با اين حال محمود حجتى وزير جهاد كشاورزى گفته اجازه نمى دهيم  قيمت شكر 

وارداتى از قيمت شكر توليد داخل كمتر شود.
 حجتى گفت : سال گذشته در توليد ركورد تاريخى داشتيم و حدود يك ميليون 
ــكر و 4 ميليون و 700 هزار تن چغندر قند برداشت شد كه رقم  و 400 هزار تن ش

بسيار خوبى بود.
وى گفت: در توليد نيشكر نيز شرايط بسيار خوبى داشتيم بنابراين با توجه به ميزان 
ــكر در انبارها از سال هاى گذشته در مذاكرات  چشمگير توليد داخل و انباشت ش
ــفارش جديد براى واردات  انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت س

شكر جلوگيرى شد.

وزير جهاد كشاورزى افزود: آنچه كه در دو ماه نخست پاييز سال گذشته وارد شد 
مربوط به ثبت سفارش هاى سال 92 بود بنابراين 800 هزار تن شكر وارد شد.

حجتى تأكيد كرد: قيمت شكر در بازارهاى جهانى كاهش يافته است و چون قيمت 
اين محصول با قيمت نفت ارتباط دارد شاهد كاهش قيمت شكر بوديم.

ــت تفاوت  ــكر از روش تعرفه و درياف ــرى از واردات ش ــراى جلوگي ــت: ب وى گف
قيمت وارداتى با قيمت توليد داخل استفاده مى شود.

ــكر وارداتى به هيچ وجه نبايد از شكر توليد  وزير جهاد كشاورزى افزود: قيمت ش
داخل كمتر باشد تا زنجيره اقتصادى اين صنعت از توليد تا  فراورى ضرر نكنند.

حجتى گفت: وزارت جهاد كشاورزى به صورت دائمى قيمت شكر وارداتى را پايش 
مى كند تا قيمت آن از قيمت شكر توليد داخل كمتر نباشد.

 وى افزود: هم اكنون وضع بازار شكر خيلى خوب است.

ــت ها و اقدامات جديد در بازار كار كشور،  ــريح سياس وزير كار ضمن تش
معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال اين وزارتخانه را تغيير داد.

به گزارش مهر، با حكم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، عيسى منصورى 
ــتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى  ــعه كارآفرينى و اش معاون توس
ــمت خداحافظى و فعال به عنوان مشاور وزير  شد تا حسن طايى با اين س

در امور اقتصادى فعاليت كند. منصورى پيش از اين مشاور ربيعى بود.
 در بخشى از اين حكم آمده است: همانگونه كه مطلع هستيد، در وضعيت 
ــاله و پديده اجتماعى به عنوان  موجود كشور، بيكارى به عنوان يك مس
ــوى توسعه يافتگى،  ــعه و  نيز آثار و تبعات گذار به س مانع و هزينه توس

سياست ها و راهبردهاى متناسب خود را طلب مى كند.
در ادامه اين حكم آمده است: تحقق بخشيدن به سهم برتر منابع انسانى 
ــور و ظرفيت سازى و  وسرمايه اجتماعى در توليد و رونق اقتصادى كش
بهره گيرى مطلوب از عزم و اراده ملى به ويژه درشرايط پساتحريم و حذف 
ــتلزم هوشيارى  ــتكبارى، مس محدوديت هاى اقتصادى قدرت هاى اس
ــبت به تغييرات محيط (ملى و بين المللى) و مديريت  ــيت نس و حساس
هوشمندانه تغييرات و شناسايى تغيير جهت هاى راهبردى و خلق فرصت 

ها واجراى ابتكارات، اقدامات و برنامه هاى الزم است.
ــير بايد اوال با منابع توسعه يعنى جامعه و مردم   بديهى است در اين مس
ــيله و هدف هستند، ثانيا با منابع شناخت  كه منبع، موضوع، متولى، وس
علمى اين پديده يعنى دانشگاه ها، مراكز علمى و تحقيقاتى كشور و ثالثا با 
قواى مقننه و قضائيه و ساير اركان دولت، مجريان و برنامه ريزان به عنوان 
بسترسازان، ناظران و سازمان دهندگان اشتغال و كارآفرينى، تعامل همه 

ــيم؛ بنابراين اعتمادسازى براى  ــتمرى را سامان بخش جانبه، موثر و مس
ــادى واجتماعى و همه  ــاركت و نقش آفرينى عامالن اقتص افزايش مش
آحاد و دست اندركاران براى مهار بيكارى در كشور اجتناب ناپذير است.

ربيعى در اين حكم تاكيد كرده است: با وجود اينكه  اشتغال محصول يك 
سيستم يا نظام اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى است و حل معضل 
ــى  ــك وزارتخانه فراتر بوده و يك امر ملى و فرابخش بيكارى از وظايف ي
تلقى مى شود، اين وزارتخانه در پاسخگويى به اين نياز مبرم اجتماعى، 
ــووليت ــته با پذيرش مس ــال گذش ــى از دولت، در دو س به عنوان جزئ

 برنامه ريزى، سياست گذارى، هماهنگى و اجراى بسيارى از راهكارها، 
ــترده اى صورت داده كه ضرورت دارد اين رهيافت و رويه ها  تالش گس

همچنان استمرار يابد.

قيمت شكر كاهش يافت

مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران خبر داد:

ساخت خط لوله گاز زير دريا با دهلى نو 
با شيوع بيمارى لكه سفيد: 

صادرات ميگو به روسيه كاهش يافت
با تصويب كليات اليحه بودجه :

معافيت مالياتى حقوق كاركنان اعالم شد
مديركل فروش نفت و گاز وزارت نفت عمان:

ايران و عمان توافقنامه گازى امضا مى كنند

معاون اشتغال وزارت كار تغيير كرد

مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران از مذاكرات تهران و دهلى نو براى احداث خط 
لوله4/5 ميليارد دالرى زير آب دريا از سواحل ايران به ايالت گجرات هند خبر داد.

عليرضا كاملى مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران در نشست سياست انرژى 
جهان گفت: «گفتگوها در مورد احداث يك خط لوله از سواحل ايران از طريق درياى 

عمان و اقيانوس هند به گجرات تحت بررسى جدى قرار دارد.»
وى افزود: قرار است اين خط لوله روزانه 31/5 ميليون مترمكعب گاز به هند انتقال 
دهد و طى 2 سال پس از انعقاد توافق خريد و فروش گاز، احداث خواهد شد.دهلى نو 
در مذاكرات احداث خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند به بهانه هاى امنيت 
و نگرانى  هاى تجارى مشاركت نكرد.كاملى ادامه داد: ايران در حال حاضر تنها بخش 
ــتان و هند را دنبال مى كند.اين  ايران- پاكستان خط لوله انتقال گاز ايران به پاكس
مقام ايرانى تصريح كرد: در صورت تمايل دهلى نو، اين خط لوله (آى پى) مى تواند تا 
ــم به آن بپردازيم.»وى افزود:  هند ادامه يابد. «اگر هند تمايل دارد ما قطعا مى تواني
«ما از مشاركت هند استقبال مى كنيم... ايران با شركت گاز جنوب آسيا مستقر در 
ــاس اين  دهلى نو به منظور احداث يك خط لوله زير دريا در حال مذاكره بود.»بر اس
پيشنهاد، اين شركت 1400 كيلومتر خط لوله احداث خواهد كرد كه منطقه اقتصادى 
ــورى كه بخواهد گاز از ايران بخرد مى تواند اين خط  پاكستان را دور مى زند. هر كش

لوله را كرايه كند.
ــركت گاز جنوب آسيا گفت: «اين شركت از ايران  سابهود كومار جين مديرعامل ش
ــيوم بين المللى براى احداث خط لوله را مديريت  گاز نخواهد خريد و يك كنسرس
خواهد كرد.»مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران ادامه داد: «اين شركت سال 
ــرمايه گذارى هندى اس بى آى  ــه خواهد كرد. بانك س آينده يك برآورد هزينه ارائ

كپيتالز نيز در مورد اين پروژه به ما مشاوره خواهد داد.»

ــيالت در گفت وگو با فارس گفت: درحالى كه  مديركل دفتر توسعه آبزيان سازمان ش
امسال براى صادرات 5 هزار تن ميگو به روسيه برنامه  ريزى شده بود اما به دليل شيوع 

بيمارى لكه سفيد ميگو قادر به صادرات فقط هزار تن ميگو به روسيه هستيم.
ــال براى صادرات 5 هزار تن ميگو به روسيه برنامه ريزى  ــاهى گفت: امس عيسى گلش
ــتان هاى جنوبى اين ميزان  ــفيد در اس ــيوع بيمارى لكه س شده بود، كه به دليل ش
صادرات محقق نمى شود.وى افزود: پيش بينى ما اين است كه در نهايت امسال حدود 
هزار تن از اين محصول به روسيه صادر شود در حالى كه تا پايان آبان ماه حدود 200 
تن ميگو به روسيه صادر شده است.مديركل دفتر بهبود كيفيت فرآورى و توسعه آبزيان 
سازمان شيالت كشور با تأكيد بر اينكه به دنبال روان سازى صادرات و توسعه تجارت 
ــت: صادركنندگان آبزيان در ــيه هستيم، اظهار داش و سازمان دهى صادرات به روس

 فود سيتى روسيه (شهر غذا) به دنبال برپايى يك بلوك كه شامل 10 غرفه 34 مترى 
است، هستند تا بتوانند محصوالت شيالتى ايران را در اين غرفه ها عرضه كنند و زمينه 

را براى صادرات آبزيان به اين كشور فراهم كنند.
گلشاهى تصريح كرد: در 7 ماهه ابتداى امسال در مجموع 29 هزار تن آبزيان به ارزش 

90 ميليون دالر به كشورهاى مختلف صادر شده است.
وى افزود: ميزان صادرات در 7 ماهه ابتداى امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

7 درصد از نظر وزنى و 2/5 درصد از نظر ارزشى افزايش داشته است.
مديركل دفتر بهبود كيفيت فرآورى و توسعه آبزيان سازمان شيالت بيان داشت: معموال 
صادرات آبزيان در سه ماهه آخر سال اوج مى گيرد و مى توان گفت تا پايان سال ارزش 

صادرات آبزيان كشور به بيش از 300 ميليون دالر مى رسد.
گلشاهى تصريح كرد: برداشت از مزارع آبزيان معموال در نيمه دوم سال است و پس از 

نگهدارى در سردخانه ها  تقريبا محصوالت در سه ماه آخر سال صادر مى شود.

ــال آينده، كاركنان با مجموع درآمد 15  با تصويب كليات اليحه بودجه س
ميليون و 600 هزار تومان در سال از پرداخت ماليات حقوق معاف خواهند 
ــال 1395 نهايى نشده  ــنا، گر چه هنوز اليحه بودجه س شد.به گزارش ايس
ــقف معافيت  ــه هيات دولت س ــت، اما با تصويب كليات اليحه در جلس اس

مالياتى حقوق كاركنان دولت نيز تعيين شد. 
بر اين اساس مقرر شده كه سقف معافيت مالياتى تا 15 ميليون و 600 هزار 
تومان در مجموع درآمد ساالنه افزايش يابد. اين در حالى است كه در بودجه 
ــقف معافيت مالياتى 13 ميليون و 800 هزار تومان تعيين  ــال جارى س س
ــده بود. با تصويب اين اليحه درآمدهايى كه در مجموع به درآمد 15,56  ش
ميليون تومانى در سال مى رسند شامل معافيت مالياتى مى شوند اين قانون 
افرادى را كه ماهيانه حقوق حداكثرتا يك ميليون و 300 هزار تومان دريافت 

مى كنند از پرداخت ماليات معاف مى كند. 
تصويب كليات اليحه بودجه در بخش معافيت هاى مالياتى درحالى صورت 
ــال جارى حقوق هاى يك ميليون و 150 هزار تومانى از  مى گيرد كه در س
ــال جارى ميزان افزايش  معافيت مالياتى برخوردار بود.گفتنى است در س
ــود كه اين رقم  ــده ب حقوق كاركنان دولت در بودجه 14 درصد تعيين ش
براى سال آينده با اينكه هنوز رقم دقيق آن اعالم نشده، ولى طبق آنچه كه 
نوبخت-رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى- اعالم كرده است بر اساس 
پيش بينى تورم 12 تا 13 درصدى سال آينده تعيين خواهد شد اما مطمئنا 

كمتر از 10 درصد نيست.

ــاره به اينكه همكارى هاى گازى ايران و  يك مقام ارشد وزارت نفت عمان با اش
عمان امرى جديد نيست و به سال ها قبل بازمى گردد. 

على عبداهللا الريامى، مديركل فروش نفت و گاز وزارت نفت عمان در گفت وگو با 
ايسنا، در رابطه با زمان امضاى قرارداد صادرات گاز ايران به عمان اظهار كرد: روابط 
و همكارى هاى ايران و عمان چيز جديدى نيست و به سال ها قبل برمى گردد و 
ما در زمينه هاى مختلف بازار انرژى و بخش انرژى با يكديگر همكارى داشته ايم.
ــران مجمع كشورهاى صادركننده  وى با بيان اينكه در نشست هاى اجالس س
ــتر كرده اند، عنوان كرد: ما در اين  ــور همكارى هاى خود را بيش گاز اين دو كش
همكارى به موقعيت هر دو كشور احترام مى گذاريم و به دنبال تعامالت بيشترى
 هستيم.وزير نفت و گاز عمان با تاكيد بر اينكه قرارداد گازى ايران و عمان نيز امر 
جديدى به حساب نمى آيد، تصريح كرد: اين دو كشور براى بيشتر از سه يا چهار 
سال بر سر انعقاد اين قرارداد مذاكره كردند و خيلى زود شاهد امضاى قراردادهاى 
گازى بين ايران و عمان خواهيم بود.وى در پاسخ به اين سوال كه  قرارداد گازى 
ايران و عمان چه زمانى امضا مى شود با اشاره به اينكه تاريخ دقيق هنوز مشخص 
نيست، ادامه داد: اما كارها به خوبى پيش مى رود و شرايط زيادى بين دو كشور 
وجود دارد كه اين امر را در آينده محقق خواهد كرد و به هر دو كشور نفع خواهد 
رساند.طبق اعالم مسوولين مذاكرات گازى ايران و عمان احتماال براى صادرات 
گاز و تبديل آن به LNG در عمان خواهد بود كه على عبداهللا الريامى، مديركل 
ــاره تاكيد كرد: در حال حاضر براى  فروش نفت و گاز وزارت نفت عمان در اين ب
صحبت بر سر چنين مسائلى زود است. ما اول الزم است بر سر برخى از مسائل 
توافق داشته باشيم اما هيچ محدوديتى در اين توافقات وجود ندارد و هر دو كشور 

مى توانند از اين توافق سود ببرند.
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عکس روز  )پلیکان(

دریچه

یک مطالعه تازه حاکیس��ت که روند صعودی تولید دی اکسید کربن در 
 جهان در س��ال جاری احتماال متوقف ش��ده و حتی ش��اید کاهش پیدا 

کند.
کارشناسان می گویند: این اولین بار خواهد بود که همزمان با ادامه رشد 

اقتصاد جهانی چنین پدیده ای روی می دهد.
دانشمندانی که این ارزیابی را انجام داده اند می گویند که کاهش مصرف 
زغال در چین و همچنین رشد س��ریع تر انرژی های تجدیدپذیر - مثل 
خورشیدی - عامل این تحول است. اما آنها انتظار دارند که این توقف یا 
کاهش، موقتی باشد و با توسعه بیش��تر اقتصادهای در حال ظهور تولید 

گازهای گلخانه ای مجددا افزایش یابد.
به گزارش بی بی سی، بر اس��اس این مطالعه که در نشریه تغییرات جوی 
نیچر چاپ شده و در کنفرانس تغییرات جوی پاریس )COP21( عرضه 
شد، تصاعد دی اکس��ید کربن در اثر سوزاندن س��وخت های فسیلی و 
توسط صنایع احتماال در سال جاری 0/6 درصد افت کرده است. این در 
حالی اتفاق می افتد که اقتصاد جهانی حدود 3 درصد در این فاصله رشد 
کرده است. تصاعد این گاز در سال 2014 به همین میزان افزایش یافته 
بود. از سال 2000 تاکنون تصاعد جهانی این گازها ساالنه 2 تا 3 درصد 

افزایش یافته است.
پروفسور »کورین لی کوئر« از دانشگاه »ایست انگلیا« در انگلیس که این 
مطالعه را سرپرستی کرده گفت:  ما انتظار توقف افزایش تصاعد گازها یا 

حتی اندکی کاهش آن را داریم.
وی افزود: علت اصلی این کاهش، مصرف زغال در چین اس��ت. چین در 

حال تجدید ساختار اقتصادش است اما رش��د خیلی سریع انرژی  های 
تجدیدپذیر در اطراف جهان هم موثر بوده و این جالب ترین عنصر است. 
اما باید ببینیم آیا می توانیم انرژی های تجدیدپذیر را آنقدر افزایش دهیم 

که مصرف زغال در سایر نقاط را جبران کند؟
 براس��اس این گ��زارش چین همچن��ان ب��زرگ تری��ن متصاعدکننده 
دی اکسید کربن در جهان است؛ یعنی 27 درصد کل آمار جهانی را تولید 
 می کند. این کشور همچنین شاهد رشد س��ریع منابع تجدیدپذیر بوده

است.
با این حال پروفس��ور ل��ی کوئر گف��ت که به رغ��م ارقام س��ال جاری، 
 هنوز معلوم نیس��ت ک��ه روند گازه��ای گلخان��ه ای چه زمان��ی به اوج 

برسد.
 هند نیز چهارمی��ن تولیدکننده ب��زرگ این گازها در س��ال 2014 بود 
 به طوری ک��ه تصاعد آن اکن��ون معادل چی��ن در دهه 1990 اس��ت. 
افزایش تصاعد گازهای گلخانه ای در هند در 2014 با کاهش متناسبی 

در اتحادیه اروپا جبران شد.
  اروپا س��ال پیش ش��اهد زمس��تانی گ��رم ب��ود و روند اف��ت گازهای 
گلخانه ای هم در آن ادامه یافت. کارشناس��ان نگرانند که رش��د سریع 
تصاعد در هند در صورتی که این کش��ور به سرعت برای تجدید ساختار 
 انرژی اش اقدام نکند ادامه یابد و سایر دس��تاوردها را تحت الشعاع قرار 

دهد.
دانشمندان ابراز امیدواری کردند که کنفرانس جاری پاریس به توافقی 

جدی برای کنترل این گازها منجر شود.

خبر  سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط 
زیست در نشست خبری که در سازمان محیط زیست برگزار 
شد با اذعان به اینکه در یکی دو هفته اخیر شرایط بد آلودگی 
هوا و پدی��ده وارونگ��ی را تجربه کرده ایم، گف��ت: روند بهبود 
کیفیت هوا در دو سال گذش��ته به نحوی بوده که ما نسبت به 
سال 1392 بیش از ۵0 تا 60 روز هوای بهتری داشته ایم. اگر 
توفان های گرد و غباری بهار امس��ال که حسب شرایط اتفاق 
می افتند و پدیده هایی فارغ از بحث آلودگی هوا هس��تند را از 
محاسبات پایش حذف کنیم، از نظر آالینده های انسان ساخت 
مثل مونو اکس��ید کربن، اکس��یدهای ازت و گوگرد وضعیت 
فوق العاده بهتری داریم. قطعا نمی توان معضلی که طی چندین 
سال ایجاد شده و ادامه داشته را در یکی دو سال به صفر رساند.

وی با اعالم اینکه مصرف گاز در نیروگاه های کشور 1۸ درصد 
افزایش داشته اس��ت، گفت: این موضوع س��بب شده مصرف 
مازوت بسیار پایین بیاید و نسبت به مصرف سوخت های مایع 

هم در نیروگاه ها کامال حساس هستیم.
به گفته متصدی، طی یکی دو ماه گذشته همه شهرهای برنامه 
از جمله کالنش��هر اهواز هم از بنزین یورو 4 برخوردار شده و 

توزیع گازوییل یورو 4 هم در کالنشهرها ادامه دارد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست 
با بیان اینکه در مرکز پایش فراگیر تالش داریم با اندازه گیری 
روند تخریب را بررس��ی کنیم تا بتوانیم در صورت لزوم اقدام 
س��ریع انجام دهیم اعالم کرد: در س��ال 1392 ایستگاه های 
پایش آلودگی ه��وا 164 ایس��تگاه بوده که در س��ال 1393 
 این عدد به 1۸6 ایستگاه رسیده است. ش��بکه پایش زمینی 
گرد و غبارمان هم به ویژه در مرزهای جنوبی و غربی و شرقی 
که با گرد و غبار درگیرند کامل شده است. سیستم های آنالین 
ما در مورد دودکش های صنعتی در برخی موارد تا 100 درصد 

نسبت به سال 1392 رشد داشته است.
آزمایشگاه های معتمد قابل اعتماد نیستند

متصدی با اعالم این خبر که مصوبه جدیدی برای ساماندهی 
آزمایش��گاه های معتمد ابالغ شده اس��ت، گفت: متاسفانه در 
سال های گذش��ته نتایج آزمایش��گاه های معتمد قابل اعتماد 
نبودند و برخورد با آزمایش��گاه های متخل��ف بازدارنده نبود. 
پیش بینی می کنیم که درصد اطمینان به نتایج آزمایشگاه ها 
تا حدود 9۵ درصد افزایش پیدا کند که این عدد قبال حداکثر 

حدود 60 تا 70 درصد بوده است.
به گفته وی، برخی از آزمایش��گاه های معتمد حتی در مکان 
مناسب مجوز نگرفته بودند و مثال در یک آشپزخانه راه اندازی 
ش��ده بودند یا مراکز معاینه فنی هم آزمایش��گاه شده بودند. 
مجموعا 390 آزمایش��گاه معتمد فعال داش��تیم که االن این 
تعداد به 34۵ رسیده است که این به دلیل برخوردهای علمی 
و اجرایی بوده و برخی آزمایشگاه  ها نتوانستند شرایط الزم را 

فراهم کنند و فعالیت شان متوقف شد.
متصدی در پاس��خ به این پرسش  مهر که ش��یوه نامه پیشین 
را چه کسی تدوین کرده بود گفت: ش��یوه نامه ای که در سال 
1390 توسط س��ازمان محیط زیس��ت وقت تدوین شده بود 

درس��ت نبود و حتی ضوابط مربوط به فضای کار آزمایشگاه یا 
مثال کالیبراسیون دستگاه ها در آن نیامده بود.

وی با اع��الم اینک��ه مجموع��ا 13 میلیارد توم��ان تجهیزات 
آزمایش��گاهی خریداری، نصب و راه ان��دازی کرده ایم گفت: 
تنها در یک مورد 29 ایس��تگاه پایش آنالین آب رودخانه ای 
خریداری، نصب و راه اندازی شده است. تا قبل از سال 1392 
کال 1۵ ایستگاه داشتیم که با راه اندازی ایستگاه ارس این عدد 

مجموعا به 44 ایستگاه رسید.
به گفت��ه متصدی، هم��واره در رودخانه ها هم��ه مصارف آب 
 در نظر گرفته می ش��د و نهایتا اگر چیزی باقی می ماند س��هم 
محیط زیست بود. امروز حقابه محیط زیستی بعد از آب شرب 
که در تمام دنیا اولویت اول است به عنوان اولویت دوم و پیش 

از صنعت و کشاورزی مطرح است.
کش�ورهای توس�عه یافته به ما فناوری بدهند تا تولید 

گازهای گلخانه ای را کاهش بدهیم
معاون محیط زیست انسانی س��ازمان محیط زیست در پاسخ 
به پرسش درباره برنامه های سازمان حفاظت از محیط زیست 
برای انجام تعه��د 4 درصدی ایران برای کاه��ش تولید گازها 
گلخانه  ای که معصومه ابت��کار در پاریس اعالم کرد، گفت:  در 
اجالس لهستان COP19 بحث مش��ارکت همه کشورها در 

کاهش تولید گازهای گلخانه ای مطرح شد و سال گذشته در 
لیما در اجالس COP20 قرار شد که همه کشورها اعالم کنند 
که به طور داوطلبانه چقدر می توانند در کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای سهم داشته باشند.  از آن زمان طی مکاتبات فشرده و 
مکرری که از بهمن ماه گذشته با دستگاه های گوناگون داشتیم 
قرار شد ببینیم با توجه به ش��رایط کشور چقدر امکان کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای را داریم. موضوع در کمیته ملی تغییر 
اقلیم مطرح ش��د و بر مبنای روند تولید فعلی ب��ه این نتیجه 
 رسیدیم که کش��ور می تواند بدون ش��رط 4 درصد و با شرط
 ۸ درصد بیشتر کاهش تولید گازهای گلخانه ای را تعهد بدهیم.

وی در پاسخ به اینکه دستگاه های اجرایی چه وظایفی در این 
مورد بر عهده دارند توضیح داد: در برنامه همه دستگاه ها این 
موضوع دیده ش��ده و مثال وزارت نیرو در برنام��ه خود تولید 
۵000 مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر و وزارت صنایع تولید 
خودروهای هیبریدی و الکترونیک را گنجانده اس��ت. بر این 
اس��اس ما بدون اینکه هیچ ضرری به رش��د اقتصادی کشور 
بزنیم می توانیم بدون ش��رط 4 درصد کاه��ش تولید گازهای 

گلخانه ای را تعهد کنیم.
متصدی ب��ا تاکید بر اینک��ه ۸ درصد بقیه تعه��دات ما منوط 
به ش��رط هایی از جمله لغو هم��ه تحریم هاس��ت درباره این 

شرط ها گفت: در کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه 
فناوری های مورد اس��تفاده، مطلوب نیس��ت و اگ��ر دنیا از ما 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای را می خواهد باید فناوری های 
 روز را در اختی��ار م��ا بگ��ذارد. از س��وی دیگ��ر کش��ورهای 
توس��عه یافته پیش��تر حق کش��ورهای دیکر را در استفاده از 
منابع همه جهان مصرف کرده  و بر اساس منابع پایه دنیا رشد 
کرده اند. اینها باید بخشی از از این سود را به کشورهای در حال 
توسعه بدهند تا این کش��ورها با فناوری روز و پشتیبانی مالی 
بتوانند تعهدات خود برای کاهش تولی��د گازهای گلخانه ای 
را انجام دهن��د. موض��وع پایانی نی��ز خدمات مش��اوره ای و 
ظرفیت سازی اس��ت که کشورهای توس��عه یافته باید تجربه 

خود را در اختیار دیگر کشورها قرار بدهند.
سدسازی تنها برای آب شرب مجاز است

متصدی در پاس��خ به پرس��ش دیگر درباره چگونگی مجوز و 
فعالیت سد مخزنی پلرود گفت: برخی از پروژه های سدسازی 
که در گذشته شروع شده اند و درصدی از پیشرفت را هم دارند 
گزارش ارزیابی تایید ش��ده ندارند اما برخ��ی از آنها گزارش 
ارزیابی تایید شده هم دارند. سد مخزنی پلرود یکی از همین 
پروژه هاس��ت که تاییدیه گزارش ارزیابی را از گذش��ته دارد و 
فعالیت می کند و آن زمان موارد الزم در تایید این پروژه دیده 

نشده است.
وی درب��اره موضع کل��ی س��ازمان محیط زیس��ت در مقابل 
سدس��ازی گفت:  س��ازمان محیط زیس��ت به جهت اهمیت 
موضوع تامین آب شرب با سدسازی تنها برای تامین آب شرب 
موافق است اما به دلیل مشکالت کشور در زمینه تامین آب با 
سدسازی برای صنعت و کشاورزی و دیگر اهداف موافق نیست. 
متصدی با تاکید بر اینکه پیش��تر آب تجدیدپذیر کشور 110 
میلیارد متر مکعب بود که این عدد امروز بیش از ۸0 میلیارد 
متر مکعب نیس��ت و باید در مورد مصرف آب دقت بیش��تری 
داشته باشیم، گفت: سدها با توجه به مساله تبخیر آب و رسوب 
مطلوب ما نیستند و تنها برای تامین آب شرب توجیه دارند. در 
کشاورزی باید به دنبال افزایش راندمان باشیم و در صنعت هم 

باید از بازچرخانی آب استفاده کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره سرانجام سد گتوند نیز 
گفت:  در مورد این س��د و سدهای مش��ابه نباید بحث حقوق 
مکتسبه و هزینه هایی که انجام ش��ده است را در نظر نگیریم. 
سد گتوند که آبگیری آن یک اشتباه مهندسی بود و سازمان 
هم نارضایتی خود را از آبگیری آن  اعالم کرده بود هزینه های 
زیادی را برای کشور داش��ته که به همین دلیل شاید تخریب 
آن مطلوب کشور نباش��د. موضوع به یک گروه مستقل علمی 
در دانش��گاه تهران ارجاع داده ش��ده و پیش��نهادهایی شده 
اس��ت که چندین نهاد ذی نفع از جمل��ه وزارت نیرو، وزارت 
جهاد و کش��اورزی و س��ازمان حفاظت از محیط زیست باید 
در تصمیم گیری نهایی آن مشارکت کنند.  نظر من این است 
که باید صبر کنیم تا نتایج گروه بررس��ی در دانش��گاه تهران 
 نهایی بش��ود و برای این موضوع بیش از یک س��ال وقت نیاز 

نداریم.

توکیو تمیزترین ش��هر آس��یا اس��ت و کوب��ه رتبه س��وم را در این 
 زمین��ه دارد.اینه��ا موضوعات��ی اس��ت ک��ه تعج��ب بس��یاری را 
بر می انگیزد. واقعا چطور ژاپنی ها ش��هرهای به این بزرگی را تمیز 

نگه می دارند؟!
توکیو 13 میلیون جمعیت دارد و سخت کار می کند تا شهر را تمیز 
نگاه داشته و محیط زیست را تا حد ممکن دوست داشتنی نگه دارد.

از طرف دیگر توکیو کمترین میزان انتشار دی اکسید کربن در کل 
قاره آس��یا را به خود اختصاص داده است. چطور کنترل شهر به این 

بزرگی امکان دارد؟
تفکیک زباله

در تمی��زی ژاپ��ن عوام��ل مختلف��ی دخیل هس��تند ک��ه در آن 
 می��ان، تفکی��ک زباله قطعا یک��ی از مه��م ترین عوامل محس��وب 

می شود.
وابس��ته به ش��هر و حتی ناحیه، زباله ها به دو صورت قابل احتراق 
 و غیر قاب��ل احتراق تفکیک می ش��وند.به عالوه م��واد بازیافتی در 
 دس��ته های بطری های پالس��تیکی, بطری های شیشه ای و کاغذ 

به صورت جداگانه جمع آوری می شوند.
با کمال تعجب خیاب��ان های پایتخت ژاپن فوق العاده تمیز اس��ت.

آشغال و زباله به ندرت دیده می شوند.به سبب سطل آشغال هایی 
که در مغازه ها و ایستگاه ها به وفور پیدا می شوند,برای مردم راحت 
است که از شر زباله شان رها ش��وند و از تولید آشغال و زباله سازی 

ممانعت به عمل بیاورند.
شهروندان

 عالوه بر این ژاپنی ه��ا از همان کودکی مس��وول زباله خودش��ان 
 بار می آیند و اگر نیاز باش��د آن را ب��ا خود به خانه ش��ان می برند.

این همان دلیلی اس��ت که باعث می ش��ود مکان های عمومی فوق 
 العاده تمیز باش��ند و این اتفاق حتی بعد از ش��کوفه زدن گیالس و 

یا متعاقب یک روز آفتابی در ساحل دریا می افتد.
عموما ژاپنی ها مردمی هستند که متوجه محیط اطراف شان هستند.

خواه این محیط مردم و خواه مواد باشند.گرافیتی و یا دیوارنویسی 
کمتر دیده می شود و وندالیسم و تخریب کامال نادر است.

ایستگاه های مختص سیگار
در نهایت خیلی از جاهای ش��لوغ توکیو مثل شیبویا و یا شینجوکو 
انواع مختلفی از قوانین ضد اس��تعمال دخانیات دارند.برای همین 
ایستگاه های مخصوصی برای استعمال دخانیات تاسیس شده است 
و غیرقانونی و قدغن است که کسی در بیرون این جاها به استعمال 
دخانیات بپردازد.بنابراین ته سیگارهای افتاده بر زمین چیزی نادر 

برای دیدن است.
 ژاپ��ن هنوز در ح��ال بهبود اس��ت و با س��همی که به ه��ر نفر داده 
 م��ی ش��ود،می ت��وان آین��ده ای تمیز ت��ر ه��م ب��رای آن متصور 

بود!

چطور شهرهای بزرگ ژاپن 
تمیز می مانند؟

معاون سازمان محیط زیست عنوان کرد؛

سدسازی تنها برای آب شرب
 آزمایشگاه های معتمد قابل اعتماد نبودند

سیر صعودی تولید دی اکسید کربن 
امسال متوقف می شود
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دبیر علمی پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران با هشدار 
نسبت به چاق ش��دن نیروهای نظامی کش��ور از جمله بیش از یک 

میلیون سرباز از رونمایی سند ملی چاقی ایران خبر داد.
دکتر شهرام علمداری در نشست خبری پنجمین کنگره پیشگیری 
و درمان چاقی که 25 الی 27 آذر برگزار می ش��ود، اظهار داش��ت: 
مهم تری��ن محور ای��ن کنگره در خص��وص بحث چاق��ی کودکان 
 و همچنی��ن مدیریت اس��تراتژی نقش��ه علم��ی چاق��ی در ایران

 است.
وی ادامه داد: بر این اس��اس الگوی تدوین علم��ی چاقی تهیه و در 
این کنگره رونمایی می شود. به هر حال چاقی یک روند سماتیک و 

پیچیده است و بسیاری از بیماری ها نشأت گرفته از چاقی هستند.
دبیر علمی پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران تصریح 
کرد: بنابراین در حوزه چاقی در دنیا و عرصه های بین المللی رسانه ها 
در تبلیغات بس��یاری درب��اره م��واد غذایی رنگارن��گ و همچنین 
دستگاه های ورزشی و الغری فعالیت های گسترده ای دارند.بر حسب 
آن نیز باید در حوزه مالیات و مسائل اقتصادی روند چاقی را به خوبی 
مشاهده کرد زیرا به جز وزارتخانه هایی مانند بهداشت 10 وزارتخانه 

و سازمان دیگر در ایران در حوزه چاقی دخیل هستند.
علم��داری در ادامه عنوان کرد: مثال در رون��د چاقی وزارتخانه های 
آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی در حوزه مهدکودک ها، وزارت 
رفاه در حوزه بیمه ها، وزارت ورزش و وزارت صنعت در حوزه صنایع 

غذایی نقش مهمی را ایفا می کنند.
وی گفت: همچنین موضوع چاقی به ستاد کل نیروهای مسلح نیز 
مربوط می ش��ود زیرا ما هم اکنون حدود 1/5 میلیون س��رباز داریم 
بنابراین این سربازها و خانواده های نیروهای مسلح در معرض چاقی 
قرار دارند و باعث می شود نیروهای مسلح دچار رخوت شود به طوری 
که در آمریکا، انگلستان و اسکاتلند روند چاقی در نیروهای مسلح به 

یک بحث امنیتی - ملی تبدیل شده است.
علمداری در ادامه عنوان کرد: بر اساس نقشه علمی و سیاستگذاری 
 در حوزه چاقی بای��د از روند چاق��ی از دوران بارداری ش��روع کرد 
به طوری که س��ازمان بهداش��ت جهانی تاکید داش��ته اس��ت که 
جلوگیری از چاقی باید از دوران بارداری ش��روع ش��ود زیرا در این 
دوران است که ذائقه جنین و در دوران نوزادی و کودکی نسبت به 

غذاهای شیرین و پرنمک باید اصالح شود.
وی گفت: بنابراین یکی از مهم ترین برنامه ها در حوزه چاقی ش��یر 
مادر اس��ت و از طرفی هم باید برنامه های مناسبی در مهدکودک ها 

برای جلوگیری از چاقی بچه ها صورت پذیرد.
دبیر علم��ی پنجمین کنگره پیش��گیری و درمان چاق��ی ایران در 
خاتمه خاطر نش��ان کرد: هم اکنون 47 درصد م��ردان و 50 درصد 
خانم های ش��هری دچار اضافه وزن هس��تند که این آمار در بچه ها 
 15 درصد اس��ت و در مجموع 25 میلی��ون ایرانی دچ��ار چاقی و 

اضافه وزن هستند.

سند ملی چاقی 
در ایران رونمایی می شود

خبر
لطفا دور مواد مخدر و مشروبات الکلی را خط بکشید. قرار 
نیست یک شکست عشقی تمام زندگی و آینده شما را به 
سوی نابودی بکشاند. شکست عش��قی یکی از مشکالتی 
است که ممکن است برای هر انسانی در هر زمانی به وجود 
بیاید. تنها کاری که ش��ما باید انجام دهید این است که از 
یک س��ری بایدها و نبایدهای مهم بعد از شکست عشقی 

تان مطلع باشید.
بایدها و نبایدهای مهم بعد از شکست عشقی

»با هم به نتیجه نرسیدیم«، »مجبور شدیم ارتباط مان را 
قطع کنیم«، »نامزدی ما به هم خورد« و... اینها جمالتی 
است که معموال پس از یک شکست عشقی شنیده می شود. 
جمالتی که هر چند کوتاه و س��اده و واضح هستند، اما در 

پس هر کدام شان حکایتی تلخ و پیچیده نهفته است.
 حکایت��ی که از یک س��و پ��ر از خاط��رات هیجان انگیز و 
امیدآفرین است و از سوی دیگر وقتی به ناکامی می رسد، 
غم انگیزترین و اندوهناک تری��ن تجربه فرد را رقم می زند. 
خوب یا بد، ارتباط عاطف��ی در جامعه کنونی ما، حقیقتی 

انکارناپذیر است.
 کم ش��دن نظارت خانواده ها، افزایش روزافزون وس��ایل 
ارتب��اط  جمع��ی و عضوی��ت در ش��بکه های اجتماعی و 
گروه های مختلف وجود این روابط را تسهیل کرده است؛ 
ارتباطاتی که در قالب دوستی های اجتماعی، روابط ساده و 
معمولی دانشگاهی یا روابط رسمی و کاری آغاز می شود، اما 
به تدریج با گذشت زمان، شکل جدی تری به خود می گیرند 
و در نهایت به یک »ارتباط عاطفی عمیق« تبدیل می شود.

