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

2 15 13

ترویج نماز یکی از مؤثرترین 
راه های کاستن آسیب های 

اجتماعی است

کشف 92 درصـد 
جـرایم  سایبـري

 در اصفهان

از تقـویت قلب دفـاع 
تا نگـاه ویـژه به

 سمت چپ
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مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفه��ان گفت: جایگاه های س��وخت 

بنزین تک سکو ایجاد شده در کالنشهر اصفهان...

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز مذاکرات با دایلم کره 
جنوبی و چیودای ژاپن برای اجرای طرح های جدید 

پاالیشگاهی ایران، گفت...

ترازوی��ی را کن��ار پاهای کوچک��ش ق��رار داده و از 
سرما درون خود مچاله شده اس��ت. آستین کاپشن 

مندرسش را تا روی پنجه هایش پایین کشیده...

 قاسم س��لیمانی دش��تکی، در ش��ورای هماهنگی 
بانک های چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بخش 

قابل توجهی از مشکالت اقتصادی کشور...

جایگاه های سوخت تک سکو 
در اصفهان ایمن است

آغاز مذاکرات 
با ۲غول نفتی شرق آسیا

کودکان کار و رویای 
رفتن  به مدرسـه

اجرای برجام، شرایط اقتصادی
را به حالت طبیعی برمی گرداند

شرکت فوالد مبارکه با مشارکت 
ایتالیایی ها نیروگاه می سازد
رییس س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع 
 معدنی گفت: ش��رکت فوالد مبارکه و ش��رکت ایریتک 

تفاهمنامه هایی جداگانه ای برای سرمایه گذاری ...
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آگهی مزایده 94/۲

شرکت مزایده گذار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 
 موضوع مزایده: فروش یک باب س��اختمان اداری مخابرات واقع در فارس��ان 

– خیابان پاسداران 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1394/11/10 لغایت 1394/11/13

مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 15 مورخ 1394/11/25
چگونگی دریافت اسـناد مزایده: واری��ز مبلغ 109000 ریال به حس��اب 
0105985715009 بان��ک ملی ایران به نام ش��رکت مخابرات اس��تان و ارائه 
 فیش مربوطه به اداره تدارکات این ش��رکت واقع در ش��هرکرد – خیابان یاسر

 امور قراردادها 
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 14 مورخ 1394/11/26

سپرده شرکت در مزایده:561/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
یا چک تضمینی 

هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
سایر اطالعات در اسناد مزایده درج گردیده است.

تلفن تماس:038-33343020
نمابر:038-33335355

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری 

شهردار اصفهان گفت: با مشارکت بخش خصوصی تحول عظیمی 
در ناوگان حمل و نقل عمومی و شیوه خدمت رسانی به شهروندان 

به خصوص در بخش اتوبوسرانی ایجاد خواهد شد.
مهدی جمالی نژاد در حاش��یه بهره ب��رداری از افتتاح طرح های 
عمرانی منطقه 12 در قالب »هر هفته چن��د افتتاح« اظهارکرد: 
بهره برداری از دو خیابان، یک بوستان محلی و پیاده روسازی در 
منطقه 12 از طرح های این هفته بود که با حضور خانواده شهدا 
و ایثارگران، شهروندان، مس��ووالن و اصحاب رسانه ومطبوعات 
تحویل شهروندان این منطقه از مناطق 15 گانه شهر اصفهان شد. 
وی با اشاره به اینکه خیابان بنت الهدی صدر به طول یک هزار و 
150 متر با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال احداث ش��ده است، 
افزود: احداث خیابان پاسداران به منظور اتصال شهرک کوثر به 
بهارس��تان به طول 390 مترمربع با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد 

ریال انجام شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه بوستان محلی شهرک مهدیه نیز به 

طول 8 هزار و 500 مترمربع با اعتباری بالغ بر...

 اصفهانی ها منتظر تحول
 در حمل و نقل عمومی شهر باشند

رییس جمهوری در نشست تجاری ایران و ایتالیا:

پیروی از سیاست برد - برد  در اقتصاد

فضل اهلل کفیل فرماندار اصفهان اعالم کرد:

 حضور مردم در انتخابات سـبب دلگرمی مسـئوالن 
در عرصه جهانی می شود
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ریی��س جمه��وری در نشس��ت تج��اری ای��ران و ایتالی��ا 
 گفت:هم��ان ط��ور ک��ه در مذاکرات هس��ته ای سیاس��ت

 برد - برد را پی گرفتی��م، در اقتصاد نیز همین سیاس��ت را 
دنبال خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، حجت االس��ام و المسلمین حسن روحانی 
در ادامه س��فر خود به ایتالیا در جمع بازرگانان و صنعتگران 
ایتالیایی حضور یافت و افزود: ایران امن ترین و باثبات ترین 
کشور منطقه اس��ت. قصد حمله به کش��وری را ندارد، قصد 
مداخله در امور داخلی هیچ کش��وری را ن��دارد و با قدرت از 

کشور خود حفاظت می کند.
 وی اظه��ار داش��ت: قوانی��ن و مق��ررات ای��ران ب��رای 
سرمایه گذاری قابل اعتماد اس��ت . ایران هیچگاه و درهیچ 
شرایطی تعهدات خود نس��بت به جهان و کشورهای دیگر و 
بخش خصوصی کشورهای دیگر را نقض نکرده است. مردم 
ایران صاح��ب یک تمدن ب��زرگ و فرهنگ بزرگ هس��تند 

همچون مردم ایتالیا که تمدن و فرهنگی درخشان دارند. 
 ریی��س جمه��وری از نق��ش اتحادی��ه اروپ��ا در مذاکرات 
هسته ای قدردانی کرد و گفت: از کل اتحادیه اروپا تشکر می 
کنیم به دلیل اینکه همه تاش کردند تا این مذاکرات موفق 
شود. روحانی افزود: همه احساس کردند نتیجه این مذاکرات 
برد- برد و به نفع همه خواهد ب��ود .این جمعی که همه کنار 
هم قرار گرفتیم یکی از آثار موفقیت مذاکرات و پایان تحریم 

است که شرایط را برای سرمایه گذاری، انتقال فناوری و هدف 
گیری بازارهای جدید صادراتی مشترک فراهم کرده است.  
وی اظهار داش��ت: البته که اقتصاد باید سود دو طرفه داشته 
باشد؛ هیچ کشوری نمی تواند از سرمایه گذاران و کارآفرینان 
کشور دیگری بخواهد فداکاری کنند؛ آنها را به کشوردعوت 
کنند و بگویند سرمایه شما ثبات ندارد و سود عادالنه نصیب 
شما نمی ش��ود . از لحاظ قاطعیت آینده اقتصادی، به چنین 
س��رمایه گذاری هایی نمی توانید در بلند م��دت اطمینان 
داشته باشید. معلوم است سرمایه گذاری باید برای دو کشور 

مفید باشد. 
رییس جمه��وری اضافه کرد: مردم ایران همواره نس��بت به 
میهمانان خودشان با احترام برخورد کرده اند و شرایط داخلی 

ایران عاوه بر امنیت، یک شرایط کاما استثنایی است.
روحانی گف��ت: نیاز ب��ه توضیح ن��دارد که یک کش��ور بعد 
 از تحری��م چن��د س��اله ظرفی��ت ه��ای خال��ی دارد و این 
ظرفیت های خالی امروز هست، حتما یک سال دیگر شرایط 
امروز نیست. امروز ظرفیت های ما خالی است و اقتصاد ایران، 

اقتصاد بکر است.
وی با بیان اینکه ما جزو اقتصاده��ای نوظهور و دارای انرژی 
کافی در کشورمان هستیم ،اظهار داش��ت: روابط جاده ای، 
بندری، راه آهن و هوایی ما با کش��ورهای اطراف به گونه ای 
است که کشورهای ما را با همس��ایگان متصل کرده و دارای 

نیروی انس��انی تحصیلکرده کافی هس��تیم.بنابر این در این 
شرایط آماده هستیم تا پذیرای س��رمایه گذاران خارجی در 

داخل کشورمان باشیم. 
رییس دولت تدبیر و امید اظهار داشت: ایتالیا برای ما اهمیت 
ویژه دارد به دلیل آنکه ایتالیا درای سابقه خوبی در ایران است 
و مردم ایران صنعت ایتالیا و خدمات آن را تجربه کرده اند ،به 

ایتالیا اعتماد داشته اند و خواهند داشت.
روحانی خاطرنش��ان کرد: نوع صنعت ایتالیا با نیازمندی ما 
همخوانی دارد. ما امروز ب��ه دنبال اقتصاد مولد و اش��تغالزا 
 هس��تیم. بنابراین ب��ه صنایع متوس��ط و کوچ��ک اهمیت 

می دهیم و در این زمینه ایتالیا شهره است.
وی با تاکید بر اینکه در زمین��ه های مختلف می توانیم باهم 
همکاری کنی��م، تصریح کرد: م��ا در زمینه کش��اورزی که 
عاوه بر اقتصاد، مساله مهم انسانی است، امروز در اطراف ما 
کشورهایی وجود دارند که جمعیتشان در حال تزاید است و 
نیاز به مواد غذایی دارند؛ بنابر این توسعه کشاورزی و صنایع 
جانبی آن برای ما و برای همس��ایگان ما و از دیدگاه انسانی 

حائز اهمیت است. 
رییس جمهوری با بیان اینکه کشاورزی ارگانیک مورد توجه 
ایران هست،گفت: موضوع آب و صرفه جویی در آب و استفاده 
از فناروی های نوین برای آبیاری مورد تاکید ایران هست به 
دلیل اینکه 90 درصد آب مصرفی ما در کشاورزی است و ما 

اگر بتوانیم حتی 10 درصد با آبیاری نوین صرفه جویی کنیم 
می توانیم مشکل آب را در ایران حل و فصل کنیم.

 روحان��ی اضاف��ه ک��رد: م��ا در گذش��ته در بس��یاری از 
زمینه ها باهم تجربه داریم ،در زمینه صنعت چرم و استفاده 
از این صنعت، مواد غذایی، دارویی و در زمینه صنایع تجربه 
فراوانی داریم. وی ادامه داد: البته در بخش انرژی هم ما تجربه 
زیادی با شرکت های ایتالیایی داریم. امروز هم بخش انرژی ما 
برای سرمایه گذاری هم در بخش نفت، گاز و پتروشیمی هم 

بخش های دیگر پایین دستی و پاالیشگاهی آمادگی دارد. 
به دنبال افزایش 30 درصدی بازار صادرات هستیم

وی ادامه داد: ما  مصمم هستیم برنامه ریل و بنادر را در ایران 
توسعه دهیم، این توسعه هم برای خودمان و هم همسایگان 

ماست.
روحانی گفت: توس��عه یک بندری مانند چابه��ار تنها برای 
ایران نیس��ت، توس��عه این بندر ب��رای ایران، افغانس��تان و 
 کش��ورهای آس��یای مرکزی اس��ت و حتی این راه آهن به 
بخش های ش��رقی چی��ن هم متصل م��ی ش��ود؛ بنابراین 
 هم بندر و هم راه آهن م��ا می تواند اقتصاد این کش��ورها را

 قوی تر کند. 
وی افزود: اینکه م��ی گوییم به اقتصاد ای��ران تنها به عنوان 
ایران نگاه نکنید به این دلیل است که بسیاری از کشورهای 
همسایه ما اتصالش��ان به آب های بین المللی از طریق بنادر 

جنوب ایران امکان پذیر است.
 ریی��س جمه��وری تاکی��د ک��رد: بنابرای��ن در تم��ام این 
 زمین��ه ها م��ی خواهی��م فعالی��ت کنی��م و در ش��رایط نو 
می خواهیم حداقل حدود 30درصد از محصوالت ما به خارج 
از ایران صادر ش��ود؛ بتوانیم محصولی را تولید کنیم که اگر 
70درصد در داخل مصرف می شود، 30 درصد آن برای بازار 

صادراتی بیرون باشد.
هیچ اختالفی میان دولت و سایر قوا وجود ندارد/آماده 

جذب فناوری های نوین
روحانی اظهار داشت: بنابراین ما آماده جذب سرمایه، فناوری 
و بازار صادراتی مشترک هستیم، قوانین و مقررات ما کاما از 
این گونه تماس سرمایه و اقتصاد و همکاری مشترک حمایت 
می کن��د؛ در این نظر که کش��ور ما آماده پذیرایی س��رمایه 
خارجی است، هیچ اختافی در میان افکار، جناح ها، دولت 

و سایر قوا وجود ندارد.
رییس جمه��وری افزود: دول��ت، مجلس، دس��تگاه قضایی 
و نهادهای دیگر ب��ر این نکت��ه تاکید دارن��د، رهبری نظام 
تاکید دارن��د که یک نظر واح��د در کل ایران وج��ود دارد و 
استقبال ایران از س��رمایه گذار خارجی، کارآفرین و فناوری 
خارجی یک انتظار عمومی واحد و هم نظر اس��ت، به اضافه 
 اینکه در زمینه فناوری امروز زمین��ه آماده تری برای جذب

 فناوری های نوین داریم.
با تحریم ها ای�ران و اتحادیه اروپا ضرر کرد/س�رعت 

بیشتر برای جبران
 ریی��س جمه��وری گف��ت: م��ا در ش��رایطی هس��تیم که

  س��ال ه��ای گذش��ته در بس��یاری از زمینه ها پیش��رفت 

های قاب��ل ماحظ��ه ای در زمینه نان��و، بای��و، آی. تی، هوا 
فضا و حتی در زمینه فن��اوری های نو در راه آهن، توس��عه 
 فناوری برای تاسیس��ات فرودگاهی و تعمی��رات هواپیمایی 

داشتیم.
روحانی ادامه داد: بنابراین ما برای پذیرفتن فناوری های نو از 

کشورهای دیگر آماده تر هستیم. 
ما معتقدیم امروز این فصل جدید آغاز شده و هر روز که زودتر 
از این فرصت بهره ببریم، قادریم گذشته را راحت تر و سریع 

تر جبران کنیم.
وی تصریح کرد: دوران تحریم، دورانی بود که به ضرر هر دو 
طرف یعنی هم ای��ران و هم اتحادیه اروپا ب��ود و امروز باید با 

سرعت بیشتر و با ایجاد تسهیات بیشتر جبران کنیم.
توس�عه و اش�تغال یک راه مبارزه با تروریسم/رش�د 

فرهنگی در سایه رشد اقتصادی
 رییس جمه��وری ادام��ه داد: بر ای��ن نکته تاکی��د کنم اگر 
می خواهیم با خش��ونت، افراط و ترورس��یم در دنیا مبارزه 
کنی��م ی��ک راه آن ایجاد توس��عه و اش��تغال اس��ت، عدم 
 توس��عه یافتگی و بیکاری برای گروه های تروریستی سرباز 

می آفریند.
روحان��ی اضافه ک��رد: اگر همه م��ی خواهیم دنی��ای عاری 
از افراط و خش��ونت داش��ته باش��یم و آن قطع نامه معروف 
WAVE را اجرای��ی کنی��م، ی��ک راه آن رش��د اقتصادی 
 اس��ت و حتی رش��د فرهنگی هم در سایه رش��د اقتصادی

 امکان پذیر است.
وی به این نکته اش��اره کرد که خانواده فقیری که نان ش��ب 
ندارد نمی تواند خرج تحصیات عالی��ه فرزندان خودش را 
هم تامین کند و خانواده فقیری که نان شب ندارد، به دنبال 
کاالی فرهنگی نیست و حتی وقت و حوصله خواندن کتاب 

هم ندارد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه قرآن، کتاب آسمانی، به ما 
می گوید نگذارید کلیسا و کنیسه تخریب شود، گفت: قرآن 
می گوید از کلیسا،کنیسه و مسجد حراست کنید. این به ما 

تحمل و مدارا را یاد می دهد.
روحان��ی افزود: ای��ن در س��ایه فرهنگ امکان پذیر اس��ت، 
 فرهن��گ در س��ایه رش��د و توس��عه اقتص��ادی و همکاری 
ملت ها امکان پذیر اس��ت و باید سرمایه، فناوری و همکاری 
 همه ملت ه��ا را در کن��ار هم ق��رار دهیم تا ش��اهد دنیایی

 باثبات تر و آسوده تر باشیم.
وی اضاف��ه کرد: هدف نهای��ی، رفاه در زندگی مردم اس��ت. 
علم، دانش و اقتصاد همه برای این اس��ت ک��ه بهتر زندگی 
کنیم، دنیاهای جدیدی کش��ف کنیم و مرزهای دانش را به 
پیش ببری��م و این کار ب��ا هماهنگی، هم��کاری و با نزدیک 
 تر ش��دن ملت ها با یکدیگر صورت می گی��رد که یکی از آن

 راه ها پیوند اقتصادی کشورها با یکدیگر است.
 ریی��س جمه��وری اظهارداش��ت: امی��دوارم ای��ن س��فر و 
این گونه جلسات، زمینه بهتری را برای روابط بهتر اقتصادی، 
علمی و فرهنگی بین دو کشور دوس��ت و ایتالیا فراهم کند، 

زنده باد ایتالیا ،زنده باد ایران.

رییس جمهوری در نشست تجاری ایران و ایتالیا:

پیروی از سیاست برد - برد  
در اقتصاد

رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی به اجاس نماز، با تأکید بر ضرورت 
احساس مسوولیت همگانی در خصوص »ترویج نماز«، همگان، به ویژه 
مسووالن دستگاه ها را به برداشتن گام های عملی در این راه، فراخواندند.

متن پیام رهبر معظم انقاب اسامی که در بیست و چهارمین اجاس 
سراسری نماز از سوی آیت اهلل عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه 

قزوین قرائت شد به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خداوند علیم و قدیر را س��پاس گزارم که تاش ش��ما دست اندرکاران 
محترم این اجاس مه��م و بیش از همه عالم بزرگ��وار و مجاهد جناب 
حجت االسام آقای قرائتی در بخش های اساسی و مؤثری به بار نشسته 
و کارهای مفیدی در ترویج فریضه بزرگ و ب��ی بدیل نماز انجام گرفته 

است.
با این همه، ظرفیت و میدان کار و نیز نیاز و عطش جامعه اسامی برای 
رسیدن به نقطه مطلوب، بسیار بیش از واقعیت های کنونی در این باره 

است. 
در پیام سال گذشته گوش��ه ای از این فضای خالی و تاش پذیر، نشان 

داده شده است.
سخن امروز من تأکید بر احساس مسوولیت همگانی است.

توقع و انتظار این جانب آن است که همه به ویژه مسووالن دستگاه ها و 
دارندگان امکانات مادی و معنوی و مدیریتی، عظمت این مس��اله را به 

درستی دریابند و گام در راه عمل نهند.
همه بدانند ک��ه یک��ی از مؤثرترین راه ها برای کاس��تن آس��یب های 
اجتماعی، ترویج نماز است. به این که حتی یک نفر از جوانان و نوجوانان 
کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید. این یکی از بهترین راه ها 

برای سامت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ماست.
به اینکه همگان فرا بگیرند و عادت کنند که نماز را با خشوع و حضور قلب 

به جا آورند، همت گمارید.
 اینها هم��ه کارهای ممکنی اس��ت که با عزم راس��خ و کار مداوم ش��ما 

دست اندرکاران، محقق خواهد شد، ان شاءاهلل.
والسام علیکم و رحمه اهلل

    سید علی خامنه ای

پیام رهبر انقالب به اجالس نماز:

ترویج نماز یکی از مؤثرترین راه های 
کاستن آسیب های اجتماعی است

خبر

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران، 
گفت: مرحله نهایی رزمایش بزرگ دریایی والیت 9۴ از 

امروز آغاز می شود.
به گزارش مه��ر، امیر دری��ادار حبیب اهلل س��یاری در 
نشست خبری رزمایش دریایی والیت 9۴، با بیان اینکه 
این رزمایش در وسعت سه میلیون کیلومتر مربع برگزار 
می ش��ود، اظهار کرد: منطقه این رزمایش شامل شرق 
تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 

10 درجه می شود.
وی در ادامه اف��زود: ای��ن رزمای��ش از اول بهمن آغاز 
شده است و مرحله اس��تقرار نیروها اجرا شده و مراحل 

تاکتیکی آن از امروز آغاز می شود. 
در ادامه نیز مرحله پرتاب انواع موشک ها و در نهایت نیز 

مرحله رژه دریایی برگزار خواهد شد.
امیر س��یاری هدف اصل��ی برگ��زاری رزمایش بزرگ 
دریایی والیت 9۴ را نش��ان دادن توانمن��دی و اقتدار 

کشورمان در برقراری امنیت در دریاها دانست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنی��ن افزود: در این 
رزمایش یکان ه��ای منتخب نیروی دریای��ی از جمله 
زیردریایی ها، ناوشکن ها، ناوهای موشک انداز، ناوهای 

پش��تیبانی، تیپ های تکاور دریایی، جن��گال،  آماد و 
پش��تیبانی، بهداش��ت و درمان و یکان های اطاعاتی 

حضور دارند.
دریادار سیاری با اشاره به اهمیت شمال اقیانوس هند 
برای ترانزیت کاال و انرژی، تأکید ک��رد: اقیانوس هند 
برای ما همانند س��ایر کشورهای بس��یار اهمیت دارد، 
بنابراین امنیت این منطقه باید برقرار باشد زیرا در غیر 
این صورت دزدی دریایی نیز در این منطقه رخ خواهد 
داد.  همانطور که اکن��ون دزدی دریایی در خلیج عدن 

رواج دارد.
 بنابراین برق��راری امنیت در منطقه ش��مال اقیانوس 
هند برای تردد امن کش��تی های تجاری کش��ورمان از 

مأموریت های نیروی دریایی است.
وی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در هش��ت س��ال 
گذش��ته نی��روی دریایی س��ه ه��زار کش��تی تجاری 
را همراهی)اس��کورت( ک��رده و ۲۵ کش��تی از 
کش��ورهای مختلف را از چن��گ دزدان دریایی نجات 
داده اس��ت، گف��ت: م��ا در ای��ن رزمای��ش چگونگی 
 برقراری امنی��ت را در ش��مال اقیانوس هن��د تمرین 

می کنیم.

رییس کمیته روابط خارجی کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس، گفت:کش��ورهای غربی هر 
چند وقت یک بار ب��ا طرح یک بهانه جدی��د، به دنبال 
 ایجاد فضای ایران هراس��ی و فروش تس��لیحات خود

 هستند.
وحید احمدی در واکنش به برنامه ریزی کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس برای مس��تقر کردن سامانه سپر 
موش��کی در منطقه ، گفت: به طور حتم آمریکایی ها و 
کشورهای غربی هر چند وقت یک بار با طرح یک بهانه 
جدید، به دنبال ایجاد فضای ایران هراس��ی هس��تند، 
تا با اتکا به این مس��اله، تسلیحات گس��ترده خود را به 

کشورهای عربی بفروشند.
این نماین��ده مجلس ش��ورای اس��امی، با اش��اره به 
تبعات استقرار سامانه س��پر موشکی در منطقه، افزود: 
کشورهای عربی به بهانه تقویت امنیت منطقه به دنبال 
این اقدام هستند، اما قطعا این موضوع نه تنها به ثبات 
و آرامش منطق��ه کمک نخواهد کرد، بلکه به تش��دید 

تاطمات منطقه ای می انجامد.
وی ادام��ه داد: تعام��ات و تبادالت تس��لیحاتی میان 
غرب به ویژه آمریکا با کش��ورهای عربی در چند سال 

اخیر رش��د فزآینده ای پیدا کرده، ک��ه تنها نتیجه آن 
ایجاد اشتغال در کشورهای فروش��نده این تسلیحات 
است. زیرا کشورهای عربی اغلب قادر به استفاده از این 
تجهیزات نبوده و برای استفاده از آن مجبور هستند که 

کارشناسان غربی را به خدمت بگیرند.
احمدی تصری��ح کرد: با توجه به وضعیت نا به س��امان 
اقتصادی در غرب، آمریکا و کش��ورهای غربی هر چند 
وقت ی��ک بار برای تأمین کس��ری و فرار از مش��کات 
اقتصادی خ��ود، قراردادهای س��نگین تس��لیحاتی با 

کشورهای عربی منعقد می کنند.
عضو کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارجی 
مجلس، با اش��اره به رویکرد جمهوری اسامی نسبت 
به کشورهای همسایه و منطقه، گفت: ایران همواره به 
دنبال تعامل با کشورهای منطقه بوده و در عمل نیز این 

مساله را بارها به اثبات رسانده است.
کشور های حاش��یه خلیج فارس پس از آنکه به یکی از 
منابع خوب کشورهای غربی برای فروش ساح هایشان 
تبدیل شدند حال به بهانه مقابله با قدرت نظامی ایران 
به دنبال آن هستند که با کمک آمریکا یک سامانه سپر 

موشکی در خدمت بگیرند.

روزنامه الکترونیکی رای الیوم در یادداشتی تحت عنوان » سعودی های خیره 
سر، منطقه را به س��وی پرتگاه می کش��انند« به تحلیل تحوالت خاورمیانه و 

شرایط عربستان سعودی و ایران پس از تنش های اخیر پرداخته است.
در این یادداش��ت که ب��ه قل��م » عبدالباری عطوان« س��ردبیر ای��ن روزنامه 
 تنظیم ش��ده، با اش��اره ب��ه افزای��ش تنش ه��ا میان ای��ران و عربس��تان در 
ماه ه��ای اخی��ر و ت��اش پاکس��تان ب��رای میانجی گ��ری بین دو کش��ور، 
آمده اس��ت: »پس از گزارش آژان��س بین الملل��ی انرژی هس��ته ای و تایید 
پایبندی ای��ران به تعه��دات خود ک��ه به اجرایی ش��دن توافق هس��ته ای و 
برداش��ته ش��دن تمامی تحریم های مال��ی، سیاس��ی و دیپلماتی��ک ایران 
 انجامید، اضط��راب و نگرانی عربس��تان س��عودی به س��طح بی س��ابقه ای

 رسید.
این حرکت، ایران را به یک قدرت عظیم منطقه ای تبدیل خواهد کرد؛ دشمنی 
مهیب تر برای ریاض در جنگ نیابتی در سوریه و عراق و جنگ واقعی عربستان 
در یمن. میلیاردها دالر سرمایه وارد بازار تازه گشوده شده ایران خواهد شد که 
بزرگ ترین بازار در منطقه با جمعیتی 80 میلیونی است. از نگاه ریاض، تمام 
این اتفاقات برای کشورهای خلیج که سرمایه های غربی را در 60 سال گذشته 

به صورت انحصاری جذب می کردند، هزینه آور خواهد بود.
به عاوه، سقوط شدید قیمت نفت به زیر 30 دالر در هر بشکه، با افزایش تولید 

نفت توسط ایران پس از لغو تحریم ها، بیشتر نیز خواهد شد.«
این تحلیل گر مشهور جهان عرب در ادامه یادداشت خود می نویسد: »در حالی 
که اقتصاد ایران پس از یک دهه ریاضت اکنون در حال صعود است، ریاض برای 
اولین بار باید محدودیت اقتصادی را تجربه کرده و درست خرج کردن را تمرین 

کند. اکنون ترس و وحشت عربستان را فرا گرفته و ملک سلمان را مجبور کرده 
که به طرح هایی مانند فروش سهام شرکت نفتی آرامکو بیاندیشد. باید گفت 

ایران برنده توازن جدید قدرت در منطقه اس��ت. عربستان سعودی در جنگ 
فرسایشی یمن به دام افتاده و به دنبال اقدام در سوریه و عراق است و تمام اینها 

به خالی شدن هر چه بیشتر خزانه سعودی خواهد انجامید.«
 عبدالباری عطوان با اشاره به شرایط نامس��اعد عربستان سعودی می نویسد: 
»در عین حال به نظر می رسد واشنگتن که سیاس��ت بهبود روابط با ایران را 
مهندسی کرده است، به تهران و متحدش مسکو، نزدیک تر شود. از سوی دیگر 
عربستان سعودی در حال از دست دادن نفوذ خود، حتی در میان دوستانش 
اس��ت. در لبنان، اع��ام حمایت »س��میر جعجع« رییس ح��زب »نیروهای 
لبنانی« از نامزدی ژنرال »میش��ل عون« رییس فراکسیون تغییر و اصاح در 
پارلمان لبنان، محاسبات انتخابات ریاس��ت جمهوری لبنان را به هم ریخته 
 و احتمال خارج ش��دن این کش��ور از مدار نفوذ س��عودی در آینده را تقویت 

کرده است.
ملک سلمان تنها یک سال اس��ت بر تخت قدرت درعربستان تکیه زده است؛ 
س��الی که از هر جهت با زوال و تباهی همراه بوده، تهییج و تحریک فرقه ای و 
قرار گرفتن سنی ها در مقابل شیعیان تشدید ش��ده و تمام خلیج را بی ثبات 
 کرده اس��ت؛ از بحرین که اکثریتی شیعی دارد تا عربس��تان که اقلیت شیعه 

نا آرام آن در مناطق نفت خیز شرق کشور قرار دارند.
عربستان سعودی به جای دستیابی به یک جبهه متحد و مستحکم سنی علیه 
ایران، تنها چهار متح��د ناموثر را در کنار خود یافت ک��ه حاضر به قطع روابط 

دیپلماتیک با ایران شدند: بحرین، سودان، سومالی و کومور.«
در انتهای این یادداشت آمده است: »امیدواریم که تاش های بین المللی برای 
تسکین تنش های اخیر، از نزدیک تر شدن منطقه به جهنم جلوگیری کند.«

رای الیوم؛

ترس و وحشت عربستان را فرا گرفته است

امیر دریادار سیاری خبر داد:

آغاز مرحله نهایی رزمایش بزرگ دریایی والیت ۹۴
رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

کشورهای غربی به دنبال ایجاد فضای ایران هراسی هستند



خبر 
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 مع��اون وزی��ر نفت ب��ا اش��اره ب��ه آغ��از مذاکرات ب��ا دایل��م ک��ره جنوبی 
 و چی��ودای ژاپن برای اج��رای طرح های جدید پاالیش��گاهی ای��ران، گفت: 

فاز اول ستاره خلیج فارس امسال راه اندازی می شود.
 عباس کاظمی درباره آخرین وضعیت س��اخت و راه اندازی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین مجتمع پاالیشگاهی در دست ساخت کشور، 
گفت: در حال حاضر پیش راه اندازی واحدهای یوتیلیتی و برخی از واحدهای 

فرآیندی این پاالیشگاه میعانات گازی، آغاز شده است.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه براساس برنامه زمان بندی تا پایان سال جاری 
واحد تقطیر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس باید در مدار بهره برداری قرار بگیرد، 
تصریح کرد: از این رو پیش بینی می شود پس از راه اندازی واحد تقطیر، مجتمع 

بنزین سازی این پاالیشگاه هم تا سال آینده راه اندازی شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه 
همزمان با س��اخت پاالیش��گاه، اجرای خط لوله به منظور انتقال محصوالت 
 نفتی پاالیش��گاه خلیج فارس به کالنشهرهای کش��ور هم در دستور کار قرار 
گرفته است، بیان کرد: هم اکنون ساخت خط لوله از نائین تا تهران از پیشرفت 
 بیش از۸۰ درص��دی برخوردار ب��وده و عملیات اجرای قطع��ه این خط لوله 

از بندرعباس تا رفسنجان کرمان هم آغاز شده است.
این مقام مسوول با بیان اینکه سال آینده با بهره برداری از مجتمع بنزین سازی 
 پاالیش��گاه خلیج فارس امکان عرضه و توزیع بنزین با اس��تاندارد یورو چهار 
 در کل کالنشهرهای کشور فراهم می شود، اظهارداشت: پیش بینی می شود 
با لغو تحریم ها ساخت و بهره برداری از پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس شتاب 
 بگیرد.کاظمی در ادامه مهمترین برنامه توس��عه صنع��ت پاالیش نفت ایران 
در دوران پساتحریم را کاهش ظرفیت تولید نفت کوره در پاالیشگاه ها عنوان 
کرد و افزود: در حال حاضر متوسط تولید نفت کوره پاالیشگاه های نفت کشور 
حدود ۲۶ درصد است که این وضعیت از نظر اقتصادی برای پاالیشگاه ها مناسب 
نیست. معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز مذاکرات نفتی ایران با دو شرکت بزرگ 
 ژاپنی و کره جنوبی برای اجرای طرح های کاه��ش ظرفیت تولید نفت کوره 
در دو پاالیشگاه نفت کشور، بیان کرد: تاکنون مذاکراتی با شرکت های متعددی 
 همچون دایلم کره جنوبی، چیودای ژاپن انجام ش��ده و حتی توافق مقدماتی 

با برخی از این شرکت ها حاصل شده است.

آغاز مذاکرات 
با ۲غول نفتی شرق آسیا

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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 مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسس��ات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی کش��وری از اب��الغ مصوبه طرح کفایت س��رمایه مالی ش��رکت های 

هواپیمایی فعال و تازه تاسیس، خبر داد.
مرتضی دهقان اظهار داشت: شورای عالی هواپیمایی به منظور یکنواخت سازی، 
س��اماندهی و افزایش توان مالی خطوط هوایی فعال و جذب متقاضیان توانمند 

جدید، طرح کفایت سرمایه مالی را در دی ماه تصویب کرد.
وی افزود: حداقل میزان سرمایه مورد نیاز شرکت های هواپیمایی بر اساس ارزش 
ویژه که مجموع مبالغ سرمایه و اندوخته شرکت است در جهت تامین و افزایش 

توان مالی با توجه به نوع فعالیت تعیین شده است.
 مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسس��ات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی کشوری افزود: بر این اساس شرکت هایی که مبادرت به دریافت پروانه 
برقراری پرواز های برنامه ای داخلی خواهند کرد، 175 میلیارد تومان، پرواز های 
بین المللی۲۰۰ میلیارد تومان، همچنین ش��رکت هایی که مبادرت به دریافت 
 پروانه پروازهای چارتری )دربس��تی( م��ی کنند داخلی 14۰ میلی��ارد تومان و 
 بین الملل��ی 175 میلیارد تومان تعیین ش��ده اس��ت. وی تصریح ک��رد: پروانه 
بهره برداری ش��رکت های بار هوایی5۰ میلیارد تومان و خدمات ایر تاکسی3۰ 
میلیارد تومان تعیین شده اس��ت. دهقان خاطرنش��ان کرد: پروانه بهره برداری 
 کامل، ش��امل برقراری پروازه��ای برنام��ه ای، چارتر و بار35۰ میلی��ارد تومان 

تعیین شده است.
 وی یاد آور ش��د: با توجه به اجرای موفقیت آمیز برجام، رف��ع تحریم ها و موانع 
پیشروی صنعت حمل و نقل هوایی کشور و همچنین با اجرای قانون آزادسازی نرخ 
پروازهای داخلی شرایط مطلوب برای افزایش رقابت پذیری خطوط هوایی کشور 
و حضور بازیگران جدید و توانمند را در عرصه حمل و نقل هوایی کشور فراهم و 
انتظار می رود شرکت های هواپیمایی با توسعه و تقویت اصول الینفک بازرگانی و 

مشتری محوری به ارایه خدمات با کیفیت مطلوب و پایدار اقدام کنند.  
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، ش��رکت ها و موسس��ات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی کشوری ادامه داد: کلیه خطوط هوایی که دارای پروانه فعالیت پروازی 
هستند باید ظرف مدت شش ماه با شرایط جدید ساختارهای مالی خود را منطبق 

و اعالم کنند.

 اعالم حداقل سرمایه الزم 
طبق قانون،  مالیات های مس��تقیم از درآمد اجاره امالک، برای تاسیس خطوط هوایی

مستغالت خالی و نقل و انتقال امالک مالیات اخذ می شود، 
البته در این زمینه 5 مورد معافیت نیز پیش بینی شده است.

به گزارش فارس، چه مواردی مش��مول مالی��ات بر درآمد 
امالک هستند؟ 

طبق تعریف قانون:
1- مالیات بر درآمد اجاره امالک ۲- مالیات بر مس��تغالت 

خالی 3- مالیات نقل و انتقال امالک را شامل می شود.
1-مالیات بردرآمد اجاره امالک

الف( مالیات اجاره دست اول:
مالیاتی اس��ت که به درآمد تحصیل شده اشخاص حقیقی 
و حقوقی بابت اج��اره امالک و مس��تغالت در ایران تعلق 

می گیرد و در واقع موجر مالک است.
درآمد مشمول مالیات مستغالت )اجاره دست اول(

بر اس��اس ماده 54 قانون مالیات ها درآمد مشمول مالیات 
امالکی که به اجاره واگذار می ش��ود، عبارت اس��ت از: کل 
مال االجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کس��ر بیست 
و پنج درصد بابت هزینه ها و اس��تهالکات و تعهدات مالک 

نسبت به مورد اجاره.
ب ( مالیات اجاره داری دست دوم:

هرگاه مس��تاجر محل مورد اجاره را به  غیر به اجاره واگذار 
کند، مشمول مالیات اجاره داری دست دوم است. در واقع 

موجر مالک نیست.
درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم:

عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و اجاره پرداختی 
بابت ملک مورد اجاره.

محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک طبق ۲ روش 
به استناد ماده 54 قانون انجام می شود:

1- درآمد اجاره براس��اس قرارداد رس��می یا عادی مبنای 
تشخیص مالیات قرار می گیرد.

۲- چنانچه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری 
 ش��ود و یا مبلغ آن کمتر از هش��تاد درصد ارق��ام مندرج 
در جدول امالک مش��ابه باش��د، میزان اجاره بها براساس 

جدول اجاره امالک مشابه تعیین می شود.
البته در این میان 4 مورد معافیت نیز پیش بینی شده است:

1- محل سکونت پدر یا مادر یا همس��ر یا فرزند یا اجداد و 
همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی 
نمی شود، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت شود که 

اجاره پرداخت می شود )تبصره 1 ماده 53(
۲- درآمد هرش��خص ناش��ی از اجاره واحد ی��ا واحدهای 
مس��کونی در تهران تا یکصد و پنجاه متر مرب��ع زیر بنای 
مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای 
 مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک معاف است. 

)تبصره 11 ماده 53(
3- طبق ماده 57 ش��خص حقیقی که هیچ گونه درآمدی 
ندارد، تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هرس��اله 
سقف آن اعالم می شود از درآمد مش��مول مالیات ساالنه 
مس��تغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول 

مالیات است.
- مشموالن این ماده بایستی اظهارنامه موضوع ماده فوق را 
تکمیل و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعالم 

کنند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند.
- در اجرای حک��م این ماده حقوق بازنشس��تگی و وظیفه 
دریافتی و جوایز و سود ناشی از س��پرده های بانکی درآمد 

تلقی نخواهد شد.
- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت والیت 

پدر باشند جاری نخواهد بود. )تبصره1 ماده 57(
4- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مس��کونی، آن را به اجاره 
واگذار کند و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره 
کند در احتساب درآمد مشمول مالیات میزان مال االجاره ای 
که به موجب س��ند رس��می یا قرارداد می پ��ردازد از کل 

مال االجاره دریافتی او کسر می شود. )ماده 55(
۲- مالیات بر مستغالت خالی

مالیات دیگری که قانونگذار در بخ��ش امالک پیش بینی 
کرده است، مالیات بر مستغالت خالی است که طرز محاسبه 

آن بدین قرار است: 
واحدهای مسکونی واقع در ش��هرهای با جمعیت بیش از 
یکصد هزار نفر که به استناد س��امانه ملی امالک و اسکان 
کش��ور )موضوع تبصره 7 ماده 1۶9 مک��رر قانون مذکور( 
به  عنوان » واحد خالی« شناسایی می ش��وند، از سال دوم 
به بعد مش��مول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر 

خواهند شد:
سال دوم : معادل یک دوم مالیات بر اجاره.

سال سوم : معادل مالیات بر اجاره.
س��ال چهارم و به بعد : معادل یک و نیم )1/5( برابر مالیات 

اجاره.) ماده 54 مکرر(
3- انواع مالیات نقل و انتقال امالک:

الف( مالیات نقل وانتقال امالک.
طبق ماده 59 محاسبه ارزش معامالتی امالک خواهد بود. 
نقل و انتقال قطعی امالک به ماخذ ارزش معامالتی و به نرخ 

پنج درصد مشمول مالیات می شوند.
در محاسبه ارزش معامالتی و در نتیجه تعیین مالیات نقل 
و انتقال امالک که مبنای آن تقویم ارزش معامالتی امالک 
است، فاکتورها و پارامترهایی بس��ته به نوع ملک دخالت 
دارند که به ص��ورت اجمالی می توان به موارد ذیل اش��اره 
کرد: مساحت عرصه، مساحت بنا، قدمت بنا یا سال ساخت 

 بنا، نوع اس��کلت بنا، تاسیس��ات و تجهیزات ب��ه کار رفته، 
نوع استفاده و کاربری، نوع مالکیت، محل وقوع ملک و...

برای روشن شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید:
مورد انتقال یک دس��تگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات 

ذیل: )نکته ارقام به ریال است(
مس��احت مفی��د آپارتم��ان 13۲.۲9 مترمربع ب��ا ارزش 

معامالتی 3۶.41۰.441  قدر السهم از عرصه. 
43.7۶ مترمربع با ارزش معامالتی 9.3۶4.۶4۰ پارکینگ و 
4.553.43۸7 مشاعات 41.3۶ مترمربع با ارزش معامالتی  

آسانسور دارد با ارزش معامالتی 1.11۶.۲۲5
مجم��وع ارزش معامالت��ی آپارتم��ان م��ورد انتق��ال 
51.444.744  مالی��ات نق��ل و انتق��ال ؛5 درص��د نرخ: 

۲.57۲.۲37
ب( مالیات انتقال حق واگذاری ام��الک. ) حقوق صنفی و 

سرقفلی(
انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وج��وه دریافتی مالک 
یا صاحب ح��ق به ن��رخ دو درص��د در تاریخ واگ��ذاری از 
 طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مش��مول مالیات است. 

)ماده 59(
ج( مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش:

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش 
هر نوع ساختمان حس��ب مورد مشمول مقررات مالیات بر 

درآمد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی خواهدبود.
اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور عالوه بر مالیات نقل  
و انتقال قطعی موضوع ماده )59( قانون مالیات های مستقیم 
مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش 

معامالتی ملک مورد انتقال است.
مش��مول مقررات این ماده در خصوص س��اخت و فروش 
س��اختمان توس��ط اش��خاص حقیقی منوط به آن است 
که بیش از س��ه س��ال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن 

نگذشته  باشد.
ش��هرداری ها موظف اند همزمان با صدور پروانه س��اخت 
و همچنین در هنگام صدور پای��ان کار مراتب را به منظور 
 تش��کیل پرونده مالیاتی ب��ه اداره امور مالیات��ی ذی ربط 
 ب��ه ترتیبی ک��ه توس��ط س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور 

تعیین می شود، گزارش کنند.
طبق ماده 77 و تبصره های آن شهرهای زیر یکصدهزارنفر 

جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
د( مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه:

دریافتی مالک یا مالکین بابت اعالم رضایت نسبت به انتقال 
حق واگذاری محل )سرقفلی( یا اجاره بدون انتقال سرقفلی 
و یا تغییر شغل، مشمول مالیات به نرخ ۲درصد موضوع مواد 

7۸ و59 ق.م.م است.

