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با حضور روسای جمهوری دو کشور؛

ایران و چین ۱۷ سند همکاری
 امضا کردند

رسول زرگرپور اعالم کرد:

دبیرخانه »شهر جهانی صنایع دستی« دراصفهان 
تأسیس شود
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فرمانده انتظامي استان از انهدام باندي بین المللي که 
با پوشش توریست به بهانه معاوضه ارز با پول ایراني از 

مردم در14 استان کشور و ...

جمه��وری اس��المی ای��ران و جمه��وری خل��ق 
چین در راس��تای تعمی��ق و تحکیم مناس��بات 
و همکاری های مش��ترک 17 س��ند و یادداشت 
تفاهم همکاری امضا کردند.  17 س��ند همکاری 
 در حض��ور حجت االس��الم حس��ن روحان��ی و 
»ش��ی جی��ن پین��گ« روس��ای جمه��وری دو 

 کش��ور، توس��ط مقامات عالی رتبه دو کشور امضا 
ش��د. یادداش��ت تفاهم ارتقای کمربند اقتصادی 
جاده ابریشم و ایجاد جاده ابریشم دریایی قرن 21 
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق 
چین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان 

و رییس کمیسیون توسعه و اصالحات ...

ایس��لند تحریم ه��ای مال��ی و اقتص��ادی در رابطه 
با برنامه هس��ته ای ای��ران را لغو ک��رد. گوناربراگی 
 اسوینس��ن وزی��ر خارج��ه ایس��لند ب��ا امض��ای 
آیین نامه ای همه تحریم های مرتبط با مساله انرژی 
هس��ته ای ایران را لغو کرد. اخیرا آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تایید کرد ک��ه ایران به تمامی تعهداتش 
در توافق هسته ای عمل کرده است. این تعهدات در 
برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و چین، اتحادیه 
اروپا و روس��یه، ایاالت متح��ده، بریتانیا، فرانس��ه و 
آلمان گنجانده شده بود. وزیر خارجه ایسلند با بیان 
این ادعا که م��ا از این نقطه عطف ک��ه ثابت می کند 
تحریم ها می تواند تاثیری واقعی در صحنه بین المللی 
داشته باشد، اس��تقبال می کنیم، اضافه کرد: تقویت 
مذاکرات و س��ازمان های بین المللی راه های بسیار 
موفقیت آمیزی نسبت به جنگ برای حل مناقشات 
به شمار می آیند. دیگر تحریم های ایسلند علیه ایران 

در رابطه با ...

 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: پیگیری 
قانونی چرایی برداشت وجه از طریق خزانه مرکزی از 

سهم مطالبات شهرداری به واسطه تقاضای...

شغل 2/3 میلیون نفر هر لحظه در خطر نابودی قرار 
دارد و ممکن اس��ت اندک نوسانی باعث بیکاری آنها 

شود. تشدید رکود در یک سال گذشته باعث ...

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد گفت: روشنگری و بصیرت افزایی 

در خصوص انتخابات و برجام...
شرایطی که پس از بر باد رفتن رویای المپیک ریو بر 
فوتبال کشور حاکم شده وضعیتی آشنا و تکراری به 

نظر می رسد که فوتبال ایران...

انهدام باند بین المللي توریست 
قالبي هنگام ورود به کشور

لغ�و تحریم های  هس�ته ای 
ایسلند علیه ایران

پیگیری قانونی برداشت وجه 
از اعتبارات شهرداری اصفهان

آژیر خطر 
بیکاری 2/3میلیون نفر

 روش�نگری و بصی�رت افزای�ی 
در خصوص انتخابات ضروری است

فوتبال ایران روی 
دور تکرار

2

وعده رئیس  جمهور روی زمین ماند؛

 رویای ناتمام مردم نصف جهان 
برای احیای زاینده رود
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نمایندگان کنگره آمریکا خواس��تار محدودیت ت��وان اوباما برای پرداخت 
پول به ایران شدند.

به گزارش جام جم آنالین، مش��اوران اوباما رییس جمه��ور آمریکا تاکید 
دارند توافق مبادله زندانیان آمریکایی با ایران از توافق پرداخت 1/7 میلیارد 
دالری به ایران کامال جداس��ت، اما اذعان دارند مذاکرات مربوط به این دو 

توافق در برخی زمان ها با هم گره خورده بود.
 مایک پومپئ��و، نماینده جمهوری خواه خواس��تار تحقی��ق در این زمینه 
شده است. سناتور جری موران نیز طرحی را به سنا برده است که توان اوباما 
را برای انتقال پول به ایران کاهش خواهد داد و بر س��ایر توافق های آتی و 
اختالفات مالی میان دو کشور تاثیر خواهد گذاش��ت. موران در بیانیه ای 
گفت: آمریکا نباید به دولت هایی پول بدهد که به طور علنی حقوق بشر را 
نقض و با افتخار از قطعنامه های شورای امنیت تخلف می کنند و خواستار 

نابودی آمریکا و متحدانش هستند.
 ب��ه ج��ای تش��ویق آدم ربای��ی دولت��ی، دول��ت بای��د ب��ه ای��ران 
 ی��ادآوری کن��د تروریس��م و گروگان گی��ری منب��ع س��ودآوری

  نیس��ت. اد رویس، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز به 
ای پی گفت: این امتیازات هرگز توس��ط وزارت خارجه به عنوان مساله ای 

مطرح عنوان نشده بود و دولت باید این مساله را پاسخ دهد.
دولت آمری��کا در پرداخت این پول، 400 میلیون دالر از حس��اب ایران را 
که قبل از انقالب اسالمی 1979 برای خریدهای نظامی استفاده می شد، 
بازگردانده اس��ت. باقی پول از حس��ابی پرداخت ش��ده اس��ت که وزارت 

خزانه داری آمریکا برای حل وفصل اختالفات مالی از آن بهره می گیرد.
این حساب را کنگره به صورت دایمی و برای مواقع ضروری تصویب کرده و 
به رییس جمهور اجازه می دهد از کنگره برای استفاده از آن مستقیما اجازه 
نگیرد. آمریکا پیشتر مبلغ 278 میلیون دالر در سال 1991 از این حساب 

پرداخت کرد.

ایس��لند تحریم های مالی و اقتصادی در رابطه با برنامه هسته ای ایران را 
لغو کرد.

 به گزارش ایس��نا، گوناربراگی اسوینس��ن وزیر خارجه ایسلند با امضای 
آیین نامه ای همه تحریم های مرتبط با مس��اله انرژی هس��ته ای ایران را 

لغو کرد.

اخیرا آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران به تمامی تعهداتش 
در توافق هسته ای عمل کرده است.

این تعهدات در برنامه جامع اقدام مش��ترک بین ای��ران و چین، اتحادیه 
 اروپ��ا و روس��یه، ای��االت متح��ده، بریتانیا، فرانس��ه و آلم��ان گنجانده 

شده بود.
وزیر خارجه ایس��لند با بیان این ادع��ا که ما از این نقط��ه عطف که ثابت 
می کند تحریم ها می تواند تاثیری واقعی در صحنه بین المللی داشته باشد، 
استقبال می کنیم، اضافه کرد: تقویت مذاکرات و سازمان های بین المللی 
راه های بس��یار موفقیت آمیزی نس��بت به جنگ برای حل مناقشات به 

شمار می آیند.
دیگر تحریم ه��ای ایس��لند علی��ه ای��ران در رابط��ه با مس��ایل حقوق 
 بش��ری، حمای��ت از تروریس��م و دیگ��ر مس��ایل غی��ر هس��ته ای لغو 

نخواهد شد.
 به گزارش ایس��نا، ادعای این مق��ام ایس��لندی مبنی ب��ر کارآمد بودن 
تحریم ها علیه ایران در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره 
تاکید کرده اند که تحریم ها باعث نشس��تن ایران بر سر میز مذاکره نشد، 
ایران بر س��ر میز مذاکره حاضر ب��ود و نیازی نبود که ایران را بر س��ر میز 

مذاکره بنشانند. 
ایران در مذاکرات می خواست به دنیا نش��ان دهد که برنامه هسته ای اش 
صلح آمیز است و در این ارتباط امتیازی نمی دهد ضمن اینکه اتهامات علیه 

ایران بی پایه و فشارها ناعادالنه بود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( در یادواره 136 شهید 
شهرستان رضوانشهر با اشاره به اهمیت سرعت تصمیم گیری در پدافند 
 هوایی گف��ت: درپدافند هوایی ه��ر لحظه 15 تا 20 ه��زار نقطه رصد 

شده و تصمیم گیری در دو دقیقه انجام می شود.
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی خاطرنشان کرد: ایجاد ناامنی یکی از ابعاد 
نفوذ دشمن است و دشمن اعالم می کند گزینه های زیر و روی میز دارد 

اما این گزینه ها در مقابل ملت ایران اثری ندارد.
وی برد رادار ایرانی را 3 هزار کیلومتر عنوان کرد و گفت: 3 هزار و 600 
نقطه کشور توس��ط قرارگاه پدافند هوایی پوش��ش داده می شود و کار 

پدافند هوایی شبانه روزی و 24 ساعته است.
اسماعیلی امنیت امروز در جمهوری اسالمی ایران را مدیون و مرهون 
خون شهدا دانس��ت و اظهار کرد: بهترین  جوانان این ملت برای اسالم 

و کشور فدا شده اند.
 وی مس��یر حاکمیت کش��ور را الهی نامید و تصریح کرد: قرار گرفتن 
 در این مسیر با اطاعت از فرمان امر والیت اس��ت و شهدا این مسیر را 
پیمودند و والیتمداری و  ایستادگی خانواده ش��هدا و ملت غیور ایران 

موجب شده تا این مسیر به خوبی طی شود.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش جمهوری اسالمی 

 ایران با بی��ان اینکه دنیای ام��روز دنیای چند قطبی ب��ه لحاظ توزیع 
 ق��درت م��ی باش��د، تصری��ح ک��رد: ام��روز در دنی��ا ش��رکت های 
 چند ملیتی وجود دارند، ش��رکت هایی مانند مک دونال��د که با ایجاد 
 نمایندگی و با نوع مصرف مختص خود، فرهنگ کش��ور هدف را تغییر 
 می دهند و باعث منس��وخ ش��دن زندگی و فرهنگ س��نتی آن کشور 

می شوند.
وی ادامه داد: آنها ب��ه دنبال نف��وذ فرهنگی در ملل دیگر هس��تند و 

ماموریتشان انتقال فرهنگ غرب است.
اس��ماعیلی نفوذ فرهنگی را کم هزینه ترین تهاجم دش��من دانس��ت 
و یادآور ش��د: یک��ی از ابزار دش��من برای نف��وذ فرهنگ��ی ماهواره و 
فضای مج��ازی اس��ت و ما اگ��ر مراق��ب نباش��یم دچار ش��بیخون 
فرهنگی خواهیم ش��د. هدف دش��من نف��وذ در فرهن��گ جمهوری 
 اس��المی ایران اس��ت و دفاع از اعتقادات در مقابل نفوذ فرهنگی مهم

 است.
وی با بیان اینکه دش��من تالش می کند دولت ایران را ناکارآمد نشان 
دهد، ادامه داد: قب��ل از برجام و پ��س از اجرای آن مش��اهده کردیم 
کشورهای مختلف برای حضور در ایران صف کشیدند و این امر به دلیل 

حضور مردم در صحنه بود.

 اس��ماعیلی به حضور مردم در انتخاب��ات تاکیدکرد و اظهار داش��ت: 
 مردم سرنوش��ت سیاس��ی کش��ور را تعیین می کنند و جدایی دین از 
سیاست در جامعه بالیی است که اکنون بر س��ر برخی کشورها مانند 

عربستان آمده است.
وی تضعیف روحیه اجتماعی را از دیگر ابعاد نفوذ عنوان کرد و یادآور 
ش��د: دولت باید به فکر اش��تغال و جیب مردم باش��د و می بینیم که 

مسووالن در این زمینه تالش می کنند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش جمهوری اسالمی 
 ایران با اشاره به اینکه جوانان نباید ناامید باشند، تصریح کرد: اکنون در 
 امنی��ت کام��ل هس��تیم و ای��ن ام��ر ش��عار نیس��ت؛ واقعی��ت

 است.
  ما با  37 سال تحریم در مقابل کش��ورهای قدرتمند دنیا ایستادیم و 
 بیداری اس��المی با انقالب اس��المی در منطقه گس��ترش پیدا کرده

 است.
 اس��ماعیلی یکی از ابعاد نفوذ را ش��کاف مذهبی عنوان ک��رد و افزود: 
 شکاف مذهبی بین شیعیان و اهل تس��نن یکی دیگر از اهداف دشمن 
اس��ت اما مردم ایران وحدت را حفظ و سنی و ش��یعه در کنار یکدیگر 

زندگی می کنند.

جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در 
راستای تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری های 
مشترک 17 س��ند و یادداش��ت تفاهم همکاری 

امضا کردند.
ب��ه گ��زارش مه��ر، 17 س��ند هم��کاری در 
 حض��ور حجت االس��الم حس��ن روحان��ی و 
»شی جین پینگ« روس��ای جمهوری دو کشور، 

توسط مقامات عالی رتبه دو کشور امضا شد.
یادداش��ت تفاهم ارتقای کمربند اقتصادی جاده 
ابریش��م و ایجاد جاده ابریش��م دریایی قرن 21 
بین دولت جمهوری اس��المی ایران و جمهوری 
خلق چین توس��ط وزیر امور اقتص��ادی و دارایی 
کشورمان و رییس کمیسیون توسعه و اصالحات 

چین به امضا رسید.
یادداشت تفاهم بین سازمان انرژی اتمی ایران و 
انرژی اتمی چین در خصوص همکاری در زمینه 
مصارف صلح آمیز انرژی توس��ط رییس سازمان 
انرژی اتمی ای��ران و رییس آژان��س انرژی اتمی 
چین و معاه��ده بین جمهوری اس��المی ایران و 
جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی 
دوجانبه در موضوعات کیفری و همچنین معاهده 
معاضدت قضایی در موضوع��ات مدنی و تجاری 
بین جمهوری اس��المی ای��ران و جمهوری خلق 
چین، توسط وزیر دادگس��تری ایران و وزیر امور 

خارجه چین به امضا رسید.
همچنین در مراس��م امضای اس��ناد و یادداشت 
تفاهم همکاری های مشترک دو کشور، تفاهم نامه 
همکاری میان معاونت علمی و فن��اوری ایران و 
وزارت علوم و تکنولوژی چین توسط معاون علمی 
و فناوری ریی��س  جمهوری و وزی��ر امور خارجه 

چین امضا شد.
یادداش��ت تفاهم همکاری های زیس��ت محیطی 
میان س��ازمان حفاظت محیط زیست، صندوق 
ملی محیط زیست ایران و کمیسیون ملی توسعه 
و اصالح��ات چی��ن در خصوص ارای��ه کاال برای 
مقابله با تغییرات آب و هوا، توسط معاون رییس  
جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
ای��ران و رییس کمیس��یون توس��عه و اصالحات 
چین و نیز یادداشت تفاهم تقویت همکاری های 
صنعتی، معدنی و سرمایه گذاری فی مابین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ایران و کمیس��یون ملی 
توس��عه و اصالحات چین، توس��ط وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ایران و رییس کمیسیون توسعه و 

اصالحات چین به امضا رسید.

در این مراسم و در حضور روس��ای جمهور ایران 
و چین، همچنین یادداش��ت تفاه��م بین وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات ای��ران و وزارت 
صنع��ت و فن��اوری اطالع��ات چی��ن در زمینه 
همکاری های ارتباطات و فناوری اطالعات توسط 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات ایران و وزیر 
صنعت و فناوری اطالعات چین و یادداشت تفاهم 
 تأمین اعتبار مالی پروژه خط آهن سریع الس��یر 
تهران – مشهد بین وزارت راه و شهرسازی ایران و 
بانک صادرات و واردات »اگزیم« چین توسط وزیر 
 راه و شهرس��ازی ایران و رییس اگزیم بانک چین 

امضا  شد.
یادداش��ت تفاه��م هم��کاری بی��ن وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ای��ران و وزارت بازرگانی چین 
در زمینه تحکیم همکاری های سرمایه گذاری و 
یادداشت تفاهم توس��عه همکاری توسعه نیروی 
انسانی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و 
وزارت بازرگانی چین توسط وزیر امور اقتصادی 
 و دارایی ای��ران و وزی��ر بازرگانی چی��ن به امضا

 رسید.
برنامه مبادالت فرهنگی، هنری و آموزش��ی بین 
دولت جمهوری اس��المی ایران و جمهوری خلق 
چین برای س��ال های 1394 الی 1397 توس��ط 
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی ایران و وزیر امور 
خارجه چین و مش��ارکت راهبردی بین گمرک 

جمهوری اسالمی ایران و گمرک جمهوری خلق 
چین به منظور اجرای موافق��ت نامه بین دولی، 
در زمینه همکاری های گمرکی توسط وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی ایران و وزی��ر گمرک چین و 
نیز یادداش��ت تفاهم میان س��ازمان بازرسی کل 
کشور جمهوری اس��المی ایران و وزارت نظارت 
جمهوری خل��ق چین توس��ط رییس س��ازمان 
 بازرس��ی کل کش��ور و وزیر ام��ور خارجه چین 

امضا شد.
در ای��ن مراس��م همچنین تفاهم نام��ه همکاری 
در خصوص تأس��یس صندوق علمی راه ابریشم 
میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
آکادمی علوم چین توسط معاون علمی و فناوری 
رییس  جمه��وری و رییس آکادم��ی علوم چین، 
تفاهم نام��ه هم��کاری و تبادالت رس��انه ای بین 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری اسالمی 
ایران و نهاد اطالع رسانی شورای دولتی جمهوری 
خلق چین توس��ط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایران و وزیر نهاد اطالع رس��انی ش��ورای دولتی 
چین و تفاهم نامه جهت توس��عه روابط همکاری 
مش��ترک فی مابین س��ازمان منطقه آزاد قشم و 
دفتر منطق��ه آزاد تجاری پایل��وت گوآنجو چین 
توسط رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان 
 منطقه آزاد قشم و استاندار گوآنگ دونگ به امضا

 رسید.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هدف از اقداماتی چون بیانیه 
جده و محکومیت ایران، تالش برای پوش��ش دادن به سیاس��ت های 
مبتنی ب��ر تفرقه افکنی، جن��گ آفرینی و حمایت از تروریس��م دولت 

عربستان سعودی است.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه 
غیر اجماعی نشست فوق العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسالمی 

در جده، اعالم کرد:
س��ازمان همکاری اس��المی با هدف تقویت همکاری های اس��المی و 
مقابله با اش��غال فلس��طین و کمک به آزادی قدس ش��ریف به عنوان 
مس��اله نخست امت اس��المی تاسیس ش��ده اس��ت. با توجه به تداوم 
 اشغال فلسطین و محاصره غیر انس��انی فلسطینیان و گسترش تهدید

 افراطی گری و تروریسم تکفیری علیه صلح و امنیت بین المللی، اقدام 
 عجوالنه و غیر مسووالنه دولت س��عودی در اصرار بر برگزاری اجالس 
فوق الع��اده و صدور بیانیه غی��ر اجماعی مزبور، عمال موجب تش��دید 

اختالف میان اعضا و تضعیف سازمان همکاری اسالمی گردیده است.
جمهوری اس��المی ایران با ابراز تاس��ف از نادیده گرفته شدن اهداف، 
اصول، مصالح و اولویت های س��ازمان و حقوق کشورهای عضو، توسط 
کش��ور میزبان در جریان برگزاری و تدوین بیانیه اجالس جده، تاکید 
 می کند ه��دف از این گون��ه اقدامات ت��الش برای پوش��ش دادن به

 سیاس��ت های مبتنی ب��ر تفرقه افکن��ی، جنگ آفرین��ی و حمایت از 
تروریسم دولت عربستان سعودی است.

بیانیه نشست جده واقعیات موجود در رابطه با حادثه سفارت عربستان 
و اقدامات سریع دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینه تامین امنیت، 
کنترل ش��رایط، اعاده وضعیت و برخورد با متهمان را نادیده گرفته و با 
پرداختن به موضوعات غیر مرتبط با دستور کار اجالس عمال در خدمت 
اهداف یک کش��ور خاص قرار گرفته اس��ت. بیانی��ه همچنین با اصول 
منشور ملل متحد و منشور س��ازمان همکاری اسالمی و اصول حقوق 
 بین الملل مغایرت داش��ته و از نظر جمهوری اس��المی ایران مردود و 
غیر قابل پذیرش است.موفقیت سازمان همکاری اسالمی در پیگیری 
اهداف و اولویت های خود در گرو همبس��تگی، همکاری و هماهنگی 
میان اعض��ا و نه جبهه گی��ری متقابل آنهاس��ت. جمهوری اس��المی 
ایران در چارچوب سیاس��ت اصول��ی خود ضمن اع��الم آمادگی برای 
تعامل در جهت ح��ل مش��کالت دوجانبه با عربس��تان، ب��ر ضرورت 
بازگش��ت ریاض از سیاس��ت های نادرس��ت خود که منطق��ه و جهان 
را با بح��ران فعلی مواجه کرده اس��ت به مس��یر اعت��دال و عقالنیت و 
گفت وگوی ت��وام با احترام متقاب��ل تاکید، و از همه کش��ورهای عضو 
سازمان می خواهد با تعامل هش��یارانه و همراه با مسوولیت با مسایل 
امت اس��المی زمینه های رفع مش��کالت ج��اری و پیگی��ری اهداف 
 اصلی س��ازمان در زمینه آزادی فلس��طین اش��غالی و قدس شریف را 

فراهم کنند.

نایب ریی��س مجلس گفت: اقدامات جمهوری اس��المی ای��ران مانع از 
قدرت یافتن گروه های تروریستی در عراق و سوریه شد و جامعه جهانی 
از مخاطرات جدی ناشی از دست یافتن گروه های تروریستی به قدرت 

سیاسی نجات داد.
 حجت االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی در دیدار با بوبالن رییس کمیته روابط خارجی و دفاعی مجلس 
سنای جمهوری چک در پراگ، سیاست های دوگانه قدرت های غربی 
در قبال بسیاری از موضوعات و معضالت کنونی جامعه جهانی را عامل 
عمده رنج و درد جامعه بشری دانس��ت و گفت: همه نخبگان سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی مس��وولیت در زمینه مقابله با این سیاس��ت های 

دوگانه را دارند.
وی در همین زمینه به رفتار دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر و استفاده 
از فناوری هسته ای اشاره کرد و گفت: در حالی که قدرت های غربی به 
دستیابی رژیم صهیونیستی به سالح هسته ای کمک کرده اند،ولی در 
مقابل استفاده صلح آمیز ملت ایران از فناوری هسته ای موضع گیری 

کردند.
وی افزود: ایستادگی و مقاومت ملت ایران برای استفاده از حق قانونی 
خود در بهره گیری صلح آمیز از فناوری هسته ای سرانجام قدرت های 

غربی را به پشت میز مذاکره و پذیرش ایران هسته ای،وادار کرد.
ابوترابی فرد در ادامه به موضوع مبارزه با تروریس��م اشاره کرد و افزود: 
اقدام��ات جمهوری اس��المی ایران مان��ع از قدرت یافت��ن گروه های 
تروریستی در عراق و سوریه ش��د و جامعه جهانی از مخاطرات جدی 
ناشی از دست یافتن گروه های تروریستی به قدرت سیاسی نجات داد.

وی اضاف��ه کرد: گروه های تروریس��تی ب��ا حمایت ه��ای اطالعاتی و 
تس��لیحاتی غرب و همپیمانان آنان قدرت گرفتن��د و اینک به خطری 

جدی برای اروپا و جامعه جهانی تبدیل شده اند.
ابوتراب��ی فرد ریش��ه اصلی مش��کالت منطقه را ش��کل گی��ری رژیم 

صهیونیستی و غصب سرزمین های فلسطین دانست.
در این دیدار »بوبالن« رییس کمیته رواب��ط خارجی و دفاعی مجلس 
سنای جمهوری چک نیز ضمن تاکید بر اهمیت دیدارها ون مذاکرات 
مقامات سیاسی – پارلمانی ایران و چک گفت: قدرت های جهانی بدون 
همکاری ایران و کش��ورهای منطقه نمی توانند اقدامات موثری جهت 

حل معضالت کنونی انجام دهند.
وی تروریسم را دشمن مشترک همه کشورهای جهان دانست و گفت: 
تنها با همکاری جمعی منطقه ای و بی��ن المللی می توان صلح و ثبات 

پایدار در جهان ایجاد کرد.
بوبالن همچنین ابراز امیدواری کرد با توافق ایران و کشورهای 1+5 و 
اجرای توافق نامه همکاری فص��ل جدیدی در همکاری های فی مابین 

گشوده شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

بیانیه جده بر تروریسم دولت عربستان 
پوشش گذاشت

ابوترابی فرد در دیدار با رییس کمیسیون دفاعی 
پارلمانی چک:

اقدامات ایران مانع از قدرت یافتن 
گروه های تروریستی در عراق و سوریه شد

خبرخبر

اسماعیلی مطرح کرد:

رصد 15 تا 20 هزار نقطه در هر لحظه با »پدافند هوایی«

کنگره آمریکا خواستار محدودیت پرداخت پول به ایران شد لغو تحریم های  هسته ای ایسلند علیه ایران

با حضور روسای جمهوری دو کشور؛

ایران و چین ۱۷ سند همکاری امضا کردند
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ــت اندك  ــغل 2/3 ميليون نفر هر لحظه در خطر نابودى قرار دارد و ممكن اس ش
ــديد ركود در يك سال گذشته باعث افزايش  نوسانى باعث بيكارى آنها شود. تش

280 هزارنفرى تعداد افراد داراى اشتغال ناقص شده است.
ــان مى دهد با وجود  ــى جديدترين تحوالت و آمارهاى بازار كار ايران نش بررس
ــغلى جديد و صف طوالنى تقاضا  نيازهاى فورى اين بازار به ايجاد فرصت هاى ش
ــرفت نامناسبى صورت  ــوى جوانان، اقدامات بسيار كند و با پيش براى كار از س
مى گيرد و دست كم در بيش از دو سال گذشته كه دولت تدبير و اميد فعاليت خود 

را آغاز كرده در اين خصوص توفيق چندانى حاصل نشده است.
ــزار جوان در ــون و 600 ه ــرده اند: 4 ميلي ــود اعالم ك ــات دولتى بارها خ مقام

ــتند و به زودى به صف متقاضيان كار خواهند   دانشگاه ها در حال تحصيل هس
ــت. همچنين با وجود بيكارى مطلق 2/6 ميليون نفر، اگر شرايط بازار كار  پيوس
كشور از حالت ركود و نامتعادل بودن عرضه و تقاضاى نيروى كار خارج نشود، بايد 
منتظر سونامى بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى باشيم. دولت تغيير شرايط 
ــد مثبت اقتصادى  ــغلى جديد در بازار كار را منوط به رش و ايجاد فرصت هاى ش
ادامه دار كرده و معتقد است تا سرمايه گذارى مناسبى در فعاليت هاى اقتصادى 
ــود، نمى توان كارى از پيش برد و  ــد اقتصادى مثبت نش صورت نگيرد و نرخ رش
انتظار كاهش نرخ بيكارى و خروج بازار كار از بحران بيكارى بى فايده است. حاال با 
وجود خطر بيكارى بالقوه بيش از 7 ميليون نفر تا سال هاى آينده، نوع ديگرى از 
بيكارى پنهان نيز در بازار كار ايران وجود دارد. بيكارى پنهان به اين معنا كه برخى 
هستند كه با وجود داشتن يك شغل، خيلى شاغل محسوب نمى شوند و از سوى 

ديگر بيكار هم نيستند!
بيكارى پنهان هم ميليونى شد

ــور كه اتفاقا جمعيت آنها  ــتانداردهاى آمارى اين گروه از بازار كار كش طبق اس
ميليونى است، هم كار دارند و هم ندارند؛ يعنى در مرز بيكارى قرار دارند و شغلشان 
خيلى هم شغل نيست و اموراتشان با كارى كه انجام مى دهند نمى گذرد و كمتر 
از مدت معمول ساعات روزانه و يا هفتگى كار دارند.متاسفانه وجود شرايط ركود 
حاكم بر اقتصاد ايران باعث شده تا تعداد شاغالن ناقص كشور در يك سال گذشته 
بيشتر شود. اين دسته از شاغالن را بايد گروه هايى دانست كه تنها با يك نوسان 
و تغيير در بازار كار، به جمع بيكاران خواهند پيوست. عالوه بر اين، آنها حتى در 
ــته  دوران كارى خود هم نمى توانند از عهده مخارج خود برآيند، از اين رو در دس
بندى بين اشتغال و بيكارى قرار مى گيرند. در فاصله پاييز سال 93 تا پاييز امسال، 
بر تعداد افراد داراى اشتغال ناقص كشور (هم بيكار و هم شاغل)، 280 هزار و 812 
ــت. با وجود اينكه تعداد كل جمعيت فعال دربازاركارايران از  نفر افزوده شده اس
23ميليون و 932هزار و 186نفر درپاييزسال گذشته به 24ميليون و 693 هزار 
و 416 نفر افزايش يافته كه بايد گفت بخشى به جمعيت شاغالن و گروه بيشترى 
نيز به جمعيت بيكاران افزوده شده، جمعى نيز داراى اشتغال ناقص شده اند. به 
بيان ديگر، برخى از تازه واردهاى بازاركار و يا شاغالنى كه از قبل دراين بازار حضور 
داشتند، حاال داراى اشتغال ناقص و بيكارى لب مرزى هستند كه ممكن است با 
اندك تكانه اى شغل خود را ازدست داده و به خيل بيكاران بپيوندند. درمجموع، 
تعداد كل شاغالن سال 93 به ميزان 21 ميليون و 411 هزار و 519 نفر بوده كه 2 
ميليون و 34 هزار و 94 نفر از آن داراى اشتغال ناقص و كمتر از استاندارد بوده اند.

حال بازار كار خوب نيست ؛

آژير خطر بيكارى 2/3 ميليون نفر

ولى اهللا افخمى راد، كه رياست سازمان توسعه تجارت ايران را نيز 
برعهده دارد درخصوص چند وچون پيوستن به سازمان تجارت 
جهانى ومزايا ومضرات اين الحاق وتبعات ناشى ازتحقق يا عدم 
ــرق» گفت وگو كرده  ــته ديرينه با سايت «ش تحقق اين خواس

ودراين زمينه گفته است:
اولين مانع تحقق اين خواسته مانع سياسى است كه درحقيقت 
ــكيل گروه كارى الحاق به  مخالفت اياالت متحده آمريكا با تش
ــت. بايد توجه داشت براى تشكيل  سازمان جهانى تجارت اس
اين كارگروه، موافقت همه اعضا ضرورى و نيازمند اجماع است.

موانع داخلى هم بر سر راه قرار دارد كه عبور از آنها، گاه حتى از 
اين مانع خارجى سخت تر است.

 اين موانع داخلى درحقيقت همان ساختارها و قوانين ناكارآمد 
ــتند. اين قوانين بايد اصالح شوند كه در اين مسير  موجود هس
ــد و ماده  ــت، زيرا براى مثال، بن ــكل خاصى متصور نيس مش
104 قانون برنامه  پنجم هم بر اين امر تأكيد كرده؛ ماده اى كه 
ــبت به آن اهتمام جدى نشده و با توجه  ــفانه تاكنون نس متأس
ــد الحاق، مترصد  ــت يازدهم براى كليدخوردن رون به عزم دول
هستيم اين بند را در برنامه ششم توسعه، پررنگ تر و با ضمانت 

اجرايى قوى تر لحاظ كنيم.
 درمتن بند و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه آمده: «دولت 
ــويى قوانين و مقررات بخش  ــت ضمن ايجاد همس موظف اس
ــاى منطقه اى و  ــررات اتحاديه ه ــور با قوانين و مق تجارى كش
بين المللى ازجمله سازمان جهانى تجارت، نسبت به آماده سازى 
ــراى عضويت در  ــور ب ــادى كش ــازى اركان اقتص و توانمندس
ــازمان تجارت جهانى (WTO) اقدام قانونى كند». قوانين  س
ــور يكى ديگر از موانع داخلى  ــاختار تجارى كش و مقررات و س
ــيرصحيح براى حل اين معضل، سنجيدن  الحاق است كه مس
ــك برنامه پنج  ــر بخش و درنظرگرفتن ي تبعات الحاق براى ه
ــت. زمان الزم براى  ــاله براى آماده سازى آن بخش اس تا 10س
ــن فرصت را به  ــروه كارى، اي ــد مذاكرات با گ نهايى كردن رون
بخش هاى داخلى مى دهد و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ــد اصالحى، در  ــروع اين رون ــت تضامين جدى ش درصدد اس
ــور بر اين  ــود، اما درداخل تص ــعه آورده ش ــم توس برنامه شش
ــروه دارد؛ يكى  ــر عملكرد دو گ ــت الحاق، تأثيرى جدى ب اس
تشكل هاى صادرات  محور و ديگرى بخش هاى رقيب واردات. 
ــى  ــه موافق الحاق و ايجاد دسترس صادرات محورها كه هميش
بيشتر براى صادركنندگان بوده اند؛ اين موافقت امرى طبيعى 
ــالمى ايران به محض الحاق به سازمان  است، زيرا جمهورى اس
ــور مى پيوندد كه ــبكه اى از 161 كش ــه ش ــارت، ب جهانى تج
ــد، اما رقباى  ــا را در اختيار دارن ــارت دني 98 درصد حجم تج
واردات هميشه به دنبال ديوار تعرفه اى و حمايت دولت بوده اند؛ 
ــيارى  ــى دارند كه دربس ــد، نگرانى هاي ــن بخش تولي همچني
ــت قابل رفع ــا برنامه ريزى صحيح دول ــن نگرانى ها ب موارد، اي

 است. 
به عالوه در سازمان جهانى تجارت، مكانيسم هاى خاصى براى 
ــود دارد كه به آن مى پردازيم. در  حمايت از توليدكنندگان وج
ــى بهتر  ــاورزى مثال، الحاق باعث دسترس بخش توليدات كش

ــكبار ايرانى به بازارهاى  توليدكنندگان محصوالتى مانند خش
ــادرات در  ــاالن حوزه ص ــاورزان و فع ــى و رونق كار كش جهان
ــت كه  ــود. بخش فرش هم نمونه ديگرى اس اين بخش مى ش
درحال حاضر به شدت حمايت گراست ولى تصورما اين است كه 
الحاق، سود بسيارى به اين بخش سرازير مى كند كه البته همه 
اينها برنامه ريزى خاص خود را مى طلبد. جهت آسودگى خاطر 
فعاالن بخش كشاورزى، به صورت كلى بايد يادآور شد سازمان 
ــه با يارانه هاى  ــارت و قواعد حاكم برآن، به هيچ وج جهانى تج
ــاورزى منافاتى ندارد.  توليد و خريد تضمينى محصوالت كش
براى بررسى تأثيرات الحاق برديگر بخش هاى توليد بايد ابتدا 
واقعيت تعرفه هاى موجود را بسنجيم. در اكثر بخش ها و فصول 
ــرم جهانى هماهنگ و نزديك  كتاب مقررات، تعرفه هاى ما با ن
ــوط به كاالهاى  ــت. بخش عمده اى از واردات ايران كه مرب اس
ــه اى چهاردرصد  ــت، در طبقات تعرف ــى و مواد اوليه اس اساس

انجام مى پذيرد.
ــاده تعرفه هاى ايران كه   عالوه براين، صرف  نظر از ميانگين س
عددى باال را نشان مى دهد، ميانگين موزون يا مؤثر تعرفه هاى 
ــاى مربوط به  ــت كه در روند گفت وگوه ايران اتفاقا پايين اس
الحاق حتى مى توان آنها را افزايش داد. در بخش هاى پوشاك، 
منسوجات، چرم و كفش و خودرو اين گونه القا شده كه از الحاق 
ــت كه تعرفه هاى مربوط به اين  متضرر مى شوند. علت اين اس
ــن آوردن آن مطمئنا چالش  ــتند و براى پايي دو بخش باال هس
ــت. يكى از علت هاى اين نگرانى،  بالقوه در پيش خواهيم داش
نداشتن اطالع از سازوكارهاى حمايتى سازمان جهانى تجارت 

ــاس چارچوب WTO، حمايت هاى تعرفه اى به  ــت. براس اس
ــى امكان اعطاى  ــود و حت حمايت هاى جايگزين تبديل مى ش
ــايلى كه بايد  ــود دارد. يكى ديگر ازمس يارانه حمايتى هم وج
درباره تعرفه هاى باال مورد توجه قرار گيرد، ميزان واقعى بودن 

تعرفه است.
ــه موجود،  ــودن تعرف ــال، باوجود باالب ــاك مث  در بخش پوش
توليدكنندگان به دليل گستردگى قاچاق اين كاال، عمال با تعرفه 
واقعى و نازل شايد در حد پنج درصد رقابت مى كنند. در صورت 
اصالح و منطقى سازى تعرفه، حاشيه سود و توجيه پذيرى قاچاق 
كاهش يافته و آنگاه توليدكننده داخلى خواهد توانست با تعرفه 
ــاله ديگر، مشخص كردن  واردات واقعى آن روز رقابت كند. مس
ــوط تعرفه اى  ــالم وارداتى به عنوان خط ــدودى از اق تعداد مع
ــود در طول مذاكرات آنها را  ــت كه تالش ش حساس كشور اس
از كاهش شديد معاف كرد. براى مثال، در تجربه روسيه حدود 
ــاورزى در طبقه هاى باالى سه درصد از خطوط تعرفه اى كش
ــه اى صنعتى، در  ــوط تعرف ــد از خط ــد و يك درص  50 درص
ــاره تعرفه بخش  ــد. درب ــاالى 15 درصد حفظ ش طبقه هاى ب
ــت كه اين بخش، حتى  خودرو بايد به اين نكته مهم توجه داش
ــازى را  ــروع روند الحاق، فرصت كافى براى آماده س پس از ش
ــكيل گروه كارى الحاق از امسال،  ــت.  بر فرض تش خواهد داش
روند مذاكرات در خوش بينانه ترين حالت هشت تا 10 سال به 
طول مى انجامد كه اين يعنى دادن فرصت دو برنامه توسعه اى 
ــازان براى آمادگى. عالوه بر اين  ــم و هفتم) به خودروس (شش
مهلت 10ساله، مى توان از سازمان جهانى تجارت براى تطبيق 

بهتر برخى بخش هاى حساس، يك دوره انتقالى مضاعف پنج تا 
هفت ساله درخواست كرد كه مثال روس ها براى تطبيق بخش 

خودروسازى خود، هفت سال مهلت گرفتند. 
 WTO ــه در قوانين ــى ك ــته ديگرى از اقدامات حمايت دس
ــده  ــتيبانى از توليدكنندگان داخلى در نظر گرفته ش براى پش
ــازوكارهاى حمايتى اقتضايى  است، اين قوانين كه با عنوان س
شناخته مى شود شامل قوانين مربوط به مبارزه با قيمت شكنى 
ــى از طريق  ــا واردات ناگهان ــه ب (AntiDumping)، مقابل
سازوكار اقدامات حفاظتى يا SafeGuard و اقدامات جبرانى 
ــاز ملحق شده به  ــورهاى خودروس دولت مى شود. تجربه كش
سازمان جهانى تجارت، نشان مى دهد يكى از روش هاى كارآمد 
براى بهبود روند تطبيق خودروسازان داخلى با نرم هاى سازمان 
جهانى تجارت، شراكت دادن شركت هاى خارجى و استفاده از 
ــت؛ در نتيجه  دانش مديريتى و تكنولوژى آنها در امر توليد اس
ــادرات به ديگر  ــورها مى توانند به مركز ص چنين تدبيرى، كش
ــته از اين، در صورتى كه  كشورهاى منطقه تبديل شوند. گذش
كشورى عضو سازمان جهانى تجارت نباشد، شركت هاى بزرگ 
خارجى از حضور مستمر و سرمايه گذارى در بازار آن كشور در 
جهت صادرات مجدد به كشورهاى منطقه خوددارى مى كنند. 
از ديدگاه اين شركت ها، عضويت نداشتن در WTO يعنى وجود 
مجوز براى اخذ تصميمات خلق الساعه تجارى از سوى مقامات 
كشورهاى هدف صادراتى. حضور درميان اعضاى سازمان جهانى 
تجارت، براى ناظران خارجى نسبت به ثبات تصميمات و شرايط 
اقتصادى يك كشور، دلگرمى و اطمينان ايجاد مى كند. عالوه 
بر اين، كشورى كه عضو سازمان جهانى تجارت نباشد، به فرض 
جذب سرمايه و دانش فنى خارجى، دسترسى مناسب به بازار 
براى فروش محصوالت توليدى را نخواهد داشت كه همه اينها 
در تضاد مستقيم و آشكار با ماده 12 سياست هاى كلى اقتصاد 
ــر صادرات گرا  ــت. مقام معظم رهبرى كه بارها ب مقاومتى اس
ــته اند، ذيل اين بند هم به  بودن بخش توليد كشور تأكيد داش
ــخص بر «برون گرابودن» اقتصاد كشور داراى اقتصاد  طور مش
مقاومتى تأكيد كرده اند. اين مشكل را مى توان از جهت معكوس 
ــايه غربى ايران  نيز مورد مالحظه قرار داد.مثال تركيه كه همس
است، به محض بروز يك مشكل داخلى براى اقتصاد ملى خود، 
مى تواند به راحتى جلوي ورود كاميون هاى حامل اجناس ايران 
ــاهد آن بوده ايم صفى طويل از  به خاك خود را بگيرد و بارها ش
كاميون ها را در پشت مرزهاى خود ايجاد مي كند؛ چرا كه ايران 
عضو WTO نيست و تركيه براى اين رفتار خود به هيچ مرجعى 
پاسخ گو نخواهد بود ولى آنكارا براى اتخاذ تمهيد مشابه در قبال 
ديگر كشورها، در WTO با مشكالت جدى مواجه مى شود و 
به همين دليل از رويارويى تجارى با اعضاى اين سازمان پرهيز 
مى كند.نكته هشدارآميز ديگرى كه درباره ضرورت الحاق بايد 
مورد توجه قرار گيرد، عضويت يا اقدام قريب به اتفاق كشورهاى 
ــازمان جهانى تجارت است؛ در  ــايه براى عضويت در س همس
 ،WTO ــورهاى عضو صورت ورود نكردن ايران به جمع كش
ــى كنونى تجار ايرانى به بازارهاى پيرامونى هم  حتى دسترس

دچار مشكل مى شود.

ــوز واردات  ــرم آبى گفت: مج ــرى ماهيان گ مدير عامل اتحاديه سراس
ــه نابودى ــه عرص ــد را ب ــا تولي ــيالت تنه ــازمان ش ــط س ــا توس تياپي

 مى كشاند.
ــوز واردات تياپيا  ــى مج ــرم آب ــان گ ــه ماهي ــيالت ب ــى ش ــى اعتناي ب
ــا زاده مديرعامل  ــن آق ــاند حس ــودى مى كش ــه ناب ــه عرض توليد را ب
ــت  ــوص وضعي ــى درخص ــرم آب ــان گ ــرى ماهي ــه سراس اتحادي
ــان  ــادرات ماهي ــت: ص ــار داش ــى اظه ــرم آب ــان گ ــادرات ماهي ص

ــوده ب ــن  ت ــزار  ه  18 ــته  گذش ــال  س ــى  آب ــرم  گ
 كه اين رقم باتوجه به اوج تحريم ها رقم قابل مالحظه اى است 
و حال با گشوده شدن درهاى صادرات به جاى اينكه شيالت 
ــفانه  در افزايش صادرات به بخش خصوصى كمك كند متاس
ــيالت ميزان صادرات  ــبب عدم حمايت الزم دولت وش به س

كاهش يافته است.
ــت: ــى گف ــرم آب ــان گ ــرآورى ماهي ــه ف ــاره ب ــا اش وى ب

ــت و مرغ نيست و  ــكل گوش  فرآورى ماهيان گرم آبى به ش
ــته تبديل ماهيان گرم آبى به  ــت كه در گذش الزم به ذكر اس
ــيس ماهى، كالباس  محصوالت فرآورى شده از جمله سوس
ماهى و پفك ماهى با اشكال متنوع و جذاب انجام مى شد كه 
به سبب كمبود سرمايه و عدم استقبال شيالت در حمايت از 

توليد كنندگان اين طرح رها شده است. 
ــوى  ــوز واردات ماهيان تياپيا از س ــه مج ــاره ب آقازاده با اش
ــوز ثبت  ــران مج ــيالت اي ــازمان ش ــيالت بيان كرد: س ش
سفارش150 تن ماهى تياپيا به دالالن را داده و حال باتوجه 
به مازاد توليد ومجوز واردات ماهى ديگر توليد كنندگان قادر 
ــتند زيرا بازار ايران از محصوالت اشباع  به رقابت در بازار نيس

شده است.
ــه به  ــرد: باتوج ــح ك ــى تصري ــرم آب ــان گ ــه ماهي ــل اتحادي مديرعام
ــوز واردات  ــا مج ــا ب ــت ام ــد اس ــى تولي ــران متول ــيالت اي ــه ش اينك
ــاند  ــه عرصه نابودى مى كش ــا توليد را ب ــور، تنه ــان تياپيا به كش ماهي
ــه  ــه هفت ــبت ب ــزل آال نس ــى ق ــت ماه ــه قيم ــت ك ــى اس و گفتن
ــش  ــان كاه ــزار توم ــه ه ــان س ــبب واردات ماهي ــه س ــته ب گذش

يافته است.