 حاال اگر دو ط��رف به بلوغ و پختگی قابل قبولی رس��یده 
باشند، می توانند درباره این ارتباط حرف بزنند و به گونه ای 
منطقی آن را مدیریت کنند و به س��امان برسانند، اما وای 
از آن روزی ک��ه یک یا هر دو طرف رابط��ه نتوانند تکلیف 
و مسوولیت خود را شناس��ایی کنند، آن وقت با ارتباطی 
پرتن��ش، پراضط��راب و بی هدف مواجه می ش��وند و یک 
شکست عشقی سنگین و پرهزینه این پازل آزاردهنده را 

تکمیل خواهد کرد.
 در واقع بسیاری از جوانان و نوجوانان همان قدر که شیوه 
درست برقراری یک ارتباط عاطفی سالم را نیاموخته اند، 
به همان اندازه هم یاد نگرفته اند با تمام شدن یک ارتباط 
چگونه کنار بیایند و حاصل این ندانستن ها چیزی نیست 
جز شکل های مختلف افسردگی، ایجاد خشم  و حس انتقام، 
انجام رفتارهای نامعقول و خطرناکی همچون اسیدپاشی 

و حتی قتل.
حاال یک رابطه آش��نایی ی��ا نامزدی به اتمام رس��یده، نه 
می توان زمان را به عقب برد و جلوی این اتفاقات را گرفت، 
و نه می توان شرایط را برای ادامه ارتباط تغییر داد که اگر 

می شد حتما این قطع ارتباط صورت نمی گرفت.
 پس از اتفاقاتی از این دس��ت، دختران احساس خسارت 
 بیش��تری دارند، آنه��ا گمان می کنن��د زمان ش��ان را از

 دست داده اند و برای کسی سرمایه گذاری عاطفی کرده اند 
که در خواسته اش جدی یا منطقی نبوده است؛ اما حقیقت 

این است که ارتباط عاطفی یک اتفاق دو سویه است، یعنی 
هر دو طرف از این ناکامی رنج می برند، اما باید این نکته را 
هم در نظر داشت که معموال کس��ی که برای تمام کردن 
رابطه اقدام می کند با احس��اس گناه، دس��ت و پنجه نرم 
می کند در حالی که طرف مقابل با حس قربانی بودن رنج 

می کشد.
 پسران پس از شکست عاطفی بیشتر خودشان را سرگرم 
کار و فعالیت فیزیکی می کنند درحالی که دختران در غم 
و انزوا فرو می روند. به ثمر نرس��اندن یک ارتباط می تواند 
دلیلی بر ضعف و بی عرضگی مرد تلقی ش��ود، اما زنان در 

این مواقع با یکدیگر همدلی و همراهی بیشتری می کنند.
سوال اصلی اینجاس��ت پس از قطع ارتباط، چه کارهایی 

بکنیم و چه کارهایی نکنیم؟
اول به سراغ ورود ممنوع های قطع ارتباط می رویم:

بعد از شکست عشقی تان لطفا او را پیگیری نکنید
 با وجود این همه وس��ایل ارتباطی پیگی��ری نکردن یک

 فرد خاص، عالمت مصمم بودن شماست، وگرنه پیگیری 
کردن شبکه های اجتماعی و گروه های مختلفی که افراد در 
آن عضو هستند با یک سرچ اینترنتی ساده امکان پذیر است. 
پس اگر می خواهید زودتر اوضاع تان روبه راه شود نبینید، 
نشنوید و ننویس��ید یعنی نه عکس های به روز شده اش را 
چک کنید، نه تم��اس تلفنی بگیرید، نه پی��ام و کامنت و 

ایمیل برایش بفرستید.
بعد از شکس�ت عش�قی  تان به دنبال مسکن های 

خطرناک نگردید
لطفا دور مواد مخدر و مشروبات الکلی را خط بکشید. قرار 
نیست یک شکست عشقی تمام زندگی و آینده شما را به 
سوی نابودی بکشاند. شما اولین نفری نیستید که دچار این 

رنج می ش��ود و آخرین نفر هم نخواهید بود، پس به دنبال 
روش های درست درمان باشید.

 مسکن های زودگذر و خطرناکی از جنس مواد اعتیادآور 
ش��ما را برای س��اعتی آرام می کند، اما ب��رای تمام عمر 
زندگی تان را تباه خواهد کرد. با توج��ه به حال و اوضاعی 
که تجربه می کنید نزد روان شناس یا روانپزشک بروید آنها 
نسخه های ایمن تری برای تان می پیچند. مصرف برخی از 
داروهای ضدافسردگی می تواند روند بهبودتان را تسریع 
کند، اما دقت کنید داروهای ضدافس��ردگی تجویز شده 

توسط پزشک نه مخدر یا الکل.
بعد از شکس�ت عش�قی  تان به دنب�ال جایگزین 

نگردید
اگر بخواهید ی��ک رابطه تازه را س��ر بیندازید حتما موفق 
می ش��وید؛ اما فراموش نکنید این ارتب��اط هم محکوم به 
فناست با این تفاوت که در اینجا شما یک نفر دیگر را هم 
قربانی وضعیت خودتان کرده اید. شاید ظاهرا یک ارتباط 
تازه حال تان را بهتر کند یا دهن کجی درس��ت و درمانی 
به نفر قبلی باشد ! اما روان شناس��ان معتقدند حداقل باید 
ش��ش ماه از قطع ارتباط عاطفی شما گذش��ته باشد تا از 
نظر روانی آمادگی پذیرش یک ارتب��اط جدی و آینده دار 

را داشته باشید.
 وقتی به مح��ض قطع ارتب��اط وارد یک آش��نایی جدید 
می شوید یا کسی را انتخاب می کنید که به شدت به نفر قبلی 
نزدیک است یا به شکل معناداری با او متضاد است، خالصه 
که اتفاقات گذشته، انتخاب های شما را سخت تحت تاثیر 

قرار می دهد.
  بعد از شکست عشقی به روان شناس مراجعه کنید

به جای تلنبار کردن درددل های تان و تحمل انزوا و تنهایی 
به یک مش��اور یا روان ش��ناس متخصص در حوزه ارتباط 
مراجعه کنید. این کار را با دو هدف انجام دهید اول اینکه 
حال و اوضاع روانی خودتان را مس��اعد کنید و اگر نیاز به 
مصرف دارو هست به روانپزش��ک ارجاع شوید و دوم برای 
این که اشتباهات و آس��یب های ارتباط قبلی را دریابید و 

خالصه از آن تجربه تلخ، درس بگیرید.
از نگاه طرف مقابل این اتفاق را حالجی کنید

خیلی وقت ها اگر بتوانید خودت��ان را به جای طرف مقابل 
تصور کنید و خود را در ش��رایط او بسنجید به این نتیجه 
می رسید آن شکست عاطفی یک تصمیم منطقی و درست 
بوده. آن وقت شاید به او هم حق بدهید. وقتی سهم خودتان 
و شرایط را در این اتفاق می سنجید می توانید خشم تان را 
کاهش دهید و دست از افکار انتقام جویانه بردارید و خالصه 
خودتان را آرام کنید.  زمان در گذر است و سرانجام مدتی از 
این شکست عاطفی خواهد گذشت. اما هر زمانی که تصمیم 
داشتید دوباره دلبسته کس��ی شوید مراقب باشید که چه 
میزانی س��رمایه گذاری عاطفی کنید و تمام فعالیت های 
زندگی تان را محدود به حضور و وجود او نکنید ضمن اینکه 
به او هم این محدودیت را تحمیل نکنید. هر کدام از شما 

باید یک حریم شخصی سالم در زندگی داشته باشد.

دریچه

 معاون امور توانبخش��ی س��ازمان بهزیستی کش��ور در ارتباط با آمار 
سوء تغذیه در میان معلوالن گفت: در حال حاضر هیچ آماری از تعداد 
معلوالن مبتال به سوء تغذیه در دست نداریم، اما می توان پیش بینی 
 کرد که تمامی معلوالن تحت پوش��ش مستمری س��ازمان بهزیستی 

به نوعی دچار سوء تغذیه باشند.
حسین نحوی نژاد تصریح کرد: فقر معیشتی و درمانی که تبعاتی چون 
س��وء تغذیه را به دنبال دارد، برای معلوالن با معلولیت شدید و فاقد 
شغل و درآمد که تحت پوشش دریافت مستمری از سازمان بهزیستی 
کشور هستند، از جمله مسائلی است که نیاز به تحقیق و اثبات ندارد 
زیرا معتقدم چنین مسائلی با وجود مستمری های بسیار ناچیز که به 

این قشر پرداخت می شود، بدیهی است.
وی ادامه داد: مستمری ماهیانه 50 تا 100 هزارتومانی بهزیستی که 
معادل با قیمت یک کیلو گوشت و... است، چه طور می تواند نیازهای 

معیشتی و غذایی این قشر را تامین کند؟
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کش��ور در ادامه اظهار کرد: 
در چنین شرایطی این قش��ر قادر به تامین نیازهای غذایی و دریافت 
 کالری مورد نیاز خود نخواهند بود، پس بدین ترتیب بدیهی است که با 

سوء تغذیه مواجه شوند.
نحوی نژاد در ادامه ضمن بیان آنکه چنانچ��ه بخواهیم به طور دقیق 
آمار بیماری های ناشی از سوء تغذیه را شناسایی کنیم، نیازمند یک 
بررس��ی و پروژه تحقیقاتی وسیع هس��تیم که در حال حاضر وزارت 
بهداشت نیز به این مساله ورود نکرده است گفت: با وجود آنکه اکنون 
چنین تحقیقاتی در کشور انجام نش��ده اما نباید از این مسائل بدیهی 
چشم پوش��ی کنیم زیرا تا زمانی که نتوانیم حداقل رفاه و امکانات را 
برای معلولین فراهم کنیم باید ش��اهد افزایش روز افزون مش��کالت 
آنان باشیم. وی در ادامه در خصوص راه حل رفع این معضالت گفت: 
باید با افزایش مستمری ها بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که حداقل 
آن دسته از معلولینی که دارای معلولیت شدید و فاقد شغل و درآمد 
هستند مستمری برابر با میزان دستمزد مصوب توسط شورای عالی 
کار را دریاف��ت کنند؛ این مس��اله در »الیحه حمای��ت از افراد دارای 
معلولیت« که در حال حاضر در انتظار تصویب مجلس شورای اسالمی 

است، آورده شده است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: پیشگیری 
از معلولیت ها و جلوگیری از تشدید آن نیز که در مصوبه هیات دولت 
آمده و به موجب آن وزارت بهداش��ت موظف به همکاری با بهزیستی 
در جهت پیش��گیری از معلولیت ها شده اس��ت، از دیگر راهکارهای 

جلوگیری از تشدید مشکالت ناشی از معلولیت در کشور است.
نحوی نژاد هم چنین اظهار کرد: همواره بخشی از سوء تغذیه ها ناشی 
از عدم رعایت بهداشت بوده که وظیفه بهزیستی پیگیری این مساله 

است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: برای حل 
مشکالت نباید به صورت مقطعی و پروژه ای عمل کنیم بلکه نیاز است 
با بررس��ی های جامع و بلند مدت در جهت حل ریشه ای و اساسی آن 
بکوشیم که در این بین »افزایش مس��تمری ها« می تواند یک راهکار 

اصلی و تعیین کننده باشد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور:

معلوالن مستمری بگیر
 »سوء تغذیه« دارند

فضای مجازی برای خانواده دنیایی ش��یرین اما ناامن است، 
 آن طور که رییس پلی��س فتا هش��دار داده هتک حیثیت و

 نش��ر اکاذیب، کالهبرداری ه��ای رایان��ه ای، مزاحمت های 
اینترنتی و انتش��ار فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی، 
بیش��تر از دیگر جرایم خانواده ها را در دنیای مجازی تهدید 
می کند. نگران کننده تر این که در هشت ماه امسال 11 درصد 

جرایم دنیای مجازی اخالقی بوده است.
بخشی از خبرهای ریز و درشتی که هر روز صفحات حوادث 
روزنامه ها را سیاه کرده و عده زیادی از شهروندان را متعجب 

می کند، در فضای مجازی رقم می خورند.
این دس��ت از اخبار به این علت برای افراد قابل توجه اس��ت 
که تحت تاثیر این جرایم، دامنه بیش��تری از اعضای خانواده 
آسیب می بینند، برای نمونه به صدها پرونده ای می توان اشاره 
کرد که در آن داماد یا عروس های قالبی اقدام به کالهبرداری 
از خانواده ها کرده اند یا از پسری نوشت که به تازگی ماجرای 
انتشار عکس هایش با چند دختر مانند بمب در فضای مجازی 
ترکید و در نهایت از سوی پلیس فتا بازداشت شد البته باید به 
این پرونده ها صدها مورد دیگر را نیز اضافه کرد که خانواده ها 
به دلیل ترس از آبروی شان ترجیح داده اند بسوزند و بسازند؛ 

اما لب به شکایت باز نکنند.
سقوط اخالق در دنیای مجازی

هرچند در هش��ت ماه گذش��ته 52 درصد جرایم در فضای 
مجازی به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی مربوط 
بوده، اما باید نگران این بود که دومین جرم در فضای مجازی 

هتک حیثیت و نشر اکاذیب است که 12/6 درصد تمام جرایم 
را به خود اختصاص داده اس��ت. البته نکت��ه نگران کننده تر 
 این است که برداش��ت های غیرمجاز از حساب های بانکی در

 هشت ماه امسال 16 درصد و هتک حیثیت و انتشار اکاذیب 
نیز 92درصد افزایش داشته است.

میانگین سنی مجرمان
مساله دیگری که باید نسبت به آن هش��دار داد پایین بودن 
میانگین سنی مجرمان در فضای مجازی است زیرا براساس 
گزارش پلیس فتا میانگین س��نی مجرمان 23/5سال است 
بنابراین با باال بردن سواد رسانه ای خانواده ها باید برای ایمن 
شدن آنها بیش��تر تالش کرد، به همین دلیل مسووالن نظام 

آموزشی کشور باید رویکرد تازه ای را در پیش بگیرند.
دکتر علیرضا حس��ن زاده، مدیر گ��روه مدیری��ت فناوری و 
اطالع��ات دانش��گاه تربیت مدرس نی��ز می افزای��د: اعضای 
خانواده بای��د بدانند در فضای مجازی چ��ه اصولی را رعایت 
 کنند؛ زیرا اگر اخالق و فرهنگ اس��تفاده از فناوری اطالعات

 بین خانواده ها گس��ترش پیدا کند، جرایم سایبری کاهش 
پیدا می کند.

برای رس��یدن به این مهم، اعضای خانواده بای��د یاد بگیرند 
از فناوری اطالعات چگونه اس��تفاده کنن��د. در واقع والدین 
باید برای باالبردن س��واد دیجیت��ال خود و کودکان ش��ان 
تالش کنند.برای نمونه والدی��ن می توانند رایانه را در محلی 
 بگذارن��د تا ک��ودکان کنار پدر یا م��ادر خود از آن اس��تفاده 

کنند.

عالوه براین نظام آموزشی کشور نیز باید کودکان را به شکلی 
تربیت کند ک��ه از فضای مج��ازی و ش��بکه اجتماعی برای 

پیشبرد اهداف مناسب استفاده کنند.
پایش خانواده در فضای مجازی

حسن زاده یادآور می شود: یکی از اهداف شبکه های اجتماعی 
پایش خانواده هاس��ت؛ یعنی صاحبان این شبکه ها 

با تجزیه و تحلیل محتواهای��ی که افراد تولید 
می کنن��د، نی��از آنه��ارا ش��ناخته و برای 
اس��تفاده از آنها دس��ت به کار می شوند. 

به عبارتی دیگر، آنها پس از کشف نیاز 
برای مردم، محص��ول دیگری تولید 
می کنند که برای رسیدن به اهداف 

شان عرضه می شود.
با توجه به نظر مدیر گروه مدیریت 
فن��اوری و اطالع��ات دانش��گاه 
تربیت م��درس باید خاطرنش��ان 
کرد در کش��ورمان نیز باید پس 
از فرهنگ سازی و رواج استفاده 
درس��ت از فضای مجازی، نیاز 
خانواده ها مورد توجه قرار گیرد.

کارن خانلری، عضو کمیسیون 
آم��وزش، تحقیق��ات و فناوری 
مجلس نی��ز می گوی��د: کاهش 

جرای��م و تخلف��ات اینترنت��ی به 

فرهنگ سازی نیاز دارد و کار ساده ای نیست، به همین دلیل 
باید نظام آموزشی کشور در این راستا قدم بردارد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی جنبه های مثبت زیادی دارد، 
یادآور می شود: باید برای استفاده از نکات مثبت تالش 
 کنیم و با برنامه ریزی جنبه ه��ای منفی آن را کاهش 

دهیم. 
هرچن��د پلیس فتا ب��رای مقابله ب��ا جرایم 
اینترنتی تالش می کند، اما مس��ووالن 
نیز برای کنترل و کاهش جرایم باید 
برای فرهنگ س��ازی و باالبردن 
س��واد رس��انه ای ش��هروندان 

سرمایه گذاری کنند.

مدیر کل فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: 
زنانی که 10 سال و یا کمتر سابقه اش��تغال در کارگاهی 
را داش��ته اند می توانند با ش��رایطی تحت پوشش بیمه 

اختیاری قرار گیرند.
س��یروس نصیری در مورد بیمه زنانی که در حال حاضر 
شاغل نیستند اما در گذشته سابقه بیمه پردازی را دارند، 
افزود: افرادی که چند سال در یک کارگاه مشغول به کار 
بودند و پس از مدتی استعفا داده و یا خود را بازخرید کردند 
می توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: بیمه اختیاری این افراد براس��اس سابقه 
سال های قبل فعالیت شان محاسبه شده و در قراردادی 
که بین آنها منعقد می شود از بیمه درمان بازنشستگی و 

فوت برخوردار خواهند شد.
مدیر کل فنی بیمه ش��دگان س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
 گفت: آخرین آمار این زنان 36 ه��زار و 707 نفر بوده که

 تحت پوشش بیمه اختیاری تامین اجتماعی قرار گرفتند. 
به گفته نصیری، افرادی که س��ابقه زیر 10 سال بیمه در 
تامین اجتماعی دارند برای محاس��به حق بیمه پرداختی 
آنها حداقل تا حداکثر دس��تمزد این س��ال ها محاسبه و 
سپس مبلغ حق بیمه تعیین خواهد شد و چنانچه سابقه 

بیمه آنها باالی 10 سال باش��د میانگین 360 روز پایانی 
فعالیت آنه��ا در کارگاه و جایی که مش��غول به کار بودند 
محاسبه و براساس آن حق بیمه تعیین می شود که البته از 
حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار نباید کمتر باشد.

به گ��زارش مه��ر، وی اظهار داش��ت: حق بیم��ه ای که 
متقاضیان بیمه اختیاری بای��د پرداخت کنند 26 درصد 

دستمزد و حقوق توافق تعیین شده است.
 ب��ه گفت��ه مدی��ر کل بیم��ه ه��ای اجتماعی س��ازمان

 تامین اجتماعی، تاکنون 400 هزار زن در قالب بیمه های 
خاص )مش��اغل آزاد و اختیاری( تحت پوش��ش سازمان 

تامین اجتماعی قرار گرفتند.

 یک روانپزش��ک و متخصص علوم اعص��اب گفت: در
 90 درصد موارد تشخیص به موقع مشکالت زناشویی 
و انجام اقدامات الزم برای پیش��گیری، سالمت روابط 

زناشویی تضمین می شود.
س��ید بهنام الدین جامعی با بیان اینکه اکثر اختالفات 
و مش��کالت زناش��ویی قابل پیش بینی و پیش��گیری 
است گفت: با دقت و تشخیص به موقع بروز مشکالت 
در روابط زناش��ویی می ت��وان از حاد ش��دن این گونه 

مشکالت جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: اختالل در حض��ور فیزیکی، رفتارهای 
غیرعادی، ابراز بیش از حد بی حوصلگی و خس��تگی 
و عدم ذوق و توجه کافی به همس��ر و زندگی مشترک 
از جمله عالئمی است که هشدار دهنده شروع و بروز 

مشکالت روابط زناشویی است.
دکتر جامعی در خص��وص اقدامات ضروری در چنین 
مواردی گفت: به افراد توصیه می شود با مشاهده موارد 
ذکر شده و به طور کلی تمامی عالئم منفی و سرد شدن 
روابط زناش��ویی اعم از کالمی و غیرکالمی باید توجه 
الزم در ریشه یابی و در صورت نیاز مراجعه به مشاوره 

پزشک متخصص را داشته باشند.

این پزشک با بیان اینکه این اختالفات از اوایل ازدواج 
تا حتی 20 س��ال پس از ش��روع زندگی مشترک نیز 
مش��اهده می ش��ود، افزود: افراد باید در تم��ام دوران 
زندگی مش��ترک دقت کافی را برای حفظ س��المت 
روابط زناشویی خود داشته باشند و به این نکته توجه 
خود را معطوف کنند ک��ه در اکثر م��وارد و به تجربه 
ش��خصی خود حدود 90 درصد این گونه مشکالت با 
تشخیص و پیشگیری به موقع قابل حل و درمان است 
و این در صورتی است که با عدم توجه و طوالنی شدن 
این عارضه ها در روابط می تواند مش��کل را به مراحل 

وخیم و حتی به جدایی زوجین بکشد.

با تشخیص به موقع، زندگی زناشویی تان را نجات دهیدشرایط بیمه اختیاری زنان دارای سابقه اشتغال اعالم شد
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درمان شکست عشقی با مسکن های خطرناک!!
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پس از تعطیلی رسمي دانشگاه ها در س��ال های ابتدایی پیروزی انقالب 
اس��المی، امام خمین��ي »ره« در 59/3/23 فرماني را مبني بر تش��كیل 
 س��تاد انقالب فرهنگي صادر نمودند كه در قسمتي از فرمان ایشان آمده 

است:
»مدتي است ضرورت انقالب فرهنگي كه امري اسالمي است و خواست 
ملت مسلمان مي باشد، اعالم ش��ده اس��ت و تاكنون اقدام مؤثري انجام 
نشده است و ملت اسالمي و خصوصا دانش��جویان با ایمان متعهد نگران 
آن هس��تند و نیز نگران اخالل توطئه گران كه هم اكن��ون گاه گاه آثارش 
نمایان مي شود و ملت مسلمان و پایبند به اسالم خوف آن دارند كه خداي 
نخواسته فرصت از دس��ت برود و كار مثبتي انجام نگیرد و فرهنگ همان 
باشد كه در طول مدت سلطه رژیم فاسد كارفرمایان بي فرهنگ، این مركز 

مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. 
ادامه این فاجعه كه مع االسف خواست بعضي گروه هاي وابسته به اجانب 
است، ضربه اي مهلك به انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي وارد خواهد 
كرد و تسامح در این امر حیاتي، خیانتي عظیم بر اسالم و كشور اسالمي 

است.«
در این فرمان، حض��رت امام به عده اي از اس��اتید حوزه ها و دانش��گاه ها 

مأموریت دادند تا ستادي تش��كیل دهند و از افراد صاحب نظر و متعهد، 
از میان اس��اتید مس��لمان و كاركنان متعهد و با ایمان و دیگر قشرهاي 
تحصیلكرده، متعهد و مؤمن به جمهوري اس��المي براي تشكیل شورایي 
دعوت كنند و براي برنامه ریزي رشته هاي مختلف و خط مشي فرهنگي 
آینده دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسالمي انتخاب و آماده سازي اساتید 
شایس��ته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقالب آموزشي - اسالمي 

اقدام نمایند.
س��تاد انقالب فرهنگي طبق فرمان امام )ره( ملزم بود ك��ه در برخورد با 

مسائل دانشگاهي فعالیت هاي خود را بر چند محور متمركز كند:
- تربیت استاد و گزینش افراد شایسته براي تدریس در دانشگاه ها،

- گزینش دانشجو،
 - اسالمي كردن جو دانش��گاه ها و تغییر برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها،

 به صورتي كه محصول كار آنها در خدمت مردم قرار گیرد.
در ش��هریور ماه س��ال 62 با توجه به نظر امام خمیني )ره( مبني بر لزوم 
 ترمیم و تقویت س��تاد و به خصوص حضور مس��وولین اجرای��ي در آن و

 به دنبال پیشنهاد و تكمیل ستاد انقالب فرهنگي از طرف رییس جمهور 
وقت )حضرت آیت اهلل خامنه اي(، امام امت برخي از مس��وولین اجرایي 

مانند نخس��ت وزیر، وزراي فرهن��گ و آموزش عالي و فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانش��گاهي را به تركیب ستاد 

اضافه نمودند.
با بازگشایي دانشگاه ها و توس��عه مراكز آموزشي و گس��تردگي فعالیت 
ستاد انقالب فرهنگي ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد، 
به طوري كه حضرت امام )ره( در آذر 1363 براي دومین بار ستاد انقالب 
فرهنگي را ترمیم كردند و به این ترتیب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با 

تركیبي جدید تشكیل شد. در بخشي از این فرمان آمده است:
»خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده 
اسالمي، ملي و انقالب فرهنگي در تمام زمینه ها در سطح كشور آن چنان 
محتاج تالش و كوشش است كه براي تحقق آن سالیان دراز باید زحمت 

كشید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه كرد. 
اینك با تشكر از زحمات ستاد انقالب فرهنگي براي هر چه بارورتر شدن 
انقالب در سطح كش��ور، تقویت این نهاد را الزم دیدم بدین جهت عالوه 
بر كلیه افراد س��تاد انقالب فرهنگي و رؤس��اي محترم س��ه قوه، حجج 
اس��الم آقاي خامن��ه اي، آقاي اردبیل��ي و آقاي رفس��نجاني و همچنین 
 جناب حجت االس��الم آقاي مهدوي كني و آقایان سیدكاظم اكرمي وزیر 
آموزش و پرورش و رضا داوري و نصراهلل پورجوادي و محمدرضا هاشمي را 
به آنان اضافه نمودم.« سومین دوره شوراي عالي انقالب فرهنگي به سال 
1375 برمي گردد. رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آیت اهلل خامنه اي 
)مدظله العالي( در تاریخ 75/9/14 با ص��دور پیامي ضمن تعیین تركیب 
جدید اعضاي شوراي عالي بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأكید 

نمودند، در این پیام آمده است:
»شوراي عالي انقالب فرهنگي كه با تدبیر حكیمانه امام راحل عظیم الشأن 
به جاي س��تاد انق��الب فرهنگي پدید آم��د، نقش فعال و مؤث��ري را در 
عرصه هاي امور فرهنگي كشور به خصوص دانش��گاه ها ایفا كرد و بركات 

زیادي از خود به جاي گذارد.
 اكنون با پیشرفت كشور در كار سازندگي و گسترش دامنه نیاز به دانش 
و تخصص و لزوم فراگی��ري علوم و فنون و پرورش محقق��ان و نوآوران و 
استادان و متخصصان كارآمد، اهمیت این بخش از مسائل فرهنگي تأكید 
مضاعف یافته است. توسعه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و دیگر مراكز آموزش 
و آموزش عالي كه پاسخ طبیعي به آن نیاز است و افزایش چشمگیر كمیت 
دانشجویي، به نوبه خود تكالیف تازه یي را بر عهده مسووالن امور فرهنگي 
كشور مي گذارد كه برتر از همه آنها اوالً كیفیت بخشیدن به مایه هاي علم 
و تحقیق در این مراك��ز و ثانیا پرداختن به تربیت معنوي دانش��جویان و 

هدایت فكر و عمل آنان است.«
در بخش��ي دیگر از این پیام، ضمن اش��اره به هجوم فرهنگي همه جانبه 
دش��منان به ارزش هاي اس��المي و فرهنگ اصیل ملي و باورهاي مردم 

آمده است: 
»همه این حقایق مهم و هش��دار دهنده، مس��ووالن فرهنگي كش��ور را 
 به تدبیري برتر و اهتمامي بیش��تر و تالش��ي گس��ترده تر فرا مي خواند و

 به ویژه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي را كه در جهاد ملي با بیس��وادي و 
عقب ماندگي علمي و تبعیت فرهنگي، در حكم  ستاد مركزي و اصلي است، 

به تحرك و نوآوري و همت گماري  برمي انگیزد.«

كمتر ازدوماه به بال گشودن سیمرغ های سی وچهارمین جشنواره 
فیلم فجر نمانده درشماره گذشته بیست وپنج فیلم را معرفی كردیم 

كه سایرفیلم ها درادامه گزارش امروز آمده :
26. فیلم سینمایی »آبنبات چوبی«

 كارگردان: محمد حسین فرحبخش )فیلم چهارم(
نویس��نده: علی اصغری، كامران قدكچیان، تهی��ه كننده: عبداهلل 

علیخانی
بازیگ��ران: رضا عطاران، میالد كی مرام، س��حر قریش��ی، هنگامه 

حمیدزاده، نگار عابدی، شقایق فراهانی
وضعیت: تدوین )احتمال ۸۰ درصد به جشنواره می رسد(

 27. فیلم سینمایی »متولد 65«
 كارگردان: مجید توكلی )فیلم اولی(، نویسنده: جمیله دارالشفایی

تهیه كننده: محمد مهدی عسگرپور
بازیگران: آنا نعمتی، پدرام ش��ریفی، هنگامه حمیدزاده، احس��ان 

امانی، مریم سعادت
وضعیت: آماده نمایش

 2۸. فیلم سینمایی »عادت نمی كنیم«
 كارگردان: ابراهیم ابراهیمیان )فیلم دوم(

نویسنده: سارا سلطانی، ابراهیم ابراهیمیان
تهیه كننده: پیمان جعفری، بازیگران: هدی��ه تهرانی، محمدرضا 

فروتن، ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، پانته آ پناهی ها
وضعیت: صداگذاری و موس��یقی )احتمال 9۰ درصد به جشنواره 

می رسد(
 29. فیلم سینمایی »صاف كننده«

 كارگردان: مصطفی كیایی )فیلم پنجم(
نویسنده: مصطفی كیایی، مهیار شاهرخی

تهیه كننده: مصطفی كیایی
بازیگران: بهرام رادان، سحر دولتشاهی، محسن كیایی، بهاره كیان 

افشار، پژمان بازغی
وضعیت: فیلمبرداری )احتمال 4۰ درصد به جشنواره می رسد(

 3۰. فیلم سینمایی »یك شهروند كامال معمولی«
 كارگردان: مجید برزگر )فیلم سوم(

نویسنده: جعفر پناهی و مجید برزگر، تهیه كننده: مجید مدرسی و 
سعید آرمند، بازیگران: سورن مناساكانیان، شادی كرم رودی. ناهید 

حدادی، اردشیر مهرآبادی، محمدباقر صفانور
وضعیت: آماده نمایش

 31. فیلم سینمایی »كفش هایم كو«
 كارگردان: كیومرث پوراحمد )فیلم نوزدهم(
نویسنده: كیومرث پوراحمد و فرید مصطفوی

تهیه كننده: سید علی قائم  مقامی
بازیگران: رضا كیانیان، رویا نونهالی، مجی��د مظفری، بهاره كیان 

افشار، مینا وحید
وضعیت: فیلمبرداری )احتمال 5۰ درصد به جشنواره می رسد(

 32. فیلم سینمایی »پلیس بازی«
 كارگردان: پیمان قاسم خانی )فیلم اولی(

نویسنده: پیمان قاسم خانی
تهیه كننده: محسن چگینی و سید محمد امامی

 بازیگران: پژمان جمش��یدی، حمید فرخ نژاد، ویش��كا آس��ایش،

 مانی حقیقی، سام درخشانی
وضعیت: در مسیر تولید )احتمال 2۰ درصد به جشنواره می رسد(

 33. فیلم سینمایی »مشكل گیتی«
 كارگردان: بهرام كاظمی )فیلم ششم(

نویسنده: عبدالرضا منجزی
تهیه كننده: بهرام كاظمی

بازیگران: حمید فرخ ن��ژاد، رویا نونهالی، یكتا ناصر، امیرحس��ین 
رستمی، امید روحانی

وضعیت: صداگذاری )احتمال ۸۰ درصد به جشنواره می رسد(
 34. فیلم سینمایی »نیمه شب اتفاق افتاد«

 كارگردان: تینا پاكروان )فیلم دوم(، نویسنده: طال معتضدی
تهیه كننده: تینا پاكروان، بازیگران: رویا نونهالی، حامد بهداد، گوهر 

خیراندیش، آتیال پسیانی، ستاره اسكندری،رابعه اسكویی
وضعیت: صداگذاری و موس��یقی )احتمال 9۰ درصد به جشنواره 

می رسد(
 35. فیلم س��ینمایی »یتیم خانه ایرانیان«،  كارگردان: ابوالقاسم 
طالبی )فیلم هشتم(، نویس��نده: ابوالقاس��م طالبی، تهیه كننده: 
محمد رضا تخت كش��یان، بازیگران: علی��رام نورایی، فرخ نعمتی، 

جعفر دهقان، بهار محمد پور، بهارك صالح نیا
وضعیت: تدوین و صداگ��ذاری )احتمال ۸۰ درصد به جش��نواره 

می رسد(
 36. فیلم سینمایی »قاتل اهلی«

 كارگردان: مسعود كیمیایی )س��ی امین فیلم(، نویسنده: مسعود 
كیمیایی، تهیه كننده: منصور لشگری قوچانی

بازیگران: )تكمیل نشده است(
وضعیت: در مسیر تولید )احتمال 2۰ درصد به جشنواره می رسد(

 37. فیلم سینمایی »هلن«
 كارگردان: علی اكبر ثقفی )فیلم سوم(

نویسنده: امیرحسین ثقفی
تهیه كننده: علی اكبر ثقفی

بازیگران: رویا نونهالی، پژمان بازغی، امین حیایی، ستاره پسیانی، 
هوتن شكیبا

وضعیت: فیلمبرداری )احتمال 6۰ درصد به جشنواره می رسد(
 3۸. فیلم سینمایی »من«

 كارگردان: سهیل بیرقی )فیلم اولی(
نویسنده: سهیل بیرقی

تهیه كننده: سعید سعدی، سعیدخانی
بازیگران: لیال حاتمی، امیر جدیدی، بهنوش بختیاری، مانی حقیقی

وضعیت: آماده نمایش
 39. فیلم سینمایی »نقطه كور«

 كارگردان: مهدی گلستانه )فیلم سوم(، نویسنده: احسان بیگلری
تهیه كننده: مهدی گلس��تانه، بازیگران: محمد رضا فروتن، هانیه 

توسلی، محسن كیایی، شقایق فراهانی، خاطره اسدی

وضعیت: صداگذاری و موس��یقی )احتمال 9۰ درصد به جشنواره 
می رسد(

 4۰. فیلم سینمایی »نسیم« ]ماالریا[
 كارگردان: پرویز شهبازی )فیلم ششم(

نویسنده: پرویز شهبازی، تهیه كننده: مسعود ردایی
بازیگران: ساعد س��هیلی، آذرخش فراهانی، آزاده نامداری، ساغر 

قناعت
وضعیت: صداگذاری )احتمال 9۰ درصد به جشنواره می رسد(

 41. فیلم سینمایی »ابد و یك روز«
 كارگردان: سعید روستایی )فیلم اولی(

نویسنده: سعید روستایی
تهیه كننده: سعید ملكان

بازیگران: نوید محمد زاده، پیمان معادی، پریناز ایزدیار، ریما رامین 
فر، شبنم مقدمی

وضعیت: فیلمبرداری )احتمال 6۰ درصد به جشنواره می رسد(
 42. فیلم سینمایی »ارادتمند نازنین بهاره تینا«

 كارگردان: عبدالرضا كاهانی )فیلم یازدهم(
نویسنده: عبدالرضا كاهانی

تهیه كننده: عبدالرضا كاهانی، سعید خانی
بازیگران: )تكمیل نشده است(

وضعیت: پیش تولید )به احتمال بس��یار كم در جش��نواره حضور 
داشته باشد(

 43. فیلم سینمایی »وارونگی«
 كارگردان: بهنام بهزادی )فیلم سوم(، نویسنده: بهنام بهزادی

تهیه كننده: بهنام بهزادی، بازیگران: علی مصفا، سحر دولتشاهی، 
ستاره پسیانی

وضعیت: آماده نمایش
 44. فیلم سینمایی »پل خواب«

 كارگردان: اكتای بهرانی )فیلم اولی(، نویسنده: اكتای بهرانی
تهیه كننده: جهانگیر كوثری، بازیگران: س��اعد س��هیلی، آناهیتا 

افشار، هومن سیدی، اكبر زنجانپور
وضعیت: موسیقی )احتمال 9۰ درصد به جشنواره می رسد(

 45. فیلم سینمایی »رگ خواب«
 كارگردان: حمید نعمت اهلل )فیلم چهارم(

نویسنده: معصومه بیات
تهیه كننده: حمید نعمت اهلل

بازیگران: لیال حاتمی، كوروش تهامی و )تكمیل نشده است(
وضعیت: در مسیر تولید )احتمال 2۰ درصد به جشنواره می رسد(

 46. فیلم سینمایی »گذر موقت«
 كارگردان: افشین هاشمی )فیلم سوم(

نویسنده: افشین هاشمی
تهیه كننده: مهدی رحمانی

بازیگران: پانته آ بهرام، مسعود كرامتی، شقایق فراهانی، اسماعیل 

محرابی، شقایق دهقان
وضعیت: تدوین )احتمال ۸۰ درصد به جشنواره می رسد(

 47. فیلم سینمایی »به دنیا آمدن«
 كارگردان: محسن عبدالوهاب )فیلم چهارم(

نویسنده: محسن عبدالوهاب، تهیه كننده: محمد احمدی
بازیگران: الهام كردا، هدایت هاشمی، بهناز جعفری، رویا جاویدنیا

وضعیت: آماده نمایش
 4۸. فیلم سینمایی »دراكوال«

 كارگردان: رضا عطاران )فیلم سوم(، نویسنده: رضا عطاران
تهیه كننده: علی سرتیپی، بازیگران: لوون هفتوان، ویشكا آسایش، 

سیامك انصاری، ژاله صامتی، امید روحانی
وضعیت: فیلمبرداری )احتمال 7۰ درصد به جشنواره می رسد(

 49. فیلم سینمایی »امتحان نهایی«
 كارگردان: عادل یراقی )فیلم دوم(

نویسنده: عباس كیارس��تمی، عادل یراقی، تهیه كننده: مصطفی 
شایسته، بازیگران: شهاب حسینی، لیال زارع، امیر حسین سالمتی، 

بهنام عسگری
وضعیت: آماده نمایش

 5۰. فیلم سینمایی »نیمرخ ها« 
كارگردان: زنده یاد ایرج كریمی )فیلم پنجم(

نویسنده: زنده یاد ایرج كریمی، تهیه كننده: علی حضرتی
بازیگران: س��حر دولتش��اهی، بابك حمیدیان، هومن سیدی، رویا 

نونهالی، سام قریبیان
وضعیت: آماده نمایش 

51. فیلم سینمایی »آبجی« 
كارگ��ردان: مرجان اش��رفی زاده )فیل��م اولی(، نویس��نده: ناهید 

طباطبایی، علی اصغری )كارگاه قلم(
تهیه كننده: محمد حسین قاسمی و )بنیاد سینمایی فارابی(

بازیگران: گالب آدینه، پانته آ پناهی  ها، بابك حمیدیان، حمیدرضا 
آذرنگ، شیرین یزدانبخش

وضعیت: تدوین )احتمال ۸۰ درصد به جشنواره می رسد( 
52. فیلم س��ینمایی »پ��ری دریای��ی« ، كارگردان: امیر مس��عود 

آقاباباییان )فیلم اولی(، نویسنده: امیر مسعود آقاباباییان
 تهیه كننده: محم��د رضا ع��رب، بازیگ��ران: امیر آقای��ی، پانته آ 

مهدی نیا، اصغر همت، شاهرخ فروتنیان
وضعیت: صداگذاری و موس��یقی )احتمال 9۰ درصد به جشنواره 

می رسد(
 53. فیلم سینمایی »رسوایی 2«

  كارگ��ردان: مس��عود ده نمك��ی )فیل��م شش��م(، نویس��نده: 
مسعود ده نمكی، تهیه كننده: مسعود ده نمكی

بازیگران: اكبر عبدی، سحر قریش��ی، محمد رضا شریفی نیا، امیر 
ن��وری، وضعیت: آم��اده نمایش - جلوه ه��ای ویژه )ای��ن فیلم به 

جشنواره داده نخواهد شد(

 54. فیلم سینمایی »نگار« 
كارگردان: رامبد جوان )فیلم چهارم(، نویسنده: احسان گودرزی

تهیه كننده: رامبد جوان
بازیگران: رامبد جوان، نگار جواهریان، پیمان معادی، افسانه بایگان 

و )تكمیل نشده است(
وضعیت: در مسیر تولید )احتمال 2۰ درصد به جشنواره می رسد(

 55. فیلم سینمایی »آشغال های دوست داشتنی«
 كارگردان: محسن امیریوسفی )فیلم سوم(

نویسنده: محسن امیریوسفی، تهیه كننده: محسن امیریوسفی
بازیگران: شهاب حس��ینی، هدیه تهرانی، صابر ابر، نگار جواهریان، 

اكبر عبدی، شیرین یزدانبخش
وضعیت: 3 سال است كه آماده نمایش است! )برای سومین بار فرم 

34 جشنواره فیلم فجر را پر كرد(
 56. فیلم سینمایی »در سكوت«

 كارگردان: ژرژ هاشم پور )فیلم اولی(
نویسنده: ژرژ هاشم پور، تهیه كننده: سعید ملكان، بازیگران: فاطمه 
معتمدآریا، س��عید پورصمیمی، احترام برومند، ویش��كا آسایش، 

پانته آپناهی ها
وضعیت: تدوین )احتمال 7۰ درصد به جشنواره می رسد(

 57. فیلم سینمایی »5۰ كیلو آلبالو«
 كارگردان: مانی حقیقی )فیلم ششم(

نویسنده: مانی حقیقی، فرهاد توحیدی
تهیه كننده: مرتضی شایسته

بازیگران: فرهاد آئیش، س��اعد س��هیلی، هس��تی مهدوی، پژمان 
جمشیدی، آزاده صمدی

وضعیت: تدوین )این فیلم به جشنواره داده نخواهد شد(
 5۸. فیلم سینمایی »رند« )فیلم 4 اپیزودی به دست 4 كارگردان 

و نویسنده(
 كارگردان: دانش اقباشاوی، هادی ناییجی، هادی مقدم  دوست و 
سید روح  اهلل حجازی، نویس��نده: دانش اقباشاوی، هادی ناییجی، 
هادی مقدم  دوست و س��ید روح  اهلل حجازی، تهیه كننده: محمد 

رضا شفیعی
بازیگران: حمید فرخ نژاد)اپیزود اول(،حامد بهداد)اپیزود دوم(،مینا 

ساداتی)اپیزود سوم(،آال نجم)اپیزود چهارم(
وضعیت: آماده نمایش 

59. فیلم سینمایی »گاهی« )اولین فیلم سلفی سینمای ایران(
 كارگردان: محمد رضا رحمانی )فیلم سوم(

نویسنده: آرش عباسی، تهیه كننده: امیر پوركیان
بازیگران: فریبرز عرب نیا، مهدی پاكدل، اندیش��ه فوالدوند، آزاده 

صمدی، عاطفه نوری
وضعیت: آماده نمایش 

6۰. فیلم سینمایی »فروشنده«
 كارگردان: اصغر فرهادی )فیلم هفتم(

نویسنده: اصغر فرهادی، تهیه كننده: اصغر فرهادی
بازیگران: ترانه علیدوستی، شهاب حس��ینی، بابك كریمی، مارال 

بنی آدم، عماد امامی،مجتبی پیرزاده
وضعیت: در مس��یر تولی��د - دورخوانی )به احتمال بس��یار كم در 

جشنواره حضور داشته باشد(

با فیلم های جشنواره فجر34

شورای عالی انقالب فرهنگی کی و چگونه تاسیس شد ؟

به مناسبت والدت پیامبر اکرم )ص(:

»آب ها وقتی که طوفان می شوند«
با هدف آموزش فرهنگ شهروندی:

سازه های تبلیغاتی جدید از راه می رسد
دبیر تخصصی جشنواره اعالم کرد:

پای رسانه ها به جشنواره رضوی باز شد
شب یلدا با:

 آلبوم »شب بارونی« رضا صادقی 
محفل شعر»آب ها وقتی كه 
طوفان می شوند« به مناسبت 
والدت حض��رت محمد )ص( 
از س��وی مدیریت فرهنگی و 
فرهنگس��راهای  منطقه 1۰ و 
15 شهرداری اصفهان برگزار 

می شود.  
این برنامه به منظور آش��نایی 
بیشتر با پیامبر اكرم )ص( به 
عنوان پیامب��ر مهر و عطوفت 
و همچنی��ن با ه��دف ایجاد 
بستری  مناسبت برای انتقال 

تجربه شاعران پیشكسوت به نسل جوان و كشف و معرفی استعدادهای ادبی برگزار 
می شود. آثار ارائه شده بایستی بر روی برگه  A4 به صورت یك رو و خوانا به صورت 
فایل  pdf  تحویل هر یك از  فرهنگسراهای تعیین شده داده شود كه موضوعات اول 
و دوم اولویت باالتری دارند.  مراس��م اختتامیه این ویژه برنامه در دی ماه امس��ال با 
حضور "اسماعیل آذر" برگزار خواهد  شد كه زمان و مكان دقیق برگزاری آن متعاقباً 
از طریق سایت  esfahanfarhang.ir  اعالم می شود. گفتنی است؛ عالقه مندان به 
منظور كسب اطالعات بیشتر در خصوص ویژه برنامه "آب ها وقتی طوفان می شوند" 

می توانند با شماره  352۸25۰2 تماس حاصل كنند.

كمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، با هدف آموزش موضوعات شهروندی 
ویژه ساكنین  آپارتمان ها به طراحی و نصب  س��ازه تبلیغاتی جدیدی اقدام كرده 
است.  به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، دبیر 
كمیته فرهنگ ش��هروندی ضمن اعالم این مطلب  گفت:  این سازه های تبلیغاتی 
جدید در بی��ش از 4۰ مجتمع مس��كونی با تع��داد بیش از یكصد خانوار س��اكن 

آپارتمان، نصب  شده است. 
محمدحس��ن مردانی اظهار كرد: ارائه محصوالت فرهنگی شامل كتاب، بروشور، 
 پوس��تر و ... با موضوعات فرهنگی و به ویژه بیان  ضوابط آپارتمان نشینی از جمله 

موضوعات این سازه های تبلیغاتی است. 
وی در ادامه افزود: ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی، آموزش مهارت های اجتماعی 
 و ترویج فرهنگ كتاب خوانی از جمله اهدافی  اس��ت كه در اج��رای طرح و نصب 
سازه های تبلیغاتی جدید در آپارتمان ها از سوی كمیته فرهنگ شهروندی دنبال 

می شود. 
وی با اش��اره به اینكه ایجاد س��ازه های نو و ظرفیت های جدی��د تبلیغاتی در دل 
محالت شهر از  اهداف و رویكردهای مهم كمیته  فرهنگ شهروندی است، تصریح 
كرد: در صورت  استقبال شهروندان از این سازه ها، در مراحل بعدی اجرای طرح، 

تعداد آنها  افزایش یافته و  در مناطق مختلف شهر نصب خواهد شد. 
دبیر كمیته شهروندی یادآور ش��د: عالقه مندان برای كس��ب اطالعات بیشتراز 
 تولیدات فرهنگ��ی و برنامه های كمیته فرهنگ  ش��هروندی  ش��هرداری اصفهان

 می توانند با شماره 3446736۰ تماس حاصل كنند. 

دبیر تخصصی جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها با اشاره به انتشار فراخوان 
چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( گفت: چندین سال است هم راستا با 
مراسم معنوی و بی نظیر پیاده روی اربعین اباعبداهلل الحسین)ع(، عاشقان اهل بیت 
علیهم السالم در روزهای پایانی ماه صفر از نقاط دور و نزدیك ایران اسالمی پای پیاده 
به زیارت امام هشتم)ع( مشرف می شوند كه جا دارد این عشق و ارادت خالصانه مردمی 

نیز به شایستگی انعكاس رسانه ای یابد.
رضا مقدس��ی  تاكید كرد: جش��نواره جلوه ه��ای فرهنگ رضوی برای پوش��ش ایام 
 سوگواری شهادت حضرت رضا)ع( به ویژه ثبت و انعكاس مراسم پیاده روی ارادتمندان

 امام هش��تم)ع(، بخش ویژه ای در نظر گرفته اس��ت كه انتظار می رود جلوه های ناب 
دلدادگی عاشقان امام هش��تم)ع( از سوی خبرنگاران، نویس��ندگان، هنرمندان و به 
ویژه عكاسان و تصویربرداران مورد توجه قرار گیرد.دبیر تخصصی جشنواره جلوه های 
فرهنگ رضوی محورهایی همچون سبك زندگی رضوی، مشخصه های شیعه واقعی 
از منظر امام هشتم )ع(، حدیث سلسله الذهب و تبیین رابطه توحید و والیت در كالم 
معصومین )ع( و مساله والیت عهدی حضرت رضا )ع( و اوضاع سیاسی اجتماعی عصر 
آن امام را از مهم ترین موضوعات دور جدید جشنواره بین المللی امام رضا )ع( در بخش 
رسانه ای برشمرد. اهالی رسانه های كش��ور می توانند برای اطالع از جزییات فراخوان 
جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی به س��ایت بنیاد بین المللی فرهنگی، هنری امام 
رضا )ع( به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه و آثار تولیدی خود را در هریك از 
بخش های فراخوان تا تیرماه سال آینده از طریق سایت gilan.shamstoos.ir به 

دبیرخانه جشنواره ارسال كنند.

به گزارش دانش��جو، رضا 
صادق��ی تصمیم گرفته تا 
برای اولین ب��ار آلبومش را 
به صورت اینترنتی منتشر 
و در دس��ترس هوادارانش 
قرار ده��د. ای��ن خواننده 
درباره این اقدام گفته است: 
»انتشار تك قطعات در بازار 
موسیقی امروز جفا كردن 
به عوامل تولی��د آن قطعه 
اس��ت. چون در بین تعداد 
بی شماری موسیقی كه در 

روز منتشر می شود، گم خواهد شد و  به گوش مخاطبان نمی رسد. برنامه 
ریزی هایی انجام دادم كه این آلبوم با پخش اینترنتی خوبی منتشر شود. از 
شركت های پخش تشكر ویژه دارم اما موس��یقی كه سال ها برای تولید آن 

تالش شده است، نباید كنار ترشی و ماست به فروش برسد.«
بنابر اعالم این خواننده آلبوم »ش��ب بارونی« رضا صادقی پیش درآمد یك 
آلبوم دیگر است كه به صورت سی دی منتش��ر می شود. صادقی همچنین 
 روز جمعه 27 آذر طی دو س��انس 1۸ و 21:3۰ در س��الن میالد نمایشگاه

 بین المللی روی صحنه می رود.

قسمت دوم
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان چهارمحال و بختيارى گفت: در 
حال حاضر 17 مركز كاريابي داخلي و يك مركز كاريابي خارجي در سطح 

استان فعال هستند كه زمينه اشتغال11هزار و  974 را فراهم كرده اند.
ــريع در به  ــز كاريابي، موجب تس ــه اينكه مراك ــاره ب عباس جزايري با اش
كارگيرى جويندگان كار و تامين نيروي انساني مورد نياز كارفرمايان است، 
ــط كاريابي ها براي كارفرمايان به صورت رايگان و  اظهار كرد: اين كار توس
براي كارجويان با توجه به تعرفه مشخص شده در قانون تاسيس كاريابي ها 

انجام مي شود.
ــك مركز كاريابي  ــر 17 مركز كاريابي داخلي و ي  وي افزود: در حال حاض
ــترين تعداد مراكز كاريابي  خارجي در سطح استان فعال هستند كه بيش
ــهركرد، بروجن، فارسان، لردگان و سامان  به ترتيب در شهرستان هاي ش
واقع شده است. جزايرى با اشاره به اينكه از سال 90 تا كنون 38هزار و 119 
ــتند، گفت: از اين تعداد 11هزار و 788 نفر  نفر از  استان، جوينده كار هس

خانم و 26هزار و 331 نفر آقا است.
ــترين افراد جوياي كار داراي مدرك ليسانس و  وي با اشاره به اينكه بيش
فوق ليسانس هستند، تصريح كرد: از سال 90 تا پايان مهرماه سال جاري 
ــه مراكز كاريابي  ــانس به باالتر ب 12هزار و 736 جوياي كار با مدرك ليس
مراجعه كرده اند.جزايري اظهار كرد: تعداد افراد جوياي كار با مدرك ديپلم 
و فوق ديپلم به ترتيب 9 هزار و 409 نفر و پنج هزار و 569 نفر است كه اين 
ــغلي براي جويندگان كار فراهم  مراكز كاريابي 11هزار و  974 فرصت ش
كرده است كه تنها شش هزار و  369 نفر از اين فرصت هاي شغلي استفاده 

كرده  و مشغول به كار هستند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان تاكيد كرد: : چنانچه موسسه اي 
بدون مجوز فعاليت كند، شناسايي شده و به مراجع قضايي معرفي خواهد 

شد.

معاون دانشگاه علوم پزشكى شهركرد گفت: در استان هيچ موردى از 
آنفوالنزا N1 H1 گزارش نشده است.

عبدالمجيد فدايى با اشاره به اهميت پيشگيرى در ابتال به بيمارى ها، 
اظهار كرد: خوشبختانه موردى از آنفوالنزا N1 H1 در استان مشاهده 

نشده است.
وى افزود: الزم است مردم با افزايش ميزان آگاهى خود از اين بيمارى 
ــارى جلوگيرى ــكان ابتال به اين بيم ــتى، از ام و رعايت موارد بهداش

 كنند.
فدايى با اشاره به اينكه سالمندان، زنان باردار، بيماران قلبى، افراد داراى 
مشكالت ريوى وكبدى بيش از ديگران در معرض ابتال به اين بيمارى 
قرار دارند، تصريح كرد: الزم است اين افراد به منظور تزريق واكسن به 

درمانگاه هاى دولتى وخصوصى مراجعه كنند.

جوشش چشمه در محله مسكن مهر منظريه دردسرهاى زيادى را 
براى اهالى اين منطقه ايجاد كرده است.

ــاى آب يكى يكى  ــمه ها و چاه ه ــالى هاى اخير كه چش  در خشكس
خشك مى شوند جوشش چشمه اى جديد همه را خوشحال مى كند 
ولى جوشش چشمه در پاى ساختمان هاى مسكن مهر در شهركرد 
ــتان چهارمحال و بختيارى دردسرهاى زيادى براى اهالى  مركز اس
اين منطقه و به خصوص ساختمان هاى اطراف ايجاد كرده است.در 
محله 36 منظريه چشمه اى كنار ساختمان از دل زمين بيرون آمده 
و به قول ساكنان اين منطقه نشست ساختمان در انتظار آنها است.

در اين زمينه احسان امانى مديركل دفتر فنى استاندارى شهركرد 
اظهار كرد: در شوراى تامين مسكن استان اين موضوع بررسى شد 
و مقرر شد اين چشمه در اختيار شهردارى شهركرد قرار بگيرد و در 
كميسيون ماده 50 هم آن بخش از محله 36 به كاربرى فضاى سبز 
تغيير كاربرى پيدا كند.وى ادامه داد: تغيير كاربرى مشروط بر اين 
است كه ورودى و خروجى اين مجموعه مسكن مهر كامال رعايت و 
ايمنى افرادى كه از آنجا رفت وآمد دارند نيز رعايت شود.امانى با بيان 
اينكه جوشش چشمه در محله 36 منظريه اختالف سطح زيادى را 
ايجاد كرده است، بيان داشت: شهردارى بايد عالوه بر مسطح سازى 
ــبز آن مجموعه استفاده  اين مكان از اين آب به عنوان آب فضاى س

كند.

رييس اداره مبارزه و مديريت بيمارى هاى دامى اداره كل دامپزشكى 
ــى عمومى  ــراى طرح مايه كوب ــال و بختيارى اج ــتان چهارمح اس
ــاله صنعتى، نيمه صنعتى و سنتى در سراسر  تب برفكى گاو و گوس

استان خبر داد. 
حسينعلى سلطانى اظهار كرد: مرحله دوم طرح مايه كوبى عمومى 
تب برفكى گاو و گوساله صنعتى، نيمه صنعتى و سنتى( روستايى)، 
ــتفاده از توان بخش دولتى و  كه از ابتداى آبان ماه سال جارى با اس
ــتان آغاز شده بود با پاكسازى و  خصوصى دامپزشكى در سراسر اس
پوشش سراسر استان،پايان يافت. وى افزود: در اين طرح سراسرى 
ــارى تب برفكى  ــاله در مقابل بيم 70هزار و 561  رأس گاو و گوس
ــان كرد: اين طرح با نظارت  ــلطانى خاطر نش ــدند. س واكسينه ش
اكيپ هاى بازرسى اداره كل دامپزشكى در هنگام عمليات واكسن و 

بعد از آن انجام شد.
به گفته وى، طى بررسى و مراقبت هاى انجام شده در دو سال گذشته 
تا كنون موردى از بيمارى تب برفكى در استان مشاهده نشده است.

فعاليت 17 مركز كاريابى داخلى 
در استان

آنفوالنزا N1 H1 در استان مشاهده 
نشده است

جوشش چشمه در محله مسكن مهر 
منظريه دردسرساز شد

طرح مايه كوبى عمومى تب برفكى 
گاو و گوساله صنعتى

آگهي موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئين نامه قانون ثبت
نظربه اينكه براســاس تقاضاي آقاي فضل اله رييــس زاده مبني برتعيين بهاء 
ثمنيه اعياني 27 حبه مشاع ازپالك 2418 / 1 واقع دربخش يك ثبت شهرضا كه 
طبق سوابق متعلق است به خانم جميله دهقان كه دراجراي تبصره 1 ماده 105 
اصالحي آئين نامه قانون ثبت ، كارشناسي رسمي دادگستري ميزان بهاء ثمنيه 
اعياني پالك فوق الذكر رابه مبلغ 2578125ريال برآوردواعالم نموده اســت 
ومتقاضي آن رابه حساب سپرده طبق فيش شــماره 9422127775857770 
مــورخ 14 / 9 / 1394 بــه مبلــغ 2578125ريــال واريزنموده وچــون ذينفع 
فاقدنشاني است / نشاني تعيين شده ذي نفع موافق باواقع نمي باشدلذاباتوجه 
به مفادتبصره يك آئيــن نامه فــوق الذكرمراتب فقط يك مرتبــه درروزنامه 
كثيراالنتشــارآگهي مي شــود تا ذينفع جهت دريافت بهاء تعيين شده به اداره 
ثبت اسنادوامالك شهرضامراجعه ودرصورتيكه تضييع حقي شده باشدمي 
تواندازتاريخ انتشاراين آگهي به مدت يك ماه به مراجع صالحه قضائي مراجعه 
وگواهي طرح دعوي رابه اين اداره تســليم نمايدبديهي اســت درصورت عدم 
مراجعه ذينفع به مراجع قضائي درمدت تعيين شــده وعــدم ارائه گواهي طرح 
دعوي ســندمالكيت متقاضي بدون اســتثناءبهاء ثمنيه اعياني صادروتسليم 

خواهدشد 
ابالغ اجراييه

شماره پرونده:139404002127000083/1 شماره بايگانى پرونده:9400124 
شماره آگهى ابالغيه:139403802127000051 بدينوسيله به آقاى محمدحسين 
باوفا فرزند رمضانعلى به شماره شناســنامه 724 صادره از شهرضا متولد 
1350 به شــماره ملى 1199141305 كه طبق آدرس متن ســند و تقاضانامه 
صدور اجراييه ســاكن: شــهرضا – خيابان شــهيد چاوشــى – كوچه نهم – 
پالك7 – منزل شــخصى – كدپســتى 8618665461 كه برابر گزارش مامور 
اداره پست نامبرده در آدرس مذكور مورد شناســايى واقع نگرديده ابالغ مى 
شود طبق سند رهنى شــماره 6939 مورخ 1389/08/20 تنظيمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 247شهرضا شــما مبلغ پانصد ميليون ريال از تسهيالت 
تعاونى توسعه اعتبارى آتى اســتفاده نموده كه در قبال استفاده از تسهيالت 
مذكور تمامت ششدانگ يك قطعه زمين به پالك ثبتى شماره 2/2549 واقع در 
فضل آباد بخش يك ثبتى شهرضا ملكى امير سلطانى قمبوانى و فهيمه سلطانى 
قمبوانى و صديقه ســلطانى در رهن و وثيقه بانك مذكور قرار گرفته و به علت 
عدم پرداخت بدهى اجراييه به مبلغ سيصد ميليون ريال بابت اصل طلب صادر 
و تحت شماره بايگانى 9400124 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا تشكيل 
و در جريان رسيدگى است و برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت 
و آيين نامه اجرايى مربوطه اقدام خواهد شد لذا به اســتناد ماده 18 آيين نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز 
پس از انتشــار آگهى عمليات  اجرائى جريان خواهد يافت.مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شهرضا 
مزايده

8/510 اجراى احكام مدنى شــعبه دوم دادگاه حقوقى اصفهــان در نظر دارد 
جلسه مزايده اى در خصوص پرونده اجرايى كالسه 940071ج.ح/2 له محسن 
امينى هرندى و عليــه غالمرضا رحيمى مبنى بر مطالبــه مبلغ 336/397/577 
ريال به منظور فروش يك دستگاه خودرو سوارى ســمند به نشانى اصفهان 
– پل تمدن – شــش راه – پاركينگ اميــن با وصف كارشناســى ذيل الذكر كه 
مصون از تعرض طرفين واقع گرديده اســت در مورخ 94/10/2 از ســاعت 9 
تا 9/30 صبح در محــل اين اجرا واقع در خيابان نيكبخــت – 200 متر پايين تر 
ا ساختمان مركزى دادگسترى – جنب بيمه پارســيان – طبقه4- واحد اجراى 
احكام شعبه 2 برگزار نمايد. طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانى 
پاركينگ قادر به بازديد از آن خواهند بود تا با توديع 10� قيمت كارشناســى 
به حساب ســپرده دادگســترى به شــماره 2171290210008 نزد بانك ملى 

دادگسترى اصفهان و ارائه فيش واريزى به اين اجرا در جلسه مزايده شركت 
نمايند. مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود. نظريه كارشناســى: از خودرو مورد نظر بازديد و پس از 
بررسى با توجه به اينكه اســناد و مدارك مالكيت در اختيار نبود با استعالم از 
مركز شماره گذارى نظريه به شرح ذيل اعالم مى گردد: سوارى سمند X7: به 
شماره انتظامى 88-322ط88 به رنگ كرم بژ متاليك مدل 1383 شماره موتور 
12483001288 و شماره شاسى 83214553 بازديد و اسناد و مدارك رويت 
نشد خودرو داراى چهار حلقه الستيك 50٪ - شيشه ها سالم – بدنه از نظر رنگ 
سوخته و در بعضى از قسمتها كه با توجه به وضعيت اعالمى و در نظر گرفتن 
جميع جهات موثر در قيمت گذارى وسايط نقليه و قيمت خودرو و هم نوع و هم 
تيپ در بازار قيمت پايه مزايده خودرو مورد نظر مبلغ يكصد و دوازده ميليون 
ريال (112/000/000ريال) معادل يازده ميليون و دويست هزار تومان تعيين 

و برآورد مى گردد.م الف:23029 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
مزايده

9/169 اجراى احكام شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقــى اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده اجرايى شماره 940277ح28 له نصرا... بحرانى با وكالت 
قاسم شريفيان و عليه محمود اسكندرى مبنى بر فروش 14 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ يك باب منزل مسكونى دو طبقه به شماره پالك ثبتى 4786/206 بخش 
5 اصفهان به نشانى اصفهان – خ.قائميه – كوچه75- پالك9 جلسه مزايده اى 
در روز يكشنبه مورخ 1394/10/6 ساعت 9:30 الى 10 صبح در اجراى احكام 
شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت – 200 
متر پايين تر از ســاختمان مركزى دادگســترى اســتان اصفهان – جنب بيمه 
پارسيان – مجتمع اجراى احكام حقوقى – طبقه دوم برگزار نمايد طالبين خريد 
مى توانند 5 روز قبــل از مزايده از ملك به آدرس صدرالذكــر بازديد نمايند و 
كسانى حق شركت در مزايده را دارند كه 10� مبلغ كارشناسى را نقدا به همراه 
داشته باشند مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و برنده فرد يا افرادى مى باشند 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهند. اوصاف ملك براســاس نظر كارشناسى: 
پالك مــورد نظر داراى مســاحت عرصه حــدود طبق ســند 149 مترمربع و 
مساحت اعيانى حدود 200 مترمربع با مشــخصات ساختمانى: اسكلت ديوار 
آجرى – پوشش سقف – تيرآهن – آجر – تيرچه بلوك – مصالح سطوح رويه 
داخلى: كف فروش موزاييك و سراميك ديوارها: گچ – نقاشى پنجره و دربهاى 
خارجى: آلومينيوم دربهاى داخلى: چوبى آشــپزخانه: كاشــى و سراميك – 
كابينت فلزى نماى داخلى: ســنگ نماى خارجى: ســنگى و داراى انشعابات و 
مشتركات آب و فاضالب و برق و گاز مى باشد. شماره ملك 4786/206 شماره 
چاپى سند:926828ب/93 شــماره ثبت:276979 دفتر:1474 صفحه:380 نام 
مالك:آقاى فرهاد اســكندرى كتكى ميزان مالكيت: ششدانگ. مالحظات: پالك 
داراى يك برگ سند رسمى مى باشــد. با عنايت به مطالب صدراالشاره متراژ 
عرصه و اعيان – موقعيت – امكانات – انشعابات – قدمت ساخت – نوع كاربرى 
و بررسى جميع جهات موثر در قضيه (باالخص عرضه وتقاضا) و بالمعارض 
بودن جهت نقل و انتقال و غيره ارزش ششدانگ ملك مذكور در زمان مباشرت 
جميعا مبلغ 2/500/000/000 ريال معادل دويست و پنجاه ميليون تومان تعيين 
گرديده اســت و داراى زيرزمين و همكف مســكونى مى باشــد و در تصرف 
فرهاد اسكندرى و برادرش مى باشد و با توجه به مجموع حق االجراى دولتى 
و محكوم به كــه 487/513/241 ريال مى باشــد به ميــزان 14 حبه از 72 حبه 
ششدانگ پالك مذكور به فروش خواهد رسيد قيمت ششدانگ پايه كارشناسى 
2/500/000/000 ريال تعيين گرديده است.م الف:24737 اجراى احكام شعبه 

28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
مزايده

9/349 اجراى احكام حقوقى شــوراى حل اختالف اردســتان در نظر دارد در 
اجراى مفاد اجراييه در پرونده كالســه 94/44 مدنى ش كه به موجب آن آقاى 
رضا روحى فرزند بخشعلى محكوم اســت به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال 

به عنوان اصل خواســته در حق محكوم له آقاى عباس ديــان فرزند اصغر با 
توجه به اينكه محكوم عليه اقدام به معرفى يك دســتگاه موتورسيكلت نموده 
است لذا موتورسيكلت را به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش مى ساند. يك 
 CD125 دستگاه موتورسيكلت بهرو به شــماره پالك 622 ايران15236 تيپ
مدل 1386 قرمز رنگ با ســوخت بنزين به شماره شناسه 2000685 و شماره 
شاســى NBJ*** 18664710 ارزيابى شــده بــه مبلــغ 5/000/000 ريال. 
متقاضيان خريد مى توانند در روز مزايده در جلسه حضور يافته و تا پنج روز 
قبل از تاريخ مزايده دستگاه مذكور را كه آگهى شــده مالحظه نمايند دستگاه 
فوق به شــخصى واگذار مى گردد كه باالترين پيشــنهاد را ارايئه نمايد. تاريخ 
مزايده:94/09/30 ســاعت 9:00 صبح. مــكان مزايده: اجــراى احكام حقوقى 
دادگســترى اردســتان.م الف:821 اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف 

اردستان
احضار

شــماره   9410463624700006 درخواســت: شــماره   9 /350
پرونده:9209983624000344 شماره بايگانى شــعبه:920617 نظر به اينكه 
در پرونده كالسه 920617 شعبه اول بازپرسى دادســراى اردستان متهمين 
آقايان گل احمد طاهرى افغانى فرزند عبدالكريم و عبدا... ابراهيمى افغانى فرزند 
موسى به اتهام مشاركت در سرقت در شب و سرقت 6 راس گوسفند و 10 عدد 
مرغ و 4 عدد اردك از آقاى سيد عباس شماعى و 3 راس بز از آقاى محمد سلمانى 
از طرف اين دادســرا تحت تعقيب مى باشــد و با توجه به مجهول المكان بودن 
نامبردگان بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب 
به ايشان ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شعبه اول بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب اردستان جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر 
شــوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونى معمول خواهد 
شد. م الف:820 شــعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

اردستان
مزايده

9/171 اجراى احكام شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقــى اصفهان در نظر دارد 
در خصــوص پرونده كالســه اجرايى شــماره 930663ج28 لــه محمدرضا 
ســرجويى با وكالت مهدى بوذرى و زهرا رحمانى و عليهم امير پورآقاكوچك 
و اميد پورآقاكوچك مبنى بر فروش يك دســتگاه خودرو و 9 دستگاه مربوط 
به طالسازى به شرح ذيل جلسه مزايده اى در روز چهارشنبه تاريخ 94/10/2 
ساعت 9/30 الى 10 صبح در محل اجراى احكام شعبه دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان واقع در اصفهان – خيابان نيكبخت – 200 متر پايين تر از ســاختمان 
مركزى دادگسترى كل استان اصفهان – جنب بيمه پارسيان – مجتمع اجراى 
احكام حقوقى طبقه دوم برگــزار نمايد طالبين خريد مى تواننــد 5 روز قبل از 
مزايده با مراجعه به اجراى 28 و اخذ آدرس محل نگهدارى اموال از آنها بازديد 
نمايند و كسانى حق شركت در مزايده را دارند كه 10٪ مبلغ كارشناسى را نقدا 
همراه داشته باشند مزايده از مبلغ كارشناسى شــروع و برنده فرد يا افرادى 
مى باشند كه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهند. اوصاف اموال براساس نظريه 
كارشناس: 1- يك دستگاه دينام پرداخت با پالك GX200NO-006 به ابعاد 
تقريبى 120×20×80 ســانتيمتر به رنــگ آبى به وزن تقريبــى 150 كيلوگرم 
به صورت چــرخ دار پرتابل با ميز كار 20×40 ســانتيمتر مجهــز به دو عدد 
 020-SN 062-50RPM SN 28 75KW/0 2-TYPE-YC90S الكتروموتور
و تابلو تجهيزات برقى به مبلغ 15/000/000 ريال (پانزده ميليون ريال). 2- يك 
دستگاه ترنا (داخل تراش النگو) ساخت مسائلى به ابعاد تقريبى 50×700×100 
-Myc90L1  1=HP ســانتيمتر و به ورز تقريبى 120 كيلوگرم دينام محرك
type 146-4NO به مبلغ 12/000/000 ريــال (دوازده ميليون ريال). 3- يك 
دستگاه ماشين CNC سه محور ساخت صالحى به وزن تقريبى 300 كيلوگرم 
داراى اطاق محافظ به ابعاد 90×90×130 ســانتيمتر و پايه دســتگاه به ابعاد 
100×100×60 ســانتيمتر به انضمام ســتون چدنى و مجهز به الكتروموتور

75LW/2A10-LA7080 1 MODLE TYPE-D91506  مجهز به سيستم 
مونيتورينگ و كليدهاى انتخاب محورهاى سه گانه و كليه اضطرارى و كليدهاى 
انتخاب ابعاد و اندازه و همچنين تابلو برق دستگاه به انضمام كيس و كيبرد به 
مبلغ 15/000/000 ريال (يكصد و پنجاه ميليون ريال). 4- تعداد 7 دستگاه تراش 
دستى النگو آبى رنگ ساخت ملك محمدى داراى ميز 70×50×100 سانتيمتر و 
-TYPE-YC7122 داراى ميز تراشكارى 50×80×50 سانتيمتر مجهز به دينام

 4KW 2 داراى جغجعه اتوماتيك و سيستم سروموتور فرمانHP-002-SN
110V ايتاليايى و مجهز به كيس كوچك به ابعاد 30×40×15 ســانتيمتر كه از 
چهار دستگاه مذكور 4 دستگاه داراى سيستم كيس و مونيتورينگ بوده و كار 
كردن با دستگاه به صورت پدال پايى و سيستم دستى مى باشد مجموع قيمت 
هفت دستگاه مذكور به مبلغ 180/000/000 ريال (يكصد و هشتاد ميليون ريال). 
5- يك دستگاه تجهيزات آبكارى ساخت ماشين سازى صالحى به ابعاد تقريبى 
56×50×40 سانتيمتر تجهيزات برقى و سيستم گرمايشى دستگاه شامل: 2 عدد 
گرمكن – دو عدد تايمر گرمكن – دو عدد كليد اصلى – يــك عدد تايمر – انواع 
نشــان دهنده آمپرمتر و ولت متر – دو عدد مخزن آب مقطر از نوع فايبرگالس 
به ظرفيت تقريبى 4 ليتر و داراى مخزن قطعه گــذارى به ظرفيت 2 ليتر به مبلغ 
23/000/000 ريال (بيست و ســه ميليون ريال). 6- يك دستگاه آلتروسونيك 
شستشوى النگوى به ظرفيت 18 ليتر ساخت تركيه شركت makwell به ابعاد 
   1114-Sn تقريبى 35×40×35 سانتيمتر با بدنه استيل نگير به مشخصات فنى
5kw/1 به مبلغ 20/000/000 ريال(بيست ميليون ريال). 7- يك دستگاه ماشين 
چهار محور تراش زيورآالت CNC ساخت اصفهان (صالحى) مجهز به دو عدد 
الكتوموتور محرك افقى و عمودى به قدرت 75� كيلووات و دو عدد سروموتور 
300 وات – سيســتم الكتريكى و الكترونيكى مانتيور – صفحه كليد – محفظه 
دور ماشــين پروانه بزرگ و پروانه كوچك گردزن – توپى برنجى يا تفلون و 
مشخصات فنى دســتگاه شــامل: كورس محور X:60 ميليمتر، كورس محور 
Z:300 ميليمتر – دور محور عمومــى 16000 دور – دور محور افقى 60000 
دور – وزن دستگاه حدود 400 كيلوگرم – زاويه چرخش محور X: درجه 270 
برق مصرفى 60HZ 50/220v: تك فاز ابعاد دستگاه 80×94×172 سانتيمتر لذا 
با عنايت به خالصه شرح فنى فوق الذكر و درصد استهالك رويت شده ارزش و 
روز بازار قيمت پايه دستگاه مذكور به مبلغ 120/000/000 ريال (يكصد و بيست 
ميليون ريال). 8- يك دستگاه ماشين تراش ليزرى FIBER FR50 سفيد رنگ با 
 LASER-SOURCES تجهيزات آلمانى ماشين سازى صالحى به مشخصات
LASER 4 CLASS   و SN  10 – TYPE SCANCUBE-334143   بــه 
ابعاد تقريبى 80×120×150 ســانتيمتر مجهز به سيستم كامپيوترى و فرمان 
حكاكى ليزرى و تابلو برق تك فاز 220 ولت 60HZ-50 ســالم و آماده به كار 
لذا با عنايت به خالصه شــرح موارد فوق الذكر و درصد استهالك رويت شده 
و ارزش روز بازار قيمت پايه مزايده دســتگاه مذكور به مبلغ 450/000/000 
ريال (چهارصد پنجاه ميليون ريال). 9- يك دستگاه ماشين CNC تراشكارى 
جواهرآالت ســاخت صالحى مدل FB-70 تحت عنوان 11 محور به شــماره 
سريال SN-41181103320 ســاخت 1390 به ابعاد تقريبى 150×120×150 
ســانتيمتر و به وزن تقريبى 500 كيلوگــرم مجهز به سيســتم كامپيوترى و 
 50-60HZ مونيتور تاشوى بغل دســتگاه – تجهيزات تابلو تك فاز 220 ولت
داراى تجهيزات خنك كننده و با توجه به درصد اســتهالك و ارزش روز بازار 
قيمت پايه دستگاه 500/000/000 ريال مى باشد. 10- يك دستگاه سوارى پرايد 
نقره اى رنگ متاليك مدل 1387 چهارچرخ – چهار ســيلندر به شماره انتظامى 
232ى13ايران13 – سرگلگير جلو سمت راست آثار خراشيدگى دارد چراغهاى 
راهنما جلو و راست و چپ تعويضى و دور رنگ شده – سپر جلو سمت چپ و 
راست خراشيدگى و تركيدگى دارد و به علت توقف طوالنى الستيكها فرسوده 
شده و موتور معمولى و باطرى بايستى تعويض گردد فاقد بيمه نامه به ارزش 
پايه 95/000/000 (نود و پنج ميليون ريال). م الف:24735 اجراى احكام شعبه 
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ــراى طرح تونل  ــي كارون گفت: اج عضو كميته مل
ــت آباد و گالب، نتيجه اى به جز خشك شدن  بهش
سفره هاى زير زمينى استان را در پى نخواهد داشت.

ــا كنون مباحث  ــاره به اينكه ت مهدي پژوهش با اش
ــرح انتقال آب  ــادي در مورد ط موافق و مخالف زي
ــت، اظهار كرد:  ــت آباد و گالب مطرح شده اس بهش
ــن تونل ها  را  ــرح اي ــتان اصفهان ط ــووالن اس مس

مؤثرترين راه نجات زاينده رود مي دانند.
وي افزود: مسووالن و مديران استان اصفهان براي 
جلوگيري از خشك شدن سفره هاي آب زيرزميني و 
كشاورزي اين استان طرح راه اندازي و احداث تونل 

بهشت آباد و گالب را در نظر گرفته اند.
ــر در فصل  ــى دو ماه اخي ــا بيان اينكه ط پژوهش ب
ــت، آب سد  ــاورزي نيس پاييز كه نيازي به آب كش
زاينده رود همچنان باز است، گفت: حجم زيادي از 
آب درون سفره هاي زيرزميني استان اصفهان رفته 
و سفره هاي زيرزميني خود چهارمحال و بختياري 

رو به خشكي مي روند.
ــهركرد با بيان اينكه  ــگاه ش عضو هيات علمى دانش
ــت جونقان،  ــت آباد در دش ــال آب بهش تونل  انتق
ــمتى از دشت  ــمس آباد،شهركرد، قس شلمزار، ش
سفيددشت، فرادنبه و فرخ شهر قرار است واقع شود 
گفت: بخش عظيمى از آب اين مناطق در استان ما 

تخليه مى شود.
ــل ها و زون زمين شناسى  وى با اشاره به اينكه گس
زيادى در محل احداث تونل بهشت آباد وجود دارد 
ــه دليل تخليه  تاكيد كرد: حفارى در اين مناطق ب
ــك شدن چشمه ها  شدن آب درون گسل ها و خش
ــاد خواهد ــراى منطقه ايج ــادى را ب ــكالت زي مش

 كرد.
عضو كميته ملي كارون با اشاره به كاهش بارندگى 
ــرد: اجراى  ــر، اظهار ك ــتان در چند ماه اخي در اس
ــك شدن سفره هاى  اين طرح نتيجه اى به جز خش

زير زمينى استان در پى نخواهد داشت.
ــداث تونل  ــاره به طرح اح ــش در ادامه با اش پژوه
ــتان  ــووالن اس ــتان، تاكيد كرد: مس بيرگان در اس

ــت آباد را از آن  اصفهان مديريت تونل گالب و بهش
ــرگان عامل اصلي انتقال آب  خود مى دانند تونل بي
ــه تونل گالب  ــفره هاي زيرزميني كوهرنگ ب از س
است بنابراين اصل مديريت و كنترل به عهده خود 

استان است.
وي با اشاره به ضرورت توسعه استان و نيازمندى آن 
ــان كرد: مسووالن استان موظفند  به آب، خاطر نش
ــتاى حفظ منابع آبى استان  در اين زمينه و در راس
ــاي منافع و  ــند و به ج ــته باش اهتمام ويژه اي داش
ــتان باشند و در  ــخصي به فكر منافع اس مصالح ش
ــوولين اصفهان مقابله ــر موضع گيري هاي  مس براب

كنند. 
ــهركرد تاكيد كرد:  ــگاه ش عضو هيات علمي دانش
ــت آباد جلوگيري شود زيرا  بايد از احداث تونل بهش
ــتان را در پى نخواهد  ــكي اس كه پيامدي جز خش
ــووالن امر به  ــفانه تا زماني كه مس ــت و متاس داش
ــي و رعايت قوانين تمكين  نظرات دقيق كارشناس
ــي خواهد ــود باق ــكل به قوت خ ــد، اين مش نكنن

 ماند.