نحوه محاسبه  مالیات بر درآمد امالک

 رییس س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی گفت: ش��رکت 
فوالد مبارکه و ش��رکت ایریت��ک تفاهمنامه های��ی جداگانه ای برای س��رمایه 
 گذاری دربخش های مختلف ازجمله س��اخت نیروگاه آماده کرده اند که درسفر

رییس جمه��ور و هیات همراه ب��ه ایتالیا نهایی ش��ده و محل تامی��ن مالی این 
 طرح ها و حدود همکاری ها معین می ش��ود. مهدی کرباسیان همچنین افزود: 
 تفاهمنامه هایی به ارزش 5 میلیارد یورو برای سرمایه گذاری در صنایع معدنی 
با ایتالیا آماده ش��ده اس��ت. وی گفت: در تفاهمنامه هایی که با شرکت پرشین 
متالی��ک ایتالیایی به صورت۶۰ درصد س��هم ایتالیا و4۰ درصد س��هم ایمیدرو 
آماده شده است، سرمایه گذاری هایی مشترکا در حوزه فوالد و زنجیره فوالد در 
جنوب کشور از چابهار تا بندرعباس یا جاس��ک انجام می شود.کرباسیان با بیان 

اینکه مرحله دوم طرح سالکو )آلومینیوم جنوب( را با چینی ها و ایتالیایی ها در 
 منطقه چابهار در دستور کار داریم، افزود: تفاهمنامه ای هم در خصوص صنایع 
پایین دستی آلومینیوم با ش��رکت » فیو« فرانس��ه در چارچوب همکاری های 
 اقتصادی دوکش��ور آماده کرده ایم. وی همچنین به س��فر رییس جمهور چین 
به ایران اشاره کرد و گفت: در این سفر مالقات هایی با چند شرکت معتبر چینی 
داشتیم که در حوزه ذغال سنگ با شرکت » سی ان سی« برای استفاده از ظرفیت 
آنها مخصوصا از نظ��ر تامین مالی و همکاری های اقتص��ادی در طبس و زیرآب 
مازندران داشتیم ضمن اینکه مالقاتی با شرکت » چایناهاربور« چین برای بخش 
باالدستی برگزار شد. کرباس��یان با بیان اینکه بندر پارسیان و منطقه اقتصادی 
المرد برای آینده صنایع پتروش��یمی، فوالد و آلومینیوم طراحی ش��ده اس��ت 
 افزود: مقدمات همکاری با ش��رکت های دیگر چینی در حوزه آلومینیوم و روی 
انجام شده و تا یک ماه آینده عملیاتی می شود. وی گفت: سرمایه گذاران خارجی 
عالقه مند به فعالیت در بخش معدن با تاسیس شرکتی در ایران و عقد قرارداد بلند 
مدت، در قبال پرداخت حق بهره ب��رداری به دولت می توانند درچارچوب قانون 
جذب سرمایه گذاری خارجی فعالیت کنند. کرباس��یان با اشاره به آغاز عملیات 
 اکتشافی وس��یع برای شناس��ایی ذخایر معدنی در کش��ور افزود: درصورتی که 
 هر کدام از معادن به نتیجه مطلوب برس��د برای س��رمایه گذاری فراخوان داده 
می شود. وی گفت: عالوه بر معدن طالی نیکویه قزوین، معدن روی مهدی آباد 
هم به ارزش بیش از 1 میلیارد دالر به مناقصه بین المللی گذاشته شد و در آینده 

نزدیک هم معادن دیگر را به مناقصه خواهیم گذاشت.

از نکات حائز اهمیت بازاربورس در روزهای اخیر،  رقابت شدید خریداران دو محصول 
حالل 4۰۰ و حالل 41۰ اصفهان بود. 

در جریان معامالت در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کاالهای آیزوریسایکل، حالل 
4۰۰، حالل 4۰۲، 4۰۶ و 41۰ پاالیش نفت اصفهان، آیزوریسایکل، آیزوفید، حالل 
4۰۲ و 4۰4 پاالیش نفت تبریز و حالل 4۰۲ و 41۰ پاالیش نفت شیراز در رینگ 
داخلی و در رینگ بین الملل گاز مایع خام پاالی��ش گاز ایالم و نفت گاز)گازوئیل( 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مبادی تبریز، ساری، زاهدان، چابهار، 
اصفهان و مشهد و به مقاصد افغانستان، پاکس��تان، اقلیم کردستان عراق و ترکیه 

مورد عرضه قرار گرفتند.
  کل معامالت صورت گرفته برروی کاالهای معامله ش��ده در بازار فیزیکی معادل

 ۶ هزار و 37۶ تن به ارزشی قریب به 47 میلیارد و ۸95 میلیون ریال بود.
 از نکات حائز اهمیت معامالت، رقابت ش��دید خریداران دو محصول حالل 4۰۰ و 

حالل 41۰ اصفهان بود. 
طی جلسه معامالتی در تابلوی سلف موازی استاندارد نفت کوره بورس انرژی ایران، 
در مجموع پنج نماد فعال، 953 قرارداد با ارزشی قریب به 11 میلیارد و 719 میلیون 
ریال مورد معامله قرار گرفت که نماد س��مانک 95۲ با ارزشی بیش از 1۰ میلیارد 
ریال بیشترین سهم را طی معامالت سلف موازی اس��تاندارد نفت کوره از آن خود 
کرد. همچنین در تابلوی سلف موازی استاندارد برق بازار مشتقه نیز 5۶5 قرارداد در 
قالب 15 معامله و معادل 13 هزار و 5۶۰ مگاوات ساعت به ارزشی قریب به 4 میلیارد 

و 5۶1 میلیون ریال معامله شد. 

الزم به ذکر است در آغاز جلسه معامالتی، نمادهای بار  پیک، کم باری، میان باری 
و بارپایه روزانه4 اسفند 94 گش��ایش یافته و در پایان نمادهای بار پیک، کم باری، 
میان باری و بارپایه روزانه ۸ بهمن 94 متوقف شدند. در مجموع ارزش کل معامالت 

بورس انرژی ایران به ۶4 میلیارد و 175 میلیون ریال بالغ شد.
 شایان ذکر است در جلس��ه معامالتی، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، کاالی 
نیتروژن مایع پتروش��یمی مبین در رینگ داخلی و در رینگ بین الملل دو عرضه 
نفت  سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مبدا ساری به مقصد عراق 
به حجم های 1۰۰۰ و 3۰۰۰ تن عرضه خواهند ش��د که عرضه های فوق در کنار 
معامالت مستمر قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه 

بازار روز جاری بورس انرژی را تشکیل می دهند.

رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی خبرداد:
شرکت فوالد مبارکه با مشارکت ایتالیایی ها نیروگاه می سازد

جگوار 
بزرگ ترین خودروساز انگلستان شد

شایعه استفاده از هورمون 
در صنعت طیور رد شد

دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ 
برگزار شد

 تصمیم شورای پول و اعتبار 
برای موسسه ثامن الحجج

رقابت شدید برای خرید حالل  400 و 410 پاالیش نفت اصفهان

در س��ال ۲۰15 جگوار لندرور موفق شد نیس��ان موتور را پشت سر بگذارد 
 و به لحاظ تولید خودرو به بزرگ ترین خودروس��از انگلس��تان تبدیل شود. 
تولید جگوار در سه کارخانه خود در انگلس��تان 9 درصد افزایش پیدا کرد 
و به 4۸9 هزار و 9۲3 دستگاه خودرو رس��ید. تولید نیسان در تنها کارخانه 
این شرکت در انگلس��تان با کاهش 7/ 4 درصدی رو برو شد و به 47۶ هزار 
و 5۸9  دستگاه خودرو رس��ید. برند مینی بی ام و در جایگاه سوم قرار گرفت 
و بعد از آن تویوتا، هوندا و برند واکس��هال جنرال موت��ورز قرار گرفتند. در 
 سال ۲۰15 تولید کل خودرو در انگلس��تان 9/ 3 درصد افزایش پیدا کرد و 
به یک میلیون و 5۸7 هزار و ۶77 دستگاه رس��ید. تولید جگوار لندرور در 
انگلستان کمتر از یک س��وم کل تولید خودرو در این کشور بود. همچنین 
سال ۲۰15 فروش جهانی جگوار لندرور ۲4 درصد جهش کرد و به رکورد 

4۸7 هزار و ۶5 دستگاه رسید.

 رییس انجمن مرغداران اس��تان گیالن گفت: اساسا اس��تفاده از هورمون 
در صنعت طیور توجیه اقتصادی ندارد.

 حبی��ب اس��دا... ن��ژاد ریی��س انجم��ن مرغ��داران اس��تان گی��الن، 
درخصوص اس��تفاده از هورم��ون در صنعت طی��ور اظهار داش��ت: برخی 
 افراد تمایل ندارند روزهای خوش به صنعت مرغ��داری برگردد چرا که در 
 چند روز اخیر باتوجه به اینکه قیمت مرغ به قیمت واقعی خود نزدیک شده 
 برخی افراد س��ودجو با ش��ایعه پراکنی قص��د دارند صنعت مرغ��دارای را 

نابود کنند.
وی افزود: استفاده از هورمون در صنعت طیور کشور شایعه ای بیش نیست 

زیرا استفاده از آن توجیه اقتصادی ندارد.
اس��دا... نژاد در ادامه بیان کرد: سازمان دامپزش��کی کشور به عنوان مرجع 
رسمی و قابل اتکا، اگر کوچک ترین هورمونی برای رشد و تعذیه مرغ گوشتی 
درواحدهای مرغداری سراسر کشور اس��تفاده می شد قطعا به این موضوع 

واکنش نشان می داد.
رییس انجمن مرغداری استان گیالن تصریح کرد: ساالنه حدود دو میلیون 
و ۲۰۰ تن گوش��ت مرغ در کش��ور تولید می شود و اس��تان های اصفهان، 
خراس��ان رضوی، گیالن و مازندران بیش ترین ظرفیت تولید مرغ گوشتی 
کشور هس��تند و الزم به ذکر است که باید اس��تفاده از مرغ ریز میان مردم 

فرهنگ سازی شود.

دومین کنفرانس بین الملل��ی هلدینگ ایران و اولین جش��نواره هلدینگ 
های برتر و شرکت های پیشرو  با حضور  اساتید علمی و اقتصادی برجسته 
کش��ور مالزی، کره جنوبی، نماینده سازمان توس��عه صنعتی ملل متحد و 
مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی جمهوری اسالمی ایران، در راستای 
 بررسی فرصت ها و چالش های هلدینگ و ارایه راهکارهای پیشرو  و کارآمد 

در ایران برپا شد.
در این کنفرانس، لزوم توسعه و مهندسی هلدینگ ها برای دستیابی به  رشد 
اقتصادی مطلوب، تاثیر هلدینگ ها در بهبود شرایط اقتصادی مناسب کشور، 
امکان همکاری مش��ترک با بنگاه های بین المللی و شناسایی هلدینگ ها، 
شرکت های پیشرو در کشور  توسط کارشناسان و سخنرانان مورد بررسی 

و تبادل نظر قرارگرفت.
 مجید طلیم��ی، مدیر عام��ل موسس��ه مطالعات��ی بین الملل��ی مدیریت 
 دان��ش خاورمیان��ه ضم��ن دریاف��ت تندی��س و ل��وح تقدی��ر ب��ه عنوان 
 مدیر برتر  کارآمد در حوزه رس��انه اظهار داش��ت: رس��انه ه��ا موثرترین، 
مقرون به صرفه تری��ن و موثق ترین منابع در جهت افزایش س��طح آگاهی 

جامعه هستند. 
 این در حالی اس��ت ک��ه  توس��عه، فرآیندی چندبعدی اس��ت و توس��عه 
 اقتصادی در این میان از ویژگ��ی خاصی برخوردار اس��ت و آنچه غیر قابل 
 انکار اس��ت،  نقش رس��انه و مش��اوران عال��ی رس��انه در فرآیند توس��عه 

کشورها است.

محمد رضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار می گوید: در آخرین جلسه شورای 
پول و اعتبار مصوب شد که موضوع بحث تصویه سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج 
 بر اساس برنامه زمان بندی در دس��تور کار قرار گیرد و قرار است در اواسط همین ماه 
از مبالغ اندک تا سقف 3 میلیون، 5 میلیون و 1۰ میلیون تسویه سپرده گذاران موسسه 

ثامن الحجج از طریق بانک پارسیان انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی نیز سپرده های 
با سقف باالتر نیز تسویه خواهد شد تا تعیین و تکلیف نهایی برای این موسسه صورت 
گیرد. پور ابراهیمی تاکید داش��ت: این تصمیم برای موسس��ه ثامن الحجج ربطی به 

موسسه ثامن و موسسات مشابه ندارد.
او تصریح کرد: افرادی که می خواهند از آخرین وضعیت این موسسات ) اینکه دارای 
 مجوز هستند یا خیر( با خبر شوند می توانند به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند تا 

این تشابه و اشکاالت اسمی برای شان اتفاق نیفتد.

بازاربورس؛
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10 جانور خطرناك كه نامشان را نشنيده ايد

هر جانـورى روش خاصى براى دفـاع از خودش دارد، امـا بعضى از آنها به زهر هاى مرگبارشـان مشـهور 
هستند.

 10 جانور خطرناك و مشهور در اين گروه را مى توانيد با تصاويرشان بشناسيد.

اين جانور عمدتا در درياهاى مناطق گرمسير استوايى و نيمه استوايى زندگى مى كند. 
چتر اين جاندار حدود 20 سانتى متر قطر و شاخك هاى آن تا سه متر طول دارند. زهر 
اين زنبور از جمله قلب و سيسـتم عصبى را هدف قرار مى دهد.حالت شوك يا حمله 

قلبى ناشى از گزيدن اين زنبور منجر به غرق شدن قربانيان مى شود.

زيستگاه كژدم زرد مديترانه اى در شمال آفريقا و منطقه خاورميانه است. اين جانور 
با ده سـانتى متر طول، آب و هواى خشـك بيابان را ترجيح مى دهد و عموما در زير 
سـنگ ها يا در درز صخره ها زندگى مى كند. اين كژدم تهاجمى و سريع است و زهر 

آن سيستم عصبى مركزى را تحت تأثير قرار مى دهد.

اين جانور در كف آب هاى كم عمق يا سـطح هموار درياها زندگى مى كند. اين سنگ ماهى 40 سانتى مترى كه از درياى سرخ تا 
استراليا يافت مى شود، در پى شكار در ميان مرجان ها پنهان مى شود. گاهى غواص ها هم به طور تصادفى هدف نيش زهرآگين 

اين جانور قرار مى گيرند. درد غير قابل تحمل، اختالل در ضربان قلب يا ايست تنفسى عواقب چنين رخدادى است.

دسته اى از جانوران دريايى « فرش مرجان سـانان »  ناميده مى شوند. آنها نه گياه آبزى، بلكه 
حيوان محسـوب مى شـوند و عالقه مندان به نگهدارى جانوران دريايى در آكواريوم، عالقه 
ويژه اى به آنها دارند. برخى گونه هاى اين جانداران يكى از خطرناك ترين سم هاى موجود در 

طبيعت را دارند. براى سم كشنده اين جانوران هنوز پادزهرى ساخته نشده است.

حلزون مخروطـى در آب هاى گرمسـير ديده مى شـود. اين حيـوان دريايى تا 15 
سـانتى متر رشـد مى كند و به خاطر زيبايى اش مورد عالقه مجموعه داران است. با 
اين حال مواجهه با اين حيوان مى تواند كشنده باشد. حلزون مخروطى قادر است به 

سرعت تير سمى خود را شليك كند.

اين هشت پا تا 20 سـانتى متر طول دارد. حلقه هايى روى پوست اين جانور وجود دارند 
كه در صورت احساس خطر رنگ آبى به خود مى گيرند. نيش اين اختاپوس زهرى ترشح 
مى كند كه به سرعت روى سيستم عصبى تأثير مى گذارد. قربانى حمله اين جانور قادر 

به حركت نيست، اما همچنان همه چيز را به طور كامل درك مى كند.

اين حيوان كوچك سمى ترين قورباغه جهان محسوب مى شود. اقوام محلى آمريكايى از سم اين جاندار در تيرهاى خود براى 
شكار استفاده مى كنند. اين قورباغه سم را از طريق غذا جذب مى كند. محققان حدس مى زنند كه سم با خوردن سوسك بالدار 

كه حامل مواد سمى است، وارد بدن قورباغه سمى طاليى مى شود.

اين مار دريايى حدود 80 سـانتى متر طول دارد و تقريبـا در تمام آب هاى 
جهان مى تواند زندگى كند. اين مار دشـمن طبيعى ندارد و مقدار بسـيار 
ناچيز زهر آن نيز كشنده است. البته اين مار مهاجم نيست و در واقع دور از 

ساحل زندگى مى كند.

اين زنبور در شرق و جنوب آسيا يافت مى شود و از گياهان و حشرات كوچك 
تغذيه مى كند. اين زنبور سرخ رنگ گاه تا 5/5 سانتى متر طول دارد. نيش 
6 ميلى مترى اين حشـره بسـيار دردناك اسـت و زهر آن منجر به تجزيه 

گوشت مى شود.

اين جانور يكى از سمى ترين انواع عنكبوت ها در جهان است. البته فقط نوع مونث آن خطرناك است. 
زهر عنكبوت پشت قرمز منجر به گرفتگى عضالت و درد شديد مى شود. زهر اين عنكبوت زمانى خطر 
حياتى دارد كه به سيستم تنفسى برسد. غذاى اصلى اين عنكبوت حشرات بالدار هستند. اين عنكبوت 

در آغاز تنها در استراليا يافت مى شدند، اما اكنون عرصه زندگى آن تا ژاپن گسترش يافته است.

زنبور دريايى

كژدم زرد مديترانه اى

سنگ ماهى

فرش مرجان سانان حلزون مخروطى هشت پاى حلقه آبى

قورباغه سمى طاليى

مارى خطرناك در آب هاى جهان

زنبور سرخ آسيايى

عنكبوت پشت قرمز



خبر خبر

  رس��ول دینارون��د، مع��اون وزی��ر بهداش��ت و ریی��س س��ازمان غ��ذا و 
دارو گفت: داروهای سقط جنین دارویی است که در داروخانه های عادی به هیچ 
وجه توزیع نمی شود و اگر توزیع شود تخلف است. وی افزود: این داروها فقط 

در بیمارستان ها و داروخانه های منتخب توزیع می شود.
دیناروند اظهار کرد: داروخانه های منتخب داروخانه هایی هستند که نظارت 
بر آنها جدی و حساس است و این داروخانه ها به صورت جدی و حساس عمل 

می کنند.
 رییس س��ازمان غ��ذا و دارو گف��ت: اگر ای��ن دارو ب��ه راحتی در دس��ترس 
 ق��رار داش��ت در ب��ازار قاچ��اق ق��رار نم��ی گرف��ت و ب��ه خاط��ر اینک��ه

  توزی��ع و مص��رف ای��ن دارو ش��رایط خاص��ی ب��رای مص��رف دارد و 
داروخانه های منتخب توزیع می ش��ود به همین دلیل در بازار ناصر خسرو به 

صورت قاچاق وجود دارد.
 دینارون��د اظه��ار ک��رد: عل��ت وج��ود کاالی قاچ��اق و ش��بکه س��یاه 
 ناصرخسرو این اس��ت که دسترس��ی راحتی برای کس��انی که سقط جنین 
 غی��ر قانون��ی انجام م��ی دهن��د وج��ود دارد. وی درپای��ان گف��ت: برخورد
  ب��ا ب��ازار قاچ��اق ناص��ر خس��رو بای��د به ص��ورت ج��دی انج��ام ش��ود  و

داروهای قاچاق متاسفانه درناصر خس��رو وجود دارد و کسانی که از این بازار 
دارو تهیه و مصرف می کنند مسوولیت مصرف آن بر عهده خودشان است. 

همچنی��ن مدی��ر کل نظ��ارت ب��ر فرآورده ه��ای غذای��ی، آرایش��ی و 
 بهداش��تی س��ازمان غ��ذا و دارو در واکن��ش ب��ه اخب��اری مرب��وط ب��ه

» واردات مواد غذایی آلوده« گفت: با توجه به تدابیری که اندیش��یده ایم هیچ 
محصول آسیب دیده ای از مبادی رسمی به دست مردم  نمی رسد.

بهروزجنت تاکید کرد: نیاز به واردات برخی مواد غذایی به کشور امری بدیهی 
است، اما اینکه این واردات به صورت رس��می یا قاچاق صورت گیرد، حکایتی 

است دیگر. 
وی با رد صریح و مبنایی واردات مواد آلوده و صحبت هایی که در این خصوص 
می شود، اضافه کرد: اگر این امر از مبادی رسمی صورت گیرد که همکاران ما 
در معاونت های غذا و دارو  از طریق گمرکات م��واد غذایی را در حین ورود به 
کشور کنترل و نظارت کرده و پس از اخذ تائیدات آزمایشگاهی اجازه ورود آنها  
را صادر می کنند.  محصوالت تقلبی و قاچاق ای��ن حوزه نیز در صورت رصد و 

کشف با مجوز مقامات قضایی امحا می شوند.

ش��هردارتهران، ابتدای س��ال ٩٤ برای چندمین بارمتوالی شعارخود 
درباره دادن فرصت ب��رای مدیریت زنان را مطرح ک��رد و از واگذاری 

١٠درصد از مدیریت های شهرداری به زنان خبرداد.
اگرچه آمارسال ٩٢ کارکنان ش��هرداری تهران درتابستان سال ٩٣، 
یک باره جهش زیادی دارد و طبق اعالم معاونت منابع انسانی، مجموع 
کارکنان ش��هرداری از ٣٦ هزار نفر به ٥٩ هزار نفر و تعداد زنان شاغل 
نیز از ٥ هزار و ٢٠٠ به ٩ هزار و ٧٠٠ نفر می رس��د، اما هیچگاه روشن 
نشد که سهم ١٠درصدی ازمدیریت، شامل چه بخش هایی از ستاد در 
شهرداری می شود و آیا انتخاب مدیرکل زن در یک ناحیه شهرداری با 
انتخاب یک مدیرکل درسازمان یا معاونت ها یا حتی شهرداری منطقه 

فرقی ندارد.
فراوانی نیروی انسانی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران بر 
اساس نوع قرارداد و رابطه کاری آنها تا پایان سال ٩٢ نشان می دهد از 
میان حدود ده هزارنفرپرسنل رسمی، پیمانی وقراردادی این سازمان 
بزرگ فقط پنج هزار و ١٥٧ کارمند و کارگرزن هس��تند. براین اساس 
بیشترین تعداد کارمندان و کارگران زن در سازمان فرهنگی و هنری و 

سازمان ورزش حضور دارند. 
همچنی��ن فراوانی نیروی انس��انی س��ازمان ها و ش��رکت های تابعه 
شهرداری تهران براساس تحصیالت در سال ٩٢ نشان می دهد اوضاع 
تحصیالت و شرایط کاری کلیه کارکنان در ش��هرداری و به خصوص 
مردان که سهم بسیار بیش��تری دارند، چندان مناسب نیست و از این 
لحاظ ارجحیتی بین آنها با شاغالن زن دراین سازمان نمی تواند وجود 

داشته باشد.
براساس گزارش خبرنگار»شرق« دراین سال ها حدود ٧٠٠ نفر از زنان 
پیشنهادی و متقاضی به عنوان مدیر در کانون های ارزیابی شهرداری 
تهران، ارزیابی ش��ده  اند و ازمیان آنها بیش از صد زن انتخاب ش��ده تا 
درموقعیت های مدیریتی نواحی به کار گرفته شوند و احتماال زنانی که 
امروز در رده های مدیریتی نواحی هستند، ازهمین تعداد بوده اند. تعداد 
زنانی که دراین ١٠سال دوره مدیریتی محمدباقرقالیباف در رده های 
باالی شهرداری حضور داشته  اند، آنقدر انگشت شمارند که کار را برای 

ارزیابی سخت نمی کند. 
 زنان��ی همچ��ون فرزان��ه ص��ادق زاده درمعاون��ت شهرس��ازی، 
 نرگ��س معدنی پ��ور، مدی��رکل اموربان��وان، زمانی، اداره س��المت، 
فهیمه فیروزفر، ستاد توانمندسازی و زهرا مشیر مشاور شهردار و رییس 
ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران که برخی از آنها همچون خانم 

مشیر، سال هاست درهمین موقعیت قرار دارند.
براساس گزارش ها درس��الیان اخیر و به ویژه پس ازتفکیک جنسیتی 
که چندی قبل درشهرداری تهران اجرایی شد تعداد زیادی از کارکنان 
زن رسمی و قراردادی و پیمانی شهرداری تهران نسبت به عدم ارتقای 
ش��غلی خود پس از چندین س��ال متوالی یا اعمال س��لیقه نسبت به 

کارکنان مرد اعتراض داشته اند.

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو:

توزیع داروی سقط جنین فقط در 
بیمارستان ها و داروخانه های منتخب

وعده واگذاری 10 درصد از مدیریت های 
شهرداری به زنان به کجا رسید؟

ترازویی را کنار پاهای کوچکش قرار داده و از سرما درون 
خود مچاله ش��ده است. آستین کاپش��ن مندرسش را تا 
روی پنجه هایش پایین کشیده؛ شاید سرما کم تر آزارش 
بدهد و درون ظرف آلومینیومی بازمانده از فست فودی که 
دیگران خورده اند، چند اسکناس دیده می شود. سوزسردی 
سراسر خیابان را تازیانه می زند و پسرک هم ازشالق های 
باد بی نصیب نیست. آن سوتر دختری جعبه  پر از برگه های 
رنگی را سفت در بغل می گیرد، مبادا باد سرمایه اش را که 
جمع آن با زحمت به چند ده هزار تومان می رسد، با خود 
ببرد. سرمایه ای که باد آن را نیاورده که بخواهد با خود ببرد! 
کنارپسرک ترازو دار، پش��ت به باد و پیاده رو، می نشینم، 
سرما نفوذش بیش��تر می ش��ود و دخترک هم جایی باز 
می کند و می نشیند. آنها تنها ٢ نفر از خیل هزاران بازمانده 
از تحصیل هس��تند که خیابان های ش��هر، محل کسب 
و کار و بعضا زندگیش��ان اس��ت. بچه هایی که نه می توان 
آنان را خیابانی نامید و نه کودک کار محسوب می شوند. 
آنان بی آنکه خود مقصرباش��ند، سرنوشت شان به شکلی 
دیگرنوشته شده اس��ت، اما می توان این نوشته کم رنگ 
را پاک کرد و دوباره نوشت! زمانی که بسیاری از بچه ها با 
ناراحتی و به سختی، درس و مدرسه را آماج نفرین و دشنام 
قرار می دهند و با ترفندهای اولیا به مدرسه رفتن ترغیب و 
تشویق می شوند، بچه هایی که تعطیالت را انتظار می کشند 
و روزهای هفته و ماه را به امید رسیدن ایام تعطیلی شماره 
می کنند، هس��تند کودکانی که با حسرت مدرسه رفتن، 
روزهای سختی را با دشواری های بس��یار، می گذرانند و 

آینده مبهم خود را به انتظار نشسته اند.
معصومه فروتن، معاون اجتماعی بهزیستی استان فارس 
دراین خصوص می گوید: هرس��ال کودکان بس��یاری به 
دالیل مختلف از تحصیل باز می مانند. افرادی که یا مدرسه 
را برای مدتی کوتاه تجربه کرده ان��د یا تنها درخیال خود 
آن را داشته اند. شمار کودکانی که یک مدت وارد مدرسه 
می شوند و پس از مسیر مدرسه برایشان تابلو عبورممنوع 
می خورد، هم زیاد است و هم خطر بیشتری برای جامعه 
دارند. این کودکان مدرسه را تجربه کرده اند و شرایط آن 
را دیده اند و حاال به هر دلیل از تحصیل بازمانده اند که این 

برایشان بسیار گران تمام می شود.
او ادامه داد: عوامل زیادی در ایجاد چنین مشکل بزرگی 
دخیل هس��تند، برخی ازاین علل قابل حل است و برخی 
را نمی توان حل کرد، اما درمیان مش��کالت، بیش��ترین 
مش��کل مربوط به هزینه های تحصیلی اس��ت. هنوز هم 
خانواده هایی وجود دارند که به دلیل نداشتن درآمد کافی 
از رفتن فرزندشان به مدرس��ه صرف نظر می کنند. پس 
از آن مش��کل فرهنگی قراردارد. با توجه به فرهنگی که 
در جامعه ما رواج دارد خانواده ه��ا اگر تنها بتوانند هزینه 
تحصیل یک فرزند را فراهم کنند، فرزند ذکور برای رفتن 
به مدرسه انتخاب می شود و تعداد کودکان دختری که از 
تحصیل باز می مانند بیشتر می شود. فروتن گفت: باید یک 

بررسی کلی انجام شود و مشخص شود که تعداد بچه هایی 
که درسال خاصی به دنیا آمده اند و مثال امسال هفت ساله 
هستند و باید وارد مدرسه ش��وند، چند نفر آنها ثبت نام 
نکرده اند. ازاین طریق تعداد این کودکان را به دست آورد و 

برای آنها برنامه ریزی کرد.
فریبا خوش��بخت، یک روانش��ناس تربیتی و عضو هیات 
علمی دانشگاه شیراز نیز با بیان اینکه جا ماندن از تحصیل 
به چند نوع تقس��یم می ش��ود، اظهار کرد: هر رفتاری به 
تنهایی رخ نمی دهد و پیش��ایندها و پیامدهای مختلفی 
دارند. بخشی از پیش��ایندهایی که به خاطر آن کودکان 
اصال مدرس��ه نمی روند یا ترک تحصیل می کنند مربوط 
به خانواده است. مهم ترین آنها مشکل فقر است. یا اینکه 
خانواده به این نتیجه رس��یده اس��ت که چه دلیلی دارد 
 بچه سواد داش��ته باش��د، یا اینکه خانواده بدسرپرست یا 
بی سرپرست اس��ت و در این ش��رایط اولین نیازی که از 
کودک دریغ می شود تحصیل است. وی افزود: پیشایندها 
برای کودکانی که مدرسه می روند و ترک تحصیل می کنند 
اندکی متفاوت است. گاهی خانواده فکر می کند که دختر 
من بهتر اس��ت از کالس پنجم مثال ازدواج کند. یا اینکه 
خانواده می بیند که افرادی درجامعه هستند که تحصیالت 
خوبی ندارند ولی توانسته اند س��رمایه های زیادی فراهم 
کنند. خانواده نیز تصمیم می گیرد اج��ازه ندهد کودک 
ادامه تحصیل بده��د. او ادام��ه داد: پیامدهایی نیز برای 
این امر وجود دارد. پیامدهای فردی این امراین است که 
کودکی که امروز بزرگس��ال شده اس��ت وارد کانال هایی 
می شود که اصال مناس��ب نیس��تند. این فرد به خرافات 
عالقه مند می شود. وارد مس��یرهای بزهکاری می شود و 
یا اینکه درگیراعتیاد می شود. موضوع دیگراین است که 
وقتی کودکی در یک خانواده با سطح اجتماعی پایینی به 
دنیا می آید، برای او شرایط ادامه تحصیل فراهم نمی شود 

و خود او نیز سرپرس��ت یک خانواده می ش��ود که این راه 
ادامه پیدا می کند و تمام نسل این خانواده به همین روش 

بزرگ می شوند.
این روانشناس تربیتی معتقد است: پیامدهای اجتماعی 
این پدیده نیز به این گونه اس��ت. یک نیروی انس��انی که 
می توان��د متفکر ش��ود و متفکرانتقادی باش��د و یکی از 
مشکالت جامعه را حل کند دیگر وجود ندارد و جامعه این 
 نیرو را ازدس��ت می دهد. وقتی یک نوجوان مدرسه را رها 
می کند احتمال اینکه جذب گروه های بزهکاری ش��ود 
بسیار زیاد است، ولی همین نوجوان اگردیپلم خود را بگیرد 
شرایط بهتری برای او فراهم می شود و می تواند خوب و بد 

را تشخیص دهد.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��یراز گفت: اگر ما بتوانیم 
نظام تعلیم و تربیت خود را تغییر دهیم شاید بتوان از این 
مشکالت نیز جلوگیری کرد. درست است که می گوییم 
آموزش ما رایگان است ولی واقعا این طور نیست و این نظام 
کامال سرمایه ای است. سیستم آموزش ما دارد افرادی را 
تربیت می کند که نیروی انسانی فردا را تشکیل می دهد. 
باید این تفکر نس��بت ب��ه آموزش ما تغیی��ر کند و توجه 

بیشتری به آن شود.
عقربه های س��اعت در س��رباالیی نیم دایره، به سمت باال 
صعودی سریع را تکرار می کنند تا ده شب را به شهروندان 
اطالع دهد! ش��دت باد کم ترش��ده اس��ت و خیابان آرام 
آرام از ش��هروندان خالی می ش��ود، اما هنوز در گوش��ه و 
کنار پیاده روها و مقابل پاس��اژها و س��ر چهارراه، ش��مار 
زیادی کودک، باال و پایین می شوند و درابتدای سرباالیی 
نفس گیر زندگی، روزهای س��ختی را تجرب��ه می کنند. 
کودکانی که از تمام س��رمایه های این کشورحقی دارند. 
بچه هایی که سهمشان از قانون آموزش رایگان، به اندازه 

دیگران است اما ....
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او حاال ٣سال است که برای مش��تری ها کیک لواشکی 
درس��ت می کند و با همین کار توانس��ته در ش��هرهای 
مختلف کش��ور برای خودش نمایندگی کیک لواشکی 

راه اندازی کند.
شاید بس��یاری از ما وقتی عکس کیک های لواشکی را 
درجایی می بینیم دهنمان به شدت آب می افتد، دلمان 
ضعف می رود و  نتوانیم جلوی خودم��ان را بگیریم تا از 
کنارشان راحت بگذریم، ش��اید هم باورتان نشود همه 
این ترشک ها را با خرید یک کیک یک جا داشته باشید. 
گاهی خوشمزگی آنها ما را با  معده درد همراه می کند 
اما این کیک ها به قدری خوشمزه و ملس درست شده اند 
که هرچقدرهم خورده شود تنها ما را به خودشان معتاد 

می کند.
»خدیجه مرتعشی« مبتکر این کیک های لواشکی است. 
او که درمدت ١٠س��ال این کار را تنها برای مغازه خود 
انجام  داده؛ اکنون ٣ سال اس��ت که به صورت حرفه ای 
و انب��وه ،کار را ش��روع و دراین مدت ٤٠ ن��وع کیک را 
ابداع و ارایه کرده اس��ت. او با ذوقی ک��ه دراین زمینه از 
خود نشان داد توانس��ت دل مش��تری را به دست آورد 

و جایگاهی ب��رای خود باز کند. ای��ن زن کارآفرین حاال 
٢ مغازه در انزلی دارد و معتقد اس��ت تمام این کارها را 
انجام داده تا آنها استعداد او را ببینند و تشویقش کنند. 
زمانی که این کار را ش��روع کرده ش��وهرش تنها مغازه 
 خشکبار فروشی داشته و آنها ابتدا تنها خمس یا همان 
»آلوچه پخته و له ش��ده در زبان محل��ی« می فروختند 
و بعد از آن، لواشک های رولتی درس��ت می کنند که با 
استقبال فراوان روبه رو می ش��ود. اکنون تنها کاری که 
انجام می دهند تولید کیک های لواشکی خوشمزه است.

»خدیجه مرتعش��ی« درانزل��ی به دنیا آمده، ٣٧ س��ال 
 س��ن دارد، دراین ش��هرازدواج کرده و ٣ فرزند دارد که 
بزرگ ترین آنها دختر و ١٦سالش است. وقتی این مبتکر 
ش��روع به کار کرده دختر کوچکش تنها ٣ماه داشته و 
فرزندانش با این کار بزرگ ش��ده اند و حاال بعضی اوقات 
به مادرش��ان نظرمی دهند تا او طرح های��ش را چگونه 

انجام بدهد. 
تمام مواد اولیه این کیک ها به  صورت مستقیم و زیرنظر 
خانم مرتعشی درست می شود او می گوید: »به چندین 
کارخانه س��فارش طرز تهیه کیک ها رو داده ام آنها باید 

بدون مواد افرودنی درست شوند و باید طوری باشند که 
در حین ساخت نه خرد ش��وند نه خراب و راحت بتوانم 
آنها را شکل دهم. یک لواشکی است که مخصوص خود 
من است  به نام لواشک کیوی که طرفدار زیادی دارد.« 
به خاطر کیفیت خوب این کیک ها از نقاط مختلف کشور 
به سراغش آمدند تا برای آنها نیز تولید کند. همیشه به 
او س��فارش می دهند، اما خانم مرتعشی به خاطر اینکه 
وقت ندارد دیگر کم تر س��فارش قبول می کند و کارگاه 
کوچکی ب��ا ٣ کارگر دارد که تمام ای��ن تولیداتش را در 

اینجا انجام می دهد.
چند س��الی اس��ت که اطرافیان خانم مرتعشی به جای 
خریدن کی��ک های چ��اق کنن��ده از او می خواهند که 
برایش��ان کیک درس��ت کند. وقت��ی داخ��ل اینترنت 
می چرخید متوجه تعداد زی��ادی عکس از این کیک ها 
می شوید و حتی داخل اینس��تاگرام یک صفحه به این 
نام وج��ود دارد. خانم مرتعش��ی در این ب��اره می گوید: 
مردم خودش��ان این عکس ها را می گیرند و در اینترنت 
می گذارند حتی کس��انی بودند که اینها را خریدند و به 

خارج بردند و عکسش را برای او فرستاده اند.

ماجرای شیرین کیک های لواشکی؛
»ابتکار لواشکی« زن شمالی را پولدار کرد !

کارآفرینان موفق  

خبر

دشوارترین ساعات در روزهای کاری، بعدازظهر است که خستگی کار به همراه 
بی حالی و تنبلی به سراغتان می آید و دوست دارید هر چه زودتر کار را رها کنید 

و به استراحت بپردازید!
به ساعات ٣ تا ٤ بعد ازظهرکه نزدیک می شویم، خستگی غلبه می کند و کاربه 
جایی می رسد که تصمیم می گیرید چرت بزنید. اگرکارمند باشید نمی توانید 
این کاررا انجام دهید و اگر ش��غل آزاد هم داش��ته باش��ید و چرت زدن دست 
خودتان باشد، حتما متوجه شده اید که خواب بعدازظهر کسلی می آورد. پس 
بهتراس��ت راهکارهای دیگری دنبال کنید برای اینکه بعدازظهرها سرحال و 

قبراق باشید.
دراین گزارش به بررس��ی روش های س��اده و عملی می پردازی��م که می تواند 

بعدازظهرتان را شاداب کند.
1. موسیقی گوش کنید

گاهی اوقات تنها چیزی که نیاز دارید، انگیزه ای اس��ت تا به شما انرژی بدهد 
و شاداب شوید. موسیقی می تواند این انگیزه را برای ش��ما به وجود بیاورد. به 
موس��یقی مورد عالقه تان گوش فرا دهید اگرهمراه با موسیقی، خود نیز آن را 

زمزمه کنید باعث می شود توانایی مغزتان درتمرکزافزایش یابد.
2. عصرانه میل کنید

یک عصرانه سبک مثل اسنک می تواند بدنتان را از حالت کرختی بیرون بیاورد 
و کالری الزم را تامین کند. سعی کنید در این وعده مختصر، حداکثر پروتیین 
و کربوهیدرات ممکن را بگنجانید. اس��تفاده از هویج، ماست کم چرب، میوه و 
ذره ای پنیر به شدت توصیه می ش��ود. از وعده های شیرین همچون شکالت و 
نوش��یدنی های ش��یرین خودداری کنید زیرا قند خون را افزایش می دهند و 
خستگی بیش��تری را به دنبال دارند. از غذاهای چرب نیز استفاده نکنید زیرا 

هضم آنها وقت می برد و باعث می شود بدن خسته شود.
3. یک فنجان چای یا قهوه بنوشید

ذره ای کافئین هم می تواند در رفع خستگی بعد ازظهرشما موثرباشد. کافئین 
هوشیاری و تمرکز شما را افزایش می دهد. البته حواستان به شیرین کننده ای 
که از آن استفاده می کنید باشد زیرا شیرینی زیاد باعث می شود نتیجه عکس 
بگیرید. البته میزان چای یا قهوه هم باید معقول باشد زیرا استفاده بیش ازحد 
آن، روال طبیعی بدن را به هم می زند. براساس بررسی ها، نوشیدن ٢ یا ٣ فنجان 
چای یا قهوه درطول روز مناسب است. البته اگر ازآن دسته کسانی هستید که 
دایم یک فنجان نوشیدنی دردست دارند، برای رفع خستگی بهتر است نوشیدن 

بیش از حد را کنار بگذارید!
4. شست وشوی صورت با آب سرد

با ریختن آب س��رد روی صورت خود، اس��ترس روزانه را از ذهنتان بش��ویید! 
تحقیقات نشان داده اند که آب سرد باعث می شود تمرکز شما باال برود. هر وقت 
احساس کردید کرختی بعدازظهر به س��راغتان آمده، چندین بار آب سرد به 
صورتتان بزنید تا ببینید که چه تاثیری دارد. به عالوه، بررس��ی ها نش��ان داده 
است که دوش گرفتن صبح زود با آب سرد نیز می تواند از شما استرس زدایی و 

سرحالتان کند؛ هرچند که کار سختی است!
5. کشش و تنفس عمیق

انجام چند حرکت کششی و کش��یدن نفس عمیق حتی یک دقیقه هم طول 
نمی کشد اما تاثیر آن فوق العاده اس��ت. اگر کارمند هستید یا کارتان نشستن 
پش��ت میز و زل زدن به نمایشگر کامپیوتر اس��ت، انجام این حرکات کششی 
برای شما واجب است! حرکات کششی بسیار گسترده هستند و در این گزارش 
مجال توضیح در این باره نیست اما می توانید از هر حرکتی که راحت هستید، 

استفاده کنید.

5 راهکار برای 
مبارزه با خستگی بعدازظهر

حج��ت اهلل میرزای��ی، ریی��س کمیس��یون اقتص��اد، 
ن��ان، در   اش��تغال و مس��کن وزارت ورزش و جوا
گفت و گ��وی زن��ده ب��ا ش��بکه خب��ر، درب��اره طرح 
کارآفرینی س��من های جوانان گف��ت: در این طرح به 

 جوانان فعال در س��من ها جهت فعالیت بیش��تر کمک 
خواهد شد.

 وی همچنین در زمینه سند توس��عه اشتغال جوانان، 
تصریح کرد: ای��ن س��ند در میانه مس��یر طراحی قرار 
دارد و تعدادی از خبرگان 
و کارشناسان از سازمان 
ه��ای مختل��ف در حال 
بررسی و آسیب شناسی 
و  گذش��ته  س��ندهای 
وضعیت فعلی هس��تند، 
ت��ا س��ند کل��ی تدوین 
ش��ده و برای تصویب به 
 ش��ورای عال��ی جوان��ان 

 ارایه شود.
میرزایی از تدوین س��ند 
تامی��ن مس��کن جوانان 
ت��ا اواخر فروردین س��ال 

آینده خبر داد.

سرپرست حجاج ایرانی اعالم کرد :عملیات حج تمتع سال ٩٥ 
طبق برنامه زمان بندی شده دنبال و ان شاءاهلل انجام خواهد شد.
 حجت االسالم والمس��لمین قاضی عس��کر درنشست شورای

 برنامه ریزی وهماهنگی بعثه مقام معظ��م رهبری تاکید کرد: 
عملیات حج تمتع س��ال آینده طبق برنامه زمان بندی ش��ده 

اجرایی وان شاءاهلل انجام خواهد شد.
سرپرست حجاج ایرانی ازدست اندرکاران عملیات حج خواست 
که کار ها و برنامه ها را طبق روال پیگیری و اطالع رسانی کنند.