ــن توليد كننده  ــرا» بزرگ تري ــركت نيوزيلندى «فونت ش
ــان آمادگى  ــوالت لبنى جه ــير و محص ــده ش و صادركنن
ــران پس  ــكارى با اي ــش هم ــراى افزاي ــركت را ب ــن ش اي
ــام) و  ــترك (برج ــدام مش ــع اق ــه جام ــراى برنام از اج
ــالم  ــورمان اع ــه كش ــه علي ــاى ناعادالن ــم ه ــو تحري لغ

كرد. 
وزارت امور خارجه و تجارت نيوزيلند نيز تاييد كرد فرآيند 
به روز رسانى مقررات پس از لغو تحريم هاى ناعادالنه غرب 
ــت و انتظار مى رود ماه آينده  عليه ايران در حال انجام اس

ميالدى تكميل شود.
«كلوين ويكهام» مدير عامل «فونترا» نيوزيلند از جمهورى 
ــريك كليدى و باارزش بازار كره  اسالمى ايران به عنوان ش
ــال هاى گذشته  «فونترا» با فروش 150 ميليون دالر در س

ياد كرد. 
ــركت با ايران با  ــبات اين ش وى گفت كه انتظار دارد مناس
توجه به سابقه گذشته حضور در بازار كشورمان شاهد رشد 

مداوم باشد.
ــان گفت كه  ــركت لبنى جه ــزرگ ترين ش ــل ب مديرعام
ــيس  ــترى و روابط طوالنى تاس ــه مش ــركت برپاي اين ش

شده است. 
ــبات تجارى با ايران را توسعه وى گفت : اين شركت بزرگ جهان مناس

ــته قادر به  ــال گذش ــد به دليل تحريم ها طى چند س  مى دهد، هر چن
دسترسى به بازار ايران نبوده است.

 وزارت خارجه نيوزيلند اظهار اميدوارى كرده است اجراى برجام بتواند 
شالوده اعتمادسازى و گشايش فصل تازه اى در همكارى هاى خاورميانه 

را بنا نهد. نيوزيلند هم اكنون روند داخلى لغو تحريم هاى سازمان ملل را 
آغاز كرده و اميدوار است تا ماه فوريه تكميل شود؛ اين امر شامل لغو آن 
دسته از معامالت با ايران كه مستلزم ثبت در وزارت امور خارجه و تجارت 

بود نيز خواهد شد.
ــت تا بار  راديو نيوزيلند نيز لغو تحريم ها را فرصتى براى نيوزيلند دانس
ــريك قديمى وارد تجارت هاى گسترده  ــورمان به عنوان  ش ديگر با كش

شود.

پاى بزرگ ترين توليدكننده محصوالت لبنى جهان به ايران بازشدبى اعتنايى شيالت به ماهيان گرم آبى

در گفت وگو با معاون وزير صنعت معدن و تجارت:

چنـد  وچون پيـوستن 
به سـازمان تجـارت جهـانى

ــرقفلى و حق كسب و پيشه ان واقع در خيابان  ــدانگ عرصه يك باب تجارى به پالك ثبتى 477 بخش دو ثبت اصفهان به انضمام س نظر به اينكه شش
ــعلى عابدينى گورتانى در طرح ادامه خيابان ارديبهشت قرار دارد و با توجه به اينكه توافقى  طالقانى به كد نوسازى 47-11340 متعلق به آقاى عباس
حاصل نگرديده لذا به جهت ضرورت اجراى طرح و برابرماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و امالك و اراضى مورد نياز شهردارى مصوب 28 آبان 1370 
بدينوسيله به نامبرده باال يا ورثه ايشان و كليه مدعيان احتمالى ابالغ مى گردد حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ نشر اين آگهى نسبت به معرفى يك 
نفر كارشناس به عنوان معتمد و 5 نفر كارشناس به عنوان مرضى الطرفين به شهردارى منطقه يك واقع در خيابان صائب، جنب پل مارنان اقدام نمايند. 
ــاختمان بوده و در مهلت قانونى تعيين شده  الزم به ذكر است كه كارشناسان مى بايست جزء كارشناسان رسمى دادگسترى و متخصص در رشته س

معرفى گردند. بديهى است در صورت عدم معرفى كارشناسان برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

ــازى 11068044 به  ــى 2403 و 2403/1 و 2403/2 و 2403/3 و 2404/2 بخش دو ثبت اصفهان به كد نوس ــاى ثبت ــالك ه نظر به اينكه عرصه پ
ــه متعلق به آقايان عليرضا، محمدرضا، محمود و خانم ها مهين و زهرا همگى صفرى در طرح مجموعه فرهنگى  ــب و پيش انضمام سرقفلى و حق كس
ــبت به ارزيابى آن اقدام و نظريه مورخ 1394/10/01 را  شهيد بهشتى (ره) قرار دارد و هيات كارشناسان رسمى دادگسترى ضمن بازديد از محل نس
ــراى اجراى طرح هاى عمومى،  ــاده 8 اليحه قانونى نحوه خريد و تملك اراضى و امالك ب صادر نموده اند، لذا با توجه به ضرورت اجراى طرح و برابر م
ــردد حداكثر ظرف مدت يك  ــان احتمالى ابالغ مى گ ــه نامبردگان فوق و كليه مدعي ــيله ب عمرانى و نظامى دولت مصوب 1358/11/17، بدين وس
ــل مارنان مراجعه  ــع در خيابان صائب، جنب پ ــهردارى منطقه يك واق ــى به ش ــر اين آگهى جهت انجام معامله طبق نظريه كارشناس ماه پس از نش

نمايند. بديهى است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

روابط عمومى منطقه يك شهردارى اصفهان روابط عمومى منطقه يك شهردارى اصفهان 

اطالعيه منطقه يك شهردارى اصفهاناطالعيه منطقه يك شهردارى اصفهان 
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طی چند دهه اخیر مناطق حفاظت ش��ده در جنگل های استوایی گسترش 
داشته  اما سوال این اس��ت که آیا وجود این مناطق در کاهش جنگل زدایی 

نقش داشته  است؟
  بررسی ها نشان می دهد با وجودی که مناطق حفاظت شده نواحی استوایی 
به کاهش از دست رفتن پوشش های جنگلی کمک کرده، اما نقش آنها به طور 

گسترده ، در نواحی مختلف متفاوت است.
برای مثال کش��ورهایی همچون اس��ترالیا، آفریقای جنوبی،  مکزیک، پاناما 
و تایلند بهترین عملکرد را در ایجاد مناطق حفاظت ش��ده جهان داشته اند. 
از سوی دیگر طبق بررس��ی دانش��گاه »لیدز« انگلیس، کشورهایی از قبیل 
اندونزی، چین، هند، هندوراس، و پاپوا گینه نو، ونزوئال و فیلیپین ضعیف ترین 

عملکرد را در حوزه مناطق حفاظت شده داشته اند.
»دومینیک اسپراکلن«، نویسنده ارش��د این مطالعه از دانشگاه لیدز گفت: 
نتایج چندین مطالعه حاکی از تاثیرگذار بودن مناطق حفاظت ش��ده است 
هرچند مطالعه جدید اولین موردی بوده که اطالعات با دقت باال را در حوزه 
کاهش پوشش جنگلی در کل مناطق استوایی و مقایسه تاثیرگذاری مناطق 

حفاظت شده در قاره ها و کشورهای مختلف مورد استفاده قرار داده است.
 در این بررس��ی به منظ��ور درک تاثیر مناط��ق حفاظت ش��ده در کاهش

 جنگل زدایی در مناطق اس��توایی از اطالعات ماهواره ای اس��تفاده شده تا 
گستردگی کاهش پوشش جنگلی در 3376 جنگل استوایی و نیمه استوایی 
نواحی حفاظت شده 56 کشور جهان در فاصله س��ال های 2000 تا 2012 
ارزیابی شود. این تیم کارشناس��ی دریافتند که در مجموع مناطق حفاظت 
شده جنگلی استوایی و نیمه اس��توایی در دامنه های پرشیب تر و ارتفاعات 
 باالتر از وضعی��ت حفاظتی بهت��ری برخوردارن��د و این وضعیت ناش��ی از 

سخت بودن امکان دسترسی انسان ها به پوشش جنگلی این نواحی است.
همچنین زمانی که تاثیر امتیاز موضع نگاری کنار گذاش��ته ش��د، همچنان 
مناطق حفاظت شده سرعت جنگل زدایی را کاهش داده، هرچند گستردگی 
آن کمتر بوده است. در حقیقت بیشتر مناطق حفاظت شده کامال در جهت 

کاهش میزان جنگل زدایی کارکرد داشته اند.

عملکرد ضعیف هند،  چین و اندونزی 
در حفاظت از جنگل ها

معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محیط زیست 
ضمن انتقاد از ورود بدون ارزیابی زیست محیطی تولید انبوه 
محصوالت دستکاری شده ژنتیکی، گفت: اتاق بازرگانی یا 
گمرک در مورد واردات محصوالت دستکاری شده ژنتیکی 
باید استعالم کنند و اطالعات الزم را از وارد کننده به دست 

آورند.
مهناز مظاه��ری، در مورد مج��وز تولید انب��وه محصوالت 
دستکاری  شده ژنتیکی با اش��اره به اینکه هر محصولی که 
قرار است در محیط زیست رهاسازی شود، طبق قانون باید 
گزارش ارزیابی محیط زیستی داش��ته باشد، افزود: درحال 
حاضر تولید انبوه محص��والت ژنتیکی ب��دون واژه ارزیابی 

زیست محیطی مطرح شده است.
 تولی�د محصوالت دس�تکاری ش�ده ژنتیک�ی نباید

 بومی گرایی محصوالت را به مخاطره اندازد
وی ب��ا بیان اینک��ه در بحث محصوالت دس��تکاری ش��ده 
ژنتیکی باید برابری بنیادین، مقایس��ه با نوع بومی محصول 
و اخذ مجوز از وزارت بهداش��ت نیز انجام شود، اظهار کرد: 
برابری بنیادین به این معناست که برای مثال اگر برنج طارم 
دستکاری ژنتیکی ش��ده، باید با طارم بومی ایران از نظر ژن 
اصلی، میزان نشاسته، ویتامین های موجود و... مقایسه شود 
و نیز ارزیابی های محیط زیس��تی از جمله بررس��ی فاصله 
تولید طارم دستکاری شده با مزارع برنج انجام شود تا برنج از 

بومی گرایی در نیاید.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با 
تاکید بر اینکه برنج ایرانی محصولی است که عطر و طعم آن 
در دنیا معروف است، افزود: نباید بومی گرایی محصوالت را 
از بین ببریم بلکه باید با ارایه گزارش ارزیابی زیست محیطی، 
 از ب��ه مخاط��ره افت��ادن بوم��ی گرای��ی و تنوع زیس��تی 

جلوگیری کنیم.
مظاهری با اش��اره به اینکه در ارزیابی های زیست محیطی 
دو گروه سازواره ها یا ارگانیسم های هدف و غیرهدف مورد 
بررسی قرار می گیرند، گفت: ازجمله سازوار ه های هدف در 
ارزیابی برنج دستکاری ش��ده، مزارع برنج مشابه و از جمله 
سازواره های غیرهدف حشره خاص روی برنج است که باید 
کنترل ش��وند. هر محصولی تنها چند ارگانیس��م غیرهدف 

دارد.
محصوالت دس�تکاری ش�ده ژنتیکی نم�ی تواند به 

راحتی به تولید انبوه برسد
وی با بی��ان اینکه یک محصول دس��تکاری ش��ده ژنتیکی 
نمی تواند به راحتی به تولید انبوه برسد، گفت: ایرادی که به 
سازمان حفاظت محیط زیست گرفته می شود این است که 

چطور سازمان، درخواست ارزیابی خطرات احتمالی محیط 
زیس��ت می کند، اما به بح��ث واردات ورود پی��دا نمی کند، 
 در حال��ی که س��ازمان، قان��ون را در اقدامات خ��ود لحاظ 

می کند.
دس�تور معاون رییس جمهور به افزودن قید ارزیابی 
زیس�ت محیطی به مصوب�ه تولید انب�وه محصوالت 

دستکاری  شده ژنتیکی
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با 
بیان اینکه این س��ازمان، رایزنی های بسیاری با بخش های 
مختل��ف در زمین��ه تولی��د انب��وه محصوالت دس��تکاری  
ش��ده ژنتیکی داش��ته اس��ت، گفت: در مورد ارزیابی های 
زیست محیطی با س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور صحبت ها و رایزنی هایی صورت گرفت و ایشان 

دستور داد که این موضوع فورا بررسی شود.
تراریخته غلط است

مظاهری با اش��اره به اینکه گزارش های منفی و مثبت در 
مورد دس��تکاری ژنتیکی بسیاراس��ت که منف��ی و مثبت 
 بودن آن برای کس��ب مجوز تولید انبوه باید ثابت ش��ود،

 تاکی��د ک��رد: واژه »ت��را ریخت��ه« ب��ه عن��وان مع��ادل 
Genetically modified organism واژه غلط��ی 
است و هیچ معنایی ندارد. بنابراین باید به جای آن از کلمه 

»دستکاری شده ژنتیکی« استفاده شود.

 رش�د تولی�د رقابت�ی مبتن�ی ب�ر دان�ش ب�دون
 ارزیابی ممکن نیست

وی با اشاره به رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش،  بهره وری 
و تعامل س��ازنده با جهان در چارچوب اقتصادی و فرهنگ 
اس��المی ایرانی، گفت: وقتی می گویند مبتنی بر دانش، آیا 
از تولید انبوه محصوالت دستکاری شده ژنتیکی دانشی در 
بحث ارزیابی محیط زیستی خارج ش��ده است؟ بنابراین به 
لحاظ منطقی ممکن نیست که رشد تولید رقابتی مبتنی بر 

دانش داشته باشیم، ولی ارزیابی انجام ندهیم.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با 
بیان اینکه در اجالس زمین در سال 1992 و در کنوانسیون 
تنوع زیستی ضرورت بررسی خطرات احتمالی محصوالت 
دستکاری شده ژنتیکی به منظور جلوگیری از تکرار صرف 
هزینه برای آفت کش ها و حشره کش های شیمیایی تصویب 
شد، افزود: در س��ال2000 میالدی، پروتکل ایمنی زیستی 
کارتاهنا به عنوان زیرمجموعه کنوانس��یون تنوع زیستی از 
سوی سازمان ملل تصویب ش��د و ایران هم به آن پیوست، 

که الزم االجراست.
ات�اق بازرگان�ی ی�ا گم�رک بای�د در م�ورد واردات 

محصوالت دستکاری شده ژنتیکی استعالم کنند
وی با اشاره به اینکه این پروتکل به منظور رعایت مجموعه 
قوانین��ی در انتقال فرامرزی محصوالت دس��تکاری ش��ده 

ژنتیکی توس��ط کشورهاس��ت، اظهار کرد: اتاق بازرگانی یا 
گمرک در مورد واردات محصوالت دستکاری شده ژنتیکی 
باید استعالم کنند و اطالعات الزم را از وارد کننده به دست 
آورند و وزارت جهاد کشاورزی نیز نقش مهمی در این مورد 
باید ایفا کند و اگر این بخش ها نتوانسته اند آگاهی کافی در 
این مورد به دس��ت آورند، دیگر به س��ازمان محیط زیست 
ربطی پیدا نمی کن��د و در صورت اعالم این دس��تگا ه ها در 
مورد ورود این نوع محصوالت به کش��ور، س��ازمان محیط 
زیست وظیفه دارد ارزیابی و برخورد قانونی طبق آیین نامه  
و دستورالعمل  انجام دهد.به گفته مظاهری، در شرایطی که 
گمرک و اتاق بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی که خود جزو 
مراجع صالحیت دار ملی در بحث ایمنی زیستی محسوب 
می شوند، چیزی را به سازمان محیط زیست اعالم نکرده اند، 
سازمان نمی تواند دنبال آن برود و در کار یک دستگاه دیگر 

دخالت کند.
 بنابراین افرادی که اطالع دارند و اعالم می کنند که چنین 
محصولی در حد چند هزار تن ذرت دستکاری شده ژنتیکی 
وارد کشور می ش��ود، اگر واقعا دلش��ان برای مردم بی گناه 
می س��وزد باید به س��ازمان حفاظت محیط زیست، وزارت 

بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی اطالع دهند.
دولت های خاتم�ی و احمدی نژاد خواس�تار گزارش 

ارزیابی زیست محیطی شدند
معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محیط زیست 
با تاکید ب��ر اینکه در صورت ارزیابی ش��دن و س��الم بودن 
محصوالت دستکاری ش��ده، س��ازمان محیط زیست هیچ 
مش��کلی با تولید و ورود این محصوالت ن��دارد و از حمایت 
آن نیز خوش��حال می ش��ود، گف��ت: دولت ه��ای خاتمی و 
احمدی نژاد پای این مساله ایستادند و خواستار ارایه گزارش 
ارزیابی زیست محیطی شدند، اما این گزارش ها تهیه نشد، 
بنابراین دولت ها نیز مجوز تولید انبوه محصوالت دستکاری 
شده ژنتیکی را ندادند.به گفته مظاهری تاکنون گزارش هیچ 
محصول دستکاری شده ژنتیکی به سازمان حفاظت محیط 
زیست تحویل داده نشده و این حق مردم نیست که محصول 

بدون ارزیابی به تولید انبوه برسد.
دولت نباید خود را در مقابل آیندگان زیر سوال ببرد

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در 
پایان با اشاره به اینکه دولت آقای روحانی دولت تدبیر و امید 
و ایثار است، چون همه مسووالن در این دولت با دست خالی 
کار می کنند، گفت: بعد از کسب موفقیت های عظیمی چون 
برجام و محیط زیس��تی بودن دولت، نباید به خاطر چنین 
محصوالتی، دولت خود را در مقابل آیندگان زیر سوال ببرد.

عکس روز

کارشناس��ان محیط زیست هش��دار دادند که 
س��وزاندن جنگل ها در آفریقا و جنوب ش��رق 
آسیا موجب گسترش آلودگی ازن در هوا شده 
و این آلودگی به غرب اقیانوس آرام نیز کشیده 

شده است.
به گزارش ایسنا، در مقاله ای که هفته گذشته 
در نش��ریه تخصصی »نیچر کامیونیکیش��ز« 
منتشر شد، دانش��مندان محیط زیست تاکید 
کردند: اطالعات جدید در تناقض با تئوری های 
قبلی درباره منش��ا تجمع ازن در هوای نواحی 
اس��توایی غرب اقیانوس آرام است که پیشتر 
تصور می ش��د از الیه های فوقانی اتمس��فر به 
طور طبیعی به سمت زمین سرازیر شده است.

 ازن ی��ک گاز گلخان��ه ای اس��ت که ب��ه طور 
طبیعی در اتمس��فر وجود دارد، ام��ا در عین 
حال از واکنش های بی��ن آالینده های حاصل 

از موتورهای سوختی و س��وزاندن جنگل ها با 
هدف گس��ترش زمین های کش��اورزی تولید 

می شود.
به گفته کارشناس��ان، حجم قاب��ل توجهی از 
آلودگی ازن در ه��وای منطق��ه اقیانوس آرام 
ناشی از همین فعالیت های انسانی در مناطق 

آفریقایی و جنوب شرق آسیاست.

دولت اک��وادور از تایی��د احداث ی��ک منطقه 
حفاظت شده طبیعی جدید در استان »کارچی« 

در نزدیکی مرز کلمبیا خبر داد.
تایید ایجاد این منطقه حفاظت ش��ده طبیعی 
پیروزی معناداری برای فعاالن محیط زیس��ت 
 و م��ردم بومی ب��ه حس��اب می آید ک��ه مدت

 14 س��ال را ص��رف تالش ب��رای اح��داث آن 
کرده اند.

دس��امبر ماه گذش��ته مقامات دولت��ی اکوادور 
احداث این منطقه حفاظت شده را تایید کردند 
که مجموع 16 هزار و 800 هکتار جنگل های ابر 
و کوه های دامنه آند در ش��مال غرب این کشور 

را در بر می گیرد.
طب��ق برآوردهای س��ازمان دیده ب��ان جهانی 
جنگل ها در فاصله  س��ال های 2001 تا 2014 
اس��تان کارچی 6454 هکتار از پوشش جنگلی 

خود را از دست داده است. این استان زیستگاه 
تعدادی گونه جانوری در معرض انقراض اس��ت 

که در هیچ جای دنیا مشاهده نمی شوند.
 به گ��زارش مونگاب��ی، ای��ن منطقه ب��ه لحاظ 
بوم شناختی حائز اهمیت است و یکی از آخرین 
زیستگاه های »تاپیر  کوهی« در معرض انقراض 

و همچنین کوچک ترین آهوی جهان است.

 منشا آلودگی ازن اقیانوس آرام
از آفریقا و آسیاست

 احداث منطقه حفاظت شده برای 
کوچک ترین آهوی جهان

دریچه

نگران��ی از تبعات گرم ش��دن زمی��ن، اجالس 
 مجمع جهان��ی اقتصاد در داووس س��وئیس را 

تحت الشعاع قرار داد.
بان کی مون دبیرکل س��ازمان مل��ل از رهبران 
کشورهای جهان خواست که به توافق نامه جوی 

پاریس پایبند باشند.
براس��اس توافق نامه دسامبر گذش��ته پاریس، 
کش��ورهای جهان با هدف جلوگیری از افزایش 
گرمایش زمین موظف به کاهش تولید گازهای 
کربنی شدند. دبیرکل سازمان ملل ضمن هشدار 
به پیامدهای بی توجهی به این توافق نامه گفت: 
تغییرات آب و هوایی دستاوردهای توسعه را به 
باد خواهد داد. اگر به تواف��ق نامه پاریس جامه 
عمل نپوشانیم، 16 هدف تعیین شده در زمینه 

توسعه پایدار رنگ خواهند باخت.
»لوران فابیوس« وزیر خارجه فرانسه هم ضمن 

مرتبط دانس��تن تغیی��رات اقلیمی ب��ا موضوع 
امنی��ت و در نتیج��ه م��وج ورود پناهجویان به 
اروپا گفت: امروز در اروپا ب��ه دلیل ورود صدها 
هزار پناهجو مش��کالتی داریم، اما س��وال این 
است که اگر این تعداد به میلیون ها برسد چه؟ 
 مساله جنگ و صلح همچنان مطرح است و فکر 
می کن��م تواف��ق نام��ه پاریس رکن اساس��ی 
امنیت است. براس��اس تازه ترین گزارش اداره 
هواشناسی آمریکا و ناسا، کره زمین سال گذشته 
)2015(گرم ترین س��ال خ��ود را از زمان ثبت 

داده های هواشناسی تجربه کرده است.
 پیامده��ای ناش��ی از تغیی��رات آب و هوا طی 
سال های گذشته در اشکال مختلف بحران های 
زیست محیطی و انس��انی )از زمین لرزه و سیل 
 گرفته تا خش��ک ش��دن دریاچه ها و کم آبی(

 رخ داده است.

اجالس جهانی اقتصاد تحت الشعاع پیامدهای 
ناشی از گرمایش زمین

معاون سازمان محیط زیست:

حق مـردم نیست که محصـول بدون ارزیـابی به تولیـد انبـوه برسـد



خبر شهروند

اين خاطره رو از اتفاقي عبرت آموز از همراهي با پدر مرحومم در يك روز برفي 
براتون نقل مي كنم، باشه تا از اين جور اتفاقات درس بگيريم.

ــفيد، رفتم دنبال پدر تا باهم بريم  تازه يك 206 خريده بوديم ،صفر والبته س
مغازه، اينو بگم اون روزا 206 تازه اومده بود، ماشين خوبي به حساب مى يومد، 
جلوي در مغازه داشتم پارك مي كردم كه يهو يك رنو 5 درب وداغون نفهميدم 
ــين، سمتي كه پدرم نشسته  از كجا اومد ومحكم دنده عقب كوبيد به در ماش
بود، منم نگران از حال پدر، بعد از اطمينان از سالمتيش، با عصبانيت و غضب 
از ماشين پياده شدم، هنوز راننده رنو رو نديده، شروع به داد وبيداد كردم،كه 
ــده رو ديدم چون خانم  ــع رانندگيه، همچين كه رانن كوري مگه، اين چه وض
بود، بيشتر صدام رو بردم باال،كه حد اقل بيا بيرون ببين چه دسته گلي به آب 
ــتم  ــت گرم پدرم رو در دس دادي، بي توجه به لرزش بدن طرف، يه دفعه دس
ــرا دادو بيداد مي كني،  ــت بكش، حيا كن، چ حس كردم،كه مي گفت خجال

بيا برو كنار.
ــرم چرا  ــد گفت دخت ــور دي ــع رو اون ج ــا وض ــراغ خانمه، ت ــت س اومد رف

مي لرزي، اتفاقي نيفتاده، نترس،
خانمه بغضش تركيد كه نه بيمه دارم ونه پول خسارت، همين حرف كافي بود 
كه پدرم با آرامشي كه در صداش بود گفت فداي سرت، برو خانم، ولي بيشتر 
مراقب باش، من تا اومدم اعتراض كنم، گفت بشين تو ماشين و برو بده درستش 
كنند. فكر كن ابجيت زده بهت. آقا منو ميگي مونده بودم چكار كنم، از طرفي 
ــرمنده بودم واز طرفي، به بزرگواري پدرم فكر مي كردم، با اينكه  از رفتارم ش
ده پونزده سال از اين ماجرا مي گذره نميدونم اگر دوباره اين اتفاق برام بيفته 

مي تونم مثل مرحوم پدر رفتار كنم؟
ــيد. از خاطرات مثبتى كه در حوالى زندگى خودتان  ــما هم براى ما بنويس ش
ديديد. از مهربانى ها و آدم هاى بزرگى كه مى شناسيد. قرارمان اينجا، ديدن 

زيبايى هاست. 

Shahrvand.zayanderoud@gmail.com

محمدحسين ايوبى متولد روستاى آرك از بخش مركزى شهرستان خوسف 
در سن 115 سالگى در زادگاهش دعوت حق را لبيك گفت. 

ــتاى آرك از بخش مركزى  ــن متولد روس ــين ايوبى فرزند حس محمدحس
شهرستان خوسف با داشتن همسر 105ساله، 11 فرزند شامل هشت پسر و 
سه دختر، 65 نوه، 102 نبيره و 11 نتيجه در سن 115 سالگى در زادگاهش 
ــين ايوبى  ــه نوه وى، مرحوم محمدحس دعوت حق را لبيك گفت. به گفت
ــتاى آرك متولد شده و از كودكى  ــال 1279 هجرى شمسى در روس در س
ــياب هاى آبى را ادامه  ــاورزى و ساخت و تعمير آس همراه پدرش شغل كش
داده است.آن مرحوم آسياب هاى آبى زيادى را در منطقه از خود به يادگار 
ــوز مى چرخد،  ــا داير و چرخ آن هن ــته كه در حال حاضر يكى از آنه گذاش
همچنين آب انبارهاى زيادى در مسير راه ها و جاده هاى شهرستان از ديگر 

يادگارهاى اين مرد است. 
وى افزود: فعاليت روزانه، انجام امور كشاورزى و سنگين، استفاده از غذاهاى 
ــركت و انجام كارهاى خير و  مقوى و سنتى، ارتباط و همكارى با مردم، ش
عام المنفعه و داشتن زندگى ساده از مهم ترين داليل افزايش سن آن مرحوم 
بود. نوه مسن ترين مرد شهرستان خوسف با بيان اينكه مرحوم ايوبى مردى 
بسيار خوش مجلس و دوست داشتنى بود، گفت: حتى در سال هاى آخر عمر، 
گاهى كه فرصتى دست مى داد در صحبت و هم نشينى با وى لب هايمان را 
به خنده وا مى داشت...وى بيان داشت: آن مرحوم سال ها پيش مقبره اى بر 
فراز قله خالگ آرك براى خود ساخت كه داراى بهترين چشم انداز منطقه

است. 
ــال 1390پيش بينى شده  ــاس آخرين آمارسرشمارى جمعيت درس براس
ــدود 88 تا 90  ــال 1420 حداكثر به ح ــورمان در س ــت جمعيت كش اس
ميليون نفر خواهد رسيد و سپس روند رشد آن معكوس خواهد شد و سهم 
ــور به حدود 18 الى 20 درصد  ــال در جمعيت كش سالمندان باالى 65 س
ــالمند خواهد بود).  ــج نفر، يك نفر س ــيد(يعنى تقريبا از هر پن خواهد رس
ــنى ازدواج، 7 جوان  ــرض عدم افزايش الگوى س به ازاى هر 10 خانوار با ف
در معرض سن ازدواج خواهيم داشت و به ازاى هر10 خانوار، 7 نفر سالمند 

خواهيم داشت.

من طهراني هستم
منظورم اينه كه فاميليم طهرانيه

مسن ترين مرد ايرانى درگذشت

مديرعامل شركت توانمند ساختمانى استراتوس، 
ــا  ــروت دارد، ام ــدر ث ــد او چق ــى نمى دان كس
ــى از بزرگان  ــازى و بازرگان در زمينه ساختمان س
ــركت،  ــمار مى رود. او بانكدار، صاحب 60 ش به ش
ــاز و سدساز  يكى از بزرگ  ترين پيمانكاران راهس

ــت ومتولد 1329 دربخش  كشور(استراتوس) اس
هنزا ازتوابع شهرستان رابردراستان كرمان است.  

درمورد زندگى و راز موفقيتش مى گويد:
ــان متولد  ــتان كرم ــتاى هنزا در اس من در روس
ــت در دامنه كوهستان هزار  ــدم. هنزا جايى اس ش

ــرد عالمى از خانواده  بين جيرفت و رابر. پدر من ف
روحانى و در كار دانشى وجه تسميه ها نيز دستى 
ــتاى ما هم مطالعه  داشت و ازجمله روى نام روس
ــن يك خانواده كامال معمولى  كرده بود. خانواده م

اما با فرهنگ بودند. 
ــته  ــدم و بعد در رش ــم را در كرمان خوان ــا ديپل ت
ــغول تحصيل  ــكده فنى تبريز مش مهندسى دانش
ــكده فنى تبريز  ــدم. من در اتاق پلى كپى دانش ش
كار مى كردم و ماهى 90 تومان (نه 90 هزار تومان) 

حقوق مى گرفتم.
 حدود ماهى 50 تومان هم از طرف خانواده مى آمد 
ــى 140 تا 150 تومان  و خالصه در مجموع با ماه

در ماه درس مى خواندم.
ــان كت و  ــرون آمدم، هم ــكده بي ــى از دانش وقت
ــتم كه روزاول ورود به دانشگاه  شلوارى را تن داش
ــيده بودم. كفش هايم هم كهنه و پاره بودند.  پوش
ــى ام كمكم كرد و  تنها دارايى ام كه در تمام زندگ
ــتكار، دو پشتكار و سه  مى كند 3 چيز بود: يك پش
پشتكار.هاشمى نژاد كارهاى خيرهم زياد مى كند 
ــترش  ــك بنياد براى گس ــيس ي از جمله آن تاس
ــژه در مناطق  ــور به وي ــوزش و پرورش در كش آم
ــاب و خالص  ــتعدادهاى ن ــا اس ــت ت ــروم اس مح
ــاى بزرگ  ــوند. پروژه ه ــف ش و پاكيزه و زيبا كش
ــيراز، سد تالوار،  عمرانى مثل راه آهن اصفهانـ  ش
ــان، پروژه 7000  سد ارسباران، اتوبان قم – كاش
ــازى در ونزوئال و... ازديگراقدامات  واحدى خانه س

اوست.
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فراز – ط.دوم – ك.پ 8184813881 خوانده: آقاى محســن عندليب پور به نشانى 
اصفهان – خ.مولوى – جنب ســاختمان پرتو لبنياتى ثامــن – ك.پ 8184733415 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- تامين خواسته 
4- مطالبه خســارت تاخير تاديه راى دادگاه: در خصــوص دعوى آقاى مصطفى 
شهنام فرزند احمد به طرفيت آقاى محســن عندليب پور مبنى بر مطالبه مبلغ يكصد 
و هفتاد و دو ميليون و پانصد هزار ريال بابت خســارت وارده به اتومبيل شــماره 
278ص65ايران-53 در اثر سانحه تصادف به انضمام خسارات دادرسى و خسارات 
تاخير تاديه با توجه به مفاد دادخواســت خواهان و نظريه كارشناس تصادفات كه 
خوانده را به علت عدم توجه به جلو سد معبر مقصر حادثه تشخيص داده و نظريه 
كارشناس رسمى دادگسترى در مورد ميزان خســارت وارده به اتومبيل خواهان 
و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرسى حاضر نشده و در 
برابر دعوى خواهان ايراد يا دفاعى به عمل نياورده و نســبت به نظريه كارشناس 
تصادفات و كارشناس رسمى دادگســترى در مرحله تامين دليل اعتراض ننموده 
لذا دعوى خواهان ثابت اســت و دادگاه با اســتناد به ماده 335 قانون مدنى و مواد 
198و515و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بــه محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ پنج ميليون و 
هفتصد و چهارده هزار ريال بابت خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
94/5/26 تا زمان وصول اصل خســارت در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد و 
در مورد بقيه خواسته خواهان با توجه به نظريه كارشناس تصادفات نظريه اينكه 
خســارت ناشــى از عدم النفع قابل مطالبه نيســت و اتومبيل خواهان وسيله كار و 
كسب درآمد وى نبوده و با توجه به مبلغى كه خواهان از محل بيمه اتومبيل مقصر 
دريافت نموده دعوى خواهان ثابت نيســت و دادگاه با اســتناد به مواد 197و515 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نمايد اين راى 
غيابى و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن تا 20 
روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر اصفهان مى باشــد.م الف:30052 

شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى 

پرونــده:  شــماره   9409970350301250 دادنامــه: شــماره   11 /17
9409980350300452 شماره بايگانى شعبه:940516 خواهان: خانم طيبه ربانى 
خوراسگانى فرزند محمدعلى با وكالت آقاى محمدباقر مريخى پور فرزند حسن به 
نشانى اصفهان – خيابان رحيم ارباب –مابين فرعى 11و13- مجتمع آريان – طبقه 
دوم – واحد202 ت:09133150979 خوانده: آقاى هادى عاجزى سياهمزگى فرزند 
ذبيح اله به نشانى مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت 
دادرسى 3- مطالبه خســارت تاخير تاديه دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در 
خصوص دادخواســت خانم طيبه ربانى خوراســگانى با وكالت آقــاى محمدباقر 
مريخى پور به طرفيت آقاى هادى عاجزى سياهمزگى فرزند ذبيح اله دائر بر مطالبه 
مبلغ 125/000/000 ريال وجه چك شــماره 956266 مــورخ 93/5/11 عهده بانك 
رفاه كارگران با احتساب خسارات دادرســى و تاخير دادگاه با مالحظه مستندات 
تقديمى پيوست شامل رونوشــت مصدق چك و گواهى عدم پرداخت كه حكايت از 
اشتغال ذمه خوانده داشــته و بقاى اصل چك در يد خواهان نيز ظهور در استمرار 
مديونيت دارد و با عنايت به اينكه از ناحيه خوانده دفاع و ايرادى به عمل نيامده است 
ادعاى خواهان را وارد دانسته و به اســتناد مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 
198و519و522 قانون آيين دادرســى خوانده را به پرداخت مبلغ 125/000/000 
ريال بابت اصل بانضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان 
تاديه و پرداخت مبلغ 4/055/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و مبلغ 4/200/0000 

بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان محكــوم و اعالم مى نمايد خواهان ها مكلف 
هستند زمان اجراى حكم هزينه دادرسى خسارت تاخير تاديه را كه توسط اجراى 
احكام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمايد راى صادره نسبت 
به خوانده غيابى بوده و ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف 
بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف:30055 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى 

پرونــده:  شــماره   9409970350301454 دادنامــه: شــماره   11 /18
9409980350300672 شماره بايگانى شعبه:940757 خواهان: آقاى محمدمهدى 
بهزادى فرد فرزند محمدعلى با وكالت آقاى كاظم كاظمى فرزند محمدعلى به نشانى 
اصفهان – فالورجان – خ.بســيج – روبروى بيمارســتان امــام خمينى – مجتمع 
البرز – طبقه2-واحــد4 خواندگان: 1- آقاى ياســر يال فرزند عباســعلى 2- آقاى 
محمدعلى اكبرى فرزند رمضانعلى همگى به نشــانى مجهول المكان خواسته ها: 1- 
مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت دادرسى 3-مطالبه خسارت تاخير تاديه دادگاه 
با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى محمدمهدى بهزادى فرد با 
وكالت آقاى كاظم كاظمى به طرفيت آقايان 1- محمدعلى اكبرى فرزند رمضانعلى 
2- ياسر يال فرزند عباسعلى دائر بر مطالبه مبلغ 2/798/000/000 ريال وجه 5 فقره 
چك به شــماره هاى 250743 مورخ 94/6/9و312476 مورخ 94/3/31و312472 
مورخ 94/3/25و045721 مــورخ 93/12/26 و 045720 مــورخ 93/12/15 عهده 
بانكهاى صادرات و كشاورزى با احتساب خسارات دادرسى و تاخير تاديه با اين 
توضيح كه خوانده رديف اول چكهاى موصــوف رابه عنوان صادر كننده امضاء و 
خوانده ديگر به عنوان ضامن ظهرنويسى كرده اســت دادگاه با مالحظه مستندات 
تقديمى پيوست شامل رونوشت مصدق چكها و گواهى عدم پرداخت كه حكايت از 
اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقاى اصل چكها در يد خواهان نيز ظهور در استمرار 
مديونيت دارد و با عنايت به اينكه از ناحيه خوانــدگان دفاع و ايرادى به عمل نيامده 
است ادعاى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310و312و313و314و315 
قانون تجــارت و مــواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى خوانــدگان را به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 2798/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
-/84695000 ريال به عنوان هزينه دادرســى و تمبر و مبلــغ -/58000/000 ريال 
بابت حق الوكاله وكيل بانضمام خسارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد چك لغايت 
زمان تاديه محكوم و اعالم مى نمايد خواهان مكلف اســت زمان اجراى حكم هزينه 
دادرسى خسارت تاخير تاديه را كه توسط اجراى احكام محاسبه خواهد شد در حق 
صندوق دولت پرداخت نمايد راى صادره نسبت به خواندگان غيابى بوده و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف:30056 شعبه 3 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى 

پرونــده:  شــماره   9409970350301235 دادنامــه: شــماره   11 /19
9409980350300386 شــماره بايگانى شــعبه:940441 خواهان: آقاى هوشنگ 
رئيســى فرزند حســين با وكالت آقاى محمد احســان زارع زاده اصفهانى فرزند 
رسول به نشانى اصفهان – خ.ابوالحسن اصفهانى – خ.شهداى خواجو – حدفاصل 
ك12و14- ط.فوقانى ســوپر قايم و چــاپ البرز – ط.اول خواندگان: 1- شــركت 
ســايه گســتران پارتيكان زنده رود به مديريت عاملى كورش كوكنانى به نشانى 
اصفهان – بزرگمهر – خ.بى سيم – شركت سايه گستران پارتيكان زنده رود (فعال 
مجهول المكان ) 2- خانم مهناز مظاهرى فرزند عباس على به نشانى اصفهان – ملك 
شــهر – انتهاى شــهرك نگين – مجتمع صدف – ك22-واحد1 – مجتمع ســپيدار 
3- آقاى افشــين دريس فرزند غالمعلى به نشــانى اصفهان – ملك شهر – انتهاى 
شهرك نگين – مجتمع صدف – ك22-واحد1 مجتمع سپيدار خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرســى 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه گردشكار: 

دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد. راى 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى هوشنگ رئيسى فرزند حسين با وكالت آقاى 
محمد احســان زارع زاده اصفهانى فرزند غالمعلى 2- خانم مهناز مظاهرى فرزند 
عباسعلى 3- شــركت ســايه گســتران پارتيكان زنده رود به طرفيت آقاى افشين 
دريس دائر بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال وجه چك شماره 3432-030740 
مورخ 94/4/21 عهده بانك تجارت با احتساب خســارات دادرسى و تاخير تاديه با 
اين توضيح كه خوانده رديف سوم چك موصوف را به عنوان صادركننده امضا و 
خواندگان ديگر ظهرنويسى كرده است دادگاه با مالحظه مستندات تقديمى پيوست 
شــامل رونوشــت مصدق چك و گواهى عدم پرداخت كه حكايت از اشــتغال ذمه 
خواندگان داشــته و بقاى اصل چك در يد خواهان نيز ظهور در استمرار مديونيت 
دارد و با عنايت به اينكه از ناحيه خواندگان دفاع و ايرادى به عمل نيامده است ادعاى 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310و312و313و314و315 قانون تجارت 
و مواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى خواندگان را به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 6565000 ريال به 
عنوان هزينه دادرســى و تمبر و مبلغ 6000/000 ريال بابت حــق الوكاله وكيل به 
انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت زمان تاديه محكوم و 
اعالم مى نمايد خواهانها مكلف هســتند زمان اجراى حكم هزينه دادرسى خسارت 
تاخير تاديه راتوســط اجراى احكام محاســبه خواهد شــد در حق صندوق دولت 
پرداخت نمايد راى صادره نســبت به خواندگان غيابى بوده و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مى باشــد.م الف:30057 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى 

پرونــده:  شــماره   9410100351212256 ابالغيــه: شــماره   11 /20
9409980351200635 شــماره بايگانى شــعبه:940708 خواهان حســين چيت 
ساززاده دادخواستى به طرفيت خوانده سجاد حق شناس آدرمنابادى به خواسته 
مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسى تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 12 دادگاه 
عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به كالسه 
9409980351200635 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/02/28 و ساعت 
09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد.م الف:30028 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

پرونــده:  شــماره   9410100352412582 ابالغيــه: شــماره   11 /21
9409980352401015 شماره بايگانى شعبه:941114 خواهان ياسين شكراللهى 
پور دادخواســتى به طرفيــت خواندگان امين شــفيعى فر و نــگار آب برين و اميد 
اســماعيلى آباد چى و اصغر اسماعيلى آبادچى به خواســته مطالبه وجه و مطالبه 
خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه و اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
و تامين خواســته تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 24 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 352 ارجاع و به كالســه 9409980352401015 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1395/03/01 و ساعت 11:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در 

يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:30045 

شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

پرونــده:   شــماره   9410100350309635 ابالغيــه: شــماره   11 /23
9409980350301086 شــماره بايگانى شــعبه:941232 خواهان/شاكى محسن 
حمزئى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم چراغعلى محموديان چنارى به خواسته 
مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه چك و تامين خواســته و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 3 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجــاع و به كالســه 9409980350301086 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
آن 1395/02/05 و ســاعت 10:30 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:30058 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

پرونــده:  شــماره   9410106825308335 ابالغيــه: شــماره   11 /24
9409986825300818 شــماره بايگانى شــعبه:940914 خواهان/شاكى تعاونى 
اعتبارى ثامن االئمه به نمايندگى آقايان محمدحسين نظرى توكلى و مسعود مهردادى 
با وكالت حسين كبيرى دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم حسين رسول زاده و 
مريم مكوندى و فاطمه روشــنايى و فرزانه حيدرى و مسعود نفيســى نيا و بهنام 
نفيسى نيا به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 31 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان ارجاع و به كالسه 
9409986825300818 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/01/21 و ساعت 
09:00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:30054 شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى 

11/31 شــماره:1394/04/168928-1394/10/30 چون تمامى ششــدانگ يكباب 
خانه و زمين متصل به آن و به پالك 1543 فرعى از شماره 120-اصلى واقع در خفر 
بخش 9 ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام خانم بتول اســالمى فرزند 
حسين در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است 
اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در مورخ 1394/12/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاوريــن اخطار مى گردد كه در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/11/04 م الف:341 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره 

ثبت اسناد وامالك نطنز

كارآفرينان موفق

ــده مجلس  ــت كه 78 نماين ــى از آن اس خبرها حاك
ــبه  طرحى دو فوريتى را آماده كرده اند كه براى محاس
ــافر  ــه حمل بار و مس ــايل نقلي ــغل رانندگان وس ش
بين شهرى و درون شهرى در رديف مشاغل سخت و 

زيان آور راهكار ارائه خواهد كرد.
ــمولين اين قانون  ــن طرح، مش  درصورت تصويب اي
ــه التفاوت به جاي  مي توانند با پرداخت 4 درصد ماب
ــخت و  ــق بيمه از مزاياي س ــا در پرداخت ح كارفرم
ــوند. اسماعيل  ــغل بهره مند ش زيان آور بودن اين ش
ــيون حمل ونقل شوراي  دوستي، نايب رييس كميس
ــاره اين موضوع  ــدام گفت: ما درب ــهر درباره اين اق ش
تا كنون صحبتي در شوراي شهر نداشتيم اما موافقت 
ــس اعالم مي كنيم. به هرحال  خود را بااين اقدام مجل
ــكالت  ــوس در تهران با مش ــي و اتوب رانندگان تاكس

ــول روز آنها به دليل  ــتند. در ط عديده اي مواجه هس
ــواع آلودگي ها اعم از  ــهر درمعرض ان تردد زياد در ش
ــتند و واقعا  ــت به گريبان هس آلودگي هوا و صدا دس

شغل سختي دارند. 
ــتيم.  ــم مجلس هس ــر تصمي ــا منتظ ــت: م وي گف
ــت و به عنوان يك  به هرحال مجلس در راس امور اس
نهاد باالدستي، قوانين براي سازمان تامين اجتماعي و 
دولت الزم االجراست اما در شوراي شهر تصميمات ما 
اين گونه نيست و فقط مي توان درحد پيشنهاد مسائلي 
را مطرح كرد اما درهرحال شوراي شهر تهران قطعا با 
ــم بتوانيم كمك  ــت و هرچه ه اين تصميم موافق اس
خواهيم كرد.ابوالفضل قناعتي، سخنگوي كميسيون 
ــهر نيز بااشاره به اينكه  عمران وحمل ونقل شوراي ش
شوراي شهر تاكنون بارها بر لزوم حمايت از رانندگان 

ــث حمايت دولت  ــته، گفت: بح ــي تاكيد داش تاكس
از راننده ها جدي است تا ما مجبور نباشيم نرخ كرايه ها 
را باالببريم و در نتيجه آثار آن در قالب فشار بر زندگي 
مردم خودش را نشان بدهد. وي افزود: دولت به بنزين 
تاكسي ها يارانه مي داد و بيمه آنها را تامين مي كرد اما 
به مرور از اين حمايت دست برداشت. به نظر من اصال 
به جاي سخت و زيان آوراعالم شدن اين حرفه، دوباره 
ــا كمك ها و خدمات  ــدگان را جاري كنند ي بيمه رانن
ــبدهاي تشويقي  رفاهي براي آنها درنظر بگيرند و س

به آنها بدهند. 
ــب كند چون  ــن چيزها را تصوي مجلس،  اي كاش اي
ــود  ــته هم بش ــال بازنشس اگر راننده اي بعد از 22س
نمي  تواند كه درخانه بنشيند و دوباره مجبور است كار 

كند.