ــال و بختيارى  ــگاهى چهارمح رييس جهاد دانش
ــى هاى فنى  ــوزه فناورى اطالعات، بازرس گفت: ح
جوش خوردگى و انرژى هاى نو، مطالعات اجتماعى 
ــاى تحقيقاتى مورد  ــگرى و انجام طرح ه و گردش
ــتان از جمله چهار  نياز دستگاه هاى دولتى اين اس
ــت. وحيد  ــگاهى اس ــاد دانش ــه فعاليت جه زمين
خليلى اردلى اظهار كرد: براساس برنامه ريزى هاى 
ــگاهى  ــعى كرده ايم جهاد دانش ــورت گرفته س ص
ــگاهى،  ــارى را به هويت دانش ــال و بختي چهارمح

پژوهشى و فناورانه خودش نزديك كنيم.
ــيكل  ــه همين دليل ما س ــان كرد: ب وى خاطرنش

ــرى كرديم و  ــدى پيگي ــور ج ــى را به ط پژوهش
پژوهشگران جهاد دانشگاهى در چهار زمينه در حال 
فعاليت جدى هستند و به تحقيقات و محصوالتى 

نيز رسيده اند.
خليلى در ادامه تبيين كرد: حوزه فناورى اطالعات، 
ــى هاى فنى جوش خوردگى و انرژى هاى نو،  بازرس
مطالعات اجتماعى و گردشگرى و انجام طرح هاى 
ــتان  ــتگاه هاى دولتى اس تحقيقاتى مورد نياز دس
ــگاهى  ــه فعاليت جهاد دانش ــار زمين از جمله چه

است.
ــه  ــه در بهار 94 نمايندگى مؤسس وى با بيان اينك

ــغول به كار شد،  ــتان افتتاح و مش رويان در اين اس
افزود: وظيفه اين نمايندگى جمع آورى سلول هاى 
ــت كه به يك ساختار رسيده و  بنيادى بند ناف اس
مسووليت مستقيم رابط رويان و ماماهاى آموزش 

ديده جهت گرفتن خون را بر عهده دارد.
ــگاهى چهارمحال و بختيارى به  رييس جهاد دانش
ضد يخ معابر محصول جالب توجه جهاد دانشگاهى 
ــاره و عنوان كرد: اين محصول جايگزين  كشور اش
نمك و ماسه است و اين امتياز را دارد كه آسيب هاى 
زيست محيطى و فرسايش جاده كه به واسطه نمك 

به وجود مى آيند را كاهش مى دهد.  

عضو هيات علمى دانشگاه شهركرد عنوان كرد:

 اجراى تونل بهشت آباد و گالب 
خشك شدن سفره هاى زيرزمينى 

را به همراه دارد

رييس جهاد دانشگاهى چهارمحال و بختيارى تشريح كرد:

چهار زمينه فعاليت جهاد دانشگاهى  استان 
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استفاده از نانومواد
 جهت  بهبود فرايند توليد هيدروژن

پژوهشگران دانشگاه مازندران در تحقيقات خود به بررسى آزمايشگاهى 
ــد گاز هيدروژن ــريع فرايند تولي ــتفاده از نانومواد جهت بهبود و تس اس
ــوختى پرداختند. اين مطالعات   به عنوان سوخت مورد نياز پيل هاى س

حاكى از اثر مثبت نانومواد به كار گرفته شده است. 
ــاك و كاهش  ــد انرژى هاى پ ــوان گام مثبتى در تولي ــج مى ت با اين نتاي
ــوختى برداشت. با توجه به نياز  هزينه هاى مربوط به ساخت پيل هاى س
روزافزون بشر به استفاده از يك منبع انرژى جايگزين سوخت هاى فسيلى، 
ــتند. در يك پيل سوختى  ــيار مناسبى هس پيل هاى سوختى گزينه  بس
ــوخت به انرژى الكتريكى تبديل مى شود.  انرژى شيميايى موجود در س
مولكول هيدروژن به علت داشتن دانسيته  انرژى زياد و همچنين به عنوان 
ــب براى پيل هاى سوختى  ــوخت پاك، يكى از سوخت هاى مناس يك س

هيدروژن- اكسي ژن به شمار مى رود.
ــور جهانبخش رئوف مجرى اين طرح، مشكل استفاده از   به گفته  پرفس
ــازى اين گاز در كپسول هاى  گاز هيدروژن در اين زمينه، بحث ذخيره س
ــل، توليد  ــراى اين معض ــنهادى ب ــت. يك راه حل پيش ــار اس تحت فش
الكتروشيميايى هيدروژن در محل ورودى سوخت در يك پيل سوختى 
ــطح  ــال الكترون كندى در س ــينتيك انتق ــد از س ــت. اما اين فرآين اس
ــن كار تحقيقاتى،  ــت. هدف اي الكترودهاى متداول برهنه برخوردار اس
ــتفاده از نانومواد، به منظور افزايش سينتيك  اصالح سطح الكترود با اس
ــازى هيدروژن(HER) بوده است. وى در ادامه افزود: «در  واكنش رهاس
واقع با اصالح مناسب سطح الكترود مى توان سرعت انتقال الكترون را در 
ــتفاده از نانو چندسازه  مس/نانو  سطح آن تسريع كرد. در اين طرح با اس
متخلخل كربنى مشتق شده از شبكه آلى فلزى MOF-199، اين هدف 
ــت آمده، حضور اين نانو چندسازه  محقق شده است.» طبق نتايج به دس
ــده موجب بهبود فرآيند انتقال الكترون براى  در سطح الكترود اصالح ش
واكنش HER مى شود. به عبارتى، اين الكترود اصالح شده امكان تهيه  
الكتروشيميايى سريع تر و راحت تر گاز هيدروژن به عنوان سوخت پاك 
براى پيل هاى سوختى هيدروژن- اكسيژن را فراهم مى كند. همچنين، به 
دليل عدم به كارگيرى فلز گران قيمت پالتين در ساختار الكترود، موجب 

كاهش قيمت و صرفه  اقتصادى براى توليد گاز هيدروژن خواهد شد. 
ــوختى، نظير  ــت كه توليد انرژى الكتريكى از پيل هاى س الزم به ذكر اس
پيل سوختى هيدروژن- اكسيژن كه منجر به توليد آب به عنوان محصول 
ــه آلودگى ــرژى پاك، هيچ گون ــود به عنوان ان ــن فرآيند مى ش نهايى اي

 زيست محيطى ندارد.
ــرح بيان كرد: «براى   رئوف روند انجام مطالعات صورت گرفته را بدين ش
ــازه  مس/ نانو متخلخل كربنى مشتق شده از شبكه  اين منظور، از چندس
ــيد Cu3(BTC)2، با نام  آلى فلزى مس- بنزن ترى كربوكسيليك اس
ديگر MOF-199 به عنوان كاتاليزور غير پالتينى استفاده شد. در اين 
راستا، روش كربونيزاسيون مستقيم شبكه آلى فلزى، بدون اضافه كردن

 منبع كربنى خارجى براى تهيه  اين نانو چندسازه به كار رفته است. 

ــاورى معاونت علمى و  ــور بين الملل و تبادل فن معاون ام
فناورى گفت:  صندوق نوآورى و شكوفايى تسهيالت مالى 
ــتاى صادرات كاال و  ــركت هاى دانش بنيان در راس به ش

خدمات دانش بنيان ارائه مى كند.
ــاى حمايتى  ــته ه ــى بيرنگ در خصوص بس على مرتض
ــادرات و انتقال  ــركت هاى دانش بنيان در قبال ص از ش
تكنولوژى به خبرنگار مهر گفت: اين بسته از حدود چندماه 
قبل از سوى معاونت علمى به صندوق نوآورى و شكوفايى 
ارائه شد كه بر اساس آن براى حمايت از شركت هاى دانش 
بنيان يك سرى حمايت هاى مالى تخصصى در خصوص 
ــان و انتقال  ــركت هاى دانش بني صادرات محصوالت ش
ــود.  وى با بيان اينكه در اين  تكنولوژى در نظر گرفته ش
خصوص 8 مورد را بررسى كرديم، گفت: اين بسته شامل 
ــرمايه ثابت، يارانه سود تسهيالت،  سرمايه در گردش، س
ــهيالت توانمندساز،  ــهيالت حمايت از صادارت، تس تس
ــعه بازار صادراتى، ضمانت نامه بانكى و  ــهيالت توس تس

تسهيالت حمايت از انتقال فناورى مى شود.
جزييات اين بسته حمايتى بدين شرح است؛

ــده كاال»، «احراز  ــركت صادركنن «دانش بنيان بودن ش
ــركت براى عملياتى كردن تعهدات  شرايط توانمندى ش
ــادرات كاال و خدمات»،  ــاى ص ــده در قرارداده ايجاد ش
ــده مبتنى بر  ــى تقاضاى دريافت ش «فرآيندهاى ارزياب
ــكوفايى»و « احراز  رويه هاى مصوب صندوق نوآورى و ش
انطباق موضوع قرارداد صادرات كاال و خدمات دانش  بنيان 
ــان » كه اين  ــت موضوعى محصوالت دانش بني با فهرس
جزئيات  از شرايط برخوردارى شركت هاى دانش بنيان از 

اين بسته حمايتى هستند.
تسهيالت سرمايه در گردش

ــركت هاى دانش   ــرمايه در گردش براى ش تسهيالت س
بنيان صادركننده كاال و خدمات تا سقف 20 ميلياردريال 
ــادرات محصول  ــر 70 درصد ارزش ص بر مبناى حداكث
ــال  ــان در دوره مالى مرتبط با حداكثر يك س دانش  بني
ــهيالت براى تأمين  ــود. اين تس گذشته پرداخت مى ش
ــرمايه در گردش با نرخ 14درصد براى موارد زير قابل  س

تخصيص است.
تسهيالت سرمايه ثابت

اين گونه تسهيالت به  منظور توسعه امكانات و تجهيزات 
مرتبط با توليد صنعتى يا ايجاد واحد صنعتى جديد براى 

توليد يك محصول دانش بنيان قابل تخصيص است.
يارانه سود تسهيالت

يارانه سود تسهيالت مرتبط با سرمايه در گردش تا سقف 

معادل 5 ميليارد ريال به گونه اى كه منجر به كاهش سود 
ــود.يارانه سود تسهيالت  ــهيالت به ميزان 7درصد ش تس
مرتبط با سرمايه ثابت (توليد صنعتى) تا سقف معادل 5 
ميليارد ريال به گونه اى كه منجر به كاهش سود تسهيالت 

به ميزان 7درصدشود.
تسهيالت حمايت از صادرات

ــش  بنيان  ــده كاال و خدمات دان ــركت هاى صادركنن ش
مى توانند تا سقف حداكثر 20درصد ارزش صادرات انجام 
ــته،  ــده براى محصول دانش بنيان در دوره مالى گذش ش
ــنه براى نمونه سازى ساير  ــهيالت با نرخ قرض الحس تس
ــركت به بازارهاى  محصوالت دانش بنيان قابل صدور ش
منطقه اى و جهانى دريافت كنند. اين تسهيالت حداكثر 
ــقف 3 ميليارد ريال و بر اساس طرح ارائه شده مبنى  تا س
بر توسعه كاال يا خدمت دانش بنيان جديد يا ارايه برنامه 
عملياتى روشن براى وضعيت هزينه كرد تسهيالت مرتبط 
با فعاليت هاى توليدى يا صادراتى شركت ارائه خواهد شد.

تسهيالت توانمندساز
ــت از  ــت حماي ــكوفايى جه ــوآورى و ش ــدوق ن صن

ــركت  هاى دانش  بنيان در توسعه بازار  توانمندى  هاى ش
ــقف 500 ميليون ريال با نرخ  ــهيالت تا س صادراتى، تس
ــهيالت براى  ــه خواهد كرد. اين تس كارمزد 4درصد ارائ
موضوعات مرتبط با توسعه بازار شامل توسعه توانمندى 
ــق با بازار،  ــركت براى طراحى صنعتى محصول مطاب ش
ــايل حقوقى بازارهاى خارجى خاص و  كمك به حل مس
تقويت حضور نمايشگاهى يا معرفى كاال در بازار مورد نظر 

پرداخت خواهد شد.
تسهيالت توسعه بازار صادراتى

ــش بنيان  ــده كاال و خدمات دان ــركت هاى صادركنن ش
ــعه بازار صادراتى دريافت كنند.  مى توانند تسهيالت توس
ــهيالت از طريق تعامل با نماينده شركت خارجى  اين تس
ــاز و كار تهيه شده از طريق  خريدار در داخل كشور يا س
صندوق ضمانت صادرات ايران براى شركت هاى خارجى 

مستقر در خارج كشور فراهم خواهد شد.
ضمانت نامه بانكى

ــركت هاى  ــا معرفى ش ــكوفايى ب ــوآورى و ش صندوق ن
ــان به بانك  ــوالت و خدمات دانش بني صادركننده محص

ــعه صادرات ايران يا صندوق  هاى عامل خود، بانك توس
ــكان دريافت ضمانت نامه هاى  ضمانت صادرات ايران، ام
ــهيل فرآيند صادرات شركت را فراهم مورد نياز براى تس

 مى  كند.
اختصاص تسهيالت حمايت از انتقال فناورى به 

شركت هاى دانش بنيان
ــت از انتقال  ــل فرآيند حماي ــه منظور تكمي همچنين ب
ــادرات دانش  ــركت هاى دانش بنيان، ص دانش فنى به ش
فنى يا محصوالت دانش بنيان كه از طريق نمايشگاه هاى 
ــكوفايى  ــود، صندوق نوآورى و ش تخصصى محقق مى ش
ــهيالت حمايت از  در قالب آيين نامه هاى كنونى خود تس
انتقال فناورى به شركت هاى دانش بنيان را اعطا مى كند.

ضوابط اعطاى اين تسهيالت بدين شرح است:
ــهيالت براى انتقال فناورى تا سقف 50 درصد  « ارائه تس
مبلغ كارشناسى شده قرارداد انتقال فناورى تا سقف 20 
ميليارد ريال با نرخ سود 14درصد در قالب تسهيالت قبل 

از توليد صنعتى.
ــركت هاى  ــرمايه در گردش براى ش ــهيالت س  ارائه تس
ــارد ريال  ــقف 10 ميلي ــده كاال و خدمات تا س صادركنن
ــاى منعقده ــردش قرارداده ــرمايه در گ براى تأمين س

 با نرخ 14درصد.
ــركت هاى  ــراى ش ــت ب ــرمايه ثاب ــهيالت س ــه تس ارائ
ــعه امكانات و  ــات به منظور توس صادركننده كاال و خدم
ــهيالت ــرخ 14درصد در قالب تس ــزات مرتبط با ن تجهي

 توليد صنعتى».

از سوى معاونت علمى رييس جمهور؛

جزئيـات 8 نوع تسهيـالت مالـى به شـركت هاى دانـش بنيـان اعـالم شـد

ابالغ وقت رسيدگى
شــماره   9410103640706245 ابالغيــه: شــماره   9 /347
پرونده:9309983640700994 شماره بايگانى شعبه:931025 خواهان/
شاكى عباس درى برنجگانى دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم بابك 
اسداللهى و فريبا كرتالئى و عليرضا كرتالئى به خواسته الزام به تنظيم سند 
رسمى ملك تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان زرين شهر نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 4 دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرين 
شهر) واقع در زرين شهر ارجاع و به كالسه 9309983640700994 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/01/30 و ســاعت 11:00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/
شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.
م الف:983 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرين شهر) 

ابالغ وقت رسيدگى
9/370 در خصوص پرونده كالسه 719/94 خواهان عبدالرسول نوربهشت 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت رحمت ا... نورى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى روز ســه شــنبه مورخه 94/10/22 ساعت 4عصر 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:25798 شــعبه 28 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/371 در خصوص پرونده كالســه 814/94 خواهان حســن قاســمى 
دادخواستى مبنى بر الزام به طرفيت ورثه مرحوم رضا قيوميان 1- جالل 
قيوميان 2- عليرضا قيوميان 3- محمدرضا قيوميان 4- صديقه قيوميان 5- 
فرشته قيوميان 6- نفيسه قيوميان تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
روز شنبه مورخه 94/10/19 ساعت 4/30عصر تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
– اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:25799 شعبه 28 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسى

9/372 ابالغ وقت دادرســى به آقــاى عليرضا ميرزايــى فرزند فرامرز 
موضوع شــكايت آقاى محمودرضا محمدى پور مبنى بر سرقت كه تحت 
كالسه 940845 ثبت شــعبه 111 كيفرى دو اصفهان شــده است به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواســت ابالغ به وسيله نشر آگهى 
شده اســت كه مراتب طبق ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 
1392/12/04 براى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
درج و منتشر مى گردد بدينوســيله به نامبرده ابالغ مى شود كه در تاريخ 
1394/10/19 ساعت 11/30صبح جهت رســيدگى در شعبه 111 دادگاه 

كيفرى 2 اصفهان حاضر شــود در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال 
اليحه دفاعيه و يا عدم معرفى وكيل دادگاه غيابا رســيدگى و راى مقتضى 
صادر خواهد شد. م الف:25883 فرخنده خوى مدير دفتر شعبه 111 دادگاه 

عمومى جزايى اصفهان 
احضار متهم

شــماره   9410100352703782 ابالغيــه: شــماره   9 /373
پرونده:9409980364600299 شــماره بايگانى شعبه:941015 محاكم 
كيفرى دو دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب كيفرخواست در 
پرونده كالسه 9409980364600299 شكايت آقاى وحيد حاتمى غريب 
وند براى زينب آل خميس به اتهام توهين تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/10/20 
ساعت 11:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى 
اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل 
خواهد آمد. م الف:25872 شــعبه 1 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (101 

جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

9/374 موده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/21 ساعت 10/30 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:25813 شــعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/375 در خصوص پرونده كالسه 1379/94 خواهان عليرضا حق شناس 
دادخواستى مبنى بر الزام به پرداخت مبلغ 49/000/000 ريال معادل چهار 
ميليون و نهصد هزار تومان به موجب يك فقره سفته به طرفيت سيد على 
حسينى – سيد ولى حسينى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 
94/10/21 ساعت 11 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى 
مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:25815 شعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسى

9/376 ابالغ وقت دادرسى به آقاى اصغر كدخدايى موضوع شكايت  آقاى 
مهرداد مكتوبيــان بهارانچى مبنى بر ايراد صدمه بدنــى عمدى و جرح با 
چاقو كه تحت كالسه 940850 ثبت شــعبه 111 كيفرى دو اصفهان شده 
است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسيله 
نشر آگهى شده است كه مراتب طبق ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392/12/04 براى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى درج و منتشر مى گردد بدينوســيله به نامبرده ابالغ مى شود كه در 
تاريخ 1394/10/21 ســاعت 10/30صبح جهت رســيدگى در شعبه 111 

دادگاه كيفرى 2 اصفهان حاضر شــود در صورت عدم حضور و يا عدم 
ارســال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفى وكيل دادگاه غيابا رسيدگى و راى 
مقتضى صادر خواهد شــد. م الف:25882 فرخنده خوى مدير دفتر شعبه 

111 دادگاه عمومى جزايى اصفهان 
ابالغ

9/377 شماره ابالغنامه: 9410100352204727 و 9410100352204726 
شماره پرونده:9409980352200920 شــماره بايگانى شعبه:941041 
ابالغ شــونده حقيقى: 1- على اورنگى فرزند حســنعلى 2- اعظم عزيزى 
فرزند رضا هــر دو به نشــانى اصفهــان – هرنــد – خيابــان امامزاده 
اســحاق – كوچه شــهيد رمضــان امينــى – كوچــه رضا اســالمى – 
پالك22- كدپســتى8374144166 تاريخ حضور: 1394/10/21 دوشنبه 
ساعت:11:30 محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهيدنيكبخت 
– ساختمان دادگســترى كل اســتان اصفهان علت حضور: در خصوص 
دعوى احسان حيدرى به طرفيت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
در اين شعبه حاضر شــويد ضمنا به پيوست نســخه ثانى دادخواست و 
ضمايم ارسال مى گردد. م الف:25867 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ راى

9/342 شــماره دادنامــه: 9409970351101120 شــماره پرونــده: 
9309980351100626 شماره بايگانى شــعبه: 930708 خواهان: خانم 
سميه يزدانى فرزند ســهراب با وكالت آقاى سيد صالح كرمانى القريشى 
فرزند سيد محمدعلى به نشانى اصفهان خيابان چهارباغ باال مجتمع پارك 
ورودى دوم ط سوم پ 606. خواندگان: 1- آقاى عليرضا مقدم به نشانى 
شهرستان زنجان خرمدره ابتداى خروجى اتوبان دفتر كاشى فروشى 2- 
آقاى سعيد صفايى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك راى دادگاه: 
در خصوص دعوى خانم سميه يزدانى فرزند سهراب با وكالت مع الواسطه 
آقاى ســيد صالح كرمانى القريشــى به طرفيت آقايان 1- سعيد صفايى 
فرزند معصومعلى 2- عليرضا مقدم فرزند شخ على به خواسته محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 398/809/880 ريال بابت وجه دو فقره 
چك به شــماره هاى 681652 مورخ 93/4/15 و 681654 مورخ 93/4/25 
عهده بانك ملت شعبه چهارباغ باال حســاب جارى 1293770256 دادگاه 
با عنايت به محتويــات پرونده و تصوير مصدق چكهــا و گواهينامه عدم 
پرداخت آنها و با توجه به عدم حضور بالوجــه خواندگان باوصف ابالغ 
قانونى و رعايت انتظار كافى و مصون ماندن دعوى خواهان و مستندات 
وى از هر گوه ايراد و اعتراض موجــه و موثرى و با عنايت به وجود اصل 
چكها و گواهينامه عدم پرداخت آنها در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه 
صادر كننده آنها و اســتحقاق دارنده آن در مطالبه وجه اسناد داشته لذا 
دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 249 و 309 
و 313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون چك مصوب سال 1377 مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و مــواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئين دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب ســال 1379 و راى وحدت رويه 
شماره 597 مورخ 74/2/12 هيات محترم عمومى ديوان عالى كشور حكم 
به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ ســيصد و نود و هشت 
ميليون و هشتصد و نه هزار و هشتصد و هشتاد ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ سيزده ميليون و ســى هزار ريال بابت هزينه دادرسى به 
انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان وصول آن 
بر اساس شاخص نرخ تورم كاال از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران اعالم گرديده در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و اجراى احكام 
مكلف اســت در زمان اجراى دادنامه خســارت تاخير تاديه را محاسبه و 

نســبت به اســتيفاى حقوق خواهان اقدام نمايد. راى صادره غيابى بوده 
و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه بوده و 
پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم 
محترم تجديد نظر مركز اســتان مى باشــد. م الف 23628 رئيس شــعبه 

يازدهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

9/343 شــماره دادنامــه: 9409970352801124 شــماره پرونــده: 
9309980360100546 شــماره بايگانى شــعبه: 930751 شاكى: آقاى 
غالمرضا حيدرى فرزند عباسعلى به نشانى مباركه، قهنويه، جنب منبع آب. 
متهم: آقاى على نوروزى فرزند حسن مجهول المكان اتهام: كالهبردارى 
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص اتهام 
آقاى على نوروزى فرزند حسن دائر بر كالهبردارى (به ميزان 4/200/000 
تومان( موضوع شكايت اقاى غالمرضا حيدرى، با عنايت به اظهارات وى 
مبنى بر اينكه متهم با اميدوار ســاختن وى به امــر واهى فروش و تحويل 
اتومبيل مبلغ مذكور را از وى گرفته و متوارى شــده اســت و با توجه به 
اظهارات شهود و مدارك ارائه شــده توسط شاكى و متوارى بودن متهم ، 
مجرميتش محرز است و دادگاه مستنداً به ماده يكم قانون تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشــا اختالس و كالهبردارى وى را به تحمل يك ســال حبس 
تعزيرى و رد مبلغ فوق به شــاكى و پرداخت همان مبلــغ به عنوان جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد. اين راى غيابى و ظرفت مهلت 
بيشت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و بيست روز پس از آن 
قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف23627 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو اصفهان 
ابالغ راى

9/344 شــماره دادنامــه: 9409970350401373 شــماره پرونــده: 
9409980350400448 شماره بايگانى شــعبه: 940482 خواهان: آقاى 
روح اله حيدرى خوزانى فرزند حسن به نشانى اصفهان، شهرك صنعتى 
محمودآباد، خيابان 34، كارخانه سنگبرى آرش با كدپستى 8161164491 
با تلفن همراه 09132026596 خواندگان: 1- آقاى منصور بهرامى فرزند 
عبدالعظيــم 2- آقاى رضــا بهرامى فرزنــد عبدالعظيم همگى به نشــانى 
اصفهان، شهرك صنعتى محمودآباد، انتهاى خيابان 12، سنگبرى بيستون 
با كدپستى 8161164498 خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- 
مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه راى دادگاه: در خصوص 
دعوى روح اله حيدرى خوزانى به طرفيت منصور بهرامى و رضا بهرامى 
به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 606666-94/4/25 بانك 
سپه و با احتساب خســارات دادرســى و تاخير در تاديه نظر به مالحظه 
رونوشــت مصدق چك موضوع دعوى نظر به اينكه خواندگان با وصف 
ابالغ در زمان رسيدگى مورخه 94/8/17 حضور به هم نرسانده و اصوال 
دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نياورده اســت فلــذا با احراز بقاء 
دين، دعوى خواهان وارد تشــخيص، مســتنداً به مواد 310 و 314 قانون 
تجارت و 198 و 515 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده واحده استفساريه 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 57/000/000 ريال و 
با احتساب هزينه دادرسى و نيز خسارت تاخير در تاديه بر مبناى شاخص 
بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه از تاريخ سررسيد چك لغايت 
زمان اجراى حكم كه در مرحله اجرايى محاســبه و وصول خواهد شد در 
حق خواهان محكوم مى نمايد. اين راى غيابى بوده و ظرف مهلت بيســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد. م الف23626 رئيس 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
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اخبار كوتاه اخبار

كمك سه ميليارد ريالى خيرين
 به معلوالن آران و بيدگل

دستگيرى متخلف شكار 
درمناطق آزاد فريدونشهر

آسفالت ريزى 5 هزار مترمربع
 از خيابان هاى نطنز

كانون هاى مساجد بازوان توانمندى 
براى مديران فرهنگى هستند

اجراى برنامه كنترل بيمارى هاى 
غيرواگير در شهرضا

امام جمعه ابوزيدآباد گفت: روز 28 صفر، روز رحلت 
ــالم حضرت محمد(ص) ــأن اس پيامبر عظيم الش

ــبط اكبرش امام مجتبي(ع) است و  ــهادت س و ش
ــت بزرگ براي  ــت پيامبر(ص)،روز مصيب روز رحل
جهان اسالم است و روزي است كه فتنه،گمراهي،

ضاللت ها و وسوسه هاي شيطاني به سوي بشريت 
هجوم مي آورند و روز مصيبت و سختي است.

 حضرت حجت االسالم حسن مفرح زاده پيشاپيش 
با تسليت سالروز رحلت پيامبر اكرم(ص) و شهادت 
ــي از مصاديق  ــبط اكبرش امام مجتبي(ع)، يك س
ــت كه 27 صفر نيز به روز وقف  انفاق را وقف دانس
ــان كرد:  ــن باره خاطرنش ــده و در اي نامگذاري ش
ــه طبقاتي  ــدن فاصل ــب كم ش ــردن موج وقف ك
ــاس روايات، صدقه دادن، علمي و  مي شود و براس
ــخص در جامعه ايجاد  ــنت نيكي كه ش دانش و س
كند و ديگران به آن عمل كنند و فرزند صالحي كه 
بعد مرگ انسان دعا كند اعمالي هستند كه پس از 
مرگ نيز براي انسان باقي مي ماند و ادامه دارد و آن 

شخص ثوابش را مي برد.
ــرت علي(ع)چاه هاي زيادي را حفر  وي افزود:حض
ــالم وقف مي نمودند تا  مي كردند و آن را در راه اس
ــردم رواج پيدا  ــاله وقف در جامعه  و در بين م مس
ــالم مفرح زاده در اهميت وقف و  كند.حجت االس
توجه بيشتر مسووالن اداره اوقاف و امورخيريه به 
ــاله مهم افزود: مال و زميني كه وقف شده  اين مس

است نبايد اشخاصي به آن تصرف و دخالت نمايند، 
ــجدي  حتي قرآن و كتاب هاي دعايي كه وقف مس
شده نبايد آن را از مسجد خارج نمايند و در همان 
ــاله وقف  ــردد و بايد به مس ــتفاده گ مكان بايد اس
ــوولين اداره اوقاف نيز به اين  حرمت گذاشت و مس
مساله اهميت دهند تا در زمين هاي وقفي دخالت 
ــود و زمين وقفي را نمي توان فروخت و تصرف نش

(يا معامله اي در آن صورت گيرد).
امام جمعه ابوزيدآباد، روز اربعين را روز راهپيمايي 
ــور جهان دانست كه  عظيم 27 ميليوني از 60 كش
در كربالي معلي جلوه گر شد و در اين باره تصريح 
ــالم  ــالمي در جهان اس ــار ديگر عظمت اس كرد: ب
ــكوه و عظمت اسالم  ــد و جلوه هاي ش جلوه گر ش
ــيني در مقابل  ناب محمدي،فاطمي،علوي و حس
ــعودي، وهابي و داعشي به  ــالمي آمريكايي، س اس

نمايش گذاشته شد.
وي افزود:جهانيان تشخيص دادند كه اسالم واقعي 
ــت و فهميدند آنهايي كه دارند عليه اسالم  كجاس

جنايت مي كنند چه كساني هستند.
ــالب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــن نام ــه دومي وي ب
ــه العالي)به جوانان  حضرت امام خامنه اي(مدظل
ــي از اين نامه اشاره  ــورهاي غربي و بيان بخش كش
ــاي غربي كه  ــانه ه ــفانه رس ــزود: متاس كرد و اف
ــورت آزاد به  ــب را بايد به ص ــد مطال ادعا مي كنن
ــه ي رهبر  ــانند ولي اين نام ــان برس گوش جهاني

ــي جوانان  ــش ندادند ول ــالب را پوش ــم انق معظ
ــان دادند و  ــن نامه نش ــتقبال خوبي از اي اروپا اس
ــا در مردمان غرب اثر بگذارد  اميدواريم اين نامه ه
ــرب طلوع  ــالم از غ ــيد اس ــاءاهللا خورش ــا ان ش ت

كند.
ــور نماينده  ــرح زاده، از حض ــالم مف ــت االس حج
ــري و امام  ــس خبرگان رهب ولي فقيه، عضو مجل
ــش كويرات  ــه ابوزيدآباد و بخ ــان ب جمعه اصفه
ــنبه 18  ــب رحلت پيامبر اكرم(ص)چهارش در ش
ــان كرد: امام جمعه  ــاره كرد و خاطرنش آذرماه اش
ــتند و  ــهدا هس ــادات و ش ــان از خانواده س اصفه
ــكوه خود از  ــتقبال با ش ــا اس ــاء اهللا مردم ب ان ش
ــه را با  ــكالت اين منطق ــده ي رهبري،مش نماين
ــان قبل از  ــان در ميان خواهيم گذاشت وايش ايش
ــا و سخنراني(در مصالي  اقامه ي نماز مغرب و عش
ــه  ــهر و بخش جلس ــوولين ش نمازجمعه)، با مس
ــهداي  ــزار مطهر ش ــت و نيز در گل ــد داش خواهن

ابوزيدآباد حضور خواهندداشت.
ــر  ــت پيامب ــر، روز رحل ــزود: روز 28 صف وي اف
عظيم الشأن اسالم حضرت محمد(ص)و شهادت 
ــت و روز رحلت  سبط اكبرش امام مجتبي(ع) اس
پيامبر(ص)،روز مصيبت بزرگ براي جهان اسالم 
ــت كه فتنه،گمراهي،ضاللت ها  ــت و روزي اس اس
ــوي بشريت هجوم  ــيطاني به س و وسوسه هاي ش

مي آورند و روز مصيبت و سختي است.

مفاد آرا
9/270 آگهى موضــوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر آراى صــادره هيات موضــوع قانــون تعيين تكليــف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك 
فريدونشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد محل تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف يك ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند: 
1- برابر راى شماره 139460302013000641 مورخ 94/8/21 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى داود رضائى فرزنــد محمد رضا به 
شماره شناسنامه 44 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 
255/10 متر مربع پالك 456 فرعى از 231 اصلى مفروض و مجزى شده 
از پالك 1 فرعى از 231 اصلى واقع در وحدت آباد فريدونشهر خريدارى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى اسداله رضائى محرز گرديده است.
 2- برابر راى شــماره 139460302013000655 مورخ 94/8/24 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونشهر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اژدر اســماعيلى خمسلوئى 
فرزند حاجت على به شماره شناسنامه 33 صادره از فريدونشهر در يك 
باب خانه به مســاحت 225/45 متر مربع پــالك 129 فرعى از 21 اصلى 
مفروض و مجزى شده از پالك 16 فرعى از 21 اصلى واقع در فريدونشهر، 
شهر برف انبار، محله خمسلو خريدارى از مالك رسمى آقاى حاجت على 

اسماعيلى محرز گرديده است.
3- برابر راى شماره 139460302013000672 مورخ 94/8/26 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طلعــت ميكالنى آخوره عليائى فرزند 
حيدرقلى به شماره شناسنامه 3497 صادره از فريدونشهر در يك باب 
خانه به مساحت 225 متر مربع پالك 2567 فرعى از 238 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك 1 فرعى از 238 اصلى واقع در فريدونشهر خريدارى 

از مالك رسمى آقاى غالمعلى ميكالنى محرز گرديده است.
 4- برابر راى شــماره 139460302013000680 مورخ 94/8/28 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدونشهر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــى خانم فاطمه موحدى فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 129 صادره از فريدونشــهر در پنج ، بيست و يكم 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 543/30 متر مربع پالك 
2449 فرعى از 237 اصلى مفروض و مجزى شده از پالك 492 فرعى از 
237 اصلى واقع در فريدونشهر سهم االرث متقاضى از مالك رسمى آقاى 

احمد موحدى محرز گرديده است.
5- برابر راى شماره 139460302013000681 مورخ 94/8/28 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم محترم موحدى فرزند احمد به شماره 

شناسنامه 140 صادره از فريدونشهر در پنج، بيست و يكم دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 543/30 متر مربع پالك 2449 فرعى 
از 237 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 492 فرعى از 237 اصلى واقع 
در فريدونشهر سهم االرث متقاضى از مالك رسمى آقاى احمد موحدى 

محرز گرديده است.
6- برابر راى شــماره 139460302013000682 مورخ 94/8/28 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقــاى محمد موحدى فرزند احمد 
به شماره شناســنامه 4554 صادره از فريدونشــهر در بيست، بيست 
و يكم دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 543/30 متر 
مربع پــالك 2449 فرعــى از 237 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 
492 فرعى از 237 اصلى واقع در فريدونشــهر ســهم االرث متقاضى از
 مالك رسمى آقاى احمد موحدى و خريدارى از آقاى غالمرضا موحدى 

محرز گرديده است.
7-  برابر راى شماره 139460302013000683 مورخ 94/8/28 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مسعود موحدى فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 115 صادره از فريدونشهر درده، بيست و يكم دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 543/30 متر مربع پالك 2449 
فرعى از 237 اصلى مفروز و مجزى شــده از پــالك 492 فرعى از 237 
اصلى واقع در فريدونشــهر ســهم االرث متقاضى از مالك رسمى آقاى 

احمد موحدى محرز گرديده است.
8- برابر راى شماره 139460302013000684 مورخ 94/8/28 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ايرج موحدى فرزند احمد به شــماره 
شناسنامه 158 صادره از فريدونشهر درده، بيست و يكم دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 543/30 متر مربع پالك 2449 فرعى 
از 237 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 492 فرعى از 237 اصلى واقع 
در فريدونشهر سهم االرث متقاضى از مالك رسمى آقاى احمد موحدى 

محرز گرديده است.
9-  برابــر راى شــماره 139460302013000685 مــورخ 94/8/28 
هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك فريــدون شــهر تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضــى آقاى 
احمدرضا موحدى فرزند احمد به شــماره شناســنامه 198 صادره از 
فريدونشهر در ده، بيست و يكم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به
 مســاحت 543/30 متر مربع پالك 2449 فرعــى از 237 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك 492 فرعى از 237 اصلى واقع در فريدونشهر سهم 

االرث متقاضى از مالك رسمى آقاى احمد موحدى محرز گرديده است. 
10 - برابر راى شماره 139460302013000703 مورخ 94/9/1 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم معصومه حسينى فرزند آقا 
مجتبى به شماره شناسنامه 95 صادره از فريدونشهر در دو دانگ و دو 
سوم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 543/30 متر مربع 
پالك 2449 فرعى از 237 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 492 فرعى 
از 237 اصلى واقع در فريدونشهر خريدارى مع الواسطه از مالكين رسمى 

آقاى احمد موحدى و ورثه آقاى محمد على حسينى محرز گرديده است.
11- برابر راى شماره 139460302013000704 مورخ 94/9/1 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم صغرا موحدى فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 184 صادره از فريدونشهر در پنج، بيست و يكم دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 543/30 متر مربع پالك 2449 فرعى 
از 237 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 492 فرعى از 237 اصلى واقع 
در فريدونشهر ســهم االرث از مالك رســمى آقاى احمد موحدى محرز 

گرديده است.
12- برابر راى شماره 139460302013000705 مورخ 94/9/1 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فخرى موحدى فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 21 صادره از فريدونشهر در پنج، بيست و يكم دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 543/30 متر مربع پالك 2449 فرعى 
از 237 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 492 فرعى از 237 اصلى واقع 
در فريدونشهر سهم االرث متقاضى از مالك رسمى آقاى احمد موحدى 

محرز گرديده است.
13- برابر راى شــماره 139460302013000714 مورخ 94/9/5 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهــدى محمدى فرزند ولى 
اله به شماره شناسنامه 56 صادره از فريدونشــهر در يك باب خانه به 
مساحت 107/50 متر مربع پالك 457 فرعى از 231 اصلى مفروز و مجزى

 شــده از پالك 2 فرعى از 231 اصلى واقع در  وحدت آباد فريدونشــهر 
خريدارى از مالك رســمى آقاى على حســينى آخوره ســفالئى محرز 

گرديده است.
14- برابر راى شــماره 139460302013000716 - 94/9/5 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيد مصطفى موسوى فرزند سيد على 
به شماره شناسنامه 5 صادره از فريدونشهر در يك باب مغازه فوقانى 
مســكونى به مســاحت 107/30 متر مربع پالك 16 فرعــى از 61 اصلى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 61  اصلى واقع در فريدونشهر روستاى 
زمستانه خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى خانم منيژه دويستى محرز 
گرديده است.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 
اول: چهارشنبه 94/09/18 ، تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 94/10/3  

مقصودى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر
ابالغ راى

9/345 كالسه پرونده:94-779 شــماره دادنامه:1182-94/7/16 مرجع 
رســيدگى: شــعبه هشــت شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على 
هنرى فرد فرزند مجتبى به وكالت فاطمه غفورى فرزند حسين به نشانى 
اصفهان خ شــمص آبادى نرســيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله 
طبقه ســوم واحد 313. خواندگان 1- صالح فرهادى فرزند محمد صديق 
2- حبيب طالبى هر دو مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك به مبلغ 
پنجاه ميليون ريال به نحو تضامن و خســارت تاخيــر تاديه به انضمام 
كليه خسارات قانونى  شــورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشــورتى اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت 

به صدور راى مينمايد. راى قاضى شــوراى حــل اختالف: در خصوص 
دعوى على هنرى فرد با وكالت فاطمــه غفورى به طرفيت آقاى 1- صالح 
فرهــادى 2- حبيب طالبى به خواســته مطالبه مبلــغ 50/000/000 ريال 
وجه چك به شــماره 159187 مورخ 93/12/22 به عهده بانك ملى ايران 
به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور 
نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به استناد مواد 310و313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به 
محكوميت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و هزينه هاى نشــر آگهى و مبلغ 200/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (93/12/22) تا تاريخ اجراى حكم 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظرخواهــى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:23618 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ راى

9/346 كالسه پرونده:94-1079 شماره دادنامه:1304-94/8/23 مرجع 
رسيدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مريم عسگرى 
به وكالت 1- فاطمه غفورى 2- منيره الســادات حسينى به نشانى، شمس 
آبادى نرسيده به چهارراه قصر مجتمع قمرالدوله طبقه سوم واحد 313. 
خواندگان 1- زهره ابراهيمى 2- عبدالعلى اسماعيلى هر دو مجهول المكان 
شــورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى 
قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى مريم عسگرى با وكالت 
خانم ها 1- فاطمه غفورى 2- منيره الســادات حســينى به طرفيت خانم 
1- زهره ابراهيمى 2- آقاى عبدالعلى اســماعيلى به خواسته مطالبه مبلغ 
20/400/000 ريال وجه چك به شماره 607699 به عهده بانك ملى ايران به 
انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پســندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به اســتناد مواد 310و313 و 249 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم 
به محكوميت خواندگان به نحو تضامنى بــه پرداخت مبلغ 20/400/000 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 600/000 ريال هزينه نشر آگهى و مبلغ 
180/000 بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و 
خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (93/10/1) تا 
تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:23617 شعبه نهم حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان

رييس اداره بهزيستى آران و بيدگل از كمك سه ميليارد ريالى خيرين به معلوالن 
تحت پوشش اداره بهزيستى اين شهرستان خبر داد.