نماینده ولی فقیه درامورحج وزیارت ازتشکیل دوکارگروه برای 
سیاست گذاری وبررسی ابعاد مختلف حج تمتع سال ٩٥ خبرداد 
و افزود: کلیه اموراجرایی وفرهنگی طبق برنامه زمان بندی شده 
الزم است عملیاتی و درمذاکره با طرف سعودی راهکارهای الزم 

پیش بینی شود.
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکرهمچنین دراین نشست 
سفر خود وهیات همراه به عتبات عالیات وبازدید ها ومذاکرات 
صورت گرفته درعراق را خ��وب و مفید ارزیاب��ی و تاکید کرد: 
تغییرات جدی درخدمات رسانی به زائران عتبات، اصالح ساختار 
نیروی انسانی و اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده نوید بخش 

شرایط بهتری برای آینده خواهد بود.
نماینده ولی فقیه با توجه به فراهم ش��دن ش��رایط برای اعزام 
زائران به سامرا دراین سفر اظهارداشت: کمیته ای تشکیل گردید 
تا مجموعه مس��ایل امنیتی، رفاهی و اجرایی مربوط به س��امرا 
را پیگیری کند تاان ش��اءاهلل قبل از نوروز اعزام زائر به س��امرا از 

سرگرفته شود.
وی افزود: با نهایی واجرایی شدن طرح جامع عتبات، فعالیت ها 

در این حوزه سرعت بیشتری خواهد گرفت.
دراین نشست رییس سازمان حج و زیارت، معاونان و مسووالن 
بعثه وسازمان حج درخصوص راهکارهای جذب بیشتر زائر برای 
اعزام به عتبات و جلوگیری ازسفرهای خارج از چارچوب سازمان 
حج، طرح های نوین درحوزه عتبات، راهکارهای افزایش سطح 
خدمات هیئت پزشکی و مش��ارکت هرچه بیشتر شرکت های 
کارگزاری در فرآیند اع��زام زائر دیدگاه خ��ود را بیان کردند و 
نماینده ولی فقیه تصریح کرد : درمجموع شرایط خدمات رسانی 
 به زائران درعراق نس��بت به گذشته بهتر شده است و مسووالن 
ذی ربط باید برای دس��تیابی به شرایط فرا تر از وضعیت موجود 

تالش کنند و با حضور در صحنه مشکالت را برطرف کنند.

رییس کمیسیون اقتصاد، اشتغال و مسکن وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

تدوین سند تامین مسکن جوانان تا اواخر فروردین سال آینده
نماینده ولي فقیه در امور حج و زیارت:

حج تمتع طبق برنامه زمان بندی شده دنبال خواهد شد

کودکان کار و رویای رفتن
 به مدرسـه
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دانشگاه فراخوان

»هادی اسدی« در فستیوال جهانی کاریکاتور در بالکان با موضوع 
بزرگ ترین فیلسوف های جهان، توانست جایزه ویژه این مسابقه را 

از آن خود کند.

 

 

 وی در ای��ن اث��ر کاریکات��ور »یورگ��ن هابرم��اس« را طراح��ی 
کرده است. 

هابرماس از بزرگ ترین فالسفه و عالمان اجتماعی زنده دنیا و وارث 
مکتب فکری بانفوذ  فرانکفورت است؛ مکتبی که تأثیری بسیار ژرف 

بر تحول فکری او گذاشته است. 
تا آنجا که پیش از هر چیز نام او، مکتب فرانکفورت را تداعی می کند.

هادی اسدی، پیش از این در مس��ابقه بین المللی کاریکاتور داعش 
با کشیدن کاریکاتور چهره ابوبکر بغدادی، س��رکرده این گروهک 
تروریستی، عالوه بر کسب جایزه دوم این مس��ابقه، در رسانه های 

غربی مطرح شد.

به گزارش ایسنا، اسماعیل ش��فیعی درمتن استعفای خود که خطاب به 
معاون پیشین امور فرهنگی وزارت علوم نوشته، آورده است: »جناب آقای 
دکتر میرزایی عزیز، احتراما بدینوسیله اس��تعفای خویش را از ریاست 

نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهیان اعالم می دارم.
می دانم که جنابعالی این��ک در مصدر اداره کل فرهنگ��ی وزارت خانه 
نیستید و عزیز دیگری این مس��وولیت را به عهده دارد و قاعدتا بنده باید 
استعفای خویش را تقدیم ایشان کنم، لیکن از آنجا که ایشان در چند ماه 
گذشته که جایگزین حضرتعالی ش��ده حتی ضرورت ندانستند رییس 
جشنواره را بشناسند و افتخار آشنایی بنده با خودشان را ندادند، الجرم 
این استعفا را تقدیم جنابعالی که بنده را منصوب فرمودید، می دارم. وجود 

نازنین تان همواره سالم و دلتان شاد باد. »اسماعیل شفیعی«
نوزدهمین جشنواره تئاتر دانش��گاهی به دبیری بهنام نوایی اردیبهشت 

سال 1395 برگزار می شود.

کارشناس قرآنی اداره فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان  گفت: 
ثبت نام سی و یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی 
در دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز شده و تا ۲۰ بهمن ماه ادامه 

دارد.
محس��ن علی محمدی، کارش��ناس قرآنی اداره فرهنگی دانشگاه 
سیستان و بلوچستان  افزود: این جشنواره به صورت ساالنه با هدف 
ترویج آموزه های قرآنی در دانش��گاه ها برگزار می شود و به نفرات 
برتر هر بخش کمک هزینه خرید تبلت، کمک هزینه سفر به مشهد 

مقدس و هدایای نقدی اعطا می شود.
کارشناس قرآنی اداره فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان  گفت: 
این جشنواره در شش بخش شامل شفاهی، کتبی، پژوهشی، ادبی، 

هنری و فناوری ویژه دانشجویان مقاطع مختلف برگزار می شود.

معاون تسهیالت دانش��جویی صندوق رفاه دانش��جویان با اعالم این 
خبر گفت: این وام برای دانش��جویان مجرد به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان 
در هر ترم و برای دانشجویان متاهل به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان پرداخت 

خواهد شد.
تقی زاده معاون تس��هیالت دانش��جویی صندوق رفاه دانشجویان  از 
اعطای وام علوی به دانشجویان مجرد و متاهل خبر داد و گفت: این وام 
با همکاری و تفاهم نامه بنیاد علوی به دانش��جویان تعلق می گیرد که 

همانند کمک هزینه تحصیلی برای آنها خواهد بود. 
معاون تسهیالت دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: 
این وام به دانشجویانی که معدلش��ان باالی 14 باشد چه روزانه و چه 

شبانه تعلق خواهد گرفت و از این نظر محدودیتی وجود ندارد.

فراخوان عکاسی» رنگ وطن« با موضوع » پرچم سه رنگ کشورم، شهدای سرزمین 
من« ویژه کودکان و نوجوانان برای اعضای کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر 

انقالب اسالمی استان اصفهان ارسال شد.
در بخشی از این فراخوان آمده است:

پرچم به عنوان نماد استقالل و حاکمیت کشور، نقش بسیار مهم در ایجاد همبستگی 
ملی، یکپارچگی و انسجام آحاد ملت دارد. پرچمی که رنگ سبزش مبشر پیام رشد و 
رویش و زندگی، رنگ سرخش نماد روحیه عزت، پایداری، ایثار و شهادت شهیدان و 

رنگ سفیدش، نشانه و پیام آور صلح و دوستی همه اقوام با یکدیگر است.
آثار شرکت کنندگان در سه گروه سنی 7-9 سال،1۰-1۲سال و 13-1۶سال مورد 

ارزیابی قرار می گیرد و آخرین مهلت ارسال آثار تا ۲۲ بهمن ماه است.
آثار )حداکثر 5 عکس با موضوع مش��خص و واحد و با کیفیت مناسب،در قالب لوح 
فشرده cd(به آدرس اصفهان، میدان قدس، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان اصفهان واحد کارشناسی هنری ارسال گردیده و یا به غرفه کمیته 
کودک و نوجوان س��تاد دهه فجر در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن میدان امام اصفهان 

تحویل داده شود.

دبیر مجمع فیلم س��ازان انقالب اسالمی)سیمرغ( از ارس��ال بیش از 4۰۰ اثر به 
جشنواره » بهشت در قاب تصویر« خبر داد.

دبیر جش��نواره بهش��ت در قاب تصویر با بیان این مطلب گفت: ایجاد بس��تری 
مناسب جهت شناسایی، معرفی و حمایت از استعدادهای جوانان مراکز فرهنگی 
در عرصه  فیلم سازی و شناخت ظرفیت های موجود در اصفهان  از جمله اهداف 

این جشنواره  بوده است.
مصطفی حیدری با اعالم این مطلب که تعداد 473 اثر به این جش��نواره ارسال 
شده اس��ت افزود :  بیشترین آثار ارس��الی به این جش��نواره در قالب موضوعات 

سوگواره های اهل بیت)ع(، حوزه دفاع مقدس و اردوهای جهادی است.
حیدری گفت: با توجه به گستردگی تبلیغات، آثاری از استان های دیگر همچون 
ایالم، زنجان، س��اری، تهران، همدان، اردبیل و بوشهرنیزبه این جشنواره ارسال 

شد.
دبیرمجمع فیلم سازان انقالب اسالمی)سیمرغ( گفت: مراسم اختتامیه جشنواره 
» بهشت در قاب تصویر« با حضور هادی مقدم دوست  روز جمعه نهم بهمن ماه 
س��اعت 1۸:3۰در کتابخانه مرکزی واقع دراصفهان خیابان باغ گلدسته برگزار 

می شود.
 حیدری خاطرنش��ان ک��رد: برگ��زاری بخش ویژه ش��هدای غواص ب��ا تقدیر از 
روح ا... جوانی تصویربردار، برنامه یادبود حشمت نژاد تصویربردار و ارایه ویژه نامه 
جشنواره » بهشت در قاب تصویر« در مراس��م از جمله برنامه های این اختتامیه 

است.
گفتنی است؛ آثار برگزیده جشنواره بهش��ت در قاب تصویر روزهای چهارشنبه، 
پنجشنبه و جمعه در فرهنگسرای پایداری در دو س��انس به نمایش در می آید 
که زمان و مکان دقیق آن متعاقبا از طریق سایت esfahanfarhang.ir اعالم 

می شود.

کاریکاتوریست ایرانی جایزه ویژه 
فستیوال جهانی بالکان را ازآن خود کرد

 رییس جشنواره تئاتر دانشگاهی
 استعفا کرد

جشنواره قرآن و عترت در دانشگاه 
سیستان و بلوچستان برگزار می شود

اعطای وام علوی به دانشجویان 
مجرد و متاهل

فراخوان عکاسی » رنگ وطن« ویژه 
کودکان و نوجوانان منتشر شد

اختتامیه جشنواره» بهشت در قاب تصویر« 
برگزار می شود محمدرضا فروتن متولد 1347 تهران بازیگرسینماس��ت که درآثار کارگردانان 

معروف و بزرگی چون مسعود کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، کیومرث پوراحمد 
و… بازی کرده اس��ت. او چندین بار از جش��نواره های مختلف ایرانی موفق به 

دریافت جایزه بهترین بازیگرمرد شده است.
 فروت��ن فارغ التحصیل رش��ته روانشناس��ی بالینی  اس��ت. ب��ازی او دریکی از 
قسمت های سریال س��رنخ  به قدری تأثیرگذاربود که چند دقیقه بعد ازپخش 
 ازتلویزیون، پیش��نهاد ب��ازی درفیلمی ب��ه کارگردانی مس��عود کیمیایی به او 
 می ش��ود.او با بازی درفیلم های مرس��دس و اعتراض به شهرت رسید و سپس 
فیلم های قرمز، دو زن، متولد ماه مهر، زیر پوست ش��هر و شب یلدا او را به یک 

بازیگر مطرح درسینمای ایران تبدیل کردند.  
برای بازی در قرمز از هفدهمین جشنواره فیلم فجر و برای بازی درشب یلدا از 
پنجمین جشن خانه سینما جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به دست آورد. 
 زوج هنری فروتن و هدیه تهرانی درفیلم قرمز پس از زوج خس��رو ش��کیبایی و

 بیتا فرهی درهامون دومین زوج سینمایی تاریخ سینمای ایران بوده اند که برنده 
سیمرغ بلورین نقش اول مرد و زن سال شده اند.  

بعد از اکران مرس��دس درس��ال 137۶ت��ا پایان ده��ه 7۰ و اوای��ل دهه ۸۰ او 
سوپراس��تاری س��ینمای ایران را  توامان  هم از س��وی مردم و ه��م منتقدان 
 تجربه کرد و عن��وان موفق تری��ن بازیگرمرد ای��ن دهه بدون ش��ک دراختیار

محمد رضا فروتن بود ک��ه مجموعه ای از بهترین و مط��رح ترین فیلم های آن 
 سال ها را به عنوان جوان اول سینما خصوصا درنقش های عاشق عصیانگر بازی

می کرد. با ای��ن حال دوس��تان وهمکاران��ی که ب��ا او کار کرده ان��د از تواضع 
 وحجب وحیای او س��خن گفته واو را انس��انی آرام  و بدون حاش��یه ومتواضع 

دانسته اند. 
 خانم سحرابراهیمی ثابت همسرفروتن است واو این شانس را دارد که شوهرش 
جزو معدود سوپراستارهای سینمای کشورمان است که زندگی خانوادگی آرام 

وبدون حاشیه ای را می گذراند. فروتن غیراز توانایی بالقوه در بازیگری، خواننده 
خوبی هم هست.

 آهنگ تیتراژ فیلم متروپل یکی از کارهای اوست که این هنرپیشه درکناراجرای 
نقش اول این فیلم اجرا کرده است.

 آلبوم موس��یقی »چی چکا« ب��ا ترانه ها و اش��عار زنده ی��اد ابراهی��م منصفی و 
 آهنگ س��ازی و خوانندگی ناص��ر منتظری توس��ط موسس��ه فرهنگی هنری

 نغمه حصار روانه بازار موسیقی شد. در این آلبوم موسیقایی که پنجشنبه اول بهمن 

با حضور هنرمندان و مهمانان ویژه ای چون سهیل نفیسی، رامین صدیقی، بابک 
چمن آرا، اردوان جعفریان و رضا مهدوی در فروش��گاه شهر کتاب فرشته برگزار 
شد، قطعه های »سرپیری«، »شهرک«، »شروندغریبن«، »تش جاودونه«، »گپ 
شادی«، »دل دیونه«، »خو غفلت«، »امن از بد گمنی« به آهنگ سازی و خوانندگی 
ناصر منتظری به عالقه مندان ارایه شده است. ماهان میرعرب گیتار و عود، حسین 
کمانی گیتار، آرین کشیشی گیتار باس، محمدرضا اصغری پیانو و ناصر منتظری 

تنظیم آواز و گیتار، گروه اجرایی این آلبوم موسیقایی را تشکیل می دهند.
ناصر منتظری در توضیح این آلبوم آورده اس��ت: »اردیبهش��ت سال 7۶ بود که 
آخرین بار دیدمش، دو ماه قبل از رفتنش. هیچگاه اندوه و غریب چهره اش از ذهنم 
پاک نمی شود. دیداری شیرین و خاطره انگیز برای من. ترانه های این آلبوم هم از 
ناخوانده های منصفی است. ترانه هایی به غایت زیبا و تکرار نشدنی.« آلبوم موسیقی 
»چی چکا« با ترانه ها واشعار زنده یاد ابراهیم منصفی و آهنگ سازی و خوانندگی 
ناصر منتظری توسط موسس��ه فرهنگی هنری »نغمه حصار« در فروشگاه های 

عرضه محصوالت فرهنگی هنری در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

محمدرضا فروتن ؛
او واقـعا یـک فـروتن اسـت

ناخوانده های ترانه سرای فقید منتشر شد

تاالر افتخار

موسیقی محلی مازندران بخشی از گنجینه غنی ملی را 
تشکیل می دهد که تا کنون س��ینه  به  سینه حفظ  شده 
و برخی از مقام های��ش نیز درگذرزمان فراموش ش��ده 
است. نغمه های محلی مازندران بخشی از موسیقی ملی 
را تشکیل می دهد که الحان موس��یقایی این منطقه را 
می توان در آوازهای هفت گانه، سه گاه، چهارگاه، راست 

پنجگاه، ماهور، نوا، همایون نواخت.
موسیقی محلی مازندران روایتگر درد و رنج، شادی ها و 
حماسه های مردمان این دیار است که سینه به سینه و 
نسل به نسل حفظ شده و به ما رسیده است و پژوهش ها 
نشان می دهد که در موس��یقی مازندران عناصر زنده و 
طبیعت اعم از کوه، دریا و مشاغل مردمان این دیار نظیر 

کشاورزی و دام پروری نقشی ملموس و پررنگی دارند.
کتولی، امیری، نجما، صنم، کل ح��ال، کتولی ازجمله 
مقام ها و آوازهای موسیقایی مازندران است که همچنان 
در گوشه و کناراین اس��تان زرخیزمتداول است. استاد 
حسن آقاجانیان پژوهشگر موس��یقی مازندران درباره 
مقام های موس��یقی مازندران می گوید: برای موسیقی 
حال ازله له وا استفاده می شود و بین چوپانان و دامداران 

نیز رواج دارد.
وی با اشاره به اینکه این نوع موسیقی ازنظر روانشناسی 
نیز بین دام ها تأثیر زیادی دارد گفت: چوپان موقع بردن 
و آوردن و عرفه خوردن دام از نوعی موس��یقی استفاده 

می کنند. 
وی بابیان اینکه موس��یقی ب��ا مردم مازن��دران عجین 
شده است ابراز کرد: مردم مازندران با موسیقی زندگی 
می کنند و در زندگی روزمره مردمان نقش اساسی دارد. 
آقاجانیان با اش��اره به اینکه بانوغریبه، صنم، الره الره، 
امیری، کتول��ی ازجمله مقام های موس��یقی مازندرانی 
هس��تند، ادامه داد: یک��ی از قطعات رایج در موس��یقی 
مازندران و استان گلستان، خراسان کاربرد دارد، اعم از 
سوایی بیشتر به دامنه البرز برمی گردد و روستاهایی که 

در این دامنه قرار دارند.
وی افزود: صحرایی آوا و نوایی کوه و دامنه دشتی که در 
این محدوده قرار می گیرد را ش��امل می شود و در غرب، 

شرق و مرکز استان نیز کاربرد دارد. 
موس��یقی مازندران، همچون سایر موس��یقی ها شامل 
دو بخش آوازی و سازی اس��ت و هرکدام زیرشاخه های 
متعددی را شامل می شود و یک کارشناس موسیقی نیز 
با اشاره به اینکه چهارم مقام طالبا، نجما، کتولی و امیری 
در بسیاری از زیرمقوم ها نقش داش��ته است می گوید: 
به عن��وان نمونه کش��اورز در زمان کار آواز کتولی س��ر 

می دهد یا تبری و طالب زمزمه می کند.
محمد لطیفی بیان می دارد: ترانه ها و موس��یقی محلی 
مازندران یادآور رن��ج، اندوه، همبس��تگی، دلدادگی و 
پایداری مردمان این دیار اس��ت و کاربرد موس��یقی را 

در زندگ��ی روزمره می توان به نظاره نشس��ت. ترانه ها و 
موسیقی محلی مازندران یادآور رنج، اندوه، همبستگی، 
دلدادگی و پای��داری مردمان این دیار اس��ت و کاربرد 
موسیقی را در زندگی روزمره می توان به نظاره نشست. 
وی با اظهار اینکه موسیقی کتولی یکی از آوازهای سازی 
 و آوازی در استان اس��ت، افزود: این آواز بیشتر در حین 
راه رفتن و کارکردن معمول اس��ت و از واژه هایی مانند 
هی، ای ج��ان و غیره اس��تفاده می ش��ود. وی از صنم، 
به عنوان آواز دیگر مازنی یادکرد و گفت: تصنیف ها بخش 
دیگری از موسیقی آوازی مازندران هستند که در گوشه 

و کنار استان نجوا می شود.
ن��وروز خوان��ی، م��وری، چاووش��ی از دیگ��ر نواه��ا و 
مقام های موس��یقیایی مازندران است که به گفته ابوذر 
 حسینی نوازنده و پژوهشگر موس��یقی غرب مازندران،

 چاووش خوان��ی درواقع آیین مذهب��ی ایرانیان پس از 
اسالمی است و چاووش خوان کسی است که مردم را به 
زیارت مکه و عتبات تش��ویق می کند و متأثر از فرهنگ 

شیعی است.
وی به گونه های موسیقی حماسی مازندران اشاره و آن 
را به پنج دسته شامل موس��یقی حماسی کتول، تعزیه، 
موسیقی مناطق مرکزی و حماسی غرب استان و نواحی 

مرکزی تقس��یم می کند و می گوید: حیات بس��یاری از 
نغمه های موسیقی حماسی مازندران مدیون ساز سرنا 

است.
اجرای پژوهشی راهکار حفظ موسیقی بومی است

یک چوبه، دو چوبه، س��ه چوبه، چارچوبه، کشتی مقوم، 
ترکمن��ی، کبرگر، روونی، شروش��ور و اس��ب تاجینی، 
ذبیح پهلوون، اکبر پهلوون و غیره از دیگر منظومه های 
موسیقی حماس��ی مازندران به ش��مار می رود. مشاور 
واحد موسیقی حوزه هنری مازندران نیز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اظهار اینکه به عنوان نمونه کتولی کوتاه و 
بلند، بانو غریبه و امیری و غیره پیشینه بومی و فرهنگی 
دارند، گف��ت: یکی از روش های حفظ موس��یقی بومی، 
اجرای آن به صورت پژوهشی و شناس��ایی و حمایت از 

هنرمندان این رشته است.
جالل محمدی به موس��یقی حماس��ه مازندران اشاره 
و اضافه کرد: این موس��یقی بیش��تر درگذشته در مدح 
نامداران و قهرمانان و پهلوانان نواخته می ش��د و دارای 

مقام های مختلفی است.
 وی ب��ا اظهار اینک��ه در دوران انق��الب و دفاع مقدس، 
موس��یقی حماس��ی نقش برجس��ته ای ایفا می کرده، 
گفت: اس��تاد طیبی با له له وا کاره��ای زیبایی درزمینه 

موس��یقی حماس��ی خل��ق کرده ان��د. ای��ن هنرمن��د 
موس��یقی بومی مازن��دران با عن��وان اینکه موس��یقی 
مازندران درزمین��ه پژوهش نیاز به کار زی��ادی دارد از 
اقداماتش برای اجراهای پژوهش��ی موس��یقی س��خن 
گفت و ادامه داد: مدتی اس��ت که ش��روع ب��ه اجراهای 
پژوهش��ی موس��یقی محلی کرده ایم. وی اف��زود: هنوز 
بس��یاری از مردم نمی دانند به عنوان نمونه موس��یقی 
کتولی، امیری، الره الره چیست و باید مقام های محلی 
موسیقی مازندران را به زبان س��اده به مردم بشناسیم و 
 به آنان بگوییم موس��یقی مازندران چند بخش و آهنگ

 است.موس��یقی آوازی مازندران عبارت است از امیری 
یا داستان امیر و گوهر، طالبا یا داس��تان طالب و زهره، 
لیلی جان یا کتولی، کیجا جان )تران��ه( که در برخی از 
روستاهای شرق مازندران به »ریز مقوم« و در غرب این 
اس��تان به  »کیجا جانک «معروف است، آق ننه، همدم 
 جان، غریبی یار، طیبه جان، حقانی یا اغانی حیدر بیگ و

 صنم بر، داستان رعنا و نجما، داستان فاطمه و مسکین، 
گره سری )الالیی(، نوازش، هرایی، و لگه سری و نوروز 
خوانی که همه این آوازها را خوانندگان و ش��عر خون ها 
)کسانی که ش��عر و موس��یقی می دانند و می خوانند( و 

خش خون ها )دارندگان صدای خوش( اجرا می کنند.

موسیقی بومی مازندران در حنجره خش خون ها
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خبرخبر

قاسم سلیمانی دشتکی، در شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی کشور، ناشی از تحریم های 

ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران بوده است.
وی ادامه داد: اعمال تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران زمانی به 
اوج رسید که بانک مرکزی و هشت بانک مرتبط با فعالیت های هسته ای کشور 

از سوی غرب تحریم شدند.
سلیمانی دشتکی افزود: ایران با ایستادگی در برابر قدرت های گروه 1 + 5 توانست 

حقانیت خود را در دنیا ثابت کند.
وی تصریح کرد: تالش های دیپلماتیک هیات دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای 
جمهوری اسالمی، نقش اصلی را برای رسیدن به موفقیت در این زمینه ایفا کرد.
 اس��تاندارچهارمحال و بختی��اری بی��ان داش��ت: ب��ا رهنموده��ای حکیمانه

 مقام معظم رهبری و مدیریت رییس جمهوری، ب��ا موفقیت در برجام پیروزی 
بزرگی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای کشور حاصل شد.

سلیمانی دش��تکی عنوان داش��ت: البته رژیم صهیونیس��تی برای شکست این 
مذاکرات، البی های فراوانی را با آمریکا، انگلیس و فرانس��ه انجام داد که تمامی 

نقشه های شوم آنان نیز در این رابطه بی اثر شد.
وی اظهار کرد: با اجرای برجام، به زودی در بخش های مختلف توسعه ای کشور 
به ویژه در ارتقای ن��اوگان هوایی، درمان، تکنولوژی و تأمی��ن مواد اولیه تحول 

ایجاد می شود.
س��لیمانی دش��تکی ادامه داد: به همین منظور بایس��تی بازاریابی برای عرضه 

محصوالت تولیدی ایران در بازارهای خارجی در اولویت قرار گیرد.
وی تسهیل در گشایش اعتباری، تعامل بیشتر بانک ها در عرصه جهانی و تقویت 

مؤسسات مالی را از مهم ترین مزیت های برجام در شرایط پساتحریم برشمرد.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: اجرای برجام باعث تقویت تولید ملی، اتکا به توان 
داخلی، نوسازی اقتصاد، تکیه به فناوری های علمی نوین، عملیاتی کردن اقتصاد 

مقاومتی و ارتقای حمایت از تولید داخلی را به دنبال دارد.
وی همچنین از مجموعه بانکی استان خواست پرداخت تسهیالت به طرح های 

نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی باال را در دستور کار قرار دهند.

 مش��اور اس��تاندار و سرپرس��ت دفت��ر هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی 
چهارمحال و بختیاری از اختصاص سهمیه یارانه ای به تولید این استان 

در شرایط پسا برجام خبر داد.
ملک محمد قربان پور، در شورای هماهنگی بانک های این استان اظهار 
کرد: با آزاد ش��دن اعتبارات مالی از سوی کش��ور های دیگر در شرایط 
پس��ابرجام و تزریق این اعتبارات به بانک مرکزی و بانک های سراسر 

کشور به چهارمحال و بختیاری نیز اعتباراتی اختصاص داده می شود.
وی ادامه داد: از جمله ای��ن اعتبارات اختصاص س��همیه یارانه ای در 
راستای رونق بیش  از  پیش تولید این استان است که این امر در افزایش 
انگیزه تولیدکنندگان به تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید در این 

استان تاثیر به سزایی دارد.
قربان پور با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات از سوی بانک سینا در این 
استان در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد بیان داشت: بخش دیگری 
از این اعتبارات توسط بانک مستضعفان و منابع فنی و اعتباری و بخشی 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولید کنندگان ارایه می شود.

 این مس��وول با اشاره به اینکه س��ود تس��هیالت بانکی از سود صنایع 
تولیدی بیشتر است ادامه داد: این فرصت مناسبی برای تولید کنندگان 

است.
 مش��اور اس��تاندار و سرپرس��ت دفت��ر هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی

 چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بانک ها نیز همکاری خوبی در راستای 
ارایه اعتبارات و یارانه تولیدی داشته و امید است از منابع فنی و اعتباری 
و همچنی��ن نقدینگی که بانک ه��ا در اختیار واحد ه��ای تولیدی قرار 

می دهند بهره برداری مطلوب انجام شود.
 قربان پور خاطرنش��ان کرد: یارانه اختصاص داده ش��ده به واحد های 

تولیدی در راستای اتمام طرح های نیمه تمام تولیدی اعطا می شود.
وی تاکید کرد: فعالیت کامل طرح هایی که با ظرفیت پایین مش��غول 
به فعالیت هس��تند از دیگر اهداف اعطای یارانه به واحد های تولیدی 

چهارمحال و بختیاری است.

استاندار:

 اجرای برجام، شرایط اقتصادی
را به حالت طبیعی برمی گرداند

مشاور استاندار خبر داد:

 اختصاص سهم منابع یارانه ای 
برای رونق تولید

علی محمدی مقدم، با تاکید بر تعامل بیشتر بین 
دانشگاه و مرکز تحقیقات و منابع طبیعی اظهار 
کرد: در راس��تای حفظ منابع طبیعی این مراکز 
علم��ی و تحقیقاتی بای��د پیوند بیش��تری با هم 

داشته باشند.
وی با بی��ان اینکه حفظ منابع طبیعی مس��تلزم 
استفاده منابع طبیعی از مباحث علمی دانشگاه 
است، بیان داشت: باید مرکز تحقیقات و دانشگاه 
نیز از دستاورها و طرح  های منابع طبیعی استفاده 
و از هزینه   های اضافی در راستای اجرای طرح های 

مختلف جلوگیری شود.
محمدی مقدم تصریح کرد: سیاس��ت س��ازمان 
جنگل ها و آبخیزداری در ده��ه اخیر تا حدودی 
تغییر کرده و از حوزه قوه قهری به حوزه مشارکت 
انتقال پیدا کرده و اقدامات الزم در راستای احیا و 

تقویت منابع طبیعی را انجام می دهد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اج��رای ط��رح صیان��ت از

 منابع طبیعی در س��ال 82 اف��زود: این طرح در 
راس��تای احیا و تقوی��ت جنگل ها ب��ه خصوص 
جنگل های زاگرس انجام پایداری الزم را نداشت.

محمدی مق��دم تصریح ک��رد: در حف��ظ منابع 
طبیعی مش��ارکت مردمی الزم اس��ت و در این 

راستا باید یک معادله برد برد صورت گیرد.

وی بیان داش��ت: در راستای حفظ منابع طبیعی 
الزم اس��ت منافع مردم را در نظر گرفت و زمینه 
اش��تغال و رفع بیکاری را بیش��تر از گذش��ته در 

جامعه فراهم شود.
این مس��وول ادامه داد: رویکرد کش��ت گیاهان 
دارویی و کرفس و همچنین توس��عه این رویکرد 
در راستای درآمدزایی و اشتغال سازگار با اهداف 
منابع طبیعی از جمل��ه اقدامات الزم برای حفظ 

منابع طبیعی است.

مدی��رکل منابع طبیعی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: این اس��تان در کش��ت گیاه��ان دارویی و 
گونه های گیاهی سازگار با جنگلی نیازمند انجام 

تحقیقات بلندمدت فراوان در این زمینه است.
وی با اشاره به اینکه گیاه کرفس و موسیر از جمله 
گونه هایی هس��تند که پای��داری کوتاه مدت آنها 
اثبات شده، بیان داش��ت: کشت کرفس و موسیر 
در اولویت کشت در این استان در راستای حفظ 

منابع طبیعی است.  
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مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

دیـدگاه مشارکتی در حفظ منابع طبیعی پررنگ              تر شود

اخبار کوتاه

دریچه

 هشت طرح گردشگری آماده 
بهره برداری شد

محموله چهارمیلیارد ریالی اسباب بازی 
قاچاق درمحورلردگان کشف شد

۳۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش گردشگری 
اختصاص یافت

فرهنگ��ی،  می��راث  مدی��رکل 
وگردش��گری  دس��تی   صنای��ع 
چهارمح��ال وبختی��اری از تکمیل 
هش��ت ط��رح گرش��گری وصنایع 
دستی در استان و بهره برداری از این 

طرح ها در دهه فجر خبر داد.
بهمن عسکری سوادجانی با اعالم این 
خبر افزود: سه طرح باغ گردشگری 
در شهرستان سامان، هتل روستای 
ملک آباد واقع در شهرستان کوهرنگ 

وهتل روستای صادق آباد شهرستان سامان آماده بهره برداری شده است.
وی گفت: فاز اول موزه مفاخر و خانه مش��روطیت استان در ش��هر جونقان از توابع شهرستان 
 فارسان، فاز دوم موزه س��نگ قلعه دزک در روستای دزک شهرس��تان کیار و تجهیز کارگاه 
خاتم کاری روستای شیخ شبان شهرستان بن نیز انجام شده که این طرح ها نیز دردهه فجر 

بهره برداری می شود.
عسکری سوادجانی غباروبی گلزار شهدا، برافراش��تن بلندترین پرچم ایران در استان، چاپ 
گزارش عملکرد سال 94 اداره کل در جراید و روزنامه های استان و بازدید رایگان از موزه های 

زیرپوشش میراث فرهنگی را از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر عنوان کرد .

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری ازکش��ف یک محموله اسباب بازی قاچاق به ارزش 
چهارمیلیارد ریال درشهرستان لردگان خبر داد.

س��ردار نورعلی یاری، با اعالم این خبر افزود: در راستای تشدید اقدامات کنترلی و مبارزه با 
ورود کاالی قاچاق، مام��وران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلی��س آگاهی این فرماندهی، 
درایست و بازرس��ی موقت پل قرح لردگان حین بررس��ی خودروهای عبوری یک دستگاه 

کامیون مظنون به قاچاق کاال را متوقف کردند.
وی گفت: در بررسی مدارک این کامیون به دلیل مطابقت نداشتن محموله با مدارک گمرکی 

ارایه شده، قاچاق بودن این محموله محرز شد. 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از بازرسی بار این کامیون هشت هزار 
قطعه اس��باب بازی مکانیزم دار و بدون مکانیزم و یک دس��تگاه یخچال فریزرکه به صورت 

ماهرانه ای دربین اسباب بازی ها جاسازی شده بود، کشف شد.
سردار یاری ارزش ریالی کاالهای کش��ف ش��ده را بیش از چهار میلیارد ریال برآورد کرد و 

تصریح کرد متهم پس از صورت جلسه و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
وی از شهروندان خواست هر گونه اخبار و اطالعات پیرامون قاچاق کاال را با شماره تلفن و یا 

پیامک 110 به پلیس اطالع دهند. 
محورهای مواصالتی اس��تان چهارمحال و بختیاری به دلیل اتصال اس��تان های جنوبی به 
مرکز کشور از محورهای ترانزیتی است و بعضا از س��وی قاچاقچیان کاال مورد سوء استفاده 

قرار می گیرد.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: اعتب��اری بال��غ بر
 ۳0 میلیارد ریال در راستای توسعه زیرساخت های گردشگری به 

استان اختصاص یافته است.
قاسم سلیمانی، در کمیسیون تنظیم بازار استان، اظهار داشت: 
براساس توافقات انجام ش��ده مقرر شد رییس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری کش��ور ۳0 میلیارد ریال 
اعتبار برای توسعه زیرساخت های گردشگری استان از محل منابع 

استانی و ملی تخصیص دهد.
وی افزود: از این میزان اعتبار 15 میلیارد ریال از منابع اس��تانی 
برای منطقه گردشگری شیدا اختصاص داده شده است و منتظر 
هس��تیم که به زودی 15 میلیارد ریال سهم کشور نیز اختصاص 
داده شود.استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مناطق 
مستعد گردشگری در استان باید به صورت کامل شناسایی شوند، 
بیان کرد: گردش��گری راهی مناسب برای کس��ب درآمد است و 
با توجه به قابلیت های خوب اس��تان در حوزه گردش��گری باید 
برنامه ریزی الزم و کامل برای افزایش درآمد از بخش گردشگری 

استان به دست آید.
سلیمانی با بیان اینکه رس��انه ها نقش مهمی در معرفی مناطق 

گردش��گری اس��تان و جذب گردش��گر داخلی و خارجی دارند، 
خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی های دقیق برای ارایه هر چه بهتر 
خدمات مورد نیاز و همچنین تسهیل حضور گردشگران در استان 

به ویژه در ایام خاص سال مانند نوروز صورت گیرد.
وی با اش��اره به فرا رس��یدن دهه فج��ر تصریح ک��رد: باید اصل 
امان��ت داری در برگزاری جش��ن های انقالب به وی��ژه در زمینه 
پروژه هایی که افتتاح می شود رعایت و میزان پیشرفت فیزیکی 

پروژه ها در دوره های مختلف به درستی به مردم اعالم شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به انتخابات 7 اسفند ماه، 
گفت: انتخابات باید در فضایی سالم و قانون مند و همراه با وحدت، 
تعامل و همدلی برگزار ش��ود و هر کس که با رای مردم انتخاب 
ش��ود، مقبول اس��ت و مس��ووالن نظام نباید دخالتی له یا علیه 

نامزدهای انتخاباتی انجام دهند.
 در این جلسه مصوب شد قطعه زمینی به مساحت 2 هزار و 500 
متر واقع در میدان قدس شهرکرد به س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان واگذار ش��ود تا نسبت به 
غرفه بندی آن برای ارایه محصوالت، تولیدات و صنایع دس��تی 

استان در این مکان اقدام کند.

مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: دشمنان تمام تالش خود را به 
کار گرفته اند تا مردم و مسووالن راه امام خمینی)ره( 
را کنار بگذارند. حجت االس��الم حیدر مصلحی، در 
گردهمایی سیاسی کارکنان سپاه این استان، غفلت 
از راه امام را متوجه نسل اول و دوم انقالب دانست و 
گفت: کنار گذاشتن خط و راه امام راحل نتیجه نفوذ 
دشمن در کشور است. وی رفاه زدگی، طوالنی شدن 
فاصله عمل برخی شخصیت ها از سیره امام راحل و 
هوی و هوس را از عوامل کناره گیری مس��یر ترسیم 

شده از سوی حضرت امام برشمرد. 
 مصلحی ب��ا بی��ان اینکه ط��رح خاط��ره از حضرت 
امام )ره( س��ندیت ندارد، گفت: ش��ناخت راه امام با 
مطالعه وصیت نامه و صحیفه نور امکان پذیر اس��ت 
و این در حالی اس��ت که عده ای امروز می خواهند 
با خاطره امام را معرفی کنن��د. وی تصریح کرد: امام 

خمینی)ره( در وصیت نامه الهی - سیاسی و صحیفه 
نور، در خصوص استکبار و نوع برخورد با آن، همه چیز 
را بادقت معرفی کرده و م��الک صحبت های آینده 
 را منوط ب��ه تطبیق با وصیت نامه خود دانس��ته اند.

 مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسدارن 
 با ی��ادآوری واقعه کرب��ال، اظهار ک��رد: برخی مانند 
عمر سعد در روز واقعه، حق را از باطل تشخیص دادند 
ولی نتوانس��تند از حکومت ری و هوی و هوس خود 
بگذرند. مصلح��ی ادامه داد: در فتن��ه 88 نیز برخی 
خواص، حق را از باطل تشخیص می دادند اما هوی و 
هوس، غرض و حسادت، نمی گذاشت از حق حمایت 
کنند. وی، الزمه عبور از بن بست های دنیا را پیشه 
کردن تقوا دانس��ت و افزود: تقوا بای��د در همه ابعاد 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی حاکم باشد. 
 وزی��ر س��ابق اطالع��ات از تقس��یم کار بی��ن 
سرویس های جاسوسی موس��اد، سیا و ام آی 6 خبر 

داد و با اش��اره به تاریخچه تش��کیل گ��روه داعش و 
حمایت س��رویس های جاسوس��ی اروپ��ا و آمریکا 
از تروریس��ت های این گروه، تح��رکات گروه های 
التقاطی همچون انجمن حجتیه را نیز مورد حمایت 

این سرویس ها عنوان کرد. 
مصلحی گفت: التقاط، نفوذ و ترور ش��خصیت ها به 
گونه ای است که مقابله با آن سخت می شود و الزمه 

مبارزه با التقاط آموزش اسالم ناب است. 
وی، در خصوص انتخابات امس��ال نیز اظهار داشت: 
همزمان��ی دو انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی 
و خبرگان رهب��ری بر اهمی��ت ای��ن انتخابات می 
افزاید و دش��من از این فضا قصد سوءاس��تفاده دارد 
تا رأی دهندگان را دچار اش��تباه کند.  براساس این 
گزارش این برنامه از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس��ی 
 ب��رای رده ه��ای مختلف س��پاه و بس��یج اس��تان 

چهارمحال و بختیاری پخش شد. 

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری، با 
اشاره به اهمیت بانک ها در دوره پسابرجام، اظهار امیدواری کرد: پس از لغو تحریم ها، 

نقش بانک ها در توسعه استان افزایش یابد.
ملک محمد قربان پور، در جلسه شورای هماهنگی بانک  ها، اظهار کرد: منابع بلوکه 
شده در دوره تحریم ها به سمت بانک ها روانه می شود تا به منابع بانک ها کمک زیادی 
کند. وی افزود: برای جبران شکاف سود تسهیالت، باید از نقدینگی که بانک ها در 
اختیار سازمان ها و دس��تگاه های اجرایی می گذارند در راس��تای تکمیل طرح ها و 

پروژه های در حال تکمیل استفاده شود.
قربان پور با اشاره به اینکه سهم استان از منابع یارانه ای مشخص شده است، تصریح 
کرد: بانک ها و دستگاه های اجرایی موظف اند این سهم را دریافت و به اقتصاد رونق 
ببخشند. وی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از سرمایه در حال گردش با پرداخت 
20 میلیارد ریال و با همکاری اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و 

تجارت، تأمین شده است.
   مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
اظهار امیدواری کرد پس از لغو تحریم ها، نقش بانک ها در توسعه استان افزایش یابد.

دبیر ش��ورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری گفت: منابع بانک های 
استان 14/6 درصد افزایش یافته است.

سعید منصوریان طبایی، در شورای هماهنگی بانک های استان اظهار داشت: منابع 
بانک های استان در 9 ماهه منتهی به آذر سال جاری 62 میلیارد و ۳72 میلیون ریال 
بوده که نسبت به کل سال 9۳ که برابر 54 میلیارد و ۳94 میلیون ریال 14/6 درصد 
افزایش یافته است. وی ادامه داد: مصارف بانک های چهارمحال و بختیاری نیز در 9 
ماهه منتهی به آذر سال جاری 60 میلیارد و 165 میلیون ریال بوده که نسبت به کل 
سال گذشته که برابر 55 میلیارد و 986 میلیون ریال بوده 7/5 درصد رشد داشته 
است. وی مطالبات بانک های چهارمحال و بختیاری در سال گذشته را پنج میلیارد 
و 192 میلیون ریال اعالم کرد و اظهار داشت: این میزان مطالبات بانکی در 9 ماهه 
سال جاری با 6۳5 میلیون ریال افزایش به پنج میلیارد و 827 میلیون ریال رسیده 

که نسبت به کل سال گذشته 12 درصد رشد دارد.
در این نشس��ت اس��تاندار چهارمحال وبختیاری از مدیران بانک های عامل استان 
خواست در ارایه تسهیالت به طرح هایی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارد، اهتمام 

بیشتری داشته باشند. 