احتمال سخت و زيان آور شدن شغل رانندگان وسايل نقليه عمومى

غول بازار پول: 

محمد صـدر هاشمى نژاد
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مستند

بازار كتاب فراخوان

ــاخته فرود عوض پور با موضوع حج  مستند بلند «تنگى نفس» س
ــينما روايت، اكران و  خونين امسال در هفتاد و چهارمين جلسه س
بررسى خواهد شد. در هفتاد و چهارمين جلسه سينما روايت به ياد 
شهداى منا، مستند «تنگى نفس»  را نمايش مى دهد و جلسه نقد و 

بررسى آن برگزار مى شود.
ــالب و دفاع مقدس  ــينماى انق «تنگى نفس»، محصول انجمن س
ــتان و  ــى فاجعه منا مى پردازد. بعد از فاجعه منا در عربس به بررس
ــتند «تنگى نفس» اولين  ــمارى از حجاج ايرانى، مس ــهادت ش ش
ــانى ــان دادن اين فاجعه انس ــازان ايرانى براى نش اقدام مستندس

 است.
ــتند 60 دقيقه اى به تهيه كنندگى عباس عمرانى  تنگى نفس مس
ــت كه مراحل تحقيق و پژوهش آن  را احمد جعفرى چمازكتى  اس
برعهده داشته است.  ابوالفضل جليلى كارگردان سينما نيز در جلسه 

نقد و بررسى اين مستند حضور خواهد داشت.
ــينما روايت در مجتمع فرهنگى اسوه  هفتاد و چهارمين جلسه س
ــى برگزار  ــار جنوب ــش به ــالمى نب ــان انقالب اس ــع در خياب واق

شد.

ــوزه هنرى، معاون فرهنگى هنرى حوزه  به گزارش پايگاه خبرى ح
ــتگردى با  ــن باقرى دس هنرى چهارمحال و بختيارى گفت: محس
ــابقه  ــى جغدها آواز مى خوانند» به بخش مس فيلم نامه بلند «وقت
ــتند  ــى فايق با فيلم مس ــهاب كوه ــنواره و ش فيلم نامه بلند جش

« شاعر الله ها» به سومين جشنواره اشراق راه پيدا كرده اند.
قاسم اسماعيلى دهكردى افزود: جشنواره فيلم اشراق از سوى مركز 
فرهنگى هنرى دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم با موضوعات 
ــى فرهنگى،  ــوم دينى در زندگ ــت و حوزه هاى عل جايگاه روحاني
ــيوه هاى مدرن و سنتى  اجتماعى، اقتصادى مردم، تبليغ دينى ش
و معرفى الگوهاى تبليغى، سبك زندگى ايرانى اسالمى، اسوه هاى 
ــهادت، نقد و معرفى جريان هاى  ــه، اخالق،جهاد و ش علم، انديش
ــايل جهان اسالم، وضعيت علم  انحرافى و تكفيرى، دغدغه ها و مس
ــالمى و ارزش هاى سياسى  و انديشه در حوزه دانشگاه، انقالب اس
ــك دينى مذهبى  ــى مطلوب آيين ها و مناس و اجتماعى و بازنماي
برگزار مى شود.به گفته وى، اين جشنواره در دو گروه طالب هنرمند 
و عموم هنرمندان در بخش هاى فيلم كوتاه داستانى و تله فيلم، فيلم 
ــتند  ــتند، كوتاه وبلند، پويانمايى، نماهنگ، مجموعه هاى مس مس

تلويزيونى، فيلم نامه كوتاه و ...

«گل سرخى در زد» نام تازه ترين مجموعه شعر سارا محمدى اردهالى 
است كه از سوى نشر چشمه منتشر شده است.  به گزارش خبرگزارى 
كتاب ايران (ايبنا)، «گل سرخى در زد» عنوان تازه ترين مجموعه شعر 
ــت كه به تازگى از سوى نشر چشمه منتشر  سارا محمدى اردهالى اس
شده است. چهار بخش با نام هاى «تمام رنگ هايش را مى زند، چرا رگ 
ــت»، «در قلبت گنجشك مضطربى است، سكوت  خوابش گم شده اس
ــب انحنا  ــوار مى كوبد»، «چند پرتره» و «آن ش كرده اى و او به درودي
شديد بود، سنگينى و فشار هم» بخش هاى مختلف اين مجموعه است. 

درشعر«گل سرخ» اين مجموعه مى خوانيم:
«گل سرخ در زد مى خواست مرا ببوسد

دير بود و دير و من و گل سرخ به هم آمديم»
درشعر ديگرى از اين مجموعه آمده است:

«غروب ها
لباس باز و بلند ارغوانى مى پوشيد

به الله گوشش عطر مى زد
و منتظر هيچ كس نبود»

ــخه به  ــمارگان هزار نس ــرخى در زد» در ش ــعر «گل س مجموعه ش
ــوى نشر چشمه منتشر ــت هزار تومان در 103 صفحه از س بهاى هش

شده است.

ــنواره قطعات كوتاه  ــب هاى تئاترالرستان ( جش همزمان با برگزارى ش
ــنواره درنظردارد پوستر اين  نمايشى ) جنوب فارس، دبيرخانه اين جش

جشنواره را از ميان ايده وخالقيت هنرمندان عالقه مند انتخاب كند.
شرايط پوستر جشنواره :

طرح موردنظر با توجه به نگاه طنزى كه درجشنواره هست پرداخته شود.
در اين جشنواره شهرهاى جنوب استان فارس شركت دارند.

پوستر بايد متعلق به شركت كننده وداراى ايده نو باشد.
ــت وعالقه مندان براى  ــفندماه 94 اس ــال آثار اول اس آخرين مهلت ارس
كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن همراه 09364220343 

تماس بگيرند.

ــمندزاده  ــته پيمان هوش ــتان «لذتى كه حرفش بود» نوش مجموعه داس
ــتان ــه داس ــيد. مجموع ــوم رس ــاپ س ــه چ ــمه ب ــر چش ــوى نش از س
ــوان فرعى  ــمندزاده با عن ــته پيمان هوش ــش بود» نوش  « لذتى كه حرف
ــا نام هاى ــتان ب ــامل 6 داس ــتن» ش ــگارى درباره ديدن و زيس «6 تك  ن
ــكوت»، « خيال»، «لذت» و «تن ترسه»  ــى»، « س  « طبيعى»، « فراموش
ــال(1394) از سوى نشر چشمه  است. اين مجموعه داستان كه پاييز امس
راهى بازار كتاب شد، كمتر از سه ماه به چاپ سوم رسيد. در داستان «لذت» 
ــته بود. ما، 6 نفرمان،  ــالى از جنگ گذش اين مجموعه مى خوانيم: «يك س
ــبار ما كل فاصله بين  تبعيدى هاى دزفول بوديم، هر كدام به بهانه اى. آتش
ــدى از تله زنگ، كنار پل  ــك و دورود را پر مى كرد.50 كيلومتر بع انديمش
ــينه كوه را  ــد، س بزرگ موضع ما بود. دم دم هاى غروب وقتى هوا خنك ش
ــم كار مى كرد خودمان بوديم و خودمان. البته  گرفتيم و رفتيم باال. تا چش
عالوه بر لوند، كه شبحى بود از زن زيبايى كه نقشش را در سايه روشن ها و 
پيچ و تاب هاى كوه تصور مى كرديم.درست روى تيغه كوه، ستونى از سنگ 
ساختيم. يك متر ارتفاع داشت. قديميشان بوديم. همه با شورت و زيرشلوار 
زديم باال، اال يكى كه شيفتش بود و آشخورتر از همه، محض احتياط با لباس 
كامل آمد. نمى آمد هم آب از آب تكان نمى خورد. قطار اكسپرس تهران كه 
كله گنده شان بود بى تالقى اگر مى آمد سه ساعت بعد مى رسيد.» چاپ سوم 
ــتان «لذتى كه حرفش بود» در شمارگان هزار و 500 نسخه  مجموعه داس
در 102 صفحه به قيمت هفت هزار و 500 تومان از سوى نشر چشمه راهى 

بازار كتاب شده است.

معاونت فرهنگى و تبليغات سپاه ، سازمان فرهنگى خانواده پنجمين كنگره شعر 
فرهنگ ياران پاسدار را در محورهاى زير برگزار مى كند :

محورهاى كنگره:
1-     حجاب در مكتب فاطمى

2-    اقتصاد مقاومتى درمكتب فاطمى
3-    بصيرت و دفاع فاطمى از حريم واليت

4-    امر به معروف و نهى از منكر در مكتب فاطمى
5-    ساده زيستى و قناعت فاطمى در برابر اسالم اشرافيت

6-      سبك زندگى فاطمى (رفتار خانوادگى ، فرزند پرورى و …)
7-    ايستادگى و مقاومت فاطمى در برابر تحريف فرصت طلبان(مقابله با تحريف 

وقايع غدير، فدك و…)
شرايط ارسال اشعار:

    عنوان اشعار ذكر شود، آثار در تمام قالب هاى شعرى پذيرفته مى شود.
    حداكثر اشعار ارسالى براى هر موضوع يك عنوان است.

    اشعار خارج از موضوع فراخوان در داورى شركت داده نخواهد شد.
    اشعار به صورت تايپ شده در قالب فايل ورد(word) به همراه مشخصات فردى 
و شماره تماس ارسال شود.(اشعار به صورت فايل پى دى اف يا اسكن شده ارسال 

نشود.)
مهلت ارسال اشعار 29 بهمن 1394     

مالحظات:
ــى  ــايت معاونت هاى عقيدتى و سياس ــدار، س ــايت پاس  اطالعات تكميلى در س
ــره (blogfa.com.ksh3) قابل  ــالگ كنگ (BASIRAT.IR)و همچنين وب

دريافت مى باشد.
 در صورت مراجعه فرهنگ ياران ضمن ثبت اطالعات آنها در رده، اشعار به همراه 
 ،((word)اشعار فقط به صورت تايپ شده در قالب فايل ورد) مشخصات شاعران
ــامانه  ــا از طريق س ــى sherefatemi@chmail.ir و ي ــت الكترونيك ــه پس ب
خودكارسازى به دبيرخانه معاونت فرهنگى و تبليغات به كد كاربرى 0801  ارسال 
ــته و خانواده ها(همسر و  شود.در پنجمين كنگره شعر، پاسداران شاغل، بازنشس

فرزندان) و سربازان مى توانند شركت كنند.
 اطالعات فردى شامل: نام و نام خانوادگى، شماره تلفن همراه و شهر محل سكونت 

به همراه اشعار ارسال شود.

نمايش «تنگى نفس» 
در سينما روايت

هنرمندان چهارمحال و بختيارى 
در جشنواره فيلم اشراق

«گل سرخى در زد» روى پيشخوان 
كتاب قرار گرفت 

مجموعه داستان هوشمندزاده در كمتر 
از سه ماه به چاپ سوم رسيد

 پنجمين كنگره شعر فرهنگ ياران پاسدار

فراخوان طراحى پوسترشب هاى تئاتر
الرستان

«با قرص ها مى رقصد» در بازار موسيقى

ــدل  ــادق(ع) م ــام ص ــگاه ام ــى دانش ــات علم ــو هي عض
ــه  ــى» را ب ــاى ارزش ــم ه ــى فيل ــدوق وقف ــاوت «صن متف
ــيما  ــكالت مالى صداوس ــنهاد داد. مش ــيما پيش ــدا و س ص
ــه براى  ــورى ك ــده به ط ــتر ش ــر بيش ــاى اخي ــال ه در س
ــه  ــدى بودج ــكل ج ــا مش ــى ب ــر و ارزش ــدات فاخ تولي
ــرافراز، رييس سازمان صداوسيما  روبه رو است.  اخيرا  نيز س
ــاده كليد  ــى» آم ــريال «حضرت موس ــت كه س اذعان داش
ــد آن را گرفته؛ ــكالت مالى، جلوى تولي ــت اما مش زدن اس

ــگاه  ــادل پيغامى عضو هيات علمى دانش با اين حال دكتر ع
ــيارى از شخصيت ها در  ــت كه بس امام صادق(ع) معتقد اس
صداوسيما مى تواند يك برند باشد كه خود سود سرشارى را 

نصيب صداوسيما مى كند. 
ــادى  ــاظ اقتص ــه لح ــيما ب ــدا و س ــخصيت ها در ص ش
ــريح  ــى در تش ــوند پيغام ــد مى ش ــرده متول ــن م جني
ــخصيتى در  ــت: «هر ش ــك برند گف ــره خلق ارزش ي زنجي
ــى  ــق ارزش متنوع ــره خل ــد زنجي ــى توان ــيما م صداوس

ــد.  به عنوان مثال، جناب خان يا كاله قرمزى در  داشته باش
حال حاضر يك شخصيت هستند كه مى تواند يك برند باشند. 
در صورتى كه صداوسيما ثبت حقوقى خوبى انجام داده باشد، 
براى ساخت عروسك آن تا كار كردن آن روى لوازم التحرير 
ــينمايى آن بايد از صداوسيما مجوز  و كيف و ساخت فيلم س
ــى غرب معموال  ــخصيت هاى تلويزيونى و كارتون گرفت.ش
ــوازم التحرير و  ــوالت فرهنگى و ل تا زمانى كه تمامى محص
اسباب بازى را درنورديده باشند، كنار گذاشته نمى شوند  ولى 
ــخصيت ها به لحاظ اقتصادى جنين  در صداوسيما، تمام ش
ــى سپرده مى شوند.  البته  مرده متولد مى شوند و به فراموش
يك كار مختصرى در مورد عروسك اسكندر و نه نه اسكندر در 
مجموعه شكرستان صورت گرفت ولى ضعيف انجام شد. حتى 
متاسفانه شنيده شده به جاى سفارش آن به يك توليدكننده 
ــده است.  ــفارش داده ش ــركت چينى س داخلى، به يك ش
ــيارى براى خلق فضاى  بنابراين صداوسيما فرصت هاى بس
كسب وكار دارد و به جاى تكيه بر درآمد نفتى بايد به سمت 

فضاى كارآفرينى در حوزه صداوسيما برود.
ــالم در  ــادق عليه الس ــگاه امام ص ــات علمى دانش عضو هي
ــدات فاخر و  ــراى تولي ــى ب ــه كاف ــود بودج ــش به نب واكن
ــى آنها  ــراى تامين مال ــى را ب ــاى مختلف ــى، مدل ه ارزش
ــن  ــريح اولي ــنهاد داد. وى در تش ــيما پيش ــه صداوس ب
ــبكه خانگى  ــك مدل ش ــود گفت: «ي ــنهادى خ مدل پيش
ــبكه خانگى  ــاخته و در ش ــار 2 س ــت.  فرض كنيد مخت اس
ــبكه خانگى در صداوسيما  پخش بشود و بعد از فروش در ش
ــانى كه در شبكه خانگى فيلم نمايش داده شود.  تجربه كس
ــان مى دهد كه به راحتى براى سريال بعدى   ساخته اند نش
خودشان هم تامين مالى كرده اند. يعنى نه تنها هزينه سريال 
ــريال بعدى هم تامين  فعلى را پوشش داده اند بلكه براى س

مالى انجام داده اند»
ــت دوم از  ــت: حال ــريح مدل دوم اظهار داش پيغامى در تش
ــدار داده  ــه خري ــژه اى كه ب ــا و كد وي ــى مدي طريق آى پ
ــم را كه پيش خريد  ــود. يعنى فرد در آى پى مديا فيل مى ش

ــوم كه سرمايه گذارى  كرده، مى بيند.  وى در مورد مدل س
از طريق فرابورس و فروش سهام است، گفت: مدل سوم اين 

است كه اساسا در فرابورس برود. 
ــه  ــت ن ــروش اس ــس ف ــكل پ ــه ش ــا ب ــروش در اينج ف
ــبكه خانگى يا آى پى مديا ،ولى تامين  پيش فروش مانند ش
ــهام  ــذارى از طريق فرابورس و فروش س ــرمايه گ مالى با س
ــاخت يك فيلم 10 ميليارد نياز داريم كه  است.  مثال براى س
آن را به 10 ميليون سهام هزار تومانى تقسيم مى كنيم و هر 
فرد مى تواند به مقدار موردنظر بخرد و حسب سهم هم سود 
ــودش را دريافت  ــهام س ببرد. منتها در اين مدل صاحب س
ــد براى فيلم بعدى قطعا  ــود خوب باش مى كند. البته اگر س
ــتر مى آيند، خصوصا اگر سرمايه گذار  ــرمايه گذاران بيش س
ــهام خوبى به دست مى آورد و به  ببيند از اين صنعت سود س
عنوان يك سهام خوب تعريف مى شود  ولى در اين مدل براى 
فيلم دوم نمى شود از سود فيلم اول استفاده كرد و بايد سهام 
ــد. در هر حال فرابورس هم مى تواند وارد  خودش را بفروش

اين عرصه بشود.
ــنهاد داد كه  ــاوت ديگرى هم پيش ــى مدل متف دكتر پيغام
اساس آن مبتنى بر كار خير است و همه مردم، مجموعه هاى 

فرهنگى و واقفان مى توانند در آن سهيم بشوند. 
ــى» اظهار  ــى فيلم هاى ارزش ــى «صندوق وقف وى در معرف
داشت: كار خير در اين زمينه يعنى راه اندازى صندوق هاى 
وقفى. مى توان يك صندوق وقفى تاسيس كرد و حسابى هم 
ــور تبليغ كرد؛ صندوق وقفى كه فقط و فقط  براى آن در كش
ــى و فاخر يا سريال هاى ائمه  كارش ساخت فيلم هاى ارزش
است.  شيوه دريافت هم مى تواند به صورت اينترنتى از مبلغ 
ــوان واقف و صاحبان  ــد و افراد به عن اندك تا مبالغ زياد باش
ــانى كه  ــند و به عنوان مثال از كس خيريه در آن مطرح باش
ارقام بااليى براى حمايت پرداخت كرده اند به عنوان حاميان 
محصول نام برد. اينها بازارشان در ايران تست نشده و ممكن 

است مقدارى هم طول بكشد تا بازار خودش را پيدا بكند. 
يعنى شبكه سنتى، خيرين ما براى روغن نباتى ايام محرم پول 
مى دهند ولى براى فيلم آن فعال پول نمى دهند. اما مطمئن 
ــير را يك بار برويم. و اگر در بار اول موفق  باشيد بايد اين مس

نشويم، بار دوم نتيجه خواهد داد.
ــريح كرد: بهتر  وى فرآيند انجام اين حركت  را اين گونه تش
ــود و حداقل  ــازمان اوقاف ارتباط گرفته ش ــت ابتدا با س اس
بخش هايى كه در حوزه محرم و امام حسين عليه السالم وقف 

شده، آنها را به سمت فيلم نامه نويسى و فيلم سازى آورد.
ــانى شود و همدلى   در كنار آن اگر به مردم خوب اطالع رس

ايجاد شود،  توده مردم استقبال خواهند كرد.

در روزهايى كه فضاى موسيقى پاپ خالى از آلبوم هاى شاخص شده و 
ماه هاست خبرى از انتشار آلبوم هايى كه بتوان درباره محتوا و كيفيت 
ــيقى راك مى تواند خبر  ــار آلبومى در فضاى موس آنها بحث كرد انتش

خوبى باشد.
به گزارش خبرگزارى خبرآنالين، «با قرص ها مى رقصد» نام اين آلبوم  
ــابق گروه the ways آن را روانه بازار  ــت كه كاوه آفاق خواننده س اس

موسيقى كشور كرده است.
ــينمايى رخ ديوانه را هم اجرا كرده در  كاوه آفاق كه تيتراژ ترانه فيلم س
اين آلبوم 12كار قرار داده تا هوادارانش را بعد از مدت ها انتظار با خود 

همراه كند.

مهتاب كرامتى شيخ االسالمى متولد 25 مهر 1349 در شهرمالير مى باشد. 
ــگاه ــى از دانش ــته ميكروبيولوژى با مدرك كارشناس تحصيالتش را در رش

ــال 77 با بازى در فيلم « مردى از جنس  آزاد اسالمى به پايان رسانده و ازس
بلور» به كارگردانى سعيد سهيلى وارد عرصه بازيگرى شده است.

ــه كارگردانى  ــدان » ب ــر يخبن ــرده « عص ــازى ك ــه او ب ــن فيلمى ك آخري
مصطفى كيايى است كه دراين فيلم تنها دخترش هم با او بازى مى كند. 

ــتيم به  ــدنش مى گويد: آن زمان كه ما مى خواس كرامتى در مورد  بازيگرش
ــان مى جنگيديم تا به  كالس بازيگرى برويم بايد با خانواده هايم

ــد. خانواده خود من به  ما اجازه رفتن به اين دوره ها را بدهن
ــوم. نگاه خانواده ها  هيچ عنوان راضى نبودند من بازيگر ش
به سينما طور ديگرى بود.  بابك رياحى پور همسر سابق 
ــن نوازنده هاى ايرانى  مهتاب كرامتى يكى از معروف تري
ــت و در زمينه موسيقى  ــاز تخصصى گيتار باس اس با س

ــيقى را آموخته،  راك فعاليت مى كند. او در آلمان موس
ــه داده و با خواننده هايى مثل  آن را در ايران ادام

محمد نورى و گروه هايى مثل اوهام و آويژه 
ــيقى تلفيقى را دنبال  كه نوعى موس

ــته  ــد، همكارى داش مى كرد ه ان
است. كرامتى در مورد زندگى 
ــت جدايى از  ــى  وعل خصوص

همسرش مى گويد :
ــش ازدواج  ــال ها پي من س

ــى خيلى خوبى  كردم. زندگ
ــتم. در واقع چون  ــم داش ه
در سن پايين ازدواج شكل 
ــت موفقيت آميز نبود.  گرف
ــال هم باخبر  اما هنوز از ح
هستيم. اما خب اين بزرگ 

شدن ما  در دو  روند متفاوت شكل گرفت و در نهايت مسير ما از هم جدا شد. 
ــت؛ وقتى دانشجو بوده، تدريس  مهتاب از زمانى كه به ياد دارد كار كرده اس
خصوصى مى كرده، در آزمايشگاه دانشگاه نيز مشغول به كار بوده و هميشه ياد 
گرفته كه بايد كار كند. او مى گويد : پول توجيبى ام را از پدرم مى گرفتم ولى 
هميشه كارم را هم انجام مى دادم. مهتاب كرامتى يكى ازسفيران صلح سازمان 
جهانى يونيسف (سازمانى كه از كودكان گرسنه و يتيم درنقاط مختلف دنيا 
ــام گفته : انتخاب من  ــت. در مورد انتخابش به اين مق حمايت مى كند ) اس
براى عنوان سفير يونيسف به رشته تحصيلى من كه «ميكروبيولوژى» است 
و مقوله ايدزبر مى گردد. در واقع آشنايى من با يونيسف مربوط مى شود 
به كمپينى كه با آنها همكارى كردم. من نمى دانستم چيزى به اسم 
ــفير صلح» در ايران وجود دارد، اما خوشبختانه خوش شانسى  «س

من بود كه اين آشنايى اتفاق افتاد و دغدغه ام ديده شد.
ــت من براى اين كمپين و موارد اين چنينى زمان  واقعيت اين اس
ــتدار به اين  ــاد و دوس ــه عنوان يك نم ــتم؛ يعنى فقط ب مى گذاش
ــت مى گذاريم، خيلى  ــراى كار وق ــگاه نكردم. ما ب همكارى ن
ــد  ــد از آن، كار من جدى تر ش ــتر از روزهاى اول. بع بيش
ــن نيت يونيسف كه در  ــفير حس و تبديل شدم به س
ــد و HIV (ايدز)  ــف كار مى كن ــاخه هاى مختل ش
ــراى بازى در  ــت.  مهتاب كرامتى ب يكى از آنهاس
ــيمرغ  ــدان كانديد دريافت س فيلم عصر يخبن
بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن در دوره
ــر  ــم فج ــنواره فيل ــوم جش ــى و س س
ــيمرغ  ــى س ــد ول 1393 ش ــال  س
ــود  خ آن  از  ــرى  كوث ــاران  ب را 
ــت و هفتمين جشنواره  كرد.او در بيس
فيلم فجر جايزه سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگر زن مكمل را براى بازى در فيلم 

بيست به دست آورد.

مهتاب كرامتى؛

سفيرصلحى كه به دنبال خوشبختى مى گردد

تاالر افتخار

عادل پيغامى ارايه كرد؛

پيشنهاداتى براى مواجهه با مشكل مالى صداوسيما

ــان مى جنگيديم تا به  كالس بازيگرى برويم بايد با خانواده هايم
ــد. خانواده خود من به  ما اجازه رفتن به اين دوره ها را بدهن

ــوم. نگاه خانواده ها  هيچ عنوان راضى نبودند من بازيگر ش
به سينما طور ديگرى بود.  بابك رياحى پور همسر سابق 
ــن نوازنده هاى ايرانى  مهتاب كرامتى يكى از معروف تري
ــت و در زمينه موسيقى  ــاز تخصصى گيتار باس اس با س

ــيقى را آموخته،  راك فعاليت مى كند. او در آلمان موس
ــه داده و با خواننده هايى مثل  آن را در ايران ادام

محمد نورى و گروه هايى مثل اوهام و آويژه 
ــيقى تلفيقى را دنبال  كه نوعى موس

ــته  ــد، همكارى داش مى كرد ه ان
است. كرامتى در مورد زندگى 
ــت جدايى از  ــى  وعل خصوص

ــى خيلى خوبى  كردم. زندگ

براى عنوان سفير يونيسف به رشته تحصيلى من كه «ميكروبيولوژى» است 
و مقوله ايدزبر مى گردد. در واقع آشنايى من با يونيسف مربوط مى شود 
به كمپينى كه با آنها همكارى كردم. من نمى دانستم چيزى به اسم 
ــفير صلح» در ايران وجود دارد، اما خوشبختانه خوش شانسى  «س

من بود كه اين آشنايى اتفاق افتاد و دغدغه ام ديده شد.
ــت من براى اين كمپين و موارد اين چنينى زمان  واقعيت اين اس
ــتدار به اين  ــاد و دوس ــه عنوان يك نم ــتم؛ يعنى فقط ب مى گذاش
ــت مى گذاريم، خيلى  ــراى كار وق ــگاه نكردم. ما ب همكارى ن
ــد  ــد از آن، كار من جدى تر ش ــتر از روزهاى اول. بع بيش
ــن نيت يونيسف كه در  ــفير حس و تبديل شدم به س

ــد و  ــف كار مى كن ــاخه هاى مختل ش
ــراى بازى در  ــت.  مهتاب كرامتى ب يكى از آنهاس
ــيمرغ  ــدان كانديد دريافت س فيلم عصر يخبن
بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن در دوره

ــر  ــم فج ــنواره فيل ــوم جش ــى و س س
ــال  س
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خبر

نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد 
ــات و برجام در  ــنگرى و بصيرت افزايى در خصوص انتخاب گفت: روش

جامعه ضرورى است.
ــن هفته نماز  ــه هاى اي ــى نكونام در خطب ــالم محمد عل  حجت االس
جمعه شهركرد به مساله برجام و انتخابات پيش رو اشاره و بر ضرورت 
روشنگرى و بصيرت افزايى در ارتباط با اين مسايل تاكيد كرد و گفت: 
ــانه در اين خصوص شنيده متاسفانه سخنانى از سوى مسووالن و رس

ــايل به خوبى  ــو نيست و مس ــود كه با يكديگر يكسان و همس  مى ش
تشخيص داده نشده است.

ــايل و بصيرت افزايى  امام جمعه شهركرد تبيين درست و صحيح مس
ــايل خواند و تاكيدكرد: اگر مسايل  را،راهى براى شناخت صحيح مس
ــود  و جايگاه واقعى خودش  ــتى براى مردم تبيين ش ريشه اى به درس
ــه راه خودش را پيدا خواهد كرد و  را در جامعه پيدا كند به يقين جامع

تشخيص آسان خواهد شد.
ــه اى و اساسى  ــالم نكونام در ادامه به تبيين مسايل ريش حجت االس
ــى، حفظ  ــاله اساس ــالمى پرداخت و تصريح كرد: اولين مس نظام اس
ــر آن تأكيد  ــز بارها ب ــام معظم رهبرى ني ــت كه مق اصول انقالب اس
مستمر داشته اند كه جامعه نبايد از اصول و ارزش هاى اسالمى فاصله 

بگيرد.
ــكل گيرى انقالب اسالمى را  ــتان هدف از ش نماينده ولى فقيه در اس
ــى و تبرى دو  ــت و افزود: تول ــالم ناب در جامعه دانس حاكم كردن اس
ــاخصه در اسالم وجامعه  شاخصه اسالم ناب هستند كه اگر اين دو ش
اسالمى وجود نداشته باشد، مى شود همان اسالم عربستانى و اسالمى 
ــالم شكل دادند و  كه حكومت هاى طاغوتى در دوران تاريخ به نام اس

حكومت كردند، اما اين دو شاخصه در آنها نبود.
حجت االسالم نكونام، آبادانى و پيشرفت در سايه تولى و تبرى را دومين 
مساله اساسى در جامعه اسالمى عنوان كرد و گفت:آبادانى و پيشرفت 
جامعه اسالمى در همه عرصه ها بايد با تولى و تبرى شكل بگيرد در غير 
اين صورت هر چه آبادانى و پيشرفت هم به دست آوريم بى ارزش و در 

سايه دل بستن به بيگانه است.
ــا بيگانه در  ــوع ارتباط ب ــد بر اينكه ن ــهركرد با تاكي خطيب جمعه ش
ــخص مى شود، تصريح كرد:  حكومت دينى با محوريت ولى فقيه مش
ولى فقيه ارتباط با بيگانه را بر اساس سه اصل عزت، حكمت و مصلحت 

مشخص كرده اند.
نماينده ولى فقيه در استان تحقق وعده هاى الهى را در گرو استقالل و 
عزت حكومت دينى خواند و تصريح كرد: اگر حكومت دينى استقالل 
پيدا كند و هيچ گونه وابستگى به بيگانه نداشته باشد قطعا وعده هاى 
ــالمى مى آيد و  الهى از جمله پيروزى و نصرت هم به كمك جامعه اس

محقق خواهد شد.

امام جمعه شهركرد:

روشنگرى و بصيرت افزايى 
در خصوص انتخابات ضرورى است

ــيون كانون هاى بيمارى زاى  انجام 700 هزار واكسيناس
ــتان اس در  ــك  كوچ ــخواركنندگان  نش ــون  طاع
ــش پيدا كرده و اين بيمارى   چهارمحال و بختيارى كاه

در اين استان كنترل شده است.
ــخواركنندگان كوچك يك بيمارى ويروسى  طاعون نش
بسيار واگير دام هاى سبك است. اين بيمارى در آفريقا، 

هند خاورميانه و ايران اتفاق مى افتد.
اين بيمارى قابل سرايت از دام اهلى به حيوانات وحشى 
نيز هست و در مكان هايى مشاهده مى شود كه دام اهلى 
ــتند يا از آبشخورهاى  در تماس با حيوانات وحشى هس

مشترك استفاده مى كنند.
ــحات از  ــروع ناگهانى تب، ريزش ترش اين بيمارى با ش
ــهال بدبو و  ــم و بينى، زخم دهان، تنگى نفس، اس چش
سرفه بروز مى كند و دام مبتال به شدت الغر شده و تلف 
مى شود. ترشحات چشم، بينى، آب دهان و مدفوع حاوى 
مقادير زيادى از ويروس اين بيمارى است و شير حيوان 
نيز حاوى ويروس است.طاعون نشخواركنندگان كوچك
(Peste Petits Ruminants) يك بيمارى به شدت 
ويروسى با انتشار سريع است كه بيشتر نشخواركنندگان 

كوچك از قبيل گوسفند و بز را مبتال مى كند.
ــى ازجمله كل و بز، قوچ و ميش  نشخواركنندگان وحش
ــتند و از دام اهلى به  ــان اين ويروس هس و آهو نيز ميزب
ــن بيمارى در  ــى از اي ــرايت مى كند. تلفات ناش آنها س
حيات وحش به خصوص گونه هاى كل و بز و قوچ و ميش 

به مراتب بيش از دام اهلى است.
اين بيمارى قابل سرايت به انسان نبوده و در اثر تماس با 
الشه يا حيوان بيمار نيز، عامل بيمارى زا به انسان منتقل 
نمى شود. عامل بيمارى كه همان ويروس است در خارج 
از بدن ميزبان، ضعيف بوده و مدت كوتاهى زنده مى ماند.
ــورهاى آفريقايى و آسيايى  ــتر كش اين بيمارى در بيش
(شرق نزديك، كشورهاى حوزه خليج فارس) ديده شده 
ــتان  ــد، نپال، بنگالدش، پاكس ــال حاضر در هن و در ح
وافغانستان نيز شايع است. در بيشتر مناطق ايران نيز كه 
داراى جمعيت باالى نشخواركنندگان كوچك هستند 

ديده شده است.
ــارى يكى از  ــال و بختي ــتان چهارمح ــن ميان اس در اي
مهم ترين مراكز پرورش دام سبك(بز و گوسفند) است. 
ــون بيمارى زا  ــتان چهارمحال و بختيارى 50 كان در اس
ــيارى از  ــا تالش هاى بس ــته كه هم اكنون ب وجود داش

كارشناسان دامپزشكى به پنج كانون رسيده است.
باوجوداينكه مناطق حفاظت شده بسيارى در اين استان 
وجود دارد كه محل  زندگى حيوانان وحشى ازجمله كل 

و بز و قوچ است ضرورت حفاظت بيشتر دام ها در خصوص 
اين بيمارى ضرورى است.

ــتان  اس در  ــون  هم اكن ــنده  كش ــارى  بيم ــن  ي ا
چهارمحال و بختيارى كنترل شده است.

بيمارى طاعون نشخواركنندگان كوچك مانند بز 
و گوسفند درمان ندارد

يكى از دامپزشكان استان چهارمحال و بختيارى نيز در 
ــخواركنندگان  ــت: بيمارى طاعون نش اين خصوص گف
ــدارد و دام را تلف  ــفند درمان ن كوچك مانند بز و گوس

مى كند.
ــارزه با اين  ــوى ادامه داد: مهم ترين راه مب ــول موس رس

بيمارى پيشگيرى و واكسيناسيون است.
ــتى در خصوص  ــت: رعايت نكات بهداش وى اظهار داش
ــبك و قرنطينه كردن دام هاى بيمار  پرورش دام هاى س
نقش مهمى در جلوگيرى از گسترش اين بيمارى در گله 
ــداران بايد دام هاى خود را  دام دارد.وى عنوان كرد: دام
به موقع عليه اين بيمارى واكسيناسيون كنند تا از ابتالى 

دام ها به اين بيمارى جلوگيرى كنند.
دامپزشكى استان چهارمحال و بختيارى در اين خصوص 
ــك يك بيمارى  ــخواركنندگان كوچ گفت: طاعون نش
ويروسى بسيار واگير گوسفند و بز است كه عاليم آن در 

بزغاله ها، بسيار خوب ديده مى شود.

ــه داد: اين بيمارى با ايجاد زخم  عبدالمحمد نجاتى ادام
ــهال بدبو و خونى، تب و مشكالت تنفسى در  دهان، اس
ــال  ــان مى دهد. وى بابيان اينكه در س دام ها خود را نش
94 در راستاى مبارزه با اين بيمارى با تالش هاى بسيار 
زياد توانستيم كانون هاى بيمارى را از 50 كانون به پنج 
كانون برسانيم، اظهار داشت: در سال 93، 100 هزار دام 

در مقابل اين بيمارى واكسيناسيون شدند.
ــتيم از  ــيارى توانس ــت: با تالش هاى بس وى اظهار داش
ــزار دام را در مقابل اين  ــون 700 ه ــال تاكن ابتداى س
ــتان  ــيون كنيم تا اين بيمارى در اس بيمارى واكسيناس
كنترل شده است. مديركل دامپزشكى استان چهارمحال 
ــى  ــاره به اينكه حيوانات وحش و بختيارى در ادامه با اش
ــال به اين بيمارى  ــه كل و بز و قوچ نيز درخطر ابت ازجمل
هستند، ادامه داد: دام هايى كه در مناطق حفاظت شده به 
چرا مى روند بايد در خصوص اين بيمارى واكسيناسيون 

شوند تا بيمارى را به حيوانات وحشى انتقال ندهند.
مايه كوبى دام هايى كه در مناطق حفاظت شـده 

تردد مى كنند 
ــفند و بز در  نجاتى بابيان اينكه مايه كوبى گله هاى گوس
ــه بيمارى طاعون  ــده تنگ صياد علي منطقه حفاظت ش
نشخواركنندگان كوچك انجام شده است، اظهار داشت: 
ــتقر در  ــفند و بز مس ــات مايه كوبى جمعيت گوس عملي

ــاد عليه بيمارى  ــده تنگ صي اطراف منطقه حفاظت ش
ــبكه  ــط اكيپ هاى ش ــخواركنندگان  توس طاعون نش

دامپزشكى اين استان انجام شد.
مديركل دامپزشكى استان چهارمحال و بختيارى افزود: 
ــت  ــفند و بز با توجه به سياس ــى گله هاى گوس مايه كوب
سازمان دامپزشكى و در راستاى كاهش احتمال انتقال 
ــى موجود در  ــخواركننده وحش بيمارى به جمعيت نش

مناطق حفاظت شده انجام شده است.
ــرايت بيمارى طاعون نشخواركنندگان كوچك  خطر س
ــحات (ريز قطره ها)،  ــاس با تراوش ها و ترش از طريق تم
آبشخورها، و بستر حيوان آلوده در مراكز تكثير حيوانات 
وحشى پرتراكم افزايش پيدا مى كند. اگر بيمارى براى 
ــرى و  ــيار مس اولين بار در جمعيت طبيعى رخ دهد بس

واگيردار است.
زمانى كه حيوانات باهم  مخلوط شوند يا حيوانات جديد 
وارد گله شوند، بيمارى گسترش پيدا مى كند. تغييرات 
ــكى و  ــرما و دوره خش ــروع فصل باران و س آب وهوا، ش
ــيوع اين  ــب از عوامل مهم ش ــه نامناس همچنين تغذي
ــتى  ــت. دامداران بايد با رعايت نكات بهداش بيمارى اس
ــود را در مقابله  ــه كوبى به موقع، دام هاى خ و انجام ماي
ــنگين  ــارت س ــارى ايمن كنند تا دچار خس با اين بيم

نشوند.
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رييس دارالقرآن استان:

طرح «نور باران» با مشاركت مجمع خيران
 اجرا مى شود

معاون جهاد كشاورزى استان:

600 تن مرغ 
به كشورهاى همجوار صادر شد

ــتان  ــاركت مجمع خيران اس رييس دارالقرآن چهارمحال و بختيارى گفت: طرح نور باران با مش
اجرا مى شود.مهدى پرتويى ،گفت: در اين طرح 4 هزار جلد قرآن چاپ و توسط مجمع خيران به 
ــاره به ويژه برنامه هاى دارالقرآن به مناسبت دهه  مناطق محروم ارسال و توزيع مى شود.وى با اش
فجر در استان افزود: برگزارى اختتاميه جشنواره اذان استانى يكى از شاخص ترين ويژه برنامه هاى 
دارالقرآن در اين دهه است. رييس دارالقرآن چهارمحال و بختيارى بيان كرد: اختتاميه جشنواره 
اذان استانى با حضور دكتر محمد حسين سعيديان، قارى بين المللى و جمعى از مسووالن استانى 

14 بهمن ماه در مجتمع الله شهركرد برگزار و از 300 مؤذن استانى تجليل مى شود.
ــتان توسط  ــر اس ــان كرد: همزمان با آغاز دهه فجر 15 محفل قرآنى در سراس پرتويى خاطرنش
ــتگاه «قرآن بخوان جايزه بگير»در شهرستان  اكيپ هاى قرآنى برگزار مى شود. وى از برپايى ايس
ــتان كوهرنگ برپا مى شود كه  ــت اسكى شهرس ــتگاه در پيس كوهرنگ خبر داد و گفت: اين ايس
ــتگاه مراجعه كنند كه به بهترين قارى جوايزى  نوجوانان مى توانند براى تالوت قرآن به اين ايس

اهدا مى شود.
ــتان گشايش  ــگاه هاى قرآنى در اس رييس دارالقرآن چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه نمايش
ــگاه هايى با موضوع قرآن در شهرستان هاى  مى يابد، تصريح كرد: همزمان با آغاز دهه فجر نمايش

بروجن، لردگان و اردل گشايش مى يابد.
ــتايى ادامه داد: در حال حاضر 36 خانه  ــاره به تعداد خانه هاى قرآنى شهرى و روس پرتويى با اش
قرآنى شهرى و 70 خانه قرآنى روستايى در سراسر استان وجود دارد.وى كمبود اعتبارات را يكى از 
مشكالت دارالقرآن عنوان و بيان كرد: دارالقرآن با كمبود اعتبارات مواجه است و اعتبارات نسبت 

به سال گذشته هيچ گونه تغييرى نداشته است.

مهراب فرجى معاون جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى، با بيان اينكه از ابتداى امسال 
تاكنون ميزان توليدات و صادرات مرغ در استان 5 درصد افزايش يافته است، اظهار داشت: استان 
ما امسال براى نخستين بار توانست 600 تن مرغ را به كشورهاى همجوار از جمله عراق صادر كند.
وى با بيان اينكه هفته آينده 50 تن مرغ بدون آنتى بيوتيك در بازار استان توزيع مى شود، افزود: 
توليد مرغ سبز در استان تاكنون در 3 مرحله انجام شده كه 2 مرحله آن در استان توزيع و مرحله 
سوم به دليل عدم اطالع رسانى و آگاهى مردم از مزايايى مرغ بدون آنتى بيوتيك به خارج از استان 

به ويژه استان اصفهان صادر شده است.
ــه دليل عدم  ــرد: وزن كم ب ــارى بيان ك ــال و بختي ــتان چهارمح ــاورزى اس معاون جهاد كش
ــبز  ــرغ س ــد م ــاى تولي ــن مزاي ــودن از مهم تري ــالم تر ب ــه دارو و س ــتفاده از هيچ گون اس
ــدارد. ــى ن ــاوت چندان ــك دار تف ــرغ آنتى بيوتي ــا م ــت آن ب ــه قيم ــت ك ــتان اس در اس
ــال 150 تن مرغ در استان توليد شده است، تصريح   فرجى با بيان اينكه در 9 ماهه نخست امس
كرد: تاكنون 50 درصد از مرغ هاى توليد شده در استان توزيع و مابقى آن به استان هاى همجوار 
صادر شده است. وى گفت: امسال به دليل عدم تعادل قيمت مرغ و عدم اطمينان از سالم بوده مرغ 

تقاضا براى خريد مرغ در استان به شدت كاهش يافته است.
معاون جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى قيمت مرغ را در بازار كيلويى 4 هزار تومان 
اعالم و خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه قيمت مرغ 4 هزار تومان اعالم شد اما در بازار به قيمت 
ــطح  ــتارگاه صنعتى در س ــود. فرجى با بيان اينكه تنها 3 كش 3 هزار و 200 تومان عرضه مى ش
ــتارگاه صنعتى در استان فعال  ــتان فعاليت مى كنند، ادامه داد: 190واحد مرغدارى و 3 كش اس

هستند.

اخبار كوتاه

دريچه

رييس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان:

ستاد برنامه ريزى دهه فجر 
تشكيل شد

ــتاد برنامه ريزى يوم اهللا 12 بهمن  و دهه فجر در استان  ــى و هفتمين فجر انقالب اسالمى س در آستانه س
تشكيل شد.

على گرجى در جلسه برنامه ريزى يوم اهللا 12 بهمن  اظهار داشت: عزت و سربلندى كه امام خمينى(ره) به 
مردم هديه كرد سبب شد امروز با اقتدار در مسير پيشرفت و توسعه كشور در همه زمينه ها گام برداريم.

ــاره به اينكه آغازين برنامه هاى دهه فجر در روز دوازدهم بهمن بايد بسيار پرمحتوا و هنرمندانه  وى با اش
برگزار شود، افزود: برخالف سال هاى گذشته، مكان مراسم و رژه موتورى 12 بهمن از مصلى به فرهنگسراى 

بزرگ شهركرد تغيير مى كند.
رييس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى با اشاره به ويژه برنامه هاى دهه فجر بيان 
ــده از مهم ترين برنامه هاى روز نخست دهه  كرد: برگزارى رژه موتورى از فرودگاه به مسيرهاى تعيين ش

فجر است.
گرجى خاطر نشان كرد: اجراى سرود با  المان هاى ويژه، اجراى برنامه هاى ورزشى و اكروباتيك و ترامبولين، 
حضور عشاير با لباس محلى، راه اندازى كارناوال شادى دهه فجر، اجراى برنامه طنز، خاطره گويى، شعرخوانى 

از جمله ويژه برنامه هاى دهه فجر در استان است.
ــاد چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه انقالب اسالمى ايران مهم ترين واقعه عصر  مديركل فرهنگ و ارش
حاضر است، تصريح كرد: بايد از تمامى ظرفيت هاى موجود استان به ويژه ظرفيت هاى فرهنگى بايد براى 

برگزارى ويژه برنامه هاى دهه فجر استفاده شود.
كارگران با تبيين اهميت و ضرورت برگزارى با شكوه برنامه هاى دهه فجر امسال گفت: با توجه به تحوالت 
سياسى كه در كشور و منطقه و روابط بين المللى ايران اسالمى با دنيا رخ داد، چشم همه به اين دهه است كه 

مردم چگونه جشن پيروزى انقالب اسالمى خود را جشن مى گيرند.

كـاهش كـانون هاى بيمـارى زاى طـاعون دام در استـان

ــهركرد از افتتاح 6 طرح عمران شهرى، همزمان با دهه مبارك  شهردار ش
فجر سال جارى در شهركرد مركز استان چهارمحال و بختيارى خبر داد.