حيدر ايمانيان  گفت: خيرين شهرستان اين كمك را از ابتداى سال جارى تا پايان 
آبان ماه انجام داده اند. برخى از خيرين شهرستان كمك هاى غير نقدى خود را به 
مبلغ 200 ميليون ريال در قالب اجناس مورد نياز به سالمندان و معلوالن هديه 

كرده اند.
وى تعداد معلوالن جسمى، حركتى، بينايى، شنوايى، ذهنى، قطع نخاعى، اعصاب 
وروان آران وبيدگل را دو هزار نفراعالم كرد و افزود: برگزارى برنامه هاى شنوايى 
سنجى، مشاوره هاى ژنتيكى و كالس هاى پيشگيرى از معلوليت ها، موجب افزايش 

نيافتن  سريع اين تعداد معلول در چند سال اخير شده است.

يك متخلف شكار و صيد در مناطق آزاد شهرستان فريدونشهر دستگير و به مراجع 
قضايى معرفى شد. 

ــن  ــهر ضم ــدون ش ــتان فري ــت شهرس ــط زيس ــت اداره محي ــگان حفاظ ي
ــكار و صيد را  ــف ش ــك متخل ــتان ي ــق آزاد شهرس ــت و كنترل در مناط گش
ــكار  ــد. از اين متخلف ش ــتگير كردن ــايى و دس ــكار شناس ــدام به ش قبل از اق
ــد.اين متخلف ــط ش ــف و ضب ــكارى كش ــلحه ش ــه همراه اس ــكار ، ب ادوات ش
ــتان فريدونشهر  ــير مراحل قانونى به دادگسترى شهرس  شكار و صيد جهت س

معرفى شد. 

ــر مربع از  ــش از پنج هزار مت ــفالت ريزى بي ــهردار نطنز از طرح آس ش
خيابان هاى شهر نطنز خبر داد و گفت: بيش از دو ميليارد ريال براى اتمام 

اين طرح ها هزينه شده است.
ــفالت ريزى  ــيه بازديد از عمليات آس ــن تجويدى در حاش ــيد محس س
ــدام به  ــته اق ــال گذش ــهردارى س ــز اظهار كرد: ش ــاى نطن خيايان ه
ــز كرد و به منظور  ــهر نطن لكه گيرى معابر و كوچه هاى اصلى و فرعى ش
ــارى بالغ  ــفالت ريزى با اعتب ــش از 2500 تن آس ــرح بي اجراى اين ط
بر هشت ميليارد ريال در سطح شهر انجام شد.وى تصريح كرد: عمليات 
ــال نيز در دو نوبت انجام شد كه براى  ــه ها امس لكه گيرى و ترميم ترانش
ــهردار نطنز افزود: با  ــفالت استفاده شد.ش اجراى نوبت اول 500 تن آس
فرارسيدن فصل بارش، عمليات زيرسازى و آسفالت سه خيابان فارابى، 
سلمان فارسى و امامزاده زين الدين (محله باغستان) انجام شد و خيابان 
ــلمان فارسى با 1600 مترمربع و  فارابى به مساحت 1900 مترمربع، س

امامزاده زين الدين با مساحت 1500 مترمربع به پايان رسيد.

ــاجد بازوان توانمندى براى  معاون فرماندار تيران و كرون گفت: كانون هاى مس
مديران فرهنگى اجتماعى هر منطقه در جهت گسترش فرهنگ هستند.

ــن مجتبى(ع)  ــى هنرى امام حس ــد از كانون فرهنگ ــرى در بازدي   عبداهللا بنه
مسجد قمربنى هاشم(ع) تيران اظهار داشت: كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
نقش موثرى در پويايى مساجد و گسترش فرهنگ اسالمى در جامعه نقش دارند.

ــل جوان و نوجوان به مساجد برنامه و  وى افزود: متوليان مساجد براى جذب نس
فعاليت هاى فرهنگى را تدوين و اجرا نمايند كه در برابر تهديدهاى فرهنگى غرب 

الزم است.
معاون فرماندار تيران و كرون بيان داشت: فعاليت هاى فرهنگى و فضاهاى مساجد 
متناسب با نيازهاى جوانان برنامه ريزى و اجرا شود كه مورد پسند آن ها قرار گيرد.
وى به تربيت نيروهاى متدين و موثر براى جامعه اشاره كرد و  ادامه داد: روحيات 
جوانان و نوجوانان بايد به گونه اى باشد كه ادامه دهنده راه شهدا و ايثارگران باشند 

و در مسير اهداف نظام گام بردارند.

رييس شبكه بهداشت و درمان شهرضا با بيان اينكه تأمين سالمت مردم 
ــرايطى موظف به ــت كه در هر ش يكى از مهم ترين وظايف دولت ها اس

ــعه پايدار نيازمند  ــرفت و توس ــد، پيش ــتند، گفت: رش  انجام آن هس
بسترهايى است كه سالمت عمومى مردم يكى از مهم ترين فاكتورهاى 
ــه كارگروه سالمت و امنيت غذايى  آن است.حجت اهللا تنهايى در جلس
ــتان از اجراى طرح ملى IRAPEN -فاز نخست برنامه كنترل  شهرس
ــر داد و افزود:  ــهرضا خب ــر و عوامل خطر- در ش بيمارى هاى غيرواگي
ــهرضا به اجرا در  ــتان بافت، نقده، مراغه و ش اين طرح در چهار شهرس

مى آيد.
وى تصريح كرد: بر اساس اين طرح كه هدف اصلى از اجراى آن، سنجش 
ــگيرى از ابتال به بيمارى است،  ــهرضا و پيش وضعيت سالمت مردم ش
فاكتورهاى نادرست غذايى و شيوه هاى غلط زندگى در راستاى مبارزه با 
چهار بيمارى سرطان، ديابت، بيمارى هاى تنفسى و بيمارى هاى قلبى 

و عروقى كنترل مى شود.
ــهرضا اضافه كرد: با توجه به اينكه  ــت و درمان ش رييس شبكه بهداش
شهرستان شهرضا در طول سال هاى بعد از انقالب به عنوان مركز پايلوت 
ــده، در اين زمينه نيز با توجه  در اجراى طرح هاى بزرگ ملى انتخاب ش
به امكانات درمانى موجود و هم چنين تعهد كادر درمانى، به خوبى انجام 
خواهد شد.رييس شبكه بهداشت و درمان شهرضا زمان آغاز اين طرح 
را آذرماه سال جارى اعالم كرد و گفت: تجهيز و تكميل امكانات درمانى 
و هم چنين تكميل كادر درمانى شبكه بهداشت و درمان شهرستان در 

راستاى اجراى هرچه بهتر اين طرح در دستور كار قرار دارد.

امام جمعه ابوزيدآباد:

رحلت پيامبر(ص) روز مصيبت بزرگ براي جهان اسالم است
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ــال همه را غافل گير كرده است؛  ــتان زود از راه رسيده امس سرما و زمس
ــرماى ناخوانده براى يك گروه نعمت بزرگى است؛ گروهى كه  اما اين س

به دنبال كاهش وزن هستند.
ــالمت نيوز به نقل از، يكى از مشخصه هاى سردترين فصل  به گزارش س
ــت؛ لباس هايى كه نوعى عادت براى ما  سال لباس هاى گرم و كلفت اس

به حساب مى آيند. 
البته اين اليه محافظتى چندان براى آنهايى كه داراى اضافه وزن و چاق 
هستند فايده اى ندارد و تا مى توانند بايد از آنها دورى كنند. بله؛ تعجب 

نكنيد لباس كم پوشيدن در كاهش وزن تأثير به سزايى دارد. 
در واقع، اين سرما است كه با ايجاد تغيير در باكترى هاى موجود در روده 

به كم شدن وزن كمك مى كند.
ــده، قرار گرفتن در معرض درجه حرارت پايين  بنا بر تحقيقات انجام ش
ــابه با ورزش كردن بر بدن مى گذارد و منجر به  و سرما تأثيرى كامال مش

توليد نوعى چربى خوب در بدن مى شود. 
ــاز در بدن از افزايش وزن  ــوخت و س ــتم س ــرد با تقويت سيس هواى س
جلوگيرى مى كند. عالوه بر اين، سرما تركيب باكترى هاى روده را تغيير 

مى دهد و با اين فرآيند روند چربى سوزى را تسريع مى كند.
ــش غيرقابل انكار و كليدى  نكته جالب توجه اين تحقيقات تأكيد بر نق
ــدن در انطابق با محيط و تنظيم انرژى بدن  ميكروب ها و باكترى هاى ب

است.
در حالى كه چربى هاى سفيد كه به چربى هاى بد معروف هستند، ميل 
ــان به غذا را افزايش مى دهند؛ چربى هاى قهوه اى خوب  و اشتهاى انس
ــدن چربى ها و كاهش  ــوزانده ش با افزايش دماى درونى بدن موجب س

اشتها مى شوند. 
ــا لباس هاى گرم  ــرما مقاومت كنيد و ب ــوز و س بنابراين، اگر در برابر س
خودتان را نپوشانيد مى توانيد به كاهش وزن و از بين رفتن چربى هاى 

بدن اميد داشته باشيد. 
پس براى رسيدن به وزن ايده آل با لباس هاى پشمى و گرم خداحافظى 

كنيد.

ــانه شروع بيمارى  ــيارى از مردم تصور مى كنند،  لرزش دست ها نش بس
پاركينسون است. اما اين عالمت، علتى شايع تر از بيمارى پاركينسون دارد 
و عبارت است از لرزش اوليه كه با عناوين ديگرى همچون لرزش فاميلى، 

 خوش خيم يا پيرى نيز از آن ياد مى شود.
در اين بيمارى كه شايع ترين اختالل حركتى است و در همه سنين ديده 
مى شود، لرزش اغلب دست ها را مى گيرد. در چنين شرايطى، لرزش موقع 
انجام كار ايجاد مى شود، مثال وقتى اين افراد سينى چاى يا قاشق و ليوان 
به دست مى گيرند،  دچار لرزش مى شوند و اين لرزش گاه به قدرى شديد 

است كه كار را مختل مى كند.
ــديد  ــترس و هيجان تش ــام اختالالت حركتى، اين لرزش با اس نظير تم
مى شود و با استراحت و آرامش كاهش مى يابد يا از بين مى رود. به همين 
ــوند كه اين  ــديد عالئم مى ش دليل اين افراد در حضور ديگران دچار تش
امر، تاثير منفى زيادى بر آنها دارد،  به طورى كه گاه تمايلى به حضور در 
جمع ندارند. برخالف اين نوع لرزش، لرزش بيمارى پاركينسون اغلب در 
حالت استراحت و يك طرفه است. نكته مهم ديگر اين كه لرزش بيمارى 
پاركينسون هميشه با كندى حركات همراه است؛  مثال كندى در حركات 
دست يا با قدم هاى كوتاه راه رفتن، در حالى كه در لرزش فاميلى كندى 

وجود ندارد.
اين لرزش اغلب ارثى است و اكثر مبتاليان سابقه اى از حالت مشابه را در 
ــاير افراد فاميل ذكر مى كنند؛ مثال در پدر و مادر يا خواهر و برادر نيز  س
ممكن است لرزش مشابه ولى به درجات متفاوت وجود داشته باشد. اين 
لرزش عالوه بر دست ها مى تواند ساير نقاط بدن را نيز درگير كند. به عنوان 
ــر به صورت حركات ريتميك سر به چپ و  مثال مى تواند باعث لرزش س

راست شود يا تارهاى صوتى را درگير كند كه باعث لرزش صدا مى شود.
ــت كه  ــم و حتى به قدرى خفيف اس ــرزش اگرچه اغلب خوش خي اين ل
بسيارى از مبتاليان حتى به پزشك مراجعه نمى كنند، ولى گاه به قدرى 
ــت كه بيمار حتى توان خوردن آب و غذا ندارد. همان طور كه  شديد اس
اشاره شد،  اغلب اين افراد نياز به درمان ندارند ولى در موارد شديدتر كه 
ــاد مى كند،  مى توان از  ــت روزانه زندگى تداخل ايج لرزش با كار و فعالي
ــتفاده كرد. البته در موارد بسيار شديد بيمارى،  از  درمان هاى دارويى اس
اعمال جراحى كاشت الكترود در هسته هاى عمقى مغز استفاده مى شود.

اگر مى خواهيد الغر شويد،
لباس گرم نپوشيد

لرزش دست ها نشانه چيست؟

ــذاى محبوب، گران  ميگو در تمام دنيا به عنوان يك غ
ــود. اما خيلى از ما به دليل  و پرخاصيت شناخته مى ش
ــت  ــنا بودن با روش درس ــو و بافت آن و ناآش بوى ميگ
طبخ ميگو، قيد خوردن آن را مى زنيم. در حالى كه ميگو 
آنقدر پرخاصيت است كه بهتر است هفته اى يك نوبت 
آن را مصرف كنيد. اگر براى خوردن ميگو دنبال دليل 
مى گرديد، ما براى تان چندين دليل محكم مى آوريم تا 

اين خوراك دريايى را در برنامه غذايى تان جاى دهيد.
در هر110 گرم ميگو 200 ميلى گرم كلسترول وجود 
ــى بودن از  ــا وجود غن ــوراك دريايى ب دارد اما اين خ
ــترول در  ــت. ميزان كلس ــيار سالم اس كلسترول، بس
100 گرم ميگو حدود دوسوم ميزان كلسترول در يك 

تخم مرغ 50 گرمى است.
ــاله، مرغ، ماهى و ميگو جزو  ــفند، گوس ــت گوس گوش
ــوب مى شوند كه معموال  غذاهاى با پروتئين باال محس
ــود. اما  ــط آنها تأمين ش ــاز پروتئينى بدن بايد توس ني
ــت. پروتئين  ــو از آنها هم باكيفيت تر اس پروتئين ميگ
ــته و حاوى تمام  ــت بااليى داش موجود در ميگو كيفي
اسيدآمينه هاى الزم جهت رشد مى باشد. پروتئين ميگو 
ــتن بافت  ــاير جانوران دريايى به دليل نداش همانند س

همبند به راحتى هضم مى شود.  
ميگو مقدار قابل توجهى امالح ضرورى به خصوص فسفر 
و آهن دارد كه به ويژه براى كودكان در حال رشد و زنان 

باردار بسيار مفيد است . 
ميگو در مقايسه با گوشت، مرغ و ماهى كالرى كمترى 
ــده 100 كالرى  دارد. در هر 100گرم ميگوى تميز ش

وجود دارد. 
در غذاهاى دريايى به دليل كمتر بودن بافت پيوندى به 
نسبت ساير غذاهاى گوشتى، گوشت آنها نرم تر بوده و 
اين واقعيت به خصوص پس از پخت مشخص مى شود. 
ــى و از جمله ميگو براى  ــل غذاهاى درياي به همين دلي
افراد مسن كه به دليل وضعيت دهان و دندان كمتر قادر 

به جويدن و هضم غذا هستند بسيار مفيد است.
ــرم آب،  ــى گ ــاوى 77 ميل ــو، ح ــرم ميگ 100 گ
ــرم پروتئين،0/8گرم چربى،  99 كالرى انرژى18/1 گ
ــت.  ــترول و 91 ميلى گرم قند اس 163 ميلى گرم كلس
ــته اسيدهاى چرب  اسيدهاى چرب امگاـ  3 كه از دس
غير اشباع بوده و براى سالمتى مفيد هستند، در ميگو ها 
ــته از اسيدهاى چرب  ــوند. اين دس به وفور يافت مى ش
مى توانند در كاهش خطر بيمارى هاى قلبى موثر واقع 
شود. اسيدهاى چرب امگا ـ3 هم چنين اجزاى ضرورى 

براى غشاى سلول مغز و بافت چشم است . 
ميگو منبع غنى از ويتامين ها و امالح

ويتامين هاىE  ،D  ،C  ، ،B12  B12 ،A ، B6، و امالحى 
چون كلسيم، آهن، منيزيم، پتاسيم، سديم، روى، مس، 
منگنز، و سلنيوم است. عالوه بر اين؛ كلسيم، آهن، روى، 
منيزيم، و فسفر ميگو نسبت به ساير آبزيان بيشتر است.  
ميگو منبع عالى ويتامين B12  ، ويتامين  D  و سلنيوم 
ــرم ميگو حدود 70  ــت. همچنين با مصرف 120 گ اس
درصد نياز روزانه ويتامينB12    و 10 درصد نياز روزانه 

ويتامينB6    تأمين مى شود. 
ــلنيوم است.  ميگو حاوى مقاديرزيادى تريپتوفان و س

سلنيوم يكى از مواد معدنى است كه با اثر آنتى اكسيدانى 
خود به پيش گيرى از سرطان كمك مى كند.  

اين ميزان براى كنترل هموسيستئين (هموسيستئين 
ماده اى است كه باعث تخريب ديواره عروق مى شود و به 
عنوان يك عامل مهم در ايجاد بيمارى هاى عروق كرونر 

قلب به شمار مى رود) پالسما مفيد است . 
ــاردارى به ميزان  ــادران آنها در دوران ب كودكانى كه م
ــش ماه  ــتفاده كرده اند در ش كافى از ماهى و ميگو اس
ــاير  ــر رفتارى و هوش حدود دو ماه از س اول تولد از نظ
ــيدهاى چرب غيراشباع  ــاالن خود جلوترند. اس همس
ــى دارد، در نتيجه  ــد التهاب ــو نقش ض موجود در ميگ
ــاى التهابى  ــوان از ابتال به بيمارى ه با مصرف آن مى ت

مانند ورم مفاصل و برونشيت مزمن پيشگيرى كرد.  
ــدرت ذهنى را باال  ــه را تقويت مى كند و ق ميگو حافظ

مى برد.  
ــود التهاب ها،  ــدن، بهب ــردن مقاومت ب ميگو در باال ب
ــرطان كمك فعاالنه اى  بيمارى هاى قلبى و مبارزه با س

دارد. 
نكاتى درباره خريد و پخت ميگو

ــفاف دارد، بوى زهم  ــن و ش ــالم رنگى روش ميگوى س
نمى دهد و بافت آن محكم است.

ــت اما  ــگ اس ــى رن ــى صورت ــوى درياي ــت ميگ پوس
ــاوت دارد به رنگ  ــى چون گونه اى متف ميگوى پرورش
سفيد يا با پوسته سبز زيتونى ديده مى شود. در ميگوى 
فاسد، پوسته رنگ طبيعى خود را از دست داده و اكثرا 

به رنگ سفيد و گاهى اوقات كدر مى شود . 
ــخت و سر محكم به  در ميگوى سالم پوست سفت و س
ــت. بافت  ــبيده و رنگ آن نيز تغيير نكرده اس بدن چس
ــته و گوشت در  ــت، حالت طبيعى داشته و پوس گوش
هنگام طبخ به رنگ نارنجى متمايل به قرمز در مى آيد. 
ــر تغيير رنگ ايجاد شده و  در ميگوى فاسد در ناحيه س
سر در حال جدا شدن از بدن است. پوسته روى بدن نرم 

مى شود و به راحتى از گوشت جدا مى شود.  
اگر از بوى غذاهاى دريايى خوش تان نمى آيد، ميگو را با 

پياز فراوان و زعفران بپزيد تا بوى آن كم شود.
ــبزى پلو بخوريد،  ميگو طبعى گرم دارد و اگر آن را با س

اصالح مى شود.
ــا دو دقيقه  ــت دارد. بعد از يك ت ــه مرحله پخ ميگو س
ــود. بيش از اين حرارت دادن  حرارت ديدن ترد مى ش
ــورت پختن به  ــفت مى كند اما در ص ــو آن را س به ميگ
مدت نيم ساعت (همراه با كمى آب و روغن) ميگو نرم 

و لطيف مى شود. 

نكاتى درباره خريد و پخت ميگو؛

هزار دليل براى خوردن ميگو

مزايده
8/337 شعبه 11 اجراى احكام حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص كالسه 
940105ج/11 له آقاى جواد پورشيربند و عليه خانم اكرم پورشيربند و آقاى 
محمدرضا پور شير بند به خواسته دستور فروش ملك مشاع جلسه مزايده اى 
در روز چهارشنبه مورخ 94/10/02 ســاعت 9 صبح در محل اين اجرا واقع در 
خ.نيكبخت – 200 متر بعد از دادگسترى اصفهان – مجتمع اجراى احكام – طبقه 
3 برگزار نمايد. مشخصات و مورد مزايده: يكباب مغازه به شماره ثبتى 949/1 
واقع دربخش 4 ثبت اصفهان به نشانى اصفهان – خ.حافظ – جنب كوچه آقاعلى 
بابا (دو بر) با كدپستى 8146973351 مى باشــد كه برابر 26/26 مترمربع مى 
باشــد كه خواهان مالك 2/4 دانگ از ششــدانگ پالك فوق است. مشخصات 
ساختمانى كل: ديواره هاى آجرى باربر – پوشش سقف تيرآهن و آجر و كف و 
بدنه اجراى سراميك درب ورودى سمت پياده رو پليت كركره ايى و درب سمت 
كوچه مجاور از نوع پروفيل فلزى و پليت كركره ايى و داراى انشعابات برق تك 
فاز و آب و فاضالب مى باشد كه با توجه به متراژ عرصه و اعيان – موقعيت و 
امكانات – انشعابات نوع كاربرى و كليه موثر در عرصه و تقاضا و بالمعارض 
بوده جهت نقل و انتقال و غيره ارزش ششــدانگ پالك فوق 8/403/200/000 
ريال ارزيابى و نســبت به 2/4 دانگ مشــاع خواهــان 3/361/279/990 ريال 
كارشناس رسمى دادگســترى تعيين و نظريه مصون از اعتراض طرفين باقى 
مانده است كه در تصرف آقاى جواد پورشيربند مى باشد لذا طالبين خريد مى 
توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازديد از محل 
با توديع 10 درصد از قيمت پايه كارشناسى در جلســه مزايده شركت نمايند 
باالترين پيشنهاد دهنده برنده مزايده خواهد بود.م الف:22355 شعبه 11 اجراى 

احكام دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

9/264 شماره:1394/37/142401-1394/9/10 چون تحديد حدود ششدانگ 
يك قطعه ملك مزورعى پالك 2287 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهســتان 
گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سيد محمدعلى 
كاظمى زواره فرزند ميرزا همايون و غيره در جريان ثبت اســت به علت اينكه 
قبال تحديد حدود عمومى آن از نوبت خارج شده اينك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحديــد حدود پالك مرقوم در 
روز يكشنبه مورخه 1394/10/13 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مالكين و مجاورين اخطار مى گردد كه 
در ساعت و روز مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد.معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستى با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايى گواهى تقديم 
دادخواست اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار:1394/09/18 فدايى 

- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره
ابالغ راى

شــماره   9409970351500924 دادنامــه: شــماره   9 /335  
پرونده:9409980351500068 شماره بايگانى شعبه:940077 خواهان: خانم 
بتول نيلوفرى اصفهانى فرزند رضا با وكالت خانم فرزانه طباطبايى فخار فرزند 
سيد محمدجواد به نشانى اصفهان – سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – مجتمع 
ارش – طبقه چهارم – واحد402 خوانده: آقاى مرتضى عيدى به نشــانى فعال 
مجهول المكان خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه 
سفته 3- مطالبه خسارت دادرسى گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص دعوى 
بتول نيلوفرى اصفهانى با وكالت فرزانه طباطبايــى فخار به طرفيت مرتضى 
عيدى به خواسته مطالبه مبلغ 220/000/000 ريال بابت پنج فقره رسيد شماره 
853160-91/10/10و853161-91/10/10و853162-91/10/10و853163-

91/10/10و519801-91/10/10 به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه 

و حق الوكاله وكيل به شرح دادخواســت تقديمى دادگاه با عنايت به محتويات 
پرونده و مستند تقديمى عدم حضور خوانده ايراد و انكار نسبت به مستند دعوى 
و ارائه دليل مبنى بــر برائت ذمه لذا دادگاه دعواى خواهان را وارد تشــخيص 
مســتندا به مــواد 522و519و515و198و194 قانون آيين دادرســى مدنى و 
ماده 1257 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلغ مذكور به 
انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (94/9/2) تاريخ وصول 
براساس شاخص اعالمى و پرداخت خسارت دادرسى و حق الوكاله وكيل در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض 
و تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف:23643 شعبه 

15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ راى

شــماره   9409970352401267 دادنامــه: شــماره   9 /336
پرونــده:9309980352401359 شــماره بايگانى شــعبه:931496 خواهان: 
آقاى مهدى رهنما فرزند ابراهيم با وكالت آقاى سيد مسيح مصطفوى خوزانى 
فرزند سيد على به نشانى اصفهان – خ. هشت بهشــت غربى – ساختمان امام 
رضا(ع) – ط1 خوانده: آقاى مهران رجبى فرزند عباس به نشانى مجهول المكان 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه وجه چك راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست خواهان مهدى رهنما با وكالت سيد مســيح مصطفوى به طرفيت 
مهران رجبى به خواســته مطالبه مبلغ 320/000/000 ريال بابت يك فقره چك 
شماره 23/469383-93/10/10 بانك انصار به انضمام خسارات تاخير تاديه 
از زمان سررسيد لغايت مرحله اجراى حكم و مطلق خسارات دادرسى اعم از 
هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل از توجه به متن دادخواست تقديمى و تصوير 
مصدق چك و گواهى عدم پرداخت آن و بقاء اصول مستندات در يد خواهان كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده داشــته و خوانده نيز هيچگونه دليل و مدركى كه 
موجبات برائت ذمه اش را فراهم آورد ارائه نكرده است لذا دادگاه با استصحاب 
بقاء دين دعوى مطروحه را ثابت تشــخيص و به استناد مواد 198و522و519 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 و 
قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چك مصوب 1377/9/21 مجمع تشــخيص مصلحت نظــام راى به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ مذكور بابت اصل خواسته و نيز پرداخت هزينه دادرسى 
و نيز حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ چك لغايت 
اجراى حكم كه با رعايت شــاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى توسط 
واحد محترم اجراى احكام محاسبه مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد راى صادره غيابى است و ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين شعبه 
و سپس ظرف بيســت روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان 

اصفهان است.م الف:23642 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى

شــماره   9409970352401238 دادنامــه:  شــماره   9 /337
پرونــده:9409980352400396 شــماره بايگانى شــعبه:940442 خواهان: 
آقاى احمدرضا صديقين فرزند حســين به نشــانى اصفهــان – خ.آپادانا اول 
– ك.پارسيان – پ2/1- كدپســتى:8165644391 – كدملى:1288337019- 
همراه:09133105287 خوانده: آقاى پاكزاد معينى فرزند غالمرضا به نشانى 
مجهول المكان خواســته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه خســارت تاخير تاديه راى دادگاه: در خصــوص دعوى احمدرضا 
صديقين فرزند حسين به طرفيت آقاى پاكزاد معينى فرزند غالمرضا به خواسته 
مطالبه هشتاد ميليون ريال وجه چك شــماره 523068-93/10/1 و خسارات 
دادرســى و تاخير در تاديه نظر به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و مالحظه 
اصل چك در يد خواهــان و گواهى عدم پرداخت آن و اينكه خوانده نســبت به 
خواسته خواهان ايراد و اعتراضى به عمل نياورده و دليلى بر برائت ذمه خويش 
ارائه ننموده است فلذا دادگاه مســتندا به مواد 313و320 قانون تجارت و مواد 

198و515و522 قانون آيين دادرســى مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چك خوانده را به پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و خسارت دادرسى و تاخير در تاديه از تاريخ چك لغايت تاريخ اجراى حكم در 
حق خواهان محكوم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد.م الف:23641 شعبه 24 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ راى

شــماره   9309970352400760 دادنامــه: شــماره   9 /338
پرونده:9209980352401137 شماره بايگانى شعبه:921227 خواهان: آقاى 
اكبر بابائى رنانى با وكالت آقاى محمد مصلحى به نشانى اصفهان – خ.نيكبخت 
– مقابل دادگســترى – مجتمع ديبا – ط4- واحد7 و آقاى حســين صادق زاده 
پوده به نشــانى اصفهان – دولت آبــاد بلوار طالقانى – ابتــداى خ.على بن ابى 
طالب –جنب قرض الحســنه رضويه – طبقه دوم خواندگان: 1- آقاى مســيح 
ركنى به نشانى خ.آب250 – تكيه مير –ك. طالقانى – پ8164957651،2- آقاى 
ناصر يزدانى با وكالت خانم بهناز ميرحاج محمدآبادى به نشــانى اصفهان – 
خ.نيكبخت – ابتداى بن بست وحدت –مجتمع وكالى نيكبخت – طبقه اول – واحد 
سوم خواسته: اعتراض ثالث اصلى گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات 
پرونده به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص 
اعتراض ثالث آقايان محمد مصلحى و حسين صادق زاده به وكالت از آقاى اكبر 
بابائى رنانى به طرفيت آقاى ناصر يزدانى با وكالت خانم بهناز ميرحاج و آقاى 
مســيح ركنى فوالدى نسبت به توقيف يك دســتگاه كاميون كاويان به شماره 
انتظامى 189ع72-ايران23 نظر بــه دفاعيات وكيل خوانــده رديف اول خانم 
ميرحاج صرف نظر از اينكه اقدام به توقيف اموال از ناحيه محكوم له در ســال 
88 قبل از اقدام به واگذارى مورد ادعايى معترض ثالث بوده است و صرف نظر 
از اينكه نقل و انتقال مورد ادعايى معتــرض ثالث براى دادگاه احراز نمى گردد 
نظر به اينكه ادعاى واگذارى و مالكيت در خصوص اموال داراى سابقه ثبت به 
صورت رســمى فقط قابل پذيرش بوده و دولت فقط كسى را كه مال به نام وى 
داراى سابقه ثبت مى باشد مالك شــناخته لذا ادعاى معترض ثالث مردود مى 
باشد مســتندا به ماده 147 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 197 قانون آيين 
دادرســى مدنى حكم به رد اعتراض ثالث صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
حضورى است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر 
اصفهان مى باشد.م الف:23640 شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان
ابالغ راى

شــماره   9409970354601168 دادنامــه: شــماره   9 /239
پرونده:9309980360000469 شــماره بايگانى شعبه:930553 شاكى: آقاى 
شــهرام حيدريان فرزند ا...يار با وكالــت آقاى محمدامين شــاهنگيان فرزند 
هوشنگ به نشانى اصفهان – ميدان انقالب – بازار سپاهان – بلوك يك – طبقه 
سوم – واحد29 متهم: آقاى عبدالحسين خوش نظر فرزند اسماعيل به نشانى 
خانه اصفهــان – مجتمع5- ط- مشــاور امالك امير اتهــام: كالهبردارى راى 
اصالحى: در دادنامه شــماره 902-94 مورخ 94/7/1 نام متهم غالمحســين 
خوش نظر اعالم گرديده است نظر به اينكه حســب اليحه تقديمى وكيل شاكى 
آقاى محمد امين شاهنگيان و نيز استعالم به عمل آمده از اتحاديه صنف بنگاه 
امالك و دفتر مشاوران معامالت امالك نام واقعى وى عبدالحسين خوش نظر 
مى باشــد دادگاه در اجراى ماده381 قانون آيين دادرسى كيفرى نام متهم را 
در دادنامه فوق الذكر به عبدالحسين خوش نظر معروف به غالمحسين داراى 
كدملى 1817912046 اصالح مى نمايد ضمنــا دادنامه اصلى حضورى اعالم 
شده است كه بدينوسيله به غيابى تصحيح مى گردد كه ظرف مهلت بيست روز 
واخواهى پذير در همين دادگاه مى باشد حكم تصحيحى به ضميمه حكم اصلى 
حكم واحد دارند و تســليم يكى بدون ديگرى ممنوع است.م الف:23633 شعبه 

120 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (120 جزايى سابق)

ابالغ راى
شــماره   9409970353000994 دادنامــه: شــماره   9 /340
پرونده:9409980353000005شماره بايگانى شعبه:940321 خواهان: خانم 
جميله نفر ده سرخى فرزند حيدر با وكالت آقاى على خدادوستان فرزند ابراهيم 
به نشــانى اصفهان – خ.نيكبخت – كوى صادقى – پالك9- طبقه اول خوانده: 
ســميه خواجه على چالشترى به نشــانى مجهول المكان خواســته: اعسار از 
پرداخت محكوم به گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم 
جميله نفر ده سرخى به طرفيت خانم ســميه خواجه على به خواسته اعسار از 
پرداخت محكوم به و تقسيط آن موضوع دادنامه شماره 9309970353001214 
مورخه 93/8/19 صادره از اين دادگاه مربوط به پرونده كالســه 930230 با 
عنايت به اوراق و محتويات پرونده مذكور نظر به اينكه خواهان عالما و عامدا 
مرتكب بزه ضرب و جرح عمدى نســبت به خوانده گرديده و محكوم به نوعى 
مجازات محسوب و اعســار در مجازات معنا و مفهومى ندارد و از سويى اگر 
چنين باشد كه افراد مرتكب جرم عمدى شــده آنگاه راجع به جنبه خصوصى 
آن اقدام به طرح دعوى اعسار نمايند اين امر موجب تشويق ديگران به ارتكاب 
جرم و در نتيجه ناامنى جامعه را در پى خواهد داشــت ضمــن اينكه خواهان 
در جهت اثبــات ادعاى خود داليل كافــى كه اقناع وجدانى حاصــل نمايد ارائه 
نكرده و اظهارات شــهود تعرفه اى افاده در مقام نداشــته لذا مســتندا به ماده 
197 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى 
گردد راى صادره حضورى محســوب ظرف 20 روز پس از تاريخ ابالغ قابل 
تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف:23630 

شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 اصفهان(104 جزايى سابق)
ابالغ راى

شــماره   9409970353300934 دادنامــه: شــماره   9 /341
پرونده:9309980365101296 شــماره بايگانى شعبه:931111 شاكى: آقاى 
كمال يعقوبى فرزند علمدار به نشــانى اصفهان – ملك شــهر – شــهرك نگين 
– برليان2- پالك316 متهم: آقاى على خراســانى به نشــانى مجهول المكان – 
اصفهان – خ.كهندژ – نبوى منش – كوچه114- ايمان25- منزل شخصى اتهام: 
سرقت مستوجب تعزير گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده به 
شرح زيرمبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
على خراسانى كه به علت عدم شناسايى و متوارى شدن مشخصات كاملترى از 
او در دست نيست مبنى بر سرقت ميزان تقريبى هفتاد كيلوگرم مس و برنج از 
مغازه موضوع شكايت آقاى كمال يعقوبى اين دادگاه براساس مفاد كيفرخواست 
صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شكايت شاكى خصوصى و اينكه در 
مرحله تحقيقات مقدماتى در دادسرا دقيقا در خصوص كيفيت رابطه استخدامى 
متهم با شاكى و استمرار يا قطع اين رابطه در زمان ارتكاب جرم براى تشخيص 
عنوان صحيــح مجرمانه تحقيقــات جامعى به عمل نيامده و بــا وصف تجديد 
جلسه دادرسى و احضار شاكى جهت اخذ توضيح در اين مورد مشاراليه باز 
هم حضور نيافته و قدرمتيقن از اظهارات شــاكى و شهود و مطلعين در مرجع 
انتظامى و در دادسرا مويد ارتكاب فعل مجرمانه سرقت توسط متهم مى باشد 
و با توجه به بازبينى دوربينهاى مداربسته منصوب در مغازه محل سرقت به 
شرح منعكس در صورتجلسه تنظيم شــده توسط مامورين نيروى انتظامى به 
تاريخ 93/6/17 و ســاير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهكارى متهم را 
محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 656و667 قانون مجازات اسالمى بخش 
تعزيرات ضمن صدور حكم به محكوميت وى به رد عين و در صورت فقدان عين 
به رد مثل يا قيمت اموال مسروقه در حق مالباخته نامبرده را به تحمل يك سال 
حبس و سى ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف مدت 
20 روز پس از آن قابل تجديدنظر درمحاكم تجديدنظر استان اصفهان است.م 

الف:23629 شعبه 107دادگاه كيفرى 2 اصفهان (107 جزايى سابق)
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شرح چگونگي شهادت، تشييع و دفن پيكر مطهر امام حسن شرح شهادت امام رضا )ع( در منابع اسالمي
مجتبي )ع(

در روايتي از اباصلت آمده است: »مأمون، 
امام رضا )ع( را فراخوان��د و آن حضرت را 
مجبور كرد از انگ��ور بخورد. آن حضرت به 

واسطه آن انگور مسموم شد.«
درباره نحوه ش��هادت امام رضا )ع(، بيشتر 
عالمان ش��يعه و همچنين تعداد زيادي از علماي اهل س��نت، 
قائل هستند كه آن حضرت مسموم و ش��هيد شده است. البته 
درباره عامل شهادت امام هشتم، اختالف نظرهايي وجود دارد؛ 
اما قول مشهور اين است كه آن حضرت، توسط »مأمون« خليفه 
عباسي مسموم و به شهادت رسيد.برخي از علماي اهل سنت بر 
اين نظرند كه مأمون، امام رضا )ع( را مسموم نكرده است و براي 
اين گفته خود دالئلي هم ذكر مي كنند. از جمله آن دالئل اين 
است كه مأمون دختر خود را به همسري امام جواد )ع( درآورد. 
مأمون به برتري امام رضا )ع( در برابر علما استدالل مي كرد. بعد 
از درگذشت امام رضا )ع( مأمون بسيار ناراحت و غمگين بود و...