مصلحی: 

دشمن برای کنار زدن راه امام)ره( تالش می کند
افزایش نقش بانک ها 

در توسعه با لغو تحریم ها
 منابع بانک ها 14/6 درصد

 افزایش یافت

نماین��ده  ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
حضور نماین��دگان رهبری در اج��الس نماز موجب 

افزایش کیفیت این اجالس خواهد شد.
حجت االس��الم محمدعل��ی نکون��ام، نماین��ده 
 ولی فقی��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا 
حجت االسالم عابدینی، نماینده  ولی فقیه در استان و 

امام جمعه شهر قزوین دیدار و گفت وگو کرد.
نکونام، ارتباط نماین��دگان رهبری در اس��تان ها را 

موجب تقویت این جایگاه دانست.
وی اف��زود: نشس��ت های نماین��دگان ولی فقیه در 
اس��تان ها باعث انتقال تجربیات و همچنین استفاده 
بیش��تر از ظرفیت سیاس��ی و فرهنگی ای��ن جایگاه 

خواهد شد.

امام جمعه  ش��هرکرد ادام��ه داد: در حال حاضر طرح 
برگزاری نشست های نمایندگان رهبری در استان ها 
ارایه  شده و مورد تأیید قرار گرفته که امیدواریم زمینه 

اجرای آن به زودی فراهم شود.
نکونام با بیان اینکه دیدار با حجت االس��الم عابدینی 
و همچنین ش��رکت در نم��از جمع��ه از انگیزه های 
س��فر بنده به قزوین است، خاطرنش��ان کرد: حضور 
نمایندگان رهبری در اجالس نم��از موجب افزایش 

کیفیت این اجالس خواهد شد.
عابدینی، در این دیدار اظهار کرد: حضور نمایندگان 
رهبری در اجالس سراسری نماز، مصداق بارز تعظیم 

شعائر الهی است.
وی تصریح ک��رد: حجت االس��الم نکون��ام در حوزه 

فرهنگ��ی کارهای بس��یار بزرگ��ی انج��ام داده اند و 
برنامه های فرهنگی وی آنقدر ارزش��مند و مهم بود 
که حضرات آیات بزرگ��ی برای برگ��زاری آن با وی 

همراه می شدند.
امام جمعه  ش��هر قزوین با تأکید بر اینک��ه در حوزه 
مساجد اس��تان قزوین کارهای ارزشمندی در حال 
انجام اس��ت، ادامه داد: حوزه علمیه اس��تان فعالیت 
خوبی داش��ته که با س��ازوکارهای جدید ب��ه دنبال 

تقویت حوزه و همچنین ستاد نماز جمعه هستیم.
نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان قزوین ارتب��اط بین 
نمایندگان رهبری در استان ها را امری الزم و ضروری 
دانست و افزود: ارتباط نمایندگان رهبری در استان ها 

موجب تبادل تجربیات موفق می شود.

نماینده  ولی فقیه تاکید کرد:

افزایش کیفیت اجالس سراسری نماز با حضور نمایندگان رهبری
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مفاد آرا
11/47 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایی قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان 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 15 
روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139460302015000821 مورخ 94/03/31  کوچکعلی محمدی 
آیدغمیشی فرزند حسینقلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/24 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شــماره 139460302015001657 مــورخ 94/04/31  ابــدال قدیمی 
چرمهینی فرزند رجب نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 486/77 
مترمربع مفروزی از پالک 35 فرعی از 370 - اصلی  واقع در مریم بیگم چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی حسن امینی 

چرمهینی .
3 - رای شــماره 139460302015002221 مورخ 94/05/28  عباس صادقیان 
خشوئی فرزند جهانبخش نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 64/50 مترمربع مفروزی از پالک 262 - اصلی واقع در قریه خشوییه 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی محمد رفیع 

اسدی .
4 - رای شــماره 139460302015002223 مورخ 94/05/28  محمد صادقیان 
خشوئی فرزند جهانبخش نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 64/50 مترمربع مفروزی از پالک 262 - اصلی واقع در قریه خشوییه 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی محمد رفیع 

اسدی .
5 - رای شماره 139460302015002438 مورخ 94/06/25  طاهره طغیانی ریزی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/78 مترمربع مفروزی 
از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای شــماره 139460302015003242 مورخ 94/08/25  علی ســبکتکین 
ریزی فرزند خانباز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190/81 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
7 - رای شــماره 139460302015003263 مــورخ 94/08/26  صغری لطفی 
چرمهینی فرزند خدامراد نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 608/31 
مترمربع مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی چرمهینی .
8 - رای شــماره 139460302015003267 مــورخ 94/08/26  ناهیــد نعمتی 
چرمهینی فرزند سبزعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 432/38 مترمربع مفروزی از پالک 56 فرعی از 366 - اصلی  واقع در 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله 

امینی چرمهینی و خانم آغا باقرزاده  باغبادرانی .
9 - رای شــماره 139460302015003268 مــورخ 94/08/26  علیرضا نعمتی 
چرمهینی فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 432/38 مترمربع مفروزی از پالک 56 فرعی از 366 - اصلی  واقع در 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله 

امینی چرمهینی و خانم آغا باقرزاده  باغبادرانی .
10 - رای شــماره 139460302015003280 مــورخ 94/08/28  ژیال روحانی 
فرزند مرتضی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
126/03 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شــماره 139460302015003281 مــورخ 94/08/28  ژاله روحانی 
فرزند مرتضی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
126/03 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
12 - رای شــماره 139460302015003284 مورخ 94/08/28  ســعید شفائی 
ریزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/62 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13 - رای شماره 139460302015003288 مورخ 94/08/28  علیرضا محمدی 
سده فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/13 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
14 - رای شــماره 139460302015003296 مورخ 94/08/28  مصطفی امامی 
فرزند حســینعلی نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 
182/60 مترمربع مفروزی از پالک 1943 - اصلی  واقع در باباشــیخعلی بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیمراد شیر محمدی 

باباشیخعلی .
15 - رای شــماره 139460302015003310 مورخ 94/08/30  منوچهر پناهی 
سمسانی فرزند محمد خان نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 79/28 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
16 - رای شماره 139460302015003312 مورخ 94/08/30  مهدی هاشم زاده 
ریزی فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/87 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
17 - رای شماره 139460302015003330 مورخ 94/08/30  زهرا اعرابی چم 
علیشاهی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188/62 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
18 - رای شــماره 139460302015003331 مورخ 94/08/30  سید اسماعیل 
مصطفوی فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب انبار 
به مســاحت 96/44 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

19 - رای شــماره 139460302015003332 مــورخ 94/08/30  ســید مهدی 
مصطفوی فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب انبار 
به مســاحت 96/44 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

20 - رای شماره 139460302015003350 مورخ 94/09/26  ابراهیم مرادیان 
ریزی فرزند محمود نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 195/39 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

21 - رای شماره 139460302015003553 مورخ 94/09/26  رضوان سلیمیان 
ریزی فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
220/81 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 - رای شماره 139460302015003554 مورخ 94/09/26  رمضانعلی طالبیان 
ریزی فرزند خیراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
220/81 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
23 - رای شماره 139460302015003555 مورخ 94/09/26  محسن صفاییان 
ریزی فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/81 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
24 - رای شماره 139460302015003556 مورخ 94/09/26  سید ناصر صدیقی 
قلعه قاسمی فرزند ســید ابوالقاسم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
286/11 مترمربع مفروزی از پالک 111 - اصلی  واقع در حاجی آباد قلعه قاسم 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی تقی ملک زاده .
25 - رای شــماره 139460302015003557 مورخ 94/09/26  مختار محمدی 
آیدغمیشی فرزند حسینقلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259/77 
مترمربع مفروزی از پــالک 261 - اصلی  واقع در قریــه آیدغمیش بخش 9 ثبت 

اصفهان که خود مالک رسمی می باشد .
26 - رای شــماره 139460302015003560 مــورخ 94/09/28  زهرا اســدی 
خشــوئی فرزند جانعلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 214/95 
مترمربع مفروزی از پــالک 261 - اصلی  واقع در قریــه آیدغمیش بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مختار محمدی آیدغمیشی .
27 - رای شماره 139460302015003564 مورخ 94/09/28  کاظم کریمی ملک 
آبادی فرزند علی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 400/28 مترمربع 
مفروزی از پالک 320 - اصلی  واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم کریمی ملک آبادی .
28 - رای شــماره 139460302015003567 مــورخ 94/09/28  محمــد رضا 
پدیدار سرچاهی فرزند جواد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/86 
مترمربع مفروزی از پــالک 1943 - اصلی  واقع در باباشــیخعلی بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی .

29 - رای شــماره 139460302015003568 مــورخ 94/09/28  عباس بابائی 
چرمهینی فرزند محمد نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 252/56 
مترمربع مفــروزی از پالک 379/1 - اصلی  واقع در مزرعــه امین آباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی رضا امینی 

چرمهینی .
30 - رای شــماره 139460302015003569 مورخ 94/09/28  حسین قاسمی 
چمطاقی فرزند پرویز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/67 مترمربع 
مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر صفوی ریزی .
31 - رای شــماره 139460302015003570 مورخ 94/09/28  محمد قاســمی 
بیستگانی فرزند غالمرضا نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 223/62 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در قریه بیستگان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی غالمرضا 

قاسمی بیستگانی .
32 - رای شــماره 139460302015003571 مورخ 94/09/28  عصمت موذنی 
بیستگانی فرزند محمد علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 223/62 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در قریه بیستگان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی غالمرضا 

قاسمی بیستگانی .
33 - رای شــماره 139460302015003583 مورخ 94/09/30  علی ســلیمیان 
ریزی فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/05 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
34 - رای شماره 139460302015003585 مورخ 94/09/30  راضیه سلیمیان 
ریزی فرزند موسی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/05 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
35 - رای شــماره 139460302015003586 مورخ 94/09/30  حسن مرادیان 
ریزی فرزند عوضعلی نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 161/30 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
36 - رای شماره 139460302015003676 مورخ 94/10/10  قاسمعلی سلیمانی 
فرزند حسین نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 255/50 مترمربع 
مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد رحیمی ریزی .
37 - رای شــماره 139460302015003677 مورخ 94/10/10  حسن سلیمیان 
فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/22 مترمربع مفروزی 
از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
38 - رای شماره 139460302015003774 مورخ 94/10/24  زهرا عطائی قلعه 
قاسمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 388/78 مترمربع 
مفروزی از پالک 111 - اصلی  واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک نوروزعلی ملک زاده قلعه قاسمی .
39 - رای شــماره 139460302015003775 مورخ 94/10/24  عباس جوادی 
ریزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 19/98 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
40 - رای شــماره 139460302015003776 مــورخ 94/10/24  عبداله قربانی 
فرزند فتح اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 362/75 مترمربع 
مفروزی از پالک 321 - اصلی  واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ماهرخ اسکندری دورباطی .
41 - رای شماره 139460302015003777 مورخ 94/10/24  موقوفه خانه عالم 
مسجد الغدیر به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/61 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  
واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی یداله جعفری ریزی .
42 - رای شماره 139460302015003779 مورخ 94/10/24  شهناز سلیمیان 
ریزی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/11 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
43 - رای شماره 139460302015003781 مورخ 94/10/24  سوسن اسعدی 
زاده فرزند غالمعلی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
201/36 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
44 - رای شــماره 139460302015003782 مورخ 94/10/24  مسعود اسدی 
کاجی فرزند حسینقلی نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
201/36 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

45 - رای شماره 139460302015003783 مورخ 94/10/24  ناهید حاتمی ریزی 
فرزند ناصر نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/78 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
46 - رای شماره 139460302015003784 مورخ 94/10/24  حسینعلی فالحتی 
پور فرزند ذبیح اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
47 - رای شــماره 139460302015003787 مورخ 94/10/24  فاطمه سلیمیان 
ریزی فرزند شهریار نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 296/34 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

48 - رای شماره 139460302015003788 مورخ 94/10/24  فریدون سلیمیان 
ریزی فرزند تقی نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
296/34 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
49 - رای شماره 139460302015003789 مورخ 94/10/24  یوسف اسمعیلی 
چرمهینی فرزند فتح اله نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 49/05 
مترمربع مفروزی از پالک 10 فرعی از 370 - اصلی  واقع در مریم بیگم چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی 

فرد چرمهینی .
50 - رای شــماره 139460302015003796 مورخ 94/10/24  یوسف عزیزی 
فرزند عزیز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 454/84 مترمربع مفروزی 
از پالک 55 فرعی از 370 - اصلــی  واقع در مریم بیگــم چرمهین بخش 10 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی .

51 - رای شــماره 139460302015003797 مورخ 94/10/26  ابراهیم شرافت 
قلعه قاســمی فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 407/12 
مترمربع مفروزی از پالک 139 فرعی از 121 - اصلی  واقع در قلعه قاسم بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رســمی محمد شرافت قلعه 

قاسمی .
52 - رای شماره 139460302015003798 مورخ 94/10/26  سودابه موسوی 
فرزند مجید نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85/15 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
53 - رای شــماره 139460302015003802 مورخ 94/10/26  محمود رنجبر 
کاهریزی فرزند حاجتعلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 438/87 
مترمربع مفروزی از پالک 6 فرعی از 372 - اصلــی واقع در قریه کاریز بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رســمی حاجتعلی و حجت اله 

رنجبر کاهریزی .
54 - رای شماره 139460302015003803 مورخ 94/10/26  هوشنگ عطائی 
قلعه قاسمی فرزند حسن جان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/12 
مترمربع مفروزی از پالک 131 فرعی از 121 - اصلی  واقع در قلعه قاسم بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن جان عطائی .
55 - رای شماره 139460302015003804 مورخ 94/10/26  گل افروز طاهری 
بنی فرزند رضا قلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/93 مترمربع 
مفروزی از پالک 10 فرعی از 103 - اصلی  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد رضا علیمرادی چمگردانی .
56 - رای شماره 139460302015003805 مورخ 94/10/26  یداله آور فرزند 
خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/03 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
57 - رای شــماره 139460302015003806 مــورخ 94/10/26  علی طاهری 
بنی فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/66 مترمربع 
مفروزی از پالک 10 فرعی از 103 - اصلی  واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد رضا علیمرادی چمگردانی .
58 -  رای شــماره 139460302015003808 مورخ 94/10/26  قنبر سبکتکین 
ریزی فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 453/94 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
59 - رای شــماره 139460302015003809 مورخ 94/10/26  تابنده شــفائی 
ریزی فرزند یداله نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور جهت الحاق 
با پالک 1619 فرعی به مساحت 30/25 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
60 - رای شماره 139460302015003814 مورخ 94/10/27  ابن علی محمدی 
آیدغمیشی فرزند حسینقلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/04 
مترمربع مفروزی از پــالک 261 - اصلی  واقع در قریــه آیدغمیش بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسینقلی محمدی آیدغمیشی .

61 - رای شــماره 139460302015003815 مــورخ 94/10/27  جعفر موذنی 
بیستگانی فرزند قربانعلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 220/26 
مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلــی  واقع در قریه بیســتگان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قربانعلی موذنی بیستگانی .
62 - رای شماره 139460302015003819 مورخ 94/10/27  مجید سلیمی فرزند 
امیرقلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 699/81 مترمربع مفروزی 
از پالک 338 - اصلی  واقع در قریه بیســتگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی قربانعلی موذنی .
63 - رای شــماره 139460302015003821 مورخ 94/10/27  رحیم قاســمی 
فرزند عبداله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 312/65 مترمربع 
مفروزی از پــالک 351 - اصلی  واقع در کله مســیح بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اله یار شهریاری کله مسیحی .
64 - رای شــماره 139460302015003830 مورخ 94/10/28  حسین هاشمی 
گهروئی فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/29 مترمربع 
مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم مرادی ریزی .
65 - رای شــماره 139460302015003832 مــورخ 94/10/28  علــی محمد 
سلیمیان ریزی فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 261/95 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
66 - رای شــماره 139460302015003833 مــورخ 94/10/28  علی ابراهیمی 
فرزند علی یار نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 445/88 مترمربع 
مفروزی از پالک 375 - اصلی  واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیار ابراهیمی چرمهینی .
67 - رای شماره 139460302015003835 مورخ 94/10/28  حسن هاشم زاده 
ریزی فرزند عزیزاله نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
112/86 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله محمدی ریزی .
68 - رای شــماره 139460302015003836 مــورخ 94/10/28  زهرا چوپانی 
ریزی فرزند براتعلی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
112/86 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله محمدی ریزی .
69 - رای شماره 139460302015003837 مورخ 94/10/28  منیژه کریمی ملک 
آبادی فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 427/36 مترمربع 
مفروزی از پالک 320 - اصلی  واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی کرم جهاندار ملک آبادی .
70 - رای شــماره 139460302015003838 مورخ 94/10/28  محسن احمدی 
چرمهینی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
167/96 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
71 - رای شــماره 139460302015003840 مورخ 94/10/28  سهراب احمدی 
چرمهینی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
167/96 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
72 - رای شــماره 139460302015003846 مورخ 94/10/28  ناصر سلیمیان 
ریزی فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/20 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
73 - رای شــماره 139460302015003847 مورخ 94/10/28  علی ابراهیم لک 
فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/56 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
74 - رای شماره 139460302015003850 مورخ 94/10/28  محمد علی قاسمی 
قلعه قاســمی فرزند محمد نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 208/76 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

75 - رای شــماره 139460302015003851 مورخ 94/10/28  آســیه شریفی 
ریزی فرزند مهدی نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
208/76 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
76 - رای شماره 139460302015003853 مورخ 94/10/28  مهدی سبکتکین 
ریزی فرزند علی نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 119/31 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
77 - رای شــماره 139460302015003858 مــورخ 94/10/28  رضا حیدری 
چمگردانی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90/54 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
78 - رای شماره 139460302015003859 مورخ 94/10/28  حسین سلیمیان 
ریزی فرزند اســداله نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 97/87 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
79 - رای شماره 139460302015003861 مورخ 94/10/28  کیانفر پایدار فرزند 
اهلل یار نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 370/28 مترمربع مفروزی از 
پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی چرمهینی .
80 - رای شماره 139460302015003870 مورخ 94/10/29  احمد قجه ریزی 
فرزند فتح اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 159/32 مترمربع 
مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبــت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
80 - رای شماره 139460302015003873 مورخ 94/10/29  حسین سلیمیان 
ریزی فرزند رحیم نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 40/83 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
82 - رای شماره 139460302015003883 مورخ 94/10/29  بهنام نجفی فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107/53 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
83 - رای شماره 139460302015003970 مورخ 94/11/01  علی عزیزی ملک 
آبادی فرزند علی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 154/62 مترمربع 
مفروزی از پالک 320 - اصلی  واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از آقای علی عزیزی ملک آبادی فرزند عبداله.
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ 94/11/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه  مورخ 94/11/21

محمد رضا رئیسی زاده      -  رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
حصر وراثت

11/86 آقای ذبیح اله کریمی دارای شناسنامه شــماره 6 به شرح دادخواست به 
کالســۀ 598/94 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرضا کریمی بشناســنامه 8 در تاریخ 91/8/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- ذبیح اله کریمــی ش.ش 6 ت.ت 1337/5/12 )فرزنــد( 2- خلیل اله کریمی 
حســن آبادی ش.ش 10 ت.ت 1307/9/25 )فرزند( 3- حسن کریمی ش.ش 12 
ت.ت 1319/5/15 )فرزند( 4- حبیب اله کریمی حســن آبــاد علیا ش.ش 1 ت.ت 
1312/2/15 )فرزند( 5- عبدالحســین کریمی ش.ش 5 ت.ت 1331/2/4 )فرزند( 
6- یوسف کریمی ش.ش 9 ت.ت 1334/11/19 )فرزند( 7- قربانعلی کریمی ش.ش 
6 ت.ت 1342/4/7 )فرزند( 8- اقدس کریمــی ش.ش 7 ت.ت 1330/3/4 )فرزند( 
9- زهرا باقرزاده تهرانی ش.ش 3034 ت.ت 1303/3/10 )همسر(. 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 باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:332 شورای حل 

اختالف بخش کرون
فقدان سند مالکیت 

 11/87 نظــر بــه اینکه ســند مالکیــت 12 حبــه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ 
خانه پالک ثبتی شــماره 1343 فرعــی از 1 اصلی واقع در بخــش 17 اصفهان 
 ذیل ثبــت 7080 در صفحــه 469 دفتر 169 امالک به نام حســن عســکری ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
 وارده:94030339656655-94/9/23 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضاء شــهود آن ذیل شــماره:18942-94/9/22 به گواهــی دفترخانه 51 
اردستان رسیده اســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد.م الف:893 عصاری - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان 
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اخبار كوتاه  خبر

حكومت تلگرام 
در حال شكل گيرى است 

كشاورزان از فرصت موقت بيمه رايگان 
باغات استفاده كنند

اختصاص 5 دستگاه كاميون 
به دهيارى هاى دهاقان

افتتاح مركز درمانى اعتياد « ام ام تى» 
در گلپايگان

احمدرضا صفابخش در نشست خبرى در جمع خبرنگاران 
ــده بسيج سازندگى شهرضا،  با اشاره به اقدامات انجام ش
اظهار كرد: در دهه فجر امسال بيش از170 عرصه اقتصاد 
مقاومتى ايجاد شده در قرارگاه بسيج سازندگى شهرستان 

مورد افتتاح قرار مى گيرد.
ــورى  ــاد را يكى از عرصه هاى مورد نياز هر كش وى اقتص
خواند و تصريح كرد: اقتصاددانان بر اساس مبانى فكرى 
ــتند، روش هاى مختلفى  و تفكراتى كه به آن پايبند هس
ــنهاد مى كنند اما بهترين  ــعه اقتصادى پيش را براى توس
روش هاى رشد اقتصادى هر كشور روش هايى هستند كه 

با شرايط بومى و منطقه اى سازگار باشند.
ــاره به تدابير  ــهرضا با اش ــازندگى ش ــيج س مسوول بس
ــرايط كنونى كشور،  اقتصادى مقام معظم رهبرى در ش
ــامانى هاى  ــان كرد: به دنبال بروز برخى نابه س خاطرنش
ــه  ــالب نظري ــم انق ــر معظ ــور، رهب ــادى در كش اقتص
« اقتصاد مقاومتى» را طرح و به دنبال آن، اصولى را تحت 
ــت هاى كلى اقتصاد مقاومتى» در قالب  عنوان « سياس
24 ماده، به سازمان ها و نهادهاى دولتى ابالغ كردند كه 
متناسب با ويژگى هاى خاص فرهنگى از جمله فرهنگ و 
مذهب تشيع و شرايط ويژه اقتصادى و اجتماعى كنونى 

كشور است.
صفابخش با بيان اين كه سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 

ــول ابالغى ــود كه اص ــازمان هايى ب ــتين س جزء نخس
ــاى كلى  ــت ه ــالب در قالب سياس ــم انق ــر معظ  رهب
ــان كرد: تمامى  ــى را اجرا كرد، خاطرنش اقتصاد مقاومت
سازمان هاى ادارى موظف شدند در سطح وزارت خانه ها 
ــول اقتصاد  ــيوه نامه هاى اجرايى اص ــران كل، ش و مدي
مقاومتى در رده هاى زير مجموعه خود را تهيه و در قالب 

بخش نامه هايى ابالغ كنند.
وى افزود:  البته نحوه عملكرد برخى ادارات مورد رضايت 
رهبر معظم انقالب نبوده است و ايشان خواستار تسريع 

در روند اجراى اين اصول شده اند.
مسوول بسيج سازندگى شهرضا خاطرنشان كرد: قرارگاه 
ــتفاده از ظرفيت هاى  ــهرضا، با اس ــازندگى ش بسيج س
ــتان و نيز بهره گيرى  ــازمان در شهرس موجود در اين س
ــه  ــدام ب ــد، اق ــتعد و كارآم ــيجيان مس ــت بس از ظرفي
ــاد مقاومتى  ــاى اقتص ــتورالمعل ه ــازى دس ــى س بوم

در شهرستان كرده است.
وى گفت: عرصه هاى ايجاد شده در زمينه اقتصاد مقاومتى 
ــتغال بيش از 260 نفر را  ــتان زمينه اش در سطح شهرس

فراهم آورده است.
صفابخش با تشريح اقدامات انجام شده در بسيج سازندگى 
شهرستان، گفت: از جمله اين اقدامات، برگزارى اردوهاى 
سازندگى در سطح شهرستان است كه تاكنون 128 نفر 

در قالب  7 مرحله و 354 نفر در اردوى يك روزه در قالب 
21 مرحله برگزار شده است.

ــداد 96  ــارى تاكنون تع ــال ج ــزود: از ابتداى س وى اف
ــدت 10 روز  ــر يك به م ــر خواهر، ه ــرادر و 58 نف نفر ب
ــرت (3)  ــاى طرح هج ــف اردوه ــه هاى مختل در عرص

دانش آموزى در شهرستان فعاليت داشته اند.
ــهيالت ــارد ريال تس ــع 19 ميلي ــه توزي ــاره ب وى با اش

 اشتغال زايى اقتصاد مقاومتى در دو مرحله، اظهاركرد:  در 
سال جارى، 98 نفر از متقاضيان در شهرستان، موفق به 
دريافت تسهيالت اشتغال زايى اقتصاد مقاومتى شده اند

ــت كه در اين مدت 294 نفر از طريق   و اين در حالى اس
ــامانه www.ebsvam.ir  متقاضى  ــام در س ــت ن ثب
دريافت اين وام ها بوده اند. وى گفت: در دهه فجر امسال از 
بيش از 170 عرصه اقتصاد مقاومتى ايجاد شده در سطح 
شهرستان رونمايى مى شود كه 3 عرصه شاخص به عنوان 

نمونه مورد افتتاح قرار مى گيرد.
ــهرضا با بيان اين كه  مسوول قرارگاه بسيج سازندگى ش
افتتاح طرح هاى اقتصادمقاومتى تا پايان سال ادامه  دارد، 
خاطرنشان كرد: پروژه توليد قارچ شاهعلى زاده، پرورش 
ــلطانيان و مزرعه پرورش بلدرچين متوسل  بلدرچين س
از جمله عرصه هايى است كه در دهه مبارك فجر امسال 

به صورت نمادين افتتاح مى شود.
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ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر  ناصر رستمى در دهمين جلسه ش
ــالن اجتماعات فرماندارى اين شهرستان برگزار شد،  گلپايگان كه در س
ــت: بايد عمليات جدى براى مبارزه با مواد مخدر با همكارى و  اظهار داش

هماهنگى همه دستگاه هاى دولتى انجام شود.
ــان گلپايگان  ــت و درم ــبكه بهداش ــه ش ــه دغدغ ــن ك ــان اي وى با بي
ــاد معتادين  ــان ترك اعتي ــاد يك مركز درم ــبى براى ايج راهكار مناس
ــت، افزود: رايزنى هاى الزم براى ايجاد يك مركز دولتى  در شهرستان اس
ترك اعتياد مستقل انجام شده است و تا پايان امسال مركز درمانى اعتياد 

« ام ام تى» دائر مى شود.
ــرد: آموزش  ــح ك ــگان تصري ــان گلپاي ــت و درم ــبكه بهداش ــر ش مدي
ــه  ــگيرى از اعتياد در50 مدرس ــتاى پيش ــى در راس مهارت هاى زندگ
شهرستان با حضور پزشكان و كارشناسان شبكه بهداشت و درمان برگزار 

شده است.
ــت، فرماندار گلپايگان گفت: مساله  ــين فراس ــه حس در ادامه اين جلس
ــت كه \ ــده اس ــترده و پيچيده ش ــور گس ــدر به حدى در كش مواد مخ

در تصميم گيرى براى مبارزه با اين معضل بزرگ كه نابودى جوانان جامعه 
را به همراه دارد عزم ملى و جهاد همگانى را مى طلبد.

وى با بيان اين كه جلسات متعددى در راه پيشگيرى از اعتياد برگزار شده 
ــته است، گفت: بايد  اما به دليل كمبود اعتبارات خروجى مطلوبى نداش
ــتان با همدلى و هم فكرى  ــگيرى از اعتياد، مسووالن شهرس در راه پيش

يكديگر تصميماتى قابل اجرا و كاربردى بگيرند.
ــوب مى شود؛  ــگيرى از اعتياد يك جهاد محس ــت تاكيد كرد: پيش فراس
ولى متاسفانه جوانانى كه مى توانند افتخار شهرستان و كشور باشند خود 

به معضلى براى جامعه تبديل شده اند.
طرح كنترل سخت معتادين سارق در گلپايگان اجرا مى شود

ــى گلپايگان  ــى انتظام ــاطى، فرمانده ــين بس ــه حس ــه جلس در ادام
خاطر نشان كرد: در راستاى مبارزه  با مواد مخدر، اقدامات خوب و موثرى 
ــته كشفيات ــال نسبت به سال گذش ــت تا جايى كه امس انجام شده اس

 انواع مواد مخدر در شهرستان 15 درصد افزايش را نشان مى دهد.
ــتان و صادر به ديگر شهرها  ــت گراس (نوعى مخدر) در شهرس وى كش
ــال  ــت: امس را معضل و تهديدى براى گلپايگان عنوان كرد و تاكيد داش
ــده بود كه قبل از برداشت  در برخى از مزارع شهرستان گراس كشت ش
پاكسازى شد و در زمينه جلوگيرى از كشت گراس در مزارع شهرستان، 
جهاد كشاورزى و دهيارى ها مى توانند با نيروى انتظامى همكارى الزم را

 انجام دهند.
ــارق  ــخت معتادين س ــه زودى طرح كنترل س ــاطى با بيان اينكه ب بس
ــرقت هاى فردى در سطح  ــود، افزود: باالترين س در گلپايگان اجرا مى ش
شهرستان گلپايگان كه موجب نارضايتى مردم شده است توسط معتادين 
انجام مى شود. فرماندهى انتظامى گلپايگان گفت: در شهرستان گلپايگان 

تنها يك كمپ ترك اعتياد با ظرفيت40 نفر معتاد وجود دارد.

ــان گفت: همگان بدانند كاشان  آيت اهللا نمازى با اشاره به دعوت بازيگر زن به كاش
ــل برگزارى مجالس ــته، تحم ــيع در طول تاريخ داش به دليل جايگاهى كه در تش

 لهو و لعب را ندارد.
ــير قرآن كريم با ابراز  ــان در جلسه تفس آيت اهللا عبدالنبى نمازى، امام جمعه كاش
تاسف شديد اظهار كرد: من همواره در طول سال هاى حضور در كاشان از مسووالن 
ــهر و نظام حمايت كرده و مى كنم و اگر جايى گاليه وجود داشته تذكر مى دادم  ش
ــخنرانى ها و خطبه هايى در قالب تذكرهاى عمومى  اما از طرح آن در اجتماعات، س
ــاق افتاد كه ذائقه  ــان اتف ــته واقعه تلخى در كاش پرهيز مى كردم ولى در روز گذش
ــهر حساب و كتاب وجود  حزب اللهى ها را تلخ كرد و غصه خوردم كه مگر در اين ش

ندارد.
ــه زن بيان كرد: چگونه يك نفر كه سمتى هم  وى با اشاره به دعوت از يك هنرپيش
ــه اى كه - داراى  ــاد تهران درخواست اعزام هنرپيش ــه نهادى از ارش ندارد در گوش

وضعيت مناسبى نيست - به كاشان بدهد.
ــن حضور  ــد كه اي ــس از تذكر اعالم ش ــه پ ــد براينك ــان با تاكي ــام جمعه كاش ام
ــوراى فرهنگ عمومى شهرستان كاشان  كنسل شده است، گفت: شنبه شب در ش
ــاير نهادهاى اين شهرستان  ــووالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى و س با حضور مس

عنوان شد كه اين حضور منتفى است.
نمازى تصريح كرد: پس از اين جريان مطلع شدم كه اين خانم بازيگر به همراه گروه 

محافظ وارد كاشان شده است.

ــگام ورود وى  ــوده كه گويا هن ــت ظاهرى وى بد ب ــوان كرد: آنچنان وضعي وى عن
به خيابان تمهيداتى فراهم مى كنند تا كسى وى را با آن وضعيت نبيند.

عضو مجلس خبرگان رهبرى خاطرنشان كرد: متاسفانه برخى مسووالن نهادهاى 
مسوول اين توجيه را داشتند كه چون ايشان مجوز دارد كسى مزاحم او نشود.

ــم رفته  ــاره به حضور برخى خانم هاى چادرى كه از قبل به مكان مراس نمازى با اش
بودند، يادآور شد: برخى ماموران كسانى كه ظاهر اسالمى داشتند را از آنجا بيرون 
مى كنند و حتى برخورد ناشايست با برخى بانوان محجبه صورت مى گيرد حتى يكى 

از بانوان كه مجبور به ترك سالن شده، آسيب ديده است.
وى در خصوص عدم شركت در شوراى ادارى شهرستان اضافه كرد: من در اين شورا 
شركت نكردم تا آنكه استاندار اصفهان بعد از جلسه به دفترم آمد، من از ايشان گاليه 
كردم و گفتم كه اين سرزمين با خون هزاران شهيد استوار است و اما اين چه كارى 

است كه آقايان انجام داده اند.
امام جمعه كاشان با اشاره به مطالبه جدى از استاندار در مورد اين حادثه تلخ تاكيد 
كرد: حتما اين حادثه بايد مورد رسيدگى قرار گيرد و ماموران دولتى كه در اين قضيه 
و در آسيب رساندن و ضرب و شتم دخالت داشتند بايد تحويل دستگاه قضايى شده 

و بر طبق قانون با آنها برخورد شود.
ــد زياد توقعى نبود اما  ــانى ديگر اين رفتار را انجام مى دادن وى تصريح كرد: اگر كس
به هيچ عنوان دخالت كارمندان و مسووالن؛ اينهايى كه به بركت خون شهدا بر اين 
ميز و صندلى ها تكيه زده اند در اين قضيه پذيرفته نيست كه استاندار اصفهان در اين 

خصوص به من قول داد.
ــن و  ــوابق روش ــال، با اين همه س ــهر مذهبى كهنس نمازى عنوان كرد: در اين ش
ــهدا چه جوابى ــد از خانواده هاى ش ــردم متدين و بهره من ــن و برخوردار از م متقي

خواهيم داشت.
امام جمعه كاشان تاكيد كرد:  به مسووالن شهرستان اعالم شد با جديت و قوت وارد 
ــتم متدينين و خانم هاى محجبه نقش  ــده و تمام افرادى كه در ضرب و ش عمل ش

داشتند، بايد مجازات شوند.

امام جمعه كاشان:
پرداخت بيش از 90 ميليارد ريال  مگر كاشان حساب و كتاب ندارد؟

تسهيالت اشتغال زايى درنطنز

سيم دزدى در آران و بيدگلبرگزارى يادواره شهداى طلبه و روحانى در فالورجان

مهدى محبى، رييس اداره بهزيستى شهرستان نطنز از تصويب اعطاى 
260 ميليون تومان تسهيالت كم بهره اشتغال به 22 پرونده مددجويان 

اين اداره خبر داد.
وى گفت: اين 22 پرونده شامل هفت پرونده پيشگيرى(بهبود يافتگان 
ــامل زنان و كودكان بد يا بى سرپرست،  اعتياد)، 6 پرونده اجتماعى ش
ــى (مددجويان  ــو و همچنين پرونده هاى توانبخش والدين دو و چندقل
ــواده هاى مددجو)  ــمى حركتى و بينايى و اعضاى درجه يك خان جس

است.
ــز از ابتداى  ــتى نطن ــز افزود: اداره بهزيس ــتى نطن رييس اداره بهزيس
ــتغال زايى معادل ــهيالت اش ــال 94 تاكنون بيش از120 فقره تس س
ــتان  ــان شهرس ــان و متقاضي ــه مددجوي ــان ب ــارد توم 9 ميلي /1
ــال ادامه  ــان س ــا پاي ــد ت ــن رون ــت و اي ــرده اس ــت ك ــز پرداخ نطن

خواهد داشت.
ــى مهارت هاى زندگى شامل  ــات آموزش محبى همچنين گفت: جلس
ــترس، هيجان، برقرارى ارتباط فردى و اجتماعى براى كليه  كنترل اس
متقاضيان دريافت تسهيالت در اداره بهزيستى نطنز و بادرود نيز برگزار 

شده است.

ــيج شهرستان فالورجان  ــوول نمايندگى ولى فقيه در ناحيه مقاومت بس مس
ــتان با اشاره به  ــهيد طلبه و روحانى اين شهرس در مراسم گراميداشت20 ش
ــات مقام معظم رهبرى كه زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا كمتر از  فرمايش
شهادت نيست و گراميداشت ياد و خاطرات شهداى صدر اسالم تاكنون، افزود: 
اگر ما در مقابل تمام دنيا ايستاده ايم به بركت خون شهداكه تحت فرمان واليت 
ــه اند با ما مذاكره  ــمنان و ابرقدرت هاى دنيا پذيرفت فقيه بوده و اگر امروز دش
كنند، اين سياست ديپلماسى نبوده، اين سياست شهداى عزيز و خانواده هاى 
آن ها بوده كه امروز هيمنه پوشالى آمريكا و هم پيمانانش را شكسته و زير سوال 

برده اند، همه اين ها به بركت ازخودگذشتگى و ايستادگى دالورمردانى است 
كه براى ملت ايران يك افتخار محسوب مى شوند.

ــت نامه هاى  ــد كه در اكثر وصي ــيان در ادامه متذكر ش ــالم رئيس  حجت الس
ــده: يكى حمايت از نظام و ديگرى حمايت از  ــفارش ش شهدا، اين دو نكته س

واليت فقيه. 
مسوول قرارگاه عمار حجت السالم طائب، در جمع بسيجيان و طالب شهرستان 
ــال كما اينكه در اقتدار  فالورجان افزود: امروز جمهورى اسالمى بعد از 36 س
ه »  كامل به سر مى برد، طبق آيه شريفه قرآن « َو اَعِّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
هنوز در پى كسب قدرت است تا زمينه ظهور حجت خدا را فراهم كند و پرچم 
اسالم به دست صاحب اصلى آن حضرت مهدى(عج) برسد. ما در اين 36  سال 
به جايى رسيده ايم كه اسرائيل را محاصره كرده ايم و در ميدان عمليات داريم 
ــمنان به دنبال نفوذ در مجلس خبرگان  ــيم. وى افزود: دش به پيروزى مى رس
رهبرى و مجلس شوراى اسالمى هستند، مى خواهند مثل مجلس ششم امام 
ــيدن جام زهر كنند، آن ها به دنبال بازگشايى سفارت آمريكا  را مجبور به نوش
در ايران هستند، به دنبال ايجاد اختالف ميان شيعه و سنى و ميان كشورهاى 
اسالمى هستند. دشمنان به دنبال نفوذ در مراكز قدرت ما هستند چرا كه االن 
شمشير زير گلوى آن هاست پس بايد مبارزه را ادامه دهيم. به يارى خدا پيروزى 
نزديك است، االن وقت يك لحظه غفلت نيست و به فرموده امام(ره) اگر مبارزه 

با آمريكا دقيق ادامه پيدا كند شهد پيروزى را خواهيم چشيد.

ــدگل  بي و  آران  ــرق  ب ــال  نتق ا ــوط  خط از  ــى  بخش ــيم هاى  س
ــرقت در حد فاصل ابتداى بلوار ارتش تا زمين هاى  به سرقت رفت. اين س

اطراف دشت صالح آباد صورت گرفته است.
بر پايه اين گزارش، ارزش مالى كابل هاى به سرقت رفته350 ميليون ريال 

تخمين زده مى شود.
ــيم برق  ــس، دزدى س ــش قيمت م ــل افزاي ــه دلي ــال هاى اخير ب در س
ــود جريان برق  ــه به وج ــت. با توج ــرار گرفته اس ــارقان ق مورد توجه س
در سيم ها، موارد بسيارى از برق گرفتگى منجر به فوت در بين سارقان ثبت 

شده است.
ــيم دزدى اغلب در خطوط انتقال برق حاشيه  شهرها صورت مى گيرد و  س

به همين دليل رديابى و دستگيرى مجرمان كار دشوارى است. 
بر اساس آمار انجمن توليد كنندگان كابل در سال گذشته بيش از

ــرقت رفته و بيشترين ميزان  ــيم برق در كشور به س 30 ميليارد تومان س
سيم دزدى در استان هاى تهران، خراسان رضوى و سيستان و بلوچستان 

اتفاق افتاده است. 
سال گذشته فرمانده سابق انتظامى كشور خبر از شروع به كار قريب الوقوع 

پليس برق به منظور جلوگيرى از سرقت برق و كابل برق داده بود.
ــبكه توزيع تلفن  ــبكه توزيع برق به ش ــيب به ش كابل دزدى عالوه بر آس
ــته در جريان دزديدن  ــيب فراوان زده به گونه اى كه در سال گذش نيز آس

سيم هاى مخابرات، تلفن بيش از50 هزار كاربر قطع شده است. 
هر يك متر سيم برق حدود 8 كيلوگرم وزن دارد و سارقان از فروش آن پول 

فراوانى به دست مى آورند.
ــدگل اقدام  ــان و آران و بي ــز باندى در كاش ــت پيش از اين ني گفتنى اس
ــهريورماه 93 فرمانده  انتظامى  ــيم هاى برق مى كرد كه در ش به سرقت س
ــتگيرى آنان داده بود. اين باند سرقت به 14فقره سرقت  كاشان خبر از دس
سيم برق اعتراف كردند. همچنين در اواسط دهه 80 نيز باندى كه در منطقه 

مرتكب همين جرم مى شدند با تالش نيروى انتظامى متالشى شد.

آن سوى خبر

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى شهرستان خمينى شهر در دومين جلسه 
بررسى برنامه ريزى فرهنگى قرآنى دهه فجر، اظهار كرد: جهان به سمت تشكيل 
ــوم از ــت مى كند چرا كه حدود دو س ــى حرك حكومت تلگرام يا تلگرام كراس
ــار برخى  ــرف ديگر طبق آم ــتند و از ط ــاى مجازى هس ــردم جهان در فض  م
مسووالن 14 ميليون ايرانى در شبكه تلگرام عضو هستند كه80  درصد اين رقم 
ــن ميرحيدرى افزود: شبكه هاى مجازى  ــتند.  سرهنگ حس زير 18 سال هس
همان گونه كه فرصت هاى جديدى را به وجود مى آورند، مى توانند تهديدهاى 
جديدى را ايجاد كنند كه طبق نظر كارشناسان يك گوشى تلفن ساده 10 درصد 
ــى به اينترنت وصل شد، خطر نا امنى آن به  خطر نا امنى دارد اما اگر اين گوش
ــى معاونت اجتماعى نيروى  90 درصد مى رسد.  وى گفت: طبق رصد و بررس
انتظامى، بخش زيادى از آسيب هاى اجتماعى به شبكه هاى مجازى و ماهواره اى 
باز مى گردد. مير حيدرى ادامه داد: دشمنان ايران بررسى كرده اند كه زن، مركز 
و كانون خانواده ايرانى است و بايد براى متالشى كردن اين كانون زن را به فساد 
بكشانند كه در همين راستا رسانه هاى غربى يا شبكه هاى ماهواره اى غربى اين 

امر را ترويج مى كنند. 

حميد مشايخى در خصوص علت تاخير در بيمه محصوالت كشاورزى اظهار كرد: 
اين تاخير پرداخت مربوط به بيمه باغات بوده است و از آنجايى كه هنوز غرامت 
ــاورزان منطقه نيز رغبتى براى  خسارت به كشاورزان پرداخت نشده است كش

بيمه كردن باغات خود نشان نمى دهند.
ــالم  ــاورزان اع ــر كش ــب نظ ــراى جل ــات ب ــه باغ ــدوق بيم ــزود: صن وى اف
ــراى بيمه  ــرده اند فرصتى ب ــت دريافت نك ــاورزانى كه غرام ــت كش كرده اس
ــه دريافت  ــا بابت اين بيم ــورت موقت وجهى از آنه ــده و به ص به آنها داده ش

نمى شود.
مدير جهاد كشاورزى خوانسار گفت: صندوق بيمه باغات، وجه بيمه را از بخشى 

از غرامت پرداختى به كشاورز برداشت خواهد كرد.