ــيل ــوم مس ــرد: افتتاح فاز دوم و س ــردى اظهار ك ــوراهللا غالميان دهك ن
 15 خرداد، پل مهديه، ساختمان پليس پايانه آزادى، پارك امامزاده سلطان 
سبزه پوش، فاز نخست محوطه سازى آرامگاه شهداى گمنام و مناسب سازى 
معابر جهت استفاده افراد كم توان در شهركرد از جمله اين طرح هاست كه 

در دهه مبارك فجر امسال مورد بهره بردارى قرار مى گيرند.
ــارد ريال از محل  ــا افزون  بر 27 ميلي ــراى اجراى اين پروژه ه وى گفت: ب

اعتبارات استانى و داخلى شهردارى شهركرد هزينه شده است.
شهردار شهركرد تصريح كرد: برگزارى و مشاركت در آيين هاى مرتبط با 
گراميداشت ايام اهللا دهه مبارك فجر و همچنين آذين بندى، زيباسازى و 
فضاسازى معابر شهرى از ديگر برنامه هاى مهم اين نهاد در سالروز پيروزى 

انقالب اسالمى است.
ــطح  ــا، زمينه براى ارتقاى س ــن برنامه ه ــاح و انجام اي وى افزود: با افتت

رضايتمندى مردم از خدمات اين شهردارى فراهم شود.
غالميان دهكردى خاطر نشان ساخت: شهردارى شهركرد همواره به عنوان 
ــهروندان و حل  ــتاى ارايه خدمات بهتر به ش يك نهاد غيردولتى، در راس

مشكالت شهر تالش شبانه روزى مى كند.

ــتان چهار محال و بختيارى اظهار كردند: حسب  جمعى از كشاورزان چغندركاراس
ــركت فرآورده هاى غذايى و قند چهارمحال  قراردادى كه در سال زراعى جارى با ش
و بختيارى منعقد كرده  بودند در موعد مقرر محصول خود را به اين كارخانه تحويل 
ــاورزان ادامه دادند: در حال حاضر پس از گذشت چند ماه كارخانه از  دادند.اين كش
پرداخت پول خوددارى و اعالم كرده حاضر است با قيمت مصوب، شكر را با قيمت 23 

هزار ريال به كشاورزان بابت طلبشان بفروشد.
ــد: در حال حاضر جداى  ــال و بختيارى ادامه دادن جمعى از چغندركاران چهارمح
ــى در  ــاله خود شكرفروش ــراى دريافت زحمت يك  س ــاورزان بايد ب ــه كش از اينك
ــرر  ــد ض ــد باي ــه كنن ــارى را تجرب ــال و بختي ــتان چهارمح ــاى اس خيابان ه
ــزار و 400 ريال ــازار يك ه ــكر در ب ــرا كه قيمت ش ــوند؛ چ گزافى نيز متحمل ش

 ارزان تر از قيمت فروش در كارخانه است.
اين كشاورزان بيان داشتند: جدا از اين، بابت فروش شكر به كشاورزان مبلغ زيادى 
ــد كه به صورت كلى مى توان اعالم كرد با  نيز ماليات بر درآمد از آنها كسر خواهد ش
ــاورزان جز ضرر و اعصاب خوردى چيزى  ــت چغندرقند براى كش اين شرايط كاش

در پى ندارد. 
جمعى از كشاورزان استان چهارمحال و بختيارى با ارسال نامه هاى متعدد به استاندار، 
ــانه ها گاليه خود را از شرايط موجود  نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى و رس

اعالم كرده و خواهان احقاق حق خود هستند. 

كشاورزان چغندركار استان، شكرفروش مى شوند6 طرح عمران شهرى شهردارى شهركرد در دهه فجر افتتاح مى شود
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مفاد آرا
10/613 آگهی موضوع م�اده 3 قانون وماده 13 آیین نام�ه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء ص��ادره هیات موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان ام��روز چاپ اصفهان آگهی میش��ود و درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی نس��بت به بندالف( بمدت دو ماه ونس��بت به بندب( بمدت یکماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک  شهرضا تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1.رای شماره 8645 – 94/8/30 – زهرا میرزائی شهرضا فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 175 شهرضا و شماره ملی1198982965 ششدانگ قسمتی از دو باب مغازه 
با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 359/7 که به شمارره 8129 تبدیل 
شده به مس��احت 33 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 359/6 ملکی متقاضی 

جمعا تشکیل دو باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن را داده است.
2.رای ش��ماره 8703 – 94/9/2 –احمد صداقت فرزند حسین به شناسنامه شماره 
808 شهرضا و شماره ملی1198951699 چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 707 به مساحت ششدانگ 162 مترمربع.
3.رای ش��ماره 8706 – 94/9/2 – طاهره شبانی فرزند عباس به شناسنامه شماره 
933 شهرضا و شماره ملی 119900544 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه قدیمی مفروزی از پالک 707 به مساحت ششدانگ 162 مترمربع.
4.رای ش��ماره 8876 – 94/9/9 – محمدرضا آبادیان فرزند جعفر به شناس��نامه 
شماره 799 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199397180 ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 3961/3 به مساحت 15/72 مترمربع.
5.رای ش��ماره 8887 – 94/9/9 – محمدرضا آبادیان فرزند جعفر به شناس��نامه 
ش��ماره 799 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199397180 شش��دانگ یک باب 
مغازه مفروزی از پالک 3961/3 به مساحت 17/17 مترمربع.درازاء16سهم مشاع 

از310سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف ورثه محمدحسن میرشفیعی.
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد

6.رای شماره 8294 – 94/8/18 – اشرف فردوسیان فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 770 شهرضا و ش��ماره ملی 1199172448 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 174/1 به 
مساحت ششدانگ 99/10 مترمربعکه به انضمام قسمتی از پالک 173/3 جمعا تشکیل 

یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن را داده است.
7.رای ش��ماره 8295– 94/8/18 –علی رضا رحمتی فرزند حس��ین به شناسنامه 
شماره 88 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199375977 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتی از یک باب مغازه با س��اختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 174/1 
بهمساحت ششدانگ 99/10 مترمربعکه به انضمام قس��متی از پالک 173/3 جمعا 

تشکیل یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن را داده است.
8.رای شماره 8516 – 94/8/26 –عباس محمودیان کرویه فرزند کریم به شناسنامه 
شماره 207 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی1199966924 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 258 به مساحت 122/5 مترمربع.
9.رای شماره 374 – 94/1/23 – کمال باباربیع فرزند اکبر به شناسنامه شماره 130 
شهرضا و شماره ملی 1199087701 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 275 باقیمانده و 10560 به مساحت ششدانگ 176 مترمربع.

10.رای ش��ماره 375– 94/1/23 –خدیجه عس��گری فرزند مرتضی به شناسنامه 
شماره 754 شهرضا و شماره ملی1199141429 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 275 باقیمانده و 10560 به مساحت ششدانگ 

176 مترمربع.
11.رای شماره 8646 – 94/8/30 – علیرضا خجس��ته فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 755 شهرضا و شماره ملی 1199051292 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 290 به مساحت 164/40 مترمربع.
12.رای ش��ماره 7674 – 94/7/28 – علی رضا رحمتی فرزند حسین به شناسنامه 
ش��ماره 88 حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199375977 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 568 به مس��احت شش��دانگ 229/57 

مترمربع.
13.رای شماره 7675– 94/7/28 –اشرف فردوسیان فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 770 شهرضا و شماره ملی1199172448 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 568 به مساحت ششدانگ 229/57 مترمربع.
14.رای ش��ماره 8471 – 94/8/25 – فهیمه اس��حاقی فرزند اکبر به شناسنامه و 
شماره ملی 1190064650 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 746 به 
مساحت 160/93 مترمربع.درازاء178سهم مشاع از1000سهم سه دانگ ازششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدعلی میرهادی.
15.رای شماره 8435 – 94/8/25 – جنت دهقان فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 
255 شهرضا و شماره ملی 1199339059 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 813 به مساحت ششدانگ 160 مترمربع.
16.رای شماره 8437– 94/8/25 –محمدحسن دهقان فرزند اسمعیل به شناسنامه 
شماره 32 شهرضا و شماره ملی1198943939 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 813 به مساحت ششدانگ 160 مترمربع.
17.رای شماره 8456 – 94/8/25 – علی اصغر ایزدیان اسفرجانی فرزند عبدالرحیم 
به شناسنامه شماره 3125 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی1198699604 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 846 به مساحت ششدانگ 238/26 

مترمربع.
18.رای شماره 8457 – 94/8/25 –طیبهه مصلحی فرزند عبدالستار به شناسنامه 
ش��ماره 573 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199407933 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 846 به مس��احت شش��دانگ 238/26 

مترمربع.
19.رای شماره 8521 – 94/8/27 – مرتضی تاکی فرزند کمال به شناسنامه شماره 
286 شهرضا و ش��ماره ملی 1199268836 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 963/3 که به شماره 14419 تبدیل شده به مساحت 

ششدانگ 247/60 مترمربع.
20.رای شماره 8522 – 94/8/27 – مهدیه س��بزواری فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 8463 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199919586 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 963/3 که به شماره 14419 

تبدیل شده به مساحت ششدانگ 247/60 مترمربع.
21.رای ش��ماره 8640 – 94/8/30 – سیدحس��ین مختاری فرزند سیداس��حق به 
شناسنامه شماره 31 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209930145 بیست 
و چهار حبه و بیست و چهار -دو هزار و س��یصد و هفتاد و پنجم حبه مشاع از 72 
حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 965 به مساحت ششدانگ 198/65 

مترمربع.
22.رای شماره 8641 – 94/8/30 –سودابه مختاری فرزند سیدابراهیم شناسنامه 
شماره 225 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شمارهملی1209283212 بیست و سه  حبه 
و دو هزار و سیصد و بیس��ت و هفت-دو هزار و سیصد و هفتاد و پنجم حبه مشاع 

از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 965 به مس��احت شش��دانگ 
198/65 مترمربع.

23.رای ش��ماره 8642– 94/8/30 –س��یده مدینه مختاری فرزند سیداس��حق به 
شناسنامه و شمارهملی1200024966 حوزه 1 مرکزی سمیرم بیست و چهار حبه 
و بیست و چهار - دو هزار و سیصد و هفتاد و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 965 به مساحت ششدانگ 198/65 مترمربع.
24.رای ش��ماره 6783 – 94/6/28 – الهام الس��ادات صالح فرزند س��یدمهدی به 
شناسنامه شماره 1866 شهرضا و شماره ملی 1199326917 شانزده حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1113 بهمساحت ششدانگ 

192/88 مترمربع.
25.رای شماره 6784 – 94/6/28 –زهرا براهیمی فرزند محمدحسین به شناسنامه 
شماره 822 شهرضا و ش��ماره ملی 1198990430 پنجاه و شش حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1113 به مساحت ششدانگ 

192/88 مترمربع.
26.رای شماره 8438 – 94/8/25 – سیف اله ملجائی فرزند عبدالکریم به شناسنامه 
شماره 829 شهرضا و شماره ملی 1198916151 ششدانگ یک باب مغازه با طبقات 

تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 1304به مساحت 137/40 مترمربع.
27.رای شماره 8648 – 94/8/30 – احمدرضا کاظمینی فرزند بهرام به شناسنامه 
شماره 262 شهرضا و شماره ملی 1199046361 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1385 به مساحت ششدانگ 173 مترمربع.
28.رای ش��ماره 8649 – 94/8/30 – فهیمه تیموریان فرزند خلیل به شناس��نامه 
شماره 1454 شهرضا و ش��ماره ملی 1199100943 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1385 به مساحت ششدانگ 173 مترمربع.
29.رای ش��ماره 8889 – 94/9/9 – س��یدمصطفی میراجاق فرزند س��یدحمید به 
شناسنامه ش��ماره 675 شهرضا و ش��ماره ملی 1198914610 پنجاه و دو حبه و 
چهار _ یازدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1484 

به مساحت ششدانگ 275/85 مترمربع.
30.رای شماره 8891– 94/9/9 –مهوش نیک اقبال فرزند غالمحسین به شناسنامه 
شماره 255حوزه 9 آبادان و شماره ملی1819325911 نوزده حبه و هفت_ یازدهم 
حبه مش��اع از72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1484 به مساحت 

ششدانگ 275/85 مترمربع.
31.رای شماره 10199 – 93/10/23 – حمیدرضا راعی فرزند منصور به شناسنامه 
شماره 705 شهرضا و شماره ملی 1199078141 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1506 به مساحت ششدانگ 210/31 مترمربع.
32.رای شماره 10200 – 93/10/23 – دسری هاتاموسا فرزند دانیلو به شناسنامه 
و شماره ملی 1272825027 اصفهان سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1506 به مساحت ششدانگ 210/31 مترمربع.
33.رای ش��ماره 8384 – 94/8/23 –حمید صبوری فرزند عباسعلی به شناسنامه 
شماره 1163 شهرضا و شماره ملی1199256706 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه س��ه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1534 به مس��احت شش��دانگ 

142 مترمربع.
34.رای ش��ماره 8385 – 94/8/23 – منیر غالمی فرزند عباس��علی به شناسنامه 
ش��ماره 2746 حوزه 3 اصفهان و شماره ملی1287368808 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه س��ه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1534 به مس��احت 

ششدانگ 142 مترمربع.
35.رای شماره 546 – 94/1/26 – سیدکمال میر مهدیه اسفرجانی فرزند سیدعلی 
به شناسنامه شماره 24 شهرضا و ش��ماره ملی1199804312 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1543 به مساحت ششدانگ 155 

مترمربع.
36.رای شماره 565 – 94/1/26 –افسانه فخار فرزند جواد به شناسنامه شماره 251 
شهرضا و شماره ملی1199150967 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1543 به مساحت ششدانگ 155 مترمربع.
37.رای شماره 2703 – 94/3/30 – جواد فخار فرزند حسن به شناسنامه شماره 82 
شهرضا و شماره ملی 1199708933 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1543 به مساحت ششدانگ 151 مترمربع.
38.رای ش��ماره 4096 – 94/3/30 – نصرت خوش نظر فرزند رضا به شناسنامه 
ش��ماره 18 حوزه 2 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199723827 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1543 به مساحت ششدانگ 151 

مترمربع.
39.رای شماره 8519 – 94/8/27 – حسینقلی مجیدی فرزند محمدباقر به شناسنامه 
شماره 58 حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 1209814463 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 185 مترمربع.
40.رای شماره 8520 – 94/8/27 – معصومه خاتون ناظم فرزند یداله به شناسنامه 
شماره 690 شهرضا و شماره ملی 1198903643 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 185 مترمربع.
41.رای شماره 2688 – 94/3/30 – طیبه موسوی فرزند سیدعبداله به شناسنامه 
شماره 1722 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209226431 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 147 مترمربع.

42.رای شماره 2692 – 94/3/30 – سیدنصراله بوستانی فرزند زریر به شناسنامه 
شماره 4289 سمیرم و شماره ملی 1209253860 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 147 مترمربع.
43.رای ش��ماره 6719 – 94/6/24 – حش��مت اله قربانی بوانی فرزند رضاقلی به 
شناسنامه شماره 21 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی1199578258 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 

267/65 مترمربع.
44.رای ش��ماره 6722 – 94/6/24 – فاطم��ه مهدی��ان مارانی فرزن��د امیدعلی به 
شناسنامه شماره 2 حوزه 1 روستائی شهرضا و ش��ماره ملی1199598704 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 

267/65 مترمربع.
45.رای ش��ماره 8331 – 94/8/20 – روح اله فرجام فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 20386 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1198483741 چهار و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 189 مترمربع.

درازاء سه-پنجم حبه مشاع از72حبه شش��دانگ انتقال عادی ازطرف خانم مهری 
تاکی.

46.رای شماره 8332 – 94/8/20 –فاطمه درویشی فرزند محمد جواد به شناسنامه 
ش��ماره 1987 ش��هرضا و ش��ماره ملی1199854824 یک و نیم دانگ مش��اع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 189 مترمربع. 
درازاء سه-پنجم حبه مشاع از72حبه شش��دانگ انتقال عادی ازطرف خانم مهری 

تاکی.
47.رای ش��ماره 8657 – 94/8/30 – منیره الس��ادات مدنی فرزند سیدحسین به 
شناسنامه و شماره ملی 1190060302 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1762 به مساحت 106/10 مترمربع.
48.رای شماره 8387 – 94/8/23 – س��هیال دهقان فرزند محمدعلی به شناسنامه 
ش��ماره 510 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199380199 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 
209/85 مترمربعکه به انضمام قسمتی از حریم قنات س��ودآباد جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
49.رای ش��ماره8389–94/8/23 –یداله دهقان فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 
554 حوزه 6 ش��هرضا و شماره ملی1199360120 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 

قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1779 به مس��احت ششدانگ 209/85 
مترمربعکه به انضمام قسمتی از حریم قنات س��ودآباد جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
50.رای شماره 9061 – 94/9/17 – مسعود بخشی زاده فرزند قمصور به شناسنامه 
شماره 1192 شهرضا و ش��ماره ملی 1199220620 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3483 به مس��احت ششدانگ 114/45 
مترمربع که به انضمام شش��دانگ پالک180/17 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده 

است.
51.رای شماره 9062 – 94/9/17 –مهناز بخشی زاده فرزند عبدالعلی به شناسنامه 
شماره 566 حوزه 2 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی1209426331 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3483 به مساحت ششدانگ 
114/45 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک180/17 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
52.رای ش��ماره 7148 – 94/6/30 – ش��هرام فخار ش��هرضا فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 205 شهرضا و ش��ماره ملی 1199166790 سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مف��روزی از پالک 3749 و 11485 به مس��احت 

ششدانگ 175/63 مترمربع.
53.رای شماره 7151 – 94/6/30 – زهره دباغ فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 
688 شهرضا و شماره ملی 1199215589 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 3749 و 11485 به مساحت ششدانگ 175/63 مترمربع.

54.رای ش��ماره 2619 – 94/3/27 – ماریه موس��وی فرزند س��ید محمدباقر به 
شناسنامه شماره 291 سمیرم و شماره ملی 1209160501 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 140 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

55.رای ش��ماره 8517 – 94/8/26 – امیر صالحیان فرزند خس��رو به شناسنامه 
شماره 758 شهرضا و شماره ملی1199293776 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 

مفروزی از پالک 344 به مساحت 107/77 مترمربع.
56.رای شماره 8496 – 94/8/26 –س��یدمحمدعلی طباطبائیان فرزند مسیح اله به 
شناسنامه ش��ماره 812 شهرضا و ش��ماره ملی1199064424 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 430 

به مساحت ششدانگ 251/18 مترمربع.
57.رای شماره 8497 – 94/8/26 – شیرین قبادی فرزند باقر به شناسنامه شماره 
725 شهرضا و شماره ملی  1199131334 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 430 به مساحت ششدانگ 

251/18 مترمربع.
58.رای ش��ماره 8333 – 94/8/20 – طوبی عابدی فرزند اس��معیل به شناسنامه 
شماره 411 شهرضا و ش��ماره ملی 1198846992 بیس��ت و چهار حبه و چهل و 
هشت - هفتصد و بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 477 به مساحت ششدانگ 356/30 مترمربع.
59.رای شماره 8334 – 94/8/20 – جمشید عابدی فرزند کریم به شناسنامه شماره 
17542 شهرضا و شماره ملی 1198455349 سی و پنج حبه و ششصد و هشتاد و 
پنج  - هفتصد و بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 477 به مساحت ششدانگ 356/30 مترمربع.
60.رای ش��ماره 8335 – 94/8/20 – مریم خیامی فرزند حجت اله به شناس��نامه 
شماره 61 قمشه و شماره ملی1199266582 یازده حبه و هفتصد و نه- هفتصد و 
بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 477 به 

مساحت ششدانگ 356/30 مترمربع.
61.رای شماره 8450 – 94/8/25 –ابراهیم حقیقی فرزند حاجی به شناسنامه شماره 
1850حوزه 3 آبادان و شماره ملی 1817808613 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 516 و 518 و 518/1 به مس��احت شش��دانگ 216/53 

مترمربع.
62.رای شماره 8451 – 94/8/25 – سیما قدیری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
467 شهرضا و شماره ملی1199048410 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 516 و 518 و 518/1 به مساحت ششدانگ 216/53 مترمربع.
63.رای شماره 8454 – 94/8/25 – سیف اله ملجائی فرزند عبدالکریم به شناسنامه 
شماره 829 شهرضا و شماره ملی 1198916151 سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به اس��تثناء به��اء ثمنیه  اعیان��ی مفروزی از پالک 527 به مس��احت 

ششدانگ 209/60 مترمربع.
64.رای شماره 8455 – 94/8/25 – افسر ملجائی فرزند محمداسمعیل به شناسنامه 
شماره94 شهرضا و شماره ملی1199342076 دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه  اعیانی مفروزی از پالک 527 به مساحت ششدانگ 

209/60 مترمربع.
65.رای شماره 8452 – 94/8/25 – علیرضا س��بزواری فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 749 شهرضا و شماره ملی 1199160482 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 537 باقیمانده که به شماره 4691 تبدیل شده به مساحت 

ششدانگ 212/26 مترمربع.
66.رای شماره 8453 – 94/8/25 – ملیحه ابراهیمی فرزند علی اکبر به شناسنامه 
شماره 78 شهرضا و شماره ملی 1199209481 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 537 باقیمانده که به شماره 4691 تبدیل شده به مساحت 

ششدانگ 212/26 مترمربع.
67.رای شماره 1573 – 94/2/21 – سیدمحمود اهلی فرزند سیداحمد به شناسنامه 
شماره 3637 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199871321 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 744 به مساحت 286/70 مترمربع.
68.رای ش��ماره 7218 – 94/6/31 – حجت آرامی فرزند نعمت اله به شناس��نامه 
شماره 78 شهرضا و ش��ماره ملی 1199402982 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 780 به مساحت 154/40 مترمربع.
69.رای ش��ماره 7564 – 94/7/16 – مهناز کاجی فرزند یداله به شناسنامه شماره 
1341 شهرضا و شماره ملی 1199069711 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 813 به مساحت ششدانگ 132/73 مترمربع.
70.رای ش��ماره 7565 – 94/7/16 – اسمعیل نامدار فرزند حس��ین به شناسنامه 
شماره 481 شهرضا و شماره ملی 1198987022 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 813 به مساحت ششدانگ 132/73 مترمربع.
71.رای ش��ماره 9294 – 94/9/26 – حمیدرضا حس��ن پوری فرزند حسینعلی به 
شناسنامه شماره 1126 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199236993 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 819 به مس��احت ششدانگ 158/85 

مترمربع.
72.رای شماره 9295– 94/9/26 –لیال همتی ولندانی فرزند علیرضا به شناسنامه 
شماره 5 حوزه 1 مرکزی شهرضا و ش��ماره ملی1199664871 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 819 به مس��احت ششدانگ 158/85 

مترمربع.
73.رای ش��ماره 8369 – 94/8/23 – عبدالحس��ین رجائی فرزن��د عبدالوهاب به 
شناسنامه شماره 792 شهرضا و ش��ماره ملی 1199172669 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت36 مترمربع.
74.رای ش��ماره 8370 – 94/8/23 – عبدالحس��ین رجائی فرزن��د عبدالوهاب به 
شناسنامه شماره 792 شهرضا و ش��ماره ملی 1199172669 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت 38 مترمربع.
75.رای شماره 8372 – 94/8/23 – حمیرا رجائی فرزند عبدالوهاب به شناسنامه 
شماره 640 شهرضا و شماره ملی 1199077496 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 884 به مساحت 33 مترمربع.

76.رای ش��ماره8373–94/8/23 –حمیرا رجائی فرزند عبدالوهاب به شناسنامه 
شماره 640 شهرضا و شماره ملی1199077496 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 884 به مساحت 30 مترمربع.
77.رای شماره 8374 – 94/8/23 – مسعود رجائی فرزند عبدالوهاب به شناسنامه 
شماره 134 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199348910 ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 884 به مساحت 46 مترمربع.
78.رای شماره 8375 – 94/8/23 – مسعود رجائی فرزند عبدالوهاب به شناسنامه 
شماره 134 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199348910 ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 884 به مساحت 37 مترمربع.
79.رای شماره 8376 – 94/8/23 – زهرا ش��فیعی فرزند عبدالوهاب به شناسنامه 
شماره 204 شهرضا و شماره ملی 1199045780 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 884 به مساحت 47 مترمربع.
80.رای شماره 8391 – 94/8/23 – نوش��ین حجازی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 2066 حوزه 4 شهری آبادان و شماره ملی1818552779 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت 44 مترمربع.
81.رای شماره 8392 – 94/8/23 – مسعود رجائی فرزند عبدالوهاب به شناسنامه 
شماره 134حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199348910 سه دانگ ششدانگ یک 

دستگاه راه پله مفروزی از پالک 884 به مساحت ششدانگ 30 مترمربع.
82.رای ش��ماره 8394 – 94/8/23 – عبدالحس��ین رجائی فرزن��د عبدالوهاب به 
شناسنامه شماره 792 شهرضا و شماره ملی 1199172669 سه دانگ ششدانگ یک 

دستگاه راه پله مفروزی از پالک 884 به مساحت ششدانگ 30 مترمربع.
83.رای شماره 6895 – 94/6/29 – عبدالرسول آربیع فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 431 شهرضا و ش��ماره ملی 1199197963 نس��بت به بیست و چهار حبه 
مش��اع به اس��تثناء بهاء ثمنیه عرصه واعیان و رضوان آربیع فرزند س��یف اله به 
شناسنامه شماره 339 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199151841نسبت به دوازده 
حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه واعیان و شوکت مصفی شهرضائی فرزند 
حسین به شناسنامه شماره 17572 شهرضاوشماره ملی 1198455640نسبت به 
هفت حبه و یک-پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه واعیان و سرور آربیع 
فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 240 شهرضا و شماره ملی 1198934141 
نسبت به بهاء ثمنیه عرصه و اعیان چهل و س��ه حبه و یک- پنجم حبه مشاع از 72 
حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 911 به مساحت ششدانگ 256/96 

مترمربع.
84.رای شماره 10008 – 93/10/21 –  سرور آربیع فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 240 شهرضا و شماره ملی 1198934141 بیست و هشت حبه و چهار - پنجم 
حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 911 به مساحت 

ششدانگ 256/96 مترمربع.
85.رای شماره 2690 – 94/3/30 – فضل اله دهقان زاد فرزند حبیب به شناسنامه 
شماره 1239 شهرضا و ش��ماره ملی 1198981725 ششدانگ قسمتی از یک باب 
مغازه و انبار با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 967 به مساحت 78 
مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 4154 جمعا تشکیل یک باب مغازه و انبار با 

ساختمان احداثی بر روی آن را داده است.
86.رای ش��ماره 7834 – 94/7/27 – محمدحس��ن غالم��ی فرزن��د حس��ین ب��ه 
شناسنامه ش��ماره 783 شهرضا و ش��ماره ملی 1198915692 چهار دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مف��روزی از پ��الک 1014 که به ش��ماره 4814 تبدیل 
ش��ده به مس��احت شش��دانگ 162/60 مترمربع.بموجب سندش��ماره10726-
90/08/03دفتر247شهرضادررهن بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضاقراردارد.

87.رای شماره 7835 – 94/7/27 – مریم ملکیان فرزند عطاءاله به شناسنامه شماره 
1899 قمشه و شماره ملی 1199264067 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1014 که به شماره 4814 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 162/60 
مترمربع. بموجب سندشماره10726-90/08/03دفتر247ش��هرضادررهن بانک 

مسکن شعبه مرکزی شهرضاقراردارد. 
88.رای ش��ماره 8623 – 94/8/30 – ولی اله برزگری فرزند حس��ن به شناسنامه 
شماره 434 شهرضا و شماره ملی1198847220 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 1092 به مساحت 33/15 مترمربع.
89.رای شماره 9280 – 94/9/25 – مصطفی صالحپور فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 897 شهرضا و شماره ملی 1198895829 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1106 که به شماره 4893 تبدیل شده به مساحت 274/75 مترمربع.
90.رای ش��ماره 8469 – 94/8/25 – سیدحس��ین دادخ��واه فرزند س��یدعلی به 
شناسنامه شماره 1222 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی1199278191 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب مغازه و انبار متصله مفروزی از پالک 1233 به مساحت 

ششدانگ 69/19 مترمربع.
91.رای ش��ماره 8470 – 94/8/25 – الهام الس��ادات صالح فرزندس��یدمهدی به 
شناسنامه شماره 1866 شهرضا و ش��ماره ملی1199326917 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه و انبار متصله مفروزی از پالک 1233 به مساحت ششدانگ 

69/19 مترمربع.
92.رای ش��ماره 7158 – 94/6/30 – محمود جوی فرزند حس��ین به شناس��نامه 
شماره 916شهرضا و ش��ماره ملی 1198917024 شصت و هفت و نیم حبه مشاع 
از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1295 به مس��احت ششدانگ 

364/5 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

93.رای شماره 8874 – 94/9/9 – غالمرضا خسروی فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 401 حوزه 2 شهری خرمشهر و شماره ملی 1829236849 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 37 به مس��احت شش��دانگ 134/03 

مترمربع.
94.رای ش��ماره 8875– 94/9/9 –رقیه رحیم زاده فرزند ذوالفقار به شناس��نامه 
ش��ماره 372 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی1199385360 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 37 به مساحت ششدانگ 134/03 مترمربع.

95.رای شماره 6495 – 94/7/26 – مصطفی صفرپور فرزند عوضعلی به شناسنامه 
شماره 1029 شهرضا و شماره ملی1199255361 سه دانگ مشاع از ششدانگ:

الف: قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 99 به مس��احت ششدانگ 60/16 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 100 جمعا تشکیل یک باب خانه را می دهد.

ب: قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 100 به مس��احت ششدانگ 170/85 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 99 جمعا تشکیل یک باب خانه را می دهد. 

96.رای شماره 6497 – 94/7/26 – مریم اسکندرزاد فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 671 قمشه و شماره ملی 1199272681 سه دانگ مشاع از ششدانگ:

الف: قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 99 به مس��احت ششدانگ 60/16 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 100 جمعا تشکیل یک باب خانه را می دهد. 

ب: قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 100 به مس��احت ششدانگ 170/85 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 99 جمعا تشکیل یک باب خانه را می دهد. 

97.رای شماره 3968 – 94/4/10 – اسحاق حسن پور فرزند حبیب اله به شناسنامه 
شماره 90 قمشه و شماره ملی 1199245976 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 109 به مساحت ششدانگ 191/80 مترمربع.
98.رای شماره 3969– 94/4/10 –سمیه خاکسار جاللی فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 56 حوزه 1 مرکزی قمش��ه و ش��ماره ملی1199956112 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 109 به مس��احت ششدانگ 

191/80 مترمربع.
ادامه صفحه 11
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اخبار  اخبار كوتاه

شيب نزولى ساخت پروژه فاضالب  لنجان 
به دليل مشكالت مالى فوالد مباركه

احداث باند دوم
ازونبالغ – فريدونشهر در استان

6 پروژه عمرانى در تيران و كرون
 به بهره بردارى مى رسد

مسوول ستاد دهه فجر شهرستان شاهين شهر و ميمه با بيان 
اينكه به مناسبت سى و هفتمين سالگرد پيروزى شكوهمند 
ــالمى بيش از 217 برنامه پيش بينى شده است،  انقالب اس

گفت: اين برنامه ها در چهار محور در نظر گرفته  شده اند.
ــيدن سى و هفتمين   مسيب نجيمى ضمن تبريك فرارس
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، دهه مبارك فجر را ميراث 
ماندگار بنيان گذار جمهورى اسالمى ايران امام خمينى (ره) 
برشمرد و اظهار كرد: دهه فجر بيانگر عزت، اقتدار، استقالل 

و عظمت ملت ايران است.
وى افزود: به منظور برگزارى هرچه باشكوه تر مراسم سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى ستاد دهه فجر با تشكيل 17 كميته 
تخصصى از جمله كميته قرآنى، مساجد و حوزه هاى علميه، 
مراسم جشن هاى انقالب، ارتباطات و اطالع رسانى، اصناف، 
ــتان  ــطح شهرس ــتاد فرعى نيز در س زنان و خانواده و 6 س
ــاس هماهنگى هاى  ــر اس ــروع كرده اند و ب ــود را ش كار خ
انجام  شده با دستگاه هاى فرهنگى شهرستان ويژه برنامه هاى 

سى و هفتمين سالگرد پيروزى انقالب، تدوين شده است.
ــه گفت:  ــهر و ميم ــر شاهين ش ــتاد دهه فج ــوول س مس
ــروع دهه فجر  ــل از ش ــور قب ــا در چهار مح ــن برنامه ه اي
ــاى ايام دهه فجر  (36 برنامه)، برنامه هايى كه خاص روزه
ــتند (132 برنامه)، اجراى 10 برنامه كه تنها چند روز  هس
ــى كه در طول  ــوند و برنامه هاي در دهه فجر اجرايى مى ش

دهه فجر (39 برنامه) تهيه و تدارك ديده  شده است.
ــر 36 برنامه  ــتقبال از دهه فج ــه داد: در هفته اس وى ادام
ــا و  ــدى خيابان ه ــم از آذين بن ــتان اع ــطح شهرس در س
ــابقات  ــتان، برگزارى مس ــدارس و ادارات شهرس معابر، م
ــرى، اردو  ــام معظم رهب ــات امام و مق ــى از بيان جزء خوان
ــى،  ــعر و ادب و داستان نويس ــت هاى تخصصى ش و نشس
ــى  تخصص ــت هاى  نشس ــى،  نمايش ــاى  هنره

آثار سينمايى و همايش رسانه برگزار مى شود.
ــول دهه فجر  ــرد: 39 برنامه اى كه در ط نجيمى تصريح ك
ــد از: برگزارى  ــد، عبارت ان به مدت 10 روز اجرا خواهد ش

ــدارس، برپايى  ــال فراخوان به م ــى با ارس ــابقه عكاس مس
نمايشگاه هاى عكس، پوستر، كتاب و محصوالت فرهنگى، 
ــرود و نواهاى حماسى  قرائت جمعى سوره فجر، پخش س
انقالبى، برگزارى جلسات سخنرانى در سطح مدارس، ادارات 
و كارخانه هاى شهرستان، بازديد از خانواده هاى صعب العالج 
و توزيع بسته هاى غذايى بين محرومين، نمايش نامه خوانى، 
نمايش تئاترهاى انقالبى، نمايش فيلم هاى انقالب، نمايشگاه 
ــمى، برگزارى محافل انس با قرآن، جلسات  هنرهاى تجس
ــابقه نهج البالغه، جلسات مشاوره  ختم قرآن، برگزارى مس
ــوزه اقتصاد  ــتاوردهاى بانوان در ح ــگاه دس رايگان، نمايش

مقاومتى و ...
ــتان  ــاخص ترين برنامه هاى ايام دهه فجر در شهرس وى ش
ــالب در مدارس،  ــهر و ميمه را نواختن زنگ انق شاهين ش
همايش واليت فقيه، رژه موتور سواران، افتتاح نمايشگاه هاى 

دهه فجر و ايستگاه هاى صلواتى بر شمرد.
ــهر و ميمه مهم ترين  ــتاد دهه فجر شاهين ش ــوول س مس
ــه مدت 10 روز  ــه از 12 بهمن تا 22 بهمن ب برنامه هايى ك
ــن انقالب در آموزشگاه ها،  ــد را مراسم جش اجرا خواهد ش
ــم تجليل از نخبگان نمونه  برگزارى نمايشگاه كتاب، مراس
شهرستان، تجليل از قهرمانان ورزشى، اكران فيلم جشنواره 
ــن عنوان كرد.  ــجره طيبه صالحي عمار و اردوهاى طرح ش
ــم راهپيمايى باشكوه 22 بهمن  وى خاطر نشان كرد: مراس
ــه، وزوان، الى بيد  ــز، ميم ــهر، گ ــهرهاى شاهين ش در ش
ــاعت 9:30 صبح  ــان س ــتاهاى بخش ميمه همزم و روس
ــتگاه فرهنگى  ــى ايس ــم، برپاي ــرآن كري ــى ق ــا همخوان ب
ــى  ــركات ورزش ــراى ح ــى، اج ــير راهپيماي در مس
ــزارى  ــل برگ ــى در مح ــل از راهپيماي ــتيك قب ژيمناس
ــرگاب و  ــتگاه صلواتى در گ ــى ايس ــن، برپاي ــم جش مراس
ــرود دانش آموزان در مراسم جشن شاهين شهر، اجراى س
 22 بهمن، مراسم جشن و تجليل از مادران نمونه و خانواده 

محترم شهدا برگزار خواهد شد.

ــش پروژه عمرانى در  ــتان تيران و كرون گفت: ش مدير اداره برق شهرس
دهه فجر سال جارى در تيران و كرون به بهره بردارى مى رسد.

محمدرضا معينى اظهار كرد: اين شش پروژه با اعتبارى بالغ بر دو ميليارد 
ريال در شهرستان تيران و كرون در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.

ــتاى  ــامل تقويت ترانس در روس ــش پروژه ش معينى اضافه كرد: اين ش
نهضت آباد و گلهران، تبديل سيم مسى به كابل و رفع حريم در روستاى 
ــهر، نصب ترانسفورماتور  ــكن خيرين رضوانش آبپونه، برق رسانى به مس
ــدى آباد و  ــتاى مه ــفور ماتور در روس ــتاى آبگرم، نصب ترانس در روس

جابه جايى شبكه ها در معابر روستاى افجان است.
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باند دوم محور ازونبالغ – برف انبار – فريدونشهردردهه فجر انقالب اسالمى 
مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت .

ــتان اصفهان،  ــازى اس ــى اداره كل راه وشهرس ــط عموم ــزارش رواب به گ
حميدرضا اميرخانى مديرساخت وتوسعه راه هاى اداره كل راه وشهرسازى 
ــهر  ــد دوم ازونبالغ - فريدونش ــداث بان ــوص اح ــتان اصفهان درخص اس
ــناس خبر گفت: اين پروژه به طول 15 كيلومتر از سه راهى محور  به كارش
داران به اليگودرز آغاز و به شهر فريدونشهر ختم مى شود كه 7 كيلومتر آن 

احداث و 8 كيلومتر آن در دهه فجر امسال به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى درخصوص وضعيت كلى اين پروژه اظهار داشت: مسيراصلى از ازونبالغ 
تا فريدونشهر در دست بهره بردارى و دوربرگردان هاى شهرك صنعتى و 
ــتاهاى واقع در اين مسير در دست احداث است  پل هاى عبور احشام روس

وتاكنون نزديك به 70 ميليارد ريال درآن هزينه شده است .
ــدن پروژه را 15 ميليارد ريال  اميرخانى ميزان اعتبار الزم براى تكميل ش
ــات تعريض و از بين بردن نقاط  عنوان وتصريح كرد: با توجه به انجام عملي
پرتصادف دراين مسير و احداث ديوار حائل در بخشى از مسير، اعتبار مكفى 
ــى الزم به بهره بردارى  ــت تا اين پروژه با انجام اقدامات ايمن مورد نياز اس

كامل برسد.
ــناس ناظر اين پروژه احداث باند دوم اين محور را  ــن يزدانيان كارش محس
ــيار  اين گونه توجيه كرد و گفت: باند دوم در اين محور با توجه به تردد بس
باال،كوهستانى بودن منطقه و وجود 9 روستا در اين مسير و به لحاظ بارش 
نزوالت آسمانى برف وباران و وجود يخبندان و درنهايت جهت افزايش ارتقاى 

ايمنى و جلوگيرى از تصادفات رخ به رخ احداث شده است.
وى اشاره اى به مشخصات فنى پروژه داشت و افزود: اين پروژه با 80 درصد 
پيشرفت، 25 هزار مترمكعب خاكبردارى، 16 هزار متر مكعب خاك ريزى 
داشته كه آسفالت آن در يك اليه انجام شده است و با انجام اقدامات ايمنى 

در مسير، تكميل خواهد شد. 

مسوول ستاد دهه فجر شاهين شهر و ميمه خبر داد:

برگزارى 217 بـرنـامه به منـاسبت دهـه فجـر

فرماندار شهرستان نطنز گفت: براى دولت 
ــت؛ يكى  دو بحث اصلى مطرح بوده و هس
ــاندن آن و دوم  ــام و به اتمام رس بحث برج

حضور در انتخابات.
 جشن اقتدار ملى، عزت اسالمى و ايران آباد 
صبح امروز با حضور فرماندار، رييس شوراى 
ــوزش  و پرورش،  ــس آم ــتان و ريي شهرس
ــان و جمعى از  ــاى انجمن اوليا و مربي اعض
ــميه شهر نطنز  مسووالن در دبيرستان س

برگزار شد.
يوسف حسنى فرماندار نطنز در اين مراسم 
ــتانه  ــحاليم كه در آس ــرد: خوش اظهار ك
پيروزى دهه فجر كه به نوعى دانش آموزان 
ــروزى انقالب  آن زمان نقش مهمى در پي
ــى را برگزار  ــدار مل ــن اقت ــتند، جش داش

مى كنيم.
ــروز بحث  ــووالن ام ــر مس ــزود: اگ وى اف
در توسعه و آبادانى و پيشرفت دارند، همه 
ــته از اقتدار ايران اسالمى است كه  برخاس

ــهدا  ــه اش را مديون خون ش هم
هستيم.

ــتان نطنز تصريح  فرماندار شهرس
ــالب در ديدارى كه  كرد: رهبر انق
ــتيم تاكيد بر حضور  با ايشان داش
ــتند و  مردم در همه صحنه ها داش

اين اقتدار شايسته جشن است.
ــه  ــى ك ــا تالش هاي ــزود: ب وى اف
ــته  ــال گذش ــول دوازده س در ط
ــل اينكه حقوق  ــد به دلي انجام ش
ــده گرفته  ــلم ملت ايران نادي مس
ــاى خوب و  ــد، با رهبرى ه مى ش
ــورى و تالش  ــر رييس جمه تدابي
ــتيم  ــت و تدبير و اميد، توانس دول
ــود ملت  ــته اى را به س بحث هس

ايران به اتمام برسانيم.
ــنى بيان كرد: براى دولت دو  حس
ــت  بحث اصلى مطرح بوده و هس
يكى بحث برجام و به اتمام رساندن 

ــور در انتخابات كه  آن و دوم حض
ــوزان مى توانيد در  ــما دانش آم ش
ــه اثرگذار  خانواده ها در اين رابط

باشيد.
ــه نزديكى ايام  ــاره ب وى ضمن اش
ــبختانه  ــت: خوش ــات گف انتخاب
ــتاندار،  ــا درايت اس ــتان ب در اس
فرآيند انتخابات حول محور قانون 
ــد؛ اميدواريم تا  ــد ش انجام خواه
ــفند باقى   ــى كه تا 7 اس مدت كم
ــت بتوانيم بازهم مثل گذشته  اس
ــاركت مردم را  برگ زرينى از مش
رو كنيم؛ وظيفه  داريم مردمى كه 
ــان را  ــد دارند نماينده خودش قص
ــاد الزم اين  انتخاب كنند با اعتم
ــعى  ــام دهند، كه س ــدام را انج اق
ــب دارى اين  ــدون جان ــم ب كردي

مراحل را تا به اينجا پيش ببريم.
ــاره  اش ــا  ب ــز  نطن ــدار  فرمان

ــراز اميدوارى  ــى 22 بهمن اب به راهپيماي
كرد: امسال هم شاهد شكوه اين راهپيمايى 

با حضور دانش آموزان باشيم.
ــى؛  ــر باباخان ــم على اكب ــداى مراس در ابت
ــز در جمع  ــرورش نطن ــوزش  و پ مدير آم
ــاى پيش  ــت: در دهه ه ــوزان گف دانش آم
ــام  ــت مق ــوزان خدم ــده اى از دانش آم ع
ــت يابى  ــتار دس ــيدند و خواس رهبرى رس
ــلم  ــته اى به عنوان حق مس ــرژى هس به ان
خود شدند؛ اما از زمانى كه انقالب اسالمى 
پيروز شد، آمريكا كه امام از ابتداى انقالب 
ــك  لحظه  ــزرگ ناميد، ي ــيطان ب آن را ش
از شيطنت خود كوتاه نيامده است و اين بار 
هم با تحريم سعى كرد در برابر خواست ملت 
ايران مقاومت كند. وى افزود: خوشبختانه با 
رهبرى خوب، فرآيند مذاكره به سويى رفت 
ــد و بايد  كه همچنان اقتدار نظام حفظ ش
ــرفت و  ــاى جديد در جهت پيش از اين فض

بهبود اقتصادى كشورمان استفاده كنيم.

فرماندار نطنز:

فرجام برجام و انتخابات اسفند ماه، دو بحث اصلى براى دولت است
نقشه بردارى ماهواره اى 

از زمين هاى كشاورزى فالورجان

رتبه اول نجف آباد در حوزه ورزش همگانىدهاقان براى پذيرايى از مهمانان خود به مهمانسرا نياز دارد

ــا بيان اينكه  ــتان اصفهان ب ــاورزى اس ــات مديره نظام صنفى كش  يك عضو هي
ــتان فالورجان به عنوان نظام صنفى برتر كشور در  نظام صنفى كشاورزى شهرس
ــاورزى به روش  ــد، گفت: نقشه بردارى از زمين هاى كش سال جارى برگزيده ش

ماهواره اى براى نخستين بار در كشور در اين شهرستان انجام شده است.
ــاورزى اقدام  ــال وزارت جهاد كش ــار كرد: هر س ــارى قهدريجانى اظه كريم صف
ــاس  ــكل هاى تعاونى و صنفى نمونه براس ــاورزان و هم چنين تش به انتخاب كش
شاخص هاى تدوين شده خود در زمينه زراعت، امور دام، طيور، باغدارى، مسائل 
ــازمان جهاد  مديريتى و .... مى كند. وى افزود: البته اين امر با همكارى نزديك س
كشاورزى با تشكل هاى صنفى اين بخش در هر استان از كشور انجام مى شود به 
نحوى كه حتى به صورت سرزده بازرسان با تجربه اى از طرف وزارتخانه مربوطه به 
بررسى و تحقيق درباره فعاليت نهادهاى مردمى و يا كشاورزان نمونه اعالم شده، 
مى پردازند. اين عضو هيات مديره نظام صنفى كشاورزى استان، گفت: نظام صنفى 
كشاورزى شهرستان فالورجان در اواسط دى ماه سال جارى رتبه نخست را در بين 
بيش از 400 تشكل نظام صنفى از سراسر كشور به دست آورد كه البته اين امر طى 
بازرسى هاى مداوم بازرسان وزارت جهاد كشاورزى به اين شهرستان مورد تاييد 

قرار گرفت و ابالغ رسمى شد.
 صفارى قهدريجانى با بيان اينكه نظام صنفى كشاورزى در شهرستان فالورجان 
از سال 88 تاسيس شد، اظهار كرد: اين نهاد صنفى براى نخستين بار در كشور اقدام 
به تهيه و تنظيم نقشه هاى ماهواره اى از اراضى سطح كشت در شهرستان كرده كه 

اين موضوع يكى از شاخصه هاى مهم كسب عنوان برتر در نظام هاى صنفى است.