در ادام��ه خواهيم گفت كه به هيچ يك از دالئ��ل در اين رابطه 
نمي توان استناد كرد.

همچني��ن 
از  ع��ده اي 
علم��اي اه��ل 
ني��ز  س��نت 
 براين باورند كه

 ام��ام رضا)ع( 
مس��موم شده 
اس��ت و عامل 
 ، ي��ت جنا
ام��ا  عباس��يان 
غي��ر  ش��خصي 
از مأم��ون، ب��وده 
اس��ت. براي مثال؛ 
ابن جوزي مي گويد: 
»وقتي عباسيان ديدند 
خالفت از دس��ت آنها 
خارج ش��د )به واسطه 
و   واليت عه��دي( 
ب��ه دس��ت علوي��ان 
افتاد، امام رضا )ع( را 
مس��موم كردند.« اين 
قول نيز چندان صحيح 
به نظر نمي رس��د؛ زيرا 
»بيشتر مورخان و راويان 
اجماع دارند كه مأمون 

امام )ع( داده،  نه غير او.«س��م را به 
همچنين روايات مس��تندي از امام رضا )ع( 
وارد شده اس��ت كه در آن، حضرت شهادت خود را پيش گويي 
كرده و عامل اين جنايت را مأمون دانسته است. امام رضا )ع( به 
هرثمه  بن اعين مي گويد: »موقع مرگ من فرا رسيده است. اين 

طاغي )مأمون( تصميم گرفته مرا مسموم كند...«
عده اي از پژوهشگران معتقدند كه شورش عباسيان در بغداد و 
تصميم مأمون براي حضور در اين شهر، سبب شد تا اطرافيان 
اين خليفه به وي هشدار دهند كه در نبود وي و حضور وليعهد 
� كه منظور امام رضا )ع( بود � كار حكومت به مشكل برخواهد 
 خورد و ب��ه همين دليل، مأم��ون، امام رضا )ع( را به ش��هادت 

رساند.
 به نظر مي رس��د انگيزه اصلي مأمون در به ش��هادت رس��اندن

 امام رضا )ع( همين مطلبي باش��د كه ذكر ش��د. چرا كه قيام 
عباس��يان در بغداد جز به خاطر ترس از روي كار آمدن علويان 

نبوده است.
طبري مي نويسد: »مأمون نامه اي به بني عباس در بغداد نوشت 
و مرگ علي بن موسي )ع( را به آنان اعالم كرد و از آنان خواست 
كه به اطاعت او درآيند؛ زيرا دشمني آنان با او جز با بيعت وي با 

علي بن موسي )ع( نبوده است.«
از ديگر موجباتي كه مورخان در قتل امام رضا )ع( ذكر كرده اند، 
 كين��ه اي مي دانند ك��ه مأمون از ام��ام رضا )ع( ب��ه دل گرفته 

بود. 
طبرسي مي نويسد: »علتي كه موجب شد مأمون، امام رضا )ع( 
را به شهادت برس��اند، اين بود كه آن حضرت بي محابا )و بدون 
ترس( حق را در برابر مأمون اعالم مي كرد. در بيش��تر موارد در 
مقابل او قرار مي گرفت كه موجب عصبانيت و كينه او مي شد...«

همانگونه كه بيان ش��د، از نظر روايات شيعي، شكي نيست كه 
مأمون، حضرت رضا )ع( را مس��موم كرد. اما اينكه كيفيت اين 
عمل چگونه بوده اس��ت، چند نوع روايت وجود دارد كه به آنها 

اشاره مي كنيم.
روايتي را شيخ مفيد از عبداهلل بن بش��ير نقل كرده كه عبداهلل 
گفت: »مأمون به من دستور داد كه ناخن هاي خود را بلند كنم 
... سپس مرا خواس��ت و چيزي به من داد كه شبيه تمر هندي 
بود و به من گفت: اين را به همه دو دس��ت خود بمال ... سپس 
 نزد امام رضا )ع( رفت و به من دس��تور داد كه انار براي ما بياور. 
من اناري چند حاض��ر كردم و مأمون گفت: با دس��ت خود آن 

را بفشار.
من فش��ردم و مأمون آن آب انار را با دس��ت خ��ود به حضرت 
خورانيد و همان سبب مرگ آن حضرت شد و پس از خوردن آن 

آب انار، دو روز بيشتر زنده نماند.«
روايت ديگري را شيخ مفيد از محمد بن جهم ذكر كرده كه مي 
گويد: »حضرت رضا )ع( انگور دوس��ت مي داشت. پس قدري 
انگور براي حضرت تهيه كردن��د. در حبه هاي آن به مدت چند 
روز سوزن هاي زهرآلود زدند. سپس آن سوزن ها را كشيده و نزد 
آن بزرگوار آوردند ... آن حضرت از آن انگورهاي زهرآلود بخورد 

و سبب شهادت ايشان شد.«
 روايتي از اباصلت هروي نيز نقل ش��ده كه مي گويد: »مأمون،

 امام رض��ا )ع( را فراخواند و آن حضرت را مجب��ور كرد از انگور 
بخورد. آن حضرت به واسطه آن انگور مسموم شد.«

 بنابراي��ن، ادل��ه اي كه اهل س��نت ذك��ر كرده اند ك��ه مأمون
 امام رضا )ع( را به ش��هادت نرسانده بي اس��اس است؛ چرا كه 
مأمون فردي بود كه به خاطر حكومت، برادرش امين را به قتل 
رساند و محبوبيت امام رضا )ع( در نزد او از برادرش بيشتر نبود. 
و گريه ظاهري او بعد از مرگ امام )ع( به جهت منحرف كردن 

اذهان علويان و طرفداران امام رضا )ع( بوده است.
بعد از شهادت امام رضا )ع( شيعيان، بدن شريف آن حضرت را 
در خراسان تشييع كردند. اين تشييع جنازه به حدي پر شور بود 
كه تا آن زمان مثل آن ديده نشده بود. همه طبقات در تشييع 
جنازه امام حاضر شدند. آن امام همام، در سال 203 قمري در 
شهر طوس به خاك سپرده شد و بارگاه عظيمش امروز ميزبان 
صدها هزار عزادار اس��ت، در حالي كه هيچ نش��اني از خالفت 

پهناور مأمون وجود ندارد.

بنا به قول هاي معتبر،  امام حسن)ع( روز بيست و هشتم ماه 
صفر سال 49 هجري در سن 47 سالگي به خاطر خوردن زهر 
و مسموميت ناشي از آن به شهادت رسيد و در قبرستان بقيع 

به خاك سپرده شد.
»ش��يخ كلين��ي« از دانش��مندان ب��زرگ ش��يعي ك��ه 
كتاب هايي در ب��اب معرفي امامان دوازده گانه ش��يعه دارد، 
 از »ابوبك��ر حضرم��ي« نقل مي كن��د كه؛ »جع��ده« دختر 
»اشعث بن قيس كندي«، امام حس��ن)ع( را با زهر مسموم 
كرد. و نيز يكي از كنيزان آن حضرت را زهر داد و مسموم كرد، 
زهر را برگردانيد، ولي آن زهر در درون جان امام حس��ن)ع( 
جاي گرفت و مجروح كرد و آن حضرت بر اثر آن، شهيد شد.«

هنگامي كه امام حسن)ع( به شهادت رسيد، امام حسين)ع( 
او را غس��ل داد و كفن كرد و جنازه او را درون تابوت گذاشت 
و به محلي كه رس��ول خ��دا)ص( در آنجا ب��ر جنازه ها نماز 
مي خواند، حركت داد، و بر جنازه نماز خواند. اما اين اقدام ها 
همراه با فشارهاي افراد منس��وب به بني اميه بود، به نحوي 
كه آنه��ا اج��ازه ندادند تا ام��ام حس��ن)ع( در خانه حضرت 
رسول)ص( دفن شود و جسم پاك او را در قبرستان بقيع به 
خاك س��پردند. اما اين كار نيز بدون حاشيه ها نبود و ايادي 
دنياطلب معاويه، با شقاوت و بي رحمي اقدام به تيرباران جسد 
فرزند رسول خدا)ص( كردند؛ در حالي كه خود را مسلمانان 

واقعي مي ناميدند.
با اين حال، تاريخ اسالم گواه است 

كه يك��ي از جناي��ات هولناك 
معاوي��ه در ط��ول حكومت 

خود، به شهادت رساندن 
امام حسن مجتبي)ع( 

ب��ود و ردپ��اي اي��ن 
جناي��ت هولناك 

در تاريخ، به طور 
آش��كار ديده 
 . د مي ش��و
جناي��ت به 
اين صورت 

ش��كل 
ف��ت  گر
كه معاويه 

ضم��ن 
ي  طئ��ه ا تو

ب��ا  و  خائنان��ه 
دخت��ر  از  بهره گي��ري 

»اشعث بن قيس« )همسر امام حسن( 
او را مسموم و به ش��هادت رسانيد. چهره 

 شيطاني و پيمان شكن، و دورويي و نفاق معاويه كه در طول 
حيات سياسي اش فراوان خود را نشان مي داد در ضمن اين 
جنايت نيز روشن تر از هميش��ه در معرض ديد همگان قرار 

گرفت.
تاريخ، اين مطلب را با قوت هرچه بيش��تر به اثبات رس��انده 

است.
 با اين حال افراد متعصبي چون »ابن خلدون« كه از آبشخور 
آلوده بني اميه س��يراب مي ش��د، جريان را بي پايه و ضعيف 
قلمداد كرده مي نويسد: »آنچه درباره مسموم شدن حسن بن 
علي)ع( به وسيله معاويه نقل ش��ده، روايتي است كه شيعه 
آن را ساخته و پرداخته اس��ت.« البته اين نظر خاص، ناشي 
از گرايش های خاص ديني »ابن خلدون« اس��ت كه او براي 
دفاع از چهره اي مرموز و نامطلوب همچون معاويه مفاد تاريخ 

اسالم را عوض كرده است.
مظلوميت امام در جريان دفن آن حضرت بيشتر جلب توجه 
مي كند. هنگامي كه اهل بيت)ع( مي خواستند طبق وصيت 
آن حضرت، او را كنار قبر پيامبر)ص( دفن كنند، قداره داران 
بني اميه به مخالفت برخاستند. در اين ميان »مروان بن حكم« 
از ميان آش��وب گران فرياد ب��رآورد: »در حالي كه عثمان در 
دورترين نقطه بقيع به خاك سپرده شد، گمان مي كنيد كه 
اجازه مي دهم حسن بن علي)ع( در خانه رسول خدا)ص( دفن 
شود؟!« پيشتاز آشوب، س��وار بر مركبي، ادعاي 
مالكيت خانه را از طريق ارث كرده و ممانعت 
خود را تا پاي جان از دف��ن امام در آرامگاه 

رسول خدا)ص( اعالن داشت.  
حت��ي كار از اي��ن باالتر گرف��ت و در 
نهاي��ت ش��قاوت و س��بعيت، جنازه 
ام��ام را تيرب��اران كردند، ت��ا جايي 
كه كف��ن آلوده به خون ش��د و 
مش��ايعت كنندگان مجبور به 

تعويض كفن شدند. 
س��رانجام پس از اين كشمكش ها، 
ش��هيد مظلوم را در بقي��ع به خاك 

سپردند.
در س��وگ اين ريحانه رس��ول خدا)ص( 
يات��ي ك��ه رس��يده، م��ردم  طب��ق روا
مدين��ه � كه بيش��تر آنه��ا از فرزن��دان انصار 
 بودند � ب��ه ماتم نشس��ته و بازاره��اي مدينه را 
بستند. عمربن بشير همداني مي گويد: »از اسحاق 
پرس��يدم: متي ذل الن��اس؟ چه موقع م��ردم ذليل 
شدند؟ پاسخ داد: حين مات الحسن و اّدعي زياد و قتل 
حجربن عدي؛ پس از شهادت امام حسن )ع( و استلحاق 

زياد و قتل حجربن عدي.«

پيامبر اكرم)ص( پس از بيست و سه سال دعوت و مجاهدت و ابالغ پيام الهی و 
پس از فراز و نشيب های فراوان در راه انجام رسالت بزرگ خويش، سرانجام در 
روز دوشنبه، بيست و هشتم ماه صفر يازدهم هجرت پس از چهارده روز بيماری  
و كسالت، رحلت فرمودند و در هجره مس��كونی خويش در جوار مسجدی كه 

تأسيس كرده بود، به خاك سپرده شد.
آخرین روزهای وفات پيامبر)ص(

   پيامب��ر)ص( ش��ب پي��ش از بيم��اری ش��ديدش در حال��ی ك��ه دس��ت 
عل��ی)ع( را گرفت��ه ب��ود، هم��راه جماعت��ی ب��رای طل��ب آم��رزش ب��ه 
قبرس��تان بقي��ع رف��ت و ب��رای اه��ل قب��ور درود فرس��تاد و ب��رای آن��ان 
 طل��ب اس��تغفار طوالن��ی ك��رد. آن��گاه ب��ه عل��ی)ع( فرم��ود: »جبرئي��ل 
هر سال يك مرتبه قرآن را بر من عرضه می كرد؛ ولی امسال دو مرتبه اين امر 

صورت گرفته است و اين دليلی ندارد مگر اينكه اجل من نزديك باشد.« 
   پس به علی)ع( گفت: »اگر من از دنيا رفتم، تو مرا غسل بده.«  در روايت ديگر 
آمده است كه »فرمودند: به هر كس��ی وعده ای دادم، بايد آن را بگيرد و به هر 

كسی ِدينی دارم، باخبرم سازد.« 
   پيامبر)ص( كه گويا از حركات زنندۀ برخی از زوجات و صحابۀ خود و تخلف 
برخی از ياران ناراحت شده بود، برای پيشگيری از بدعت ها، فرمود: »ای مردم، 
آتش فتنه شعله ور شده و فتنه ها مانند پاره های شب تاريك، رو آورده و شما 
هيچ دس��تاويزی عليه من نداريد؛ زيرا من حالل نكردم مگر آنچه قرآن حالل 

دانسته و حرام نكردم مگر آنچه قرآن حرام داشته است.« 
   پيامبر)ص( پس از اين هشدار به منزل » ام سلمه« رفت و دو روز در آنجا ماند 

و گفتند خدايا تو شاهد باش كه من حقايق را ابالغ كردم. 
   سپس پيامبر)ص( به منزل رفت و جماعتی به حضور طلبيد و گفت: »مگر به 

شما امر نكردم كه با جيش »اسامه« برويد؟ چرا نرفتيد؟«
   ابوبكر گفت: رفتم؛ ولی دوباره برگشتم تا تجديد عهد كنم. عمر گفت: نرفتم؛ 

چون نمی توانستم منتظر باشم تا حال شما را از كاروانيان بپرسم. 
   رس��ول خ��دا)ص( از تخل��ف آن��ان س��خت ناراح��ت ش��د و ب��ا هم��ان 
ح��ال كس��الت ب��ه مس��جد رف��ت و خط��اب ب��ه اعت��راض كنن��دگان 
فرم��ود: اي��ن چ��ه س��خنی اس��ت ك��ه درب��اره  فرمان��ده ی»اس��امه« 
 م��ی ش��نوم ش��ما پي��ش از اي��ن ب��ه فرمانده��ی پ��درش ه��م طع��ن

 می زديد به خدا سوگند او برای فرماندهی لشكر سزاوار بود و فرزندش اسامه 
نيز برای اين كار شايس��ته است. رسول خدا در بس��تر بيماری مرتبا به عيادت 

كنندگان خود به طور مرتب می فرمود، سپاه اسامه را حركت دهيد. 
  پيامبر)ص( فرمود:

»نفذ و اجيش اسامه«
»وی در اينجا متخلفان از جيش اسامه را لعن كرد.« 

   سپس پيامبر)ص( بيهوش شد و تمام زنان و كودكان می گريستند. لحظاتی 
بعد پيامبر)ص( به هوش آمد و دس��تور داد كه برايش قلم و دواتی بياورند تا بر 
ايشان چيزی بنويس��ند كه پس از آن هرگز گمراه نش��ويد در اين ميان برخی 
به دنبال آوردن صحيفه و دوات رفتند. كه عمر گف��ت: بيماری بر پيامبر)ص( 
چيره گشته است، »ارجع فانه يهجر« برگرد؛ زيرا او هذيان می گويد. قرآن نزد 
شماست، كتاب خدا برای شما كافی است.  حاضران بعضی با نظر عمر مخالفت 
كردند و بعضی ديگر جانب او را گرفتند رس��ول خدا)ص( از اختالف و سخنان 
جسارت آميز آنان سخت ناراحت شد و فرمود: »برخيزيد و از من دور شويد«. 

وصيت پيامبر)ص( در لحظات پایانی
   پيامبر)ص( در حضور جمع، رو به حضرت علی)ع( كرد و به او وصيت كرد و به 
ايشان فرمود: نزديك بيا، سپس زره و شمشير و خاتم و مهرش را به علی)ع( داد 
و فرمود »برو منزل«. پس از لحظاتی بيماری ايشان شديد شد و آنگاه كه حالش 

بهتر ش��د، علی)ع( را نديد. به زنان خود گفت: »ب��رادرم و صاحبم بيايد« آنان 
به ابوبكر گفتند و او آمد و باز پيامبر)ص( جمله را تكرار كرد و اين بار به س��راغ 
عمر رفتند و عمر آمد؛ ولی پيامبر)ص( فرمود: »ب��رادرم و صاحبم بيايد«  »ام 
سلمه« فرمود: »علی)ع( را می طلبد، به او بگوييد بيايد«. علی)ع( آمد و مدتی 
با هم به طور خصوصی و در گوشی صحبت كردند. وقتی از علی)ع( پرسيدند، 

پيامبر)ص( چه گفت؟
   در پاسخ فرمود: به من هزار باب علم كه از هر بابی هزار باب ديگر منشعب شده 

بود، آموخت و چيزهايی را به من سفارش كرد كه انجام خواهم داد. 
   پيامبر)ص( در همان حال چند مرتبه فرمود:

»ما ظن محمد باهلل لو لقی اهلل و هذه عذره عنده«
   در روزهای آخر از »بالل« خواس��ت تا مردم را در مسجد حاضر كند، خطبه 
ای خواند، بعد از مردم خواست اگر كسی حقی از او به گردن دارد، مطالبه كند. 
هيچ كس پاسخی نداد تا س��ه بار پيامبر)ص( تكرار كرد تا اينكه غالمی به نام 
»عكاشه« برخاست و حقی را از ايشان مطالبه كرد، به قصد انتقام از پيامبر)ص(، 
شالقی آماده كردند؛ ولی همين كه خواست قصاص كند بر بدن حضرت افتاد 
و شروع به گريه كرد و ايش��ان را عفو نمود و پيامبر)ص( فرمود او رفيق من در 

بهشت خواهد بود. 
سپس به علی)ع( دستور داد، آن پول ها را كه نزد يكی از زنان بود، بگيرد و ميان 

فقرا تقسيم كند.  
فاطمه)س( و لحظۀ وداع با پدر   

   در لحظات آخر عمر پيامبر)ص(، فاطمه)س( بسيار گريان بود. پيامبر)ص( او 
را به نزديك خود طلبيد و مطالبی را به او گفت: كه فاطمه)س( گريه¬اش شدت 
يافت. آنگاه مطلبی را به ايشان گفت: كه حضرت زهرا تبسم كرد. ايشان بر پاسخ 

سؤال ديگران فرمودند كه لحظۀ اول پيامبر)ص( فرمودند:
   »در همين درد می ميرم« و در باب ش��ادی و تبس��م اش فرمودند: تو اولين 
كس از اهل بيت)ع( من هس��تی كه به من ملحق می-شود« و اين بود كه من 

تبسم كردم. 
   در لحظات واپسين عمر پيامبر)ص( سرش در دامان اميرالمؤمنين قرار داشت. 

کفن و دفن پيامبر)ص(
   هنگامه فوت پيامبر)ص( خليفه ی دوم، بنابر عللی در بيرون خانه فرياد می زد 
كه پيامبر)ص( فوت نكرده و به سان حضرت عيسی)ع( پيش خدای خود رفته، 

در اين ميان يك نفر از اصحاب پيامبر)ص( اين آيه را خواند:
»و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله االرسل أفإن مات أو قتل ...« 

   علی)ع( جسد مطهر پيامبر)ص( را غس��ل داد و كفن كرد؛ چون پيامبر)ص( 
 س��فارش كرده بود كه نزديك ترين كس مرا غس��ل خواهد داد و اين شخص

 جز علی كسی نيست. س��پس چهره آن حضرت را گشود در حالی كه سيالب 
اشك از ديدگانش جاری بود. فرمود: »پدر و مادرم فدايت ای رسول خدا)ص( 
با رحلت تو رشته نبوت و وحی الهی و اخبار آس��مان ها قطع گرديد... اگر ما را 
به صبر و ش��كيبايی امر نمی كرديد، آنقدر گريه می كردم كه سرچشمه اشك 

را می خشكانيد«.
سپس در قبری كه توسط »ابوعبيده جراح« و »زيد بن سهل« آماده شده بود و 
در همان حجره ای كه وفات يافته بود، در خانه ی خودش به خاك سپرده شد. 

 پيامدهای رحلت پيامبر)ص( از زبان حضرت فاطمه)س(
 1. ايجاد ضعف و سستی در ميان مردم

 حضرت در خطبه ای كه در حضور زنان مدينه كه به عيادت ايشان آمده بودند 
نيز اين امر را تذكر دادند و با تاسف فرمودند:

 » چه زشت اس��ت سس��تی و بازيچه بودن مردان تان پس از آن همه تالش و 
كوشش.«

2. تفرقه و اختالف به وجود آمد
 تشتت و پراكندگی گسترش يافت. و وحدت و همدلی از هم گسست.

 استنهر از نهر به معنای وسعت و زيادی است، فتق به معنای جدايی و پاره پاره 
شدن است. انفتق از انفتاق يعنی شكافتن و رتق هم به معنای همبستگی و اتحاد 
است. در قرآن كريم نيز آمده است كه: )آيا كافران نديدند( كه آسمان ها و زمين 

به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر باز كرديم.
3. اميد و آرزوهای مسلمانان به نااميدی تبديل شد

 آنان كه به پيامبر اكرم )ص( و احكام عاليه اسالم ناب حضرتش دلخوش كرده 
بودند از نعمت دين الهی و حكومت اس��المی بهره مند گش��ته بودند. اكنون با 

ديدن حوادث بعد از آن حضرت مايوس شده و اميدشان به ياس مبدل گشت.
4. به حريم پيامبر بی حرمتی شد

  هنوز جسد مبارك پيامبر بر زمين است. در اجتماع سقيفه بدون نظرخواهی 
از خاندان پيامبر به تعيين جانش��ين برای آن حضرت می پردازند. و حق اهل 
بيت حضرتش را ضايع می كنند. و مدتی هم از رحلت حضرت نگذش��ت كه به 
در خانه تنها يادگارش آمدند و چه ب��ی حرمتی ها كه نكردند. چنانكه حضرت 
زهرا )س( فرمود:بابا ای رسول خدا پس از تو از دس��ت زاده خطاب و زاده ابی 

قحافه چه بر سر ما آمد.
5. خط نفاق و دورويی آشكار شد

 حضرت در جای ديگری از همين خطبه، با كنايه زيباي��ی به اين نفاق افكنی 
پرداخته است و فرموده است: شير را اندك اندك با آب ممزوج نموديد و به بهانه 
اين كه آب می نوشيد، ش��ير را خورديد. كنايه از نفاق است كه تظاهر به عملی 
می شود كه در واقع خالف آن است و برای نابودی اهل بيت او در پشت تپه ها 
و درختان كمين كرديد. و ما بر اين رفتار شما كه مانند بريدن كارد و فرو بردن 

نيزه در شكم، دردآور و كشنده است صبر می كنيم.
6. مردم دچار بی تفاوتی شدند

 حضرت خطاب به انص��ار كه با جان و مال پيامبر را كم��ك كرده بودند چنين 
فرمودند: ای گروه جوانمرد، ای بازوان ملت و ياوران اسالم، اين غفلت و سستی و 
ضعف شما در حق من و تغافل و بی تفاوتی و خواب آلودگی درمورد دادخواهی 

من، چيست؟«
7. مردم پيمان شكنی كردند

 همچنين پيامب��ر اك��رم )ص(فرمودند: پس چ��را بعد از بيان ح��ق حيران و 
س��رگردانيد، و بعد از آش��كار كردن عقيده پنهان كاری می كنيد و بعد از آن 

پيشگامی و روی آوردن به عقب برگشته پشت نموده ايد.«
حضرت زه��را )س(، در اين فراز ب��ه حادثه غدير اش��اره می كند ك��ه پيامبر 
اك��رم )ص( آن را ب��رای م��ردم بي��ان فرم��ود و ب��ه آنها اع��الم ك��رد و آنان 
نيز ب��ا عل��ی )ع( بيع��ت كردند. ام��ا اكن��ون بيعت خ��ود را شكس��تند. پس 
چ��را بع��د از بي��ان ح��ق ، حي��ران و س��رگردانيد، و بع��د از آش��كار كردن 
 عقي��ده پنه��ان كاری م��ی كني��د و بع��د از آن پيش��گامی و روی آوردن

 به عقب برگشته پشت كرده ايد.
8. شتاب در شنيدن حرف های بيهوده و بی اساس

 ای گروه مردم كه به سوی شنيدن حرف های بيهوده شتاب می كنيد، و كردار 
زشت زيانبار را ناديده می گيريد.«
9. فرصت طلبان به سر كار آمدند

 حضرت )س( در فرازهايی از خطبه فدكيه به گروه های فرصت طلب كه منتظر 
بودند تا بعد از رحلت پيامبر از موقعيت بهره برند پرداخته است. و ويژگی های 

آنها را نيز بيان فرموده است.

کـوچ آفتـاب
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خبر خبر 

در همایش جایگاه روابط عمومی در توس��عه اقتصاد فرهنگ و هنر از 
روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان تجلیل به عمل آمد .

این همایش با حض��ور دکتر مطهری نژاد دبی��ر انجمن روابط عمومی 
ایران، مهدی محمدی مش��اور وزی��ر و دبیر هیأت رس��یدگی به امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، دکتر پرویز عطایی دبیرکل 
طرح ملی نهضت الگوس��ازی اقتصاد مقاومتی ، دکت��ر حبیب ارزانی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان و دکتر علی محمد 

بیدارمغز رییس تشریفات ایران در سازمان ملل برگزار شد .
 در این همای��ش از ش��رکت آبفا اس��تان اصفه��ان به لح��اظ اجرای

 برنامه های فرهنگی که زمینه های فرهنگ سازی مصرف بهینه آب را 
در میان اقشار مختلف در دستور کار قرار داده است تقدیر شد .

س��یداکبر بنی طبا مدیر رواب��ط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت 
آبفا استان اصفهان با اش��اره به اجرای فعالیتهای فرهنگی که مصرف 
بهینه آب را در جامعه ترویج می دهد خاطرنش��ان ساخت : طی سال 
های اخیر ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان با بهره گیری از ظرفیت های 
هنری در صدد ترغیب اقش��ار مختلف جامعه به مصرف بهینه برآمده 
اس��ت که در این زمینه می توان به برگزاری جش��نواره های مختلف 
اشاره کرد . وی فرهنگ سازی مصرف بهینه آب را بسیار حائز اهمیت 
 خواند و تصریح کرد : با توجه به اقلیم آب و هوایی کش��ور که خشک و

 نیمه خشک است اس��تفاده بهینه از منابع آبی ضرورت غیرقابل انکار 
است که این مهم تنها از طریق فرهنگ صحیح مصرف حاصل می شود .

بنی طبا با بیان اینک��ه فرهنگ س��ازی مصرف بهین��ه آب مقوله ای 
اس��ت که با همکاری و هماهنگی بس��یاری از دس��تگاه ها میسر می 
شود بیان داش��ت : باتوجه به اینکه فرهنگ س��ازی مصرف بهینه آب 
 باید میان همه اقشار در تمام سنین و مش��اغل گوناگون اعمال شود .

 بدین ترتیب به نظر می رس��د در این زمینه بس��یاری از دستگاههای 
فرهنگی و اجرایی اس��تان باید تالش هایی در دستور کار قرار دهند تا 

فرهنگ صحیح مصرف آب در جامعه نهادینه شود .
وی به اهمیت مصرف صحیح آب در میان گروه های سنی خردساالن، 
کودکان و نوجوانان اشاره کرد و اظهار داشت : مطمئناً اگر آموزش در 
س��نین پایین صورت گیرد بس��یار مؤثر واقع خواهد شد بر این اساس 
ش��رکت آبفا اصفهان عالوه بر برگزاری جش��نواره های متعدد مانند 
جشنواره روزنامه دیواری »بنویس��یم آب ، بخوانیم زندگی« جشنواره 
تئاتر کودکان ویژه مهد کودک ها و جش��نواره قاصدک های برکت در 
سال جاری، تولید و پخش 102 برنامه تلویزیونی از شبکه دو سیما ،30 
برنامه 15 دقیقه ای از س��یمای اصفهان، 105 برنامه رادیویی از مرکز 
صدای اصفهان به همراه چهار عنوان کتاب با موضوع مدیریت مصرف 
بهینه آب در دستور کار قرار داد . این درحالی است که در سال گذشته 
بیش از 180 برنامه رادیویی و 90 برنامه تلویزیونی با محوریت مصرف 

بهینه آب از شبکه استانی تولید و پخش شد .

دیدار دانش��جویان با مس��ووالن اجرایی آن هم در روز دانشجو یکی از 
ارکان اصلی بزرگداشت این قشر تالشگر و آینده ساز ایران اسالمی است 
اما دیدار با دانشجویان در این عرصه خود یکی از مواردی است که باید 
به چرا و چگونگی آن به صورت خاص پرداخته شود. تا زمانی که بر این 
عقیده و باور هستیم که شهر موجودی زنده بوده و نفس می کشد، پس 
باید به مدیریت چند بعدی و چند وجهی شهر توسط شهرداری ها اذعان 
نماییم، موجودی که روزانه رشد می کند، جاذبه و دافعه دارد، حتی در 

یک گام فراتر سخن هم می گوید.
 حاال ای��ن موجود زن��ده به نام ش��هر ، ب��ا مدیری��ت ش��هردار دارای

 زیرساخت های فیزیکی ، تاسیس��اتی ،حمل و نقلی ، ارتباطی و ... می 
باشد که تمام این زیر ساخت ها قرار است در اختیار نیروی انسانی قرار 
گیرد که هرچه این نیروی انس��انی پویا تر باشند، مدیریت بر شهر ها و 
کالنشهر ها آسوده تر می شود و این آس��ودگی روغن میان چرخ دنده 
های مکانیکی شهر خواهد شد برای حرکت رو به جلوی شهر به سمت 

آرمان شهر.
از سوی دیگر وقتی شهروندان با تمام وجودش��ان این موضوع را درک 
کرده اند که وظیفه شهرداری ها دیگر وظایف خدماتی صرف نیست و 
فراتر از یک سازمان خدمات رسان با چندین وظیفه اجرایی ، فرهنگی ، 
عمرانی ، خدماتی و ... به شهروندان خدمت می کنند، بر این موضوع نیز 
واقف هستند که بسیاری از مطالبات شان را باید از شهرداری ها پیگیری 
نمایند نه از مدیران دولتی، بنابراین نقاط گن��گ و مبهم این روابط به 
خوبی روشن می ش��ود و در این میان نقش دانش��جو به عنوان موتور 
محرکه نیروی انسانی یک جامعه رو به رشد که حد فاصل شاهرگ های 
مدیریت شهری و مویرگ های شهروندی به عنوان رهبران فکری جوامع 

شهری ، قرار گرفته اند نقشی سازنده و موثر است.
از ای��ن رو مدیریت ش��هری اصفهان ب��ا درک مناس��ب از این موضوع 
توانس��ت برای اولین بار نشس��تی صمیمانه بین ش��هردار اصفهان و 
 نخبگان فرهنگی دانش��جویی ش��هر ایج��اد نماید تا ضمن ش��نیدن 
خواسته ها و دیدگاه های دانشجویان، از این قشر تاثیر گذار از شهروندان 

در خصوص ادامه مسیر خود همفکری و تعامل نظر بخواهد.
هرچند که پیش بینی می شود در این جلسات بیشتر به خواسته های 
شهروندی از زبان دانشجویان به عنوان شهروندانی آگاه و پویا و به تناسب 
سن آنها، هیجان انگیز پرداخته ش��ود و کمتر ارایه مسیر و راه صورت 
پذیرد، اما نکته حائز اهمیت در این دیدار که در سالن شورای شهرداری 
اصفهان برگزار شد و باعث تعجب شهردار و دیگر همکاران ایشان شد، 
این بود که دانشجویان عالوه بر خواسته های شهروندی،اشراف خوبی بر 
مسایل شهری دارند و نکاتی را ارائه کردند که نشان از مطالعه و پژوهش 
از سوی این افراد داشت که در این صورت می توان امیدوار بود از این پس 
نه تنها مدیران باید انسان هایی دانشگاهی و با سواد باشند، که مطالبه 
گران اجتماعی نیز افرادی آگاه با سواد و دانش تخصصی هستند که این 
موضوع سرعتی فزاینده به موتور حرکتی شهر در مسیر توسعه می دهد.

تجلیل از روابط عمومی آبفا در 
همایش اقتصاد فرهنگ و هنر

دیدار دانشجویی با شهردار اصفهان 
چرا و چطور؟

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

استاندار اصفهان گفت: این اس��تان برای دس��ت یابی به جایگاه شایسته نیازمند 
نمایندگانی در تراز ملی است.

 رس��ول زرگرپور در نشس��ت با فرمانداران این اس��تان که به منظور هماهنگی و 
برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات برگزار ش��د، افزود: نمایندگان آینده اس��تان 
در مجلس شورای اس��المی باید با ایجاد یک انس��جام و همکاری درون بخشی به 

پیشرفت و توسعه استان کمک کنند.
وی با اش��اره ب��ه فرازهایی از فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب و س��خنان رییس 
 جمه��وری، انتخابات پنجمی��ن دوره مجلس خب��رگان رهب��ری و دهمین دوره

 مجلس شورای اسالمی را مهم دانست. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه مردم ایران اس��المی در 24 خرداد 1392شعارها، 
برنامه ها و رویکردهای دکتر روحانی را با مطالبات و درخواست های خود مطابق 
و همراه دیدند، گفت: مردم، ایش��ان را به عنوان رییس جمهوری انتخاب کردند و 
محور اصلی برنامه های ایش��ان اعتدال به معنای دوری از افراط و تفریط و حرکت 

در خط اسالم و ملت است.
وی افزود: ما نیز به عنوان کارگزاران این دولت نه تنها باید اعتدال را در س��رلوحه 
فعالیت ها و اقدامات خود قرار دهیم بلکه باید مبلغ، مبشر و مجری سیاست های 

دولت تدبیر و امید باشیم.
زرگرپور به وظایف اصلی و مهم فرمانداران در انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: 
 برگزاری انتخابات باش��کوه و با مش��ارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد فضای

 پر نشاط اجتماعی همچنین برگزاری انتخاباتی سالم از طریق اجرای دقیق و کامل 
قوانین و مقررات از جمله وظایف مهم فرمانداران است.

وی ، برقراری امنیت کامل انتخابات با رصد و کنترل فضای انتخاباتی، اعمال قانون، 
فراهم کردن زمینه و فضای مناسب برای ورود نامزدها به عرصه رقابت انتخاباتی و 
جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای را از دیگر وظایف اصلی فرمانداران در انتخابات 

بیان کرد.
اس��تاندار اصفهان در ادامه به فرمانداران توصیه کرد: اف��رادی را برای هیات های 
اجرایی انتخاب کنند که معتدل، متدین، والیتمدار، خوشنام، متعهد و مورد وثوق 
و آگاه به مصالح کش��ور و مردم باش��ند و رعایت قانون و انصاف را مبنای کار خود 

قرار دهند.
اس��تاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد که هیات های نظارت ب��ر انتخابات نیز مبنا 
 و مالک خ��ود را در بررس��ی صالحیت های کاندیده��ا، قانون، عدال��ت، انصاف و

 مصلحت کشور قرار دهند.
زرگرپور در پایان رای مردم را حق الناس بیان کرد و افزود: دست اندرکاران برگزاری 
انتخابات باید توجه داش��ته باش��ند که باید درباره عملکرد خ��ود در محضر الهی 

پاسخگو باشند و نباید آخرت خود را فدای دنیای دیگران کنند.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی ستاد انتخابات کشور، نام نویسی از 
داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از 26 آذر آغاز می شود و تا دوم دی سال جاری 

ادامه می یابد.
همچنین نام نویسی از داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی از 

28 آذر تا چهارم دی سال جاری انجام می شود. 
مرحله نخست دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی همزمان با انتخابات 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند سال جاری در سراسر 

کشور برگزار خواهد شد. 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان در 15 

حوزه انتخابی اصلی و 35 حوزه انتخابی فرعی برگزار خواهد شد. 
تعداد نمایندگان منتخب استان اصفهان 20 نفر به احتساب یک نفر اقلیت مذهبی 
ارامنه جنوب است و تعداد نمایندگان این استان در مجلس خبرگان رهبری پنج 

نفر می باشند.