ــتايى دهاقان از اختصاص 5 دستگاه كاميون  مسوول شركت تعاونى هاى روس
به دهيارى هاى دهاقان خبرداد.

 محمدجعفر ورپشتى با بيان اين مطلب گفت: به مناسبت فرا رسيدن دهه فجر 
5 دستگاه كاميون و كاميونت با اعتبارى افزون بر دو ميليارد و500 ميليون ريال 

به دهيارى هاى شهرستان دهاقان اختصاص يافت. 
ــازمان  ــا از محل س ــداد از خودروه ــن تع ــده اي ــار تامين ش ــزود: اعتب وى اف
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور انجام شده است. مسوول شركت تعاونى هاى 
روستايى شهرستان دهاقان هدف از اين طرح را خدمت رسانى سريع تر و بهتر 

به روستاييان عنوان كرد.

ــاره به اينكه ــتان تيران و كرون با اش ــالمى شهرس ــاد اس رييس اداره فرهنگ و ارش
ــر مجموعه  ــش و فرهنگى در زي ــازى، پژوه ــاى مج ــاى اجتماعى فض كارگروه ه
ــود، اظهار داشت:  ــتان تيران و كرون تشكيل مى ش شوراى فرهنگ عمومى شهرس
ــتان براى تصميم سازى و  شوراى فرهنگ عمومى باالترين شوراى فرهنگى شهرس

تدوين برنامه منجسم فرهنگى و اجتماعى است.
صادق صالحى افزود: نيازسنجى ها و بررسى مشكالت و معضالت فرهنگى و اجتماعى 

در اين شورا انجام و راهكارهاى كارشناسى ارائه مى شود.
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تيران و كرون بيان داشت: امروز توسعه 

فناورى اطالعات و رشد عملكرد فضاى مجازى از جهتى فرصت و از جهتى يك معضل 
ــتفاده از فناورى اطالعات و فضاى مجازى  است كه بايد جنبه هاى پيشرفت را با اس

فراهم كرد.
وى ادامه داد: تشكيل كارگروه اجتماعى و فضاى مجازى به اين موضوع كمك مى كند 

كه اين كارگروه با مشاركت كارشناسان اين عرصه فراهم مى شود.
ــاركت  ــاز مش ــروه پژوهش و فرهنگى نيز فرصت و بسترس ــى ادامه داد: كارگ صالح
ــى اين شورا را ــى براى فعاليت هاى كارشناس اجتماعى در حوزه فرهنگى و پژوهش

 فراهم مى كند.

فراهم كردن جنبه هاى پيشرفت 
با استفاده از فناورى اطالعات و فضاى مجازى 

مسوول بسيج سازندگى شهرضا خبرداد؛

اشتغال 260 نفر 
در عرصه هاى اقتصاد مقاومتى

 شهرضا
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طب سنتی

نکته ها

متخصص طب س��نتی در خراس��ان جنوبی گفت: از لیسیدن لب های 
 خود بپرهیزید، زیرا این کار س��بب بدتر شدن خش��کی و ترک لب ها 

می شود.
مریم نواب زاده اظهار کرد: استفاده از مایعات اولین گام برای جلوگیری 
از خشکی لب هاس��ت که این کار کمک می کند تا لب هایتان رطوبت 

کافی داشته و کم تر در معرض خشکی هوا قرار بگیرند.
 وی بی��ان ک��رد: ب��رای جلوگی��ری از خش��کی و ت��رک خوردگ��ی 
 لب ه��ا در زمس��تان ک��م ت��ر لب ه��ای خ��ود را در مع��رض ه��وای

 خشک بیرون قرار دهید. 
حتی المقدور س��اعت های کمی را در خ��ارج از من��زل بگذرانید، به 

خصوص زمانی که هوا سرد و همراه با وزش باد است.
متخصص طب س��نتی ادامه داد: در زمس��تان حتم��ا از کرم مرطوب 
کننده اس��تفاده کنید ت��ا رطوبت از دس��ت رفته را به لب های ش��ما 
برگرداند. اگر مجبور هستید در س��رما از منزل بیرون بروید، لب های 
خود را چرب کنید و با شال یا روس��ری صورت خود را بپوشانید. برای 
 مرطوب نگه داش��تن محیط می توانید از دس��تگاه بخور س��رد یا گرم

 استفاده کنید.
وی یادآور ش��د: در فصل زمس��تان حتما کرم ضد آفتاب روی پوست 
صورت و لب خود بمالید، زیرا به دلیل خشکی بیشتر لب ها در زمستان، 

تأثیر آفتاب نیز بر آنها بیشتر خواهد بود.
نواب زاده افزود: از مواد غذایی سرشار از ریبوفالوین مانند سبزیجات 
 بیش��تر و از غذاهای چرب ک��م تر اس��تفاده کنید. با توج��ه به اینکه 
ویتامین E س��بب نرمی و مرطوب ش��دن پوس��ت لب می شود، کرم 

ویتامین E را قبل از خواب روی لب های خود بمالید.
متخصص طب سنتی در خراسان جنوبی ادامه داد: کرم شیر را چند بار 
در روز روی لب های خش��کیده خود بزنید تا الیه مرده پوست شما را 

بردارد و بافت نرم را جایگزین آن کند.
 همچنین مقداری کمی گلیس��یرین را با عس��ل مخلوط کنید و این 
مخلوط را چند ب��ار در روز روی لب های خود بمالی��د تا ترک های لب 

برطرف شود.
وی بیان کرد: برای مرط��وب کردن لب می توانید مقداری گل س��رخ 
خش��ک خرد ش��ده را با گلیس��یرین، مخلوط و آن را روی لب هایتان 
استفاده کنید. یک پیمانه گل سرخ و دو پیمانه گلیسیرین برای تهیه 

این مخلوط کافی است.
متخصص ط��ب س��نتی در خراس��ان جنوبی تاکید کرد: ب��ا توجه به 
 اینکه انواع صابون ها، لوسیون ها، مواد آرایش��ی و بهداشتی می توانند 
سبب ایجاد حساس��یت پوس��تی و ترک پوست ش��وند، اگر احتمال 
 می دهید ب��ه این مواد حساس��یت داری��د، از مصرف آنه��ا خودداری 

کنید.
نواب زاده افزود: ژل آلوئ��ه ورا همراه با لیدوکائی��ن نوعی داروی ضد 
 درد اس��ت و ناراحتی های ناش��ی از ت��رک خوردگی لب ه��ا را بهبود 

می بخشد. 
می توانید ژل آلوئه ورا را روی لب های ترک خورده و آفتاب س��وخته 
خود بمالید. همچنین می توانید از روغن خردل و کنجد یا نارگیل برای 

مرطوب کردن لب خود استفاده کنید.

 در 50، 60 س��اله اخیر، ایده حمام کردن روزانه رایج شد. الزام به این کار 
در واقع ناشی از فش��ار اجتماعی است تا نیاز شخصی. بنابراین چه میزان 

دوش گرفتن برای بدن مفید است؟
امروزه بر تعداد افرادی که تصمیم می گیرند هر روز دوش بگیرند، افزوده 
 ش��ده اما این س��وال مطرح اس��ت که واقعا چند بار در هفته باید حمام 

کرد؟
 بس��ته به جنس مو و نوع پوس��ت فرد بای��د حمام ک��رد. دوش گرفتن 
 روزان��ه می تواند ب��رای برخی مفی��د و برای برخ��ی دیگر مضر باش��د؛ 
 چرا که پوس��ت ع��ده ای حس��اس بوده و ب��ا حم��ام روزانه س��ازگاری 

ندارد.
 حمام بیش از حد می تواند مش��کالتی نظیر» مو خوره« برای مو داشته 

باشد.
 حتی مصرف مکرر محصوالت بهداشتی مو هم می تواند عامل ازدیاد این 

مواد روی پوست سر و مو شود.
در پژوهشی که سال گذشته میالدی روی 2000 زن بریتانیایی صورت 
گرفت، مشخص ش��د که چهار زن از هر پنج زن هر روز حمام نمی کنند. 
همچنین مشخص شد که یک سوم آنها هر سه روز یک بار دوش می گیرند.

در پژوهشی دیگر که توسط محققان دانش��گاه های منچستر، ادینبورو، 
لنکستر و ساوثهمپتون از 1802 زن بریتانیایی نظرخواهی کردند. در این 
تحقیق مشخص شد که سه چهارم افراد شرکت کننده حداقل روزی یک 

بار حمام می کنند.
اما آیا ما زیادی دوش می گیریم؟ دفعات دوش گرفتن باید چقدر باشد؟

پروفسور اس��تیون ش��وماک، رییس کالج اس��ترالیایی امراض پوستی 
 می گوی��د: »تنها زمانی دوش بگیرید که احس��اس می کنی��د به آن نیاز 

دارید.«
در نگاه عمومی » بوی خوب بدن« به یک نیاز اجتماعی تبدیل شده، اما 
بوی خوب تنها با میزان فعالیت غدد زیر بغل و تعرق بدن مرتبط است. این 

غدد در تمام نقاط بدن قرار ندارند.
پروفسور ش��وماک در مورد دوش آب گرم نیز هش��دار داد. او می گوید: 
 دوش آب گ��رم بیش��تر از فای��ده، ض��رر دارد. حم��ام اضاف��ی باع��ث

 »چربی زدایی پوست« می شود.
 به عبارت بهتر، با دوش گرفتن مکرر باعث کاهش روغن های طبیعی بدن 

که محافظ سلول های پوستی هستند، می شویم.
این کار باعث می شود تا پوست نسبت به نفوذ بیشتر باکتری ها و ویروس ها 

ضعیف تر شود. 
عالوه بر این مس��ایل، خارش های پوس��تی، خش��کی پوس��ت، و انواع 
 التهاب های پوس��تی ی��ا اگزم��ا از دیگر عواق��ب دوش گرفت��ن اضافی

است.
در این رابطه البت��ه تکنولوژی هم ب��ه کار آمده اس��ت. اختراعی جدید 
از ش��رکت Hydrao ب��ا کمک ی��ک اپلیکیش��ن موبایل��ی و کنترل 
 می��زان آب مصرفی، به ش��ما کمک می کن��د که چه زمانی بهتر اس��ت 

دوش بگیرید.

برای رفع خشکی لب ها چه کنیم؟

آیا باید »هر روز« دوش گرفت؟

چند س��ال پیش نتایج تحقیقی در مورد برنج منتشر شد 
که دوس��تداران این غله پرطرفدار را به وحشت انداخت. 
طبق این پژوهش مشخص شد که برنج، چه قهوه ای و چه 
سفید، نسبت به هر نوع میوه، غله و سبزی دیگری، تراکم 

آرسنیک بسیار بیشتری دارد.
به گزارش س��المت نیوز، بلند بگویید » آرسنیک«. حتی 
تلفظ این نام هم حس س��می بودنش را منتقل می کند. 
با وجود اینکه این ماده به عنوان زهر اس��تفاده می شود، 
اما به ط��رق مختلف از طریق غذایی ک��ه می خوریم وارد 

بدنمان می شود.
به گزارش هافینگتون پست، مساله اینجاست که میزان 
باالی آرس��نیک باعث ابتال به س��رطان های پوست، ریه 
و مثانه و همچنین بیماری های دیاب��ت و قلبی و عروقی 
می شود. در نتیجه باید حواستان به غذاها و نوشیدنی هایی 

که ممکن است این ماده را به بدنتان منتقل کند باشد.
آرسنیک هم به صورت طبیعی از فرسایش سنگ و خاک 
به وجود می آید و هم در قالب حش��ره کش ها توسط بشر 

تولید می شود. به آرسنیک طبیعی، آرسنیک 
ارگانی��ک گفته می ش��ود و تصور 

می ش��ود که غیر س��می 
اس��ت و ب��ه صورت 

طبیع��ی ب��دن 

می تواند آن را دفع می کند. اما آرسنیک صنعتی، آرسنیک 
غیرارگانیک نام دارد و کارسینوژنی شناخته شده است.

یک نکته دیگر درباره آرس��نیک این است که طول عمر 
بس��یار باالیی دارد، و حتی با این وجود که در حال حاضر 
مصرف این ماده در آفت کش ها ممنوع ش��ده، اما بقایای 

آن در خاک باقی خواهد ماند.
در واقع گریزی از آرس��نیک نیس��ت، اما ب��ا تغییر رژیم 
غذاییتان می توانید میزان تماس با آرس��نیک را کاهش 
 دهید. کاتری��ن کاتینگهام، متخصص تغذی��ه می گوید: 
» سعی کنید رژیم غذایی متنوع و سالمی داشته باشید و 
خود را به تنها چند غذا وابسته نکنید. بدین ترتیب حتی 
اگر چند غذا هم به آرس��نیک آلوده باش��ند، در مجموع 

تماس خود را با این ماده سمی کاهش داده اید.«
در زیر با چند خوراکی ای که اگرچه نباید ناگهان به کل از 
رژیمتان حذف کنید، اما در عین حال نباید هر روز آنها را 

بخورید، آشنا می شوید.
ماهی های تیره گوشت 

اف��زودن ماه��ی به 

رژیم غذایی فواید بس��یاری دارد، از جمله: کاهش اندازه 
دور کمر، کاهش خطر ابتال به دیابت و بهبود عملکرد مغز. 
اما یک عنصر خیلی کوچک در این میان هست که چندان 
مطلوب نیست و آن میزان آرسنیک موجود در ماهی است.

پژوهش��ی در این رابطه در نیوهمپشایر انجام شده است. 
پژوهشگران دریافتند که میزان آرسنیک موجود در بدن 
افراد مورد آزمایش ک��ه در هفته حداقل ی��ک بار ماهی 
می خوردند، فارغ از جنسیتش��ان، به نس��بت به کسانی 
که تنها ی��ک بار در م��اه ماهی می خوردن��د، 7/4 درصد 

بیشتر بود.
غذاهایی که جزو غذاهای دریایی تیره گوشت طبقه بندی 
می شوند )نظیر اس��تیک تونا، ماهی اسقومری، سلمون، 
ساردین و اره ماهی( از جمله ماهی هایی هستند که حاوی 

بیشترین میزان آرسنیک هستند.
آرس��نیک ارگانیک معم��وال در همه ان��واع ماهی یافت 
می ش��ود، اما این تحقیق نش��ان می دهد که آرس��نیک 
ارگانیک این نوع ماهی ها پ��س از گوارش در 
بدن به آرسنیک غیرارگانیک تبدیل می شود. 
محققان مطمئن نیس��تند ک��ه چرا در 
مورد ماهی های تیره گوشت این اتفاق 
می افتد و در مورد سایر انواع ماهی ها 
نه، اما نمی ش��ود ماه��ی نخورد 
چرا که ماهی ح��اوی برخی از 
 س��الم ترین چربی های امگا 3 

است.
در نتیجه اگر می خواهید فواید 
ماهی بهره مند شود، بهتر است 
از مصرف مواد دیگری که آلوده 
به آرسنیک هستند، نظیر برنج، 
در رژی��م خ��ود 

بکاهید.
برنج و محصوالت  برنجی 

چند س��ال پیش نتایج تحقیقی در مورد برنج منتشر شد 
در این پژوهش میزان آرس��نیک 223 نمونه برنج نپخته 
و غذاهای حاوی برنج مورد بررس��ی ق��رار گرفت؛ میزان 
آرس��نیک غیرارگانیک موجود در این محصوالت از 3 تا 
222 بخش در یکای س��نجش متفاوت بود. پژوهشگران 
باور دارند که گیاه برنج تمایل بیشتری به جذب آرسنیک 
طبیعی موجود در خ��اک و آب دارند و ب��ه همین طریق 
آفت کش های پایه آرس��نیک استفاده ش��ده در گذشته 
را هم بیش��تر جذب می کنند. میزان آرسنیک موجود در 
برنج قهوه ای به علت فرآوری کمتر، حتی از برنج س��فید 
نیز بیشتر اس��ت. از همین رو محصوالت حاوی برنج نیز 
میزان آرس��نیک باالیی دارن��د. خوراکی های��ی نیز که با 
استفاده از برنج قهوه ای شیرین سازی می شوند نیز همین 

طورهستند.
کلم پیچ

شاید برای دوس��تداران کلم پیچ و س��ایر گیاهان چلیپا 
جالب باشند که بدانند، این گیاهان میزان باالیی آرسنیک 
دارند.محققان دریافته اند که میزان آرس��نیک موجود در 
ناخن کسانی که هفته ای حداقل یک بار کلم پیچ مصرف 
می کنند، 10 درصد بیشتر از کسانی است که از این گیاه 
نمی خورند. میزان باالی س��ولفور موجود در این گیاهان 
ممکن اس��ت در این زمینه نقش داش��ته باش��د، چرا که 
آرسنیک با آس��انی بیش��تری به ترکیبات حاوی سولفور 

می چسبد.
کلم پیچ ها از جمله س��الم ترین س��بزیجاتی هستند که 
می توانی��د بخورید، ام��ا نمی توان آرس��نیک موجود در 
 آنها را نادیده گرف��ت و در نتیجه اگر به ص��ورت روزانه از 
کلم پیچ ها اس��تفاده می کنید، بهتر است از مصرف خود 
بکاهید و خوراک��ی های مغذی دیگ��ری را جایگزین آن 

کنید.

دریچه

 ش��روع صبح با یک لی��وان چای، قه��وه یا هر نوش��یدنی 
کافئین دار دیگری برای بس��یاری از ما به عادتی غیر قابل 
ترک بدل شده است؛ عادتی که چش��م ما را به روی دیگر 

گزینه های ممکن و صد البته مناسب تر بسته است.
احتماال از خودتان می پرسید به جز شیر و آب پرتقال چه 
نوش��یدنی دیگری می توان به این فهرس��ت اضافه کرد؟ 

پاسخ ما به شما آبلیمو عسل است.
 نوشیدنی لذت بخشی که نه فقط در هنگام سرماخوردگی 
و گلو درد بلکه در روزهای عادی هم می تواند س��المتی را 

به ما هدیه کند.
اگر همچنان ب��رای اس��تفاده از آبلیمو و عس��ل به عنوان 
نوش��یدنی آغازین روز مش��کوک هس��تید بهتر است این 
گزارش را دنبال کنید و با پن��ج ویژگی منحصر به فرد این 

ترکیب آشنا شوید.
حفظ آب بدن

به گزارش سالمت نیوز، یکی از بدترین و اشتباه ترین عادت 
این روزهای اغلب ما ،عدم نوشیدن آب به میزان کافی است، 
مساله ای که موجب خشکی بیش از حد بدن ما می شود. 

 در چنی��ن ش��رایطی ترکیب لیمو، عس��ل و آب ن��ه تنها 
می تواند به تأمین آب مورد نیاز ما در طول روز کمک کند 
بلکه منبع خوبی برای دریافت سدیم، پتاسیم و منیزیم نیز 

محسوب می شود.
بهبود سیستم هضم

نوشیدنی بی نظیر برای کمک به هضم بهتر، نوشیدنی که 

بیشتر بدانیم

همه ما کم و بیش می دانیم که خوردن مواد و خوراکی های ش��یرین، 
مضر اس��ت، اما ش��اید هنوز به این نکته واقف نباشیم که مصرف بیش 
 از حد بس��یاری دیگر از مواد غذایی که به ظاهر مفیدند، هم خطرناک

است.
البته قرار نیست که این غذاها از رژیم غذایی به طور کامل حذف شوند و 

فقط کافی است در مورد آنها جلوی پرخوری خود را بگیرید.
پرتقال و گوجه فرنگی: این دو میوه اس��ید زی��ادی دارند و افزایش 
مصرف آنها می تواند منجر به بروز ریفالکس شود. طی یک دوره طوالنی 
 مصرف بیش از حد پرتقال و گوجه فرنگ��ی منجر به عارضه مری بارت 
می شود و زمینه را برای ابتال به سرطان مری فراهم می کند. توصیه ها 
بر این است که روزی بیش از دو پرتقال یا گوجه فرنگی خورده نشود و 
در صورتی که از قبل عالیم ریفالکس دارید، به کلی آنها را کنار بگذارید.

کنسرو تن: این ماهی بیشتر با س��االد و یا ساندویچ استفاده می شود 
ولی خوردن بی��ش از حد ماهی تن می تواند منجر به افزایش س��طوح 
جیوه گردد. سطح جیوه این ماهی بیش��تر از ماهی های دیگر است و 
مشکالتی را برای بینایی، ش��نوایی، گفتار ایجاد می کند ضمن اینکه 

باعث ضعف عضالنی می شود. مطمئن باشید که بیش از 3 تا 5 قوطی 
ماهی تن در هفته مصرف نکنید.

آب: در حالی که هیدراتاسیون برای سالمت کلی بدن خوب است، اما 
مصرف بیش از حد آب می تواند منجر به مسمومیت با آب شود. مصرف 
بیش از حد آب منجر به رقیق شدن سدیم و کاهش غیر طبیعی سطح 
سدیم می ش��ود که همین امر اختالل در عملکرد مغز و حتی مرگ را 

به دنبال دارد.
سویا: در حالی که سویا می تواند سطح کلسترول را کنترل کرده و فشار 
خون را پایین بیاورد، باید در حد متعادلی آن را مصرف کرد، چرا که سویا 
جذب آهن را هم مهار می  کند، بنابراین بالقوه می  تواند به کم خونی فقر 
آهن منجر شود. همچنین به دلیل اینکه سویا حاوی ترکیبات استروژن 
مانند ایزوفالون اس��ت، مصرف طوالنی مدت آن منجر به هیپرپالزی 
آندومتر و گسترش پوشش داخلی رحم می شود که می تواند خطر ابتال 

به سرطان رحم را زیاد کند.
اس�فناج: این برگ همه کاره خوش��مزه منبع عالی از پروتیین، فیبر، 
ویتامین و مواد معدنی مختلف است. لوتئین اسفناج نیز بسیار باالست. 

لوتئین یک کاروتنوئید اس��ت که ممکن اس��ت از دژنراسیون ماکوال 
وابسته به سن جلوگیری کند. با این حال اسفناج حاوی مقادیر زیادی 
اکساالت هم هست، ترکیبی که می  تواند به تشکیل سنگ  های کلیوی 

منجر شود. 
بنابراین افرادی که دچار سنگ  های کلیوی اکساالت کلسیمی هستند 

باید از مصرف بیش از حد این سبزی خودداری کنند.
 پروتیین های لخ�م حیوان�ی: اگر عمدت��ا از مصرف م��واد غدایی 
پروتیی��ن  دار کم  چربی مانند س��ینه مرغ یا س��فیده تخ��م مرغ برای 
تامین پروتیین روزانه  تان اس��تفاده می  کنید، شاید بهتر باشد، در این 
کار تجدیدنظر کنی��د. مصرف بیش از حد پروتیی��ن  های حیوانی می   
تواند زیان بار باش��د؛ چرا که باعث می  ش��ود بدن مقدار زیادی فاکتور 
رش��د ش��به  انس��ولینی تولید کند. میزان  های باالی این هورمون در 
 بدن باعث تشدید روند پیری می  ش��ود و خطر دچار شدن به سرطان 
)به خصوص سرطان سینه( را افزایش می  دهد. افرادی که دست کم 20 
درصد کالری روزانه  شان را از پروتیین لخم حیوانی به دست می  آورند،  
نس��بت به افرادی که این میزان در آنها 15 درصد یا کم تر است، چهار 
برابر بیشتر در معرض خطر مرگ مربوط به سرطان قرار دارند و میزان 

مرگ و میر کلی  شان نیز 75 درصد افزایش می  یابد.
تالش کنید که بیشتر پروتیین روزانه  تان از منابع گیاهی مانند لوبیاها، 

مغزها و تخمه  های خوراکی، و غالت کامل به دست آورید.

صبح خود را با آبلیمو و عسل 
شروع کنید

زیاده روی ممنوع ؛

سه ماده غذایی که آرسنیک باالیی دارند

این 6 ماده غذایی را بیش از حد نخورید

به دلیل وجود فیبر به سالم ماندن دستگاه گوارش کمک 
می کند و مانع ابتال به یبوست می شود.عالوه بر این، آبلیمو  
 و عسل موجب تحریک کبد و تولید میزان بیشتری صفرا 
می ش��ود، فرآیندی که در بهبود عملکرد سیس��تم هضم 

نقش ویژه ای ایفا می کند.
سم زدایی

در کنار تولید صفرا، نوشیدنی آبلیمو  وعسل در دفع سموم 
به کبد کمک می کند. این ویژگی منحصر به فرد نقش��ی 
مهم در خروج مواد آس��یب زا و مضر از بدن ایفا می کند و 
مانع ابتال به بس��یاری از بیماری های مرتبط با سیس��تم 

گوارش می شود.
بهبود سالمت قلب

اگر می خواهید قلبی سالم با ضربانی منظم داشته باشید 
نوش��یدن آبلیمو  وعس��ل را فراموش نکنید. این ترکیب 
معجزه آس��ا با تنظیم فش��ار خ��ون یکی از اصل��ی ترین 
تهدیدکننده های سالمت قلب را خنثی می کند.عالوه بر 
این، به دلیل قدرت پاک سازی که دارد مانع از بسته شدن 

و گرفتگی شریان های اصلی قلب می شود.
بهبود شرایط روحی

اگر صبح ها با خلقی بد و گرفته بیدار می ش��وید نوشیدن 
آبلیمو و عس��ل را فراموش نکنید. این نوش��یدنی به دلیل 
وجود مقدار قابل توجهی پتاس��یم احساس��ی از خوشی و 
ش��ادی را به ما می بخشد و نوید بخش ش��روع روز خوب 

برای ماست.
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حصر وراثت
11/88 آقای مجید سالک دارای شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست به کالسۀ 
560/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان پروین سالک بشناسنامه 37 در تاریخ 94/9/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پسر به 
نامهای 1- مجید سالک به شماره شناسنامه 60 و 2- حمیدرضا سالک به شماره 
شناسنامه 179 و دو دختر به نامهای 1- فاطمه سالک به شماره شناسنامه 12 و 
2- ژاله سالک به شماره شناسنامه 192 والغیر. 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 ش��د. م الف:892 ش��عبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف اردستان 
حصر وراثت

11/95 خانم فضه اش��تری دارای شناسنامه ش��ماره 33 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 561/94ش دوم از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین اشتری بشناسنامه 2602 در تاریخ 1393/12/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پس��ر به نامهای 1- خسرو اش��تری به شماره شناس��نامه 50 و 2- پرویز 
اشتری به شماره شناس��نامه 3272 و س��ه دختر به نامهای 1- مهری اشتری به 
شماره شناسنامه 51 و 2- مژگان اشتری به ش��ماره شناسنامه 944 و 3- فضه 
اشتری به شماره شناسنامه 33 و یک همسر دائمی به نام زهرا اشرفی مهابادی به 
شماره شناسنامه 16 والغیر. 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:894 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
حصر وراثت

11/99 خانم فاطمه سلمانی اصفهانی نژاد دارای شناسنامه شماره 568 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ۀ 528/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدرضا معتمدی س��ده بشناسنامه 
3345 در تاری��خ 1394/09/02 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ساغر معتمدی سده فرزند محمدرضا 
ش.ش1160522261 ت.ت 1384 صادره از لنجان)دختر متوفی( 2- یسنا معتمدی 
سده فرزند محمدرضا ش.ش 1160786003 ت.ت 1394 صادره از لنجان)دختر 
متوفی( 3- فاطمه س��لمانی اصفهانی نژاد فرزند جمشید ش.ش 568 ت.ت 1365 
صادره از لنجان)همس��ر متوفی( 4- صدیقه حسینی س��ده فرزند سیدمصطفی 
ش.ش 83 ت.ت 1317 ص��ادره از لنجان)م��ادر متوفی( والغیر. این��ک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت 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:1156 شعبه پانزدهم 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
رای اصالحی 

شماره دادنامه:9409970352400999 شماره پرونده:9309980352401263 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:931387 خواهانها: 1- خانم منور ریاضی یحیی آبادی 
فرزند حس��ن 2- آقای اکبر ریاضی فرزند حس��ن 3- خانم صفیه ایرانپور فرزند 
عزیزا... 4- آقای علی آهار فرزند کوچکعلی 5- آقای گلس��تان طروسیان فرزند 
بدروس 6- آقای هوشمند امینی فرزند دانشور با وکالت آقای فرهاد تیموری فرزند 
حیدرعلی به نشانی اصفهان – خیابان ش��یخ صدوق شمالی – خیابان شیخ مفید 
– نرسیده به تقاطع اول – ساختمان آسمان – طبقه دوم – واحد ششم خواندگان: 
1- اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نش��انی اصفهان – خ.توحید – اداره کل 
ثبت اس��ناد و امالک 2- اداره کل راه و شهرس��ازی اصفهان به نشانی اصفهان 
–خ.هزارجریب – اداره کل راه و شهرس��ازی 3- آقای حشمت ا... امینی 4- آقای 
مصطفی کاویان 5- آقای فرید انواری 6- آقای ق��وام کریم پور 7- آقای محمود 
سلطانی 8- آقای رمضانعلی حاج میرزاعلیان 9- آقای عباسعلی توکلی 10- خانم 
زهرا توکلی 11- آقای آنوشیروان امینی 12- آقای مجید انواری 13- آقای اصغر 
رمضانپور 14- آقای هراند طروس��یان 15- آقای حمید ان��واری 16- آقای هاله 
انواری 17- آقای سید ضیاالدین موسوی 18- خانم فاطمه سخنوری 19- آقای 
محمد طاهری 20- آقای غالمرضا امیری 21- آقای اس��ماعیل سخنوری همگی 
به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خس��ارت 2- الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک 3- ابطال سند رس��می )موضوع سند ملک است( گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای اصالحی: در خصوص دعوی آقای فرهاد تیموری به وکالت از 
خانمها و آقایان صفیه ایران پور مبارکه و گلستان طروسیان و علی آهار و منصور 
ریاضی یحیی آبادی و اکبر ریاضی و هوش��مند امینی ب��ه طرفیت اداره کل راه و 
شهرسازی اصفهان و اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و خانم و آقایان زهرا 
توکلی و اسماعیل سخنوری و فاطمه سخنوری و رمضان علی حاج میرزاعلیان و 
اصغر رمضان پور و محمد طاهری و سید ضیاءالدین موسوی و قوام کریم پور و 
مصطفی کاویان و غالمرضا امیری و هراند طروسیان و محمد سلطانی و حشمت 
ا... امینی و انوش��یروان امینی و عباس علی توکلی و فری��د و حمید و مجید و هاله 
همگی انوری به خواسته صدور حکم به ابطال مالکیت خوانده ردیف اول از پالک 
ثبتی 151و150و4483 بخش 5 ثبت اصفهان به نس��بت سهم خواهان ها مقوم به 
21/600/000 ریال و الزام خواندگان به تنظیم سند مالکیت به نام خواهان ها مقوم 
به 3/100/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهانها و مالحظه آرای شماره 514تا524-72/7/28 ش��عبه 13 دیوان عدالت 
اداری که به موجب رای 175-73/4/29 قطعیت یافته کلیه اقدامات خواندگان ردیف 
اول و دوم بر تصرف و تملک و تقسیم و واگذاری و غیره در خصوص پالک ثبتی 
4483/151 باطل گردید و رای ش��ماره 920943-92/4/25 شعبه 7 دیوان عدالت 
اداری کلیه اقدامات تملکی خوانده ردیف اول در پالک 4483/150 ابطال گردیده با 
وصف فوق خوانده زمین شهری در پالکهای موصوف نمی تواند ادعای مالکیت و 
هرگونه حق دیگری نماید و ادعا و اعتراضات وی نسبت به اراضی پالکهای مورد 
دعوی مردود و فاقد وجهه قانونی می باشد و با توجه اسناد مالکیت رسمی سابق 
به نام انواری و اسناد عادی استنادی و رس��می بر نقل و انتقال ملک مورد دعوی 
به خواهانها و با توجه به نظریه کارشناسی که مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم 
قضیه ندارد و اعتراض راه و شهرس��ازی فاقد ادله قانونی و مردود می باش��د و 
تصرفات بالمنازعه خواهانها لذا ادعای آنان ثابت و وارد تشخیص است مستندا به 
مواد 10و140و219و223و362و367و369 و مفهوم مخالف 1287و1288قانون 
مدنی و 198و515 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به ابطال سند مالکیت خوانده 
ردیف اول اداره راه و شهرسازی اصفهان نسبت به پالکهای 151و4483/150 به 
نسبت سهم مالکیت خواهانها و خواندگان را به حضور در یکی از دفاتر ثبت اسناد 
رسمی و تنظیم و صدور سند مالکیت به نام خواهانها به شرح خانم صفیه ایرانپور 
یکباب خانه 90 متر در پالک 151 تحت پ��الک 4483/1251 و علی آهار منزل دو 
طبقه به مساحت 270 مترمربع در پالک 4483/150 و گلستان طروسیان مغازه به 
مساحت 75/40 مترمربع پالک 4483/151 تحت پالک 4483/1370 و اکبر و منور 
هر دو ریاضی منزل و عرصه به مساحت 507/75 مترمربع پالک 4483/151 تحت 
پالک 1257 به نسبت خانم منور 1/5 دانگ و آقای اکبر 4/5 دانگ و آقای هوشمند 
امینی منزل 126 متر پالک 4483/151 تحت پالک 4483/1147 همگی بخش 5 ثبت 
اصفهان به نام خواهان و به پرداخت خسارات دادرس��ی و حق الوکاله به میزان 
مقرره قانونی و مبلغ 25 میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می 
نماید رای صادره در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم حضوری و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است و در خصوص سایر خواندگان 

غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 
چون رونوشت رای شماره 940819-94/4/31 در صفحه دوم از سطر 5 به بعد 
قسمتی از رای محکومیت به اشتباه تایپ نش��ده بوه به شرح فوق مستندا به ماده 
309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصالحی صادر می گردد.م الف:30047 شعبه 

24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
رای اصالحی

شماره دادنامه:9409970352401051 شماره پرونده:9309980352401263 
شماره بایگانی شعبه:931387 خواهان: آقای علی آهار فرزند کوچکعلی با وکالت 
آقای فرهاد تیموری فرزند حیدرعلی به نش��انی اصفهان – خیابان شیخ صدوق 
شمالی – خیابان شیخ مفید – نرسیده به تقاطع اول – ساختمان آسمان – طبقه دوم 
– واحد شش��م خواندگان: 1- آقای محمود سلطانی 2- آقای غالمرضا امیری 3- 
آقای فرید انواری 4- آقای محمد طاهری 5- آقای حمید انواری 6- آقای اسماعیل 
سخنوری 7- خانم زهرا توکلی 8- آقای اصغر رمضانپور 9- آقای قوام کریم پور 
10- آقای مجید انواری 11- آقای عباس��علی توکلی 12- آقای حشمت ا... امینی 
13- آقای مصطفی کاویان 14- آقای هراند طروسیان 15- خانم فاطمه سخنوری 
16- آقای سید ضیاالدین موس��وی 17- آقای هاله انواری 18- آقای انوشیروان 
امین��ی 19- آقای رمضانعلی حاج می��رزا علیان همگی به نش��انی مجهول المکان 
20- اداره کل راه و شهرسازی اصفهان به نشانی اصفهان – خ.هزارجریب – اداره 
کل راه و شهرسازی 21- اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی اصفهان – 
خ.توحید – اداره کل ثبت اسناد وامالک خواسته ها: 1- ابطال سند رسمی )موضوع 
سند ملک اس��ت( 2- الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک 3- مطالبه خسارت رای 
اصالحی: نظر به اینکه در صفحه دوم رای شماره 940999-94/5/31 در خصوص 
دعوی آقای علی آهار مساحت عرصه ذکر شده مس��تندا به ماده 309 آیین نامه 
دادرسی مدنی به ش��رح )و علی آهار منزل دو طبقه به مس��احت 270 مترمربع و 
عرصه به مساحت 230 مترمربع در پالک 4483/150( تصحیح و اصالح می گردد 
رای اصلی بدون رای اصالحی من بعد ابالغ نشود.م الف:30047 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
حصر وراثت

11/100 آقای مجید محمدی دارای شناسنامه ش��ماره 346 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5803/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ناصر محمدی بشناسنامه 14186 در تاریخ 1394/4/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- منصور محمدی ش.ش 298 نسبت با متوفی فرزند 2- رسول محمدی ش.ش 
724 نسبت با متوفی فرزند 3- مسعود محمدی ش.ش 86 نسبت با متوفی فرزند 
4- محمود محمدی ش.ش 80 نسبت با متوفی فرزند 5- حمید محمدی ش.ش 33 
نسبت با متوفی فرزند 6- مجید محمدی ش.ش 346 نسبت با متوفی فرزند 7- ثریا 
محمدی ش.ش 541 نسبت با متوفی فرزند 8- عفت محمدی نسب ش.ش 46 نسبت 
با متوفی همسر والغیر. 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 نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29955 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/101 آقای غالمرضا حاج علی اکبری دارای شناس��نامه ش��ماره 86 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5802/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان معصومه حدادی زفره بشناسنامه 20 در تاریخ 
1394/8/11 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به:1- یداله حاجی علی اکبری ش.ش 8 نسبت با متوفیه فرزند 2- 
حبیب حاج علی اکبری زفره ش.ش 14 نسبت با متوفیه فرزند 3- ولی اله حاج علی 
اکبری ش.ش 2540 نس��بت با متوفیه فرزند 4- غالمرضا حاج علی اکبری ش.ش 
86 نسبت با متوفیه فرزند 5- زهرا حاج علی اکبری ش.ش 74335 نسبت با متوفیه 
فرزند 6- محمدعلی حاج علی اکبری زفره ش.ش 7 نسبت با متوفیه همسر والغیر. 
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:29954 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/102 آقای محمدعلی اس��ماعیلیان دارای شناس��نامه ش��ماره 56 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ۀ 5709/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالحسین اس��ماعیلیان بشناسنامه 
117 در تاریخ 94/9/12 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 6 پسر و یک دختر و یک همسر:1- اصغر اسماعیلیان 
ش.ش 17016 نسبت با متوفی فرزند 2- محمدعلی اسماعیلیان ش.ش 6 نسبت با 
متوفی فرزند 3- عباس اس��ماعیلیان ش.ش 478 نسبت با متوفی فرزند 4- سعید 
اسماعیلیان ش.ش 67 نسبت با متوفی فرزند 5- مسیح اسماعیلیان ش.ش 1499 
نسبت با متوفی فرزند 6- مهران اسماعیلیان ش.ش 28 نسبت با متوفی فرزند 7- 
نرگس اسماعیلیان ش.ش 1276293641 نسبت با متوفی دختر 8- فاطمه احمدی 
تشنیزی ش.ش 41 نسبت با متوفی همسر والغیر. 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:29953 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/103 آقای جواد علیزاده شمس آبادی دارای شناسنامه شماره 947 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5700/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن علی زاده شمس آبادی بشناسنامه 
16460 در تاری��خ 1394/3/17 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و سه دختر و یک همسر:1- مرتضی 
علی زاده شمس آبادی ش.ش 714  نسبت با متوفی فرزند 2- جواد علی زاده شمس 
آبادی ش.ش 947 نسبت با متوفی فرزند 3- عزت علی زاده شمس آبادی ش.ش 
657 نسبت با متوفی فرزند 4- زینت علی زاده شمس آبادی ش.ش 1287 نسبت با 
متوفی فرزند 5- فریبا علی زاده ش��مس آبادی ش.ش 377 نسبت با متوفی فرزند 
6- فرزانه علی زاده ش��مس آبادی ش.ش 898 نس��بت با متوفی فرزند 7- توران 
سامانیان ش.ش 362 نس��بت با متوفی همس��ر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29952 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/104 آقای رضا س��فرائیان پور دارای شناس��نامه ش��ماره 35000 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5687/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر س��فرانیان پور بشناسنامه 213 
در تاریخ 1394/6/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر و یک همسر:1- محمد سفرانیان پور ش.ش 2240 
نسبت با متوفی فرزند 2- رضا سفرانیان پور ش.ش 35000 نسبت با متوفی فرزند 
3- مهری قیاسی ناژوانی ش.ش 1-112922-127 نسبت با متوفی همسر والغیر. 
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:29951 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
11/105 آقای علی اصغر خس��روی دهقی دارای شناسنامه ش��ماره 3 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5670/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین خسروی دهقی بشناسنامه 2021 
در تاریخ 1393/2/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به اس��امی ذیل:1- شوکت میرزارضی دهقی ش.ش 3734 
نس��بت با متوفی زوجه 2- فاطمه خس��روی دهقی ش.ش 593 نس��بت با متوفی 
فرزند 3- اقدس خسروی دهقی ش.ش 340 نسبت با متوفی فرزند 4- علی اصغر 
خسروی دهقی ش.ش 2  نسبت با متوفی فرزند 5- علی اکبر خسروی دهقی ش.ش 
78 نسبت با متوفی فرزند 6- اشرف خسروی دهقی ش.ش 725 نسبت با متوفی 
فرزند والغیر. 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:29949 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/106 آقای اکبر احمدی دارای شناسنامه ش��ماره 2721 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5669/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن احمدی بشناس��نامه 883 در تاریخ 1394/6/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 4 پسر و یک دختر و یک همسر:1- علی احمدی ش.ش 47702 نسبت با متوفی 
فرزند پسر 2- اکبر احمدی ش.ش 2721 نس��بت با متوفی فرزند پسر 3- محسن 
احمدی ش.ش 60833 نس��بت با متوفی فرزند پس��ر 4- مه��دی احمدی ش.ش 
1270063049 نسبت با متوفی فرزند پسر 5- زهرا احمدی ش.ش 71448 نسبت 
با متوفی فرزند دختر 6- طیبه شمس اشکاوندی ش.ش 6 نسبت با متوفی همسر. 
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:29948 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/107 آقای مرتضی خاکی دارای شناسنامه شماره 20563 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5667/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان احمد خاکی بشناس��نامه 86 در تاری��خ 1394/3/28 
اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و دو دختر و یک همسر:1- مرتضی خاکی ش.ش 20563 نسبت 
با متوفی فرزند پسر 2- اکبر خاکی ش.ش 22510 نسبت با متوفی پسر 3- فاطمه 
خاکی ش.ش 55 نسبت با متوفی فرزند دختر 4- الهه خاکی ش.ش 2515 نسبت با 
متوفی فرزند دختر 5- بتول مرادیان سیچانی ش.ش 125 نسبت با متوفی همسر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29947 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/108 خانم صدیقه درخش��ان هوره دارای شناس��نامه ش��ماره 77 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5666/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا شجاعی زاده بشناسنامه 766 
در تاری��خ 1394/9/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 2 دختر و یک همس��ر و یک مادر:1- ندا ش��جاعی 
زاده ش.ش 1270098365 نس��بت با متوفی فرزند 2- مائده شجاعی زاده ش.ش 
2265560-127 نس��بت با متوفی فرزند 3- صدیقه درخشان ش.ش 77 نسبت با 
همسر 4- فردوس مالبیک دنبه ش.ش 8 نسبت با متوفی مادر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت 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 ش��د. م الف:29946 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/109 آقای محمود برونوسی دارای شناسنامه شماره 370 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5867/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان ابراهیم برونوس��ی بشناس��نامه 18512 در تاریخ 
1394/4/21 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همس��ر:1- محمود برونوسی ش.ش 
370 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه برونوسی ش.ش 3235 نسبت با متوفی فرزند 
3- زهرا برونوسی ش.ش 39980 نسبت با متوفی فرزند 4- مریم برونوسی ش.ش 
72453 نس��بت با متوفی فرزند 5- س��من رخ قره داغی ش.ش 6 نسبت با متوفی 
همسر والغیر. 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:29945 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/110 آقای حس��ین موس��وی خرزوقی با وکال��ت فرحناز ش��هبازی دارای 
شناسنامه شماره 129 به ش��رح دادخواست به کالس��ۀ 5801/94 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقاعلی 
موسوی راد بشناسنامه 3087 در تاریخ 1390/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و 2 دختر و یک 
همسر:1- حسین موسوی خرزوقی ش.ش 129 نسبت با متوفی فرزند 2- حسن 
موس��وی خرزوقی ش.ش 47 نس��بت با متوفی فرزند 3- ابوالقاس��م موسوی 
خرزوقی ش.ش 34 نس��بت با متوفی فرزند 4- محمود موسوی خرزوقی ش.ش 
2438 نسبت با متوفی فرزند 5- احس��ان موسوی خرزوقی ش.ش 649 نسبت با 
متوفی فرزند 6- محبوبه موسوی خرزوقی ش.ش 443 نسبت با متوفی فرزند 7- 
مهری موسوی خرزوقی ش.ش 496 نسبت با متوفی فرزند 8- قمر بیگم موسوی 
خرزوقی ش.ش 2943 نس��بت با متوفی همس��ر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29944 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/112 خانم آزاده شفیعی دارای شناسنامه ش��ماره 441 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5702/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان مرتضی شفیعی بشناس��نامه 14 در تاریخ 94/6/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- مهدی ش��فیعی ش.ش 90091 )فرزند پس��ر( 2- آزاده شفیعی ش.ش 441 
)فرزند دختر( 3- فاطمه ش��فیعی ش.ش 90090 )فرزند دختر( 4- افسانه قبادیان 
ش.ش 1052 )همسر( والغیر. 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:29942 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/113 آقای اله مراد صالحی دارای شناسنامه شماره 451 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5651/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که ش��ادروان احمد صالحی بشناس��نامه 1330 در تاریخ 94/9/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- زهرا صالح��ی ش.ش 1274607868 )فرزند( 2- زینب عبدالهی موس��وی 
ش.ش 3132 )همس��ر( 3- بیگم صالحی ش.ش 316 )مادر( 4- اله مراد صالحی 
ش.ش 451 )پدر( والغیر. 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 نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29941 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/114 خانم زهرا قربانی دارای شناسنامه شماره 2165 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5871/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس قربانی بشناسنامه 57 در تاریخ 94/6/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به سه 
پسر و پنج دختر و یک همسر دائمی به نامهای ذیل:1- فاطمه قربانی سینی ش.ش 
26 )همس��ر متوفی( 2- اکبر قربانی ش.ش 16 )پس��ر متوفی( 3- ابراهیم قربانی 
ش.ش 5386 )پسر متوفی( 4- محمد قربانی ش.ش 2139 )پسر متوفی( 5- زهرا 
قربانی ش.ش 2165 )دختر متوف��ی( 6- محبوبه قربانی ش.ش 34 )دختر متوفی( 
7- زهره قربانی ش.ش 2491 )دختر متوفی( 8- مریم قربانی ش.ش 270 )دختر 
متوفی( 9- اشرف قربانی ش.ش 95 )دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29940 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/115 خانم ساناز منصف دارای شناس��نامه شماره 866 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5836/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان خسرو منصف بشناسنامه 15 در تاریخ 94/7/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به همس��ر متوفی و دو دختر به نامهای ذیل:1- محبوبه س��عیدبخش ش.ش 251 
)همس��ر متوفی( 2- الناز منصف ش.ش 1270467001 )دختر متوفی( 3- ساناز 
منصف ش.ش 866 )دخت��ر متوفی( والغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات 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:29939 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/116 آقای حس��ین رمضانی کاروانچی دارای شناس��نامه شماره 5 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5861/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم رمضانی کاروان چی بشناسنامه 
16 در تاریخ 76/12/28 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و دو دختر به نامهای ذیل:1- حسین رمضانی 
کاروانچی ش.ش 5 )پس��ر متوفی( 2- رضا رمضانی کاروانچی ش.ش 10 )پسر 
متوفی( 3- حس��ن رمضانی کاروانچی ش.ش 12 )پس��ر متوف��ی( 4- مصطفی 
رمضانی کاروانچی ش.ش 79 )پس��ر متوفی( 5- محمدعلی رمضانی کاروانچی 
ش.ش 339 )پسر متوفی( 6- محترم رمضانی کاروانچی ش.ش 1 )دختر متوفی( 
7- طاهره رمضان��ی کاروانچی ش.ش 13 )دختر متوفی( والغی��ر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت 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 ش��د. م الف:29938 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/117 آقای مجید هنرمند دارای شناسنامه ش��ماره 855 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5863/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم هنرمند بشناسنامه 72 در تاریخ 94/6/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و چهار دختر و همسر دائمی به نامهای ذیل:1- مجید هنرمند ش.ش 855 
)پسر متوفی( 2- فاطمه هنرمند ش.ش 3494 )دختر متوفی( 3- اعظم هنرمند ش.ش 
42 )دختر متوفی( 4- مریم هنرمند ش.ش 1704 )دختر متوفی( 5- سمیه هنرمند 
ش.ش 505 )دختر متوفی( 6- رباب ذوالفقاری عاش��ق آبادی ش.ش 21 )همسر 
متوفی( والغیر. 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:29937 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/118 خانم آلنوش ماردویان دارای شناسنامه شماره 842 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5851/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان لوسی وس��کانیان کردی بشناسنامه 394 در 
تاریخ 94/6/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و یک دختر به نامهای ذیل:1- سارو ماردویان ش.ش 15 
)پسر متوفی( 2- آلنوش ماردویان ش.ش 842 )دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت 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 ش��د. م الف:29936 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/119 آقای رضا زارع ش��ریف دارای شناس��نامه ش��ماره 2901 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 5854/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه شریفی بشناسنامه 580 در تاریخ 
94/8/27 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پس��ر و دو دختر به نامهای ذیل:1- رضا زارع شریف ش.ش 
2901 )پسر متوفی( 2- اصغر زارع شریف ش.ش 1739 )پسر متوفی( 3- فاطمه 
زارع ش��ریف ش.ش 1408 )دختر متوفی( 4- زهرا زارع ش��ریف ش.ش 70623 
)دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات 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 نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29935 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/120 آقای اصغر نظام دارای شناسنامه ش��ماره 294 به شرح دادخواست به 
کالس��ۀ 5875/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی نظام بشناسنامه 119 در تاریخ 94/9/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- 
اصغر نظام ش.ش 294 )فرزند( 2- محمود نظام ش.ش 247 )فرزند( 3- ربابه نظام 
ش.ش 770 )فرزند( 4- فاطمه نظام ش.ش 8020 )فرزن��د( 5- آرزو نظام ش.ش 
13052 )فرزند( 6- عزت نریمانی ش.ش 4 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29934 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