يكى از مشكالتى كه گردشگران و مسافران هنگام ورود به شهرستان دهاقان با آن 
روبرو هستند، نبود مهمانپذير در اين شهرستان است.

 شهرستان دهاقان با داشتن آب و هواى معتدل كوهستانى در 90 كيلومترى غرب 
استان اصفهان قرار گرفته است.

ــگرى زيبا  ــه هاى گردش ــار تاريخى و جاذب ــوردارى از آث ــتان با برخ اين شهرس
در چهار فصل سال پذيراى مسافران و گردشگران است.

يكى از مشكالتى كه اين مسافران در هنگام ورود به شهرستان با آن روبرو هستند 
نبود مهمانپذير، هتل و يا مهمانسرا براى استراحت و اسكان است.

ــافران مدت كمى را در دهاقان ساكن شوند و براى  ــده كه مس اين مشكل باعث ش
اسكان به شهرستان هاى مجاور بروند.

ــراى چادر زدن  ــارك ها ب ــتفاده از پ ــتان، امكان اس ــوى ديگر در فصل زمس از س
غير ممكن است. مرتضى طيارى، رييس نمايندگى ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــتان دهاقان در اين باره گفت: تاكنون براى ايجاد مهمانسرا  ــگرى شهرس و گردش
متقاضى نداشته ايم و چنانچه فردى براى اين كار اقدام كند، همكارى و مساعدت 

خود را دريغ نخواهيم كرد.
ــاخت تاالر پذيرايى و چند  ــت: س امام جمعه دهاقان نيز در اين زمينه عنوان داش
ــر نمايندگى ولى فقيه در حال  منظوره« محبت» با هزينه هاى وقفى و درآمد دفت

تكميل است و سعى مى شود تا ابتداى سال آينده به بهره بردارى برسد.
ــاره به اينكه اين تاالر مى تواند نياز  ــلمين مومن پور با اش ــالم والمس حجت االس

مهمانان و گردشگران شهرستان را تا مدت زمانى كوتاه فراهم سازد، اظهار داشت: 
تاالر محبت دهاقان، قسمت هاى مختلفى از جمله سه سوئيت و چند سالن پذيرايى 

دارد كه تاكنون هزينه هاى زيادى را دربرداشته است.
احمد مومن پور، مدير اجرايى تاالر محبت دهاقان هم اذعان داشت: همكارى نكردن 
ــرفت احداث اين مكان شده و  ــهردارى دهاقان در اين زمينه، سبب كندى پيش ش
با اينكه قرار بود اين طرح سال گذشته تمام شود اما ادامه ساخت آن متوقف شد و 

اكنون هم به كندى صورت مى گيرد.
وى خاطرنشان كرد: اين تاالر در زمينى با مساحت 3000 مترمربع و زيربناى 1200 
ــپزخانه و سوييت براى مسافران  مترمربع با 4 طبقه شامل سالن هاى پذيرايى، آش
ــترش ازدواج آسان  ــود. مومن پور هدف از اجراى اين طرح را گس ــاخته مى ش س
ــتان  عنوان كرد و افزود: پس از تكميل، اين تاالر در اختيار كانون پيوند مهر شهرس
ــالمى دهاقان نيز گفت:  ــيد ابوالفضل ميرباقرى، عضو شوراى اس قرار مى گيرد. س
ــتيم كه چنانچه اين طرح عملياتى شود  درصدد ايجاد يك شركت گردشگرى هس
ــان كرد:  ــود. وى خاطرنش براى ايجاد مهمانپذير دهاقان نيز اقداماتى انجام مى ش
اين طرح در جلسه هاى شوراى شهر دهاقان ارائه شده است كه نتيجه آن از طريق 
خبرگزارى ايمنا منتشر مى شود. گفتنى است، كمتر از 60 روز ديگر به آغاز بهار و 
مسافرت هاى نوروزى باقى مانده و دهاقان بى صبرانه منتظر استقبال از گردشگران 
است و اينكه آيا زمينه هاى اسكان مسافران در مهمانپذير، تاالر و شركت گردشگرى 

فراهم مى شود يا خير، جاى سوال دارد.

ــت: در حوزه ورزش همگانى  ــتان نجف آباد گف رييس اداره ورزش و جوانان شهرس
هيات شهرستان داراى رتبه اول بوده كه از ابتداى امسال تاكنون موفق به برگزارى 

14 همايش پياده روى خانوادگى و عمومى در شهرستان شده است.
ــتان اصفهان از سوى هيات  ــكتبال شهرستان هاى اس ــنواره ميكرو بس  اولين جش
ــتان نجف آباد به مدت  ــتان و به ميزبانى اداره ورزش و جوانان شهرس بسكتبال اس

دو روز در مجموعه ورزشى انقالب نجف آباد برگزار شد.
نجف آباد شهرستان طاليى و قطب ورزش قهرمانى كشور است

ــاره  ــنواره با اش ــم اختتاميه اين جش ــيد محمد طباطبايى عصر امروز در مراس س
ــت: اين شهرستان  ــتان نجف آباد اظهار داش ــى شهرس به موقعيت و جايگاه ورزش
ــور دارد كه همه آنها از فعال ترين  ــتان و كش ــى فعال در سطح اس 47 هيات ورزش
هيات هاى استان به شمار مى روند و30 هزار ورزشكار سازمان  يافته كه در سطوح 

مختلف قهرمانى در اماكن ورزشى مشغول فعاليت هستند.
ــزود: اداره ورزش و جوانان  ــاد اف ــتان نجف آب رييس اداره ورزش و جوانان شهرس
ــم انداز ورزش شهرستان را ترسيم و  نجف آباد در سال 1388 سند راهبردى و چش
بيانيه مأموريت خود را با تاسى از فرمايشات مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) كه 
فرمودند، « در ايران اسالمى روح ورزش ايمان، تقوا و پاك دامنى است»، تنظيم كرد.

ــه حوزه ورزش همگانى، قهرمانى و حرفه اى   وى اضافه كرد: در اين زمينه براى س
طرح جامعى تدوين شد و براى استحكام زيرساخت هاى ورزش شهرستان در حوزه 
ــال 1390 با همكارى مديريت آموزش وپرورش و همراهى و  ــتعداديابى در س اس

دلسوزى مديران مدارس و معلمين زحمتكش ورزش موفق شديم بيش از 5 هزار 
دانش آموز را در مقطع تحصيلى دبستان استعداديابى كنيم.

طباطبايى گفت: تاكنون استعدادپرورى و نخبه پرورى تا سطح قهرمانى تحت نظارت 
هيات هاى ورزشى و مربيان زحمتكش و كار بلد شهرستان صورت پذيرفته كه امروز 
در عرصه هاى استانى، كشورى، بين المللى، آسيايى و جهانى شاهد افتخارآفرينى 
ــكاران، نجف آباد را  ــن ورزش ــه افتخارآفرينى اي ــتيم به طورى ك اين عزيزان هس

به شهرستان طاليى و قطب ورزش قهرمانى كشور تبديل كرده است.
نجف آباد شهرستان اول استان در حوزه ورزش همگانى

ــتان نجف آباد داراى 32 تيم ليگى است كه در رشته هاى  وى تصريح كرد: شهرس
ــورى در حوزه ورزش حرفه اى و قهرمانى  مختلف در سطح ليگ هاى استانى و كش

فعاليت مى كنند.
رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد خاطر نشان كرد: در حوزه ورزش 
ــت و از ابتداى امسال تاكنون موفق  ــتان داراى رتبه اول اس همگانى هيات شهرس
ــتان، بخش ها و  به برگزارى 14 همايش پياده روى خانوادگى و عمومى در شهرس

روستاها و 25 كوه گشت عمومى شده است.
طباطبايى خاطر نشان كرد: اين شهرستان به تاييد رييس هيات استان، فعاليتش 
در حوزه ورزش همگانى باالتر از چندين استان كشور قرار دارد و با برنامه ريزى مدون 
و تقويم ساالنه خود موفق شد به عنوان شهرستان اول در حوزه ورزش همگانى لقب 
بگيرد كه جا دارد از همكارى هاى همه مسووالن استان و شهرستان قدردانى كنم.

آن سوى خبر

رييس صندوق كارآفرينى اميد شهرضا گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون توزيع 231 
فقره تسهيالت ازدواج از سوى اين صندوق با اختصاص اعتبارى بالغ بر 6 ميليارد و 930 

ميليون ريال انجام شده است. 
ــاره به ايجاد 94 عرصه فعاليت در مشاغل  ــوى در جمع خبرنگاران با اش سعيد موس
گوناگون در شهرستان اظهار كرد: اين عرصه هاى فعاليت از ابتداى سال جارى تاكنون 

و با اختصاص اعتبارى بالغ بر 13 ميليارد ريال انجام شده است. 
ــهيالت اعطايى صندوق مهر اميد در شهرضا در سال  وى با بيان اينكه از مجموع تس
جارى 70 درصد در شهر و 30 درصد در مناطق روستايى شهرستان شهرضا پرداخت 
ــاورزى، صنعت و  ــهيالت اين صندوق در سه بخش كش ــت،  اضافه كرد: تس شده اس

ــال جارى بخش خدمات با دريافت 75 درصد  ــود، اما در س خدمات پرداخت مى ش
از تسهيالت ، بيشترين ميزان را به خود اختصاص داد.

رييس صندوق كارآفرينى مهر اميد شهرضا، تصريح كرد: از ابتداى سال جارى تاكنون 
ــوى اين صندوق با اختصاص اعتبارى بالغ بر  توزيع 231 فقره تسهيالت ازدواج از س

6 ميليارد و 930 ميليون ريال انجام شده است.
ــد  ــر امي ــى مه ــدوق كارآفرين ــارات صن ــوع اعتب ــه داد: از مجم ــوى ادام موس
ــه هاى  ــهيالت در عرص ــره تس ــارى 412 فق ــال ج ــهرضا در س ــتان ش در شهرس
ــه متقاضيان پرداخت  ــر 260 ميليارد ريال ب ــارى بالغ ب مختلف و با اختصاص اعتب

شده است.

توزيع 231 فقره تسهيالت ازدواج در شهرضا

نماينده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: به دليل مشكالت مالى شركت 
ــتان لنجان كه قرار بود تا پايان امسال  فوالد مباركه، پروژه ساخت فاضالب شهرس

به بهره بردارى برسد، در سال 95 به بهره بردارى خواهد رسيد.
مجيد منصورى بيدكانى با اشاره به عدم تكميل فاضالب شهرستان لنجان و مشكالت 
مالى شركت فوالد مباركه اظهار داشت: فوالد مباركه در حال حاضر فروش خود را 
ــال 90 و 91 انجام مى دهد اما هزينه هاى خود را بر اساس  ــاس قيمت هاى س بر اس

قيمت هاى سال 94 پرداخت مى كند.
وى افزود: هزينه هاى حقوق و دستمزد، مواد، توليد و ديگر هزينه هاى اين شركت 
در سال هاى گذشته به ميزان قابل توجهى افزايش پيدا كرده اما قيمت محصوالت 
ــده و اين موضوع در حال حاضر  ــال 90 تعيين ش ــركت بر اساس س فروش اين ش
ــوى ديگر عدم رونق بازار خودروسازى، لوازم خانگى،  به صنعت آسيب مى زند. از س

ساخت و ساز و ديگر موارد، باعث مشكالت فوالد مباركه شده است.
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: البته اگرچه وضعيت 
فوالد مباركه چندان مناسب نيست اما شركت ذوب آهن وضعيت بسيار بدترى دارد 

و بايد براى رفع اين مشكالت اقدامات جدى صورت داد.
ــركت  ــوى ش ــت از س ــتان لنجان كه قرار اس ــروژه فاضالب شهرس ــاره پ وى درب
ــتفاده از پساب شهرستان  ــود، خاطرنشان كرد: قرارداد اس فوالد مباركه اجرايى ش
لنجان و اين پروژه از سوى شركت فوالد مباركه بسته شده و در حال حاضر نزديك 

به 80 درصد پيشرفت داشته است.
منصورى افزود: البته هنوز اين موضوع به پايان نرسيده و در ماه هاى گذشته، به دليل 
مشكالت مالى شركت فوالد مباركه، سرعت پيشرفت پروژه به ميزان قابل توجهى 

كاهش پيدا كرده و به بهره بردارى نرسيده است.
وى درباره زمان بهره بردارى از اين پروژه خاطرنشان كرد: قرار بود كه پروژه فاضالب 
ــال 94 به بهره بردارى برسد اما به نظر مى رسد با توجه  شهرستان لنجان تا پايان س
به مشكالت مالى فوالد مباركه، ساخت پروژه مذكور يك سال به تعويق مى افتد زيرا 
در حال حاضر برخى بخش هاى اين پروژه متوقف شده و پول الزم به آن نرسيده است.

ــتم كه  ــالمى اضافه كرد: اميدوار هس ــوراى اس نماينده مردم لنجان در مجلس ش
ــريع تر برطرف شده و اين پروژه به سرعت  مشكالت شركت فوالد مباركه هرچه س
تكميل تا بهره بردارى آن انجام شود. هرچند كه با توجه به قرارداد منعقد شده، بدون 
ــاند اما اين زمان  ــك فوالد اين پروژه را تكميل كرده و به بهره بردارى خواهد رس ش

به اندازه چند ماه به تاخير مى افتد.
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نكته ها

بيشتر بدانيم 

پوست سالم، بدون جوش ، آكنه ولكه هاى تيره است ودرخشنده وشفاف 
به نظر مى آيد ،اما امروزه به داليل مختلف از جمله رژيم غذايى ، آلودگى ها 
ومشكالت هورمونى وداخلى، پوست بسيارى از ما شفافيت ودرخشندگى 

طبيعى را ندارد ونياز است كه به آن رسيدگى بيشترى شود .
ــه بخور دادن ، ــت مى توان ب ــازى يا پلينگ پوس از جمله راه هاى پاك س
روغن مالى ، استفاده از ماسك و...اشاره كرد كه هر فردى بنا بر نوع پوست 
مى تواند از روش هاى پاك سازى بهره بگيرد .توصيه اول پرهيز از مصرف 
مواد غذايى ناسالم ، مصرف دخانيات و قرار گرفتن در معرض استرس است.  
ــيدن آب كافى به سالمت وشادابى  ــبزى ونوش همچنين مصرف ميوه وس

پوست كمك مى كند .
 روش هاى پيشنهادى براى پاكسازى پوست

بخور دادن
گرما ورطوبت باعث باز شدن منافذ پوست مى شود واين امر به خروج سموم 
زير پوست كمك مى كند . شما مى توانيد از گياهانى مانند مريم گلى، بابونه 

و رزمارى براى بخور استفاده كنيد .
ماساژ با روغن

روغن زيتون جزو مناسب ترين روغن ها براى ماساژاست .كمى از آن را روى 
نوك انگشتان بماليد و صورت را با حركات دورانى ماساژدهيد.روغن زيتون 
عالوه بر مرطوب كنندگى به بازسازى سلول هاى پوستى كمك مى كند .

برس كشيدن آرام روى پوست
ــت كمك مى كند،  ــين هاى(سموم) پوس اين روش ژاپنى به دفع توكس
جريان خون را بهبود مى بخشد و در اكسيژن رسانى به پوست موثر است.

ماسك سفيد
ــت و جوانه گندم (يك قاشق غذاخورى ماست كم چرب  ماسك هاى ماس
ــق چاى خورى آرد جوانه گندم يا آرد نان مخلوط كنيد) ويا  را با يك قاش
ــت كم چرب را با يك قاشق چاى خورى  ماسك نشاسته (يك قاشق ماس
نشاسته مخلوط كنيد )و به آرامى صورت را به حالت دورانى ماساژ دهيد و 

پس از يك ربع با آب سرد بشوييد.
ماسك خيار وگالب

ــت ،يك عدد خيار با پوست را ريز  ــفافيت پوس براى طراوت و شادابى وش
رنده كرده ويك قاشق مربا خورى گالب به آن اضافه كنيد و به آرامى روى 

پوست بماليد.

پزشكان دريافتند امگا3 ، در بهبود تاثير ويتامين B بر كاهش تحليل رفتن 
مغز نقش دارد.

ــت  ــى از آن اس ــكان حاك ــين پزش ــى هاى پيش ــه بررس ــى ك در حال
ــزان تحليل رفتن  ــه كاهش مي ــن B مى توانند ب ــاى ويتامي كه مكمل ه
ــى  ــم تخصص ــك تي ــد .ي ــك كن ــن كم ــراد مس ــى در اف ــدرت ذهن ق
ــطح باالترى از اسيد چرب امگا3 در بدن  بين المللى دريافتند كه وجود س

تاثيرات مفيد ويتامين B را تقويت مى كند.
ــال  ــرد مبت ــش از 250 ف ــه روى بي ــه مطالع ــى ب ــم تخصص ــن تي اي
ــد.  ــفورد پرداختن ــناختى در آكس ــف ش ــايى هاى خفي ــه نارس ب
«نارسايى خفيف شناختى» زمانى اتفاق مى افتد كه عملكرد مغز پايين تر 
ــت اما نمى تواند در عملكرد روزانه فرد تاثير چشمگيرى  از حد طبيعى اس

به همراه داشته باشد.
ــت ولى  ــه اين عارضه همچون زوال عقل جدى نيس همچنين در حالى ك

مى تواند در صورت عدم درمان، به زوال عقل تبديل شود.
ــت دى جاگر» در اين باره گفت: پيش از اين در بررسى هاى  دكتر «سلس
خود دريافته بوديم ويتامين B مى تواند در كاهش يا پيشگيرى از تحليل 
ــايى خفيف شناختى موثر باشد.  رفتن مغز و حافظه در افراد مبتال به نارس
ــگا3 و ميزان تحليل  ــطح ام اين تيم ابتدا به اين نكته پى بردند كه بين س
رفتن مغز ارتباط وجود دارد و ما به دنبال پاسخ به اين پرسش بوديم كه آيا 
امگا3 و ويتامين B مى تواند براى پيشگيرى از زوال شناختى با هم تعامل 

داشته باشند.
ــركت كننده، با انجام يك  ــروع اين مطالعه قدرت شناختى افراد ش در ش
ــيدهاى چرب امگا3 اين  ــد. همچنين سطح اس سرى تست ها ارزيابى ش
افراد از طريق تست خون مورد بررسى قرار گرفت. سپس آنان به دو گروه 
ــدند تا تاثير مصرف مكمل و ويتامين B يا دارونما روى آنها در  ــيم ش تقس
ــد در افرادى كه  ــود.در اين ارزيابى مشاهده ش مدت دو سال مشخص ش
سطح امگا3 آنان پايين بوده مصرف مكمل B بدون تاثير بوده يا اثر ناچيزى 
داشته است. اما در گروهى كه سطح اسيد چرب امگا3 باال بود،  مكمل هاى
ــترى  ــش بيش ــناختى نق ــدرت ش ــگيرى از زوال ق ــن B در پيش ويتامي

داشته است.

بهترين روش ها براى پاكسازى پوست

تاثير دو مكمل
 بر كاهش خطر زوال عقل

ــر لزوم  ــن تاكيد ب ــكى ضم ــام پزش ــازمان نظ ــس س ريي
انگ زدايى و خرافه زدايى در خصوص بيماران مبتال به صرع 
در خصوص تعرفه هاى پزشكى سال 95 توضيحاتى ارايه داد.
ــن كنگره  ــى در دوازدهمي ــنا، عليرضا زال ــزارش ايس به گ
بين المللى صرع با بيان اينكه آمار صرع در كشور به صورت 
ــت و آنچه كه اعالم مى شود بر اساس  ــته و گريخته اس جس
ــت گفت: طبق تخمين هايى كه زده مى شود  گمانه زنى اس
ــارى صرع  ــا مبتال به بيم ــور م 1/5 درصد از جمعيت كش
هستند. در دنيا اين ميزان شش الى هفت نفر به ازاى هر 100 
ــورهاى صنعتى ميزان آن 49 نفر به  هزار نفر است و در كش

ازاى هر 100 هزار نفر پيش بينى مى شود.
وى با بيان اينكه صرع شايع ترين بيمارى نورولوژيكال است 
افزود: تنوع علل و پيچيدگى هاى اين بيمارى، رسيدن به يك 

درمان همگون را دشوار كرده است.
وى علت باال بودن بروز صرع در كشور را نسبت به نرم جهانى 
آن باال بودن حوادث ترافيكى و تروما در كشور دانست و گفت: 
در درمان موفق صرع همراهى بيمار و همراهان او بسيار حائز 

اهميت است.
ــان را 250 تا  ــرع مقاوم به درم ــداد مبتاليان به ص زالى تع
ــت و گفت: يعنى 30 درصد  ــور دانس 300 هزار نفر در كش
ــد. البته نكته  ــرع، صرع مقاوم به درمان دارن مبتاليان به ص
ــخيص صرع  ــت كه 20 درصد افرادى كه با تش مهم اين اس
ــان واقعى نيست؛ ــك مراجعه مى كنند تشخيص ش به پزش
چرا كه بعضا اين بيمارى با بيمارى سنكوپ و بيمارى قلبى و 

عروقى اشتباه مى شود.
رييس سازمان نظام پزشكى درباره ميزان مرگ و مير ناشى 
از صرع گفت: اين ميزان در دنيا 4 درصد است. اگر افراد مبتال 
به صرع بيمارى و تشنج هايشان كنترل نشود ميزان مرگ و 
مير در آنها 23 برابر افزايش مى يابد، بنابراين بايد بر كنترل 

اين بيمارى توجه داشته باشيم.
ــاى مختلف  ــازى گروه ه ــر لزوم توانمندس ــا تاكيد ب زالى ب
ــارى صرع  ــت: درمان بيم ــان صرع گف ــكى براى درم پزش
ــك دارد ــت پزش ــاز به همراهى و ممارس ــوار بوده و ني دش
به ويژه در پزشكان عمومى؛ چرا كه پزشك عمومى خط اول 

تشخيص و درمان اين بيمارى است.
ــرع درمان دارويى  ــه داد: درمان اصلى بيمارى ص زالى ادام
ــت. البته برخى از داروهاى مورد نياز براى درمان آن در  اس
ــور وارد شود.  ــور وجود دارد و برخى از آنها بايد به كش كش
ــور  همچنين روش هاى نوين درمان صرع نيز بايد وارد كش
ــاى تخصصى  ــد از نظر انجمن ه ــوند و در اين زمينه باي ش
ــاى تخصصى  ــگاه انجمن ه ــرا كه ن ــره برد؛ چ مربوطه به
ــاى درمانى جديد  ــد افق ه ــت نه صنفى و مى توان ملى اس
ــن روش هاى نوين  ــا از اي ــور وارد كند تا مردم م را به كش

بهره مند شوند.
ــه درمان صرع  ــكى با بيان اينك ــازمان نظام پزش رييس س
ــت، بر لزوم افزايش حمايت هاى  مزمن، مستمر و گران اس
ــته  ــت: بيمه ها بايد بيش از گذش ــد كرد و گف بيمه اى تاكي

ــاى نوين درمان  ــرده و روش ه ــرع مداخله ك در درمان ص
ــى در  ــرار دهند؛ چرا كه بوروكراس ــش بيمه ق را تحت پوش
ــا مردم را از  ــاى درمانى نوين به بيمه ه بحث ورود روش ه

بهره مندى  درمان هاى جديد دور مى كند.
ــه چالش بزرگ و جدى در بحث صرع را مطرح كرد  وى س
ــدت  ــت و ما به ش و گفت: اولين چالش آموزش همگانى اس
ــراى همراهان او  به اين آموزش هم براى خود بيمار و هم ب
نيازمنديم. متاسفانه هنوز برخى برداشت هاى خرافى درباره 
صرع وجود دارد، اما اولين پيام ما اين است كه بايد از بيمار 
ــه عنوان يك بيمار معرفى  مصروع انگ زدايى كنيم و او را ب
كنيم كه مى تواند در اجتماع مشاركت داشته باشد. بنابراين 
رسانه ها بايد در زمينه انگ زدايى و خرافه زدايى از مبتاليان 

به صرع اقدام كنند.
ــار واقعى در زمينه  ــيدن به آم زالى چالش دوم را بحث رس

ــزود: ما در حال  ــز و اعصاب عنوان كرد و اف بيمارى هاى مغ
حاضر بر اساس گمانه زنى ها آمار را اعالم مى كنيم، اما بايد 
پروفايلى ملى با قسمت هاى استانى و شهرستانى براى آمار 
ــك گايدالين و راهنماى بالينى  واقعى صرع ايجاد كنيم و ي

دقيق را در تشخيص و درمان صرع ايجاد كنيم.
وى با بيان اينكه سومين چالش بزرگ ما جدايى ميان روش 
هاى درمانى نوين و قديمى در صرع است گفت: بايد اتصالى 

ميان اين دو روش وجود داشته باشد.
رييس سازمان نظام پزشكى با بيان اينكه صرع بيمارى گران 
و درمان آن طوالنى مدت است ادامه داد: بايد حمايت هاى 
ــر اجتماعى، بيمه اى،  الزم را از بيماران مبتال به صرع از نظ

اقتصادى و روانشناسى انجام دهيم.
ــگاران نيز حضور يافت  زالى در ادامه كنگره در جمع خبرن
ــازمان نظام پزشكى در  و توضيحاتى درباره پيشنهادات س

زمينه تعرفه هاى پزشكى سال 95 ارايه داد.
ــه مبادى  ــود را ب ــنهادهاى خ ــه ما پيش ــان اينك وى با بي
ذى صالح در زمينه تعرفه ها ارايه داده ايم گفت: پيشنهادات 
ما شامل 8 الى 9 مورد است كه مساله بسيار مهم آن منطقى 
ــژه در گروه هايى مثل  ــرپايى به وي ــه ويزيت س كردن تعرف
ــكان عمومى، متخصصان داخلى،  متخصصان اطفال و  پزش

عفونى بوده است.
ــود دارد اين  ــه تعرفه ها وج ــزود: نگرانى كه در زمين وى اف
ــازمان هاى ــاى پرداخت س ــر مبن ــت كه در حال حاض اس

 بيمه گر براى ويزيت سرپايى تعرفه بخش دولتى است كه با 
تعرفه بخش خصوصى فاصله زيادى دارد. بنابراين پيشنهاد 
ــازمان هاى بيمه گر مبناى پرداخت در  ــت كه س ما اين اس
ــه بخش خصوصى  ــش خصوصى، تعرف اين حوزه را در بخ

قرار دهند تا پرداخت از جيب مردم كنترل شود.

بهداشت فردى

دريچه

ــالم تر بخورند در حالى كه تغيير  بسيارى از مردم مى خواهند غذاى س
ــت،اما فقط عوض كردن زمان غذا  ــكل اس ــان مش رژيم غذايى برايش

خوردن مى تواند در سالمت شخص تاثير بگذارد.
مدت هاست اين موضوع روشن شده كه تغيير زمان خوردن غذا مى تواند 

در وزن و متابوليسم شخص موثر باشد.
ــده  ــان حداقل در مورد موش ها اين موضوع ثابت ش به گفته متخصص
است. از آزمايش هايى كه روى موش ها صورت گرفته بود چنين به نظر 
مى رسد كه رمز بهتر شدن سالمت، كاهش محدوده زمانى ساعات غذا 
ــت كه در نتيجه آن،فاصله خوردن  خوردن (فاصله صبحانه تا شام) اس

شام تا صبحانه افزايش يافته و مدت گرسنه ماندن بيشتر مى شود.
ــتيتوى «سالك» در  ــور «ساتچيداناندا»، از انس چند سال قبل، پرفس
ــان داد موش هايى كه با غذاى  ــهرت جهانى دارد، نش كاليفرنيا كه ش
پرچرب تغذيه مى شوند اما فقط مى توانند اين غذا را در مدت 8 ساعت 
بخورند، سالم تر از موش هايى هستند كه درست همين غذا به آنها داده 

شده بود ولى محدوديتى براى مدت زمان خوردن آن نداشتند.
در بررسى هايى كه سال هاى بعد صورت گرفت همان متخصصان يك 
ــراى مدت زمان متفاوت از 12 تا  بار ديگر صدها موش را در طول روز ب
15 ساعت، گرسنه نگاه داشتند و به اين نتيجه رسيدند كه موش هايى 
ــاعت بدون غذا ماندند، سالم تر از موش هايى هستند  كه حداقل 12 س
ــترى مصرف  ــرى را به تدريج و در طول مدت بيش كه همان مقدار كال

ــان نيز صدق مى كند؟ براى  كرده اند.ولى آيا اين موضوع در مورد انس
يافتن پاسخ اين سوال دكتر «جاناتان جانسون» از دانشگاه «سارى» در 

انگليس، 16 داوطلب را به مدت 10 هفته تحت نظر قرار داد.
ــد و چربى خون  ــر چربى بدن، قن ــون، در ابتداى  ام  تيم دكتر جانس
(ترى گليسيريد) و همچنين كلسترول داوطلبان را اندازه گرفتند و بعد 
به طور تصادفى يعنى بدون در نظر گرفتن مالحظه خاصى، آنها را به دو 

گروه قرمز و آبى تقسيم كردند.
به گروه آبى كه گروه كنترل بود، گفته شد كه روال عادى غذا خوردنشان 
را ادامه دهند ولى از گروه قرمز خواسته شد در حالى كه رژيم معمولى 
ــام را 90 دقيقه  خود را حفظ مى كنند، صبحانه را 90 دقيقه ديرتر و ش

زودتر از وقت هميشگى صرف كنند.
به اين ترتيب به مدتى كه گروه دوم غذا نمى خوردند، جمعا سه ساعت 
اضافه شد. هر يك از داوطلبان دفتر يادداشتى داشتند كه مدت خواب 
و مقدار غذاى روزانه شان را در آن مى نوشتند تا مطمئن باشند هر روز 

در همان حد معمول غذا مى خورند.
ــخص غذا مى خورد، بايد  ولى چرا كوتاه تر كردن محدوده زمانى كه ش
ــخ بايد به دو مكانيسم احتمالى اشاره  چيزى را عوض كند؟ براى پاس

كرد.
اول اينكه آزمايش هاى متعدد نشان مى دهد پرهيز طوالنى از غذا، مثل 

روزه گرفتن مفيد است.

همچنين به نظر مى رسد كه بدن انسان براى سوزاندن كالرى، در اوقات 
معينى از روز بهتر كار مى كند. دكتر جانسون معتقد است كه بدترين 
موقع براى پر كردن معده از قند و چربى، آخر شب است؛يعنى وقتى كه 
مقدار اين مواد در خون زياد است بدن ما واقعا دوست ندارد كه هنگام 
شب با مقدار زيادى چربى و قند دست و پنجه نرم كند. براى بدن تاثير 
منفى خوردن در نصف شب به مراتب از خوردن همان ماده غذايى در 
ــت. يك ضرب المثل قديمى مى گويد: صبحانه را  طول روز، بيشتر اس
ــام را مانند گدا بخور. به نظر  ــاه، نهار را مانند شاهزاده و ش مانند پادش
مى رسد اين توصيه درست است. اگر مى خواهيد غذاهاى سرخ كردنى و 
پرچربى بخوريد، آن را صبح ميل كنيد. ولى نتيجه آزمايش اصلى، يعنى 
كاهش مدت زمانى كه به داوطلبان اجازه غذا خوردن داده شد، چه بود؟

ــان داد گروهى كه صبحانه را ديرتر و شام را زودتر خورده  يافته ها نش
ــه با گروه كنترل، مقدار بيشترى از چربى بدنشان را از  بودند در مقايس
ــان هم پايين تر بود. به اين  دست داده و ميزان قند خون و كلسترولش
ــراى اولين بار روى  ــه اين آزمايش ها كه ب ترتيب مى توان گفت نتيج

انسان انجام مى گرفت بسيار مفيد بود.
افزايش مدت پرهيز از غذا ممكن است براى بسيارى كامال مقدور نباشد، 
ــان مى دهند كه اگر بتوانيد اين برنامه را دنبال كنيد  ولى مطالعات نش
بى فايده نخواهد بود و مطمئنا كار خوبى است كه خوردن چيزبرگر را 

در نيمه شب كنار بگذاريد.

 سركه سيب عالوه بر داشتن خواص تغذيه اى فراوان، داراى كاربردهاى موثر 
ديگرى نيز هست.

در اينجا 10 مورد از كاربردهاى سركه سيب را براى شما شرح داده ايم:
داراى خواص زيبايى براى مو و بدن است

مو: سركه سيب موهاى شما را شفاف كرده و موجب درخشندگى آن مى شود.  
ــق  ــده، نصف قاش ــامپوهاى قديمى و خالى ش براى اين كار، درون ظرف ش
غذاخورى سركه سيب را با يك پيمانه آب مخلوط كرده و پس از شامپو زدن، 

روى موهاى خود بريزيد و اين كار را چند بار در هفته انجام دهيد.
صورت: آيا مى دانيد شستن صورت با سركه سيب به تنظيم ph پوست شما 
كمك مى كند؟ به اين منظور، سركه سيب را با دو قسمت آب تركيب كرده و با 

استفاده از يك پنبه آن را به صورت خود بماليد.
شما مى توانيد اين كار را هنگام شب،  پس از شستن صورت و يا صبح، قبل از 

استفاده از مرطوب كننده انجام دهيد.
ــيب را براى روشن شدن پوست خود روى نقاط  همچنين مى توانيد سركه س

تيره آن بماليد و تا صبح آن را پاك نكنيد.
دسـت ها و پاها: آيا پس از يك روزكارى طوالنى دست ها و پاهايتان خسته 

و متورم شده اند؟
ــت ها و پاهايتان را درون مخلوط آب گرم و سركه  با خود مهربان باشيد و دس

سيب ماساژ دهيد.
ــده ايد؟ به آب درون  آفتاب سـوختگى: آيا دچار آفتاب سوختگى بدى ش

وان حمام، يك پيمانه سركه سيب اضافه كرده و به مدت 10 دقيقه درون آن 
قرار گيريد.

ــيب كمك خوبى براى از بين بردن لكه دندان  دندان: آيا مى دانيد سركه س
خواهد بود؟ سركه سيب را به طور مستقيم روى دندان هاى خود بماليد و پس 

از چند دقيقه آن را بشوييد.
ــيب را به اندازه مساوى با هم  پس از اصالح : درون يك بطرى، آب و سركه س

خوب تركيب كنيد. داراى خواص سالمتى و بهداشتى است.
كاهش وزن: براى كاهش وزن و تنظيم ph پوست، دو قاشق غذاخورى سركه 

سيب را درون 2 پيمانه آب بريزيد و در طى روز كم كم از آن بنوشيد.
سم زدايى: براى شست وشوى بدن به خصوص كليه ها، دو قاشق غذاخورى 
ــده بريزيد و در طى روز كم كم از  سركه سيب را درون دو ليتر آب تصفيه ش

آن بنوشيد.
براى بهداشت خانه و حيوانات خانگى كاربرد دارد

تميز كـردن: نصف پيمانه سركه سيب را با يك پيمانه آب مخلوط كرده و از 
آن براى تميز كردن مايكروويو، كاشى هاى حمام،  سطوح آشپزخانه، شيشه 
ــن مى توانيد به عنوان  ــتفاده كنيد. اين تركيب همچني پنجره ها و آينه ها اس

ضدعفونى كننده نيز به كار رود.
ــيب را كه با 50  ــركه س رفع كك از حيوانات خانگى و وسـايل خانه: س
ــوان و نيز مبلمان  ــت حي درصد آب تركيب كرده وبراى رفع كك، روى پوس

خانه اسپرى كنيد.

توضيحات رييس سازمان نظام پزشكى درباره تعرفه هاى 95

آشنايى با 10 خاصيت كاربردى
سركه سيب

وقت غذا خوردن چقدر بر سالمتى تاثير دارد؟
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99.رای شماره 8643 – 94/8/3.0 –محمود محمدرجبی فرزند مصطفی به شناسنامه 
شماره 182 شهرضا و شماره ملی 1199029157 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 198 به مساحت ششدانگ 192/35 مترمربع.
100.رای شماره 8644 – 94/8/3.0 –زهره شاه چراغی فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 68 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199389870 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 198 به مساحت ششدانگ 192/35 مترمربع.
101.رای شماره 8660 – 94/9/1 – روح اله غضنفری فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 844 شهرضا و شماره ملی1199274410 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 2160 به مساحت 114/60 مترمربع.
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

102.رای شماره 8647 – 94/8/30 – سمیه رحیمی فرزند عبدالرحیم به شناسنامه 
شماره 1886 شهرضا و شماره ملی 1199263931 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه 

مفروزی از پالک 15 به مساحت 89/64 مترمربع.
103.رای شماره 7203 – 94/6/31 – مصطفی خراجی منوچهرآبادی فرزند کمال 
به شناسنامه شماره 38 شهرضا و ش��ماره ملی 1199952478 سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 35 به مساحت ششدانگ 250 مترمربع.
104.رای ش��ماره 7204– 94/6/31 –مهسا آقاسی ش��هرضا فرزند حسینعلی به 
شناسنامه شماره 8912 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی1199924075 سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 35 به مساحت ششدانگ 

250 مترمربع.
105.رای ش��ماره 7975 – 94/7/30 – س��یدعلی موسوی فرزند س��یدمحمود به 
شناسنامه و شماره ملی 1190008874 شهرضا س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالکهای 127 باقیمانده و 1588 باقیمانده و 1590 به 

مساحت ششدانگ 150/20 مترمربع.
106.رای ش��ماره 7976 – 94/7/30 – رضوان آغا یثربی فرزند سیدمحمدحسین 
به شناسنامه شماره 190 شهرضا و شماره ملی 1199038385 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالکهای 127 باقیمانده و 1588 باقیمانده 

و 1590 به مساحت ششدانگ 150/20 مترمربع.
107.رای شماره 809 – 94/2/2 – حسین شاملو فرزند اهلل مراد به شناسنامه شماره 
946 قمشه و شماره ملی 1199254533 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 331 بهمساحت 125 مترمربع.
108.رای شماره8445–94/8/25 –امیرمسعود ملکی پورفرزند مجتبی به شناسنامه 
شماره 1220 شهرضا و شماره ملی1199278173 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
سه طبقه مفروزی از پالک 1365 به مساحت 73/73 مترمربع که به انضمام قسمتی 

ازپالک23/228جمعاتشکیل یکباب خانه سه طبقه راداده است.
109.رای شماره 8381 – 94/8/23 – سیداکبر قرشی فرزند سیدحسن به شناسنامه 
شماره 310 شهرضا و شماره ملی 1199089508 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2548 که قبال 2480 بوده و این نیز قبال 78 بوده 

به مساحت ششدانگ 289/80 مترمربع.
110.رای شماره 8382 – 94/8/23 – لیال کوپائی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
370 شهرضا و شماره ملی 1199229431سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 2548 که قبال 2480 بوده و این نیز قبال 78 بوده به مساحت 

ششدانگ 289/80 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

111.رای ش��ماره 10058 – 94/10/21 – غالمرضا طاهری فرزند ابوالقاس��م به 
شناسنامه ش��ماره 225 شهرضا و ش��ماره ملی 1199180955 س��ه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 104 به مس��احت ششدانگ 168/75 
مترمربع.درازاء یکدوم از4حبه ودوسوم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه بالسویه ازطرف خلیل ورحمت اله ومسیح اله میربد.
112.رای شماره 10059 – 94/10/21 – مینا عمرانپور فرزند احمدرضا به شناسنامه 
شماره 6354 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی1199898491 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 104 به مس��احت ششدانگ 168/75 
مترمربع. درازاء یکدوم از4حبه ودوسوم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه باالسویه ازطرف خلیل ورحمت اله ومسیح اله میربد.
113.رای شماره 8440 – 94/8/25 – الهه السادات س��تاینده فرزند سیدمسیح اله 
به شناسنامه شماره 3438 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199869333 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 172 به مساحت ششدانگ 

117/66 مترمربع.
114.رای ش��ماره 8441 – 94/8/25 – مصطفی آقاسی شهرضا فرزند فضل اله به 
شناسنامه شماره 1432 حوزه 1 شهری قمشه و ش��ماره ملی 1199300519 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 172 به مساحت ششدانگ 

117/66 مترمربع.
115.رای شماره 11775 – 93/11/28 – س��یدمحمد میراجاق فرزند سیدمصطفی 
به شناسنامه شماره 427 شهرضا و ش��ماره ملی 1199157260 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 180 به مس��احت شش��دانگ 

276 مترمربع.
116.رای شماره 11776 – 93/11/28 – سیدولی اله میراجاق فرزند سیدمصطفی 
به شناسنامه شماره 1379 شهرضا و ش��ماره ملی 1199207446 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 180 به مساحت ششدانگ 276 

مترمربع.
117.رای ش��ماره 11944 – 93/11/29 – اصغ��ر کاظمپ��ور فرزند نعم��ت اله به 
شناسنامه شماره 1149 شهرضا و ش��ماره ملی 1199190209 ششدانگ یک باب 

مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 761 به مساحت 39/16 مترمربع.
118.رای شماره 8615 – 94/8/30 – اصغر کاظمپور فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 1149 شهرضا و ش��ماره ملی 1199190209 شش��دانگ یک باب مغازه با 

ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 761 به مساحت 66/21 مترمربع.
شماره های فرعی از 33 - اصلی مهر قویه

119.رای ش��ماره 12013 – 93/11/30 – فریده یزدان پرس��ت فرزند خس��رو به 
شناسنامه ش��ماره 845 شهرضا و ش��ماره ملی 1199064750 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 6 به مساحت 275 مترمربع.
120.رای ش��ماره 7968 – 94/7/30 – قدمعلی قدیری شاهرضائی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 49 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199655449 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 246 به مساحت 190/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

121.رای شماره 5878 – 94/5/29 – شیرین رضائیه فرزند محمد به شناسنامه و 
شماره ملی 1190091151 شهرضا دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 186 به مساحت ششدانگ 222/33 مترمربع.
122.رای ش��ماره 5879 – 94/5/29 – محمدعل��ی نصیریان فرزند عل��ی اکبر به 
شناسنامه ش��ماره 505 قمش��ه و ش��ماره ملی 1199271020 یک دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه س��ه طبقه مفروزی از پالک 186 به مس��احت ششدانگ 

222/33 مترمربع.
123.رای ش��ماره 5881 – 94/5/29 – محمدرض��ا نصیریان فرزن��د علی اکبر به 
شناسنامه ش��ماره 194 قمش��ه و ش��ماره ملی1199227676 یک دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه س��ه طبقه مفروزی از پالک 186 به مس��احت ششدانگ 

222/33 مترمربع.
124.رای ش��ماره 5883 – 94/5/29 – اعظم نصیریان فرزند علی اکبر شناس��نامه 
شماره 8 شهرضا و ش��ماره ملی 1199308323 دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک 

باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 186 به مساحت ششدانگ 222/33 مترمربع.
شماره های مفروزی از 68/1 - اصلی میرآبادکه به 225 - اصلی تبدیل شده است

125.رای شماره 8626 – 94/8/30 –سعید انصاریپور جرم افشادی فرزند یوسف 
به شناسنامه و شماره ملی1190064340 شهرضا ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

به استثناء ثمنیه اعیانی به مساحت 104/50 مترمربع.
شماره های فرعی از 76 - اصلی مهیار

126.رای ش��ماره 8650 – 94/8/30 – تورج نجفی فرزند صفرعلی به شناس��نامه 
شماره 1453 حوزه 4 اصفهان و ش��ماره ملی 1287887333 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک واحد مرغداری گوش��تی مفروزی از پالک 19 به مساحت ششدانگ 

14675 مترمربع.
127.رای شماره 8651 – 94/8/30 – ضرغام نجفی فرزند صفرعلی به شناسنامه 
شماره 335 حوزه 6 اصفهان و ش��ماره ملی 12859288860 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک واحد مرغداری گوش��تی مفروزی از پالک 19 به مساحت ششدانگ 

14675 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

128.رای ش��ماره 8478 – 94/8/25 – جه��ان بخ��ش حیدری فرزن��د رجبعلی به 
شناسنامه ش��ماره 3400 حوزه 2 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209555549 
شش��دانگ یک باب خان��ه مفروزی��از پ��الک 1 ب��ه مس��احت 144/84 مترمربع.

درازاء142سهم مشاع از84000سهم شش��دانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 
پریچهرمدنی احدی ازورثه سیدحسام مدنی.