 

معاون بهب��ود تولید گیاهی جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: اس��تاندارد 
س��ازی محصوالت کش��اورزی برای اطمینان مصرف کنندگان ضرورتی 
درحال انجام است و کشاورزان نیز برای پاسخگویی در قبال عملکردشان 

کد دار می شوند.
اصغر محس��ن زاده کرمان��ی در ارتباط ب��ا اینکه مردم چگون��ه می توانند 
از س��المتی س��بزی، صیفی جات و می��وه مصرفی خود مطمئن  ش��وند، 
اظهار داش��ت: مطابق م��اده 34 برنامه پنجم توس��عه  جهاد کش��اورزی 
 در زمین��ه تروی��ج، توس��عه و آگاه��ی م��ردم کش��اورزان ب��رای تولید 
محصوالت س��الم موظف ش��ده تا به س��مت تولید محصوالتی برویم که 
 مردم از خوردن آن دغدغه نداش��ته و حقوق مصرف کننده در آن رعایت 

شود.
 وی با بیان اینکه برخالف برخی تبلیغات با توجه به زمان طوالنی الزم برای 

تولید محصوالت ارگانیک این مواد نمی تواند نی��از غذایی تمام جامعه به 
محصوالت سالم را برآورده کند، ابراز داشت: در این راستا جهاد کشاورزی 
تولید محصوالت سالِم عاری از سموم و باقی مانده فلزات سنگین و کودهای 
شیمایی  را به جای تولید محصوالت ارگانیک در اولویت برنامه خود قرار 

داده است.
معاون بهبود تولید گیاهی جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان تاکید کرد: 
مردم زمان��ی می توانند از س��المت محص��والت مصرفی خ��ود مطمئن 
 باشند که محصوالت غذایی برنددار ش��وند که این موضوع از برنامه های 

جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است.
تولید محصوالت سالم باید عمومیت پیدا کند

وی ادامه داد: در این صورت محصوالت موردنظر پیش از رسیدن به دست 
استفاده کننده آنالیز کیفی شده و با توجه به دارا بودن مهر سالمت مردم نیز 

می توانند با خیال آسوده از انواع میوه و سبزی استفاده کنند.
محس��ن زاده کرمانی ابراز داش��ت: هم اکنون برخی ش��رکت های دارای 
اس��تاندارد تش��ویقی و یا مورد تایید س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران به 
 تولید محصوالت س��الم می پردازند اما این تولیدات در س��طح محدودی 

است.
وی با بیان اینکه تولید محصول س��الم باید عمومیت بیشتری پیدا کند، 
گفت: همان گونه که مابقی محصوالت مورد استفاده مردم  دارای عالمت  
استاندارد برای اطمینان مصرف کننده هس��تند باید این استانداردسازی 

درباره عمده محصوالت کشاورزی نیز انجام و مبدا تولید محصول مشخص 
شود.

کشاورز باید در قبال تولید محصول ناسالم پاسخگو باشد
 معاون بهبود تولید گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: 
این مطلب به معنای کد دار کردن تولیدکنندگان محصوالت کش��اورزی 
است و بدین ترتیب اگر محصول کشاورزی آلوده و یا دارای باقیمانده سموم 
فلزات سنگین یا کود شیمایی باشد معدوم می شود و کشاورز نیز در قبال 

تولید محصول ناسالم خود باید پاسخ گو باشد.
وی با بی��ان اینکه ای��ن استانداردس��ازی مدتی اس��ت آغاز ش��ده اما به 
می��زان موردانتظار به دلیل مش��کالت پیش رو نرس��یده اس��ت، درباره 
برآورد خود از به نتیجه رس��یدن ای��ن اقدامات گف��ت: امیدواریم نهایتا 
تا یک س��ال آینده این ام��ر اتفاق بیفتد ام��ا باید دقت کنیم ک��ه این امر 
 زمان بر و نیازمند برنامه ریزی های دقیق و حمایت دس��تگاه  های مختلف 

است.
محسن   زاده تصریح کرد: برنامه ریزی دستگاه های مختلف از این نظر مورد 
اهمیت اس��ت که به طور مثال نظارت بر تصفیه پساب های مورد استفاده 
در کش��اورزی توس��ط آب و فاضالب، رها نش��دن فاضالب کارخانه جات 
در فضای باز به دلیل تاثیر بر س��المت خاک و محص��والت، آلودگی هوا و 
استاندارد بودن یا نبودن سم و کود وارداتی به کشور در سالمت محصوالت 

موثر است.

دانش آموزان دختر بیشتر 
در معرض »شپش« قرار دارند

طرح ایمن سازی 
کوه صفه اجرایی شد

چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات و 
تأسیسات سرمایشی و گرمایشی 

بناهای تاریخی 
استان تعطیل است

مدیر اداره سالمت و تندرس��تي اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: 
بیماري شپش، شش مدرسه اس��تان را در شهرستان های اصفهان و شاهین شهر 
درگیر کرده اس��ت که تمام این مدارس غربالگري ش��ده و رون��د بهبودي را طي 
می کنند.حسین عباس��یان اظهار کرد: شپش س��ر بیماري واگیرداري است که 
سریع منتقل شده، اما به سرعت نیز بهبود پیدا می کند.وي بابیان اینکه مقنعه و 
موهاي بلند دانش آموزان دختر منبع شپش سر است، افزود: متاسفانه این شپش 
در مدارس دخترانه از کنار یکدیگر ق��رار گرفتن دختران و مقنعه آنها انتقال پیدا 
کرده و مقاومت خانواده در مقابل کوتاه کردن موي دخترشان پاکسازی را کمی 
 مش��کل کرده است.مدیر اداره س��المت و تندرس��تي اداره کل آموزش وپرورش

 استان اصفهان ادامه داد: کل مدارس استان توسط مرکز بهداشت در حال غربالگري 
است و در هر مدرسه ای که یک مورد شپش در آن گزارش شود غربالگری در تمام 
مدرسه انجام می گیرد.عباسیان با اشاره به اینکه شش مدرسه در استان به شپش 
گرفتار شده اند که مسیر بهبودي را طي می کنند، گفت: دانش آموزان سه مدرسه 
در ناحیه س��ه آموزش وپرورش اصفهان، دو مدرسه در شاهین شهر و یک مدرسه 
در ناحیه 5 آموزش وپرورش اصفهان به ش��پش مبتال شده بودند که کل مدارس 
و دانش آموزان آنها نیز غربال شده اند.وي بابیان اینکه دختران دانش آموز بیشتر 
مورد بیماري شپش قرار می گیرند، تصریح کرد: رعایت نکردن بهداشت فردي از 
موارد اصلي ابتال به شپش است و شامپوي پرومترین نیز در مدارس مورد هجوم 
شپش به صورت رایگان توزیع شده است.مدیر اداره سالمت و تندرستي اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: اینکه شپش در میان دانش آموزان 
گستره بیشتري دارد به این خاطر است که 800 هزار دانش آموز همزمان در کنار 
هم در این استان تحصیل می کنند و این بیماري نیز به سرعت منتقل می شود، اما 

هیچ جاي نگراني وجود ندارد زیرا این بیماري سریع درمان می شود.

 مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان گفت: ایمن سازی کوه صفه با اعتباری
 بالغ بر 500 میلیون ریال انجام شده است.

 حمید عصارزادگان اظهار کرد: به منظور تامین امنیت گردش��گران و 
کوهنوردان، ایمن سازی پارک کوهستانی صفه با اعتباری بالغ بر 500 

میلیون ریال انجام شده است.
وی افزود: در راستای ایمن س��ازی کوه، ایستگاه های امدادی متعددی 
در این مکان مستقر شده است تا س��رعت امداد و نجات افزایش یابد و 
همچنین برای افزایش ایمنی تعداد زیادی از دیواره ها میخ گذاری شده 

و در محل هایی که امکان سقوط وجود دارد، فنس نصب شده است.
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های این منطقه 
تصریح کرد: پیاده روسازی پارک میراز کوچک خان با هزینه ای بالغ بر 

250 میلیون ریال انجام شده است.
عصارزادگان افزود: عملی��ات عمرانی پیاده روس��ازی خیابان خواجه 

پطروس نیز با مبلغی بالغ بر 600 میلیون ریال تکمیل شده است.
وی اظه��ار ک��رد: عملی��ات اجرایی ج��دول گ��ذاری خیاب��ان هزار 
 جریب نی��ز ب��ا اعتب��اری بال��غ ب��ر 600 میلیون ری��ال انجام ش��ده

 است.
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان در خصوص احداث نمازخانه در پارک 
 سپاهان شهر بیان کرد: عملیات اجرایی نمازخانه پارک سپاهان شهر با

 هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال تا آذر ماه سال جاری 
به بهره برداری می رسد.

چهاردهمین نمایش��گاه تجهیزات و تأسیسات سرمایش��ی و گرمایشی 
از 23 ت��ا 27 آذر ماه با حض��ور 135 مش��ارکت کننده در محل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان در کنار پل شهرستان برگزار 
می شود.نمایش��گاه این دوره میزبان مش��ارکت کنندگانی از استان های 
اصفهان، ته��ران، مازن��دران، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، یزد، 
خراس��ان رضوی، خراس��ان جنوبی، همدان، کرمانش��اه و چهارمحال و 
بختیاری و نمایندگی فروش کش��ورهای آلمان، آمری��کا، ایتالیا، ترکیه، 
تایوان و بلژیک در قال��ب 110 غرفه و مس��احت 4700 مترمربع فضای 
مفی��د و 9000 مترمربع فض��ای غیرمفید نمایش��گاهی اس��ت.در این 
نمایش��گاه برندهایی چون پاکمن، ل��ورچ، ایران رادیات��ور، ابارا، ال جی، 
بوتان، جنرال، برنولی، آرین بس��پار زنده رود، اصفهان دما، سامان آبیار، 
بهیران تهویه، رادمن، ارس بخار، ساسکو، ایرتمپ، مهر اصل، آلفام، کار و 
اندیشه و پارس مشعل به عرضه جدیدترین محصوالت خود می پردازند.

این شرکت ها در زمینه انواع لوله و اتصاالت تک الیه و چندالیه فاضالب، 
عایق های حرارتی و برودتی، ساخت بوس��ترپمپ آب رسانی، دیگ های 
بخار آب گرم و س��رد، برج های خنک کننده، چیلره��ای جذبی تراکمی، 
فن کوئل، اس��پیلیت، پکیج، هواس��از، ایرواش��ر، تهویه مطب��وع، تهویه 
 صنعتی دس��تگاه های رس��وب زدا، مش��عل های گازوئیل��ی، رادیاتورها،

 شیرآالت برنجی، گازی و آبی، سیستم های گرمایشی از کف، کانال های 
انتقال هوا، آبگرمکن های گازی و دیواری و کانال های انتقال هوا فعالیت 

دارند.

مدیر امور فرهنگ��ی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان 
از تعطیلی کلیه بناهای تاریخی اس��تان اصفهان همزمان با روز 19 آذر 
ماه، س��الروز رحلت پیامبر اکرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( 
 خبر داد.ش��هرام امیری با اعالم این خبر افزود: کلی��ه بناهای تاریخی

تحت پوش��ش اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفه��ان در روز پنج 
ش��نبه 19 آذر ماه تعطیل هس��تند.وی اظهار داش��ت، گردش��گران و 
عالقمندان به آثار تاریخی اصفهان می توانند در روزهای جمعه و شنبه 
از بناهای تاریخی استان به ویژه مساجد تاریخی استان اصفهان بازدید 
کنند.گفتنی اس��ت بیشترین بناهای تاریخی اس��تان که گردشگران و 
عالقمندان به آثار تاریخی بازدید می کنند در شهرستان های اصفهان، 
کاشان، نطنز، آران و بیدگل، اردس��تان، نایین، شهرضا، خور و بیابانک، 

خمینی شهر، نجف آباد و فالورجان واقع شده اند.

اهمیت استاندارد و برندسازی محصوالت؛

 کشاورزان کددار می   شوند

رسول زرگرپور در نشست با فرمانداران استان: 

اصفهان نیازمند 

نمایندگانی 

در تراز ملی است
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سیری در دنیای ورزش 

در فاصله چند ماه مانده تا برگزاری انتخابات فدراس��یون فوتب��ال فضای آرامی در 
ساختمان این فدراسیون حاکم نیست. علی کفاشیان تالش خود را برای ابقایش در 
دوره سوم شروع کرده و مخالفانش نیز از طرف دیگر در فکر جایگزینی فرد دیگری 
هستند.از طرفی گزارش پرونده فس��اد در فوتبال هنوز به صورت شفاف اعالم نشده 
است؛ اما اعالم اولیه مسووالن کمیسیون اصل ٩٠ شائبه های زیادی درباره فساد در 

میان مسووالن ارشد فدراسیون به وجود آورده است.
  ماموران امنیتی در دفتر ریاست فدراسیون

 به گفته ی برخی رسانه ها در چند روز اخیر ماموران امنیتی به صورت سرزده در دفتر 
کفاشیان حاضر شدند و برخی مدارک و نامه های وی را ضبط کردند. همچنین گفته 
می ش��ود ماموران مذکور وجه نقد و ارز موجود در اتاق علی کفاشیان را نیز صورت 

جلسه و فعال ضبط کردند تا بررسی های الزم انجام شود.
  این مسأله از سوی حس��نی خو، مدیرکل حراس��ت وزارت ورزش تأیید شده است: 
»این اتفاق توسط نهادهای مسوول رخ داده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی 
است. اطالعات دقیق تری از این موضوع درحال حاضر وجود ندارد؛ اما اگر الزم باشد 

در آینده دراین باره توضیحاتی داده خواهد شد.«
  پرونده فساد چه شد؟

پرونده فساد در فوتبال که از آغاز بررس��ی آن در مجلس شورای اسالمی نزدیک به 
٢  سال می گذرد، چندی پیش با اعالم اعضای کمیسیون اصل ٩٠ نهایی شد و حتی 
سرفصل های آن به صورت رسمی از سوی سخنگوی این کمیسیون در اختیار رسانه ها 
قرار گرفت. همان زمان بحث های زیادی درباره این پرونده شد و همه اهالی فوتبال 
در ماه های اخیر در انتظار تبعات آن بودند؛ اما هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و با هیچ 
مسوولی به صورت رسمی برخورد نشده اس��ت. گزارش مفصل کمیسیون اصل ٩٠ 
مجلس هنوز در صحن علنی خوانده نشده، با  اینکه گفته می شد اسامی متخلفان در 

اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.
  انتخابات تحت تأثیر فساد

محمدعلی پورمختار،  رییس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس درباره این که حضور ماموران 
امنیتی در دفتر کفاشیان ارتباطی به پرونده فساد در فوتبال دارد یا خیر، گفت: »این 
پرونده هنوز در اختیار ماست و فکر نمی کنم این اتفاق در راستای پیگیری پرونده ای 
باشد که در کمیسیون اصل ٩٠ تشکیل شده اس��ت. البته ما اسامی متخلفان را در 
اختیار قوه قضائیه قرار دادیم اما من از حضور ماموران امنیتی در دفتر کفاشیان کامال 

بی خبرم.«
مانعی برای کفاشیان؟

 این طور به نظر می رس��د که ب��ا توجه به روابط ن��ه چندان جال��ب وزارت ورزش و 
رییس فعلی فدراس��یون فوتبال، برخی به دنبال خروج کفاشیان از میان کاندیدای 
انتخابات هستند. باز ماندن پرونده فساد در فوتبال و انگشت اتهام به سوی کفاشیان 
نیز می تواند یکی دیگر از موانع حضور او در انتخابات باشد. باید دید در نهایت وزارت 
ورزش که مسوول تأیید صالحیت افراد برای حضور در انتخابات است، چه تصمیمی 

دراین باره می گیرد.
  می خواهند نقشه ٤  سال قبل را اجرا کنند!

صادق درودگر، عضو سابق مجمع فدراس��یون فوتبال و کارشناس مدیریت ورزش 
درباره این که از دالیل حضور ماموران امنیتی در دفتر کفاشیان با خبر است، گفت: 
»من هم فقط این موضوع را ش��نیدم و از دالیل آن بی اطالع��م. به هرحال این حق 
نهادهای امنیتی اس��ت که هر زمانی می خواهند برای بررسی یک سری مسائل به 
فدراسیون ها ورود کنند. با این حال تا گزارش مستندی دراین باره وجود نداشته باشد، 

نمی توان درباره آن اظهارنظر کرد.«
 وی در واکنش به این ش��ایعه که این اتفاقات تبعات پرونده فساد در فوتبال است و 
می تواند باعث کنار رفتن کفاشیان از رقابت انتخاباتی شود، عنوان می کند: »به نظرم 
هنوز پرونده فساد در فوتبال نهایی نشده و حساسیت زیادی نیز در ورزش و خارج از 
آن  روی این پرونده نیست. این یک موضوع کامال پیچیده است که نیاز به مستندات 
بیشتری هم دارد تا وارد سیستم قوه قضائیه شود. البته من بعید می دانم این اتفاقات 
نقشه ای از پیش برنامه ریزی ش��ده برای کنار زدن کفاش��یان باشد؛ بلکه برعکس، 
تصورم این است که این می تواند برنامه از پیش تعیین شده از سوی مسووالن فعلی 

فدراسیون باشد.«
 درودگر در پایان گفت: »آنها می خواهند در آستانه انتخابات اعالم کنند که همه چیز 
بعد از بررسی ها پاک بوده و ما هم کارمان درست است. دقیقا اتفاقاتی که ٤  سال قبل 

رخ داد نیز به همین منوال بود.«
  آینده

این گونه بررسی ها و تحقیقات نهادهای بازرسی در کشورهای صاحب فوتبال نظیر 
ایتالیا، فرانسه، آرژانتین و آلمان نیز طی سال های اخیر بارها دیده شده و حتی پلیس با 
دخالت و ورود ضربتی اقداماتی را در جهت تضمین فضای پاک و سالمت فوتبال انجام 
داده است. حتی این بازرسی ها منجر به دستگیری بزرگ ترین چهره های فوتبالی دنیا 

و محرومیت بالتر و پالتینی هم شد.
 البته چنین رخ��دادی در فوتبال ایران تقریبا بی س��ابقه اس��ت؛ اما ش��اید خبری 
در راه اس��ت. البته کفاش��یان در مصاحبه ای کوت��اه گفته این بازرس��ی ها، عجیب 
 نیس��ت و بارها انجام ش��ده اس��ت. با ای��ن حال بای��د منتظر مان��د و دی��د که آیا

 چه سرنوش��تی در انتظار کفاشیان اس��ت. آیا او می تواند برای سومین دوره متوالی 
 با ق��درت و حمایت مجمع همچن��ان خودش را به عن��وان فرد اول فوتبال کش��ور 

معرفی کند؟

تکرار نقشه ٤ سال قبل توسط رییس؛ 

کفاشیـان در مسـیر بالتر و پالتینـی؟

مدیرعامل تیم تازه وارد ش��یمیُدر در بازی های لیگ بسکتبال نقش یک مبصر را در پشت نیمکت 
تیمش ایفا می کند.امیرحسین صفرزاده، داور سابق کشورمان که یکی دو سالی 
است سمت مدیرعاملی تیم بسکتبال شیمیُدر را برعهده دارد در بازی هایی که 
در تهران برگزار می شود به صورت ایستاده پشت نیمکت تیمش بازی ها را تماشا 
می کند.برخالف آنچه که سایر مدیران تیم ها در جریان  مسابقات انجام می دهند 
و بازی ها را از جایگاه تماشا می کنند او بیشتر در نقش یک »مبصر« پشت نیمکت 
تیمش ایستاده و رفتار بازیکنان را زیر نظر دارد و با هر اعتراضی از سوی آنها به داور 
و بلند شدن از جای شان با الفاظ بدی آنها را خطاب قرار می دهد که این موضوع 
باعث تعجب خبرنگاران حاضر در سالن شده اس��ت.تازه ترین اتفاق در دیدار با 
شهرداری گرگان افتاد و وقتی محمد ترابی، با دریافت 5 خطا از بازی خارج شد، 

با الفاظ بدی از وی استقبال کرد.
صفرزاده حتی در یک مورد نیز به س��رمربی تیمش با پرخاش��گری اعالم کرده 

که تیمش را آرام کند و مشخص نیست در این میان نقش سرپرست بر روی نیمکت تیم چیست؟

اینکه با علی احمدی قرارداد بسته ش��ود یا خیر به معمای این روزهای باشگاه سپاهان تبدیل 
شده است.سپاهان در نیم فصل اول در پست دفاع وس��ط تنها دو بازیکن یعنی 
هادی عقیلی و عبداهلل کرمی را داش��ت و از این حیث با کمب��ود بازیکن در این 
پس��ت مواجه بود. برای نیم فصل دوم اما لئوناردو پادوانی نیز به این جمع اضافه 
می شود اما در هر صورت برای تیمی که می خواهد در لیگ برتر و آسیا بازی کند، 
داشتن 3 دفاع وسط کافی نیست و شاید بهتر باش��د یک یا دو دفاع وسط دیگر 
به لیست تیم اضافه شوند.سوال اساسی اما در مورد میزان آمادگی علی احمدی 
است. او که فصل گذشته نیز به ندرت در ترکیب فیکس زردپوشان قرار می گرفت 
و از روزهای خوب خود دور بود حدود 8 ماه بازی نکرده اس��ت و خرید او توسط 
سپاهان یک ریسک بزرگ است.البته داشتن یک علی احمدی آماده با توجه به 
اینکه در چندین پست توانایی بازی دارد و به نوعی آچار فرانسه محسوب می شود 
یک غنیمت است اما در حال حاضر مساله اساسی نظر س��رمربی تیم نسبت به 

میزان آمادگی او فارغ از فشارها است و اینکه او تا چه حد می تواند برای تیم مثمرثمر باشد.

مدیـرعاملـی که نقش مبصـر بداخـالق را دارد! آیا علـی احمـدی به درد سپاهـان مـی خورد؟

 باخت فنی چهار بر صف��ر مقابل تیم منص��وری، محرومیت
 بلند مدت تماش��اگران، جریمه نقدی و تهدید به انحالل 
تمام مواردی هستند که این روزها تیم فوتسال گیتی پسند 

را در محاصره خود قرار داده است.
 پس از اینکه هیات رییس��ه کمیته فوتسال، نتیجه دیدار 
تیم های گیتی پس��ند و منصوری را چهار بر صفر به سود 
نماینده قرچک اعالم کرد، کمیته انضباطی نیز تماشاگران 
این تیم را با محرومیت شدید نقره داغ کرد.در هفته بیستم 
لیگ برتر فوتس��ال، تیم گیتی پس��ند میزبان تیم شهید 
منصوری قرچک بود که پس از به جنجال کش��یده شدن 
بازی، نیمه تمام باقی ماند و با توجه به گزارش ارائه ش��ده 
 از س��وی ناظر بازی، جریمه هایی برای این تیم اصفهانی 

در نظر گرفته شد.
کمیت��ه انضباطی با توج��ه به تک��رار تخلفات از س��وی 
تماش��اگران تیم گیتی پس��ند و بی توجهی آنها نس��بت 
 به تذک��رات کمیت��ه انضباطی ای��ن رأی را اع��الم کرد:

» به اس��تناد ماده 7٩ آیی��ن نامه انضباط��ی، نتیجه این 
دیدار را چهار بر صفر به سود تیم شهید منصوری قرچک 
 اعالم کرد. همچنین تیم گیتی پسند اصفهان به پرداخت

 ٢٠ میلی��ون ری��ال جریمه نق��دی محک��وم و از حضور 
تماشاگران در مسابقات خانگی خود تا آخر فصل محروم 

شد. رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی است«.
رأی صادره را می توان به نوعی نقره داغ شدن تماشاگران 
گیتی پسند و جریمه بزرگی برای این تیم دانست که باید 
تا پایان فص��ل در دیدارهایی که میزبان اس��ت به مصاف 
حریفانش برود و البته بدون تماشاگر، میزبانی با میهمانی 

تفاوتی ندارد.
تهدید دوباره به انحالل تیم

طی سال های گذش��ته همواره عادت کرده ایم که پس از 
هر اتفاقی که برای تیم گیتی پس��ند رخ می دهد، مدیران 
این تیم تهدید به کنار گذاش��ته ش��دن تیم کنند که این 
اتفاق پس از نیمه تمام ماندن دی��دار این تیم با منصوری 
به وقوع پیوس��ت. رییس هیات مدیره باشگاه گیتی پسند 

با ارائه تهدید مبنی بر کنار گذاشتن تیمش از لیگ گفت: 
متاسفانه سه سال است که در هفته های پایانی از اشتباهات 
 داوری لطم��ه می خوری��م و از قهرمانی دور می ش��ویم، 
سه س��ال پیش در بازی با دبیری در تبریز مورد مشابهی 
پیش آمد و سال گذشته هم دوباره در یک دیدار دیگر در 
شهر تبریز اتفاقاتی این چنین پیش آمد و من به حال این 

داوری تأسف می خورم.
 علی جنت��ی تاکید ک��رد: متاس��فانه فوتس��ال تبدیل به 
برادر ناتنی فدراس��یون فوتبال ش��ده و با اینکه همیش��ه 
فوتسال باعث سرفرازی فدراسیون در مجامع بین المللی 
 بوده اما فدراس��یون به این رشته و مش��کالت موجود آن 
هیچ اهمیتی نمی دهد.وی با بیان اینکه 6 سال است که در 
فوتسال سرمایه گذاری کردیم، یادآور شد: در این سال ها 
هردوره هم یا قهرمان بودیم یا تیم دوم اما هر بار این اتفاقات 
رخ داده و اگر اوضاع به همی��ن منوال ادامه پیدا کند برای 
فصل آینده از فوتسال خداحافظی می کنیم و تیم داری در 

این رشته را کنار می گذاریم.
اعتراض باشگاه اصفهانی به داوری

تماشاگران تیم فوتسال گیتی پسند معتقد هستند این تیم 
از اشتباهات داوری در دیدار با تیم منصوری متضرر شد و 
 جنجال های صورت گرفته به همین واس��طه بوده است.

می توان گفت حتی امروز یک نفر نیست که با دیدن فیلم 
بازی قرچک به بی عدالتی شما پی نبرده باشد.

 حس��ین هدایتی به باشگاه پرس��پولیس نرس��ید اما همچنان از خاطرات خوشش 
با سرخ پوشان حرف می زند. مالک ش��رکت اس��تیل آذین ایرانیان از علی کریمی، 
مهدی مهدوی کی��ا و احمدرضا عاب��دزاده به عنوان 3 اس��طوره پرسپولیس��ی یاد 
 کرده که خاطرات پرش��وری از آنه��ا دارد. هدایتی در صفحه اجتماعی اش نوش��ت: 
»محبت ره به دل دادن صفای سینه می خواه�د. به یاد یکدیگر بودن دلی بی کینه 
می خواه�د اگر دورم زدیدارت دلیل بی وفایی نیست وفا آن است که نامت را ه�میشه 
بر زبان دارم. سالم و درود به سه اسطوره دوست داشتنی پرسپولیس که خاطرات پر 

شوری از آنان به یاد دارم«.

لنز دوربین

خاطرات پرشور هدایتی از 3 پرسپولیسی

دوباره بحث انحالل به میان آمد؛

گیتـی پسنـد نقره داغ شـد  

 تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن اصفه��ان در ای��ن فصل ه��م مثل 
فصل گذشته هم فوتبال زیبا و تماشاگرپسندی را ارائه می دهد 
و هم در نتیجه گیری موفق عمل کرده است. ذوب آهن اکنون به 
فینال جام حذفی رسیده و در لیگ برتر هم در رده سوم جدول 
است و با صدر جدول فقط سه امتیاز فاصله دارد. این موفقیت ها 
حاصل تالش یحیی گل محمدی سرمربی محجوب و با دانش 
 ذوب آهن اس��ت. فارس با یحیی گل محمدی گفت وگویی به

 شرح زیر انجام داده است.
سایپا را در یک دیدار دوستانه چهار بر دو بردید، نظرتان 

در مورد این بازی چیست؟
در بازی های دوستانه و تدارکاتی نتیجه اصال اهمیت ندارد. ما 
بازی تدارکاتی خوبی داشتیم که هم برای ما و هم برای سایپا 
مفید بود. سعید آذری مدیرعامل باشگاه زحمت زیادی کشید تا 
این بازی برگزار شود. نتیجه بازی هم مهم نبود. باید از کادر فنی 
و بچه های سایپا هم که در این بازی حضور داشتند تشکر کنم.

مارکو بازیکن برزیلی که به تازگی خریده اید دو گل در 
این بازی برای شما زد.

مارکو بازیکن خوبی است. در صبا هم بازی های خوبی انجام داد. 
البته او از شرایط مسابقه دور بوده و فکر می کنم 1٠ روز دیگر 
کار دارد تا بتواند به شرایط آرمانی برسد. تا دو سه هفته آینده 
نمی توان بر روی او برای بازی حساب کرد. از نظر بدنی عقب تر 
از سایر بازیکنان اس��ت و برای آنکه از نظر تاکتیکی هم با تیم 

هماهنگ شود سه هفته زمان نیاز دارد.
از نظر قانونی چه زمانی می تواند بـرای ذوب آهن بازی 

کند؟
فکر می کن��م او را به عنوان بازیک��ن آزاد گرفته ایم البته از دور 

برگشت مسابقات مشکلی برای حضورش در تیم وجود ندارد.
ذوب آهن نتایـج خوبی در ایـن فصل گرفتـه و اکنون 
شاهد آن هستیم که شـایعه کثیفی مبنی بر دوپینگ 
 بازیکنان این تیم در فضای مجازی مطرح شـده است. 

نظرتان در مورد این مساله چیست؟
در ورزش ما کال هر کس کارش را  خوب انجام می دهد و موفق 

می ش��ود برایش حرف و حدیث در می آورند و پش��ت سر آن 
مجموعه صحبت های ناخوشایند مطرح می کنند و به قول شما 

شایعه کثیف مطرح می شود.
فکر می کنید سرمنشا این شایعه چیست؟

در م��ورد دوپین��گ یا بای��د کمیته پزش��کی 

فدراس��یون اظهارنظر کند که خوش��بختانه تاکنون صحبتی 
در مورد دوپینگ بازیکنان ذوب آهن مطرح نش��ده و بازیکنان 
ما در تس��ت های دوپینگی که گرفته ش��ده ش��رکت کردند و 
پاسخ این تس��ت ها هم منفی بوده است. از طرفی ممکن است 

یک سری آدم معلوم الحال که هیچ تخصصی هم ندارند چنین 
شایعه هایی را منتشر کنند زیرا برخی چشم دیدن موفقیت های 
یک مجموعه خوب ورزشی را ندارند. مجموعه ای که کارش را 
خوب انجام بدهد برای این  آدم ها متاسف هستم. البته انتشار 
چنین شایعه هایی نشانگر آن است مجموعه باشگاه ذوب آهن 
خوب کار می کند و به همین دلیل حرف و حدیث  پشت سر ما 
ایجاد می شود تا تمرکزمان را به هم بزنند و به قول معروف جلوی 
موفقیت ما را بگیرند. من به این مسائل اهمیتی نمی دهم و من 
و بازیکنان ذوب آهن تالش می کنیم بهتر از گذشته وظیفه مان 

را انجام بدهیم. 
ذوب آهن فینالیست جام حذفی است و شانس قهرمانی 
در لیگ برتر را هـم دارد. همین مسـائل می تواند برای 

برخی گران تمام شود.
متاس��فانه برخی نمی توانند موفقیت دیگران را ببینند و همه 

چیز را زیر سوال می برند. این رفتارها دردناک و شرم آور است.
روز دوشنبه با سیاه جامگان در هفته چهاردهم لیگ برتر 

بازی دارید. در مورد این بازی توضیح بدهید.
همه بازی ها حساسیت خاص خودش را دارد. سیاه جامگان هم 
کادر فنی و بازیکنان خوبی دارد که تالش می کند بهتر از قبل 

نتیجه بگیرد. 
آنها مقابل ما با انگیزه بیش��تری بازی خواهن��د کرد. ما تالش 
می کنیم نقاط ضعف خودمان را پوش��ش بدهیم و بازی خوبی 
انجام بدهیم تا روز بازی هم فرصت زی��ادی داریم تا روی این 

تیم تمرکز کنیم.
فهرست بازیکنان مدنظرتان را چه زمانی به باشگاه ارائه 

خواهید داد؟
ذوب آ هن جابه جایی زیادی نخواهد داش��ت و فهرستی در کار 
نیست. در یکی دو پس��ت جابه جایی هایی خواهیم داشت. من 
به این جوانان اعتقاد دارم و با همین نفرات توانسته ایم به فینال 
جام حذفی برویم و در رده سوم جدول لیگ برتر هم قرار بگیریم. 
دوست ندارم در ترکیب تیم و فهرست بازیکنانم تغییرات زیادی 

داشته باشیم.

 وقتی خـون یحیـی هـم 
           به جـوش می آیـد
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تلفن تماس:5-70- 031-37895083 

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 20-9٤ 

م الف : 25955

درعزای تو ای چراغ راه
                                     امت اسالم دارد اشک و آه 

در غمت از دل ناله ها خیزد
                                   دیده هستی اشک غم ریزد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 رحلت نبی رحمت )ص( ، امام حسن مجتبی )ع(
 وشهادت امام رضا )ع( برتمام مسلمین جهان 

تسلیت باد.
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بازی های محلیراز موفقیت

دراینقسمتدهرازپرورشكودكیشادارائهمیشود.
كودك شاد داشته باشید  

باتش��ویقكودك،بهاومیآموزیدكهبیشتراوقات،خودرادرباالترینحد
شادزیستنقراردهد.

 به كودكتان عشق بورزید
اولی��نرازپرورشكودكیش��ادتمجیدازاوس��ت.وقتیك��ودكانبزرگ
میش��وند،دانس��تناینكهعالیق،عقاید،خصوصیاتواستعدادهایشان
باارزشتلقیمیش��ود،پایهگذارش��ادیس��الهایبعدیزندگیش��ان
خواهدب��ود.البتهپذیرشك��ودكبهمعنایچشمپوش��یهمیش��گیاز
خطاهایشنیس��ت.یادبگیریدكهعملكردكودكرانقدكنیدنهشخصیت
اورا.همچنین،آنچهراكهازكودكمیخواهی��دبهاوبگوییدنهآنچهراكه

نمیخواهید.
 افكار مثبت القا كنید

وقتیكودكشمابداندكهبهاواطمینانداریدوباورشكردهاید،احساس
میكندكهدس��تیافتنبههمهچیزبرایشامكانپذیراست.افكاركودك
نسبتبهخودبیشتریناهمیترادارد.بنابراینوالدینبایدافكارمثبتبه

كودكخودالقاكنند.
 مقررات منصفانه وضع كنید

كودكانكمسنوس��البااحساسامنیتشادمیش��وند.فرضكنیدكه
درباالیآبشارمرتفعیایس��تادهاید،درصورتیازایس��تادندرآنجالذت
خواهیدبردكهحفاظیدربرابرتانباشد،درغیراینصورت،دچاراضطراب
خواهیدشد.كودكانهماینگونههستند.وقتیكهچارچوبمحكمیبرای

رفتارهایشانوجودداشتهباشد،آنهاپیشرفتمیكنند.
 ابعاد مثبت را برجسته كنید

بهكودكخودبفهمانیدكههیچمشكلیوجودنداردكهبهاتفاقهمنتوانید
آنراحلكنید.همچنینبهاوبیاموزیدكهخوشبینباشد.اگراتفاقبدی
افتاد،باصدایبلندفكركنیدوبگذاریداوافكارش��مارابش��نود:وای،نه...
باورمنمیشودكهایناتفاقافتاده،امادرستشمیكنم،چیزمهمینیست.

 حلقه شادی كودك تان را كامل كنید
بهكودكتانكمككنیدارتباطاتدوس��تانهاشراحفظكندوگسترش
دهد.داشتنارتباطاتقویومهارتبرقراریآنازشروطاصلیشادزیستن

درآیندهاست.
 كودكان را به تحرك بیشتر وادارید

كودكانامروزسنگینوزنترهستندواینبرایسالمتوشادابیآنهامضر
اس��ت.كودكانچاق،درمقایسهباس��ایركودكان،اعتمادبهنفسكمتری
دارندوافسردهترهستند.اگركودكانسرگرمیهایپرتحركخارجازخانه
راجانشینفعالیتهایكمتحركخانگیكنندوبهجایغذاهایآمادهای
كهفاقدارزشغذاییاست،غذاهایس��الموطبیعیبخورند،ازفوایدشاد

زیستنبهرهخواهندبرد.
بازیباس��ایرك��ودكان،قدرتخالقیتك��ودكتانراتقوی��تمیكندو

مهارتهایاجتماعیرابهاومیآموزد.

زنوشوهریبهمدسهشیوانارفتندوتقاضایمالقاتبااستادراكردند.زمانیكه
نزدشیوانارفتندازشیوانادرموردبدرفتاریفرزندانشانكمكخواستند.

مردگفت:منوهمسرمهمیشهبهخداوندمعتقدبودهایماماچهارفرزندممسائل
اخالقیرارعایتنمیكنندوباعثآبروریزیبرایخانوادهمیشوند.

سوالمناینستچراباوجوداینكهمنوهمسرمبهخداونداعتقادداریمهمچین
مشكلیبرایمانایجادشدهاست.

شیواناازآنهاخواستشكلساختمانخانهشانرابرایششرحدهند.
مردباتعجبپرسید:

اینچهربطیبهاینموضوعدارد؟
وقتیسكوتش��یوانارادیدتوضیحدادكهحیاطبزرگیداردودیوارهایشكوتاه

هستند.
ساختمانبزرگیدرمیانشقرارگرفتهكهداخلشاتاقهاییباپنجرههایبزرگ

دارد.دركنارههایحیاطهمحمامودستشوییقرارگرفتهاست
شیوانااینبارپرسید:

درونخانهبهاینبزرگیچقدرخدادارید؟
اینبارزنازحرفش��یواناعصبیش��دوگفتمنظورتانچیس��تمگ��ردرخانه

میشودخداداشت؟!
شیواناگفتبلهمیشود!فقطاعتقادداشتنبهخداكافینیستبایدخدارادركل

زندگیپخشكردودرهربخشاززندگیسهمخداراهمدرنظربگیریم.
برایمبگوییددرهراتاقچقدرجابرایخداگذاشتهاید؟
آیاتابهحالدرمنزلبزرگتانفقیرانراراهدادهاید؟

آیادرآشپزخانهغذاییبرایتهیدستانومسافراندرراهماندهپختهاید؟
ازپنجرههایبزرگاتاقهایتانكودكانیتیموبدونلباسرادیدهاید؟

برویدوببینیددرخانهتانخدارامییابیدیاخیر!
اگرفرزندانش��مابهبیراهرفتهاندنش��انازاینداردكهدرمنزلتانحضورخدا
كمرنگاس��ت.اعتقادیراكهمدعیآنهس��تیدبهصورتعملیدرزندگیتان

پخشكنید
س��پسخواهیددیدكهنهتنهافرزندانتانبلكهبسیاریازجواناناطرافشماهم

بهراهراستهدایتخواهندشد.

شعرحکایت

پابهپایكودكیهایمبیا
پابهپایكودكیهایمبیا

كفشهایترابهپاكنتابهتا
قاهقاهخندهاتراسازكن
بازهمباخندهاتاعجازكن
پابكوبولجكنوراضینشو
باكسیجزعشقهمبازینشو
بچههایكوچهراهمكنخبر
عاقلیرایكشبازیادتببر
خالهبازیكنبهرسمكودكی
باهمانچادرنمازپولكی

طعمچایوقوریگلدارمان
لحظههایناببیتكرارمان
مادریازجنسبارانداشتیم
دركنارشخوابآسانداشتیم

یاپدراسطورهدنیایما
قهرمانباورزیبایما

قصههایهرشبمادربزرگ
ماجرایبزبزقندیوگرگ

غصههرگزفرصتجوالننداشت
خندههایكودكیپایاننداشت
هركسیرنگخودشبیشیلهبود

ثروتهربچهقدریتیلهبود
ایشریكنانوگردووپنیر!
همكالسی!بازدستمرابگیر

مثلتودیگركسییكرنگنیست
ادامهدارد...