خبرخبر

در مراسم تودیع و معارفه رییس تصفیه خانه آب باباشیخعلی معاون 
 بهره ب��رداری آبفا اس��تان اصفهان گف��ت : در حال حاضر براس��اس

 بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان ، آب تولیدی در تصفیه 
خانه باباش��یخعلی یکی از کیفی ترین آب های ش��رب در خاورمیانه 
است؛ چرا که مدیر و کارشناسان این مجموعه با نهایت دقت ، مهارت 

و تعهد فرآیند تصفیه آب را دنبال می کنند .
 غالمی با اش��اره ب��ه چگونگی فرآیند تصفی��ه در این س��امانه گفت : 
 عالوه بر ب��ه کارگیری تجهی��زات نوین در تصفیه خانه باباش��یخعلی 
بهره گیری از تجارب مفید کارشناس��ان منجر به تولید آب با کیفیت 
مطابق با استانداردها شده است به طوری که می توان گفت به پشتوانه 
تجارب مفید و انتقال این تجارب به دیگر کارشناس��ان فرآیند تصفیه 

آب در سامانه باباشیخعلی به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد .
وی دلیل معرفی رییس جدید تصفیه خانه آب باباشیخعلی را انتقال 
تجارب دانست و گفت : هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان چندین 
تصفیه خانه آب در س��طح استان در دس��ت احداث دارد که می توان 
 به تصفی��ه خانه آب گلپایگان ، خوانس��ار ، اردس��تان و داران اش��اره

 کرد. 
بر این اس��اس به تجارب معمارزاده که 27 س��ال در تصفیه خانه آب 
باباش��یخعلی مش��غول به فعالیت بوده به منظور نظارت بر چگونگی 
فعالیت این تصفیه خانه در س��تاد نیاز داری��م هرچند که گرجی زاده 
مدیر جدید تصفیه خانه باباش��یخعلی هم با 20 سال سابقه کاری در 
تصفیه خانه باباش��یخعلی یکی از بهترین گزینه ها برای هدایت این 

سامانه می باشد .
در ادامه این مراس��م اکبری مدیر آبرسانی شرکت آبفا استان اصفهان 
گفت : تغییر و تحول اساس و بنیان رشد و تعالی است . معمارزاده در 
سال هایی که مدیر تصفیه خانه آب بوده در راستای تأمین پایدار آب 
شرب مردم اس��تان اصفهان بس��یار تالش کردند و این مهم را مردم 
اصفهان به خوبی احساس کردند؛ چرا که طی سال های اخیربر خالف 
وقوع بحران های مختلف همچون نش��ت گازوییل ، س��یالبی شدن 
رودخانه زاینده رود و نیز بحران کم آبی فرآیند تصفیه ، تأمین و توزیع 

آب در سامانه باباشیخعلی با دقت انجام گرفت .
وی افزود : مس��وولیت تأمین آب وظیفه بسیار خطیری است؛ چرا که 
عالوه بر رفع حیاتی ترین نیاز انسان از لحاظ معنوی هم بسیار ارزشمند 
است زیرا حکم سقایی را دارد . بنابراین می طلبد به پاس فعالیت 27 
ساله معمارزاده در تصفیه خانه باباشیخعلی از او قدردانی کرد . هرچند 
که در طی این سال ها معمارزاده بیش از 4 سال به عنوان مدیر تصفیه 

خانه مشغول به فعالیت بوده است .
در پایان این مراسم از فعالیت 27 ساله مهندس محسن معمارزاده در 
تصفیه خانه باباشیخعلی قدردانی شد و مهندس اسماعیل گرجی زاده 
با سابقه 20 سال فعالیت در تصفیه خانه باباشیخعلی به عنوان رییس 

جدید تصفیه خانه باباشیخعلی معرفی شد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان از برگزاری هفتمین 
 همایش بی��ن المللی ادی��ان توحیدی ب��ا حضور دکت��ر علی جنتی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان خبر داد
حجت االسالم والمس��لمین دکترحبیب رضاارزانی مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان گفت:هفتمین همایش بین المللی 
ادیان توحیدی با حضور حجت االس��الم و المس��لمین علی یونس��ی 
 دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی،

دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و نمایندگانی از پیروان 
ادیان الهی در اصفهان برگزار می شود.

وی گف��ت:در ای��ن همایش دس��تیار ویژه ریی��س جمه��ور در امور 
اق��وام و اقلیت های دینی و مذهبی،وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی،  
اس��تاندار اصفهان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
 و نمایندگان��ی از پی��روان ادی��ان الهی به ای��راد س��خنرانی خواهند

 پرداخت.
 مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفه��ان اظه��ار
 داش��ت:این همایش بین الملل��ی با حض��ور نمایندگان��ی از پیروان

 ادیان الهی ب��ه هم��ت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، اداره کل 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان و دبیرخانه ادیان توحیدی و

  با هم��کاری نهاد ریاس��ت جمه��وری، اس��تانداری اصفه��ان، دفتر 
 تبلیغات اس��المی اصفه��ان، جامعه المصطف��ی العالمیه، س��ازمان 
 فرهنگ و ارتباطات اس��المی، ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی

  اس��تان اصفهان، دانش��گاه ف��رق و مذاه��ب، ش��هرداری اصفهان، 
 ص��دا و س��یمای مرک��ز اصفه��ان و دانش��گاه های اصفه��ان برگزار 

می شود.
 ش��ایان ذکر اس��ت دبیرخانه ادیان توحیدی، همزمان ب��ا نام گذاری
  س��ال ١٣٩4 به ن��ام س��ال »دول��ت و مل��ت همدل��ی و همزبانی«
  از س��وی رهبر فرزان��ه انقالب اس��المی، به منظور توس��عه تعامالت
  علم��ی بین االدیان��ی  و تب��ادل اندیش��ه می��ان دانش��وران ادی��ان

  )اس��الم، زرتش��ت، یهود، صابئی  و مس��یحیت( و با هدف بررس��ی، 
تبیین و ارایه راهکار ها، ش��یوه ها و سیاس��ت های کارآمد، همچنین 
آسیب شناس��ی فرهن��گ و هوی��ت ادی��ان توحی��دی در مواجه��ه 
 با مس��ایل دینی جهان معاص��ر این همای��ش را در اصفه��ان برگزار 

می کند.
 گفتنی اس��ت هفتمین همایش  ای��ن المللی ادی��ان توحیدی صبح  
پنج شنبه ٨ بهمن ماه با شعار »همدلی و همزبانی در نفی خشونت و 
افراط گرایی« که در زمره مبانی و اصول مشترک ادیان توحیدی است 

در اصفهان برگزار می شود.
جهت مش��اهده اخبار مربوط به همایش بین المللی ادیان توحیدی 
به پورت��ال اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان به 
 نش��انی اینترنت��ی Isfahan.farhang.gov.ir www. مراجع��ه 

فرمایید.

تصفیه خانه  باباشیخعلی یکی  از 
کیفی ترین آب های شرب خاورمیانه

 برگزاری هفتمین همایش 
بین المللی ادیان توحیدی در اصفهان 

ش��هردار اصفهان گفت: با مش��ارکت بخش خصوصی تحول 
عظیمی در ناوگان حمل و نقل عمومی و شیوه خدمت رسانی به 

شهروندان به خصوص در بخش اتوبوسرانی ایجاد خواهد شد.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه بهره برداری از افتتاح طرح های 
عمرانی منطقه ١2 در قالب »هر هفته چند افتتاح« اظهارکرد: 
بهره برداری از دو خیابان، یک بوستان محلی و پیاده روسازی 
در منطقه ١2 از طرح های این هفته بود که با حضور خانواده 
ش��هدا و ایثارگران، ش��هروندان، مس��ووالن و اصحاب رسانه 
ومطبوعات تحویل ش��هروندان این منطقه از مناطق ١5 گانه 
شهر اصفهان شد. وی با اشاره به اینکه خیابان بنت الهدی صدر 
به طول یک هزار و ١50 متر با اعتباری بالغ بر ١٣ میلیارد ریال 
احداث شده اس��ت، افزود: احداث خیابان پاسداران به منظور 
اتصال ش��هرک کوثر به بهارس��تان به طول ٣٩0 مترمربع با 

اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال انجام شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه بوس��تان محلی شهرک مهدیه 
 نیز ب��ه ط��ول ٨ ه��زار و 500 مترمربع ب��ا اعتب��اری بالغ بر

  2٣ ه��زار میلیارد ری��ال احداث ش��ده اس��ت، تصریح کرد: 

پیاده روس��ازی خیابان های ورزش��گاه، رباط س��وم، فازیک 
 مطه��ری، نق��ش جه��ان، مهدی��ه و عقی��ق ب��ه مس��احت 
١6 هزارمترمرب��ع و با اعتباری بالغ بر ١0 ه��زار میلیارد ریال 

اجرا شده است.
جمالی نژاد با اش��اره ب��ه افتتاح ج��اده س��المت منطقه ١2 
خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای شهرداری اصفهان توجه 
به سالمت شهروندان اس��ت؛ چرا که معتقدیم شهر سالم در 
شهروندان سالم اس��ت در این راس��تا ایجاد جاده سالمت در 
کنار مراکز س��المت و فرهنگس��راهای محلی در دستور کار 
 قرار گرفته اس��ت. وی اظهارکرد: بر این اساس جاده سالمت 
 منطقه ١2 در خیاب��ان بنت الهدی صدر به ط��ول یک هزار و

 ١50 متر امروز افتتاح شد.شهردار اصفهان ادامه داد: در سال 
جاری این برنامه س��ومین افتتاحیه منطقه ١2 محسوب می 
شود. البته طرح هر هفته چند افتتاح دوبار در این منطقه برگزار 
شده است. جمالی نژاد با بیان اینکه تقویت حمل و نقل عمومی 
و بهبود شرایط زیست محیطی از مهم ترین اولویت های شهر 
اصفهان است، اضافه کرد: در برنامه اصفهان ١400 به تقویت 

حمل و نقل عمومی به خصوص حمل و نقل ریلی توجه بسیاری 
شده است.وی بیان کرد: با توجه به اینکه فاز اول خط یک مترو 
از منطقه ١2 آغاز شده اس��ت این منطقه می تواند به وسیله 

قطارشهری به مرکز اصفهان متصل شود.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در هفته گذشته ١70 دستگاه 
اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی افزوده شد، گفت: در طول سال 
به تدریج اتوبوس های یورو ٣ و یورو4 به ناوگان افزوده می شود.

جمالی نژاد افزود: با بخش خصوصی در حال مذاکره هستیم تا 
تحول عظیمی در ناوگان حمل و نقل عمومی به خصوص در 
بخش اتوبوسرانی داشته باشیم. وی تصریح کرد: در نظرداریم 

عمرناوگان اتوبوسرانی را از ١0 سال به 5سال کاهش دهیم.
ش��هردار اصفهان اظهار کرد: استفاده از وس��ایل حمل و نقل 
عموم��ی از جمله ترام��وا، منوریل، بی. آر. تی در کش��ورهای 
مختلف موافق��ان و مخالفانی دارد.جمالی ن��ژاد بیان کرد: در 
شهرتاریخی اصفهان تراموا بیش��تر از منوریل مورد استفاده 
قرار می گی��رد؛ چرا ک��ه در مقابل آثارتاریخ��ی اصفهان نمی 
توان مونوریل ایجاد کرد.وی تاکیدکرد: ش��هر اصفهان جنس 
تاریخی دارد از این رو اج��ازه نداریم هر آزم��ون و خطایی را 
در ش��هر آزمایش کنیم. بنابراین باید طرح جامع حمل و نقل 
تکمیل شود.ش��هردار اصفهان در خصوص اح��داث خط دو 
مترو تصریح کرد:  قرار است طی جلسه ای با حضور مسووالن 
 کشوری در حوزه میراث فرهنگی، مسووالن استانی و کشوری 
تصمیم گیری هایی در این زمینه انجام شود.جمالی نژاد اذعان 
کرد: سعی می کنیم فضاها و منظر شهری را به سمت و سویی 

ببریم که کم ترین ناامنی را در فضاهای عمومی داشته باشیم.
وی به راه اندازی تراموا اش��اره کرد و گفت: تراموا حمل و نقل 

عمومی گران است و نیاز به کارمطالعاتی دارد.
شهردار اصفهان افزود: مطالعات احداث تراموا از میدان استقالل 
تا میدان جمهوری و از میدان جمهوری تا میدان آزادی در حال 
اجراست. جمالی نژاد تصریح کرد: در صورت ارایه تسهیالت ویژه 

می توانیم در اصفهان تراموا راه اندازی کنیم.
 ارایه تخفیف 35 درصدی زمینه نوسازی بافت فرسوده 

را فراهم می کند
شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به ارایه تخفیف 
٣5 درصدی تراکم س��اختمانی به مناس��بت ای��ام دهه فجر 
گفت: هر س��اله در ایام دهه فجر تخفیف تراکم ساختمانی به 
شهروندان ارایه می شد، اما امس��ال تخفیف ویژه با تسهیالت 
بیشتری در اختیار شهروندان قرار می گیرد.جمالی نژاد افزود: 
در سال جاری تخفیف ٣5 درصدی در نظر گرفته شده و مراحل 
تکمیل پروانه ساختمانی نیز تا شهریورماه سال آینده تمدید 
شده اس��ت. وی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی در سال 
آینده به دلیل لحاظ شدن مالیات گران تر می شود، تصریح کرد: 
ارایه این تخفیف وی��ژه فرصت خوبی را برای نوس��ازی بافت 

فرسوده و ایجاد شادابی در محالت شهر فراهم می کند.
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برجام نمی تواند تمام مشکالت اقتصادی را 
برطرف کند

اصفهان با داشتن پارک های علم و فناوری قطب 
اقتصادی کشور شد

لزوم توجه شهرداری 
به فضاسازی شهر اصفهان

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با توافقات 
ش��کل گرفته نمی توان انتظار داشت تمام مشکالت 
اقتصادی برطرف شود، اما تا حدود زیادی از مشکالت 
کاسته شده و راه برای فعالیت های بیشتر اقتصادی 
 و حض��ور در بازاره��ای جهان��ی فراه��م می ش��ود.  
مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با 
اشاره به آثار رفع تحریم ها در رفع مشکالت اقتصادی 
اظهار کرد: امیدواریم هر چه زودتر ش��اهد آثار رفع 
تحریم ها در اقتصاد کشور و به تبع آن اقتصاد استان 
اصفهان باش��یم.وی بیان ک��رد: فع��االن اقتصادی 
در زم��ان اعم��ال تحریم های ظالمانه با مش��کالتی 
 در ارتباط ب��ا تجارت و نق��ل و انتقاالت پ��ول و کاال 
روبه رو بودند که خوش��بختانه با برداش��ته ش��دن 
تحریم ها این گونه مش��کالت برطرف خواهند ش��د. 
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: لوکوموتیو 
اقتصاد در مس��یر اصلی خود قرار گرفت��ه البته برای 
حرکت دادن آن نیاز به زیرساخت های فراوانی است، 

خوشبختانه با اقدامات به موقع دولت، روابط خارجی 
کش��ور بهبود پیدا کرده و امیدواریم روابط اقتصادی 
نیز گس��ترش یابند.وی تصریح کرد: البته با توافقات 
ش��کل گرفته نمی توان انتظار داشت تمام مشکالت 
اقتصادی برطرف شود، اما تا حدود زیادی از مشکالت 
کاسته شده و راه برای فعالیت های بیشتر اقتصادی 
جامعه صنعت و تولید و حض��ور در بازارهای جهانی 

فراهم می شود. 
رناسی گفت: با بازگشایی سوئیفت و برقراری ارتباطات 
بانکی با دنیا مشکالت صادراتی برطرف می شود زیرا 
تا قبل از این نقل و انتق��االت پولی در معامالت برای 
فعاالن اقتصادی بسیار دشوار بود و همواره با ریسک 
زیادی انجام می شد.وی با بیان اینکه رفع تحریم ها در 
جلوگیری از فساد اقتصادی موثر است عنوان کرد: با 
رفع تحریم ها کمک زیادی به بهبود اوضاع اقتصادی 
کشور هم می شود، البته نیاز است تعامالت با جامعه 

صنعت و تولید نیز افزایش یابد.

 رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: 
اصفهان از طریق ایجاد مراکز رش��د و پارک های 
عل��م و فن��اوری در اصفهان، قط��ب اقتصادی و 

صنعتی ایران است.
مهدی کشمیری اظهار داش��ت: شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به عنوان یک سازمان مستقل 
با هدف توس��عه مبتنی بر دانایی از طریق ایجاد 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در اصفهان، 
قطب اقتصادی و صنعتی ایران شکل گرفته است.

وی افزود: این س��ازمان به عنوان اولین سازمان 
مؤسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در 

کشور، تالش می کند بستری مناسب برای توسعه فعالیت  شرکت های دانش بنیان فراهم کند.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعالم کرد: در همین راستا زمینه الزم را برای تجاری سازی 

دستاوردهای آنها و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم آورد.
وی با اشاره به وظایف قانونی این شهرک، تصریح کرد: سازماندهی امکانات تحقیق و توسعه برای ایجاد 
پیوند بین منابع و مهارت های دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی و جهت دادن مؤثر جامعه علمی 

کشور به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز از وظایف قانونی این شهرک است.

 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: چشم انداز 
شهرداری اصفهان باید به سمت افزایش فعالیت های 

زیباسازی سوق پیدا کند.
 رس��ول جهانگی��ری در حاش��یه بهره ب��رداری 
از پروژه ه��ای منطق��ه ١2 ش��هرداری اصفهان که 
 در قال��ب دوازدهمی��ن هفت��ه از اج��رای ط��رح

 »هر هفته با چند افتتاح« برگزار شد با اشاره به اینکه 
اجرای طرح هر هفته با چند افتتاح تاثیر به سزایی در 
روند برنامه ریزی ها برای مناطق مختلف شهرداری 
اصفهان دارد، اظهار داش��ت: باید توجه داش��ت که 
مسووالن مدیریت شهری به واس��طه بهره برداری 
از این پروژه ها وارد محالت می ش��وند و از نزدیک با 
معضالت و نیاز شهروندان در محالت آشنا می شوند 
و این در برنامه ریزی های بعدی تاثیر به سزایی دارد.
 وی همچنی��ن بررس��ی عملکرد مدی��ران مناطق

 ١5 گانه ش��هرداری اصفهان را از دیگر مزیت های 
اجرای طرح »هر هفته با چن��د افتتاح« عنوان کرد 

 و افزود: بر این اس��اس با روندی که ش��هرداری در 
پیش رو گرفته است می توان به خوبی در خصوص 
تقدم و تاخ��ر پروژه ها میزان تحصی��ص اعتبارات و 
میزان س��رانه خدمات در هر منطقه تصمیم گیری 

کرد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه با اشاره 
به اینکه برگزاری طرح »هر هفت��ه با چند افتتاح« 
س��رانه خدمات در مناط��ق مختلف ش��هرداری را 
افزایش داده است،  ابراز داشت: با استمرار این طرح 
به میزان قابل توجهی س��رانه فضاه��ای خدماتی، 
ورزش��ی،  عمرانی،  حمل و نق��ل و تفریحی افزایش 
خواهد یافت.وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری 
اصفهان باید در خصوص فضاسازی شهر در اجرای 
پروژه ها نیز توجه داشته باشد، افزود: شهرداری در 
خصوص بناهای کالبدی طرح های خوبی را اجرایی 
کرده و در حوزه فضاس��ازی و روحیه دادن به شهر 

اقدام قابل توجهی را انجام نداده است.

فرماندار اصفهان گفت: حضور مردم برای مسووالن در عرصه بین المللی 
دلگرمی محسوب می شود.

فضل اهلل کفیل در نشست شورای آموزش  و پرورش شهرستان اصفهان 
با اشاره به کسب رتبه نخست توسط ش��ورای آموزش  و پرورش اظهار 
داشت: کس��ب رتبه به این معنا نیس��ت که به انتهای خط رسیده و در 
شرایطی ایده آل قرار داریم پس در این شرایط باید آسیب شناسی شود 

و مروری نیز بر سابقه شورا داشته باشیم.
وی افزود: کمیته هایی در زیر مجموعه ش��ورای آموزش   وپرورش باید 
تشکیل شود و از همه مهم تر تش��کیل دبیرخانه شوراست که دبیرخانه 

باید برنامه ای تدوین شده و قوی را آماده سازد.
فرماندار اصفهان با اشاره  به نزدیک شدن به ایام اهلل دهه فجر خاطرنشان 
کرد: در این زمین��ه معاونان پرورش��ی ش��وراها باید گرد ه��م آیند و 
برنامه ه��ا را در این زمینه مط��رح کنند و نکته مهم این اس��ت که باید 
 برای هر مقطع برنامه ای خاص دیده ش��ود که این مساله ای بسیار مهم 

است.
وی تصریح کرد: دهه فجر باید فرهنگ نس��ل دوم و س��وم انقالب را در 
خود جای دهد و واحدهای آموزشی بهتر از همه می توانند در این زمینه 
کار کرده و این فرهنگ را انتقال دهن��د، دانش آموزان ما دیگر به دنبال 
اقدامات کلیشه ای نیستند و باید در این راستا گفتمان روشن میان آنها 

صورت گیرد تا با حاکمیت و نظام سیاسی آشنا شوند و پاسخی مناسب 
را برای پرسش های خود مطرح کنند.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: انتخابات دارای ٣ ضلع اجرایی، 
نظارت بر انتخابات و رکن مش��ارکت در انتخابات است که مهم ترین و 
مؤثرترین نقش را در این زمینه مردم دارند به ای��ن دلیل که انتخابات 
فرصتی سرنوشت ساز برای جمهوری اسالمی است و حضور حداکثری 

مردم در انتخابات بسیار مهم است.
فرماندار اصفهان اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات بسیار مهم است 
به این دلیل که نظام سیاسی ما جمهوری اسالمی و حاکمیت کشور بر 
اساس دین است که به دست مردم و انقالب شکل گرفته پس سرنوشت 

آن نیز باید به دست مردم تعیین شود.
وی افزود: انتخابات محل همگرایی و همراهی مردم با نظام و پش��توانه 
امنیت ملی است که بزرگ ترین نعمت برای هر جامعه ای نعمت امنیت 

است.
وی با بی��ان اینکه حضور مردم برای مس��ووالن در عرص��ه بین المللی 
دلگرمی محسوب می شود، خاطرنش��ان کرد: به هر میزان که مردم به 
صحنه بیایند، مسووالن ما در عرصه جهانی بهتر می توانند حاضر شوند 
و از منافع ملی دفاع کنند پس باید این گونه مسایل برای دانش آموزان 

تبیین شود.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: 
جایگاه های سوخت بنزین تک سکو ایجاد شده در کالنشهر اصفهان بر اساس 

ضوابط و گواهینامه های ایمنی و سالمت ایجاد شده است.
 بهمن علیپور با رد برخی اخبار و مطالب منتش��ر ش��ده درب��اره خطر زا بودن 
جایگاه های سوخت تک س��کو که به تازگی در کالنش��هر اصفهان ایجاد شده 
افزود: این جایگاه ها بر اساس گواهینامه ایمنی و سالمت )HSE(، اصول فنی و 
مهندسی و با نظارت کامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایجاد شده اند.

وی با تاکید بر اینکه ایمنی این جایگاه ها حتی از جایگاه های معمولی سوخت 
نیز بیشتر است اظهار کرد: در این جایگاه ها نوع نازل و پمپ متفاوت و از فناوری 
استیج ) Stage( برای تبدیل مجدد بخار بنزین به فرآورده بنزین جهت ایمنی 
بیشتر استفاده شده اس��ت. وی با دادن اطمینان خاطر به مردم درباره فعالیت 
جایگاه های جدید سوخت در اصفهان گفت: در خبری که هفته گذشته منتشر 
ش��د به نقل از یک فعال صنفی آمده بود که جایگاه ه��ای جدید در زمین های 
غیراستاندارد احداث شده و می تواند خطرآفرین باشد در حالی که فرد مصاحبه 

شونده به ما اعالم کرد که منظور وی چیز دیگری بوده است.
علیپور اضافه کرد: این فعال صنفی تاکید کرد که منظور او این بوده که چنانچه 
مراجع مربوطه در ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی و مراجع دیگر ایمن 
بودن این جایگاه ها را تایید نکنند می تواند خطرناک باش��د در غیر این صورت 

خطرناک نیست.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان تصریح 
کرد: طبق گفته این فعال صنفی، منظور او این بوده ک��ه در صورت راه اندازی 
جایگاه های تک س��کو، ممکن اس��ت منافع مالی جایگاه داران فعلی به خطر 
 بیفتد که با رایزنی و جلسه هایی که با مسووالن داشته اند برای رفع این مشکل

 راه حل هایی از جمله جبران ضرر برای جایگاه داران اندیشیده شد.
وی با بیان اینکه مقرر اس��ت ١7 جایگاه تک س��کو از 40 جایگاه ایجاد ش��ده 
همزمان با دهه فجر امسال در کالنش��هر اصفهان راه اندازی شود گفت: قیمت 

بنزین در این جایگاه تفاوتی با قیمت جایگاه های معمولی ندارد.
علیپور، مهم ترین هدف از راه اندازی این جایگاه های جدید را تامین رفاه بیشتر 
مردم، عدم اتالف وقت و انرژی با حذف صف های طوالنی و کاهش آلودگی هوا 
در کالنش��هر اصفهان اعالم و تاکید کرد: این طرح ملی و مقرر اس��ت در سایر 

کالنشهرهای کشور از جمله تهران نیز اجرا شود.
 وی در پاسخ به این س��وال که مقرر بود 20 تا 22 جایگاه س��وخت همزمان با 
دهه فجر افتتاح شود توضیح داد: سه جایگاه به دالیلی از جمله شکایت مردمی 
و دس��تگاه های اجرایی یا نزدیک بودن به خط عبور لوله گاز از فهرست افتتاح 
خارج شد. مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد: 
 اکنون در اس��تان اصفهان نخس��تین برندهای جایگاه های تک س��کو در حال

 شکل گیری است و به نظر می رسد در دهه فجر امسال دست کم 22 جایگاه تک 
سکو از 40 جایگاه ساخته شده در این استان به بهره برداری برسد. 

شهردار اصفهان در حاشیه افتتاح پروژه های منطقه 12:

اصفهانی ها منتظر تحول در حمل و نقل عمومی شهر باشند

فضل اهلل کفیل فرماندار اصفهان اعالم کرد:

حضور مردم در انتخابات سبب دلگرمی مسووالن در عرصه جهانی می شود
مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی :

جایگاه های سوخت تک سکو در اصفهان ایمن است
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تکواندوکاران 33 کشور تاکنون موفق به کسب 64 سهمیه المپیک شده اند و 
64 سهمیه دیگر را در رقابت های قاره ای ، سهمیه های میزبان و وایلدکارت ها 

در میان مدعیان توزیع خواهد شد.
خط��ر حذف تکواندو از المپیک، فدراس��یون جهانی تکواندو را برآن داش��ت 
 مسیر کس��ب س��همیه المپیک را تغییر دهند. برنامه جدید با هدف حضور 
 بهترین های تکواندو جهان و به طبع آن برگزاری رقابت های المپیک در باالترین 
سطح فنی بعد از المپیک ۲۰۱۲ لندن از سوی کمیته فنی فدراسیون جهانی 

طراحی و اجرا شد. 
ش��اید عادالنه ترین راه برای رسیدن به این هدف یعنی حضور بهترین های 
 جه��ان همین راه اندازی سیس��تم رنکنیگ در اوزان مختل��ف و امتیازدهی 
به رقابت های بین المللی بود. سیس��تمی که س��ال هاس��ت در چند رشته 

ورزشی از جمله جودو در حال اجراست و به خوبی هم جواب داده است. 
ب��ا این ش��رایط و در پایان رقابت های کس��ب س��همیه از طریق سیس��تم 
رنکنی��گ، 4۸ تکوان��دو ب��ا ایس��تادن در رتب��ه ه��ای اول تا شش��م اوزان 
 مختلف موفق به کس��ب س��همیه شدند. ۷۲ س��همیه نیز از طریق برگزاری 
رقابت های قاره ای میس��ر می ش��ود. رقابت هایی که تا کنون فقط در اروپا 
برگزار ش��ده و ۱6 تکواندوکار نیز از قاره س��بز جواز حضور در ریو ۲۰۱6 را 

کسب کرده اند. 
در میان 64 س��همیه ای که تا کنون توزیع ش��ده کره جنوبی با پنج سهمیه 
)س��ه س��همیه در بخش م��ردان و دو س��همیه در بخش زنان( بیش��ترین 
 نماین��ده را ت��ا اینجای کار ب��ازی های المپیک خواهد داش��ت. با این وجود 

چشم بادامی های کره در رقابت های قاره ای حضور نخواهند داشت.
کش��ورهای انگلستان، فرانس��ه، مکزیک و آذربایجان هر کدام چهار سهمیه 
 کس��ب کرده اند. ایران، روس��یه، کرواس��ی، آلمان و اس��پانیا با سه سهمیه 
در مکان های بعد قرار دارند. ش��ش کش��ور ترکیه، بلژیک، چین، صربستان، 
سوئد و لهستان دو سهمیه در اختیار گرفته اند. چین تایپه، ساحل عاج، مصر، 
گابن، ژاپن، مولداوی، پرتقال، تایلند، آمریکا، ازبکستان، بالروس، فنالند، رژیم 
اشغالگرقدس، هلند و نروژ هر کدام یک سهمیه دارند و راحله آسمانی هم با 

سهمیه wtf به ریو می رود. 
تکوان��دو در ب��ازی های المپیک در چه��ار وزن مردان و چه��ار وزن زنان با 
حض��ور ۱6 تکوان��دوکار در ه��ر وزن برگ��زار م��ی ش��ود که ت��ا کنون 64 
 س��همیه توزی��ع ش��ده و نیم دیگ��ر آن باقی مانده اس��ت. از س��همیه های 
 باق��ی مان��ده کش��ور میزب��ان چه��ار س��میه، وایل��دکارت چهار س��همیه، 
 قاره اقیانوس��یه هش��ت س��همیه، قاره های آفریقا، آس��یا و آمریکا هر کدام

 ۱6 س��همیه کس��ب خواهند کرد. تیم ملی کش��ورمان تا کنون سه سهمیه 
در بخش مردان توس��ط عاشورزاده، مهدی خدابخش و سجاد مردانی کسب 
کرده است. بانوان نیز باید برای کسب دو سهمیه در مسابقات قاره ای شرکت 
کنند. مس��ابقاتی ک��ه فیلیپین در مانی��ل طی روزه��ای3۱ فروردین و اول 

اردیبهشت ماه ۹۵ آن را میزبانی خواهد کرد. 
با نگاهی به کش��ورهای آس��یایی ک��ه در بخش بانوان و از طریق سیس��تم 
رنکینگ موفق به کس��ب س��همیه ش��ده اند باید عنوان داشت که دو بانوی 
 کش��ورمان در اوزان ۵۷- و 6۷+ کیلوگ��رم می توانند ب��ا هدایت مینو مداح 
دو سهمیه از رقابت های قاره ای کسب کنند تا ایران هم در کنار کره جنوبی 

با ۵ تکواندوکار راهی ریو شود.

دبیر فدراس��یون کش��تی در توضیح دالیل تغییر مقصد تیم های ملی 
کشتی از ترکیه به اوکراین توضیحاتی ارائه کرد.

 حمی��د بن��ی تمی��م در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که چ��را تی��م های 
 کش��تی ای��ران به ج��ای تورنمنت ترکیه، س��ر از اوکرای��ن در آوردند

کاران  فرنگ��ی  الملل��ی  بی��ن  تورنمن��ت  تغیی��ر  داش��ت:  اظه��ار    
از جام وهبی امره ترکیه به تورنمنت بین المللی اوکراین، دالیل مختلفی 
داشت. در ابتدا به صالحدید متولیان امر و همچنین روابط سیاسی بین 
دو کش��ور، بهتر دیدیم تا به جای ترکی��ه در تورنمنت اوکراین حضور 
پیدا کنیم. البته دلیل دیگر این مساله نیز همان عدم تعامل و همکاری 
مس��ووالن کشتی ترکیه با فدراسیون کش��تی است، چرا که آنها بارها 
در رقابت های بین المللی کش��ورمان ش��رکت  نکردند و گویا تمایلی 
 ب��ه این همکاری و تعامل دوطرف ندارند. وی افزود: ما هم بهتر دیدیم 
تا رفتاری مشابه انجام دهیم و فعال در تورنمت های کشور ترکیه شرکت 
 نکنیم. دبیر فدراس��یون کشتی خاطر نشان کرد: در این خصوص باید 
ب��ه دالیل فنی مربیان تیم های ملی کش��تی آزاد و فرنگی هم اش��اره 
 کرد، چراکه آنها نیز با توجه به تعدد مس��ابقات و تقسیم بندی اعضای 
کادر فنی اعزامی به این مسابقات، صالح کار خود را در این دیدند که 

مقصد تیم های ملی از ترکیه به اوکراین تغییر کند.
وی در خاتم��ه در پاس��خ به این س��وال که آیا با توجه به مناقش��ات 
 سیاس��ی روس��یه و اوکرای��ن، امنی��ت کاف��ی در ای��ن کش��ور برای 
کش��تی گیران وجود دارد یا خی��ر گفت: تورنمنت بین المللی اوکراین 
 در ش��هر کی ی��ف پایتخت این کش��ور برگزار می ش��ود و این ش��هر 
 در امنیت کامل است. در نتیجه مشکلی در این خصوص وجود ندارد و 
 کش��تی گیران م��ا می توانن��د بدون هیچ مس��اله ای در این کش��ور 
 ب��ه میدان برون��د. در حالی که قرار بود ش��اگردان محمد بنا به زودی 
در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه حضور پیدا کنند، این سفر 
 لغو و تیم اعزامی با تغییر جهت، راهی اوکراین خواهد شد. رقابت های 
بین المللی کش��تی جام » مربیان و کش��تی گیران برتر« اوکراین طی 

روزهای ۲4 و ۲۵ بهمن ماه در شهر کی یف برگزار می شود.

 اواخر مراس��م تش��ییع همایون به��زادی صحن��ه ای در گوش��ه زمین چمن 
شهید شیرودی رقم خورد که از دید خیلی ها دور ماند.

عل��ی دایی ک��ه برای رس��یدن ب��ه کنفرانس مطبوعات��ی فینال جام ش��هدا 
 عجل��ه داش��ت، در ح��ال خ��ارج ش��دن از درب ورودی زمی��ن چم��ن بود و 
محمد مایلی کهن هم در میان حلقه تعدادی افراد همان نزدیکی قرارداش��ت. 
مایل��ی کهن با دیدن دایی به س��مت او رفت و ش��هریار هم ت��ا حاجی را دید 
راهش را به طرف او کج کرد. روبوسی آنها و در آغوش گرفتن همدیگر صحنه 
 جالبی بود که نشان می داد هر دو طرف تمام کدورت های گذشته را فراموش 
 کرده اند. در این بین دایی حرف هایی کوتاه را به مربی سابقش گفت: خودت را 
اذیت نکن حاجی. فوتبال همین است و همیشه هم نقدها و حرف ها هستند. 
 ش��ما زحمت خودتان را کش��یدید. خسته نباش��ید. مایلی کهن هم در جواب 

از او تشکر کرد و این دیدار ناگهانی به اتمام رسید .

64 سهمیه المپیک به کدام 
تکواندوکاران رسیده است؟

تغییر مسیر کشتی هم سیاسی بود هم فنی

حرف های درگوشی دایی و مایلی کهن

پس از دو روز نشس��ت، مسووالن برگزارکننده مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا، 
بازی های نماینده ایران و عربستان را به تعویق انداختند.

 این اتف��اق می توان��د از جهات مختل��ف برنامه ه��ای 4 باش��گاه ایرانی حاضر 
در لیگ قهرمانان را تحت الشعاع قرار دهد. 