129.رای ش��ماره 8339 – 94/8/20 – حس��ینعلی غالم الدین فرزند محمدعلی به 
شناسنامه شماره 241 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199372013 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 149 به مساحت 120 مترمربع.
130.رای ش��ماره 5856 – 94/5/29 – حس��ین صادق��ی فرزن��د محمدابراهیم به 
شناسنامه ش��ماره 3 حوزه 1 روستائی ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199609935 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 260 به مساحت 100/50 مترمربع.
131.رای شماره 5659 – 94/5/26 – حبیب اله جهانبخش فرزند مهدی به شناسنامه 
شماره 34 حوزه 2 شهرضا و ش��ماره ملی 5129825209 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 272 به مساحت 185/90 مترمربع.
132.رای شماره8463–94/8/25 –زهرا رضائی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
74 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی5129906551 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 519 به مساحت 30/04 مترمربع.
133.رای شماره 8903. – 94/9/10 – اصغر جعفری فرزند همت علی به شناسنامه 
شماره 3906 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209560631 ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 589 به مساحت 107/67 مترمربع.درازاء108سهم 
مشاع از2150سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمدرضاعسگری 

موسی آبادی.
شماره های فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

134.رای ش��ماره 7141 – 94/6/30 – غالمرض��ا صفائی وش��اره فرزند علی به 
شناسنامه شماره 5 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199546437 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 293 به مساحت 170/95 مترمربع.
135.رای شماره 8377– 94/8/23 –سمانه اسالمی فرزند غالمرضا به شناسنامه و 
شماره ملی1190039737 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 319 که به ش��ماره 475 تبدیل شده و 361 به مس��احت ششدانگ 188/40 

مترمربع.
136.رای ش��ماره 8378 – 94/8/23 – محمدرض��ا باباربیع فرزن��د رحمت اله به 
شناسنامه شماره 7552 شهرضا و ش��ماره ملی 1199910473 چهار و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 319 که به شماره 475 تبدیل شده 

و 361 به مساحت ششدانگ 188/40 مترمربع.
شماره های فرعی از 171 - اصلی مهدیه

137.رای ش��ماره 7669 – 94/7/20 – قنبرعلی بهزادی فرزند اقربان به شناسنامه 
ش��ماره 4 حوزه 2 بروجن و شماره ملی6299850795 شش��دانگ یک باب خانه و 
مغازه متصله مفروزی از پالک 14 به مس��احت 231/91 مترمربع.درازاء1/23حبه 

مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حیدربهرامی.
بند ب

شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد
138.رای ش��ماره 5680 – 94/6/18 – س��ید اس��ماعیل هندی فرزند س��یدعلی به 
شناسنامه شماره 1658 شهرضا و ش��ماره ملی 1199851531 ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1191 و 8155 به مساحت 100/25 مترمربع که درآگهی قبلی 

شماره مفروزی اشتباه قید گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

139.رای ش��ماره 7206 – 94/6/31 و رای اصالحی ش��ماره 9732 – 94/10/7 – 
محمدعلی کاویانی فرزند حیدرعلی به شناسنامه ش��ماره 693 شهرضا و شماره 
ملی 1199171670 شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1128 به مس��احت 
151 مترمربع.ک��ه دررای وآگهی قبلی ش��ماره مفروزی اش��تباه قیدگردیده اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از 21 - اصلی رشکنه

140.رای ش��ماره1501-94/02/19ورای اصالحی ش��ماره94/07/26-7801- 
مریم عموحیدری فرزندعبدالمحمد به شناس��نامه شماره1337شهرضاوش��ماره 
ملی1199279341س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خان��ه دوطبقه مفروزی 
ازپالک18به مساحت شش��دانگ227/24مترمربع.که دررای وآگهی قبلی مساحت 

اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
141.رای ش��ماره1502-94/02/19ورای اصالحی ش��ماره94/07/26-7802- 
مجیدبهرامی فرزندرضا به شناسنامه شماره27حوزه روستائی شهرضاوشماره 
ملی1199812250س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ یکباب خان��ه دوطبقه مفروزی 
ازپالک18به مساحت شش��دانگ227/24مترمربع.که دررای وآگهی قبلی مساحت 

اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد. 
142.رای شماره4213-94/04/13ورای اصالحی شماره9926-94/10/15- احسان 
یزدی فرزندحسین به شناس��نامه شماره8570حوزه1ش��هری شهرضاوشماره 
ملی1199920657س��ه دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه س��ه طبقه مفروزی 
ازپالک109به مساحت ششدانگ 150/93مترمربع.که دررای وآگهی اولیه شماره 

اصلی اشتباها2- اصلی قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
143.رای ش��ماره4214-94/04/13ورای اصالحی ش��ماره94/10/15-9927- 
اس��ماعیل یزدی فرزندحس��ین ب��ه شناس��نامه شماره1775قمش��ه وش��ماره 
ملی1199326003س��ه دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه س��ه طبقه مفروزی 
ازپالک109به مساحت ششدانگ 150/93مترمربع.که دررای وآگهی اولیه شماره 

اصلی اشتباها2- اصلی قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از 58 - اصلی جعفرآباد

144.رای ش��ماره 2146– 94/3/5 و رای اصالح��ی 7799– 94/7/26 –  عب��اس 
انصاری پور جرم افشادی فرزند محمود به شناسنامه شماره 261 حوزه 8  تهران 
و شماره ملی 0068814641 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 85 به مساحت ششدانگ 261/84 مترمربع.درازاء 3/165 حبه مشاع از72حبه 
شش��دانگ انتقال عادی مع الواس��طه ازطرف خلیل،رحمت اله،مس��یح اله واشرف 
آغاهمگی میربدبه قانون ارث،که دررای وآگهی ه��ای قبلی پالک مفروزی و میزان 
مالکیت که در ازاء آن رای صادر شده اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.

145.رای شماره 2147– 94/3/5 و رای اصالحی 7800– 94/7/26 – ناهید انصاری 
فرزند احمد به شناسنامه شماره 672 شهرضا و شماره ملی 1199251798 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 85 به مساحت ششدانگ 261/84 
مترمربع.درازاء 3/165 حبه مش��اع از72حبه شش��دانگ انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف خلیل،رحمت اله،مسیح اله واشرف آغاهمگی میربدبه قانون ارث، که دررای 
وآگهی های قبلی پالک مفروزی و میزان مالکیت که در ازاء آن رای صادر شده اشتباه 

قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/04                                                                                                                                    
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/19                                                                                                                                    

م الف:633 سیدمهدی میرمحمدی  -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
شماره آگهی:139403902127000029 شماره پرونده:139404002127000057 
براساس پرونده اجرایی به ش��ماره بایگانی 9400078 تمامت دویست، ششصدم 
سهم مشاع از یک س��هم از کل 18 سهم شش��دانگ پالک ثبتی شماره 2/1718 واقع 
در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت ششدانگ 13000 مترمربع که در 
جریان ثبت می باشد با حدود اربعه شش��دانگ طبق صورت مجلس تحدید حدود: 
ش��ماال به طول 177 متر در و دیوار و پی اس��ت به خیابان خاکی 14 متری ش��رقا 
اول به طول 64/50 متر در و دیواریس��ت به کوچه 6 متری دوم که جنوبی است به 
طول 18 متر دیواریست به کوچه 6 متری احداثی سوم به طول 6 متر خط مفروض 
است به کوچه مذکور چهارم به طول 29 متر دیواریس��ت به کوچه منسده احداثی 
از مورد تحدید پنجم که شمالی اس��ت به طول 1/60 متر در و دیواریست به کوچه 
مذکور ششم که ش��مالی اس��ت )جنوب مجاور( به طول 9/60 متر دیوار به دیوار 
خان��ه 2/8217 هفتم به طول 58/30 متر ب��ه دیوار انبار ش��ماره 2/8216 جنوبا به 
طول 203 متر در و دیوار و پی اس��ت به جاده خاکی 14 متری غربا فاقد حد است به 
نام کامران سخائی ثبت می باشد و در پرونده اجرایی به شماره بایگانی فوق بنا به 
درخواست بستانکار بازداشت و مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس 
تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح 
توصیف و ارزیابی گردید محل مورد نظر ساختمانی است با طول 20/85 و عرض 
ضلع شمالی 10 متر )برخیابان شهید چاوش��ی( و عرض ضلع جنوبی با احتساب 
ضخامت دیوارها 9/5 متر می باشد سطح کل عرصه 203 مترمربع و سطح زیربنا 
نیز همین مقدار است کل س��طح عرصه به وسیله سقف س��بک پوشیده شده است 
پوشش سقف ش��امل ورق گالوانیزه فلزی و پروفیلهای قوطی 10*4 سانتیمتر به 
فواصل 1 تا 1/5 متر و به صورت غیراصولی پوش��ش ش��ده است. در وسط ضلع 
عرضی پالک س��تون پروفیل دوبل 10*4 س��انتیمتر برای نگهداری استفاده شده 
است پالک دارای دیوار محیطی و کلیه دیوارهای داخلی پالستر سیمان سیاه تا زیر 
سقف اجرا شده است س��اختمان مجهز به درب ورودی ریلی به ابعاد 5*5 متر می 
باشد ارتفاع داخلی ساختمان 5 متر می باشد س��اختمان مجهز به سیستم دوربین 
مداربسته می باش��د و دارای یک اتاق اداری و یک واحد دستش��ویی می باشد کل 
پالک مذکور به صورت انبار مورد اس��تفاده قرار می گیرد نمای خارجی ساختمان 
پالستر سیمان سفید با کیفیت نامناسب است با بررسی صورت گرفته و با توجه به 
موقعیت ملک و نوع ساختمان و تحقیق محلی ارزش کل عرصه و اعیانی ساختمان 
معادل یک میلیارد و یکصد میلی��ون ریال ارزیابی گردیده در جلس��ه مزایده که از 
س��اعت 9 صبح الی 12 روز چهارش��نبه مورخ 1394/12/5 در ش��عبه اجرای ثبت 
اسناد شهرضا تش��کیل می گردد از طریق مزایده به فروش می رسد چنانچه روز 
مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
می گردد مزایده تمامت دویست، ششصدم س��هم مشاع از یک سهم از کل 18 سهم 
ششدانگ ثبتی ش��ماره 2/1718 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا از مبلغ 
کارشناس��ی یک میلیارد و یکصد میلیون ریال )1/100/000/000ریال( شروع و به 
باالترین قیمت و به هر کس که خریدار باش��د فروخته می ش��ود طالبین می توانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا –بلوار جانبازان – خیابان 
ش��هید چاوش��ی – مقابل پالک77 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه 
هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات و 
عوارض ش��هرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان – آب و برق و 
گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی یک نوبت در 
 روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1394/11/4 درج و منتش��ر می شود.

یوسفیان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
حصر وراثت

10/1 خانم طاهره عرب بیگی دارای شناسنامه ش��ماره 48 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 310/94 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی 
عرب بیگی تهرانی بشناسنامه 104 در تاریخ 1394/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- طاهره عرب بیگی ش.ش 
48 )همس��ر متوفی( 2- محمد عرب بیگی تهران��ی ش.ش 121، 3- علی عرب بیگی 
تهرانی ش.ش 165 )فرزندان ذکور متوفی( 4- زهرا عرب بیگی تهرانی ش.ش 251، 
5- فاطمه عرب بیگی تهرانی ش.ش 183 )فرزندان اناث متوفی( و به غیر از نامبردگان 
متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:330 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران 
ابالغ رای 

10/632ش��ماره پرونده:661/94 دادنامه:897-94/9/30 مرجع رس��یدگی: شعبه 
اول حقوقی ش��ورای حل اختالف لنجان خواه��ان: علی مومن��ی فرزند محمدعلی 
نشانی زرین شهر – خ.ولی عصر – مجتمع آرا- واحد1 خواندگان: 1-محمدجعفری 
 حقیقت فرزن��د جمش��ید 2- ابراهیم نج��ف پور اندوه س��ی فرزند رجب نش��انی 
 هر دو مجهول المکان خواس��ته: الزام خوانده به انتقال س��ند رس��می گردش��کار: 
ش��ورا با بررس��ی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مش��ورتی 
 اعضا ختم رسیدگی را اعالم ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواس��ت علی مومنی فرزند محمدعلی ب��ه طرفیت محمد جعفری 
حقیقت فرزند جمش��ید و ابراهیم نجف پور اندوه سی فرزند رجب به خواسته الزام 
خواندگان به انتقال س��ند مالکیت یک دس��تگاه اتومبیل س��واری پژو405 شماره 
16-938ج63 طبقه قولنامه ش��ماره 0143-93/10/3 مقوم ب��ه پنجاه میلیون ریال 
با احتس��اب هزینه دادرسی نظر به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی و مستندات منضم 
دادخواس��ت قرارداد بیع فیمابین خواه��ان و خوانده ردیف اول و اینکه نس��بت به 
تصرفات مالکانه خواهان خواندگان ایرادی ارائه ننم��وده اند و علیرغم احضار در 
حضور شورا حاضر نشده و هیچ دفاعی نس��بت به ادعای خواهان نداشته اند لهذا 
بااحراز صحت دعوی خواهان مستندا به ماده 10و219و220و225 قانون مدنی و 
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در 
یکی از دفاتر ثبت اسناد و انتقال س��ند مالکیت یک دستگاه اتومبیل سواری پژو405 
شماره16-938ج63 نیز پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به استعالم به عمل آمده و عدم 
مالکیت رسمی ایشان به لحاظ عدم دالیل دعوی متوجه ایش��ان نمی باشد مستندا 
به ماده 84 قانون آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواه��ان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی و ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم قضایی لنجان می باشد.م الف:1142 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان لنجان
اجراییه 

پرون��ده:  ش��ماره   9410420361700451 اجرایی��ه: ش��ماره   11 /35
9409980361700258 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:940288 بموجب درخواس��ت 
اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9410090361703705 و شماره دادنامه مربوطه 
9409970361700900 محک��وم علی��ه بهم��ن مهراب��ی فرزند عبدا... به نش��انی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 46/328/504/351 ریال بابت اصل 
خواس��ته)اصل و فرع وام دریافتی خوانده از بانک ملی ش��عبه اصفه��ان( و مبلغ 
1/510/030/000 ریال به عنوان خس��ارات دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواست)94/03/28( لغایت  هنگام پرداخت براساس تغییر 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محمود عندلیب فرزند حسین 
به نش��انی تهران – خیابان توحید – خیابان شهید طوس��ی زاده – ساختمان133- 
واحد6 با وکالت عباس مزروعی س��بدانی فرزند صفر به نش��انی تهران – خیابان 
انقالب – خیابان استاد نجات الهی جنوبی – پالک10- طبقه3- واحد5 و نیز پرداخت 
نیم عشر دولتی که دراجرای احکام محاسبه خواهد ش��د.محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون 

اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مش��خصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه 
هفت رادر پی دارد)م��اده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال ب��ه دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می ش��ود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:30037 شعبه 28 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
11/14 ش��ماره تصمی��م نهای��ی:9409970351900747 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351900125 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940139 خواهان: آقای شاهپور 
مجدی نسب فرزند مبارک به نش��انی استان خوزس��تان – شهرستان شوشتر – 
شوشتر – فلکه امیرکبیر – لین3افتخاری – منزل اسحاق جالل پور –)پالک ندارد( 
خوانده: خانم گوهر کرم پور ش��هولی به نش��انی مجهول المکان خواسته: الزام به 
تمکین دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ش��اهپور مجدی نسب فرزند مبارک به 
طرفیت خانم گوهر کرم پور ش��هولی فرزند رمضان به خواسته الزام به تمکین عام 
و خاص با این توضیح که خواهان در دادخواس��ت تقدیمی و جلسه رسیدگی اظهار 
داشته به موجب سند نکاحیه ش��ماره 2341 مورخ 1362/4/6 در دفترخانه شماره 
178 شوشتر با خوانده دعوی ازدواج نموده اس��ت لیکن خوانده بدون اذن و اجازه 
منزل مشترک را ترک نموده است لذا تقاضای الزام نامبرده به تمکین را دارد خوانده 
در جلسات رسیدگی حاضر نش��ده الیحه دفاعیه نیز ارسال نداشته است لذا دادگاه 
مستند به مفهوم مواد 1102و1105 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین عام و 
خاص راصادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:30018 شعبه 19 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

پرون��ده:  ش��ماره   9409970352401686 دادنام��ه: ش��ماره   11 /15
9209980352401047 شماره بایگانی ش��عبه:921129 خواهانها: 1- آقای سید 
مرتضی عقیلی فرزند سید حس��ن 2- خانم رضوان نادراالصلی فرزند استاد جواد 
 3- خانم بدرالس��ادات عقیلی فرزند سید حسن 4- آقای س��ید حسین عقیلی فرزند 
س��ید حس��ن 5- خانم مهری الس��ادات عقیلی فرزند س��ید حس��ن با وکالت آقای 
محمدعلی باقری زفره فرزند عباسقلی به نشانی اصفهان – فلکه بزرگمهر – ابتدای 
 بزرگمهر – جنب بانک صادرات – نبش کوچه معراج – ساختمان سجاد – طبقه سوم 
خواندگان: 1- خانم اقدس آغا کوچک حسینی 2- خانم فاطمه خلیلی فرزند مرتضی 
3- خانم مرضیه خلیلی فرزند مرتضی 4- خانم مریم خلیلی فرزند مرتضی 5- خانم 
محبوبه خلیلی فرزند مرتضی همگی به نشانی خ.آتشگاه – کوهانستان – ک.گلزار 
"– جنب کوچه شهید علی صابری منزل مرتضی خلیلی 6- آقای محسن اسفندیاری 
به نش��انی خ.آتش��گاه – بعد از پمپ بنزین – نرسیده به آتش نش��انی – تعمیرگاه 
وفروشگاه لوازم پراید توس��ط آقای مهدی اس��فندیاری 7- آقای مصطفی خلیلی 
فرزند مرتضی 8- آقای داود خلیلی فرزند مرتضی 9- آقای حسین معروف به بهروز 
 خلیلی فرزند مرتضی همگی به نش��انی خ.آتشگاه – کوهانستان – ک.ش صابری –

 منزل مرتضی خلیلی 10- آقای صفر حس��ن پ��ور فرزند اب��دال 11- آقای عبداله 
 حس��ن پور معروف به بهنام یوسف همگی به نش��انی مجهول المکان )خ.آتشگاه – 
جنب باس��کول( خواس��ته: تخلیه گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به 
ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینمای��د. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
 محمدعلی باقری وکیل دادگس��تری به وکالت از آقایان و خانمها 1- مرتضی عقیلی

 2- سید حس��ین عقیلی 3- مهری السادات عقیلی 4- بدرالس��ادات عقیلی فرزندان 
 سید حسن 5- رضوان نادراالصلی فرزند اس��تاد جواد به طرفیت آقایان و خانمها 
1- محمد خلیلی 2- حس��ین خلیلی )بهروز( 3- مصطفی خلیل��ی 4- داود خلیلی 5- 
مرضیه خلیلی 6- فاطمه خلیلی 7- مریم خلیلی 8- محبوبه خلیلی فرزندان مرتضی 
9- اقدس آغا کوچک حسینی فر 10- محسن اسفندیاری 11- صفر حسن پور فرزند 
ابدال 12- عبداله حسن پور فرزند یوسف به خواسته تخلیه یک باب مغازه که جزء 
پالک ثبتی 6/196 بخش 5 ثبت اصفهان به جهت واگذاری به غیر به انضمام خسارات 
دادرسی وکیل خواهانها توضیح داده است که مورث خواهانها )مرحوم سید حسن 
 عقیلی( شش��دانگ یکباب مغازه که ج��زء پالک ثبتی 6/196 بخ��ش 5 ثبت اصفهان 
می باش��د را به آقای مرتضی خلیلی )م��ورث خواندگان ردیف 1 ال��ی 9( به اجاره 
داده است و علیرغم عدم حق واگذاری ملک به غیر نسبت به اجاره آن به خواندگان 
ردیف دهم و یازدهم اقدام شده اس��ت از خواندگان )آقایان محمد و حسین خلیلی و 
خانم اقدس آغا کوچک حس��ینی( منکر واگذاری ملک به غیر ش��ده اند نظر به اینکه 
حسب تصویر مصدق سند مالکیت و نیز قرارداد اجاره عادی تاریخ 1366/10/14 
فیمابین مورث خواهانها و مورث خواندگان رابطه اس��تیجاری ب��ه قائم مقامی از 
مورثین فیمابین خواهانه��ا و خواندگان ردیف 1 الی 9 محرز اس��ت و  نظر به اینکه 
بنا به تاریخ و سابقه اس��تیجاری ملک قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356بر 
رابطه اس��تیجاری طرفین حکومت دارد و نظر به اینکه حس��ب مدارک صنفی ارائه 
شده که مورد تایید اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشی قرار گرفته انتقال منافع به 
خواندگان ردیف دهم و یازدهم محرز می باشد و الزم به ذکر است ارجاع موضوع 
به کارشناسی جهت تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت در خصوص موضوع دعوای 
پیش رو ضرورت نداشته زیرا حسب مفاد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
سال 1356 دادگاه فقط در موارد سه گانه تخلیه موضوع ماده 15 این قانون و بنا به 
دستور قسمت اخیر این ماده تکلیف به تعیین و حکم به پرداخت حق کسب یا پیشه یا 
تجارت دارد و در بقیه موارد چنین تکلیفی صراحتا و حتی به طور ضمنی قید نشده 
است و بیان قانونگذار در تبصره 1 ماده 19 قانون حکمی ماهوی است یعنی درمورد 
تخلف مستاجر از نوع انتقال به غیر میزان حق کس��ب یا پیشه یاتجارت وی نصف 
می گردد لهذا نمی توان حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 15 قانون که حکمی استثنایی 
اس��ت به تمام موارد تخلیه تعمیم داد خصوصا آنکه مستاجر هیچ تقاضایی در این 
خصوص نکرده است بنابراین دادگاه مستندا به بند 2 ماده 14 وماده 27 قانون روابط 
موجر و مستاجر مصوب س��ال 1356 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به تخلیه مورد اجاره را صادر و اعالم می نماید و از باب تسبیب در مورد خسارات 
دادرسی خواندگان را به طور تساوی به پرداخت 6/390/000 ریال در حق خواهانها 
محکوم می نماید رای صادره نس��بت به خواهانها آقایان و خانم حس��ین و محمد 
خلیلی و اقدس آغا کوچک حس��ینی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد و نسبت به سایر خواندگان 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
 بیس��ت روز تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.م الف:30048 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



خبر

 رییس شورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: پیگیری قانونی چرایی برداشت 
وجه از طریق خزانه مرکزی از سهم مطالبات شهرداری به واسطه تقاضای اداره 

کتابخانه های عمومی استان اصفهان انجام می شود.
رضا امینی در یک صد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان 
ضمن تبریک آغاز بهمن ماه و اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها با 
انتقاد از برداش��ت وجه از طریق خزانه مرکزی از س��هم مطالبات شهرداری به 
واسطه تقاضای اداره کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان اظهار داشت: این 
اقدام در حالی است که دولت نسبت به پرداخت بدهی های خود به شهرداری و 
انجام تعهداتش اقدامی صورت نداده و نسبت به پرداخت اعتبارات به اداره کل 

کتابخانه  های استان اصفهان توجه ویژه دارد.
وی با تاکید بر اینکه ضروری است که شهرداری اصفهان گزارش کاملی از ارایه 
خدمات و تخصیص اماکن به اداره کل کتابخانه های استان را برای بررسی بیشتر 
به شورای اسامی ش��هر اصفهان ارایه دهد، ادامه داد: با بررسی این گزارش ها 

پیگیری های قانونی برای احقاق حقوق شهرداری را خواهیم داشت.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم توجه شهرداری نسبت به 
آزادس��ازی محوطه اطراف تقاطع اشکاوند، ابراز داش��ت: آنچه به نظر می رسد 
آزادسازی اراضی واقع در طرح تقاطع اشکاوند در دستور کار شهرداری منطقه 
و مدیریت آزادسازی نیست و مس��ووالن امر باید در این زمینه توجه بیشتری 

داشته باشند.
وی همچنین در مورد لزوم نصب س��امانه هوش��مند روی تاکسی های سطح 
شهر اصفهان افزود: با توجه به اهمیت موضوع هماهنگی و مدیریت نظامند در 
شهر به ویژه در بخش تاکسیرانی ضروری است آن دسته از رانندگان که به هر 
دلیل تاکنون نسبت به نصب سامانه هوشمند روی تاکسی خود اقدام نکرده اند 
هرچه سریع تر به سازمان مراجعه و نس��بت به نصب سامانه اقدام کنند در غیر 
 این صورت هرگونه اش��کال احتمالی در اجرای طرح به عهده رانندگان خاطی 

خواهد بود.
امینی اضافه کرد: معاون حمل و نقل و ترافیک و  مدیریت تاکس��یرانی هم باید 
نسبت به رفع مشکاتی که باعث شده نصب و استفاده کامل از سامانه ها تکمیل 

نشود، اقدام و گزارش آن را به شورای اسامی شهر ارایه دهند.

رییس شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

 پیگیری قانونی برداشت وجه
 از اعتبارات شهرداری اصفهان

وزیر نی��رو خبر از ع��دم اجرایی ش��دن تونل آب رس��انی 
بهشت آباد داد و معصومه ابتکار نیز آن را در صفحه شخصی 
خود به اش��تراک گذاش��ت، خبری که می تواند پایانی بر 

رویای مردم نصف جهان برای احیای زاینده رود باشد.
 کار متوقف ش��ده و هیچ وق��ت هم اجرا نخواهد ش��د، این 
آخری��ن واکن��ش وزیر نی��رو به پ��روژه آب رس��انی تونل 
بهشت آباد اس��ت؛ حمید چیت چیان با رس��انه ها به شائبه  
ادامه طرح احداث تونل های بهشت آباد و گاب پایان داد و 

گفت: تونل بهشت آباد مطلقا اجرا نمی شود.
معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست ، مهر تأییدی 
بر این صحبت ها زد و این یعنی خ��ط بطان و تیر خاص 
بانوی سبزپوش دولت بر آرزوی مردم اصفهان و خداحافظی 

با رویای احیای زنده رود.
در مطلب منتش��ر ش��ده ابتکار آمده اس��ت: »طرح تونل 
بهشت آباد با هدف انتقال ساالنه یک میلیارد و 100 میلیون 
مترمکعب آب از چهارمحال و بختیاری به اصفهان و فات 
مرکزی جهت توسعه کشاورزی این مناطق داده شد؛ طرح 
بهش��ت آباد در س��ال 1390 در حالی کلنگ زنی ش��د که 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1386، مرکز 
پژوهش های مجلس در س��ال 1387 و س��ازمان مدیریت 
مناب��ع آب ایران به عنوان متولی آب کش��ور ب��ه این طرح 

اشکاالت فراوانی گرفته و آن را تأیید نکرده بودند«.
آغاز وعده های دولت یازدهم برای احیای زنده رود

این در حالی اس��ت که یک س��ال قبل و در بهمن  ماه سال 
93 بود که حس��ن روحانی با حضور در میدان نقش جهان 
خطاب به مردم اصفهان گفت: زاینده رود مظهر تمدن فقط 
اصفهانی ها نیست و از آن سراس��ر ملت ایران است؛ در این 
راستا به وزارت نیرو و استاندار اصفهان دستور می دهم اگر 
آب زاینده رود به اندازه کافی هم نباشد، نباید خشک شود.

پس از سخنان روحانی، وزیر نیرو در همان سفر و در نشست 
شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان اصفهان 
به بررس��ی این موض��وع پرداخت و تأکید کرد: بر اس��اس 
دس��تور رییس جمهوری، آب در زاین��ده رود باید در تمام 
فصول جاری باش��د و هر اقدامی که الزم باش��د، باید برای 

تحقق این امر انجام شود.
پیشتر نیز رسول زرگرپور استاندار اصفهان در اردیبهشت  
ماه سال 93 گفته بود: تونل بهشت آباد یک طرح مصوب ملی 
است که اعتبار آن در بودجه کش��ور لحاظ شده است؛ این 
طرح کاما قانونی، دارای اعتبار مصوب و مهندسی شده و 

بخشی از عملیات عمرانی آن آغاز شده است.
ارزان ترین طرح ب�رای انتقال آب ب�ه فالت مرکزی 

طرح احداث سد و تونل است
به گفته اس��تاندار اصفهان س��ابقه این ط��رح از زمان آغاز 
بحث های مطالعاتی، فاز 1، 2 و عق��د قرارداد با پیمانکار به 
بیش از 10 سال می رسد و تمام مراحل آن قانونی و توسط 

وزارت نیرو پیگیری شده است.
وی ادامه داد: نظر کارشناس��ی جدید می گوید شاید بتوان 
به جای بخش��ی از تونل و نه تم��ام آن از لوله گذاری برای 

انتقال آب استفاده کرد و البته 12 کیلومتر از طرح همچنان 
با احداث تونل انجام می شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: قیمت انتقال آب در نظریه جدید 
دو تا س��ه برابر قیمت انتقال آب در طرح اولیه اس��ت زیرا 
اگرچه میزان سرمایه گذاری در هر دو نظریه ثابت است، اما 
از تونل 100 ساله و لوله 30 ساله امکان بهره برداری وجود 
دارد و به عاوه انتقال آب توس��ط تونل هزینه ای ندارد در 
حالی که لوله نیاز به 700 متر پمپاژ دارد که هزینه انرژی را 

به طرح تحمیل می کند.
زرگرپور تصریح کرد: ارزان ترین طرح ب��رای انتقال آب به 
فات مرکزی، طرح احداث س��د و تونل است. طرحی که 
10 تا 12 سال مطالعات فنی دارد و تمام مراجع قانونی آن 
را تأیید کرده اند و هنوز معتبر اس��ت باید اجرا شود و البته 
نظریه جدید نیز باید توسط کارشناسان بررسی شود که اگر 
این بررسی به درستی انجام گیرد حتما به جمع بندی مشابه 

نظر من خواهد رسید.
تونل ن�ه، آب از طریق لوله و ایس�تگاه پمپاژ منتقل 

می شود
از طرف دیگر وزیر نیرو در اردیبهش��ت  ماه سال 93 انتقال 
آب از س��د بهش��ت آباد به اصفهان از طریق تونل به طول 
65 کیلومتر را راهکار نامناس��بی دانس��ته و گفت��ه بود: با 
تجربه های ناموفقی که در گذشته در طرح هایی نظیر تونل 
انتقال آب کوهرنگ 3، سرشاخه های دز به قمرود و نواحی 
غرب با پدیده خشک ش��دن چش��مه ها، چاه ها و قنات ها 
مواجه شدیم، برای جلوگیری از این موضوع قرار شد آب از 

طریق لوله و ایستگاه پمپاژ منتقل شود. 

حجت االس��ام  احم��د س��الک نماین��ده م��ردم اصفهان 
اردیبهش��ت همان س��ال در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
موضوع آب و تاش نمایندگان و شخص استاندار اصفهان 
گفت: نمایندگان استان پیگیر مطالب به حق مردم استان 
اصفهان در مجلس هستند و با تاش اس��تاندار و تصویب 
طرح 9 ماده ای ش��ورای عالی آب کشور درصدد هستیم تا 
رودخانه زاینده رود به ویژه حوضه آبریز زاینده رود را دوباره 
احیا کنیم و کش��اورزان منطقه ش��رق را از شرایط بحرانی 

موجود رهایی بخشیم.
وی با اع��ام اینکه 15 س��ال کار مطالعاتی ب��ر حفر تونل 
بهشت آباد توسط کارشناسان صورت گرفته است این تونل 
را خط قرمز نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسامی 
با وزارت نیرو دانس��ت و افزود: هرگز جایگزین لوله به جای 
تونل توس��ط هیچ کارشناس��ی داده نخواهد ش��د چراکه 

جایگزین لوله توجیه اقتصادی ندارد.
بعد از 15 س�ال کار مطالعاتی و عملیات�ی؛ به پروژه 

انتقال آب گالب و بهشت آباد اعتقادی نداریم
در ادامه این اظهارنظرهای بعض��ا متناقض، محمد عقیقی 
مدیرکل دفتر آبخیزداری حفاظت خاک سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری در یکی از آخری��ن اظهارنظرها در 16 
دی  ماه سال جاری گفته اس��ت: ما در حوزه آبخیزداری و 
مدیریت حوزه به پروژه انتقال آب مانند گاب و بهشت آباد 
 اعتقادی نداریم.در واکنش به انتقادهای وارده به این طرح،

مج��ری  و  داخ��ل  مش��اور  ضیای��ی  لط��ف اهلل 
خش��ک  ش��بهه  خص��وص  در  بهش��ت آباد  پ��روژه 
 ش��دن چش��مه ها گف��ت: ب��ا اس��تفاده از دس��تگاه 

TBM جدید بافاصله پ��س از حفاری کار تحکیم، تزریق 
به جداره، آب بندی و پوش��ش بتن مس��لح انجام می گیرد 
بنابراین تونل با این روش اجرا هیچ تأثیری روی خش��ک 

شدن چشمه ها ندارد.
هزینه های هنگفت انجام ش�ده برای بهش�ت آباد و 

گالب/ دولت مردان منافع ملی را در نظر نمی گیرند
مش��اور داخلی و مجری طرح بهشت آباد گفت: وزارت نیرو 
به جای در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی رویه تس��لیم در 
برابر تمایات قوم��ی و تفرقه افکنانه کس��انی را در پیش 
گرفته است که با تحریک احساسات مردم مقاصدی خاص 

را دنبال می کنند.
وی در ارتباط با طرح بهش��ت آباد گفت: طرح ،ش��امل سد 
بتنی دو قوس��ی و تونل انتقال آب اس��ت. ط��رح با در نظر 
گرفتن جهات فن��ی- اجرایی - اقتص��ادی چنان طراحی 
 شده است که به صورت ثقلی و بدون نیاز به پمپاژ، آب را با 
کم ترین هزینه بهره برداری به زاینده رود در محلی نزدیک 

باغ بهادران منتقل می کند.
ضیایی بیان داش��ت: وزارت نیرو ش��رکت اتریشی »دیتو« 
را به ایران دعوت کرد و موضوع تأثی��ر احتمالی تونل روی 
چشمه های مسیر تونل را جهت مطالعه دقیق تر و تکمیلی 
به شرکت مذکور اباغ کرد. نتایج مطالعات شرکت اتریشی 
نیز بر عدم تأثیرگذاری تونل بر چش��مه های مس��یر صحه 
گذاشت و نتایج طرح انتقال آب بهشت آباد با تونل را تأیید 
کرد.مجری پروژه بهش��ت آباد تصریح کرد: در شرایطی که 
عملیات اجرایی تونل توس��ط پیمانکار پروژه آغاز شده بود 
کارشناسان استان در کمال ناباوری آگاهی یافتند که طرح 
مصوب انتقال آب با تونل کنار گذاشته شده و طرح انتقال 
آب بهشت آباد با خط لوله و پمپاژ در دستور کار وزارت نیرو 

قرار گرفته است.
پروژه بهشت آباد منحصر به یک استان نیست، عزم 

فراملی می طلبد
در این مج��ال نکت��ه قابل تذک��ر، ملی بودن ط��رح تونل 
آب رس��انی بهش��ت آباد و گاب اس��ت؛ که عزم مسووالن 
را ج��دای از قومیت و مرزهای اس��تانی طل��ب می کند، با 
احداث این سد و تونل 580 میلیون مترمکعب آب به فات 
مرکزی انتق��ال می یابد و طبق گفته ریی��س جمهور، این 
پروژه، آب شرب مورد نیاز حداقل سه استان اصفهان، یزد 
و کرمان را تأمین می کند.فارغ از اینکه برای این طرح 10 
یا 15 سال کار مطالعاتی انجام ش��ده یا اینکه 12 کیلومتر 
تونل باشد مابقی به صورت لوله و یا کمتر و بیشتر، در پس 
اظهارنظرهای متف��اوت و گاها متناقض مس��ووالن، آنچه 
امروز از ماحصل رفت و برگشت های این طرح قابل مشاهده 
است، فصلی شدن تنها رودخانه دایمی فات مرکزی ایران 
و مشکات زیست محیطی اس��ت که کارشناسان در آینده 
نزدیک نسبت به آن هشدار می دهند و آنچه ضروری به نظر 
می رسد انجام یک اقدام جدی در راستای احیای زاینده رود، 
حل مشکل آب ش��رب و جلوگیری از جوالن ریزگردها در 

استان های مرکزی کشور است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1785  یکشنبه 4 بهمن 1394  13 ربیع الثانی 1437 12

Society,Cultural  Newspaper No.1785  | January 24 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
سرعت و معاینه فنی اتوبوس های 

بین شهری کنترل شود

مدیرعامل جمعیت هالل احمر:
۸۰ نفر از روسای شعب هالل احمر کشور 

به اصفهان سفر کردند

استاندار اصفهان:
دبیرخانه »شهر جهانی صنایع دستی« در تأسیس شود

عضو شورای شهر اصفهان با تاکید بر اینکه نظارتی بر معاینه فنی و کنترل سرعت 
اتوبوس های بین شهری وجود ندارد، گفت: پلیس راهور و حمل و نقل و پایانه ها باید 

نسبت به این امر توجه داشته باشند.
وحید فوالدگر در یک صد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان در 
قالب تذکراتی با اشاره به لزوم ساماندهی تردد سرویس های دانشگاهی بین شهری 
در استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به حادثه دلخراش تصادف اتوبوس دانشگاه 
آزاد اسامی واحد نجف آباد و ایجاد حساس��یت هایی در این راستا مشخص شد که 

نظارت ویژه ای بر روی این امر وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینک��ه نظارتی روی معاینه فنی و کنترل س��رعت اتوبوس های بین 
 شهری در استان اصفهان وجود ندارد، ابراز داشت: از این رو پلیس راهور و اداره کل 
حمل و نقل و پایانه ها باید در این راس��تا توجه بیشتری داشته باشند تا دیگر شاهد 
 چنین حوادثی نباش��یم.عضو شورای اس��امی ش��هر اصفهان در ادامه با اشاره به 
فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر و برگزاری جشن انقاب در سراسر کشور افزود: شهرداری 
باید به گونه ای برنامه ریزی داشته باشد تا با برگزاری جشن های مختلف در سطح 

شهر حضور حداکثری مردم را در این مراسم ها شاهد باشیم.
وی اضافه کرد: همچنین ضروری اس��ت که سازمان زیباس��ازی نسبت به ساخت 

تندیس ایثار و شهادت اقدام و آن را در میدان انقاب نصب کند.

  مدیرعامل جمعیت هال احمر استان اصفهان گفت: بیش از 80 نفر 
 از روسای شعب جمعیت هال احمر از سراسر کشور به اصفهان سفر 

کردند.
محسن مومنی اظهار داشت: دوره کشوری آموزشی - مهارتی روسای 

شعب جمعیت هال احمر در اصفهان آغاز شد.
وی بیان داش��ت: 8۴ تن از روسای ش��عب هال احمر از استان های 
چهارمحال بختیاری، مرکزی، یزد، آذربایجان غربی، تهران، کهکیلویه 
 و بویر احمد، ف��ارس، قم و اصفهان در این دوره آموزش��ی ش��رکت 

دارند.
مومن��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ای��ن دوره در مرک��ز بین الملل��ی 
جمعی��ت  نج��ات  و  ام��داد  تخصص��ی   آموزش ه��ای 
هال احم��ر اصفه��ان برگزار می ش��ود، اف��زود    : ای��ن دوره با هدف 
 ارتق��ای مه��ارت روس��ای ش��عب در مباح��ث ام��داد و نج��ات در 
 ارتفاع و فضای معلق، آوار، جاده و ارتباطات و آشنایی با امداد هوایی 
 برگزار و روسای ش��عب با نحوه به کارگیری تجهیزات امداد و نجات، 
فرآیند ایجاد کارگاه های نج��ات و مباحث مدیریتی در عملیات های 

امداد و نجات آشنا می شوند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی انتخاب 
شده است، بر ضرورت تأسیس دبیرخانه شهر جهانی صنایع دستی در اصفهان 

تأکید کرد.
رس��ول زرگرپور در س��ومین جلس��ه کارگروه میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی استان اصفهان، اظهار داش��ت: اصفهان شهر جهانی صنایع دستی 
است و تأسیس دبیرخانه ش��هر جهانی صنایع دستی که وظیفه  رصد و پیگیری 

موضوعات این بخش را بر عهده دارد امری ضروری به شمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه تا جلس��ه آینده باید محل، اه��داف و اعضای این دبیرخانه 
مشخص شوند، افزود : کلیات تأسیس دبیرخانه به تصویب رسید و باید محورهای 

دستور کار این دبیرخانه نیز مشخص شود.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره ب��ه ویژگی های صنایع دس��تی گفت: داش��تن بار 
فرهنگی، حضور و نقش خاق اصفهان در بخش هنر و جایگاه اصفهان در عرصه 
صنایع دستی کشور و جهان، ضرورت تأسیس دبیرخانه شهر جهانی صنایع دستی 

را در اصفهان بیشتر نمایان می سازد.
وی با بیان اینکه ارزش صنایع دستی اصفهان باالست، اظهار داشت: امروز انتظارات 
از صنایع دستی باال رفته اس��ت و باید بررسی و حل مش��کات صنفی در حوزه 

صنایع دستی در دستور کار قرار گیرد.
زرگرپور درباره مش��کات صنف های اقامتی و مهمانپذیرها گفت: در راس��تای 

حل مشکات گردشگران و همچنین مراکز اقامتی و مهمانپذیرها، باید سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری و نیروی انتظامی با هم هماهنگی 

داشته باشند.

بازدید شهردار از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان؛

 زمان بندی این پروژه نباید به تأخیر بیفتد

 شهردار اصفهان از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان 
بازدید کرد و در جلس��ه ای با مدیر عامل شرکت 
نمایش��گاه های بی��ن المللی اس��تان اصفهان، 
پیمانکار و مشاوران این پروژه به بررسی آخرین وضعیت این پروژه 

و میزان پیشرفت آن پرداخت. 
مهدی جمالی نژاد در این جلس��ه گفت: در فضای جدید کشور 
و ش��رایط اجرای برجام، نمایش��گاه ها از اهمیت زیادی برای ما 
برخوردار هستند و از آنجا که اصفهان در مقایسه با کان شهرهای 
دیگر در اجرای چنین پروژه هایی پیشگام بوده است، در استفاده 
از آنها به منظور جذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باید 

پیشتاز باشد.
وی با اشاره به اینکه شهر اصفهان س��ال ها حسرت نمایشگاهی 
درخور و شایسته داشته است، افزود: اراده مدیران شهری این است 

که نمایشگاه بزرگ اصفهان در این دوره به بهره برداری برسد.
ش��هردار اصفهان با تأکید بر اینکه زمان بندی این پروژه نباید به 
تأخیر بیفتد، اظهار داش��ت: زمان بندی بهره ب��رداری از فاز اول 
اردیبهشت ماه 96 بوده اس��ت، اما امیدواریم بتوان در 22 بهمن 
سال آینده )سال 95( این فاز را که شامل سالن عامه مجلسی و 
بخش رجیسترینگ است، مورد بهره برداری قرار داد و نمایشگاه 

پل شهرستان را به طور کامل به این مکان منتقل کرد.
شهردار اصفهان در پاسخ به سوالی در خصوص تسهیل دسترسی 
مردم به مکان جدید نمایشگاه، بیان داشت: همزمان با این پروژه، 
پروژه پیچ پینارت که طی 15 سال گذشته مورد بحث بوده است 
را آزادسازی خواهیم کرد که این آزادسازی اوایل سال آینده انجام 
می شود و از این طریق مسیر دسترسی به نمایشگاه نیز تسهیل 
خواهد ش��د. عاوه بر آن خطوط ویژه تاکسی و اتوبوس به نحوی 
در نظر گرفته خواهد ش��د که دسترسی از نقاط مختلف اصفهان 
ممکن و آسان باش��د.جمالی نژاد تأکید کرد: محور گردشگری و 
رویدادهای شهری به سمت شرق اصفهان است و مرکز نمایشگاه 

بزرگ در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود.
وی همچنین به کنارگذر شرق اصفهان اشاره داشت و گفت: برای 
سال آینده بودجه ویژه ای به مناطق رینگ حفاظتی و ترافیکی 
اختصاص داده شده است که دسترسی مردم را تسهیل می سازد. 
شهردار اصفهان با اش��اره به اینکه دیگر س��هامداران نیز باید به 
منظور تأمین اعتبار پروژه درگیر شوند، بیان داشت: عزم شهرداری 
اصفهان، انجام صد درصدی این پروژه است و خوشبختانه دیگر 
سهامداران نیز از زمان کلنگ زنی در این خصوص اعام آمادگی 
کرده اند و قرار نیست تمام بار پروژه به دوش شهرداری اصفهان 

باشد، اما در صورتی که مشکلی در این خصوص وجود داشته باشد، 
شهرداری وارد عمل خواهد شد.

وی تصریح کرد: عزم ما در این خصوص جدی اس��ت و این پروژه 
باید در زمان خود احداث شود.

 پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، ماندگاری گردشگر تجاری 
در اصفهان را افزایش می دهد

 مدیر عامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 
گفت: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، ماندگاری گردشگر تجاری 
در شهر اصفهان را تا چندین روز افزایش داده و چرخه اقتصادی 

گردشگری در اصفهان را تقویت خواهد کرد. 
رسول محققیان در جلسه با شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در 
همه دنیا مدیریت شهری تاش می کند ماندگاری گردشگر را در 
ش��هر افزایش داده و چرخه اقتصادی گردشگری را توسعه دهد، 
بیان داشت: نمایشگاه به عنوان یک عامل مهم در توسعه اقتصاد، 
تجارت و گردشگری، می تواند ماندگاری گردشگر را از میزان 2۴ 

تا ۴8 ساعت فعلی به میزان چندین روز افزایش دهد.
وی تصریح کرد: متأس��فانه نگاه قبلی به مدیریت شهر اصفهان، 
نگاه ماندگاری یک شبه گردشگران بوده است و در این خصوص 
هیچ گونه سرمایه گذاری خاصی انجام نشد. حال آنکه ماندگاری 

یک شبه گردشگر جز هزینه چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. 
محققیان اذعان داش��ت: پروژه هایی مانند سالن اجاس سران، 
 پروژه ن��اژوان و نمایش��گاه بزرگ اصفه��ان در همین راس��تا و 

نشان دهنده نگاه مدیریت شهری به منافع بلند مدت شهر است.
وی با اش��اره به اینکه محل فعلی نمایش��گاه اصفهان، یک وصله 
ناجور و نچسب مقابل پل شهرستان و ظلم به مردم اصفهان، فضای 
تاریخی و فضای سبز اطراف آن است، افزود: امیدواریم این پروژه 

در زمان مقتضی خود به بهره برداری برسد. 
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان، 
اضافه کرد: بر اساس نگاه مدیریت شهری، پروژه با ساختار و روش 
جدید در حال پیشرفت است و امیدواریم تا اواخر بهمن ماه بتوانیم 

پیمانکار دوم را نیز انتخاب و اضافه کنیم.
محققیان تأکید کرد: بدون شک نمایش��گاه به عنوان یک مرکز 
پایلوت فناوری و تحول ش��هری قلم��داد می ش��ود و می تواند 
بازدیدکنندگان داخل��ی و خارجی فراوانی را به س��وی اصفهان 
جلب کند. همچنین این پروژه تأثیر به س��زایی در رونق کسب و 
کار و جذب سرمایه گذار خواهد داشت که با توجه به آینده روشن 
اقتصادی کشور پس از اجرای برجام، امیدواریم شرایطی فراهم 

شود که این پروژه نقش مؤثر خود را به تمامی اجرا کند.