کاریکاتور)شبکه های اجتماعی تهدیدی برای کتابخوانی!(

جواب سودوکو  شماره 1748سودوکو  شماره 1749

جواب معما 1748 معما 1749
چگونهمیتوانی��دیكس��وزنرارویآب

شناوركنید؟
كدامكلمهستكهاگهازباالبهپایینوارونه
كنیموهمچنینازچپبهراس��تبخونیم

دوبارهخودشمیشه؟
یكتوریستازنگهبانبرجایفلپرسیدچند

قدمبرایباالرفتنازاینبرجالزماست؟
نگهبان:896قدمبهاضاف��هنیمیازتعداد
قدمها.حالچندقدمبرایباالرفتنازبرج

ایفلالزماست؟

كشیش.
اونوقتیممكنهكهجیبش��لوارس��وراخ
داشتهباشه.جیبهمخالیهولیدرهمان

حالكهخالیهسوراخهمداره.
وقتیكههردوپش��تبهپشتهمایستاده

باشیدممكنه.
اگهآنهاپدربزرگوپدروپسرباشنددوپدر

ودوپسرهستند.

معما
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داستان

بازی های محلی یزد
قول بازی و خطی یا زو 

 شاه بازی یا وسط بازی

 چوگان بازی 

اینبازیهادیداریهستندونوشتارینیستندمثالدربازیقولبازی
پنجتاییبیش��ترازدههااصطالحازجملهیكیتاپن��جتایی،كادوك،
سوراخی،صندوقی،عربی،بشكن،نشكن،عروسوداماد،دیواربلندو
كوتاه،یكوجبی،دووجبی،كادوئییكتاچهار،سوراخییكتاچهار
و...ودرآخرتنبیهوجودداردكهبرایشروعاینبازیسنجیدنراداردو
برایهراشتباهغیرعمدجریمهایراداردكهبایدریگرافردباباالپرتاب
كردنوبادستزدنبهس��ینهبهتعداددفعاتمشخصشدهازطرف
خودآنریگرابگی��ردوامادرقولیاریگب��ازیچندقولیاگرریگی
گمشوداصطالحكلیچنهادنجریمهآناستواماآنكهمراحلاینبازی

راسریعترانجامدهدبرندهاست.

دراینبازیهركس��یمقداریباداممیآوردوبهتعدادمس��اویآنراداخل
كیسهكوچكیمیكردندوآنرابهطرفكسانیكهدروسطزمینبودندپرتاب
میكردندوهركهآنكیسهبادامرامیگرفتبادامهایكیسهازآناومیشد
واگربهاومیخوردونمیتوانس��تبگیردجایفردبافردپرتابكنندهعوض

میشد.حالبهجایكیسهبادام،توپجایگزینشدهاست.

اینبازیمعموالدونفریوامتیازی
اس��توبرایدق��توتمرینضربه
بهترینبازیاس��ت،ك��هاینبازی
بهنوعیتغییریافت��هنوعیازبازی
چوگاندرقدیمب��ود.بدینمنوال
استكهیكیباچوبدستیچوب
كوچكبررویدوس��نگرابههوا
پرتابكردهودوبارهباچوبدستی
بهچ��وبكوچكدره��واضربهای
میزندك��هاگ��رضرب��هدومبهآن
نخورداینعملراف��ردمیتواندتا

دودفع��هدیگرتكراركن��دواماچنانچهچوبدس��تیدرضرب��هدومبهچوب
كوچكبخوردفردبایدچوبدستیرابررویدوسنگقراردهدوفردمقابلآن
چوبرابررویچوبدس��تیپرتابكندوهمچنیناگرچوبكوچكبعداز
ضربهدومدرهواچرخانباشدوفردمقابلبگیردجایافرادباهمعوضمیشود
واگرچوبكوچكدرهواویازمیندرحركتباش��دف��ردمقابلمیتواندآن
راباضرباتدس��توپابهچوبدس��تینزدیكتركندتابتواندآنراراحتتر
بهچوبدس��تیپرتابكندواگرچوبكوچكبهچوبدستیبخوردجایدو
فردعوضمیش��ودولیاگرنخوردفردیكامتیازمیگیردومعموالامتیازات
دراینبازی11ی��ا16یا21تعیینمیگرددوگویب��ازینیزتاحدودیچون

چوگانبازیمیباشد!!

رازهای موفقیت
 در تربیت فرزند دلبندتان

پادش��اهیبودكههمهچیزداش��ت،امابچهنداش��ت.
سالهایس��البودكهازدواجكردهبود،اماخدابهاوو
همسرشفرزندیندادهبود.پادشاهوزنشازاینكهبچه

نداشتند،خیلیغمگینوناراحتبودند.
اینپادشاه،عادلوباانصافبود.مردمكشورش،دوستش
داشتند.بههمیندلیلهمهدستبهدعابرداشتندواز
خداخواس��تندكهبهاویكبچهبده��د.خدایمهربان
دعایمردمرامس��تجابكردویكروزخبردرهمهجا
پیچیدودهانبهدهانگشتكهخدابهپادشاهیكپسر

دادهاست.
همهازشنیدناینخبرخوش��حالشدندوخداراشكر
كردند.بیشترازهمهیمردم،پادشاهوزنشخوشحال

بودند.
درسالهاییكهپادش��اهبچهنداشت،سرشرابهیك
راسویخوشگلگرممیكرد.راسوییكهپادشاهداشت،

یكحیوانتربیتش��دهب��ودهزارجورپش��تكووارو
میزدوكمیازغمبیفرزندیپادش��اهوزنشكممی

كرد.
همهفكرمیكردندكهبعدازبهدنیاآمدنپسرپادشاه،
اودستازسرراسوبرمیداردوراسورامیفرستدتوی
جنگلتابقیهیعمرشرامیانحیواناتجنگلیبگذراند

امااینطورنشد.
پادشاهبازهمراس��وراكهیادگاردورانتنهاییاشبود
دوستداشتوگاهگاهیخودشرابادیدنبازیهای
راسوسرگرممیكرد.فرزندپادش��اه،دایهوخدمتكار
داش��ت.همهمواظببودندكهاوبهخوبیرش��دكندو
بزرگشود.اماازآنجاكهحسابوكتابآدمهاهمیشه
درس��تازآبدرنمیآید،یكروزظهرك��هدایههای
فرزندپادشاهازخستگیخوابشانبردهبود،ماربزرگ
وخطرناكیازمیانباغقصرپادش��اهخزیدوخزیدتابه

پنجرهیاتاقپسرپادشاهرسید.مار،آرامآراموارداتاق
شدویكراسترفتبهطرفگهوارهیپسریكییك
دانهیپادشاه.راسوكههماندوروبرهادرحالبازیبود،
خزیدنماررادیدوپیشازآنكهماربهبچهآسیبیبزند،
بهرویمارپرید.جنگهمیشگیماروراسوشروعشد.
راسوكمرمارراگرفتوآنقدربهاینطرفوآنطرف

كوبیدتاتوانستمارراازپادرآورد.
ازصدایجنگوجدالمارباراسو،خدمتكارمخصوص
پسرپادشاهازخوابپرید.چهدید؟مارمردهراكهروی
گهوارهیكودكافتادهبود،ندید،اماتاچشمشبهراسو
افتادكهباده��انخونینازتویگه��وارهیبچهبیرون
میآید،جیغیكش��یدوفری��ادزدوگف��ت:»ایوای!

راسویحسودبچهیپادشاهراخورد!«
بادادوفریادزنخدمتكار،همهب��هاتاقبچهدویدندو
آنهاهمراسورادرحالیكهدهانشخونآلودبود،دیدند.
پادشاههمباخشموغضبازراهرس��ید،دادوفریادها
وگریهوزاریهاراكهدیدوش��نید،شمش��یركشیدو
راس��ویبیچارهرابهدونیمكرد.بعده��مدرحالیكه
مثلهمسرشبهس��رشمیزدوگریهمیكرد،بهسر
گهوارهیفرزندشرفت.همهیاطرافیانپادش��اههم
گریهكنانبهطرفگهوارهرفتند.چهدیدند؟چیزیكه
باورنمیكردند.بچهزندهبودومیخندید.ماریتكهپاره

شدههمرویاوافتادبود.
همهانگش��تبهدهانوحی��رتزدهماندندوفهمیدند
كهراسونهتنهاحسودینكرده،بلكهجانشرابهخطر
انداختهاستتابچهیبیگناهراازنیشمارنجاتبدهد.
پادشاهازاینكهبدونجستوجووپرسش،جاندوست
دورانتنهاییاشراگرفتهبود،غمگینوپشیمانشد.
ولیچهفایدهكهپشیمانیسودینداشتوراسویباوفا
رازندهنمیكرد.ازآنروزبهبعد،پادش��اهبرایازدست
دادنراسوافسوسمیخوردوبهاطرافیانشمیگفت:

»یكصبركنوهزارافسوسمخور.«

یک صبر كن و هزار افسوس مخور

شازده کوچولو –  قسمت هجدهم 
اماسرانجام،بعدازمدتهاراهرفتنازمیانریگها
وصخرههاوبرفهابهجادهایبرخورد.وهرجادهای

یكراستمیرودسراغآدمها.
گفت:– سالم.

ومخاطبشگلستانپرگلیبود.
گلهاگفتند:– سالم.

شهریاركوچولورفتتوبحرشان.همهشانعینگل
خودشبودند.حیرتزدهازش��انپرسید:– شماها

كیهستید؟

گفتند:– ماگلسرخیم.
آهیكشیدوسختاحساسشوربختیكرد.گلش
بهاوگفتهبودكهازنوعاوت��وتمامعالمفقطهمان
یكیهس��توحاالپنجهزارتاگل،هم��همثلهم،
فقطتویكگلس��تان!فكركرد:»اگرگلمناینرا
میدیدبدجورازرومیرفت.پشتسرهمبنامیكرد
سرفهكردنو،برایاینكهازُهوشدننجاتپیداكند
خودشرابهمردنمیزدومنهممجبورمیشدم
وانمودكنمبهپرس��تاریش،وگرنهبرایسرشكسته

كردِنمنهمشدهبودراستیراستیمیمرد..«وباز
تودلشگفت:»مراباشكهفقطبایكدانهگلخودم
رادولتمنِدعالمخیالمیكردمدرصورتیكهآنچه
دارمفقطیكگلمعمولیاست.باآنگلوآنسه
تاآتشفشانكهتاسِرزانوَمندوشایدهمیكیشان
تاابدخاموشبماندش��هریاِرچندانپُرش��وكتیبه

حسابنمیآیم«.
روس��بزههادرازش��دوحاالگریهنك��نكیگریه

كن.

بهمعنایكلككسیراكندنوامثالآنكهشاید
بتوانآنراحتیدرموردازمیانبرداش��تنواز

بینبردنكسییاچیزیاستعمالكرد.
درخانههایقدیمیتاكمترازصدس��الپیش
كهلولهكشیآبتصفیهشدهنبودمعنیداشت.
زیرآبدرانتهایمخزنآبخانههابودهكهبرای
خالیكردنآب،آنرابازمیكردند.اینزیرآب
بهچاهیراهداش��توروشبازكردنزیرآباین
بودكهكسیدرونحوضمیرفتوزیرآبراباز
میكردتالجنتهحوضاززیرآببهچاهبرودو

آبپاكیزهشود.
درهمانزمانوقتیباكسیدش��منیداشتند.
ب��رایاینكهب��هاوضرب��هبزنندزی��رآبحوض

خانهاشرابازمیكردندتاهمهآبتمیزیراكه
درحوضداردازدستبدهد.

صاحبخانهوقتیخبردارمیشدخیلیناراحت
میش��دچونبیآبمیماند.اینفردآزردهبه

دوستانشمیگفت:»زیرآبمرازدهاند«.
ای��ناصط��الحك��هزیرآب��شرازدن��دریش��ه
درهمی��نكارداردك��هچنداندوره��منبوده

است.
زیرآبكسیرازدن; اورانزدكسیمتهمكردن
وبدینوسیلهدستاوراازعملیوجزآنكوتاه
كردن.كسیراازسركاریبرداشتنوازخدمت
معافكردنیابهش��دتبرضرروبهضداواقدام

كردنواورابیآنكهبداندازجاییراندن.

ضرب المثل  زیرآب كسی را زدن 

چقدر خدا دارید؟

ایستگاه ضرب المثل
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــتگاه تريلي ولوو و كشف  رييس پليس آگاهي استان از توقيف يك دس
بيش از هزار و 100 جفت كفش خارجي قاچاق به ارزش يك ميليارد و 

600 ميليون ريال، خبر داد.
سرهنگ عليرضا خالقي گفت: ماموران پليس استان يزد هنگام كنترل 
محورهاي مواصالتي و در بازرسي از يك دستگاه تريلي ولوو كه از جنوب 
كشور عازم تبريز بود بيش از هزار و 100 جفت انواع كفش هاي خارجي 

قاچاق كشف و دو متهم را نيز دستگير كردند.
ــك ميليارد و 600  ــن محموله ي قاچاق را ي ــده اي وي، ارزش برآورد ش
ميلون ريال بيان كرد و گفت: كفش هاي كشف شده از اين خودرو همگي 

خارجي و فاقد مجوز گمركي است.
ــده تحويل گمرك  ــرهنگ خالقي با بيان اينكه محموله ي كشف ش س
ــان كرد: متهمان اين كفش  هاي خارجي را بدون  استان شد، خاطرنش
مجوز گمركي و به صورت قاچاق از شهرهاي جنوبي كشور، بارگيري و 
قصد انتقال به تبريز را داشتند كه در محور ورودي استان يزد شناسايي 

و دستگير شدند.

ــتان اصفهان اعالم كرد: فردي كه قصد داشت  فرمانده انتظامي شهرس
يك مجسمه عتيقه تقلبى را به مبلغ يك ميليارد ريال به فروش برساند 
ــتان اصفهان  ــط ماموران فرماندهي انتظامي شهرس هنگام معامله توس

شناسايي و دستگير شد.
ــي از كالنتري هاي  ــوران يك ــتي گفت: مأم ــن ياردوس ــرهنگ حس س
شهرستان اصفهان  در پي كسب خبري مبني بر فعاليت فردي در زمينه 
ــتور كار خود قرار  ــيدگي به موضوع را در دس خريد و فروش عتيقه، رس

دادند.
وي افزود: ماموران پس از بررسي ميداني موضوع و اطمينان از درستي آن 
با هماهنگي مقام قضايي به محل اعزام شدند و متهم را هنگام فروش يك 

قطعه مجسمه عتيقه گوزن از جنس طال دستگير كردند.
ــتان اصفهان اظهار كرد: در بررسي هاي صورت  فرمانده انتظامي شهرس
ــخص شد اين مجسمه  ــط كارشناسان ميراث فرهنگي مش گرفته توس
تقلبي بوده و متهم قصد فروش آن به جاي مجسمه عتيقه از جنس طال 

به مبلغ يك ميليارد ريال را داشته است.
ياردوستي بر ضرورت تعامل و همكاري مردم با پليس تاكيد كرد و گفت: 
ــايش  خروجي تعامل مردم با پليس ارتقاى امنيت پايدار و آرامش و آس
ــت مى شود مشاهدات  ــت بنابراين  از شهروندان درخواس در جامعه اس
مشكوك و اطالعات خود را از طريق تلفن و يا پيام كوتاه به شماره 110 

اعالم كنند.

فرمانده انتظامي استان از كشف 50 كيلو گرم هروئين كه در چهار ثوب 
كاپشن بادگير جاساز شده بود خبر داد.

سردارعبدالرضا آقاخاني فرمانده انتظامي استان اصفهان اظهار داشت: 
ماموران يگان امداد شهرستان نائين قبل از ايست و بازرسي شهيد شرافت 
ــت زني و كنترل تردد خودروها بودند كه  ــتان  در حال گش اين شهرس
متوجه شدند يك دستگاه سواري پژو به صورت خالف و چراغ خاموش  

قصد دور زدن پاسگاه را دارد كه بالفاصله دستور ايست صادر شد.
وي ادامه داد: راننده اين خودرو به دستور ايست ماموران توجهي نكرد و 

با سرعت بااليي اقدام به فرار كرد.
سردار آقاخاني گفت: ماموران بالفاصله وارد عمل شدند و پس از  تعقيب 

و گريز، اين خودرو را در حاشيه جاده متوقف كردند.
ــودرو چهار ثوب  ــي از اين خ ــت: در بازرس اين مقام انتظامي بيان داش
ــته يك كيلويي هروئين جاساز شده  ــن بادگير كه در آنها 50 بس كاپش

بود كشف شد .
فرمانده انتظامي  استان اصفهان در پايان با اشاره به اينكه در اين زمينه 
سه نفر متهم دستگير و جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل 
داده شدند خاطر نشان كرد : پليس با تمام توان با قاچاقچيان مواد مخدر 
ــه را براي فعاليت  ــوداگران مرگ مبارزه مي كند و روز به روز عرص و س

مجرمان تنگ تر خواهد كرد و اجازه جوالن به آنها نمي دهد.

مرد افغان كه با ضربات شيلنگ همسر 32 ساله اش را در خيابان مولوى 
تهران به قتل رسانده بود خود را تسليم پليس كرد.

با انتقال متهم به دادسراى امور جنايى او با اعتراف به قتل همسرش سيما 
در بازجويى گفت: از سه ماه قبل متوجه رفتارهاى مشكوك همسرم شدم 
ــدم او در برنامه واتس آپ با صاحبكار ايرانى و  و بعد از تحقيق متوجه ش
پسر افغانى كه در محله قصابى دارد در ارتباط است. چند روز او را تعقيب 
ــر قصاب ديدم. من سه فرزند  كردم و يك بار اتفاقى او را سوار موتور پس
دارم و رفتارهاى همسرم غيرقابل تحمل بود. روز حادثه، چهارم آذر، از 
همسرم خواستم دست از خيانت بردارد اما او مدعى شد با مردان غريبه 
ــت. وقتى او به خيانت اعتراف كرد براى تنبيه اش، او را با  نهار خورده اس
ــت از اين كارهايش بردارد اما او بيهوش شد. موضوع  شيلنگ زدم تا دس
ــرار كردم. در اين  ــر برادرم و اورژانس اطالع دادم و از خانه ف را به همس
ــتهارد كرج به عنوان كارگر ساختمانى مشغول كار شدم اما  مدت در اش
چون فرار فايده اى نداشت خود را تسليم كردم. من قصد كشتن سيما را 

نداشتم و فقط مى خواستم او را تنبيه كنم.
با اعترافات مرد همسركش او براى انجام تحقيقات بيشتر از سوى سجاد 
ــراى امور جنايى بازداشت و در  ــوم دادس منافى آذر، بازپرس شعبه س

اختيار كارآگاهان پليس آگاهى قرار گرفت.

كشف يك ميليارد و 600 ميليون ريال 
كفش خارجي قاچاق در يزد

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان:

عتيقه فروش دستگير شد

جاساز 50 كيلو هروئين 
در كاپشن هاي بادگير

دوستى در واتس آپ 
اعتراف سارقان كيف قاپ به 48 فقره سرقتانگيزه قتل همسر با شيلنگ

ــردن پول،  ــه كارت به كارت ك دو زن كه با بهان
مردان را فريب داده و با تهديد چاقو از آنها اخاذى 

مى كردند دستگير شدند.
ــر جوانى در تماس با  ــال پس ــم خرداد امس شش
ماموران پليس از سرقت پول هايش توسط دو زن 

جوان خبر داد. 
ــرزداران در ــرى م ــوران كالنت ــور مام ــا حض ب

ــكايتش به  ــر 27 ساله در ش ــرقت، پس  محل س
ــل زن جوانى هنگام  ــت: دقايقى قب ماموران گف
برداشت پول از عابربانك از من خواست تا برايش 

200 هزار تومان كارت به كارت كنم. 
ــه بهانه پرداخت  وقتى اين كار را انجام دادم او ب
پول من را سوار خودروى 206 خود كرد كه يك 

زن ديگر نيز در خودرو بود.
ــدم   دقايقى بعد او به بهانه اين كه مزاحم آنها ش
ــم ميليون تومان  با تهديد چاقو تبلت و يك و ني
پول نقدم را سرقت كرده و مرا از خودرو به بيرون 

پرتاب كردند.
با اظهارات شاكى تحقيقات بـــراى دستگيرى 

دو زن جوان آغاز شد.
ــرنخى از متهمان در دست  در حالى كه هيچ س

ــرانجام 28 آبان ماه يكى از آنها در جاده  نبود س
چالوس شناسايى و دستگير شد.

با انتقال دختر 25 ساله به نام مريال او به سرقت 
ــه كارت اعتراف و  ــر جوان به بهانه كارت ب از پس
ــاله را به عنوان همدستش معرفى  مهديه 32 س

كرد.
با دستگيرى زن جوان در محله نواب، او در جلسه 
بازپرسى با اعتراف به سرقت گفت: من و مريال هر 

دو طالق گرفته و با هم زندگى مى كنيم. 
ــن دليل  ــاد بود به همي ــه و زندگى زي خرج بچ
ــه از مردان  ــراى اين نقش تصميم گرفتيم با اج

جوان سرقت كنيم.
تاكنون از چند مرد به اين شيوه سرقت كرده ايم. 
ــرده و به  ــايى ك ــردان را در مقابل بانك شناس م
ــودروى خود  ــه داخل خ ــاى مختلف ب بهانه ه

مى كشانديم. 
ــديم اگر به ما  ــو مدعى مى ش بعد با تهديد چاق
ــد آزار و اذيت ما  ــا مى كنيم قص پول ندهند ادع

را داشتند. 
ــا پول  ــروى خود به م ــظ آب ــا براى حف طعمه ه

مى دادند.

با اعترافات هر دو متهم به سرقت از مردان جوان 
ــيله ايزدموسى  به بهانه كارت به كارت، على وس
بازپرس شعبه پنجم دادسراى ويژه سرقت دستور 
ــادر و از مالباختگانى  ــان را ص ــت متهم بازداش
ــرار گرفته اند  ــرقت ق ــيوه مورد س كه به اين ش
ــكايت از متهمان به دادسراى  ــت براى ش خواس
ــرقت و پايگاه دوم پليس آگاهى مراجعه  ويژه س

كنند.

زنان زورگير،مردان را شكار مى كردند

با تالش كارآگاهان پليس آگاهي استان، دو سارق 
كيف قاپ شناسايي و دستگير شدند.

ــروي  رييس پليس آگاهي  ــتار خس سرهنگ س
استان اصفهان گفت: در پي شكايات تعدادي از 
ــهروندان مبني بر كيف قاپي از آنان توسط دو  ش
ــيدگي به موضوع در دستور  فرد موتور سوار، رس
كار كارآگاهان پايگاه غرب اين پليس قرار گرفت.

ــت هاي ويژه پليس  وي افزود: در اين زمينه گش
آگاهي به صورت محسوس و نامحسوس در سطح 

شهر فعال شدند.
ــرانجام يكي از  ــروي ادامه داد: س سرهنگ خس
ــتي ،اين دو سارق را حين سرقت  واحد هاي گش

دستگير و به پليس آگاهي انتقال دادند.
ــت: اين دو متهم در  اين مقام انتظامي بيان داش
بازجويي هاي به عمل آمده به 48 فقره كيف قاپي 

از شهروندان اقرار كردند.
رييس پليس آگاهي اصفهان در پايان با اشاره به 
اينكه سارقان جهت سير مراحل قانوني به مراجع 

قضائي تحويل داده شدند به مردم توصيه كرد :
ــك حركات  ــول از بانــ ــگام دريافت پ  1-  هن
ــيكلت ها  اطرافيان خود به ويژه راكبان موتورس

را در داخل و خارج بانك، دقيقا زير نظر بگيريد.
ــراف بانك ها،  ــا در اط ــوال كيف قاپ ه 2- معم
دفترخانه ها، بنگاه ها، مراكز خريد و نقاط خلوت 
ــگام دريافت و ــن هن ــد، بنابراي كمين مي كنن

 حمل پول در چنين اماكني مراقبت بيشتري از 
كيف خود به عمل آوريد.

 3- به هيچ وجه محتويات داخل كيف خود را در 
معرض ديد افرادناشناس قرار ندهيد.

 4- كيف خود را با دستي كه مجاور ديوار يا جوي 

آب است حمل نموده و از حركت در سطح خيابان 
جدا بپرهيزيد.

ــد با كيف  ــه حمل پول نق ــه مجبور ب 5- چنانچ
هستيد، حتما از كيفي استفاده نماييد كه داراي 

دسته محكمي باشد.
6- بهتر است بدانيد كــه كيف قاپ ها معموال با 
موتورسيكلت هاي تندرو و يك نفر ترك نشين با 

كاله اقدام به كيف قاپي مي كنند.
ــوار با يكديگر به  7- به طور معمول دو موتور س
سرقت از سوژه مي پردازند. موتور سوار اول كيف 
ــوار دوم براي جلوگيري از  را مي قاپد و موتور س
تعقيب سارق اول مانع پيگيري مالباخته مي شود 
ــان مي دهد خودش سارق را تحت  و به ظاهر نش
تعقيب قرار مي دهد. با هوشياري مشخصات را به 

پليس اطالع دهيد.

مفاد آرا
8/774 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1) رأى شــماره 9332 هيأت : آقاى مهدى نوروزپور فرزند زين العابدين  شــماره 
شناسنامه 140 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 1430 مترمربع شماره پالك 406 
فرعى از پالك 1 اصلى واقع در سرداريه بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از رضا قصاب زاده
2) رأى شماره 9716 هيأت : آقاى على نعيمى بيدگلى فرزند محمود  شماره شناسنامه 
6190048110 نسبت به 1040,7سهم مشاع از  2312/75 سهم ششدانگ  و خانم عطيه 
نعيمى بيدگلى فرزند محمود  شماره شناسنامه 1250034760 نسبت به327,6سهم 
مشاع از   2312/75 سهم ششدانگ و خانم بتول نعيميان بيدگلى فرزند كاظم  شماره 
شناسنامه 763 نسبت به 289,25سهم مشــاع از  2312/75 سهم ششدانگ  و خانم 
زهرا نعيمى بيدگلى فرزند محمود  شــماره شناســنامه 61900135511 نســبت به 
327,6سهم مشاع از  2312/75 سهم ششــدانگ  و خانم الهام نعيمى بيدگلى فرزند 
محمود  شماره شناســنامه 1632  نسبت به 327,6سهم مشــاع از  2312/75 سهم 
ششدانگ  يكباب كارگاه به مســاحت2312/75 مترمربع شــماره پالك 407 فرعى 
از پالك 1 اصلى واقع در ســرداريه بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بيــدگل. ابتياعى از 

عليجان نعيمى
3) رأى شــماره 10138هيأت : خانم فاطمه وفا فرزند محمدرضا   شماره شناسنامه 
1250103231 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 164,53مترمربع شماره پالك 21 
فرعى از 1 فرعى  از پالك 1356 اصلى واقع در سرداريه بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت مشاعى
4) رأى شــماره  1158 هيأت : آقاى حســن خرم آبادى آرانى  فرزندناصر  شماره 
شناسنامه9201 و خانم طاهره زه تاب فرزند محمد شماره شناسنامه545(بالمناصفه) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 263,2مترمربع شماره پالك 2665 فرعى مجزا از 
شماره 19 فرعى از پالك2638 اصلى واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.مالكيت مشاعى
5) رأى شماره 9774 هيأت : آقاى ابوالقاســم آقائيان آرانى  فرزند على اكبر شماره 
شناســنامه 313 و خانم فاطمه اخبارى پور فرزند عباس بشــماره شناسنامه 302 
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 106/80 مترمربع شماره پالك 1671 
فرعى مجزا از شــماره 288 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از ابوالحسنى پور 
6) رأى شماره 9777 هيأت : آقاى ماشااله كم صدا آرانى  فرزند محمد هالل شماره 
شناسنامه 231 و خانم رقيه چوپانى نژاد آرانى فرزند عنايت اله بشماره شناسنامه 
1502 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 97 مترمربع شماره پالك 1670 
فرعى مجزا از شــماره 142 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
7) رأى شماره 9604 هيأت : آقاى مرتضى حسن پور آرانى  فرزند همت على شماره 
شناسنامه 33 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 309/10 مترمربع شماره پالك 1668 
فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. از مالك عادى
8) رأى شماره 9051 هيأت : آقاى محمد قندى آرانى  فرزند على شماره شناسنامه 127 
و خانم امينه اسدى محمد آبادى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 20 (بالمناصفه) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 131/25 مترمربع شماره پالك 1662 فرعى مجزا از 
شماره 302 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى.
9) رأى شــماره 9101 هيأت : آقاى حســن عصار مفرد آرانى  فرزند محمد شماره 

شناسنامه 295 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 80 مترمربع شماره پالك 1657 
فرعى مجزا از شماره 1365 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى.
10) رأى شــماره 9494 هيأت : آقاى محمد عموصادقى آرانى  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6735 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 73/66 مترمربع شماره پالك 1660 
فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى.
11) رأى شماره 9024 هيأت : آقاى ســيد على عباس زاده آرانى  فرزند سيد مهدى 
شماره شناسنامه 10756 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 93/25 مترمربع شماره 
پالك 1659 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از آقايان مهدى ومحمد اوقانى
12) رأى شــماره 9031 هيأت : آقاى على كويرى مفرد آرانى  فرزند محمد شــماره 
شناســنامه 115 ، ششــدانگ  يكباب حصار و طويله و انبار به مســاحت 350/50 
مترمربع شماره پالك 1658 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى 

واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالك عادى
13) رأى شــماره 9044 هيأت : آقاى ســعيد محسنى راد  فرزند شــيرعلى شماره 
شناسنامه 123 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 99/45 مترمربع شماره پالك 1655 
فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از محمد تقى باقالكار آرانى
14) رأى شــماره 9147هيأت : آقاى سعيد محســنى راد فرزند شــير على شماره 
شناســنامه 123-ششــدانگ  يكبابخانــه به مســاحت100,48 مترمربع شــماره 
پالك1654فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل ابتياعى از محمد تقى باقالكار آرانى 
15) رأى شماره 9148 هيأت : آقاى عباس صفرزاده  آرانى   فرزندصفرعلى  شماره 
شناسنامه748 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت123,7 مترمربع شماره پالك 1652 
فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از محمد تقى باقالكار آرانى 
16) رأى شــماره 9045 هيأت : خانم مرضيه بلند آرانى    فرزندمانده على   شــماره 
شناسنامه7675 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت118,25 مترمربع شماره پالك 
1653 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشــت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيد على عباس زاده  
17) رأى شــماره 9083هيأت : آقاى رضا خانى آرانى فرزند على اكبر شناســنامه 
شماره 10  خانم طاهره قبائى آرانى     فرزندمسلم شماره شناسنامه286 بالمناصفه، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت192,25مترمربع شماره پالك 1663 فرعى مجزا از 
شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى از عبدالصمد المع
18) رأى شــماره 9601 هيــأت : آقــاى عباس كمال آرانى  فرزند حســن  شــماره 
شناسنامه413 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 196 مترمربع شماره پالك 1070 
فرعى مجزا از شماره342 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در  وشاد   بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از حسن كمال
19) رأى شماره9906 هيأت : آقاى حســين طالبى آرانى  فرزند ســيف اله  شماره 
شناســنامه 453 و خانم ريحانه مندعلى زاده  فرزند محمود بشــماره شناســنامه 
697(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت132,2 مترمربع شماره پالك 1072 
فرعى مجزا از شماره 340 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى.
20) رأى شماره8677 هيأت : آقاى داود چراغ سحر فرزنداصغر  شماره شناسنامه 
411 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت107,5 مترمربع شماره پالك 2855فرعى از 
پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از عبداهللا 

انتظاريان
21) رأى شــماره 9112 هيأت : خانم معظم خانم قمرى بيدگلى فرزند كاظم شــماره 
شناسنامه 8357 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 74/65 مترمربع شماره پالك 
2873 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
22) رأى شــماره 9727هيــأت : زكيه غــالم زاده بيدگلى  فرزند مرتضى  شــماره 
شناســنامه 1250021014  و مهدى كچوئى بيدگلى فرزند حســن شناسنامه784، 

ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 137,5 مترمربع شماره پالك 2878 فرعى از پالك3 
اصلى واقع در معين آباد و 1046 فرعى از 77 فرعــى  از 2875 اصلى واقع در بخش 

3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
23) رأى شماره 9714 هيأت : آقاى سيد ماشااله حسينى بيدگلى فرزند سيد ابراهيم 
شماره شناسنامه 464 و خانم فاطمه عارضى بيدگلى فرزند عباس شماره شناسنامه 
9903  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 139/65 مترمربع شماره پالك 
2879 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالكيت مشاعى
24) رأى شماره 9781 هيأت : آقاى ابوالفضل عنايتى بيدگلى فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 255 و خانم زينب ســاوجى بيدگلى فرزند على شــماره شناسنامه 168  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالك 2881 فرعى 
مجزا از شماره 98 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى
25) رأى شماره 9585 هيأت : آقاى ابوالفضل حاجى زادگان  بيدگلى فرزند على اكبر 
شماره شناسنامه 24 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 111 مترمربع شماره پالك 
2876فرعى از پــالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالك عادى
26) رأى شــماره 9586 هيأت : آقاى على محمد بهمنى بيد گلى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 95 ، ششــدانگ  يكباب انبارى به مساحت 152/20 مترمربع شماره پالك 
2877 فرعى مجزا از شماره 7 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازصديقه حق پرست
27) رأى شــماره 10118هيأت : آقاى اصغــر صدفى آرانى فرزند عباس شــماره 
شناســنامه 183 و خانم اشــرف ميثمى فر فرزند اســداله شــماره شناسنامه 28  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالك 2882 فرعى 
مجزا از شماره 98 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى از مالكيت مشاعى
28) رأى شماره 9027 هيأت : خانم اميده الماســى فرزند حسين شماره شناسنامه 
309  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 55/50 مترمربع شماره پالك 2872 فرعى مجزا 
از شــماره 441 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى ازمحمود سعد آبادى 
29) رأى شــماره 9028 هيأت : آقاى على اكبر وحيد نژاد فرزند ماشــااله شــماره 
شناسنامه 98 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 82/35 مترمربع شماره پالك 2866 
فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آبــاد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از عباس خدمتيان
30) رأى شماره 9029 هيأت : آقاى ماشااله وحيدنژاد فرزند اكبر شماره شناسنامه 
453 و خانم معصومه فرقانى بيدگلى فرزند محمد شماره شناسنامه 238  (بالمناصفه) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 145/60 مترمربع شماره پالك 2865 فرعى از پالك3 
اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از عباس خدمتيان

31) رأى شــماره 9109 هيأت : آقاى غالمرضا رحمن بيدگلى فرزند محمود شماره 
شناسنامه 438 و خانم معصومه ناظمى بيدگلى فرزند حسينعلى شماره شناسنامه 
8604  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 249/10 مترمربع شماره پالك 
2875 فرعى مجزا از شــماره 490 فرعى از پالك3 اصلى واقــع در معين آباد بخش 

3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
32) رأى شــماره 9103 هيأت : آقاى محمد قليائى بيدگلى فرزند حســين شــماره 
شناسنامه 120 و خانم صفيه عباســى  بيدگلى فرزند غالمحسين شماره شناسنامه 
532  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 133/20 مترمربع شماره پالك 
2870 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالكيت مشاعى
33) رأى شماره 9099 هيأت : آقاى ســيد محمد سيدزاده بيدگلى فرزند سيد موسى 
شماره شناسنامه 92 و خانم فاطمه محلوجى بيدگلى فرزند اصغر شماره شناسنامه 
9902  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 120 مترمربع شماره پالك 
2863 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مالك عادى
34) رأى شــماره 5370 هيأت : خانم مريم بــى غم بيدگلى فرزند رمضان شــماره 
شناسنامه 134 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 152,75 مترمربع شماره پالك 2139 

فرعى مجزا از شــماره 192 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه 
ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

35) رأى شماره 9094 هيأت : آقاى على بادبرين فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
113 و خانم زهرا كيانى بيدگلى فرزند ذبيح اله شماره شناسنامه 8537  (بالمناصفه) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 106/80 مترمربع شماره پالك 2864 فرعى مجزا 
از شــماره 350 فرعى از پالك3 اصلى واقع در معين آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت مشاعى
36) رأى شــماره8689 هيأت : آقاى ســيد احمد ســكوت نوش آبادى  فرزندســيد 
ابوالقاسم شماره شناسنامه99 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت147مترمربع شماره 
پالك 3754فرعى مجزا از شماره1392و1393فرعى از پالك 40 اصلى واقع درنوش ا 
باد بخش 4حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از  سيد ابوالقاسم سكوت نوش آبادى  
37) رأى شماره 9111 هيأت : آقاى سيد محمدرضا قريشى نوش آبادى فرزند سيد 
حسن شماره شناسنامه 2441 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 118 مترمربع شماره 
پالك 3767 فرعى مجزا از شماره 1903 فرعى از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد 

بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از مسلم ميرزائى وغيره
38) رأى شماره 9338 هيأت : آقاى حسين اميرى نوش آبادى فرزند مصيب شماره 
شناسنامه 805 و خانم زكيه سادات حسينى فرزند سيد محمود شماره شناسنامه 35  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 96/25 مترمربع شماره پالك 3768 
فرعى مجزا از شــماره 1586 و قسمتى از مشــاعات 2506 فرعى از پالك 40 اصلى 
واقع در نوش آباد بخش 4 حــوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعــى از  ابراهيم مزرعتى 

نوش آبادى
39) رأى شماره 9343 هيأت : آقاى سيد على مركبى نوش آبادى فرزند آسيد جواد 
شماره شناسنامه 4906 و خانم معصومه جعفرى فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
5306  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 174 مترمربع شماره پالك 3765 
فرعى مجزا از شماره 3033 فرعى از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از سيد على اكبر نوش آبادى.
40) رأى شماره 9325 هيأت : آقاى محمد اســماعيل زاده نوش آبادى فرزند ميرزا 
شــماره شناســنامه 113 و خانم مهين فخارزاده نوش آبادى فرزند حسين  شماره 
شناسنامه 54  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 207 مترمربع شماره 
پالك 3766 فرعى مجزا از شــماره 1909 و 1910و 1914 فرعــى و 2536 فرعى از 
پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى.

41)رأى شــماره 9151 هيأت : آقاى ســيد حســن مركبى نوش آبادى فرزند آسيد 
جواد شماره شناسنامه 53 و خانم نرجس عابد پور نوش آبادى فرزند يداله شماره 
شناسنامه 5539  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 169/50 مترمربع 
شــماره پالك 3764 فرعى مجزا از شــماره 3033 فرعى از پالك 40 اصلى واقع در 
نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيد على مركبى نوش آبادى

42) رأى شــماره 9732 هيأت : آقاى حميدرضا انصارى فر فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 155 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 128/5 مترمربع شماره پالك 3771 
فرعى مجزا از شماره 1915 فرعى از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از مالكيت داود جعفرى
43) رأى شــماره 9721 هيأت : خانم زهرا پاســبانيان نوش آبادى فرزند غالمعلى 
شماره شناسنامه 54  ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 283/50 مترمربع شماره 
پالك 3770 فرعى مجزا از شــماره 909 و قسمتى از مشــاعات شماره 2442 فرعى 
از پالك 40 اصلى واقــع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از 

مالكيت مشاعى
44) رأى شــماره 9588 هيأت : آقاى شــكراله خداداد نوش آبادى فرزند قدرت اله 
شماره شناسنامه 126 و خانم صديقه غائبى نوش آبادى فرزند سيد محمود شماره 
شناسنامه 71  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 265/10 مترمربع شماره 
پالك 825 فرعى مجزا از شماره 83 فرعى از پالك 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش 
آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از مالكيت شكراله خداداد نوش آبادى

بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/2
تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/9/18

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام صادق علیه السالم:
 با احمق مش��ورت نکن و از دروغگو یارى مجو و 

به دوستى زمامداران اعتماد مکن.
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