زمان بندی؛ دو سر سوخت
موضوع تغییر زمان ب��ازی نماینده های ایران و عربس��تان می تواند از دو منظر 
مشکالت عدیده ای را برای تیم های ایرانی به وجود بیاورد، ابتدا اینکه هر چهار 
باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان)در صورت صعود نفت به مرحله گروهی( 
جهت بازی موردنظر، برنامه ریزی خود را  برای حضور در خانه پیاده کرده بودند 
اما اکنون به کشور دیگری سفر خواهند کنند و مسافتی که از هتل محل اقامت 
تا ورزشگاه طی می کردند را اکنون باید به کشور دیگری بروند و طبیعتا چند روز 

قبل و بعد از بازی را از دست خواهند داد.
نکته دوم هم در این زمینه برنامه ریزی تیم ها ب��رای بازی در لیگ برتر و داخل 
کشور است، پیش ازاین و با اعالم برنامه قبلی مسابقات، سازمان لیگ نیز به طرح 
برنامه بازی ها پرداخت اما اکنون این برنامه ها دس��تخوش تغییر خواهد شد و 

همین موضوع باعث بالتکلیفی تیم ها در بازی های شان خواهد شد. 
میزبانی؛ محروم از تشویق

با انج��ام این بازی ه��ا در کش��ور بی ط��رف نه تنها ی��ک میزبان��ی از تیم های 
ایران��ی گرفت��ه می ش��ود ک��ه می ت��وان گف��ت ی��ک میزبان��ی ب��ه تیم های 
عربس��تانی اهداء می ش��ود، به هرحال اگر قرار باش��د این بازی ها در کش��وری 
عرب زبان برگزار ش��ود ه��واداران فوتبال در کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس 
به تش��ویق تیم های عربس��تانی خواهن��د پرداخ��ت و البته تیم ه��ای ایرانی 
 نی��ز از تش��ویق ه��واداران خ��ود در ی��ک دی��دار مه��م و حس��اس مح��روم 

می شوند. 

مالی؛ هزینه دو برابر
تیم های ایرانی به دلیل برگزاری بازی ها در کشور بی طرف ازنظر مالی نیز متضرر 
خواهند شد، آن ها که می توانستند با کمترین چالش مالی و با استفاده از امکانات 
کشور و شهر خود از تیم میهمان پذیرایی کنند اکنون باید در کشوری دیگر عالوه 

بر هزینه های مربوط به تیم خود، هزینه های تیم حریف را هم متقبل شوند.
خستگی؛ به نفع سرخابی ها

درحالی که در آن زمان تیم ه��ای حاضر در لیگ قهرمان��ان، طبیعتا در کوران 
رقابت های لیگ برتر حضور خواهند داش��ت باید زحمت سفر به کشوری دیگر 

را به جان بخرند و این موضوع می تواند آن ها را در لیگ داخلی به شدت متضرر 
کند. ذوب آهن، س��پاهان، تراکتورس��ازی و نفت که در هفته های پایانی لیگ 
 برتر، دیدارهای خود در لیگ قهرمانان آسیا را نیز برگزار می کنند اکنون باید با 
چند روز تغییر به دلیل سفر به کشورهای دیگر بازی های خود را معوقه ببینند. 
و می توان گفت این موضوع بیش از هر تیم دیگری به نفع دو تیم بزرگ پایتخت 
و البته استقالل خوزستان خواهد بود چراکه احتماال تا آن زمان هر 4 تیم حاضر 
در کورس قهرمانی خواهند بود و خستگی آن ها می تواند بیش از هر تیم دیگری 
به سود سرخابی های تهران و اهواز باشد تا از خستگی حریفان قدر خود استفاده 

کنند. 
هر گروه یک تیم عربستانی

این اتفاق در حالی می افتد ک��ه در هر گروهی که تیم های ای��ران حضور دارند 
یک تیم عربس��تانی نیز حضور دارد. در گروه اول این رقابت ها که تیم سپاهان 
 اصفهان حضور دارد االتحاد عربس��تان نیز در صورت پیروزی در پلی آف حضور 

خواهد داشت. البته در این گروه لوکوتیو ازبکستان نیز حضور دارد.
در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا نیز از ایران تیم ذوب آهن اصفهان حضور دارد، 
این در حالی است که النصر عربستان هم در همین گروه است. لخویای قطر دیگر 
تیم هم گروهی ذوبی هاست، ضمن اینکه الش��باب امارات و بنیادکار ازبکستان 

نیز از حریفان احتمالی هستند. 
در گروه س��وم و جایی که تراکتورس��ازی تبری��ز حض��ور دارد از بین تیم های 
عربس��تانی الهالل هم بازی تبریزی ها خواهد بود. پاختاکور ازبکستان و یکی از 

تیم های الجریزه امارات و السد قطر تیم دیگر گروه سوم است.
 و در گ��روه چه��ارم نیز نفت ته��ران در ص��ورت صع��ود از بازی پل��ی آف باید 
با االهلی عربستان رودررو ش��ود. العین امارات و نسف قاراش��ی ازبکستان نیز 

تیم های دیگر این گروه هستند.

سیری در دنیای ورزش

ملی پوش تکواندوی بانوان گفت: تا المپیک ریو برزیل تمام تمرکزم روی تمرین 
است تا به هدفم که کسب مدال طال است دست پیدا کنم.

اک��رم خدابنده با بیان این که تنه��ا کاری که این روزها به خوبی انجام می دهد 
تمرین است، افزود: برای رسیدن به مدال طالی المپیک باید سخت تالش کنم.

وی در خصوص ش��رایط اردوی تیم ملی گفت: ش��رایط اردو بسیار خوب است 
و مینو مداح، س��رمربی تیم ملی برنامه های بس��یار خوبی برای افزایش آمادگی 
جسمی و روحی من و کیمیا علیزاده در نظر گرفته است. کادر فنی به خصوص 
 مین��و مداح به خوبی ورزش��کاران را زیر نظر دارند و اج��ازه نمی دهند وقفه ای 
در تمرینات جس��مانی و همچنین شرایط روحی روانی ما ایجاد شود که از این 

جهت ممنون آنها هستم.
کاپیتان تیم ملی تکواندو با اش��اره به اینکه یکی از آرزوهای ورزش��ی اش کسب 
 خوش��رنگ ترین مدال المپیک اس��ت، یادآور شد: برای رس��یدن به المپیک و 
کسب خوشرنگ ترین مدال ابتدا باید در رقابت های کسب سهمیه شرکت کنیم 

که حتم دارم با دست پر، از آن خارج خواهیم شد.
وی درباره ش��ناخت از حریفانش در رقابت های کس��ب س��همیه ریو برزیل نیز 
 گف��ت: تا حدودی ش��ناخت داریم اما مهم نیس��ت و این آمادگ��ی را داریم که 

هر حریفی روبروی مان ظاهر شود را شکست دهیم.
 خدابن��ده در پای��ان گف��ت: بارها خ��واب باال رفتن از س��کوی المپی��ک ریو را 
 دیده ام و امیدوارم این مهم تعبیر شود و تکواندوی بانوان با دو مدال من و کیمیا

افتخار آفرینی کند.

جانلویجی بوفون، سنگربان سرشناس یوونتوس با وجود این که 3۸ سال دارد 
 ام��ا همچنان دروازه بان نخس��ت بیانکونری  و تیم ملی فوتبال ایتالیا اس��ت. او 
هر چند س��ن و س��ال زیادی دارد اما یکی از آماده ترین دروازه بان های حال 

حاضر فوتبال جهان است.
بوف��ون در گفت و گوی��ی که با روزنامه توتو اس��پورت ایتالیا داش��ت، درباره 
خداحافظ��ی از دنیای فوتبال س��خن به میان آورد. او گف��ت: اگر بدنم جواب 
بدهد، می خواهم تا بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ به میدان بروم و بعد از آن برای 

همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی می کنم.
او درباره باش��گاهش یوونتوس نیز گفت: عملک��رد اخیر یوونتوس و بازی هایی 
که این تیم به نمایش می گذارد، اس��تثنایی اس��ت. یک تیم چطور می تواند 
یازده پیروزی پیاپی را به دست آورد؟ چنین چیزی تنها زمانی میسر می شود 
که بازیکنان، هم از نظر ذهنی و هم از نظر بدنی در ش��رایط بسیار خوبی قرار 
داش��ته باشند. این نش��ان می دهد تیم بسیار خوبی هستیم و می توانیم برای 

هر حریفی به پیروزی برسیم.
کاپیت��ان یوونت��وس ادام��ه داد: ممکن اس��ت آماره��ای خ��وب یوونتوس و 
پیروزی ه��ای پیاپی ما به زودی قطع ش��وند اما مهم این اس��ت تا آنجایی که 
می توانیم، به این پیروزی ها ادامه دهیم. چنین کاری ش��بیه به این اس��ت که 
ی��ک نف��ر پولش را در بانک می گذارد تا در وقت نیاز، آن را برداش��ت کند. ما 
ه��م باید امتیازهای الزم را جم��ع آوری کنیم تا هر وقت به آنها نیاز داریم، از 

آنها بهره گیریم.

لیبرو س��ابق تیم ملی والیبال می گوید غیبت مقطعی اش به صالحدید 
کادر فنی وقت بوده و خداحافظی در کار نبوده است.

 ب��ا انتخ��اب رائ��ول لوزان��و آرژانتین��ی ب��ه عن��وان س��رمربی جدی��د 
 تی��م مل��ی والیب��ال قطع��ا اتفاق��ات ت��ازه ای در ای��ن مجموعه پیش 
 خواهد آمد همان طور که گاییچ، مرحوم حسین معدنی، خولیو والسکو و 
 اس��لبودان کواچ تغیی��رات زیادی را انج��ام دادند. یکی از پس��ت های 
تیم ملی که در چند س��ال اخیر دست خوش تغییرات زیادی شده بود، 
لیبرو اس��ت که به صورت مقطعی بازیکن��ان مختلفی در آن توپ زدند 
 که علیزاده و مرندی آخرین آن بودند. اواس��ط مس��ابقات لیگ جهان و 
بع��د از بازی ایران مقال لهس��تان با نظر کواچ فره��اد ظریف به تهران 
بازگش��ت و از آن موقع به بعد دیگر بازیکنان دیگری در این پست بازی 
 کردند. بعد از اتفاق لهستان توضیحات زیادی از سمت لیبرو تیم ملی و 
کادر فن��ی تیم ملی ارائه نش��د اما حاال فرهاد ظریف م��ی گوید: مردم 
بعض��ی وقت ها م��ن را بیرون م��ی بینند می گویند چ��را خداحافظی 
 ک��ردی و این طور صحبت ها. چه کس��ی گفته من خداحافظی کردم و 
 نمی خواهم در تیم ملی بازی کنم؟ من در چند بازی آخر تیم ملی در تهران

  لی��گ جهان��ی را از دس��ت دادم و اتفاقات آن موقع به س��رمربی وقت 
بر می گش��ت و حاال با آمدن لوزانو او م��ی تواند هر بازیکنی را انتخاب 
کن��د. کواچ در آن مقطع صالح دید از من اس��تفاده نکند اما این معنی 

خداحافظی من را نمی دهد.

 خواب فتح سکوی المپیک را 
زیاد می بینم

زمان خداحافظی بوفون از فوتبال 
مشخص شد

شرایط والیبال با لوزانو 
فرق خواهد کرد

 مجادله ایران و عربستان 
به نفع سرخابی ها!

دست یحیی بر روی نیمکت پر شد؛

از تقویت قلب دفاع تا نگاه ویژه به سمت چپ

عملک��رد ذوب آهن در نق��ل و انتقاالت نیم فصل به صورتی بود که این تیم 
کمبود آنچنانی در پست های مختلف احساس نمی کند.

بر روی کاغ��ذ ذوب آهنی ها در نقل و انتقاالت نیم فصل یکی از موفق ترین 
تیم ها بودند و طرفداران این تیم بس��یار امیدوارن��د تا یحیی گل محمدی 
بتواند با ذوب آه��ن اولین جام قهرمانی تاریخ لیگ را برای نماینده فوتبال 
اصفهان کس��ب کند. ق��رار گرفتن ذوب آهن در جایگاه س��وم جدول لیگ 
و قرع��ه بازی ه��ای این تیم در چن��د هفته آینده این امی��دواری را ایجاد 
کرده تا ش��اگردان یحیی گل محمدی بتوانند فاصله کم خودشان با دو تیم 
اس��تقاللی صدر جدول را جبران کنند و در ادامه شانس قهرمانی در لیگ 

را پیدا کنند.
ذوب آهن بنا بر اعالم نی��از یحیی گل محمدی در نقل و انتقاالت نیم فصل 
 4 بازیکن ش��امل هاش��م بی��ک زاده، وحید محم��دزاده، احم��د کامدار و 
مارک��و آیوبل جذب ک��رد و در مقابل تنه��ا اکبر صادقی را از دس��ت داد 
 ت��ا جنس یحیی گل محم��دی در نقاط مختلف زمین تقریبا جور باش��د و 
 اگ��ر مهرداد قنب��ری هم بتواند تا پایان فروردین س��ال آین��ده خودش را 
 به ترکیب تیم برس��اند که ش��رایط بس��یار بهتر از امروز هم خواهد ش��د. 
اما نگاهی به نقاط مختلف زمین بازی ذوب آهن نش��ان می دهد که قدرت 
ای��ن تیم در کدام قس��مت بیش��تر از قبل ش��ده و در کدام پس��ت تراکم 

بازیکنان وجود دارد.
دروازه بان

محمدرش��ید مظاه��ری در نیم فصل اول لیگ، مرد ش��ماره ی��ک دروازه 
ذوب آهن بود و حتی با وجود بازی محمدباقر صادقی در جام ش��هدا بعید 

به نظر می س��د که گل محمدی در ادامه لیگ قصدی برای نیمکت نش��ین 
کردن مظاهری داش��ته باش��د مگر اینکه عملکرد او عاملی برای بروز این 

اتفاق ش��ود. در ح��ال حاضر مظاهری با اختالف جزو س��ه دروازه بان برتر 
لیگ اس��ت و البت��ه محمدباقر صادقی هم دروازه بان کم تجربه ای نیس��ت 
ولی این نیمکت نش��ینی های متوالی ممکن است عاملی برای افت او شود. 
با وجود این دو نفر، ذوب آهن در پس��ت دروازه بانی هیچ مش��کلی ندارد و 
 ب��ه همین خاطر گل محمدی در نیم فصل اج��ازه جدایی به صادقی نداد تا 
با اندوخته ای مناسب آماده حضور در سه جبهه شود. البته پیمان سلمانی 
هم دروازه بان سوم ذوب آهن است که به نظر می رسد در شرایط فعلی باید 

به فکر کسب تجربه بیشتر باشد.
مدافعان

در ای��ن خط ذوب آه��ن در نیم فصل اول دچار بیش��ترین آس��یب دیدگی 
 ش��د و مصدومیت ه��ای متوال��ی ه��ادی محم��دی، مه��رداد قنب��ری و 

محمد نژادمهدی ش��رایط بسیار نگران کننده ای را در این ناحیه ایجاد کرد 
ولی حجت حق وردی و ولید اس��ماعیل لبنانی امتحان خودش��ان را خوب 
پس دادند تا ذوب آهن بیش از حد در پس��ت دفاع دچار دردس��ر نش��ود. 
 همی��ن موضوع باعث ش��د تا گل محمدی در نقل و انتق��االت نگاه ویژه ای 
به ترمیم این خط داشته باشد و به همین خاطر وحید محمدزاده در پست 
دفاع میانی و هاشم بیک زاده در کناره زمین جذب شدند تا شرایط به یک 

ثبات نسبی برسد.
 در ح��ال حاضر ذوب آهن 4 بازیکن با تخص��ص بازی در دفاع میانی دارد 
و ای��ن موضوع ممکن اس��ت گل محمدی را برای انتخ��اب مدافعان اصلی 
 خ��ودش دچار مش��کل کن��د. از طرف دیگر بی��ک زاده با وج��ود عملکرد

 نه چندان خوبش در تیم صبا به نوعی یک آچار فرانس��ه اس��ت و قابلیت 
بازی در س��مت چپ و راس��ت زمین را هم دارد تا ذوب آهن در این ناحیه 

کمبودی احساس نکند.

هافبک
در این خط اکبر صادقی از ذوب آهن جدا شد و طبیعی بود که گل محمدی 
به فکر جانش��ینی برای او باش��د و ب��ه همین خاطر احم��د کامدار بعد از 
یک نیم فصل ناموفق در س��یاه جامگان به ذوب آهن پیوست تا جای خالی 
صادق��ی را پر کند. مارکو آیوبل چپ پا هم دیگر بازیکنی بود که ذوب آهن 
خری��د تا خط هافب��ک خودش را تقوی��ت کند. البته با توج��ه به نمایش 
مهدی مهدی پور و احس��ان پهل��وان در نیم فصل اول منطقی نیس��ت که 
انتظار فیکس بودن این دو بازیکن جدید تیم ذوب آهن را داش��ته باش��یم 
ولی همین که کامدار و آیوبل بر روی نیمکت حضور داش��ته باش��ند یعنی 
گل محمدی اس��ترس و فش��اری را از بابت غیب��ت بازیکنان اصلی خودش 
احساس نخواهد کرد. از طرف دیگر زوج رجب زاده و حدادی فر هم به مانند 
س��ابق همچنان موتور حرکتی ذوب آهن هستند که بار اصلی خط هافبک 
را به دوش خواهند کش��ید. در سمت راس��ت زمین هم که اسماعیلی فرد 
 و تبری��زی حضور دارند و می توان گفت ذوب آهن به نس��بت نیم فصل اول 

در این قسمت از زمین تقویت شده است.
مهاجم

سیس��تم ب��ازی گل محم��دی ب��ه صورتی اس��ت ک��ه فقط ی��ک مهاجم 
ن��وک می تواند در ترکی��ب ذوب آهن به میدان برود و ای��ن موضوع باعث 
 ش��د تا در نیم فصل اول لیگ صحبت های زیادی بر س��ر نیمکت نش��ینی 

مسعود حسن زاده مطرح شود. 
به همی��ن خاطر منطقی بود که گل محمدی تمایل��ی برای جذب بازیکن 
جدید در این پست نداشته باشد و با حضور کاوه رضایی، مسعود حسن زاده 

و مرتضی تبریزی ذوب آهن ترکیب کاملی از بازیکنان را در این قسمت از 
زمین در اختیار دارد.
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زندگي، خاطره  آمدن و رفتن ماستبارگهش را آب برده
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داستان کوتاه حکایت

 جعفر بن يونس، مش��هور به ش��بلى از عارف��ان نامى و 
پر آوازه قرن سوم و چهارم هجرى است. وى در عرفان و 
تصوف شاگرد جنيد بغدادى و استاد بسيارى از عارفان 
پس از خود بود. در شهرى كه شبلى مى زيست، موافقان 
و مخالفان بس��يارى داش��ت. برخى او را سخت دوست 
 مى داش��تند و كس��انى نيز بودند كه قصد اخ��راج او را 
از شهر داشتند. در ميان خيل دوستداران او، نانوايى بود 
كه شبلى را هرگز نديده و فقط نامى و حكايت هايى از 
او شنيده بود. روزى شبلى از كنار دكان او مى گذشت. 
گرس��نگى، چنان او را ناتوان كرده بود كه چاره اى جز 

تقاضاى نان نديد. از مرد نانوا خواست كه به او، گرده اى 
نان وام دهد. نانوا برآشفت و او را ناسزا گفت. شبلى رفت.

 در دكان نانوايى، مردى ديگر نشس��ته بود كه شبلى را 
مى شناخت. رو به نانوا كرد و گفت: اگر شبلى را ببينى، 
چه خواهى كرد؟ نانوا گفت: او را بسيار اكرام خواهم كرد 
و هر چه خواهد، بدو خواهم داد. دوست نانوا به او گفت: 
آن مرد كه اآلن از خود راندى و لقمه اى نان را از او دريغ 
كردى، شبلى بود. نانوا، سخت منفعل و شرمنده شد و 
چنان حسرت خورد كه گويى آتشى در جانش برافروخته 
اند. پريشان و شتابان، در پى شبلى افتاد و عاقبت او را در 
بيابان پيدا كرد. بى درنگ، خود را به دست و پاى شبلى 
انداخت و از او خواس��ت كه بازگردد تا وى طعامى براى 

او فراهم آورد. شبلى، پاسخى نگفت. نانوا، اصرار كرد و 
افزود: منت بر من بگذار و شبى را در سراى من بگذران تا 
به شكرانه اين توفيق و افتخار كه نصيب من مى گردانى، 
 مردم بس��يارى را اطعام كنم. ش��بلى پذيرفت. ش��ب 
فرا رسيد. ميهمانى عظيمى برپا شد. صدها نفر از مردم 
بر سر سفره او نشستند. مرد نانوا صد دينار در آن ضيافت 
هزينه كرد و همگان را از حضور شبلى در خانه خود خبر 
 داد. بر سر س��فره، اهل دلى روى به شبلى كرد و گفت: 
يا شيخ ! نشان دوزخى و بهشتى چيست؟ شبلى گفت: 
دوزخى آن اس��ت كه يك گرده ن��ان را در راه خدا نمى 
 دهد؛ اما براى ش��بلى كه بنده ناتوان و بيچاره او است، 

صد دينار خرج مى كند! بهشتى، اين گونه نباشد.

درويشى تهى  دس��ت از كنار باغ كريم خان زند 
عبور مى كرد. چشمش به ش��اه افتاد و با دست 

اشاره اى به او كرد. 
كريم خان دس��تور داد درويش را به داخل باغ 
آوردند. كري��م خان گفت: » اين اش��اره هاى تو 

براى چه بود؟«
درويش گفت: » نام من كريم است و نام تو هم 
 كري��م و خدا هم كري��م. آن كريم ب��ه تو چقدر 

داده است و به من چى داده؟«
كريم خان در حال كش��يدن قلي��ان بود. گفت: 

»چه مى خواهى؟«

درويش گفت: » همين قليان، مرا بس است.«
چند روز بعد درويش قليان را به بازار برد و قليان 

بفروخت. 
خري��دار قلي��ان كس��ى نب��ود جز كس��ى كه 
مى خواس��ت نزد كريم خان رفته و تحفه براى 
خان بب��رد. پس جيب درويش پر از س��كه كرد 
و قليان نزد كريم خان برد. چند روزى گذشت. 
دروي��ش جهت تش��كر نزد خ��ان رف��ت. ناگه 
چشمش به قليان افتاد و گفت: » نه من كريمم 
نه تو. كريم فقط خداست، كه جيب مرا پر از پول 

كرد و قليان تو هم سر جايش هست.«

     کریم کيست؟بهشتی کيست؟

 كار او ديگر اصالح پذير نيس��ت، چون بس��يار خراب است، بيشتر 
در مورد ورشكست شده اى گويند كه با كمك دوستان هم نمى تواند 
باز به سركار خود برگردد،  يعنى خرابى كار بيشتر از اين حد است. 

در موارد مشابه نيز كاربرد دارد.
 الزم است كه اول معنى واژه  بارگه را بدانيم؛ بارگه در تداول آباده 
و صغاد سد كوچكى است كه چون آبيار بخواهد آب را سوى ديگر 
 بفرستد،  ماس��ه و ش��ن و ريگ آن طرف جوى را كه بايد آب برود 

با بيل بر مى دارد و به سمتى كه نبايد آب برود مى ريزد. 
 در اين موقع حس��اس،  چابكى و جلدى الزم دارد.  چون اين كار 
بايد س��ريع انجام ش��ود،  يعنى از وقتى كه ميرآب اعالم مى كند، 
ديگر جريان آب به حساب ممر دوم كه سد آن برداشته شده است، 
خواهد بود. گاهى زارعان در اين موقع اگر سنگى بزرگ و امثال آن 
را بيابند از آن اس��تفاده مى كنند، ولى برخى وقت ها به سبب فشار 
زياد آب يا از چابكى الزم برخوردار نبودن، موجب مى شود كه آب 

را نتوانند بگردانند.  
در اين زمان است كه  بارگه را آب مى برد و ديگر كار يك نفر نيست 
كه بتوان��د آب را برگردان��د ) واژه بارگه را مردم كرم��ان ، گرگه و 

كردان، ورگال گويند.

چند روز پيش، يوليا واسيلى اونا پرستار بچه هايم را به اتاقم دعوت كردم تا با او تسويه 
حساب كنم.به او گفتم: 

- بنشينيد يوليا.مى دانم كه دست و بالتان خالى است، اما رو در بايستى داريد و به زبان 
نمى آوريد. ببينيد، ما توافق كرديم كه ماهى سى روبل به شما بدهم. اين طور نيست؟      

- چهل روبل.
- نه من يادداشت كرده ام. من هميشه به پرستار بچه هايم سى روبل مى دهم. حاال به 

من توجه كنيد. شما دو ماه براى من كار كرديد.
- دو ماه و پنج روز دقيقا.

- دو ماه. من يادداش��ت كرده ام كه مى ش��ود ش��صت روبل. البته بايد نه تا يكشنبه 
 از آن كس��ر كرد. همان ط��ور كه مى داني��د يكش��نبه ها مواظب كولي��ا نبوده ايد و 

براى قدم زدن بيرون مى رفتيد. به اضافه سه روز تعطيلى...
يوليا واسيلى اونا از خجالت سرخ شده بود و داشت با چين هاى لباسش  بازى مى كرد 

ولى صدايش در نمى آمد.
- سه تعطيلى. پس ما دوازده روبل را براى سه تعطيلى و نه يكشنبه مى  گذاريم كنار... 
كوليا چهار روز مريض بود. آن روزها از او مراقبت نكرديد و فقط مواظب وانيا بوديد. 
فقط وانيا و ديگر اين كه سه روز هم شما دندان درد داشتيد و همسرم به شما اجازه 
داد بعد از شام دور از بچه ها باشيد. دوازده و هفت مى ش��ود نوزده. تفريق كنيد. آن 
مرخصى ها، آهان شصت منهاى نوزده روبل مى ماند چهل و يك روبل. درسته؟چشم 
چپ يوليا قرمز و پر از اشك شده بود. چانه اش مى لرزيد. شروع كرد به سرفه كردن هاى 

عصبى. دماغش را باال كشيد و چيزى نگفت.
-... و بعد، نزديك سال نو، ش��ما يك فنجان و يك نعلبكى شكستيد. دو روبل كسر 
 كنيد. فنج��ان با ارزش تر از اينه��ا بود. ارثيه ب��ود. اما كارى به اين موض��وع نداريم. 

قرار است به همه حساب ها رسيدگى كنيم و... 
اما موارد ديگر... ب��ه خاطر بى مباالتى ش��ما كوليا از يك درخت ب��اال رفت و كتش 
را پاره كرد. ده تا كس��ر كنيد... همچنين بى توجهى ش��ما باعث ش��د كلفت خانه با 
كفش هاى وانيا فرار كند. ش��ما مى بايس��ت چش��م هايتان را خوب باز مى كرديد. 
 براى اي��ن كار مواج��ب خوب��ى مى گيريد. پ��س پنج ت��اى ديگر ك��م مى كنيم... 

دردهم ژانويه ده روبل از من گرفتيد...
يوليا نجوا كنان گفت: من نگرفتم.

- ام�ا م�ن يادداش�ت ك�رده ام... خيل�ى خ�وب. ش�ما ش�ايد... 
از چهل و يك روبل، بيست و هفت تا كه برداريم، چهارده تا باقى مى ماند.

 چشم هايش پر از اش��ك ش��ده بود و چهره عرق كرده اش رقت آور به نظر مى رسيد. 
در اين حال گفت:

- من فقط مقدار كمى گرفتم... سه روبل از همسرتان گرفتم نه بيشتر.
- ديدى چه طور شد؟ من اصال آن سه روبل را از قلم انداخته بودم. سه تا از چهارده تا 

كم مى كنيم. مى شود يازده تا... بفرماييد، سه تا، سه تا، سه تا، يكى و يكى.
 ي��ازده روبل ب��ه او دادم. آنها را با انگش��تان ل��رزان گرفت و توى جيب��ش ريخت و 

به آهستگى گفت: متشكرم.
 جا خ��وردم. در حالى كه س��خت عصبانى ش��ده بودم ش��روع كردم ب��ه قدم زدن 

در طول و عرض اتاق و پرسيدم: چرا گفتى متشكرم؟            
- به خاطر پول.

- يعنى تو متوجه نشدى كه دارم سرت كاله مى گذارم و دارم پولت را مى خورم؟! تنها 
چيزى كه مى توانى بگويى همين است كه متشكرم؟!

- در جاهاى ديگر همين قدرهم ندادند.
- آنها به ش��ما چيزى ندادند! خيلى خوب. تعجب ندارد. من داش��تم به ش��ما حقه 
مى زدم. يك حقه كثيف. حاال من به شما هشتاد روبل مى دهم. همه اش در اين پاكت 
مرتب چيده شده، بگيريد... اما ممكن است كسى اين قدر نادان باشد؟ چرا اعتراض 
نكرديد؟چرا صدايتان در نيامد؟ ممكن است كسى توى دنيا اين قدر ضعيف باشد؟      

- لبخند تلخى زد كه يعنى بله، ممكن است.
به خاطر بازى بى رحمانه اى كه با او كرده  بودم عذر خواس��تم و هش��تاد روبلى را كه 

برايش خيلى غير منتظره بود به او پرداختم. باز هم چند مرتبه با ترس گفت:
- متشكرم. متشكرم.

بعد از اتاق بيرون رفت و من مات و مبهوت مانده بودم كه در چنين دنيايى چه راحت 
مى شود زورگو بود.

من ديده ام كه آدمى اش��ك مى ري��زد و ديگران با دس��تپاچگى و 
ناراحتى به او نگاه مى كنند، ممكن است كسى دستمالى پيش آورد، 

اما هرگز كسى آغوش نمى گشايد! من همه را در آغوش مى گيرم. 
فقط به من نزديك ش��ويد و ببيني��د كه چگونه با آغوش باز ش��ما 
را لمس خواهم كرد. از لمس كردن، از احس��اس ك��ردن و از ابراز 

احساسات خود نهراسيم.
 راحت ترين كار دنيا اين است كه آنچه هستيم باشيم و آنچه را كه 
احساس مى كنيم نشان دهيم. دشوارترين كار دنيا اين است كه آنچه 

باشيم كه ديگران مى خواهند باشيم. 
بسيارى از دانشجويان كالس عشق، س��گ ها و بچه هاى شان را به 

كالس مى آورند. 
زن جوان��ى مى گف��ت: » راس��تى خن��ده دار اس��ت، هي��چ كس 
ب��راى نوازش ك��ردن ي��ك بچه كوچ��ك، يا دس��تى بر س��ر يك 
 س��گ غريب��ه كش��يدن تردي��د نمى كن��د، ام��ا گاه همين ج��ا 
تك و تنها مى نشينم و در حالى كه براى نوازش مى ميرم، كسى مرا 
نوازش نمى كند! وقتى حرفش تمام ش��د چهار دست و پا، از ميان 

شاگردان گذشت و همه نوازشش كردند!
 نتيجه اى كه اين دانش��جو گرفته بود اين بود كه شايد براى انسان 
ضرورى باش��د كه حتى به به��اى خجالت بگ��ذارد آدم هاى ديگر 

نيازهايش را بدانند. 
او مى گفت: هيچ يك از ما اعتماد نمى كنيم تا آدم هاى ديگر بدانند 
كه دوست داريم دست محبتى بر سر ما بكش��ند يا دستى بر شانه  

ما بگذارند، چرا كه مى ترس��يم همه چيز تحريف شود، بنابراين در 
تنهايى و انزواى جسمانى مى نشينيم و بى مونس مى مانيم.

 از لمس كردن، از احساس كردن و از ابراز احساسات خود نهراسيم. 
راحت ترين كار دنيا اين اس��ت كه آنچه هستيم باشيم و آنچه را كه 

احساس مى كنيم نشان دهيم. 
دشوارترين كار دنيا اين است كه آنچه باشيم كه ديگران مى خواهند 

باشيم.

شايد اين خنده كه امروز، دريغش كردي
آخرين فرصت همراهي با، اميد است

زندگي ياد غريبي است كه در سينه  خاك
به جا مي ماند

زندگي، سبزترين آيه، در انديشه  برگ
زندگي، خاطر يك قطره، در آرامش رود

زندگي، حس شكوفايي يك مزرعه، در باور بذر
زندگي، باور درياست در انديشه  ماهي، در تنگ
زندگي ترجمه  روشن خاك است، در آيينه    عشق

زندگي، فهم نفهميدن هاست
زندگي، پنجره اي باز به دنياي وجود

تا كه اين پنجره باز است، جهاني با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازي اين پنجره را دريابيم
در نبنديم به نور، در نبنديم به آرامش پرمهر نسيم

پرده از ساحت دل برگيريم
روبه اين پنجره، با شوق، سالمي بكنيم
زندگي، رسم پذيرايي از تقدير است

وزن خوشبختي من، وزن رضايتمنديست
زندگي، شايد شعر پدرم بود كه خواند

چاي مادر، كه مرا گرم نمود
نان خواهر كه به ماهي ها داد

زندگي شايد آن لبخنديست، كه دريغش كرديم
زندگي زمزمه  پاك حياتست، ميان دو سكوت

زندگي، خاطره  آمدن و رفتن ماست
لحظه  آمدن و رفتن ما تنهاييست

من دلم مي خواهد
قدر اين خاطره را دريابيم

آغوشت را به سوی مهربانی باز کن!

آيا مى دانس��تيد كه آب دريا بهترين ماسك براى 
صورت انسان است ؟

آيا مى دانستيد كه قلب انسان به طور متوسط۱۰۰ 
هزار بار در سال مى تپد ؟

آيا مى دانستيد كه قوى ترين ماهيچه و سريع ترين 
عضله بدن انسان زبان اوست ؟

آيا مى دانستيد كه بيشترين سر دردهاى معمولى 
از كم نوشيدن آب است ؟

آيا مى دانستيد كه بدن انسان پنجاه هزار كيلومتر 
رشته عصبى دارد ؟

آيا مى دانستيد كه تنها قسمت بدن كه خون ندارد 
قرنيه چشم است ؟

 آي��ا م��ى دانس��تيد ك��ه مراك��ز چش��ايى پروانه 
روى پاهايش قرار دارد ؟

 آيا م��ى دانس��تيد ك��ه جراحى چش��م يك��ى از 
پيشرفت هاى چش��مگير در طب باستان به شمار 

مى رود ؟
 آيا م��ى دانس��تيد كه دويس��ت ميلي��ون موجود 
زنده روى زمين وجود دارد كه انس��ان يكى از آنها 

است ؟
آيا مى دانستيد كه دكتر حس��ابى تنها دانشجوى 

ايرانى انيشتين بود ؟
آيا مى دانس��تيد كه خورش��يد در مدار كهكشان 
ش��يرى با س��رعت۹۰۰۰۰۰ كيلومتر در س��اعت 

حركت مى كند ؟
آيا مى دانستيد كه كبد انسان در۳۰۰ تا ۵۰۰ روز 
نو مى ش��ود، يعنى اينكه از س��لول هاى جديدى 

برخوردار مى شود ؟
آيا مى دانستيد كه داوينچى همزمان با يك دست 

مى نوشت و با يك دست نقاشى مى كرد ؟
آيا مى دانستيد كه خوك ها به لحاظ فيزيك بدنى، 

قادر به ديدن آسمان نيستند ؟

 ش��خصى چاى را آن قدر كم رنگ مى نوش��يد كه 
به س��ختى مى توانس��تيم بفهميم ك��ه آب جوش 

نيست!
چربى و نمك هم اصال نمى خ��ورد! ورزش مى كرد 
و وقتى از او عل��ت اين كارهايش را مى پرس��يديم، 
مى گفت كه اين ها براى س��المتى بد است و سكته 
مى آورد. او در چهل و پنج سالگى در اثر سكته قلبى 

درگذشت!
چندى پيش يك زندانى در امريكا از زندان گريخت. 
به ايس��تگاه راه آهن مى رود و سوار يك واگن بارى 

مى شود. 
 در واگن به صورت خودكار بس��ته مى ش��ود و قطار 
به راه مى افتد. او متوجه مى ش��ود كه س��وار فريزر 

قطار شده است. 
روى تكه كاغذى مى نويسد: اين مجازات رفتارهاى 

بد من است كه بايد منجمد شوم. 

وقتى قطار به ايس��تگاه مى رسد مامورين باجسد او 
رو برو مى ش��وند. در حالى كه فريزر قطار خاموش 

بوده است. 
منتظر هر چه باشيم، همان برايمان پيش مى آيد. 

منتظر شادى باشيم، شادى پيش مى آيد. 
منتظر غم باشيم، غم پيش مى آيد. 

هرگز پول را ب��راى بيمارى و مش��كالت پس انداز 
نكنيم، چون رخ مى دهد. 

پول را براى عروس��ى، براى خريد خان��ه، اتومبيل، 
مسافرت و نظاير آن پس انداز كنيم. 

وقتى مى گوييم اين پول براى خريد اتومبيل است، 
ديگر به تصادف فكر نكن. 

ژاپنتى ها ضرب المثل جالبى دارند و مى گويند: 
اگر فرياد بزنى به صدايت گوش مى دهند!

و اگر آرام بگويى به حرفت گوش مى دهند!
                                                                                        ادامه دارد...

 چ�را مردها ب�ه حرف زن�ان گ�وش نمی دهند؟ 
و چرا زنان زیاد حرف می زنند؟

- حجم هورم��ون ه��ا و پيوندهاى مغز ك��ه در رحم 
 مادر ش��كل مى گيرند، افكار و رفتارهاى ما را تعيين 
مى كنند، بنابراين از ابتدا دو جنس، هم از نظر جسمى 

و هم از نظر روحى متفاوتند، يعنى برابر نيستند. 
- شناختن جنس مخالف يك امتياز بزرگ است. 

- زنان خيلى س��ريع م��ى فهمند كه كس��ى غمگين 
يا ناراحت اس��ت ولى مردان تا كس��ى گري��ه نكند و 
ناراحتى خود را بيان نكند، ناراحتى او را نمى فهمند. 
اين اصطالحا درك زنانه است كه براى انجام وظايف 

مادرى و خانه دارى در زن تكامل پيدا كرده است. 
- زنان جزيى تغييرات ظاهرى و رفت��ارى ديگران را 
درك مى كنن��د و اين توانايى زنان، قرن هاس��ت كه 

همسران بى وفا را غافلگير كرده است. 
 - مغ��ز ي��ك م��رد در حال��ت اس��تراحت 7۰ درصد 

از فعاليتش كاسته مى ش��ود، ولى زن در همان حال 
۹۰ درصد فعاليت مغ��زى دارد. بنابراين زن يك رادار 
سيار است كه به طور مرتب از پيرامون خود اطالعات 

دريافت كرده و تجزيه تحليل مى كند. 
- در چش��م انس��ان، س��لول هاى مخروطى، وظيفه 
 تش��خيص رن��گ ه��ا و دي��دن جزيي��ات را دارد. 
عامل انتقال اين س��لول ها بر روى كروموزوم x است 
و زنان بر خالف م��ردان كه xy هس��تند 2 كروموزم 
"x دارند )xx(. پس تعداد بيش��ترى سلول مخروطى 
در چشم شان وجود دارد و جزييات و رنگ ها را بهتر 

تشخيص مى دهند. 
- س��فيدى چش��م زنان بيش از مردان است و چون 
سفيدى چشم وظيفه اش حركت و تغيير جهت است، 
زنان بهتر مى توانند كره چشم شان را حركت بدهند 

بنابراين فضاى بيشترى را در هر نگاه مى بينند.
                                                                                          ادامه دارد...
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اخبار ویژهخبر

فردي ك��ه به ص��ورت اينترنتي اق��دام ب��ه تخلیه حس��اب بانكي 
 پدربزرگ��ش كرده ب��ود، توس��ط مام��وران پلیس فتا شهرس��تان 

نجف آباد شناسايي و دستگیر شد.
سرهنگ علي جعفري نژاد اظهار كرد: پس از وصول شكايت يكي از 
شهروندان مبني بر اينكه از حساب بانكي او مبلغ470 میلیون ريال 
به صورت اينترنتي سرقت شده است، بررسي موضوع در دستور كار 

ماموران پلیس فتا قرار گرفت.
وي افزود: ماموران با جمع آوري مستندات و ادله كافي، متهم را كه 

نوه شاكي بود شناسايي و دستگیر كردند.
 فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان نج��ف آب��اد تصريح ك��رد: متهم 
در بازجويی های به عمل آمده به بزه انتس��ابي اعتراف كرد و انگیزه 
خود را از سرقت حساب پدربزرگش، خصومت شخصی عنوان كرد.

جعفری نژاد خاطرنشان كرد: متهم پس از تشكیل پرونده به مراجع 
قضايی تحويل داده شد.

وی تاكید كرد: سرقت هاي اينترنتي عمدتا به دلیل افشاي اطالعات 
بانكي رخ مي دهد و عامل اصلي آن هم خود صاحب حس��اب است؛ 
اگر ما از اطالعات بانكي از قبیل ش��ماره حس��اب، رمز اول و دوم و 
 ديگر اطالعات بانكي به درستي محافظت كنیم و آن را نزد ديگران 

بازگو نكنیم، هیچ سارقي نمي تواند از حساب ما سرقت كند.

 جوانی كه به واس��طه يک ش��وخی، كینه ای را از دوس��تش به دل 
گرفته بود، با كمک چند نفر دست و پای دوستش را بست و تینر روی 
او ريخت و آتشش زد اما خوش��بختانه جوان كه در شعله های آتش 
اين كینه می سوخت، با كمک شاهدان از ماجرا، جان سالم به در برد 

و به بیمارستان منتقل شد.
جوانی كه روی قس��مت ه��ای مختلف بدنش اثراتی از س��وختگی 
مشهود بود وارد شعبه210 دادسرای مشهد شد و در طرح شكايتش 

به بازپرس سیمايی مدعی شد: دوستم من را به آتش كشید!
وی افزود: من با يكی از هم دوره ای هايم همیشه شوخی می كردم. 
يک روز وقتی مثل همیشه در محل كارآموزی حاضر بوديم دوباره 
شوخی های همیشگی شروع شد و دوستم ناخودآگاه میخی را كه 
قبال روی شعله های آتش داغ كرده بود به پشت گردن من زد و من 
سوختم. پس از آن شوخی، من هم به سراغ يک قاشق رفتم و داغش 
كردم و به سمت دوستم رفتم تا مخفیانه قاشق را به پشت گردنش 
بچسبانم كه در يک لحظه متوجه شد و در حالی كه قصد داشت مانع 
شود قاش��ق به كنار صورتش برخورد كرد و كمی صورتش را سرخ 
كرد. از او عذر خواهی كردم و با آرام شدن او دوباره مشغول كارمان 

شديم و به خیال من همه چیز تمام شد اما اين گونه نبود.
 اين جوان اضافه كرد: دوس��تم بعد از مدتی به س��راغم آمد و گفت 
 اين كار تو را طوری جبران می كنم كه س��رت را پايین انداخته و از 
در مجتمع خارج ش��وی! من هم كه از تهديد او ترسیده بودم چند 
روزی به خوابگاه و محل اس��تراحتم نرفتم. بعد از دو سه روز، 6 دی 
 بود كه به خوابگاه رفتم و در محل اس��تراحتم دراز كشیده بودم كه 
يک دفعه او و چند نفر ديگر به س��مت من حمله كردند و يكی روی 
سینه من نشست يكی هم شروع كرد دست و پاهای من را با چسب، 
بست. وقتی آنها دست و پای من را بستند، رهايم كردند. هر طور كه 
بود خودم را به نزديک در اتاق رساندم و با داد و فرياد كمک خواستم 
اما يكی از آنها پاهای من را گرفت و من را به داخل اتاق كشاند. همان 
دوس��تم كه كینه ش��وخی گذش��ته را به دل گرفته بود يک قوطی 
 تینر آورد و درش را باز كرد. هنوز تینره��ا را نريخته بود كه يكی از 
هم دوره ای هايم كه در اتاق شاهد ماجرا بود به سمتش دويد و با او 
درگیر شد تا او را از اين انتقام خطرناک منصرف كند اما او دست بردار 
نبود. مقداری تینر را روی بدن من ريخت و در حالی كه از من فاصله 
داشت با يک فندک تینرها را به آتش كشید. آتش با سرعت به سمت 
من آمد و قسمتی از ش��كم و پا های من را فرا گرفت. بعد از آن بود 
 كه دوس��تانش با پتو آتش را خاموش و من را كه به ش��دت مصدوم 

شده بودم به بیمارستان امام رضا )ع( بردند.
او در حالی كه اش��ک در چشمانش جمع ش��ده بود و تاوان سختی 
 برای آن شوخی های نابه جا داده بود، مدعی شد: چندين بار مورد 

عمل جراحی قرار گرفته ام و پیوند پوست شده ام.
در حالی ك��ه متهمان بازداش��ت ش��ده بودند، بازپرس س��یمايی 
دس��تورات الزم قضايی را صادر كرد تا میزان جراحات جوان شاكی 

مشخص و تحقیقات بیشتری در اين زمینه صورت پذيرد.