وعده رییس  جمهور روی زمین ماند؛

رویای ناتمام مردم نصف جهان برای احیای زاینده رود

زاینده 
رود
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 درحالی که تیم ملی فوتس��ال در آستانه مسابقات جام ملت های آسیا به دنبال 
برپایی اردوی تدارکاتی در س��الن اس��تاندارد نقش جهان بود، مسووالن ورزش 

استان اصفهان این سالن را به تیم ملی ندادند!
بحث آماده سازی تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در جام ملت های آسیا که 
از بیست و یکم بهمن ماه در تاشکند ازبکستان آغاز می شود، درچند هفته اخیر 

به یکی از دغدغه های کادر فنی و مسووالن کمیته فوتسال تبدیل شده است.
تیم ملی در ماه   های گذشته بازی های تدارکاتی خوبی با ایتالیا و روسیه انجام داد 
و حتی در تورنمنت گرندپری برزیل حضور یافت و ملی پوشان ایران با بازیکنان 
چند تیم مختلف در این تورنمنت تنه به تنه شدند تا همه به نحوه آماده سازی 
تیم ملی و انجام بازی های تدارکاتی در سال منتهی به سال جام ملت های آسیا 

امیدوار باشند.
هرچقدر که برگزاری بازی های تدارکاتی در ماه های گذشته خوب و بدون دغدغه 
 ب��ود ام��ا در یک ماه منتهی به جام ملت های آس��یا روند آماده س��ازی تیم ملی 

به چالش کشیده شد.
 ابتدا قرار بود تیم ملی، اردوی یک هفته ای را در کش��ور تاجیکستان برگزار کند 
 تا بازیکنان با ش��رایط آب و هوایی نزدیک به ازبکس��تان آش��نا شوند. همچنین 
قرار بود ایران دو بازی تدارکاتی و » دس��تگرمی« هم با تاجیکستان انجام بدهد 
ولی بعد از بررس��ی امکانات کش��ور تاجیکس��تان و » نامناس��ب« عنوان شدن 

کفپوش سالن این کشور، سفر به تاجیکستان لغو شد.
بع��د از لغو اردوی تاجیکس��تان، کادر فنی تیم ملی در جلس��ه با کمیته فنی و 
توسعه فوتسال و همچنین در جلسه با سیدرضا افتخاری، رییس کمیته فوتسال، 
به فکر یک اردوی داخلی افتاد. برای همین ش��هرهای اصفهان، کیش و مش��هد 

برای برپایی اردوی یک هفته ای در اولویت قرار گرفتند.
برگزاری اردو در اصفهان از این جهت در دستور کار قرار گرفته بود که کفپوش 
اس��تانداردی دارد. در واقع سال گذشته بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 
برگزاری مس��ابقات فوتس��ال جام باش��گاه های آسیا در ورزش��گاه نقش جهان، 
کفپوش��ی را از کش��ور فرانسه تهیه و در سالن این ورزشگاه نصب کرد تا یکی از 

بهترین کفپوش های سالن ایران به اصفهان تعلق بگیرد.
 ب��ا این ح��ال نکت��ه عجیب اینجاس��ت ک��ه در آس��تانه مس��ابقات فوتس��ال 
جام ملت های آسیا، با درخواست تیم ملی فوتسال برای سفر تیم ملی به اصفهان 

و برگزاری تمرینات در سالن نقش جهان مخالفت شده است. 
 مسووالن ورزش استان اصفهان به بهانه هایی مثل برگزاری مسابقه در سالن نقش جهان و 
رزرو بودن این س��الن از در اختیار قراردادن آن به تیم ملی خودداری کرده اند. 
گفته می شود حتی برای برپایی اردوی تیم ملی در این سالن از کمیته فوتسال 
 مبلغی درخواس��ت شده اس��ت و هزینه راه اندازی سیس��تم گرمایشی سالن را 

بر عهده تیم ملی گذاشته اند!
ای��ن موضوع باعث ش��د تا کادر فنی تیم ملی قید س��فر به اصفه��ان را بزند و 
برپای��ی اردو در مش��هد را نهای��ی کن��د. نکته عجی��ب تر اینجاس��ت که چرا 
 س��یدرضا افتخ��اری، رییس کمیته فوتس��ال که در وزارت ورزش هم مش��غول 
 به کار اس��ت، از این نفوذ خود برای تس��هیل برگزاری اردو در اصفهان استفاده 

نکرده است. 
به نظر می رسد چنین برخوردهایی با تیم ملی فوتسال در آستانه جام ملت های 
 آسیا شایسته نیست و باید پیش از جدال با حریفان خارجی، با مشکالت داخلی 

دست و پنجه نرم کرد.

درحالی که انتظار می رفت استقالل در نیم فصل دوم تیمی قدرتمندتر 
 از نی��م فص��ل اول را تش��کیل ده��د، این تی��م ظاهرا با ج��ذب تنها 

یک بازیکن می خواهد به کارش در نیم فصل دوم ادامه دهد.
تیم فوتبال استقالل در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران 
با صدرنشینی به کار خود پایان داد و پرویز مظلومی، سرمربی استقالل 
از چن��د هفت��ه مانده به پایان نیم فصل اول ب��ر لزوم تقویت تیمش در 
چند پس��ت تاکید کرد. او به ش��دت خواهان جذب هافبک بازیساز به 
 جای جاسم کرار شد چرا که با همین قول راضی به جدایی این بازیکن 
ش��ده بود، با این حال اس��تقالل نتوانست در مدت قانونی جذب بازیکن 

داخلی در این پست، بازیکنی را جذب کند.
استقاللی ها در بیانیه ای که روی سایت رسمی خود منتشر کردند دلیل 
عدم جذب بازیکنان داخلی را به چند مس��اله جداگانه تقس��یم کردند. 
دس��ته اول بازیکنانی بودند که سرباز بودند، دسته دوم بازیکنانی بودند 
که رقم ش��ان باالتر از چیزی بود که استقاللی ها انتظار داشتند و دسته 
سوم بازیکنانی بودند که باش��گاه های شان برخالف انتظار استقاللی ها 

عمل کردند و قول های خود را عملی نکردند.
با این ش��رایط استقاللی ها به سرعت وارد پروسه جذب بازیکن خارجی 
ش��دند و ابتدا دیگو ژاردل، هافبک ط��راح برزیلی را مد نظر قرار دادند 
و سپس جفرس��ون گومز مهاجم برزیلی را به لیست خود اضافه کردند 
ولی به یک باره ش��ایعه ای در رسانه ها منتشر شد که مظلومی ژاردل را 
نمی خواهد، این درحالی بود که باش��گاه استقالل موضع روشنی در این 
قضیه نشان نداد و درحالی  که این بازیکن بلیت خود را جهت حضور در 

تهران برای روز پنجشنبه گرفته بود، خبری از وی نشد.
ماجرا برای جفرس��ون البته عجیب تر بود. حضور این بازیکن از س��وی 
برخ��ی رس��انه ها در تمرین��ات قطعی ش��ده بود ولی خب��ری از او هم 
 نش��د و ش��اید پرس��ش اصلی این جا مطرح باش��د که دقیقا مسووالن 
نقل و انتقاالت استقالل و در راس آن بهرام افشارزاده چه کار می کنند؟ 
آیا آنها متوجه هس��تند که تا آغاز نی��م فصل دوم تنها یک هفته مانده 
و اگ��ر همین هفته ه��م بازیکن خارجی ای را به ای��ران بیاورند، بعد از 
تس��ت های پزشکی و فنی و البته تطبیق س��ازی محیطی، استقاللی ها 
 در خ��وش بینانه ترین حالت از ای��ن بازیکن می توانند در 8 تا 10 بازی 

باقی مانده استفاده کنند؟
اس��تقالل خودش را در این فصل برای کس��ب س��همیه آسیایی بسته 
بود ولی نتایج خوب آنها باعث ش��د تا توق��ع قهرمانی از این تیم برود، 
 ح��اال آنها با جذب تنها مهدی مومنی نش��ان داده اند که توانایی زیادی 
در نقل و انتقاالت نداشته اند و در این میان مظلومی دستش بسته تر از 
گذشته خواهد بود چون نتوانست در پست کلیدی هافبک طراح کسی 

را جذب کند.
 ب��ه نظ��ر می رس��د در اردوی اس��تقاللی ها افرادی باش��ند که س��ازی 
بر خالف ساز مظلومی کوک می کنند و اختالفات داخلی در این باشگاه 
ش��کل جدی  به خود گرفته است. گوشه ای از این اختالفات را می توان 
در اظه��ارات نظ��ری جویباری علیه معینی پیدا کرد و دور نیس��ت که 

مظلومی در صورت ناکامی پرده از این اختالفات بردارد.

درخواستعجیباصفهانیها
ازتیمملیفوتسال

استقالل،بازندهبزرگ
نقلوانتقاالتلیگ

ش��رایطی که پس از بر باد رفتن رویای المپیک ریو 
بر فوتبال کشور حاکم شده وضعیتی آشنا و تکراری 
به نظر می رس��د که فوتبال ایران به هیچ وجه با آن 

بیگانه نیست.
 فضایی مش��ابه آنچه ک��ه تقریبا بدون اس��تثنا بعد 
 از هر ناکامی ملی بر فوتبال کش��ور حاکم می ش��ود، 
این بار به بهانه حذف تیم امید از مس��ابقات قهرمانی 
زیر 23 سال آسیا و متعاقبا بر باد رفتن رویای حضور 
در المپیک ریودوژانیرو از جمعه ش��ب شکل گرفته 
 و احتم��اال ت��ا چن��د روز آینده نیز همچن��ان برقرار 

خواهد ماند. 
فضای��ی که در آن انتقادها ب��اال گرفته و کم و بیش 
دامن همه ارکان درگیر و س��هیم در آن شکس��ت را 

می گیرد. 
 تفاوت ش��اید تنها در آن باش��د ک��ه در بحبوحه پ

 این فریاد و فغان ها سیبل اصلی انتقادها هر دفعه متفاوت 
است.

این بار پس از حذف ناامیدکننده تیم امید از مسابقات 
قهرمانی آس��یا چنین بس��اطی در فوتبال ایران پهن 
ش��د زیرا با شکس��ت به ژاپن رویای ریو کامال بر باد 
 رفت و طلسم نرفتن به المپیک برای چهار سال دیگر 

تمدید شد. 
بمان��د ک��ه از گوش��ه و کن��ار زمزمه های��ی درباره 
ح��ذف احتمال��ی فوتب��ال از المپی��ک و جایگزین 
ش��دن فوتس��ال به ج��ای آن ش��نیده می ش��ود و 
ای��ن یعنی ک��ه رویای حض��ور در المپی��ک ممکن 
اس��ت برای همیشه به تاریخ پیوس��ته و این طلسم 
اب��دی  حت��ی  چهارس��اله  و  چه��ل   علی الحس��اب 

شود.

س��یبل اصلی این بار وزارت ورزش اس��ت و شخص 
وزی��ر ورزش که باید به خاطر ب��ر باد رفتن رویاهای 
را  زی��ادی  انتقاده��ای  ای��ران  فوتب��ال   المپیک��ی 

به جان بخرد. 
ناکامی امیدها در دوح��ه کافی بود تا فالش بکی به 
س��یزده، چهارده ماه قبل زده شده و روزهایی برای 
یاد اهالی فوتبال تداعی ش��ود ک��ه در همین دوحه 
 زالتک��و کرانچار در آس��تانه نشس��تن روی نیمکت 

تیم امید ایران قرار داشت اما مخالفت وزارت ورزش 
ب��ه یکباره همه قول و قرارها را با س��رمربی س��ابق 

سپاهان به هم زد.
بع��د از این دخالت آش��کار از س��وی وزارت ورزش 
بود که فدراس��یون فوتبال ه��م ماه ها تیم امید را به 
ح��ال خود رها ک��رد و بدون آنکه از گذش��ته درس 
 بگیرد طبق روال همه دوره های قبلی زمان زیادی را 
از دس��ت داد و درست در آس��تانه شروع مرحله اول 

انتخابی المپیک در نهایت سکان هدایت تیم امید را 
به محمد خاکپور س��پرد که هرچه به عنوان بازیکن 
چه��ره ش��اخصی در فوتب��ال ملی ایران به حس��اب 
می آمد در عرص��ه مربیگری کارنام��ه خیلی پربار و 

مطمئنی نداشت. 
م��رد آرامی که ق��رار گرفتنش در کن��ار یک چهره 
 جنجال��ی مث��ل محم��د مایلی کهن کافی اس��ت تا 
این روزها به ش��دت انتقاده��ای تند و گزنده علیه او 

افزوده شود.
در فضایی که انگش��ت اتهام بیش از همه به س��مت 
وزارت ورزش نش��انه رفت��ه و مدیری��ت فدراس��یون 
فوتب��ال یک بار دیگر ب��ه این بهانه م��ورد انتقادات 
همیش��گی منتقدان��ش ق��رار گرفته، ی��ک نفر مثل 
حبیب کاشانی که در پی ناکامی در نشاندن کرانچار 
روی نیمکت امید به س��راغ گزین��ه ای چون خاکپور 
رف��ت هم از تیغ تیز انتقادها بی نصیب نمانده و البته 
محمد مایلی که��ن که مدافع��ان کارلوس کی روش 
اکنون بی��ش از هر زمان دیگری فرصت را برای یک 
انتقام گیری س��خت تاریخی از این منتقد سرسخت 
م��رد پرتغالی مهی��ا می بینن��د و در ای��ن راه ابایی 
 ندارن��د تا س��رمربی تیم امید را هم ش��ریک جرم او 

کنند.
صرف نظر از آنکه سهم تقصیرکاری هر یک از این افراد 
و مجموعه ها در این ناکامی بزرگ ملی چقدر باش��د 
 یک چیز مشخص اس��ت و آن اینکه یک نسل دیگر 
از فوتبالیست های جوان و مستعد در این میان قربانی 
ش��د تا فوتبال ایران همچنان بر دور باطل چرخیده 
 و هی��چ اراده ای ه��م برای درس گرفتن از گذش��ته 

نباشد.

ن��ی  یرا  پ��س از ناپدی��د ش��دن کارات��ه کای ا
در فرودگاه پاریس، مس��ووالن فدراس��یون بالفاصله 

واکنش ه��ای متفاوت��ی را از خ��ود نش��ان دادن��د که 
 تناق��ض در صحبت های دبیر و سرپرس��ت فدراس��یون 

دیده می شود.
 یکی از کاراته کاهایی که برای ش��رکت در مس��ابقات کاراته 

وان فرانس��ه راهی فرانس��ه ش��ده بود، بالفاصله پ��س از ورود به 
ف��رودگاه پاری��س ناپدید ش��د. گفته می ش��ود ای��ن کارات��ه کا که 

آروی��ن باقری ن��ام دارد، حتی چمدان های خ��ود را هم تحوی��ل نگرفته و 
همراهان تیم اعزامی را ترک کرده اس��ت و دیگر کس��ی از ای��ن کارته کا تا 
 به امروز خبری ن��دارد. در مورد نحوه اع��زام این کاراته کا ب��ه اولین مرحله

  لی��گ جهان��ی در س��ال 2016 روایت ه��ای متفاوت ش��نیده می ش��ود. 
 روابط عمومی فدراس��یون کارات��ه در اطالعیه ای بلند ب��اال تاکید کرده که 
آروین باقری به صورت شخصی به مسابقات پاریس رفته، تمامی امور مربوط 
به این سفر اعم از حضور در س��فارت، گرفتن ویزا، خرید بلیت و هزینه های 
س��فر را به صورت ش��خصی انجام داده و در این میان هیچ کاری از س��وی 
فدراسیون برای وی انجام نشد و به همین دلیل هزینه ای نیز برای سفر این 
 ورزشکار از سوی فدراسیون پرداخت نش��ده است. فدراسیون کاراته پس از 

 منتشر شدن خبر باقری در رسانه ها مدعی ش��د که به جز کاراته کاهایی که 
به صورت مس��تقیم و زی��ر نظر این فدراس��یون عازم رقابت ها ش��ده، عمال 
مسوولیتی در قبال س��ایر کاراته کاهایی که به صورت شخصی راهی فرانسه 
 ش��ده اند ندارد و تنها وجه مش��ترک س��فر آروین باقری و همزمانی سفر او 
با دیگر ملی پوش��ان اس��ت. محمد علی مردانی سرپرس��ت دبیر فدراسیون 
اما بدون توجه به اطالعیه صادر ش��ده از س��وی روابط عمومی تاکید کرده 
آروین باقری هزینه ها را به حساب فدراس��یون واریز کرده و یک فقره چک 

 به مبلغ 20 میلیون تومان برای ضمانت از وی گرفته شده و 
 بخش بین الملل کاره��ای اقامت در هتل و اع��زام را انجام 
 داده اس��ت و باید از طریق خانواده او و کارات��ه کاهایی که 

در پاریس هستند پیگیری شود تا او به تهران بازگردد.
ج��دا از تناقض گویی ه��ای دو بخ��ش اداری فدراس��یون 
 کاراته در خصوص ی��ک موضوع واحد، باید گفت متاس��فانه 
این برای اولین بار نیست که این گونه اتفاقات در مورد کاراته 

رخ می دهد. 
سال گذشته و در جریان سفر تیم ملی کاراته به مسابقات جهانی 
در برمن آلمان، یک��ی از کارمندهای کمیته بی��ن الملل در جریان 
 مس��ابقات از جمع اعضای تی��م اعزامی خارج ش��د و به رغ��م تاکید 
دبیر وقت فدراس��یون مبنی بر تمهیدات الزم برای بازگش��ت او، پس از 
 گذشت 14 ماه این امر میسر نشد. چند وقت پیش هم در جریان سفر یکی 
از تیم های کاراته به کشور اسلوونی، یکی دو نفر از اعضای تیم اعزامی ترجیح 

دادند در راه بازگشت تیم به تهران، در کشور اسلوونی بمانند.
در سفر تیم ملی به ژاپن نیز تعدادی از نفرات حاضر در کنار کاروان اعزامی 
مشخص نبود بر حس��ب چه متر و معیاری راهی توکیو ش��دند که در پایان 
 نیز دو نفر از افراد ناش��ناس از تیم جدا ش��ده و پس از آن گوی��ا یکی از آن 
 دو نفر نیز در ژاپن دستگیر شد که حاش��یه زیادی را برای کاراته کشورمان

  داش��ت. حاال بار دیگر داستان ترک تیم و بازنگش��تن ها این بار در پاریس و 
در جریان لیگ جهانی ش��کل گرفت تا فدراس��یون پرحاش��یه کاراته، وارد 

حاشیه دیگری شود.

چکضمانتباقریدرفدراسیوناست؟

داستانناپدیدشدنیک
کاراتهکادرفرودگاهپاریس

تیم امید ایران که به عنوان تیم دوم از گروه خود به مرحل��ه یک چهارم نهایی انتخابی المپیک 
در قاره آس��یا صعود کرده بود، در این مرحله با 3 گل برابر ژاپن شکست خورد 
تا رویای صعود به المپیک ب��رای فوتبال ایران حداقل برای چهار س��ال دیگر 

تمدید شود.
بعد از این دیدار متاسفانه عدم استفاده درست از شبکه های مجازی بار دیگر 
نمود پیدا کرد و کاربران این بار به صفحه رسمی فدراسیون فوتبال ژاپن حمله 
کردند و با توهین سعی در خالی کردن عصبانیت خود بعد از شکست داشتند.

 متاس��فانه این اتف��اق برای اولین بار نیس��ت که بع��د از تقابل های ورزش��ی 
رخ می دهد. عدم شناخت درست از ش��بکه های مجازی و توهین به اشخاص 
و تیم ها راهی به واقع پوچ است که نه تنها شخصیت افراد را زیر سوال می برد 

بلکه مرحله ای باالتر، یک کشور را نیز زیر سوال می برد.
فراموش نکنیم همین تماشاگران ژاپنی مدت هاست به هر کشور و ورزشگاهی 

سفر می کنند و بعد از بازی صرف نظر از نتیجه به تمیز کردن ورزشگاه می پردازند .

با وجود حذف امیدهای ایران در رقابت های قهرمانی زیر 23 س��ال آسیا برنامه آغاز لیگ برتر دستخوش 
تغییر نخواهد شد.

در شرایطی که گفته می ش��د در صورت حذف تیم امید و بازگش��ت زودهنگام کاروان 
ایران از قطر برنامه آغاز دوباره لیگ برتر دس��تخوش تغییراتی خواهد ش��د، مس��ووالن 
س��ازمان لیگ تاکید کردند هیچ تغییری در دستور کارش��ان قرار ندارد و بازی ها طبق 
 برنامه قبلی آغاز خواهد ش��د. البته 4 تیم��ی که در رقابت های جام ش��هدا حضور دارند

 ) پرس��پولیس، صبا، ذوب آهن و سایپا( و همچنین اس��تقالل در همان زمان اعالم شده 
در هفته هفدهم به میدان خواهند رفت اما چند دیدار از هفته هجدهم لیگ برتر در روزهای 

پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار خواهد شد.
پیش از این سازمان لیگ برنامه های هفته هجدهم لیگ برتر را از روز نهم بهمن ماه آغاز و 
تا روز سیزدهم اعالم کرده بود که خبرهایی به گوش رسید مبنی بر این که تمام بازی های 
این هفته طی روزهای هشتم و نهم بهمن ماه خواهد بود اما سازمان لیگ خبرها را تکذیب 

کرد و مدعی شد لیگ برتر طبق همان برنامه قبلی پیگیری خواهد شد.

حملهایرانیهابهصفحهمجازیفوتبالژاپن سازمانلیگبرنامهآغازلیگبرترراتغییرنداد

بهبهانهبربادرفتنرویایالمپیک؛

فوتبال ایران روی دور تکرار

  مسوولیت پرچمداری کاروان ایران برای المپیک درحالی به زهرا نعمتی 
 سپرده شد که پیش از این و از میان پرچمداران 1۵ کاروان اعزامی به این 

بازی ها، تنها دو ورزشکار زن عهده دار این مسوولیت بودند.
زه��را نعمت��ی ک��ه در ب��ازی ه��ای پارالمپی��ک لن��دن م��دال طالی 
مس��ابقات تی��ر و کم��ان را از آن خ��ود ک��رد، دو م��اه پی��ش ب��ا 
حض��ور در مس��ابقات انتخاب��ی المپی��ک برزی��ل در تایلن��د موف��ق 
 ش��د ب��ه عن��وان نخس��تین ورزش��کار معل��ول ایرانی س��همیه حضور 

در بازی های المپیک را به دست بیاورد. 
این موفقیت زهرا نعمتی از آنجا چش��مگیرتر شد که وی به فاصله چند 
هفته بعد نیز با کس��ب ورودیه الزم، دومین حضور متوالی خود در بازی 
 ه��ای پارالمپی��ک را نیز قطعی ک��رد. عالوه بر زهرا نعمت��ی تا به امروز
 2۷ ورزشکار ایرانی دیگر در رشته های مختلف صاحب سهمیه بازی های

 المپیک برزیل ش��ده اند که تابستان س��ال آینده در ریودوژانیرو برگزار 
خواهد شد. 

ب��ا این وجود و به خاطر اس��تثنائی بودن عملکرد ای��ن کماندار معلول، 
اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشس��تی که در محل این 
کمیته داش��تند زهرا نعمتی را ب��ه عنوان پرچم��دار کاروان اعزامی به 

المپیک ریو انتخاب و معرفی کردند. 
براین اس��اس زهرا نعمتی س��ومین بانوی ورزشکاری است که به عنوان 

پرچمدار، برای رژه کاروان ایران در المپیک برزیل انتخاب شده است.

زهرانعمتیسومینپرچمداربانویایران
دربازیهایالمپیک

س��رمربی تی��م فو تبا ل پر س��پولیس می گوید ب��ا بازیکنانی ک��ه در اختیار دارد 
می خواهد برای قهرمانی بجنگد.

 برانک��و ایوانکووی��چ درباره عملکرد تیم��ش در دیدار مقابل س��ایپا، اظها ر کرد: 
 هم��ان طور که انتظار داش��تیم، زیبا و منطقی بازی کردی��م. پس از تعطیالت 
نیم فصل سعی داشتیم فرم خوب مان را حفظ کنیم تا بتوانیم بازی های خوبی 
را ارائه دهیم. فراموش نکنید که انجام بازی زیبا به همراه کسب نتیجه  از اهداف 
تیمی ما محس��وب می ش��ود.  برانکو در بخش دیگ��ری از صحبت هایش درباره 
عملک��رد لوبانف نیز، گفت: اصال قبول ندارم که ای��ن د ر وازه بان گل های بدی را 
دریاف��ت کرد. او روز گذش��ته عملکرد خوبی داش��ت و من را ب��ه آینده امیدوار 
 کرده اس��ت، اما در نظر داشته باش��ید ضربه ای که روز گذشته مهاجم سایپا زد 
غی��ر قابل مهار بود. با این ح��ال در کل از عملکرد بازیکنان جدید تیم از جمله 
لوبانف و همین طور آینه چی رضایت دارم. سرمربی تیم فو تبا ل پر سپولیس درباره 
عملکرد تیم  ملی فو تبا ل امید در مسابقات انتخابی 2016 ریو نیز، افزود: دوست 
نداشتم درباره مسائل تیم  ملی فو تبا ل امید صحبتی کنم، زیرا باشگاه پر سپولیس 
فق��ط به من ارتب��اط دارد، اما االن می خواهم مطلبی را بگویم. من از شکس��ت 
تیم  ملی فو تبا ل امید ایران مقابل ژاپن بس��یار ناراحت ش��دم. پیش از این تصور 
می کردم این تیم می تواند از این فرصت به دس��ت آمده استفاده کند و سهمیه 
 المپیک را بگیرد. افس��وس می خورم که این فرصت برای فو تبا ل ایران از دست

 رفت، اما باید به نکته ای اش��اره کنم و آن این اس��ت ک��ه فو تبا ل ایران صاحب 
یک نسل طالیی شده است که این نسل می تواند آینده فو تبا ل ایران را بسازد.

حیفکهتیمامیدازاینفرصت
استفادهنکرد

رییس کاروان ایران در المپیک ریو گفت: در هر پس��تی که باش��م برایم فرقی 
نمی کند، تالش می کنم وظیفه ام را به خوبی انجام دهم تا کاروان ایران سربلند 

باشد.
 اصغ��ر رحیم��ی، سرپرس��ت کاروان ای��ران در المپیک ریو درب��اره انتخابش 
برای این پس��ت گفت: من در هر پس��تی که باش��م و هر مسوولیتی که بگیرم 
 ت��الش می کن��م ت��ا کاری را که به من س��پرده ش��ده به خوبی انج��ام دهم.

 از سال 200۵ مسوولیت کاروان ایران در رقابت های مختلف از جمله بازی های 
 آس��یایی، س��احلی، رزمی و داخل سالن برعهده داش��تم و حاال که مسوولیت 
کل کاروان المپیک به من س��پرده ش��ده تالش می کنم این کاروان به سالمت 

به المپیک اعزام شود و برگردد.
وی افزود: از اعتماد هیات اجرایی تش��کر می کنم. این کار را به عنوان وظیفه 
س��ازمانی می دانم و برایم فرقی نمی کند حتی اگر شهنازی هم رییس می شد 
خودم را متعهد می دانس��تم که انجام وظیفه کنم تا کاروان ایران سربلند شود. 
امیدوارم با همدلی و همکاری بین فدراسیون ها و کادر سرپرستی کاروان ایران 

در ریو موفق شود.
رییس کاروان ایران در ریو با اشاره به تشکیل یک ستاد برای این اعزام خاص 
تصریح کرد: این گروه ما شامل گروه خبرنگاران، کادر پزشکی، امنیت، اسکان 
و حمل و نقل است. من همکاران خودم را معرفی خواهم کرد تا کار به صورت 
منظ��م پیش برود. با توجه ب��ه اینکه کاروان ایران کمتر از100 نفر خواهد بود 

یک معاون و حداکثر دو سه نفر کادر سرپرستی معرفی خواهند شد.

رییسکاروانایراندرالمپیکریو؛

برایریوستادویژهایتشکیلمیشود

سیریدردنیایورزش
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آیا می دانستیدزنگ تفریح

آدم ها مثل کتاب ها هستند. 
بعضی آدم ها جلد زر کوب دارند، 
بعض��ی جل��د ضخی��م و بعضی 

نازک.
بعضی آدم ها ترجمه شده اند؛

بعض��ی از آدم ه��ا تجدید چاپ 
می شوند،

و بعضی از آدم ها توقیف.
و بعض��ی از آدم ه��ا فتوکپ��ی 

آدم های دیگر ند. 
بعضی از آدم ها صفحات رنگی دارند،

بعضی از آدم ها تیتر دارند، فهرست دارند، 
و روی پیشانی بعضی از آدم ها نوشته اند: 

حق هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است. 
بعضی از آدم ها قیمت روی جلد دارند،

بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند؛
و بعضی از آدم ها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند.

بعضی از آدم ها را باید جلد گرفت، 
بعضی از آدم ها را می شود توی جیب گذاشت!

بعضی از آدم ها نمایش نامه اند و در چند پرده نوشته می شوند. 
بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند، 

بعضی از آدم ها غلط چاپی دارند. 
بعضی از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم؛ 

و بعضی از آدم ها را باید نخوانده دور انداخت. 

امروز دختر کوچولویی به من درس عجیبی داد. 
با مداد شمعی نصف مبل کرم رنگ نشیمن رو سیاه کرده بود. 

وقتی متوجه شدم صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که عزیزم 
 من اینجا چیزه��ای ناراحت کنن��ده ای میبینم. به نظ��رت باید چکار 

کنم؟ 
خیلی خونسرد سری تکون داد و گفت: خب پاکش کن. اگه پاک نمیشه 

چشماتو ببند!
 به همین سادگی! تمام فلس��فه آرامش رو در همین جمله کوتاه به من 

پر ادعا و تحصیلکرده یادآوری کرد و آموخت. 
پاکش کن، اگه پاک نمیشه چشماتو ببند. 

و من فکر می کنم؛ به تمام مش��کالتی که با این قاعده س��اده می شد 
باهاش مواجه شد ولی به بدترین شکل باهاش��ون کلنجار رفتم و حاال 

قانون زندگی من این شد؛
» پاکش کن، اگه پاک نمیشه چشماتو ببند.« 

این است رمز آرامش.

صیادی، یک آهوی زیبا را شکار کرد واو را به طویله خران انداخت. 
در آن طویله، گاو و خر بسیار بود. 

آهو از ترس و وحش��ت به این طرف و آن طرف می گریخت. هنگام 
شب مرد صیاد، کاه خشک جلو خران ریخت تا بخورند. 

گاوان و خران از شدت گرسنگی کاه را مانند شکر می خوردند. آهو، 
رم می کرد و از این سو به آن س��و می گریخت، گرد و غبار کاه، او را 

آزار می داد.
 چندین روز آهوی زیبای خوشبو در طویله خران شکنجه می شد، 
مانند ماهی که از آب بیرون بیفتد و در خش��کی در حال جان دادن 
باشد. روزی یکی از خران با تمسخر به دوستانش گفت: ای دوستان! 
این امیر وحشی، اخالق و عادت پادش��اهان را دارد، ساکت باشید. 
 خر دیگری گفت: ای��ن آهو از این رمیدن ها و جس��تن ها، گوهری 
به دست آورده و ارزان نمی فروشد. دیگری گفت: ای آهو! تو با این 
نازکی و ظرافت باید بروی بر تخت پادشاه بنشینی. خری دیگر که 
خیلی کاه خورده بود با اشاره سر، آهو را دعوت به خوردن کرد. آهو 
گفت که دوس��ت ندارم. خر گفت: می دانم که ن��از می کنی و ننگ 

داری که از این غذا بخوری.
آهو گفت: ای االغ! این غذا شایسته توست. من پیش از اینکه به این 
طویله تاریک و بد ب��و بیایم در باغ و صحرا ب��ودم، در کنار آب های 
زالل و باغ های زیبا، اگرچه از بد روزگار در اینجا گرفتار شده ام اما 
اخالق و خوی پاک من از بین نرفته است. اگر من به ظاهر، گدا شوم 
اما گدا صفت نمی شوم. من الله، س��نبل و گل خورده ام. خر گفت: 
هرچه می توانی الف بزن. در جایی که تو را نمی شناسند می توانی 
دروغ زیاد بگویی. آهو گفت: من الف نمی زنم. بوی زیبای مش��ک 
در ناف من گواهی می دهد که من راس��ت می گویم، اما شما خران 
نمی توانید این بوی خوش را بشنوید، چون در این طویله با بوی بد 

عادت کرده اید.

شعر)طنز(حکایت 

با اون دماغ همیشه
عکس تو پشت شیشه
تو سینما چی می شه

شکستن کلیشه
کاشکی بری رو پرده
دماغ عمل نکرده

***
کم باباتو کچل کن
یا خودتو مچل کن

کی بت می گه عمل کن
قصیده رو غزل کن
می شی له و لورده
دماغ عمل نکرده

***
چه قد دماغ دماغ شد
قافیه مون چالق شد

هی، یکی- چل کالغ شد
تصنیف کوچه باغ شد

بره که برنگرده
دماغ عمل نکرده

اگه ی�ه روز رفتی ی��ه جای دنیا
واسه خ�ودت ماشین خریدی اونجا

یه چی بخر شبیه پیکان باشه
صندلیاش مدل جوانان باشه

وقتی که پشت ف�رمونش نشست�ی
خواستی بفهمن ک�ه کجایی هست�ی

                                                                                                                 ادامه دارد...

کاریکاتور )  بدون شرح (

جواب سودوکو  شماره 1784سودوکو  شماره 1785

بعضی ها هنگام احسان و نیکوکاری هم 
 دس��ت از تعصب و تقید برنمی دارند و 
از کیش و آیین و سایر معتقدات مذهبی 
 س��ائل مس��تمند پرس��ش م��ی کنند 
به قس��می که آن بیچاره ب��ه جان می 
 آید تا پش��یزی در کف دستش گذارند 
در حالی که نوع پروری و بش��ر دوستی 
از آن نوع احساس��ات و عواط��ف عالیه 
اس��ت که ایمان و بی ایمانی را در حریم 
حرمتش راهی نیس��ت به راه خود ادامه 
می دهد و هر افتاده ای را که بر س��ر راه 

بیند، دستگیری می کند.

احس��ان و نیکوکاری با دین و مس��لک 
تالزم��ی ن��دارد و بیچاره در ه��ر لباس 
بیچاره است و گرسنه به هر شکلی قابل 

ترحم است.
وقتی ک��ه آدم��ی را قادر حکی��م علی 
االطالق به ج��ان مضایقت نفرمود افراد 
متمکن و مستطیع مجاز نیستند به نان 

دریغ ورزند.
اگر چنی��ن م��وردی احیانا پی��ش آید 
جواب این زمره از مردم را با اس��تفاده از 
 عبارت مثل باال می دهند و می گویند: 

نانش بده، ایمانش مپرس.

در شکل باال یک خمره سفالی مشاهده می کنید. 
در این خمره با نرخ ثابت، در هر دقیقه یک لیتر 
آب می ریزیم. کدام ی��ک از نمودارها، می تواند 

نشان دهنده ارتفاع آب بر حسب زمان باشد؟

D گزینه
 در س��تون چهارم، هر بخش دومینو حاصل 
جمع اع��داد مربوط ب��ه 3 دومین��وی قبل از 

خودش است.

معما

5 8 9 1 7 4 6 3 2 
2 3 1 5 6 8 7 9 4 
4 6 7 9 2 3 1 8 5 

3 9 5 4 8 1 2 7 6 
6 4 8 2 9 7 3 5 1 
7 1 2 3 5 6 8 4 9 

1 2 4 8 3 5 9 6 7 
9 7 3 6 4 2 5 1 8 
8 5 6 7 1 9 4 2 3 
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   1     3 

 4 8     6 1 
2        7 
6 3     2 4  
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 1 5 7 6    2 

 

نانش بده نامش مپرس

داستان

آیا می دانستید که زنبور از بوی عرق بدش می آید و به کسی که بدنش 
بو بدهد یا عطر زده باشد حمله می کند ؟

آیا می دانستید که چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با ۱3 
کشور هم مرز است ؟

آیا می دانستید که مادر و همسر گراهام بل، مخترع تلفن، هر دو ناشنوا 
بودند ؟

آیا می دانستید که نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا می دهد ؟
 آیا می دانستید که زمین با س��رعتی معادل صدوهشتاد هزار کیلومتر 

در ساعت دور خورشید می چرخد ؟
 آیا می دانس��تید که خوردن یک سیب اول صبح، بیش��تر از قهوه باعث 

دور شدن خواب آلودگی می شود ؟
آیا می دانستید که موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند ؟

آیا می دانستید که برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون 
سبد آن یک عدد سیب قرار دهید ؟

آیا می دانس��تید که مارها ناش��نوا هس��تند و احس��اس آنها از محیط 
اطرافشان بر اساس ارتعاشاتی است که از زمین دریافت می کنند ؟

آیا می دانستید که فنالند بهترین آب نوش��یدنی و هندوستان بدترین 
آب نوشیدنی را دارد ؟

آیا می دانستید که نوزاد بیش از3۰۰ استخوان دارد که با رشد، بعضی از 
آنها به یکدیگر جوش می خورند ؟

 آیا می دانس��تید که الیه بیرونی پوس��ت انس��ان هر۲ هفت��ه یکبار با 
سلول های جدید تعویض می شود ؟

آیا می دانس��تید که کتاب رکوردهای گینس، رکورددار دزیده شدن از 
کتابخانه های عمومی است ؟

آیا می دانستید که بدن انسان قادر اس��ت در ظرف یک ساعت دو لیتر 
عرق تولید کند ؟

آیا می دانستید که با چشم غیرمجهز به دوربین یا تلسکوپ، شش هزار 
ستاره را در آسمان می توان مشاهده کرد ؟

آیا می دانستید که شکالت بر عصب و قلب سگ تاثیر بدی دارد، با کمی 
شکالت می توان یک سگ را کشت ؟

 آیا می دانس��تید که یک قطره الکل، عقرب را دیوانه می کند و س��بب 
می شود خودش را نیش بزند و بکشد ؟

آیا می دانس��تید که مایع موجود در نارگیل ن��ارس را می توان به جای 
پالسمای خون استفاده کرد ؟

آیا می دانستید که درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد ؟
آیا می دانستید که بنای برج دوقولوی تجارت جهانی نیویورک به دست 

۲ ایرانی بنا شد ؟
 آیا می دانس��تید که نیکوتین سیگار به س��رعت جذب خون می شود و 
 در مدت س��ی ثانی��ه به مغ��ز می رس��د و بر س��لول های عصب��ی اثر

 می گذارد ؟
آیا می دانستید که علت شناور شدن یخ روی آب این است که مولکول 
آب در حالت یخ زده جای بیش��تری می گیرد؛ بدین علت، آب یخ زده 

سبک تر از آب جاری است ؟
آیا می دانستید که سمورهای دریایی هنگام خوابیدن دست های هم را 

می گیرند تا همدیگر را گم نکنند ؟

 امید به زندگی

رمز آرامش 

دماغ عمل نکردهآهو در طویله خران

حـق تقـدم در رانندگی...

جواب معما 1784  معما 1785

باغبان و وزیر 

این داستان واقعی است و به اواخر قرن ۱5 بر می گردد. در 
یک دهکده کوچک نزدیک نورنبرگ خانواده ای با ۱8 فرزند 
زندگی می کردند. برای امرار معاش این خانواده بزرگ، پدر 
می بایستی ۱8 س��اعت در روز به هر کار سختی که در آن 
حوالی پیدا می شد، تن می داد. در همان وضعیت اسفباک 
آلبرشت دورر و برادرش آلبرت )دو تا از ۱8 فرزند( رویایی را 
در سر می پروراندند. هر دوشان آرزو می کردند نقاش چیره 
دستی شوند، اما خیلی خوب می دانستند که پدرشان هرگز 
نمی تواند آن ها را برای ادامه تحصیل به نورنبرگ بفرستد.

یک ش��ب پس از مدت زمان درازی بح��ث در رختخواب، 
دو برادر تصمیمی گرفتند. با سکه قرعه انداختند و بازنده 
می بایس��ت برای کار در معدن به جنوب می رفت و برادر 
دیگرش را حمایت مالی می کرد تا در آکادمی به فراگیری 

هنر بپ��ردازد و پس از آن برادری که تحصیلش تمام ش��د 
 باید در چهار س��ال بع��د ب��رادرش را از طری��ق فروختن 
 نقاش��ی هایش حمایت مالی می کرد تا او هم به تحصیل 

در دانشگاه ادامه دهد...
آن ها در صبح روز یک شنبه در یک کلیسا سکه انداختند. 
آلبرش��ت دورر برنده ش��د و به نورنبرگ رفت و آلبرت به 
معدن های خطرناک جنوب رفت و برای 4 س��ال به طور 
شبانه روزی کار کرد تا برادرش را که در آکادمی تحصیل 
 می ک��رد و ج��زء بهترین هنرجوی��ان ب��ود حمایت کند. 

نقاشی های آلبرشت حتی بهتر از اکثر استادانش بود.
در زمان ف��ارغ التحصیلی او درآمد زیادی از نقاش��ی های 
حرفه ای خودش به دست آورده بود. وقتی هنرمند جوان 
به دهکده اش برگش��ت، خانواده دورر برای موفقیت های 

آلبرشت و برگش��ت او به کانون خانواده پس از 4 سال یک 
ضیافت شام برپا کردند. بعد از صرف شام آلبرشت ایستاد و 
 یک نوشیدنی به برادر دوس��ت داشتنی اش برای قدردانی 
از س��ال هایی که او را حمایت مالی کرده ب��ود تا آرزویش 

برآورده شود، تعارف کرد و چنین گفت:
آلبرت، برادر بزرگوارم حاال نوبت توست، تو حاال می توانی به 
نورنبرگ بروی و آرزویت را تحقق بخشی و من از تو حمایت 
می کنم. تمام س��رها به انتهای میز که آلبرت نشسته بود 
برگشت. اشک از چشمان او سرازیر ش��د. سرش را پایین 
انداخت و به آرامی گفت: نه! از جا برخاس��ت و در حالی که 
اشک هایش را پاک می کرد به انتهای میز و به چهره هایی 
که دوستشان داشت، خیره شد و به آرامی گفت: نه برادر، 
من نمی توانم به نورنبرگ بروم، دیگر خیلی دیر شده، ببین 
چهار سال کار در معدن چه بر سر دستانم آورده، استخوان 
انگشتانم چندین بار شکسته و در دست راستم درد شدیدی 
را حس می کنم، به طوری که حتی نمی توانم یک لیوان را 
در دستم نگه دارم. من نمی توانم با مداد یا قلم مو کار کنم، 

نه برادر، برای من دیگر خیلی دیر شده...
بیش از45۰ سال از آن قضیه می گذرد. هم اکنون صدها 
 نقاش��ی ماهرانه آلبرش��ت دورر قلمکاری ها و آبرنگ ها و 
کنده کاری های چوب��ی او در هر موزه بزرگی در سراس��ر 

جهان نگهداری می شود.
یک روز آلبرشت دورر برای قدردانی از همه سختی هایی 
که برادرش به خاطر او متحمل شده بود، دستان پینه بسته 
برادرش را که به هم چسبیده و انگشتان الغرش به سمت 
آسمان بود، به تصویر کشید. او نقاشی استادانه اش را صرفا 
دست ها نام گذاری کرد اما جهانیان احساساتش را متوجه 
 این ش��اهکار کردند و کار بزرگ هنرمندانه او را دس��تان 
دعا کننده نامیدند. این اثر خارق العاده را مش��اهده کنید، 
 اندیش��ه کنید و به خاطر بسپارید که مس��لما رویاهای ما 

با حمایت دیگران تحقق پیدا می کنند.

نادر ش��اه کبیر در حال ق��دم زدن در باغش 
 بود ک��ه باغب��ان خس��ته و ناراضی ن��زد وی 
رف��ت و گفت: پادش��اه ف��رق من ب��ا وزیرت 

چیست؟!
م��ن باید ای��ن گون��ه زحمت بکش��م و عرق 
 بریزم ولی او در ن��از و نعمت زندگی می کند و 

از روزگارش لذت میبرد!!!
نادرش��اه کمی فکر کرد و دستور داد باغبان و 

وزیرش به قصر بیایند. 
در گوش��ه باغ گربه ای زایمان کرده بود گفت 

بروید و ببینید چند بچه به دنیا آورده!!!
هر دو به باغ رفتند و پس از بررس��ی نزد شاه 

برگشتند و گزارش خود را اعالم کردند... 
ابتدا باغبان گفت: 

پادش��اها من به دستور ش��ما به ظلع جنوب 

غربی باغ رفتم و در زیر درخت توت آن گربه 
س��فید را دیدم، او س��ه بچه به دنیا آورده که 
دوتای آنها ن��ر و یکی ماده اس��ت، نرها یکی 
سفید و دیگری سیاه و سفید است، بچه گربه 

ماده خاکستری رنگ است. 
حدودا یکماهه هستند، من به صورت مخفی 
 مادر را زیر نظر گرفتم و متوجه ش��د آش��پز 
هر روز اضافه غذاها را به مادر گربه ها می دهد 
و این گونه بچه گربه ها از شیر مادرشان تغذیه 

می کنند. 
همچنین چش��م چپ بچه گربه ماده عفونت 
کرده که ممکن اس��ت برایش مش��کل س��از 

شود!!!
نادرشاه رو به باغبان کرد و گفت این است که 

تو باغبان شده ای و ایشان وزیر.... 

دستان دعا کننده!

ایستگاه ضرب المثل
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اخباراخبار کوتاه 

 معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس��تان از دس��تگيري دو سارق 
داخل خودرو و كشف 50 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

 س��رهنگ جهانگير كريمي گفت: پس از وقوع چندين فقره س��رقت 
داخل خودرو در منطقه جنوب شهر اصفهان دستگيري عامل يا عوامل 
اين سرقت ها در دستور كار ماموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي 
قرار گرفت. وي افزود: ماموران با راه اندازي گشت هاي آشكار و پنهان 
موفق شدند دو سارق را حين تخريب قفل يك خودروي پرايد دستگير 
 كنند. س��رهنگ كريمي ادامه داد: اي��ن دو س��ارق در بازجويي هاي 

به عمل آمده به50 فقره سرقت از خودروي شهروندان اعتراف كردند.
اين مقام انتظامي بيان داشت: در اين زمينه پرونده تشكيل و متهمان 
جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.  معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان به همشهريان توصيه كرد: 
 بر روي خودرو خود لوازم ايمني، نظير س��وئيچ مخفي، قفل سوئيچي،

دزدگير، قفل پدال و فرمان، محافظ كامپيوتر خودرو و س��اير وسايلي 
 كه از بازكردن در خودرو و روش��ن كردن آن توسط سارقان جلوگيري 

مي كنند و يا حداقل آن را به تاخير مي اندازند، نصب كنيد.

فرمانده انتظامي شهرس��تان نايين اس��تان اصفه��ان از توقيف 23 
تن برنج قاچاق ب��ه ارزش يك ميليارد و400 ميلي��ون ريال در اين 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ نبي اهلل س��وادكوهي اظهار كرد: ماموران انتظامي پاسگاه 
چوپانان شهرس��تان نايين هنگام كنترل نامحس��وس خودروهاي 
عبوري متوجه شدند كه يك دستگاه كاميون باري ولوو تغيير مسير 
داده و قصد دور زدن ايس��تگاه ايست و بازرس��ي دارد لذا به سرعت 

وارد عمل شدند.
وي افزود: ماموران پاس��گاه بالفاصله خودرو را متوقف كردند و در 
بازرس��ي از آن، مقدار 585 كيس��ه برنج40 كيلوي��ي فاقد هرگونه 

مدارك مثبته گمركي كشف كردند.
فرمان��ده انتظامي شهرس��تان نايين اس��تان اصفه��ان، ارزش اين 
 محموله را يك ميلي��ارد و400 ميليون ريال عن��وان و اظهار كرد: 
در اين عمليات، برنج قاچاق به اداره گمرك منتقل و راننده برای سير 

مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.
 س��وادكوهی خاطرنش��ان ك��رد: پلي��س ب��ا قاچاقچي��ان كاال و 
 برهم زنن��دگان نظم اقتص��ادي جامعه برخ��ورد قاط��ع و قانوني 

خواهد كرد و اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.

اولين ازدواجم به شكست انجاميد. پدر و مادرم خودشان را مقصر مي دانستند. آنها 
مجبورم كرده بودند با پسر عمويم ازدواج كنم. باالخره با هر بدبختي كه بود از شوهر 
معتادم طالق گرفتم. خانواده ام مرا آزاد گذاشتند تا خودم براي آينده ام تصميم 
بگيرم. من كه تشنه محبت بودم و از طرفي نگاه دلسوزانه اطرافيان، عذابم مي داد 
با پسري آشنا شدم. به خواستگاري ام آمد. تبعه خارجي بود؛ پدر و مادرم مخالفت 
كردند. اما من عقلم را باخته بودم . طالهاي مادرم را برداش��تم و فرار كردم. پسر 

جوان مرا به يكي از شهرهاي مرزي برد. مي خواستيم از آنجا به كشورش برويم.
 نعيم، طالها و شش ميليون تومان پول نقدي كه همراهم بود را برداشت و گم و گور 
 شد. هاج و واج مانده بودم كه پليس دستگيرم كرد. به خانه برگشتم.  از آن به بعد 
در اتاقم زنداني شدم. خانواده ام از نظر عاطفي طردم كرده بودند. البته به آنها حق 
مي دهم. من اشتباه كرده بودم. مدتي گذش��ت. از طريق اينترنت با پسر ديگري 
 آشنا شدم. مونس تنهايي ام شده بود. قرار و مدار ازدواج گذاشتيم. مي گفت بعد 
از عمل جراحي مادرش به خواستگاري ام مي آيد. امروز و فردا مي كرد. دلواپس 
 بودم. ي��ك روز ادعا كرد س��ه ميليون توم��ان تقاض��اي وام كرده تا م��ادرش را 
به بيمارستان ببرد.  به اين اميد كه بعد از دريافت وام پولم را بر مي گرداند طالهاي 
همس��ر برادرم را دزديدم.  از پنجره آپارتمان پالس��تيك بي زب��ان طال را پايين 

انداختم. او هم از آن روز گم و گور شد و تازه فهميدم چه حماقتي كرده ام.
مي ترس��يدم خانواده ام بفهمند س��رقت طال كار من بوده؛ فرار ك��ردم. ماموران 

كالنتري 11 دستگيرم كردند و ... .

آتش نشانان اصفهانی با اطفای سريع آتش سوزی در كارگاه مبل سازی خيابان 
رهنان، از سرايت آتش به نقاط همجوار جلوگيری كردند.

ساعت يك و 42 دقيقه بامداد بود كه شهروندان منطقه رهنان اصفهان متوجه 
دود غليظ و شعله های آتشی شدند كه به آسمان زبانه می كشيد و يك كارگاه 
مبل سازی را لحظه به لحظه می بلعيد. طی تماس��ی كه شهروندان با ستاد 
فرماندهی عمليات آتش نشانی داشتند، ماموران سريعا به محل اعزام شدند، 
اما در اين حين اهالی محلی نيز بيكار ننشس��تند و با سطل های آب و خاك 
به جنگ حريقی رفتند كه می توانست حداقل به دوكارگاه مبل سازی ديگر 

هم سرايت كند.
كارگاه هايی كه مملو از چوب بود و چسب و اسفنج حاال در آستانه تن سپردن 
به حريقی بودند كه می توانس��ت فاجعه ای بزرگ را در يكی از قديمی ترين 
محله های اصفهان به بار بياورد. زمانی كه خودروهای آتش نشانی آژيركشان 
 به محل حادثه رس��يدند، بخش زي��ادی از كارگاه مبل س��ازی دچار حريق 
شده بود، اما هنوز می شد اميدوار بود كه از سرايت آتش به كارگاه های مجاور 
 جلوگيری كرد. جنگ آب و آتش آغاز ش��د و ش��عله ها يكی پس از ديگری 
 به خاموشی گراييد. چندين دست اس��كلت مبل، الوارهای چوبی، كولر آبی،

مقدار زي��ادی مواد آت��ش زا پتروش��يمی در اين آتش س��وزی از بين رفت، 
 اما ماموران آتش نش��انی ش��هرداری اصفهان توانس��تند با غلبه بر پيشروی 
ش��عله های آتش جلوی س��رايت آن به كارگاه های مجاور را بگيرند. گفتنی 
است، كارشناسان پس از بررسی حادثه، علت آن را انتقال حرارت از ذغال های 

روشن داخل ظرف آتش به چوب های مجاور اعالم كردند.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان از دستگيري 
يك س��ارق حرفه اي كيف قاپ با40 فقره س��رقت در جنوب ش��هر 

اصفهان خبر داد. 
سرهنگ جهانگير كريمي اظهار كرد: پس از وصول چندين شكايت 
مبني بر سرقت كيف در جنوب ش��هر اصفهان، موضوع شناسايي و 
دستگيري عامل يا عوامل اين سرقت ها در دستور كار ماموران اداره 

مبارزه با سرقت پليس آگاهي قرار گرفت.
 وي اف��زود: ماموران پ��س از انجام يك س��ري كاره��اي تخصصي 
موفق شدند س��ارق را كه فردي س��ابقه دار بود شناسايي و در يك 

عمليات ضربتي او را دستگير كنند.
 معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان تصريح كرد: 
 اين س��ارق به40 فق��ره س��رقت كي��ف از ش��هروندان در منطقه 

جنوب شهر اصفهان اعتراف كرد. 
 كريمی خاطرنش��ان كرد: در اي��ن زمينه پرونده تش��كيل و متهم 

برای سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد. 
وی به شهروندان به خصوص بانوان توصيه كرد: هنگام دريافت پول 
از بان��ك، حركات اطرافيان خود به ويژه راكبان موتورس��يكلت ها 
را در داخل و خ��ارج از بانك، دقيقا زير نظ��ر بگيريد چراكه معموال 
كيف قاپ ها در اطراف بانك ها، دفترخانه ها، بنگاه ها، مراكز خريد و 
نقاط خلوت كمين مي كنند لذا هنگام دريافت و حمل پول در چنين 

اماكني مراقبت بيشتري از كيف خود به عمل آوريد.
معاون اجتماع��ي فرمانده��ي انتظامي اس��تان اصفهان با اش��اره 
به اينك��ه به هيچ وج��ه محتويات داخ��ل كيف خ��ود را در معرض 
ديد افراد ناش��ناس قرار ندهي��د، افزود: كيف خود را با دس��تي كه 
مجاور دي��وار يا جوي آب اس��ت حمل كرده و از حركت در س��طح 
 خيابان جدا بپرهيزيد؛ همچني��ن چنانچه مجبور به حمل پول نقد 
 با كيف هس��تيد، حتما از كيفي اس��تفاده كنيد كه دسته محكمي 

داشته باشد. 
كريمی با بي��ان اينكه كيف قاپ ه��ا معموال با موتورس��يكلت هاي 
تندرو و يك نفر ترك نش��ين با كاله اقدام ب��ه كيف قاپي مي كنند، 
اظهار كرد: به طور معمول دو موتورس��وار با يكديگر به س��رقت از 
س��وژه مي پردازند، موتور س��وار نخس��ت كيف را مي قاپد و موتور 
س��وار دوم براي جلوگيري از تعقيب س��ارق، ابتدا مان��ع پيگيري 
مالباخته مي شود و به ظاهر نشان مي دهد كه خودش سارق را تحت 
 تعقيب قرار مي دهد لذا با هوش��ياري كامل مشخصات را به پليس 

اطالع دهيد.

 کشف 50 فقره سرقت 
داخل خودرو در اصفهان

محموله 1/4 میلیارد ریالی برنج  قاچاق 
در اصفهان توقیف شد

   من اشتباه کردم!

مبل سوخته 

 کیف قاپ حرفه ای جنوب اصفهان 
به دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامي استان از انهدام باندي بين المللي 
كه با پوشش توريس��ت به بهانه معاوضه ارز با پول 
ايراني از مردم در14 اس��تان كش��ور و كشورهاي 
همسايه اقدام به كف زني و س��رقت كرده بودند، 
خبر داد.س��ردار عبدالرضا آقاخان��ي گفت: در پي 
دريافت شكايت هايي در خصوص سرقت به عنف 
 تحت پوشش مامور در شهرس��تان هاي كاشان، 
خميني شهر و نجف آباد ، موضوع به صورت ويژه 
در دس��تور كار كارآگاهان پليس آگاهي اس��تان  

قرار گرفت.
وي اف��زود: در تحقيقات صورت گرفته مش��خص 
 ش��د اعضاي يك باند چه��ار نفره ب��ا معرفي خود 
 به عنوان مامور وارد منازل ش��اكيان ش��ده و پس 
 از بس��تن دس��ت و پ��اي آنها اق��دام به س��رقت 
وجوه نقد و طالجات كرده و متواري مي شدند كه 
تنها در يك مورد اقدام به سرقت800 ميليون ريال 

طالجات كرده بودند.
 اين مق��ام مس��وول عن��وان داش��ت: ب��ا تالش 
 ش��بانه روزي و اقدامات تخصص��ي كارآگاهان و 
جم��ع آوري م��دارك و مس��تندات الزم ، چهره 
 و هويت اصلي متهمان به دس��ت آمد كه نش��ان 
م��ي داد اي��ن اف��راد از گروه ه��اي تبه��كاري و 
خطرن��اك بي��ن الملل��ي هس��تند كه س��رقت 
مس��لحانه، س��رقت تح��ت پوش��ش مام��ور، 

س��رقت از طريق كف زني با پوش��ش توريس��ت 
 قالب��ي از مه��م تري��ن جراي��م آنه��ا به ش��مار

 مي آيد. س��ردار آقاخاني با بيان اينكه تحقيقات 
 پليس حكايت از وقوع س��رقت از طريق كف زني 
 ب��ا پوش��ش توريس��ت قالب��ي توس��ط متهمان 
در اصفهان و 14 استان ديگر كشور داشت، گفت: 
از آنجا كه اي��ن افراد به طور مرت��ب در حال تردد 
هس��تند س��رانجام با اقدامات اطالعاتي ويژه اين 
افراد در كشور عراق شناسايي شدند كه بالفاصله 
 اكيپي از كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت به عنف 
ب��ا نياب��ت قضاي��ي ب��ه اس��تان كرمانش��اه 
 عزيم��ت ك��رده ك��ه توانس��تند چه��ار س��ارق 
م��ورد نظ��ر را ط��ي ي��ك عملي��ات دقي��ق و 
 حس��اب ش��ده هن��گام ورود ب��ه خاك كش��ور 
 از طريق مرز قصر ش��يرين شناس��ايي و دستگير 

كنند.
فرمانده انتظامي استان خاطر نشان كرد: متهمان 
 در كش��ور عراق و در اس��تان هاي ديگر كش��ور 
با مراجع��ه به مردم، خ��ود را به عنوان توريس��ت 
 معرفي م��ي كردن��د و از آنان مي خواس��تند كه 
 ارز خارج��ي آنها را با پول ايران��ي معاوضه كنند و 
از آنجا ك��ه اين متهم��ان به زبان ه��اي خارجي 
 مسلط و خود را به چهره هاي افراد خارجي مبدل 
 مي كردن��د به همين خاطر كس��ي به آنها ش��ك 

نمي كرد و هنگام معاوضه پول ها با شگرد و ترفند 
خاصي اقدام به سرقت وجوه نقد مي كردند. سردار 
آقاخاني با اعالم اينكه تا كنون يك ميليارد و200 
ميليون ريال از س��رقت هاي تحت پوشش مامور 
و300 ميلي��ون ري��ال از طريق كف زني توس��ط 
سارقان دس��تگير ش��ده كشف ش��ده، گفت: در 
بازرسي از س��اك همراه آنان160 دالر،500 هزار 
 دينار و دو ميليون ريال وجه نقد كشورمان كشف 
شده اس��ت.وي افزود: تردد اين سارقان در استان 
هاي قم، فارس، بوشهر، هرمزگان، ايالم، مركزي، 
كرمانش��اه، يزد، خوزستان، كردس��تان، لرستان، 
همدان و البرز و تعدادي از كشورهاي همسايه به 
 تاييد رسيده كه تالش براي شناسايي مالباختگان

 ادامه دارد.فرمانده انتظامي استان اصفهان با بيان 
 اينكه متهمان دستگير شده از سارقان حرفه اي، 
س��ابقه دار و از تبه��كاران خطرناك بي��ن المللي 
هس��تند، انهدام اين باند را يكي از موفقيت هاي 
پليس آگاهي اس��تان عنوان كرد و گفت: به مردم 
توصيه مي كنيم هنگام مواجهه با افرادي كه داراي 
 چهره هاي گمراه كننده بوده و به صورت دست و پا

 شكس��ته خ��ود را توريس��ت خارج��ي معرفي و 
درخواس��ت معاوضه ارز با پول ايراني دارند حتما 
از طريق ش��ماره تلف��ن110 پلي��س را درجريان 

بگذارند.

فرمانده انتظامي استان اصفهان؛

انهدام باند بين المللي توريست قالبي
 هنگام ورود به كشور

رییس مرکز اطالع رساني پلیس اصفهان:

 آگهی اینترنتی فروش خودرو
دامی برای کالهبرداری  بود

مدیر مجموعه کوهستانی صفه اصفهان:

 خودکشی دختر 23 ساله در کوه صفه 
ناموفق ماند

قتل همسر با شیشه ادکلن

ف��ردي ك��ه ب��ا عن��وان ف��روش خ��ودرو در اينترن��ت 
يك��ي از ش��هروندان را فري��ب داده و از او مبل��غ 
45 ميلي��ون ري��ال كالهب��راري ك��رده ب��ود توس��ط 
 مام��وران پليس فت��اي اصفه��ان شناس��ايي و دس��تگير 

 شد. 
ك��رد:  اظه��ار  ش��هرياري  غالمرض��ا   س��رهنگ 
در پ��ي ش��كايت يك��ي از ش��هروندان مبن��ي ب��ر اينك��ه 
ف��ردي ناش��ناس در فض��اي مج��ازي او را فري��ب داده و 
مبلغ 45 ميلي��ون ري��ال از وی كالهبرداري كرده اس��ت، 
 رس��يدگي ب��ه موض��وع در دس��تور كار مام��وران پلي��س

 قرار گرفت.
 وي اف��زود: ش��اكي مدع��ي ب��ود در يك��ي از س��ايت هاي 
ف��روش  زمين��ه  در  آگه��ي  ي��ك  ب��ا  تبليغات��ي 
 خ��ودرو مواج��ه ش��ده و ب��ا ف��رد فروش��نده تم��اس 

گرفته است.
  او ني��ز مبل��غ 45 ميليون ريال ب��ه عنوان پي��ش پرداخت 

از ش��اكی تقاضا ك��رد. رييس مرك��ز اطالع رس��اني پليس 
اصفه��ان تصري��ح ك��رد: قربان��ی اي��ن كالهب��رداری نيز 
فري��ب خ��ورده و مبل��غ درخواس��تي را ب��دون درياف��ت 
 هيچ گونه مدرك و نش��اني به حس��اب آن فرد ش��ياد واريز 

كرده است.
ش��هرياری خاطرنش��ان ك��رد: مام��وران پلي��س فت��ا 
ب��ا بررس��ي هاي تخصص��ي در فض��اي مج��ازي مته��م 
 را شناس��ايي و در ي��ك عملي��ات ضربت��ي دس��تگير 

كردند.
وی در پاي��ان خط��اب ب��ه ش��هروندان تاكيد ك��رد: قبل 
از خري��د اينترنتي و واريز وجه به حس��اب فروش��نده بايد 
اطالعات كافي از س��ايت مورد نظر، ش��خص فروش��نده و 
جنس خري��داري ش��ده به دس��ت آوري��د و ت��ا زماني كه 
آن جن��س را مش��اهده و از صح��ت و س��الم ب��ودن آن 
 اطمين��ان حاصل نك��رده ان��د از پرداخت وج��ه خودداري 

كنيد.

مدير مجموعه كوهستانی صفه اصفهان اعالم كرد: دختر 23 
ساله ای كه قصد داشت خود را از ارتفاعات كوه صفه اصفهان 
به پايين پرتاب كند، با تالش 4 ساعته عوامل امدادی و تيم 
مديريتی مجموعه كوهس��تانی صفه از خودكش��ی نجات 

پيدا كرد.
وحيد خس��روی اظهار ك��رد: حدود س��اعت10 ديروز كه 
دختری ج��وان، سراس��يمه به ات��اق مديري��ت مجموعه 
كوهس��تانی صفه مراجع��ه ك��رد و از احتم��ال وقوع يك 
خودكش��ی در اين مكان خبر داد. وی افزود: بالفاصله پس 
از دريافت اين خبر، تمامی واحدهای امدادی اعم از عوامل 
امداد و نجات آتش نش��انی، فوريت های پزشكی، اورژانس 
اجتماعی بهزيس��تی و تيم مديريت و انتظامات مجموعه 
كوهستانی صفه برای يافتن فرد مورد نظر در ارتفاعات كوه 
و انجام اقدامات الزم دس��ت به كار ش��دند. مدير مجموعه 
كوهستانی صفه اصفهان تصريح كرد: سرانجام با كمك يكی 
از شهروندان، دختر 23 ساله ای كه در محوطه  گل زرد كوه 

صفه با نشس��تن بر لبه پرتگاه قصد خودكشی داشت، پيدا 
شد و تمام تيم های امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

خسروی خاطرنشان كرد: عوامل امداد و نجات آتش نشانی 
و تيم اورژانس اجتماعی بهزيستی به همراه يكی از دوستان 
اين دختر جوان كه دقايقی قبل به صورت تلفنی از قصد وی 
 برای خودكشی مطلع ش��ده و خود را به محل رسانده بود، 
با ارائه مش��اوره و صحبت با دختر جوان، س��رانجام موفق 
 ش��دند وی را پس از 4 س��اعت ت��الش مس��تمر از اقدام 

به خودكشی منصرف و او را به پايين كوه منتقل كنند.
وی اظهار كرد: بنابر گفته يكی از اقوام اين دختر، او به دليل 
 مش��كالت خانوادگی و طالق والدين و اعتياد پدر، تاكنون 
 5 بار اقدام به خودكش��ی كرده و هربار اق��دام وی ناموفق 
مان��ده ب��ود. مدي��ر مجموعه كوهس��تانی صف��ه اصفهان 
افزود: دختر جوان سرانجام توس��ط تيم امدادی اورژانس 
 اجتماعی برای انجام اقدامات روانشناسی و آسيب شناسی 

به بهزيستی منتقل شد.

مردی كه همسرش را با شيش��ه ادكلن به قتل رسانده بود، قبل از اجرای 
حكم اعدامش بخشيده شد. با وجود رضايت دختر اين مرد، مادر مقتول 
حاضر ب��ه رضايت نبود و با گذش��ت بيش از پنج س��ال از مرگ دخترش 
همچنان بر قصاص دامادش تاكيد داش��ت تا اين كه س��رانجام دامادش 

را بخشيد.
رس��يدگی به پرونده قتل زن جوان، دهم دی ماه سال 89 در پی گزارش 

قتل زن جوانی در شرق تهران در دستور كار تيم جنايی قرار گرفت.
 دختر اين زن به كارآگاهان گفت: امروز برای برداش��تن وس��ايلم به خانه 
آمده بودم كه ديدم در باز است و جسد مادرم در يكی از اتاق ها افتاده است. 
از مدت ها پيش پدر و مادرم با يكديگر اختالف و درگيری داشتند. من هم 
كه طاقت اين درگيری ها را نداش��تم، خانه را ترك كرده و نزد پدربزرگم 

رفتم.
در نخستين بررس��ی ها مشخص ش��د، زن جوان بر اثر اصابت ضربه های 
سنگين به سرش از پا درآمده است. از سوی ديگر آثار كبودی روی صورت 
و پهلوی او هم مشاهده می شد. افتادن شيش��ه ادكلن در كنار جسد نيز 

نشان می داد قاتل با آن بر بدن زن جوان ضرباتی وارد كرده است.
پس از انتقال جسد به پزشكی قانونی، كارآگاهان همسر مقتول را به عنوان 
مظنون به قتل دستگير كردند. او در بازجويی های مقدماتی منكر قتل شد، 
اما در ادامه تحقيقات، به قتل اعتراف كرد و گفت: شيش��ه ادكلن را بر سر 
زنم كوبيدم. او صحنه جنايت را نيز بازسازی كرد و تحقيقات تكميل شد. 

با صدور كيفرخواست برای جمش��يد � متهم � پرونده اش برای محاكمه 
به شعبه 113 دادگاه كيفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه دادگاه 
كه تيرماه سال 91 برگزار شد، دختر مقتول رضايت خود را اعالم كرد، اما 
مادر مقتول كوتاه نيامد و خواس��ت تا قاتل دخترش قصاص شود و اعالم 

كرد می تواند تفاضل ديه را بپ��ردازد. مرد معتاد هم در دفاع از خود گفت: 
من و همسرم هر دو به مصرف مواد اعتياد داشتيم. صبح روز حادثه وقتی 
از خانه بيرون می رفتم، همسرم درحال مصرف مواد مخدر بود، اما شب از 
مرگ او باخبر شدم.« مرد جنايتكار حتی نظر خود را در مورد كشته شدن 
همسرش به دادگاه اعالم كرد و گفت: » به نظرم او خودزنی كرده است.«

صحبت های متهم در دادگاه به كمك��ش نيامد و در   نهايت پس از آخرين 
دفاعيات متهم و وكيل مدافعش قضات دادگاه وارد شور شدند و جمشيد 

را با اكثريت رای به قصاص محكوم كردند. 
حكم مجازات قاتل در ديوان عالی كشور تاييد شد و قبل از اجرای حكم، 
اوليای دم ب��ا گرفتن ديه رضايت خ��ود را اعالم كردند. مته��م به قتل از 
جنبه عمومی جرم در ش��عبه دهم دادگاه كيفری استان تهران محاكمه 
 شد و در دفاع از خود گفت: همس��رم مشكل روحی و روانی داشت و مدام 

خود زنی می كرد. 
روز حادثه با هم درگير ش��ديم. او با برداش��تن شيش��ه ادكلن شروع به 
خودزنی ك��رد. فريادهايش عصبی ام كرد و شيش��ه ادكلن را از دس��تش 
گرفتم و ضرباتی به سر و پهلويش زدم. پنج س��ال است در زندان هستم 
 و در اين مدت اعتيادم را ترك كرده و از كار خود پش��يمان ش��ده ام. من 
 تا يك قدمی مرگ هم رفتم، اما با گذش��ت اوليای دم بخش��يده ش��دم. 
از دادگاه نيز تقاضای بخشش دارم.پس از آخرين دفاعيات متهم، قضات 
دادگاه او را به زندان محكوم كردند و مرد ميانسال به زودی آزاد می شود.
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در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام سجاد عليه السالم :
 خدايا مرا بر تربي��ت، ادب آموزى و نيكى كردن 

به فرزندانم يارى فرما.
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آشپزی

گوناگون

    

م�وادالزم: آرد800 گ��رم، بهبوددهنده 5 گ��رم، تخم م��رغ 2 عدد، آب      
275میلی لیتر، شکر90 گرم، روغن مایع70 گرم، ماست خامه ای 130 گرم، 

نمک یک قاشق چای خوری، خمیرترش20 گرم.
مواد الزم برای الیه شکالتی: مربای آلبالو یک شیشه، پودر بادام 70 گرم.

مواد الزم برای روی خمير: زرده تخم مرغ یک عدد، خامه یک قاشق غذا 
خوری.

روش تهيه: ابتدا بهبوددهنده و آرد را الک کرده و کنار می گذاریم. در ظرفی 
جداگانه تخم مرغ، آب، شکر، روغن مایع، ماست خامه ای، نمک و پودر خمیر 
ترش را مخلوط می کنیم و هم می زنیم تا مایع کامال روان و یک دست شود.

آرد را به مواد اضافه کرده با همزن یا با دس��ت کل م��واد را خمیر می کنیم. 
خمیر آماده شده را داخل ظرف در بسته و در محیط گرم به مدت یک ساعت 
 استراحت می دهیم. سپس خمیر را به دو قسمت مس��اوی تقسیم کرده و 
با وردنه به شکل مستطیل  به ابعاد حدودا 20 در 30 سانتی متر پهن می کنیم.

 مربای آلبالو و پودر ب��ادام را با قاش��ق مخلوط کرده و با پال��ت روی خمیر 
پهن می کنیم. خمیر را به ش��کل رول��ت لوله کرده دو لول��ه را از یک طرف 
به همدیگر می چسبانیم و همانند تصویر که مش��اهده می کنید به دور هم 
پیچ می دهیم. دو س��ر ابتدا و انتها را به طرف زیر هدایت کرده و داخل قالب 
لوف )قالب های مستطیلی شکل مخصوص کیک صبحانه(  یا داخل سینی 
معمولی می گذاریم.در این مرحله روی خمیر را با برس آب می مالیم و ظرف 
را داخل کیسه نایلونی در بس��ته به مدت نیم ساعت در دمای محیطی گرم 

قرار می دهیم.
پس از این مدت یک زرده تخم مرغ را با یک قاشق غذاخوری خامه مخلوط 
کرده  با برس روی خمیر می مالیم و نان را به مدت 75 دقیقه روی پنجره وسط 
فر که از قبل با دمای 180 درجه سانتی گراد گرم کرده ایم قرار داده و می پزیم.

دست دادن های طوالنی
 در کش��ورهای عربی مرد ها معموال با هم دس��ت می دهند و یکدیگر را 
 در آغوش می گیرند اما دست دادن عرب ها معموال طوالنی تر از اروپایی ها

اس��ت ولی نه به محکمی دس��ت دادن آن ها. زن ها و مرد ه��ا نیز به طور 
معمول در اجتماع تماسی با یکدیگر ندارند و با هم دست نمی دهند. 

هندوستان؛ تعظيم قبل از دست دادن
 هندی ها وقتی به یکدیگر می رسند، در حالی که کف دست های شان را 
به هم چسبانده اند کمی خم می ش��وند و سرشان را پایین می آورند. این 
 کار معموالقبل از دس��ت دادن در مالقات های رس��می انجام می شود. 
خانم های هندی معموالچندان تمایلی ندارند که با مرد ها دست بدهند و 

به همین دلیل فقط   همان رسم دیرین را انجام می دهند. 
زمانی ک��ه هندی ها با بزرگ تر ه��ا مالقات می کنند ابتدا باید با دس��ت 
 راس��ت ش��ان پای فرد بزرگ تر را لمس کنند و پس از آن، دست شان را 
به قفسه سینه خود بزنند و بعد می توانند کف دست ها را به هم بچسبانند 

و سالم کنند. 
موضوع جالب توجه در هندوستان این است که آن ها چندان تمایلی به در 
آغوش گرفتن یکدیگر یا بوسیدن ندارند و از این کار خودداری می کنند. 

ژاپن؛ تعظيم به جای دست دادن
در سرزمین خورش��ید تابان، زمانی که مردم با یکدیگر مالقات می کنند 
یا هنگام خ��روج از منزل، تعظیم ک��ردن را به دس��ت دادن و در آغوش 
گرفت��ن ترجیح می دهند. هنگام تعظیم هم هر قدر بیش��تر خم ش��وند 
 و مدت بیش��تری را در این وضع بمانند، احترام بیش��تری به فرد مقابل 

گذاشته اند. 
البته با اینک��ه دس��ت دادن در فرهنگ س��نتی ژاپنی ها جای��ی ندارد 
ولی برای کس��انی که اهل س��ایر کش��ور ها هس��تند یا در مالقات های 
 رس��می و کاری معموال تعظی��م کردن جای خ��ود را به دس��ت دادن 

می دهد.

نان ب�ادام و آلب�الو 

آیين سالم کردن در گوشه و کنار دنيا )4(

مهارت های زندگی
پس انداز کردن پول از کارهایی است که گفتنش از عمل کردنش بسیار 
ساده تر اس��ت. همه می دانند که باید پول ش��ان را پس انداز کنند ولی 

بیشتر افراد در انجام آن با مشکل روبرو می شوند.
نکات زیر به شما کمک می کند که بهتر بتوانید پس انداز کنید: 

 برای پس انداز کردن زیر بار قرض نروید
بعضی از قرض ها غیر قابل اجتناب هستند، مانند وقتی که می خواهید 
 خانه بخرید. تعداد افراد کمی هس��تند که به ان��دازه کافی پول دارند تا 
به یک باره خانه ای بخرند. اکثرا باید از بانک و یا فردی قرض گرفته و آن 

را کم کم بازپرداخت کنند.
به هر حال، در حالت کلی، اگر می توانید زیر بار قرض نروید، پس نروید و 
اگر هم به ناچار پولی را قرض گرفتید سعی کنید در اسرع وقت و به مقدار 

زیاد، آن را برگردانید.
برای پس انداز کردن هدف داشته باشيد

 اگر برای پس انداز کردن پول، هدف داش��ته باش��ید، در ش��ما انگیزه 
به وجود آمده و به راحتی و با اش��تیاق می توانید پس انداز کنید. البته 
بستگی دارد هدف شما چه باش��د؟ به عنوان مثال خرید خانه باشد و یا 
برای دوران بازنشس��تگی خود می خواهید پول پ��س انداز کنید. طبق 
 هدف و طول مدت رس��یدن به آن، برای پس انداز ک��ردن برنامه ریزی 

کنید.
برای پس انداز کردن باید اهداف تان معقول باشد

به طور مثال اگر شما ماهیانه یک میلیون تومان درآمد دارید نمی توانید 
انتظار داشته باشید که بعد از 2 سال بتوانید خانه ای بخرید اما می توانید 
برای خرید ماشین اقدام کنید. پس اهداف خود را برای پس انداز کردن، 

معقوالنه انتخاب کنید.

در زندگی های پرخرج امروزی 
چگونه پس انداز کنيم؟

معرفی کتاب

 چاپ اول » تفس��یر اهل بی��ت )ع( « )دوره هج��ده جلدی( را انتش��ارات 
امیر کبیر چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

کتاب » تفسیر اهل بیت )ع( «  یکی از منابع معتبر شیعی است که انتشارات 
امیرکبیر آن را در یک مجموعه 18 جلدی چاپ و منتشر کرده است.

 موسسه انتشارات امیر کبیر در معرفی این کتاب می نویسد: مقایسه  تعداد 
احادیث این اثر با تفاس��یر » نورالثقلین« و » البرهان« به عنوان غني ترین 
 تفاس��یر روایي ش��یعي تاکنون و نیز مقایس��ه  آیات تفسیر نش��ده در این 
 سه تفس��یر، به جامعه  فرهنگي این بش��ارت را مي دهد که پس از گذشت 
سه قرن از تالیف دو تفسیر فوق الذکر، جهان اسالم صاحب تفسیر ارزشمند 
 دیگري ش��ده اس��ت که عالوه بر اینکه آیات کم تري در آن بدون تفس��یر 
باقي مانده اس��ت، احادیث افزون تري را نیز مورد اس��تفاده قرار داده و در 
نهایت روایات را نیز به نحو دقیق تر و دسته بندي شده تري به اجزا آیه مرتبط 
ساخته است و در جمع محقق و خواننده  تفسیر را با اطالعاتي بیشتر و دقتي 

افزون تر مواجه مي سازد.
تعداد روایات » تفس��یر اهل بیت )ع( « را نباید با جمع روایات دو تفس��یر 
فوق الذکر و یا جمع روایات کلیه  تفاسیر روایي قبل از خود مقایسه کرد، زیرا 

در بین همین دو تفسیر حدود 75 درصد احادیث مشترك است.
علیرضا برازش کارش��ناس ارشد قرآن و حدیث از دانش��گاه تهران  و برنده 
سه باره کتاب سال جمهوري اسالمي ایران و مولف بیش از پنجاه هزار صفحه 
کتاب از جمله » معجم مفهرس کتب روایي )66 جلد(«،» راهنماي مطالعات 
و تحقیقات )2 جلد(«،»قرآن صاعد )پژوهشي پیرامون مساله دعا در فرهنگ 
اسالمي(«،» دعا از منظر رهبر معظم انقالب اسالمي«،» وحدت و هم گرایي 

 )از منظر س��ید علي خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي(«،»درس هایي 
از زیارت جامعه کبیره«،» همه را دوست بداریم )عشق انسان به انسان(«و... 

بوده است.
گفتنی اس��ت چاپ اول این اثر تالیف » علیرضا برازش« با جلد گالینگورو 

قطع وزیری توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.

» تفسير اهل بيت )ع(«

بخش قابل توجهی از آرامش ذهنی و البته موفقیت در گرو انجام 
دادن به موق��ع و تمام و کمال کارها و برنامه های زندگی  اس��ت؟ 

حتما می دانید و تجربه  اش را دارید.
 حالوت تمام ش��دن س��ر وق��ت یک پروژه ش��خصي ی��ا کاري، 
همیشه ماندگار است اما امان از کارهاي عقب افتاده، پرونده هاي 
بسته نش��ده، پروژه هاي نیمه تم��ام، تماس هاي معط��ل مانده، 
کتاب هاي نیم��ه کاره! اضط��راب کارهاي نیمه تمام و حس��رت 
راه هایي که مي توانس��ت به موفقیت بینجامد ام��ا قرباني تنبلي، 
توجیه، عجله، بي نظمي یا هر دلیل دیگري ش��ده، تا همیشه کام 

آدم را تلخ کند.
موفقیت، به هیجان اولیه  براي شروع کار ربط دارد اما وابستگي اش 
به پشتکار و ثبات، بیشتر اس��ت. برخي از افراد آنقدر همه  چیز را 
نیمه کاره ره��ا کرده اند که اعتماد به نفس ش��روع کار جدید را از 
دست داده اند ومدام از سوي خود و دیگران سرزنش مي شوند که 
»اینم مثل بقیه کارات، رهاش مي کني«. کارهاي نیمه تمام نیاز به 
یک برنامه ریزي جدي و دقیق و یک همت عالي براي به سروسامان 
رسیدن دارند. اگر شما هم جزو مالکان همیشه غمگین پروژه هاي 
 نیمه تم��ام و مضطربان دائم��ي کارهاي عقب افتاده هس��تید، با 
ما همراه ش��وید تا دالیل و راهکارهاي سروس��امان دادن به این 

تجربه کم و بیش شایع را با هم مرور کنیم.
چرا کارها نيمه تمام رها مي شوند؟

اول باید بدانیم که چ��را برخي از ما کارهایم��ان را نیمه تمام رها 
مي کنیم یا آنقدر آن را عقب مي اندازیم تا تبدیل به معضل شوند. 
پیدا کردن چرایي هر مشکل، راهي است به سوي بهتر حل کردن 
آن. دالیل مختلفي مي توان��د باعث عقب انداخت��ن یا نیمه کاره 

رهاکردن کاري باشد.
حاال که چي؟

ازجمله مهم ترین دالیل رهاکردن کار، بي انگیزه شدن در میانه کار 
اس��ت. بي انگیز گي و ترس از بي فایده بودن تالش، باعث مي شود 
خیلي زود آن کار را رها کنید. اگر از هم��ان ابتدا انگیزه تان قوي 
نباشد، همه جوانب را نسنجیده باشید و به اندازه کافي مطمئن و 
عالقه مند نباش��ید، در میانه راه کم مي آورید. پس خوب است که 

از همان ابتدا محکم و قوي و با دلیل و عالقه کار را شروع کنید.
من باید بهترین باشم

اینکه بخواهید بهترین باشید و بهترین کار را ارائه دهید اصال بد 
نیست، حتي خیلي هم خوب اس��ت، اما اگر همین کمال گرایي 
 باعث ش��ود که نس��بت به توانایي هاي خودتان ناامید ش��ده و از 
خیر کاري که شروع کرده اید بگذرید، آسیب مي بینید. برخي از 
افراد با این بهانه که نتیجه، آنچ��ه مي خواهند از آب در نمي آید و 
شرایط طوري نیست که پروژه، چیزي که دلشان مي خواهد بشود، 
از ادامه کار منصرف شده و رهایش مي کنند. این نوع کمال گرایي 

افراطي هم ناشي از بي توجهي به شرایط، امکانات و توانایي هاست؛ 
همان صدایي که مدام از شما مي خواهد که از بهترین راه ها بروید 
بدون اینکه به محدودیت هاي متفاوت شما توجه کند. متاسفانه 
 آدم هایي که ب��ا کمال گرایي افراطي خود منطقي روبرو نش��ده و 
به حالش فکري نکرده اند، عموما دچار نارضایتي  بوده و طعم خوب 

موفقیت را نمي چشند.
همه هندوانه ها با یك دست

هزار ایده جذاب گوشه ذهنتان خاك مي خورده و شما هر هزار ایده 
را مي خواهید با هم پیش ببرید. مطمئن باشید که بلند کردن این 
همه هندوانه یکجا، مجبورتان مي کند یا برخي را زمین بگذارید یا 
از دست تان لیز مي خورد و متالشي مي شود. بهتر است تمرکزتان 
را به یک یا چندکار مرتبط معطوف کنید و اولویت ها را بشناسید.

اگه نشه چي؟
دلیل بعدي، ترس از شکست است. نداشتن اعتماد به نفس کافي و 
انگیزه هاي پیش برنده باعث مي شود که مدام به نشدن و نتوانستن 
فکر کنید و نهایتا کار را نیمه کاره ره��ا کرده و از خیرش بگذرید. 
 ترس ه��ا را باید از همان ابتدا ش��ناخته و به جنگش��ان بروید که 
در ادامه زمین گیرتان نکند. کاري را ش��روع نکنید که مي دانید 
از پس  آن برنمي آیید و ش��رایط و توانایي  تان در آن زمینه به قدر 

کافي نیست. اگر دید واقعي نسبت به محدودیت ها و امکانات خود 
داشته باش��ید و مطابق آنها دس��ت به انتخاب بزنید، هرگز اسیر 

عدم اعتماد به نفس نخواهید شد.
تنبل هميشه خوابه

بله! س��اده ترین و ش��ایع ترین دلیل نیمه کاره رها ش��دن کارها، 
 تنبلي است. به همین س��ادگي، امروز و فرداکردن هاي بي دلیل 
سبب مي ش��ود آش از دهان بیفتد و طعم اولیه اش از دست برود 
و گاهي هم کال ترش��یده ش��ود و به درد اس��تفاده نخورد و فقط 

حسرتش باقي بماند.
به خودتان وفادار بمانيد

اینکه به خودتان و برنام��ه اي که درنظر گرفته ای��د وفادار بمانید 
مستلزم آموختن چند مهارت دیگر اس��ت. مثال شما باید بدانید 
که چه کساني یا چه چیزهایي باعث مي شوند شما به کارهایتان 
نرسید؛ اینها قاتلین وقت شما هستند. از اسارتشان رها شوید. یکي 
از قاتلین بس��یار پرکار و بي رحم زمان، در این روزها، شبکه هاي 
اجتماعي هستند. براي اینکه از پس قاتلین وقت برآیید باید »نه« 
گفتن را بلد باش��ید. نه گفتن به خودتان و دیگ��ران. اگر مهارت 
 »نه«گفتن را نیاموخته ای��د خیلي زود به تمری��ن آن بپردازید، 
در غیراین صورت این ش��ما نیس��تید که مالک وق��ت و عمرتان 

هستید بلکه آن را به دیگران بخشیده اید تا حیف و میلش کنند. 
 به جز اینها بای��د بهانه تراش��ي و پرداختن به حاش��یه و امروز و 
 فردا کردن را تمام کنی��د. وقتي قرار اس��ت کاري را طبق برنامه 
انجام دهید در زمان تعیین شده، بدون بهانه و امروز و فردا کردن 

و بدون پرداختن به حواشي سراغش بروید.
با قلم و کاغذ و چك ليست آشتي کنيد

با قلم و کاغذ آش��تي کنید. آدم هاي موفق طب��ق برنامه از پیش 
تعیین شده پیش مي روند و حافظه بیچاره شان را مجبور نمي کنند 
هر چیز کم اهمیتي را به خاطر بس��پارد. حق بدهی��د که در این 
ش��لوغي معاصر هر ذهن نابغه اي هم دس��ت آخر ک��م مي آورد و 
به نش��انه اعتراض برخ��ي را فراموش ک��رده و برخ��ي را دیر به 
خاطرتان مي آورد. پس نخس��تین کار این اس��ت ک��ه یک قلم و 
کاغذ بردارید و لیس��ت کارهاي عقب مانده را ریز تا درش��ت، کم 
اهمیت و مهم، فوري و غیرفوري یادداش��ت کنید. این کار باعث 
مي شود بخش قابل توجهي از فضاي ذهنتان خالي شده و فرصت 
درست اندیش��یدن و آرامش مطلوب براي پیداکردن راه حل ها را 
به شما بدهد. یادداش��ت کردن کارهاي نیمه تمام که سردرگم و 
کالفه تان کرده، باعث مي ش��ود کارایي ذهنتان تا80 درصد باال 
برود. ممکن است در پروسه یادداشت کردن، چیزهایي از زوایاي 

 تاریک مغزتان بیرون کشیده شود که خودتان هم متحیر بمانید. 
درست مثل یک ویروس مخفي که سرعت رایانه را مي گیرد.

دسته بندي کنيد
لیس��ت کارهایي که یادداش��ت کرده اید را دس��ته بندي کنید. 

دسته بندي تان بهتر است اینگونه باشد:
کارهاي مهم و ف�وري: این کارها فوري اس��ت و اگر خیلي زود 
انجام ش��ان ندهید، از وقتش مي گذرد و ممکن اس��ت مش��کلي 
بزرگ ایجاد کند. رفتن به جلسه کاري پیش بیني نشده که ساعت 

10صبح قرار است برگزار شود، هم مهم است و هم فوري.
کارهاي مه�م و غيرفوري: ای��ن کارها معموال بیش��تر از بقیه 
دچار بي مهري مي شوند چون براي انجام دادن شان زمان دارید؛ 
مي دانید مهم هستند و باید به سرانجام برسند اما به خاطر فوري 
نبودن شان، قرباني امروز و فرداکردن مي شوند و روزي مي رسد 
که تبدیل به کار فوري شده و برنامه ریزي زندگي و قدرت انتخاب 
را از ش��ما مي گیرند. بارزترین مثال این دس��ته کارها، امتحانات 
پایان ترم است؛ امتحان که مهم است اما تا پایان ترم برایش زمان 
باقي  است، پس رهایش مي کنیم تا دقیقه90 و معموال هم نتیجه 

رضایت بخشي عایدمان نمي شود.
کاره�اي غيرمهم و فوري: این دس��ته از کارها ممکن اس��ت 
چندان مهم به نظ��ر نیایند ام��ا فوري بای��د انجام ش��وند، مثل 
بنزین زدن. یا پرداخت اقس��اط وام. بنزین زدن کار مهمي نیست 
 اما فوري است چون اگر به موقع انجامش ندهید، لنگ مي مانید. 
شرکت در مهماني دوس��تانه و فامیلي یا مراسم  عروسي و عزا هم 
از این دسته اند؛ این کارها ظاهرا چندان مهم نیستند چون انجام 
نداد ن شان ظاهرا مشکلي ایجاد نمي کند.اما فوري اند و ارتباط ما 

را با جامعه دوستان و آشنایان مان حفظ مي کنند.
 کاره�اي غيرف�وري و غيرمهم: ای��ن کارها هم��ان طور که 
گفته ش��د ن��ه فوري اند و ن��ه مهم و بهتر اس��ت به آخر لیس��ت 
منتقل ش��وند و زمان هاي مرده را ب��ه آنها اختص��اص داده یا بر 
 حسب زمان، حذف ش��ان کنید؛ مثل وقت گذراني در اینترنت و 

شبکه هاي اجتماعي.
کارهاي بزرگ را قطعه قطعه کنيد

ایده بزرگ��ي در ذهن ت��ان پ��رورش داده و انگی��زه کافي براي 
انجامش داری��د، حتي تحقیق ه��م کرده ای��د و توانایي هاي تان 
را ه��م س��نجیده اید و همه  چیز همان قدر عالي اس��ت که ش��ما 
مي خواهید، فقط مانده که پروژه تان کلید بخورد و ش��روع شود. 
ما توصیه مي کنیم قبل از ش��روع کارهاي بزرگ، آن را ریز کنید؛ 
یعني به بخش هاي کوچک تر تقس��یمش کنید تا بهتر از پس آن 
برآیید. با این کار بع��د از پایان یافتن هر بخ��ش کوچک، انرژي 
 مثبت آن به ش��ما منتق��ل مي ش��ود و تجربه موفقیت به ش��ما 

انگیزه ادامه مي دهد.

نیمـه های گمشـده آرامـش
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