جانش��ین فرمان��ده انتظام��ي اس��تان اصفه��ان گف��ت: در24 
س��اعت گذش��ته ط��ی چه��ار عملی��ات پلیس��ی در اصفه��ان 
 363 كیلوگ��رم تري��اک كش��ف و6 س��وداگر م��رگ دس��تگیر 

شدند.
س��رهنگ حس��ین حس��ین زاده اظه��ار ك��رد: مام��وران پلیس 
 مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در فرمانده��ي انتظام��ي اس��تان اصفهان 
 در ادام��ه طرح ه��اي مقابل��ه ب��ا ش��بكه ها و بانده��اي قاچ��اق 
 م��واد مخدر، ي��ک دس��تگاه كامیون كش��نده دانگ فن��گ حامل 
مواد مخدر را كه از مرزهاي ش��رقي به س��مت ته��ران در حركت 
 بود، در محور ورودي اصفهان از س��مت نايین شناس��ايي و توقیف 

كردند.
وي اف��زود: در بازرس��ی از خ��ودرو230 كیلوگ��رم تري��اک 
 ك��ه ب��ه ط��رز ماهران��ه اي در ك��ف كامیون جاس��ازي ش��ده بود 

كشف شد.
جانش��ین فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان با بیان اينكه در س��ه 
عملیات ديگ��ر نیز مق��دار 133 كیل��و و 100 گرم ترياک كش��ف 
 ش��د، تصريح كرد: در مجموع چه��ار عملیات انجام ش��ده، تعداد 
چهار دستگاه خودروي سبک و سنگین توقیف و 6 نفر سوداگر مرگ 

دستگیر شدند.

بر اثر وقوع يک فقره واژگونی س��واری پژو در جاده اصفهان- نايین، 
راننده خودرو جانش را از دست داد.

 ريی��س مركز اطالع رس��اني پلی��س اس��تان اصفهان اظه��ار كرد: 
 در پ��ی اع��الم ي��ک فق��ره واژگون��ی خ��ودروی پ��ژو در ج��اده 
 اصفهان – نايین، بالفاصله مام��وران پلیس راه به محل حادثه اعزام 

شدند.
 س��رهنگ غالمرضا ش��هرياري اف��زود: متاس��فانه در اي��ن حادثه، 

راننده خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
 وی تصريح كرد: كارشناس��ان پلیس راه، علت وق��وع اين حادثه را 

عدم توجه به جلو از سوی راننده اعالم كردند.
شهرياری خطاب به رانندگان تاكید كرد: با سرعت مطمئنه رانندگي 

كنید و از عجله و شتاب بپرهیزيد.

فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان س��میرم از توقیف ي��ک محموله 
 ماش قاچ��اق ب��ه ارزش700 میلی��ون ري��ال در اين شهرس��تان

 خبر داد.
س��رهنگ غالمرضا براتي اظه��ار كرد: ماموران ايس��تگاه ايس��ت 
و بازرس��ي ش��هید رئیس��یان شهرس��تان س��میرم در پ��ي 
تش��ديد ط��رح برخ��ورد ب��ا قاچاقچی��ان كاال ب��ه يک دس��تگاه 
 كامی��ون ب��اري كاوي��ان مش��كوک ش��دند و آن را متوق��ف 

كردند.
وي افزود: در بازرس��ي از اين خودرو تعداد 283 كیسه 25 كیلويي 
ماش قاچاق به ارزش700 میلیون ريال و فاقد هرگونه مدارک مثبته 

گمركي كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرس��تان س��میرم  اس��تان اصفه��ان تصريح 
ك��رد: رانن��ده خ��ودرو دس��تگیر و پ��س از تش��كیل پرون��ده 
 ب��رای س��یر مراح��ل قانون��ي ب��ه مراج��ع قضاي��ي تحوي��ل 

داده شد.
 براتی خاطرنش��ان كرد: پلیس با قاچاقچی��ان كاال و برهم زنندگان 
 نظم اقتص��ادي جامع��ه برخ��ورد قاط��ع و قانوني خواه��د كرد و 

اجازه جوالن به آنها نمي دهد.

فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد:

 نوه کینه ای، حساب پدربزرگش را 
خالی کرد

عاقبت دردناک شوخی چند جوان

جانشین فرمانده انتظامي استان اصفهان:

کشف 363 کیلوگرم تریاک در اصفهان 

 واژگونی پژو  در جاده اصفهان- نایین 
جان راننده را گرفت

فرمانده انتظامي شهرستان سمیرم  استان اصفهان:

بیش از 7 تن ماش قاچاق از یک 
خودروی کامیون کشف و توقیف شد

کشف 536 تن انواع مواد مخدر در کشور کالهبرداری با شارژهای شگفت انگیز!

 سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعالم اينكه در10 
ماهه گذش��ته 536 تن انواع مواد مخدر در كشور كشف 
شده است، گفت: تاكنون گزارش��ی از وجود مخدرهای 

جديد در كشور نداشته ايم.
پرويز افشار با اعالم اينكه در طول10 ماه گذشته در كل 
كشور 536 تن انواع مواد مخدر كشف و ضبط شده است، 
افزود: از اي��ن میزان، ترياک 412 ت��ن، هروئین و كراک 
و كريس��تال 15 تن، مورفین 6/7 تن، حشیش80 تن و 

شیشه 1/5 تن از قاچاقچیان كشف و ضبط شده است.
وی با اش��اره به اينكه ش��هرداری در بح��ث جمع آوری 
معتادان متجاهر قول ساخت 44 مركز نگهداری معتادان 
را داده بود، افزود: تاكنون تنها 8 مورد از اين مراكز عملی 
و محقق شده اند و 8 هزار معتاد نیز در سطح شهر تهران 

جمع آوری و در اين 8 مركز نگهداری می شوند.
وی افزود: ط��ی عملیات ه��ای گوناگونی ك��ه در طول 
 10 ماهه گذش��ته ب��رای مبارزه ب��ا قاچاق م��واد مخدر

  صورت گرفت��ه، دو نف��ر از نیروه��ای پلیس مب��ارزه با 
مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نايل شده اند، همچنین 
68  قاچاقچی نیز در درگیری های مسلحانه نیز به هالكت 
رس��یده اند. وی همچنین با اش��اره به اينكه 2۹8 هزار و 

230 نفر در زمینه جرايم مربوط به مواد مخدر شناسايی 
و دستگیر شده اند، افزود: با تدابیری كه نیروی انتظامی، 
 پلیس مبارزه با م��واد مخدر و همچنین س��تاد مبارزه با 
 م��واد مخدر ب��ر اس��اس منويات مق��ام معظ��م رهبری 
در دستور كار خود قرار داده اند، شاهد افزايش كشفیات 
مواد مخدر و همچنی��ن افزايش قیمت م��واد مخدر در 
 سطح كش��ور بوده ايم تا جايی كه طبق آمارهای موجود 
در ح��ال حاضر قیمت شیش��ه گرمی 68 ه��زار تومان و 
كیلويی40 میلیون تومان مبادله می شود و همین افزايش 
قیمت خوش��بختانه باعث كاهش میزان مصرف از سوی 
معتادان ش��ده است.افشار گفت: متاس��فانه در چند روز 
اخیر رس��انه های بیگانه اقدام به فرافكنی در مورد اعدام 

قاچاقچیان مواد مخدر در كشور كرده اند. 
 جا دارد از همینجا اع��الم كنم ما تاكن��ون هیچ اعدامی 
به جز اف��رادی كه در زمینه مواد مخدر دس��ت به جرايم 
خشن زده اند، نداشته ايم. خودمان هم بر اين باور هستیم 
 كه بايد ب��رای مجازات اعدام به دنبال جايگزين باش��یم. 
اما دس��تگیری قاچاقچیان مواد مخدر و تعیین مجازات 
 اعدام ب��رای آنها فق��ط در صورت��ی انجام می ش��ود كه 

اين متهمان در جرايم خشن نیز دست داشته باشند.

 سرپرس��ت اداره پیش��گیری از جرايم س��ايبری پلیس فتا 
در مورد دام فیشرها برای به دام انداختن كاربران شبكه های 
اجتماعی از جمله تلگرام، اينستاگرام و... با ترفندهايی مثل 

شارژ شگفت انگیز يا ارزان خبر داد.
سرهنگ علیرضا آذردرخش با بیان اينكه شاهد بارگذاری 
 لینک های س��ايت های تقلب��ی فروش ش��ارژ تلفن همراه 
در شبكه های اجتماعی مثل تلگرام، اينستاگرام و... هستیم، 
تصريح كرد: اين مجرمان با ترفندهای س��اده مثل ش��ارژ 
شگفت انگیز يا ارزان به راحتی كاربران را برای ورود به اين 
 لینک های تش��ويق می كنند. وی اف��زود: در پی باز كردن 
اين گونه لینک ها، كارب��ران با صفحاتی روبرو می ش��وند 
 كه ادعا دارند شارژهای ش��گفت انگیز و ارزان تلفن همراه 
می فروش��ند و كاربر مثال با خريد مبلغ مشخصی می تواند 
به صورت نامحدود يک هفته يا يک ماه با تلفن همراه خود 
صحبت كرده و پیامک ارس��ال كنند. سرهنگ آذردرخش 
ادامه داد: بیشتر اين لینک ها كاربران را به صفحات فیشینگ 
ارجاع می دهد و كاربران در هنگام خريد به راحتی اطالعات 
 بانكی خود را در اختیار فیش��رها می گذارند. وی با توصیه 
به كارب��ران برای خريد ش��ارژ تلفن همراه گف��ت: كاربران 
برای خريد شارژ تلفن همراه از هر كدام از اپراتورهای تلفن 

همراه به س��ايت همان اپراتور يا بانكی كه در آن حس��اب 
 دارند مراجعه كنند چرا كه در سايت اپراتورها انواع شارژها 
از نظر قیمیت و كیفیتی موجود می باشد و كاربر به راحتی 

می تواند شارژ مورد نظر خود را خريداری كند. 
 سرپرس��ت اداره پیش��گیری از جرايم س��ايبری پلیس فتا 
 تاكید ك��رد: البته برای ورود ب��ه س��ايت اپراتورهای تلفن 
همراه های موجود بهتر است به جای جستجو در موتورهای 
جس��تجو مثل yahoo و google كاربر ش��خصا آدرس 
س��ايت را در منوبار وارد كند؛ بنابراين حفظ آدرس سايت 
ها برای ب��ه دام نیفتادن در تله فیش��رها ام��ری ضروری و 
 واجب است. اين مقام مسوول افزود: متاسفانه هنوز كاربران 
 به راحت��ی فري��ب تبلیغات دروغین فیش��رها مثل ش��ارژ 
ش��گفت انگیز در فضای مجازی و ش��بكه های اجتماعی را 
خورده و با آنها همراه می شوند. سرپرست اداره پیشگیری از 
جرايم سايبری پلیس فتا ناجا گفت: يكی از بهترين راهكارها 
برای جلوگیری از دستیابی به اطالعات بانكی ما تغییر رمز 
كارت های بانكی به صورت دوره ای است، وی افزود: حتی 
هنگامی كه برای خريد در فضای مجازی اقدام می كنند و 
احتمال می دهند كه در دام فیشرها افتاده اند به سرعت رمز 

عبور اول و دوم كارت بانكی خود را تغییر دهند.
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ريیس مركز اطالع رس��اني فرمانده��ي انتظامي 
 اس��تان از كش��ف ۹2 درص��د جرايم س��ايبري

 توسط كارشناس��ان پلیس فضاي تولید و تبادل 
اطالع��ات اين فرمانده��ي طي10 ماهه امس��ال 

خبر داد.
سرهنگ غالمرضا شهرياري، در خصوص عملكرد 
 10 ماه��ه پلی��س فتاي اس��تان اصفه��ان گفت: 
با گس��ترده ش��دن ابزارهاي فن��اوري ارتباطاتي 
و اطالعاتي در دنی��ا و رواج بي رويه ش��بكه هاي 
اجتماعي در فضاي مجازي و عدم آگاهي و آشنايي 
كافي مردم از حضور در اين فضا باعث شد تا پلیس 
طي سال هاي اخیر با ش��كايات مختلفي از قبیل 
اخ��اذي، كالهبرداري، س��رقت، مزاحمت، هتک 

حیثیت و ... مواجه شود.
وي با بیان اينك��ه وقوع جرم در فض��اي مجازي 
پیچیده تر از فضاي واقعي و حقیقي است، گفت: 
 به همین خاطر مجرم��ان براي اينك��ه راحت تر 
نقشه هاي مجرمانه خود را عملي كنند و از طرفي 
هیچ گونه اثري و ردي از خ��ود نیز به جا نگذارند، 

وارد اين حوزه شدند.
 اين مقام مس��وول بیش��ترين جرم صورت گرفته 
در فضاي مجازي طي10 ماهه امسال را سرقت از 
حساب هاي بانكي شهروندان عنوان كرد و اظهار 
 داش��ت: كالهبرداري، اخاذي و حت��ک حیثیت 

از ديگر جرايم شاخص اينترنتي در استان است.
وي از كشف ۹2 درصد جرايم سايبري در10 ماهه 
امسال توسط پلیس فتاي استان خبر داد و گفت: 
 دامنه ماموريت ها و عملی��ات هاي پلیس فتا تنها 
به سطح استان معطوف نبوده و اين پلیس توانسته 
ده ها مجرم س��ايبري كه از اس��تان ه��اي ديگر 
 كشور مرتكب جرم ش��ده بودند را نیز شناسايي و 

تحويل قانون دهد.
سرهنگ شهرياري افزود: خوش��بختانه با اجراي 
برنامه هاي آموزشي از طريق رسانه ها و همچنین 
حضور كارشناس��ان پلیس فتا در سطح مدارس، 
مس��اجد و ادارات و افزايش تعامل و ه��م افزايي 
 بین نهادها توانسته ايم برخي از جرايم سايبري را 
در استان كنترل و مهار كنیم اما متاسفانه در حوزه 
اخالقي و اجتماعي با روند رو به رشد جرايم روبرو 
هستیم كه اين موضوع به عنوان هشداري جدي 

براي خانواده ها است.
ريیس مركز اطالع رس��اني فرمانده��ي انتظامي 
استان اصفهان بیشترين آس��یب ديدگان جرايم 
فضاي س��ايبري را افراد نوجوان و جوان و به ويژه 
 دخت��ران و زنان عنوان ك��رد و گف��ت: توصیه ما 
به خان��واده ه��ا اين اس��ت ك��ه بیش��تر مراقب 
فرزندانشان باشند و آنها را در اين فضاي پرتالطم 

تنها رها نكنند.

اين مقام انتظامي عدم آگاهي و آش��نايي كافي از 
كاركرد هاي فضاي س��ايبر توسط كاربران را يكي 
از عوامل مهم افتادن آنها در دام مجرمان اينترنتي 
 دانس��ت و اظهار داش��ت: تحقیقات پلیس نشان 
مي دهد نداش��تن سواد رس��انه اي، سهل انگاري 
و اعتماد بیجا ب��ه افراد غريب��ه در فضاي مجازي 
علت اصلي بزه ديدگي ش��اكیان ب��وده كه در اين 
 زمین��ه باره��ا پلیس توصی��ه كرده ك��ه كاربران 
 ب��ه وي��ژه دخت��ران ج��وان ارتب��اط ه��اي خود 
در اين فضا را به فضاي واقعي نكش��انند و تصاوير 
خصوصي و خانوادگي شان را به اشتراک نگذارند و 
هر از چندگاهي نیز رمز حساب بانكي و رمز ايمیل 
خود را تغییر دهند و به پست هاي ناشناس پاسخ 

ندهند.
س��رهنگ ش��هرياري به راه اندازي مركز فوريت 
 هاي پلیس فتا در استان همزمان با سراسر كشور 
خب��ر داد و گف��ت: ش��هروندان در ص��ورت بروز 
هرگونه مش��كلي در فضاي مجازي، هک ش��دن 
ايمیل، س��رقت از حس��اب بانكي و ي��ا تهديد از 
س��وي مجرمان مي توانند از طري��ق ارتباط وب 
ب��ه آدرس: cayberpolice.ir موضوع را اعالم 
كه پس از بررسي هاي الزم به صورت آن الين به 
 پلیس فتاي استان ارجاع داده و كارشناسان وارد 

عمل مي شوند.

رییس مرکز اطالع رساني فرماندهي انتظامي؛

كشف 92 درصد جرايم سايبري در اصفهان

 محمدج��واد، محمدرض��ای 8 س��اله و خواه��ر 14 ساله ش��ان نیلوف��ر 
چشمان شان را به در دوخته و منتظر نشس��ته اند تا شايد ديدن مادر در 
قاب در به انتظارش��ان پايان دهد، اما ديگر از مادر و دس��تان نوازشگرش 

خبری نیست.
ش��ال و كاله كرده اند تا نزد مادر برون��د گويا نمی دانند فرش��ته مهربان 

زندگی شان برای همیشه پر كشیده است. 
آنها ديگر بايد روزهای مدرس��ه رفتن را بدون مادرش��ان صغرا 36 ساله 

بگذرانند. ديگرصدای پرمهرش در خانه طنین انداز نیست.
 بیس��ت و چهارم دی امس��ال بود كه آخرين برگ زندگی صغرا ابراهیمی 
در بیمارس��تان ش��هید رجايی كرج رقم خورد و با اهدای كبد، كلیه ها و 
دريچه قلبش، جلوه زيبايی از بخشش و انسان دوستی را در ياد و خاطره ها 

زنده نگه داشت.
 چند روز پیش او دچار مرگ مغزی شده بود و شوهرش، زير برگه رضايت 

برای اهدای عضو را امضا كرد.
س��لیمی، همس��ر صغرا ابراهیمی با چه��ره ای غمگین و متاث��ر از مرگ 
ناگهانی همس��رش گفت: 15 س��ال قبل، من و همس��رم با ه��م ازدواج 
 كرديم و محمدجواد و محمدرضای 8 ساله و خواهر 14 ساله شان نیلوفر 

ثمره زندگی مان هستند. 
همسرم خانه دار بود و خودم به عنوان س��رايدار و بابای مدرسه در يكی از 

مدارس شهر كرج كار می كردم.
بیس��ت و چهارم دی ماه، همس��رم برای خريد، اتاق س��رايداری را ترک 

 كرد، اما بازگشتش طوالنی ش��د. من و بچه ها نگرانش بوديم. ساعتی بعد 
زنگ در به صدا درآمد. سراسیمه از خانه خارج شدم. راننده تاكسی مقابل 
در ايستاده بود و می گفت بیايید كمک كنید. همسرتان را به عنوان مسافر 

سوار كرده بودم كه حالش بد شده است.
وی اضافه كرد: وقتی به س��مت خودروی تاكس��ی رفتم. همس��رم رنگ 
 به رخسار نداشت. به س��ختی نفس می كش��ید و قدرت حركت نداشت. 
او را همراه دخترم به داخل خانه برديم. س��رش درد می  كرد و چشمانش 

سیاهی می رفت. 
با ديدن چهره رنگ پريده همس��رم با اورژانس تم��اس گرفتم و با آمدن 

امدادگران او را به بیمارستان رجايی كرج منتقل كرديم.
پزشكان گفتند چون فشار خونش باال رفته بايد بستری شود. كنار تختش 
 ايس��تاده بودم. چند مرتبه صدايش زدم، اما پاس��خی نداد. چش��مانش 

بسته بود.
همسر صغرا در حالی كه همچنان از مرگ او ناراحت بود و بغض راه گلويش 
را گرفته بود، ادامه داد: سراس��یمه سراغ پرس��تاران رفتم و از آنها كمک 
 خواس��تم كه عملیات نجات او را آغ��از كردند، اما س��اعاتی بعد گفتند او 
بر اثر سكته، مرگ مغزی شده و تالش های ش��ان برای نجاتش بی فايده 
است.نمی دانس��تم چه جوابی به بچه ها بدهم. نمی دانستم بايد چه كاری 
انجام دهم و ب��ا مرگ او چگونه كن��ار بیايم؛ زنی كه با خوب��ی و بدی ها و 

نداری هايم ساخت و همیشه آرام بخش زندگی مان بود.
ساعاتی بعد يكی از پزشكان بیمارستان با من درباره اهدای عضو صحبت 
 كرد.وی تصريح ك��رد: وقتی اين حرف ها ر ا ش��نیدم ي��اد وصیت خودم 
به صغرا افتادم كه ب��ه او گفته بودم اگر برايم اتفاق��ی افتاد و مرگ مغزی 
شدم، اعضای بدنم را به بیماران نیازمند اهدا كند. اما حاال به جای عملی 
شدن وصیتم، صغرای مهربانم پركشیده بود و تصمیم گرفتم رضايت دهم 
تا اعضای بدن او به بیماران اهدا و ياد همسرم برای همیشه جاودانه شود 
و من و خانواده ام نیز در راه خیر قدمی برداش��ته باشیم تا روح همسرم در 

آرامش باشد.

زندگـی مادر با بخشش تمام شـد



رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله :
 امت من تــا هنگامــى كــه يكديگر را دوســت 
بدارند، بــه يكديگر هديه دهنــد و امانتدارى 

كنند، در خير و خوبى خواهند بود.
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آشپزى

گوناگون

    

مواد الزم: پياز 1عدد، سير1 حبه، روغن مايع  به مقدار الزم،گوشت گوساله 
400 گرم، فلفل سياه و نمك  به مقدار الزم، زردچوبه 1/2 قاشق چاى خورى، 
ــدد، رب گوجه فرنگى ــيب زمينى 4 عدد، هويج 4 ع ــبز400 گرم، س لوبياس
ــوپ خورى، ــق س ــران1 قــــاش ــورى، زعفــــــ ــوپ خ ــق س 2 قاش

آب ليمو 2 قاشق سوپ خوري.
روش تهيه: در قابلمه اى مناسب، پياز و سير را در مقدارى روغن تفت دهيد 
تا طاليى رنگ شود، سپس گوشت را به آن افزوده و كمى تفت دهيد؛ فلفل و 
ــت بيفزاييد و كمى ديگر تفت دهيد. سه پيمانه آب به آن  زردچوبه را به گوش
اضافه كنيد و اجازه دهيد گوشت به مدت دو ساعت و30 دقيقه روى حرارت 

بماند تا پخته شود.
يك ساعت پس از زمان پخت گوشت، لوبيا سبز را به آن اضافه كنيد و بگذاريد 
ــوند؛ در30 دقيقه آخر پخت خوراك،   ــت و لوبيا كامال پخته ش بماند تا گوش
سيب زميني و در20 دقيقه آخر هويج را به آن اضافه كنيد؛ رب گوجه فرنگى را 
در تابه اي حاوي يك قاشق سوپ خوري روغن تفت دهيد تا تغيير رنگ دهد و 
خوش رنگ شود، سپس در 15 دقيقه آخر پخت خوراك، به آن اضافه كنيد و 
بگذاريد كامال جا بيفتد؛ در اواخر پخت، نمك و زعفران را به خوراك بيفزاييد و 
بگذاريد به مدت10 دقيقه روى حرارت بماند. پس از اين مدت، از روى حرارت 
برداريد  و آب ليمو را به آن اضافه كنيد و در ظرف مورد نظر بريزيد و سرو كنيد.

نكته:هر چه مواد تازه تر باشند، روند پخت خوراك كوتاه تر مي شود.
ــيب زميني  ــدن هويج و س در هنگام طبخ خوراك، آن را هم نزنيد تا از له ش

جلوگيري شود.
ــرو مي كنند. براي زيبا به نظر رسيدن  خوراك را معموال در كنار نان يا برنج س
ــت خرد  ــيب زميني، مرتب و يك دس ــت قطعات هويج و س اين غذا بهتر اس

شده باشند.

ــال 1868 منحل كرد  ــتاين نيروى مسلح خود را در س ليختنشتاين: ليختنش
چرا كه چنين برآورد شد كه براى آن هزينه زيادى بايد بپردازد. نيروى مسلح تنها 
ــت، با اين حال آن شرايط هرگز رخ نداد. قلمرو در زمان جنگ مجاز به دخالت اس
ــالح هايى ويژه و تيم تاكتيكى  ــى و س ــتاين داراى يك قانون اساس  امير ليختنش
خود بوده كه مجهز به نيروى مسلحى كوچك براى انجام وظايف مربوط به امنيت 

داخلى است.
ــور  ــن كش ــيس اي ــداى تاس ــى اى از ابت ــروى نظام ــچ ني  تووالـو: هي

ــد نظارت  ــك و واح ــروى پليس كوچ ــال ني ــا اين ح ــته، ب ــود نداش در آن وج
ــش نيروى  ــارت دريايى تحت پوش ــى دارد. واحد نظ ــراى امنيت داخل دريايى ب
TeMataili ــام ــتى اقيانوس پيما به ن ــك كش ــلح كوچكى بوده و داراى ي مس

 است.
ــه  ــد هزين ــور باي ــن دو كش ــمى بي ــق غيررس ــت تواف ــتراليا تح نائـورو: اس
ــك نيروى  ــور ي ــن كش ــال اي ــن ح ــا اي ــد. ب ــت كن ــورو را پرداخ ــاع از نائ دف
ــت داخلى  ــراى امني ــى ب ــس كمك ــروى پلي ــك ني ــزرگ و ي ــبتا ب پليس نس

دارد.
جزاير سليمان: جزاير سليمان داراى يك نيروى شبه نظامى براى درگيرى هاى 
ــورهاى حوزه ــتراليا، نيوزيلند و ساير كش ــت كه در آن اس ــنگين قوميتى اس س

 اقيانوس آرام به منظور حفظ نظم و قانون دخيل هستند. 
از زمان تاسيس، هيچ نيروى نظامى اى در آن باقى نمانده با اين حال نيروى پليس 
نسبتا بزرگ و واحد نظارت دريايى براى امنيت داخلى دارد. اين واحد نظارت دريايى 
مجهز به نيروى نظامى كوچكى بوده و دو كشتى كوچك اقيانوس پيما به نام هاى 
 RAMSI ــى به آن بر عهده ــوول كمك دفاعى و پليس Auki و Lata دارد. مس

(گارد مشترك محلى و استراليايى) است.
ــى اى در آن  ــروى نظام ــچ ني ــور، هي ــكل گيرى اين كش ــان ش سـاموآ: از زم
ــى براى  ــارت درياي ــد نظ ــك و واح ــال، پليس كوچ ــن ح ــد. با اي ــكيل نش تش
ــروى نظامى  ــش ني ــى تحت پوش ــارت درياي ــد نظ ــى دارد. واح ــت داخل امني
ــت.  ــام Nafanua اس ــتى اقيانوس پيما به ن ــك كش ــوده و داراى ي كوچكى ب
ــور  ــوول دفاع از اين كش ــال 1962، نيوزيلند مس ــده اى در س ــه معاه با توجه ب

است.

شيوه و مراحل تهيه 
خوراك لوبيا سبز

اين كشورها نيروى نظامى ندارند (2)

مهارت هاى زندگى
نكات زير به شما كمك مى كند كه بهتر بتوانيد پس انداز كنيد: 

يك حساب بانكى پس انداز باز كنيد:
ــا همين  ــى پردازند ام ــره كمى م ــداز، به ــاى پس ان ــاب ه ــك ها براى حس بان
بهره كم در طول زمان مى تواند به پس انداز شما كمك كند. پس هر چه زودتر يك 
حساب بانكى باز كرده و پول خود را سپرده گذارى كنيد، حتى اگر مقدار پول تان كم 
باشد. به اين موضوع توجه كنيد كه مى توانيد هر ماه به پول خود مقدارى بيفزاييد 

و بنابراين سود بيشترى از بانك دريافت كنيد.
در زمان جوانى به فكر دوران بازنشستگى باشيد

ــتگى  ــتيد، دوران بازنشس ــالم هس ــرژى و س ــوان و پران ــما ج ــه ش ــى ك زمان
ــان ارزش ــراى ت ــه حتى ب ــد ك ــى بيني ــيار دور م ــود را بس ــالخوردگى خ و س

 فكر كردن هم ندارد. اما تا وقتى جوان هستيد بايد به فكر دوران بازنشسنگى خود 
ــاله مقدارى از درآمد خود را براى دوران سالخوردگى تان  ــيد. پس هر س نيز باش

پس انداز كنيد.
به مقدار پول تان براى شروع پس انداز كردن توجه نكنيد

ــد، كامال  ــى خوري ــكل برم ــه مش ــردن ب ــداز ك ــس ان ــراى پ ــه ب ــى ك هنگام
ــد.  ــردن برداري ــداز ك ــس ان ــت از پ ــده و دس ــد ش ــه ناامي ــت ك ــى اس طبيع
ــى اگر پول  ــه نكنيد. حت ــداز كردن توج ــروع پس ان ــدار پول تان براى ش به مق
ــد. هر چقدر  ــس انداز كني ــود دارد كه پ ــه امكان آن وج ــزى داريد هميش ناچي
ــدف تان  ــيد و به ه ــى رس ــتقالل مالى م ــه اس ــد، زودتر ب ــروع كني ــر ش زودت

نزديك تر مى شويد.

براى پس انداز كردن هزينه هاى تان را كاهش دهيد
براى كاهش هزينه هاى خود، به خانه ارزان تر، كاهش مصرف انرژى مانند برق، گاز، 
آب و استفاده از وسايل نقليه عمومى، تفريح ارزان تر، اجتناب از اعتياد به مواردى 

مانند سيگار بيشتر بيانديشيد و سعى كنيد اين گونه هزينه ها را حذف كنيد.

در زندگى هاى پرخرج امروزى 
چگونه پس انداز كنيم؟(3)

معرفى كتاب

ــت كه  ــم امينى اس ــت اهللا ابراهي ــرى از آي ــوان اث ــس عن جهاد با نف
انتشارات بوستان كتاب آن را چاپ كرده است.

ــاد اكبر ياد كردند، يكى  جهاد با نفس كه در روايت از آن به عنوان جه
ــفارش  ــالم همواره به آن س ــت كه در دين اس از موضوعات مهمى اس

شده است و مورد تاكيد است.  
رسول خدا(ص) گروهى از اصحاب را به جنگ با دشمن فرستاد، هنگامى 
ــتند، به آنان فرمود: « آفرين بر شما  كه از آن پيكار، پيروزمندانه بازگش
ــد، ولى جهاد اكبر (بزرگ تر) كه جهاد اصغر (كوچك تر)را انجام داده اي

ــول اهللا، جهاد اكبر كدام است؟  هنوز باقى مانده است. پرسيدند: يا رس
فرمود: « جهاد با نفس». واقعيت اين است كه جهاد با نفس، مهم ترين 
ــير، گام بردارد سعادت دنيا و آخرت  جهاد است و كسى كه در اين مس

خود را تامين كرده است. 
اما با تاسف، اين نوع جهاد، گويى به فراموشى سپرده شده و در پيچ و خم 

روزمرگى ها از ياد رفته است. 
ــاى متعددى ــده را در فصل ه ــم فراموش ش ــر، اين جهاد مه اثر حاض

 كاويده است.
 انتشارات بوستان كتاب اثر حاضر را براى نخستين بار در220 صفحه و 

با قيمت 15 هزار تومان روانه بازار نشر كرده است.
آيت اهللا  ابراهيم  امينى  در سال  1304 در نجف  آباد در خانواده  مذهبى  و 

عالقه مند به  اهل  بيت  (ع ) ديده  به  جهان  گشود.
ــاورزى  بود و از محصول   ــه اش  كش ــت  و پيش ــين  نام  داش  پدرش  حس

باغ  شخصى  خود، زندگى  خانواده  را تامين  مى كرد. 

ــت  داد و  ــه  پدرش  را از دس ــاله  بود ك ــز خانه دار بود. پنج  س مادرش  ني
ــتند.  ــاى  ملكى  بود كه  داش ــا، اجاره  به ــت  خانواده  آنه تنها راه  معيش
ــت . پدر و  ــختى  مى گذش ــا در آن  روزگار به  س ــى  آنه ــن  رو زندگ از اي
ــران  و محرومان  كمك   ــه  فقي ــر بودند و ب ــراد متدين  و خي جد او از اف

مى كردند.
آيت اهللا  ابراهيم  امينى  در طول  سال هاى  تحصيل  خود، به  محضر علما و 

استادان  بسيارى  شرفياب  شد. 

جهاد با نفس

ــيد كه «80 درصد از موفقيت هاى  شايد اين جمله را شنيده  باش
ــت.»  ــى از تنها 20 درصد از تمامى تالش هاى تان اس ــما ناش ش
ــوع را بيان مى كند كه 80 درصد  جمله  مذكور به وضوح اين موض
ــت انجام مى دهيم،  ــيدن به موفقي از فعاليت هايى كه ما براى رس

ارزش پايينى دارند و به نوعى بيهوده هدر مى روند. 
ــا كه همان  ــن فعاليت ه ــم 7 مورد از اي ــه قصد داري در اين مقال
ــما  ــما معرفى كنيم تا ش ــتند را به ش ــاى وقت كش هس عادت ه
ــويد. اگر مى خواهيد موفقيت  هر چه زودتر از شر آن ها خالص ش
ــت آوريد، دو راه پيش رو داريد كه يكى از آن ها  ــترى به دس بيش
ــت و ديگرى حذف  ــت آوردن زمان بيشتر در طول روز اس به دس

ــام مى دهيد.  ــت كه در طول روز انج فعاليت هاى وقت گيرى اس
ــاى غيرمفيد  ــن فعاليت ه ــتر اي ــت كه بيش ــكل اما اينجاس مش
خيلى زود تبديل به عادتى در زندگى ما مى شوند و ما بدون اينكه 
حتى متوجه باشيم در حال انجام آن ها هستيم و بدون هيچ فكرى 

شايد هر روز مرتب آن ها را انجام مى دهيم.
ــما آن كار هاى غير مفيد را از زندگى خود ريشه كن   زمانى كه ش
ــما را  ــان20 درصد از فعاليت هايى كه مى توانند ش كنيد و به هم
ــانند، بپردازيد؛ قطعا چيزى شبيه به  بيش از اين به موفقيت برس
ــايد ديگر پيش خود نگوييد كه  معجزه را تجربه خواهيد كرد و ش
24 ساعت براى يك روز وقت بسيار كمى است. ممكن است هنوز 
ــيد يا به غير مفيد بودن آن ها  ــده باش هم متوجه اين عادت ها نش
ــيد، پس در ادامه همچنان با ما همراه باشيد تا  ايمان نياورده باش

7 مورد از مهم ترين آن ها را با هم بررسى كنيم.
1. چك كردن دائم ايميل ها

در سال 2013 حدود 32 درصد از كارمندانى كه در اياالت متحده 
ــالم كرده اند كه به  ــغول به انجام كار خود بوده اند، اع آمريكا مش
ــان دريافت آن ها،  ــت 15 دقيقه از زم ايميل ها فقط پس از گذش
ــدان ديگر اين  ــدار 23 درصد از كارمن ــخ داده اند. به اين مق پاس

كشور را اضافه كنيد كه صرفا پس از 30 دقيقا ايميل هاى دريافتى 
ــريع تر پاسخ دهيم، بهتر  را پاسخ گفته اند. سوال، واقعا هر چه س
ــت؟ چك كردن دائم ايميل ها مى تواند، مدت زمان زيادى كه  اس
ارزش زيادى نيز دارد را از ما بگيرد اما اين روند را مى توان كنترل 
كرد. اگر بخواهيد عادت جديد و بهترى براى چك كردن ايميل ها 
ــازيد، مى توانيد اطالعيه دهنده هاى دستگاه هاى  براى خود بس
مختلف مثل لپ تاپ، گوشى يا تبلت خود را به شكلى تنظيم كنيد 
كه در زمان كار روى پروژه هاى مهم به صورت دائم وقت شما را با 
ــن از ايميل جديد نگيرند. همچنين مى توانيد  ارسال نوتيفيكيش
كالينت هاى ايميل خود را به شكلى تنظيم كنيد كه در طول روز 
ــكل و با عادت  تنها 2 يا حداكثر 3 بار آنها را چك كنيد. به اين ش

جديد حسابى براى خود وقت خريده ايد.

2. عالى خواستن همه چيز
انجام دادن كار ها به سبكى كه كوچك ترين نقصى در آنها وجود 
نداشته باشد به جرات خواسته همه است. اما عادت به اينكه همه 
چيز را فقط عالى بخواهيم بعد از مدتى عالوه بر اينكه آزار دهنده 
ــما بگيرد، چرا كه مجبورتان  مى شود، مى تواند زمانى زيادى از ش
مى كند براى اينكه يك وظيفه را به حد عالى برسانيد صبر، زحمت 

و وقت بسيار بيشترى صرف كنيد.
ــت كردن يك  ــادى از زمان براى پرفك ــدار زي در نظر گرفتن مق
وظيفه، تنها به عقب انداختن قدم هاى بعدى است كه بايد مرتب 
ــوند. از همين االن اين عادت را  ــته ش و با نظم خاص خود برداش
ــود را به درجه  ــاى آن تالش كنيد وظيفه خ از بين ببريد و به ج
خوب و كافى برسانيد و بعد به سمت جلو حركت كنيد و هيچ گاه 

در يك مرحله توقف كامل نكنيد.
3. چند وظيفگى

ــال انجام چندوظيفه با هم  خيلى ها فكر مى كنند زمانى كه در ح
ــيار باالترى دارند در حالى كه چندوظيفگى  هستند بهره ورى بس
فقط مى تواند اين حس را براى شما شبيه سازى كند و در حقيقت 
ــما را پايين تر بياورد. مغز شما در يك زمان مشخص  بهره ورى ش
ــد و حداكثر بهره ورى  ــك وظيفه تمركز كن تنها مى تواند روى ي
ــز بين دو يا  ــر دائم تمركز مغ ــد. بنابراين تغيي ــان ده خود را نش
چند وظيفه باعث مى شود روى هيچ كدام از وظايف تمركزى كه 

الزم است وجود نداشته باشد. 
اگر فكر مى كنيد جزو آن دسته افرادى هستيد كه چندوظيفگى 
ــكينگ را مى دانيد، بهتر است دست از اين كار  يا همان مولتى تس
ــويد كه در حال صدمه زدن به عملكرد خود  برداريد و متوجه ش
هستيد و وقت خود را هدر مى دهيد. به جاى چنين كارى بر روى 
يك وظيفه تمركز الزم را بگذاريد، در يك مدت زمان مشخص آن 
را انجام دهيد و سپس با خيال آسوده به سمت وظيفه بعدى برويد.

4. حواس  پرتى هاى دائمى
ــادى مى توانند باعث  ــد كه عوامل زي آيا در محيطى كار مى كني
ــوند؟ يكى از مطالعاتى كه به تازگى منتشر شده،  حواس پرتى ش
ــه كامال پرت  ــدان هر11 دقيق ــان مى دهد كه حواس كارمن نش
ــى كه نمى تواند تمركز باالى خود را حتى  ــود. با اين حواس مى ش
ــه هيچ كارى با  ــه  دارد، تعجبى ندارد ك ــس از11 دقيقه هم نگ پ
ــود. درباره عادت هايى فكر كنيد كه  ــكل مطلوب انجام نش آن ش
هر روز با انجام آن ها همكاران خود را دعوت مى كنيد تا حواس شما 
را پرت كنند، مانند ارسال يك پيام كوتاه سريع براى چك كردن 

ــعى داريد به صورت كامل روى موضوع  ايميل ها، در حالى كه س
ديگرى خود را متمركز كنيد.

ــوند  كم كردن عادت ها و رفتار هايى كه باعث حواس  پرتى مى ش
ــه قصد تمركز و انجام آن ها را  كمك مى كند تا روى موضوعاتى ك
داريد، همچنان متمركز بمانيد. سعى كنيد روى تقويم كارى خود 
ــخص كنيد كه زمان هاى كارى بايد حتما «مشغول» باشيد.  مش

اگر در مخصوصى براى محل كار خود داريد آن را ببنديد، گوشى 
خود را روى حالت سكوت قرار دهيد و به ديگران هم خيلى واضح 

بگوييد كه در زمان مناسب ديگرى با آن ها صحبت خواهيد كرد.
5. نامنظم بودن

ــدارد و همه چيز  ــردن در محيطى كه نظمى در آن وجود ن كار ك
ــريعى به آن  ــى س ــه در مواقع لزوم دسترس ــاده ك در جايى افت
ــما را هدر دهد. نمونه اين  وجود ندارد، مى تواند وقت زيادى از ش
ــودن برگه هاى مورد نياز و مهم،  نامنظمى ها را مى توان نامنظم ب
پرسيدن دائم اطالعات كليدى و مهم و همچنين فراموش كردن 
انجام وظايف تا لحظات آخر دانست همگى مثال هايى هستند كه 
با كمى نظم مى توان از اتفاق افتادن آن ها حسابى پيش گيرى كرد.

6. انجام همه كار ها با هم

ــتن اينكه در آن كار بهترين نيستند  بسيارى از افراد حتى با دانس
ــه در آن زمينه  ــپارند ك ــخصى بس و مى توانند آن وظيفه را به ش
ــان  ــه همه كار ها را بايد خودش ــص دارد، اصرار مى كنند ك تخص
به سرانجام برسانند. اين عادت مى تواند وقت زيادى كه به راحتى 
صرف كار هاى مهم مى شود را از شما بگيرد، به جاى آن، كارى كه 
مى دانيد در آن بهترين نيستيد را به شخصى ديگرى در تيم خود يا 
دستيار بسپاريد و خودتان روى مسووليت هاى مهم ترى كه نياز به 
توجه بيشترى دارند، تمركز كنيد. حتى سعى كنيد كارهاى ريزى 
كه شخص ديگرى مى تواند انجام دهد را به ديگران بسپاريد و روى 
كار هاى مهم تمركز كنيد يا اينكه آن  كار هاى ريز را در وقت آزاد 

خود انجام دهيد.
7. « نه» نگفتن

ــه قصد دارند لحظات،  موارد زيادى در زمان كار پيش مى آيند ك
ــرف خود كنند  ــما را ص ــاعاتى از زمان مهم ش دقايق يا حتى س
ــما مى كاهد و  ــويد كه از بهره ورى ش ــغول ش تا به كار هايى مش
ــه مى كند. يكى  ــا تاخير مواج ــما را ب ــدن پروژه ش زمان تمام ش
ــه  ــما بگيرد هميش ــادات بدى كه مى تواند زمان زيادى از ش از ع
ــعى كنيد  ــت، س ــن اس ــه نگفت ــت ن ــچ وق ــا هي ــن ي ــه گفت بل
ــخص  ــه خود يا ش ــده ب ــع كنن ــا داليل قان ــت و ب ــى راح خيل
ــروژه اى  ــه پ ــط ب ــام كارى نامرتب ــما انج ــه از ش ــرى ك ديگ
ــه»  ــد « ن ــى خواه ــتيد را م ــال كار روى آن  هس ــه در ح ك

بگوييد.

7 عادت مضر كه بايد  از زندگى كارى خود حذف كنيد
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